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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
لييافرو سيولو  نيلوب  ىلإ 

***

طسو نوسنبور  ةعيبط  نم  ءيش  انم  دحاو  لك  ةرارق  يف  »
«. هؤاقل نيعتي  ةعمج  مويو  هفاشتكا  نم  دب  ديدج ال  ملاع 

دليف لوو  رونويلإ 

***

« اهتعرتخا انأ  ينأل  ةيقيقح  ةصقلا  هذه  »
نايف سيروب 
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ةيميداكألا ةرادإ  ليكو  انأو  سروكنيلغ ، رتلاو  يمسإ 
ماع نم  لقأ  لبق  نايردأ  تيقتلا  .ندنل  يف  مولعلل  ةيكلملا 
عقوم نم  ارتلكنا  هنطو  ىلإ  لجع  ىلع  هليحرت  ىرج  امدنع 
ًاثحب ءامسلا  دصري  ناك  ثيح  يليشتلا ، يف  يكلفلا  اماكاطأ 
ةبهوم وذ  ةيكلف  ءايزيف  ملاع  نايردأ  .يلصألا  مجنلا  نع 

.نييقيقح نيقيدص  روهشلا ، رم  ىلع  انحبصأ ، ةقراخ ،
وه ديحو ، فده  قيقحتب  الإ  هتايح  يف  ملحي  ناك ال  اذإو 
يف يندجأ  تنك  املو  نوكلا ، لصأ  لوح  هلامعأ  ةلصاوم 

هتعنقأ ةعجفملا ، ةيلاملا  يترادإ  ءارج  رّيحم  ينهم  عضو 
ةارابم تمظن  دق  تناك  ةيملع  ةسسؤم  ءاضعأ  مامأ  لوثملاب 

.ةيخس ةيلام  ةأفاكم  اهل  تصصخ  ندنل ، يف 
تدقعناف عيباسأ ، لاوط  هعورشم  ضرع  ًاعم  انعجار  دقل 

لوقلا يل  قبس  نكلو  ةصلاخ ، ةقادص  رصاوأ  اهلالخ  اننيب 
؟ كلذك سيلأ  نيقيدص ، انك  اننإ 

راثآ ةملاعل  ةزئاجلا  تحنم  امنإ  ةارابملا ، كلتب  زفن  مل 
موقت تناك  مزعلا ، ةتباث  يه  ام  ردقب  عبطلا  ةداح  ةباش 
ترمد نيح  ايبويثأ ، يف  وموأ » يداو  » يف بيقنت  ةلمحب 

.اسنرف ىلإ  ةدوعلا  ىلع  اهتمغرأو  اهميخم  ةيلمر  ةفصاع 
يه تناك  ءيش ، لك  ةيادب  دهش  يذلا  ءاسملا  كلذ  يف 

ةدوصرملا ةبهلاب  زوفلاب  لمألا  اهودحي  ندنل  يف  ميقت  ًاضيأ 
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لصأ لوح  اهثاحبأ  ةعباتمل  ايقيرفإ  ىلإ  ًاددجم  ةدوعلاو 
.ةيرشبلا

نايردأ ىقتلا  نأ  قبس  دقو  ةبيرغ ، ةايحلا  تافداصم  نإ 
بح ةياكح  ًاعم  اشاعو  هذه ، ةباشلا  راثآلا  ةملاع  اريك ،
كلذ ذنم  ايقالتي  مل  امهنأ  الإ  فيص ، لصف  ةباحس  تدتما 

.نيحلا
ايضمأ .هتبيخب  رخآلاو  هراصتناب ، لفتحي  امهدحأ  ناك 
ىركذ نايردأل  ةكرات  اريك  تقلطنا  حابصلا  يفو  ًايوس ، ليللا 
ةدالقلا .ايقيرفإ  نم  اهتلمح  ةبيرغ  ةدالقو  ءيرب  ميدق  بح 

، يبويثأ يبص  ناكرب  ةهوف  يف  هيلع  رثَع  رجح  نع  ةرابع 
.ًاديدش ًاقلعت  هب  تقلعتو  هتوآ  اريك  تناك  يراه ، ىعدي 

، ةفصاع ةليل  يف  نايردأ ، فشتكا  اريك ، ليحر  بقع 
ردصم اهقرتخي  نيح  تناكف  ةدالقلا ، هذهل  ةشهدم  صئاصخ 
طاقنلا نم  نييالم  فذقت  ًالثم ، ةقعاصلاك  عطاس  رون 

.ةريغصلا ةيئوضلا 
، طاقنلا كلت  تناك  .كلذ  ببس  كردأ  نأ  نايردأ  ثبل  ام 

ةطيرخ قباطت  اهنأ  ذإ  ةشهدلل ، ةريثمو  ًادج  ةبيرغ  ودبت 
وأ ءامسلا ، نم  ءزج  امنإو  ةطيرخ  ةيأ  ال  ءامسلا ، ةّبقل 

ةئامعبرأ لبق  ضرألا  قوف  ةلثام  تناك  امك  موجنلل  ةروص 
.ةنس نويلم 
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، عئارلا فاشتكالا  اذه  نم  تبثتلا  نايردأل  حيتأ  نإ  ام 
.وموأ يداو  يف  اريك  ءاقلل  جرخ  ىتح 

نايدبي امهدحو  اريكو  نايردأ  نكي  مل  فسألل ، نكلو ،
ذاتسأ ىلإ  اريك  تفّرعت  دقف  .ةبيرغلا  ةدالقلا  هذهب  ةيمهألا 

لالخ يروفيإ  ىعدي  ناك  ةيرشبلا ، سانجألا  ملع  يف  زوجع 
اذه لصتا  .اهتخأ  ةرايز  يف  تناك  ثيح  سيرابب  اهل  ةماقإ 
ـ  ةلاذن قرطلا  دشأب  يعانقإ  نم  ًاريخأ  نكمتو  يب  لجرلا 
ىلع نايردأ  عيجشت  ةرورضب  كلذب ـ  فرتعأل  ينإو 

.هثاحبأ ةلصاوم 
ًاديهز لاملا  نم  ًاديهز  ًاغلبم  يتامدخ ، ءاقل  يل ، مّدق 

بتُك ول  اميف  ةيميداكألل  ءاخسب  عّربتي  فوس  هنأب  يندعوو 
هذه ىلع  تقفاو  .امهلامعأ  يف  حاجنلا  اريكو  نايردأل 

بقعتت ةيرس  ةسسؤم  نأ  كاذنيح  لهجأ  انأو  ةقفصلا ،
امهم ديرت ، نكت  مل  يروفيإل ، ًافالخ  اهنأو ، اريكو ، نايردأ 

.ىرخأ ًاعطق  افشتكيو  امهتياغ  ىلإ  الصي  نأ  نمثلا ، غلب 
اذه امهل  حضوأ  امدعب  اريكو ، نايردأ  ملع  ام  ناعرس 
يف اهيلع  رثُع  يتلا  ةادألا  نأ  ةلأسملا ، زوجعلا  ذاتسألا 
وأ عبرأ  ةمث  لب  اهعون ، يف  ةديرف  تسيل  ميدقلا  ناكربلا 

.ةيضرألا ةركلا  ىلع  ام  ناكم  يف  اهل  ةهباشم  عطق  سمخ 
.اهداجيإ ىلع  مزعلا  ادقع  اذل 
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ايناملأ نمو  ايناملأ ، ىلإ  ايقيرفإ  نم  ثحبلا  اذه  امهداق 
امهقيلحتب مث ، تبيتلا ، دودح  ىلإ  ارتلكنإ  نمو  ارتلكنإ ، ىلإ 

ثيح نامادنا ،» ةريزج  هبش   » ىلإ ىتح  اينامرب »  » قوف ًارس 
ًايناث ًارجح  مادنوكران »  » ةريزج يف  بارتلا  نم  اريك  تجرخأ 

.اهتدالقب ًاهيبش 
، ةبيرغ ةرهاظ  تثدح  ىتح  نيتعطقلا  ديحوت  مت  نإ  ام 
ال قرزأ  ًانول  اتذختاو  سيطانغم ، اتعطق  امهنأك  اتبذاجتف 

هجوت اذكهو  .تاضمولا  فالآب  ناطقرشت  اتأدبو  هل  ليثم 
، ًازيفحتو ًاسامح  فاشتكالا  اذه  امهداز  دقو  اريكو ، نايردأ 

تاديدهتلاو تاريذحتلا  نم  مغرلا  ىلع  نيصلا ، ىلإ  اهجوت 
نيب نم  ناك  .ةيرسلا  ةسسؤملا  امهيلإ  اهتهجو  يتلا 
ةنيدم مساب  مهنم  دحاو  لك  ةبطاخم  متت  نيذلا  اهئاضعأ ،
لزعمب فرصتي  نوتشآ ، ريس  وه  يزيلكنإ ، درول  ةريبك ،

عضو ىلع  نمثلا ، فلك  امهم  ممصم ، وهو  نيرخآلا ، نع 
.نايردأو اريك  ةلحرل  دح 

اذامل امهيعس ؟ يف  ةرباثملا  ىلع  امهثحأ  انأو  ُتلعف  اذام 
تحت نهاك  عرصم  ُتدهاش  امل  ةلاسرلا  ىزغم  مهفأ  مل 
ذئنيح لقأ  مل  اذاملو  عضولا ، ةروطخ  ردقأ  مل  اذامل  انراظنأ ؟

مل فيك  ينع ؟ لزعمب  رومألا  ربدتي  نأ  يروفيإ  ذاتسألل 
كلذك يننأبو  ...هلغتسي  زوجعلا  اذه  نأب  نايردأ  رطخأ 
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؟ هتقادص يعّدأ  يذلا  انأ  هلغتسأ ،
اعقو نيصلا ، ةرداغمب  ناّمهي  اريكو  نايردأ  ناك  امنيب 
قيرط ىلع  ةقلطنم  ةرايس  تماق  ذإ  .ةبيهر  ةرماؤم  ةيحض 

، ةقيمع ةدهو  يف  عفدلا  ةيعابرلا  امهتبكرم  طاقسإب  ةيلبج 
ىلع اوناك  نابهر  عاطتساو  رفصألا ، رهنلا  هايم  يف  تقرغف 

، قرغلا نم  نايردأ  ذاقنإ  ثداحلا ، عوقو  ءانثأ  رهنلا  ةفض 
.اهيلع روثعلا  متي  ملف  اريك  ةثج  امأ 

، هنطو ىلإ  نيصلا  نم  هتهاقن  ةرتف  دعب  نايردأ  داع 
ءافتخا هملآ  دقو  ىضمو ، .ندنل  يف  هلمع  فانئتسا  ًاضفار 

ةريزج قوف  مئاقلا  هتلوفط  تيب  يف  هل  ذالم  نع  ثحبي  اريك ،
مأو يزيلكنإ  بأ  نم  نايردأ  دلُو  .ةريغصلا  ةينانويلا  ارديه 

.ةينانوي
باذعلا ناولأ  اهلالخ  نايردأ  ىساق  رهشأ ، ةثالث  تضقنا 
روعشلا ةأطو  تحت  لواحأ ، انأ  تنك  امنيب  هتبيبح ، بايغل 

ًادرط ةيميداكألا  يف  تملست  امدنع  يبضغ ، مظك  بنذلاب ،
هلخادب يوحي  لوهجم ، لبق  نم  نيصلا ، نم  هيلإ  ًالسرم 

نم ةعومجمو  ريدلا ، يف  اريكو  وه  اهكرت  يتلا  ةعتمألا 
اهنيبج ىلع  لمحت  تناك  .اريك  ىلإ  ًاروف  اهيف  تفرعت  روصلا 
.نيحلا كلذ  ىتح  ةتبلا  اهتظحل  نكأ  مل  ةبدن  ةبيرغ ، ةبدن 

نأب يعانقإ  ىلإ  رمألا  هب  ىهتناف  كلذب ، يروفيإ  ُتملعأف 
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ديق ىلع  تلاز  ام  اريك  نأب  ليلد  ىلع  ىوطنا  امبر  كلذ 
.ةايحلا

، هنأشو نايردأ  كرتأو  تمصلا  مزلأ  نأ  ًارارم  تدرأ 
؟ هملع نع  اذهك  رمأ  بجح  ىلإ  ليبسلا  فيك  نكلو 

ًاددجم نايردأ  راط  اميف  ارديه ، ىلإ  تهجوت  هيلعو 
.لمألاب قفاد  هبلقو  نيكب ، ىلإ  انأ  يببسبو 

اهميلست دصقب  كلذف  روطسلا ، هذه  ةباتكب  نآلا  ّمهأ  نئل 
يروعش نع  ًايلات  هل  بارعإلاو  نايردأ  ىلإ  موي  تاذ 

نم نكمتي  هّلع  ءاسم  لك  ءاعدلا  عفرأل  ينإو  .بنذلاب 
.هقح يف  اهتفرتقا  يتلا  ةءاسإلا  لك  يل  رفغيو  اهتءارق 

لوليأ  25 انيثأ ،
سروك نيلغ  رتلاو 

مولعلل ةيكلملا  ةيميداكألا  ةرادإ  ليكو 
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نايردأ رتفد 
، انه اهيف  تمن  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يف  مقر 307 . ةفرغلا 
، ًاديعس اهنيح  تنك  ينأل  هابتنا ، يأ  دهشملا  رعُأ  مل 

بتكملا اذه  مامأ  تسلج  .نهذلا  دراش  ءرملا  لعجت  ةداعسلاو 
ًاموي تسسحأ  امو  يمامأ  نيكب  دتمت  ةذفانلا ، ةلابق  ريغصلا 
ةلامإ ةركف  درجم  نإ  .يتايح  لاوط  دحلا  اذه  ىلإ  هئات  ينأب 

ينع ِكبايغف  .لمتحي  ال  ًارمأ  ناك  ريرسلا  بوص  يسأر 
.هقيرط قشي  كفنا  ام  ءيطب  توم  هنأك  ينطاب  يف  لغلغت 
هردخأ نأ  ًارارم  تلواح  .يفوج  يف  دلخلا  ناويحب  هبشأ  هنإ 

« ، ويجياب « ـ لاب ةرفوب  يروطف  ةبجو  رمغ  لالخ  نم 
.هيف رثؤي  مل  زرألا  نم  جرختسملا  لوحكلا  ىتح  نكلو 

، نفج يل  قبطي  نأ  نود  تاعاس  رشع  ناريطلا  قرغتسا 
وه هدشنأ  ام  لك  .يقيرط  ةلصاوم  لبق  مانأ  نأ  كلذ  عم  دب  ال 

اهلالخ ىرأ  نل  لامهإ  ةهينه  روعشاللا ، نم  تاظحل  عضب 
.يرظان مامأ  ىلاوتي  انه  هانشع  ام 

.»؟ انه َتنأ  له  »
، مامحلا ةفرغ  باب  ربع  لاؤسلا  اذه  ّيلع  تحرط  ِتنك 

ةبطبط الإ  عمسأ  ُتدع  امف  مويلا  امأ  .تلخ  رهشأ  ةعضبل 
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ىلع قطقطتو  ةقيتع  ةيفنح  نم  برستت  يتلا  ءاملا  تارطق 
.اهتراضن تتهب  ةلسغم  فزخ 

ينتلصوأ .قدنفلا  ًارداغم  ًافطعم  تسبل  يسركلا ، ُتعفد 
دورولا ةقيدح  ُتزج  .ناهسكنج  هزتنم  ىلإ  يسكات  ةرايس 

.ءاملا ضوح  ولعي  يذلا  يرجحلا  رسجلا  تكلسو 
«. انه يدوجول  ةديعس  يننإ  »

انك ريصم  يأ  وحن  طقف  ُتفرع  ول  نكلو  .كلذك  ُتنك  انأو 
قيقحت ىلإ  نيفهلتم  انم ، ةيارد  ريغ  نع  جرحدتن ،

دنع هتفقوأل  نامزلا  ديمجت  يعسو  يف  ناك  ول   » .تافاشتكا
عجرأ نأ  ناكمإلا  يف  ناك  ولو  .ةددحملا  ةظحللا  هذه 

«. ...انه ىلإ  تدعل  ىرقهقلا 
مامأ ةينمألا ، هذه  هيف  تغص  يذلا  ناكملا  ىلإ  ُتعجر 
هزتنم تارمم  دحأ  يف  كلت ، ءاضيبلا  ةدرولا  ةسرغ 
ُتلخد مث  .هارجم  فقوي  مل  نامزلا  نأ  ريغ  ناهسكنج ،
اهتارمم ربع  ًاهجتم  يلامشلا ، اهباب  نم  ةمرحملا  ةنيدملا 

.كب ةقلعتملا  تايركذلا  ضعب  ىوس  ينيدهي  ليلد  الو 
نع وأ  ةمخض ، ةرجش  برق  يرجح  دعقم  نع  تُّشتف 

نانعاط ناينيص  ناجوز  ناك  ثيح  بيرغ  يرخص  فيصر 
امهُتدجو نإ  يلعل  ديعبب ، سيل  تقو  لبق  ناسلجي  نسلا  يف 
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يف أرقا  ينأ  تننظ  دقو  ةنينأمطلا ، نم  ءيشب  رعشأ  ةيناث 
اناك امهلعل  وأ  انيلك ، انل  رهاز  لبقتسمب  دعولا  امهتماستبا 

.انب صبرتي  يذلا  ريصملا  نم  ةطاسب  لكب  ناكحضي 
، رغاشلا دعقملا  كلذ  ىلع  روثعلا  يف  ًاريخأ  تقّفو 
يف حجرأتت  فاصفص  ناصغأ  تناك  امنيب  هيلع ، تددمتف 

، ينيع تضمغأ  .يخارتملا  اهصقر  يندهدهيف  حيرلا ،
.داقرلل تملستساو  هيف  بيع  ًاميلس ال  كايحم  يل  ىءارتف 

طبه دقف  ناكملا ، ةرداغمب  يايإ  ًايجار  نمأ  لجر  ينظقيأ 
.مهب ًاّبحرم  راّوزلا  دعي  ملو  ليللا 

.يتفرغ ىلإ  ديدج  نم  تيدتها  قدنفلا ، ىلإ  يتدوع  ىدل 
، ريرسلا ءاطغ  تعزتناف  .ةملظلا  رحدت  ةنيدملا  راونأ  تناك 

تارايسلا حيباصم  تذخأ  .هيف  تدّبلتو  ضرألا  ىلع  هتطسب 
ىودجلا ام  نكلو  .ةفرغلا  فقس  ىلع  ةبيرغ  ًالاكشأ  مسرت 

مونلا ىلإ  فرعأ  نل  انأف  تقولا ، نم  ديزم  ةعاضإ  نم 
.ًاليبس

لابقتسالا بتكم  يف  يباسح  ديدست  دعب  يتعتمأ ، تلوانت 
.تارايسلا فقوم  نم  يتبكرم  تدعتساو 

، نآ يسك  ةهجو  ىلع  سأ » يب  يج  « ـ لا زاهج  ينّلد 
ةيعانصلا ندملا  نم  توند  املك  ىشالتي  ليللا  ناك  اميف 
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.كلاحلا فيرلا  داوس  طسو  روهظلا  دواعيل 
ةرايسلا نازخ  ءلمل  غناوه » زايجيش   » يف ُتفقوت 
ينيتعنتس ِتنك  ِكنإ  .ماعط  عايتبا  نود  نم  نكلو  دوقولاب ،

، ًاعئاج تسل  ينأ  ريغ  ةئطخم ، ينوكت  نل  كلعلو  نابجلاب ،
؟ ًاذإ ناطيشلا  بيرجت  اذاملف 

ةروجهملا ةريغصلا  ةيرقلا  ُتدجو  رتموليك ، ةئام  دعب 
مزعلا دقاع  انأو  ةبدحملا ، قيرطلا  تكلسف  ةيبار ، ةمق  قوف 

نإ لاقي  .يداولا  ىلع  قرشت  سمشلا  ةدهاشمل  اهغولب  ىلع 
دق نوبحملا ، اهشاع  يتلا  تاظحللا  ىركذب  ظفتحت  نكامألا 
ىلإ ةجاحلاب  ترعش  ينأ  الإ  ةبيرغ ، ةركفلا  هذه  ودبت 

.حابصلا كلذ  يف  اهقيدصت 
ةحاسلا ىقسم  ًازواجتم  ةيلاخلا ، ةقزألا  يف  تلج  مث 

نيب اهيلع  ترثع  ِتنك  يتلا  سأكلا  تفتخا  دقل  .ةيسيئرلا 
قبس امك  مهدحأ ، نأ  دب  .يسويشوفنوكلا ال  دبعملا  ضاقنأ 

.هل الح  ام  اهب  لعفو  هعم  اهلمح  دق  ِتعقوتو ،
بّقرتأ تحرو  فرج  ةفاح  ىلع  ةرخص  قوف  ُتسلج 

.ريسملا تفنأتسا  مث  دودحماللا  راهنلا  عولط 
تناك امك  نايثغلا  ّيف  ريثي  لاز  ام  نفنل »  » روبع نإ 

تجاهأ داح  ثّولت  ةباحسو  ىلوألا ، ةلحرلا  ءانثأ  لاحلا 
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ِتلجترا اهنم  يتلا  شامقلا  ةعطق  يبيج  نم  ُتلوانتف  .يقلح 
اوداعأ يتلا  ةعتمألا  نيب  اهتدجو  دقل  .نيتيقاو  نيتمامك 

نيح ينكل  كرطعل ، اهيف  رثأ  ال  .نانويلا  نم  يلإ  اهلاسرإ 
نم ةكرح  لك  ديدج  نم  ىرأ  تأدب  يمف ، ىلع  اهُتعضو 

: ةيكاش ِتلق  نفنل ، ربعن  نحنو  ِتنك ، .كتاكرح 
ةبسنلاب ناك  ءيش  لك  ...ةحئارلا .» هذه  ةيمنهجل  اهنإ  »

.كتابتاعم عامس  دوأ  تلز  ام  نآلاو  .رمذتلل  ةعيرذ  كيلإ 
يف نيشتفت  تنأو  كعبصأ  تككش  انه  نم  ّرمن  انك  امنيبو 

.كتبيقح لخاد  ًاءوبخم  ًاريغص  ًاعايذم  تفشتكاو  كتعتمأ ،
يجاردأ ةدوعلاب  رارقلا  ذختأ  نأ  ءاسملا ، كلذ  يف  يلع ، ناك 

مل اننأل  انب ، صبرتي  ام  ةهجاومل  دادعتسا  ىلع  نكن  مل  نحنف 
ةلكاش ىلع  نافرصتي  نيملاع  درجم  امنإو  نيرماغم ، نكن 

.نيشئاط نييبص 
ينع درطأ  نأ  دب  الو  ماودلا ، ىلع  ةئيدر  انه  ةيؤرلا 
ركذأ .قيرطلا  ىلع  زيكرتلا  نم  نكمتأل  هذه  ةئيسلا  راكفألا 
رمملا يف  تففطصا  دق  ُتنك  نفنل ، نم  يجورخ  ىدل  ينأ ،
عايذملا نم  صلختلاب  تيفتكاو  قيرطلا ، ةفاح  ىلع  يبناجلا 
يلاغشنال كلذو  هلثمي ، يذلا  رطخلل  ثارتكا  نود  ريغصلا 

تنك ةظحللا  كلت  يف  .انتايصوصخ  يف  لفطتلا  اذهب  بسحو 
ءايحلا عفادب  تضفر ، ينأبو  كيلإ ، قوشتم  ينأب  كل  ُتحب  دق 

16



.كيف ينبّغري  ام  لك  نع  نالعإلا  وهللا ، عفادب  هنم  رثكأ 
نومرجم انعفد  ثيح  ثداحلا ، عوقو  ناكم  نم  تبرتقاو 

: نافجترت يادي  تأدبو  ةقيمع  ةدهو  ىلإ 
«. انزواجتي هعدت  نأ  يغبني  »

.ينيبج نم  رطقي  قرعلا 
«. كوجرأ نايردأ ، ةعرسلا ، فّفخ  »

.ينناعذلت يانيع 
»؟ مازحلاب ةتبثم  ِتنأ  له  .اننودراطي  مهنإ  ليحتسم ، »

كيلع حرط  يذلا  لاؤسلا  اذه  ىلع  باجيإلاب  ِكدر  ناكو 
ىلإ انب ، تفذق  دق  ىلوألا  ةمدصلا  تناكو  .زاعيإ  لكش  يف 

تبحش ىتح  ةوقب  ةقّالعلا  دشت  كعباصأ  يل  تءارتف  .مامألا 
نأ لبق  تامدصلا  ّصام  ىلع  انيقلت  ةبرض  مك  .كتايمالس 

؟ ةيواهلا يف  قلزننو  يقاولا  رادجلا  تالجعلا  مدصت 
ينيعب ُتصغو  انرمغت ، رهنلا  هايم  تناك  امنيب  كتقناع 

ىتح كعم  تثكمو  قرغلا ، يف  نيذخآ  انك  اميف  كينيع  يف 
.يبح اي  ةريخألا ، ةظحللا 

طبض فطعنم  لك  دنع  تلواحف  تاجرعنملا ، تلاوت  مث 
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قيرطلا ىلإ  ةرايسلاب  ةدوعلاو  رتوتلا ، ةغلاب  تاكرح 
برد يدؤي  ثيح  قيرط ، بعشت  تزواجت  له  .يوسلا 

ناكملا اذه  لتحي  نيصلا  ىلإ  يليحر  ذنم  ريدلا ؟ ىلإ  ريغص 
وه هيف  انلبقتسا  يذلا  يذوبلا  بهارلاو  .يريكفت  ةحاس 

.ةبيرغلا عاقبلا  هذه  يف  يفراعم  نيب  نم  ديحولا  صخشلا 
ًاددجم يندوقي  رثأب  يندوزي  نأ  هناكمإب  نوكيس  هريغ  نَم 

صيصب ززعت  ةمولعم  يل  نّمؤي  نأ  وأ  كيلع ، روثعلا  ىلإ 
نيدبت كل  ةروص  نإ  ةايحلا ؟ ديق  ىلع  تلز  ام  كنأب  لمألا 
ةعطق اهنإ  ركذُي ، ءيشب  تسيل  كنيبج  ىلع  ةبدنب  اهيف 
فّرعتأ .مويلا  يف  تارملا  تائم  يبيج  نم  اهجرخأ  ةيقرو 

يف ًادج  ُترخأت  ينكل  بردلا ، لخدم  ىلع  ينيمي  ىلإ 
.ءارولا ىلإ  ةدوعلل  تررطضاو  ةرايسلا  تقلزناف  ةلمرفلا ،

لحولا يف  عفدلا  ةيعابرلا  ةبكرملا  تالجع  تصاغ 
ُتففطصاف .ليللا  لاوط  تلطه  راطمأ  باقعأ  يف  يفيرخلا ،

ًاريس يقيرط  تلمكأو  رجشلا  تحت  ةبشوشعم  ةحسف  دنع 
زاتجأ فوسف  ةميلس ، يتايركذ  تناك  نئلو  .يمدق  ىلع 
ذئدنع حملأل  ةيناث ، ةيبار  ردحنم  قلستأو  ةيقاس  ضاخم 

.ريدلا حطس  اهتمق  قوف 
تناك .ًابيرقت  ةعاس  ةريسم  هيلإ  يلوصو  قرغتسا  دقل 

اهزايتجا نكي  ملو  ىوتسم  ىلعأ  لصفلا ، اذه  لالخ  ةيقاسلا ،
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ةمخضلا ةريدتسملا  ةراجحلا  ضعب  تناك  .ريسيلا  رمألاب 
.ًاقلز اهحطس  ناك  امك  ةبخاصلا ، هايملا  ىوتسم  زواجت  داكت 

ىلع ًاظافح  ةقايللا  ليلقلا  عضولا  اذه  يف  ينتيأر  ول 
ينتثح ةركفلا  هذه  .يب  نيئزهت  تنك  ِكنأ  ُتكردأل  نزاوتلا ،

نم دشأ  عجارتلاب  ساسحإ  ينباتناف  ريسلا ، ةعباتم  ىلع 
.مدقتلاب يساسحإ 

نم دب  اذل ال  يتاوطخ ، تحت  قصتلت  ةجزللا  ضرألا  نإ 
دعب يرهظم ، نأ  كش  ال  .ةمقلا  غولبل  ةبوؤد  دوهج  لذب 
ينإو دّرشم ، ناسنإ  رهظمب  هبشأ  لحولاو  للبلل  يضرعت 

ةثالثلا نابهرلا  يل  هّدعُيس  يذلا  لابقتسالا  لوح  لءاستأل 
.يتاقالمل اولبقأ  نيذلا 

ءافتقاب ةملكب ، اوسبني  نأ  نود  نم  ينومزلأ ، مهنإ 
ّفكي مل  يذلا  كاذ  ينداقف  ريدلا ، باب  مامأ  انلصو  .مهرثأ 
نود مهكرتأل  تنك  ام  ينأ  نم  تبثتلا  نع  ريسلا  ءانثأ 
.اهيف انمن  يتلا  كلت  هبشت  ةريغص ، ةعاق  ىلإ  ناذئتسا ،
يتلابق اثج  فاص ، ءام  ةعصق  ألمف  سولجلا ، ىلإ  يناعدو 

ًاناتك ًالاطنب  ينلوان  مث  .يهجوو  ّيلجرو  ّيدي  لسغي  ذخأو 
دعب ةرتف  ةليط  هارأ  ُتدع  امف  ةفرغلا ، رداغو  ًافيظن  ًاصيمقو 

.رهظلا
هب درتسأ  ام  يل  ًالماح  رخآ  بهار  ينءاج  ليلق ، دعب 
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اذه نأ  كاذنآ  تمهف  ًاريصح ، ضرألا  ىلع  شرفف  .ياوق 
.ًاضيأ ةليللا  يتفرغ  حبصيس  ناكملا 

اهقيرب ىشالت  امدنعو  بورغلا ، ىلإ  سمشلا  تحنج 
.هئاقلل تيتأ  يذلا  كاذ  ًاريخأ  رضح  قفألا ، ءارو  ريخألا 

ام نكلو  .انه  ءيجملا  ىلإ  كعفدي  يذلا  ام  يردأ  ال   ـ
كل نوكأس  ةضايرلل ، كسفنب  ءالتخالاب  كتين  نع  يل  نلعت  مل 

ديدعلل انضّرعت  دقف  .دغلا  نم  ًارابتعا  كجاردأ  َتدع  نإ  ًانتمم 
.تنأ كببسب  ةلثامملا  تاقياضملا  نم 

ةباشلا ةأرملا  اريك ، نع  رابخأ  كيدل  له  لابلا : قلق  ُتلق 
؟ ًاددجم اهتيأر  له  ينقفارت ؟ تناك  يتلا 

دق مهدحأ  ناك  اذإ  نكلو  امكيلكل ، ثدح  امل  فسآ   ـ
ثداحلا كلذ  دعب  ةايحلا  ديق  ىلع  تيقب  كتقيدص  نأ  كمهفأ 

لك ىلع  علطم  ينأ  يعّدأ  انأ ال  .ةبذك  درجم  اذهف  بيهرلا ،
تنك ينقدص ، اذه ، نأ  ريغ  ةقطنملا ، يف  يرجي  ام 

.هفرعأس
رّظحت كتنايد  نأ  ًاقباس  انل  َتحرش  دقو  ًاثداح ! نكي  مل   ـ

ىلع تنأ  له  كيلع : يلاؤس  حرط  دواعأ  اذل  بذكلا ، كيلع 
؟ تتام اريك  نأ  نم  نيقي 

، ةنكمألا هذه  يف  ًايلاع  توصلا  عفر  يدجملا  ريغ  نم   ـ
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كلمأ .كلذك ال  انيديرم  يفو  ّيف  رثأ  يأ  هل  نوكي  نل  اذهف 
اذه كتقيدص ، ةثج  ّدري  مل  رهنلاو  كلذ ؟ يل  فيك  لب  ًانيقي ،
ىلإ ًارظن  بجعلا ، ريثي  ام  رمألا  يف  سيلو  هملعأ ، ام  لك 
لثم ىلع  حّلأ  تنك  نإ  ةرذعملا  .رهنلا  قمعو  رايتلا  ةعرس 
ىلع ّقشت  اهنأ  روصتأ  ينإ  ليصافتلا ، نم  عونلا  اذه 

.يلع لاؤسلا  تحرط  تنأ  نكلو  عمسلا ،
؟ اهيلع اورثع  له  ةرايسلاو ،  ـ

لاؤس هنإف  ًاقح ، كمامتها  عضوم  ةباجإلا  تناك  اذإ   ـ
ةدشب كحصنأ  تنك  ولو  ىتح  تاطلسلا  ىلع  هحرط  بجي 

.كلذب مايقلا  ةلواحم  مدعب 
؟ اذامل  ـ

ودبي نكلو ال  تاقياضمل ، انضرعت  اننإ  كل  تلقو  قبس   ـ
.كلذ نم  رثكأ  كمامتها  يعرتسي  اذه  نأ 

؟ تاقياضملا نم  عون  يأ   ـ
نود نم  يقب  هل  امتضرعت  يذلا  ثداحلا  نأ  نظت  َوأ   ـ

نم ةأرما  ءافتخا  نأل  اهقيقحتب ، تماق  نمألا  ىوق  لويذ ؟
.ًاهفات ًاثدح  ربتعي  ال  نيصلا  ضرأ  يف  ةيبنجأ  ةلود  اياعر 
قحلا انل  ناك  دقف  انتريدأ ، ًادبأ  بحت  تاطلسلا ال  نأ  امبو 
يلاتلاب ّمتو  .حجرألا  ىلع  جعزم  عون  نم  تارايز  يّقلت  يف 
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ذإ كانيوآ ، اننأب  انفرتعاو  ةّظف ، ةقيرطب  اننابهر  باوجتسا 
انيديرم ال نأ  كل  نيبتيس  انه  نم  .بذكلا  لوق  انيلع  رظحي 

.اننيب كتدوع  ىلإ  ىضرلا  نيعب  نورظني 
يندعاستو ينقدصت  نأ  بجي  ةايحلا ، ديق  ىلع  اريك   ـ

.كلذك
كثبشت ةرورض  مهفتأ  انأو  كثدحي ، يذلا  وه  كبلق  هنإ   ـ
كلكآتي ًاملأ  يذغت  عقاولا ، ةهجاوم  كضفرب  كنكل  لمألا ، اذهب 

ىلإ تداعل  ةايحلاب ، معنت  كتقيدص  تيقب  ول  .لخادلا  نم 
هذه يف  ءيش  .أبنلاب ال  ًايلات  انملعو  ام  ناكم  يف  روهظلا 

رهنلا نوكي  نأ  هاترسحاو ، ىشخأ ، .دحأ  ىلع  ىفخي  لابجلا 
كمغ ككراشأو  فسألا  لك  فسأتم  انأف  اذل  اهزجتحا ، دق 

نأ لجخل  ينإو  ةلحرلا  هذهب  تمق  اذامل  مهفأ  نآلا  .كاسأو 
.باوصلا ايند  ىلإ  كدري  نأ  هيلع  بجوتي  يذلا  كاذ  نوكأ 

ىراوُت ةثج  نود  نم  دادحلا  ءرملا  نلعي  نأ  بعصلا  نم 
حور نأ  ديب  ديقفلا ، لهأ  هلوح  عمتجي  ربق  ريغ  نمو  ىرثلا ،
تمد ام  كنم  ةبيرق  لظتسو  ماودلا  ىلع  كبرقب  يه  كتقيدص 

.اهبحل ًايفو 
انأف تاهافتلا ! هذه  لثم  يسفن  ىلع  رّفو  كوجرأ ، ِهآ ،  ـ

.انه نم  ريخ  ناكم  الو  ًانمؤم ، تسل 
، كلثم رونلا  دقاف  لجر  ىلإ  ةبسنلاب  نكلو  كقح ، هنإ   ـ
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.ريد مرح  يف  بلغألا  ىلع  تنأ  اه 
.عقو ام  لك  نم  ءيش  عقو  امل  ًادوجوم  كهلإ  ناك  ول   ـ

هذه ىلع  مادقإلا  مدعب  كتحصن  نيح  يلإ  َتيغصأ  ول   ـ
يتلا ةاسأملا  تكرادت  تنك  ناهس ،» اوس   » لبج ىلإ  ةلحرلا 

ةضايرلل كسفنب  ءالتخالل  ِتأت  مل  كنأ  امبو  .مويلا  كتباصأ 
ةحارلا ىلإ  دلخأ  .انه  ةماقإلا  ليطت  نأ  ثبعلا  نمف  ةيحورلا ،

، يقح نم  اذه  سيل  ذإ  كدرطأ ، ال  انأ  .لحراو  ةليللا  هذه 
.انتفايض لالغتسا  نع  تففك  ول  اميف  كل  ًانتمم  نوكأس  نكل 

ديق ىلع  ءاقبلا  اهل  بتُك  ول  نوكت ، نأ  اهنكمي  نيأ   ـ
؟ ةايحلا

! كتيب ىلإ  دع   ـ
.هتعموص ىلإ  بهارلا  أفكناو 

ثحبلا ناتظحاج ، يانيعو  لواحأ ، هتمرب  ليللا  تيضمأ 
.بذكت نأ  اهنكمي  ال  ةيفارغوتوفلا  ةروصلا  هذه  .ّلح  نع 

ام نيكب ، ىلإ  انيثأ  نم  رشعلا  ناريطلا  تاعاس  لالخ  انأو ،
ءوض يف  لعفأ  تلز  امو  اهيلإ  رظنلا  نع  ةظحل  تفقوت 
نوكت نأ  اهديرأ  ةجح  يه  كنيبج  ىلع  ةبدنلا  هذه  .ةعمش 

يأ ريثأ  نأ  نود  تضهن  مونلا ، ّيلع  رّذعت  املو  .ةغماد 
.بابلا ماقم  موقت  يتلا  زرألا  قاروأ  ةحول  تقلزأو  جيجض ،
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ةعاق هاجتاب  ىشمم  يف  تمدقتف  ياطخ  ىده  تفاخ  ءوض 
بّلقت هنأل  يروضحب ، مهدحأ  ّسحأ  .نابهر  ةتس  اهيف  ماني 

.قفتسي مل  ظحلا  نسحل  هنكل  قمعب ، قشنتو  هشارف  يف 
ةددمتملا داسجألا  ىلع  ةتفاخ  ىطخب  ًاخشاف  يقيرط ، ُتعبات 

اذه رمقلا  .ريدلا  ءانف  ىلإ  لوصولا  ةيغب  ضرألا  ىلع 
ىلع تسلج  رئب  ءانفلا  طسو  يفو  هاثلث ، لمتكم  ءاسملا 

.اهتفاح
لك ةتباك  يمف  قوف  ترقتسا  ديو  ضفتنأ ، ينتلعج  ةجض 

( يذوبلا بهارلا   ) امال لا ـ ىلإ  ُتفرعتف  مالكلا ، يف  ةبغر 
فيرلا ربع  انرسو  ريدلا  انرداغف  .هعابتاب  ّيلع  راشأ  دقو 
فقوو ًاريخأ  رادتسا  ثيح  ةريبكلا ، فاصفصلا  ةرجش  ىتح 

.يتلابق
.اريك ةروص  هل  ُتمدق 

ضّرعتو رطخلل ، ًاعيمج  انضرعُت  كنأ  يعت  فوس  ىتم   ـ
يف اذكه  تببست  دقل  كجاردأ ، دوعت  نأ  يغبني  ًالوأ ؟ كسفن 

.رارضألا نم  ريثكلا  عوقو 
؟ رارضأ ةيأ   ـ

ًادحاو نكي  مل  كل  عقو  يذلا  ثداحلا  نإ  يل  لقت  ملأ   ـ
قثأ ُتدع  ام  ريدلا ؟ نع  ًاديعب  كّرجأ  ينأ  ركفت  اذامل  اهنم ؟
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يف اوئطخي  نل  كيلع  موللاب  نوحني  نيذلا  كئلوأو  .دحأب 
.ةصرفلا مهل  َتأيه  ام  اذإ  ةيناث  ةرم  كيلإ  مهتبرض  هيجوت 

ىلإ كروضح  نوكي  نأ  ىشخأو  رذحلا  ديدش  تسل  تنأ 
ةباثمب كلذ  ضيقن  ربتعي  اميف  نآلا ، هرمأ  فشُتكا  دق  ةقطنملا 
كبوكرو نيكب  كغولب  ةرتف  ةليط  رمتسي  نأ  طرش  ةبوجعأ ،

.ةرئاطلا
.اريك ىلع  رثعأ  نأ  لبق  ناكم  ىلإ  بهذأ  نل   ـ

تاف دقف  نآلا  امأ  لبق ، نم  اهيمحت  نأ  يغبني  ناك   ـ
نأ ديرأ  الو  كتقيدصو ، تنأ  هتفشتكا  ام  يردأ  الو  .ناوألا 

! انه نم  لحرإ  ىرخأ ، ةرم  كدشانأ  ينكل  كلذ ، فرعأ 
هيفتقأ ًارثأ  وأ  ةليئض ، تناك  امهم  ةنيرق ، ينطعأ   ـ

.راهنلا غوزب  عم  ليحرلاب  كدعأ  انأو 
ًاقلطنم هيبقع  ىلع  راد  تكسو ، ًايلم  ّيف  بهارلا  قّدح 

يف ينقفار  ءانفلا ، ىلإ  ةدوعلا  ىدلو  .هتعبتف  دبعملا ، ةيحان 
.يتفرغ ىلإ  تمص 

ءانعو تيقوتلا  ماظن  رييغتو  ًاريثك ، راهنلا  عفترا  دق  اه 
لخد امدنع  ةريهظلا  براق  تقولا  لعل  .يلع  ابّلغت  دق  رفسلا 
ةقرمو زرأ  ةعصق  هعم  ًالماح  ةفرغلا  يذوبلا  بهارلا 

.ةريغص ةيبشخ  ةحول  قوف  نيتعوضوم 
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ىلع كروطف  كل  مدقأ  انأو  ينوأجاف  ول  ًامستبم : لاق ،
اذه ةالصلا  ناكم  ليوحت  يف  ةبغرلاب  ينومهتال  ريرسلا ،

.كقيرط ةعباتم  لبق  هب  ىذغتت  ام  كيلإ  .فويضلل  ةفرغ  ىلإ 
؟ كلذك سيلأ  ةدوعلا ، قيرط  مويلا  كلستس  تنأف 

ىلع رارصإلا  نم  ىودج  ال  ذإ  .ًاقفاوم  يسأرب  تأموأ 
.قالطإلا ىلع  ًائيش  هنم  لانأ  نل  ينأل  دانعلا ،

.ةقفوم ةدوع  ًاذإ ، فرصني : نأ  لبق  بهارلا  لاق  ذئنيح 
عبرأ ةيوطم  ةقرو  ةقرملا ، ةعصق  عفرأ  انأو  ُتفشتكا ،
رذحب اهتسسدو  يدي  ةحار  يف  يئاقلت  لكشب  اهتفلزأف  .تايط 

تيدترا ىتح  يتبجو  ماهتلا  نم  تغرف  نإ  امو  .يبيج  يف 
بهارلا يل  هبتك  ام  ةءارق  ىلإ  ًاقوش  تقّرحتو  يسبالم ،

بابلا مامأ  يراظتنا  يف  اناك  نينثا  نيديرم  نكل  يذوبلا ،
.ةباغلا فرط  ىلإ  ةيناث  يب  اهجوتو 

يف ًافلغم  ًادرط  يميلستب  اماق  قارفلا ، ناوأ  ناح  امدنع 
ءارو يسولج  روف  ترظتنا ، .بنق  طيخب  ًاطوبرمو  ندل  قرو 

ىلع عّلطأو  ةقرولا  طسبأ  يك  نابهرلا  دعتبي  نأ  دوقملا ،
: يل صصخملا  صنلا  نومضم 

نأ ُتعمس  ينأ  ملعاف  يتايصوتب ، لمعلا  تضفر  نئل  »
كل ثداحلا  عوقو  بقع  رهتراغ »  » ريد لخد  ًاباش  ًابهار 
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، تنأ كثحبب  ةقالع  يأ  كلذل  نوكي  الأ  حجرألا  .ةليلق  عيباسأب 
دقل .ًاددج  نيديرم  دبعملا  لبقتسي  نأ  ًادج  ردانلا  نم  نكلو 

هتولخ نع  ًايضار  نكي  مل  ديرملا  اذه  نأ  يعمسم  ىلإ  ىهانت 
امأ .نوكي  نم  ينربخي  نأ  دحأ  رودقم  يف  سيل  .ةيحورلا 

لوقعماللا كقيقحت  فانئتساو  كدانعب  ثبشتلا  تررق  نإ  تنأ 
لصت نإ  ام  كيصوأو ، .ودكنش  ةيحان  كترايسب  قلطناف  اذه ،
فوس يتلا  ةقطنملاف  .كتبكرم  نع  ىلختت  نأب  كانه ، ىلإ 
عفدلا ةيعابرلا  كترايسو  ًادج ، ةريقف  ًاقحال  اهيلإ  هجوتت 

.راظنألا تفل  نع  ءانغتسالا  لّضفت  تنأ  اميف  هابتنالا  تفلتس 
ذإ اهايإ ، كميلست  ىلع  تلمع  يتلا  بايثلا  ودكنش  يف  ْسبلا 

.يداولا ناكس  عم  ءانع  الب  جامدنالا  ىلع  كدعاستس 
اذامب ملعأ  مث ال  الاي .» لبج   » ةيحان ةهجوتم  ةلفاح  ْبكراو 
نكل رهتراغ ، ريد  لوخد  يبنجأ  لجر  ىلع  رذعتي  ذإ  كيصوأ ،

.كل مستبي  ظحلا  لعل  يردي ، نم 
هذه قرحب  مق  صخألابو  ًاديحو ، تسل  تنأف  ًارذح ، نك 

«. ةقرولا
عست ينمزلتو  ودكنش ، نع  ينلصفت  رتموليك  ةئامنامث 

يذوبلا بهارلا  ةلاسر  يل  ِقبُت  مل  .اهيلإ  لوصولل  تاعاس 
رطسألا هذه  جيدبت  يف  قّفُو  هنإ  لمألا ، نم  ةريبك  ةحسف 
باكترا ىلع  رداق  هنأ  دقتعأ  ينكل ال  بسحف ، يداعبإ  دصقب 
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انأو لاؤسلا  يسفن  ىلع  حرطأس  ةرم  مك  .ةوسقلا  هذه  لثم 
...ودكنش ىلإ  قيرطلا  يف 

ىلع ةفيخملا  اهلالظ  لابجلا  ةلسلس  رشنت  يراسي ، نع 
نم لهسلا  قيرطلا  قرتختو  ربغألا ، يدامرلا  يداولا 

نخادم دهشملا ، طسو  بصتنت ، يمامأو  .برغلا  ىلإ  قرشلا 
.رهصلل نييلاع  نينرف 

عقر قوف  ةمتاق  ءامس  ةفوشكم ، علاقم  نهزهزويل :» »
ال ةبآك  تاذ  دهاشم  نداعم ، جارختسال  لوقح  لوقح ،

.ةروجهم ةميدق  عناصم  راثآ  ةيهانتم ،
اتحاّسمو لوطهلا ، نع  فقوتت  ملو  ءامسلا  ترطمأ 

.ةقلز قيرطلاو  ليست ، يتلا  هايملا  فرصل  ناّدكت  جاجزلا 
.ةبارغب نوقئاسلا  يلإ  رظن  نحش ، ةرايس  تزواجت  نيح 

.ةقطنملا هذه  نوداتري  حايسلا  نم  ريثك  ةمث  سيل 
نم تاعاس  تس  يمامأ  تلاز  امو  رتموليك ، يتئام  ُتزج 

ةدحولاف يب  قاحللا  هلأسأ  رتلاو ، يدانأ  ول  دوأ  .قيرطلا 
يف يبابش  ناوفنع  ُتدقف  .اهلمتحأ  تدع  ام  انأو  ينقهرت ،

ةآرملا ىلع  ةرظن  تيقلأ  .ةردكلا  رفصألا  رهنلا  هايم 
، بعتلا هنإ  رتلاو  يل  لوقي  دق  .ًاريغتم  يهجو  ادب  ةسكاعلا ،

عوجرلل لاجم  الو  ةقيقد ، ةلحرم  تعطق  ينأ  فرعأ  ينكل 
ملو كلذ ، لبق  اريك  ىلإ  تفّرعت  ول  تينمت  مك  .ءارولا  ىلإ 
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ام يف  ةنماك  ةداعسلا  نأ  ًامهوتم  ماوعألا  هذه  لك  ردهأ 
.رخآلا يف  اهنإ  ًاعضاوت ، دشأ  ةداعسلا  .لامعأ  نم  هزجنأ 

.لابجلا نم  زجاح  يمامأ  بصتنا  لهسلا ، فرط  يف 
دعبت تلاز  ام  ودكنش  نأ  ةبيرغ  فورحب  ريشت  ةتفال  كانهو 
قيرط نأل  قفن ، ينعلاطي  نآلاو  .ًارتموليك  نيتسو  ةئامتس 
عامس يلاتلاب  ليحتسيو  رخصلا ، يف  لخدت  تارايسلا 

ةيويسآلا ال بوبلا  ىقيسوم  ناحلأف  سأب ، نكلو ال  عايذملا ،
.نايكناوغ يف  ةمدخ  ةطحم  يف  فقوتأس  .لمتحت 

تعباتو يبناجب  تيوكسب  ةبلع  ُتعضو  .ةذيذل  ةوهقلا 
.يقيرط

.ةريغص ركاسد  فشتكأ  قيض ، داو  يف  صوغأ  ةرم  لك 
يف غناينايم .»  » تغلب امدنع  ءاسم  ةنماثلا  تزواجت  ةعاسلا 

تلصو ايلعلا  تاينقتلاو  مولعلاب  ةروطتملا  ةنيدملا  هذه 
جاربأ موقت  رهن ، ةفض  ىلع  .ةذاخأ  تايوتسم  ىلإ  ةثادحلا 

.قاهرإلا ّيلع  لقثأو  مالظلا  طبه  .ذالوفو  جاجز  نم  ةقهاش 
.ياوق ةداعتسا  يف  ةبغرو  مونلل  ًابلط  فقوتأ  نأ  ّيلع 
يقاحتلا قرغتسيس  ودكنش ، يغولب  روف  ةطيرخلا ، سردأ 

، ءاسملا اذه  اهلصأ  نل  .ةلفاحلاب  ةدع  تاعاس  رهتراغ  ريدب 
.ةبيط ةدارإ  نم  تيتوأ  ام  لك  تلذب  ولو 

يشمأ تذخأو  هيف  يترايس  تكرت  ًاقدنف ، ُتدجو  ًاريخأ ،
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فقوت دقل  .رهنلل  يذاحملا  تنمسإلاب  وسكملا  هزّنتملاو 
ىلع ءاشعلا  مدقت  معاطملا  ضعب  تناك  .لوطهلا  نع  رطملا 

.زاغلا حيباصم  اهئفدت  ةللبم  تافرش 
، ديعبلا يف  .يقوذ  بسحب  ءيشلا  ضعب  ةمسد  ةبجولا 

ةنيدملا قوف  تعفتراو  ّمصم ، ريده  طسو  ةرئاط  تعلقأ 
ىلع ةريخألا  ءاسملا  ةلحر  اهنإ  .بونجلا  ةيحان  ةفطعنم 

ىوكلا كلت  ءارو  نوسلاجلا  اهباكر  هجوتي  نيأ  .حجرألا 
يف ايندلا  تدوسا  ةأجف  .ًادج  ناتديعب  ارديهو  ندنل  ةئيضملا ؟

؟ تمصلا اذه  اذاملف  ةايحلا ، ديق  ىلع  اريك  تناك  نإ  .ينيع 
ىرج اذام  ًايلك ؟ ةعطقنم  اهرابخأو  ةدملا  هذه  لك  تثبل  اذامل 
ىلع بهارلا  كلذ  لعل  وحنلا ؟ اذه  ىلع  اهءافتخا  رربف  اهل 

قرألا نإ  مهولا ؟ اذه  لثمب  ثبشتأ  ىتح  هوتعم  يننأ  نم  قح 
يادي .ينكردي  ليللا  داوسو  ةدح  ةيوادوسلا  راكفألا  ديزي 

شعترأف .هلمكأب  يمسج  يف  لغلغتت  ةبوطرلا  هذهو  ناتبطر ،
ينلأسي هنأب  سحأ  ينم ، لدانلا  وندي  .دربلابو  رحلاب  رعشأو 

ينكل هبيجأ ، ول  دوأ  .ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  ناك  اذإ 
يقنع افق  حسم  يف  رمتسأو  .ام  ةملكب  هوفتلا  نعزجعأ 

اذه توص  ّيلإ  ليخيو  ًاقرع  يرهظ  ليسيو  ةدئاملا  ةطوفب 
لك ًافافش ، ةفرشلا  رون  حبصيو  ديعب ، ديعب  نم  ًايتآ  لدانلا 

.مدعلا ّلحي  مث  يلوح  رودي  ءيش 
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له ًائيشف ، ًائيش  راهنلا  دلُو  ةديدج  ةرمو  فوسكلا ، دّدبت 
ال ةغلب  يلإ  نوثدحتي  مهنإ  ةثالثف ؟ نينثاف  ًاتوص  عمسأ 

حتفأ نأ  دب  ال  يهجو ، ىلع  تّطح  ةفيطل  ةدورب  .اهمهفأ 
.ينيع

نأ ينمهفتو  يدخ  بعادت  زوجع  ةأرما  حمالم  ىرأ 
ىءارتت تاملك  مغمغتو  يتفش  للبت  اهنإ  .ىضم  دق  أوسألا 

.ةنينأمطلاب ةمعفم  يل 
.يقورع يف  ةيناث  يرسي  مدلابو  ينحاتجي  زخوب  رعشأ 

ءيش وأ  يف  نماك  ضرم  وأ  بعتلا  هنإ  .ةكعول  تضرعت  دقل 
رذعتي ىوقلا  نهاو  نآلا  انأ  هلكآ ، نأ  يب  ردجي  نكي  مل  ام 

ةعونصم ةكيرأ  ىلع  ينوددم  دقل  .رومألا  يف  رصبتلا  ّيلع 
ىلإ مضناو  .معطملا  نم  ةيفلخلا  ةعاقلا  يف  دلخلا  ورف  نم 
ذخأ دقو  .اهجوز  وه  لجر  يب ، ىنعُت  يتلا  زوجعلا ، ةديسلا 

.ديعاجتلاب ءالتما  رثكأ  ناك  ههجو  نأ  الإ  يل ، مستبي  هرودب 
زوجعلا بّرقف  امهل ، ركشلا  يجزأل  امهيلإ  ثدحتلا  تلواح 

نكل ّرم ، بارشلا  .هبرش  ىلإ  ينرطضاو  يمف  نم  ًابوك 
كاذ ذإ  اهتعاجن ، يف  كشلا  نكمي  صئاصخ ال  ينيصلا  بطلل 

.هل تنعذأ 
نيجوزلا كنيذب  هبشلا  اديدش  ناينيصلا  ناجوزلا  ناذه 

، ةماعلا ناهسكنج  ةقيدح  يف  موي  تاذ  امهانيقتلا  نيذللا 
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.ةنينأمط ينألم  عابطنالا  اذهو  نيمأوت ، ءرملا  امهنظي 
.ينبلغي ساعنلابو  ضمغت  ينافجأب  ذئدنع  ترعش 

نأ يب  نسحي  ام  ريخ  وه  ياوق ، ةداعتسا  رظتنأو  مانأ  نأ 
.رظتنأ انأف  اذل  هلعفأ ،
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سيراب
نكت مل  .ًاباهذو  ةئيج  هلابقتسا  ةفرغ  عرذي  يروفيإ  ناك 

هسراف كرح  دق  زريكافو  هتحلصمل ، ليمت  جنرطشلا  ةبعل 
راتسلا حازأ  ةذفانلا ، نم  برتقا  .رطخلل  هتكلم  ًاضرعم 

.نيسلا هايم  يف  ردحني  يذلا  ةهزنلا  بكرملا ـ  ىلإ  رظنو 
؟ هنع ثدحتن  نأ  ديرتأ  زريكاف : لأس 

؟ اذام نع  يروفيإ : باجأ 
.دحلا اذه  ىلإ  كلاب  لغشي  امع   ـ

؟ مهلا ةسيرف  ينأ  كل  ودبي  وأ   ـ
نأ ىنمتت  َتنك  اذإ  الإ  كلذب ، يحوت  كبعل  ةقيرط  نإ   ـ

كرهاظت نإف  لاحلا ، هذه  يفو  يبيصن ، نم  زوفلا  لعجت 
يل َتحب  ول  دوأ  ةناهملاب ، ّيلع  دوعي  داكي  زوفلا  اذه  يحنمب 

.كلاب لغشي  امب 
تنك ينإ  عم  ةيضاملا ، ةليللا  ًاليلق  تمن  ءيش ، ال   ـ

انأطخأ له  ىرتأ  .مون  الب  نيموي  ىقبأ  نأ  لبق  نم  عيطتسأ 
، ةخوخيشلا باقع  لثم  ًاملاظ  ًاباقع  قحتسنل  هللا  قحب 

؟ نيحلاصلا نم  ريثكلا  هب  بقاعي  اذاملو 
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يهابتلا يف  ةبغرلا  يل  نوكت  نأ  نود  ىرأ ـ   ـ
ام يف  ةفأرلا  بناج  حجرألا  ىلع  رهظأ  هللا  نأ  انسفنأب ـ 

! انب قلعتي 
هذهل ًادح  عضن  نأ  ّقحألا  نم  نوكي  دق  يلع ، دقحت  ال   ـ
عبرأ يف  ينبلغت  نأ  كناكمإب  ناك  لاح ، لك  يف  .ةرهسلا 

.تالقن
امم مهلا  يف  ًاسامغنا  دشأ  تلز  ام  كنإ  ثالثب ! لب   ـ

.ءيشب حوبلا  ىلع  كهركُأ  نأ  ديرأ  ينكل ال  هروصتأ ، تنك 
ولحيس ىتم  كقلقي  امع  ينثدحت  فوسو  كقيدص ، ُتلز  ام 

.كل
ىدترا .تيبلا  لخدم  بوص  ًاهجوتم  زريكاف ، ضهن 

كفني يروفيإ ال  ناك  .هءارو  تفتلاو  رطملل  داضملا  هفطعم 
.ةذفانلا لالخ  نم  رظني 

مايأ ةعضب  ءاضقل  لاعت  مادرتسمأ ، ىلإ  ًادغ  رفاسأ   ـ
ةداعتسا ىلع  كدعاستس  عرتلا  ةدورب  لعل  اهعوبر ، يف 

.يلع ًافيض  نوكتس  .مونلا  ىلع  كتردق 
.ًايوس سانلا  انحملي  الأ  لضفألا  نم  نظأ  تنك   ـ

هذهب بعّلل  ٍعاد  كانه  دعي  ملو  .فلملا  لفقأ  دقل   ـ
اذه ىلع  بنذلاب  روعشلا  نع  َّفك  مث  .ةدقعملا  باعلألا 
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نأ عقوتن  نأ  يغبني  ناك  لب  ًالوؤسم ، تسل  تنأف  وحنلا ،
ةقيرطلل كلثم  فسأتمل  ينإ  .هريغ  قبتسيس  نوتشآ  ريس 

دعب كرودقم  يف  سيل  نكلو  ةيضقلا ، هذه  اهيلإ  تلآ  يتلا 
.ءيش لمع  نآلا 

فوس نوتشآ  ريس  نأب  كشلا  مهرواسي  عيمجلا  ناك   ـ
تنأو عيمجلا ، قفاوي  قافنلا  اذهو  ًالجآ  مأ  ًالجاع  لخدتي 

.كلذك انأ  هملعأ  املثم  كلذ  ملعت 
ةعيرسلا هقرطب  تهبتشا  ول  ينأ  يروفيإ ، كدعأ ،  ـ

.كلذ نع  هعدرل  يعسو  يف  امب  تمقل 
؟ هب مايقلا  كتعاطتسا  يف  ناك  اذامو   ـ

.هينيع ضفخ  مث  يروفيإ ، ىلإ  رظنلا  زريكاف  َّدحأ   ـ
ىتم لاعت  ةمئاق ، تلاز  ام  مادرتسمأ  ىلإ  يتوعد  نإ   ـ

انتارابم لجست  الأ  لضفأ  ةريخأ : ةملك  .ءيجملا  يف  بغرت 
.انيلإ ةدئاعلا  جئاتنلا  ةحول  ىلع  ءاسملا  اذه  ترج  يتلا 

.يروفيإ ءاسم ، َتدعسأ 
دعصملا لخد  ةقشلا ، باب  زريكاف  قلغأ  .يروفيإ  هبجي  مل 

ىلع هتاوطخ  عقو  ددرت  .يضرألا  قباطلا  رز  ىلع  طغضو 
يسيئرلا لخدملا  باب  ههاجتاب  بحسو  لابقتسالا ، ةعاق  طالب 

.عراشلا ًازاتجم 
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مث نايلروأ  فيصرو  زريكاف  ىشم  .ًاقيقر  ليللا  ناك 
ثيح سماخلا ، قباطلا  ىلإ  ىنبملا  ةهجاو  ةيحان  رادتسا 
عفر .وتلل  تأفطنا  دق  يروفيإ  لابقتسا  ةعاق  راونأ  تناك 

هل  » عراش ةيواز  دنع  راد  امدنع  .هتهزن  عباتو  هيفتك 
وحن نيعيرس  نيحابصم  نم  ناءادن  هاده  هيتارغور ،»

زريكاف حتف  .فيصرلا  لوط  ىلع  ةنوكرم  ناورتيس  ةرايس 
حاتفم ىلع  هدي  قئاسلا  عضو  .ةرايسلا  لخاد  سلجو  بابلا 

.هتكرح مامتإ  نود  لاح  زريكاف  نأ  الإ  لاعشإلا ،
.تئش نإ  ةليلق ، تاظحل  رظتننل   ـ

دوقملا ءارو  ناك  يذلا  لوانت  .نيتماص  نالجرلا  لظ 
مث هيتفش  ىلإ  اهنم  ةدحاو  لقنو  هبيج  نم  رئاجسلل  ةبلع 

ةجردلا هذه  ىلإ  كمامتها  ريثي  يذلا  ام.باقث  دوع  لعشأ 
؟ انه ىقبن  ىتح 

.طبضلاب انتهجاوم  يف  ةمئاقلا  كلت ، فتاهلا  ةفرغ   ـ
هذه قوف  فتاهلل  ةفرغ  ةمث  سيل  لوقت ؟ اذام   ـ

.ةفصرألا
.ةراكيسلا ئفطأ  كلضف ، نم   ـ

؟ نآلا ناخدلا  كجعزي  له   ـ
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.معن جهوتملا ، فرطلا  نكل   ـ
ىلع هقفرمب  أكتا  فيصرلا ، دادتما  ىلع  مدقتي  لجر  ناك 

.قيرطلا زجاح 
؟ يروفيإ وه  له  زريكاف : قئاس  لأس 

! ابابلا هنإ  ال ،  ـ
؟ هدحو ملكتي   ـ

.فتاهب لب   ـ
؟ نم  ـ

ناك نإ  دحلا ؟ اذه  ىلإ  ءابغلاب  رهاظتلا  دمعتت  له   ـ
ىلع نم  ةملاكم  يرجيل  ليللا  بلق  يف  هلزنم  نم  جرخي 
نم عم  دحأ  فرعي  الأ  حجرألا  ىلع  ينعي  كلذف  ةفصرألا ،

.ملكتي
نيزجاع انمد  ام  نيئبتخم ، انئاقب  نم  ةدئافلا  ام  ًاذإ ،  ـ

؟ هثيدح عامس  نع 
.يندوار ينطاب  ٍّسح  نم  ققحتلل   ـ

كسح نم  ُتققحت  دقو  نآلا  باهذلا  اننكمي  لهو   ـ
؟ ينطابلا
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.ًاضيأ ينمهي  كلذ  دعب  ثدحي  فوس  ام  الك ،  ـ
؟ ًاقحال ثدحيس  امع  ةركف  كيدلأ   ـ

ىتح فتاهلا  لفقي  نإ  ام  وزنرول ! اي  راثرث ، تنأ  مك   ـ
.نيسلا رهن  يف  يولخلا  هفتاه  صرقب  فذقي 

؟ هتداعتسال رهنلا  يف  صوغلا  يونت  لهو   ـ
.نيكسملا يقيدص  اي  ًاقح ، يبغل  كنإ   ـ

ام حرشب  يلإ ، ةميتشلا  هيجوت  نم  ًالدب  تمق  ول   ـ
؟ هرظتنن

.ةليلق تاظحل  لالخ  كسفنب  هفشتكتس   ـ
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ندنل
عراش ىلع  ةلطم  ةريغص  ةقش  يف  فتاهلا  سرج  ّنر 
لخدو ًالضفم  سبل  هريرس ، نم  رتلاو  ضهن  .نوتمورب  دلوأ 

ةلواطلا نم  برتقي  وهو  حاص  مث  .لابقتسالا  ةفرغ 
! تيتأ دق  اذنأ ، اه  فتاهلا : زاهج  ثيح  ةريدتسملا 

.هثدحم توص  ىلإ  لاحلا  يف  فَّرعت 
؟ ةداعلاك ديدج ، نم  امأ   ـ

دعب ةياهن  يف  انيثأ ، نم  ُتدع  دقل  .يديس  اي  ال ،  ـ
نأ لمآ  كلانه ، هدوجو  ىلع  تضم  مايأ  ةعبرأ  .رهظلا 

.بيرق امع  ةبيط  رابخأ  انيدل  رفاوتت 
يسفن كلامتأ  نأ  ينعسي  نكلو ال  ًاضيأ ، كلذ  ىنمتأ   ـ

يل ضمغي  نأ  نود  هلوطب  ليللا  تيضق  دقف  قلقلا ، نع 
.يزازئمشا ريثي  اذهو  زجعلاب ، رعشأ  ينإ  .نفج 

ًاريثك منأ  مل  يديس ، يرودب ، انأ  ةرصتخم ، ةملكب   ـ
.ةريخألا مايألا  هذه 

؟ رطخ يف  هنأ  دقتعت  وأ   ـ
نكلو ربصلاب ، يلحتلا  نم  دب  الو  سكعلا ، يل  ليق   ـ
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صيخشتلا نإ  ةلاحلا ـ  هذه  يف  هاري  نأ  ءرملا  ىلع  قشي 
.انقرافي نأ  كشو  ىلع  ناك  ظفحتم ،

ريبدت ىلع  ضّرح  مهدحأ  ناك  نإ  فرعأ  نأ  ديرأ   ـ
ىلإ دوعتس  ىتم  .ةيضقلا  ىلع  فكاع  ينإ  ةديكملا ، هذه 

؟ انيثأ
يف قّفوأ  مل  اذإ  ريدقت  دعبأ  ىلع  دغ  دعب  وأ  دغ  ءاسم   ـ

.ةيميداكألا يف  هب  موقأ  نأ  يغبني  ام  لك  ءاهنإ 
ةحارلا ىلإ  دلخت  نأ  لواحو  كلوصو  روف  يب  لصتإ   ـ

.كلذ ءانثأ 
.كلذ لمآ  .ًادغ  ءاقللا  ىلإ  يديس ، كلذك ، تنأو   ـ
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سيراب
، هجاردأ داعو  يولخلا  هفتاه  صرق  نم  يروفيإ  صّلخت 
، امهيدعقم يف  ًايزيرغ  نيقصالتم  هقئاسو  زريكاف  ناك  اميف 
نأ هتبقارمب  ناموقي  نم  نكمتي  نأ  دعبتسملا  نم  ناك  نكلو 

، عراشلا ةيواز  دنع  ىراوت ، مث  .ةفاسملا  كلت  نم  امهاري 
.راظنألا نع  يروفيإ  لايخ 

دقل بهذن ؟ نأ  انناكمإب  له  نآلا ، ىفك  وزنرول : لأس 
.عوجب رعشأ  ينإو  ءارتهالا  يف  ًاقراغ  انه  ةيسمألا  تيضمأ 

.دعب سيل  ال ،  ـ
سنكف هوتل ، قلطنا  كرحم  ةرخرخ  زريكاف  عمس 

ناك ثيح  ةرايس  تفقوتو  فيصرلا ، امهئاوضأب  ناحابصم 
ىتح مدقتو  لجر  اهنم  جرخ  .تاظحل  لبق  ميقي  يروفيإ 

زه لفسألا ، يف  ةفضلا  بقاريل  ىنحناو  فيصرلا ، زجاح 
.ةدعتبم تالجعلا  تّزأ  مث  ةرايسلا ، ىلإ  ةيناث  دعصو  هيفتك 

؟ َتفرع فيك  وزنرول : لأس 
، ةبكرملا ةحول  تيأر  دقو  نآلاو ، .رذق  قبسم  روعش   ـ

.ًاءوس عضولا  مقافت 
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؟ ةحوللا هذه  اهب  ام   ـ
؟ ينع هفّرتل  كسفن  دهجت  كنأ  مأ  لاؤسلا  دمعتت  له   ـ
له .ةيزيلكنإلا  ةيسامولبدلا  ةئيهلا  صخت  ةبكرملا  هذه 

؟ كل اهمسرأ  نأ  جاتحت 
؟ يروفيإ بقعت  ىلع  ًاسانأ  ّضحي  نوتشآ  ريس   ـ

له ءاسملا ، اذه  يفكي  ام  تعمسو  تدهاش  ينأ  نظأ   ـ
؟ قدنفلا ىلإ  ًاددجم  يتقفارمب  تفّطلت 

تبلط دقل  .كقئاس  تسل  انأ  ىفك ، زريكاف ، ًانسح ،  ـ
قلعتي رمألا  نأ  يل  ًانيبم  ةرايسلا  هذه  يف  ئبتخأ  نأ  ينم 

تقو يف  نيتعاس ، لالخ  يناكم  تدمجتف  نأش ، تاذ  ةمهمب 
ام لكو  ئفاد ، وج  طسو  كاينوكلا  يستحت  تنأ  تنك 
يأل لهجأ  هجوت ، كقيدص  نأ  وه  هظحالأ  نأ  تعطتسا 
نأو نيسلا ، رهن  يف  يولخ  فتاه  صرق  يمريل  ببس ،

هتبقار ةلالجلا  ةبحاصل  ةدئاعلا  ةيلصنقلا  تارباخملل  ةرايس 
نع بيغي  هازغم  لاز  ام  يذلا  لمعلا  اذه  ىلع  مدقُي  وهو 
يل حرشت  امإو  كيمدق ، ىلع  ًاريس  دوعت  امإ  تنأ  ًاذإ ، .يلاب 

.يرجي ام 
يزيزع اهيف ، صئاغ  كنأ  ودبي  يتلا  ةملظلل  ًارظن   ـ
يروفيإ ناك  اذإ  كحابصم ! ءيضأ  نأ  لواحأسف  امور ، » »
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جراخ نم  فتاهيل  ليللا  فاصتنا  دنع  جورخلل  هسفن  دهجي 
ناك اذإو  .تاطايتحالا  ضعب  ذختي  هنأ  ينعي  اذهف  هتيب ،

ةيضقلا نأ  ىلإ  ريشي  اذهف  هتيانب ، تحت  نومتحي  زيلكنإلا 
ربتعت مل  ةريخألا  رهشألا  ءانثأ  انمامتهاب  ترثأتسا  يتلا 
؟ انه ىتح  يلإ  تيغصأ  له  .عقوتن  ًاعيمج  انك  امك  ةيهتنم 

امم ءابغ  رثكأ  ينّنظت  ال  ةرايسلاب : ًاقلطنم  وزنرول ، لاق 
.هيلع انأ 

« . يرام  » رسج تزاتجاو  رهنلا  ةفصرأ  ةرايسلا  تكلس 
، ةجردلا هذه  ىلإ  ًارذح  يروفيإ  ناك  اذإ  زريكاف ، فدرأ 

دقتعأ تنك  ينأ  عم  .ةدحاو  ةلوجب  انيلع  مدقتم  هنأل  كلذف 
نع ًادبأ  فكي  مل  هنإ  ءاسملا ، اذه  بعللا  يف  تزف  ينأ 

.يتأجافم
؟ هلمع يونت  اذامو   ـ

نأش يف  تمصلا  مزلاو  نهارلا ، تقولا  يف  ءيش  ال   ـ
.ًادج ًاركاب  لاز  ام  تقولاف  .ءاسملا  اذه  ينم  هتعمس  ام 

نم ةسيسد  دحاو  لك  ربديسف  نيرخآلا  انعلطأ  نإ  نحنو 
قباسلا يف  ثدح  امك  رخآلاب  قثي  انم  يأ  دوعي  نلو  هبناج ،

اي تنأو ، .ديردم  ىلع  دامتعالا  ينعسي  هنأ  فرعأ  .ًامامت 
؟ زاحنتس نم  بناج  ىلإ  امور ،
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دق اذهو  كراسي ، ىلإ  ًايلاح  يسفن  ىرأ  ينأ  يل  ودبي   ـ
؟ كلذك سيلأ  كلاؤس ، نع  أزتجم  لكشب  بيجي 

ءايزيفلا ملاع  عقوم  نكمي  ام  عرسأب  ددحن  نأ  بجي   ـ
.نانويلا يف  ميقي  دعي  مل  هنأ  نهارأ  ينإ  .اذه  ةيكلفلا 

هيلع قييضتلاب  تمق  نإ  كلعل  كقيدص ، لأساو  دعصإ   ـ
.ةقيقحلاب كل  فرتعي  دق 

ناك .هرثأ  دقف  هنأ  دب  ال  انم ، ًاعالطا  عسوأ  هنأ  كشأ   ـ
كاح لفغم ، هنأ  ًادج  ديعب  نمز  ذنم  فرعأ  امك  .نهذلا  دراش 
عم تالاصتاب  مايقلا  كناكمإب  لاز  امأ  .ءافخلا  يف  ًائيش 

؟ مهدشانت نأ  كعسو  يفأ  نيصلا ؟
نحن امبو  مهنم  هرظتنن  امب  طونم  ءيش  لك   ـ

.لباقملا يف  مهل  همدقن  نأ  نودعتسم 
يف ًارخؤم  طبه  نايردأ  ناك  نإ  فرعت  نأ  لواح   ـ

، ظحلا نسحل  مدختسا ، ام  اذإو  ةبكرم  رجأتساو  نيكب ،
وأ قدنف  باسح  ديدستل  وأ  لاملا ، بحسل  هدامتعا  ةقاطب 

.كلذ ادع  ءيش  يأل 
سانلا نم  ةرفقم  سيراب  تناك  .ةدحاو  ةملك  الدابتي  مل 

قدنف مامأ  قئاقد  رشع  دعب  زريكاف  وزنرول  لصوأو 
.ريبملاتنوم
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عم يعسو  يف  ام  لذبأس  ةرايسلا : نكري  وهو  لاق ،
.لثملاب ةلماعملا  طرش  نكلو  نيينيصلا ،

، باسحلا يل  مّدقت  نأ  لبق  جئاتنلا  َرنو  رظتننل   ـ
.ةهزنلا ىلع  ًاركشو  ًابيرق ، ءاقللا  ىلإ  امور  يزيزع 

بلط .قدنفلا  لخدو  ناورتيسلا  نم  زريكاف  لّجرت 
ءارو ريخألا  اذه  ىنحناف  لابقتسالا ، فظوم  نم  حاتفملا 

.ًاضيأ ًافّلغم  همّلسو  هتدضنم 
.يديس كل ، ةلاسرلا  هذه  تعدوأ  دقل   ـ

؟ كلذ مت  ىتم  ذنم  ًالوهذم : زريكاف  لأس 
.ًابيرقت قئاقد  عضب  ذنم  اهايإ  ينمّلس  يسكات  قئاس   ـ

نأ رظتناو  دعصملا ، هاجتاب  لابلا ، لغشنم  زريكاف ، دعتبا 
.ةلاسرلا ضفيل  عبارلا  قباطلا  يف  هحانج  ىلإ  لصي 

زيزعلا يقيدص  »
كتوعدل ةباجتسالا  نم  نكمتأ  الأ  فسألل ، ىشخأ ،
اهترايزل قوتلا  سيلف  .مادرتسمأ  يف  كب  قاحتلالل  ةميركلا 

نع ضيوعتلا  يف  كلذك  ةبغرلا  الو  ينزوعي ، يذلا  وه 
ضعب نكلو  جنرطشلا ، بعلأ  انأو  ءاسملا  اذه  يفرصت 

يف ءاقبلل  ينرطضت  اهلوح ، نونظلا  ريثت  تنك  امك  رومألا ،
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.سيراب
، ينإو .ًادج  بيرق  تقو  يف  ةيناث  كارأ  نأ  كلذ ، عم  لمآ ،

«. كلذ نم  دكأتم  لاح  لك  ىلع 
صلخملا كقيدص 

يروفيإ

دق تنك  ةريصقلا ، ةيليللا  يتهزن  صوصخب  ةظحالم :
كبناج ىلإ  نخدي  ناك  نم  .ةناصرلا  نم  ديزم  ىلع  ينتدوع 

؟ نوللا ةيلحك  اهلعل  وأ  ءادوسلا ، ةليمجلا  ناورتيسلا  كلت  يف 
...موي ىلإ  موي  نم  فعضي  يرظن  نإ 

حبك نع  هسفن  كلامتي  ملو  ةلاسرلا  زريكاف  ىوط 
نأ ملعي  ناك  .هيلع  ةأطولا  ةليقث  همايأ  ةباتر  تناك  .ةماستبا 
نأ ةركفو  هتنهم ، تاونس  يف  ةريخألا  نوكت  دق  ةيلمعلا  هذه 

قالطإ ةداعإل  تناك ، ًايأ  ةليسو ، دجو  دق  يروفيإ  نوكي 
سلج .ًامامت  سكعلا  امنإو  هءايتسا ، ريثتل  نكت  مل  ةلآلا ،
لصتاو ةعامسلا  عفر  ريغصلا ، هحانج  بتكم  مامأ  زريكاف 

كلت يف  اهجاعزإل  ليبازيإل  رذتعاو  اينابسإ ، يف  مقرب 
ام بابسألا  نم  هل  ناك  هنأ  ريغ  ليللا ، نم  ةرخأتملا  ةعاسلا 

دوجولا زيح  ىلإ  تزرب  ةديدج  ةيضق  نأ  ريكفتلا  ىلع  هلمحي 
.دغلا ىلإ  هليجأت  نكمي  هلوق ال  يغبني  ام  نإو 
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نيصلا غناي ، نايم 
يتلا زوجعلا  ةأرملا  .حابصلا  ريشابت  لوأ  عم  تظقيتسا 
تحزأ .ريبك  أكتم  يف  ةيفاغ  يه  اه  ليللا  لاوط  يعم  تيقب 
تحتف .ًاسلاج  تيوتساو  هب  ينتطغ  يذلا  مارحلا  ينع 

قوف ًاعبصإ  تعضوو  فطع ، ةرظن  يلإ  ةهجوم  اهينيع 
تضهن مث  .جيجض  يأ  ببسأ  الأب  ينبلاطت  اهنأك  اهيتفش 
ديدحلا نم  ةأفدم  قوف  ًاعوضوم  ناك  ياش  قيربإب  تتأو 
دجاوتن يتلا  ةفرغلا  لصفي  يطلل  لباق  زجاح  .بلصلا 
نيمئانلا اهتلئاع  دارفأ  يلوح  ُتفشتكا  .معطملا  يف  اهلخادب 

دودح يف  نالجر  ةمث  .ضرألا  ىلع  ةطوسبم  شرف  يف 
تفّرعت .ةديحولا  ةذفانلا  نم  ةبرقم  ىلع  رمعلا  نم  نيثالثلا 

ىلإو ةحرابلا ، ءاسم  ءاشعلا  ةبجو  يل  مّدق  يذلا  كاذ  ىلإ 
امهتخأ تلاز  ام  نيح  يف  .خبطملا  يف  لمعي  يذلا  هيخأ 

نم برقلاب  مانت  ًاماع ، نيرشعلا  زهانت  يهو  ىرغصلا ،
يل ةشورفملا  ةفرغلا ـ  ةرجؤم  جوز  امأ  .محفلا  ةأفدم 

هسأر تحتو  ةلواط ، قوف  ددمم  وهف  ةتقؤم ـ  ةروصب 
نم ةرتسو  ةزنك  سبلي  هنإ  .هيفتك  غلبي  ءاطغ  هيلعو  ةدخم ،
يتلا ريرسلا  ةكيرأ  ىلع  تدقرف  انأ  امأ  .كيمس  فوص 
ّدرت ءاسم ، لكو  .اهيلع  مونلل  ءاسم  لك  ناجوزلا  اهطسبي 
ىلإ ةعاقلا  رخؤم  لّوحتل  معطملا  تالواط  ضعب  ةرسألا  هذه 
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قمع يف  يسفن  ضرفل  ميظع  جرحب  رعشأ  .عجهم 
نم مهت  تايصوصخ  ىلع  مالكلا  حص  اذإ  مهتايصوصخ ،

ًايلختم هريرسب  يحضيس  ندنلب ، هنطقأ  يذلا  يحلا  يف  ناك ،
؟ بيرغ صخشل  هنع 

عطتسن مل  اننكل  ًانخاس ، ًاياش  زوجعلا  ةأرملا  يلإ  تمّدق 
تفلدو يبوك  ُتلوانت  .تاراشإ  لالخ  نم  الإ  لصاوتن  نأ 

.يفلخ نم  لصافلا  زجاحلا  يه  تدر  اميف  ةعاقلا ، بوص 
رهنلل يذاحملا  رادجلا  ىتح  تمُّدقت  .ةرفقم  ةهزنلا 
رهنلا .برغلا  ةيحان  باسنملا  ءاملا  ىرجم  ىلإ  ترظنو 
بكرم ةعرسب  ريغص  قروزو  يحابص ، بابض  هاشغي 
هجوي رسجلا  ىلع  راّحب  .ءطبب  ءاملا  قوف  قلزني  يعارش 

.لاحلا يف  هيلإ  اهدرأف  ةراشإ  يلإ 
اريك ةروصب  سحأو  ّيبيج  يف  يدي  ّسدأ  دربلاب ، رعشأ 

.يعباصأ تحت 
ىركذ ةددحملا  ةظحللا  هذه  يف  يلابب  فوطت  اذامل 

، كتبحصب اهُتيضمأ  يتلا  ةليللا  كلت  ركذتأ  اربن ؟ يف  انتيسمأ 
.ًاريثك اننيب  تبّرق  اهنكل  عبطلاب ، ةبرطضم  ةليل  تناكو 

مك يردأ  تسلو  رهتراغ ، ريد  ىلإ  بيرق  امع  هجوتأس 
ال نكلو  هلخدأس ، فيك  الو  هغولبل ، ينمزليس  تقولا  نم 
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نيلازت ال  ِتنك  ول  ...كيلع  روثعلل  ديحولا  رثألا  هنإ  سأب ،
.ةايحلا ديق  ىلع 

؟ ةجردلا هذه  ىلإ  ًافيعض  ينّسحأ  اذامل 
دعب ىلع  ةهزنلا ، قيرط  ىلع  فتاهلل  ةفرغ  كلانه 

.رتلاو توص  عامس  يف  ةبغرلا  ينرواست  .ينم  تاوطخ 
لبقتي .تانيعبسلا  ماوعأب  ةريدج  ةلالطإ  فتاهلا  ةفرغل 

هسمالم ىلع  ًاماقرأ  نّوكأ  نأ  امو  دامتعالا ، تاقاطب  زاهجلا 
لاصتالا ليحتسملا  نم  ودبي  لوغشم ، طخ  ةراشإ  عمسأ  ىتح 

نيتلواحمب مايقلا  دعب  .ناكملا  اذه  نم  ًاقالطنا  يبنجأ  دلبب 
.ةركفلا نع  تلدع  نيتديدج ،

باسح ددسأو  َّيفيضم ، ركشأ  نأل  تقولا  ناح  دقل 
مهل ددسأ  نأ  نوديري  ال  مهنإ  .يقيرط  لصاوأو  ةحرابلا 

.مهقرافأو ًارارم  مهيلإ  ركشلاب  هجوتأف  باسحلا ،
ةمصاعلا .ودكنش  ىلإ  ًاريخأ  تلصو  حابصلا ، ةياهن  يف 

ًاتويب نإف  كلذ ، عم  .ةيناودعو  ةبرطضم  ةثولم ، ةيميلقإلا 
جاربألا نيب  ةدماص  تلظ  اهتابيشخت  تعادت  ةريغص 

قيرط نع  ثحبأ  ُتيضم  .ةريبكلا  ةينكسلا  تاعمجملاو 
.ةيربلا ةطحملا 

يف ظحلا  ينفلاحي  امبر  حايسلل ، دئاص  يلنج »  » عراش
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.ةيرورضلا تامولعملاب  يننودوزيس  يل  نينطاوم  ءاقل 
بكارمو تاتابنلا ، يه  ةليمج  وايجنان ، ةقيدح  لخدأ 

حطس قوف  ءودهب  باسنت  ىّلو ، رصع  ايانث  نم  ةعلاط 
.ةنيزح فاصفص  راجشأ  ىمح  يف  ةريحب ،

امهنأ امهتيشم  نم  يل  نيبتي  نيباش  نيجوز  تفشتكا 
لامكإل امدق  امهنأ  نابلاطلا  ناذه  يل  حرش  دقو  .نايكريمأ 

.يعماج لدابت  قاطن  نمض  ودكنش  يف  امهبيردت 
ثدحتي مهدحأ  عامس  امهّرس  دقو  يل ، احضوأ  دقل 
.ةنيدملا نم  ةلباقملا  ةهجلا  يف  عقت  ةطحملا  نأ  امهتغلب ،

اهرهظ ةبيقح  نم  قرو  ةمامضإ  ةباشلا  ةأرملا  تلوانت 
ةينيصلا ةغللا  ةباتك  نقتت  اهنإ  .يل  اهتمدق  ةظحالم  تلجسو 

ًاضيأ نّودت  نأ  اهنم  تبلطو  ةصرفلا  تزهتناف  .ًامات  ًاناقتا 
.رهتراغ ريد  مسا 

اهيف تدجو  .فوشكم  فقوم  يف  يترايس  تكرت  تنك 
يسبالم تريغف  يذوبلا ، بهارلا  يل  اهاطعأ  يتلا  ةسبلألا 
.ةعتمألا ضعب  عم  ًافطعم  سيك  يف  تسسدو  ةبكرملا ، لخاد 

لقتسأل اهناكم  يف  يعابرلا  عفدلا  ةرايس  كرتأ  نأ  تلضفو 
.يسكات ةرايس 

فصن دعب  ينلزنأو  هل  اهتيرأ  يتلا  ةظحالملا  قئاسلا  أرق 
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نم ُتمدقت  .يربلا  لقنلل  وايك  يغوه  ةطحم  يف  ةعاس 
ةغللاب ةبوتكملا  ةنيمثلا  ةقاطبلاب  ًادوزم  ركاذت  كابش 
ناوي نيرشع  لباقم  ةركذت  رومأملا  ينمّلسف  ةينيصلا ،

نأ يب  ًابيهم  هديب  حّول  مث  مقر 12 ، فيصرلا  ىلع  ينّلدو 
.ةلفاحلا قالطنا  تّوفأ  يك ال  عرسأ 

، اهيلإ دعص  نم  رخآ  انأو  ًادج ، ةديدج  ةلفاحلا  نكت  مل 
ةأرما نيب  ًاروشحم  اهرخؤم  يف  الإ  يل  ًاناكم  دجأ  نأ  نود 
تاطب ثالث  هلغشت  نارزيخ  نم  صفقو  ةميسج  ةينب  تاذ 

ةصلصب حجرألا  ىلع  ةنيكسملا  رويطلا  هذه  نهدتس  ةريبك 
فيك نكلو  ةدوصقملا ، اهتياغ  ىلإ  اهلوصو  ىدل  ةصاخ 

؟ اهب صبرتي  يذلا  نيزحلا  ريصملا  اهبينجت  ىلإ  ليبسلا 
ةعيرس قيرط  يف  انقلطناو  نانوف  رهن  ولعي  ًارسج  انربع 

.ةعرسلا ةبلع  تاقطقط  اهبكاوت 
نكت مل  .بكار  اهنم  لجرتف  نآ ،» اي   » يف ةلفاحلا  تفقوت 

يل ادبف  رفسلا ، اهقرغتسي  يتلا  ةدملا  نع  ةركف  يأ  يدل 
ةريغصلا يتركذم  يتراج  ىلع  ُتضرعو  .دمألا  ليوط 

ىلع تراشأف  .يتعاس  ىلإ  ًاريشم  ليمج  طخب  ةبوتكملا 
راهنلا رخآ  ًاذإ  لصأس  .تسلا  تاعاسلا  ةمالع  قفرب  اهئانيم 

.ًائيش يردأ  ال  ءاسملا ؟ اذه  مانأس  نيأ  .ًابيرقت 
تناك اذإو  .ةمخضلا  ةيلبجلا  لتكلا  هاجتاب  قيرطلا  ىولتت 
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ًاسراق اهيف  ليللا  نوكيسف  قهاش  ولع  ىلع  عقت  رهتراغ 
ام عرسأب  ءاويإلل  ناكم  ىلع  روثعلا  نم  ًاّدب  دجأ  نلو  .ًادج 

.نكمي
ةسيرف ينأب  تسسحأ  ًالحاق ، دهشملا  حبصأ  املك 

يف ءافتخالا  ىلإ  ًالعف  اريك  عفد  نوكي  دق  يذلا  ام  .كوكشلا 
ةروفحأ نع  ثحبلا  طقف  ملاعلا ؟ نع  ةعطقنملا  نكامألا  هذه 

ىرأ ال  ينإو  ملاعلا ، يصاقأ  ىتح  اهرجت  نأ  اهناكمإب  ناك 
.رخآ ًاريسفت 

رسج لايح  ةتباث  ةلفاحلا  تفقوت  ًارتموليك ، نيرشع  دعب 
رمأ .ةياغلل  ةئيس  ةلاح  يف  ذالوف  يّطخب  قلعم  يبشخ ،

ةلومح فيفخت  نم  دب  ذإ ال  لوزنلاب ، باكرلا  عيمج  قئاسلا 
ىلإ ةذفانلا  جاجز  ربع  ترظن  .رطخلا  نم  دحلا  ةيغب  هتيلآ 

.انقئاس ةنطف  ىلع  ًاينثم  اهيطخت  بجوتي  يتلا  ةدهولا 
نم رخآ  نوكأس  يفلخلا ، دعقملا  يف  ًاسلاج  ُتنك  ذإو 

بيضق يلجرب  ُتعفد  .ةيواخ  هبش  ةلفاحلاو  تضهن  .جرخي 
رويطلا جاتهت  ثيح  صفقلا ، باب  تبثي  يذلا  نارزيخلا 

رمملا ةياهن  يف  ةنماك  اهتيرح  نإ  .اهريصمل  ةكورتملا 
كولس راتخت  نأ  ًاضيأ  اهتعاطتسا  يفو  نيميلا ، ىلإ  يبناجلا 
عبّتت .اهيلإ  دوعي  رمألا  دعاقملا ، تحت  نم  رصتخم  قيرط 

، اهبرد راتخت  ةدحاو  لك  .حرمب  يتاوطخ  ثالثلا  تاطبلا 
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ةثلاثو ةنمي ، دعاقملا  فص  ىرخأو  رمملا ، زاتجت  ةدحاو 
الإو اهلبق ، جورخلاب  يل  حمست  نأ  طرش  ةرسي ، ليمت 

اهتبحاص نإ  مهي ، اذام  مث  اهرارف ! يف  ؤطاوتلاب  ينومهتيس 
، مدقتتو نيزباردلا » « ـ ب كسمتت  رسجلا ، قوف  نآلا  يه 

.راودلا مواقتل  نيتضمغم ، فصن  اهانيعو 
.اهتقيرط نم  ةلاسب  دشأب  تسيل  يزايتجا  ةقيرط  نإ 

نأ مهبجاو  نم  اوأر  ىتح  رسجلا ، باكرلا  ربع  نإ  ام 
عاجشلا مهقئاس  تاراشإلاو ، تاحيصلا  نم  ديزمب  اودشري 

اهنيح .ةحنرتملا  ةيبشخلا  حاولألا  ىلع  ءطبب  يرجي  يذلا 
تحجرأتو ةيندعملا ، لابحلا  تّرص  ةقلقم ، تاقطقط  تعمس 

نكمت ةعاس  عبر  دعبو  ةدماص ، تلظ  اهنكل  رسجلا  ةصنم 
دقف انأ ، يادع  ام  مهنكامأب  قاحتلالا  نم  باكرلا  عيمج 

.يناثلا فصلا  يف  رغاشلا  دعقملا  لغشأل  ةبسانملا  تمنتغا 
امأ روضحلا ، نع  ناتطب  تبيغت  اهقالطنا ، ةلفاحلا  تدواع 

يمترتل ءابغب  تبهذو  رمملا  طسو  فسألل ، ترهظف ، ةثلاثلا 
.اهتعرزم ةبحاص  يقاس  نيب 

كلامتأ نأ  نك ،» نهسد  « ـ ب انرورم  دنع  نكمتأ ، مل 
ةيناث دعصت  ةميدقلا  يتراج  تناك  اميف  مسبتلا ، نع  يسفن 

ريغ يف  ةثحاب  عبرأ ، ىلع  بدت  يهو  يبناجلا  رمملا  ىلإ 
يف انترداغ  دقل  .نيرخبتملا  نيريطلا  نع  لئاط 
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موللا ءاقلإ  بعصلا  نم  ءوسلا ، غلاب  اهجازمو  غنوغوود ،» »
.كلذ ببسب  اهيلع 

طسو ىلاوتت  ىرقو  ندم  مكنايت ،» «، » نوكاباهس »
رمتست امنيب  رهن  ىرجم  عباتنف  نحن  امأ  رفسلا ، لومخ 

ينأ ودبي  ال  .ةخّودم  تاعفترم  وحن  ديعصتلا  يف  ةلفاحلا 
ًانايحأ قَّفوأ  .ةريرعشقلا  ينباتنت  تلاز  ام  ذإ  ًامامت ، تيفاعت 

ةزه مهت  نأ  ىلإ  كرحملا ، ريده  عقو  ىلع  وفغأ ، نأ 
.يتوفغ نم  يلاشتناب 

.باحسلا يديلجلا  وغولياه  لبج  حطاني  انراسي ، نع 
ىلع .رورملا  طخ  ةورذ  ريهشلا ، وديهز  ربعم  نم  برتقن 

قفخي يبلقب  سحأ  ًابيرقت ، رتم  ةيامثالثو  فالآ  ةعبرأ  ولع 
اذام اماكاطأ ، يف  ركفأ  .ةقيقشلا  يندواعتو  يغدص  دنع 
َّقلتأ مل  ليوط ، تقو  ذنم  ناورأ ؟ يقيدصب  ّلح  ىسع 

يليشتلا يف  ةيحصلا  ةكعولا  كلتل  ضرعتأ  مل  ول  .هرابخأ 
تعزو يتلا  نامألا  تاميلعت  فلاخأ  مل  ولو  رهشأ ، لبق 

املو انه  نآلا  تنك  امل  ناورأ ، ةحيصنل  تخصأ  ول  انيلع ،
.ةلحضلا رفصألا  رهنلا  هايم  يف  اريك  تفتخا 

يف ينيساوت  يهو  ارديه ، يف  يل  تلاق  يمأ  نأ  ركذأ 
ءوسألا نكلو  بيهر ، رمأ  انيلع  زيزع  صخش  دْقف  : » يمغ

ريغ يبأ ، يف  ركفت  كاذنآ  تناك  اهنإ  هانيقتلا .» دق  نوكن  الأ 
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هنأب ءرملا  رعشي  امدنع  رخآ  ىنعم  ذختت  ةلأسملا  نأ 
.اهبحي يتلا  كلت  توم  نع  لوؤسم 

اههايم ةحفص  ىلع  سكعت  وكوغوم » ةريحب   » تناك
ةعرسلا نم  ًاضعب  اندعتسا  .جولثلاب  ةوسكملا  ممقلا  ةئداهلا 

، انه دايكودنيسك .»  » يداو هاجتا  يف  ًاددجم  صوغن  نحنو 
نم ناعطق  .عتام  تابن  ءيش  لك  اماكاطأ ، ءارحص  فالخب 

باشعألا طسو  ىعرت  رعشلا ) ةليوط  راقبأ   ) ساطقلا
حيسفلا جرملا  اذه  يف  فلآتت  هلوتبو  رادرد  راجشأ  .ةمسدلا 
ةعبرألا نود  طوبهلا  ىلإ  اندع  .لابجلا  طسو  روصحملا 
ةلفاحلا تفقوت  مث  .ًاليلق  ينحارأ  ةقيقشلا  عجوو  رتم  فالآ 

ال .لوزنلا  تقو  ناح  دقل  يوحن ، قئاسلا  رادتساف  .ةأجف 
ةيحان قلطني  ءابصحلا  ريثك  ًابرد  الإ  قيرطلا  جراخ  ىرأ 
عضب ًامتمتم  هيعارذب  قئاسلا  حّول  ناهساغنوغ .» لبج  »

يتالمأت ةعباتمل  بهذأ  نأ  ينوجري  هنأ  تجتنتساف  .تاملك 
ءاوهلل ًاحسفم  هوتل ، هحتف  يذلا  بابلا  نم  رخآلا  بناجلا  يف 

.لوخدلا لاجم  سراقلا 
رظنأ دربلاب ، ناباصم  يادخو  يمدق ، دنع  يسيكو  ُتحر ،

دنع ديعبلا  يف  تفتخا  نأ  ىلإ  دعتبت  يتلفاح  ىلإ  ًافجترم 
.قيرط فطعنم 

قلستت ثيح  حيسفلا  لهسلا  اذه  يف  ًاديحو  ينتدجو 
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تذختا نامزلا ، جراخ  نم  دهاشم  اهنإ  .لالتلا  حيرلا 
اهيف ىرأ  ينكل ال  ...لمرلاو  رّشقملا  ريعشلا  نول  اهيضارأ 

يف دقرأ  نأ  ّيلع  رذعتيس  .هنع  ثحبأ  يذلا  ريدلل  رثأ  يأ 
، يشمأ نأ  بجي  .عيقصلا  نم  ًادّمجم  تومأ  الإو  ءارعلا 
الإ صالخ  ال  نأ  ريغ  ًائيش ، فرعأ  ال  نيأ ؟ ىلإ  نكلو 

.دربلا نع  جتانلا  ردخلا  ةمواقمل  ًامدق  يضملاب 
تضكر ليللا ، مامأ  نم  برهلاب  قرخأ  لمأ  ىلعو 

بوص ردحنم  ىلإ  ردحنم  نم  ًاهجوتم  ةريغص  تاوطخب 
ةميخل دوسألا  شامقلا  ُتحمل  ديعبلا ، يف  .ةبراغلا  سمشلا 

.ةيهلإ ةيانع  ةباثمب  تناك  ودبلل ،
، ةيتيبيت ةلفط  يوحن  تلبقأ  لئاهلا ، لهسلا  اذه  طسو 

ةعطق اهرمع ، نم  ةعبارلا  يف  امبر  وأ  ةثلاثلا  يف  اهلعل 
نيتحافتك نيوارمحلا  اهيتنجوب  ًاقالطإ  ءيش  نم ال  ةريغص 

الو اهعزفأ ، بيرغلا ال  ناسنإلا  اذه  انأ  .نيتقاربلا  اهينيعو 
يف ةرح  اهنإ  هوركم ، يأ  نم  اهيلع  فاخي  ًادحأ  نأ  ودبي 

ةئزاه ةكحاض  ترجفنا  دقو  .اهل  ولحي  ثيح  باهذلا 
ضكرت تذخأ  مث  .يداولا  اهتكحض  تألمو  اهنع ، يفالتخال 

راتمأ دعب  ىلع  تفقوتو  نيتعساو ، اهيعارذ  ةحتاف  يهاجتاب 
نم لجر  جرخ  لاحللو  .اهيوذ  وحن  اهجاردأ  تداعو  ينم 

ىنحناو هيدي  مضف  يدي ، هل  ُتددم  .يئاقلل  مّدقتو  ةميخلا 
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.هتعباتم ىلإ  يايإ  ًايعاد 
ةيبشخ تاّزر  اهدنست  دوسأ  شامق  نم  ةريبك  ءازجأ 

دقوم قوفو  عساو ، نكسملا  .لخادلا  يف  ةميخ  لّكشت 
ًاعون ةأرما  ّدعُت  سباي ، بطح  تامزح  هيف  قطقطت  يرجح ،
لجرلا ّيلع  راشأ  .هلك  ناكملا  ةحئارلا  ىشغتف  ةنخيلا ، نم 

ينكراشو زرألا  لوحك  نم  ًابوك  يل  مدقو  سولجلاب ،
.برشلا

نكي ملو  .اهماعط  ةبجو  ةيودبلا  ةلئاعلا  هذه  ترطاش  دقل 
نيتنجولا تاذ  ةلفطلا  تاهقهق  ىوس  تمصلا  رّكعي 

ةيمتحم مونلا  ىلإ  اهب  رمألا  ىهتناو  نيتحافتك ، نيوارمحلا 
.اهمأب

سلجو .ةميخلا  جراخ  يودبلا  ينداق  ليللا ، طوبه  دنع 
انحر ًاعم  .هعباصأ  نيب  اهّفل  ةراكيس  يل  ًامدقم  رجح  ىلع 

اهتلمأت تنك  ام  ليوط  تقو  ىضم  دقف  ءامسلا ، ىلإ  رظنن 
يتلا تابكوكلا  لمجأ  نم  ةدحاو  تفشتكاو  .وحنلا  اذه  ىلع 
ةمجن قرش  ىلإ  فيرخلا  لصف  انراصبأ  ىلع  اهضرعي 

اهتركذو موجنلا  ىلإ  يعبصإب  ترشأو  ديموردنأ .» »
عبتو سواسرف ،» : » لاع توصب  تلقف  .يفيضمل  اهئامسأب 

تاهقهق لثمب  كحضو  سواسرف ،»  » ًارركم يرظن  لجرلا 
قوف ءامسلا  ةبق  رينت  يتلا  كلتك  ةئلألتم  ةيح  تاهقهق  هتنبا ،
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.انيسأر
يفو .حايرلاو  دربلا  نم  نمأم  يف  مهتميخ  تحت  تمن 
ناك هنكل  يفيضم ، ىلع  يتقرو  ُتضرع  ركابلا ، حابصلا 
ناكو راهنلا  علط  .مامتها  يأ  اهريعي  الو  ةءارقلا  لهجي 

.تامهملا نم  ديدعلاب  مايقلا  هيلع 
يف بطحلا ، راغص  عمج  يف  هدعاسأ  انأو  ُترماغ ، مث 
يّلعل اهظفل  ريغأ  ةرم  لك  يف  تنكو  رهتراغ ،»  » ةملك ظفل 
نود نكلو  اهل ، بيجتسي  هلعجت  يتلا  ةظفللا  ىلع  رثعأ 

.هرثأت مدع  ىلع  لجرلا  ظفاح  ىودج ،
يودبلا ينلوانف  ءاملا ، لمحل  انرّخس  بطحلا ، عمج  دعب 

مكحُأ فيك  ينارأو  هفتك  قوف  ةدحاو  وه  ّرمأو  ةغراف ، ةبرق 
.بونجلا ةيحان  قلطني  ًابرد  انكلس  مث  اهعضو ،

ةلتلا ىلعأ  نم  تفشتكاو  .نيتلماك  نيتعاس  لالخ  انرس 
.اهيلإ يودبلا  ينقبس  .ةيلاع  باشعأ  طسو  باسنت  ةيقاس 
يصيمق تعلخف  .محتسي  أدب  دق  ناك  هب ، تقحل  امدنع 

هذه نأ  دب  ال  ةيندتم ، ءاملا  ةرارح  تناك  .يرودب  تصغو 
.ديعبلا يف  حملُي  يذلا  ديلجلا  لابج  دحأ  نم  عبنت  ةيقاسلا 

اذإو هتاكرح ، تدّلقف  ءاملا ، تحت  هتبرقب  يودبلا  ظفتحا 
ىتح يتبرق  لمح  يف  ةبوعص  ُتدجو  احتفنا ، دق  نيجرخلاب 
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.ةيقاسلا ةفض 
ةيلاعلا باشعألا  نم  ةقاب  علتقا  ةسبايلا ، ىلإ  هتدوع  ىدل 

سبل ىتح  فافجلاب ، رعش  نإ  امو  .همسج  ةوقب  اهب  كرف 
يودبلا لاق  سواسرف ،»  » .ًاليلق حيرتسيل  سلجو  ةيناث  هبايث 
ةيقاسلل جيلخ  ىلع  هدي  ينتلد  مث  .ءامسلا  وحن  هعبصإ  ًاعفار 

يلاوح ناك  .انم  لفسأ  راتمألا  تائم  دعب  ىلع  ريغص ،
نيرخآ نيعبرأ  وحنو  كانه ، نومحتسي  ًالجر  نيرشع 

ثارحملا ةكسب  عفدي  مهنم  دحاو  لكو  ضرألا ، نوثرحي 
تازب نودتري  مهلكو  .ًامامت  ةميقتسم  ةليوط  ًامالثأ  ًامسار 

.لاحلا يف  اهتنيبت 
.يبرد قيفر  سمه  رهتراغ !  ـ

يودبلا نكل  نابهرلا ، ةيحان  ًاعرسم  تعفدناو  هتركش 
ةءاميإب ينرمأو  هتامسق ، تمهجت  .يعارذب  ينكسمأو  فقو 
ينارأو يمك  نم  ينبذج  مث  .كلانه  باهذلا  مدعب  هسأر ، نم 

، هايحم ىلع  فوخلا  أرقأ  نأ  ُتعطتسا  دقل  .ةدوعلا  قيرط 
يف .هاطخ  عّبتتأ  انأو  ردحنملا  تدعصو  هل  تلثتما  اهدنع 

نيذلا كئلوأ  ناك  نابهرلا ، وحن  تردتسا  ةلتلا ، ىلعأ 
مهبيبالج اوسبل  دق  ةيقاسلا ، يف  ليلق  لبق  نومحتسي 

اهنأك ةزتهم  ةبيرغ ، ًامالثأ  نيمسار  مهلمع ، اوفنأتساو 
نابهرلا ىراوت  .بلقلا  لمعل  رابج  ينايب  ططخم  تاءانحنا 
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كرتأس ةلتلا ، نم  رخآلا  ردحنملا  طبهن  انك  امنيب  يرظان  نع 
ةيناث دوعأل  كلذ ، يل  حاتيس  املاح  ناذئتسا  نود  يفيضم 

.يداولا اذه  ىلإ 
يغبنيف ودبلا ، نم  ةلئاعلا  هذه  دنع  بيحرتلا  ُتيقل  نئل 

.ماعطلا نم  ةيمويلا  يتصح  بجوتسأ  نأ  مهديلاقت  بسحب 
يذلا رقبلا  عيطق  ىتح  ينتداقو  اهتميخ  ةأرملا  ترداغ 
هلمحت تناك  يذلا  ءانإلل  هابتنا  يأ  رعُأ  مل  .لقح  يف  ىعري 

تاناويحلا هذه  دحأ  مامأ  تعكر  نأ  ىلإ  ندندت ، يهو  اهعم 
تلخأ تاظحل ، دعب  .هبلحت  تعرشو  عبرألا  تاوذ  ةبيرغلا 
.ًايفاك ًاتقو  تقرغتسا  ةلوثمألا  نأ  اهنم  ًانظ  يل  اهناكم 

ىلإ اهتهجو  يتلا  ةرظنلا  لالخ  نم  ينتمهفأو  كانه  ينتكرتف 
اذه ألتما  دقو  الإ  دوعأ  الأ  بجي  هنأ  ةبهاذ ، يهو  ولدلا 

.ًامامت ريخألا 
ببسبف .كلذ  تعقوت  امك  ةيلك  ةطاسبب  يرجيس  ءيش  ال 

ةيويسآلا ةرقبلا  هذه  عبط  ببسب  وأ  يدل  ةقثلا  مادعنا 
رباع لوأل  حمست  نأ  ديكأت  لكب  اهل  ةين  ال  يتلا  ئيسلا ،
وحن يدي  مدقتت  ةرم  لك  يفف  اهعرض ، تاملح  سملب  بيرغ 

لمعتسأ ...ةوطخ  عجارتت  وأ  ةوطخ  ةبادلا  مدقتت  اهعورض ،
لسوتلاو رمآلا  باطخلاو  ءارغإلا  ةلواحم  نم  ليحلا ، عيمج 

.لواحأ ًاثبع  نكلو  درحلاو ، بضغلاو ،

60



ىوس رمعلا  نم  اهل  نكي  ملف  يتدجنل  تمدق  يتلا  امأ 
ىلع لب  يل ، رخف  ةاعدم  كلذ  ّدعأ  ال  انأو  .ماوعأ  ةعبرأ 

.ىرج ام  اذه  نكلو  سكعلا ،
نيتريدتسملا نيتنجولا  تاذ  ةلفطلا  ترهظ  ةأجف 

ذنم كانه  اهنأ  دقتعأو  لوقحلا ، طسو  نيتحافتك  نيوارمحلا 
ام ّدح  ىلإ  اهسفن  تكلامت  اهنأو  دهشملاب  جهتبت  ليوط  دمأ 

.اهروضح نع  تّمن  ةليمج  ةهقهقل  نانعلا  قلطت  نأ  لبق 
ينتخبوو ينم ، اهتيرخسل  راذتعالا  دوت  امنأك  ينم  تندو 

عرض ةعيرس  ةكرحب  تكسمأ  مث  اهفتك ، نم  ةفيفخ  ةبرضب 
أدب بيلحلاب  اذإو  ةديدج ، ةرم  رطاخ  ةبيطب  ةكحاض  ةرقبلا 

ّيلعو ةلوهسلا ، هذه  لثمب  رمألا  ناك  ًاذإ ، .ولدلا  يف  حضني 
ةرصاخ وحن  ينعفدت  يهو  يل  هتهجو  يذلا  يدحتلا  لبقا  نأ 
تقفصو لمعأ  انأو  يلإ  رظنت  تحار  امنيب  تعكرف  .ةرقبلا 
.بيلحلا نم  تارطق  عضب  ةلاسإ  يف  ًاريخأ  تحجن  امل 

لاحلا هذه  ىلع  تلظو  نيديلا  ةفوتكم  بشعلا  قوف  تددمتو 
اهروضحل ناك  ًادج ، ةريغصلا  اهنس  نم  مغرلابو  .ينبقارت 

، ليلق دعبو  .ةجهبو  ةحار  ناوأ  رصعلا  اذهف  .نئمطم  رثأ 
.ميخملا هاجتاب  انالك  انلزن 

ةليللا اهيف  تمن  يتلا  كلت  راوجب  اتبصن  نايرخأ  ناتميخ 
ران لوح  ًادعاصو  نآلا  نم  تالئاع  ثالث  تعمتجاو  ةتئافلا ،
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يترئاز ةبحص  يف  ميخملاب  قاحتلالا  ُتلواح  اميفو  .ةرعتسم 
يفيضم يلع  راشأ  دقو  انتاقالمل ، لاجرلا  ىتأ  ةريغصلا ،
اوهجوتف مه  امأ  يراظتنا ، يف  ءاسنلا  يتريسم ، ةلصاومب 

ةمهم نع  يداعبإل  ضاعتمالاب  ترعش  .عيطقلا  عمج  ةدواعمل 
.يلإ اهب  اودهع  يتلا  كلت  نم  لاجرلاب  قيلأ  ربتعت 

ءانثأ يف  مالظلا  ميخيس  سمشلا ، ىلإ  رظنأ  راهنلا ، ىّلو 
كرتأ نأ  يهو  ةديحو  ةركف  يندوارت  .ريدقت  دعبأ  ىلع  ةعاس 

يف رودي  ام  ىلع  سسجتأ  يك  ناذئتسا  نود  ودبلا  يئاقدصأ 
نيذلا نابهرلا  ءالؤه  راثآ  يفتقأ  نأ  ديرأ  .يداولا  لفسأ 

يف داع  ينفاضتسا  يذلا  لجرلا  نكل  .مهريد  ىلإ  نوعجريس 
لّبق .يريكفت  لتحت  راكفألا  هذه  تناك  يتلا  اهسفن  ةظحللا 

.ةميخلا لوخد  لبق  هيعارذ  نيب  اهمضو  هتنبا  عفر  هتجوز ،
تنك امنيب  ينأجافو  نيزتو ، مدنهت  دقو  ةظحل  دعب  جرخ  مث 

يبناجب سلجيل  ءاج  .قفألا  طخ  يف  قّدحأ  دارفنا  ىلع  ًاميقم 
وه امأ  .هايإ  ًاركاش  تضفر  .هرئاكس  نم  ةدحاو  يل  مّدقو 

.ًاتماص ةلتلا  ةمق  ىلإ  هرودب  رظنو  هتراكيس  لعشأف 
ِكهجو ضرع  يف  ةبغرلا  ينترواس  اذامل  يردأ  تسل 

نألو راجفنالا ، ةجردل  كيلإ  قاتشم  ينأل  لمتحملا  نم  .هيلع 
اهنإ .ةديدج  ةرم  هذه  كتروص  ةدهاشمل  ةنسح  ةعيرذ  كلذ 

نم ةروصلا  ُتجرخأ.هترطاشم  يننكمتو  هكلتمأ  ام  نمثأ 
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ةثفن ثفن  مث  .مستبي  وهو  يل  اهداعأ  .اهايإ  هتيرأو  يبيج 
.ينرداغو هعباصأ  نيب  اهبقع  قحسو  ةليوط 

نيتلئاعلا دارفأ  عم  ةنخي  ةبجو  انرطاشت  ليللا ، لولح  دنع 
امو يراوجب ، ةلفطلا  تسلج  .انيلإ  اومضنا  نيذلا  نييرخألا 
ىلع لب  انئطاوت ،»  » نم ناجعزنم  اهمأ  الو  اهابأ  نأ  ادب 
اهنإ .اهمسا  يل  تركذو  اهتلفط  رعش  اهمأ  تبعاد  سكعلا ،
اذهب ىعدي  دلولا  نأ  دعب  ام  يف  ُتملعو  .راتيهر  ىعدت 

.علاطلا ءوسل  ًاكرادت  كلذو  ركبلا ، اهوخأ  تام  ذإ  مسالا 
كحضت اهتدالو ، لبق  اهثادحأ  ترج  ةاسأم  مغ  ةلازإلأ 

تلمح اهنأ  اهيدلاو  ريكذتل  كلذأ  ءافصلا ، اذه  لثمب  راتيهر 
، اهمأ يتبكر  ىلع  راتيهر  تفغ  دقل  امهتيب ؟ ىلإ  ةجهبلا 
نع فّكت  ال  ًادج ، قيمعلا  اهمون  يف  ىتح  اهنأ ، ودبيو 

.ماستبالا
، ةعساو ليوارس  لاجرلا  ىدترا  ماعطلا ، نم  غارفلا  دعب 
يف حجرأتت  اهنكرتو  ىنميلا ، نهبيبالج  مامكأ  ءاسنلا  تّلحو 
نم لاجرلا  ةقلح ، لكشيل  هديب  كسمي  دحاو  لكو  .حيرلا 

ءاسنلا نونغي ، عيمجلا  .ىرخألا  ةهجلا  نم  ءاسنلاو  ةهج 
نوصقارلا قلطي  ءانغلا ، فقوتي  امدنعو  نهمامكأ ، نكرحي 

هاجتالا يف  يقلحلا  صقرلا  لقتني  ذئنيح  .ةيودم  ةخرص  ًاعم 
، نوزفقيو عيمجلا ، ضكريف  عاقيإلا ، عراستيو  رخآلا ،
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اذه ىلإ  ُتيعد  دقل  .ءايعإلا  ةجرد  ىتح  نونغيو  نوخرصيو 
زرألا لوحك  ةوشنل  تملستساو  جهبملا  يريبعتلا  صقرلا 

.يتيبيتلا يقلحلا  صقرللو 
ةمتعلا شبغ  يف  تنيبتو  ينيع  تحتف  يفتك ، تزه  دي 

ىلإ هعبتأ  نأ  تمص ، يف  ينم ، بلط  .يودبلا  يقيدص  هجو 
يف ًاقراغ  ءاجرألا ، يمارتملا  لهسلا  ناك  .ةميخلا  جراخ 

يفيضم داعتسا  .ءاهتنالا  ىلع  تكشوأ  ةليلل  يدامر  ءوض 
، هتاين نع  ًائيش  فرعأ  مل  .هفتك  ىلع  اهلمحو  يتعتمأ  ةرص 

دقف .اناقيرط  قرتفيس  ثيح  ىلإ  يب  بهذي  هنأ  ترعش  نكلو 
سبني مل  .ةحرابلا  هانكلس  يذلا  بردلا  يف  يشمن  اندع 
ىلعأ ةمق  انغلب  املو  ةلماك ، ةعاس  انرس  .رفسلا  نع  ةملكب 
اهلّلظت ةبشوشعم  ًاضرأ  انربعف  .نيميلا  ةيحان  هجتا  لالتلا ،

لكو اهيف  رمم  لك  فرعي  هنأ  ادب  قدنبلاو ، رادردلا  راجشأ 
حال دق  راهنلا  بوحش  نكي  مل  اهنم ، انجرخ  امدنعو  .ردحنم 
مث هيكاحأ ، نأ  ينرمأو  ضرألا  ىلع  يليلد  دّدمت  .دعب 

انيقبو .هومتأ  فيك  ينارأو  بارتو  ةسباي  قاروأب  يناطغ 
يدل نكي  مل  نكلو  نابقارم ، اننأك  نيتماص ، لاحلا  هذه  ىلع 

، نذإ ريغب  ديصلل  يب  ءاج  هنأ  يلإ  لّيُخ  .هدصرن  امع  ةركف 
كلمن نحنو ال  هدراطن ، نأ  اننكمي  ناويح  يأ  لءاستأل  ينإو 

.خاخفألا عفريل  انه  ىلإ  دصق  هلعل  .ًاحالس 
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بجوتي لاز  ام  نكلو  يرجي ، ام  باعيتسا  نع  ديعب  ينإ 
ىتح ينّرج  اذامل  مهفأ  نأ  لبق  ىرخأ  ةعاس  ربصأ  نأ  يلع 

.انه
، لئاه ريد  روس  انراظنأ  مامأ  مستراف  راهنلا ، علط  ًاريخأ 

.ةنيصح ةنيدم  هنأك 
.ةيناث ةرم  ةملكلا  هذه  ًاظفال  يكيرش  متمت  رهتراغ ،  ـ

ةقلعم ةمجن  مسا  هيلع  تضرع  يلايللا ، ىدحإ  يف  ُتنك ،
ينلماع حابص ، تاذو  .هلهس  ىلع  فرشت  يتلا  ءامسلا  يف 

تنك يذلا  ناكملا  اذه  يل  ًايمسم  لثملاب  يتيبيتلا  يودبلا 
ةيئاهن ال  يف  رخآ  بكوك  يأ  نم  رثكأ  هفشتكأ  نأ  لمآ 

.نوكلا
ودبي وهف  ًاصوصخ ، كرحتأ  الأ  يبرد  قيفر  يلع  راشأ 
ببس يأ  ىرأ  الف  انأ  امأ  .انرمأ  فشتكُي  نأ  ًاعاترم 
ريغ .رتم  ةئام  نم  رثكأ  دعب  ىلع  دبعملاف  لابلا ، بارطضال 
نأ ةمتعلا ، شبغ  عم  يانيع  تفيكت  دقو  نآلا ، عيطتسأ  ينأ 

، بيبالجلا نيسبال  لاجر  حابشأ  ريدلا  راوسأ  قوف  نيبتأ 
.ةرودلا قيرط  دادتما  ىلع  نوشمي 

ةيامح ىلإ  نوعسي  له  هودصرتي ؟ نأ  مهنكمي  رطخ  يأ 
هذه ىتح  مهداهطضال  يتأت  دق  ةينيص  ةرمز  نم  مهسفنأ 
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قلعتي رمألا ال  ناك  ول  .مهودع  ُتسل  انأ  ةنّصحملا ؟ نكامألا 
عضو يليلد  نكل  .مهوحن  تضكرو  روفلا  ىلع  ُتمقل  يب ، الإ 

.تابثو مزحب  يناقبتساو  يعارذ  قوف  هعارذ 
لامعلا نابهرلا  نم  لتر  ذختاو  وتلل ، ريدلا  باوبأ  تحتفنا 

مث .قرشلا  ةيحان  ةهكافلا  نيتاسب  وحن  ردحنملا  قيرط 
.مهئارو نم  ةيناث  ةليقثلا  باوبألا  تقلغنا 

.ًابشع ةوسكملا  ضرألا  هاجتاب  أفكناو  ةأجف  يودبلا  ماق 
يلإ داعأ  ةريبكلا ، رادردلا  راجشأ  تحت  نمآ  ناكم  يفو 
هيديب تكسمأف  .ينعّدوي  هنأ  تملعف  يتعتمأ  ةّرص 

، مستبي هتلعج  هذه  فطعلا  ةرداب  .يدي  نيب  امهتممضو 
.فرصناو رادتسا  مث  ةظحل ، ّيف  قّدحف 

باضهلا هذه  يف  الإ  ةشحو  دشأ  ةلزع  طق  فرعأ  مل 
ًابراه يشمأ  تذخأو  ودكنش ، ةلفاح  نم  تلزن  امدنع  ةيلاعلا ،

، ةرظن يفكت  ًانايحأ  .عيقصلا  نم  ًابراه  ليللا ، هجو  نم 
يتلا قراوفلا  ءارو  اميف  ةقادصلا ، أشنت  يك  ةراشإ ، روضح ،
اّيحم ىركذ  عبطنت  يك  ةدودمم  دي  يفكت  انفيختو ، انزجتحت 
يتايح تاظحل  يف  ديرأ ، .اهوحم  ىلع  نمزلا  ىوقي  نل 
ًاملاس يتيبيتلا  يودبلا  اذه  هجو  ةيناث  ىرأ  نأ  ةريخألا ،

.نيتيرهز نيتحافتك  نيوارمحلا  نيتنجولا  تاذ  هتنبا  هجوو 
، ةباغلا فرط  يف  مدقتأ  انأو  ةديعب ، ةفاسم  نم  تعبات 
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كانه نمو  .يداولا  نطب  وحن  هجتملا  لاّمعلا  نابهرلا  بكوم 
زهاني ام  مهنم  ّدعأ  مهبقارأ ، نأ  ةلوهسب  عيطتسأ  ميقأ ، ثيح 
مهبايث نوعلخي  اوأدب  ةحرابلا ، يف  امك  مهنإ ، .نيتسلا 

.لمعلا يف  عورشلا  لبق  ةيفاصلا  هايملا  يف  نومحتسيو 
، ةعفترم لازت  سمشلا ال  تناك  امنيبو  حابصلا ، ىضقنا 
يف ّزنت  ةبيهرلا  ةبوطرلا  هذهو  ينكلمتي  دربلاب  ترعش 
ةّرص يف  تشتف  .شاعترالا  نم  ضفتني  يمسج  ذخأ  .يرهظ 

يقيدص نم  ةيده  ففجم ، محل  سيك  تدجوف  يتعتمأ ،
.ءاسملا يف  يماعطل  يقابلاب  ًاظفتحم  هفصن  تلكأ  .يودبلا 

نم يليلغ  يورأ  تضكر  مهجاردأ ، نابهرلا  داع  نيح 
شطعلاب ىضرأ  نأ  يلع  بّجوت  كلذ ، نوضغ  يف  .ةيقاسلا 

.محللا يف  رفاوتملا  حلملا  هجاه  يذلا 
دربو عوج  نم  يسيساحأ ـ  رفسلا  اذه  فعاضي  اذامل 

هذه نع  ًالوؤسم  عافترالا  ربتعأ  ينإ  ديدش ؟ ءايعإو  رحو 
ةليسو ىلع  روثعلا  ًالواحم  رصعلا  ةيقب  تيضمأو  .عاجوألا 

، ةبارغ دشألا  راكفألا  يلع  تطّلست  .ريدلا  مرح  ىلإ  جولولل 
؟ يلقع نادقف  ىلع  كشوم  انأ  لهف 

اوكلسو لمعلا  نع  نابهرلا  فقوت  ةسداسلا ، ةعاسلا  يف 
ىتح ردحنملا  ةمق  فلخ  اوراوت  نأ  امو  .ةدوعلا  قيرط 

ةيقاسلا يف  تصغ  مث  .لوقحلا  ربع  تضكرو  يئبخم  تكرت 
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.يليلغ تيورأ  ىتح  تبرشو 
يذلا عضوملا  يف  ًايلم  تركف  ةفضلا ، ىلإ  يتدوع  ىدل 

نيب ةبشوشعملا  ضرألا  ىلع  مونلاف  .ليللا  هيف  يضقأ 
دنعو لهسلا  ىلإ  ةيناث  عوجرلاو  .ينيرغي  ال  راجشألا 

نم أوسأو  لشفلاب ، فارتعا  ةباثمب  نوكيس  ودبلا  يئاقدصأ 
ريفوت نأ  ذإ  .مهمرك  لالغتسا  يف  ًاطارفإ  ّدعيس  ًاضيأ  كلذ 

.ًايلاغ مهفلك  هنأ  دب  نيتيلاتتم ال  نيتيسمأ  لالخ  يل  ماعطلا 
رفحأس ثيح  ردحنملا ، بناج  يف  ًافوجت  ًاريخأ  ُتفشتكا 
ةّرصب ًايطغتمو  ضرألا  تحت  ًاديج  ًادبال  نكمتأو  ًارحج ، يل 
حاتجي نأ  راظتنا  يفو  .ليللا  دعب  ًايح  ءاقبلا  نم  يتعتمأ 

ففجملا محللا  ةيقب  لكأ  نم  تغرف  ءامسلا ، كلاحلا  داوسلا 
مودق ءرملا  بقرتي  امك  ىلوألا ، ةمجنلا  روهظ  بقّرتأ  تحرو 

.ةئيسلا راكفألا  درط  ىلع  هدعاستس  ةقيدص 
ةريرعشقلا يمسج  يف  ترس  نأ  دعب  تمنف  ليللا ، طبه 

.ًارارم
؟ ةفيفخ تاشخشخ  ينظقوت  نأ  لبق  رم  تقولا  نم  مك 
ول اذامو  فوخلا ، ةمواقم  نم  دب  .ينم ال  برتقا  ام  ءيش 
نأ يدجملا  ريغ  نم  راوجلا ؟ يف  داطصي  ًاشحوتم  ًاناويح  نأ 
اميف هنم ، ةاجنلا  يف  رثكأ  ظحلا  ينيتاوي  دق  هل ، ةسيرف  ودغأ 

يف ةرسيو  ةنمي  حنرتأ  نأ  ىلع  يرحج  يف  ًائبتخم  تيقب  ول 
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امدنع اهقيبطت  بعصي  نكلو  ةميكح ، راكفأل  اهنإ  .مالظلا 
وه ةسرتفملا  تاناويحلا  هذه  يأ  .بلقلا  تاقفخ  عراستت 
اذه يف  ءاصفرقلا  ًاسلاج  انه  انأ  لعفأ  اذامو  دوصقملا ؟
اذام يتيب ؟ نم  تارتموليكلا  فالآ  دعب  ىلع  يبارتلا  رحجلا 

؟ ليسي يفنأو  ةدمجم ، يعباصأو  رذق ، يسأرو  انه ، لعفأ 
حبش ءارو  ًاضكار  ةبيرغلا  دالبلا  هذه  يف  انه  لعفأ  اذام 
ةتسل يتايح  يف  نأش  اهل  نكي  مل  امنيب  اهب ، مرغم  انأ  ةأرما 

، اماكاطأ ةبضهو  ةيناث  ناورأ  ىقلأ  نأ  ديرأ  تلخ ؟ رهشأ 
، رخآ ناكم  يف  نوكأ  نأ  ديرأ  ندنل ، عراوشو  يراد  ةبوذع 
نل كرحتأ ، نل  .ًابرإ  ًابرإ  يئاشحأ  قزمي  ًارذق  ًابئذ  عدأ  الو 

ساكعنال ًابانتجا  ينافجأ  ضمغأس  دعب ، سّفنتأ  نل  فجترأ ،
نكلو ةميكح ، راكفأ  .ّينيع  ضايب  يف  عطاسلا  رمقلا  ءوض 

ًازه كّزهيو  كقانخب  فوخلا  كسمي  نيح  اهقيبطت  بعصي 
ينإو يرمع ، نم  ةرشع  ةيناثلا  يف  ينأ  يلإ  ليخي  .ًاقيمع 

، ًالعشم حملأ  .يشأج  ةطابر  لك  ةيعافدلا ، يتاردق  لك  تدقف 
يذلا ام  .ةليزهلا  يتعتمأ  ىلع  يلوتسي  نأ  ديري  صل  هلعل 

؟ يسفن نع  عافدلا  نم  ينعنمي 
مالظلا ةرداغم  رحجلا ، اذه  نم  جورخلا  نم  دب  ال 
حمسأ يكل  قيرطلا  اذه  لك  عطقأ  مل  انأف  .رطخلا  ةهجاومو 

.ةلذتبم ةديرطك  ينعّطقي  نأ  وأ  ينبهني  نأ  قراسل 
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ًامامت فرعو  ةيقاسلا  هاجتاب  لعشملا  مدقت  .ينيع  تحتف 
ةتباثلا هتاوطخف  هجوتي ، نيأ  ىلإ  ةدودمملا  هديب  هلمحي  يذلا 
لعشملا زرغ  دقل  .ةرفح  ةيأ  الو  كرش  يأ  ىشخت  نكت  مل 

.نالظ هئوض  يف  رهظ  لاحللو  .بصخ  ردحنم  بارت  يف 
امهماوق رّكذي  نادسج  رخآلا ، نم  قدأ  نوكي  امهدحأ  داكي 

علخ ةفضلا ، رخآلا  غلب  اميف  امهدحأ ، فقوت  .نيقهارمب 
.لمألا فوخلا  لحم  ّلحو  .درابلا  ءاملا  يف  لخدو  هبابلج 

حنج تحت  امحتسيل  روظحملا  ايدحت  امهلعل  نابهارلا  ناذه 
نم نامزلا ، اقراس  ناقراسلا ، ناذه  نكمتي  دقو  مالظلا ،

.ةنصحملا ةنيدملا  روس  لخاد  لغوتلا  ىلع  يتدعاسم 
وتلل ًاسباحو  ةيقاسلا  نم  ًابرتقم  باشعألا  نيب  ُتفحز 

.يسافنأ
.يلع بيرغ  ليحنلا  دسجلا  اذه  لاكشأ  نم  لكش  ال 

، نطبلا رهظلا ، ةءانحنا  نيتيلآلا ، ةرادتسا  نيقاسلا ، ةروص 
.سأرلل ةبيهملا  ةئيهلا  هذه  قنعلا ، افق  نافتكلا ،

يذلا كلذب  هيبش  رهن  يف  ةيراع  نيمحتست  انه  تنأ 
هبشأ رمقلا  ءوض  يف  كمسج  نإ  .ةايحلا  نيقرافت  هيف  كتيأر 

تايتفلا فالآ  نيب  نم  كيلإ  فرعتأس  ُتنك  فيط ، يلجتب 
ام نكلو  بسحو ، راتمأ  ةعضب  دعب  ىلع  انه  تنأ  .تايرخألا 

لاحلا هذه  لثم  يف  كنم  مّدقتأ  فيك  كنم ؟ بارتقالل  لمعلا 
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رهنلا رطخلاب ؟ ةرذنم  يخرصت  نأ  نود  كفيخأ ، نأ  نود 
قلزني هالعجتل  ءاملا  نافرغت  كاديو  كيترصاخ ، ىتح  كرمغي 

يدخ تلسغو  رهنلا  بوص  يرودب  انأ  ُتمدقت  .كايحم  ىلع 
.بارتلا امهنع  ليزأل  يراجلا  ءاملاب 

ناك هنأل  ةعتملا  هذه  يل  حاتأ  كقفاري  يذلا  بهارلا  نإ 
امبر كنم ، ةديعب  ةفاسم  ىلع  فقاو  وهف  .كل  هرهظ  ريدي 

، برتقأ تلز  امف  انأ  امأ  .كيرع  يف  رظنلا  معني  نأ  ةفاخم 
ةيحان ِتدع  دقل  .ىشغي  يرصبو  قفخي  يردص  ناك  امنيب 
كانيع تقتلا  امدنع  .ميقتسم  طخ  ىلع  يوحن  ةهجتم  ةلمرلا 

، يف تنِّعمت  ًابناج ، كسأر  لام  ريسملا ، نع  تفقوت  ّيرظان ،
.دوجوم ريغ  ينأ  ول  امك  كقيرط ، ةعباتم  يمامأ  نم  ِتررم 

كرظن نكي  مل  هنأ  كلذ  نم  أوسألاو  ًايهاس ، كرظن  ناك 
كقفار يذلا  كاذ  ىلإ  كجاردأ  ِتدعو  .كينيع  يف  هتيأر  يذلا 

نادعصت امتحرو  ةيناث  لعشملا  كبرد  قيفر  لوانت  .انه  ىتح 
، يروضح يف  اباترت  نأ  نود  نم  امكتعبت  دقل  .ًاددجم  بردلا 

ةجرحد دنع  بهارلا  رادتسا  ةدحاو ، ةرمل  امبر  نكلو ،
امكلوصو ىدل  .امكريسم  امتلصاو  مث  يمدق ، تحت  ةاصح 
تدهاشو نيتباوبلا ، امتزواجت  روسلا ، امتيذاح  ريدلا ، مامأ 

ام مث  برطضي ، بهللا  ناك  .ةرفح  لخاد  نايفتخي  امكيفيط 
نم تدمج  دقو  راظتنالا  ينعسو  ام  ترظتناو  .أفطنا  نأ  ثبل 

71



ثيح روسلا ، ةيوقت  وحن  ةعرسب  تعفدنا  ًاريخأ ، .دربلا 
ريغ دجأ  مل  ينكل  ًارمم ، دجأ  نأ  ًالمآ  راظنألا ، نع  امتيراوت 
ينلع ءاصفرقلا ، تسلجف  .ماكحإب  قلغم  ريغص ، يبشخ  باب 
ةباغلا فرط  دنع  يئبخم  ىلإ  ًاعجار  تلفقو  ييعو ، ديعتسأ 

.ناويح لثم 
هيف ُتقرغ  يذلا  ردخلا  نع  ّدن  دعب ، ام  يف  ليللا  يف 

تطبه دقل  ةيخارتم ، يئاضعأ  تناك  .قانتخالاب  روعش 
ّلحل يعباصأ  كيرحت  ليحتسملا  نم  .ًايساق  ًاطوبه  ةرارحلا 

.ينيطغي نأ  هنأش  نم  ام  لوانتو  يسيك  دشت  يتلا  ةدقعلا 
يقلستم تاياكح  يلابب  ترطخو  .يتاكرح  أّطب  قاهرإلاف 

ىلإ مهمّوني  نأ  لبق  ءطبب  لبجلا  مهدهدهي  نيذلا  لابجلا 
تننظ ةالابمال  يأب  رتم ، فالآ  ةعبرأ  ولع  ىلع  نحن  .دبألا 
فوس ةليللا ؟ هذه  دعب  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  يعسوب  نأ 

يف رادردلاو ، قدنبلا  تاباغ  نم  ةريغص  ةباغ  يف  تومأ 
نأ ىورُي  .كنم  راتمأ  دعب  ىلع  روس ، نم  ةئيسلا  ةهجلا 
ملظم قفن  همامأ  حتفني  توملا  ىلع  فرشي  امدنع  ءرملا 

، ليبقلا اذه  نم  ًائيش  ىرأ  ال  انأ  .رون  هتياهن  يف  ّعشي 
يف نيمحتست  تنأو  كتحمل  ينأ  نوكيس  ديحولا  يراهبنا 

.رهنلا هايم 
يب كسمت  ٍديأب  ييعول ، ةريخأ  ةضافتنا  يف  تسسحأ 
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نأ نع  زجاع  انأو  ينورجي ، اوذخأ  .يرحج  نم  ينعفرتو 
نوقلطني نيذلا  كئلوأ  ىرأل  يسأر  عفرأ  نأ  ًابصتنم ، يوتسأ 

رعشأو برد ، ىلع  مدقتنف  ّيعارذ  نم  ينودنسي  مهنإ  .يب 
اهركذتأ يتلا  ةريخألا  ةروصلاو  .ًابلاغ  ييعو  دقفأ  ينأ  ًالعف 

دق نينوكت  امبر  .انمامأ  تحتفنا  ةباوبو  روس  ةروص  يه 
.كب قحلأ  نأ  يننكمي  ًاريخأو  ِّتم 
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انيثأ
ُتنك امل  دحلا ، اذه  ىلإ  رطاخلا  برطضم  نكت  مل  ول 

ينتوعد كنإ  يل  لقت  الو  .انه  ىتح  ءيجملاب  ترطاخ 
ىلع انأ  .ًاديحو  ةرهسلا  يضمت  نأ  ىشخت  تنك  كنأل  ءاشعلل 

لضفأ جروج » غنيك  « ـ لا يف  ةفرغلا  لخاد  ةمدخلا  نأ  نيقي 
نم دجأ  ىرخأ ، ةهج  نم  .ينيصلا  معطملا  اذه  نم  ًاريثك 
نيعب فورظلا  ذخأ  عم  ةدئاملا  هذه  رايتخا  ناكمب  ةظاظفلا 

.رابتعالا
ليبجنز صرق  لوانت  رتلاو ، ىلإ  رظنلا  يروفيإ  لاطأ 

.هفيض ىلإ  رخآ  ًاصرق  مّدقو  رَّكسم ،
ءارو نوتشآ  ناك  نإ  وأ ال  معن  فرعت  له  رتلاو : لأس 

؟ كلذ لك 
ىدامت هنأ  روصتأ  نأ  يننكمي  الو  .نيقي  يأ  كلمأ  ال   ـ

اذإ الإ  اريك ، ءافتخاب  يفتكي  نأ  يغبني  ناك  .دحلا  اذه  ىلإ 
اهنإ .رومألا  قابتسا  راتخاو  نايردأ  رفسب  ملع  ىلع  ناك 

.هفده غلبي  الأ  ةبوجعأل 
دقتعت وأ  .هتينمأ  ققحي  نأ  كشو  ىلع  ناك  رتلاو : متمت 
اذامل نكلو  اريك ؟ ددصب  نوتشآ  رطخأ  يذوبلا  بهارلا  نأ 

74



نايردأ ةدعاسم  هتين  نكت  مل  ول  لمعلا ؟ اذه  ىلع  مدقأ  نوكي 
؟ اهتعتمأ هيلإ  داعأ  ًاذإ  اذامل  اهيلع ، روثعلا  يف 

وه يذوبلا  بهارلا  نأ  ةديكأ  ةقيرطب  تبثي  ءيش  ال   ـ
دحأ عاطتسا  دقل  .ةريغصلا  ةيدهلا  هذه  ساسأ  يف  ةرشابم 

طاقتلاو ريوصتلا  ةلآ  سالتخا  ةقفوم  ةقيرطبو  هب  نيطيحملا 
، رهنلا يف  محتست  تناك  امنيب  راثآلا  ةملاع  انتقيدصل  ةروص 

ءيشل دحأ  هبتني  نأ  نود  نم  اهنكامأ ، يف  رومألا  عضوو 
.ام

دق اذاملو  لوسرلا  اذه  نوكي  نأ  زئاجلا  نم  نَم   ـ
؟ رطاخملا هذه  لثم  لمحتي 

ىلع ًادهاش  ةعامجلا  نابهر  دحأ  نوكي  نأ  يفكي   ـ
ىلع مسقأ  يتلا  ئدابملا  ةنايخ  ضفريو  اهمامحتسا 

.اهمازتلا
؟ ئدابم ةيأ   ـ

نوكي نأ  نكمي  نكلو  اهنم ، دحاو  وه  ًادبأ  بذكي  الأ   ـ
دحأ ّضح  رسلا ، ظفح  ىلع  هركُأ  دقو  يذوبلا ، انبهار 

.لوسرلا رود  بعل  ىلع  هيديرم 
.كتاراجم يلع  رذعتي  انه ،  ـ
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نوكي نأ  يفكي  الف  رتلاو ، جنرطشلا ، ملعتت  نأ  كيلع   ـ
نأ يغبني  لب  بعللا ، بسكت  ىتح  ةيادبلا  يف  قبسلا  كل 
طرش وه  رومألا  قبتست  نأ  تالقن ، عبرأ  وأ  ثالث  نمضت 
نوكي دق  هنإ  يذوبلا ، انبهار  ىلإ  دعنل  نآلاو  .راصتنالا 
صاخ عضو  يف  هعسي  نيتيصو ال  ىلإ  ًاعم  نآ  يف  ًابذجنم 
قاحلإ هنأش  نم  ًائيش  لعفي  الأو  بذكي  الأ  .امهنيب  قيفوتلا 

ناك ةايحلا  يف  اريك  ءاقب  نأ  روصتنل  .ناسنإ  ةايحب  ىذألا 
انميكح عقويس  اذه  ةتيم ، سانلا  اهربتعي  نأ  عقاوب  ًاطونم 
رطخلل هتايح  ضّرع  ةقيقحلا  لاق  نإ  .ريبك  جرح  يف 

نمو .هدقتعم  يف  ءيش  سدقأ  ىلع  يوطني  ام  كلذب  ضقانو 
ةتيم اهنأ  داقتعالا  ىلع  سانلا  لمحب  بذك  اذإ  ةيناث ، ةيحان 
رمأ .ىرخأ  ةيصو  فلاخ  دق  نوكي  هنإف  ةيح ، لازت  امنيب ال 
اذه ىعدي  جنرطشلا ، ةبعل  يف  كلذك ؟ سيلأ  فسؤم ،
هيف بعاللا  دجي  ال  يذلا  طوشلا  وهو  « ) يئاهنلا طوشلا  »
نإ طوشلا .) رسخي  ذئدنعو  كلملا  ىوس  اهب  بعلي  ةراجح 

.كلذ هركي  زريكاف  يقيدص 
ةقتوبلا نم  ليبجنز  صرقب  هرودب  ًاكسمم  رتلاو  لأس 

اذه ىلإ  ًايوتلم  ًالقع  ابجنيل  كادلاو  فّرصت  فيك  ةريغصلا :
؟ كلقعك دحلا 

تددول ينإ  ةيضقلا  يف  دي  ّيادلاول  نوكي  الأ  ىشخأ   ـ
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اذإو .امهفرعأ  مل  ينكل  لضفلا ، اذه  امهحنمأ  نأ  ةقيقحلا  يف 
نع كل  يورأ  فوسف  ًاجاعزإ ، كل  ببسي  ال  كلذ  ناك 

.ًايلاح يب  لصتي  رمألا ال  نإ  ذإ  موي ، تاذ  يتلوفط 
، هيديرم دحأ  ّضح  يذوبلا  انبهار  نأ  ضرتفت  كلعلأ   ـ

ناك امنيب  ةقيقحلا ، فشك  ىلع  اذهك ، قزأم  هضرتعا  امدنع 
؟ اريك ةايح  تمصلا  همازتلاب  يمحي  وه 

.يذوبلا بهارلا  سيل  اذه  لقعلا  ميكحت  يف  انمهي  ام   ـ
امم هيتفش  رتلاو  ّطم  .كلاب  نع  باغ  دق  كلذ  نوكي  الأ  لمآ 
هتتاف دقل  .لاؤسلا  اذه  نع  ةباجإلا  يف  كشلل  ًالاجم  عدي  مل 

.يروفيإ ةجح  ًايلك 
.يزيزع اي  نزحم ، كنإ  زوجعلا : ذاتسألا  فدرأ 

ةيصوصخ ظحال  نم  انأ  ينكل  نزحم ، انأ  امبر   ـ
انأ روصلا ، ةموك  قوف  رظنلل  ةتفاللا  ةيفارغوتوفلا  ةروصلا 

.اهفرعن يتلا  جئاتنلا  صلختساو  اهريغب  اهنراق  نم 
قوف تناك  كوتل ، تلق  امك  نكلو  كلذب ، كل  مّلسُأ   ـ

! روصلا ةموك 
امو .يذوبلا  كبهارك  تمصلا  مزلأ  نأ  يب  ردجألا  ناك   ـ
نم دعب  نكمتي  نأ  نيجار  نايردأ  رابخأ  دصرل  انه  انك 

.اهب انديوزت 
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هذه تناك  يلوق ، راركتب  يتفزاجم  نم  مغرلاب   ـ
، ةفداصم درجم  اهنأ  نظلا  بعصيأ  ةموكلا ! قوف  ةروصلا 

ناك اذإ  فرعن  نأ  يقب  .ةدوصقم  ةلاسر  ديكأت  لكب  اهنإ 
انعلطأ يذلا  هسفن  تقولا  يف  كلذب  ملع  ذخأ  يف  حجن  نوتشآ 

.هيلع
! نمثلا فّلك  امهم  اهارن  نأ  ديرن  انك  ةلاسر  اهنأ  وأ   ـ

.ةغلاب ةيمهأ  هانيلوأ  يذلا  ةوهقلا  لفت  يف  اهيلع  رثعنس  انك 
ىلع نايردأ  لمحل  تاومألا  نيب  نم  اريك  تمقأ  تنك  كنإ 

...كلامعأ ةلصاوم 
، هآ هتوص : هرودب  ًاعفار  مالكلا ، يروفيإ  فنأتساو 

الام هبهاوم  ددبي  هارت  نأ  َتلضف  تنكأ  ًاظف ! نكت  ال  كوجرأ ،
اهاندهع يتلا  ةيرزملا  ةلاحلا  يف  هتريزج  قوف  راظتنالا 

نع ثحبلل  هتلسرأ  يننأل  ةوسقلا  ةياغ  يف  يننظت  مأ  هيدل ؟
مأ ةايحلا ؟ ديق  ىلع  اهنأ  قدصب  ركفأ  ال  تنك  نإ  هتقيدص 

؟ ةيشحولا ىهتنم  يف  ًاصخش  ينربتعت 
.هلوق تدرأ  ام  اذه  سيل  اهتاذ : ةدحلاب  رتلاو  هيلع  ّدر 

نيذلا نئابزلا  هابتنا  تعرتسا  ةريصقلا  مهتداشم  تناك 
ًاضفاخ هثيدح  رتلاو  لصاو  .ةرواجم  ةدئام  ىلع  نوشعتي 

: هتوص
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ريثي يذلا  وه  سيل  يذوبلا  بهارلا  نإ  تلق  دقل   ـ
؟ تاذلاب وه  نكي  مل  نإ  هريغ  نم  ًاذإ  انمامتها ،

يذلا كاذ  رطخلل ، نايردأ  ةايح  ضّرع  يذلا  كاذ  هنإ   ـ
ًادعتسم نوكي  دق  يذلا  كاذ  ةيناث ، اريك  دجي  نأ  ىشخي  ناك 

ىلإ اذه  كعفدي  له  .ةلاحلا  هذه  لثم  يف  ءيش ، يأ  لعفل 
؟ ام صخش  يف  ريكفتلا 

ُتسل انأف  ًاسرطغتم ، نوكت  نأل  ةجاح  يف  َتسل   ـ
.كسوؤرم

ىرأو ةلئاط  ةورث  فلكي  ةيميداكألا  فقس  ميمرت  نإ   ـ
ىلإ ةبيجع  ةروصب  نزاوتلا  ديعي  يذلا  ميركلا  نسحملا  نأ 

كيمدختسمل كترادإ  ةعاضو  فشك  ًابنجتم  كتينازيم ،
؟ كلذك سيلأ  ةاعارملا ، رهاظم  ضعب  قحتسي 

ريس ًاذإ  مهتت  تنأ  .ةلاسرلا  ُتمهف  دقل  ًانسح ،  ـ
! نوتشآ

ضيرعت ضفر  لهو  .نكمم  ةيح ؟ اريك  نأ  فرعي  له   ـ
نأ ول  كل  حوبأ  نأ  بجي  حجرملا ، نم  رطخ ؟ ىندأل  هسفن 

تلسرأ ُتنك  امل  ركبم ، تقو  يف  يلابب  رطخ  ريكفتلا  اذه 
اريك ىلع  قلقأ  انأ ال  نآلاو  .يمامألا  طخلا  ىلإ  اذكه  نايردأ 

.صاخ هجوب  وه  هيلع  امنإو  اهدحو ،
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رتلاو داعتسا  اميف  ةدئاملا ، رداغو  باسحلا  يروفيإ  دّدس 
.عراشلا ىلإ  هب  قحلو  بجشملا  نم  امهيفطعم 

.هاسنت تدك  رطملل ، داضملا  كفطعم  ذخ   ـ
.ًادغ ّرمأس  يسكات : ةرايسل  هديب  ًاحولم  يروفيإ  لاق 

؟ كلذب مايقلا  ةمكحلا  نم  له   ـ
، لوؤسم ينأب  رعشأ  مث  انه ، ىتح  تئج  نأ  قبس  دقل   ـ
؟ ةمداقلا هليلاحت  ريراقت  ىلع  لصحنس  ىتم  .هارأ  نأ  دب  الو 

، نسحتت جئاتنلا  .حابص  لك  انه  ىلإ  يتأي  هنإ   ـ
.ًامئاد نكمم  يضَرملا  ساكتنالا  ّنكل  انءارو ، حبصأ  أوسألاو 
صخألا ىلعو  تقولا ، ناح  اذإ  يقدنف  يف  يب  لصتا   ـ

.يمومعلا فتاهلا  ةفرغ  نم  لب  يولخلا ، كفتاهب  سيل 
؟ ةبقارملا تحت  يطخ  نأ  دقتعت  له   ـ

.كتليل تباط  رتلاو ، يزيزع  كلذ ، نع  يدل  ةركف  ال   ـ
ررقف رتلاو  امأ  يسكاتلا ، ةرايس  يف  يروفيإ  دعص 
لازي انيثأ ال  ءاوه  ناك  .هيمدق  ىلع  ًاريس  هتيب  ىلإ  ةدوعلا 

يف يرسي  ناكو  يخر  وهف  فيرخلا ، ةياهن  يف  ًافيطل 
رومألا ةداعإ  ىلع  هدعاسيس  ةوارطلا  نم  ليلقو  ةنيدملا ،
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.اهباصن ىلإ 
نأ قدنفلا ، ىلإ  هلوصو  ىدل  مداخلا ، نم  يروفيإ  بلط 
ذإ ةناحلا ، يف  ةدوجوملا  جنرطشلا  ةبعل  هتفرغ  ىلإ  لمحي 

ةعاسلا هذه  يف  رخآ  نوبز  اهلمعتسي  نأ  كشي  ناك 
.ليللا نم  ةرخأتملا 

ةفرغ يف  سلاجلا  يروفيإ ، رداغ  ةعاس ، يضم  دعب 
هبعلي ناك  يذلا  قدلا » ، » هحانج لخاد  ةريغصلا  لابقتسالا 

هاعارذو هريرس ، يف  ددمت  .مانيل  هجوتو  هسفن  دض 
يتلا تالاصتالا  لك  ضرعتسي  حارو  هقنع ، ءارو  ناتكوبشم 

ةمئاقلا تناك  .اهيف  ةينهملا  هتايح  لالخ  نيصلا  يف  اهارجأ 
نأ صاخ ، عون  نم  ةدرجلا  هذه  يف  هظاغا  ام  نكل  ةليوط ،

لعشأ .ةايحلا  ديق  ىلع  لازي  ناك ال  مهركذت  نيذلا  نم  دحأ  ال 
ديزي ناك  يذلا  ءاطغلا  هنع  حازأو  ةيناث  ءوضلا  زوجعلا 

هتياشم سبلو  ريرسلا  ةفاح  ىلع  سلج  .همسج  ةرارح 
.هبايث ةنازخ  باب  ةآرم  يف  هسفن  لمأتو 

نوكأ امدنع  كيلع  دامتعالا  ينعسي  اذامل ال  زريكاف ، هآ ، »
دامتعالا عيطتست  ال  كنأل  كتدعاسم ؟ ىلإ  ةسام  ةجاح  يف 

ٍّيأب ةقثلا  نع  زجاع  كنأل  هوتعملا ، زوجعلا  اهيأ  دحأ ، ىلع 
ديحو تنأ  .ةذفلا  ةفرجعلا  هذه  كدوقت  نيأ  ىلإ  رظنأ  .ناك 

«. لمعلا ةرشابمب  ملحت  تلز  امو 
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.ًاباهذو ةئيج  ةفرغلا  عرذي  عرشو  ضهن 
اي ًايلاغ ، نمثلا  عفدتس  كنإف  ممست ، رمألا  يف  ناك  نإ  »

«. نوتشآ
.جنرطشلا ةعقر  ًاجرحدم  ىضمو 

ةيسمالا ءانثأ  ةيناثلا  ةرملل  بضغلا  ةروثل  همالستسا  نإ 
ىلع ةرثعبملا  عطقلا  ىلإ  يروفيإ  رظن  .ريكفتلا  ليطي  هلعج 
ىلإ دحاولا  ضيبألا  ليفلاو  دوسألا  ليفلا  ناك  تيكوملا ،» »

، هسفنل اهطتخا  دق  ناك  ةدعاق  فلاخي  نأ  ررق  .رخآلا  بنج 
زريكاف عفر  امدنع  .مادرتسمأل  ًامقر  نّوكو  فتاهلا  عفرف 
.ًاديرف بير  الب  ًالاؤس  هيلع  حرطي  هقيدص  عمس  ةعامسلا ،
يوئر باهتلا  ضراوع  بّبسي  نأ  مس  ةعاطتسا  يف  له 

؟ داح
يف ملعتسي  نأب  دعو  هنأ  ريغ  ًائيش ، ملعي  زريكاف  نكي  مل 
نم بلطي  مل  ةقادص ، ليلد  مأ  يه  ةقابلأ  .ةلهم  برقأ 

.ام ًاريسفت  يروفيإ 
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رهتراغ ريد 
دقل .يعذج  كرفي  ثلاث  ذخأ  امنيب  ينادنسأ  نالجر 
يف ناترومغم  يالجرو  يسرك ، ىلع  سلاج  انأو  تدعتسا ،

فوقولا يف  حجنأ  تدكو  ياوق  نم  ًاضعب  رتاف ، ءام  تشط 
ةرذقلاو ةللبملا  يبايث  ينع  اوعزن  دقل  .يمدق  ىلع 
هترارح يمسج  ّدرتسا  .ليوط  رزئم  نم  ًاعون  ينوسبلأو 

بهار لخد  .فجترأ  تلز  ام  ينأ  ولو  ىتح  ةيداعلا ، هبش 
نم ىرخأ  ةساطو  ءاسح  ةساط  ضرألا  ىلع  عضوو  ةفرغلا 
ّدح يأ  ىلإ  تكردأ  يتفش ، ىلإ  لئاسلا  تلمح  امدنع  .زرألا 
ىلع تددمت  ىتح  ةبجولا  هذه  تعلتبا  نإ  امو  .فيعض  انأ 

.مونلا يف  تقرغو  ةريصح 
يناجرو ينع  ثحبي  رخآ  بهار  مدق  ركابلا ، حابصلا  يف 

ةرشع لكو  .رطانق  هولعت  قاور  ىلإ  اندعصف  .هعبتأ  نأ 
نوديرم عبّتي  ثيح  ةريبك  تاعاق  ىلإ  باوبأ  ذفنت  راتمأ ،

ينطو يف  ةينيد  ةسردم  يف  ينأ  يلإ  ليخي  .مهيدشرم  ميلاعت 
يعابرلا ءانبلا  اذهل  رخآ  حانج  ةمث  .ةميدقلا  ارتلكنا 

ةفرغ هتياهن  يف  مخض ، قاور  نع  ةرابع  وه  عالضالا ،
.اهيلإ ُتلخدُأ  ثاثألا  نم  ةيلاخ 

ةليوط ةرتف  لالخ  ملاعلا  نع  ًاعطقنم  يدحو  انه  تثكم 
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ىلع ةّلطم  ةذفان  ربع  ًابيرغ  ًادهشم  تيأرف  .حابصلا  نم 
يلاوح مدقف  رهظلا ، ريبك  جنص  عرق  .ةيلخادلا  ريدلا  ةحاس 

ةيواستم ةفاسم  ىلع  اوسلجو  ليوط  لتر  يف  بهار  ةئام 
نأ تعطتسا  ام  .لمأتلا  يف  نيقرغتسم  رخآلا  نم  دحاولا 

.بيبالجلا كلت  دحأ  يف  ةرتتسم  اريك  لّيخت  نع  يسفن  كلامتأ 
، ةعقاو ةقيقح  ةحرابلا  ةليل  هتربتخا  ام  ىركذ  تناك  ذإو 
يف امبرل  وأ  دبعملا ، اذه  يف  ةئبتخم  نوكت  نأ  دب  اهنإف ال 

نييتبيتلا نابهرلا  ءالؤه  نيب  ةحابلا ، هذه  نم  ام  ناكم 
ركفأ ال  اهب ؟ نوظفتحي  ببس  يأل  .مهتاولص  يف  نيعمتجملا 

.انه نم  ديعب  ناكم  ىلإ  اهباحطصاو  اهيلع  روثعلا  يف  الإ 
بهارب اذإو  ُتردتساف  ضرألا ، سنك  رون  نم  عاعش 
هسأرو ينم ، مدقتو  همامأ  ديرم  ّرم  بابلا ، ةبتع  ىلع  فقاو 

.ّينيع قّدصأ  ملف  اهعفرف ، ةوسنلق  تحت  رتتسم 
عزتنت ال  اهنكل  كنيبج ، ىلع  ةليوط  ةبدن  نيلمحت  كنإ 

كنأ ريغ  يعارذ ، نيب  كنضتحأ  ول  دوأ  .كرحس  نم  ًائيش 
دشأ كتنحسو  ريصق  كرعش  .ءارولا  ىلإ  ةوطخ  نيطخت 
ىلع ةردقلا  نود  نم  كيلإ  رظنأ  نأ  .داتعملا  نم  ًابوحش 
ةبيرق كنإ  سحأ  نأ  تابوقعلا ، عاونأ  ىسقأ  وه  كتسمالم 
نامرح وه  يردص  ىلإ  كّمض  نم  نكمتأ  الو  ينم  ًادج 
ينيكرتت نأ  ريغ  نم  يلإ  نيقّدحت  كنأ  .لمتحُي  ال  فينع 
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تكلسو ىّلو ، دق  تاقناعملا  نمز  نأ  ول  امك  كنم ، برتقأ 
باترأ نأ  يل  ناك  اذإو  .اهيف  ًاّبحرم  انأ  دعأ  مل  ًاقيرط  كتايح 

يتلا ةفاسملا  نم  ًاماليإ  دشأ  تلاز  ام  كتاملك  نإف  كلذ ، يف 
.يلع اهنيضرفت 

.لحرت نأ  يغبني  ةربن : هبوشت  توصب ال  ِتمتمت  مث 
.ِكنع ثحبأ  تيتأ  دقل   ـ

ينكرتتو كجاردأ  دوعت  نأ  كيلع  ًائيش ، كنم  بلطأ  مل   ـ
.مالس يف 

نكلو ينيضفرت ، نأ  كتعاطتساب  ...عطقلا  كتايرفح ،  ـ
! رومألا هذه  يضفرت  نأ 

ينتداق يتلا  يه  يتدالق  نإ  ةيمهأ ، نم  اهل  دعي  مل   ـ
ناكم يف  هنع  ثحبأ  تنك  امم  رثكأ  هيف  ُتدجو  دقو  انه ، ىلإ 

.رخآ
يف عئاضلا  ريدلا  اذه  لخاد  كتايح  تسيل  ِكقدصأ ، ال   ـ

.ملاعلا ةياهن 
كلذ فرعت  تنأو  ريدتسم ، ملاعلا  رظن ، اهيف  ةلأسم   ـ

كببسب اهعّيضأ  ُتدكف  يتايح  امأ  .رخآ  ناسنإ  يأ  نم  ًاريخ 
، ايه .ةيناث  ةصرف  كانه  نوكت  نلو  يعولا ، يدقاف  انك  .َتنأ 
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! نايردأ لحرا ،
دقل .كل  هتعطق  يذلا  دعولاب  يفأ  نأ  لبق  سيل   ـ

.وموأ يف  كيداو  ىلإ  ِكديعأ  نأ  ُتمسقأ 
ناكم ىلإ  وأ  ندنل  ىلإ  ْعجرإ  ةيناث ! هيلإ  دوعأ  نل   ـ

.انه نم  دعتبا  نكلو  رخآ ،
ةقلطنم كسأر  تضفخو  ًاددجم ، كتوسنلق  ِتعضو 
ةتافتلا كنم  تناح  ةريخألا ، ةظحللا  يف  .ةديئو  تاوطخب 

.عقتمم كهجوو  يوحن ،
هعضو يذلا  سيكلا  ىلإ  ةرظنب  ّيلإ  كمالك  تهِّجو 

كنكل انه ، ةليللا  يضقت  نأ  كنكمي  ةفيظن ، كتعتمأ  بهارلا :
.دغلا حابص  لحرتس 

؟ ًاضيأ هنع  نيلختت  له  يراهو ،  ـ
تماصلا ءادنلا  تكردأو  كدخ  ىلع  قلأتت  ةعمد  تيأر 

.يلإ هنيهجوت  تنك  يذلا 
، رفحلا ىلإ  يضفي  يذلا  ريغصلا  بابلا  اذه  كتلأسو :
؟ وه نيأ  ًاليل ، رهنلا  ىلإ  يبهذت  يكل  هنيلمعتست  يذلا  بابلا 

نكلو ال طبضلاب ، انتحت  ضرألا ، تحت  ام  قباطلا  يف   ـ
.كوجرأ هدصقت ،
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؟ حتفُي ةعاس  يأ  يف   ـ
.ًاليل ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  كليحر : لبق  ِتبجأ 

كتدهاش يتلا  ةفرغلا  هذه  يف  ًازجتحم  راهنلا  ةيقب  تيضق 
حوارأ انأو  راهنلا  ةيقب  تيضق  .لاحلا  يف  ِكعيضأ  يك  اهيف 

.لقعلا لتخم  ينأك  يناكم 
، ةحابلا ىلإ  ينداقو  ينع  ثحبي  بهار  لبقأ  ءاسملا ، يف 

امدعب قلطلا  ءاوهلا  يف  تاوطخ  عضب  وطخأ  نأب  يل  حمُسو 
نآلا دراب  سقطلا  .ةريخألا  مهتالص  نم  نوديرملا  ىهتنا 
اذهل يقيقحلا  سراحلا  نوكيس  ليللا  نأ  مهفأو  ةيافك 
.دربلا نم  كالهلا  نود  لهسلا  روبع  ليحتسملا  نم  .نجسلا 

ناك ًايأ  ًالح ، دجأ  نأ  دب  نكلو ال  يسفنب ، كلذ  تربتخا  دقل 
.رطخلا

موقي .نكامألا  فشتكأل  يل  ةحونمملا  ةهزنلا  تمنتغا 
يف انذخأ  ام  اذإ  ةثالث  ىلع  لب  نييوتسم ، ىلع  ريدلا 

، اهنع اريك  ينتثدح  يتلا  ضرألا  تحت  قباوطلا  نابسحلا 
رطانق فحتو  ةحابلا ، ىلع  ةذفان  نورشعو  سمخ  لطت  اميف 

مّلس ةيواز  لك  يف  كانهو  .يضرألا  قباطلا  ةقورأب  ةيلاع 
وأ سمخ  ىلإ  جاتحأ  ةيناث ، يتاوطخ  ّدعأ  .ينوزلح  يرجح 
نم ًاقالطنا  ملالسلا  دحأ  غلبأل  رثكألا  ىلع  قئاقد  تس 

.قيرطلا يف  ًادحأ  فداصأ  الأ  طرشب  يترجح ،
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ًارهاظتم يتريصح  ىلع  ُتدقر  ءاشعلا ، لوانت  دعب 
بابلا نكي  مل  .ريخشلا  يف  ذخأ  نأ  يسراح  ثبل  ام  .مونلاب 
ناكملا اذه  ةرداغم  يف  ركفيل  دحأ  ناك  امو  حاتفملاب ، ًاقلغم 

.ليللا طسو 
حطسألا قوف  نوهزنتي  نيذلا  نابهرلاو  رفقم ، قاورلا 

متاق وجلاف  يتيؤر ، نوعيطتسي  ةرودلا ال  قيرط  دادتما  ىلع 
.ناردجلا يذاحأ  انأف  اذل  رطانقلا ، تحت  ينوحملي  يكل  ًادج 

.يتعاس بسحب  ًاليل  ةقيقد  نوسمخو  ةرشاعلا  ةعاسلا 
تلّوأ دق  ُتنك  اذإو  ًاقيقد ، ًادعوم  يل  تددح  دق  اريك  تناك  اذإ 

ةليسولا دجأل  قئاقد  رشع  يل  ىقبت  ًاميلس ، ًاليوأت  اهتلاسر 
كلذ ىلع  رثعأو  ضرألا  تحت  ام  قباطلا  غولبل  ةليفكلا 

ئبتخأ تنك  ثيح  ةباغلا  نم  هتحمل  يذلا  ريغصلا  بابلا 
.ةحرابلا

ًاريخأ ُتغلب  ةقيقد ، نوسمخو  سمخو  ةرشاعلا  ةعاسلا 
ماكحإب قلغم  باب  لوخدلا ، نود  لوحي  باب  ةمث  .مّلسلا 

نم هعفر  ىلإ  لصوتلا  نم  دب  ال  .يديدح  كبشم  ةطساوب 
ةفرغ يف  نوماني  ًابهار  نيرشع  ةبارق  نإ  ذإ  جيجض ، ريغ 
ًاليلق هتحتفف  هلصافم ، ىلع  بابلا  ّرُص  .ناكملا  نم  ةبيرق 

.تللسناو
اذ جردلا ، تلزن  كلاحلا ، مالظلا  يف  يقيرط  ًاسملتم 
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، نزاوتلا ىلع  ظافحلا  ًالهس  سيل  .ةقلزلا  ةلكآتملا  ةراجحلا 
نع ينلصفت  تكفنا  ام  يتلا  ةفاسملا  نع  يدل  ةركف  امك ال 

.ريدلا نطاوب 
ىلإ ريشت  داكت  ةيروفسوفلا  يتعاس  براقع  تناك 
تحت ةراّوخلا  ضرألاب  تسسحأ  ًاريخأ  .ًاليل  ةرشع  ةيداحلا 
رونب ًارمم  ءيضي  طئاحلا  ىلع  قلعم  نادعمش  ناك  ّيمدق ؛

تفنأتساف رخآ ، ًادحاو  تحمل  ًاليلق ، دعبأ  ةفاسم  ىلع  .ٍهاو 
تدك امف  ًافيفح ، يرهظ  ءارو  تعمس  ةأجفو  .يقيرط 
تارم .يلوح  طيواطولا  نم  برس  ةعرسب  راد  ىتح  ريدتسأ 

شعترت اهلالظ  تناك  امنيب  ًافيفخ  ًاسم  اهتحنجأ  ينتسم  ةدع 
ةعاسلاف ًامدق ، يضملا  نم  دب  .رّينلا ال  نادعمشلا  ىدص  يف 

ُترخأت دقل  .قئاقد  سمخو  ةرشع  ةيداحلا  ىلإ  نآلا  ريشت 
؟ ًائطاخ ًاقيرط  تكلس  له  .ًادبأ  ريغصلا  بابلا  ىرأ  الو 

نأ نكمي  ال  ةيناث .» ةصرف  كانه  نوكت  نل  : » اريك تلاق 
تكسمأ ديب  ذإو  .نآلا  هتقو  سيل  قيرطلا ، تللض  دق  نوكأ 

، اريك ينتذخأو  .طئاح  ةماعد  ىلإ  ًابناج  ينتبذجو  يفتكب 
يعارذ نيب  رادج ، لخاد  ةجرف  تحت  ةئبتخم  يهو 

.ينتقناعو
.كيلإ ةقاتشم  انأ  مك  هللا ، اي  ِتمتمتو :

ةلبقلا هذهل  .انقناعتو  يديب  كهجو  تطحأ  امنإ  ِكبجأ ، مل 
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مث .قرعو  حلم  ةحئار  رابغلاو ، بارتلا  قاذم  ةليوطلا 
.تنأ ِتيكبو  كرعش  تبعادف  يفتك ، ىلإ  كسأر  تدنسأ 

ضّرعت كنإ  بهذت ، نأ  دب  ال  نايردأ ، لحرت ، نأ  كيلع   ـ
سانلا يندقتعي  نأ  ةايحلا  يف  كئاقب  طرش  ناك  .رطخلل  انيلك 

.كنولتقي فوسف  انيقالت ، اننأو  انه ، كنأ  اوملع  ولف  ةتيم ؛
؟ نابهرلا  ـ

، انؤافلح مهنإ  ال ، قاوفلا : ةأطو  تحت  ِتنأو  ِتلق 
.انه ينوؤبخو  يب  اونتعا  رفصألا ، رهنلا  نم  ينوصّلخ 
نل مهنإ  نايردأ  انلايتغا ، اودارأ  نيذلا  كئلوأ  نع  ثدحتأ 

، اننودراطي اذامل  الو  انلعف ، اذام  يردأ  .انلتق ال  نع  اولدعي 
ةلصاوم نم  انوعنميل  ةبوعص  يأ  مامأ  اوعجارتي  نل  مهنإ 

كلذ .ةيناث  انيلع  نورثعيسف  نادحتم  اننأ  اوملع  نئل  .انثاحبأ 
انك امنيب  انم  رخس  يذلا  كلذ  هانيقتلا ، يذلا  يذوبلا  بهارلا 

...قزأملا نم  انذقنأ  يذلا  وه  ضيبألا ، مرهلا  نع  ثحبن 
.ًادعو هيلع  ُتعطق  انأو 
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انيثأ
مداخ همّلس  ثيح  هباب ، سرج  ّنر  امدنع  يروفيإ  ضفتنا 
ةفرغب لصتا  مهدحأ  ناكو  ةلجاع ، سكاف  ةخسن  ةيانبلا 
ًاركاش فّلغملا  يروفيإ  لوانت  .ًاروف  هيلإ  مَّلستل  لابقتسالا 

.فرظلا ّضفيل  دعتبي  نأ  رظتناو  باشلا ،
نم تقو  برقأ  يف  هب  لصتي  نأ  هنم  بلطي  امور  ناك 
ىلإ لزنو  لجع  ىلع  هبايث  يروفيإ  ىدترا  .نمآ  طخ  لالخ 

قدنفلل هجاوملا  كشكلا  نم  فتاه  ةقاطب  ىرتشا  .عراشلا 
: ةبيرق فتاه  ةفرغ  نم  وزنرول  لصتيل ب ـ

.ةبيرغ رابخأ  يدنع   ـ
.مامتهاب هثدحم  ىلإ  ىغصأو  هسافنأ  يروفيإ  سبح 

كتملاع رثأ  ىلع  نيصلا  يف  يئاقدصأ  رثع  دقل   ـ
.راثآلل

؟ ةايحلا ديق  ىلع   ـ
ةدوعلل دادعتسا  ىلع  كلذ  عم  تسيل  اهنأ  ريغ  معن ،  ـ

.ابوروأ ىلإ 
؟ كلذ ببس  ام   ـ
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.تنجُسو تلقُتعا  دقف  ةبذكلا ، عالتبا  كيلع  ّقشيس   ـ
؟ ببس يألو  لقعلل ! ٍفانم  اذه   ـ

دهجي يروفيإ  ناك  ًازغل  امورب ، فورعملا  وزنرول ، لمكأ 
نابهر ناك  .يروفيإ  صقنت  ةدع  عطق  تلاز  ام  .هلح  يف 
تطقس نيح  رفصألا  رهنلا  ةفض  ىلع  ناهس » اوه   » لبج

دق مهنم  ةثالث  ناك  يعابرلا ، عفدلا  تاذ  اريكو  نايردأ  ةرايس 
نم لوأ  نايردأ  ناك  .ةمّودملا  هايملا  نم  امهلاشتنال  اوصاغ 

ةنحاش يف  نورمي  اوناك  لامع  هداتقاو  ةرايسلا  نم  جرخُأ 
ملع ىلع  يروفيإ  ناك  .ةعرسلا  حانج  ىلع  ىفشتسملا  ىلإ 

مزاللا ءارجإو  هب  ءانتعالل  نيصلا  ىلإ  ىتأو  ةثداحلا  لويذب 
ترج رومألا  نإف  اريك ، ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .نطولا  ىلإ  هلقنل 

لبق تارم  ثالث  اولواحي  نأ  نابهرلا  ىلع  ناك  .رياغم  لكشب 
املو .ههاجتا  رّيغ  يذلا  ةرايسلا ، لكيه  نم  اهصيلخت 
ىلإ اهولقنف  تضم ، دق  ةنحاشلا  تناك  ةسبايلا ، ىلإ  اهوداعأ 
نأ يذوبلا  بهارلا  ملع  ام  ناعرسو  .يعولا  ةدقاف  ريدلا 

نيبوسحم اوناك  هذه  لايتغالا  ةلواحمل  نيلومملا  ءاكرشلا 
ىتح مهعورف  دتمت  ةقطنملا ، يف  ةربدم  سوؤر  ةثالث  ىلع 
هيلع هضرف  يذلا  ةلماعملا  ءوس  ىناعو  اريك  ىفخأف  .نيكب 

نأ مسقأو  .ةدع  مايأ  دعب  ةرايزلل  اومدق  نيذلا  صاخشألا 
نيبيرغلا نيذه  ذاقنإل  مهيعس  يف  صوغلا  اونسحأ  ول  هيديرم 
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ةباشلا ةأرملل  ًائيش  اولعفي  نأ  اوعاطتسا  امل  قرغلا ، نم 
نيذلا ةثالثلا  نابهرلا  عضخو  .تكله  دق  تناك  يتلا 

اريك تيقب  .ملكتي  مل  ًادحأ  نأ  الإ  هسفن ، قيقحتلل  اهودعاس 
، اهءافش اهباصأ  باهتلا  ّرخأو  ةبوبيغ ، ةلاح  يف  مايأ  ةرشع 

.اهضرم ىلع  ءاضقلا  يف  اوحجن  نابهرلا  نكل 
اهلسرأ رفسلا ، ىلع  ةرداق  تسمأو  ءافشلل  تلثامت  امدنع 

اهنع ثحبلا  رطخ  ناك  ثيح  هريد ، نم  ًاديعب  يذوبلا  بهارلا 
امثير بهار  يز  اهسبلي  نأ  ىأترا  دق  ناكو  .ًامئاق  لاز  ام 

.لاوحألا أدهت 
؟ دعب ام  يف  ىرج  يذلا  امو  يروفيإ : لأس 

نإ ذإ  ثدح ، ام  قّدصت  نل  كنظأ  انه ، وزنرول : باجأ 
.عقّوت دق  ناك  املثم  فسألل ، ِرجت ، مل  يذوبلا  بهارلا  ةطخ 

قّلع امدنع  .ًاضيأ  قئاقد  رشع  ةملاكملا  ترمتسا 
عفدناف .اهلوعفم  دفن  فتاهلا  ةقاطب  تناك  ةعامسلا ، يروفيإ 
يسكات ةرايس  لقتساو  هتعتمأ  ىلع  لفقأ  هقدنف ، وحن  ةعرسب 

ىلإ هقيرط  يف  رتلاوب  يولخلا ، هفتاه  ربع  لصتا ، مث  ًابثو ،
.هب قاحتلالا  كشو  ىلع  هنأ  هغالبإ 

ريبكلا ىنبملا  مامأ  ةعاس  فصن  دعب  يروفيإ  لصو 
ثلاثلا قباطلا  ىلإ  دعصملا  ذخأ  .انيثأ  ةلت  قوف  ضبارلا 
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بابلا عرق  ةفرغلا 307 . نع  ًاثحب  ىشمملا  يف  عفدناو 
.يروفيإ هب  هربخأ  ام  ىلإ  مفلا ، رغاف  رتلاو ، عمتسا  .لخدو 

ًابيرقت وأ  ءيش  لك  فرعت  تنأ  رتلاو ، يزيزع  نآلا ،  ـ
.ءيش لك 

ةركف كيدل  له  عّورم ! رمأل  هنإ  ًارهش ؟ رشع  ةينامث   ـ
؟ اهذاقنإل ةقيرط  نع 

بناجلا َرنل  نكلو  ةركف ، ىندأ  يدل  سيل  الك ،  ـ
ديق ىلع  اهنأ  نم  نيقي  ىلع  نآلا  نحن  رومألا ، نم  يباجيإلا 

.ةايحلا
الأ ىشخأ  أبنلا ، اذه  نايردأ  لبقتسيس  فيك  لءاستأل  ينإ 

.ىوقأ ةروصب  هنم  اذه  لاني 
ريبك دح  ىلإ  ةحارلاب  رعشأ  دق  ًادهنتم : يروفيإ ، باجأ 

؟ هنأش يف  رابخألا  يه  ام  .أبنلا  لّمحت  عاطتسا  ام  اذإ 
.نولئافتم نيعمجأ  سانلا  نأ  الإ  فسألل ، ربخ  نم  ام   ـ

، تاعاس عضب  ىتح  وأ  موي ، ةلأسم  تاب  رمألا  نإ  يل  ليق 
.هيلإ ثيدحلا  نم  نكمتلا  لبق 

مويلا دوعأ  .هرربي  ام  هل  لؤافتلا  اذه  نوكي  نأ  َّنمتنل   ـ
اريك جارخإب  ةليفكلا  ةليسولا  دجأ  نأ  يغبنيو  سيراب  ىلإ 
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كل ظحلا  حمس  اذإ  نايردأ  رمأب  متها  .عضولا  اذه  نم 
.دعب ًائيش  هل  لقت  الو  هعم ، ملكتلاب 

، ليحتسم كلذ  ًارس ، اريك  ريصم  يقبأ  نأ  ينعسي  ال   ـ
.ًايح تمد  ام  قانخلا  ّيلع  قيضي  دق 

ام انكوكش ، انرطاشي  هلعجت  .كلذ ال  يف  ركفأ  نكأ  مل   ـ
، ًابيرق ءاقللا  ىلإ  .ةصاخلا  يبابسأ  يلو  ًاركاب ، ناوألا  لاز 

.كب لاصتالا  دواعأس  رتلاو ،
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رهتراغ
؟ يذوبلا بهارلا  اذهل  ِتعطق  دعو  يأ   ـ

نيملعت ِتنأو  كيفتك ، نيزهتو  ةفسأتم  يلإ  نيرظنت  كنإ 
ام يف  ىتح  انتدراطم  نودواعيس  انلايتغا ، اولواح  نيذلا  نأ 

.ةايحلا ديق  ىلع  تيقب  كنأ  اوفرع  ول  ام  يف  دودحلا ، ءارو 
نم لوأ  انأ  نوكأسف  ِكيلع ، ضبقلا  ءاقلإ  نع  اوزجع  اذإو 
عيمج ءاقل  ِكنم ، بلط  يذوبلا  بهارلا  نإ  .هرمأ  نوّلوتي 

، كرمع نم  نيتنس  هيحنمت  نأ  انل ، اهادأ  يتلا  تامدخلا 
ريرقتو ريكفتلل  اهنم  ةدافتسالا  نيعيطتست  ةولخلا  نم  نيتنس 

ناتنس كل : لاق  .كدوجو  نم  اهذيفنت  نيدوت  يتلا  ةياغلا 
ناربتعُت ال  عيضت ، نأ  تكشوأ  ةايح  لوح  عضولا  نِّيبتل 

أدهي امنيحو  .ةيناث  ةصرف  كانه  نوكت  نل  ةئيس ، ةقفص 
كلعجيل ةحجانلا  ةليسولا  يذوبلا  بهارلا  دجيس  عضولا 

.ديدج نم  دودحلا  نيزاتجت 
تلبقو ينم ، هبلط  ام  لك  اذه  انتايح ، ذاقنإل  ناتنس   ـ

َتنك ول  .رطخلا  نع  ىأنمب  َتنك  كنأل  ُتدمص  دقو  .قافتالا 
ًاددجم ترزو  كمايأ  ُتليخت  ةولخلا  هذه  ءانثأ  ةرم  مك  يردت 

نم مك  يردت  تنك  ول  .اهيف  هزنتلاب  انمق  يتلا  نكامألا 
لكب يمايأ  ُتألم  دقل  ...ندنلب  كلزنم  يف  اهتيضمأ  تاقوألا 
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.ةيلايخلا تاظحللا  كلت  نم  ةظحل 
...نأب ِكدعأ   ـ

ًادغ دعب ، ام  يف  : » يمف ىلع  كدي  ةعضاو  يل  ِتلق 
اهلالخ مصتعأ  ًارهش  رشع  ةينامث  يل  ىقبتو  لحرتس ،
ةيساق تسيل  انه  ةايحلاف  يلع ، قلقت  ال  .دلجتلاو  ربصلاب 

نم ريثكلا  يدلو  قلطلا ، ءاوهلا  يف  شيعأ  انأ  ودبت ، امك 
َّنظت الو  .ةرينتسم  وأ  ةسيدق  ينأ  ىلع  يلإ  رظنت  .تقولا ال 

نم لب  كلجأ ، نم  اذه  لعفأ  ال  .هيلع  تنأ  امم  مهأ  كسفن 
«. انأ يلجأ 

؟ كلذ نم  نيبسكت  اذامو  كلجأ ؟ نم   ـ
كروضحب نابهرلا  غّلبأ  مل  ول  .ةيناث  ةرم  كعيضأ  الأ   ـ

.ةحرابلا ةليل  ةباغلا  يف  تكله  َتنكل 
؟ رمألاب مهتملعأ  يتلا  ِتنأأ   ـ

! دربلا نم  تومت  ككرتأل  ُتنك  ام   ـ
، انه نم  لحرنس  اننإ  همدع ، وأ  يذوبلا  بهارلل  ٌدْعو   ـ

ىلإ تررطضا  ولو  ىتح  ًاهرك ، وأ  ًاعوط  كب ، بهذأسو 
.كعرص

، كتماستبا ديعب  نمز  ذنم  ًاددجم  ىرأ  ىلوألا ، ةرملل 
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.هتبعادو يدخ  ىلع  كدي  ِتعضو  دقل  .ةيقيقح  ةماستبا 
ام اذإ  دمصأ  نل  لاح ، لك  يف  فرصننل ، ةقفاوم ،  ـ

.انه ينتكرت  كنأل  كهركأسو  لحرت ، كتيأر 
مل كنأ  كوناّجس  ظحالي  نأ  لبق  انيدل  تقولا  نم  مك   ـ

؟ كتنازنز ىلإ  يدوعت 
امثيح لّقنتأ  نأ  يف  ةرح  انأف  نيناجس ، اوسيل  مهنكل   ـ

.يل ولحي 
نكي ملأ  رهنلا ، ىلإ  كقفاري  ناك  يذلا  بهارلا  كلذو   ـ

؟ كتبقارمل
.قيرطلا يف  ام  هوركمل  ُتضرعت  لاح  يف  ينسرحيل   ـ

ىلإ ةليل  لك  هجوتأ  اذل  ريدلا ، اذه  يف  ةديحولا  ةأرملا  ينإ 
لاوط كلذ  ىلع  تبظاو  دقو  اذه ، .نيزتأو  لستغأل  رهنلا 
ناكف ةحرابلا  ءاسم  امأ  فيرخلا ، علطم  ذنمو  فيصلا 

.ريخألا يجورخ 
ًالاطنبو فوص  ةزنك  تجرخأ  يبايث ، ةرص  ُتحتف 

.امهايإ كتلوانو 
؟ لعفت اذام   ـ

.لاحلا يف  قلطنن  اننإ  ةسبلألا ، هذه  يدترإ   ـ
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ةجرد نوكت  نأ  دب  ال  ةحرابلا ؟ ةبرجت  ًاذإ  َكفكت  ملأ   ـ
رشع صقان  ىلإ  طبهيسو  جراخلا ، يف  ًارفص  ةرارحلا 

زايتجال ةصرف  ةيأ  انل  حيتت  الو  ةعاس ، نوضغ  يف  تاجرد 
.ًاليل لهسلا  اذه 

نأ ريغ  نم  ًاراهن  هزايتجا  نم  نكمتن  نل  امك   ـ
انناكمإب هنأ  نيدقتعت  َوأ  ةعاس ، ةريسم  انرمأ ! اوفشتكي 

؟ ةايحلا ديق  ىلع  ءاقبلا 
! ةرايسلاب ...ةعاس  دعب  ىلع  عقت  ىلوألا  ةيرقلا   ـ

.ةرايس كلمن  نحنو ال 
.ودبلا ميخم  نع  لب  ةيرق  نع  ثدحتأ  ال   ـ

دق نوكي  نأ  بير  الو  هنكمي  ًايودب ، كميخم  ناك  اذإ   ـ
.هعضوم رّيغ 

.انودعاسي فوس  هنولغشي  نيذلاو  كانه ، نوكيس  هنإ   ـ
نل لاطنبلاو : ةيفوصلا  ةزنكلا  نيدترت  تنأو  ِتلق 
نيأ كتلأسو : ودبلاب ! صاخلا  كميخم  ىلإ  بهذإ  رجاشتن ،

؟ انه نم  جورخلل  نيعللا  بابلا  اذه 
لوصولا كشو  ىلع  انسل  اننكل  ...طبضلاب  كمامأ  هنإ   ـ

! هيلإ
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ِتنأ امأ  ةباغلا ، هاجتاب  كتبذج  جراخلا ، يف  انحبصأ  املاح 
ىلإ يدؤملا  قيرطلا  ىلإ  ينتدقو  يعارذ  نم  ينتبحسف 

.رهنلا
ليلقلا انمامأ  راجشألا ، هذه  طسو  انعايضل  يعاد  ال   ـ

.دربلا انكردي  نأ  لبق  تقولا  نم 
كل تكرتو  كل  تنعذأف  ينم ، ًاريخ  ةقطنملا  نيفرعت  ِتنأ 

قلستي يذلا  بردلا  ىلإ  فرعتأس  رهنلا  دنع  .ةريسملا  ةدايق 
، كانه ىلإ  لوصولل  قئاقد  رشع  ىلإ  جاتحن  .ةلتلا  وحن 

يداولا غولبو  رمملا  زايتجال  ةعاسلا  عابرأ  ةثالث  نع  ًالضف 
دق نوكنو  ةقيقد  نوسمخو  سمخ  .ميخملا  موقي  ثيح  ريبكلا 

.قزأملا نم  انصلخت 
دعترأ تأدب  .ُتعقوت  امم  رثكأ  دربلا  سراق  ليللا  ناك 

كنأل ينيملكت  ال  كنإ  .يرظان  نع  ًايراوتم  لاز  ام  رهنلاو 
ال انأو  .هكولس  بجاولا  قيرطلا  ىلع  كهابتنا  لك  ةزكرم 
يف قح  ىلع  كلعلف  تمصلا ، اذه  ىلع  كمولأ  نأ  عيطتسأ 

ةوطخ لك  يف  دفنت  ياوق  سحأ  امنيب  كاوق ، ىلع  ظافحلا 
.اهوطخأ

نابهرلا هدهعتي  يذلا  لهسلا  فرط  ىلإ  انلصو  امل 
.عضولا اذه  ىلإ  ِكرج  ىلع  ُتقلق  راهنلا ، ءانثأ  ةعارزلاب 

نل ةثهال : يل  ِتلقو  ةدع ، قئاقد  ذنم  ردخلا  حفاكأ  اذنأ  اهف 
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.ًادبأ قّفوُأ 
لك دنع  كمف  نم  ثعبني  ضايبلا  ىلإ  براض  راتس  ناك 
ّدوأ تنكو  .كرهظ  تكلدو  كتقناعف  .اهب  نيهوفتت  ةملك 
ىلإ يننيهبنت  تنك  امنيب  ...نيتدمجم  اتناك  يتفش  نكل  كليبقت 

.ماظنلا
لظن نأ  يغبني  ال  اهعيضن ، ةدحاو  ةقيقد  انمامأ  دعت  مل   ـ
تومن وأ  كميخم  ىلإ  نكمي  ام  عرسأب  انْدُق  كارح ، الب 

.نيدمجم
.فجتري هلمكأب  يمسج  نأ  ىتح  ًادج  سراق  دربب  رعشأ 

يف انيرمتسا  املك  دادتمالا  يف  ًاذخآ  ةلتلا  حفس  ادب 
رشع .دوهجلا  ضعب  لذبو  دومصلا  نم  دب  ال  .دوعصلا 

، ديكأت لكب  ىرنس  كانه  نم  ةمقلا ؛ غلبنو  رثكألا  ىلع  قئاقد 
.ديعب ناكم  يف  ةرثانتملا  مايخلا  ةيفاصلا ، ةليللا  هذه  يف 

.انتعاجشو انتوق  ددجيس  اهمعت  ةرارحلا  نأب  ريكفتلا  درجمو 
ةعاس عبر  انيضتقيس  يداولا  نطب  ىلإ  طوبهلا  نأ  ملعأو 

، انتاقاط لك  قاهرإلا  فزنتسا  ول  ىتحو  ريدقت ، دعبأ  ىلع 
عمسي فوس  ظحلا ، نم  ليلقب  .ةدجنلا  بلطأ  نأ  يبسحف 

.ليللا يف  يتاخرص  ودبلا  يئاقدصأ 
ةرملا يفو  ضوهنلا ، ىلع  ِكتنعأ  ًاثالثو  ِتطقس ، ًاثالث 
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ِكاتفش تقرزاو  ًافيخم ، ًابوحش  ًابحاش  كهجو  ناك  ةعبارلا 
.رفصألا رهنلا  هايم  يف  يمامأ  نيقرغت  ِتنك  امدنع  امك 

.يعارذب كطبإ  تقّوطو  كايإ  ًالماح  كتعفر 
نم كتعنمو  يربصت  نأ  كهجو  يف  ُتقعز  قيرطلا ، يف 

.كينيع ضامغإ 
تاب رمألاف  يهجو ، يف  خارصلا  نع  ّفك  ةلئاق : ِتحُن 
يغبني ناك  ام  هنإ  كل  ُتلق  دقل  .وحنلا  اذه  ىلع  ًادج  ًاقاش 

.يلإ ءاغصإلا  أشت  مل  كنكل  كلذب ، مايقلا 
، ةمقلا غولب  لبق  رتم  ةئام  انمامأ  تيقب  .رتم  ةئام 

كنأو ةفخ ، رثكأ  تحبصأ  كنأ  ترعشو  ىطخلا  تعرسأف 
.كاوق نم  ًاضعب  تدعتسا 

.توملا لبق  ةريخألا  ةضافتنالا  ريخألا ، سَفنلا  يل : ِتلق 
دعأ ملأ  .هذه  ةبئاخلا  كتنحسب  يلإ  رظنلا  نم  ًالدب  عرسأ  ايه 

؟ ككحضأ
يف ةبوعص  اتدجو  كيتفش  نأ  ولو  تيهابتف ، ِتنأ  امأ 

ريسلا تعباتو  ينتعفدف  ِتضهن  كلذ ، عم  .حوضوب  قطنلا 
.يلع ةمّدقتم  كدحو ،

! كسفن رجرجت  نايردأ ، كسفن ، رجرجت  تنأ   ـ
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ام ّيقاس ، عفد  لواحأ  ًاثبعو  ينتقبس  دقل  ًارتم ! نوسمخ 
يلبق ىلعألا  ىلإ  نيلصتس  كنإ  كب ؛ قاحللا  ىلع  ًارداق  تدع 

.ليوط تقوب 
.عرسأ ايه ، مأ ال ؟ معن  ٍتآ  تنأ  له   ـ

ىلع ِتنأ  ًادج ، ًاديعب  يلبجلا  رمملا  دعي  مل  ًارتم ! نوثالث 
ًالوأ ىرأ  نأ  ديرأو  كلبق ، هغلبأ  نأ  يغبني  .لوصولا  كشو 

.انتايح ذقنيس  يذلا  ميخملا 
عيطتسأ ال  انأو  كسفن ، ترجرج  اذإ  لصت  نل  كنإ   ـ

! لّجع ايه  نايردأ ، عرسأ ، كنع ، ثحبلل  ةدوعلا 
ةميقتسم تفقوو  ةمقلا  ىلعأ  تغلب  دقل  راتمأ ! ةرشع 

فلخلا نم  كتيأر  .كيترصاخ  ىلع  كاديو  زوكرم ، بيضقك 
ةسمخ ةفش ، ثنبب  يسبنت  نأ  نود  نم  يداولا  نيلمأتت 

دعت مل  راتمأ ! ةعبرأ  .راجفنالا  كشو  ىلع  ياتئر  راتمأ !
.يلمكأب ًازه  ينزهت  يتلا  يه  تاجنشت  لب  تاشاعترا 

يأ ينيريعت  مل  .تطقسو  يتضبق  تيخرأف  ياوق  ينتقراف 
نكل ةثالث ، وأ  نارتم  الإ  قبي  مل  ذإ  ضهنأ ، نأ  ّيلع  .مامتها 
رمقلا ءوض  تحت  ًادج  ةليمج  ءامسلاو  ًادج ، ةمعان  ضرألا 

.يندهدهيو يدخ  بعادي  ميسنلاب  تسسحأ  .مات  ردب  وهو 
.يردص تعلتقا  ةديدش  لاعس  ةبون  نأ  ريغ  يلإ ، ِتلم  مث 
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لك ىرن  انك  ثيحب  ضايبلا  ريثك  ضيبأ ، ناكف  ليللا  امأ 
نوتفمل ينإ  دربلا ، هنأ  دب  ال  .راهن  تقولا  ول  امك  ءيش 

.لمتحي ءوضلا ال  عوطس  داكيو  ًاقح ،
نإ كل ، هتلق  دق  تنك  ْرظنأ ، يداولا : ىلإ  ةريشم  ِتلقو 

، مهل دقحلا  رمضن  نأ  انب  نسحي  الو  .اولحر  كءاقدصأ 
ال مهنإ  ال ، مأ  ءاقدصأ  اوناكأ  ءاوس  ودب ، مهف  نايردأ ،

.ليوط تقول  هسفن  ناكملا  يف  ًادبأ  نوثكمي 
، لهسلا طسو  ديعبلا ، يف  تحمل  ةبوعصب ، ينيع  ُتحتف 

ريدلا تاماعد  تحمل  هتيؤر ، لمآ  تنك  يذلا  ميخملا  عضوم 
.انباقعأ ىلع  اندعو  انناكم ، حوارن  نحنو  انرد  دقل  .ةدناسلا 

الو هنيع  يداولا  يف  انسل  نحنف  ليحتسمل ، هنإ  كلذ ، عم 
.رجشلا تحت  ةبشوشعملا  ةحسفلا  ىرأ 

الو تدعو  دق  ُتنك  .يلع  دقحت  ال  ةفسأتم ، انأ  ِتمتمتو :
ىلإ يتداعإب  تمسقأ  تنك  تنأو  .دعو  نم  صلختلا  ينعسي 
تنك لهف  .كدهعب  ءافولا  كعسو  يف  ناك  ول  ابابأ ، سيدأ 

ًاذإ كزجع ، ءارج  ملأتت  فيك  رظنأ  كلذك ؟ سيلأ  كلذ ، تلعف 
؟ كلذك سيلأ  ينمهفت ، له  .ينمهفإ 

، نيتدمجم ِكاتفش  تناك  .ينيبج  ىلع  ينتلبق  اهدنع 
مل دربلا  امنأك  ًادج ، ةتباث  كتاوطخ  تدب  ..تدعتباو  ِتمستباف 

ليللا يف  ءودهب  تمدقتف  .كيلع  ريثأت  يأ  ةأجف  هل  دعي 
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ىلع الو  كئاقبتسا  ىلع  ىوقأ  ُتدع  ام  .ريدلا  هاجتاب  ةرئاس 
نأ ول  امك  ةكرح ، لك  ضفارلا  يمسج  رّيسأ  انأف  .كب  قاحللا 
امك ًازجاع ، ُتنك  .ةنيتم  تاطابر  اهتقاعأ  دق  ّيقاسو  ّيعارذ 

، روسلا مامأ  ِتلصو  امدنع  .ينيقرافت  نأ  لبق  يل  ِتلق 
ةريخألا  ةرملل  ِتردتساف  ناتمخضلا ، ريدلا  اتباوب  تحتفنا 

.هتلخدو يلإ 
نإف كلذ  نم  مغرلابو  كعمسأ ، يكل  دعبلا  لك  ةديعبل  ِكنإ 

: ينلصت ةيفاصلا  كتوص  ةنر 
رشع ةينامث  .ىقالتنس  امبر  .نايردأ  ًاروبص ، نك   ـ

ال .رخآلا  مهدحأ  بحي  نيح  بيهرلا  ءيشلاب  سيل  ًارهش 
يف ةوقلا  كلمت  كنأل  ةطرولا  نم  صلختتس  ًائيش ، فخت 
ىلإ لوصولا  كشو  ىلع  هنإ  مهدحأ ، ءاج  مث  كسفن ، ةليخد 

.كبحأ نايردأ ، كبحأ ، .انه 
كماوق ىلع  ناتليقثلا  رهتراغ  دبعم  اتباوب  تقلغناو 

.ليزهلا
أدبو خفلا  يف  عقو  بئذك  حيصأ  ليللا ، يف  كمسا  حيصأ 
ىلع ياوق  لكب  ّدشأو  طبختأ  ينإ  .هيلع  ًالبقم  توملا  ىري 
اذإو ًاضيأ  خرصأو  خرصأ  .ةرّدختملا  يئاضعأ  نم  مغرلا 
ئّده : » يل لوقي  ًاتوص  ةرفقملا  لوهسلا  طسو  عمسأ  يب 
توص هنإ  يدل ، فولأم  توصلا  اذه  نايردأ .» كعور ، نم 
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اهل سيل  يتلا  ةرابعلا  هذه  ةديدج  ةرم  رتلاو  دّدرو  .قيدص 
: ىنعم يأ 

ىلإ رمألا  كب  يهتنيس  .ًاريخأ  أدهإ  نايردأ ، كل ، ًابت  « ـ
!«. كسفن حرج 
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تاباهتلالا مسق  يعماجلا ، ىفشتسملا  زكرم  انيثأ ،
ةيوئرلا

ىلإ رمألا  كب  يهتنيس  .ًاريخأ  أدهإ  نايردأ ، كل ، ًابت   ـ
! كسفن حرج 

، ًاديقم تنك  ينكل  ًاسلاج ، يوتسأ  نأ  تدرأو  ينيع  تحتف 
هتريح نع  ّمنت  هتئيهو  يتيحان ، ًالئام  رتلاو  هجو  ناك  اميف 

: ةماتلا
؟ ديدج نايذه  ثداحب  رمت  كنأ  مأ  انيلإ  دئاع  تنأ  له   ـ

؟ نحن نيأ  ًالئاق : تمتمت 
نأ كشوم  تنأ  نم  ىلإ  ريغص : لاؤس  نع  ًالوأ  بجأ   ـ

؟ انأ نم  كمالك ، هجوت 
؟ اذام مأ  لماكلاب  ًالوبخم  رتلاو ، َتحبصأ ، له  ًاريخأ ،  ـ

عفدنا امنإ  هجايهل ، ًاببس  ُتفرع  ام  قفصي ، رتلاو  ذخأ 
ىهتنم يف  هنإ  ىشمملا : يف  خرصو  بابلا  وحن  ًاعرسم 

لئام ّلظو  هردص ، جلثأ  دق  ربخلا  اذه  نأ  ادبو  .ةظقيلا 
.ًايلك لمألا  بيخم  رادتساو  جراخلا  ىلإ  سأرلا 

لاقي دق  دلبلا ، اذه  يف  شيعلا  كنكمي  فيك  يردأ  ال   ـ
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ةضرمم ىتح  ةمث  سيل  .ءادغلا  ناوأ  فقوتت  ةايحلا  نإ 
نأب كتدعو  دقل  معن  ِهآ ، .ملح  يف  هنأ  ءرملل  ليخي  ةدحاو ،
انيثأ ىفشتسم  نم  ثلاثلا  قباطلا  يف  اننإ  .نحن  نيأ  كربخأ 
امدنع كيلع ، ةفرغلا 307 . ةيوئرلا ، تاباهتلالا  مسق  يف 
ىرت كتذفان ، نم  .ًادج  ليمجل  هنإ  دهشملا ، لمأتت  نأ  نكمتت ،

دهشمب ىفشتسم  عتمتي  نأ  ردني  دقو  يعيبطلا ، ىسرملا 
ءامسلا انيليإ  ةعتمملا  كتلاخو  كمأ  تبّلق  دقل  .لثامم 

فرعت ملو  .ةيدارفإ  ةفرغ  يف  كاعضت  يك  ضرألاو 
كمأو ةعتمملا  كتلاخ  نإ  .ةحار  ةظحل  ةيرادإلا  حلاصملا 

.ناتسيدق ناتأرما  ينقّدص ، امه ،
؟ ديقم انأ  اذاملو  انه ؟ لعفأ  اذام   ـ

ذختي مل  مازحب  كطبر  رارق  نأ  كيدل  ًامولعم  نكيل   ـ
، ةفينع نايذهلا  نم  تالاحل  تضّرعت  كنكل  رطاخ ، ةبيطب 

تقاض مث  .كسفن  نم  كتيامح  ةمكحلا  نم  يئُتراف 
تنأف ليللا ، ءانثأ  ضرألا  ىلع  كتيؤرب  ًاعرذ  تاضرمملا 

، ًانسح قّدصي ! ال  داكي  بيرغ  لكشب  كمون  يف  برطضم 
عيمجلا نأ  امب  نكلو  كلذ ، يف  قحلا  كلمأ  يننأ ال  ضرتفأ 
ةديحولا ةطلسلا  يسفن  ربتعأ  اذل  ةلوليقلا ، ىلإ  اودلخأ 

.كريرحت ىلع  لمعأسو  ةلهؤملا 
؟ ىفشتسم ةفرغ  يف  انأ  اذامل  ينربخت  له  رتلاو ،  ـ
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؟ ًائيش ركذتت  الأ   ـ
كيلع تحرط  تنك  امل  ام ، ًائيش  ركذتأ  تنك  ول   ـ

! لاؤسلا
لاقو جراخلا ، ىلإ  رظنو  ةذفانلا  بوص  رتلاو  هجوت 

: ًادراش
يف ملكتنسو  ًالوأ ، كاوق  ّدرتست  نأ  لضفأ  .ددرتم  ينإ   ـ

.كل ينم  دعو  اذه  .دعب  ام 
، راودب يسأر  بيصأ  يريرس ، يف  ًاسلاج  تيوتسا 

.يطوقس نود  لوحيل  رتلاو  عرسأف 
كيلع تقلق  دقل  .أدهاو  دّدمت  ايه  كل ، هلوقأ  ام  ىرتأ   ـ

نإ ًاظقيتمو  ًافيطل  نك  اذل  ًاديدش ، ًاقلق  ةعتمملا  كتلاخو  كمأ 
ريغ بعتل  ةجاح  ال  .رهظلا  دعب  ةياهن  يف  كنادوعت  اتءاج 
انيثأو تاضرمملاو  ءابطألا  بايغ  يف  رمأ ! اذه  ايه ، .ٍدجم 

! انه رمأي  نم  انأ  ةفيفخ ، ةمون  مانت  يتلا  اهتمرب 
.ءام بوك  رتلاو  ينلوانف  ًافاج ، يمف  ناك 

عضخت تنأ  ليوط  تقو  ذنم  يزيزع ، اي  كلهم ، ىلع   ـ
.كل ًاحومسم  ءاملا  برش  ناك  نإ  يردأ  الو  لصاوتم ، نقحل 

! كوجرأ سكاشم ، ضيرمك  فرصتت  ال 
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فورظ ةيأ  يف  يل  لوقتل  ةدحاو  ةقيقد  كلهمأ  رتلاو ،  ـ
! بيبانألا هذه  لك  عزنأ  وأ  انه  ىلإ  تئج 
! ةتبلا كقاثو  ّلحأ  نأ  يلع  ناك  ام   ـ

.ةيناث نوسمخ   ـ
بّيختل كنإ  زازتبالا ، اذه  لثم  ىلإ  ءوجللا  كب  قيلي  ال   ـ

! نايردأ اي  ًاريثك ، يلمأ 
! نوعبرأ  ـ

! كمأ دهاشت  املاح   ـ
! نوثالث  ـ

! كتيفاع دادرتسا  يل  اودكؤيو  ءابطألا  رّمي  نأ  ام  ًاذإ ،  ـ
! نورشع  ـ

مايأ تضم  دقل  .لمتحي  ربص ال  دافن  نم  وكشت  كنكل   ـ
نأ كلذ ، عم  كعسو ، يف  ناك  كيلع ، رهسأ  انأو  مايأو 

! ةفلتخم ةقيرطب  ينملكت 
! ناوث رشع   ـ

! لصاوتملا نقحلا  اذه  ينع  عزنإ  نايردأ ، رتلاو : قعز 
تاءالملا هذه  ىلع  مدلا  نم  ةدحاو  ةرطق  كرذحأ ، ينإ 
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.ءيش نع  لوؤسم  ريغ  يسفن  ربتعأو  ءاضيبلا ،
! ناوث سمخ   ـ

نك نكلو  ءيش ، لك  كل  لوقأس  ينتبلغ ، دقل  ًانسح ،  ـ
.كل دقحلا  رمضأس  ينأ  نيقي  ىلع 
! رتلاو كيلإ ، عمتسأ  ينإ   ـ

؟ ًائيش ركذتت  الأ   ـ
.ءيش ال   ـ

؟ ارديه ىلإ  يلوصو  نع   ـ
.هركذتأ معن  اذه ،  ـ

ةبيرقلا ةناحلا  ةفرش  ىلع  اهانيستحا  يتلا  ةوهقلاو   ـ
؟ ةعتمملا كتلاخ  نزخم  نم 

.ًاضيأ معن   ـ
؟ اهايإ كتيرأ  يتلا  اريك  ةروصو   ـ

.ركذتأ ًاعبط   ـ
؟ دعب اذامو  ...ةديج  ةمالعل  اهنإ   ـ

، انيثأ نم  ةرحبملا  ةنيفسلا  انبكر  دقل  ةيافك ، مهبم  هنإ   ـ
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، ندنل ىلإ  ًادئاع  تنك  تنأ  راطملا ، يف  تايحتلا  انلدابت  مث 
ناك نإ  ىتح  فرعأ  ينكل ال  نيصلا ، ىلإ  ًاهجوتم  تنك  انأو 

.ًاليوط ًاسوباك  ناك  وأ  عقاولا  وه  كلذ 
دقل ةقيقح ، ناك  ءيش  لك  نأ  كل  دكؤأ  ينإ  ال ، ال ،  ـ

لصاونل نكلو  كرفس ، لمكت  مل  كنأ  ول  ىتح  ةرئاطلا ، تبكر 
نم ةدئافلا  ام  مث  ِهآ ، .ارديه  ىلإ  يلوصو  نم  ًاقالطنا  انثيدح 

: ناربخ كل  يدنع  تقولا ، عييضت 
.امهنم ئيسلاب  أدبإ   ـ

مهفت نلف  راسلا ، ربخلا  ًةيادب  فرعت  مل  نإ  ليحتسم !  ـ
.ئيسلا ربخلا  نم  ًائيش 

...راسلا يل  ِورا  ايه  رايخلا ، كلمأ  ُتمد ال  ام  ًاذإ ،  ـ
ةيضرف سيل  اذهو  ةايحلا ، ديق  ىلع  تلاز  ام  اريك   ـ

! ةتباث ةقيقح  امنإ 
.يريرس يف  تزفقو 

، ريصق فقوت  يف  كيأر  ام  مهملا ، ليق  ام  دعب  نآلاو ،  ـ
نينثالا وأ  بيبطلا ، وأ  كمأ  راظتناب  ةحارتسالا ، ةرتف  لالخ 

؟ ًاعم
ربخلا وه  ام  .تايليثمتلا  هذه  نع  ّفك  رتلاو ،  ـ
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؟ ئيسلا
ام فرعت  نأ  ينم  تبلط  دقل  هنيح ، يف  ءيش  لك   ـ

كيدل ًامولعم  نكيلو  .كل  هحرشأ  ًاذإ  ينعد  انه ، هلعفت  يذلا 
يف اذه  سيلو  ةرئاط 747 ، ةهجو  تريغ  كلذ ، عم  كنأ ،

ةعرس روضحل  ةايحلاب  نيدم  تنأ  .سانلا  عيمج  لوانتم 
ةكعو كترئاط ، عالقإ  دعب  كب ، تّملأ  ذإ  ةفيضملا ، ةهيدب 
رهنلا يف  ىربكلا  كتسطغ  ذنم  كنأ ، حجرملا  نم  .ةرطخ 
يوئر باهتلال  تضرعتو  ايريتكب  كعم  تلمح  رفصألا ،

، نيكب ىلإ  ةهجوتملا  ةلحرلا  كلت  ىلإ  ةيناث  دعنل  نكلو  .ديدش 
نكل كناكم ، سلاج  تنأو  ءودهب  ًامئان  تنك  كنأ  ادب 
قبط كل  لمحت  تناك  امنيب  انثيدح ، عوضوم  ةفيضملا ،
كنبيج نم  ببصتملا  قرعلاو  كحمالم  بوحش  راثأ  ماعط ،
سفنتت تنك  .ىودج  الب  نكلو  كظقوت ، نأ  تلواحف  اههابتنا ،

، فقوملا ةروطخ  ءازإ  .ًادج  ًافيعض  كضبن  ناكو  ةبوعصب 
تملع .انه  ىلإ  لجع  ىلع  كلقن  متو  هجاردأ  رايطلا  عجر 

.يروف نم  تدعف  ندنل ، ىلإ  يلوصو  ةادغ  ربخلاب 
؟ ًاقالطإ نيصلا  غلبأ  ملأ   ـ
.فسأتمل ينإو  ال ، ةقيقحلا ، يف   ـ

؟ يه نيأ  اريكو ،  ـ
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كلذ نم  برقلاب  كوفاضتسا  نيذلا  نابهرلا  اهذقنأ   ـ
.همسا تيسن  يذلا  لبجلا 
.ناهس اوه  لبج   ـ

املاح فسألل  نكلو  اهب ، اونتعا  دقل  كلذ ! تلق  تنأ   ـ
، اهلاقتعا نم  مايأ  ةينامث  دعبو  تاطلسلا ، اهتبوجتسا  تيفش ،

يضارألا يف  اهلقنتو  اهلوخدل  تمكوحو  ةمكحم  مامأ  تلثم 
نم نذإ  ريغ  نم  يأ  ةيتوبث ، قاروأ  نود  نم  ةينيصلا 

.ةموكحلا
، ةيتوبث ًاقاروأ  اهعم  لمحت  نأ  عيطتست  تناك  ام  اهنكل   ـ
! رهنلا رعق  يف  ةقراغلا  ةرايسلا  لخاد  تناك  ةريخألا  هذه  نأل 
الأ فسألل ، ىشخأ ، .ًامامت  كلذ  ىلع  ناقفتم  نحن   ـ
دنع ًاليلق  فقوت  اهنع  ًامكح  عافدلاب  فلكملا  يماحملا  نوكي 
اريك ىلع  مكح  دقل  .هتعفارم  ءانثأ  ليصافتلا  نم  عونلا  اذه 

، رهتراغ يف  ةنوجسم  يهو  ًارهش ، رشع  ةينامث  نجسلاب 
، ناوشيس ةعطاقم  يف  يحالصإ ، نجس  ىلإ  لّوح  ميدق  نجس 

.تبيتلا نع  ًاديعب  سيل 
.ًارهش رشع  ةينامث   ـ

يتلا ةيلصنقلا  انرئاود  بسحب  ًانكمم ، ناكو  لجأ ،  ـ
.كلذ نم  أوسأ  نوكي  نأ  اهب ، تلصتا 
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ينعي ام  كردت  له  رتلاو ! ًارهش ، رشع  ةينامث  أوسأ ؟  ـ
؟ ينيص نجس  يف  ًارهش  رشع  ةينامث  ءاضق 

كنأ ساسألا  يف  فرتعأ  نكلو  نجس ، وه  نجسلا   ـ
.قح ىلع 

اهسفن دجت  يتلا  يهو  انلايتغا ، ىلإ  ىعسي  نم  كانه   ـ
.ةيديدحلا نابضقلا  ءارو 

اننكل ةبنذم ، يه  ةينيصلا  تاطلسلا  ىلإ  ةبسنلاب   ـ
، انل اهتدعاسمب  نيبلاطم  تارافسلا  ىدل  اهتيضق  نع  عفادنس 

ىلإ تعطتسا  ام  كدعاسأس  انأو  .انعسو  يف  ام  لك  لذبنس 
.ًاليبس كلذ 

ضّرعتو اهتعمسب  رطاخت  فوس  انترافس  نأ  دقتعت  وأ   ـ
؟ اهنع جارفإلا  لجأ  نم  رطخلل  ةيداصتقالا  اهحلاصم 

.ةذفانلا ىلإ  ةيناث  رتلاو  داع 
رعاشم كتنحم  الو  اهتنحم  كرحت  الأ  ىشخأ   ـ
ربصلاب ماصتعالا  رمألا  مزلتسي  الأ  كشأو  .نيريثكلا 

يف رداصلا  مكحلا  هجو  نسحأ  ىلع  لمحتت  يك  ةالصلاو 
اذه مك  نايردأ ، فرعأ ، انأو  صالخإب ، فسأتم  ينإ  .اهقح 

؟ كنقحب لعفت  اذام  ...نكلو  فيخم ، عضولا 
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نجس ىلإ  هجوتأ  نأ  ّيلع  .انه  نم  برهأ  ينإ   ـ
.اهريرحت لجأ  نم  لضانأو  هغلبأ  نأ  دب  ال  رهتراغ ،

نيتنثالا ّيدعاسب  كسمأو  يوحن  ًاعرسم  رتلاو  عفدنا 
.اهيف انأ  يتلا  ةلاحلا  يف  هتمواقم  نم  نكمتأل  تنك  ام  ةوقب 
كلوصو ىدل  كدنع  نكي  مل  .نايردأ  ًاديج ، يلإ  ِغصإ   ـ

ةعاس نيب  مّدقتي  باهتلالا  ناكو  ةيعانم ، ةوق  يأ  انه  ىلإ 
ًايناعم مايأ  لاوط  تيذه  دقل  .ةفيخم  ةروصبو  ىرخأو ،

نأ دب  ناكو ال  .ًارارم  كيلع  ءاضقلا  ىلع  ةرداق  ىمح  تالاح 
ةيغب تقولا ، ضعبل  ةيعانطصا  ةبوبيغ  يف  ءابطألا  كلخدي 

ةسارحلا تاعاس  ًابوانتم  كريرس  تمزال  ينإ  .كغامد  ةيامح 
كمأب نسلا  تمدقت  دقل  .انيليإ  ةعتمملا  كتلاخو  كتدلاو  عم 

كتافرصت نع  ًاذإ  فقوت  مايأ ، ةرشع  لالخ  تاونس  رشع 
! غلاب لجرك  فّرصتو  ةينايبصلا 

.ينكرتت نأ  كنكمي  سردلا ، تمهف  رتلاو ، ًانسح ،  ـ
اذه نم  برتقت  كدي  ُتيأر  اذإ  كرذحأ  ينإ   ـ

! كهجو ىلع  كعفصأس  ( ، 1) جاجحملا
.كرحتأ الأب  كدعأ   ـ

ةينايذهلا كتالاح  نم  تعبش  دقف  اذه ، لضفأ  ينإ   ـ
.ةريخألا مايألا  هذه  لالخ 
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.يمالحأ ةبارغ  روصتت  نأ  كنكمي  ال   ـ
ينايبلا ىحنملل  ةرمتسملا  ةباقرلا  نيب  ينقدص ،  ـ
تقولا يل  عستا  ايرتيفاكلا ، يف  ةرذقلا  تابجولاو  كترارحل 
ميحجلا اذه  يف  ديحولا  ءازعلا  .كتاقامح  نم  ديدعلا  عامسل 
اهلمحت انيليإ  ةعتمملا  كتلاخ  تناك  يتلا  ىولحلا  عطق  وه 

.يلإ
عم ديدجلا  فرصتلا  اذه  ام  رتلاو ، ةرذعملا ، وجرأ   ـ

؟ انيليإ
؟ ثدحتت امع  ىرأ  ال   ـ
؟ ةعتمملا يتلاخ  نع   ـ

اهفرظف كلذك ؟ سيلأ  ةعتمم ، كتلاخ  دجأ  نأ  يل  قحي   ـ
ال .عتمم  اهثيدحو  ةعتمم  اهكتحضو  عتمم  اهعبطو  عتمم 

! ةلكشملا يه  نيأ  ىرأ 
...ةنس نيرشعب  كربكت  اهنإ   ـ

قفألا قيض  كفرعأ  تنك  ام  ةذف ، ةيلقع  َتنسحأ ، ِهآ ،  ـ
كقياضي الأ  ماوعأ ، ةرشعب  كرغصتف  اريك  امأ  دحلا ! اذه  ىلإ 

! هيلع تنأ  ام  اذه  بصعتم ، ةيحانلا ؟ هذه  نم  كلذ 
رحس ريسأ  تعقو  كنإ  يل  لوقت  نأ  كشو  ىلع  َتسل   ـ
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؟ اذه لك  يف  اهرود  ام  زنكنج  ةسنآلاو  يتلاخ ؟
لك نأش  يف  ًامئاد  ثحابتن  نحن  زنكنج ، ةسنآلا  عم   ـ

ةيناوهشلا ةلأسم  نأ  ملعأ  نيصاخلا ، نييرطيبلا  انيبيبط  نم 
.انافرينلا لكشت  ال 

ال صخألاب  ...يتلاخ ؟ عم  ةيناوهشلا  ةلأسم  نأل   ـ
! ًائيش فرعأ  نأ  ديرأ  ال  ينبجت ،

نع ثدحتن  كتلاخ  عم  هلقأ ! مل  ام  ينلّوقت  تنأو ال   ـ
انك نإ  كلذ ، عم  انمولت  نل  تنأف  .ًاريثك  ىلستنو  ةريثك  رومأ 

تزواجت اهنأل  انل ، اهتببس  يتلا  بعاتملا  لك  دعب  ًاليلق  وهلن 
.دحلا

؟ ...لاح لك  ىلع  انأ  ينينعي  امو  كل ، ولحي  ام  لعفإ   ـ
.مالكلا اذه  كنم  عمسأ  نأ  ديعسل  ينإ   ـ

ءاقبلا عيطتسأل  دعوب ، ءافولا  نم  يل  دب  ال  رتلاو ،  ـ
يف اريك  نع  ثحبلل  بهذأ  نأ  بجي  .ءيش  لمع  نود  نم 
نأ ّيلع  ناك  ام  وموأ ،»  » يداو ىلإ  ةيناث  اهديعأو  .نيصلا 

.هنع طق  اهدعبأ 
رخأتي نل  .دعب  ام  يف  ىرنسو  ءافشلل  ًالوأ  لثامت   ـ

نأ يل  يغبني  اميف  حيرتست ، ككرتأ  اذل  مودقلا ، نع  كؤابطأ 
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.قوستلل ًاليلق  بهذأ 
؟ رتلاو  ـ
؟ معن  ـ

؟ ينايذه ءانثأ  ددرأ  ُتنك  اذام   ـ
، ةرم نيتسو  ًاثالثو  ةئامعبسو  ًافلأ  اريك  مسا  تظفل   ـ

ُتررطضا دقو  ًايبيرقت ، فاطملا ، ةياهن  يف  لظي ، مقرلا  اذهو 
ثالث ىوس  ينّمست  مل  لباقملا ، يفو  اهنم ؛ ًاضعب  فذحأ  نأ 
صاخ لكشب  ددرت  تنك  ًاريخأو  .ةياغلل  دّكنم  رمأ  هنإ  تارم ،
يتبون نيب  كب ، يهتني  رمألا  ناكو  .كسامتم  ريغ  ًامالك 

، غارفلا يف  غئاز  كرظنو  كينيع ، حتفت  نأ  ىلإ  جنشت ،
.ةبوبيغلا يف  ًاددجم  صوغت  تنك  مث  علهلا ، ريثت  كتلاحو 

.حايترالاب رتلاو  سحأف  ةضرمم ، يتفرغ  ْتلخد 
.تقفتسا دقل  ًاريخأو  ينقح : ريغت  يهو  يل  تلاق 

طغضلل ًاسايقم  تّفلو  ةرارح ، نازيم  يمف  يف  تمحقأ 
يتلا ةتباثلا  َبسنلا  ةقرو  ىلع  ةنّودم  يعارذ  لوح 

: تلاق .اهْتفشتكا 
.كتنياعمل ءابطألا  يتأيس  ليلق ، امع   ـ
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ةضماغ ةروصب  يناركذي  اهمسج  ءالتماو  اههجو  ناك 
، اهضوح ةحّنرم  ةفرغلا  نم  تجرخ  امدنع  .صاخشألا  دحأب 

ةقلطنم تناك  ةلفاح  يف  ةرفاسملا  ىلإ  تفرعت  يننأ  ُتننظ 
فظني ةنايصلا  مسق  يف  لماع  ناكو  .رهتراغ  قيرط  ىلع 

ةماستبا يلإو  رتلاو  ىلإ  ًاهجوم  يباب  مامأ  ّرمف  ىشمملا ،
لك هبشيو  ةيفوص ، ةرتسو  ةزنك  يدتري  ناك  .ةضيرع 
يف اهتيقتلا  معطم ، ةبحاص  جوز  ءام ، يترطق  لثم  هبشلا ،

.مومحملا ينايذه  تارتف 
؟ يندوعي دحأ  ءاج  له   ـ

؟ لاؤسلا اذه  اذامل  .انأو  كتلاخ  كمأ ،  ـ
.يمانم يف  كتيأر  دقل  ءيشل ، ال   ـ

! ًادبأ كلذب  حوبت  الأب  كرمآ  ينإ  لوهلل ! اي  نكلو   ـ
يف هتيقتلا  زوجع  ذاتسأ  ةقفرب  تنك  .هلبأ  نكت  ال   ـ
دحلا نمكي  نيأ  فرعا  دعأ  مل  اريك ، فراعم  دحأ  سيراب ،

.ملحلاو ةقيقحلا  نيب  لصافلا 
، ًاديور ًاديور  اهيراجم  ىلإ  رومألا  دوعتس  قلقت ، ال   ـ

يأ يدل  سيلف  زوجعلا ، ذاتسألا  اذه  ددصب  امأ  .ىرتس 
نإ ظاتغت  دق  يتلا  كتلاخل  ةملك  لوقأ  نل  ينأ  ريغ  حيضوت ،

.زوجع ةئيه  يف  كمالحأ  يف  اهارت  كنأ  تملع 
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.روصتأ ام  ىلع  ىمحلا ،  ـ
كلذ نأ  نم  ًانقيتم  ُتسل  ينكل  حجرألا ، ىلع  كلذك  هنإ   ـ
يف دوعأس  .مالكلا  يف  انفرسأ  دقف  حترا ، نآلاو  ...هيفكيس 
يف اهيلع  ًاحلم  انتيلصنقب  ًايفتاه  لصتأس  .ةرهسلا  لهتسم 

.ةددحم ةعاس  يف  موي  لك  كلذب  موقأ  ينإ  .اريك  ةيضق 
؟ رتلاو  ـ

؟ دعب اذام   ـ
.ًاركش  ـ

.ًاضيأ ينمو   ـ
، ياتبكر تحّنرت  مايقلا ، ُتلواحف  ةفرغلا ، نم  رتلاو  جرخ 
نم ةبيرقلا  ةكيرألا  دنسم  ىلع  ًالوأ  يدامتعاب  تقُّفو  نكلو 

ةئفدتلا زاهج  ىلع  ةجاّردلا ، ةلواطلا  ىلع  مث  يريرس ،
.ةذفانلا ىلإ  لوصولا  يف  تقُّفو  ًاريخأو 

ضبارلا ىفشتسملاو  .ليمجل  دهشملا  نإ  ةقيقحلا ، يف 
ةدهاشم نكمي  ناك  ديعبلا ، يف  .جيلخلا  ىلع  لطي  ةلتلا  قوف 

، يتلوفط مايأ  ذنم  ةدع  تارم  تيأر  دق  تنك  هيريب .» « ـ لا
ءرملا لعجت  ةداعسلا  نإ  ذإ  هيلإ ، رظنلا  نود  نم  أفرملا  اذه 

نم ةفلتخم ، ةرظن  هيلإ  رظنأ  انأف  مويلا  امأ  .نهذلا  دراش 
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.انيثأ ىفشتسم  يف  ةفرغلا 307  ةذفان 
.فتاه ةفرغ  ىلإ  لخدي  رتلاو  عراشلا  لفسأ  يف  تدهاش 
مغرلاب هنإ.ديكأت ، لكب  ةيلصنقلا  ىلإ  هءادن  لقنيس  هنأ  دب  ال 

نأب ظوظحمل  ينإو  شهدم ، صخش  قبللا ، ريغ  هرهظم  نم 
.يل ًاقيدص  هذختأ 
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سيول ناس  ةريزج  سيراب ،
.فتاهلا عفرو  يروفيإ  ضهن 

؟ كدنع رابخألا  يه  ام   ـ
.ًاجاعزإ دشأ  رخآو  ديج  ربخ   ـ

.يناثلاب أدبإ  ًاذإ ،  ـ
...بيرغل هنإ   ـ

؟ بيرغلا ام   ـ
أدبأس ...ًالوأ  ئيسلا  ربخلا  رايتخا  يف  سوهلا  اذه   ـ

اذه هترارح  تّندت  ىنعم ! يأ  رخآلل  ناك  امل  هالولف  ديجلاب ،
.هيعو داعتساو  حابصلا 

رعشأ .يردص  هل  َجلث  شهدم ، ربخ  عقاولا  يف  هنإ   ـ
.ليقث ءبع  نم  تررحت  ينأب 

نود نمف  ميظع ، حايترالاب  ساسحإ  صخألاب  هنإ   ـ
سيلأ ىشالتيس ، كثاحبأ  ةلصاوم  يف  لمأ  لك  ناك  نايردأ 

؟ كلذك
ينأ دقتعت  وأ  .هريصم  ىلع  ًاقلق  ةقيقحلا  يف  تنك   ـ
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؟ هدوعأ تئجو  ترطاخ  دق  تنك  كلذ  الول 
ىشخأ .كلذب  مايقلا  كيلع  بجاولا  نم  نكي  مل  هلعل   ـ

ًاكردم ادب  ثيحب  هريرس ، نم  ةريبك  ةبرقم  ىلع  انملكت  اننأ 
.انثيدح نم  عطاقملا  ضعب 

؟ اهرّكذتي لهو  يروفيإ : لأس 
دقل ةيمهأ ، اهيلوي  يكل  ةقيقد  ريغ  تايركذ  ضعب   ـ

.يذهي ناك  هنأ  هتعنقأ 
.رّصبتلا ميدع  تنك  رفتغي ، قرخأ ال  لمع  هنإ   ـ

انل دّكأ  مث  دحأ ، كاري  نأ  نود  نم  هارت  نأ  ديرت  تنك   ـ
.يعولا دقاف  هنأ  ءابطألا 

هنأ ال نم  نقيتم  تنأ  له  .ًايبيرقت  ًاملع  بطلا  لاز  ام   ـ
؟ ءيش يف  كشي 

.هنهذ يف  ىرخأ  رومأ  هيدل  نئمطإ ،  ـ
؟ هنع ينثدحت  نأ  تدرأ  يذلا  جعزملا  ربخلا  اذه  ناكأ   ـ

ىلإ رفسلا  ىلع  مّمصم  هنأ  وه  يلاب  لغشي  ام  الك ،  ـ
ًارهش رشع  ةينامث  ًادبأ  ىقبي  نل  كل ، تلق  امك  وهف ، .نيصلا 

نأ لّضفي  فوس  هنإ  .اريك  راظتنا  يف  نيديلا  فوتكم 
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نلف ةسبتحم ، تماد  امو  اهتنازنز ، ةذفان  تحت  اهيضقي 
هل حمسُي  نإ  ام  ًاذإ  .اهريرحت  ىوس  ام  ءيش  يف  هبّغرت 

.نيكب ىلإ  ريطي  ىتح  ىفشتسملا  ةرداغمب 
.ةريشأت ىلع  لصحي  نأ  كشأ   ـ

ىلع ًاريس  ناتوب  ةقطنم  ًارباع  رهتراغ  ىلإ  بهذيس   ـ
.ةجاحلا تعد  نإ  هيمدق ،

هرظتنأ نأ  ًادبأ  ينعسي  ذإ ال  هثاحبأ ، فنأتسي  نأ  دب  ال   ـ
.ًارهش رشع  ةينامث 

يتلا ةأرملا  ددص  يف  هسفن  مالكلا  طبضلاب  يل  لاق   ـ
.ربصلاب ماصتعالا  ىلإ  وه ، هنأش  رطضت ، الأ  ىشخأ  اهبحي ،

ىلإ ةبسنلاب  ًايلك  ةفلتخم  ةميق  ًارهش  رشع  ةينامثلل   ـ
لثم يخوتب  ىهابتأ  نأ  عيطتسأ  تنك  نإ  لهجأ  انأف  .ينس 

.ةايحلا يف  لمألا  اذه 
نإ مث  .ةنسح  ةيحص  ةلاح  يف  تنأ  َرنل ، رتلاو : فاضأ 
نأ ناكمإلاب  ذإ  لاوحألا ، نم  ةئاملاب  ةئام  يف  ةيناف  ةايحلا 

.هذه فتاهلا  ةفرغ  نم  جراخ  انأو  باكر  ةرايس  ينقحست 
ىلع مادقإلا  مدعب  هعنقأو  رمألا ، فلك  امهم  هيقبتسا   ـ

لصتي نأ  صخألاب  هعدت  الو  .ةمداقلا  مايألا  يف  لمع  يأ 
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.ةينيصلا تاطلسلاب  صخألابو  تايلصنقلا ، ىدحإب 
؟ هلك اذه  اذامل   ـ

نكمي الو  ةيسامولبد  بلطتي  هؤادأ  بجاولا  رودلا  نأل   ـ
.ناديملا اذه  يف  عمال  هنإ  لوقلا 

؟ كسأر يف  لوجي  اذام  فرعأ  نأ  يل  له   ـ
يأ تييبت ،» «ـ لاب اذه  ىمسي  جنرطشلا  ةبعل  يف   ـ
موي يف  ديزملا  كل  نّيبأس  خّرلا ، ناكمب  كلملا  ناكم  لادبتسا 
ربعت تنأو  ًاهبنتم  نك  رتلاو ، ءاقللا ، ىلإ  .نيموي  وأ 

...قيرطلا
، فتاهلا ةفرغ  نم  ةملاكملا ، ءاهتنا  روف  رتلاو ، جرخ 

.هيقاس ردخ  ليزي  ىضمو 
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سميج تناس  ةحاس  ندنل ،
ةقينألا ةهجاولا  مامأ  ءادوسلا  يسكاتلا  ةرايس  تفقوت 

، يروفيإ اهنم  لّجرت  .صاخ  قدنفل  يروتكيفلا  زارطلا  تاذ 
.ةرايسلا داعتبا  رظتناو  هعاتم  داعتسا  قئاسلا ، باسح  دّدس 

باب نم  نميألا  بناجلا  يف  ىلدتت  تناك  ةلسلس  بحس  مث 
تاوطخ عقو  يروفيإ  عمسو  سرج ، ّنرف  لوغشم ، يديدح 

ةقاطب ريخألا  اذه  يروفيإ  مّلس  .ريبك  مداخ  هل  حتفو  مدقتت ،
.همسا اهيلع  بتك  ةليقص 

، هتلباقم يف  بغار  ينأ  كمدختسم  غالبإب  َتمركت  له   ـ
؟ ًايبسن ةلجعتسم  ةيضقب  قلعتي  رمألا  نإ 

يشخو ةنيدملا ، يف  هديس  دوجو  مدعل  مدخلا  ريبك  فسأ 
.هب لاصتالا  نكمي  الأ 

يف هتماقإ  ناكم  يف  نوتشآ  ريس  ناك  نإ  لهجأ   ـ
ةملكبو هتاقيشع ، دنع  وأ  هديص ، رقم  ثيح  تنك ،» »

تدع اذإ  ينأ  وه  هفرعأ  ام  .رمألاب  يلابأ  انأ ال  ةرصتخم ،
دق تنأ ، هوعدت  امك  كديس ، نإف  هارأ ، نأ  نود  نم  يجاردأ 

، هب لاصتالا  ىلإ  كوعدأ  كلذل  ًاليوط ، ًانمز  دقحلا  كل  رمضي 
نيحو ةليبنلا ، مكتويب  ةعومجم  لوح  ةلوجب  انأ  موقأ  امنيب 
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يذلا ناونعلا  ىلع  ينعلطتس  بابلا ، اذه  عرقأو  ةيناث  دوعأ 
.هيف هدجأ  نأ  بغري 

ًاهجتم ةيجراخلا  لخدملا  تاجرد  ضعب  يروفيإ  طبه 
دعبو .هدي  يف  ريغصلا  هعاتمو  هزنتي ، حارو  عراشلا  ةيحان 

، كبشم يح  زجاح  مامأ  عكستي  ناك  امنيب  قئاقد ، رشع 
اهنم جرخ  .فيصرلا  لوط  ىلع  ةخذاب  ةقلغم  ةبرع  تنكر 
ةفاسم ىلإ  هلقنب  رمألا  ىقلت  دق  ناك  هل ، بابلا  حتفو  قئاس 

.ندنل نم  نيتعاس 
هب ظفتحا  يذلا  لامجلا  لثم  يف  يزيلكنإلا  فيرلا  ناك 

ًارضوضخمو ًاحيسف  سيل  هنإ  ةميدقلا ، هتايركذ  يف  يروفيإ 
فارتعالا نم  دب  ال  نكلو  ادنلزوين ، هسأر  طقسم  يعارمك 

.ًاعتمم كلذ ، عم  ناك ، همامأ  ىلاوتي  يذلا  دهشملا  نأب 
ةفاسم ةرخؤملا ، يف  حايتراب  سلاجلا  يروفيإ ، منتغا 

نم برتقي  داكي  تقولا  ناك  .ًاليلق  حيرتسيل  ةريسملا 
نم ءابصحلا  ىلع  تالجعلا  زيزأ  هعزتنا  امدنع  ةريهظلا 
جايس هب  فحي  رمم  يف  دعصت  ةرايسلا  تناك  .هتظقي  مالحأ 
تحت تفقوت  مث  ًانقتم ، ًابيذشت  ةبذشملا  انيكلا  راجشأ  نم 
هداقف .ةقلستملا  درولا  تاريجش  اهوزغت  ةدمعأ  تاذ  ةفيقس 

ةريغصلا ةعاقلا  ىلإ  نكسملا  ربع  تيبلا  يمدختسم  دحأ 
.هراظتنا يف  هفيضم  ناك  ثيح 
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.نج وأ  نوبروب  كاينوك ،  ـ
.نوتشآ ريس  ريخلا  حابص  ضرغلاب ، يفي  ءام  بوك   ـ

.قتلن مل  نحنو  ًاماع  نورشع   ـ
رظننل ريغتأ ، مل  ينإ  يل  لقت  الو  نورشعو ، ةسمخ   ـ

.نسلا يف  انالك  انمدقت  دقل  .يه  امك  رومألا  ىلإ 
ام ىلع  انه ، ىلإ  كب  ىتأ  يذلا  ثحبلا  رادم  اذه  سيل   ـ

.روصتأ
؟ ينلهمت تقولا  نم  مك  وه ! هنأ  رّوصت   ـ

كسفن توعد  يذلا  تنأف  يل ، هلوقت  نأ  تنأ  كيلع   ـ
.انه ىلإ 

هذه ىلع  انل  يقبتملا  نمزلا  نع  ثدحتأ  تنك   ـ
.ريدقت دعبأ  ىلع  ماوعأ  ةرشع  انيلإ  ةبسنلاب  ضرألا ؛

اذهب ريكفتلا  يف  يل  ةبغر  ال  مث  كلذب ، يناردأ  ام   ـ
.رمألا

عوضوم وه  اذه  له  .كلبق  نم  يسدنهم  ئّنهأس   ـ
؟ كترايز

نع زجاع  ءرملا  نأ  وه  كالمألا ، هذه  لك  عم  مأسلا ،  ـ
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اهتعمج يتلا  تاورثلا  هذه  سيدكت  .هربق  ىلإ  هعم  اهلمح 
مويلا يف  ولو  ًاهفات  ًارمأ  تاب  تايحضتلاو  دوهجلا  لك  ءاقل 
مامأ ةليمجلا  « راوكاجلا  » كترايس نكرب  ىتحو  .ريخألا 
لمعلل اي  بشخ ، سيبلتو  دلج  اهلخاد  كنيبو ، ينيب  ةربقملا ،

! عئارلا
يتلا لايجألا  اهثرتس  يزيزع ، اي  تاورثلا ، هذه  نكل   ـ

.انؤابآ انيلإ  اهلقن  املثم  انفلختس ،
.كب قلعتي  ام  يف  ليمج  ثاريم  ةقيقحلا ، يف  هنإ ،  ـ

لودج ّنكل  يل ، ةجعزم  كتبحص  نأ  ينعي  ال  اذه   ـ
.لوصولا ديرت  نيأ  ىلإ  يل  تلق  ول  ًاذإ  ًادج ، لقثم  يلامعأ 

كلذ يف  ركفأ  تنك  ةنمزألا ، تريغت  دقل  رظنأ ، « ـ
نابضقلا ءارو  ةيلاملا  ءارزو  .فحصلا  أرقأ  انأو  ةحرابلا 

ًاعادو .مهتايح  ةياهن  ىلإ  ةقيض  تانازنز  يف  نوئرتهيو 
ةعبرم راتمأ  ةعست  يفكت  ةخذابلا ، تاكلتمملاو  روصقلا  اهتيأ 

.ةزرابلا تايصخشلل  صصخملا  عبرملا  يفو  ىصقأ ، دحك 
مهئامسأ رييغت  نولواحي  مهوثراو  ودبي  ءانثألا ، هذه  يفو 

نأ كلذ  نم  ىهدألاو  .مهووذ  هايإ  مهثروأ  يذلا  راعلا  لسغل 
ًافرت صاصقلا  نم  تالفإلا  تابو  نمأم ، يف  دعي  مل  ًادحأ 

سوؤرلا .ةوقو  ءارث  سانلا  رثكأل  ىتح  نمثلا ، ظهاب 
كلذ ملعت  كنإ  ةضوملا ،»  » بسح رخآلا ، ولت  ًادحاو  ىواهتت 
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، راكفأ مهيدل  تناك  اذإو  راكفأ ، نييسايسلل  دعت  مل  ينم ، ًاريخ 
عيراشملا بجحل  لضفأ  ءيش  يأ  ًاذإ ، .ةلوبقم  دعت  مل  اهنإف 

؟ بعشلا مساب  مرجملا  باقع  جيجأت  نم  ةيقيقحلا  ةيعامتجالا 
لك نيرخآلا ، رقف  نع  لوؤسم  شحافلا  ضعبلا  ءارث  نإ 

.اذه انموي  يف  كلذ  فرعي  ناسنإ 
يروثلا كمالك  ىلع  ينعلطتو  ينجعزتل  تئج  كنظأ  ال   ـ

؟ ةيعامتجالا ةلادعلا  ىلإ  كشطعت  ىلع  وأ  لسرملا 
نم امف  كيلع ، رمألا  طلتخي  انه ، لسرم ؟ يروث  مالك   ـ

، لباقملا يف  تنأ ، نيفصنم ، نكنل  .ينم  ةظفاحم  دشأ  ناسنإ 
.ينمّركت

تأدب دقل  يروفيإ ، عوضوملا ، بلص  يف  لخدأ   ـ
.ًايدج ينجعزت 

، ةلداع ةيضق  كيلع ، اهضرعأ  نأ  ديرأ  ةقفص  يدنع   ـ
نأ كنكمي  ثيح  ةنازنزلا  حاتفم  كلدابأ  ينإ  كلوق ، بسحب 
وأ زوين » يلياد  « ـ لا ىلإ  ديربلاب  تلسرأ  اذإ  كمايأ  يهنت 

قلعتملاو كنع ، هب  ظفتحأ  يذلا  فلملا  رفرسبوأ » « ـ لا ىلإ 
نأ ديرأ  امع  نآلا  تيأرأ  .ةباش  راثآ  ةملاع  ةيرح  زجحب 

؟ ملكتأ
؟ ينددهتل انه  ىلإ  يتأت  قح  يأبو  فلم ؟ يأ   ـ
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ريغ ةروصب  نيرخآلا  ةرصانم  ذوفن ، لالغتسا   ـ
ضراعت يباينلا ، سلجملا  يف  يفخ  ليومت  ةعورشم ،

كالمأ لامعتسا  ءوس  ةفلتخملا ، كتاكرش  يف  حلاصملا 
اي راوطألا ، بيرغ  صخش  كنإ  يبيرض ، بّرهت  عمتجملا ،
ملاع لايتغا  ليومت  ىتح  كهجو ، يف  فقي  ءيش  ال  يزيزع ،
كلتاق مدختسا  مسلا  نم  عون  يأ  .ةلكشم  يأ  كيدل  ريثي  ال 

يفأ همسج ؟ يف  هلخدأ  فيكو  نايردأ ، نم  صلختلل  روجأملا 
لبق هل  هومّدق  يذلا  بوكلا  يف  راطملا ، يف  هلوانت  بارش 
قيرط نم  مسب  قلعتي  رمألا  نأ  مأ  ةرئاطلا ؟ عالقإ 
زواجت دنع  شيتفتلا  ءانثأ  ةفيفخ  ةزخو  اهنأ  مأ  ةسمالملا ؟

ىلإ قوشتم  انأف  يل ، هلوقت  نأ  نآلا  عيطتست  ماعلا ؟ نمألا 
! هتفرعم

.زوجعلا يزيزع  فيخس ، تنأ   ـ
ةليوطلا تافاسملل  ةرئاط  نتم  ىلع  يوئر  دادسنا   ـ

ةياورل ءيشلا  ضعب  ليوط  ناونع  .نيصلا  ىلإ  ةهجوتم 
ةنقتم نوكت  نأ  نم  دعبأ  ةميرجلا  نأ  ًاصوصخ  ةيسيلوب ،

! ناقتالا مامت 
ال ساسأ  ىلع  ةمئاقلا  ريغو  ةيناجملا  كتاماهتا  نإ   ـ

مهلعجأ نأ  لبق  انه  نم  فرصنإ  رخؤت ، الو  يدنع  مدقت 
.كنودرطي
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يك ةفاحصلل  عستي  ةيلاحلا  انمايأ  يف  تقولا  دعي  مل   ـ
يف ةدوهعملا  ةفيحصلا  ةمارصف  اهتامولعم ، نم  ققحتت 

ةعساولا ةعبطلا  تاذ  نيوانعلا  حبذم  ىلع  تشالت  يضاملا 
رصع يف  ةيساق  ةسفانملاف  اهمول ، نكمي  ال  .راشتنالا 
هيلع سانلا ، ثيدح  وهو  كعضو ، لثم  يف  درولو  .تنرتنالا 

يف كنعط  ببسب  كنأ  نّنظت  ال  عيبلا ! ىلع  ًاريثك  عجشي  نأ 
دعت مل  .قيقحت  ةنجل  لامعأ  ةياهن  ةيؤر  نم  نكمتت  نل  نسلا 

، سلاجملا تاعامتجا  يف  الو  مكاحملا ، يف  ةيقيقحلا  ةطلسلا 
، ةلدألا مدقتو       ىواعدلا ، يذغت  يتلا  يه  فحصلاف 

ىلع دعي  مل  ثيحب  اهتاداهش ، ءادأ  ىلع  اياحضلا  ثحتو 
ةفزاجملا يف  ةطلس  ةيأ  رماغت  نل  .مكحلا  رادصإ  الإ  ةاضقلا 

ديدش فوخلا  .اهئاضعأ  دحأ  لجأ  نم  ةصاخبو  اهتعمسب ،
انه لّثمتي  الأ  نآلا ، لقتسم  ءاضقلا  .ةنيرغنغلاب  ةباصإلا  نم 

لوؤسملا يكريمألا  لاملا  لجر  ىلإ  رظنأ  انتيطارقميد ؟ لبن 
ءيش لك  مسُح  دقل  .نرقلا  اذه  يف  لايتحا  ةيلمع  ربكأ  نع 

.ةثالث وأ  نيرهش  نوضغ  يف  هب  طونم 
؟ ينم ديرت  اذام  كل ، ًابت   ـ

كذوفن مدختسا  ًاوت ، كل  هُتلق  دقل  ًاذإ ؟ عمتست  تسلأ   ـ
مركتأس يتيحان  نم  انأو  .هذه  راثآلا  ةملاع  نع  جارفإلل 
هلبألا اهقيدصلو  اهل  ترّبد  امع  نيرخآلا  نع  ةقيقحلا  متكب 

133



يف تمهسأ  كنأ  فشُتكا  نئلو  تارماؤم ! نم  نيكسملا 
نم درطتسف  اهلايتغا ، نع  ٍضار  ريغ  تنأو  اهنجس ،

ةرادج رثكأ  رخآ  صخشب  كنع  ضاعتسيو  سلجملا 
.مارتحالاب

.ثدحتت امع  لهجأو  ًامامت  ةيرخسلل  ريثم  كنإ   ـ
له نوتشآ : ريس  كبيجأ ، نأ  الإ  يل  ىقبي  ال  ًاذإ ،  ـ
عسو يف  ناك  ول  اذام  كمرك ؟ لالغتسا  يف  طرفُأ  نأ  يناكمإب 
سيل كلذو  ةطحملا ، ىتح  هلقأ  ةيناث ، ينقفاري  نأ  كقئاس 

قيرطلا يف  تضرعت  نأ  قفتا  ول  نكلو  يشملا ، فاخأ  ينأل 
.رثألا مخوأ  كلذل  نوكيس  كترايزل ، تئج  دقو  ام  ثداحل 

ثيح ىلإ  كقفاري  قئاسلا  عد  كفرصت ، تحت  يترايس   ـ
! انه نم  فرصنا  نكلو  كل ، ولحي 

ىلع ًايصخش  ينزّفحي  ام  وهو  كنم ، مركل  هنإ   ـ
قدنف يف  ميقأ  انأ  ءاسملا ، اذه  ىتح  ركفت  كعدأ  .كب  ءادتقالا 

مت يتلا  قئاثولا  نإ  .يب  لاصتالا  يف  ددرتت  الف  رتسشرود 
لسرملا ىلإ  مَّلست  نل  حابصلا ، اذه  يلوسر  ىدل  اهعاديإ 

كلذ ىتح  ديدج  نم  ًاعبط  هتيعدتسا  اذإ  الإ  دغلا ، لبق  مهيلإ 
نكمي ام  ىلع  عالطالا  دنع  هنأ  كل  دكؤأل  ينإو  .خيراتلا 

.لوقعم نم  رثكأ  ربتعُي  يبلطم  نإف  هفشك ،
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قيرط نم  ينزتبت  نأ  كرودقمب  هنأ  دقتعت  َتنك  اذإ   ـ
.ًاحداف أطخ  بكترت  تنأف  ديدهتلا ،

ةيصخش ةدئاف  يأ  ينجأ  ال  زازتبالا ؟ نع  ثدحتي  نم   ـ
ككرتأ كلذك ؟ سيلأ  ليمج ، موي  .ةريغصلا  ةقفصلا  هذه  نم 

.ًامامت هنم  ديفتست 
ىشمملا ًاددجم  هدحو  ربعو  ةيناث  هعاتم  يروفيإ  لوانت 

برق ةراكيس  نخدي  قئاسلا  ناك  .تيبلا  لخدم  ىلإ  يدؤملا 
حتفو ةقلغملا  ةبرعلا  هاجت  ًاعرسم  عفدناف  درولا ، ةقيدح 

.هبكارل بابلا 
اي ءودهب ، نيخدتلا  نم  ِهتنا  ًايّيحم : يروفيإ ، هل  لاق 

.تقولا نم  عستم  يمامأف  يقيدص ،
دعصي يروفيإ  ىلإ  هبتكم ، ةذفان  نم  نوتشآ ، ريس  رظن 

تناك امنيب  هترئاث ، تراثف  راوكاجلا  هترايس  ةرخؤم  ىلإ 
ةبتكملا يف  يفخ  باب  حتفنا  نأ  ثبل  ام  .رمملا  يف  دعتبت 

.لجر ةفرغلا  لخدو 
ام ينأ  كل  فرتعأ  نأ  دب  الو  يسافنأ ، تعطقنا  دقل   ـ

.ىرج ام  عقوتأل  تنك 
نظي نم  يراد ، رقع  يف  ينددهتي  ءاج  يبغلا  اذه   ـ

؟ وه هنأ  هسفن 
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.ًاباوج نوتشآ  ريس  فيض  رحي  مل 
؟ اذكه بضغت  ىتح  كب  ام  اذام ؟  ـ

! يجاعزإب ًاضيأ  تنأ  أدبت  نل  جامو : نوتشآ  ريس  جاه 
ةمهت يأب  ًانلع  يماهتا  ىلع  هفاتلا  زوجعلا  اذه  ؤرج  اذإ 

انأو ًايح ، هدلج  نوخلسيس  نيماحملا  نم  ةبيتك  نإف  تناك ،
لمآ امك  ينقدصتأ ، .هيلع  يسفن  مولأ  ام  طبضلاب  يدل  سيل 

؟ كلذ
لاتسيركلا نم  ًاريغص  ًاقرود  نوتشآ  ريس  فيض  لوانت 

ةعفد هبرش  وتروب ،» « ـ لا نم  ًاريبك  ًابوك  هسفنل  ّبصو 
.ةدحاو

، ًائيش تلق  اله  كل ! ًاقحس  نوتشآ : ريس  بضغلا  كلمت 
مأ ال؟ معن 

ًاقحس « ـ ب كيلع  ّدرأ  نأ  لضفأ  راتخأ ، نأ  ّيلع   ـ
ةعضب وأ  مايأ  ةعضب  الإ  لقألا  ىلع  انتقادص  رثأتت  الف  كل ،»

.رثكألا ىلع  عيباسأ 
تنأ انه  نم  جرخأ  زريكاف ، ينع ، فرصنا   ـ

.كتسرطغو
.ًاقالطإ كلذ  نم  ءيش  ةمث  نكي  مل  هنأ  كل  دكؤأ   ـ
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ُتسخب امل  كناكم  ُتنك  ول  كل ، ىرج  ام  ىلع  ًاقح  فسأتم 
اذهو نونجلا  نم  ّسم  تلق ، ام  ىلع  هنإ ، .يروفيإ  ردقب 

.رطخلل ةاعدم  رثكأ  هلعجي 
.ًائيش فيضي  نأ  ريغ  نم  زريكاف  أفكناو 
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ةرهسلا فصتنم  رتسشرود ، قدنف  ندنل ،
ةعاسلا ىلإ  رظنو  هينيع  يروفيإ  حتف  فتاهلا ، ّنر 

رظتنا .ةزيجو  ةثداحملا  تناك  .ةأفدملا  قوف  ةقلعملا  ةقاقدلا 
هفتاه ربع  ًالاصتا  هرودب  يرجي  نأ  لبق  قئاقد  عضب 

.يولخلا
ليلق ذنمو  يب  لصتا  دقل  كركشأ ، نأ  يدوب  ناك   ـ

.ًادج ةمّيق  كتدعاسم  تناك  ةعامسلا ، ُتقلع 
.ركذي ءيشب  مقأ  مل   ـ

ةبعل  » يف كيأر  ام  .ًامامت  سكعلا  ىلع  ىلب ،  ـ
له .مداقلا  سيمخلا  موي  كتيب  يف  مادرتسمأ ، يف  جنرطش »؟

؟ كلانه ىلإ  هجوتم  تنأ 
ماق ىتح  زريكاف ، عم  هثيدح  نم  يروفيإ  ىهتنا  نإ  ام 
ناك يتلا  تاميلعتلا  ىلإ  مامتهاب  رتلاو  ىغصأ  .ريخأ  لاصتاب 

.ةعرابلا ةبرضلا  هذه  ىلع  هئنهي  نأ  َسني  ملو  اهب  هدوزي 
ىتح .اننازحأ  ةياهن  غلبن  مل  نحنف  رتلاو ، عدخنت ، ال   ـ
نمأم يف  كلذ ، عم  نوكت ، نلف  اريك ، ةداعإ  يف  انحجن  ول 

دق انأو  هاعسم ، نع  ىلختي  نل  نوتشآ  ريس  نإ  .رطخلا  نم 
نكي مل  نكلو  ةصاخ ، ةفصب  هناديم  يفو  فنعب ، هتمحاز 

138



حنست املاح  هرأثب  ذخأيس  هنإ  .يتربخب  قث  رخآ ، رايخ  يدل 
نم ىودج  ال  ذإ  اننيب ، ًارس  صخألاب  قبيلو  .ةصرفلا  هل 
ىلإ هب  ىتأ  امع  ءيش  لك  لهجيلو  ًايلاح ، نايردأ  قلق  ةراثإ 

.ىفشتسملا
ضرعأ نأ  يغبني  فيكف  اريكب ، قلعتي  ام  يف  امأ   ـ

؟ رومألا
.ِتنأ ِكببسب  اذه  نإ  لق  فّلأ ، عرتخا ،  ـ
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يلاتلا مويلا  يف  انيثأ 
، اتناكو يريرس ، دنع  ةوحضلا  اتضمأ  يمأو  انيليإ  تناك 

نتم ىلع  اتدعص  ىفشتسملا ، يلوخد  ذنم  موي  لك  امهتداعك 
، ةعباسلا ةعاسلا  يف  ارديه  نم  ةرحبملا  ىلوألا  ةنيفسلا 

اتضكر ةنماثلا ، يف  هيريب » « ـ لا ىلإ  امهلوصو  روفو 
مامأ ةعاس  فصن  دعب  امهتلصوأ  يتلا  باكرلا  ةرايس  كاردإل 

يف لجع  ىلع  روطفلا  امهلوانت  بقعو  .ىفشتسملا 
راهزألاو تالوكأملاب  نيتلمحم  يتفرغ  اتلخد  ايرتيفاكلا ،
امهتداعكو .ةيرقلا  ءانبأ  يلإ  اههّجو  لجاع  ءافشب  تاينمتبو 

القتستل رهظلا  دعب  ةياهن  امهجاردأ  نادوعت  اتناك  موي ، لك 
نتم ىلع  هيريب » « ـ لا ىلإ  ارحبتو  امهترايس  ديدج  نم 
ذنم انيليإ ، حتفت  مل  .امهتيب  ىلإ  ةدوعلل  ةريخألا  ةنيفسلا 
يف اهتقو  يضمت  يمأ  تناكو  اهتوناح ، ضرملاب  يئالتبا 

لمألاو بحلا  نم  ريثكلاب  اهّدعت  يتلا  ةمعطألاو  خبطملا ،
ىلع نرهسي  يتاوللا  تاضرمملل  يمويلا  لمعلا  طمن  نّسحت 

.اهدلو ةحص 
امهثيداحأ نأ  دقتعأو  ةريهظلا ، كاذنآ  تقولا  ناك 

نيتئرلا باهتلا  راثآ  نم  رثكأ  ينقهرت  تناك  ةلصاوتملا 
تنك ام  .امهاتلك  اتتكس  بابلا ، عرق  امدنع  نكلو  .نيعللا 
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فقوتب ةهيبشلا  ةشهدملا  ةرهاظلا  هذه  ُلبق  نم  طق  تدهاش 
ظحال رتلاو ، لخد  امل  .سمشم  موي  فصتنم  يف  زيزلا  زيزأ 

: ينلأسف ةلهذنملا ، يتئيه 
؟ رمألا ام  اذام ،  ـ

.ًاقالطإ ءيش ، ال  ءيش ، ال   ـ
.نوسباع ًاعيمج  متنأف  ًاديج ، كلذ  ىرأ  ىلب ، نكل   ـ

امدنع يمأو  انيليإ  ةعتمملا  يتلاخ  عم  شقانتأ  ًادبأ ، ال   ـ
.رمألا يف  ام  لك  اذه  تلخد ،

؟ نوشقانتت متنك  ءيش  يأ  نع   ـ
: وتلل ثيدحلا  يمأ  تلهتسا 

هل نوكت  دق  ضرملا  اذه  نإ  لوقلا  كشو  ىلع  ُتنك   ـ
.ةعقوتم ريغ  بقاوع 

لاق اذام  حيحص ؟ اذه  له  قلقلا : هرواس  دقو  رتلاو ، لأس 
؟ ءابطألا

نكل لبقملا ، عوبسألا  جورخلا  هناكمإب  نإ  اولاق  هوأ ،  ـ
، ءابغلا نم  ءيش  ىلع  حبصأ  اهنبا  نأ  وه  همأ  هلوقت  ام 

.ءيش لك  فرعت  نأ  ديرت  تنك  نإ  ةيبطلا  ةجيتنلا  يه  هذه 
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امنيب رتلاو ، اي  يتخأ ، عم  ةوهقلا  يستحت  نأ  ردجألا  نم 
.نايردأل تاملك  عضب  انأ  لوقأ 

، هعم ملكتأ  نأ  ًالوأ  دب  ال  نكلو  ًاديعس ، نوكأس   ـ
.لجر ىلإ  لجر  نم  همّلكأ  نأ  دب  ال  يضعتمت ، ِكوجرأ ال 

دعي مل  ءاسنلا  نأ  امب  ًاذإ  ضهنت : يهو  انيليإ ، تلاق 
! جرخنلف نهب ، ًابحرم 

.رتلاوو انأ  اندحو ، انتكرتو  يمأ  تبذج 
رابخأ يدنع  يريرس : ةفاح  ىلع  سلجي  وهو  لاق 

.ةزاتمم
.ئيسلا ربخلاب  كلذ ، عم  أدبإ ،  ـ

ليحتسيو ةتسلا  مايألا  لالخ  رفس  زاوج  ىلإ  جاتحن   ـ
! اريك بايغ  يف  هيلع  لوصحلا 

.ينملكت امع  مهفأ  ال   ـ
ربخلاب أدبأ  نأ  ينم  تبلط  كنكل  ًالعف ، كشأ  ُتنك   ـ

.فاطملا ةياهن  يف  جعزم  يجهنملا  مؤاشتلا  اذه  ئيسلا ،
ًاديعس ًاربخ  يدنع  نإ  كل  لوقأ  امدنع  ينعمسإ ، ًانسح ،

نأ ىلع  كتعلطأ  دق  ُتنك  له  .اهنم  دحاو  اذهف  هب ، كرشبأ 
سلجم لخاد  ةقومرملا  زكارملا  يوذ  نم  فراعملا  ضعب  يل 
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؟ انتيميداكأ ةرادإ 
عيراشم ءارجإب  تدهعت  انتيميداكأ  نأ  رتلاو  يل  حرش 

تنك .ىربكلا  ةينيصلا  تاعماجلا  ضعب  عم  تالدابتو  ثاحبأ 
تيرجأ تالحرلا ، عباتت  عم  هنأ ، ًاضيأ  ينملعأو  كلذ ، لهجأ 
تاطلسلا بتارم  فلتخم  عم  تالاصتالا  ضعب  ًاريخأ 

لضفب حجن  هنأ  رتلاو  يلإ  ىضفأو  .ةينيصلا  ةيسامولبدلا 
تفقوت اهتالجع  نكت  مل  ةتماص ، ةيلآ  رّيسي  نأ  يف  هتاقالع 

لينل اهليصحت  تهنأ  ةينيص  ةبلاطب  ًاءدب  ...نارودلا  نع 
بسك ًايضاق  اهدلاو  ناك  يتلاو  ةيميداكألا ، يف  هاروتكدلا 
ةرئاد يف  نيلماعلا  نييسامولبدلا  ضعب  ىلإ  تاطلسلا ، ريدقت 

ثيح ايكرتب ، ًارورم  اهتلالج ، لبق  نم  ةاطعملا  تاريشأتلا 
ناكو نيكب  يف  هتمدخ  نم  ربكألا  مسقلا  ةلصانقلا  دحأ  ىضق 

لصاوت تالجعلا  تناك  ةلودلا ، نايعأ  ضعب  فرعي  لازي  ال 
نأ ىلإ  ةراق ، ىلإ  ةراق  نمو  دلب ، ىلإ  دلب  نم  اهتقطقط ،
تناك .ناوشيس  ةعطاقم  يف  ريخأ  لاصفم  توص  دعاصتي 
نمز ذنم  لءاستت  ةفوطع ، تسمأ  يتلا  ةيلحملا ، تاطلسلا 
ةبيرغ ةباش  نع  عفاد  يذلا  يماحملا  ناك  اذإ  ام  ديعب  ريغ 

نع ةعفارملل  ةدهمملا  تاءاقللا  ءدب  دنع  تادرفملا  هتزوعأ 
ةصاخلا ةمجرتلا  لئاسم  ضعب  نأش  نم  ناك  .اهاوعد 

ـ  ةيبنجألا ةنطاوملا  نأب  يضاقلل  لوقلا  لفغأ  نأ  هتنوبزب 
عقاولا يف  كلمت  ةيتوبثلا ـ  اهقاروأ  صقنل  اهيلع  موكحملا 
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ةنسحلا ال ةرادإلا  تناك  نئلو  .لوصألا  بسحب  رفس  زاوج 
نأ طرشب  وفعلا  اريك  لانتسف  ةيقرت ، يضاقلا  حنُمو  اهنم  دب 
ىقبي نلو  .ودكنش  ةمكحم  ىلإ  ديدجلا  ليلدلا  اذه  ميدقت  متي 
دودح جراخ  ىلإ  اهتقفارم  ةيغب  اهنع  ثحبلل  قالطنالا  ىوس 

.ةيبعشلا ةيروهمجلا 
نيب هايإ  ًاقناعمو  ًابثوتم  تضهن  دقو  رتلاو ، تلأس 

؟ لوقت ام  يف  داج  تنأ  له  يعارذ :
بدأب رظنت  نأ  كيلع  ناك  حزمأ ؟ ينأ  يلع  ودبي  لهو   ـ

ةداعتسا ىلإ  ىتح  دمعأ  مل  كتنحم ، ةلاطإل  ًاعنم  يلإ ،
.يسفنت

.ءاجوه سلاف  ةصقر  يف  يلإ  هتبذجف  ًادج  ًاديعس  ُتنك 
امدنع ىفشتسملا  يف  يتفرغ  طسو  صقرن  لازن  ال  انك 

.بابلا ةقلغم  انيلإ  ترظنو  يمأ  تلخد 
لوقت ىشمملا ، يف  ةقيمع  ةديهنت  دهنتت  يهو  تعمس ،

!«. ةيناث ةركلا  يديعت  نل  : » اهل انيليإ  يتلاخ 
ىلإ ةدوعلل  تررطضاف  فيفخ ، راودب  يسأر  بيصأ 

.يريرس
؟ اهتيرح ديعتستس  ىتم  ىتم ،  ـ
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عم تلضف  يذلا  ريغصلا  ربخلا  كاذ  ًاذإ  َتيسن  دقل  ِهآ ،  ـ
يضاقلا قفاوي  .ًاذإ  كيلع  هديعأس  .ًالوأ  هعامس  كلذ 

اهرفس زاوج  هل  انمدق  نإ  اريك  حارس  قالطإ  ىلع  ينيصلا 
، رهنلا قامعأ  يف  دقارلا  مّيقلا  رثألا  كاذ  .مايأ  ةتس  لالخ 

ةبحاص بايغ  يف  .هلثم  ديدج  دحاو  ىلإ  ةجاح  يف  نحن 
له .ًاليحتسم  رمألا  ودبي  هذهك ، ةريصق  لهم  يفو  ةقالعلا ،

؟ لضفأ ةروصب  انتلكشم  نآلا  تمهف 
؟ تقولا نم  انل  عستي  ام  لك  يه  له  مايأ ، ةتس   ـ

اذهو ال ودكنش ، يف  لدعلا  ةمكحم  غولبل  ًاموي  ْبسحإ   ـ
رفس زاوج  ىلع  لاصحتسالل  مايأ  ةسمخ  نم  رثكأ  انل  يقبي 
نأ اننكمي  فيك  ةبوجعأ ، ثودح  نود  نم  ىرأ ، ال  .ديدج 

.لمعن
؟ ًاديدج نوكي  نأ  ًامتح  يغبني  له  اذه ، رفسلا  زاوج   ـ

كغامد ىلإ  كيتئر  نم  ثولتلا  ىودع  تلقتنا  لاح  يف   ـ
! كرامج طباض  ةعبق  رمتعأ  ال  ينأ  ىلإ  كرظن  تفلأ  ًاضيأ ،

يفي نأ  يغبني  ةيحالصلا ، ةيراس  ةقيثو  هنأ  امب  رّوصتأ ،
؟ اذامل ضرغلاب ،

.ةيزيلكنإو ةيسنرف  ةجودزم  ةيسنجب  عتمتت  اريك  نأل   ـ
ًامامت ركذأ  هب ، كمامتها  كل  ركشأ  ًاميلس ، يغامد  ناك  املو 
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تناكو يناطيربلا ، اهرفس  زاوجب  نيصلا  انلخد  اننأ 
ةلاكولا تدصق  يذلا  انأو  ريخألا ، اذه  ىلع  ةجردم  انتاريشأت 

ىلع انرثع  امدنعو  .زاوجلا  ًامئاد  اهعم  لمحت  تناك  .هبلجل 
اهرفس زاوج  نكلو  اهتعتمأ  انبلق  دق  انك  توصلا ، ربكم 

.كلذ نم  دكأتم  ينإ  اهلخادب ، نكي  مل  يسنرفلا 
...يدل ةركف  ال   ـ

لوح ًامدقت  رثكأ  نآلا  انتب  اننإ  هلوق  نكمي  ام  لقأ   ـ
كتيؤر ىلإ  دوعأ  نأ  لبق  نينثا  وأ  لاصتاب  موقأس  .ةيضقلا 

نأ دوأ  الو  جراخلا  يف  نارظتنت  كمأو  كتلاخ  .ًاددجم 
.نيظف نيصخش  اناربتعت 

نأ انيليإ  يتلاخو  يمأ  تثبل  امو  يتفرغ ، نم  رتلاو  جرخ 
قّلعملا نويزفلتلا  تلعشأ  أكتملا ، ىلع  يمأ  تسلج  .اتلخد 

ام مالكلا ، يلإ  هجوت  ملو  يريرس  ةهجاوم  يف  رادجلا  ىلع 
.مستبت انيليإ  لعج 

رتلاو نإ  يريرس : فرط  ىلع  تسلج  دقو  يتلاخ ، تلاق 
؟ كلذك سيلأ  فيطل ، صخش  اذه 

ناوألا نكي  مل  يمأ ، مامأ  .ةجوجل  ةرظن  اهيلإ  ُتهجو 
.كلذ نع  ثيدحلل  ةمءالم  رثكأ  امبر 

، حجرألا ىلع  ميسو  لجرو  يتالسوت : ةلهاجتم  ْتفدرأو ،

146



؟ كلذك هدجت  الأ 
اهرظن فرصت  نأ  نود  نم  ينع ، ًاضوع  يمأ  ْتباجأ 

: ةشاشلا نع 
ةفرعم يف  ةبغار  ِتنك  نإ  باش ، حجرألا  ىلع  وه   ـ

وه ام  انه ! ةدوجوم  ريغ  ينأ  ول  امكفرصت  نكلو  ييأر !
امأ اهتخا ؛ نباو  ةلاخ  نيب  ةولخ  ىلإ  هنم  عبطلا  ىلإ  برقأ 

ميمحلا ثبلا  اذه  يهتني  نأ  ام  نزو ! نهل  ماقي  الف  تاهمألا 
نم .تاضرمملا  عم  ةزيجو  ةثداحم  ءارجإل  هجوتأ  ىتح 

.يدلو نع  ًارابخأ  نهدنع  لعل  يردي ،
تناك يتلا  يمأ  ىلإ  رظنلا  ةسلتخم  انيليإ ، ينتملك  اهدنع 
يذلا نويزفلتلا  يف  ناترمسم  اهانيعو  انل ، اهرهظ  ريدت 
تناك .انشاقن  نم  ءيش  اهتوفي  يكل ال  توصلا  هنع  تعطق 
رمعت يتلا  ةيودبلا  لئابقلا  نع  ًايقئاثو  ًامليف  ثبت  ةكبشلا 

.ةيلاعلا تبيتلا  باضه 
وه لقألا  ىلع  اذه  ىفك ! زاهجلا : ةئفطم  يمأ  تدهنت 

؟ كهجو بلقت  اذامل  نآلاو ، .سماخلا  ثبلا 
؟ يقئاثولا مليفلا  اذه  يف  ةريغص  ةاتف  كانه  تناك  له   ـ

؟ لأست اذامل  امبر ، يردأ ، تسل   ـ
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انيليإ تحرتقاف  بابلا ، رتلاو  عرق  .اهبيجأ  الأ  ُتلضف 
ةصرف ًاليلق  منتغت  اهتخأ  كرتل  ايريتيفاكلا  ىلإ  هجوتلا  هيلع 

مل .ضهنت  يهو  انيليإ  هب  تعّرذت  ام  اذه  اهنبا ، عم  ءاقبلا 
.ةيناث مالكلا  رركت  رتلاو  اهعدي 

ًاليلق منتغأ  يكل  يمأ : تفته  ىتح  بابلا  قلغأ  نإ  ام 
ذنم اهارت  نأ  كيلع  اذه ! نيلوقت  ِتنأ  ينبا ، عم  ءاقبلا 

.ةيبص ةاتف  تلوحت  اهنأك  انه ، كقيدصو  ضرملاب ، كتباصإ 
.ةيرخسلل ريثم  رمأ  هنإ 

اذه اهلعجي  دق  مث  قعاص ، بحل  ددحم  رمع  نم  ام   ـ
.ةديعس

اهلعجي يذلا  وه  قعاص  بحل  اهضرعت  عقاو  سيل   ـ
.مهدحأ اهلزاغي  نأ  لب  ةديعس ،

، ةديدج ةايح  ءدب  يف  يرّكفت  نأ  كعسو  يف  ِتنأو   ـ
تسل .ًادج  ديعب  نمز  ذنم  دادحلا  نيسبلت  كنإ  كلذك ؟ سيلأ 

نم يبأ  كلذل  نيدرطتس  كتيب ، لوخدب  مهدحأل  نيحمست  كنأل 
.كبلق

الإ ًادبأ  نوكي  نل  مالكلا ؟ اذه  يل  لوقي  نم  تنأ  أ   ـ
وه ولو  ىتح  كدلاو ، وه  لجرلا  اذهو  يتيب ، يف  دحاو  لجر 

امدنع موي  لك  هثداحأ  ًامامت ، رضاح  هنإف  ةربقملا ، يف  دقار 

148



ينتعأ امنيح  ةفرشلا  ىلعو  يخبطم ، يف  هثداحأو  ظقيتسأ ،
ءاسملا دنعو  ةيرقلا ، ىلإ  لزنأ  امل  قيرطلا  يفو  راهزألاب ،

لاز ام  كدلاو  نأل  يدحو  ُتسل  .مونلا  ىلإ  دلخأ  انأو  ًاضيأ 
مل هنإ  هسفن ، ءيشلا  سيلف  انيليإ ، ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .يعم 

.يجوز لثم  ًالجر  يقتلت  نأ  يف  ظحلا  اهتاوي 
الأ ةلزاغملا ، ىلإ  ليمت  اهيعدتل  يفاضإ  ببس  اذهو   ـ

؟ كلذ نيدقتعت 
متي الأ  لّضفأ  ينأ  ريغ  كتلاخ ، ةداعس  ضراعأ  انأ ال   ـ

زارطلا نم  امبر  صخش  ينأ  فرعأ  .ينبال  قيدص  عم  كلذ 
ناك ام  .بويعلا  ضعب  كالتما  يف  قحلا  يل  نكل  ميدقلا ،

.كدوعي ءاج  يذلا  رتلاو  قيدصب  علوت  نأ  اهيلع 
ةصرفلا يمأ  تزهتناف  يريرس ، يف  ًاسلاج  تيوتسا 

.امهناكم يف  يتّدخم  عضتل 
؟ قيدص يأ   ـ

تنأو مايأ ، لبق  ىشمملا  يف  هتدهاش  دقل  فرعأ ، ال   ـ
تنك امنيب  لحر  هنأل  هتيحتل  ةصرفلا  يل  حتت  مل  .قفتست  اّمل 
نولب هتنحسو  ةنيصر  هتيشم  تناك  لاوحألا ، لك  يف  .ةمداق 
رغصأ هّنس  نوكت  نأ  مث  .ةياغلل  ًاقينأ  هُتدجو  دقل  ربنعلا ،

اهنم ربكأ  هنأ  ودبي  ناك  كتلاخ ، نس  نم  ًاماع  نيرشع 
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.كلذ رادقمب 
؟ نوكي نّمع  ةركف  ةيأ  كيدل  سيلو   ـ

، كاوق دعتساو  حرتساف  نآلا  امأ  .هتلباق  داكلاب  ينإ   ـ
يف ناكتكتت  انيتمامي  ُعمسأ  .انثيدح  عوضوم  ريغنلو 

.الخدي نأ  اثبلي  نل  امهنإ  ىشمملا ،
، ناح دق  ليحرلا  ناوأ  نأل  يمأ ، نع  ثحبت  انيليإ  تءاج 

.ارديه ىلإ  ةقلطنملا  ةريخألا  ةنيفسلا  تيوفت  اديرت  مل  نإ 
.تاظحل دعب  يلإ  مضناو  دعصملا  ىتح  رتلاو  امهقفارف 

يف كل  عقو  امم  ًاثالث  وأ  نيتثداح  كتلاخ  يل  تور   ـ
.كحضلل ةريثم  اهنإ  كتلوفط ،

! يلع اهتدعأ  ول   ـ
؟ نايردأ ، كقياضي ام  ةمث  له   ـ

ةبحصب مايأ  ةعضب  ذنم  كتدهاش  اهنإ  يمأ  لوقت   ـ
؟ قيدصلا كاذ  ناك  نم  يندوعي ، ءاج  قيدص 

ًارئاز حجرألا  ىلع  ناك  أطخ ، يف  تعقو  كمأ  نأ  دب  ال   ـ
يلابب رطخ  كثداحأ ، انأو  نآلا  ينإ  مث  هقيرط ، نع  ينلأسي 

، هل ةبيرق  نع  ثحبي  ًاّنسم  ًاديس  طبضلاب  ناك  ةيناث ،
.تاضرمملا بتكم  ىلإ  هتدشرأف 
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رفس زاوج  ىلع  ديلا  عضول  لئالد  يدل  نأ  دقتعأ   ـ
.اريك

.كعمسأ انأ  ايه  ًاريثك ، مهأ  ربخلا  اذه  نإ   ـ
.انتدعاسم ىلع  ةرداق  اهلعل  ناج ، اهتخأ   ـ

؟ هذه ناج  لصتت ب ـ فيك  فرعتو   ـ
.ال ًاريخأ ، معن ، حجرألا : ىلع  كبترم  انأو  تلق 

مأ ال؟ معن   ـ
نع اهملكأل  لاصتالا  يف  طق  ةعاجشلا  يدل  دجأ  مل   ـ

.ثداحلا
لاصتا يأ  ِرجت  ملأ  اهرابخأ ، ىلع  اهتخأ  علطُت  ملأ   ـ

؟ رهشأ ةثالث  ذنم  اهعم 
يلإ ةبسنلاب  ناك  تيفوت  اهنأب  فتاهلا  ربع  اهملعُأ  نأ   ـ

.يتقاط قوف  سيراب  ىلإ  هجوتلا  ناك  امك  ًاليحتسم ، ًارمأ 
يف روصتت  له  ةقفشلل ، ريثم  ءيشل  هنإ  ةلاذنلل ! اي   ـ
نم نكمي  فيك  نآلا ؟ اهسفن  اهيف  دجت  دق  قلقلا  نم  لاح  يأ 

؟ ةيسفنلا اهتلاح  نع  فشكت  مل  اهنأ  ىرخأ ، ةيحان 
ةليوط ةرتف  اريكو  ناج  لظت  نأ  ردانلا  نم  نكي  مل   ـ
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.امهرابخأ لدابت  نود  نم 
تقو برقأ  يف  اهب  لاصتالا  ةرشابم  ىلإ  كوعدأ  ًاذإ ،  ـ
مويلا اذه  ينعأ  نكمم ، تقو  برقأ  يف  لوقأ  امدنعو  نكمم ،

! تاذلاب
.اهترايزل بهذأ  نأ  بجي  الك ،  ـ

ًاريثم نكت  ال  فتاهلا : زاهج  يلإ  ًاّدام  رتلاو ، ّدر 
انيدل تقو  ال  نحنو  ريرسلا  يف  رّمسم  تنأ  .ةيرخسلل 

.نآلا لاصتالا  اذه  ِرجأو  كريمض  عم  كرمأ  رّبدت  هعّيضن ،
امف يريمض ؛ عم  يرمأ  ربدتأ  نأ  كلذ  يعسوب  ام  ُتلواح 
مقر ىلع  ترثع  ىتح  ةفرغلا  يف  يدحو  رتلاو  ينكرت  نأ 
يف كراشت  ناج  تناك  يلنارب .» هيك   » يف فحتملا  فتاه 

مقرلا بلط  تدواع  .اهجاعزإ  ًازئاج  نكي  ملو  عامتجا 
يفتاهلا مسقملا  ةلماع  تتفل  نأ  ىلإ  ًاضيأ ، هتدواعو 

ناج نأ  تكردأف  .اهتقياضم  يدجملا  ريغ  نم  هنأ  يهابتنا 
يف ًائطاوتم  ينربتعت  اهنأو  يعم ، ملكتلا  يف  ةلجعتسم  تسيل 

اهديوزت نع  يعانتمال  ًاضيأ  يلع  دقحتو  اريك  تمص  نأش 
كلت فتاهلا  ةلماعل  تحرشو  ةريخأ  ةرم  تلصتا  .رابخألاب 

ةلأسملاف ةعرسلا ، هجو  ىلع  ناج  ثداحأ  نأ  دب  ال  هنأ 
.اهتخأ ىلإ  ةبسنلاب  توم  وأ  ةايح  ةلأسم 
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هوركم ثدح  له  جّدهتم : توصب  تلاقو  ناج ، تقلق 
؟ اريكل

.هوركم نينثالا  انل  ثدح  دقل  ًامغ : معفم  يبلقو  تبجأ ،
.ناج كيلإ ، ةجاح  يف  نآلا  انأ 

رفصألا رهنلا  ةروطخ  نم  ًاللقم  انتصق ، اهل  ُتيور 
مالكلا ةلاطإ  نود  نم  انتثداح  نع  اهيلإ  ًاثدحتم  ةيوسأملا ،
نمأم يف  اريك  نأب  اهتدعوو  .اهيف  انعقو  يتلا  فورظلا  نع 
ةيتوبث قاروأ  ةلكشم  ببسب  اهنأ ، اهل  تحرشو  رطخلا ، نم 

، نجس ةظفلب  هوفتأ  مل  .نيصلا  يف  تزجتحاو  تلقتعا  ةهفات 
، اهددرأ ةرابع  لك  دنع  تناك ، ناج  نأ  ًامامت  تسسحأ  نكلو 
انأ تررطضاو  اهجيشن ، ًارارم  تسبح  دقو  تابرضلا ، ىقلتت 
لوق يف  ًابوهوم  تسل  انأ  .يتالاعفنا  حبك  ىلإ  ًارارم  ًاضيأ 
ناج تكردأ  ام  ناعرسو  .ديكأت  لكب  ًابوهوم  تسل  بيذاكألا ،

هب حوبلا  ديرأ  تنك  امم  لابلا  لاغشنال  ةراثإ  دشأ  عضولا  نأ 
ةحص يف  ةريغصلا  اهتخأ  نأ  ةرم  نم  رثكأ  ينتفّلحو  .اهل 

هنأ ال اهل  ًاحراش  ةملاس  اهيلإ  اهديعأ  نأب  اهتدعوف  .ةديج 
يف اهرفس  زاوج  ىلع  رثعأ  نأ  نم  كلذ  قيقحتل  يل  دب 

اهنكل هدجت ، نأ  نكمي  نيأ  لهجت  تناك  .ةنكمم  ةلهم  برقأ 
اذإ بقع ، ىلع  ًاسأر  اهتقش  بّلقتل  ًاروف  اهبتكم  ترداغ 

.تقو برقأ  يف  يب  لاصتالا  دواعتو  ةجاحلا ، تعد 
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.ينيع يف  ايندلا  تّدوسا  فتاهلا ، ةعامس  تعضو  امدنع 
ءبعو عايضلا ، راثتسا  دق  ناج  عم  ًاددجم  ثيدحلا  ناك 

.ةطاسب لكب  مغلا  جّجأ  اريك  بايغ 
ةعرسلا هذه  لثمب  سيراب  ًاموي  تربع  ناج  نكت  مل 

، ةفصرألا ىلع  ءارمحلا  ةراشإلا  تارم  ثالث  ةزواجتم 
ىلع ةأجف  تفرحناو  ةريغص ، نحش  ةرايس  داكلاب  تبنجتو 
نم ةريخألا  ةظحللا  يف  تنكمت  دقو  ثلاثلا ، ردنسكلا  رسج 

تاحيص تحت  ةريغصلا  اهترايس  ىلع  ةرطيسلا  ةداعإ 
عيمج تكلس  دقل  .تارايسلا  قاوبأ  نم  ةثعبنملا  راكنتسالا 
دادتما ىلع  ًافيصر  تقلست  ةريبكلا ، باكرلا  ةرايس  تارمم 
ةجارد بكار  مدصت  نأ  تكشوأو  سانلاب ، ةمحدزم  ةداج 

ىلإ ررض  نود  نمو  ةبوجعأب  تلصو  اهنأ  الإ  ةيئاوه ،
.اهتيب لفسأ 

تجرو باوبلا ، نكسم  باب  تقد  اهتيانب ، وهب  يف 
نكت مل  .ةدعاسملا  دي  اهل  دمتل  يتأت  نأ  ءانبلا  ةسراح 
ناك .لاحلا  هذه  لثم  يف  ةتبلا  ناج  تأر  دق  اريّره  ةديسلا 

، ثلاثلا قباطلا  يف  عئاضب  يمّلسم  لبق  نم  ًازوجحم  دعصملا 
ناج ترمأ  ةقشلا ، اتغلب  امدنع  .ًاعبرأ  ًاعبرأ  جردلا  اتدعصف 
امنيب خبطملاو ، لابقتسالا  ةفرغ  يف  شتفت  نأ  اريره  ةديسلا 

يأ كرت  مدع  يغبني  ناك  .ىرخألا  فرغلاب  متهت  يه  تناك 
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روثعلاو جاردألا ، غارفإ  تانازخلا ، ْحتف  ةفداصملل ، ءيش 
.ناك امنيأ  اريك  زاوج  ىلع 

، ةقشلا يف  ءيش  لك  اترثعب  دق  ةعاس ، نوضغ  يف  اتناك ،
تطغ ذإ  ىضوفلا ، هذه  لثم  ركتبي  نأ  صل  يأ  فرع  املو 

ىلإ ةفرغ  نم  سبالملا  ترثعبتو  ضرألا ، ةبتكملا  بتك 
تأدب .ًايوضوف  ناك  شارفلا  ىتحو  تآكتملا ، تبلُقو  ىرخأ ،

دنع نم  قعزت  اريره  ةديسلا  عمست  اهب  ذإو  لمألا  دقفت  ناج 
ةرفاظ حولت  تناك  .اهوحن  ةعرسم  تعفدناف  لخدملا ،

ناج اهتمض  .يرمخلا  رمحألا  فالغلا  يذ  ريغصلا  ساركلاب 
.نيتنثالا اهيتنجو  تلبقو  اهيعارذ  نيب 

ُتثكمو ناج ، ينتفتاه  امدنع  هقدنف  ىلإ  رتلاو  داع 
ىلإ اهُتعفد  .فتاهلا  ىلع  ًاليوط  انيقبو  يتفرغ ، يف  يدحو 
ةلقان اهبايغ  ّدست  نأ  ىلإ  ًاجاتحم  ُتنك  دقف  اريك ، ىلع  مالكلا 
ةبيطب يبلطم  ناج  تّبل  .امهتلوفط  تايركذ  نم  ًاضعب  يلإ 
.اهيلإ يقايتشا  لثمب  اهيلإ  ةقاتشم  تناك  اهنأ  دقتعأو  رطاخ ،

.عيرسلا ديربلاب  رفسلا  زاوجب  يلإ  ثعبت  نأب  ينتدعوو 
رمألا اهب  ىهتناو  انيثأ ، ىفشتسم  يف  يناونع  اهيلع  ُتيلمأف 

.ةيحصلا يلاح  نع  ينلأست  نأ  ىلإ 
نم لوطأ  ءابطألا  ةرايز  تماد  يلاتلا ، مويلا  ةادغ 

لءاستي لاز  ام  ةئرلا  ضارمأ  مسق  سيئر  ناك  .داتعملا 
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ًاجمخ نأ  فيك  ًاريسفت  دجي  مهنم  يأ  نكي  مل  .يعضو  لوح 
ىلع ليلد  يأ  نود  نم  رهظي  نأ  عاطتسا  ًايموثرج  ًايوئر 
نتم ىلع  تدعص  امل  تنك  يننأ  حيحص  .هثودح  برق 

ةفيضم نأ  بيبطلا  يل  دكأو  .ةيفاعلا  مامت  يف  ةرئاطلا 
دئاق هيبنت  يف  ةهيدبلا  ةعرسب  َّلحتت  مل  ول  هذه  ناريطلا 

ةايحلا تقراف  ُتنكل  هجاردأ ، ريخألا  اذه  دعي  مل  ولو  ةرئاطلا ،
نع ًائيش  مهفي  هلمع  قيرف  ناك  ام  .نيكب  غولب  لبق 
مل هنأ  ىتح  سوريف ،» « ـ قلعتي ب رمألا  نكي  ملف  ةلكشملا ،
زهي وهو  لاق  .ةينهملا  هتايح  لاوط  ًالثامم  ًائيش  دهاشي 

مل .جالعلا  لبسل  ةنسح  ةباجتسا  ُتيدبأ  يننأ  مهملا  هيفتك :
، قزأملا نم  تصلخت  ُتنك  ينكل  أوسألا ، نع  اندعتبا  دق  نكن 

يتايح ديعتسأ  نأ  ًاعيرس  نكمتأو  ةهاقنلا  نم  مايأ  ةعضب 
ةينامث دعب  ينع  جرفيس  هنأب  مسقلا  سيئر  يندعو  .ةيداعلا 

رفس زاوج  يندرو  امدنع  يتفرغ ، ًامامت  رداغ  دق  ناك  .مايأ 
مّيقلا رورملا  زاوج  يوحي  يذلا  فلغملا  تضضف  .اريك 

.ناج نم  ةزيجو  ةملك  تدجوو 
اهنإ كيلع ، دمتعأ  انأف  نكمي ، ام  عرسأ  يف  اهْدعأ  »

«. ةديحولا يتلئاع 
ودبت اريك  تناك  .رفسلا  زاوج  تحتفو  ةظحالملا  ُتيوط 
يدترأ نأ  تررقو  .هذه  ةيوهلا  ةروص  يف  ًانس  رغصأ 
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.يبايث
يلاورس يف  انأو  يب  أجافتو  ةفرغلا  رتلاو  لخد 

.لمعأ نأ  كشو  ىلع  انأ  ام  ينلأسف  يصيمقو ،
لودعلاب ينعنقت  نأ  لواحت  الف  اهنع  ثحبلل  بهاذ  ينإ   ـ

.ًاعئاض ًادهج  كلذ  نوكيس  رفسلا ، نع 
سكعلاب لب  لودعلاب ، يعانقإ  لواحي  مل  طقف  سيل 

نأ ةيافكلا  هيف  امب  اكش  دق  ناكو  .برهلا  ىلع  يندعاس 
، ةلوليقلا ىلإ  انيثأ  دلخت  نيح  اهداور  نم  رفقت  ىفشتسملا 

عمجأ تنك  امنيب  ىشمملا  دّصرت  .انتحلصمل  عضولا  تاب  دقو 
يف يقتلن  نأ  نيرذاحم  دعصملا ، ىتح  ينبكاوو  يتعتمأ 

.ةيئافشتسالا ةئيهلا  ءاضعأ  نم  وضع  يأ  قيرطلا 
ةفقاو ةلفط  ةرواجملا ، ةفرغلا  مامأ  ّرمن  نحنو  انفداص ،
موسرب ةشقربم  ةماجيب  سبلت  بابلا ، ةبتع  مامأ  اهدحو 

.رتلاول اهدي  نم  ةريغص  ةراشإب  تحولو  زمرقلا  ةرشح 
كمأ لصت  ملأ  .ةتيرفع  اي  انه ، ِتلز  ام  اهنم : ًابرتقم  لاق 

؟ دعب
ةراج ًاديج  فرعي  هنأ  تكردأف  يتيحان ، رتلاو  رادتسا 
ةريبك تازمغب  ةلفطلا  قشري  وهو  يل  لاق  .يتفرغ 

.ةريصق تارتف  لالخ  كدوعت  تءاج  اهنإ  ةئطاوتم :) )
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ةرظن يلإ  ترظنف  .ريخلا  حابص  اهل  لوقأل  يرودب  توثج 
نيوارمح اهاتنجو  تناك  .ةكحاض  ترجفناو  ةثيبخ 

.نيتحافتك
ام ريخ  ىلع  ىرج  ءيش  لكو  يضرألا ، قباطلا  انغلب 
اذه نكل  ةلاقن ، لماح  دعصملا  يف  انهجاو  دق  انك  .ماري 
ىلع دعصملا  باب  حتفنا  امدنع  .هابتنا  يأ  انرعي  مل  ريخألا 
انه تناكو  .انيليإ  يتلاخو  يمأ  انفداص  ىفشتسملا ، ةعاق 

تذخأ .سوباك  ىلإ  انبره  ةلواحم  ْتلوحتف  ىرخأ ، ةلأسم 
.ّيمدق ىلع  فقاو  انأو  لعفأ  اذام  ةلئاس  خرصت  يمأ 

نم جراخلا  ىلإ  ينعبتت  نأ  اهيلإ  تلسوتو  اهعارذب  اهتكسمأ 
ـ لا ةصقر  صقرت  نأ  اهنم  ُتبلط  ول  .ةحيضف  ةراثإ  نود 

رثكأ يناتاو  ظحلا  ناكل  ايريتيفاكلا ، طسو  يف  يكاتريس » »
.اهعانقإ ُتلواح  ول  امم 

ءابطألا هل  حمس  دقل  يمأ : ةنأمط  ّدوي  وهو  رتلاو ، لاق 
مايقلل لهو  ةلئاق : تجامو ، ْتجاهف  .ةريصق  ةهزنب  مايقلاب 

ديرت كلعل  مأ  رفسلا ؟ ةبيقحب  لوجتي  نأ  هيلع  ةريصق  ةهزنب 
اميف ةخوخيشلا ، ضارمأ  مسق  يف  ًاريرس  يل  دجت  نأ  ًاضيأ 

؟ كانه ميقم  تنأ 
، نيرام اناك  فاعسإ  ةرايس  يقئاس  ةيحان  ترادتسا 
، يتفرغ ىلإ  دوعأ  ينلعجت  نأ  وهو  اهدصق ، وتلل  ُترزحو 
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.رمألا ىضتقا  اذإ  ةوقلابو 
.رخآلا اندحاو  مهفيل  ًايفاك  اذه  ناكو  رتلاو ، ىلإ  ترظن 

قابس يف  نحن  انقلطنا  اميف  حايصلا ، يف  يمأ  تعرشو 
نأ لبق  اهزايتجا  نم  اّنكمتو  ةعاقلا  باوبأ  هاجتاب  عيرس 
تناك يتلا  يمأ  رماوأل  نمألا  نع  نولوؤسملا  بيجتسي 

.يلع ضبقلا  ءاقلإب  ديدش  حاحلإب  بلاطت 
عراشلا ةيواز  دعب  ترعشف  لاح ، نسحأ  يف  ُتنك  ام 

دهجأ تنك  .ةفينع  لاعس  ةبون  ينتلوتو  ينقرحي  يردصب 
.راجفنالا ىلع  كشوم  هنأك  قفخي  يبلقو  سفنتأ ، انأو 

رادتسا .يسافنأ  ديعتسأ  امثير  فقوتأ  نأ  ىلإ  تررطضاف 
، انهاجتا يف  ناضكري  نمألا  لاجر  نم  نيلجر  ىأرف  رتلاو 

نيسراحلا وحن  عفدناف  ةيرقبعلا ، عقو  هتيهيدب  ةعرسل  ناكو 
هنأ مدنلا ، نع  مني  ًارهظم  ًاعنصتم  امهل ، حّرصو  جرعي 

رواجملا عراشلا  يف  نيصخش  لبق  نم  فينع  عفادتل  ضرعت 
ىدان نيعرسم ، ناعفدني  ناسراحلا  ناك  امنيبو  .رارفلاب  اذال 

.هب قاحتلالاب  يلإ  راشأو  يسكات  ةرايس  ىلع  رتلاو 
ينرواسف ةرايسلاب ، هلاقتنا  ءانثأ  ةدحاو  ةملكب  سبني  مل 

يذلا ام  مهفأ  نأ  نود  نم  ةتغب ، ًاتماص  هتيأر  نيح  قلقلا 
.لاحلا هذه  لثم  يف  هعقوأ 

انيضمف ةماعلا ، انتدايق  رقم  قدنفلا  يف  هتفرغ  تحبصأ 
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، همساقتن يكل  ةيافك  ًاريبك  ريرسلا  ناك  .يرفسل  ةدعلا  دعن 
تنك امنيبو  .انيتقطنم  دّدحيل  لوطلاب  ةدخم  رتلاو  عضو  دقو 

نم جرخيو  فتاهلا ، ىلع  همايأ  يضقي  وه  ناك  حيرتسأ ،
ةليلقلا تاملكلا  كلت  تناك  .لوقي  امك  حّسفتيل ، رخآل  نيح 

هنأ الإ  يلإ ؛ مالكلا  هجوي  ام  ًاردانو  اهب ، هوفتلاب  فطلتي  يتلا 
ةرافسلا نم  لوصحلا  ىلإ  ةزجعم  يأب  يردأ  ال  لصوت ،

.ةعاس نيعبرأو  نامثل  ةحلاص  يل  ةريشأت  ىلع  ةينيصلا 
مل ىفشتسملا ، نم  انبره  ذنم  هنكلو ، تارملا  تائم  هتركشف 

.هتاذ صخشلا  دعي 
رتلاو لعشأ  ةفرغلا ، يف  ىشعتن  انك  امنيب  ءاسم ، تاذو 

ـ لاب تكسمأف  يلإ ، ثيدحلا  ًامئاد  ًاضفار  نويزفلتلا 
.زاهجلا تأفطاو  لورتنوك » تومير  »

؟ ينم درحت  كلعجي  يذلا  ام   ـ
.ةيناث ةشاشلا  لعشأو  يدي  نم  ةرادإلا  ةلآ  رتلاو  عزتنا 

تبصتناو يرادجلا  ذخأملا  نم  رايتلا  سباق  تعزنو  ُتضهن 
.هتلابق

.ةيئاهن ةرم  كلذ  َّلحنلف  كجعزأ ، لمعب  ُتمق  نإ   ـ
نم مامحلا  يف  يوزنيل  ىضمو  ًاليوط  ّيف  رتلاو  قّدح 

، لشفلاب يتالواحم  تءاب  ًاثبع  .ةفش  تنبب  سبني  نأ  نود 
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رهظ قئاقد ، دعب  .يل  حتفي  نأ  ضفر  هنأ  الإ  بابلا ، تعرق 
رصانعلا تراثأ  اذإ  هنأ  يايإ  ًارذحمو  هتماجيب ، ًاسبال  ًاددجم 

ىلع مانأسف  انأ ، يلبق  نم  ةيرخس  يأ  ةعبرملا  ةيفرخزلا 
نأ نود  نم  رونلا  أفطأو  هشارف  يف  سدنا  مث  جردلا ، حطس 

.ريخلاب ينيسمي 
؟ يرجي اذام  تلعف ، اذام  رتلاو ، مالظلا : ينفل  دقو  ُتلق ،

نوعلا ميدقت  ليحتسي  نأ  نايحألا ، ضعب  يف  ثدحي ،  ـ
.ًاليقث ًائبع  كل 

تلزجأ تنك  ام  ينأ  تظحالو  ديدج  نم  نوكسلا  مّيخ 
.ةريخألا ةنوآلا  يف  اهلذب  يتلا  دوهجلا  لك  ءاقل  هل  ركشلا 

هنكل .هيلإ  ترذتعاف  هاذآ  دق  اذه  ليمجلا  راكنإ  ناك  عبطلاب ،
ةرفغملا لين  نم  تنكمت  نإ  يل  ًانتمم  نوكيس  هنأ  فاضأ 

يتلاخ هاجتو  يمأ ، هاجت  لوبقملا  ريغ  انكولس  ىلع 
.تمصلا مزلو  رادتسا  هيلعو ، .صخألاب 

.ريرسلا يف  ًاسلاج  تيوتساو  ةيناث  رونلا  تلعشأ 
؟ دعب اذام  رتلاو : لأس 

؟ انيليإب مرغم  ةقيقحلا ، يف  تنأ ، له   ـ
الو اريك ، يف  الإ  ركفت  تنأ ال  لعفلاب ؟ اذه  كينعي  لهو   ـ
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.كيلإ ةبسنلاب  انل  دوجو  الو  ةصاخلا ، كتصقب  الإ  متهت 
نوكي ةهفاتلا ، كتافطتقمو  كثاحبأب  رمألا  قلعتي  ال  امدنعو 
نوكي كتحصب ، رمألا  قلعتي  ال  امدنعو  كتحص ، عوضوملا 

متت ةرم  لك  يفو  كتقيدص ، راثآلا  ةملاع  عوضوملا 
اذإ انأ  امأ  كانه ، رتلاو  انه ، رتلاو  .بيطلا  رتلاوب  ةناعتسالا 
يل لقت  ال  .ةنوشخب  ينفرصتف  كيلع  دامتعالا  تلواح  ام 

ةرملا كمامتها ، نارثأتسي  يجايهو  يبارطضا  نإ  نآلا 
! يب َتئزه  كل  يبلق  حتفأ  نأ  اهيف  تدرأ  يتلا  ةديحولا 

.كب ءزهلا  يونأ  نكأ  مل  ينأ  كل  دكؤأ   ـ
؟ نآلا مونلا  اننكمي  له  ييعس ! باخ  دقل  ًانسح ،  ـ

.ةشقانملا هذهل  ةياهن  عضن  مل  انمد  ام  ال ،  ـ
دحأ نم  ام  ةشقانم ؟ ةيأ  نكلو  ًابضغ : رتلاو  طاشتسا 

.ملكتي كاوس 
؟ يتلاخب ةقيقح  مرغم  تنأ  له  رتلاو ،  ـ

ةرداغم ىلع  كتدعاس  امدنع  اهتظغأ  ينأل  ظاتغم  انأ   ـ
ينقذ ُتكرف  كبسانت ؟ ةباجإلا  هذه  له  اذكه ، ىفشتسملا 

.تاظحل عضبل 
كل تلنو  ًايلك  كتحاس  ةئربتل  رمألا  تربدت  اذإ   ـ
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؟ يلع دقحلا  نع  ّفكت  له  ةرفغملا ،
! ًالعف ىرنسو  هلعفا  ايه   ـ

.ركابلا دغلا  حابص  ذنم  رمألاب  ىنعأس   ـ
يف ىتح  قحلا  يل  ناكو  تحرشنا ، دق  رتلاو  حمالم  تناك 

سمخ دعب  .رونلا  أفطأو  رادتسا  اهدنع  .ةفطاخ  ةماستبا 
يف ًاسلاج  هنم  ةبثوب  ىوتساو  هتءاضإ  دواع  قئاقد ،

.ريرسلا
؟ ءاسملا اذه  رذتعت  اذامل ال   ـ

؟ ةعاسلا هذه  يف  انيليإب  لصتأ  نأ  ديرتو  أ   ـ
ةريشأت ىلع  كل  تلصح  دقو  .ةرشاعلا  الإ  تسيل   ـ
حفصلا يل  لانت  نأ  كعسوب  ناك  نيموي ، نوضغ  يف  نيصلل 

؟ كلذك سيلأ  دحاو ، ءاسم  يف  كتلاخ  نم  ًامامت 
ةعاس عبر  لالخ  اهتافينعت  تعمس  .يمأ  تبلطو  تضهن 
امدنع .ةدحاو  ةملكب  هوفتلا  عيطتسأ  نأ  نود  نم  ةلماك ،

يبأ نع  ثحبلل  تبهذ  تناك  نإ  اهُتلأس  تاملكلا ، اهتزوعأ 
.فورظلا تناك  ًايأ  رطخل  ضرعت  ول  ةرومعملا  يصاقأ  يف 

فرعنل اهتيؤرل  ةجاح  الو  ريكفتلا ، يف  ةقرغتسم  اهتعمس 
رخأتأ الأ  ينتجرو  ًاديعس  ًارفس  يل  تنمت  .مستبت  تناك  اهنأ 
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ضعب ّدعُت  فوس  نيصلا ، يف  يتماقإ  ءانثأ  .قيرطلا  يف 
اريكل ًاميركت  كلذو  ةيمستلا  هذهب  ةريدجلا  ةرخافلا  قابطألا 

.انتدوع ىدل 
يف ريكفتلا  ُتدواع  امدنع  طخلا  لافقإ  كشو  ىلع  تناك 
تناك .انيليإب  ينلصت  نأ  اهنم  ُتبلطو  اهل ، يئاعدتسا  ببس 

نأ يمأ  توجرف  فويضلا ، ةفرغ  يف  توزنا  دق  يتلاخ 
.اهتادانمل بهذت 

.زايتماب ةيقيطنمور  انرارف  ةيلمع  تدجو  دق  انيليإ  تناك 
، رطاخملا نم  ديدعلا  ىلع  همادقإل  ًاردان  ًاقيدص  رتلاو  ناكو 
يل هتلاق  ام  يمأ  عماسم  ىلع  رركأ  الأب  اهدعأ  ينتلعجو 

.ًاوت
.ًاباهذو ةئيج  مامحلا  عرذي  ناك  يذلا  رتلاوب  ُتقحتلا 

؟ دعب اذام  ًامومهم : يل  لاق 
اذه ةياهن  رحبت  نأ  كتعاطتساب  هنأ  ًاذإ  دقتعأ   ـ

كرظتنتس .ارديه  هاجتاب  نيصلا  ىلإ  ريطأ  امدنع  عوبسألا ،
قبط اهنم  بلطت  نأب  كحصنأو  أفرملا ، يف  ءاشعلل  يتلاخ 
اننيب ًارس  اذه  ىقبيو  ةرفتغملا ، اهتئيطخ  هنإ  ةعقسم ،» »

.ام ءيشب  كل  حبأ  مل  ينأل 
.ىوقلا كوهنم  تنك  ذإ  رونلا  تأفطا  هيلعو ،
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.راطملا ىلإ  رتلاو  ينقفار  هتاذ  عوبسألا  نم  ةعمجلا  موي 
عفترت تناك  امنيبو  .ددحملا  دعوملا  يف  ةرئاطلا  يب  ْتعلقأ 

نيحانجلا تحت  ىشالتي  هجيإ  رحب  تيأر  انيثأ ، ءامس  يف 
يف .هيلع  ًادهاش  تنك  نأ  يل  قبس  بيرغ  روعشب  تسسحأف 

...نيصلا ىلإ  لصأس  تاعاس  رشع  نوضغ 
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نيكب
رفس ةقاطب  تزجح  ةيكرمجلا ، تالماعملا  مامتإ  روف 

.ودكنش ىلإ  ناريطلا  ةلصاومل 
ىلإ ةينيصلا  تاطلسلا  تعراس  باش ، نامجرت  ناك 

.راطملا يف  يراظتناب  هدافيإ 
تيضمأ ثيح  لدعلا ، رصق  ىتح  ةنيدملا  ربع  ينداق 
يضاقلا رظتنأ  حيرم ، ريغ  دعقم  ىلع  ًاسلاج  ةليوط  تاعاس 

ُتنك .يلابقتساب  مركتي  نأ  اريك ، فلم  يف  رظنلا  فلكملا 
يلاوح ذنم  ينيع  تضمغأ  تنك  امو  ههاجتاب ـ  بثأ  املك 
دّهنتي هارأ  املكو  هقفرمب ، يقفارم  ينزكن  ةعاس ـ  نيرشع 

يف .ةنكمألا  هذه  يف  لوبقم  ريغ  يكولس  دجي  هنأ  ينمهفأ 
ربصلاب ذولن  انك  يذلا  بابلا  ًاريخأ  حتُف  رهظلا ، دعب  ةياهن 

تحت لمحي  ةينبلا ، يوق  لجر  بتكملا  نم  جرخ  .همامأ 
يأ ينيلوي  نأ  ريغ  نم  تافلملا ، نم  ةعومجم  هعارذ 

ررضلا ًاقحلم  هفلخ ، تضكرو  ًابثاو  تضهن  .هابتنا 
.يئارو عفدناو  هجئاوح  عمج  ىلإ  عراس  يذلا  ينامجرتب 

.بيرغ ناويح  ينأك  ءاردزاب  يلإ  رظنيل  يضاقلا  فقوت 
هل مدقأ  نأ  ًاقفتم  ناك  دقف  يترايز ، نم  ضرغلا  هل  تحرش 

166



عّقويو اهقح  يف  رداصلا  مكحلا  لطبُي  يكل  اريك  رفس  زاوج 
هتمهمب علطضي  نامجرتلا  ناك  .اهنع  جارفإلا  رضحم  ىلع 

نع ّمن  هسفن  نم  قثاولا  ريغ  هتوص  نأ  الإ  هجو ، ريخ  ىلع 
.يمالك هيلإ  هّجوأ  تنك  يذلا  كاذ  ةطلس  نم  فوخلا  ىدم 

امو هعم ، دعوم  ىلع  نكأ  مل  انأو  ربصلا ، دفان  يضاقلا  ادب 
ثيح نيكب  ىلإ  ًادغ  رفاسيس  ناك  .يل  هسّركي  تقو  هيدل  ناك 

.لمعلا نم  ديزم  هدنع  لازي  ناكو ال  هلقن ، مت 
ًائيش بعتلا ، ةأطو  تحت  تدقفو ، قيرطلا  هيلع  ُتعطق 
نوكت نأل  ةجاح  يف  تنأ  له  يضاقلا : تلأسو  .يئوده  نم 
كيفكي الأ  كمارتحا ؟ ىلع  نيرخآلا  لمحتل  ًايلابم  الو  ًاملاظ 

؟ لدعلاب مكحت  نأ 
ىلع ًاثعاب  ههجو  بوحش  ناكو  ينامجرت ، نول  رّيغت 
يب ىحتناو  يمالك  ةمجرت  ًاعطاق  ًاضفر  ًاضفار  مثعلت  .قلقلا 

.ًابناج
ول كمالك ؟ هجوت  نم  ىلإ  فرعتأ  كباوص ؟ تدقف  له   ـ
يف ليللا  ماننس  نيذللا  نحن  انكل  ًاوت ، هتلق  ام  ُتمجرت 

.نجسلا
ودعأ تقلطناو  هتعفدف  هتاريذحت ، نم  ًالعف  رخسأ  تأدب 
ةديدج ةرم  .ناذئتسا  ريغ  نم  انكرت  يذلا  يضاقلا  وحن 

.هقيرط مامأ  يناكم  تذخأ 
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ةذيذل اينابمش  ةجاجز  حتفت  امدنع  ءاسملا ، اذه   ـ
ةردتقم ةيصخش  تحبصأ  كنإ  كتجوزل  لق  كتيقرتب ، لافتحالل 
جاعزإ يف  قحلا  ةئيرب  ةأرما  ريصمل  دعي  مل  ثيحب  ًادج ،

يتيب « ـ لا ماهتلاب  ذذلتت  تنأو  كدالوأب  ًاليلق  ْرّكف  .كريمض 
بوجوو قالخألاو  فرشلا  ىنعم  نع  مهثّدح  روف ،»

ملاع نعو  مهدلاو ، مهل  هثرويس  يذلا  ملاعلا  نعو  مارتحالا ،
كانه نأل  نوجسلا  يف  ءارتهالا  تائيرب  ءاسن  هيف  عيطتست 

اذه لك  لق  قحلا ، قاقحإ  نم  ريخ  هنولعفي  ام  مهيدل  ةاضق 
يف ككراشأ  ينأ  يلإ  لّيخيس  اذكهو  انأ ، يلبق  نم  كترسأل 

! ًاضيأ اريكو  ًاليلق ، ديعلا 
بوجوب يلإ  ًالسوتم  ةرملا ، هذه  ةوقلاب  ينامجرت  ينبحس 

ًاهجوم انيف  يضاقلا  قّدح  ينفنعي ، ناك  اميفو  .تمصلا 
: يلإ مالكلا 

.دروفسكوأ يف  تسرد  ينأل  ةقالطب  كتغل  ثدحتأ  ينإ   ـ
ال ديكأتلاب ، ةيبرتلا  كصقنت  تنأف  أطخ ، ىلع  سيل  كنامجرت 

.ةحاقولا نم  ءيش 
: ًالئاق هتعاس ، ىلإ  يضاقلا  رظن 

.كب متهأ  امثير  انه  رظتناو  اذه  رفسلا  زاوج  ينلوان   ـ
قالطنالا لبق  يدي  نم  اهعزتناف  ةقيثولا  هل  ُتددم 

168



رهظ قئاقد ، سمخ  دعب  .هبتكم  وحن  ةعراستم  تاوطخب 
نم ققحتلل  تقولا  يل  عستي  دكي  ملف  يرهظ ، ءارو  نايطرش 

ينعبت .ةوقلاب  تدتقاو  يادي  تدّيُق  ىتح  امهدوجو ،
يترافس غّلبيس  هنأ  ًامسقُم  هتالاح ، أوسأ  يف  وهو  ينامجرت ،

ىلع انأ  ُتدعصأ  امنيب  داعتبالاب ، نايطرشلا  هرمأ  .دغلا  ذنم 
.ةاعارم نود  اهيف  يناعفد  دق  اناك  ةريغص ، ةنحاش  نتم 

ىلإ ةجرجرم  قيرط  ىلع  تاعاس  ثالث  باقعأ  يف  ُتلصو ،
ريدلا ةماخضب  ىلحتي  نكي  مل  يذلا  رهتراغ ، نجس  ةحاب 

.يسيباوك تارتف  أوسأ  لالخ  هتليخت  تنك  يذلا 
رثإ يناداتقاو ، يلاطنب ، مازحو  يتعاسو  يتبيقح  ارداص 
اهيف ُتفرعت  ةنازنز  ىلإ  ةددشم ، ةسارح  تحت  يدويق ، كف 

، هرمع نم  نيتسلا  يف  هنأ  ودبي  يعم ، رخآ  نيجس  ىلإ 
تددو .هيكف  يف  ةرخن  نس  رذج  يأل  رثأ  ال  دردأ ، ىعدي 
نيبت نكل  انه ، نجسيل  بكترا  ةميرج  ةيأ  فرعأ  ول  ًاريثك 

دقرملا لغشي  ناك  .ةبوعص  نم  ولخت  ال  هتثداحم  نأ  يل 
ىلإ يدنع ، ناّيس  رمألاف  لفسألا ، كلذ  ًاذإ  تذخأف  ىلعألا ،
لهجأ تنك  .ىشمملا  يف  هزنتي  ةنمسلا  غلاب  ًاذرج  ُتحمل  نأ 

اذه انعمجي  ناك  اريكو  انأ  ينأ  ريغ  ينرظتني ، يذلا  ريصملا 
هذه لخاد  دمصأ  نأ  ةركفلا  هذه  يل  تحاتأو  ءانبلا ،
ىلع ًاطيخم  نوللا ، رمحأ  ديحولا  اهمجن  ناك  يتلا  ةسسؤملا 

.نجسلا سارح  سنالق 
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ًارئاس يتنازنز ، قيفر  تعبتف  بابلا ، حتف  ةعاس ، دعب 
نوطبهي اوناك  نيذلا  ءانجسلا  نم  ليوط  لتر  ىطخ  ىلع 

ىلإ انلصو  .ماعطلا  ةعاق  ىلإ  يدؤملا  ملسلا  ةمجسنم  ةريتوب 
.ًايوق ًاريثأت  يترشب  بوحش  ثدحأ  ثيح  ةحيسف ، ةلاص 

ام رظتنأ  تنك  امنيب  .ةدئاملا  ىلإ  نوسلاجلا  ءانجسلا  ينلمأت 
يف ام  ماهتلا  يف  اوقرغتسا  يب ، اوئزه  مهنكل  أوسأ ، وه 

زرألا ضعب  هيف  وفطي  يذلا  ءاسحلا  ينعفد  دقل  .مهنوحص 
ًازهتنم ترظن  .مدن  الب  ةيمحلا  مازتلا  ىلإ  محل  نم  ةلضفو 
ليوطلا كبشملا  زجاحلا  بوص  سوؤرلا  ساكتنا  ةصرف 

أدب .ءاسنلا  ىشعتت  ثيح  ماعطلا  ةعاق  مسق  نم  انلصفي  يذلا 
طسو اريك  نوكت  نأ  دب  ال  ذإ  ىوقأ ، ةريتوب  قفخي  يبلق 

دعب ىلع  ءاشعلا  ةبجو  نلوانتي  يتاوللا  تانيجسلا  فوفص 
نود نم  يروضحب  اهملعُأ  نأ  يل  فيك  .انم  راتمأ  ةعضب 
ناكو عونمم ، مالكلا  يرمأ ؟ فاشتكا  نم  سرحلا  نكمتي  نأ 

ىلع نارزيخ  ةبرض  كلذ  نمث  عفد  دق  ةدئاملا  ىلع  يراج 
تركف .ةحلمملا  هلواني  نأ  هراج  نم  بلط  هنأل  هقنع  ةرخؤم 
كلامت نع  تزجع  امل  ينكل  يب ، لزنتس  يتلا  ةبوقعلا  يف 
ةعاق طسو  يف  اريك »  » تحصو ةبثوب  ُتضهن  يسفن ،

.يروف نم  سولجلا  تدواعو  ماعطلا 
جيجض يأ  الو  كاوشأو  قعالمل  نينر  يأ  كانه  دعي  مل 

ملو كارح ، ريغ  نم  ةعاقلا  نجسلا  سارح  ىصقت  عضمل :
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ةفلاخم ىلع  ؤرج  يذلا  ردصملا  نّيعي  نأ  مهنم  دحأ  حلفي 
عمسأ يب  اذإو  تاظحلل ، ليقثلا  تمصلا  اذه  رمتسا  .نوناقلا 

«. نايردأ  » يداني ًافولأم  ًاتوص 
عيمجو تانيجسلا  ةيحان  مهسوؤر  ءانجسلا  عيمج  رادأ 

اولعف سارحلا  ىتح  ءانجسلا ، هاجتاب  نرظن  تانيجسلا 
بقاري ةعاقلا  يبناج  نم  دحاو  لك  ناكو  هسفن ، ءيشلا 

.رخآلا بناجلا 
تمدقت ِتنأو  كبشملا ، زجاحلا  وحن  تمدقتو  ُتضهن 

وحن ةلواط ، ىلإ  ةلواط  نم  اندحاو ، راس  اذكهو  .ًاضيأ 
ىلع ةشهدلا  تلوتساو  .بيهم  تمصلا  نم  وج  يف  رخآلا 

.ًانكاس مهدحأ  كرحي  ملف  سارحلا 
نيفرذت ةبحاش ، كتئيه  راتمأ ، دعب  ىلع  الإ  ِتنك  ام 

ةأرج انلكو  كبشملا  زجاحلا  نم  انبرتقا  .كلذك  انأو  عمدلا ،
اندحأ نكي  مل  ثيحب  ةديدش  ةفهلب  ةرظتنملا  ةظحللا  هذه  يف 

نابضقلا ربع  انيديأ  تقالتو  اندصرتت ، يتلا  اصعلل  ثرتكي 
ىقتلاو كبشملا  زجاحلاب  يهجو  ُتقصلأف  انعباصأ ، تكباشتو 

«، كبحأ  » كل تلق  ينيص ، نجس  معطم  يف  .يمف  قوف  كمف 
ام ينتلأس  مث  كبحأ .« ًاضيأ  انأو  : » ةلئاق تنأ  تمتمت  اميف 

لخاد نم  : » ينتبجأو .كررحأل  تيتأ  دقل  .انه  لعاف  انأ 
، لاعفنالا ةأطو  تحت  تركف ، تنك  ام  ينأ  حيحص  نجسلا «؟
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ذإ كلذ ، يف  ريكفتلل  تقولا  يل  عستي  مل  .ليصفتلا  اذه  يف 
ةبرضو .ّيتبكر  ينث  ىلإ  يذخف  ىلع  تلاهنا  ةبرض  ينتعفد 

تنك .ةوقلاب  ِكوداتقا  دقل  .ًاضرأ  ينتحرط  ّيوقح  ىلع  ةيناث 
.كمسا قعزأ  تنكف  ًاضيأ  ينوداتقاو  يمسا ، نيقعزت 
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ارديه
ناك امو  ةصاخ ، فورظلا  تناك  انيليإل ، رتلاو  رذتعا 
ليلق امع  رظتني  نكي  مل  ول  ًالعتشم ، يولخلا  هفتاه  كرتيل 

، لاصتالا اذه  ىقلتي  نأ  انيليإ  هتجر  .نيصلا  نم  تامولعم 
عضب وطخي  وهو  ىهقملا  فيصر  نم  دعتباو  رتلاو  ضهنف 

بلص يف  لخدي  يروفيإ  ناك  .أفرملا  هاجتاب  تاوطخ 
: رابخألا

تطح دقل  .ماودلا  ىلع  ءيش  ال  يديس ، اي  الك ،  ـ
هنإف .يتاباسح  تحص  نإ  ىرج ! ام  اذه  نيكب ، يف  هترئاط 

يف هنأ  ليختأو  يضاقلا  اهيف ، نحن  يتلا  ةعاسلا  يف  لباق 
امهعدنل .ًاضيأ  ناعمتجم  امه  امبرلو  نجسلا ، ىلإ  قيرطلا 
امهتداعس ىدم  رّوصت  .اهناقحتسي  يتلا  ةفلألاب  نامعني 
.يب لصتي  املاح  كفتاهأ  نأب  كدعأ  ديدج ! نم  امهئاقتلال 

.ةلواطلا ىلإ  ًادئاع  ةعامسلا  رتلاو  عضو 
ءالمز نم  دحاو  ىوس  فسألل  نكي  مل  انيليإل : لاق 

.ةمولعم ىلإ  ةجاح  يف  ناك  يذلا  ةيميداكألا 
.انيليإ امهل  اهتبلط  يتلا  ىولحلا  مامأ  امهثيدح  اعبات 
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رهتراغ نجس 
فطع يل  بلج  دق  ماعطلا  ةبجو  ءانثأ  يلواطت  ناك 

ينطوحي يتنازنز  ىلإ  ًادئاع  تنك  امنيبف  يعم ، نينوجسملا 
نوقحتلي ءانجسل  ةقيدصلا  تاتبرلا  ضعبب  ُتيظح  ناسراح ،

يهو ةراكيس ، نجسلا  يف  يراج  يل  مدق  .مهتانازنز  رقمب 
الإ رطاخ ، ةبيطب  اهتلعشأف  ةميقلا ، ةغلاب  ةيده  انه  ربتعت 

ةبون ينترتعا  يوئر ، جمخب  ًارخؤم  يتباصإ  ببسب  هنأ ،
.ديدجلا يقيفر  ًاريثك  كحضأ  يذلا  رمألا  لاعس ،

شارفب ىطغم  ريرس  ةّدعك  مدختسملا  بشخلا  حول  ناك 
هتسمالمب دّدجتف  ءاطغ ، نم  ةكامس  دشأ  نوكي  داكي  شق 

نأ امف  ًادج ، ًابعتم  تنك  ينأ  ريغ  اصعلا  تابرض  عجو 
كلذك تنك  .مونلا  يف  تقرغتسا  ىتح  ريرسلا  ىلع  تددمت 

.ةرذقلا ةليللا  هذه  لاوط  اهايحم  ينقرافي  ملف  اريك ، تيأر 
تبواجت هيبنت  جنص  انظقيأ  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 

نم يعم  نوجسملا  لزنف  .نجسلا  ءاجرأ  لك  يف  هؤادصأ 
ىلع نيقلعملا  نيريصقلا  هيبروجو  هلاطنب  سبل  هدقرم ،

.ريرسلا ةمئاق 
هتعصق يراج  لوانتف  انتنازنز ، باب  سارحلا  دحأ  حتف 
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ةكرح يدبأ  الأ  سراحلا  ينرمأ  امنيب  ىشمملا ، ىلإ  جرخو 
.معطملا يلوخد  نود  لاح  ةحرابلا  يفرصت  نأ  تكردأف  .ام 

يل حيتتس  يتلا  تاعاسلا  تددع  تنك  ذإ  نزحلا  ينكّلمت 
.راظتنالا ّيلعف  نآلا  امأ  ماعطلا ، ةعاق  يف  ةيناث  اريك  ةيؤر 

.اهل أيهملا  باقعلل  قلقلا  ينباتنا  ىحضلا ، ىضقنا  امل 
مامأ وثجأ  دحلملا ، اذنءاهو ، ...ًادج  ةبحاش  اهنيح  تناك 

.ةنازنزلا نم  وجنت  يك  لفط ، رارغ  ىلع  هللا  ًايعاد  يريرس 
ةرتف اهنأ  دب  ال  .ةحابلا  يف  ءانجسلا  تاوصأ  ُتعمس 
ىلع قلقلا  ينلكآتي  يناكم  تثكم  .اهُتمرح  دقو  هزنتلا ،

ةذفانلا ىوتسم  ىلإ  عفترأل  ًادعقم  تقلست  مث  اريك ، ريصم 
يف نوشمي  ءانجسلا  ناك  .اهارأ  يلعل  ىلعألا  يف  ةريغصلا 

تنكف انأ  امأ  .ةفوقسم  ةحاس  نم  نيبرتقم  ةمظتنم  فوفص 
يب تّلز  ذإو  نزاوت ، ةلاح  يف  يعباصأ  سوؤر  ىلع  ًافقاو 

ضوهنلا تلواح  امنيبو  .ضرألا  ىلع  ًاحيرط  ينتدجو  مدقلا 
.ًامامت ةيلاخ  ةحابلا  تناك  ةيناث ،

دق ةريهظلا  نوكت  دق  ءامسلا ، دبك  يف  سمشلا  تعفترا 
ينوملعيل ًاعوج  تومأ  ينوكرتي  نل  كلذ  عم  مهنإ  .تناح 

نم انصيلختل  ينامجرت  ىلع  لّوعأل  تنك  ام  امك  .طابضنالا 
لبق اهب  تلصتا  دقف  يلابب ، ناج  ترطخو  .ناكملا  اذه 

.يرابخأ ىلع  مويلا  اهعلطأ  نأب  اهتدعوو  انيثأ  نم  عالقإلا 
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انتارافس هبنتس  اهلعلو  يلع ، أرط  ام  ًاثدح  نأ  مهفتس  اهلعل 
.مايأ ةعضب  لالخ 

يف مادقأ  عقو  اهتايوتسم ، ىندأ  يف  يتايونعمو  ُتعمس ،
.هرثأ عبتت  ىلع  ينربجأو  يتنازنز  سراح  لخد  .ىشمملا 

يف ينتدجوف  يندعملا  جردلا  انلزنو  ريغصلا  رسجلا  انزج 
يلإ اهوّدر  دقل  .يتعتمأ  ةحرابلا  هيف  اورداص  يذلا  بتكملا 
نود نم  ةحابلا  ىلإ  ينوقاسو  ةرامتسا ، ىلع  عيقوتلا  دعب 
باوبأ تقبطنا  قئاقد ، سمخ  دعب  .يل  ثدحي  اذام  فرعأ  نأ 
ةرايس تناك  .يتيرح  تددرتسا  دقل  يئارو ، نم  ةيحالصإلا 

ينامجرت مدقتو  بابلا  حتفنا  راوزلا ، فقوم  يف  ةنوكرم 
.يهاجتاب

ترذتعاو نجسلا  نم  يجارخإ  يف  هحاجن  ىلع  هُتركش 
.هب يبايترال  هل 

لاجر كداتقا  نأ  دعبف  كلذ ، يف  يل  لضف  ال  يل : لاق 
ثحبلل يتآ  نأ  ينم  بلطو  هبتكم  نم  يضاقلا  جرخ  ةطرشلا 

هنأ كيلإ  لقنأ  نأ  ًاضيأ  ينم  بلطو  .ةريهظلا  دنع  انه  كنع 
.بيذهتلا كتملع  دق  نجسلا  يف  اهَتيضق  ةليل  نوكت  نأ  لمأي 

.ةمجرتلاب الإ  موقأ  انأ ال 
؟ اريكو يروف : نم  تلأسو 
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.كءارو ْتفتلا  ءودهب : ينامجرت  ينباجأ 
ةمزر ةلماح  ِترهظو  ديدج  نم  حتفنت  باوبألا  ُتدهاش 

.يوحن ةضكار  ضرألا  ىلع  اهتعضوف  كفتك ، ىلع  كبايث 
نجس مامأ  اهلالخ  انقناعت  يتلا  ةظحللا  هذه  ًادبأ  ىسنأ  نل 

، نيفتخت تدك  ىتح  ةوقلا  غلابب  يلإ  ِكمضأ  ُتنك  .رهتراغ 
.حرفلا نم  نيشتنم  ًاعم ، رودن  نحنو  نيكحضت  تنك  كنكل 
هلجرب ضرألا  طبخيو  لعسي  نأ  نامجرتلا  لواح  ًاثبع 

ًارداق ناك  ءيش  ال  ماظنلا ، ىلإ  انهبني  يك  انيلإ  لسوتيو 
.انقانع ليطعت  ىلع 

كرج ىلع  ةرذعملا  كنم ، ةرذعملا  نيتلبق ، نيب  ُتبلطو ،
يمف ىلع  كدي  ِتعضوف  ةنونجملا ، ةرماغملا  هذه  ىلإ 

.انه ينع  ثحبت  تيتأ  َتيتأ ، دقل  تمتمت : مث  يتاكسإل ،
له ابابأ ، سيدأ  ىلإ  كب  ةدوعلاب  كتدعو  ُتنك   ـ

؟ نيركذت
ةرورسم ينكل  كنم ، دعولا  اذه  تعزتنا  دق  تنك  انأ   ـ

.هب َتيفو  كنأل  ًادج 
؟ تقولا اذه  لك  يدمصتل  تلعف  اذام  ِتنأو ،  ـ

ريغ ةياغلل ، ًاليوط  ًاليوط ، كلذ  ناك  دقل  يردأ ، ُتسل   ـ
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، كلذ ىوس  هلعفأ  ام  يدل  نكي  مل  ذإ  لمأتلل ، هتزهتنا  ينأ 
نيأ فرعأ  ينأ  نظأ  ينأل  ًاوت ، ايبويثأ  ىلإ  يب  بهذت  نل  كنإ 

.ايقيرفإ يف  تسيل  اهنإ  ةمداقلا ، ةعطقلا  دجأ 
انبكر اهنمو  ودكنش ، ىلإ  انلصوأف  نامجرتلا  ةرايس  انبكر 

.ةرئاطلا نتم  ىلع  انتثالث 
مل ام  دالبلا  يرداغت  نل  كنأب  اننامجرت  تدّده  نيكب ، يف 

هتعاس ىلإ  رظن  .مامحتسالا  هيف  نيعيطتست  قدنف  يف  انلزنُي 
.انفرصت تحت  اهلك  اهلعج  ةدحاو  ةعاس  انلهمأو 

نإ كل  ُتلق  دقف  دهشملل ، هابتنا  يأ  رعأ  مل  ةفرغلا 409 ،
بتكملا كلذ  ءارو  تسلج  .ركفلا  دراش  ءرملا  لعجت  ةداعسلا 

ينكل يرظان ، مامأ  دتمت  نيكبب  اذإو  .ةذفانلا  ةلابق  ريغصلا ،
ىوس رخآ  ًائيش  دهاشأ  نأ  ديرأ  انأف ال  ًاقالطإ ، اهب  يلابأ  ال 

نيحتفت رخآل ، نيح  نم  .هيلع  نيمانت  يذلا  ريرسلا  اذه 
نسح وه  مك  طق  يمهفت  مل  كنإ  يل  ةلئاق  نيطمتتو ، كينيع 

نيمضت كنإ  ةفيظن ، ةءالم  يف  هتحار  ءرملا  ذخأي  نأ 
تلز ام  يهجو ، اهب  نيقشرتو  كيعارذ  نيب  ةداسولا 

.كيهتشأ
نم رثكأ  ىضم  دقف  بضغلا ، ةسيرف  نامجرتلا  نأ  دب  ال 

، مامحلا ةيحان  نيهجوتت  كتيأرو  ِتضهن  .انه  نحنو  ةعاس 
ملو ةيسنج ، دهاشم  ةيؤر  يف  ةذل  دجي  صخشب  ينّتعنف 

178



، كيقاسو كرهظ  ىلع  بدنلا  ُتظحال  .رذع  يأ  سمتلأ 
اهنع ثيدحلا  نيديرت  ال  كنأ  كتارظن  نم  ًاكردم  ُتردتساف 

ينحنمي ءاملا  ريرخ  نإ  ليسي ، مامحلا  ءام  تعمسو  .نآلا 
روهظلا دواعي  يذلا  لاعسلا  اذه  كعامس  نود  لوحيو  ةوق 

يف تناك  امك  رركتت  نل  رومألا  ضعب  .ةئيس  ىركذ  هنأك 
تناك يتلا  ةالابماللا  هذه  تدقف  نيصلا  يفف  يضاملا ،

هذه يف  يدحو  ىقبأ  نأ  ىشخأ  ينإ  .ةنينأمط  ينألمت 
كنع ينلصف  ول  ىتحو  تاظحللا ، ضعبل  ىتحو  ةفرغلا ،
دعأ مل  يسفنل ، هب  حوبلا  فاخأ  ينكل ال  طيسب ، زجاح  درجم 

كل حوبلا  فاخأ  دعأ  مل  امك  كب  قاحتلالا  ةيغب  مايقلا  فاخأ 
.كلذ لكب 

اتقاطب ْتنّوُد  نأ  امف  رخآ ، دعوب  ُتيفو  راطملا ، يف 
.ناجب لاصتالاب  انمقو  فتاهلا  ةفرغ  ىلإ  ِكُتدق  ىتح  انناريط 
ءاكبلا يف  ِتعرش  كنكل  ةئدابلا ، تناك  امكيأ  فرعأ  مل 

نيكحضت ِتذخأ  مث  هذه ، ةريبكلا  قالطنالا  ةطحم  طسو 
.نيجشنتو

ِتلقو .ليحرلا  نم  دب  ال  ناكو  ًاعيرس ، ةعاسلا  ترم 
كلوصو روف  اهب  نيلصتت  فوس  كنإو  اهنيبحت ، كنإ  ناجل 

.انيثأ ىلإ 
جيشنلا يف  ًاددجم  ترجفنا  ةعامسلا ، تعضو  امدنع 
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.كيساوأ نأ  ًاريثك  يلع  ّقشو 
شيتفت ةلحرم  انزتجا  دقل  .انم  ءايع  دشأ  اننامجرت  ادبو 
ًارورسم ودبي  ناك  .ًاحاترم  ًاريخأ  هتيأرف  رفسلا ، تازاوج 

ءارو نم  انيلع  ةيحتلا  ءاقلإ  نع  ّفكي  مل  هنأ  ىتح  ًادج 
.جاجزلا

ِتدنسأ .ةرئاطلا  نتم  ىلع  اندعص  امدنع  ًاليل  ناوألا  ناك 
.ةرئاطلا عالقإ  لبق  ىتح  تمنو  ةوكلا  ىلإ  كسأر 

ةقطنم انزج  انيثأ ، هاجتاب  طوبهلاب  مّهن  انك  اميفو 
نأ ول  امك  ةدشب ، اهتممضو  يديب  ِتكسمأف  .يوج  بارطضا 

، كئاهلإ يف  ينم  ةبغر  ُتجرخأ ، اهدنع  .كقلقي  طوبهلا  اذه 
كتيحان ُتلمف  مادنكران ، ةريزج  يف  اهانفشتكا  يتلا  ةعطقلا 

.اهايإ كتيرأو 
ىدحإ هيف  دجوت  يذلا  ناكملاب  ملع  ىلع  كنإ  يل  ِتلق   ـ

.ىرخألا عطقلا 
؟ تازهلا هذه  لثم  مواقتل  ًاقح  ْتعنُص  تارئاطلا  له   ـ

؟ ةعطقلا هذه  يه  نيأ  ًاذإ ، .قلقلل  يعاد  ال   ـ
مضت تناك  ىرخألا  كدي  نأل  ةقيلطلا ـ  كديب  ِتجرخأ 

نم امهبيرقت  يف  اندّدرتو  .كتدالق  ةديازتم ـ  ةوقب  يدي 
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يئاوه بطم  َلاح  تقو  يف  كلذب  مايقلا  انضفرو  امهضعب 
.انتبغر قيقحت  نود 

دنع ةفاك  رومألا  هذه  كل  يورأس  ةلئاق : ينتوجرو 
.ضرألا ىلع  انطوبه 

.ًادحاو ًارثأ  لقألا  ىلع  ينطعأ   ـ
نفاب جيلخ  نيب  ام  ناكم  يف  ىربكلا ، لامشلا  ةقطنم   ـ

دب رتموليك ال  فالآ  ةعضب  نع  ةرابع  وهو  روفوب ، رحبو 
ئداب يندعاستس  نكلو  اذامل ، كل  حرشأس  اهفاشكتسا ، نم 

.كتريزج ةرايز  ىلع  رمألا 
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ارديه
ىلع نيتعاس  دعب  اندعصو  يسكات ، ةرايس  انيثأ  يف  انبكر 
لخاد ةسلاج  ِتنك  .ارديه  ىلإ  ةهجتملا  ةنيفسلا  نتم 

.يفلخلا رسجلاب  انأ  ُتقحتلا  نيح  يف  ةروصقملا 
؟ رحبلا راود  نم  وكشت  كنإ  يل  لقت  ال   ـ

.قلطلا ءاوهلا  نم  ديفتسأ  نأ  بحأ   ـ
ءاوهلا يف  ميقت  نأ  يف  بغرت  كنكل  دعترت ، تنأ   ـ

لوقت ال  اذامل  رحبلا ، راودب  باصت  كنأب  فرتعا  قلطلا ؟
؟ ةقيقحلا

بكرملا رهظ  ىلع  نزاوتلا  ىلع  ةظفاحملا  مدع  نأل   ـ
يف ةبارغلا  ام  ىرأ  الو  ينانوي  ىلإ  ةبسنلاب  ًابيع  ربتعُي  داكي 

.كلذ
ديعبب سيل  نمز  ذنم  يب  مكهتي  ناك  ًادحاو  فرعأ   ـ

ىلع ٍنحنم  انأو  ُتبجأ  ...ناريطلا  راود  نم  وكشأ  ينأل 
.مكهتأ نكأ  مل  نيزباردلا :

، ةروصقملا ىلإ  دعنل  فجتريو ، يدامر  رضخأ  كهجو   ـ
.ضرمب ًاقح  ةباصإلا  ىلإ  رمألا  كب  يهتنيس 
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، لخادلا ىلإ  ينيرجت  كتكرتو  ةديدج ، لاعس  ةبون  ينتكلمت 
ديرأ تنك  ام  ينأ  ريغ  ينتدواع ، ىمحلا  نأ  ًالعف  ترعشو 
نكأ ملو  يتيب  ىلإ  كباحطصال  ديعس  انأف  .كلذ  يف  ريكفتلا 

.ةظحللا هذه  ءافص  ءيش  رّدكي  نأ  بغرأ 
، يمأ رطخأ  يك  هيريب » « ـ لا ىلإ  لصن  نأ  ترظتنا 

ةنوآلا كلت  يف  تروصت  وسرت ، ةنيفسلا  تناك  امنيبو 
نحنف لافتحا ، يأ  ّدعُت  الأ  اهتوجر  دق  تنكو  .اهتاخيبوت 

ردق مونلا  وهو  دحاو  ءيش  يف  الإ  ملحن  نكن  ملو  ناقهرم 
.يهتشن ام 

يتلا ىلوألا  ةرملا  يه  هذهو  .اهتيب  يف  يمأ  انتلبقتسا 
ىلع ثعبي  ام  انرهظم  يف  تأر  دقل  .ةفئاخ  اهيف  كدهاشأ 

ةلاخلا امأ  .ةفرشلا  ىلع  ةفيفخ  ةبجو  انل  تدعأف  رعذلا ،
نحن اندحو  انعدت  يكل  ةيرقلا ، يف  ءاقبلا  ترثآف  انيليإ 
كيلع تلاهنا  ىتح  ةدئاملا  ىلإ  انسلج  نإ  امو  .ةثالثلا 

، مالسب ككرتت  اهّلع  اهدّعوتأ  نأ  ُتلواح  ًاثبعو  .ةلئسألاب 
عضولا عم  تفيكتف  ِتنأ  امأ  .اهيف  ّرثأ  ءيش  ال  نكلو 
تعضو ةديدج  لاعس  ةبون  ينتباتنا  مث  رطاخ ، ةبيطب  اهتبجأو 
تناكو يتفرغ ، ىتح  يمأ  انتقفارو  .ةرهسلل  ًايئاهن  ًادح 
عمسن نحنو  انمنف  ةءالملا ، نم  حوفت  ةيكز  ىمازخ  ةحئار 

.روخصلاب اهمادطصا  دعب  جاومألا  ءافكنا 
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دقف .كعباصأ  سوؤر  ىلع  ركابلا ، حابصلا  يف  ِتضهن ،
مونلا يف  كتداع  نع  نيلختت  نجسلا  ةريسأ  كتماقإ  كتلعج 

رئاخ تنك  ينكل  ةفرغلا ، نيرداغت  كتعمسو  .ىحضلا  ىلإ 
، خبطملا يف  يمأ  نيثداحت  ِتنك  .كتعباتم  ىلع  ىوقأل  ىوقلا 

ىلإ ُتدع  نأ  ُتثبل  امو  اهعم ، مات  قفاوت  ىلع  كنأ  يل  ادبو 
.مونلا

ةياهن دنع  ةريزجلا  يف  لزن  رتلاو  نأ  دعب  ام  يف  ُتملع 
بكرف انلوصوب ، هرطختل  ةحرابلا  انيليإ  هتفتاه  دقو  .ىحضلا 
رفسلا ةرثكل  هنأ  يل  حاب  موي ، تاذو  .هروف  نم  ةرئاطلا 
ًاريثأت ةئراطلا  يفورظ  تّرثأ  ارديهو ، ندنل  نيب  ًابايإو  ًاباهذ 

.لاومأ نم  هرخّدا  ام  يف  ًاداج 
اريك انيليإ ، رتلاو ، نم  لك  لخد  رهظلا ، دعب  علطم  يف 
حيرط ينوأر  نيح  ةككفتم  مهتائيه  تناك  .يتفرغ  يمأو 
ةداّمك ينيبج  ىلع  يمأ  تعضو  .ىمحلا  ينبهلت  شارفلا 

اهتاجالع دحأ  يهو  انيكلا ، قاروأ  ةصالخ  يف  ةعوقنم 
حار يذلا  ءادلا  ىلع  بلغتلل  يفكت  نل  يتلا  ةميدقلا 
يف ركفأل  تنك  ام  ةأرما  ينتداع  تاعاس ، دعب  .ينحاتجي 
لك لجسي  نأ  هتداع  نم  ناك  رتلاو  نكل  اهتيؤر ، ةدواعم 

ةدايقب هنيح  يف  تماق  ًاضيأ ، ةبيبط  فتاه  مقر  ىتح  ءيش 
.ريغصلا دوسألا  هرتفد  تاحفص  يف  اهمقر  قلزناو  ةرئاط 
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: يديب ةكسمم  يريرس  ىلع  زتراوش  يفوص  ةبيبطلا  تسلج 
نم يناعت  لب  قفانت  ال  فسألل ، تنأ ، ةرملا ، هذه  يف   ـ

.نيكسملا يقيدص  اي  ةديدش ، ىمح 
يوئرلا جمخلا  ساكتنا  تّصخشو  يتئر  ىلإ  تتّصنت 

، انيثأ ىلإ  ًاوت  تلقُن  ول  ْتلّضف  تناك  .هنع  يمأ  اهتملك  يذلا 
تبه دقل  .كلذب  حمسيل  ناك  ام  ةيوجلا  لاوحألا  ءوس  نكل 
ىلع ىوقتل  ةريغصلا  اهترئاط  نكت  ملو  رحبلا  جاهو  ةفصاع 
نم يننكمت  ةلاح  يف  تنك  ام  لاوحألا ، قلطم  يف  .عالقإلا 

.رفسلا
انيلع اهضرفت  يتلا  بعاتملا  لّمحت  نم  دب  ال  اريك : تلاق 

.ًارحب ةحاتملا  تاناكمإلا  عم  قفاوتلا  يغبني  فورظلا ،
نيعبسو نيتنثا  تماد  .مايأ  ةثالث  ةفصاعلا  ترمتسا 

تناك .ةريزجلا  ىلع  متلم » « ـ لا حير  اهلالخ  تبه  ةعاس 
« دالكيسلا  » رزج ةيحان  نم  فصعت  يتلا  ةيتاعلا  حيرلا 

ةعضب فقسلا  دقف  دقو  تيبلا  قطقطيو  راجشألا ، ينحت 
ىلع مطحتت  جاومألا  عمسأ  يتفرغ ، نم  انأ ، تنكو  .ديمارق 

.روخصلا
تناك املاح  نكلو  فويضلا ، ةفرغ  ىلإ  اريك  يمأ  تلزنأ 

، تناكف ةبيبطلا  امأ  .يبرقب  مانتو  يلإ  مضنت  ئفطنت ، راونألا 
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لبقُت اهسفنل ، اهحنمت  يتلا  ةردانلا  ةحارلا  تاقوأ  لالخ 
ًايدحتم ةلتلا  قلستي  ناكف  رتلاو  امأ  .يلع  رهسلاو  ةبوانملل 

هارأف يندوعيل ، مويلا  يف  نيترم  رامح  رهظ  ىلع  هفوخ 
، هيمدق صمخأ  ىلإ  هسأر  ةمق  نم  ًاللبم  يتفرغ  لخدي 

.ةفصاعلا هذه  كرابي  هنأ  مك  ينربخيو  يسرك  ىلع  سلجيف 
نم ًاءزج  دهاش  دق  هيلع  داتعا  يذلا  فويضلا  تيب  ناكو 

امنيب اهتيب ، يف  هئاويإ  ىلع  وتلل  انيليإ  تمزعف  .ًاعلتقم  هفقس 
يف اريك  دوجول  ىلوألا  تاظحللا  تدسفأ  ينأل  جايهلا  ينكّلمت 
نأ كردأ  ينلعج  يلوح  ًاعيمج  مهروضح  نكل  ةريزجلا ،

ٍضام نم  ًاءزج  تسمأ  ةيلاعلا  اماكاطأ  باضه  يف  يتلزع 
.رباغ

ىمحلا تّلوو  متلم » « ـ لا حير  تأده  عبارلا ، مويلا  يف 
.اهعم
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مادرتسمأ
، نيتقد بابلا  ّقُد  .ةفيحص  ةءارق  يف  ًاكمهنم  زريكاف  ناك 

هدي سدو  ًايئاقلت  هبتكم  جرد  حتف  ًادحأ ، رظتني  نكي  مل  ذإو 
.هجولا مهجتم  يروفيإ  لخد  .هيف 

تنك دقف  ةنيدملا ، يف  كنأ  ينربخت  نأ  كتعاطتسا  يف  ناك 
.راطملا يف  كنع  ثحبلل  ةرايس  تلسرأ 

.هأرقأ ام  يدل  ناك  هنأل  ةيئابرهكلا  ةلفاحلا  ُتبكر   ـ
ًائيش ّدعُأ  مل  رذحب : جردلا  ًاقبطم  مالكلا ، زريكاف  فنأتسا 

.ءاشعلل
.ماودلا ىلع  اذكه  ًائداه  كارأ  يروفيإ : سمه 

ال ضعبلاو  رصقلا ، يف  نيرئازلا  نم  ةلق  ُلبقتسأ   ـ
ىلإ فرصنن  مث  ءاشعلا ، ىلإ  بهذنل  ايه  .مهمودقب  رطخُأ 

.بعللا
.كعم ملكتلل  لب  ةزرابملل  ِتآ  مل   ـ

، ًادج لابلا  لغشنم  كنأ  ودبي  ةداج ! ةجهل  نم  اهل  اي   ـ
.يقيدص اي 
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نالعإلا ريغ  نم  وحنلا  اذه  ىلع  يلوصول  ةرذعملا   ـ
.كملكأ نأ  ىنمتأو  يبابسأ  يل  ناك  نكلو  يمودق ، نع 

، انه نم  ديعبب  سيل  معطم  يف  ةلزعنم  ةلواط  فرعأ   ـ
.ريسملا ءانثأ  شقانتنسو  هيلإ  كب  بهذأس 

ةعاق ازاتجا  .رطملا  نم  يقاولا  هفطعم  زريكاف  ىدترا 
قوف هرورم  ىدل  يروفيإ  فقوتو  ىربكلا ، ماد »  » رصق
ىلع ةشوقنملا  ةيوامسلا  ةركلا  فصنل  ةيكلفلا  ةطيرخلا 

ةموسرملا ملاعلا  ةطيرخ  دهاشيل  فقوت  ةيماخرلا ، ضرألا 
.هيمدق تحت 

.ثاحبألا فنأتسُت  فوس  ةباهمب : هقيدصل  لاق 
ام لك  تلعف  كنأ  يلإ  ليخي  تئجوف ، كنإ  يل  لقت  ال   ـ

.كلذ مامتإ  لجأ  نم  كعسو  يف 
.هيلع مدنلا  ىلإ  رطضأ  الأ  لمآ   ـ

.كيلإ فّرعتأ  دعأ  مل  انأ  بيئكلا ؟ رهظملا  اذه  اذامل   ـ
ريثتس .مئاقلا  ماظنلا  مخز  يف  ًادج  ًاديعس  تنك  يذلا  تنأ 

، ةيناث ةيحان  نم  .ًاحرف  ريطت  نأ  كشوتسو  ةقفوم ، ةلبلب 
، ةرماغملا هذه  يفو  ءيش  لك  قوف  كزفحي  يذلا  ام  لءاستأ 
نم كرأثب  ذخألا  مأ  ملاعلا  لصأ  لوح  ةقيقحلا  فاشتكا  وهأ 

؟ مايألا رباغ  يف  كوحّرج  نيذلا  صاخشألا  ضعب 
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، ًاعم نيرمألا  نم  ليلقلا  ناك  ةيادبلا  يف  هنأ  روصتأ   ـ
يعم مهتكرشأ  نيذلاو  ثحبلا  اذه  يف  يدحو  دعأ  مل  ينكل 

.اهب نورطاخي  اوكفنا  امو  مهتايحب  اورطاخ 
ةريدج ةنيعل  ةبرض  َتيقلت  ًاذإ  اذه ؟ كعزفي  لهو   ـ

.ةريخألا تاقوألا  هذه  يف  خيشب 
.ًاقزأم هجاوأ  ينكل  ًافئاخ  تسل   ـ

اي ةمخفلا ، ةهدرلا  هذه  نم  ءاتسم  ينأ  ينعي  ال  اذه 
نم رثكأ  امهؤادصأ  بواجتت  انيتوص  نأ  دجأ  امنإ  يزيزع ،
تنك نإ  جرخنل ، .ليبقلا  اذه  نم  ةثداحم  صوصخب  داتعملا 

.ًاقفاوم
لصو ىتح  ةهدرلل  ةيبرغلا  ةياهنلا  هاجتاب  زريكاف  مدقت 

ىلإ يدؤي  ًاملس  طبهو  يرجحلا  رادجلا  يف  يفخ  باب  ىلإ 
يروفيإ دشرأ  دقو  .ماد  رصق  يف  ضرألا  تحت  ام  قباوطلا 

ةانقلا ولعت  يتلا  ةريغصلا  ةيبشخلا  روسجلا  دادتما  ىلع 
.ًانايحأ ًاقلز  ريسلاو  ًابطر ، عقوملا  ناك  .ةينطابلا 

ءاملا اذه  يف  عقت  نأ  دوأ  ال  كيلجر ، عضت  نيأ  هبتنا   ـ
: بيج حابصم  ءيضي  وهو  زريكاف ، فاضأ  مث  .درابلا  رذقلا 

.ينعبتإ
يف مّكحتي  راسد  ناك  ثيح  بشخ  ةطفاي  مامأ  نم  ارم 
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ةلاصلاب قاحتلالا  يف  بغري  ناك  امل  زريكاف  اهريدي  ةيلآ 
.هقيرط لصاو  لب  اهدنع  فقوتي  مل  .ةيتامولعملاب  ةصاخلا 

ىرخأ تاوطخ  عضب  رمألا ، يف  ام  لك  اذه  يروفيإل : لاق 
كآر دق  مهدحأ  ناك  نإ  يردأ  .ةريغص ال  ةحاب  ىلإ  يهتننو 

جرخت كاري  نل  ًادحأ  نأ  نيقي  ىلع  نك  نكل  رصقلا ، لخدت 
.هنم

.ًادبأ اهدوعتأ  نل  ةبيرغ ، ةهاتم  نم  اهل  اي   ـ
وحن يدؤملا  رمملا  كلسن  نأ  انعسو  يف  ناك   ـ

دق انلجرأ  تناكلو  ةبوطر ، رثكأ  هنكل  ةديدجلا ،» ةسينكلا  »
.تلّلبت

يف امهيسفن  ايفلأو  تاجرد  عضب  ادعص  ًاباب ، زريكاف  عفد 
ةقاي يروفيإ  عفر  ةدراب ، حير  امهتباصأ  .قلطلا  ءاوهلا 

مادقألا ىلع  ًاريس  ناميدقلا  ناقيدصلا  دعص  مث  .هفطعم 
.ةانقلا يذاحي  يذلا  عراشلا  تارتس ،» كوه  »
؟ كقلقي يذلا  ام  ًاذإ ، زريكاف : فدرأ 

.نانثإلا َيايمحم  ىقالت  دقل   ـ
عينشلا بلقملا  دعبف  حجرألا ، ىلع  ديعس  ربخ  هنإ   ـ

ًالدب ثدحلاب  لفتحن  نأ  دب  نوتشآ ال  ريس  ىلع  هانبعل  يذلا 
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.نيبيئك نيهجو  راهظإ  نم 
.دحلا كلذ  دنع  فقوتي  نأ  كشأ   ـ

نيح ءيشلا  ضعب  ًايوق  ًاعافدنا  َتعفدنا  دقل   ـ
ًاديزم كيلع  تحرتقا  تنك  امنيب  هراد ، رقع  يف  هتززفتسا 

.رذحلا نم 
راثآلا ةملاع  ديعتست  نأ  دب  ال  تقولا ، انيدل  نكي  مل   ـ

ءارو تنفعت  دق  تناك  .نكمم  تقو  عرسأ  يف  اهتيرح  ةباشلا 
.ةيافك نابضقلا 

لوانتم جراخ  اهئاقبإ  يف  لضفلا  نابضقلا  كلتل   ـ
.ًاضيأ ةيكلفلا  ءايزيفلا  ملاع  ةيامح  يلاتلابو  نوتشآ ،

.كلذك هيلع  موللاب  ىحنأ  يبغلا  اذه   ـ
؟ ليلدلا كيدل  له   ـ

تيأر هل ! مسلا  ّسد  نم  وهو  كلذ ، نم  دكأتم  ينإ   ـ
.نوتشآ ةقيدح  يف  نسحلا » تس   » تابن نم  ةريبك  تايمك 

.ةرطخ ةيوئر  تافعاضم  ةتبنلا  هذه  ببست 
تس  » مهيدل سانلا  نم  نيريثك  نأ  نيقي  ىلع  ينإ   ـ
كلذ عم  اودمعي  نأ  ريغ  نم  مهفير  يف  ومنت  يتلا  نسحلا »

.ةلمجلاب سانلا  ميمست  ىلإ 
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يلعل هلعف ، لجرلا  اذه  عيطتسي  ام  ملعن  نحن  زريكاف ،  ـ
ركفأ تنك  ةيور ، الب  سيل  نكلو  ةفينع ، ةقيرطب  تفرصت 

...صالخإب
! كثاحبأ فانئتسال  ناح  تقولا  نأ  ركفت  َتنك   ـ

كلامعأ ةلصاوم  نكلو  كعفاود ، مهفأ  يروفيإ ، ينعمسإ ،
ةعطق نع  ثحبلل  اداع  اذإ  .رطخلا  نم  نمأم  يف  تسيل 
ينعسي ال  انأف  .نيرخآلا  مالعإ  ىلإ  رطضأسف  ةديدج ،

.ةنايخلاب ًامهتم  يسفن  ىرأ  نأب  ةياهن  ام ال  ىلإ  ةفزاجملا 
، ةرذق ةساكتنال  نايردأ  ضّرعت  رضاحلا ، تقولا  يف   ـ

.نانويلا يف  ناحيرتسي  اريكو  وه 
.ةنكمم ةدم  لوطأ  ةحارتسالا  هذه  رمتست  نأ  لمأنل   ـ

يروفيإ فقوت  .ةانقلا  ولعي  ًارسج  زريكافو  يروفيإ  كلس 
.نيزباردلا ىلع  هقفرمب  أكتاو 

هلضفأ يذلا  عقوملا  هنإ  عقوملا ، اذه  بحأ  زريكاف : دهنت 
.انه دهاشملا  ةليمج  يه  مك  رظنأ  .مادرتسمأ  لك  نم 

كفرعأو زريكاف ، كتدعاسم ، ىلإ  ةجاح  يف  ينإ   ـ
امك نكلو  ةعامجلا ، نوخت  نأ  ًادبأ  كنم  بلطأ  نلو  ًاصلخم 

، ًالجآ مأ  ًالجاع  تافلاحت  لكشتتس  يضاملا ، يف  لاحلا  تناك 
...هءادعأ نوتشآ  ريس  ّدعيسو 
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لوح دعقم  كل  دعي  مل  هنأ  امبو  مهّدعتس ، تنأ  كلذك   ـ
ددع ربكأ  عنقيس  يذلا  كلاح  ناسل  نوكأ  ول  ىنمتت  ةلواطلا ،

؟ ينم هرظتنت  ام  اذهأ  نكمم ،
.ًاليلق هنم  رثكأو  اذه  ًالئاق : يروفيإ ، دهنت 

؟ كلذ ريغ  اذامو  زريكاف : شهُد 
دعأ مل  لئاسو  مادختسا  ىلإ  لصوتلا  ىلإ  جاتحأ   ـ

.اهكلتمأ
؟ لئاسولا نم  عون  يأ   ـ

.كتايطعم كنب  ةعجارمل  كبوساح  ىلإ  ةجاح  يف  انأ   ـ
انرمأ فشتكي  نأ  ثبلي  ال  ذئدنع  ًاقفاوم ، تسل  ال ،  ـ

.رطخلل انأ  ضرعتأو 
فلخ ًاريغص  ًازاهج  لصت  نأ  َتلبق  نإ  كلذ  لصحي  نل   ـ

.ةيجراخلا كتطحم 
؟ ةزهجألا نم  عون  يأ   ـ

فشكلل لباق  ريغو  رذح  لاصتا  حتفب  حمسي  زاهج   ـ
.ًاعم نآ  يف 

نوفظوملاف ةعامجلا ، نأش  نم  طحت  كنإ   ـ
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نم مه  اهيدل  نولمعي  نيذلا  ةيتامولعملا  يف  نوصصختملا 
ءالؤه ىمادُق  نم  مه  مهضعب  نأ  ىتح  نييتامولعملا ، ةريخ 

.نيفيخملا نيعلوملا 
نحن زريكاف : ىلإ  ةريغص  ةبلع  دمي  وهو  يروفيإ ، لاق 
كيلع امف  مويلا ، باش  يأ  نم  ًاريخ  جنرطشلا  بعلن  نانثالا 

.يب ةقثلا  الإ 
ديرت له  زازئمشالا : نم  ءيشب  ةدعلا  ىلإ  زريكاف  رظن 

؟ تّصنتأ ينلعجت  نأ 
ىلإ جلأل  كدنع  ةرفيشلا  ماظن  مادختسا  لعفلاب  ديرأ   ـ

.ةرطاخم يأل  ضرعتت  كنأ ال  كل  دكؤأ  ينإو  ةكبشلا ،
لاقتعالا رطخل  ضرعتأ  يب ، اوهبتشا  نإ  مهنإ   ـ

.ةلادعلا مامأ  لوثملاو 
مأ ال؟ كيلع  دامتعالا  عيطتسأ  له  زريكاف ،  ـ

يتباجإب ًاملع  كطيحأسو  ينم  هبلطت  ام  يف  ركفأس   ـ
نع يسفن  تّدص  دق  ةريغصلا  كتصق  نإ  .يرارق  ذاختا  روف 

.ماعطلل ةيهش  لك 
.ديدش عوجب  رعشأ  ُتنك  ام  انأ  كلذك  يروفيإ : هل  برعأ 

ام ةعفنم ؟ يأب  اذه  لك  دوعي  له  ًادهنتم : زريكاف ، لأس 
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؟ لقألا ىلع  كلذ  ملعت  له  حاجنلا ، يف  امهظوظح  يه 
َتعضو اذإ  نكلو  امهدحو ، ايقب  نإ  كلذ  مهديفي  املق   ـ
نيثالث ىدم  ىلع  اهُتعمج  يتلا  تامولعملا  امهفرصت  تحت 
فاشتكا امهيلع  ليحتسي  ال  كاذ  دنعف  ثاحبألا ، نم  ًاماع 

.ةصقانلا عطقلا 
؟ هيف دجاوتت  يذلا  عضوملا  نع  ةركف  كيدلأ   ـ

يف ىتح  كشت  َتنك  ليلق  لبق  زريكاف ، ىرتأ ،  ـ
.هيف بجتحت  يذلا  عضوملاب  متهت  تنأف  نآلا  امأ  اهدوجو ،

.يلاؤس نع  بجُت  مل  كنإ   ـ
.ًامامت حيحص  سكعلا  نأ  دقتعأ   ـ

؟ ًاذإ يه  نيأ   ـ
ةيناثلاو طسولا ، يف  ىلوألا  ةعطقلا  فاشتكا  مت  دقل   ـ

نيأ رزحت  نأ  كل  كرتأو  قرشلا ، ىلإ  ةثلاثلاو  بونجلا ، يف 
، زريكاف يبلط ، يف  ًايلم  ْرّكف  .ناتريخألا  ناتعطقلا  دجوت 
انأ كل  تلق  ينكل  ًايلاغ ، كفّلكي  هنأو  ًاهفات ، سيل  هنأ  فرعأ 

.كيلإ جاتحأ 
.زريكاف هب  قحلف  دعتباو ، هقيدص  يروفيإ  اّيح 
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هذهب باهذلا  يونت  تنأ ال  اننيب ، جنرطشلا  ّقدو » « ـ
؟ ةقيرطلا

؟ كتيب يف  ةفيفخ  ماعط  ةبجو  انل  ّدعُت  نأ  كعسو  يفأ   ـ
.ةصمحم زبخ  عطقو  نبجلا  ضعب  يدنع  نأ  دب  ال   ـ

، ةديج رمخ  سأك  عم  ضرغلاب ، كلذ  يفيس  ًاذإ ،  ـ
.رأثب يل  نيدم  تنأف  ةراسخلل ، دّعتساو 
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انيثأ
لضفب تدعتسا  دقو  ةفرشلا ، يف  نيسلاج  اريكو  انأ  انك 
ىلوألا ةرمللو  ياوق ، ةبيبطلا  اهب  ينتطاحأ  يتلا  ةيانعلا 

تداك ًاناولأ  يهجو  دّرتساو  .لاعس  نود  نم  ةليل  ُتيضمأ 
ةيرسقلا اهتماقإ  ةصرف  ةبيبطلا  تزهتنا  امك  .يمأ  نئمطت 
تاممتمو تاتابنلا  تاصالخ  ضعب  اهل  فصتو  اريك  صحفتل 
.ةيبلس ًاراثآ  اهيف  كرت  دق  نجسلا  ناك  ذإ  نيماتيفلا ، نم 

ةرئاط ةعاطتسابو  حيرلا ، تدكرو  ًائداه ، رحبلا  ناك 
.ديدج نم  مويلا  علقت  نأ  ةريغصلا  انتبيبط 

ةبجو يمأ  تّدعأ  ثيح  راطفإلا ، ةدئام  لوح  نيعمتجم  انك 
لالخ .ةكلم  ةبيبطلا  هذه  تناك  ول  امك  مامتهالا  نم  ديزمب 

ةوسنلا تناك  ماري ، ام  ىلع  اهيف  نكأ  مل  يتلا  ةلحرملا ، هذه 
صصق درس  نمساقتي  ةلماك  تاعاس  ًاعم  نيضق  دق 
ةفوغشم يمأ  تناك  .لابقتسالا  ةفرغو  خبطملا  نيب  تايركذو 

نم ةلقنتم  ةرئاط  دوقت  يتلا  ةبيبطلا  ةأرملا ، هذه  تارماغمب 
يهو ينتثح ، دقو  .ىضرملا  مزالتل  ةريزج  ىلإ  ةريزج 
لقألا ىلع  مايأ  ةعضبل  يتهاقن  ديدمتب  اهدعأ  نأ  ىلع  انقرافت 
يمأ اهتلعج  ةيصو  يهو  رخآ ، لمع  يأب  عورشلا  لبق 

اهتقفارو .ًاديج  اهعامس  يل  َّنستي  مل  لاح  يف  نيترم  اهديعت 
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ةفلألا نم  تاظحل  ضعب  ًاريخأ  انل  ةكرات  أفرملا  ىلإ 
.ةميمحلا

.يراوجب سلجت  اريك  تلبقأ  ىتح  انل  رادلا  تلخ  نإ  ام 
، ةعئار ةأرما  كمأو  نايردأ ، ةباذج ، ةريزج  ارديه   ـ

...نكلو انه ، سانلا  عيمج  بحب  ميهأ  انأو 
لب ءاقبلا ، لمتحأ  تدع  ام  ًاضيأ  انأو  اهايإ : ًاعطاقم  ُتلق ،

؟ اذه يمالك  كنئمطي  له  .كعم  ليحرلاب  ملحأ 
! معن ِهآ ، ةدهنتم : اريك  تباجأ 

نظأ ينيصلا ، نجسلا  يف  ةمساحلا  ةلوجلا  انبعل  دقل   ـ
تابوعص نود  انه  نم  تالفإلا  يف  حاجنلا  انناكمإب  هنأ 

.ركذُت
.رحبلا ضرع  ىلإ  اريك  ترظن 

؟ ِكاهد اذام   ـ
.ةليللا هذه  يراه » « ـ تملح ب دقل 

؟ كلانه ىلإ  ةدوعلا  يف  نيبغرت  له   ـ
هملحأ يتلا  ىلوألا  ةرملا  تسيل  هذهو  هارأ ، نأ  ديرأ   ـ

.رهتراغ نجسب  ّيلايل  يف  ينروزي  يراه  ءاج  املاطل  .اهيف 
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ام كلذ  ناك  نإ  وموأ ، يداو  ىلإ  ةيناث  قلطننل   ـ
.كلانه ىلإ  كبحصأ  نأب  كتدعو  دق  ُتنك  هنينمتت ،

مث يتفيظو ، لغشأ  لازأ  تنك ال  نإ  ىتح  ملعأ  ينإ ال   ـ
.انثاحبأ كانه 

.رطاخمل كضّرعأ  نأ  ديرأ  تدع  ام  ًايلاغ ، انتفلك  دقل   ـ
ةلاح يف  نيصلا  نم  ُتدع  دقل  قلذحت ، لك  نع  لزعمب   ـ

وأ ةعباتملا  رارق  نأ  روصتأ  ينكل  كتلاح ، نم  لضفأ  ةيحص 
.انيلك انب  قلعتي  اهمدع 

.يرظن ةهجو  نيفرعت  ِتنأ   ـ
؟ َكتعطق يه  نيأ   ـ

اهتبتر ثيح  ريرسلا  ةدضنم  يف  اهنع  تشتفو  ُتضهن 
، ةفرشلا ىلإ  ةيناث  ُتعجر  امل  .تيبلا  ىلإ  يلوصو  دنع 

تبِّرق .ةلواطلا  قوف  اهتدالق  تعضوو  اهدقع  اريك  تعزن 
اهاندهش يتلا  ةرهاظلا  تددجت  اتدحتا  نإ  امو  نيتعطقلا ،

.مادنوكران ةريزج  ىلع 
اتلعجو يوامسلا  قرزألا  نوللاب  ناتعطقلا  تغبطصا 

.ةدشلا ردان  ًاقيرب  ناقربت 
: امهناعمل فخ  نيتللا  نيتعطقلا ، يف  ةقّدحم  اريك  ينتلأس 
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نود نم  وموأ »  » يداو ىلإ  ُتدع  ول  كلذب ؟ ءافتكالا  ديرت  أ 
ةروصب يلمعب  مايقلا  ينعسو  امل  ّرسلا ، اذه  قارتخا 
هفشكت ىسع  ام  ركفأ  انأو  يمايأ  يضقأ  فوسو  ةحيحص ،

ءاقل دعو  مث  اهلك ، عطقلا  انعمج  ول  ام  يف  ةعطقلا  هذه  انل 
تائمب زوفأ  ينلعجت  نأ  رخآ : ًادهع  يلع  َتعطق  كنإ  دعو ،

اذه نأ  دقتعت  َتنك  اذإ  نكلو  يثاحبأ ، يف  نينسلا  نم  فالآلا 
! ءامص ةأرما  نذإ  يف  عقو  ضرعلا 

نهاك لايتغا  لبق  نكلو  اريك ، هب ، كتدعو  ام  ملعأ   ـ
لبقو ةدهو ، يف  طوقسلا  يف  كشون  نأ  لبقو  انراظنأ ، تحت 

نأ لبقو  رهن ، ىرجم  يف  ةرخص  يلاعأ  نم  فذقُن  نأ 
نع ةركف  ىندأ  كلمن  له  مث  ينيص ، نجس  يف  يميقت 

؟ اهيف ثحبلا  يغبني  يتلا  ةهجولا 
ددحم ءيش  نم  ام  ىربكلا ، لامشلا  ةقطنم  َكل : ُتلق   ـ

.هؤافتقا نكمي  رثأ  هنكلو  نآلا ، ىتح 
؟ حجرألا ىلع  رخآ  ناكم  يف  سيلو  كلانه  اذامل   ـ
صنلا كلذ  هيلإ  اندشري  ام  اذه  نأ  دقتعأ  ينأل   ـ

تنك مايأ  هيف  رّصبتلا  نع  ّفكأ  مل  ةيزيغلا ، ةغللاب  بوتكملا 
نأ بجي  ذإ  ندنل ، ىلإ  ةدوعلا  نم  دب  .رهتراغ ال  يف  ئرتهأ 

، ىربكلا ةيميداكألا  ةبتكم  نم  ًاقالطنا  ةساردلا  ىلع  فكعأ 
بجوتي امك  لامعألا ، ضعب  ىلع  عالطالل  ةجاح  يف  ينإ 
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.هيلع اهحرطأ  ةلئسأ  يدل  سكام ، عم  ثيدحلا  ةدواعم  يلع 
؟ يعبطملا كبحاص  ةيؤر  يف  نيبغرتو  أ   ـ

ينإ لقأ  مل  مث  ةيرخسلل ، ًاريثم  ودبت  كهجو ، بلقت  ال   ـ
لقن ةداعإ  ىلع  لمع  دقل  هيلإ ، ثدحتأ  نأ  لب  هارأ  نأ  بغرأ 

حلصتس طيسب ، ولو  فاشتكا  يأب  ماق  اذإف  ةطوطخملا ، هذه 
ةحص نم  ققحتأ  نأ  صخألاب  ديرأو  اهب ، ذخألل  هتامولعم 

.هعم ام  رمأ 
ةهيجو ةجح  انل  رّفوتس  ندنلف  انجاردإ ، دعنل  ًاذإ ،  ـ

.ارديه ةرداغمل 
.ًاعاطتسم كلذ  ناك  نإ  سيراب  ىلع  جّرعأسو   ـ

؟ ًاذإ سكام ، يرتل   ـ
.يروفيإ كلذك  روزأل  مث  ناج ! ىرأل  لب   ـ

.رفاسو هفحتم  كرت  زوجعلا  ذاتسألا  نأ  دقتعأ  تنك   ـ
هلعل يردي  نم  تعجر ، دقل  ىرت  مث  ترفاس ، ًاضيأ  انأ   ـ

؟ عجر ًاضيأ  وه 
، انليحر ةركفل  يمأ  انأ  ئيهأو  اهتعتمأ ، ئيهت  اريك  تضم 

دفنتسا دق  ناك  .ةريزجلا  رداغن  اننأ  هملعل  رتلاو  فسأ  اميف 
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ناك هنكل  نيمداقلا ، نيماعلا  لالخ  لطعلا  يف  صاخلا  هديصر 
هُتوعد .ارديه  يف  عوبسألا  ةياهن  ءاضق  يف  لمأي  لازي  ال 

عوبسألا هيقتلأسف  هططخ ، يف  ءيش  يأ  رييغت  مدع  ىلإ 
يرودب انأ  تدقع  ثيح  ةيميداكألا ، يف  رورس  لكب  لبقملا 
اهثاحبأب موقت  اريك  عدأ  نل  ةرملا ، هذه  .باهذلا  ىلع  مزعلا 

ًالوأ جّرعت  فوس  اهنأ  يل  تنلعأ  ذم  ًاصوصخو  اهدرفمب ،
.سيراب ىلإ  رفس  يَتركذت  تعتبا  اذل  سيراب ، ىلع 
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مادرتسمأ
اميف لابقتسالا ، ةرجح  ةكيرأ  ىلع  افغ  دق  يروفيإ  ناك 
ًاءزج ىضمأ  ثيح  هتفرغ ، ىلإ  بحسناو  ءاطغب  زريكاف  رّثدت 

نم هتعنم  يتلا  هراكفأ  يف  رظنلا  معني  وهو  ليللا  نم  ًاريبك 
نكل هتدعاسم ، حاحلإب  بلطي  ميدقلا  هكيرش  ناك  .مونلا 

رهشألاف .هتعمسب  ةرطاخم  ىلع  يوطني  هل  ةمدخ  ءادسإ 
هطبضو ةينهملا ، هتايح  يف  ةريخألا  نوكتس  ةمداقلا  ةليلقلا 

يف ماق ، .ةتبلا  هسامح  ريثيل  ناك  ام  ةنايخلا  مرجب  ًاسبلتم 
.يروفيإ ةيالغلا  ريفص  ظقيأو  روطفلا ، ّدعيل  ركابلا ، حابصلا 

سيلأ ًاريصق ، ليللا  ناك  خبطملا : ةدئام  لوح  ًاسلاج  لاق ،
؟ كلذك

لجأ نم  نكلو  هلوق ، نكمي  ام  لقأ  اذه  زريكاف : باجأ 
.ءانعلا قحتسي  رمألا  ناك  عونلا ، اذه  نم  ةزرابم 

يتلا ىلوألا  ةرملا  يه  هذه  تمن ، ينأ  ظحالأ  مل   ـ
ىلع كتيب  يف  يسفن  ضرفأ  نأ  فسأتم  انأ  .كلذ  يل  ثدحي 

.وحنلا اذه 
دق ةميدقلا  ةكيرألا  هذه  نوكت  الأ  وجرأ  كلذل ، ةميق  ال   ـ

.كرهظ تكهنأ 
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يف اهنم  قرعأ  ينأ  نظأ  ًائزهتسم : يروفيإ ، كحض 
.مدِقلا

.يبأ نع  اهتثرو  ةكيرأ  يهف  كسفنب ، ّدتعت  كنإ   ـ
ناجنف برش  زريكاف ، يف  يروفيإ  قّدحو  تمصلا  داس 

.ضهن مث  هتوكسب  مضقو  ياشلا 
ىنعُت كعدأسو  كتفايض ، لالغتسا  يف  ُتطرفأ  دقل   ـ

.يقدنفب انأ  قحتلأ  امنيب  كمادنهو ، كتنيزب 
هجوتي يروفيإ  ىلإ  هرودب  رظنو  ةملكب  زريكاف  سبني  مل 

.لخدملا ةيحان 
ةرهسلا هذه  ىلع  ًاركش  ًالئاق : هفطعم ، يروفيإ  درتسا 

نكلو فوخلا ، ىلع  ناثعبي  ناهجو  انل  يقيدص ، اي  ةزاتمملا ،
نمز ذنم  ديجلا  لكشلا  اذهب  بعلن  مل  اننأ  فرتعأ  نأ  بجي 

.ديعب
مزلي يني  زريكافو ال  هيبيج ، يف  هيدي  سدو  هفطعم  رّرز 

.تمصلا
ةلاسر ظحال  اهدنع  جالزملا ، حتفو  هيفتك  يروفيإ  ّزه 
بناجب ةريغص  ةلواط  ىلع  حوضوب  ةعوضوم  ةزيجو 
يروفيإ دّدرت  .هناقرافت  زريكاف  انيع  نكت  مل  نيح  يف  بابلا ،
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ماقرألا نم  ةلسلس  فشتكاو  ةريغصلا  ةلاسرلا  لوانت  مث 
ىلع سلاج  وهو  هيف ، قدحي  كفني  زريكاف ال  ناك  .فرحألاو 

.خبطملا يف  هيسرك 
.ًاركش يروفيإ : متمت 

ينركشت نل  كلذ  عم  كنإ  اذام ؟ ىلع  ركش  زريكاف : مدمد 
ماظن سلتختو  يجاردأ  يف  شبنتل  يتفايض  لالغتسا  ىلع 

.يبوساح ىلإ  جولولل  ةرفيشلا 
.ةحاقولا هذه  لثم  يف  نوكأ  نل  عقاولا ، يف  ال ،  ـ

.ًانئمطم ينارت  كنإ   ـ
يفاكلا تقولا  هيدل  ناك  ذإ  هفلخ ، بابلا  يروفيإ  قلغأ 
ةلفاحلا بوكرو  هتعتمأ  ةداعتسال  هقدنف  ىلإ  ةيناث  ةدوعلل 

.يسكات ةرايس  ىلإ  هديب  أموأ  عراشلا  يف  .ةيئابرهكلا 
نم ًالقنتم  ًاباهذو ، ةئيج  هتقش  عرذي  ناكف  زريكاف  امأ 
ىلع ياشلا  ناجنف  عضو  .لابقتسالا  ةفرغ  ىلإ  لخدملا 

.فتاهلا ةيحان  ًاهجتم  ةريدتسملا  ةريغصلا  ةلواطلا 
زاهج ىلع  مادرتسمأ  لاصتالا : هلسارم  مّلست  املاح  لاق ،

اذه ًاعامتجا  مظنن  نأ  بجي  هنأ  نيرخآلا  غّلب  فتاهلا ،
.ةيفتاه ةرضاحم  ةنماثلا ، ةعاسلا  ءاسملا ،
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، ةيتامولعملا ةكبش  ربع  همظنت  ال  اذامل  ةرهاقلا : لأس 
؟ اندنع ةداعلا  تجرد  امك 

.لطعم يبوساح  نأل   ـ
.هسفن ّدعيل  قلطناو  فتاهلا  زريكاف  قّلع 
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سيراب
امهعدأ نأ  انأ  ُتلضفو  ناج ، وحن  ةعرسم  اريك  تعفدنا 

دوجو ترّكذت  .تاظحللا  هذه  نم  ًايلم  ناديفتست  امهدحو 
ةزهجأ لمجأ  عيبي  هيرام » « ـ لا يف  هكيتنأ )  ) تايداع رجات 
هتعاضب مئاوق  ملتسأ  تنكو  .ةمصاعلا  يف  تايرصبلا  ملع 

عطقلا مظعم  تناك  .يندنللا  يلزنم  يف  ةنس  لك  ةرم 
نكي مل  رظنلا  نكل  ةيئارشلا ، يتاناكمإ  ىطختت  ةضورعملا 

نم دب  ال  تاعاس  ثالث  يل  تّنست  اذكهو  ًائيش  فلكي 
.اهرادهإ

فّظني هبتكم  ءارو  ًاسلاج  زوجعلا  تايداعلا  رجات  ناك 
ئداب يف  ينرعي  مل  .هتوناح  ُتلخد  امدنع  ًاعئار ، ًابالرطسأ 
ةميدق ةيكلف  ةلآ   ) ةقلحم مامأ  ُتفقوت  نأ  ىلإ  هابتنا  يأ  رمألا 
ةغايص تاذ  ةيوامسلا ) ةركلا  يف  ةيسيئرلا  رئاودلا  لثمت 

.ةديرف
جذومنلا اذه  هيمدق : ىلع  ًافقاو  تايداعلا ، رجات  حّرص 

سورتيلاوك هعنص  باشلا ، اهيأ  هيلإ ، رظنت  يذلا 
لوقي مهضعبو  .سوينيسرأ  هيتوغ  تئش  نإ  وأ  سوينيسرأ ،

ةعئارلا هذه  زاجنإل  هعم  لغتشي  ناك  سويرينغر  هاخأ  نإ 
.ةريغصلا
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: ةنيمثلا ةدعلا  يل  ًامّدقم  ةهجاولا ، حتفو  ينم  اند 
لغاشملا يف  ةجتنملا  لامعألا  لمجأ  نم  دحاو  هنإ   ـ

اولمح رثك  نوعناص  رشع ، سداسلا  نرقلا  نابإ  ةيكنمالفلا 
.تاقّلحمو تابالرطسأ  الإ  اوعنصي  ملو  سوينيسرأ ، مسا 

«، سويزيرف اّمج   » تايضايرلا ملاع  بيسن  هيتوغ  ناك 
ماع 1553 ريفنآ  يف  ةعوبطملا  هثاحبأ  دحأ  لمتشي  يذلاو 
( تاثلثملا مادختسا   ) ثيلثتلا ئدابمل  ضرع  مدقأ  ىلع 

ةردان ةعطق  هيلإ  رظنت  ام  .لوطلا  طوطخ  ديدحت  يف  ةقيرطو 
.كلذل ًاعبت  هنمثو  ًاقح ،

؟ ينعي  ـ
يف بالرطسألا  فصي  وهو  تايداعلا  رجات  فدرأ 

جذومنلاب قلعتي  رمألا  ناك  ول  نمثب ، رّدقي  ال  ةهجاولا :
ةخسن ىوس  اذه  سيل  فسألل ، نكلو ، .ًاعبط  يلصألا 

رجات رشع ، نماثلا  نرقلا  ةياهن  يلاوح  حجرألا  ىلع  هزجنأ ،
، لاق مث  .هطيحم  يف  رثأ  كرت  ىلع  صيرح  يرث  يدنلوه 

ّرسُأ مل  ليوط  نمز  ّرم  دقل  ةوهق ؟ ناجنفب  كل  له  ًادهنتم :
.ةيكلف ءايزيف  ملاع  ىلإ  ثيدحلاب 

؟ يتنهم َتفرع  فيكو  ًالوهذم : هتلأس ،
ةلآلا نم  عونلا  اذه  لامعتسا  ديجت  رشبلا  نم  ةلق   ـ
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سيل هيلعو  رجات ، لقع  كلمت  تنأو ال  ةلوهسلا ، هذه  لثمب 
يأ .لعفت  اذام  رزحيل  ركفلا  بقاث  ءرملا  نوكي  نأ  ةجاح  نم 

ضعب يدل  يتوناح ؟ يف  هنع  شتفت  تئج  ةدعلا  نم  زارط 
.ًادج ةلوقعم  اهراعسأ  عطقلا 

تالآ قيدانصب  الإ  متهأ  ال  ينكلو  كلمأ  بّيخأس   ـ
.ةميدقلا ريوصتلا 

دعب تفي  مل  ناوألا  نأ  ريغ  ةبيرغ ، ةركف  نم  اهل  اي   ـ
ريثيس ًائيش  كل  مّدقأ  ينعد  كحيو  .ةديدج  ةعومجمب  ءدبلل 

.كلذ نم  دكأتم  انأ  كمامتها ،
اهنم جرخأ  هبتكم ، ةيحان  زوجعلا  تايداعلا  رجات  هجتا 
ىّوس هبتكم ، ىلع  هعضو  دلجلاب ، ىّطغم  ًامخض  ًافلؤم 

.رذحلا ىهتنمب  تاحفصلا  بّلقو  هيتراظن 
ةروصب ةعونصم  ةقّلحم  مسر  اذه  رظنا ، ايه  لاق :

عناص ليمرباه ، سومسريا  ل ـ اهب  نونيدم  نحن  .ةقئاف 
.يناثلا فلودور  روطاربمالل  تايضايرلا  ملع  يف  تالآ 

ةخسن فاشتكاب  تئجوفو  ةروفحملا  ةروصلا  ىلع  ُتلم 
رجح نم  دسأ  فك  تحت  اريكو  انأ  هتفشتكا  ام  هبشت  ةروصل 
همدق يذلا  يسركلا  ىلع  ُتسلج  .ناهساوه  لبج  يلاعأ  يف 

.شهدملا مسرلا  اذه  بثك  نع  تصحفتو  تايداعلا  عئاب  يل 
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نأ مك  رظنأ  يفتك : قوف  نم  ًاينحنم  تايداعلا ، رجات  لاق 
يف ماودلا  ىلع  ينرهب  ام  فاضأو : ةلهذم  لمعلا  اذه  ةقد 
يف بكاوكلا  عقوم  ديدحتب  حمست  اهنأ  سيل  تاقلحملا 
عمو انل  هنّيبت  ام ال  حجرألا  لب  ةنيعم ، ةظحل  لالخ  ءامسلا 

.ًانيمخت هنّمخن  كلذ 
قوش ينلكو  هيلإ ، ترظنو  مّيقلا  هباتك  نم  يسأر  ُتعفر 

.يل هلوقيس  امل 
نم هل  اي  غارفلا  نمزلا ! هقيدصو  غارفلا  ًاحرف : عباتف ،

ةبسنلاب ةيئرم  ريغ  ءايشأب  ءيلم  غارفلا  .بيرغ  موهفم 
ةريسم لّدعي  ءيش ، لك  رّيغيو  يضمي  يذلا  نمزلا  امأ  .انيلإ 

ثعبي يذلا  وه  هنإ  .ةمادتسم  ةكرحب  ملاعلا  دهدهي  موجنلا ،
.نوكلا ةكبش  ىلع  لقنتملا  رابجلا  ةايحلا  توبكنع  يف  ةايحلا 

الأ ءيش ، لك  هنع  لهجن  يذلا  نامزلا  اذه  رّيحم ، دعُب  هنإ 
ءيشل ةلوهذملا  كتئيهب  ًاسنؤم  يل  ودبت  تنأ  كلذ ؟ ىرت 

عئاب لام  .ينفّلك  يذلا  رعسلاب  باتكلا  نع  كل  ىلختأ  هفات ،
.هباتكل هلمأ  يذلا  غلبملاب  اهيف  سمهيل  ينذأ  وحن  تايداعلا 

.باتكلا تيرتشاف  يعم ، اريك  نكت  مل 
ْدع هباب : ةبتع  ىتح  ينعيش  دقو  تايداعلا ، عئاب  يل  لاق 
مث .كيلع  اهضرعأ  ىرخأ  فحت  يدنع  يتيؤرل ، ًاددجم 

.كلذ كل  دكؤأ  كتقو ، عّيضت  نل  كنإ  حرمب : فدرأ 
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ءارو نم  هتيأرو  حاتفملاب ، يدعب  نم  بابلا  قلغأ 
.هتوناح ةيفلخ  يف  يفتخي  ةهجاولا 

باتكلا اذه  يعارذ  تحت  ًالماح  عراشلا  يف  ينتيفلأ 
يولخلا يفتاهب  اذإو  .هتعتبا  اذامل  ًالعف  لءاستأ  انأو  مخضلا ،

حرتقي اريك  توص  تعمسو  فتاهلا  تعفر  .يبيج  يف  زتها 
انلابقتسال جهتبتس  يتلا  ناج ، ىدل  ليلق  دعب  اهدجأ  نأ  ّيلع 

ةفرغ ةكيرأ  ىلع  مانأس  .ًاضيأ  ليللا  يفو  ةرهسلا  ءانثأ 
امك ينتملعأو ، .ريرسلا  ناتخألا  مساقتتس  امنيب  لابقتسالا 
اهنأ يراهن ، ةياهن  ليمجتل  ًايفاك  نكي  مل  جمانربلا  اذه  نأ  ول 

نع ًاديعب  سيل  يعبطملا  لغشمف  سكام ، ةرايزب  موقت  فوس 
.قئاقد رشع  لالخ  هيلإ  لوصولا  اهعسيو  ناج ، تيب 

ينتدعوو هعم  ام  رمأ  نم  ققحتلل  ةقّوشتم  اهنأ  تفاضأو 
.كلذ متي  املاح  يب  لاصتالاب 

ءاشعلا ينجهبي  هنأ  اهتربخأو  باصعألا ، دراب  ُتثكم 
.هفتاه ةعامس  انم  لك  قّلعو  انرظتني  يذلا 

يردأ نكأ  مل  سلوب ، سيدقلا  زنويل ـ  عراش  نكر  دنع 
.هجوتأ نيأ  ىلإ  الو  لعفأ ، ام 

ةديهز قئاقد  صانتقا  ىلإ  يرارطضال  تففأت  ةرم  مك 
يف .ةحارلا  نم  ليلقلا  يسفن  حنم  نع  يزجعلو  ةميقلا ،
انأو جعزمو  بيرغ  ساسحإ  يندوار  رهظلا ، دعب  ةياهن 
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نيب قلاع  ينأب  نيسلا ، رهن  ةفصرأ  دادتما  ىلع  رئاس 
دب .نيتقفارتم ال  ادحتت  نأ  نايبأت  راهنلا  تارتف  نم  نيترتف 

املاطلف .نوفرصتي  فيك  نوردي  تاقرطلا  يف  نيعكستملا  نأ 
يف نوقرغتسي  وأ  نوؤرقي  دعاقم  ىلع  نيسلاج  مهتدهاش 
نم يح  وأ  ماع  هزتنم  فطعنم  دنع  مهتحملو  ةظقيلا ، مالحأ 

ثعبأ ول  ًالعف  تددوو  .مهريصم  لوح  لءاستأ  نأ  نود 
رتلاو ناكلو  كلذب ، مايقلا  نع  تعنتما  ينكل  اريك  ىلإ  ةلاسرب 
ةعبطم يف  اهب  قاحتلالا  تينمتو  كلذ ، نع  لودعلاب  ينحصن 

، ناج دنع  ًاعم  باهذلا  نم  اّنكمتل  كانه ، نمو  .سكام 
هب ملحأ  تنك  ام  طبضلاب  اذه  .قيرطلا  يف  اهل  راهزأ  ءارشو 
اذه .يول  ناس  ةريزج  هاجتاب  ينرجت  يتاوطخ  تناك  امنيب 

.ًائطاخ ًاليوأت  هليوأت  مت  ًاطيسب ، هقيقحت  ناك  امهم  ملحلا ،
، يعبط نم  سيل  كلذ  نأ  عم  ةريغلاب ، ينتمهتا  اريك  تناكف 

...ًاريخأو
ةيواز يف  ةمئاق  ةريغص  ةناح  ةلظم  تحت  سلجأس  ُتنك 

ةءارقلا يف  تقرغتساو  يباتك  ُتحتف  نْيَرسجلا .»  » عراش
اهنم لّجرت  يسكات ، ةرايس  يمامأ  تفقوت  .يتعاس  ًادصار 
عاتمب هدي  يف  كسميو  رطملا  نم  ًايقاو  ًافطعم  لمحي  لجر 

«. نايلروأ  » فيصر ىلع  ةعراستم  ىطخب  دعتبا  .ريغص 
نم نكلو  ههجو ، تيأر  نأ  قبس  هنأ  نم  نيقي  ىلع  تنك 
هلايخ ىراوت  مث  ةبسانم ، ةيأ  يف  كلذ  عم  ركذتأ  نأ  ريغ 

212



.يسيئرلا لخدملا  ءارو 
ًاعفار سكام ، لاق  .بتكملا  نكر  دنع  ةسلاج  اريك  تناك 
ةاعدم رثكأ  أكتملا  اهصحفتي : ناك  يتلا  ةقيثولا  نم  هينيع 

.كتحارل
رهشألا هذه  لالخ  ريثولا  دعقملا  ةداع  نع  ُتيلخت  دقل   ـ

.ةريخألا
؟ نجسلا يف  رهشأ  ةثالث  ًاقح  تيضمأ  له   ـ

اذه يف  كركف  ْزّكر  .سكام  كلذب ، كتربخأ  نأ  قبس   ـ
.هددصب كيأر  يل  ِدبأو  صنلا 

، سيل يذلا  صخشلا  اذه  ترشاع  ذم  ِكنأ  دقتعأ  ال   ـ
ىتح .ةنجهتسم  كتايح  تتاب  كل ، ليمز  ىوس  مهمعز ، ىلع 
ىرج ام  لك  دعب  هترشاعم  ىلع  نيرباثت  اذامل  مهفأ  ينأ ال 
رظنلا فرصب  كثاحبأ ، ِكيلع  دسفأ  ًاريخأ  هنإ  هل ! ًاقحس  .كل 

نم عونلا  اذه  .كلامعأ  ةعباتمل  اهب  تزف  يتلا  ةحنملا  نع 
كلذ لك  نيدجت  كنأ  ودبيو  .نيترم  ءرملل  حنسي  ال  ةبهلا 

.ًايداع
يف ةصصختم  تخأ  قالخألا  لئاسم  يف  يل  سكام ،  ـ

لصت نل  كدوهج ، ىراصق  تلذب  ولو  كنأ ، كل  دكؤأو  ةداملا ،
يف كيأر  ام  .ىدس  كتقو  عّيضت  ال  اذل  اهبعك ، ولع  ىلإ 
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؟ يتيرظن
له هيلإ ؟ لوصولا  نيلواحت  يذلا  ام  ِكتبجأ ، اذإو   ـ
مأ طسوتملا ، رحبلا  ربسل  تيرك  ةريزج  ىلإ  نيدصقت 

، ءيش يأ  نيلعفت  كنإ  ايروس ؟ يغلبت  ىتح  نيحبست 
يف كفتح  يقلت  نأ  نكمملا  نم  ناك  .قفتا  امفيك  نيفرصتتو 

.ًايلك سحلا  ةدقاف  ِتنأ  نيصلا ،
ال ًاريخأ ، .ىرت  امك  ةديج ، لاح  يف  ينكل  ًايلك ، معن ،  ـ

...اميركلا نم  ًاليلق  نأ  يعدأ 
.ةحقو ينوكت  ال  ِكوجرأ ،  ـ

يعم عنطصت  امدنع  ينبجعت  سكام ، يزيزع  اي  ْمْمِه ،  ـ
ءارغإ ينيرغي  ناك  كلذ  نأ  دقتعأ  .ذاتسأ  ةجهلب  مالكلا 

تنأ ال .كلذك  تدع  ام  نآلا  ينكل  كتذيملت ، تنك  نيح  ًاديدش 
يذلا رفسلا  نع  ءيش  لك  لهجتو  نايردأ ، نع  ًائيش  ملعت 
ًايلاغ كفلكت  ةريغصلا  ةمدخلا  هذه  تناك  اذإف  هيلع ، انمدقأ 

.وتلل ككرتأ  انأو  دنتسملا  اذه  يلإ  ْدعأ  ًاريطخ ، رمألا  سيلف 
ِكدعاسيس ام  يف  يل  يحرشاو  ّينيع  يف  ًاديج  يقّدح   ـ

نينس ذنم  اهب  نيموقت  يتلا  ثاحبألا  يف  ام  ًاعون  صنلا  اذه 
.ةليوط

ةنس مك  راثآ ؟ ملع  ذاتسأ  نكت  ملأ  سكام ، يل ، لق   ـ
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بحاص ودغت  نأ  لبق  ًاسردم  مث  ًاثحاب  حبصتل  تسرك 
كتنهمل ام  يل  حرشتو  ّينيع  يف  قدحت  نأ  كنكميأ  ةعبطم ؟

ةلفاح سكام ، ةايحلا ، يضاملا ؟ يف  هتسرام  امب  ةقالع  نم 
يداو يف  نيترم  يتامدخ  نع  ينغُتسا  دقل  .ةئراط  رومأب 
لوح ةلئسألا  ضعب  حرطل  ناح  تقولا  لعل  وموأ ،» »

.يلبقتسم
هذه لثمب  هّوفتلا  دح  ىلإ  صخشلا  اذهب  ِتعلوأ  له   ـ

؟ تاقامحلا
دراش بويعب ، ءيلم  لوقت ، امك  صخشلا ، اذه  امبر   ـ
هيدل ّنكل  موزللا ، نم  رثكأ  كبترمو  ًانايحأ ، ملاحو  نهذلا ،

نأ ذنم  .سكام  اي  ينبذجي ، هنإ  .لبق  نم  طق  هفرعأ  مل  ًائيش 
، ينكحضي هنإ  رخآ ، ءيشب  هبشأ  يتايح  دعت  مل  هيلإ  تفّرعت 

.يننئمطيو ينريثي  يرعاشم ، زهي 
.هنيبحت تنأ  تننظ ، امم  أوسأ  ةلأسملاف  ًاذإ ،  ـ

.هلقأ مل  ام  ينلّوقت  ال   ـ
.ًاريثك ءاهلب  كنأل  كلذ ، يظحالت  مل  نإو  ِهِتلق  دقل   ـ

جاجزلا ةذفان  وحن  ةمدقتم  بتكملا  نم  اريك  ْتضهن 
تاعباطلا ىلإ  ترظن  .ةعبطملا  ىلع  فرشت  يتلا  ةريبكلا 

ناكو .ةينونج  ةريتوب  ةليوطلا  قرولا  فئافل  بحست  يتلا 
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هادص ددرتي  ةيواطلا  تالآلا  نم  ثعبنملا  عطقتملا  توصلا 
يف تمصلا  ميخف  تفقوت  اهب  ذإو  طسوألا ؛ قباطلا  يف  ىتح 

.لمعلا نع  ّفك  يذلا  لغشملا 
، ةيلاغلا كتيرحو  كجازم ؟ اذه  رّكعي  له  سكام : فدرأ 

؟ يه نيأ 
مأ ال؟ معن  صنلا ، اذه  صحفتت  نأ  ديرتأ  ةلئاق : تسمه 

.ةريخألا كترايز  ذنم  كصن ، ىلع  ًاليوط  ُتفكع  دقل   ـ
.كبايغ ءانثأ  كيف  ريكفتلل  يتليسو  هذه  تناك 

.كوجرأ سكام ،  ـ
ىتح كهاجت  سيساحأ  يندوارت  نأ  نم  ينيجرت ؟ مم   ـ

يتلكشم اهنإ  صوصخلا ، اذه  يف  كمهي  يذلا  ام  نآلا ؟
.كتلكشم تسيلو 

ةتفتلم ضبقملا  ترادأ  بتكملا ، باب  وحن  اريك  تهجتا 
.اهءارو

لوح يسلجا  يلاعت  ءاقمح ! اي  كناكم ، يفق  سكام : رمأ 
.أطخ تبكترا  يلعل  كتيرظن ، يف  ييأرب  يلدأس  يبتكم ، نكر 
نكلو ًاريثك ، ينبجعت  ًانأش ال  هذاتسأ  ذيملتلا  قوفي  نأ  ةركف  نإ 
ةظفل نوكت  نأ  زئاجلا  نم  .سيردتلا  لصاوأ  نأ  يلع  ناك 
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ةظفل نيبو  اهنيب  طلخلا  مت  دق  كصن  يف  ( apogee « ) جوبآ »
.ًاعبط ىنعملا  ريغي  ام  اذهو  (، hypogee « ) سووان »
اهديش يتلا  روبقلا ، ىلع  ةقباسلا  نفادملا  كلت  يه  سيواونلاف 

ناك اذإ  دحاو : قرافب  ذخألا  عم  نوينيصلاو ، نويرصملا 
، رمم ربع  اهيلإ  لاقتنالا  متي  ىتوملل  فرغب  قلعتي  رمألا 

يأ يف  وأ  مره  بلق  يف  سيلو  ضرألا  تحت  ديشت  سيواونلاف 
نأ الإ  اذه ، يلوقب  ًاديدج  ًائيش  كديفأ  ال  يلعل  .رخآ  حرص 
هذه .ليوأتلا  اذه  يف  ًامئالم  ام  ًارمأ  لقألا  ىلع  كلانه 
ىلإ حجرألا  ىلع  اهخيرات  ىقري  ةيزيغلا  ةغللاب  ةطوطخملا 
ىلإ انب  دوعي  ام  اذهو  .داليملا  لبق  سماخلا  وأ  عبارلا  فلألا 

بوعشلا ةدالو  بلص  ىلإ  ةيرشبلا ، ءوشن  خيرات  بلص 
.ةينايسآلا

اذه لصأ  يف  نونوكي  دق  نيذلا  نييماسلا  نأ  ديب   ـ
بوعشلا ىلإ  نومتني  اونوكي  مل  ةيزيغلا  ةغللاب  صنلا 
.ةديج لازت  ام  ةيعماجلا  يتايركذ  تناك  اذإ  اذه  .ةينايسآلا 

نإ الك ، هُتضرتفا ! امم  سردلا  ءانثأ  ًاهابتنا  دشأ  ِتنك   ـ
ىبرق تاذ  ةيويسآ  ةيقيرفإ ـ  ةقيقحلا ، يف  تناك ، مهتغل 
ايروس ءارحص  يف  اورهظ  دقل  .نييرصملاو  ربربلا  ةغلب 

بنج ىلإ  ًابنج  اوناك  مهنكل  داليملا ، لبق  سداسلا  فلألا  نابإ 
نيذلا امأ  .رخآلا  ضعبلا  خيرات  اووري  نأ  مهضعب  ناكمإبو 
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بعش ىلإ  نومتنيف  كتيرظن ، راطإ  يف  كمامتها  نوعرتسي 
ويجاليب  » مهنإ يمالك ، ضرعم  يف  ًاليلق  مهنع  كتثّدح 
اوقلطنا نويجاليب  مدق  عبارلا ، فلألا  علطم  يف  سيواونلا .»
اودجاوت دقو  ةيبونجلا ، ايلاطيإ  يف  اورقتساو  نانويلا  نم 

اهنمو لوضانألا ، ىتح  مهريسم  اوعبات  مث  .اينيدرس  يف 
لحاوسو رزج  يف  ةديدج  ةراضح  اوسسؤيل  رحبلا  اوبكر 

ىلإ مهروبع  اولصاوي  مل  مهنأ  تبثي  ءيش  ال  .طسوتملا 
وأ نييماسلا  نأ  وه  كل  هلوق  لواحأ  ام  .تيرك  ربع  رصم 
ةديج ةروصبو  صنلا  اذه  يف  اووري  نأ  اوعاطتسا  مهفالسأ 

.سيواونلا ييجاليب  ىلإ  ةلصب  تمي  ًاثدح  ًادج 
نم نكمت  دق  نييجالبلا  ءالؤه  دحأ  نأ  دقتعت  له   ـ

؟ قرزألا لينلا  ىتح  لينلا ، ىلإ  ريسلا 
نم نكي  امهم  نكلو  كلذ ، يف  كشأ  ايبويثأ ؟ ىتح   ـ
درف عينص  نوكت  نأ  نكمي  ال  ةلحرلا  هذه  لثم  نإف  رمأ ،
اهنأ زئاجلا  نم  ةلحرلا ، هذه  .ةعامج  لمع  لب  دحاو ،
ءانبو .لايجأ  ةثالث  وأ  نيليج  ىدم  ىلع  حاجنب  تزجنُأ 
هاجتالا يف  تمت  اهنأ  ىلإ  حجرألا  ىلع  ليمأ  انأ  هيلع ،

كتدع لمح  مهدحأ  نوكي  دق  .اتلدلا  ىتح  عبنملا  نم  رخآلا ،
اي ديزملاب ، ينيربخت  نأ  يغبني  .نييجاليبلا  ىلإ  ةبيجعلا 

.كدعاسأ نأ  ًاقح  نيديرت  تنك  نإ  اريك ،
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: ًاباهذو ةئيج  ةفرغلا  عرذت  اريك  تأدب 
لكشت عطق  سمخ  تناك  تلخ ، ةنس  نويلم  ةئامعبرأل   ـ

.ةشهدم صئاصخ  تاذ  ةديحو  ةدع 
يفرتعا اريك ، بيرغ ، رمأل  هنإ  ًالئاق : سكام ، ضفتنا 

ةيأ عنصل  ًايفاك  ًاروطت  ًاروطتم  يح  نئاك  يأ  نكي  مل  .هب 
.ليحتسم كلذ  نأ  انأ ، ملعأ  امك  ًاديج ، نيملعت  تنأو  .ةدام 

بارقم لاسرإ  ًاموي  متيس  هنأ  ويليلاغ »  » معز ول   ـ
لبق ًايح  هوقرحأ  اوناكل  يسمشلا ، انماظن  موخت  ىلإ  يكلسال 

ناسنإلا نأ  ردآ  معز  ولو  هترابع ؛ مامتإ  نم  يهتني  نأ 
ناديع ىلإ  ةيئاضفلا  هتبكرم  اولّوحل  رمقلا  ىلع  يشميس 

، مويلا نم  ًاماع  نيرشع  لبقو  .ضرألا  رداغت  نأ  لبق  تيربك 
، انل فلس  مدقأ  يه  يسول  نأ  نودكؤي  سانلا  عيمج  ناك 

اهرمع ةيرشبلا  مأ  نأ  ةركف  ةبقحلا ، هذه  يف  ِتقلطأ ، ولو 
! ةيلكلا يف  كبصنم  نم  كودرط  اوناكل  ةنس ، نييالم  ةرشع 

! سردأ لازأ  تنك ال  تضم ، ةنس  نيرشعل   ـ
رومألا عيمج  ركذأ  نأ  ينم  بلُط  ول  لوقلا ، ىراصق   ـ

ًاعم ةدع  يلايل  يضقن  نأ  بجول  تققحت ، يتلا  ةليحتسملا 
.كلذ لكب  ةمئاق  دادعإل 

...نآلا ذنم  ةداعس  ينألمي  دق  دحاو  رمأ   ـ
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نأ وه  هنم  ةنقيتم  انأ  ام  سكام ! اي  ظف ، لجر  كنإ   ـ
فشتكا داليملا ، لبق  ةنس  فالآ  ةسمخ  وأ  ةعبرأ  لبق  ًادحأ ،

، يسفنل اهحرش  نع  ةزجاع  تلز  ام  بابسألو  .ةدعلا  هذه 
نم مهنكمت  مدعل  اوررق ، اهيلع  اورثع  نيذلا  وأ  يذلا  نإف 
نم لوألا  رطسلا  نأ  ودبي  ام  اذهو  .اهئازجأ  لصف  اهميطحت ،

.انل هفشكي  ةطوطخملا 
تاطلس ىلإ  ُتدهعو  تايركذلا ، لودج  ُتلصف  دقل  »

«. ...اهب نرتقت  يتلا  ءازجألاب  تانطوتسملا 
نود حجرألا ، ىلع  ليحي ، تايركذلا » لودج   » نإ  ـ

ُتبجتسا اذإو  .ملع  ىلإ  ةفرعم ، ىلإ  كتعطاقم ، يف  ةبغرلا 
لمحي يكل  ةدعلا  هذه  لصف  مت  امبر  هنإ  كل  لوقأسف  كتبعلل ،

.ملاعلا يصاقأ  ىلإ  ةمولعم  اهنم  ءزج  لك 
نأ يقب  .كلذب  يحوت  ةقيثولا ال  ةمتاخ  نكلو  نكمم ،  ـ
نحن .عطقلا  هذه  ترثانت  نيأ  لابلا ، يحاترم  نوكنل  فرعن ،

.ىرخأ عطق  ةمث  نكلو  .ةثلاث  ىلع  رثعو  اهنم ، نيتنثا  كلمن 
اذه يف  ريكفتلا  نع  فقوتأ  مل  سكام ، اي  عمسإ ، نآلاو 
يف قدأ  لكشبو  نجسلا ، يف  يتماقإ  ءانثأ  يزيغلا  صنلا 
ىلإ تدهع   » ةرابعلا نم  يناثلا  مسقلا  يف  تدرو  ةملك 

؟ تاطلسلا هذه  كيأرب  يه  نم  تانطوتسملا .» تاطلس 
ىلع لئابق  ءاسؤر  ةفرعملا ، وعساو  لاجر  مه   ـ
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.تئش نإ  مّلعم ، يه  ةطلسلا  .حجرألا 
؟ يتطلس َتنك  لهو  ةرخاس : ةربنب  اريك  تلأس 

.معن ليبقلا ، اذه  نم  ام  ءيش   ـ
ةطلسلا اهتيأ  ًاذإ ، يتيرظن  يه  هذه  اريك : تفدرأ 

نيب عقت  ةريحب  طسو  يف  ًاددجم  ترهظ  ىلوأ  ةعطق  .ةزيزعلا 
نكلو ًاضيأ ، ناكرب  يف  ىرخأ  ةدحاو  اندجوو  .اينيكو  ايبويثأ 

«. نامادنأ  » ليبخرأ يف  مادنوكران  ةريزج  يف  ةرملا  هذه 
ناكو قرشلا ، يف  ىرخأو  بونجلا  يف  ةدحاو  لعج  ام  اذهو 

وأ عبن  نم  تارتموليكلا  تائم  عضب  دعب  ىلع  امهنم  لك 
ةدحاول ةبسنلاب  قرزألا  لينلاو  لينلا  .ىربك  راهنأ  بصم 

.ةيناثلل ةبسنلاب  يست » غناي  و« يداداريا » و« امهنم ،
؟ ًاذإ اذام  سكام : عطاق 

تلصُف هحرش ، نع  ةزجاع  تلز  ام  ام   ببسل  مّلسنل   ـ
لك تعدوأو  عطق ، سمخ  وأ  عبرأ  ىلإ  دصق  نع  ةدعلا  هذه 
يف ةدحاو  ىلع  رثُعف  .ةرومعملا  طاقن  ىدحإ  يف  اهنم  ةعطق 
لبق ًالوأ  اهفاشتكا  مت  ةثلاثو  بونجلا ، يف  ةيناثو  قرشلا ،

...ةنس نيثالث  وأ  نيرشع 
؟ يه نيأ   ـ
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، سكام رارمتساب ، يتعطاقم  نع  ّفك  .يردأ  ُتسل   ـ
نيتعطقلا نأ  نهارأ  نأل  ةدعتسم  انأو  جعزم ، رمأل  اذه  نإ 

برغلا يفو  امهنم ، ةدحاول  لامشلا  يف  امه  نيتيقابلا 
.ةيناثلل

كباصعأ رّتوأ  ينأب  رعشأ  كجعزأ ، نأ  ةصاخ  دوأ  ال   ـ
...ًادج ناتعساو  بونجلاو  لامشلا  نكل  ةقيرطلا ، هذهب  ةيافك 

، يب ءازهتسالا  وه  كلذ  نم  ضرغلا  ناك  ًاذإ  ًانسح ،  ـ
.ةدوعلا لّضفأ  انأف 

باب وحن  ةيناثلا  ةرملل  تهجتاو  ةبثوتم  اريك  تضهن 
.سكام بتكم 

ةدئاق كنأ  ول  امك  فرصتلا  نع  يّفك  اريك ! يفق   ـ
مأ درفنم  ثيدح  اذه  له  .ةجعزم  كلذك  تنأ  كل ، ًابت  ةريغص ،

دوعأ نل  يقطنملا ، كريكفت  يلمكأ  ايه  كرتشم ؟ ثيدح 
.كعطاقأ

تمسرو ةقرو  تلوانت  .سكام  راوجب  سلجتل  اريك  تداع 
ناقتا ريغ  يف  ةلِّثمم  ةيوامسلا  ةركلا  فصتل  ةيكلف  ةطيرخ 

.ىربكلا ةيراقلا  لتكلا 
تارجهلا نابإ  ةعبتملا  ىربكلا  قرطلاب  ملع  ىلع  اننإ   ـ

ةقلطنم ىلوأ ، ةعامج  تّطخ  .بكوكلا  ترمع  يتلا  ىلوألا 
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ةيناث تهجتا  اميف  ابوروأ ، هاجتاب  اهل  ًاقيرط  ايقيرفإ ، نم 
، ةقرولا ىلع  ًاريبك  ًامهس  ةمسار  اريك  تعبات  ايسآ ، ةيحان 

ةيحان اهضعب  عبات  .نامادنا  رحب  ةاذاحمب  ًايدومع  تمسقناو 
، مانتيفلا ايدوبمك ، ادنليات ، اينامرب ، تربعو  دنهلا ،

تغلب ىتح  ايزاوببو ، ةديدجلا  اينيغ  نيبيلفلا ، ايسينودنإ ،
اهريغ تلّلستو  ًاديدج : ًامهس  ةمسار  تلاقو  .ايلارتسأ 
ىرجم ةدعاص  مث  ايسورو ، ايلوغنم  ةزاتجم  لامشلا  بوص 

ةعامجلا هذه  ترادتساو  .غنيريب  قيضم  هاجتاب  اناي  رهن 
تذاحو دنالنيرغ ، لوح  ةيديلجلا ، ةبقحلا  ّزع  يف  ةثلاثلا ،

، تلخ ةنس  فلأ  نيرشعو  ةسمخل  لصتل  ةدلجملا ، لحاوسلا 
ناك مث  .روفوب  رحبو  اكسالآ  نيب  ةلومشملا  ئطاوشلا  ىلإ 
تمدق ثيح  يدرف ، يتنوم  ىتح  ةيكريمألا  ةراقلا  ىلإ  طوبهلا 

فلأ رشع  ةسمخ  ىلإ  فلأ  رشع  ينثا  لبق  ةعبارلا  ةعامجلا 
ءالؤه اهكلس  يتلا  اهسفن  قرطلا  هذه  لعل  نآلا ! نم  ةنس 

تهجوتو .ةنس  فالآ  ةعبرأ  لبق  عطقلا  هذه  اولقن  نيذلا 
ةريزج يف  اهتلحر  ةيهنم  مانادنا »  » وحن نيلسرملا  نم  ةليبق 

ىتح لينلا  عبنم  هاجتاب  ىرخأ  ةليبق  تهجتا  امنيب  مادنوكران ،
.ايبويثإو اينيك  نيب  دودحلا 

هذه نم  نيرخآ  نيبعش  نأ  كلذ  نم  نيجتنتست  له   ـ
لامشلاو برغلا  اغلب  امهنأ  لمتحُي  ةلسرملا » بوعشلا  »

؟ نييرخألا نيتعطقلاب  اريسيل 
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تانطوتسملا تاطلس  ىلإ  ُتدهع  : » صنلا لوقي   ـ
نم ةعامج  لك  تقلطنا  دقل  اهب .» نرتقت  يتلا  ءازجألاب 

ةلحرلا هذه  لثم  متت  نأ  نكمملا  نم  نكي  مل  ذإ  نيلسرملا ،
يتدالقل ةلثامم  ةعطق  ةلماح  تقلطنا  دحاو ، ليج  ىدم  ىلع 

.ىلوألا تانطوتسملا  تاطلس  ىلإ 
.ةحيحص اهنأ  ينعي  اذه ال  نأ  الإ  ةلوقعم ، كتيضرف   ـ

ودبت ةيرظن  نأل  سيل  ةيلكلا ، يف  هايإ  ِكتملع  ام  يرّكذت 
.اهتحصب فرتعم  كلذ  عم  يه  ةيقطنم 

ام ءيش  ىلع  رثعي  مل  ناسنإلا  نأل  سيل  يل  َتلق  امك   ـ
! هل دوجو  ءيشلا ال  اذه  نأ  ينعي 
؟ ينم نيرظتنت  اذام  اريك ،  ـ

.يناكم تنك  ول  لعفت  َتنك  اذام  يل  لوقت  نأ  تباجأ :
يننأ ىرأ  نكل  تحبصأ ، يتلا  ةأرملا  ًادبأ  كلتمأ  نل   ـ

.عقاولا وه  اذه  .ِهِتنك  يتلا  ةذيملتلا  نم  ءزجب  ًامود  ظفتحأس 
.ةعساو ىطخب  هبتكم  بوجي  حارو  سكام  ضهن 

هلعفأس ام  يردأ  ال  اريك ، اي  كتلئسأب ، ينيجعزت  ِكنإ   ـ
زاغلألا نم  عونلا  اذهل  ًابوهوم  ُتنك  ول  كناكم ؛ تنك  ول 

نم ًالدب  يتنهم  لوازأل  ةربغملا  ةعماجلا  تاعاق  تكرتل 
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.اهسيردت
نم فوختتو  تارشحلا  هركتو  نيباعثلا ، ىشخت  َتنك   ـ

ريكفتلا ىلع  كتردقب  هل  ةقالع  ال  اذه  ةيهافرلا ، مادعنا 
رثكأ ةيزاوجروبلا  قيرط  تكلس  تنك  سكام ، اي  يقطنملا ،

.ًابيع ّدعي  اذهو ال  داتعملا ، نم 
! معن ًايرهاظ ، كباجعإ  لانأل   ـ

تنك ول  لعفتس  تنك  اذام  ينبجأو : كلذ  نع  ّفك   ـ
؟ يناكم

نيثالث لبق  تفشتكا  ةثلاث  ةعطق  نع  ينِتملك  دقل   ـ
اذإف .طبضلاب  تدجُو  نيأ  فرعأ  نأ  ًالواحم  أدبأس  ًاماع ،
ةئام وأ  ةرشع  يلاوح  دعب  ىلع  ناكرب  يف  كلذ  ثدح 
ذئدنع لامشلا ، ىلإ  وأ  برغلا  ىلإ  ريبك  رهن  نم  رتموليك 

كريكفت معدتل  تءاج  ةمولعم  حجرألا  ىلع  نوكيس 
ةقطنم بلق  يف  سكعلا  ىلع  اهفاشتكا  مت  اذإ  امأ  .يقطنملا 
فيرلا يف  ةولحلا  اطاطبلل  لقح  طسو  يف  وأ  سوب » »

تالمهملا ةلس  يف  اهيمر  ردجألا  نم  كتيرظنف  يزيلكنإلا ،
ُتنك ام  اذه  .رفصلا  نم  ءيش  لك  يئدبت  نأ  كعسو  يفو 
تنأ اريك ، .نيأ  ىلإ  ملعأ  ال  ًاددجم  هجوتلا  لبق  هلعفأس 

، ضرألا بكوك  ىلع  ام  ناكم  يف  ةأبخم  ةاصح  نع  نيثحبت 
! ةيوابوط ةلاحتسا  هذه 
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ىلع روثعلل  لحاق  داو  طسو  هتايح  ءرملا  يضقي  نأ   ـ
ةناعتسالا نود  نم  نينسلا ، فالآ  تائم  ةميدق  ماظع  اياقب 

نأو ًايوابوط ؟ ًامهو  اذه  ّدعي  الأ  هسدح ، ىوس  رخآ  ءيشب 
الأ ءارحصلا ، طسو  لامرلا  تحت  رومطم  مره  نع  ثحبي 

ةلاحتسا الإ  سكام ، انتنهم ، تسيل  ًايوابوط ؟ ًامهو  اذه  دعي 
لك غدغدي  تافاشتكالا  نم  ملح  اهنكلو  ةرابج ، ةيوابوط 

! ةقيقح ىلإ  هليوحت  ىلإ  ًاعيمج  ىعسن  انم ، دحاو 
ينم ِتبلط  دقل  .عضولا  اذه  يف  كسفن  لعجل  يعاد  ال   ـ

تفشتكا نيأ  يثحبا  .كتبجأف  كناكم ، تنك  ول  لعفأس  اذام 
.ميلسلا قيرطلا  يق  تنك  نإ  نيملعتسو  ةثلاثلا  ةعطقلا  هذه 

؟ كلذك رمألا  ناك  اذإو   ـ
يذلا قيرطلا  يف  ًاعم  ركفنسو  يتعجارمل  يدوع   ـ
لوقأ نأ  يغبنيف  نآلا ، امأ  .كملح  لامكتسال  هيكلست  نأ  بجي 

.كلذك كجعزي  دق  ًائيش  كل 
؟ وه ام   ـ

جهتبأل ينإو  يتبحصب ، يضمي  تقولا  نيرت  ال  كنإ   ـ
رعشأو ءاسم ، فصنلاو  ةعساتلا  يه  ةعاسلا  نكلو  كلذل ،

؟ ءاشعلا ىلإ  ِكقفارأ  له  ديدش ، عوجب 
.تضفتناو اهتعاس  ىلإ  اريك ، ترظن 
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! امكل ًابت  نايردأ ، ناج ،  ـ
تقد امدنع  ًاليل  ةرشاعلا  ىلإ  ريشت  داكت  ةعاسلا  تناك 

.اهتخأ ةقش  باب  ىلع  اريك 
لوانت نيونت  ِتسلأ  اهل : بابلا  حتفت  يهو  ناج ، اهتلأس 

؟ ماعطلا
له اهتخأ : فتك  قوف  نم  اهرصبب  ةصخاش  اريك  تلأس 

؟ انه نايردأ 
ناك اذإ  الإ  انه ، ىلإ  لوصولا  هنكمي  فيك  ىرأ  ال   ـ

.دعب نم  لاقتنالا  ةبهومب  عتمتي 
...هعم دعوم  ىلع  تنك   ـ

؟ ةيانبلا زمر  ىلع  ِهِتعلطأ  لهو   ـ
؟ ًايفتاه لصتي  ملأ   ـ

؟ تيبلا مقر  هتيطعأ  لهو   ـ
.تمصلا اريك  تمزل 

، يبتكم يف  ةلاسر  يل  كرت  ةلاحلا ، هذه  يف  هلعل ،  ـ
...اهنيدجت ةبجو  كل  ّدعأل  هنم ، جورخلا  يف  تعراس  يننكل 

! يلع يدقحت  نل  ًادج ، ةخوبطم  اهنإ  .ةمامقلا  قودنص  يف 
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؟ نايردأ نيأ  نكلو   ـ
ةيضمت امتررق  امكنأ  ركفأو  كتقفرب ، هنأ  نظأ  تنك   ـ

.نيقشاع رارغ  ىلع  ةيسمألا 
...سكام عم  ُتنك  نكلو ال ،  ـ

؟ اذامل فرعأ  نأ  يننكمي  لهو  نسحأ ، ىلإ  نسح  نم   ـ
نكلو يئدبت ، ال  ناج ، .انثاحبأ  لامكتسا  لجأ  نم   ـ

؟ ةيناث هدجأ  نأ  يل  فيك 
! هيدان  ـ

يتلاسر ىلع  ترثعو  فتاهلا  ىلع  اريك  تّضقنا 
يل ْتكرت  تاذلا ! بح  نم  ءيش  كلذ  عم  يدل  ناك  .ةيوفشلا 

، يضمي تقولاب  ترعش  ام  ةفسأتم ، انأ   » ...ةليوط ةلاسر 
ةعئار ءايشأ  يدل  مامتهالل ، ريثم  هنكل  رفتغي  ال  يفُّرصت 

، ةرشاعلا تزواجت  ةعاسلا  نأ  فرعأ  تنأ ؟ نيأ  كل ، اهيورأ 
، ةيناث ةلاسر  مث  ينبلطأ »! ينبلطأ ، ةيناث ، ينبلطأ  نكلو 

تدب ةثلاثو  .اهتيب  يف  اهتخأ  مقر  ةرملا  هذه  ينتغلب  ثيح 
تناك ةعبارو  .يرابخأ  ىلع  عالطالا  مدعل  ًاقح  ةجعزنم  اهيف 

يل نأب  اهيف  ينتمهتا  ةسماخو  .ًاليلق  باصعألا  ةرتوتم  اهيف 
ةلاسرو ًاحابص  ةنماثلا  ةعاسلا  يلاوح  ةسداسو  .ًائيس  ًاعبط 

.ةدحاو ةملكب  هوفتلا  نود  ةعامسلا  اهلالخ  تقلع  ةريخأ 
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نإ ام  .يول  ناس  ةريزجب  ريغص  قدنف  يف  تمن  دق  ُتنك 
ينلصوت نأ  يسكات  ةرايس  نم  تبلط  ىتح  يروطف  تعلتبا 

ُتحمل .ماودلا  ىلع  لمعي  زمرلا  ناك  .ناج  لزنم  لفسأ  ىلإ 
تأرقو هيلع  تسلجف  لباقملا ، فيصرلا  ىلع  ًادعقم 

.يتفيحص
يلإ تفّرعت  اهتيانب ، نم  ناج  تجرخ  ريصق ، تقو  دعب 

: يتيحان تهجتاو 
! ًاريثك اريك  لاب  لغشنا  دقل   ـ

! نينثا انك  ًاذإ   ـ
.اهيلع ةقناح  ًاضيأ  انأ  ةفسأتم ، انأ  ناج : تلاق 

.ًاقناح تسل  انأ  روفلا : ىلع  تبجأ 
! ًالعف يبغ  كنإ   ـ

نأ لبق  تاوطخ  عضب  تطخو  ناج  يلع  تملس  هيلعو ،
.يوحن ةيناث  هجتت 

ينكل ةتحب ، ةينهم  تناك  سمأ  سكام  عم  اهتلباقم  نإ   ـ
! اهنع ًائيش  كل  لقأ  مل 

؟ كدنع لخدملا  باب  زمر  يئاطعإب  ِتلضفت  له   ـ
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.اهلمع ىلإ  تضمو  ةقرو  ىلع  ةعرسب  ناج  هتبتك 
ةحفصلا ىتح  يتفيحص  أرقأ  دعقملا  اذه  ىلع  ُتثكم 
عراشلا ةيواز  يف  ريغص  زبخم  ىلإ  تيتأ  مث  ةريخألا ،

.ىولحلا عطق  ضعب  تعتباو 
نيتيشغم اتلاز  ام  اهانيعو  يل  بابلا  اريك  تحتف 

.ساعنلاب
؟ َتنك نيأ  نكلو  اهنافجأ : كرفت  يهو  ينتلأس ،

؟ امهالك الوكوشلاب ؟ زبخ  ناساورك ؟  ـ
...نايردأ  ـ

راطق كانه  .كبايث  يسبلاو  كروطف  يلوانت   ـ
.هكردن نأ  انتعاطتسابو  ةريهظلا  دنع  قلطني  راتسوروأ » »

بهذنل ةعاس ، لك  راتسوروأ  راطق  كانه  عقاولا ، يف   ـ
.يروفيإ ةلباقمل  ...ًاذإ 

هتضرع يذلا  فشكلا  يلع  تّصقو  ةوهق  انل  اريك  تّدعأ 
ركفأ تنك  اهتيرظن ، يل  حرشت  تناك  امنيبو  .سكام  ىلع 

تايداعلا عئاب  اهب  هوفت  يتلا  ةريغصلا  ةرابعلا  كلت  يف  ًاددجم 
ول تددو  ينأ  ريغ  اذامل ، فرعأ  تنك  ام  .تاقَّلحملا  نأشب 

َفخي مل  رباعلا  يدورش  .اهنع  هثدحأل  ناورأ  ب ـ لصتا 
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.ماظنلا ظفح  ىلإ  ينتهبن  يتلا  اريك  ىلع 
كقفارأ نأ  نيديرتو  أ  اهثيدح : طيخب  ًاقلعتم  اهل ، ُتلق 

؟ زوجعلا ذاتسألا  اذه  ةيؤرل 
؟ ليللا تيضق  نيأ  ينربخت  نأ  كل  له   ـ

ًاريخأ يتفش : ىلع  تمسترا  ةضيرع  ةماستباب  ُتبجأ 
.كل هلوقأ  نل  ينكل  كلذ ، عيطتسأ 

.ًامامت يدنع  ناّيس  رمألا   ـ
يذلا وه  اذه  يروفيإو  ...كلذ  نع  َّنمّلكتت  ال  ًاذإ ،  ـ

؟ كلذك سيلأ  هدنع ، انفقوت 
مقر ينتطعأ  ناج  نكل  فحتملا ، ىلإ  ًاددجم  داع  ام   ـ

.هبلطأس .هلزنم  فتاه 
، فتاهلا ناك  ثيح  اهتخأ ، ةفرغ  وحن  اريك  تهجتا 

: ةلئاس يتيحان  ترادتسا 
؟ ليللا تمن  نيأ   ـ

ةقش يف  نطقي  ناك  .هلزنم  يف  انلبقتسي  نأ  يروفيإ  لِبَق 
.يقدنف نم  نيتوطخ  دعب  ىلع  ...يول  ناس  ةريزج  يف  ةقينأ 

لّجرت يذلا  لجرلا  هصخش  يف  ُتفرع  بابلا ، انل  حتف  امدنع 

231



ىلع يباتك  حّفصت  ءانثأ  يسكات  ةرايس  نم  ةحرابلا  ةيشع 
ًاياش انيلع  حرتقاو  هلابقتسا  ةفرغ  ىلإ  انب  لخد  .ةناح  ةفرش 

.ةوهقو
عيطتسأ فيك  .ديدج  نم  امكيلك  امكارأ  نأ  ةعتمل  اهنإ   ـ

؟ امكمدخأ نأ 
ىلع ناك  نإ  هتلأسف  اهئيجم ، نم  ةياغلاب  اريك  هتحراص 

.فحتملا يف  اهنع  اهثدح  يتلا  ةعطقلا  فاشتكا  ناكمب  ملع 
؟ كلذ كّمهي  اذامل  ًالوأ  ينتربخأ  ول   ـ

ةغللاب صنلا  حرش  يف  ًامدقت  تققح  ينأ  نظأ   ـ
.ةيزيغلا

؟ ِتملع اذام  .دودحلا  ىصقأ  ىلإ  يلاب  لغشي  ام  اذه   ـ
ناك .سيواونلا  بوعش  لوح  اهتيرظن  اريك  هل  تحرش 

داليملا لبق  سماخلا  وأ  عبارلا  فلألا  يف  لاجرلا ، ضعب 
بسحبو .اهوكّكفو  ميلسلا  اهلكش  يف  ةدعلا  اودجو 

ىلإ ةفلتخملا  ءازجألا  لمحل  قرِف  تلكشت  ةطوطخملا ،
.ضرألا يصاقأ 

ةيراع تسيل  اهلعلو  ةعئار ، ةيضرفل  اهنإ  يروفيإ : فته 
دق نكمي  اّمع  ةركف  ةيأ  ينكلمت  ال  كلذ ، ادع  ام  .ىنعملا  نم 
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ةديعب يه  ام  ردقب  ةرطخلا ، رافسألا  هذه  ىلع  سانلا  زّفح 
.لامتحالا

.اهددص يف  ةريغصلا  يتركف  يل  اريك : تباجأ 
لك نأ  سكام ، نم  هتملع  ام  ىلع  ةدمتعم  تحرتقاف ،
ىلع لمعلا  نم  دب  ال  ملع  ىلإ  ةفرعم ، ىلإ  رشؤت  ةعطق 

.هفاشتكا
ىلإ ليمأ  لب  ال  يأرلا ، كقفاوأ  ال  انه ، يروفيإ : اهيلع  ّدر 
نأب ريكفتلل  ًاعساو  لاجملا  كرتت  صنلا  ةمتاخف  .كلذ  ضيقن 

: كسفنب تنأ  يئرقإ  .هب  ظافتحالا  يغبني  رسب  قلعتي  رمألا 
«. ةياهناللا لالظ  ةيفخم  َقبتلو  »

« ةياهنلا لالظ   » ينرّكذ اريك ، شقاني  يروفيإ  ناك  اميفو 
«. هيرام « ـ لا ةقطنم  يف  ميقملا  تايداعلا  عئابب 

وه انل  تاقلحملا  هنيبت  ام  لعفلاب  سيل  ًالئاق : تمتمت 
.هنّمخن كلذ  عمو  هنيبت  ام ال  ىرحألاب  لب  انلاب ، لغشي  يذلا 

؟ ًاوفع يوحن : ًاتفتلم  يروفيإ ، لأس 
.نامزلاو غارفلا  هل : ُتلق 

؟ لوقت اذام  اريك : تلأس 
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ترطخ اهنكل  امكثيدحب ، اهل  ةقالع  ةركف ال  ءيش ، ال   ـ
.يلابب

عطقلا ىلع  روثعلا  نادقتعت  نيأو  يروفيإ : فدرأ 
؟ ةصقانلا

ناكرب ةهوف  يف  اتفشتكا  انتزوح  يف  ناتللا  ناتعطقلا   ـ
ىلإ ةدحاو  .ريبك  رهن  نم  تارتموليكلا  تارشع  دعب  ىلع 

عطقلا نأ  يبلق  ينثدحيو  بونجلا ، ىلإ  ىرخألاو  قرشلا ،
.لامشلاو برغلا  ىلإ  ةلثامم  نكامأ  يف  ةأبخم  ىرخألا 

نيتاه امكعم  نالمحت  له  ناقربت : هانيعو  يروفيإ ، ّرصأ 
؟ نيتعطقلا

انأ تجرخأو  اهتدالق ، تعزنف  رظنلا ، اريكو  انأ  انسلتخا 
بيج يف  ديدش  صرحب  اهيلع  ظفاحأ  تنك  يتلا  ةعطقلا 

.ةئطاولا ةلواطلا  ىلع  امهانعضوو  يلخادلا ، يترتس 
يذلا يهازلا  قرزألا  نوللا  اذهب  اتغبطصاف  اريك  امهتعمج 

ادب ؤلألتلا  نأ  ةرملا ، هذه  تظحال ، ينكل  ًامئاد ، انأجافي  ناك 
.امهتقارشإ نم  ًائيش  اتدقف  نيتعطقلا  نأك  ًاعوطس ، لقأ 

تنك ءيش  لك  نم  رثكأ  لهذمل ! هنإ  يروفيإ : فته 
.هترّوصت

؟ تروصت تنك  اذام  لابلا : ةلغشنم  اريك ، تلأس 
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افرتعا نكلو  ًاصاخ ، ءيش  ال  ءيش ، ال  يروفيإ : مثعلت 
هذه رمع  فرعن  امدنع  ةصاخبو  ةشهدم ، ةرهاظلا  هذه  نأ 

.ةدعلا
يذلا ناكملا  نع  انل  حاصفإلاب  تلضفت  اله  نآلاو ،  ـ

؟ كتعطق هيف  َتفشتكا 
نيثالث لبق  اهفاشتكا  مت  دقل  .يل  تسيل  فسألل ، اهنإ ،  ـ

، كتيرظن ظح  ءوسل  نكلو  ةيفوريبلا ،» دنألا   » لابج يف  ًاماع 
.ناكرب ةهوف  يف  نكت  مل 

؟ ًاذإ ْتدجُو  نيأ  اريك : تلأس 
لامش ىلإ  ًارتموليك  نيسمخو  ةئام  وحن  دعب  ىلع   ـ

«. اكاك يت  يت   » ةريحب قرش 
؟ فورظ ةيأ  يفو  ُتلأس :

ايجولويجلا ءاملع  نم  قيرف  اهداق  ةثعب  يف   ـ
تفشُتكا .نوزامألا  رهن  عبنم  وحن  اودعص  دقف  نييدنلوهلا ،
نوثحابلا ءاملعلا  ناك  فهك  يف  ديرفلا  اهلكش  ببسب  ةادألا 

تفلتل ةادألا  تناك  ام  .سقطلا  ةءادر  نم  هيف  نيمتحم 
ىلع ًادهاش  ةثعبلا  سيئر  نكي  مل  ول  تتفل ، امم  رثكأ  هابتنالا 

، ةفصاعلا ةليللا  كلت  ءانثأ  .اهامتدهش  يتلا  اهسفن  ةرهاظلا 
رادج ىلع  ةيئوض  طاقن  ثب  يف  ةقعاصلا  قورب  تببست 
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عولط دنع  ظحال  ثيحب  ًاقيمع  ًاريثأت  ثدحلا  هيف  رّثأف  .هتميخ 
تناك ذإ  ءاملا ، ذوفنل  ةلباق  تحبصأ  ةشامقلا  نأ  راهنلا 

ةرتاوتم فصاوعلا  تناك  املو  .اهيف  تنّوكت  دق  بوقثلا  فالآ 
ةدع تارم  ةبرجتلا  ءارجإ  انفشكتسم  داعأ  ةقطنملا ، كلت  يف 
لقنف .ةطيسب  ةاصح  درجمب  قلعتي  ال  رمألا  نأ  ًاجتنتسم 

.بثك نع  اهتساردب  مايقلا  بلطو  هعم  ةعطقلا 
؟ اذه ايجولويجلا  ملاع  ءاقل  نكمملا  نم  له   ـ

ةلحر ءانثأ  ةهفات  ةطقس  ءاّرج  ةليلق  رهشأ  دعب  تام   ـ
.ىرخأ

؟ اهفشتكا يتلا  ةعطقلا  يه  نيأ   ـ
.نيقي يأ  كلمأ  ال  نيأ ؟ نكل  نمآ ، ام  ناكم  يف   ـ

عقي لباقملا  يف  هنأ  الإ  ناكربلا ، عم  مءالتي  ال  اذه   ـ
.برغلا ىلإ  ًالعف 

.هلوق نكمي  ام  لقأ  اذه  لجأ ،  ـ
دفاور دحأ  نم  تارتموليكلا  تارشع  عضب  دعُب  ىلعو   ـ

.نوزامألا
.ًامامت حيحص  هنإ  يروفيإ : عبات 
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هيف سيل  اذهو  ثالث ، لصأ  نم  ناتيضرف  تققحت  تلاق :
.ريضي ام 

عطقلا فاشتكا  يف  ًاريثك  اذه  ِكدعاسي  الأ  ىشخأ   ـ
ام يف  امأ  ًاضرع ، رونلا  ىلإ  اتجرخُأ  اهنم  ناتنثاف  .ىرخألا 

.ًاريثك ظحلا  مكاتاو  دقف  ةثلاثلاب  قلعتي 
عافترا ىلع  غارفلا  يف  ةقلعم  يسفن  ُتدجو  دقل   ـ

برق نيّفسم  اينامرب  قوف  انقّلح  رتم ، ةئامسمخو  نيفلأ 
مسالا اذه  قحتستل  نكت  مل  ةرئاط  نتم  ىلع  ضرألا  حطس 

داكو قرغلا  ىلع  تكشوأ  اميف  اهل ، نيحانج  رفاوت  الول 
ىلإ ةفاضإ  ةئرلا ، تاذب  هتباصإ  ةجيتن  هفتح  يضقي  نايردأ 
ىرأ ُتسل  نيصلا ، يف  ةنيجس  اهلالخ  ُتنك  رهشأ  ةثالث  كلذ 

! كلذ لك  يف  ظحلا  نم  ًائيش  تنأ  ىرت  نيأ  ًاقح 
، ةصاخلا امكبهاوم  نم  ليلقتلا  يف  ًابغار  تنك  ام   ـ
نم قرغتسأ  فوس  كتيرظن ، يف  مايأ  ةعضب  ركفأ  ينيكرتأ 

مهست نأ  اهنكمي  ةمولعم  يأ  ُتدجو  نإف  يتاءارق ، يف  ديدج 
.امكب لصتأسف  امكثحب  يف 

اهتمدقو ةقرو  ةعطق  ىلع  يفتاه  مقر  اريك  ْتّلجس 
.يروفيإل

نايونت نيأ  بابلا : ىلإ  انعيشي  وهو  ريخألا ، اذه  لأس 
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؟ باهذلا
ضعبب مايقلا  ًاضيأ  نحن  انيلع  ثيح  ندنل ، ىلإ   ـ

.ثاحبألا
ءيشو .ارتلكنا  يف  ةديعس  ةماقإ  امكل  ىنمتأ  ًاذإ ،  ـ

ذإ ليلق ، لبق  قح  ىلع  امتنك  دقل  امكتقرافم : لبق  هلوقأ  ريخأ 
مازتلاب امكحصنأ  امك  امكرافسأ ، يف  ةتبلا  ظحلا  امكقفاري  مل 

يتلا ةرهاظلا  هذه  دحأل  افشكت  ةيادبو ال  رذحلا ، رهاظم  دشأ 
.ليلق لبق  اهتنياع 

قدنفلا نم  يتبيقح  ُتدعتسا  زوجعلا ، ذاتسألا  انرداغ 
اهتقفار مث  ةحرابلا ، ةرهس  ىلع  قيلعت  يأ  اريك  ِدبُت  مل  ثيح 

.انليحر لبق  ناج  قناعت  يك  فحتملا  ىلإ 
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ندنل
، لامشلا ةطحم  فيصر  ىلع  هابتنا  يأ  امهريعأل  ُتنك  ام 

ىلإ تهجوت  نيح  نكلو  ارذتعي ، نأ  ريغ  نم  ينامحز  امدنع 
ىلع بيرغلا  يئانثلا  اذه  ديدج  نم  تظحال  ةناحلا ، ةبرعلا ـ 
باش ةقيقحلا  يف  امهنأك  اودب  رمألا ، ئداب  يف  .لقألا 
هذه ىلع  سابللاب  موزحم  امهالكو  هتقيدصو ، يزيلكنإ 

باشلا سّرفت  برشلا ، ةدضنم  نم  وندأ  تنك  امنيب  .ةئيهلا 
ةبرعلا ةبرس  هتقيدصو  وه  دعصو  ةبيرغ ، ةقيرطب  ّيف 
يلاوح دروفشأ  يف  ًاقحال  راطقلا  فقوتيس  .ةرطاقلا  هاجتاب 

نع ثحبلل  نابهاذ  امهنأ  تجتنتساف  .ةقيقد  ةرشع  سمخ 
ـ  عيرسلا معطملا  ىلع  مّيقلا  نإ  .امهلوزن  لبق  امهتعتمأ 
تنك هغولبل ، هل  ةياهن  ال  يذلا  راظتنالا  طخ  لترل  ًارظنو 
رظن معطملا ـ  اذه  يف  ًاقح  عيرسلا  ءيشلا  ام  لءاستأ 

.نادعتبي سأرلا  يقيلحلا  نيباشلا  ىلإ  ًادهنتم 
هّيزب هبادآب ال  ءرملا  ةوهق : ناجنف  ىلع  ًايصوم  هل ، تلق 

؟ امهيلإ فرعتلا  مت  ام  ام  اذإ  ناباذج ، امهلعلأ  .هبايثو 
ىتفلا اذه  نكلو  امبر ، ةبيرم : ةجهلب  مداخلا  باجأ 
ةعطاق ةطساوب  هرفاظأب  ىنعُي  وهو  اهلك  رفسلا  ةرتف  ىضمأ 

.لمعلا ال يف  كمهنم  وهو  هيلإ  رظنت  ةاتفلا  تناك  اميف  ةداح ،

239



! ثيدحلا فارطأ  لدابت  يف  عورشلا  ىلع  زّفحي  ءيش 
تنك امنيبو  .يناكم  ىلإ  ًادئاع  بورشملا  نمث  تدّدس 
ًاددجم تفداص  اهلخادب ، اريك  وفغت  يتلا  ةبرعلا  لخدأ 

ةروصقم برق  امهمادقأ  نارجي  اناك  نيذللا  نيجرهملا 
باشلا أموأف  امهنم ، تبرتقا  .انيتبيقح  انكرت  ثيح  ةعتمألا 

.يهجو يف  قيرطلا  ةّداس  ترادتسا  يتلا  ةاتفلا  ىلإ  ةراشإب 
.زوجحم ةفرجعتم : ةربنب  يهجو  يف  تفته 

؟ ءيش يأل  زوجحم  نكلو  كلذ ، ىرأ  اهل : تلق 
مل هنأ  ًاّيعدم  ةعطاقلا ، هتلآ  هبيج  نم  جرخأو  ىتفلا  لخدت 

.هتقيدص اهب  ُتبطاخ  يتلا  ةجهللا  نع  ًايضار  نكي 
كوربدل  » يف يبابش  نابإ  ًاليوط  ًاتقو  تيضمأ  دقل 

، ةسردملا يف  يل  قيدص  لضفأ  نطقي  ناك  ثيح  فورغ ،»
قرافمو تاباصعلا ، ضعبل  ةصصخملا  ةفصرألا  تربخو 

ال يتلا  يهاقملاو  اهزايتجا ، انيلع  روظحملا  قرطلا 
نأ ًاكردم  تنك  توف .» يبيَب  « ـ لاب بعلل  اهدايترا  نسحتسي 

تبثو ُتكرحت ، ولف  .ةرجاشملا  يف  نابغار  نيجرهملا  نيذه 
ّيلع اهقيدص  لاهنا  امنيب  ّيعارذ  تيبثتل  يرهظ  ىلع  ةاتفلا 

نايضقيس ًاضرأ ، يحرط  نم  نانكمتي  املاحو  .برضلاب 
يف اهتفرع  يتلا  ارتلكنا  تناك  ام  .يعولض  يف  تالكرب  يلع 
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، رضخألا بشعلاب  ةاطغم  قئادح  نم  بسحو  فلأتت  يبابش 
رييغت اهيلع  أرط  دق  ليبقلا ، اذه  نم  ةنمزألا ، تناك  امو 

فرصتت هتزيرغ  ءرملا  كرتي  نأ  ًامئاد  بعصلا  نمو  .ريبك 
ةبيهم ةعفص  تلُّوح  اذل  ةايحلا ، يف  ئدابم  هل  ىنبتي  امدنع 
.اهدخب ةكسمم  ةعتمألا  قوف  لاحلا  يف  تددمتف  ةاتفلا  ىلإ 

ىلإ دي  نم  هترفش  ًالقان  ًالوهذم ، يمامأ  ىتفلا  بثو  اهدنع 
ّيف نئاكلا  قهارملا  نايسنل  ناح  دق  ناوألا  ناك  .ىرخأ 

.هُترص ينأ  ضرتفي  يذلا  دشارلل  هناكم  ءالخإل 
كتعطاق رداصأس  ناوث  رشع  يف  ناوث ، رشع  هل : ُتلق 

له .راطقلا  اذه  نم  ًايراع  لزنتس  اهتطقتلا  اذإو  ةداحلا ،
؟ انه فقوتنو  كبيج  يف  اهعضت  مأ  اذه  كيوهتسي 

اهقيدص ناك  ينادحتت ، تداع  ةبضاغ  ةاتفلا  تضهن 
، هلبألا اذه  نعطإ  تحاص : .رثكأف  رثكأ  باصعألا  رتوتم 

! موت اي  هيف ، اهزرغا 
ىلع ةرطيسلا  نم  ًاديزم  يدبت  نأ  دب  ال  موت ،  ـ

.انم دحاو  حرجُي  نأ  لبق  ةلآلا  هذه  ّدر  كتقيدص ،
فرعأ نأ  يل  له  يرهظ : ءارو  تلصو  دقو  اريك  تلأس 

؟ يرجي اذام 
.ةريغص ةرجاشم  عجارتلا : ىلع  اهايإ  ًامغرم  اهتبجأ ،
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؟ ةدعاسملا بلطأ  نأ  ديرتأ   ـ
ُّتبو راطقلا ، أطابت  .ةدجن  لوصو  نالمأي  ناباشلا  نكي  مل 

هتقيدص موت  بذج  .دروفشأ  ةطحم  فيصر  بابلا  نم  ىرأ 
، كارح الب  اريكو  انأ  انيقب  .ةداحلا  هتعطاقب  ًامئاد  انايإ  ًاددهم 

.اننيعأ ءازإ  ليامتت  تناك  يتلا  ةلآلا  انرصبب  قرافن  ال 
! انع ابرغأ  ايه ، ىتفلا : لاق 

ًاقلطم فيصرلا  ةيحان  ًاعرسم  عفدنا  راطقلا ، فقوت  روف 
.هتقيدص عم  حيرلل  هيقاس 

نوبغري اوناك  نيذلا  باكرلا  انربجأو  ةتماص ، اريك  تيقب 
راطقلا كرحتو  انيناكم ، ىلإ  اندعف  .عفادتلا  ىلع  لوزنلا  يف 

ناك تقولا  نكل  ةطرشلا ، رطخأ  نأ  اريك  تدارأ  .ديدج  نم 
، حاضفنالا ىلإ  دغولا  يئانثلا  رطضا  اذكهو  ًادج ، رخأت  دق 

هنأ نم  تبثتلل  تضهن  .يتبيقح  لخاد  يولخلا  يفتاه  ناكو 
ناك انتعتمأ ، صحفت  يف  اريك  ينتدعاسو  .اهيف  لاز  ام 

لك ادبو  ًاحوتفم ، ناكف  يعاتم  امأ  سوسمم ، ريغ  اهعاتم 
يفتاه ُتلوانت  .ىضوفلا  ضعب  ءانثتساب  هعضوم ، يف  ءيش 

، ندنل انغولب  ىدل  .يترتس  يف  امهتسسدو  يرفس  زاوجو 
.نايسنلا اهاوط  دق  ةثداحلا  تناك 

تزفقو ريغصلا ، يتيب  باب  مامأ  رماغ  حرفب  تسسحأ 

242



نع تشتف  .لوخدلا  يف  ركفأ  انأو  يدنع ، ربصلا  دافن  نم 
يعم اهنأ  نم  ًادكأتم  كلذ  عم  تنك  يبويج ، يف  يحيتافم 
لالخ نم  يتراج  ينتحمل  ظحلا  نسحل  .سيراب  ةرداغم  نيح 

تاداعلا نأل  اهتقيدح  ربع  رورملا  يلع  ْتضرعف  اهكابش ،
.اهلاوز ىلإ  ليبس  ةميدقلا ال 

الف يكلا ، ةمحز  يف  انأ  ملسلا ، نيأ  فرعت  تنأ  يل : تلاق 
.يلمع نم  غرفأ  نيح  ةيناث  بابلا  قلغأس  كلاب ، لغشت 

نم جايس  قوف  نم  تاظحل  دعب  تربعو  اهتركش 
ـ  يفلخلا بابلا  حلصأ  مل  ينأ  امبو  .ةكباشتملا  نابضقلا 
ُتبرض هحالصإ ـ  ضفرأ  نأ  نسحتسملا  نم  ناك  امبر 

تنك .ًاريخأ  تلخدو  ضبقملا  ىلع  ةفطاخ  ةفيفخ  ةبرض 
.عراشلا يف  ينرظتنت  يتلا  اريكل  بابلا  حتفأس 

دقل .يحلا  يف  قوستن  نحنو  رهظلا  دعب  ةيقب  انيضمأ 
تألمف اريك ، هابتنا  لاوج  ةهكافو  رضخ  عئاب  ةطسب  تبذتجا 

مل فسألل  نكلو  .لماك  راصح  مامأ  دومصلل  ةيفاك  اهنم  ةلس 
.ءاشعلا لوانتل  ءاسملا  اذه  تقولا  انل  عستي 

ىسوكلا ةديدش  ةقدب  ًاعّطقم  خبطملا ، يف  ًاكمهنم  ُتنك 
ّدعت يه  تحار  امنيب  اريك ، ينم  تبلط  امبسح  ةريغص ، ًاعطق 

، فتاهلا نر  .خبطلا  ةفصو  ينيطعت  نأ  ةضفار  ةصلصلا 
اريكو انأ  انلدابت  .تيبلا  طخ  لب  يولخلا  يفتاه  سيل 
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تعفرو لابقتسالا  ةفرغ  ُتدصق  .لابلا  يلغشنم  تارظنلا 
.فتاهلا ةعامس 

! امتدع امكنأ  ًاذإ ، حيحص   ـ
.رتلاو يزيزع  ليلق ، لبق  انلصو  دقل   ـ

كلذ نإ  ًاقح  كلوصوب ، يراطخإب  كفطلتل  ًاركش   ـ
.كنم فرظل 

...راطقلا نم  انلجّرت  داكلاب   ـ
لالخ نم  كلوصوب  ملعأ  نأ  ًاقح  بيعملا  نم  كلذ  عم   ـ
تنأ عيرسلا ،» يلارديفلا  راطقلا   » ةكرش يف  لاوج  مدختسم 

! ملعأ ام  ىلع  سكناه » موت   » تسل
نم هل  اي  انتدوعب ؟ كرطخأ  نم  وه  لاوج  مدختسمأ   ـ

! ...بيرغ رمأ 
ىلإ لسرم  فرظ  ةيميداكألا  يف  عدوأ  هنأ  رّوصت   ـ
مسا بتك  دقف  ًالماك ، كناونع  ىلإ  سيل  نكلو  كناونع ،
بلطأ كتمه .» ىلع  : » لفسألا ىلإو  فلغملا ، ىلع  كتقيدص 

حّضومو .ةرشابم  يلإ  كديرب  اولسري  نأ  ةمداقلا ، ةرملا  يف 
تيسمأ ذإو  ةعرسلا .» ىصقأب  ميلستلا  ءاجرلا  : » ًاضيأ

هذه كل  لصوأ  نأ  ىنمتت  لهف  دمتعملا ، كديرب  يعاس 
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؟ كلزنم ىلإ  ةلاسرلا 
! اريك عم  ملكتأ  طخلا ، عطقت  ال   ـ

هذه ام  كتيميداكأ ؟ ىلإ  لسرم  يمساب ، فّلغم  تلأس :
؟ ةصقلا

نأ يف  ةبغار  تناك  نإ  اهتلأسف  ديزملا ، فرعأ  نكأ  مل 
.فطللا غلابب  كلذ  ضرع  امبسح  انيلإ ، رتلاو  هلمحي 

كلذ نأ  مهف  يف  ةقشم  دجأ  ملف  اهيديب ، اريك  يل  ترّبش 
يف سمهي  يراسي ، نع  رتلاو ، ناك  .اهمومه  رخآ  ربتعي 
يف امهنيب  تنك  انأ  اميف  يندعوتت ، ينيمي ، نع  اريكو ، ينذأ ،

مّركتي نأ  رتلاو  ُتوجر  مسحلا ، نم  دب  ناك ال  املو  .ةريح 
هنم بلطأ  نأ  ًادراو  سيل  ذإ  ةيميداكألا ، يف  يراظتناب 
انأو فتاهلا  تلفقأ  .ةلاسرلا  مالتسال  يتآسف  ندنل ، زايتجا 

تردتسا امل  ينكل  ةشهدم ، ةيوست  ىلع  يروثعل  حاترم 
.يسامح ينرطاشت  نكت  مل  اهنأ  ُتكردأ  اريك ، ةيحان 
ةمهملاب مايقلل  ةعاس  نم  رثكأ  ىلإ  جاتحأ  نل  ينأب  اهتدعوو 

.ًابايإو ًاباهذ 
حاتفملا تلوانت  رطملا ، نم  يقاولا  يفطعم  تسبل 

وحن ًاهجتم  يبرد  يف  تدعصو  بتكملا  جرد  نم  يطايتحالا 
.يترايس نكرت  تناك  تيح  ريغصلا  فقوملا 
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ميدقلا دلجلا  ةحئار  ينتدواع  اهيف ، تسلج  امدنع 
نأ تررطضا  فقوملا ، نم  ًاجراخ  تنك  امنيبو  .ةريثملا 
اريك سهدل  ًابنجت  ةلمرفلا  ةساود  ىلع  ةوسقب  طغضأ 
لوح ترادتسا  .دتولاك  ةبصتنم  يحيباصم  مامأ  ةفقاولا 

.يراوجب دعقملا  ىلع  تسلجو  ردنلاكلا )  ) داربملا
ةلاسرلا رظتنت  نأ  ًانكمم  ناك  امبر  بابلا : ةقفاص  تلاق ،

؟ كلذ دقتعت  الأ  .دغ  موي 
« ...ًادج لجاع   » فلغملا ىلع  بتُك  دقل  رتلاو : حّضو 
، يدرفمب بهذأ  نأ  ًامامت  عيطتسأ  ينأ  ريغ  رمحألا ، ملقلاب 

...ةربجم تسل  ِتنأف 
ىلإ ًاقوش  قرحتت  تنأو  يلإ ، ةهجوم  ةلاسرلا  هذه   ـ

.ًاعرسم عفدنا  ايه  كقيدص ، ةيؤر 
بسح لوجتلا  نكمي  نينثالا ، مايأ  تايسمأ  يف  طقف 

ىلإ الإ  جاتحن  دكن  مل  .ندنل  عراوش  يف  ًابيرقت  لوصألا 
رطملا أدب  ىتح  ةيميداكألا ، ىلإ  لوصولل  ةقيقد  نيرشع 

يتلا ةريزغلا  رطملا  تاخز  ىدحإ  قيرطلا ، يف  نحنو  رمهني 
مامأ انرظتني  رتلاو  ناك  .ةمصاعلا  ىلع  طقاستت  ام  ًابلاغ 

هترتسو هلاطنب  نم  لفسألا  ءزجلا  للبت  دقو  يسيئرلا ، بابلا 
وحن ىنحنا  .ةدشلا  مايأ  يف  دوهعملا  هءايتسا  رهظأو  كلذك ،
حرتقأ نأ  ىتح  يرودقم  يف  نكي  مل  .انل  ةلاسرلا  مّدقو  بابلا 
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ـ لا زارط  نم  يهو  يترايس ، نأل  هتيب ، ىلإ  هتقفارم  هيلع 
انررق دق  انك  كلذ ، عم  .نيدعقم  ىوس  مضت  ال  هيبوك ،» »

ىتح ةدحاو  ترم  نإ  ام  .يسكات  ةرايس  دجي  امثير  راظتنالا 
اندجو .فرصناو  اريك  ًالهاجتم  دوربب  رتلاو  يلع  مّلس 

، رطملا نم  لباو  تحت  ةرايسلا ، هذه  يف  نيسلاج  انيسفن 
.اريك يتبكر  قوف  عوضوم  فلغملاو 

.هنيضفت الأ   ـ
.سكام طخ  هنإ  تمتمت :

! رطاوخلا لدابتب  عتمتي  صخشلا  اذه  نأ  دب  ال   ـ
؟ مالكلا اذه  لوقت  اذامل   ـ

ءاشع دادعإ  كشو  ىلع  اننأ  ىأر  هنأ  يف  هبتشأ   ـ
يتلا ةظحللا  رظتنا  هنأو  نيقشاع ، رارغ  ىلع  ريغص 

ةلاسرب كيلإ  ثعبيل  ًامامت ، بجي  امك  كتصلص  اهيف  تحبصأ 
.انترهس دسفيو 

...بيرغب اذه  سيل   ـ
يتاقيشع ىدحإ  انتجعزأ  ول  هنأ  يفرتعا  نكلو  امبر ،  ـ
.ةهاكفلا نم  هسفن  ردقلاب  رمألا  تهجاو  ِتنك  امل  تاميدقلا ،

: ةلئاس فلغملا  ىلع  اهدي  اريك  تررم 
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؟ كيلإ ةباتكلا  نم  نكمتت  دق  ةميدق  ةقشاع  ةيأو   ـ
.هُتلق ام  اذه  سيل   ـ

! يلاؤس نع  بجأ   ـ
! تاميدق تاقيشع  يل  سيل   ـ

؟ انيقالت امدنع  ًالوتب  تنك  له   ـ
ًايأ عجاضأ  مل  ةيلكلا ، يف  انأو  ينأ ، وه  هلوق  ديرأ  ام   ـ

! يتاقيشع نم 
.ةريغصلا ةظحالملا  هذه  ةفيهرل  اهنإ   ـ

وأ ال؟ معن  فلغملا ، اذه  نيّضفت  له   ـ
ُتنسحأ له  نيقشاع ،» رارغ  ىلع  ءاشع  : » َتلق  ـ

؟ عامسلا
.اذه تلق  ينأ  زئاجلا  نم   ـ

؟ نايردأ يب ، مرغم  تنأ  له   ـ
! اريك فلغملا ، اذه  يحتفا   ـ

دعصنلو كتيب ، ىلإ  ينذخ  .ةقفاوم  اذه  ربتعأس   ـ
نم رثكأ  كيلإ  ًاقوش  قرحتأ  ينإ  كتفرغ ، ىلإ  ةرشابم 
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.ىسوك ةالقم  ءلم  ىلإ  يقوشت 
؟ ةلاسرلا هذهو  كنم ! ةلماجم  اذه  ّدعأس   ـ

.ًاضيأ سكامو  دغ  حابص  رظتننس   ـ
نم ريثكلا  ندنل  يف  ىلوألا  ةرهسلا  هذه  تظقيأ 

ةفرغلا تافرد  تناك  .ِتمن  بحلا  ةسرامم  دعبف  تايركذلا ،
كسفنت ىلإ  ًايغصم  كيلإ  رظنأ  ًاسلاج  ُتنكو  ًاليلق ، ةحوتفم 

نل ًابدن  كرهظ  ىلع  ىرأ  نأ  يعسو  يف  ناك  .ئداهلا 
تراثأو يعباصأب ، ًافيفخ  ًاسمل  اهتسملف  .ًادبأ  نمزلا  اهوحمي 

لاحلا يه  امك  ةبئاش  لك  نم  ةيلاخلا  ةبغرلا  كدسج  ةرارح 
كنكل يدي ، ُتعزنف  نينئت  ِتذخأ  .ىلوألا  ءاسملا  عتم  يف 

هذه تعطق  اذامل  ساعنلا  هقنخ  توصب  ةلئاس  اهب  تكسمأ 
الإ كترشب  قوف  يتفش  ُتعضو  اهدنع  .ةفيطللا  ةسمالملا 

.كبحأ ينأ  كيلإ  ُتررسأف  ةيناث  ِتمن  دق  تنك  كنأ 
.انأ كلذك  ِتمتمتف :

اتناك نيتملكلا  نيتاه  نكل  عمسي ، داكلاب  كتوص  ناك 
.كليل يف  كب  قحلأ  نأل  نيتيفاك 

راهنلا كشوأو  يّلوي ، حابصلا  بعتلا ، انقهرأ  دقو  رن ، مل 
ريرسلا يف  كناكم  ناك  .ينيع  ُتحتف  امدنع  فصتني  نأ 
يناصمق دحأ  تيدترا  ِتنك  .خبطملا  ىلإ  كب  تقحلف  ًايواخ ،
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نمو .يجاردأ  دحأ  يف  امهتدجو  نيريصق  نيبروج  تسبلو 
، كابترا دّلوت  ةحرابلا ، ةيشع  اهب  انحب  يتلا  تافارتعالا  كلت 

تأرق ِتنك  نإ  كتلأس  .اننيب  دعابتلا  يف  مهسأ  تقؤم  ءايح 
، ةلواطلا قوف  اهنأب  يل  ِتأموأ  كرظنب ، .سكام  ةلاسر 

ينكل .ببسلا  ام  يردأ  ال  .هلاح  ىلع  لازي  ال  فّلغملاو 
ُتنكل ًاذإ  .ةتبلا  اهتتضف  ام  ِكنأ  ول  ةظحللا  هذه  يف  ُتددو 
.كلانه اهانيسنو  جاردألا ، نم  جرد  يف  رطاخ  ةبيطب  اهتبّتر 

تنك مومحملا ، قابسلا  اذه  ًاددجم  لصاوتي  نأ  بغرأ  نكأ  مل 
يأ نود  نم  تيبلا ، يف  اندحو  كعم ، تقولا  ةيضمتب  ملحأ 

، زمياتلا رهن  دادتما  ىلع  عكستلا  ادع  جورخلل  ببس ،
يف ةلمعتسملا  علسلا  راجت  دنع  تانويزاكوألا  نع  ثحبلاو 
ليه نتون  يهاقم  دحأ  يف  رئاطفلا  ماهتلاب  ذذلتلاو  ندْمَك ،» »
لكل ةيمهأ  نم  دعي  ملو  فّلغملا  ِتحتفف  ِتنأ  امأ  .ةريغصلا 

.كلذ
ذنم يل  ينهربتل  امبر  .يل  اهتأرقو  ةلاسرلا  ِتطسب  مث 

.يلع هنيفخت  كيدل  ءيش  نأ ال  ةحرابلا 
، اريك

ذم اننأ ، دقتعأو  ةعبطملا ، ىلإ  كترايز  ُتشع  نزحب 
يتلا رعاشملا  ًاددجم  ّيف  تججأت  يرليوتلا ، يف  انيقالت 

.تدمه دق  اهُتننظ 
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يف ّزح  مكو  ًاملؤم ، انقارف  ناك  مك  طق  كل  حبأ  مل 
امبر كلذو  ينع ، كبايغ  تمصلا ، كموزل  كليحر ، يسفن 

.هانربخ نأ  قبس  امب  ةيلابم  ال  ةديعس ، كفرعأ  نأ  نم  رثكأ 
ةأرما تمد  ام  لاحلا ، عقاوب  فارتعالا  نم  دب  ناك ال  نكلو 

امم رثكأ  ةداعسلا  نم  لمحي  نأ  اهروضح  درجم  يفكي 
ًاغارف ناكرتي  كبايغو  كتينانأف  هعقوتي ، نأ  ءرملا  عيطتسي 
ثبعلا نم  ّنأ  كردأ  نأ  ىلإ  رمألا  يب  ىهتنا  دقو  .دبألا  ىلإ 
نيبحت كنإ  كلذ ، ىلع  دحأ  ىوقي  ذإ ال  كزاجتحا ، يف  ريكفتلا 

نأ قبس  .تقولا  ضعبل  نيبحت  نكلو  صالخإو ، قدصب 
نمز لاط  نإو  ىتح  ةيضْرُم ، ةداعسلا  مساوم  ضعب  تناك 

.مهِترجه يذلا  كئلوأ  ىلإ  ةبسنلاب  بودنلا 
ىلع مويلا  دعب  ينيعلطت  الف  ًادبأ ، ىقالتن  الأ  لضفُأ 
هنإ .سيرابب  نيّرمت  امنيح  يترايزب  يموقت  الو  كرابخأ ،

هبلطي يذلا  كقيدص  امنإو  كلذب ، كرمأي  يذلا  كذاتسأ  سيل 
.كنم

نكلو قاطت ، ةذيملت ال  تنك  .انتثداحم  يف  ًايلم  ُتركف  دقل 
ةمّيق ةمس  يهو  ةيوق ، ةزيرغ  ةبحاص  كنإ  كل  تلق  نأ  قبس 
نكي مل  ول  ىتح  هتزجنأ ، يذلا  راسملاب  روخف  انأ  .كتنهم  يف 
ةملاع ةقاط  فشتكا  ناكل  ذاتسأ  يأ  نأ  كلذ  هيف ، دي  يل 

ةيرظنلاو .دعب  ام  يف  ِهِتحبصأ  يتلاو  كيف  ةنماكلا  راثآلا 
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يف ةبغر  يدل  لب  ال  ةليحتسم ، ودبت  يلع ال  اهِتضرع  يتلا 
بيغي اهاوحف  لاز  ام  ةقيقح  نم  نيبرتقت  كلعلو  اهقيدصت ،

نإ يردي  نم  سيواونلا ، ييجاليب  قيرط  يكلسأ  .انلاب  نع 
.ام ناكم  ىلإ  كلصوي  ناك 

ًاددجم تحتف  .يتيب  ىلإ  تدع  يلغشم ، ُترداغ  املاح 
« ةفشرؤملا  » يرتافد تجرخأو  نينس ، ذنم  اهتيوط  ًابتك 
، سووهم انأ  مك  نيملعت  تنأ  .ةنودملا  يتاظحالم  تعجارو 

انيضق ثيح  يبتكم  يف  بترمو  فّنصم  وه  ءيش  لك  مكو 
نوكت دق  لجر  رثأ  ريغص  رتفد  يف  ُتدجو  .ًادج  ةعتمم  ًاتاقوأ 

بوعشلا تارجه  ةساردل  هتايح  سّرك  هنإ  .كل  ةديفم  هثاحبأ 
ىتح نيينايسآلا ، لوح  صوصنلا  نم  ديدعلا  بتكو  ىربكلا ،

ءاقلإب ًايفتكم  اهنم ، ليلقلا  رزنلا  رشن  ىلإ  الإ  دمعي  مل  هنأ  ول 
ةرضاحم اهنمو  ةملظملا ، تاعاقلا  ضعب  يف  تارضاحم 

راكفأ هيدل  تناك  هرودب  وه  .ديعب  نمز  ذنم  اهيف  ينُتيفلأ 
ضوح تاراضح  اهب  تماق  يتلا  رافسألا  نأشب  ةددجم 

، موصخلا نم  هب  ناهتسي  ددع ال  هل  ناكو  .ىلوألا  طسوتملا 
ريبك ردق  ةمث  موصخ ؟ هل  سيل  نم  انطاشن ، لاجم  يف  نكلو 
ةمالع هنع  كثدحأ  يذلا  لجرلا  اذه  .انئالمز  نيب  دسحلا  نم 

دقف .اريك  اي  هيدصقأ ، .هل  دودح  ال  ًامارتحا  هل  نكأ  ةزراب 
ليبخرأ يف  ةريغص  ةريزج  يهو  لي ، يف  لزتعا  هنأ  ينغّلب 

شيعي هنأ  ودبي  .ادنلتوكسا  نم  يلامشلا  فرطلا  يف  دنالتش 
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هنإ ناك ، يأ  عم  هلامعأ  ىلع  مالكلا  ضفريو  ًايوزنم  كانه 
نم هجارخإ  يف  حجني  امبر  كرحس  نكلو  حيرج ، ؤرما 

.مالكلا ىلع  هزيفحتو  هرحج 
، ةيادبلا ذنم  هيلإ  نيبصت  يذلا  ريهشلا  فاشتكالا  اذه 
يف فاطملا ، ةياهن  يف  وه ، كمساب  هتيمستب  نيملحت  يذلاو 

.كيمارم ىلإ  نيلصتس  كب ، قثاو  ينإ  .كدي  لوانتم 
.ًاديعس ًاظح  كل  ىنمتأ 

سكام

، تضهن مث  اهفلغم ، يف  اهتبترو  ةلاسرلا  اريك  توط 
.ةيفنحلا تحتفو  ىلجملا  لخاد  اهروطف  يناوأ  تعضو 

ناجنف كل  ّدعأ  نأ  دوت  له  اهرهظ : يل  ةريدم  ينتلأس ،
؟ ةوهق
.اهبجأ مل 

.نايردأ ةفسأتم ، انأ   ـ
؟ كب ًافوغشم  لاز  ام  لجرلا  اذه  نوكي  نأ   ـ

.ينع هلوقي  امل  لب  ال ،  ـ
؟ اهفصو يتلا  ةأرملا  يف  كسفن  نيلثمتت  له   ـ
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هقدص نكل  نآلا ، اهلّثمتأ  دعأ  مل  امبر  يردأ ، تسل   ـ
نم ساسأ  ىلع  يوطني  نأ  دب  ال  همالك  نأب  يلإ  يحوي 

.ةقيقحلا
كيلع لهسألا  نم  دجي  نأ  وه  هيلع  ِكمولي  ام   ـ

.كتروص هّوشي  نأ  نم  كبحي  نم  ىلإ  ةءاسإلا 
؟ ةينانأ ينأ  ركفت  ًاضيأ  تنأ   ـ

ءرملا فنأتسي  نأ  نكلو  ةلاسرلا ، بتك  نم  انأ  تسل   ـ
نوكيس ةديج ، لاح  يف  ماد  ام  هنإ  هسفن  نع  ًالئاق  هتايح 
ةلأسم الإ  سيل  ءيش  لك  نإو  ةديج ، لاح  يف  كلذك  رخآلا 

ةيصاصتخالا تنأ  كل  حرشأ  نل  نبج ، ليلد  اذه  ّلعل  تقو ،
يف ةعئارلا  ناسنإلا  ءاقب  ةزيرغ  ناسنإلا ) ملع   ) ةسانإلا يف 

.ةايحلا
.كمئالت ةقافصلا ال   ـ

ريغنل .يتاثّوروم  يف  اهنأ  روصتأو  يزيلكنإ ، انأ   ـ
ةلاكو ىتح  ريسملا  لصاوأس  .كلضف  نم  عوضوملا ،

، لي ىلإ  باهذلا  نيديرت  .هزنتلا  يف  ةبغر  يل  تايرفسلا ،
؟ كلذك سيلأ 

.دغ موي  يف  ددح  دق  ليحرلا  ناك  .يتقفارم  اريك  تررق 
ةريزجلا روبمص ، يف  طوبهلا  لبق  وكسالغ  يف  فقوتنس 

254



ىلإ روبع  قروز  انلصوي  مث  .دنالتش  ليبخرأ  يف  ةيسيئرلا 
.لي

ينإ دور .» زغنيك  » يف ةلوجب  مايقلل  انعم  اناتقاطبو  انبهذ 
ةيراجتلا ةداجلا  هذه  يف  دعصأ  نأ  ينرسي  يحلا ، ىلع  داتعم 

يسلشت  » كلاسم يف  ًاقحال  هزنتأل  تيرتس » يندس   » ىتح
ةهزنلا هذه  .رتلاو  عم  اندعاوت  كانه  انك  تكرام .» زرمرام 

.ماعطلا ىلإ  يتيهش  تحتف  ةليوطلا 
« رغربمه  » انبلطو تابجولا ، ةحئال  ةقدب  انسرد  امدعب 

: ينذأ ىلع  رتلاو  لام  نيتقبط  نم 
بتاور هتميق  لداعت  كل ، ًاكيش  ةيميداكألا  ينتملس  دقل   ـ

.رهشأ ةتس 
؟ اذامل هتلأس ،

نل يدامتملا ، كبايغل  ًارظن  .ئيسلا  أبنلا  وه  اذه   ـ
.ًاتبثم تسل  تنأف  ًايرخف ، الإ  كبصنم  نوكي 

؟ دورطم انأ  له   ـ
ام نسحأب  كتيضق  نع  ُتعفاد  دقل  .طبضلاب  سيل  ال ،  ـ

صيلقت ةلحرم  بلص  يف  اننأ  ريغ  دهجلا ، نم  تعطتسا 
ريغ تاقفنلا  لك  ءاغلإب  ةرادإلا  سلجم  رذنُأ  دقو  ةينازيملا ،
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.ةيدجملا
سلجملا رظن  يف  ينأ  جتنتسأ  نأ  يلع  بجوتي  له   ـ

؟ ةيدجم ريغ  ةقفن 
، كهجو حمالم  ىتح  نوفرعي  ال  ةرادإلا  يفظوم  نإ   ـ
، يليشتلا نم  كتدوع  ذنم  ةيميداكألا  ىلإ  ًايلمع  ِتأت  مل  تنأف 

.مهمّهفتت نأ  كيلع 
.ًاضيأ ًامهجت  دشأ  رتلاو  ةئيه  تدب 

؟ دعب اذامو   ـ
كتعتمأ ديعأ  نأ  ينم  بلُط  دقف  كبتكم ، يلخت  نأ  دب  ال   ـ
.مداقلا عوبسألا  نم  ًارابتعا  هلغشيس  مهدحأ  نأل  كتيب ، ىلإ 

؟ يل ًافلخ  نآلا  ذنم  اونيع  له   ـ
اودنسأ مهنإ  لقنل  طبضلاب ، ىرج  ام  اذه  سيل  الك ،  ـ

نيموادملا كئالمز  دحأ  ىلإ  كل  ًاصصخم  ناك  يذلا  فصلا 
حيحصتو هسورد  دادعإل  ناكم  ىلإ  جاتحي  وهف  عاطقنا ، الب 

.ةمءالملا لك  همئالي  كبتكم  ...هبالط  لابقتساو  هتاقباسم 
يذلا فيطللا  ليمزلا  اذه  وه  نم  فرعأ  نأ  يل  له   ـ

؟ يرهظ ةرادإب  ُتممه  نإ  ام  يندرطي 
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ةثالث ذنم  الإ  ةيميداكألا  يف  لمعي  ال  هنإ  هفرعت ، ال   ـ
.ماوعأ

مويلا ينعفّدت  ةرادإلا  نأ  ةريخألا  رتلاو  ةرابع  نم  تكردأ 
، ًاروهقم رتلاو  ناك  .اهلالغتسا  يف  تطرفأ  يتلا  ةيرحلا  نمث 

ضبق ىلع  مزعلا  ًادقاع  كيشلا  تذخأ  .يترظن  ىماحتت  اريكو 
يحنا نأ  يعسو  يف  نكي  ملو  ًابضاغ  تنك  .مويلا  ذنم  هتميق 

.يسفن ىلع  الإ  ةمئاللاب 
.ارتلكنا ىلع  ىتح  لامشلا »  » تبه دقل  اريك : تمتمت 

اهتدرط يتلا  حيرلا  ىلإ  ولحلاو  رملا  فيفطلا  حيملتلا  اذه 
نع مجانلا  رتوتلا  نأ  ىلإ  ريشي  ناك  ايبويثأ  يف  اهتابيقنت  نم 

.ًايلك هتدح  تلاز  دق  نكي  مل  يحابصلا  انشاقن 
؟ هلمع يونت  اذام  رتلاو : ينلأس 

.رفسلا نم  نكمتنس  لمعلا ، نع  لطاع  يننأ  امب  َاذإ ،  ـ
ريغُت اهنأ  دقتعأو  اهمواقت ، محل  ةعطق  كراعت  اريك  تناك 

ةكراشملل اهنم  ًايشاحت  اهنحص  نيلسروب  ىلع  رطاخ  ةبيطب 
.انثيدح يف 

.سكام نم  رابخأ  انتدرو  رتلاول : تلق 
؟ سكام  ـ
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...ةريغصلا يتقيدصل  ميدق  قيدص   ـ
، اريك نيكس  لصن  تحت  يوشملا  محللا  ةحيرش  تقلزنا 

يقاس نيب  طقست  نأ  لبق  اهب  ناهتسي  ال  ةفاسم  تزاتجاو 
.مداخ

يروطف تلوانت  دقف  ديدش ، عوجب  سحأ  نكأ  مل  تلاق :
.ةرخأتم

؟ ةحرابلا اهايإ  كتمّلس  يتلا  ةلاسرلا  يهأ  رتلاو : لأس 
تلعسف أطخلا ، قيرط  نع  ةعجلا  نم  ةعرج  اريك  تعلتبا 

.ًافينع ًاجيجض  ةريثم 
، امكثيدح اعبات  اعبات ، نكل  اهمف : حسمت  يهو  تلاق ،

...انه ةدوجوم  ريغ  ينأ  ول  امك  افرصتو 
.ثحبلا عوضوم  ةلاسرلا  اهنإ  معن ،  ـ

؟ ًاديعب تنأ  بهاذأ  كرفس ؟ عيراشمب  ةلص  اهل  لهو   ـ
.دنالتش يف  ادنلتوكسا ، لامش  ىلإ   ـ

يف يتلطع  اهيف  يضقأ  تنك  ًاديج ، ناكملا  فرعأ   ـ
.ياسلاو ىلإ  ةلئاعلا  عم  انب  بهذي  يدلاو  ناك  دقف  يبابش ،

ّرحلا اهيلع  مّيخي  .ًافيص ال  ةعئار  اهنكل  ةلحاق ، ضرأ  اهنإ 
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نكل سراق ، وهف  ءاتشلا  امأ  رحلا ، تقمي  ناك  يبأو  ًادبأ ،
طق اهدصقن  مل  اننأ  نم  مغرلا  ىلع  ءاتشلا ، قشعي  ناك  يبأ 

؟ ناهجوتت ةريزج  يأ  ىلإ  .لصفلا  اذه  يف 
.لي ىلإ   ـ

تيبلا موقي  اهنم  يلامشلا  فرطلا  يفو  ًاضيأ ، اهترز   ـ
هنإ .ةدحتملا  ةكلمملا  يف  حابشألاب  ىنكس  رثكألا 
امك حايرلا  هعذلت  بِرَخ  تيب  نع  ةرابع  سواهدنيو ،» »

؟ كانه ىلإ  اذامل  نكلو  .همسا  كلذ  ىلإ  ريشي 
.سكام فراعم  دحأ  روزنس   ـ

؟ لجرلا اذه  ىطاعتي  َمبو  معن ، ِهآ ،  ـ
.دعاقتلا ىلع  لاحُم  هنإ   ـ

ءاقلل ادنلتوكسا  لامش  ىلإ  نابهذت  امكنأ  ديكأتلاب  مهفأ   ـ
نم رمألا  يف  دب  ال  .اريكل  ميدق  قيدصل  دعاقتم  قيدص 
يلع نايفخت  الأ  ًاقح ، راوطألا  ابيرغ  امكنأ  ىرأ  .ىزغم 

؟ ًائيش
اي ًائيس ، ًاعبط  نايردأل  نأ  فرعت  تنكأ  اريك : تلأس  ةأجف 

؟ رتلاو
.كلذ تظحال  دق  تنك  لجأ ، باجأ :
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كيلع يفخن  نحنف ال  كلذب ، ملع  ىلع  َتنك  نإ  ًاذإ ،  ـ
.رخآ ًائيش 

ةدوعلا تلضف  اهنأ  ذإ  تيبلا ، حيتافم  اريك  ينم  ْتبلط 
ثيدحلا اذه  لاجرك ، يهنن ، نأ  انل  ةكرات  اهيمدق ، ىلع  ًاريس 

.معطملا نم  تجرخو  رتلاو  تّيح  .قّيشلا 
، ًاضيأ َتلعف  اذام  حيحص ؟ اذه  له  امترجاشت ، دقل   ـ

؟ نايردأ
نوكت نأ  يغبني  اذامل  هقيدصت ، نكمي  كلذ ال  نأ  عم   ـ

؟ انأ يتطلغ 
وه اذه  .تنأ  تسلو  ةدئاملا  ترداغ  يتلا  يه  اهنأل   ـ

؟ كلذك امتلعف  اذام  كعمسأ ، انأ  ًاذإ ، .ببسلا 
باطخلا عامس  ادع  ام  كل ، ًابت  ًاقالطإ ، ءيش  ال   ـ

.ةلاسرلا هذه  اهيلإ  بتك  يذلا  صخشلل  يمارغلا 
؟ اهيلإ ةهجوملا  ةلاسرلا  تأرق  له   ـ

.يل اهتأرق  يتلا  يه   ـ
دقتعأ ُتنك  امنيب  اهتماقتسا ، لقألا  ىلع  تبثي  اذه  ًاذإ ،  ـ

؟ اهل قيدص  وه  اذه  سكام  نأ 

260



ةعضبل هشارف  يف  ًامامت  ٍراع  وهو  هعم  تناك  قيدص   ـ
.تلخ ماوعأ 

امدنع ًالوتب  كلذك  تنأ  نكت  مل  يزيزع ، اي  يل ، لق   ـ
، لوألا كجاوز  يل ؟ هَتحب  امب  كرّكذأ  نأ  ديرت  وأ  .اهتيقتلا 
يف مدخت  تناك  يتلا  رمحألا  رعشلا  تاذ  كتبحاصو  كتبيبط ،

! ىهلم
! ىهلم يف  مدخت  رعشلا  ءارمح  ةأرما  عم  طق  نكأ  مل   ـ
هلبأ كنإ  يل  لقت  ال  سأب ، .انأ ال  تنك  ًاذإ  ًانسح ! هآ ،  ـ

؟ اهيضام نم  راغتل  دحلا  اذه  ىلإ 
! كل هلوقأ  ال  ًاذإ ،  ـ

.هل هركلا  ءادبإ  نم  ًالدب  اذه  سكام  ًاريخأ  كراب  نكل   ـ
.كلذ لعفأ  نأ  يلع  اذامل  ةقيقحلا  يف  ىرأ  ال   ـ

هنأ ثيحب  ةجردلا  هذه  ىلإ  ًايبغ  نكي  مل  ول  نكل   ـ
.ًاعم نيعمتجم  مويلا  امتنك  امل  لحرت ، اهكرت 

ًايلاخ هريكفت  ناك  ام  لابلا ، لغشنم  وهو  رتلاو  ىلإ  ُترظن 
.ىنعم نم  هلمجمب 

اي .اهنم  راذتعالل  هجوت  مث  ىولح  يل  ْمّدق  ًانسح ،  ـ
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! كتنوعرو كشيط  ةدشل 
، قاذملا ةذيذل  تناك  الوكوشلاب  ةقوفخملا  ةدشقلا  نأ  دب  ال 

ةدحاو لوانتل  ةصرفلا  هل  كرتأ  نأ  رتلاو  يلإ  لسوت  اذل 
ًاعم هيضقن  يذلا  تقولا  ديدمت  لواحي  ناك  هنأ  دقتعأ  .ىرخأ 
ناك .اهنع  هثدحأ  نأ  ىرحألاب  وأ  انيليإ  ةلاخلا  نع  ينثدحيل 
نأ ديريو  ندنل ، يف  مايأ  ةعضب  ءاضقل  اهتوعد  ىلع  ًاممصم 

، ُتنك ام  .هتوعد  لبقتس  ييأر ، بسحب  يه ، تناك  نإ  ملعي 
.انيثأ نم  دعبأ  ىلإ  رماغت  ًاموي  يتلاخ  تيأر  ركذأ ، ام  ىلع 

ذنم ءيش ، لك  ناك  ذإ  يتشهد ، ريثيل  ءيش  نكي  مل  نكلو 
تيصوأ كلذ  عم  .نكمملا  قاطن  نم  ًاءزج  َّدعُي  تقولا ، ضعب 

فلأ هيلع  قدغأ  نأ  ينكرت  .فطلو  ةقرب  فرصتي  نأ  رتلاو 
هبش وهو  حوبلا ، ىلإ  هب  رمألا  ىهتناو  ةحيصنو  ةحيصن 
ملحت اهنأ  هتباجأف  .بلطلا  اهيلع  ضرعو  قبس  هنأ  كبترم ،

يف رفسلا  اذه  ميظنت  متي  نأ  نانثالا  ىأترا  دقو  .ندنل  ةرايزب 
.رهشلا ةياهن 

؟ ًاقبسم باوجلا  فرعت  َتمد  ام  ثيدحلا  اذه  ًاذإ  اذامل   ـ
لجرلا تنأف  .ءاتست  نل  كنأ  نم  دكأتلا  تدرأ  ينأل   ـ

كنم حامسلا  بلطأ  نأ  يعيبطلا  نمو  ةلئاعلا ، يف  ديحولا 
.كتلاخ ةرشاعمب 

وأ ينم ، كلذ  تبلط  ةقيقحلا ، يف  كنأ ، يل  ودبي  ال   ـ
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.يلاب نع  اذه  برغ 
ىدم ةفرعمل  كتلأس  امدنع  .كضبن  تسسج  يننإ  لقنل   ـ

...كتباجإ يف  ةاداعم  يأب  تسسحأ  وأ  يظوظح ،
؟ كعيراشم نع  تيلخت  َتنكأ   ـ

يك انيليإ  ىلإ  لسوتأس  تنك  ينكلو  الك ، رتلاو : فرتعا 
رهشأ ةعضبل  انك  نايردأ ، .يل  دقحلا  رامضإ  مدعب  كعنقت 

ّدوأ الو  كب  تقلعت  ذئذنمو  ًاضعب ، انضعب  فرعن  داكلاب  طقف ،
ةنيمث انتقادصف  كيلإ ، ةءاسإلا  رطخل  يسفن  ضرعأ  نأ 

.ةياغلل
.رتلاو هينيع : ضايب  ىلإ  ًاقدحم  هل  ُتلق 

له يب ، قيلت  ال  كتلاخب  يتقالع  نأ  نظتو  أ  اذام ؟  ـ
؟ هدقتعت ام  اذه 

يف ًاريخأ ، يتلاخ  دجت  نأ  ناكمب  ةعورلا  نم  ىرأ   ـ
ىلع َتنك  دقل  .ًاليوط  اهتبّقرت  يتلا  ةداعسلا  هذه  كتبحص ،
دجو امل  ًاماع  نيرشعب  اهربكت  َتنك  ول  ارديه ، يف  قح 

ماكحألا هذهل  كابترالا  نع  ّفكنل  هيلع ، ضرتعي  ام  مهدحأ 
.ةيفيرلا ةيزاوجربلاب  ةريدجلا  ةقفانملا  ةقبسملا 

كلذ ىلإ  سانلا  رظني  الأ  ىشخأ  فيرلا ، نَّمولت  ال   ـ
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.ًاضيأ ندنل  يف  ىضرلا  نيعب 
ذفاون تحت  ةيميمحب  اقناعتت  نأ  ىلإ  كرطضي  ءيش  ال   ـ

، ينجعزت نل  ةركفلا  نأ  عم  ...ةيميداكألا  ةرادإ  سلجم 
.ةلماك ةقيقحلا  كل  لوقأل 

؟ كتقفاوم ينتحنم  اذإ   ـ
! اهيلإ ةجاح  يف  َتنك  ام   ـ

نوكت نأ  كتلاخ  لضفت  فوسل  ىلب ، ام ، وحن  ىلع   ـ
دقو ...رفسلاب  ريغصلا  اهعورشم  نع  كمأ  ملكت  يذلا  تنأ 

.ًايصخش قفاوت  نأ  طرش  ىلع  ةياهنلا : يف  تحّضو 
.ةشاشلا ىلع  ينكسم  مقر  رهظو  يبيج ، يف  يفتاه  ّنر 

.انعم ءاقبلا  الإ  اهيلع  نكي  ملو  اهربص  ليع  دق  اريك  تناك 
؟ ةعامسلا عفرت  الأ  قلقب : رتلاو  لأس 

؟ ثيدحلا انب  فقّوت  نيأ  الك ،  ـ
.كنم كتلاخو  انأ  هلمأن  يذلا  ريغصلا  فورعملا  دنع   ـ
بعصي اهتخأ ؟ ةلاهجو  شيطب  يمأ  ربخأ  نأ  ديرت  له   ـ

يف ام  لذبأس  ينأ  ريغ  يتالاهج ، نع  اهثدحأ  نأ  ّيلع 
.كلذب كل  نيدم  انأف  يعسو ،
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.ةرارحب امهّمضو  ّيديب  رتلاو  كسمأ 
، ًاركش ًاركش ، خوخ : ةرجش  لثمك  ينزهي  وهو  لاق ،

.ًاركش
ُتنك ثيح  ةدئاملا  ىلع  هتكرت  ديدج ، نم  فتاهلا  نر 

.ةوهق اهنم  ًابلاط  ةمداخلا  وحن  تردو  هتعضو 
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سيراب
لمكي ذاتسألاو  يروفيإ ، بتكم  ريني  ريغص  حابصم  ناك 
عفرو هيتراظن  عزنف  فتاهلا ، ّنر  .هخيرات  ىتح  هتاظحالم 

: ةعامسلا
ىلإ كتلاسر  تمّلس  ينأب  ًاملع  كطيحأ  نأ  ُتدرأ   ـ

.اهيلإ لَسرملا 
؟ اهتأرق له   ـ

.تاذلاب حابصلا  اذه  لجأ ،  ـ
؟ امهلعف ةدر  تناك  امو   ـ

...كلذ نع  كتباجإ  هناوأل  قباسلا  نم   ـ
ًارظتنم ىرخأ  ةملاكم  ىلإ  لقتناو  رتلاو ، يروفيإ  ركش 

.ةعامسلا هثدحم  عفري  نأ 
نأ دوأ  تنكو  .نامألا  ئطاش  ىلإ  كتلاسر  تلصو  دقل   ـ

؟ كل هتنيب  ام  لك  ةباتك  تنسحأ  له  .كركشأ 
يسفنل تحمسو  كتاملك ، نم  ةملك  لك  خسن  ُتدعأ   ـ

.رطسأ ةعضب  طقف  فيضأ  نأب 
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! قالطإلا ىلع  ًائيش  ريغت  الأ  كنم  تبلط  ُتنك   ـ
كلذ لك  هل  لقت  مل  اذامل  ًاذإ ، تنأ  اهلسرت  مل  اذامل   ـ
ةبعل يأ  مهفأ  ال  كل ؟ طيسوك  ينتمدختسا  اذامل  ةهفاشم ؟

.اهبعلت
رثكأ كقدصت  اهنإ  .ًابعل  الإ  كلذ  نوكي  الأ  ًاقداص  دوأ   ـ
قلطم يف  رخآ  صخش  يأ  نم  رثكأو  يل ، اهقيدصت  نم 

تنأ .سكام  اي  كقلمت ، اذه  يلوقب  لواحأ  تسلو  لاوحألا ،
امدنع ًاعانتقا ، رثكأ  ودغتس  اهنإ  .انأ  ال  اهذاتسأ ، تنك 

لصحتس يتلا  تامولعملا  ديكأتل  مايأ  لالخ  اهب  لصتأس 
؟ دحاو يأر  نم  ريخ  نييأر  نإ  لاقي  الأ  .اهيلع 

.هتاذ صخشلا  نع  نايأرلا  ناذه  ردص  اذإ  سيل   ـ
تنك نإ  كلذك ؟ سيلأ  .كلذ  فرعن  اندحو  نحن  اننكل   ـ

ينملعأ .امهنمأ  نامضل  اذه  لعفأ  ينإ  كسفنل  لقف  ًاقياضتم 
.لوقأ امم  نقيتم  انأ  كلذب ، موقتس  اهنإ  .كب  لصتت  املاح 
يرجي ال  يك  اننيب ، قافتالا  مت  امك  كرمأ ، نآلا  ربّدتو 

.ينفتاهتل ًاديدج  ًامقر  ًادغ ، كغّلبأس ، .ةيناث  كب  لاصتالا 
.سكام كتليل ، تباط 
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ندنل
تدواع .ساعنلا  نم  حنرتت  اريك  تناك  .ًاركاب  انقلطنا 

ىدل اهّزهأ  نأ  ىلإ  تررطضاف  يسكاتلا ، ةرايس  يف  مونلا 
.ورثيه ىلإ  انلوصو 

بوكرل يبح  تاب  ةعلقم : ةرئاطلا  تناك  امنيب  تلاق ،
.رارمتساب لءاضتي  ةرئاطلا 

ىنعُت ةأرما  ىلإ  ةبسنلاب  ءيسم  رمأ  اذه   ـ
ىلع ًاريس  لامشلا  ىصقأ  غولب  نيونت  له  تافاشكتسالاب ،

؟ كيمدق
...ةرخابلا كانه   ـ

؟ ءاتشلا يفو   ـ
.مانأ ينعد   ـ

ول ُتددو  .وكسالغ  يف  فقوتلل  تاعاس  ثالث  انمامأ  ناك 
مل ةقيقحلا ، يف  سقطلا ، نكل  ةنيدملا ، ةرايزل  اريك  بحطصا 

لاوحأ يف  طوبهلل  اريك  قلقلا  باتنا  امك  .كلذب  حمسي  نكي 
تلاحتسا دقف  .رارمتساب  ةمءالم  لقأ  اهنأ  ودبي  ةيوج 

توص حارو  .قفألا  ةمخض  مويغ  تملظأو  ءادوس ، ءامسلا 
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ىلإ باكرلا  وعديو  رخأتلا  تيقاوم  رخآل ، تقو  نم  نلعي ،
ضرأ للبت  ةيتاع  ةفصاع  تذخأو  .ربصب  مهتيذأ  لّمحت 

تناك انتلحر  نكل  ناريطلا ، تالحر  مظعم  يغلُأف  راطملا ،
ىلع ةجردم  تلاز  ام  يتلا  ةردانلا  تالحرلا  كلت  نم  ةدحاو 

.تارئاطلا قالطنا  ةحول 
مكب اهباوبأ : قلغت  ةناحلا  تناك  امنيب  ُتلأس ، اهدنع 

؟ لجرلا كلذ  انلبقتسي  نأ  يف  انظوظح  نيرّدقت 
لوصولا يف  انظوظح  رّدقت  مكب  اريك : تلأس  اهرودب 

؟ دنالتش ىلإ  نيملاس 
.اهل لئاط  رطاخمل ال  اننوضرعيس  مهنأ  دقتعأ  ال   ـ

.يننتفي ناسنإلاب  كتقث  نإ  اريك : تباجأ 
ةفيضم انترمأف  انع ، دعبت  ةريزغلا  رطملا  ةخز  تناك 

ةباوب ىلإ  هجوتلاب  ةريصق ، ءوده  ةرتف  ةزهتنم  ناريط ،
ةحالملا رسج  اريك  تكلسف  .ةعرسلا  حانج  ىلع  باكرلا 

.ضضم ىلع  ريغصلا 
ةمث يرظنأ ، ةوك : لالخ  نم  يعبصإب  ًاريشم  اهل ، تلق 
ىلإ ةءاسإلا  نيبنجتم  لخادلا  ىلإ  رمنس  سقطلا ، يف  جارفنا 

.دحأ
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يغبني يذلا  عضوملا  ىتح  كجارفنا  انب  قحليس  لهو   ـ
؟ ضرألا ىلع  ًاددجم  هيف  لوزنلا 

انتزه يتلا  ةيوجلا  تابارطضالل  يباجيإلا  بناجلا  نإ 
، ناريطلا اذه  اهقرغتسا  يتلا  ةقيقد  نيسمخلاو  سمخلا  لالخ 

.يعارذ قرافت  مل  اريك  نأ  وه 
عقو ىلع  رصعلا  فصتنم  دنالتش  ليبخرأ  ىلإ  انلصو 
ةرايس راجئتساب  ينتحصن  ةلاكولا  تناك  .رطملا  نم  لباو 
لوهس ربع  قيرطلا  نم  ًاليم  نيتس  انزتجاف  .راطملا  يف 
ًارظن نوبرملا ، جرد  دقو  .منغلا  نم  ناعطق  اهيف  ىعرت 
فوص غبص  ىلع  ةعيبطلا ، يف  ةرح  حرست  تاناويحلا  نوكل 
يفضي ام  اذهو  .ةرواجملا  ناعطقلا  نم  اهزييمتل  مهناعطق 
ءامسلا نول  عم  ضراعتت  ًادج  ةليمج  ًاناولأ  فيرلا  ىلع 

رحبم روبع  قروز  نتم  ىلع  انبكر  تفوت ،»  » يف .يدامرلا 
لي  » لحاس ىلع  ةريغص  ةيرق  يهو  اتسلوأ ،»  » ىلإ
الإ ًايلمع  ةلوهأم  تسيلف  ةريزجلا  ةيقب  امأ  يقرشلا ،»

.ةريغص ركاسدب 
يف ةفرغ  انراظتنا  يفو  انرفسل ، ةّدعلا  تددعأ  دق  تنك 
يف ديحولا  لزنلا  وفاروب ،»  » يف تسفكيرب » دنارب  »

.دقتعأ ام  ىلع  ةريزجلا ،
ةعرزم يه  ثحبلا  عوضوم  تسفكيرب  نأ  دب  ال  ناك 
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نيذلا نيردانلا  نيرئازلا  فرصت  تحت  عوضوم  لزن  مضت 
يصاقأ يف  رزجلا  هذه  ىدحإ  يه  لب  انه ، ناهيتلل  نوتأي 
ًارتموليك نوثالثو  ةسمخ  اهلوط  ةرئاب  ضرأ  ةرومعملا ،

اهيف شيعي  .ًارتموليك  رشع  ينثا  غلبي  داكي  اهضرعو 
لكو قيقد ، دادعتلا  صخش ، نوسمخو  ةعبسو  ةئامعست 
رثكتو .ناكملا  ةيفارغميد  يف  ًانّيب  ًاريثأت  رثؤت  ةافو  وأ  ةدالو 
رحبلا فاطخ  وأ  ةيدامرلا  تامقفلاو  ءاملا  بلاعث  ةرفوب  انه 

.يبطقلا
انالبقتسا ناذللا  تاناويحلا  اّيبرم  ناجوزلا  ادب  كلذ ، عم 
باعيتساب يل  حمست  نكت  مل  امهتجهل  نأ  ءانثتساب  نيفيطل ،

وأ ةسداسلا  ةعاسلا  يف  ًازهاج  ءاشعلا  ناك  .امهثيدح  لك 
ءيضي رون  ال  انتفرغ ، يف  اريكو  انأ  انيسفن  اندجو  .ةعباسلا 

، جراخلا يف  ةيتاع  بهت  حيرلا  تناكو  .نيتعمش  ىوس  انل 
ريعاونلا حوارم  ليللا  يف  ّرصتو  كيبابشلا ، تافرد  قفطصتف 

تدبل .ذفاونلا  جاجز  عرقي  رطملا  أدب  مث  ةئدصلا  ةيئاوهلا 
ةسرامم يف  ءاسملا  اذه  ظحلا  انتاوي  مل  نكلو  ّيف ، اريك 

.بحلا
نم هّبنتلا  نأ  ذإ  ًاركاب ، انمن  اننأل  فسألاب  ترعش  ام 

عابقو فارخ  ءاغث  نمف  .ًادج  ةركبم  ةعاس  يف  ناك  مونلا 
صقني نكي  مل  سانجألا ، ةفلتخم  رويط  ةأقوق  ىلإ  ريزانخ 
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ددقملا محللاو  ضيبلا  نأ  ريغ  ةرقب ، راوخ  الإ  دهشملا 
قاذم اهل  ناك  روطفلا  دنع  انيلإ  تمدق  يتلا  جاعنلا  بيلحو 
ببس نع  ةعرزملا  ةبحاص  انتلأسو  .دعب  ام  يف  طق  هدجأ  مل 

.انه ىلإ  انئيجم 
ليحُأ ايجولوبورتنإ  ملاع  ةرايزل  انئج  دقل  اريك : اهتلأس 

له نتسنوث ، ناي  ىعدي  لجر  ةريزجلا ، يف  دعاقتلا  ىلع 
؟ هنيفرعت

امنيب خبطملا ، ترداغو  اهيفتك  ةعرزملا  ةبحاص  تّزه 
.نيرئاح تارظنلا  اريكو  انأ  انلدابت 

دق يتلا  ظوظحلا  يه  ام  ةحرابلا  ينِتلأس  اهل : ُتسمه 
يف رظنلا  يوتل  ُتدعأ  دقل  انلابقتسا ؟ ىلإ  صخشلا  اذه  عفدت 

.ًاطوبه لجست  يه  اذإف  يتاعقوت ،
لبطصالا ةيحان  ُتهجوت  ىتح  روطفلا  انمهتلا  نإ  ام 

نع هتلأس  امدنع  .انتعرزم  ةبحاص  جوز  ةرايزب  مايقلل 
.ههجو بّطق  نتسنروث ، ناي  وعدملا 

؟ امكراظتنا يف  وهأ   ـ
.طبضلاب سيل  ال ،  ـ

يدنلوهلا .ةيقدنب  تاقلط  عقو  ىلع  امكلبقتسيس  ًاذإ   ـ
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ناسنإ هنإ  ءاقللا ، ىلإ  الو  ريخلا ، حابص  ال  ئيس ، لجر 
ال قوستلل ، عوبسألا  يف  ةرم  ةيرقلا  دصقي  امنيح  .لزعنم 

نكست يتلا  ةرسألا  تضرعت  اتلخ ، نيتنسل  .دحأ  عم  ملكتي 
زع يف  ةأرملا  تدّلو  دقل  .ةلكشمل  هنم  ةبرقم  ىلع  ةعرزملا 

ءاعدتسا نم  دب  ناك ال  .ماري  ام  ىلع  رومألا  ِرجت  ملو  ليللا 
لجرلا ربعف  .قلطنتل  اهجوز  ةرايس  تناك  امو  بيبطلا 

ًابلط رطملا  تحت  تارتموليك  راسو  ةرئابلا  ضرألا 
هيلع رانلا  حتف  نأ  الإ  يدنلوهلا  نم  ناك  امف  ةدعاسملل ،
هنإ كل ، لوقأ  املثم  .ًاليوط  ديلولا  لفطلا  شعي  مل  .هتيقدنبب 
ىلإ ريغصلا  عيُش  موي  كانه ، نكي  ملو  .عبطلا  ئيس  لجر 

.راجنلاو ةيعرلا  نهاك  ىوس  ةربقملا 
؟ راجنلا اذامل  هتلأس :

يذلا وه  هناصحو  ىتوملا ، ةبرع  بحاص  وه  هنأل   ـ
.اهرجي

دادتما ىلع  ةهزنب  مايقلا  انررقو  اريكل  انثيدح  ُتيور 
.هتبراقمل ةطخ  عضن  امثير  ئطاشلا ،
.يدرفمب بهذأس  اريك : تحّرص 

! دراو ريغ  اذه  دعب ، اذام  مث   ـ
هيدل ٍعاد  نم  سيلف  ةأرما ، ىلع  رانلا  قلطي  نل  هنإ   ـ
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راوجلا ءوس  لوح  صصقلا  نإ  عمسإ ، .ددهم  هنأب  روعشلل 
ديكأتلاب سيل  لجرلا  اذهو  رزجلا ، يف  ىصحُت  نأ  نم  رثكأ 

دق صخش  نم  رثكأ  فرعأ  انأ  .انل  هنوفصي  يذلا  شحولا 
.ليللا طسو  يف  هتيب  نم  برتقي  فيط  ىلع  رانلا  قلطي 

! راوطألا يبيرغ  ًاباحصأ  كل  نإ   ـ
ىلع ًايشم  يقابلاب  موقأ  انأو  هكلم  مامأ  ينلصوت  تنأ   ـ

.يمدق
ًاعبط ال!  ـ

ناريط فاخأ  انأو  يلع ، رانلا  قلطي  نل  هنإ  ينقدص ،  ـ
.لجرلا اذه  ةاقالم  نم  رثكأ  ةدوعلا 

دادتما ىلع  ريسن  انك  .ةهزنلا  ءانثأ  ججحلا  لدابت  انعبات 
اريك تعلوُأ  .ةشحوم  ةريغص  ًاناجلخ  نيفشتكم  روخصلا 

ىلستي هنأ  ادب  لب  ال  ًالوفج  ناويحلا  نكي  مل  رحب ، بلعثب 
طرف نمو  .انم  راتمأ  ةعضب  دعب  ىلع  انعبتيف  انروضحب ،
حيرلا تناك  .ةعاس  نم  رثكأ  لالخ  ريسلا  ىلإ  انّرج  هيّلست ،

يف .ًاعتمم  ريسلا  ناكو  لطهي  مل  رطملا  نكلو  ةيجلث 
.انقيرط نع  هانلأسف  ديصلا ، نم  دوعي  ًالجر  انيقتلا  قيرطلا ،

.انيفيضم ةجهل  نم  أوسأ  هتجهل  تناك 
؟ نابهاذ امتنأ  نيأ  هتيحل : نيب  نم  متمت 
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.وفاروب ىلإ   ـ
.ةعاس ةريسم  ىلع  امكفلخ  اهنإ  ًادعتبم : لاق 

.هاطخ تبقعتو  يناكم  يف  اريك  ينتكرت 
.ةليمج ةقطنم  اهنإ  هب : ْتقحل  دقو  تلاق ،

.كلذ تئش  نإ  لجرلا : باجأ 
.ًايساق نوكي  نأ  دب  ءاتشلا ال  لصف  نأ  روصتأ  تعبات : مث 

اهب ةهيبشلا  ىرخألا  تاقامحلا  نم  ريثكلا  كيدل  له   ـ
.يماعط دادعإل  بهذأ  نأ  يغبني  يل ؟ اهنيلوقت 

؟ نتسنروث ديسلا  تنأ  أ   ـ
.مسالا اذهب  ًادحأ  فرعأ  ال  هاطخ : ًالجعم  لجرلا ، لاق 

قشيو ةريزجلا ، يف  سانلا  نم  ريبك  روهمج  نم  ام   ـ
.َكقدصأ نأ  يلع 

نيديرت تنك  .مالس  يف  ينيكرتاو  تئش  ام  يدقتعا   ـ
هل يريدت  نأ  كشو  ىلع  نآلا  ِتنأو  كقيرط ، ىلع  كلدأ  نأ 

.حيحصلا هاجتالا  يف  نينوكتسو  كجاردأ  يدوع  كرهظ ،
.كتاقالمل ديعب  ناكم  نم  انيتأ  دقو  راثآ ، ةملاع  انأ   ـ
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كل تلق  ًايلك ، يدنع  نايس  رمألا  وأ ال ، راثآ  ةملاع   ـ
.نتسنروث كّوعدم  فرعأ  ينإ ال 

دقل طبضلاب ، تاعاس  عضب  يل  صصخت  نأ  كدشانأ   ـ
يرجحلا رصعلا  نابإ  ىربكلا  تارجهلا  نع  كلامعأ  تأرق 

.كتاحاضيإ ىلإ  ةجاح  يف  انأو  ميدقلا ،
.اريك ىلإ  ءاردزاب  رظنو  لجرلا  دّمجت 

نأ يف  ًابغار  تسل  انأو  ةجعزم  ةأرما  سأر  كل   ـ
.ينيجعزت

.هيركو دادتحالا  عيرس  لجر  سأر  كل  تنأو   ـ
ةجح هذهو  ًامامت ، قفتم  ينإ  ًامستبم : لجرلا ، باجأ 
لوقأ نأ  يغبني  ةغل  يأ  يف  .ِتنأو  انأ  فراعتن  يك ال  ةيفاضإ 

؟ مالسب ينيكرتا  كل 
يف سانلا  نم  ةّلق  نأ  رّوصتأ  ةيدنلوهلا ! بّرج   ـ

.كتجهلب ةهيبش  ةجهل  مهل  راوجلا 
.ًالاح هتكردأو  هتعبتف  .فرصناو  اريكل  هرهظ  لجرلا  رادأ 
كعبتأس ًامامت ، يدنع  ناّيس  رمألا  لغبلاك ، ًادينع  نك   ـ

لصت امدنع  لعفتس  اذام  .ةجاحلا  تعد  اذإ  كتيب  ىلإ  ىتح 
؟ ةيقدنب نم  تاقلطب  يندرطتس  له  كباب ، مامأ 
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ال اذه ؟ امكل  ايور  ناذللا  وفاروب  اعرازم  امه  له   ـ
سانلا ةريزجلا ، يف  اهناعمستس  يتلا  تاراذقلا  لك  اقّدصت 

.نوقّفلي اذام  نوردي  الو  انه  نوقياضتي 
هلوقتس ام  وه  ينمهي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  ةلئاق : تفدرأ 

.رخآ ءيش  يأ  سيلو  يل ، تنأ 
ًاتقؤم اريك  لهاجت  .يب  متهي  لجرلا  ادب  ىلوألا ، ةرملل 

.يتيحان ةوطخ  اطخو 
ةلماعم يف  قحلا  يل  نأ  مأ  اذكه  ةجعزم  ًامئاد  يهأ   ـ

؟ ةزيمم
تيفتكا ينكل  وحنلا ، اذه  ىلع  ةلأسملا  غوصأل  ُتنك  ام 

.مزعلا تباث  ًاعبط  اريكل  نأ  هل  تدكأو  ةماستباب 
؟ اهتقحالم ادع  ةايحلا  يف  لعفت  اذام  تنأو   ـ

.ةيكلف ءايزيف  ملاع  انأ   ـ
ةقرز ناواقرزلا  هانيع  تعسوتو  هترظن ، تلدبت  ةأجف 

.داتعملا نم  رثكأ  ةقيمع 
...ىضم ام  يف  ينتده  دقل  موجنلا ، بحأ  ينإ  سمه :

يف ةاصح  قلطأو  هئاذح  فرط  ىلإ  نتسنروث  رظن 
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نأ دب  ال  كنأ  روصتأ  فدرأ : مث  جرحدتت ، تحار  ءاوهلا 
.ةنهملا هذه  لوازت  تنك  نإ  كرودب ، اهبحت 

.كلذ روصتأ  هتبجأ :
ام امكل  مدقأس  .قيرطلا  رخآ  يف  نكسأ  انأف  يناعبتإ ،  ـ

يناعدت مث  ءامسلا ، نع  ًاليلق  يناثدحتو  امكأمظ ، هب  نايورت 
؟ انقفتا له  ينأشو ،

.قح دعو  ةباثمب  تناك  ةحفاصم  انلدابت 
أكتم ةأفدملا  مامأو  ثر ، داجس  ةيبشخلا ، ضرألا  ىلع 

، رابغلاو بتكلاب  ناءونت  ناتبتكم  طئاحلا  دادتما  ىلعو  ميدق ،
مضت ةشامقب  ىطغم  لوغشم  ديدح  نم  ريرس  ام  نكر  يفو 

، ريرس ةدضنمو  حابصم  ناولألاو ، داوملا  ةفلتخم  تاعبرم 
.عضاوتملا نكسملا  اذه  يف  ةيسيئرلا  ةفرغلا  فلؤي  اذه  لك 

ءادوس ةوهق  انل  مّدق  هخبطم ، ةدئام  لوح  انفيضم  انسلجأ 
لعشأ .اهنول  ىلع  اهدسحتل  اهترارم  نكت  مل  بيلح ، الب 

.انيلإ قّدحو  ةرذلا  قرو  نم  ةراكيس 
ناثحبت امتيتأ  َّمع  باقثلا : دوع  يف  خفني  وهو  لاق ،

؟ طبضلاب
تربع يتلا  ىربكلا  ةيرشبلا  تارجهلا  نع  تامولعم   ـ

.اكريمأ ىلإ  ىتح  لوصولل  لامشلا  ىصقأ  ىلإ 
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، عساو لادج  عضوم  تارجهلا  نم  تاجوملا  هذه   ـ
اذه لك  نكل  .ودبي  امم  ًاديقعت  دشأ  ةيكريمألا  ةراقلا  ريمعتو 

.رفسلا ىلإ  ناجاتحت  انوكت  ملو  بتكلا ، نوطب  يف  هنادجت 
دق ةعامج  نوكت  نأ  نكمملا  نم  دقتعت  له  اريك : تفدرأ 

روفوب رحبو  غنيريب  قيضم  غلبتل  طسوتملا  ضوح  ترداغ 
؟ بطقلاب ًارورم 

اومتأ لهو  .ةنوعلم  ةهزن  ًءازهتسا : نتسنروث ، كحض 
؟ ةرئاطلاب امكيأر  يف  رفسلا 

ةباجإلل كتلأس  انأف  رداصملا ، ىلإ  عوجرلل  يعاد  ال   ـ
.بسحو يلاؤس  نع 

بسحب ةمحلملا ، هذه  تققحت  رصع  يأ  يفو   ـ
؟ كداقتعا

.داليملا نم  ةنس  فالآ  ةسمخ  وأ  ةعبرأ  لبق   ـ
هذه اذامل  .رمألا  اذه  لثم  ىلع  ًامالك  ُتعمس  ام   ـ

؟ تاذلاب ةرتفلا 
.يمامتها ىعرتسا  ام  وه  كلذ  نأل   ـ

.مويلا هيلع  وه  امم  ريثكب  رثكأ  نوكت  دق  ديلجلا  ناك   ـ
لوصفلا بسحب  هتلاح  لاقتناب   ، رغصأ طيحملا  ناكو 
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: حراصتنل نآلاو  .ًانكمم  ناك  اذه  لعل  لجأ ، .ةيتاؤملا 
يف امتحجن  فيك  يردأ  ال  .يتافلؤم  امتأرق  امكنإ  نالوقت 
امتلز امو  ليلقلا  ترشن  ُتمد  ام  ةزجعملا  هذه  زاجنإ 
يتلا ةردانلا  تارضاحملا  ىدحإ  عامسل  نسلا  يريغص 
ىلع امتببكأ  ًاقح  امتنك  نئل  .عوضوملا  اذه  لوح  اهتيقلأ 
هنع ةباجإلا  نافرعت  ًالاؤس  وتلل  ّيلع  امتحرط  دقف  يتاباتك ،

ُتعفاد يتلا  تايرظنلا  طبضلاب  فلؤت  اهنأل  امكئيجم ، لبق 
اذل راثآلا ؛ ءاملع  ةيعمج  مامأ  ريهشتلا  ينْتبسكأ  دقو  .اهنع 

امتيتأ َّمع  .نينثا  نيلاؤس  يرودب  امكيلع  حرطأ  نأ  يلع 
؟ فده يألو  يدنع ، ًاقح  ناثحبت 

: ةلئاق ةدحاو ، ةعرجب  اهتوهق  ناجنف  اريك  تعلتبا 
كل أرقأ  مل  .فوشكملا  ىلع  انقاروأ  بعلنل  ةقفاوم ،  ـ

دوجو لهجأ  تئافلا  عوبسألا  ىتح  تنكو  ةتبلا ، ًائيش 
ءيجملاب يناصوأ  يذلا  وه  ًاقيدص  ًاذاتسأ  نإ  .كلامعأ 
تارجهلا هذهب  ًاملع  ينديفت  نأ  كناكمإب  نإ  يل  ًالئاق  كئاقلل ،

ثحبأ مويلاو  .انئالمز  ىدل  عامجإلا  لكشت  ال  يتلا  ىربكلا 
يف لامشلا  ىصقأ  زايتجا  نم  لاجر  هربع  نّكمت  رمم  نع 

.داليملا لبق  سماخلا  وأ  عبارلا  فلألا 
اذه ىلع  اومدقأ  دق  نونوكي  اذامل  نتسنروث : لأس 
وه اذه  مهتايحب ؟ ةفزاجملا  ىلع  مهّضح  يذلا  ام  رفسلا ؟
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مامتهالا ءرملا  معزي  نيح  ةباشلا ، اهتيأ  حاتفملا ، لاؤسلا 
هنأل ةجاحلا ، عفادب  الإ  رجاهي  ال  ناسنإلا  نإ  .تارجهلاب 
يه هيدل  ءاقبلا  ةزيرغ  نإ  دهطضم ، هنأل  ناشطع ، وأ  عئاج 

امتقراف دقل  امكيسفنب ، الّثمت  .لاقتنالا  ىلإ  هعفدت  يتلا 
ةجاحب امكنأل  ميدقلا  خوكلا  اذه  ىلإ  مودقلل  ئفادلا  امكشع 

؟ كلذك سيلأ  ام ، ءيش  ىلإ 
لاؤس نع  باوجلا  نع  ينيع  يف  ةشتفم  يلإ  اريك  ترظن 

، انتقث لجرلا  اذه  يلون  نأ  وأ ال  معن  يغبني  ناك  له  .هتعقوت 
نم امهعمج  يفو  هيلع ، انيتعطق  ضرع  يف  رطاخن  نأو 

، كلذ انلعف  املك  اننأ  تظحال  دق  ُتنك  ةرهاظلا ؟ نياعيل  ديدج 
، امهيف ةقاطلا  دصتقأ  نأ  تلُّضف  .صقانتت  ةوقلا  تناك 
ام ىلع  سانلا  نم  نكمي  ام  لقأ  علّطي  نأ  ام  لكشب  لواحأو 

يسأر نم  ةراشإب  اهيلإ  تأموأف  .هفاشتكا  ىلإ  ىعسن 
.نتسنروث وحن  ترادو  اهتمهف ،

؟ ًاذإ اذام  ًالئاق : ّرصأ ،
.ةلاسر لمح  ةيغب  اريك : تباجأ 

.ةلاسر نم  عون  يأ   ـ
.ةمهم ةمولعم   ـ
؟ نيأ ىلإو   ـ
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نم ةدحاو  لك  يف  ةمئاقلا  تاراضحلا  تاطلس  ىلإ   ـ
.ىربكلا تاراقلا 

ريغ ىرخأ  تاراضح  نأ  ةفرعم  نم  اونّكمت  فيكو   ـ
؟ تافاسملا كلت  لثم  دعب  ىلع  ةدوجوم  اهتراضح 

ال يننكل  كلذ ، نم  اودكأتي  نأ  مهعسو  يف  نكي  مل   ـ
ناوأ هدجي  فوس  ام  هليحر  دنع  ملع  ام  ةلاّحر  فرعأ 
ًاددع اوقتلا  دق  اوناك  مهيف  رّكفأ  نيذلا  نإف  كلذ ، عم  .هلوصو 
ةمث نأ  ضرتفأ  يكل  مهبعش  نع  ةفلتخم  بوعش  نم  ًايفاك 

ليلدلاب يل  تبث  دقل  .ةيئان  عاقصأ  يف  شيعت  ىرخأ  ًابوعش 
هتاذ رصعلا  يف  اهب  مايقلا  مت  عونلا  اذه  نم  رافسأ  ةثالث  نأ 
رخآو بونجلا ، هاجتاب  دحاو  ةديعب : تافاسم  دادتما  ىلعو 
ىقبي الو  برغلا ، هاجتاب  ثلاثو  نيصلا ، ىتح  قرشلا  هاجتاب 

.يتيرظن تابثإل  لامشلا  الإ 
نأ ىلع  ليلدلا  كيدل  له  ًاسرتحم : نتسنروث ، لأس 

؟ ترج دق  ةلثامم  ًارافسأ 
هدي عضوو  اريك  نم  هيسرك  بّرقف  ريغت ، دق  هتوص  ناك 

.هرفاظأ فرطب  بشخلا  كحي  وهو  ةلواطلا ، ىلع 
.كيلع بذكأ  نل  اريك : هل  تدكأ 

؟ نيتيلاتتم نيترم  سيل  لوقلا ، نيديرت   ـ
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كنإ انل  ليق  ذإ  كعبط ، سلسأ  نأ  ُتدرأ  ليلق ، لبق   ـ
.دايقلا لهس  تسل 

! ًاناويح تسل  ينكل  ًادحوتم ، شيعأ  انأ   ـ
ديعاجتب نيتطاحم  هانيع  تناك  .اريك  ىلإ  نتسنروث  قّدح 

.هيف رظنلا  ةلاطإ  بعصلا  نم  ناك  ثيحب  قمعلا  نم  هترظنو 
.ةريصق ةرتفل  دارفنا  ىلع  انكرتو  ضهن 

نع ًاقحال  ثدحتن  فوس  لابقتسالا : ةفرغ  نم  حاص  مث 
.قوستلا ةيلمع  َسنأ  مل  انأف  كموجن ،

ىلع اهطسب  ةطيرخ  هنم  جرخأ  ليوط  بوبنأ  هعمو  داع 
.ةضفنمبو انتوهق  يناجنفب  ةدناعملا  اهاياوز  دنسو  ةلواطلا ،

اه ةريبكلا : ةطيرخلا  يف  ايسور  لامش  ىلإ  ًاريشم  لاق ،
ترفاوت ةدع  ًاقرط  نإف  رفسلا ، اذه  ًالعف  مت  اذإ  .انه  يه 
لوصولل ايسورو  ايلوغنم  نم  هجوتلاب  قيرط  اهنم  .مكلسرل 
بوعشلا تناك  .تنأ  هِتحرتقا  ام  ىلع  عنريب ، قيضم  ىلإ 

ةنيتم براوق  عنص  تلمكتسا  دق  رصعلا  كلذ  يف  ةيرموسلا 
ةيديلجلا لابجلا  قيرط  ةاذاحم  نم  نكمتتل  ةيافكلا  هيف  امب 

مهنأ تبثي  ليلد  يأ  رفاوتي  مل  ولو  ىتح  روفوب ، رحب  غولبو 
نم رورملاب  نكمم ، رخآ  قيرط  .عاقصألا  كلت  اوداترا 

لحاس ةاذاحمب  اوربع  مث  ادنلسياو  هيوريف  رزجف  جورنلا 

283



غولب اوعاطتسا  دق  نونوكي  اذكهو  نيفاب ، جيلخو  دنالنيرغ ،
ىلع ءاقبلا  نم  اونكمت  مهنأ  ضارتفا  ىلع  اذه ، .روفوب  رحب 

ءاذتغالاو ةيبطق ، ةيرارح  تاجرد  طسو  ةايحلا  ديق 
اوضرعتي نأ  ريغ  نم  قيرطلا ، لوط  ىلع  ديصلا  تاناويحب 

.زئاج ءيش  لك  نكل  ةببدلا ، سارتفال  مهسفنأ  مه 
؟ لوقعم وأ  زئاج  اريك : تّرصأ 

اهيلع مدقأ  ةلثامم  ًارافسأ  نأ  ةيضرف  نع  ُتعفاد  دقل    ـ
، داليملا نم  ةنس  فلأ  نيرشع  لبق  يزاقوق  لصأ  نم  لاجر 

فافض ىلع  رهظت  مل  نييرموسلا  ةراضح  نأ  كلذك  ُتمعزو 
وأ  ) سلعلا ةتبن  نيزخت  اومّلعت  مهنأ  درجمل  ةلجدو  تارفلا 

.ينقدصي مل  ًادحأ  نكل  (، poutreé ( ) سوردنخلا
؟ نييرموسلا نع  ينثدحت  اذامل  اريك : تلأس 

نكت مل  نإ  تاراضحلا ، لئاوأ  نم  ةراضحلا  هذه  نأل   ـ
يتلا لئاوألا  ىدحإو  ةباتكلا ، ءوشنل  تأيه  يتلا  ىلوألا ، يه 

، ةباتكلا عمو  .مهتغل  نيودتب  لاجرلل  تحمس  ةادأب  تدّوزت 
ةريدج ًانفس  اونبو  ةيرامعملا  ةسدنهلا  نويرموسلا  عرتخا 

لبق ىرج  ليوط  رفسل  لئالد  نع  نيثحبت  .ةيمستلا  هذهب 
ًاصخش نأ  ول  امك  اهيلع ، يرثعت  نأ  نيلمأتو  نينسلا  فالآ 

ًايأ .ةملؤم  ةجاذس  ةجذاسل  كنإ  ىصح ؟ ضرألا  رذب  ًايلايخ 
كنإف دجُوو ، قبس  اذإ  عقاولا ، يف  هنع  نيثحبت  ام  نكي 
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رثكأ كثدحأ  نأ  نآلا  نيديرتأ  .صوصنلا  يف  هراثآ  نيدجتس 
؟ ام ًائيش  يلوقت  يكل ال  يتعطاقم  نيونت  كنأ  وأ  ًاليلق 

ةصاخ ةقيرط  اهنإ  يدي ، يف  اهتممضو  اريك  ديب  ُتكسمأ 
.هتياور عباتي  هعدت  نأب  اهيلإ  لسوتلل  يب 

يرهن ىلع  اورّضحت  نييرموسلا  نأ  ضعبلا  مزجي   ـ
ةرفوب كانه  ومني  ناك  سلعلا  تابن  نأل  ةلجدو ، تارفلا 

يف ناك  .بوبحلا  نم  عونلا  اذه  نيزخت  اوملعت  مهنأو 
ءاذغلا مهل  نمؤتس  يتلا  ليصاحملا  ىلع  ةظفاحملا  مهرودقم 

نأ ىلإ  ةجاح  يف  اوداع  امو  ةبدجملاو  ةدرابلا  مساوملا  يف 
ُتنك ام  اذه  .مهل  يمويلا  توقلا  نيمأتل  ةوادب  ةايح  اوشيعي 
لاح نم  لقتني  ناسنإلا  نأ  ىلع  لدي  رضحتلاف  كل ، هحرشأ 

لواحي رضحتلا ، رشابي  املاحو  .ةايحلا  لاح  ىلإ  ًايح  ءاقبلا 
أدبت طقف  اهنيح  اهنيحو ، ةيمويلا ، هتشيعم  نيسحت 

وأ يفارغج  ثداح  لصح  نإ  نكلو  .روطتت  تاراضحلا 
دجي ناسنإلا  دوعي  الف  ماظنلا ، اذه  رّمدو  ضراع  يخانم 

تارجهلاف .قيرطلا  كولس  دواعي  هب  اذإو  يمويلا ، هزبخ 
ىلإ اهسفن ، تاعارصلا  ىلإ  دوعت  تالحرتلاو  ةيعامجلا 

.ةايحلا ديق  ىلع  عونلل  يدبألا  ءاقبلا  ببس  هسفن ، ببسلا 
ًادج ةروطتم  تناك  نيحلا  كلذ  يف  نييرموسلا  فراعم  نكل 

.ةأجف اورّضحت  نيعرازم  درجم  مهرابتعا  نكمي  ال  ثيحب 
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روطتلا ةغلابلا  مهتراضح  نإ  لوقت  يتلا  ةيرظنلاب  تمّدقت  دقل 
اهنم لك  تلمح  ةددعتم ، تاعومجم  داحتا  ءارج  تدلو 
اميف ةيدنهلا ، ةراقلا  هبش  نم  ءاج  ضعبلاف  .ةصاخلا  اهتفاقث 

لحاسلا ًايذاحم  رحبلا  قيرط  نم  رخآلا  ضعبلا  لصو 
.ىرغصلا ايسآ  نم  ةثلاثلا  ةعامجلا  تتأ  ًاريخأو  يناريإلا ،

راحبلا هذه  تناك  ام  طسوتملاو ، هجيإ  دوسألا ، فوزآ ،
، سكعلا ىلع  نكت ، مل  نإ  ًاقالطإ ، ضعب  نع  اهضعب  ةدعابتم 

سيسأتل اودحوت  نيرجاهملا  ءالؤه  لك  .اهنيب  ام  يف  ةلصتم 
يذلا رفسلا  ىلع  بعش  دارفأ  مدقأ  نئل  .ةّذفلا  ةراضحلا  هذه 
قدص اذإو  .مهسفنأ  مه  الإ  اونوكي  مل  امبرلف  هنع ، ينتملك 
ىلع يرثعا  .مهتالحر  رابخأ  اوور  دق  نونوكي  مهنإف  كلذ ،

نيثحبت ام  نأ  ىلع  ليلدلا  كل  رفوتيسو  تاباتكلا  هذه  حاولأ 
.دوجوم هنع 

ةمئاق ُتلصف  دقل  : » ضيفخ توصب  اريك  تسمه 
«. ...تايركذلا

؟ نيلوقت اذام  نتسنروث : لأس 
ُتلصف دقل  : » ةلمجلا هذهب  أدبي  صن  ىلع  انرثع   ـ

«. تايركذلا
؟ صن يأ   ـ
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ال ةيزيغلا  ةغللاب  تبتُك  اهنكل  ةليوط ، ةصق  اهنإ   ـ
.ةيرموسلا

تنأ مك  نكلو  هّفك : عمجب  ًابراض  جامو  نتسنروث  جاه 
يف هخسن  ديعأ  دق  صنلا  نأ  ينعي  اذه ال  كلذ ، عم  .ءاهلب 
معن ِتسرد ، له  .اهنع  نيثدحتت  يتلا  ةيرحبلا  ةلحرلا  ةلحرم 

دودحلا ىطختت  ليج ، ىلإ  ليج  نم  لقانتت  صصقلا  ال ؟ وأ 
تاسابتقالا نيلهجت  له  .اهيلع  يلوتستو  بوعشلا  اهلوحتف 

تاياكح فتن  اهنإ  ديدجلاو ؟ ميدقلا  دهعلا  يف  ةدراولا 
ةيدوهيلا نم  ريثكب  مدقأ  ىرخأ  تاراضح  نم  تسلتخا 

ادنلريإ ةفقاسأ   ريبك  رشن  .اهنيب  اتقّفو  نيتللا  ةيحيسملاو 
يماع 1625 و 1656 نيب  ام  رشسا ، سميج  يناكيلغنإلا 

نيرشت دحألا 23  موي  نوكلا  ةدالو  هيف  ددح  ثادحألل  ًاخيرأت 
لمع نم  هل  اي  .داليملا  لبق  ماعلا 4004  نم  ربوتكأ )  ) لوألا

، موجنلا تارجملا ، ءاضفلا ، نامزلا ، هللا  قلخ  دقل  هفات !
ميحجلا ةأرملاو ، لجرلا  تاناويحلاو ، ضرألا  سمشلا ،

! لجرلا علض  نم  ًاقالطنا  ةأرملا  قلخو  .ميعنلاو 
، ذيبن ةجاجزب  نايتإلل  ضهنو  ًاكحاض ، نتسنروث  رجفنا 

برش .ةلواطلا  قوف  اهعضوو  سوؤك  ثالث  بكسو  اهحتف 
.هوتل بكسلا  دواعو  ةدحاو  ةعفد  هسأك 

اولاز ام  نيذلا  ىقمحلا  ددع  نافرعت  امتنك  ول   ـ
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امتكحضل ءاسنلا ، عالضأ  نم  لقأ  ًاعلض  لاجرلل  نأ  نودقتعي 
نم ةاحوتسم  ةياكحلا  هذه  نإف  كلذ ، عمو  ...ليللا  لاوط 

ظافلألاب  طيسب  بعل  نم  تدّلوت  دقو  ةيرموس ، ةديصق 
ريهشلا نافوطلا  اهنمو  تاسابتقالا ، هذهب  ةّوشحم  ةاروتلاو 

ًاذإ ِسنا  .نويرموسلا  اهبتك  ةياكح  يهو  حون ، ةنيفسو 
يف اونوكي  مل  مهنإ  .قيرطلا  نيّلضت  ِتنأف  كسيواون ، بوعش 

مهدحو نيربخمو ؛ نيبوانم  ىوس  لاوحألا  نسحأ 
ىلع ةرداقلا  قراوزلا  لّيخت  مهعسو  يف  ناك  نويرموسلا 

لك اوعرتخا  مهنإ  اهنع ، ينيثدحت  يتلا  ةلحرلاب ، مايقلا 
يتلا ةباتكلا  ءيش ، لك  مهنع  نويرصملا  خسنو  ءيش !
نفسلا ءانب  نف  ةيفيلغوريهلا ، مهتيدجبأل  مهنم  اهوحوتسا 

اهنإف ًالعف ، تمت  دق  امكتلحر  تناك  اذإ  .رجآلاب  ندملا  ءانبو 
.تارفلا ىلإ  ًاريشم  نتسنروث  دكأ  كانه ! تأدب 

.لابقتسالا ةفرغ  ةيحان  ًاهجوتم  ضهن ،
.دوعأو ام  ءيشب  امكل  يتآسف  امتنأ ، ثيح  اثكمأ   ـ

، خبطملا يف  اندحو  اهيف  انك  يتلا  ةريصقلا  ةنوآلا  لالخ 
.رهنلا ىرجم  اهعبصإب  تعباتو  ةطيرخلا  ىلع  اريك  تنحنا 

: ضيفخ توصب  يل  تّرسأو  تمستبا 
يف دوجولا ، ىلإ  تزرب  ًاضيأ  كانه  لامشلا ، حير   ـ
نأ بيرغل  هنإ  .نتسنروث  انل  هدّدح  يذلا  قيقدلا  عضوملا 
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يف هيلإ  عجرأل  وموأ »  » يداو نم  ينتدرط  اهنأ  روصتأ 
.فاطملا ةياهن 

بهت مل  ول  ...ةشارفلا  ةحنجأ  فيفح  يفتك : ًازاه  ُتبجأ ،
.انه عقاولا  يف  انك  امل  لامشلا 

ةطيرخ هعمو  خبطملا  يف  هروهظ  نتسنروث  دواع 
.يلامشلا ةركلا  فصن  قدأ  لكشب  لّصفت  ىرخأ ،

كلت يف  يقيقحلا  ةيديلجلا  قطانملا  عضو  ناك  فيك   ـ
لك سيل  ةكلاس ؟ اهيأو  ةدودسم ، تناك  قرطلا  يأ  ةبقحلا ؟

تبثيس يذلا  ديحولا  ءيشلا  نكل  ضارتفا ، درجم  الإ  كلذ 
، تارمملا هذه  نع  لئالد  ىلع  روثعلا  يف  نوكيس  كتيرظن 

يذلا عضوملا  يف  لقألا  ىلعف  لوصولا ، ةطقن  يف  نكي  مل  نإ 
.مهفده اوغلب  مهنأ  دكؤي  ءيش  .كلسر ال  هيف  فقوت 

تدرأ ول  اميف  تنأ  هكلستس  نيقيرطلا  نيذه  نم  ًايأ   ـ
؟ مهراثآ عبتت 

الإ قالطإلا ، ىلع  راثآ  تيقب  دق  نوكي  الأ  ىشخأ   ـ
...اذإ

؟ اذام اذإ  الإ  هتلأسف :
يف ناك  نيصلا ، ىلإ  زجنُأ  لوأ  رفس  نع  ِتثدحت  دقل   ـ
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هاجتاب مهقيرط  اوعباتي  نأ  كلانه  ىلإ  اولصو  نيذلا  ةعاطتسا 
نم رثكأ  لوقعملا  قيرطلا  نإف  لاحلا ، هذه  يفو  ايلوغنم ،
ناك كانه ، نم  .لاكياب  ةريحب  وحن  دوعصلا  ناك  هريغ 
يف ّبصي  نأ  ىلإ  مهلمحب ، اراغفأ  رهنل  اوحمسي  نأ  مهيفكي 

.اراك رحب  يف  وه  هبصمف  ياسسني ، رهن 
! ًانكمم رمألا  ناك  ًاذإ  تلاقف : اريك ، سامحلا  كّلمت 

ةيعمج نم  امّدقت  .وكسوم  ىلإ  هجوتلاب  امكحصنأ   ـ
ىعدي صخش  ناونع  ىلع  لوصحلا  الواحو  راثآلا  ءاملع 
ًالزعنم شيعي  ميدق ، لوحكلل  نمدم  هنإ  .فوروغيإ  وكندالف 
ةريحب لوح  دقتعأ  ام ، ناكم  يف  ريقح  تيب  لخاد  يلثم 
امتددرو يب  امتدهشتسا  ام  اذإ  امكلبقتسي  نأ  دب  .لاكياب ال 

...ةنس نيثالث  ذنم  هل  اهنيدأ  يتلا  رالود  ةئاملا  هل 
رشع ةقرو  هنم  جرخأو  هلاطنب  بيج  يف  نتسنروث  شتف 

.روكم لكشب  ةفوفلم  تانيلرتسا 
وه فوروغيإ  ...رالود  ةئاملا  ينافّلست  نأ  يغبني   ـ
ديق ىلع  اولاز  ام  نيذلا  سورلا ، راثآلا  ءاملع  نم  دحاو 

ثاحبأ ءارجإ  نم  نكمت  دقو  لقألا ، ىلع  هلمآ  ام  اذه  ةايحلا ،
اهيف ءيش  لك  ناك  يتلا  ةلحرملا  يف  هتموكح  راتس  تحت 

اذل راثآلا  ءاملع  ةيعمج  ماوعأ  ةعضب  لالخ  رادأو  .ًاعونمم 
دهع يف  .هب  حوبلا  دارأ  امم  ريثكب  رثكأ  فرعي  وهف 
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كلذ نم  لقأو  ًاريثك ، قلأتي  نأ  ًانسحتسم  نكي  مل  فوشتورخ 
.مألا هنطو  ريمعت  لوصأ  لوح  ةصاخلا  هتايرظن  هل  نوكت  نأ 

نم برقلاب  امكيرجاهم  رورم  راثآ  نع  تايرفحلا  تفشك  اذإ 
طيحأ دق  نوكي  وهف  سماخلا ، وأ  عبارلا  فلألا  يف  اراك  رحب 

وأ ال، معن  تنك ، نإ  كئبني  رخآ  ًاصخش  ىرأ  .كلذب ال  ًاملع 
برضي وهو  نتسنروث  فته  ًانسح ، .ميوقلا  طارصلا  نيكلست 

ام امكريعأس  ليللا ، طبه  دقو  نآلا  ةلواطلا ، ىلع  هفك  عمجب 
ةيفاص ءامسلاف  جرخنلو  امكدّمجت ، نود  لوحي  نأ  هنأش  نم 
كلانه ةهئاتلا ، موجنلا  هذه  ىلإ  رظنأ  تأدب  ذم  ءاسملا ؛ اذه 

.ًامسا اهيلع  قلطأ  نأ  ًاريخأ  عيطتسأ  ول  دوأ  اهنم  ضعب 
امهقشرو نيريصق  نيفطعم  بجشملا  ىلع  نم  لوانت 

.انهاجتاب
انل حتفأس  يهتنن ، نإ  امو  نيفطعملا ، نيذه  ايدترا   ـ

! هيف امكيأر  يل  ايدبتل  ةنرلا ، كمس  نيبطارم 
يصاقأ يف  ميقي  ناك  اذإ  اميس  الو  هدعو ، ءرملا  فلخُي  ال 

ةرشع دادتما  ىلع  شيعي  يذلا  ديحولا  صخشلا  ناكو  ملاعلا 
ةيقدنب هعم  ًالماح  كبناج  ىلإ  هزنتي  ناكملا  لوح  تارتموليك 

.ةمقلم
امكيترخؤم وشح  يونأ  تنك  ول  امك  يناقمرت  ال   ـ

يأ ًادبأ  يردن  الو  ةشحوتم ، ةعقبلا  هذه  .ديصلا  صاصرب 
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ال لاوحألا ، لك  يف  .ليللا  يف  اهيقتلن  نأ  نكمي  تاناويحلا 
يف كلانه  ألألتت  يتلا  كلت  ىلإ  ًاذإ  ارظنأ  ايه ، .ينع  ادعتبت 

! اهمسا ام  يناربخأو  يلاعألا 
نم هدي ، ّدمي  نتسنروثو  ليللا ، يف  هزنتن  ًاليوط  انثكم 
ةعقب وأ  موجن  ةبكوك  وأ  ةمجن  يل  ًاددحم  رخآل ، نيح 

موجنلا ضعب  ىتح  يّمسأو  هل  اهيّمسأ  ُتنكف  .ًاضيأ  ةيميدس 
ًاقالطإ دعي  ملو  ًاقح ، ًاديعس  ادب  .اننيعأل  ةيئرملا  ريغ 

.رهظلا دعب  ةياهن  يف  هانفداص  يذلا  ناسنإلا 
اطاطبلا تابح  بل  فّفخو  ًالطاع ، ةنرلا  كمس  ناك  ام 

انيع قرافت  مل  امك  .حلملا  ةقرح  نم  دامرلا  يف  اهاوش  يتلا 
دق ًاليوط  ًاتقو  نأ  دب  ناك ال  .اريك  ءاشعلا ، ءانثأ  نتسنروث ،

، هتيب لامجلا  اذه  لثم  يف  ةأرما  لخدت  نأ  ريغ  نم  ىضقنا 
ءاسم تاذ  ةدحاو  لبقتسا  نوكي  دق  هنأ  ضارتفا  ىلع  اذه 
مامأ قوذتن ، انك  امنيب  ليلق ، دعبو  .روجهملا  ناكملا  اذه  يف 

، انقلحو انمف  فقس  يف  رّثأ  بارشلا  نم  ًاعون  ةأفدملا ،
ىلع اهطسب  يتلا  ةطيرخلا  ىلع  ًاددجم  نتسنروث  ىنحنا 

.هراوجب سلجتو  يتأت  نأب  اريك  ىلإ  أموأو  داجسلا 
! ًاقح هنع  نيثحبت  يذلا  ام  يل  يلوق   ـ

يف قّدحو  اهيديب  نتسنروث  كسمأف  اريك ، هبجت  مل 
.اهيتحار
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! ةيده يأ  امهيلإ  ضرألا  تمّدق  ام   ـ
.اريك امهارأو  هيدي  رادأ  مث 

.ديعب نمز  ذنم  اترفح  ًاضيأ  امه   ـ
؟ بيقنتلاب تمق  ملاعلا  نم  ةعقب  يأ  يف  اريك : تلأس 

.ًاقح ديعب  نمز  ذنم  كلذ  ناك  مهي ، ال   ـ
عدوتسم ىتح  انبحطصا  ةرهسلا ، نم  ةرخأتم  ةعاس  يف 

«، بآ كيبلا   » هترايس نتم  ىلع  انبكرأ  ثيح  هلالغ ،
انمن يتلا  ةعرزملا  نم  رتم  يتئام  ةفاسم  ىلإ  انلصوأو 

يف ةعومسم  ريغ  ىطخب  يشمن  نحنو  انتفرغ  انغلب  .اهيف 
، مسقأو .ةلماك  ...رالود  ةئامب  اهايإ  انعاب  ةحادق  ءوض 

يواست ةميدق  وبيز »  » ةحادق اهنأ  ًانوميم ، ًارفس  انل  ًاينمتم 
.غلبملا اذه  فعض  لقألا  ىلع  اهتميق 

هذه يف  أفدتأ  نأ  لواحأو  ةعمشلا  تأفطأ  دق  ُتنك 
يتيحان اريك  ترادتسا  امدنع  ةبطرلا ، ةيديلجلا  تاءالملا 

.ًابيرغ ًالاؤس  يلع  حرطتل 
؟ سيواونلا بوعش  نع  همّلكأ  ينتعمس  كنأ  ركذت  له   ـ

؟ اذامل ...امبر  فرعأ ، تدع  ام   ـ
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هقيدصل هنويد  ديدستل  هجوتلا  انم  بلطي  نأ  لبق  هنأل   ـ
كنإ سيواونلا ، بوعشلو  كل  ام  : » يل لاق  ميدقلا ، يسورلا 
ينإو انتثداحم ، يف  قيقدتلا  تلواح  ًاثبع  كقيرط .» نيلضت 

.اهركذ ىلع  طق  ِتآ  مل  ينأ  ةنقيتم  هبش 
امترثرث امكنإ  .يهبتنت  نأ  ريغ  نم  كلذ  تلعف  ِكلعل   ـ

.نانثالا امتنأ  ًاريثك 
؟ رجضلاب ترعش  لهو   ـ

ىلعو راوطألا ، بيرغ  صخش  هنإ  ًاقالطإ ، ال ،  ـ
راتخا اذامل  وه  هفرعأ ، نأ  ُتددو  ام  .مامتهالل  ريثم  حجرألا 

دحلا اذه  ىلإ  ةلوزعم  ةريزج  ىلإ  يعوطلا  يفنلا  يدنلوه 
! ادنلتوكسا لامش  يف 

.هيلع لاؤسلا  حرطن  نأ  يغبني  ناك  .كلذك  انأو   ـ
.هنع بيجيس  ناك  هنأ  نم  ةدكاتم  تسل  ينكل   ـ

تنك امنيب  يب ، يمتحت  تءاجف  دربلا ، نم  اريك  تدعترا 
يف رظنلا  ةداعإ  تلواح  ًاثبع  .اهلاؤس  يف  ريكفتلا  نعمأ 

تملكت ةظحل  يأ  يف  عقاولا  يف  َرأ  مل  .نتسنروث  عم  اهثيدح 
اهنأ ال تدب  ام  ةلأسملا  هذه  نأ  الإ  .سيواونلا  بوعش  ىلع 
دق تناكو  ًامظتنم ، اهسفنت  ناك  ذإ  اهوفص ، ردكت  لازت 

.مونلل تملستسا 
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سيراب
ىلع فشتكا  .رهنلا  فافض  ىلع  هزنتي  يروفيإ  ناك 
ناك .هيلع  سلجيل  هجوتف  ًادعقم  ةريبك  ةفاصفص  نم  ةبرقم 

زوجعلا ذاتسألا  عفر  .نيسلا  دادتما  ىلع  ّبهي  يديلج  ءاوه 
دق ناكو  هبيج ، يف  فتاهلا  نر  .هيدعاس  كرفو  هفطعم  ةبق 

.ةرهسلا ةليط  ءادنلا  اذه  بّقرت 
! مت دقل   ـ

؟ ةريثك تابوعصل  ضرعتلا  ريغ  نم  كايقل  له   ـ
ناك يراد ، رقع  ىلإ  ناصخشلا  ناذه  لصي  نأ  لبق   ـ

لكشب تلواح  دقل  .ءاتشلا  ةياهن  لولح  ةدهاشم  نكمملا  نم 
...امهيقالأ نأ  ام 

؟ رومألا ترج  فيك   ـ
ينم تبلط  دق  تنك  امك  ًامامت   ـ

...دقتعت لهو   ـ
.كلذ نظأ  لجأ ، امهتعنقأ ؟ ينأ   ـ

.نتسنروث كركشأ ،  ـ

295



.نآلا انصلاخت  اننأ  ربتعا  .بجاو  ىلع  ركش  ال   ـ
.ام ءيشب  يل  نيدم  كنإ  ةتبلا  كل  لقأ  مل   ـ

ديعب نمز  ذنم  ُتنكو  يتايح ، تذقنأ  تنأ  يروفيإ ،  ـ
ًابيرغ يدوجو  نكي  مل  .كهاجت  نيدلا  اذهب  ءافولاب  ملحأ 

حبصتس تناك  اهنكل  يرسقلا ، ىفنملا  اذه  يف  مايألا  لاوط 
.ةربقملا يف  اهنم  ًالالمإ  لقأ 

لك ىلع  ًاددجم  مالكلا  نم  ىودج  ال  نتسنروث ، ايه ،  ـ
.كلذ

ىتح يلإ  يغصتسو  دعب ، ُتيهتنا  ام  ىلب ، هوأ ،  ـ
نيذلا صاخشألا  ءالؤه  نيب  نم  ينتلشتنا  دقل  .ةياهنلا 

يف ةنيعللا  ةاصحلا  كلت  تدجو  امدنع  يلع  ءاضقلا  اودارأ 
ول فينج ، يف  لايتغا  ةلواحم  نم  ينتذقنأف  .نوزامألا  دالب 

لئاسو يل  نّمؤت  مل  ولو  رمألاب ، ينرطخت  مل  كنأ 
...ءافتخالا

نم تاب  اذه  لك  نزحلا : هؤلم  توصب  يروفيإ  هعطاق 
.ميدقلا خيراتلا 

كيفورخ يلإ  َتهجو  امل  الإو  معزت ، امك  ًاميدق  سيل   ـ
ترّدق له  نكلو  ليبسلا ؛ ءاوس  ىلإ  امهدشرأ  يكل  نيلاضلا 
خلسملا ىلإ  امهلسرت  تنأ  اهل ؟ امهضرعت  يتلا  رطاخملا 
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نايتإ مهسفنأ  اوفلك  نيذلا  كئلوأ  .ةفرعملا  مامت  كلذ  ًافراع 
هسفن ءيشلا  نولعفيس  يلتق ، ةلواحمب  رشلا  نم  ديزملا 
َتلعج دقل  .دوشنملا  فدهلا  نم  ًاريثك  ابرتقا  ام  اذإ  امهعم 

.ردصلا ضبقنم  ُتحبصأ  امهُتكرت  ذمو  ككيرش ، ينم 
.نامزلا ريغت  دقف  كل ، دكؤأ  ءيش ، امهل  ثدحي  نل   ـ

امدنعو انه ؟ نّفعتأ  تلز  ام  اذامل  نكلو  معن ، هآ   ـ
له امهتيوه ؟ رييغت  ىلع  كلذك  امهنيعتس  له  كاغتبم ، لانتس 

روثعلا متي  ال  يك  لزعنم  رحج  يف  اعبقي  نأ  ًاضيأ  امهيلع 
يف يل  هَتلعف  ام  نكي  ًايأ  كططخم ؟ وه  اذهأ  ًادبأ ؟ امهيلع 

بغرأ تنك  ام  لك  اذه  نيصلاختم ، نآلا  انرص  دقف  يضاملا ،
.ام ءيشب  ًانيدم  ُتدع  ام  .كل  هلوق  يف 

ًاّدح نتسنروث  عضوف  لاصفم ، توص  يروفيإ  عمس 
.نيسلا رهن  يف  هفتاه  ىمرو  دهنت  اهدنع  .امهثيدحل 
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ندنل
مايأ ةعضب  ربصن  نأ  ندنل ، ىلإ  انتدوع  ىدل  انيلع ، ناك 
يذلا كيشلاو  .ايسور  ىلإ  انيتريشأت  ىلع  لوصحلا  لبق 

يتاقحتسم لكل  ةيفصت  ءاخسب  ةيميداكألا  وريدم  هايإ  ينحنم 
اريك تناك  .رفسلا  اذه  يليومت  ةلصاوم  يف  لضفلا  هل  ناك 

، ىربكلا ةيميداكألا  ةبتكم  يف  اهتاقوأ  بلغأ  يضقت 
دقل .اهيلإ  لوخدلا  يف  يقح  ىلع  رتلاو ، لضفب  ُتظفاحو ،
نع فوفرلا  يف  ثحبلا  ىلع  يساسأ  لكشب  يلمع  رصتقا 

اهنكامأ يف  اهبيترت  ةداعإو  ينم  اهبلطت  تناك  يتلا  بتكلا 
ةروصب للملاب  رعشأ  اهنيح  تأدب  .اهيلإ  ةجاحلا  يفتنت  امدنع 

، فارصنالا يف  تنذأتسا  موي ، تاذ  رصع  يف  تنكو  ةداج ،
نيزيزع نيقيدصب  لاصتالا  دواعأ  يك  يبوساح  مامأ  تسلجف 

تثعبف .ديعب  نمز  ذنم  يرابخأ  ىلع  امهتعلطأ  تنك  ام 
ىلع تنكو  .ةيجحأ  لكش  ىلع  ناورأ  ىلإ  ةينورتكلا  ةلاسرب 

يناونع ةءارق  درجم  هعفدي  ىتح  اهفشتكي ، نإ  ام  هنأب ، ملع 
حجرألا ىلع  ضفري  دق  .يل  مئاتشلا  نم  لباو  ليك  ىلإ 

، لوضفلا هبلغيس  ءاسملا ، لحي  نأ  لبق  نكلو  يتءارق ،
ةلأسملا يف  ريكفتلا  ىلإ  هعبط  مكحب  رطضيو  هتشاش  لعشيف 

.هيلع اهتحرط  يتلا 
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ىتح يبوساح ، يف  لاسرإلا  رز  ىلع  ُتطغض  نإ  ام 
«. لردوج دصرم   » يف نترام  تيدانو  يتعامس  تعفر 

نكت مل  يعم  هثيدح  ةقيرطف  هلابقتسا ، روتف  ينأجاف  دقل 
هنأب ينربخأ  ًافيطل  ودبي  داكي  توصبو  .ًاقالطإ  ههبشت 
هذه .ًابيرقت  يهجو  يف  فتاهلا  ةعامس  قّلعو  ًادج  لوغشم 
انأ انك  .ًائيس  ًاعابطنا  يسفن  يف  تكرت  ةضهجملا  ةثداحملا 

، بلاغلا يف  ةيرغمو  ةيدو ، تاقالع  ًامود  انمقأ  نترامو 
تالكشم يناعي  ناك  امبر  .هفقوم  مهف  يلع  رّذعت  ثيحب 

.اهايإ هرطاشأ  نأ  أشي  مل  ةيصخش 
، يديرب رومأ  ُتجلاع  ءاسم ، ةسماخلا  ةعاسلا  يلاوح 

يتراج ىلإ  الوكوش  ةبلع  تمّدق  ةرخأتملا ، يريتاوف  تددس 
، ةنسلا رادم  ىلع  يل  اهتدأ  يتلا  تامدخلا  ىلع  ركش  نوبرع 

ةنئاكلا ةنامسلا  توناح  يف  ةلوجب  مايقلا  ىلع  مزعلا  تدقعو 
.يتجالث ألمأل  عراشلا  ةيواز  ىلع 

ينم اند  ريدملاب  اذإو  ةيذغألا ، ماسقأ  ربع  لوجتأ  تنك 
.تابلعملاب ةيناث  فوفرلا  دحأ  زهجيس  هنأ  ةعيرذب 

نم كبقاري  صخش  كانه  ءارولا ، ىلإ  ًالاح  تفتلت  ال   ـ
.لباقملا فيصرلا 
.ًاوفع  ـ
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امدنع كلذ  تظحال  دق  ُتنك  ىلوألا ، ةرملا  هذه  تسيل   ـ
تمحقأ قزأم  يأ  يف  يردأ  ال  .ةريخألا  ةرملا  يف  تيتأ 
«. يارد ادنك   » فنص نم  اذه  يتربخب ، قث  نكل  كسفن ،

؟ كلذ ينعي  اذامو   ـ
سيل هنكل  يطرش ، فرصتو  يطرش  ةئيه  هل  نإ   ـ

نم وه  صاخشألا  نم  عونلا  اذه  ينقّدص ، مهنم ، ًادحاو 
.ةيفاصلا سانلا  ةلاثح 

؟ كلذ ةفرعم  كنكمي  فيك   ـ
ًالامعأ اوبكتري  مل  نابضقلا ، ءارو  مع  ءانبأ  يل   ـ

.ةنحاشلا نم  اهتقو  ريغ  يف  تطقس  علس  ةراجت  ةريرش ،
يف تعقو  كنأ  نظأ  هفتك : قوف  نم  يرصبب  ًاصخاش  ُتلق 

.أطخ
ةرخؤم يف  ةمئاقلا  يترجح  نكلو  ءاشت ، املثم   ـ

ىلع لطي  باب  ةمث  كيأر ، ترَّيغ  اذإ  ةحوتفم ، نزخملا 
ةرواجملا ةيانبلا  ربع  رورملا  عيطتست  كانه  نمو  ةحابلا ،

.يفلخلا عراشلا  ىلإ  ًاددجم  جورخلاو 
.كنم فطلل  هنإ   ـ

.ًانيمأ ًانوبز  رسخأ  نأ  ينفسؤي  انه ، قوستت  تأدب  ذم   ـ
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يرهظمب تبرتقاف  انأ  امأ  هتدضنم ، ءارو  ىلإ  رجاتلا  داع 
ةفيحص تذخأ  ةهجاولا ، برق  راّود  باب  نم  يدايتعالا 
بحاص نكي  مل  .قيرطلا  هاجتاب  ةرظن  ءاقلإل  ةصرفلا  ًازهتنم 
ةنوكرم ةرايس  دوقم  مامأ  كلانه ، ناك  أطخ ، ىلع  نزخملا 

.ًالعف ينبقاري  هنأ  ودبي  لجر  لباقملا ، فيصرلا  دادتما  ىلع 
.هوحن ًاسأر  ًامدقتم  تجرخف  رمألا ، نم  ققحتأ  نأ  تررق 

ريده تعمس  قيرطلا ، طسو  زايتجا  كشو  ىلع  ُتنك  امنيبو 
.ةعرسب ةعفدنم  قلطنت  ةقلغملا  هترايس  كرحم 

، عراشلا نم  رخآلا  بناجلا  نم  نزخملا ، بحاص  ناك 
.يتايرتشم نمث  هل  ددسأ  تدعف  .هيفتك  ًازاه  يلإ  رظني 

فارتعالا نم  دب  ال  ينامتئا : ةقاطب  هيلإ  ًادام  هل ، تلق 
.ًادج بيرغ  هنأب 

ةدملا هذه  يف  عورشم  ريغ  لمع  يأ  بكترت  ملأ  ينلأس :
؟ ةريخألا

يلع حرُط  دق  ناك  هنكل  هلحم ، ريغ  يف  لاؤسلا  يل  ادب 
.يلإ هتءاسإب  ًاقالطإ  رعشأ  مل  ثيحب  ديدش  قفرب 

.يملع ىلع  سيل  هتبجأ :
ىلإ ةعرسب  قلطنتو  انه  كتايرتشم  كرتت  نأ  كيلع   ـ

.كلزنم

301



؟ اذاملو  ـ
امبر ةحيرم ، ةمهم  يف  هنأك  يل  ادب  جرهملا  اذه  نأل   ـ

.ام ةيطغت  نيمأتل 
؟ ةيطغت ةيأ   ـ

يف تسل  انه ، كدوجو  ءانثأ  كنأ ، نودكأتم  مهنإ   ـ
.هلوقأ نأ  ديرأ  ام  يعت  تنك  اذإ  رخآ ، ناكم 

؟ نوكأ نل  نيأو   ـ
! ًالثم كتيب ، يف   ـ
؟ ...نأ دقتعت  وأ   ـ

؟ ًادج ًارخأتم  لصتس  اذكه ، ةرثرثلا  تلصاو  اذإ  كنأ   ـ
! بير ىندأ  الب 

امك تيبلا  ناك  .ًاعرسم  تدعو  ينؤم  سيك  تلوانت 
ءاج لخادلا  يف  ءيش  الو  بابلل  علخ  يأل  رثأ  ال  هتكرت ،

خبطملا يف  يتايرتشم  تعضو  .يناّمس  تاضارتفا  ززعي 
.ةيميداكألا يف  اريك  نع  ثحبلا  تررقو 

اهنأ ةمالع  اهينيع ، كرفتو  ةبئاثتم  ىطمتت  اريك  تناك 
هسردت تناك  يذلا  باتكلا  تقبطأ  .راهنلا  اذه  ًاريثك  تّدك 
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.فوفرلا دحأ  قوف  حيحصلا  ناكملا  يف  هبترت  تحارو 
هبتكم يف  رتلاو  ىلع  ةيحتلا  ءاقلإل  ترم  ةبتكملا ، ترداغ 

.ورتملا ايانث  يف  تباغو 
يقيقح ءاتش  ءاسم  ةعامل ، ةفصرأ  ذاذر ، ةيدامر ، ءامس 
ةقيقد نوعبرأو  سمخ  .ةبيهر  ريسلا  ةكرح  تناك  .ندنل  يف 

ىلإ ةفاضإ  دوصقملا ، ناكملا  ىلإ  لوصولا  لبق  ةلقرعلا  نم 
باب ُتلفقأ  .ةرايسلا  نكرل  عضوم  ىلع  روثعلل  قئاقد  رشع 

.ةيميداكألا نم  ًاجراخ  رتلاو  تيأر  نيح  حاتفملاب ، يترايس 
.يتاقالمل مدقو  عراشلا  زاتجاف  ينحمل ، دق  ًاضيأ  وه  ناك 

؟ سأك لوانتل  تقولا  نم  ةحسف  كيدل  له  ينلأس :
قحلنسو ةبتكملا  يف  اريك  نع  ثحبلل  بهذأ  ينعد   ـ

.ةناحلا ىلإ  كب 
، ةعاس فصن  لبق  تلحر  دقل  كلذ ، يف  كشأ  هآ ،  ـ

.ليلقب كلذ  نم  رثكأ  امبرو 
؟ دكأتم تنأ  له   ـ

يف تاظحل  عضبل  انرثرثو  ريخلاب ، ينيسمت  تءاج   ـ
؟ ةعج سأك  يف  كيأر  ام  ًاذإ ، .يبتكم 

زايتجا ةدواعمل  ةعاس  أوسأ  تناك  يتعاس ، ىلإ  ترظن 
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ينأ اهغالبإل  نمأم  يف  نوكن  املاح  اريكب  لصتأس  اذل  ندنل ،
.تقولا ضعب  ًارخأتم  دوعأس 

نيرخآلا رتلاو  محز  .داورلاب  ةظتكم  ةناحلا  تناك 
ىلع ىصوأ  .برشلا  ةدضنم  ىتح  هل  ًاقيرط  قشيل  هيقفرمب 
فتك قوف  نم  ًادحاو  يل  مدقو  نيتنب »  » بارش نم  نيلايكم 

ةعاقلا ةرخؤم  ىلإ  ينّرج  مث  .اننيب  ساسدنالا  يف  قّفو  لجر 
طسو انسلجف  .اهؤالخإ  مت  دق  تالواطلا  ىدحإ  تناك  ثيح 

.هلامتحا بعصي  جيجض 
ةريصقلا ةلحرلا  هذه  ةقفوم  تناك  له  ًاذإ ، رتلاو : حاص 

؟ ادنلتوكسا ىلإ 
نأ دقتعأ  تنك  .ةنرلا  كمس  بحت  َتنك  نإ  ...ةشهدم   ـ

ريثكب دشأ  سراق  لي »  » خانم نكل  اماكاطأ ، يف  دراب  سقطلا 
! ةياغلل بطرو 

؟ هنع ناثحبت  امتنك  ام  امتدجو  له   ـ
هنأ ىشخأ  رمألا ، يف  ام  لك  اذه  ةسمحتم ، اريك  تدب   ـ

.ةعرسلا هذه  لثمب  ةدوعلا  انل  يغبني  ناك  ام 
.امكبارخ ىلإ  لوؤتس  ةصقلا  هذه  رتلاو : قعز 

! ةقيقحلا يف  ثدح  ام  اذه   ـ
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هتقصلأو هتلوانتف  يبيج ، رعق  يف  يولخلا  يفتاه  ّنر 
.ينذأب

؟ يتعتمأ َتشتف  له  عمسي : داكي  توصب  اريك  ينتلأس 
؟ لمعلا اذه  لثم  لعفأ  نأ  يلع  اذامل  ًاعبط ال ،  ـ
؟ دكأتم تنأ  له  يدي ، ةبيقح  حتفت  ملأ  تسمهو :

.ال ًامئاد  باوجلا  ًاوت ، لاؤسلا  يلع  ِتحرط  دقل   ـ
؟ ةفرغلا يف  ءاضم  حيباصملا  دحأ  تكرت  َتنك  له   ـ

؟ يرجي اذام  فرعأ  نأ  يل  له  كلذك ، ال   ـ
...تيبلا يف  يدحو  تسل  ينأ  دقتعأ   ـ

.يقورع يف  ةتغب  مدلا  دّمجت 
يلحرإ اريك ! كانه ، نم  يجرخأ  يتوص : ىلعأب  تخرص 

دلوأ  » ةيواز يف  ةنامسلا  توناح  ىتح  يضكرأ  ًاروف ،
له كانه ، ينيرظتناو  كءارو  يتفتلت  ال  نتمورب ،»

؟ يننيعمست له  اريك ، يننيعمست ؟
يك رتلاول  تقولا  رسيتي  نأ  لبقو  لاصتالا ، عطقنا 
ىدل عيمجلا  ًامحاز  ةناحلا  ةعاق  تزتجا  ام ، ًائيش  بعوتسي 
ةقلاع يسكات  ةرايس  تناك  .جراخلا  ىلإ  تعفدناو  يرورم ،
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تيقلأف اهزواجتب ، ةيران  ةجارد  ّمهت  امنيب  ريسلا ، ةمحز  يف 
.فقوتلا ىلع  اهقئاس  ًاربجم  اهيتلجع  تحت  ًابيرقت  يسفنب 

هتدعوو توم  وأ  ةايح  ةلأسمب  قلعتي  رمألا  نأ  هل  تحرش 
« نتمورب دلوأ   » عطاقت ىلإ  ًاوت  ينلصوأ  نإ  هيلع  ضيوعتلاب 

لدعم كّبش  دعقملا ، قلستب  يل  حمس  ندراغ .» لو  سيرك  و«
.لجع ىلع  عفدناو  ةعرسلا 

يرام دلوأ  ، » ةعرسلا ىصقأب  ىلاوتت  عراوشلا  تناك 
قرتفم ادب  شترآ ،» لبرام  «، » دور ريوغدا  «، » نوبول

باكر تارايس  سانلا ، ةرثك  نم  دوسأ  راودلا  قرطلا 
ليبس ال  ونيمود »  » ةبعل يف  ةلخادتم  اهنأك  تدب  تايسكاتو 

يل حنست  مل  فيصرلا ، يقئاس  قّلست  .اهنم  صالخلا  ىلإ 
لواحأ تنك  ينكل  ةيرانلا ، ةجاردلا  بوكر  يف  ًابلاغ  ةصرفلا 

يف لوخدلل  ليمن  نإ  ام  هجو  نسحأ  ىلع  هتبحاصم 
دياه  » انزتجاو هل ، ةياهن  قابس ال  نم  قئاقد  رشع  .فطعنم 

« فيارد جيرك   » اندعص مث  رطملا ، نم  لباو  تحت  كراب »
سمالت انبكر  تناك  نيح  يف  تارايسلا ، نم  نيفص  نيب 
ةريدتسم دور ،» نشيبزكا  نيتنبرس ،  » .اهلكايه ًانايحأ 

نم بناج  رهظ  ًاريخأو  نتنسنك ،» ثواس  ورتم   » ةطحم
دنع .ةقباسلا  تاداجلا  نم  ًاماحدزا  رثكأ  نتمورب » دلوأ  »

ةيرانلا ةجاردلا  قئاس  داز  زويم ،» تيغ  زنيوك   » عطاقت
ةراشإ تناك  اميف  قرطلا  قرتفم  ًازواجتم  ًاضيأ  ةعرسلا 
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ةنحاش تناك  .رمحألا  ىلإ  يلاقتربلا  نم  لوحتت  ءوضلا 
رفم ةمدصلا ال  تدب  ثيحب  رضخألا  ءوضلا  تقبتسا  ةريغص 

اهقئاس ثّبشتو  اهبناج  ىلع  ةيرانلا  ةجاردلا  تقلتسا  .اهنم 
.فيصرلا ةيحان  ًاعفدنم  يرهظ  ىلع  انأ  ترد  امنيب  دوقملاب ،

، ةدماجلا ةراملا  هوجو  ةيؤر  يلإ  لّيخ  فطاخ ، عابطنا  يفو 
يقابس فقوت  ظحلا ، نسحل  .دهشملا  لوه  ىلع  دوهش  مهو 

دعب .ةفقوتم  ةنحاش  تالجع  دنع  ةرركتم  تامدص  ريغ  نم 
ةلاح يف  نكلو  ّيمدق  ىلع  تفقو  ةعزعزلاو ، زهلل  يضرعت 
هيلجر ىلع  ًابصتنم  ةيرانلا  ةجاردلا  قئاس  ناك  اميف  ةميلس ،
ةءاميإب مايقلل  الإ  تقولا  يل  عستي  مل  .هتجارد  عفر  لواحي 

دعب ىلع  لازي  ال  قيضلا  يقاقز  ناك  دقف  هركشل ، ةلجاع 
، قيرطلا نع  يل  سانلا  ىحنتي  يك  تخرص  .ًالعف  رتم  ةئام 

لحم تحمل  ًاريخأ ، .مئاتشلل  يسفن  ًاضرعمو  نيجوز  ًامحاز 
.يراظتنا يف  نوكت  اريك  ّلع  تيّلصو  ةنامسلا 

يف اذكه  رهظأ  ينآر  نيح  لحملا  بحاص  ضفتنا 
لواحأ نأ  تررطضاف  ثهلأو ، ًاقرع  ببصتأ  تنك  .هتوناح 
راظتنا نم  ةدئاف  ال  .هنم  هبلطأ  ام  مهفيل  نيترم  مالكلا 
ةرخؤم يف  ةدحاو  ةنوبز  ىوس  كانه  نكي  مل  ذإ  هباوج ،

ةقرب اهتنضحو  ةعراستم  ىطخب  رمملا  تدعص  .نزخملا 
يلإ ةدّدسم  ةخرص  ةباشلا  ةأرملا  تقلطأ  .ّيعارذ  نيب 

.اهّدعأل تقولا  يل  عستي  مل  ًاثالث ، امبرو  نيتيوق ، نيتعفص 
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، هدنع نم  جرخأ  تنك  امنيبو  هفتاه ، لحملا  بحاص  عفر 
ىلإ نكمي  ام  عرسأب  ْهجوتتلو  ةطرشلا  رطخي  نأ  هنم  ُتبلط 

.سالب لو  سيرك   24
.يباب مامأ  زجاحلا  ىلع  ةسلاج  اريك  ُتدجو  انه 

؟ تعقو له  نايزمرق ، كادخ  كلاب ، ام  ينتلأسف :
.فلخلا نم  ...ِكهبشي  صخش  ىلع  اهتبجأ :
؟ كاهد اذام  ًايلك ، ةقزمم  كترتس   ـ

.هسفن لاؤسلا  كيلع  حرطأس  تنك   ـ
.انبايغ ءانثأ  انراز  مهدحأ  نوكي  نأ  ىشخأ  اريك : تلاق 

صللا ال ناكو  لابقتسالا ، ةفرغ  يف  ةحوتفم  يتبيقح  تدجو 
يف تاوطخ  عقو  تعمسو  تلخد  امدنع  تيبلا  يف  لازي 

.ةقشلا
؟ فرصني هتيأر  له   ـ

.ناطباض اهنم  جرخو  انمامأ ، ةطرشلل  ةرايس  تفطصا 
ناك ًاصل  نأ  داقتعالل  ةهيجو  ًابابسأ  انيدل  نأ  امهل  تحرش 

فاشكتسال الخدو  دارفنا  ىلع  ءاقبلاب  انارمأ  .يتيب  يف 
.ةنكمألا
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ضارتفا ىلعو  .نينح  ّيفخب  قئاقد  دعب  نايطرشلا  جرخ 
نإ ذإ  ةقيدحلا ، ربع  رارفلاب  ذال  هنأ  دب  الف  انه ، ناك  ًاصل  نأ 

ةريغصلا تويبلا  هذه  يف  ًادج  ًايلاع  سيل  لوألا  قباطلا 
بشعو نيرتملا ، زواجتي  اهعافترا  داكي  ال  يتلا  ةميدقلا 

تركف .طوقسلا  عقو  نم  ففخي  ذفاونلا  تحت  فيثك  رضخأ 
نمف دعب ، اهتحلصأ  تنك  ام  يتلا  هذه  بابلا  ةضبق  يف  ًاددجم 

.يفلخلا ءزجلا  نم  لخد  دق  صللا  نوكي  نأ  حجرملا 
ىلإ ةدوعلاو  هتقرس  تمت  امب  ةمئاق  دادعإ  نم  دب  ناك ال 

ةطرشلا لاجر  اندعو  .ىوكش  ىلع  عيقوتلل  ةطرشلا  رفخم 
ىلع ضبقلا  ءاقلإ  لاح  يف  يمالعإو  ةيشيتفت  ةلوجب  مايقلاب 

.دحأ
يتالآ ةعومجم  تناك  .ةفرغ  لك  اريكو  انأ  انشتف 

يف ًامود  اهكرتأ  يتلا  دوقنلا  ةظفحمو  ةلماك ، ةيريوصتلا 
رييغت أرطي  ملو  اهناكم ، يف  لخدملا  دنع  بويجلا  ةغّرفم 

اريك ينتدان  يتفرغ ، صحفتأ  تنك  امنيبو  .ءيش  ىلع  ركذي 
: يل ةلئاق  يضرألا ، قباطلا  نم 

جالزملاب اهتلفقأ  يتلا  انأ  .لفقم  ةقيدحلا  باب  نإ   ـ
؟ صللا اذه  لخد  فيك  ًاذإ ، .ةحرابلا  ءاسم 

؟ كلانه ناك  ام  ًاصخش  نأ  نم  ةدكأتم  تنأ  له   ـ
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.حابشألاب ًانوكسم  كتيب  ناك  اذإ  الإ  ًامامت ، ةنقيتم  انأ   ـ
؟ بيجعلا صللا  اذه  لخد  نيأ  نم  ًاذإ   ـ

! نايردأ قالطإلا ، ىلع  ًائيش  يردأ  تسل   ـ
انئاشع وفص  ردكي  فوس  ءيش  ال  نأ  اريك  ُتدعو 
نوكي الأ  مهملا  .ةحرابلا  ةيشع  هنم  انمرح  دقو  نيقشاعك 

دق نوكت  امبر  .لابلا  قلق  تنك  ينكل  اهل ، ثدح  ام  رمأ 
رتلاوب ُتلصتاف  ةميلألا ، نيصلا  تايركذ  سفنلا  تداعتسا 

.ًالوغشم ناك  هطخ  نأ  ريغ  يمومه ، همساقأل 
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مادرتسمأ
بجعُي ىربكلا ، ماد »  » رصق ةعاقب  رمي  زريكاف  ناك  املك 

، ةيماخرلا ةيضرألا  ىلع  ةتوحنملا  ةيكلفلا  طئارخلا  لامجل 
لّثمي يذلا  كاذ  ثلاثلا ، مسرلا  لضفي  ناك  هنأ  ول  ىتح 

.ةحاسلا ربعو  عراشلا  ىلإ  جرخ  .ةرابج  موجنلل  ةطيرخ 
هايمو لعتشت  عراوشلا  حيباصم  تأدبو  طبه  دق  ليللا  ناك 
غوه عراش  دعص  .اهتالاه  سكعت  ةئداهلا  ةنيدملا  ةينقأ 

ةنوكرم ةمخض  ةيران  ةجارد  تناك  .هتيب  ىلإ  دوعيل  ثارتس 
عفدت ةأرما  ةمثو  مقرلا 22  ىوتسم  ىلع  فيصر  قوف 
ًاعباتم ةماستباب  اهيلع  ّدرف  زريكافل  تمستبا  ودنل ، ةبرع 

.هقيرط
بكارلاو هتذوخ  ةيقاو  ةيرانلا  ةجاردلا  قئاس  ضفخ 

رمملا يف  ةجاردلا  تعفدناف  كرحملا  رده  .ًاضيأ  هفلخ  يذلا 
.يبناجلا

ىلإ امهيرهظ  ادنسأ  دقو  نيقناعتم ، ناباش  ناقشاع  ناك 
لقرعت ىرخأ  ةرايس  بناجب  ةريغص  ةنحاش  تناكو  .ةرجش 
اهعسو يف  ناك  ةيئاوهلا  تاجاردلا  اهدحو  ثيحب  ريسلا ،

.للستلا
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ةفيخملا ةوارهلاب  ةيرانلا  ةجاردلا  فلخ  بكارلا  كسمأ 
عفدت تناك  يتلا  ةباشلا  ةأرملا  تتفتلا  .هصيمق  مك  لخاد 

.تالبقلا لدابت  نع  ناقشاعلا  ناجوزلا  ّفكو  ةبرعلا 
ةلئاه ةنعطب  ةتغب  سحأ  امدنع  ًارسج  ربعي  زريكاف  ناك 

ىلإ لصي  ءاوهلا  دعي  ملو  هسَفن  عطقنا  .هرهظ  طسو  يف 
دومعب كسمتي  نأ  لواح  هيتبكر ، ىلع  زريكاف  طقس  .هيتئر 

.ضرألا هاجت  ههجو  راهنا  دقل  ًاثبع ، نكل  عراشلا ، حابصم 
وهو هناسل  ّضع  هنأ  ركفو  همف  يف  مدلا  معطب  رعش 
ناك .ملألا  نم  ردقلا  اذه  لثمب  طق  ملأت  ناك  ام  .ىواهتي 
لفسأ ناك  امنيب  هيتئر ، قرحي  قيهش ، لك  ءانثأ  ءاوهلا ،
فيزنلا طغضيو  ةرازغب ، هنم  مدلا  ليسي  قزمملا  هرهظ 

.ىرخأ ىلإ  ةيناث  نم  ديازتم  لكشب  هبلق  ىلع  يلخادلا 
ليلقلا عامجتسا  نم  نكمت  هنأ  الإ  بيرغ ، تمص  هب  طاحأ 
ةراملا ضعب  عفدنا  .هسأر  عفرو  هيف  تيقب  يتلا  ىوقلا  نم 

.ديعبلا يف  راذنإ  ةرافص  قيعز  عمسو  هتدجنل ،
ناقشاعلا ناجوزلاو  كلانه ، ةبرعلا  تاذ  ةأرملا  دعت  مل 

ةنيشم ةكرحب  ماقف  ةيرانلا  ةجاردلا  فلخ  بكارلا  امأ  ايفتخا ،
.عراشلا ةيواز  لوح  ةمخضلا  ةجاردلا  تراد  امنيب  هديب ،

ىلع طغض  هبيج ، رعق  يف  يولخلا  هفتاهب  زريكاف  كسمأ 
ىلع ةيصن  ةلاسر  كرتو  هنذأ  نم  زاهجلا  ىندأو  سملم 
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.بيجملا يروفيإ  زاهج 
مل يزيلكنإلا  انبحاص  نأ  ىشخأ  كعم ، انأ  ًالئاق : سمه 

.هل اهانرّبد  يتلا  ةليحلا  ًاقالطإ  هقرت 
ليسي مدلا  ناك  همالك ؛ ةلصاوم  نود  لاعس  ةبون  تلاح 
دربلاب رعش  امك  هدافأ ، ام  اذهو  هروتفب  ّسحأف  همف ، نم 

.ههجو زريكاف  بّطق  اهدنع  .رثكأف  رثكأ  دتشي  عجولا  ذخأو 
قاتشأسف ًاعم ، نآلا  دعب  بعلن  نأ  فسألل ، عيطتسن ، نل  »
«. ًاضيأ تنأ  قاتشت  نأ  لمآ  امك  يزيزع ، اي  كلذ ، ىلإ 

فتاهلا قلز  لمتحت ، ةديدج ال  ةقرح  ةديدج ، لاعس  ةبون 
: هب كاسمإلا  نم  داكلاب  نكمت  هنكل  هعباصأ ، نيب  نم 

ةرملا يف  كل  اهتمّدق  يتلا  ةريغصلا  ةيدهلل  ديعس  ينإ  »
رعشأ فوس  .اهلامعتسا  ْنسحأ  اهيف ، انيقالت  يتلا  ةريخألا 

ىلإ يقوش  نم  رثكأ  ميدقلا ، يقيدص  اي  كيلإ ، قوشب 
«. كسفنب ِنتعاو  رذحلا  نم  ريبك  بناج  ىلع  نك  .انتايرابم 
.هوتل هفّلأ  يذلا  مقرلا  احم  هقرافت ، هاوقب  زريكاف  ّسحأ 
ىوه دقل  ًائيش ، عمسيو  ىري  دعي  ملو  ءطبب ، هدي  تخترا  مث 

.تفزلا ىلع  هسأر 
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سيراب
ضرع دعب  ةيسيرابلا ، هتقش  ىلإ  ًاعجار  يروفيإ  ناك 
لخدملا يف  هفطعم  قّلع  .ًاديدش  ًاللم  هل  بّبس  يحرسم 

جرخأ .همضق  عيطتسي  امع  ةجالثلا  يف  ثحبي  ىضمو 
.لابقتسالا ةفرغ  دصقو  ًابارش  هسفنل  بكس  ةهكاف ، نحص 

هيقاس ّدمو  هئاذح  طابر  ةكيرألا ـ  ىلع  سلج  امل  ّلح ـ  مث 
نع نويزفلتلاب  مكحتلا  زاهج  نع  شتف  .هناملؤت  اتناك  نيتللا 

لابلا لغشنم  ماقف  بيجملا ، هزاهج  ءوض  ضيمو  ظحالو  دعب 
.ميدق قيدص  توص  ىلإ  لاحلا  يف  فرعتيل  رز ، ىلع  طغضو 
قّلعت .ناروخت  هيقاسب  يروفيإ  سحأ  ةلاسرلا ، ماتخ  يف 

ىلع تطقس  يتلا  ةميدقلا  بتكلا  ضعب  هعم  ًافراج  ةبتكملاب 
زّكو هنزاوت  داعتسا  .عمشلاب  ةلوقصملا  ةيبشخلا  ةيضرألا 
تناك ىودج ، الب  نكلو  ةوق ، نم  يتوأ  ام  ىصقأب  هيكف 

، هدي رهاظب  اهديدبت  لواح  ًاثبع  .هيدخ  ىلع  جرحدتت  عومدلا 
هزهي ناك  يذلا  جيشنلا  ىلع  ةعرسب  ةرطيسلا  نم  نكمتي  مل 

.ةبتكملا يف  ًاميقم  لاز  ام  وهو 
نياعيل هفالغ  بّلق  كلفلا ، ملع  يف  ًاميدق  ًاثحب  لوانت 
ةقيرطب ةعوبطم  موجنلا  ةطيرخ  تناك  ثيح  ةياقولا ، ةحفص 

داعأ رشع ؛ عباسلا  نرقلا  ىلإ  اهخيرات  دوعي  ةرشابم  ريغ 
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: هيلإ هجوملا  ءادهإلا  ةءارق 
ءيش لك  نأل  كباجعإ ، لانيس  باتكلا  اذه  نأ  فرعأ  »

«. انتقادص ىلع  ةداهشلا  ىتح  ءيش ، هصقني  الو  هيف  رفاوتي 
.جنرطشلا بعل  يف  صلخملا  ككيرش 

زريكاف

باب قلغأ  هتبيقح ، يروفيإ  لفقأ  ركابلا ، حابصلا  يف 
ىلع راطق  لوأ  لقتسيل  ةطحملا  ىلإ  ًاهجوتم  هءارو  هتقش 

.مادرتسمأ ىلإ  قالطنالا  كشو 
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ندنل
نأ ةنلعم  حابصلا  ةيادب  يف  يب  تلصتا  ةلاكولا  تناك 

يَزاوج بحس  يتعاطتساب  نأو  ًاريخأ ، ناتزهاج  انيتريشأت 
ىلإ باهذلا  تررقف  مونلا ، يف  ةقرغتسم  اريك  تناك  .انرفس 
دربلا ناك  .قيرطلا  يف  جزاط  زبخو  بيلح  ءارشو  كانه 

ىلإ يلوصو  دنع  .ةقلز  سالب » لو  سرك   » عراوشو ًاسراق 
ّدر يذلا  نامسلا  ىلإ  ةفيفخ  ةءاميإ  ُتأموأ  عراشلا ، ةيواز 

.يفتاه ّنر  اهدنع  هنيع ، نم  ةزمغب  ةيحابصلا  يتيحت  ىلع 
اهل اهتكرت  يتلا  ةزجوملا  ةملكلا  أرقت  نأ  اريك  ىلع  نكي  مل 
توص يتشهد ، نم  مغرلا  ىلع  تعمس ، .خبطملا  يف 

.نترام
.راهنلا كلذ  ثدح  امل  فسأتم  انأ  لاق :

َتحبصأف كل  ىرج  ام  ىلع  ًاقلق  ُتنك  ْفسأتت ، ال   ـ
.جازملا ئيس 

ًاريخأ تنأ ، كببسب  نايردأ ، يتفيظو ، دقفأ  ُتدك   ـ
، دصرملا ىلإ  اهب  َتمق  يتلا  ةفطاخلا  ةرايزلا  كلت  ببسب 

لئاسولا لضفب  كل  اهتيرجأ  يتلا  ثاحبألا  ضعب  ءاّرجو 
.لردوج يف  انيدل  ةرفاوتملا 
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؟ ينربخت اذام  نكلو ،  ـ
ال نيذلا  صاخشألا  دحأل  لوخدلاب  يحامس  ةعيرذب   ـ

كقيدص لاحلا  هذه  يف  وهو  نيفظوملا ، دادع  يف  نوربتعُي 
أطخ يباكتراب  نيعرذتم  لمعلا  نم  يفرصب  ينودده  رتلاو ،

.ًاميسج ًاينهم 
؟ ءالؤه مه  نم  نكلو   ـ

.انتموكح دصرملا ، نولّومي  نيذلا  كئلوأ  مه   ـ
اي ًاقالطإ ، ةمهم  ةرايزلا  هذه  نكت  مل  لاح ، لك  ىلع   ـ
اذل ال ةيميداكألا ، ءاضعأ  نم  ناوضع  رتلاوو  انأ  مث  نترام ،

! ىرج امل  ىنعم 
لاصتالا لبق  ًاليوط  ُتركف  ببسلا  اذهل  نايردأ ، ىلب ،  ـ

ةفرغ نم  حابصلا  اذه  كب  لصتأ  ًاضيأ  ببسلا  اذهلو  كب ،
نم ّيلع  رظحي  هنأ  حوضوب  ينومهفأ  دقل  .فتاهلل  ةيمومع 
عنمُت امك  كبلاطم ، نم  بلط  يأل  ةباجتسالا  ًادعاصف  نآلا 

نم كفرصب  ملعأ  مل  .ًاتاب  ًاعنم  انتارقم  ىلإ  لوخدلا  نم 
نكلو هَتبكترا ، يذلا  ام  يردأ  انأو ال  ةحرابلا ، الإ  ةمدخلا 

، كتافص لثمب  عتمتي  صخش  درط  نكمي  ال  نايردأ ، كل ، ًابت 
طيخب ةقلعم  ةينهملا  يتايح  نإف  الإو  اذكه ، فرصتت  الف 

! فاعضأ ةرشع  ينم  ةءافك  رثكأ  تنأو  ٍهاو ،
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نكلو ءارطإلا ، يف  طارفإو  نترام ، كنم ، فطلل  هنإ   ـ
يذلا ديحولا  صخشلا  لعفلاب  تنأف  كنئمطي ، اذه  ناك  اذإ 

ينإ يل  اولوقي  مل  مهو  يرجي ، ام  يردأ  .رمألا ال  يف  َتركف 
.لمعلا يف  يتيبثت  طقف  ًاتقؤم  ُتدقف  امنإو  دورطم ،

.كودرط ةحارصب  مهنإ  نايردأ ، ًاديج ، كينيع  حتفا   ـ
يل نذؤُي  دعي  ملو  كب ، ناقلعتي  نيراذنإ  تملتسا  دقو 

.مهدشر اودقف  انءاسؤر  نإ  ًايفتاه ، كيلإ  ثيدحلاب 
محللا لكأ  ةرثكل  كحضَي : كحضم ال  ناسنإ  ةجهلب  هتبجأ 

ةليط ةيلقملا  اطاطبلا  عم  كمسلاو  داحآلا  مايأ  عيمج  يوشملا 
.ثدح ام  ثدحي  نأ  دب  ناك ال  ةنسلا ،

اذام نكلو  نايردأ ، اذه ، لك  يف  ًاكحضم  ءيش  ال   ـ
؟ تنأ كريصم  نوكيس 

حارتقا يأ  ّيلع  ضرعي  مل  نترام ، كلاب ، برطضي  ال   ـ
يف لام  ًابيرقت  يل  دعي  مل  امك  روظنملا ، لجألا  يف  ةفيظوب 

ةأرملا برقب  ظقيتسأ  تقولا  ضعب  ذنم  يننكل  فرصملا ،
رثأتستو ينمحازت  ينكحضت ، ينشهدت ، يهو  اهبحأ ، يتلا 

يفو راهنلا  ىدم  ىلع  اهسامح  ينيوهتسيو  يمامتهاب ،
رّبعأ فيك  يردأ  ال  ...ينلعجت  اهبايث  علخت  امدنع  ءاسملا 

ةقفشلا قحتسأ  ينأ ال  ىرت  اذكهو  يرعاشم ، كرحت  ...كل 
ًاديعس تنك  ام  ينأ  حجبتلا ، نع  لزعمب  ًاقداص ، كل  لوقأو 

318



.يتايح مايأ  نم  موي  يف  دحلا  اذه  ىلإ 
بنذلاب رعشأو  كقيدص ، ينإ  .نايردأ  كلذل ، طبتغم  انأ   ـ

ال ًاديج ، ينمهفإ  .كب  ةلص  لك  تعطقو  طوغضلل  ُتنعذأ  ينأل 
ينكراشت ةأرما  نم  امو  يتفيظو ، نادقفب  يسفنل  حمسأ 

يبح الإ  ةايحلا  يف  ينيوهتسي  الو  ءاسملا ، دنع  يريرس 
يف ةلاسر  يل  كرتأ  يعم ، ملكتلا  ىلإ  تجتحا  اذإ  .يتنهمل 
يل حاتت  نإ  كب ، لصتأ  فوسو  .نغيللج  مساب  بتكملا 

.ةصرفلا
؟ اذه نغيللج  وه  نمو   ـ

«. اوترآ  » ةقطنم نم  مئاوقلا  ريصق  بلك  يبلك ، هنإ   ـ
اي .ًابيرق  ءاقللا  ىلإ  .يضاملا  ماعلا  هحيقلت  ىلإ  ُتررطضا 

.نايردأ
، يلاب تلغش  ةملاكم  دعب  يوتل  فتاهلا  تلفقأ  دق  ُتنك 

.عراشلا طسو  ضفتنأ  ينلعج  يرهظ  ءارو  نم  توصب  اذإو 
؟ انأ ينأش  يف  اذه  لك  ركفتأ   ـ

ىدحإ تراعتسا  دق  تناك  .اريك  تيأرو  ءارولا  ىلإ  ترد 
.اهيفتك قوف  يفطعم  تسبلو  يتازنك 

يف تبغرو  خبطملا ، يف  ةزجوملا  كتملك  ُتدجو   ـ
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امدنعف روطفلا ، لوانتل  ينقفارت  يكل  ةلاكولا  ىلإ  كب  قاحللا 
راضخلا ضعب  الإ  كتجالث  يف  دجأ  مل  مونلا  نم  تظقيتسا 

ءودهب ُتوندف  كثيدح ، يف  ًاقرغتسم  َتنك  ...ىسوكلاو 
.كقيشع عم  ةرثرثلا  ةمحز  يف  تنأو  كئجافأل 

رئاطف نومدقي  اوناك  ثيح  ىهقم  ىلإ  اهُتررج 
رفسلا يَزاوج  نأ  نيح  يف  ةيهشلا ، ناساوركلا » »

.ارظتني نأ  امهتعاطتساب 
كلعجأ ءاسملا  يف  يبايث  علخأ  امدنع  اذكه  ًاذإ ،  ـ

؟ رتوتت
ًارحس يسبالمل  نأ  مأ  .كب  ةصاخ  ةعتمأ  كيدل  سيلأ   ـ

؟ كبذتجي ًاصاخ 
ةقيرطب ينع  هثّدحتل  فتاهلا  ىلع  تنك  نم  عم   ـ

؟ ةجردلا هذه  ىلإ  ةلّصفم 
نكلو ًابيرغ ، رمألا  نيرتس  ِكنأ  ملعأ  .ميدق  قيدص   ـ

.يلمع ُتدقف  ينأل  لابلا  قلق  عقاولا  يف  ناك 
ةريطف مهنب  مهتلت  اريك  تناك  امنيبو  ىهقملا ، انلخد 

نم ناك  اذإ  ام  يسفن  لأسأ  ُتحر  زوللاب ، ةيناث  ناساورك 
ىلإ ةلصب  ّتمت  ال  يهو  يمومه ، يف  اريك  كارشإ  ةمكحلا 

.ينهملا يعضو 
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ةركف نكت  مل  وكسوم ، ىلإ  ةرئاطلا  يف  نوكنس  دغ ، دعب 
.يتيهارك ريثتل  ندنل  نع  داعتبالا 
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مادرتسمأ
نإ ةربقملا ، هذه  يف  ًابيرقت  دحأ  حابصلا  اذه  يف  نكي  مل 
تناك يتلا  ىتوملا  ةبرع  بّقعتل  ًابيرقت  دحأ  ال  لوقلا ، حص 
ةأرماو لجر  ناك  .قينربلاب  ًايلطم  ًاليوط  ًاشعن  بكاوت 
سأرتي نهاك  نم  ام  .ةبرعلا  فلخ  ةئطابتم  ىطخب  نايشمي 
ةيدلبلاو نم  نيفظوم  ةعبرأ  لب  ربقلا ، مامأ  ةينيدلا  ةبترلا 

رعق سمال  امدنعو  .ةليوط  لابح  عطقب  شعنلا  اولزنأ 
لعفو بارت ، ةنفحو  ءاضيب  ةدرو  ةأرملا  تقشر  ةرفحلا ،
اهيلع مّلس  مث  هسفن ، ءيشلا  اهقفاري  ناك  يذلا  لجرلا 

.سكاعم هاجتا  يف  امهنم  لك  قلطناو 
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ندنل
ةيفارغوتوفلا روصلا  ةعومجم  نوتشآ  ريس  عمج 

.هتينث قبطأو  فرظ  يف  اهبّتر  هبتكم ، قوف  ةفوفصملا 
كمئالي ليبازيإ ، روصلا ، هذه  يف  ًادج  ةليمج  كنإ   ـ

.ةمءالملا لك  دادحلا 
.ًالفغم يروفيإ  سيل   ـ

.هيلإ ةلاسر  هيجوت  يغبني  ناك  كلذ ، لمآ   ـ
...ِتنك نإ  يردأ  ال   ـ

نيَمِلاعلاو زريكاف  نيب  يراتخت  نأ  كنم  ُتبلط  دقل   ـ
ّيلع يلاهنتل  نآلا  ينيتأت  الف  زوجعلا ! ترتخاف  نيباشلا ،

.موللاب
؟ ًايرورض كلذ  ناك  له   ـ

! لاؤسلا كسفن  ىلع  نيحرطت  تنك  كنأ  ىتح  مهفأ  ال   ـ
؟ هلامعأ بقاوع  رّدقي  نأ  هيلع  يذلا  ديحولا  انأ  له 

نايمحملا ناذه  غلب  ول  ثدحيس  ناك  يذلا  ام  نيظحالتأ 
ةيحضتلا قحتسي  ال  ناهرلا  نأ  نيدقتعت  وأ  امهفادهأ ؟

؟ زوجع رمع  نم  ةريخألا  تاونسلاب 

323



.يل هتلق  نأ  قبس  دقف  نوتشآ ، فرعأ ،  ـ
امنيح نكلو  ءامد ، كافسو  ًاهوتعم  ًازوجع  تسل   ـ
نمو انم ، دحأ  ال  .ددرتأ  الف  ايلعلا ، ةحلصملا  كلذ  بلطتت 
ريثكلا ذقني  دق  هانذختا  يذلا  رارقلا  نإ  .ددرتي  ال  ِتنأ ، اننيب 

اذإ الإ  نيفشكتسملا ، نيذه  ةايحب  ًاءدب  سانلا ، تاويح  نم 
، ليبازيإ اذكه ، ينيقمرت  .ضفرلا ال  ىلع  مزعلا  يروفيإ  دقع 
، سانلا نم  ربكألا  ددعلا  ةحلصمل  الإ  طق  فرصتأ  مل  انأ 

...نكلو ةنجلا ، باوبأ  يتنهم  يل  حتفت  نل  امبرو 
صخألاب سيل  ًارخاس ، نكت  ال  نوتشآ ، كوجرأ ،  ـ

.ًامج ًابح  زريكاف  بحأ  ُتنك  ًاقح  .مويلا 
انم لكل  تناك  ول  ىتح  ًاريثك ، هردقأ  تنك  انأ  كلذكو   ـ
يتلا ةيحضتلا  هذه  نأ  لمآ  نأ  ديرأو  همرتحأ  تنك  .هؤارآ 

.ةوجرملا جئاتنلا  ققحتس  تنأ ، كتفلك  املثم  ًاريثك  ينتفلك 
هتيأر ام  ةميزعلا ، طّبثم  يروفيإ  ادب  ةحرابلا ، حابص   ـ
تاونس رشع  نسلا  يف  مدقت  دقل  لاحلا ، كلت  لثم  يف  طق 

.ةدحاو ةليل  لالخ 
نم لقتنيو  رثكأ  تاونس  رشع  مدقتي  نأ  عاطتسا  ول   ـ

.ًامامت انمئالي  كلذ  ناكل  توملا  ىلإ  ةايحلا 
ىلع موللا  ءاقلإ  نم  ًالدب  وه  هب  ِّحضت  مل  اذامل   ـ
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؟ زريكاف
! يبابسأ يدل   ـ

كنظأ تنك  كنم ، ءامتحالا  يف  حجن  هنإ  يل  لقت  ال   ـ
؟ حيرجتلاو دقنلا  قوف 

زفاوح فعاض  كلذ  ناكل  يروفيإ ، تامو  ثدح  ول   ـ
يف نمؤتل  ًادج  ةركامو  عبطلا  ةداح  اهنإ  .هذه  راثآلا  ةملاع 

، قفوملا رايخلاب  ِتمق  كنأ  نم  نيقي  ىلع  انأ  الك ، .ثداح 
اذإ كرذحأ ، ينكل  هبحس ؛ بّجوت  يذلا  قديبلا  انبحس  دقل 
يف ُتسلف  ثاحبألا ، تلصاوتو  كمهتت ، ثادحألا  ةجيتن  تناك 

نانوكيس نيذللا  نيمداقلا  نيصخشلا  كل  يّمسأ  نأل  ةجاح 
.انامرم يف 

.ةلاسرلا مهف  يروفيإ  نأ  نم  ةدكأتم  انأ  ليبازيإ : تدهنت 
، نيعلطملا صاخشألا  لوأ  نينوكتس  سكعلا ، لاح  يف   ـ

.كيف هتقث  عضي  لاز  ام  يتلا  ةديحولا  تنأف 
.ًامامت ًامظنم  ديردم  يف  ريغصلا  انمقر  ناك   ـ

يل ةنيدم  تنأف  سلجملا ، سّؤرتب  كل  ُتحمس  دقل   ـ
.كلذب

نكلو نوتشآ ، اي  كهاجت ، ليمجلاب  ًافارتعا  فرصتأ  ال   ـ
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نأ هناوأل  قباسلا  نم  لاز  ام  .كرظن  ةهجو  كرطاشأ  ينأل 
انسل نحن  .هناوأل  ًادج  قباسلا  نم  هيلع ، ملاعلا  علطي 

.نيدعتسم
لبق .بابلا  ةيحان  ةهجوتم  اهتبيقح  ليبازيإ  تلوانت 

: تلأس اهجورخ 
؟ انّصخت يتلا  ةعطقلا  درتسن  نأ  انيلع  لهو   ـ

رثكأ امبر  نآلاو  يه ، ثيح  زيرح  زرح  يف  اهنإ  ال ،  ـ
دحأ فرعي  ال  مث  .زريكاف  ةافو  ببسب  ىضم  تقو  يأ  نم 
لمح دقل  .ًالعف  هانمتن  انك  ام  اذهو  اهيلإ ، لوصولا  ةيفيك 

.ءيش لك  لمتكا  اذكهو  ربقلا ، ىلإ  هّرس  هعم 
ناك امنيبو  .نوتشآ  ريس  تقرافو  اهسأر  ليبازيإ  تّزه 

رس نيمأ  لخد  صاخلا ، قدنفلا  باب  ىلإ  اهعّيشي  مدخلا  ريبك 
عفرو نوتشآ  هّضف  .هديب  ًافلغم  ًالماح  هبتكم  نوتشآ  ريس 

.هسأر
؟ نيتريشأتلا نيتاه  ىلع  الصح  ىتم   ـ

هذه يف  نآلا  امهنأ  دب  ال  يديس ، ةحرابلا ، لبق   ـ
رسلا نيمأ  حّحص  .ال  عقاولا  يف  ةرئاطلا ، لخاد  ةعاسلا 

يف اطبه  نأ  قبس  دقل  ًالئاق : هتعاس  ىلإ  رظني  وهو  هأطخ 
.وفايتميرش

326



؟ ناوألا لبق  كلذب  غّلبن  مل  اننأ  ىرج  فيك   ـ
تنك نإ  ًاقيقد  ًاقيقحت  يرجأس  ينكل  يردأ ، تسل   ـ

ام يهف  ةيناث ، كتوعدم  يعدتسأ  نأ  ديرتأ  .كلذ  يف  ًابغار 
؟ انناردج نيب  تلاز 

انلاجر غّلب  لباقملا ، يف  امنإ  ام ، لمعب  مقت  ال   ـ
نأ نيروفصعلا  نيذهل  يغبني  ال  .ةحاسلا  يف  نيرشتنملا 

ليسلا غلب  دقل  .وكسوم  نم  دعبأ  لاوحألا  قلطم  يف  اريطي 
ةيكلفلا ءايزيفلا  ملاع  اهنود  نمف  ةاتفلا ، اولاتغيلو  .ىبزلا 

.ٍذؤم ناسنإب  سيل 
له نيصلا ، يف  اهانربتخا  يتلا  ةفسؤملا  ةبرجتلا  دعب   ـ

؟ اهتاذ ةقيرطلاب  فرصتت  نأ  ديرت  كنأ  دكأتم  تنأ 
امل يروفيإ ، نم  صلختلا  يعاطتسم  يف  ناك  ول   ـ
هتوم نأ  ًانقيتم  تسلو  ليحتسم ، كلذ  نكل  ةظحل ، تددرت 

يلاجرل لقو  كنم ، تبلط  امك  ْلمعإ  .ًايئاهن  انتلكشم  ّلحيس 
هذه .ةرفاوتملا  تايناكمإلا  نم  ةدافتسالا  يف  اولخبي  الأ 

.رذحلا ىلع  ةيلاعفلا  لّضفأ  ةرملا 
انئاقدصأ غالبإ  انيلع  بجوتي  له  لاحلا ، هذه  يف   ـ

؟ سورلا
.كلذب لفكتأس   ـ
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.رسلا نيمأ  فرصنا 
ةرايس باب  اهل  حتف  يذلا  مدخلا  ريبك  ليبازيإ  تركش 

نكسمل ةبيهملا  ةهجاولا  ىلإ  رظنتل  ترادتساو  يسكاتلا ،
ىلإ اهلصوي  نأ  قئاسلا  نم  تبلطو  .يندنللا  نوتشآ  ريس 

.ةنيدملا راطم 
هزتنملا يف  ليوط  دعقم  ىلع  سلاج  وهو  يروفيإ ، رظن 

رظن طبضلاب ، يروتكيفلا  لزنملا  ةلابق  نئاكلا  ريغصلا  ماعلا 
ىلع أكتا  .رمهني  أدب  دق  ذاذرلا  ناك  .دعتبت  يهو  ةرايسلا  ىلإ 

.هرودب قلطناو  ًافقاو  بصتنيل  هتلظم 
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وكسوم
غبت ةحئار  اهنم  حوفت  لاتننيتنوكرتنا  قدنف  ةفرغ  تناك 

مغرلاب اهتعس ، ىلع  ةذفانلا  اريك  تحتف  اهلوصو ، روف  .دراب 
.رفصلا براقت  يتلا  ةرارحلا  ةجرد  نم 

.ةرغاشلا ةديحولا  ةفرغلا  اهنإ  فسأتم ، انأ   ـ
.لمتحُت راكيس ال  ةحئار  اهيف  رشتنت   ـ

ريغن نأ  نيديرتأ  .ءيدرلا  فنصلا  نم  وهو  ُتفدرأ :
نيترتس وأ  ةيفاضإ  ةيطغأ  بلطأ  نأ  يننكمي  ّالإو  قدنفلا ،

؟ دربلا نم  نيتيقاو 
ءاملع ةيعمج  ىلإ  ًاروف  بهذنل  لب  تقولا ، َّندّدبن  ال   ـ
انّكمت فوروغيإ ، ىلع  ديلا  عضو  يف  انعراس  املك  راثآلا ؛
روطع ىلإ  ةقاتشم  انأ  مك  .انه  نم  ةعرسب  قالطنالا  نم 

«! وموأ  » يداو
نم يهتنن  املاح  هيلإ ، ًاموي  دوعنس  اننأ  ِكتدعو  دقل   ـ

.اذه لك 
له ًانايحأ  لءاستأل  ينإ  بابلا : ةقلغم  اريك ، تمتمت 

؟ ام ًاموي  ةياهن  لوقت  امك  اذه ، لكل  نوكيس 
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ءاملع ةيعمج  ناونع  كيدل  لهو  دعصملا : يف  اهتلأس 
؟ راثآلا

عم اذكه ، اهتيمست  نتسنروث  لصاوي  اذامل  يردأ  ال   ـ
يف مولعلا  ةيميداكأ  اهتيمست  تديعأ  راثآلا  ءاملع  ةيعمج  نأ 

.يضاملا نرقلا  تانيسمخ  ةياهن 
نأ عيطتسأ  دق  ليمجلا ، مسالل  اي  مولعلا ؟ ةيميداكأ   ـ

.يردي نم  يل ، ًالمع  اهيف  دجأ 
!؟ دعب اذام  مث  وكسوم ؟ يف   ـ

طسو لمعلا  نم  تنّكمت  دق  اماكاطأ  يف  ُتنك  نيفرعتأ ،  ـ
.ًايلك كلذب  يلابت  موجنلا ال  يسور ، دفو 

ينيرت نأ  دب  ال  كتاقالعل ، ًاعفان  اذه  نوكي  دق  مث  ًاعبط ،  ـ
.ةيسورلا فورحلاب  حيتافملل  ةقلح  ىلع  برضت  فيك 

مأ كدنع  وه  ةجاحأ  كبناج ، يف  قحلا  نوكي  نأ   ـ
؟ طلستم سجاه 

.نآلا قلطننل  نيضراعتم ! نارمألا  سيل   ـ
تحرش .يسكات  ةرايس  لخاد  انعبقف  ةيجلث ، حيرلا  تناك 

ةملك مهفي  مل  هنكل  بيرقتلا ، هجو  ىلع  انتهجو  قئاسلل  اريك 
ىلع ناونعلا  ىلإ  تراشأو  ةنيدملل  ًاططخم  تطسبف  ةدحاو ،
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تايسكات يقئاس  ةفاطل  ةلق  نع  نوثدحتي  نيذلا  نإ  .ةطيرخلا 
ديلجلا ناك  .وكسوم  يف  مهظح  طق  اوبرجي  مل  سيراب 
رمألا نأ  ادب  ام  كلذ ، عم  .عراوشلا  يف  لكشت  دق  يوتشلا 

يف قلزنت  ةميدقلا  ادال » « ـ لا هترايسف  انقئاس ، قياض 
هدوقم نم  ةفيفط  ةكرحب  ناك  هنكل  فلخلا ، ىلإ  بلاغلا 

.ريسلا طخ  ىلإ  اهديعي 
اهتيوهب تفّرعو  ةيميداكألا  لخدم  دنع  اهسفن  اريك  تمدق 

رسلا ةنامأ  ةيحان  سراحلا  اههجوف  راثآ  ةملاعك  اهتنهمبو 
ةيزيلكنإلا ثدحتت  ةباش  ثاحبأ  ةدعاسم  انتلبقتسا  .ةيرادإلا 

لواحن اننأ  اهل  اريك  تحرش  .ةياغلل  ةيدو  ةقيرطبو  ةقابلب 
ءاملع ةيعمج  رادأ  دق  ناك  فوروغيإ  ىعدي  ذاتسأب  لاصتالا 

.يضاملا نرقلا  نم  تانيسمخلا  يف  راثآلا 
ىلع مالكلا  طق  عمست  مل  اهنأ  ذإ  ةباشلا ، ةأرملا  تبرغتسا 

ةيميداكأ تاقاطب  ةعومجم  تناك  امو  ةيعمجلا ، هذه  لثم 
ماعلا 1958. نم  دعبأ  ىلإ  اهسيسأت  خيرات  دوعي  مولعلا 

ةعاس فصن  دعب  تعجرو  ةانألا  لوطب  ىلحتن  نأ  انم  تبلط 
.هرمع نم  نيتسلا  زهاني  لجرلا  ناك  اهئاسؤر ، دحأ  ةبحصب 

انيلع تمّلس  .هبتكم  ىلإ  هقفارن  نأ  انم  بلطو  هسفن  مّدق 
كلذ ىلإ  تناكو  انالتفسا ،»  » ىعدت يتلا  ةباشلا  ةأرملا 
ةطب ىلإ  اهلجر  نم  ةبرض  اريك  تدّدس  .لامجلا  ةعراب 
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اهتدعاسم ىلإ  ًاجاتحم  تنك  نإ  ينلأست  يهو  يقاس ،
.اهتايثادحإ ىلع  لوصحلل 

.نيملكتت امع  مهفأ  ال  يقاس : مظع  كلدأ  انأو  ُتدهنت ،
!؟ ةيبغ ينبسحت  له   ـ

دسحلا ريثي  نأ  لمتحملا  نم  هانلخد  يذلا  بتكملا  ناك 
ءوضلا لوخدب  حمست  ةريبك  ةذفان  تناك  ذإ  رتلاو ، دنع 

.جاجزلا ءارو  ةريبك  جلث  فدن  طقاستتو  يفاصلا ،
مسوملا اذه  سيل  ًانلعم : سولجلا ، ىلإ  لجرلا  اناعد 

هذه ةيتع  ةيجلث  ةفصاع  نوعقوتي  مهنإ  .انترايزل  لضفألا 
.ريدقت دعبأ  ىلع  دغ  حابص  وأ  ةليللا ،

ياش احدق  انل  مدقو  سومرت »  » ةجاجز لجرلا  حتف 
: لاق مث  نخاس ،

نأ يل  له  فوروغيإ ، امكبحاص  رثأ  تدجو  امبر   ـ
؟ هءاقل ناينمتت  اذامل  فرعأ 

ايريبيس يف  ةيرشبلا  تارجهلا  لوح  ثاحبأب  موقأ   ـ
ىلع عساو  عالطا  ىلع  هنأ  ينومهفأ  دقو  عبارلا ، فلألا  نابإ 

.عوضوملا
ضعب يدبأ  ينأ  ولو  ىتح  زئاج ، اذه  لجرلا : لاق 
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.تاظفحتلا
؟ اذاملو اريك : تلأس 

ىلع ةلالدلل  ًاراعتسم  ًامسا  راثآلا  ءاملع  ةيعمج  تناك   ـ
نكي ملو  .ةيرسلا  تارباخملا  عورف  نم  ًادج  صاخ  عرف 

ةباقرلل ًاضرعت  لقأ  ةيتايفوسلا ، ةبقحلا  ءانثأ  ملعلا ، لاجر 
، ةيلخلا هذه  ةمهم  تناك  .ًامامت  سكعلا  امنإو  نيرخآلا ، نم 

ةيراجلا لامعألا  دادعت  ةفيرطلا ، ةيمستلا  هذه  راتس  تحت 
ةرداصمو ةدرج  دادعإ  صخأ  عونبو  راثآلا  ملع  ناديم  يف 

ءايشأ تفتخا  دقو  ضرألا ، نم  جرخي  نأ  هنأش  نم  ام  لك 
داسفلا لماع  ةمث  لجرلا : فاضأ  انتشهد ، ءازإ  ...ةريثك 

امو دالبلا ، هذه  يف  ةيساق  ةايحلا  تناك  .لاملا  بسك  بذاجو 
ةدحاو ةيبهذ  ةعطق  نأ  املعا  نكلو  مويلا ، ىلإ  كلذك  تلاز 
شيعلا نيمأت  ىلع  ةرداق  تناك  نامزلا ، كلذ  يف  اهيلع  رثع 
ريفاحألا ىلإ  ةبسنلاب  رمألا  كلذكو  رهشأ ، لالخ  اهبحاصل 

دهع ذنم  .سانلا  ربعي  امم  لهسأب  دودحلا  ربعت  تناك  يتلا 
ىلع لوألا  يقيقحلا  ضّرحملا  ربتعا  يذلا  ربكألا  سرطب 
نع انثارت  فقوتي  مل  ايسور ، يف  ةيرثألا  ثاحبألا  ءدب 

اهأشنأ يتلا  ةيقارلا ـ  ةمظنملاو  .وطسلل  ضرعتلا 
ربكأ ىلإ  فسألل ، رمألا ، اهب  ىهتنا  هتيامحل ـ  فوشتورخ 
تناك نأ  امف  .دالبلا  اهتدهش  ةميدقلا  راثآلل  بيرهت  تايلمع 
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نيب اهمساقت  متي  ىتح  انضرأ ، اهيوحت  يتلا  زونكلا  جرختسُت 
ةيذغتل قلطنتف  يتايفوسلا ، يعويشلا  بزحلا  ءاضعأ 

نم عابُت  نكت  مل  نإ  اذه  ةينغلا ، ةيبرغلا  فحاتملا  تاعومجم 
ةلسلسلا دادتما  ىلع  سانلا  عيمج  ناك  .نينيعم  دارفأ 
يساسألا راثآلا  ملاع  نم  ًاءدب  مهسفنأب  مهسفنأ  نومدخي 

ءاملع ةيعمج  يفظومب  ًارورم  ةثعبلا ، سيئر  ىلإ  ًالوصو 
نأ حّجرملا  نم  .مهوبقاري  نأ  مهيف  ضرتفي  نيذلا  راثآلا 

لخاد ةريبكلا  كامسألا  دحأ  ناك  فوروغيإ  وكندالف  امكبحاص 
، ةحابم تارمؤملا  لك  تناك  ثيح  ةموؤشملا  تاكبشلا  كلت 

لوح رودي  انثيدح  ناك  اذإ  .يعيبط  رمأ  اذهو  لتقلا ، اهيف  امب 
ميدق مرجم  وه  هلاؤس  نايونت  يذلا  اذه  نإف  هسفن ، لجرلا 
نئابز مهو  ةطلسلا ، يف  ةذفانلا  تايصخشلل  هتيرحب  نيدم 
امتنك نإ  .دعاقتلا  ىلع  هتلاحإل  اونزح  مهنأ  دب  نوزاتمم ال 

نيلياجملا ءافرشلا  راثآلا  ءاملع  عيمج  ةاداعم  يف  نيبغار 
نأ لبق  ديرأ ، تنك  امك  .همسا  مهل  اركذت  نأ  امكبسح  يل ،

نالمأت تاودألا  نم  عون  يأ  فرعأ  نأ  هناونع ، امكيطعأ 
مهي رمألا  اذه  نأ  نم  نيقي  ىلع  انأ  .ايسور  نم  هجارخإ  يف 

مهنوربخت نأ  نالضفت  امتنك  اذإ  الإ  دح ، ىصقأ  ىلإ  ةطرشلا 
.هفتاه ًاعفار  لجرلا  امهلأس  امكيسفنب ،

كنإ فتاهلا : صرق  ىلع  اهدي  ةعضاو  اريك ، تخرص 
وه لب  ...فوروغيإ  انبحاصب  ديكأتلاب  رمألا  قلعتي  ال  ئطخت ،
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! هل ّيمس 
.هثيدح نم  ةدحاو  ةملك  قّدصا  نأ  تعطتسا  ام  انأ  ىتح 

كشو ىلع  ناك  يذلا  مقرلا  فيلأت  داعأو  انفيضم  مستبا 
.هبلط

ىطاعتأ تنك  ول  يننأ  دقتعت  وأ  كل ، ًابت  فقوت ، ايه   ـ
ةيميداكأ نم  يرجات  ناونع  بلطل  يتآس  تايداعلا ، بيرهت 

؟ دحلا اذه  ىلإ  ةيبغ  ينأ  يتئيه  مّنت  له  مولعلا ؟
نأ فرتعأ  نأ  ّيلع  هناكم : ىلإ  زاهجلا  ًاديعم  لجرلا ، لاق 
هب امكاصوأ  نم  فدرأ : مث  .ريكفت  ةقد  ىلإ  رقتفت  ةلأسملا 

؟ فده يألو 
.قدصب كل  اهتحرش  يتلا  بابسأللو  ميدق ، راثآ  ملاع   ـ

امبر يعاطتسا  يف  نكل  ًامامت ، امكنم  رخس  دقل  ًاذإ ،  ـ
يف انييصاصتخا  دحأب  ةلص  ىلع  امكلعجأ  نأ  وأ  امكديفأ  نأ 

ًامامتها انيمهاسم  نم  ديدعلا  ىدبأ  دقو  .لاجملا  اذه 
ّدعُن اننأ  ىتح  ايريبيس ، ترمعأ  يتلا  ةيرشبلا  تارجهلاب 

.مداقلا فيصلا  يف  عوضوملا  اذه  لوح  ًارمتؤم 
ةدوعلا ال  لجرلا ، اذه  ءاقلل  ةجاح  يف  ينإ  اريك : تباجأ 
فئازلا مكرجات  نوكي  دقو  لئالد ، نع  ثحبأ  انأف  .ةيلكلا  ىلإ 

.هسيك يف  اهعمج  دق 
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نأ يلع  بجو  نئل  امكرفس ؟ يَزاوج  ةيؤرب  يل  له   ـ
ديرأ صاخشألا ، نم  عونلا  اذهب  لاصتالا  ىلع  امكدعاسأ 
كلذ المحت  ال  امكيمسا ، نع  كرامجلا  غّلبأ  نأ  لقألا  ىلع 
الو .ةيصخشلا  يتيامح  لاكشأ  نم  لكش  هنإ  ءوسلا ، لمحم 

امككراشأ نأ  انيلإ ، امكنايتإ  نم  مغرلابو  لاح ، يأ  يف  بغرأ 
، ةدحاوب ةدحاو  ًاذإ  .امكعم  ؤطاوتلاب  ًاصوصخ  مهَتُأ  نأ  لب  ال 

حوبأ انأو  ةيتوبثلا  امكقاروأ  نع  ةروصم  ةخسن  ينايطعأ 
.هنع ناثحبت  يذلا  ناونعلاب  امكل 

دقف ةيناث ، ةدوعلا  ىلإ  رطضن  الأ  ىشخأ  اريك : تلاق 
اّملو ليلق  لبق  انلوصو  ىدل  انرفس  يَزاوج  قدنفلا  انعدوأ 

.امهّدرتسن
قدنف يف  امه  ةقيقحلا ، اهنإ  ثيدحلا : يف  ًاكراشم  ُتلق ،

، انقّدصت ال  تنك  نإ  لابقتسالا  بتكمب  لصتا  لوبورتملا ،
ىلوألا تاحفصلا  سكافلاب  كيلإ  لسري  نأ  هعاطتسمب  لعلف 

.امهنم
.انثدحم عم  تاملك  عضب  باش  لدابتف  بابلا ، عرُق 

المعتسا تاظحل ، دعب  دوعأس  امكنم ، ةرذعملا  لاق :
يلإ اولسري  نأ  ابلطاو  بتكملا  قوف  عوضوملا  فتاهلا 

.مقرلا اذه  ىلع  ةيتوبثلا  امكقاروأ  سكافلاب 
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يلإ اهمّدقو  ةقرو  ةعطق  ىلع  ماقرألا  نم  ةلسلس  شبرخ 
.اندحو اريكو  انأ  انيقب  .جرخي  نأ  لبق 

! هوتعم نم  هل  اي  نتسنروث ،  ـ
ىلع نكي  مل  هنأ  عم  هنع  ُتعفاد  هسفن ، تقولا  يف   ـ
هنأ ىلع  لدي  ءيش  مث ال  هقيدص ، يضامب  ىشو  ذإ  باوص 

.هتراجت هكراش 
ملعتأ تاسّبلم ؟ ءارشل  اهنأ  دقتعت  له  رالود ، ةئاملاو   ـ
اذهب مق  تانيتسلا ؟ ماوعأ  يف  رالود  ةئام  كلذ  لّثمي  اذام 

.ينقياضي بتكملا  اذه  انه ، نم  لحرنلو  لاصتالا 
اهسفنب اريك  تعفر  ةكرح ، ةيأ  ينم  ردبت  مل  ذإو 

ىلع ًاددجم  هعضأل  اهدي  نم  زاهجلا  ُتعزتناف  ةعامسلا ،
.هتدعاق

.ًاقالطإ ًاقالطإ ، اذه  ينبجعي  ال  اهل : تلق 
.ةذفانلا ةيحان  ًامدقتم  ُتضهن ، مث 

؟ لعفت اذام  فرعأ  نأ  يل  له  اريك : ينتلأس 
اوه لبج   » ىلع زيرفالا  كلذ  يف  ريكفتلا  دواعأ  تنك   ـ

؟ نيركذت له  رتم ، ةئامسمخو  نيفلأ  عافترا  ىلع  ناهس »
نيقباطب ةلواحملا  راركت  ىلع  ةوقلا  كسفن  يف  نيسملت  لهف 
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؟ كيمدق تحت  طقف  نينثا 
؟ ينثدحت َّمع   ـ

ىلع ةطرشلا  لاجر  لابقتسال  هجوت  انثدحم  نأ  نظأ   ـ
ءاقلإل نوتأيس  مهنأ  ضرتفأو  يجراخلا ، ةيميداكألا  جرد 
لفسأ يف  ةنوكرم  مهترايس  قئاقد ، لالخ  انيلع  ضبقلا 
زاهج اهفقس  ولعي  دروف »  » زارط نم  يهو  ًامامت ، عراشلا 

! ينيعبتاو بابلا  جالزم  يقلغأ  .ليمج  ةرانإ 
ةفاسملا ترّدقو  ةذفانلا  تحتف  طئاحلا ، نم  ًايسرك  ُتيندأ 

دق .ىنبملا  ةيواز  يف  مئاقلا  ةاجنلا  ملس  نع  انلصفت  يتلا 
ىلع ةرطيسلا  نم  نكمتنس  اننكل  ًاقلز ، زيرفالا  جلثلا  لعجي 

لضفأ لكشب  ةهجاولا  يف  ةتوحنملا  ةراجحلا  نيب  عضولا 
ُتدعاس .ءاسلملا  ناهس  اوه  لبج  زجاوح  ىلع  هب  انمق  امم 

مهن انك  امنيبو  .اهُتعبت  مث  رادجلا  ةفاح  قلست  ىلع  اريك 
باب ىلع  ةقدقد  تعمس  يمامألا ، زجاحلا  ىلع  ريسلاب 
ةيلمع اوفشتكي  نأ  لبق  ًاليوط  ًاتقو  مهل  حسفأ  مل  بتكملا ،

.انرارف
نكل ةلهذم ، ةعرسب  طئاحلا  دادتما  ىلع  لقتنت  اريك  تناك 
كلذكو ةدماص  كلذ  عم  تلظ  اهمدقت ، ناقيعي  جلثلاو  حيرلا 
زواجت ىلع  نواعتن  انك  قئاقد ، عضب  دعب  .يرودب  تدمص 
نيسمخ طوبه  انمامأ  لازي  ال  ناك  .ةاجنلا  ملس  نيزبارد 
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اريك تحطبنا  .ديلجلاب  ةاطغم  لوغشملا  ديدحلا  نم  ًاجرد 
نيزباردلاب تقلعتو  لوألا ، قباطلا  ةحيطس  قوف  اهلوط  ىلع 

مدختسم قعُص  .ضوهنلاب  مهت  يهو  مئاتشلا  ةقلطم 
امدنع ريبكلا ، ةيميداكألا  ىشمم  فظني  ناك  يذلا  تافيظنتلا 
ةراشإ هيلإ  ُتهجوف  جاجزلا ، نم  رخآلا  بناجلا  نم  رمن  انآر 

نم ريخألا  ءزجلا  ناك  .اريكب  تكسمأو  ةنئمطم  ةريغص 
اريك تبحس  .فيصرلا  ىتح  قلزني  ملس  نم  فلأتي  جردلا 
ةيلآلا نكل  اهزجتحت ، تناك  يتلا  لافقألل  ةررحملا  ةلسلسلا 
راتمأ ةثالث  عافترا  ىلع  ناقلاع  نحنو  ةيصعتسم ، تناك 
مايقلا برجن  يك  ًادج  عفترم  ولع  ىلع  اننإ  .ضرألا  ىلع 
ترّكذت .انناقيس  ميطحتب  ةرطاخملا  نود  نم  ام  ةلواحمب 

ةماقإل لوألا  قباطلا  نم  ةزفقب  ناك ، ةسارد  دهع  قيفر 
جرخ دقو  قيرطلا  ىلع  ًاددمم  هسفن  دجو  يضاير ، زجاح 

هذه .ةمئاق  ةيواز  لكش  يف  هيتطب  نم  ناربكألا  هيقاس  امظع 
نأ ةبرجت  ضفر  ىلإ  ينتعفد  ةفطاخ ، تناك  نإو  ىركذلا ،

ُتلواحو .هنع  ًاليدب  ًالثمم  وأ  دنوب » سميج   » يسفن نظأ 
امنيب ملسلا ، زجتحي  يذلا  ديلجلا  مطحأ  نأ  ةقحالتم  تامكلب 
ةخراص نيتمومضملا  اهيلجرب  هقوف  زفقت  اريك  تناك 

! ًابيرقت ًايفرح  اهلوقب  دهشتسأ  ينإ  لفاس »...! اي  راهنتس ، »
اريك تيأرو  ةدحاو ، ةعفد  ديلجلا  راهناف  هلعف ، لعف  اذهو 

ةعرسب عراشلا  وحن  جرحدتت  ملسلا  نابضقب  ةقلعتملا 
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.ةخّودم
أدب انفيضم  سأر  ناك  اميف  ةففأتم ، فيصرلا  نع  ْتضهن 

ُتقحل .رهظملا  جئاه  هرودب  وهو  هبتكم ، ةذفان  نم  زربي 
ىلع ورتملا  ذفنم  وحن  نيصلك  حيرلل  انناقيس  انقلطأو  اريكب 

يلفسلا قفنلا  يف  اريك  تضكر  .انم  رتم  ةئام  ةفاسم 
.ةداجلا نم  ىرخألا  ةيحانلا  ىلإ  قلستملا  جردلا  تدعصو 

ةأجف مهسفنأ  نوربتعي  نيذلا  نوقئاسلا  مه  رثك  وكسوم ، يف 
رهشأ تاياهن  يف  مهلوخدم  اوديزيل  يسكات  تارايس  باحصأ 

ام ةقفصلا  دقعتو  ةرايس ، فقوتت  يك  ديلا  عفر  يفكي  .ةبعص 
نأ ليز »  » ةرايس قئاس  َلِبَق  .رعسلا  ىلع  قافتالا  متي  نإ 

.ًارالود نيرشع  ءاقل  اهنتم  ىلع  انلمحي 
ةماستباب هل  ًالئاق  ةيزيلكنإلا ، يف  هاوتسم  ُتنحتما  دقل 

هبشتو ةيوق  ىزعم  ةحئار  اهنم  حوفت  هترايس  نإ  ةضيرع 
نم نكي  مل  ًاريخأو  يدج ، ةدلاو  ءام ، يتطقنك  ، هبشلا لك 

امدنعو .هيدي  لثم  نيديب  هفنأ  يف  هعباصأ  عضي  نأ  ريسيلا 
ثيدحلا يناكمإب  نأ  ىلإ  تصلخ  تارم ، ثالث  اد »  » ينباجأ

: اهتلأسف .ءودهلا  ىهتنمب  اريك  ىلإ 
؟ نآلا لعفن  اذام   ـ

لبق راطق  بوكر  لواحنو  قدنفلا  نم  انتعتمأ  ديعتسن   ـ
نأ لّضفأ  تلز  ام  ينيصلا ، نجسلا  دعب  .انيلع  ضبقلا  ءاقلإ 

340



.سبحلا ىلإ  ًاددجم  عجرا  نأ  نم  ًادحأ  لتقأ 
؟ نابهاذ نحن  نيأ  ىلإ   ـ

.نتسنروث اهنع  ملكت  يتلا  لاكياب  ةريحب  ىلإ   ـ
، لاتننيتنوك لوبورتم ـ  قدنف  مامأ  ةرايسلا  تفطصا 

انيلإ تدر  ثيح  لابقتسالا  بتكم  ىلإ  نيعرسم  انعفدناف 
باسحلا ئيهت  نأ  اهتوجرو  .انرفس  يَزاوج  ةفيطل  ةفيضم 

، وحنلا اذه  ىلع  انتماقإ  ريصقت  ةرورض  نع  ًارذتعم 
زجحت نأ  اهعسو  يف  ناك  نإ  اهيلإ  بلطلل  ةصرفلا  تمنتغاو 

تلام مث  .ايريبيس  رباعلا  راطقلا  نتم  ىلع  نيريرس  انل 
اهنم ابلط  نييطرش  نإ  ضيفخ  توصب  يل  لوقتل  يوحن 
ثيح قدنفلا ، يف  نيلزانلا  زيلكنإلا  نينطاوملاب  فشك  عبط 

ةعجارم كشو  ىلع  ةلاصلا  يف  نيدعقم  ىلع  نيسلاج  اناك 
شيعلل اهبحطصيس  يناطيرب  اهقيدص  نأ  تفاضأو  .ءامسألا 

أبنلا اذهل  اهتأنهف  .عيبرلا  يف  ناجوزتيس  ثيح  ندنل  يف  هعم 
يل ةريبك  ةزمغب  ةكلملا » هللا  ظفحيل   » يل تسمهف  زاتمملا ،

.ةئطاوتم
نيترم اهتدعو  قيرطلا  يفو  دعصملا ، ةيحان  اريك  تبذج 
اذامل اهل  تحرشو  لابقتسالا ، بتكم  ةفظوم  لزاغأ  مل  يننأب 

.انه نم  برهلل  ريصق  تقو  انمامأ 
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.نري فتاهلاب  اذإو  ةفرغلا  رداغنس  انتعتمأ ، مزح  دعب  انك ،
انل تزجح  اهنأ  لابقتسالاب  ةفلكملا  ةباشلا  ةأرملا  يل  تدّكأ 

يذلا ايريبيس  رباعلا  راطقلا  يف  مقر 7  ةبرعلا  يف  نيناكم 
عبرأو ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  ةيزكرملا  ةطحملا  نم  قلطني 

َقبي ملف  زجحلا ، عجرم  ىلع  ينتعلطأو  .ًاليل  ةقيقد  نيرشعو 
« امهترتوف  » دق تناك  اهنإ  ذإ  نيتقاطبلا ، بحسن  نأ  الإ  انل 
يف تاب  .ينامتئا  ةقاطب  نم  غلبملا  تمسحو  انباسح  ىلع 
نود نم  قدنفلا  رداغن  نأ  ةناحلا ، زاتجن  نحنو  انعسو ،

.ةلاصلاب رورملا 
ندنل

أفطأ ةشاشلا ، ىلع  ىلاوتت  ةيليللا  رابخألا  ةرشن  تناك 
جرخ .رطملا  فقوت  .ةذفانلا  نم  برتقاو  نويزفلتلا  يروفيإ 
اميف يسكات ، ةرايس  ةأرملا  تلقتساف  رتسشرود ، نم  ناجوز 

.قدنفلا هاجتاب  ةدوعلا  لبق  ةرايسلا  دعتبت  نأ  لجرلا  رظتنا 
«، نيل كراب   » يف ةهزن  ىلإ  اهبلك  ذخأت  زوجع  ةديس  تناك 

.هايإ ةزواجتم  ةبرعلا  بحاص  تّيحف 
برشلا ةنازخ  حتف  هتبقارم ، عقوم  يروفيإ  كرت 

هنع فالغلا  عزنف  ريغص ، الوكوش  بلاق  لوانت  ةريغصلا ،
نع شّتف  مامحلا ، دصق  مث  .ةئطاولا  ةلواطلا  قوف  هعضوو 
يف ةّبح  قلزأ  مونملا ، ءاودلا  بوبنأب  كسمأ  .هتنيز  ةدع 
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: ةآرملا يف  قّدحو  هدي  ةحار 
ةعيبط بير  الب  لهجت  َتنك  لوبخم ، زوجع  نم  كل  اي  »

.»؟ اهيدؤت تنك  ةبعل  يأ  فرعت  نكت  ملأ  ناهرلا ؟
ةلسغملا ةيفنح  نم  ءام  بوك  هسفنل  ّبص  ةماشربلا ، علب 

.جنرطشلا ةعقر  مامأ  سلجيل  لابقتسالا  ةفرغ  ىلإ  عجرو 
، انيثأ ودعلا ، قدايب  نم  قديب  لك  ىلع  ًامسا  قلطأ 
، نيلرب بيبا ، لت  وير ، نيكب ، وكسوم ، ةرهاقلا ، لوبنطسا ،
، ديردم هتكلمو  ندنل  كلملا  ىمسو  امور  سيراب ، نطسوب ،

كلت ءانثتساب  داجسلا ، ىلع  هركسعم  عطق  لك  ةجرحدب  ماقو 
اهبّترو هليدنم  يف  ةعطقلا  هذه  ّفل  .مادرتسمأ  اهامس  يتلا 
.ًادحاو ًاعبرم  دوسألا  كلملا  عجارت  دقل  .هبيج  رعق  يف  ةقرب 

مّدق يروفيإ  نأ  ديب  احزحزتي ، ملف  قديبلاو  سرافلا  امأ 
علخ جنرطشلا ، ةعقر  لمأت  .ثلاثلا  طخلا  ىلإ  نيليفلا 

.رونلا أفطأو  ةكيرألا  ىلع  ددمت  هيءاذح ،
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ديردم
لوح فويضلا  عّمجتف  وتلل ، ىهتنا  دق  عامتجالا  ناك 

نوتشآ ريس  دي  ةسلخ  ليبازيإ  دي  تسمالو  .ةرفسلا  ناوص 
ددعلا ناك  ذإو  .ءاسملا  اذه  ًاصوصخ  قلأت  دق  ناك  يذلا 
حلاصل مكح  دق  ريخألا ، سلجملا  لالخ  تاوصألا ، نم  ربكألا 

يف ةرملا  هذه  حلفأ  يزيلكنإلا  دروللا  نإف  ثاحبألا ، فانئتسا 
َلِبقو هركسعم  ةحلصمل  نيكراشملا  نم  ةيبلغأ  حيجرت 
لكشب هعم  نواعتي  نأ  نهارلا  تقولا  يف  سفَنَألا  فيلحلا 
ديدحتل هيدل  ةرفاوتملا  تاناكمإلا  لك  وكسوم  عضيس  مات :

امهعاجرإ داعي  فوسو  .امهيلك  نيملاعلا  باوجتساو  عقوم 
يأ ًادعاصف  نآلا  نم  احنمُي  نلو  ةرئاط  لوأ  يف  ندنل  ىلإ 

، ةيرذج دشأ  ريبادت  ذاختا  لّضف  نوتشآ  ناك  .ةماقإ  ةريشأت 
عونلا اذه  ىلع  تيوصتلل  نيدعتسم  اونوكي  مل  هءالمز  نكل 
ةئدهت يف  اهنم  ةبغر  ليبازيإ -  تناكو  .حارتقالا  نم 

نيرضاحلا عامجإ  زاح  ًايأر  تدبأ  دق  مهنم -  لك  رطاوخ 
نيذه عدر  نم  نيحلا  كلذ  ىتح  مهدحأ  نكمتي  مل  نئلو  .ةفاك 

ربع امهاعسم  نع  امهنوّدري  ال  ًاذإ  اذامل  ةوقلاب ، نيثحابلا 
دق ضورع  اهضفر ، ناعيطتسي  امهنم ال  لكل  ضورع  ميدقت 

ًامئاد هاركإلا  ناك  امو  اذه ، ًالعف ؟ رخآلا  نع  امهدحأ  دعبت 
سلجملا ةسيئر  تبحطصا  دقل  .لامعتسالل  ىلضفلا  ةقيرطلا 
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تارايس نم  بكوم  رداغو  .جربلا  ةدعاق  ىتح  اهفويض 
«. سخاراب  » راطم ةيحان  ًاهجتم  ابوروأ  ةحاس  نيزوميللا » »
نم ةدافتسالا  نوتشآ  ريس  ىلع  ضرع  وكسوم  ناكو 
يتلا رومألا  ضعب  هيدل  لاز  ام  دروللا  نكل  ةصاخلا ، هترئاط 

.اينابسإ يف  اهتيوست  يغبني 
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وكسوم
يف ةطرشلا  نم  ًادج  ريبك  ددع  ييأر ـ  بسحب  ناك ـ 
ءاوس .ًايداع  اهيف  عضولا  ربتعُي  يكل  فالسوراي » ةطحم  »
راجتلا راغص  فوفص  وحن  مأ  ةفصرألا ، وحن  انهجتا 

يف كانه  اوناك  تانامألا ، عدوتسم  وحن  وأ  نيلاوجلا 
.سانلا روهمج  ءاصقتسال  صاخشأ  ةعبرأ  نم  تاعومجم 

: ةلئاق يتنأمط  ىلإ  تعراسف  يقلقب  اريك  ترعش 
موقي نأ  فرصم ! ىلع  ُطسن  مل  كلذ ، عم  اننإ ،  ـ

ىلإ كلذ  نم  لاقتنالاو  ءيش ، انقدنف  ىتح  هقيقحتب  يطرش 
اننأك تاراطملاو  تاطحملا  اوقوط  مهنأ  ءرملا  روصتي  نأ 
مهل فيك  مث  ءيش ! يف  َّنغلابن  ال  مهل ، ًابت  ناريبك ، نامرجم 

؟ انه اننأ  اوفرعي  نأ 
قدنف قيرط  نم  انيتقاطب  زجح  ىلع  ُتفسأ 

ديلا عضو  انرثأ  يفتقي  يذلا  شتفملا  ناك  ول  .لاتننيتنوكرتنأ 
نأل ةهيجو  بابسأ  يل  تناكو  انتروتاف ـ  نم  ةخسن  ىلع 

قئاقد رشع  هلهمأ  تنك  امل  كلذك ـ  وه  عضولا  نأب  ركفأ 
نكأ مل  .مالكلا  ىلع  لابقتسالا  بتكم  ةفظوم  لمحي  يك 

انه نمألا  ىوق  دجاوتت  نأ  ىشخأو  اهلؤافت  اريك  ًاذإ  رطاشأ 
مل لقنلا  نيوانع  بحس  متي  ثيح  تالآلا  فص  نإ  .انلجأ  نم 
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هاجتاب ةفطاخ  ةرظن  ُتيقلأ  .راتمأ  ةعضب  دعب  ىلع  الإ  نكي 
نآلا نوفظوملا  ناكل  ًاقحم  تنك  ول  ركاذتلا ، كيبابش 

.مهنم اومدقت  نيذلا  بناجألا  لئاوأ  نع  اوغلبأو  نيظقيتم 
ىلع ًابرو  هتّدع  ًالماح  انمامأ  لوجي  ةيذحأ  حسام  ناك 

ّرم نأ  قفتا  .هءاذح  هل  عّملي  صخش  نع  ًاثحب  هردص ،
تأموأف يتمزج ، ىلع  رظنلا  ًاقّمرم  يمامأ  نم  ةدع  تارم 
.رخآ عون  نم  ةقفص  هيلع  تحرتقاو  ةريغص  ةراشإب  هيلإ 

؟ لعفت اذام  اريك : ينتلأس 
.ام رمأ  نم  ققحتأ   ـ

هيلع اهتضرع  يتلا  تارالودلا  ةيذحألا  حسام  عضو 
بحسيس املاحو  .هبيج  يف  باسحلا  ىلع  ىلوأ  ةعفدك 

امهايإ انملسيو  ةعزوملا  ةلآلا  نم  راطقلاب  انرفس  يتقاطب 
.دوعوملا ديصرلا  هل  عفدأس 

مالتساب هفيلكتب  صخشلا  اذه  طيروت  هيرك ، لمعل  هنإ   ـ
.ركاذتلا

! نيرطخ نيمرجم  انسل  اننأل  رطخ  يأل  ضرعتي  ال   ـ
ىلع انزجح  عجرم  عبط  دق  ةيذحألا  حسام  ناك  امنيب 

ديدعلا ىدل  يكلساللا  ةزهجأ  ُتعمس  ةعزوملا ، ةلآلا  ةشاش 
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تاميلعت ًايطعم  قعزي  توص  ناكو  زئت ، ةطرشلا  لاجر  نم 
ناك ام  اريك  تكردأ  .ًارش  اهنم  سجوتأ  فسألل ، تنك ،

.برهلاب ةيذحألا  حسام  يف  خارصلا  نع  كلامتت  ملف  يرجي 
وحن اهعفدو  اهعارذ  نم  اهب  كاسمإلل  تقولا  يل  عستا  داكلاب 
دحوم يركسع  سابل  يف  لاجر  ةعبرأ  .لزعنم  نكر 
ركاذتلا تالآ  فص  هاجتاب  نوضكري  اوقفطو  انوزواجت 

لعفن نأ  انرودقم  يف  دعي  ملو  اريك ، تدمجت  .ةيكيتاموتوألا 
.لالغألاب اتديق  هادي  تناك  يذلا  حساملا  لجأ  نم  ًائيش 

، تاعاس عضبل  هنوزجتحيس  ةطرشلا  لاجر  نأب  اهتنأمط 
.انفاصوأ قئاقد  عضب  ىتحو  نآلا  نم  مهيطعيس  هنكل 

! هتاذ ءيشلا  لعفت  نأ  اريك  ترمأو  يفطعم ، ُتعلخ 
ةكيمس فوص  ةزنك  اهتلوانو  ةبيقحلا  يف  انيءادر  تبّتر 

عدوتسم ةيحان  اهب  ُتقلطنا  مث  .ىرخأ  ةدحاو  انأ  تيدتراو 
نأ اهنم  تبلطو  اهتلّبق  .اهترصاخ  نم  اهايإ  ًاكسمم  تانامألا 

بهذأ ينتأر  نيح  اهيرظانب  تقلمح  .دومع  ءارو  ينرظتنت 
، ةقيقحلا يف  هنإ ، .تاقاطبلا  عيزوت  تالآ  هاجتاب  ةرشابم 

نيب تلّلست  .انع  ةطرشلا  لاجر  هيف  ثحبي  املق  يذلا  ناكملا 
، رورملاب يل  حمسي  يك  طباضل  بدأب  ترذتعا  عومجلا ،

حاّيسلل تاميلعت  مّدقت  يظح ، نسحل  تناك  ةلآ  وحن  تهجتاو 
تدّدس راطق ، نتم  ىلع  نيناكم  تزجح  .ةيزيلكنإلا  ةغللاب 
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.اريك نع  شتفأ  تدعو  ًادقن  نمثلا 
لوصولا طاقن  تالماعم  نوبقاري  نيذلا  نوفظوملا  ناك  ام 

يأ نوريعي  ةطحملا ، نمأل  يزكرملا  رقملا  يف  قالطنالاو ،
.يوتل اهتيرجأ  يتلا  ةلماعملل  هابتنا 

اهتددم يتلا  ةقاطبلا  ىلإ  ترظن  نيح  اريك  قلقلا  باتنا 
؟ ايلوغنوم يف  لعفنس  اذام  اهل :

، ررقم وه  امك  ايريبيس  رباعلا  راطقلا  لقتسن  نأ  انيلع   ـ
اننأ شتفملل  حرشأ  ىتح  هنتم  ىلع  بكرن  نإ  ام  نكلو 

.رمألا ىضتقا  اذإ  قرافلا  هل  عفدأو  انتهجو  انأطخأ 
ناك دعب ، ناهرلا  انحبر  دق  نكن  مل  كلذ ، نم  مغرلاب 

ةطرشلا لاجر  ةزوح  يف  نكي  ملو  .تابرعلا  لوخد  انيلع 
ةبوحسم ةروص  تالاحلا  أوسأ  يفو  طيسب ، فيصوت  ىوس 

قيضي نأ  قانخلا  ثبلي  نل  نكل  انرفس ، يَزاوجل  ةخسن  نع 
، هابتنالا تفل  يدجملا  ريغ  نم  .راطقلا  نم  برتقن  نإ  ام 

نيسمخ اريك  تشمف  نيجوز ، نع  شتفت  تناك  نمألا  ىوقف 
مقرلا 10 وذ  ايريبيس  رباعلا  راطقلا  ناك  .يمامأ  ًارتم 

ةيداحلا ةعاسلا  يف  ةطحملا  رداغي  كستوكرا  ىلإ  هجوتملاو 
عستم انمامأ  قبي  ملو  ًاليل ، ةقيقد  نيرشعو  عبرأو  ةرشع 

يف ةيفير  ةيرق  تافرصتب  رَكذي  جايهلا  ناك  .تقولا  نم  ريبك 
محلو نبج  تاطسب  رويط ، قيدانص  يبعش ؛ قوس  موي 
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بئاقحلاب طلتخت  تناك  عاونألا  ةددعتم  تالوكأم  ففجم ،
ىلع ةكرحلا  ةيرح  قيعت  يتلا  ررصلاو  قيدانصلاو 
يف ةيويسآلا  ةراقلا  رباعلا  راطقلا ، باكر  ناك  .فيصرلا 

دئاعلا عاتملا  طقس  ربع  مهل  قيرط  قش  نولواحي  مايأ ، ةتس 
نورجاشتي نم  كانه  ناك  .ةطحملا  يف  نيرقتسملا  راجتلل 

، ةيسورلا ةينيصلا ، تاغللا ، عاونأ  لكب  نومتاشتيو 
نوعيبي عراوشلا  دالوأ  ضعب  ناكو  .ةيلوغنملاو  ةيروشنملا 

، ةحشوأ تاعبق ، ةيرورضلا : داوملا  نم  تايمك  صيخرت  الب 
ىلع يطرش  فّرعت  .نانسأ  نوجعمو  يشارف  ةقالح ، تالآ 

.ةهافتب هيلإ  ًارذتعم  هتمحزو  ياطخ  تعّرس  اهنم ، اندف  اريك 
تناك ريهامجلا ، ةيحان  رادتسا  امدنع  هنكل  يطرشلا ، ينفّنع 

.ًاضيأ انأ  يتيؤرو  هتيؤر  لاجم  نم  تفتخا  دق  اريك 
راطقلا قالطنا  نع  توصلا  تاربكم  يف  توص  نلعأ 

رثكأ فيصرلا  ىلع  اولاز  ام  نيذلا  باكرلا  محازتف  كيشولا ،
ىلع رثأ  نم  ام  .لاغشألا  نيشتفملا  ىلع  تمكارتو  ًاليلق ،
نم لتر  يف  ّرجنأ  يسفن  تكرت  انأ  اميف  اريكل ، ماودلا 

كيبابشلا لالخ  نم  تحمل  مقر 7 . ةبرعلا  مامأ  نيعمجتملا 
ناكملا نع  مهنم  لك  ثحبي  نيرفاسملاب  ًاظتكم  ىشمملا 

دق ناكو  .اريك  هجو  ىلع  طق  ترثع  ام  ينكل  هل ، نيعملا 
ىلع ةريخأ  ةرظن  تيقلأف  راطقلا ، ةاقرم  قلستل  يرود  ءاج 

قاسنأ يسفن  عدأ  نأ  الإ  رخآ  رايخ  يدل  نكي  ملو  فيصرلا ،
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ينأ ريغ  ةبرعلا ، لخاد  محازتي  يذلا  يرشبلا  ليسلا  عم 
، راطقلا نتم  ىلع  اريك  نكت  مل  نإ  فقوم  لوأ  يف  لزنأس 
مل اننأل  ُتفسأ  .وكسوم  ىلإ  ةدوعلل  ةليسو  ًامتح  دجأسو 

، انضعب نع  انعايض  لاح  يف  ءاقل  ةطقن  ىلع  دعاوتن 
ترس .اهلابب  رطخي  دق  يذلا  ناكملا  يف  ًايلم  ركفأ  تذخأو 

هاجتالا نم  ًايتآ  يطرش  ناك  يبناجلا ، ىشمملا  يف 
ناك .هابتنا  يأ  ينلوي  ملو  ةروصقم  ىلإ  تللستف  سكاعملا ،

نالوؤسملا ةكرشلا  افظومو  هناكم  يف  رقتسا  دق  بكار  لك 
ققحتلا ريغ  ةريثك  ىرخأ  رومأب  نآلا  نالغشنم  ةبرعلا  نع 

يف نييلاطيإ ، نيجوز  بناجب  تسلج  .رفسلا  تاقاطب  نم 
يقتلأ دقو  نويسنرف  اهلغشي  ةرواجملا  ةروصقملا  تناك  نيح 
بذتجي راطقلا  ناك  .رفسلا  اذه  ءانثأ  نينطاوملا  نم  ديدعلا 

ام ناكو  بناجألا ، حايسلا  نم  ًاددع  ةنسلا  دادتما  ىلع 
لاجر ضعبو  ءطبب ، بكوملا  قلطنا  .انتحلصمل  ثدحي 

امو روجهملا ، فيصرلا  ىلع  نولوجتي  نولازي  ةطرشلا ال 
لاجملا ةكرات  راظنألا  نع  تبجتحا  نأ  وكسوم  ةطحم  تثبل 

.ةيحاضلا دهاشم  نم  عيرم  يدامر  دهشمل 
ثحبلل امهترداغف  يتبيقح ، ىلع  رهسلاب  ياراج  يندعو 

يتلا كلت  يف  الو  ةيلاتلا  ةبرعلا  يف  اهدجأ  مل  .اريك  نع 
ىصقأب قلطنم  راطقلاو  ةيحاضلا ، الت  دق  لهسلا  ناك  .اهدعب 
زايتجا ىضتقاو  .اريكل  ًامئاد  رثأ  الو  ةثلاثلا ، ةبرعلا  .ةعرس 
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اوحتف سورلا  ناك  .ربصلا  ضعب  ةمحدزملا  تارمملا 
ًالئاه ًامك  نيددرم  نوبرشي  اوحارو  اكدوفو  ةعج  تاجاجز 
ةرخاز معطملا  ةبرعلا ـ  تناك  امك  تاحيصلاو ، يناغألا  نم 

.ةيويحلاو طاشنلاب 
يضيرع نييناركوأ ، ةتس  اهنيب  ةعامج ، تلكشت  دق  تناك 

!«. اسنرف ايحت  : » نيخراص مهسوؤك  نوعفري  بكانملا ،
.لوبقم لكشب  ةلمث  اريك  تفشتكاو  مهنم  تبرتقا 

تحاز نوباذج ! ءافطل  مهنإ  اذكه ، يلإ  رظنت  ال  تلاق :
اهقافر نأ  يل  تحرشو  ةلواطلا  لوح  ًاناكم  يل  ئيهتل  ًاليلق 

نم نيلعاج  راطقلا  بوكر  ىلع  اهودعاس  رفسلا  ءانثأ  ددجلا 
مزاللا نم  رثكأ  ًامامتها  ىدبأ  يطرشل  ًاسارتم  مهداسجأ 
بعصلا نم  ًاذإ ، .اهباوجتسا  ىلع  مدقأل  مهالولف  اهئاميسل ،

ام .مهعم  سأك  لوانت  ىلإ  مهتوعدب  مهيلإ  ركشلا  ميدقت  مدع 
ددجلا اهقافر  ُتركش  هذهك ، لاح  يف  طق  اريك  تيأر  تنك 

.يتعباتمب اهعانقإ  تلواحو 
يبسح مث  معطملا ، ةبرعلا ـ  لخاد  نحنو  ةعئاج  ينإ   ـ

! ْلُكو سلجا  ًاضكر ،
يسأك ْتعرك  ًانخدم ، ًاكمسو  اطاطب  نحص  انل  ُتبلط 

.يفتك ىلع  ةعاس  عبر  دعب  ةراهنم  نييرخأ  اكدوف 
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، ةيفاع نيئلتمملا  ةتسلا  نابشلا  دحأ  ةنواعمب  اهتلمح ،
مث .عضولاب  نايلاطيإلا  ياراج  ىهتلاف  .يتروصقم  ىتح 
ريغ تاملك  عضب  اهدقرم ، ىلع  ةددمم  يهو  ْتمدمد ،

.لاحلا يف  تمانو  ةعومسم 
راطقلا نتم  ىلع  ىلوألا  ةليللا  هذه  نم  ًامسق  ُتيضمأ 

يفو .ةذفانلا  جاجز  ربع  ءامسلا  دصر  يف  ايريبيس ، رباعلا 
«، سستنوفورب  » هيف لمعت  ريغص  عضوم  ةبرع  لك  فرط 

مامأ راهنلا  ةليط  موادت  ةبرعلا  نع  ةلوؤسم  ةفظوم 
ياشلا لوانتل  ُتمق  .ًاياشو  ًانخاس  ءام  مّدقت  رافوماس ،» »

«. كستوكرا » ىتح رفسلا  ةدم  نع  ملعتسأل  ةصرفلا  ًازهتنم 
ةفاسم عطقل  هذه ، اهيف  امب  لايل ، عبرأو  مايأ  ةثالث  انمزلتس 

.اهنع انلصفت  رتموليك  ةئامسمخو  فالآ  ةعبرأ 
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ديردم
ةفرغ ةلواط  ىلع  يولخلا  هفتاه  نوتشآ  ريس  عضو 

.ريرسلا ىلإ  داعو  هتماجيب  رانز  ّلح  لابقتسالا ،
رخآ يه  ام  اهتايموي : رتفد  ةقبطم  ليبازيإ ، ْتلأس 

؟ ءابنألا
.وكسوم يف  امهيلع  روثعلا  مت  دقل   ـ

؟ فورظ ةيأ  يف   ـ
تايداع رجات  نع  مالعتسالل  مولعلا  ةيميداكأ  ادصق   ـ

.ةطرشلا لاجر  غلبأف  ةهبش ، رمألا  يف  نأ  ريدملا  دجو  .ميدق 
.ةراكيس تلعشأو  ريرسلا  يف  ةسلاج  ليبازيإ  تلدتعا 

؟ القُتعا له   ـ
يذلا قدنفلا  ىتح  امهرثأ  ةطرشلا  تفتقا  دقل  .الك   ـ

.ًادج ةرخأتم  تلصو  اهنكل  هيف ، الزن 
؟ امهرثأ تعّيض  له   ـ

نتم ىلع  رفسلا  الواح  ًائيش ، فرعأ  ال  ةقيقحلا ، يف   ـ
.ايريبيس رباعلا  راطقلا 
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؟ الواح  ـ
نيتقاطب بحسي  ناك  ًاصخش  سورلا  بوجتسا   ـ

.امهيمساب
؟ راطقلا نتم  ىلع  امه  ًاذإ ،  ـ

دحأ نم  ام  نكلو  ةطرشلا ، لاجرب  ّجعت  ةطحملا  تناك   ـ
.راطقلا نالقتسي  امهآر 

ليلضت نم  انكمت  نادراطم ، امهنأب  اسحأ  ًاذإ   ـ
ةطرشلا لخدتت  نأ  يغبني  ال  .امهراثآ  عّبتت  يف  امهيدراطم 

.ًاديقعت الإ  ةمهملا  ديزي  نل  اذهف  انرومأ ، يف  ةيسورلا 
املثم ةجردلا  هذه  ىلإ  نيركام  اناملاع  نوكي  نأ  كشأ   ـ

صخشلا نأو  راطقلا ، اذه  نتم  ىلع  امهنأ  نظأ  .نيضرتفت 
.لاكياب ةريحب  ةفض  ىلع  نكسي  هنع  ناثحبي  يذلا 

نم اهل  اي  اذه ؟ تايداعلا  رجات  ءاقل  يف  نابغري  اذامل   ـ
...نأ دقتعت  له  ةبيرغ ! ةركف 

انملع انك  الإو  ال ، عطقلا ؟ ىدحإ  هتزوح  يف  نأ   ـ
لك امهيسفن  نادهجُي  اناك  اذإ  نكلو  ليوط ، تقو  ذنم  رمألاب 

صخشلا اذه  نأ  كلذ  ينعيف  هتيؤر ، نم  نكمتلل  دهجلا  اذه 
.امهل ةمّيق  نوكتس  تامولعم  كلمي 
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اذه تكسُت  نأ  الإ  يزيزع ، اي  كيلع ، ىقبي  ال  ًاذإ ،  ـ
.هيلإ لوصولا  لبق  لجرلا 

وه ينعملا  صخشلاف  .ةطاسبلا  هذه  لثم  يف  رمألا  سيل 
يف شيعي  ناك  اذإ  هقباوسل ، ًارظنو  بزحلا ،»   » ىمادق نم 
هنأل كلذف  ةريحب ، ةفض  ىلع  يفير  تيب  لخاد  ةيبهذ  ةولخ 
يف ًادحأ  دجن  نل  .ةيانعلاو  مامتهالا  يعدتست  ةيامحب  معني 

، لجرلا اذه  دض  لمع  يأ  ىلع  مادقإلاب  فزاجي  هنيع  ناكملا 
.انبناج نم  ام  صخش  دافيإ  ادع  ام 

ةلواط ةضفنم  يف  اهتراكيس  بقع  ليبازيإ  تقحس 
.ىرخأ ةدحاو  اهنم  تلعشأو  ناخدلا  ةبلع  تطقتلا  ريرسلا ،

؟ ءاقللا اذه  عنمل  رخآ  ططخم  كيدل  له   ـ
يف نيفرست  كنإ  ةذفانلا : حتفي  وهو  نوتشآ ، ريس  باجأ 
يأ نم  ًاريخ  يعيراشم  نيفرعت  ِتنأ  .يتزيزع  اي  نيخدتلا ،
ًاليدب سلجملا  ىلع  ِتحرتقا  ليبازيإ ، كنكل ، رخآ ، ناسنإ 

.تقولا انيلع  عّيضي 
وأ ال؟ معن  قيرطلا ، امهيلع  عطقن  نأ  انعسو  يف  له   ـ

غلابي الأ  لضفألا  نم  هنأ  انقفتا  دقو  وكسوم ، يندعو   ـ
سيل راطق  نتم  ىلع  لخدتلاف  .امهرذح  ذخأ  يف  اناتيحض 
ةلهم نإ  مث  .ىلوألا  ةلهولل  ودبي  دق  امك  ريسيلا  رمألاب 
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امهيدل ثدحُت  نأ  يغبني  ةحارلا  نم  ةعاس  نيعبرألاو  ينامثلا 
وكسوم لسريس  .ةكبشلا  طويخ  ربع  ارم  امهنأب  عابطنالا 

ًارظن نكلو  كستوكرا ، امهغولب  دنع  امهب  لفكتي  ًاقيرف 
هلاجر يفتكيس  سلجملا ، مامأ  ةذختملا  تارارقلل 

ىلإ ةهجوتم  ةرئاط  نتم  ىلع  امهداعصإو  امهباوجتساب 
.ندنل

ةلامإ يف  لضفلا  سلجملا  ىلع  هُتحرتقا  امل  ناك   ـ
اذه نأ  نع  فرطلا  ضغب  تايرحتلا ، فقو  حلاصل  تاوصألا 
اذه ناك  املو  زريكاف ؛ لتقمب  قلعتت  ةهبش  لك  نم  كأّرب 

ةردقم تناك  امك  رومألا  يرجت  نأ  متحملا  نم  سيلف  ًاتباث ،
...ةيادبلا يف 

تاءارجإ ذاختا  يضراعت  نل  ِكنأ  مهفأ  نأ  بجي  له   ـ
؟ ةيرذج رثكأ 

ناكملا عرذ  نع  ّفك  نكلو  همهف  كل  ولحي  ام  ْمهفإ   ـ
.راودلا يل  ببست  كنإ  ًابايإو ، ًاباهذ 

تحت ّسدناو  هتماجيب  علخ  ةذفانلا ، قالغإل  نوتشآ  هجوت 
.ةءالملا

؟ كتزهجأب لصتت  الأ   ـ
، ةيرورضلا رومألا  تزجنأ  دقف  كلذ ، ىلإ  ةجاح  ال   ـ
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.نأشلا اذهب  رارقلا  تذختا  نأ  قبسو 
؟ ثدحتت رارقلا  نم  عون  يأ  نع   ـ

ًادغ ىّوستس  ةيضقلاف  سورلا ، انئاقدصأ  لبق  لخدتلا   ـ
رطخأس مث  .غروب  انيرتاكاي  نم  راطقلا  قلطني  امدنع 

.ىدس ةلاسرب  ثعبي  يك ال  ًابدأت  وكسوم 
تلهاجت كنأب  ملع  اذإ  سلجملا  ةرئاث  روثت  فوس   ـ

.ءاسملا اذه  اهيلع  عارتقالا  مت  يتلا  تارارقلا 
هذه يف  كتقيرط  ىلع  لاصتالاب  مامتهالا  ِكل  كرتأ   ـ
نع يزجع  مأ  يدنع  ةردابملا  نسح  نيبجشتأ  .ةبسانملا 

ًامسقم يراذتعا  كل  مّدقُأف  ينيظعتس  كنإ  نيناوقلل ، عايصنالا 
، ينيقدصو مهسفنأ ، ءاقلت  نم  اوفرصت  يلاجر  نأب  نيميلا 

اذكهو .نيعوبسأ  نوضغ  يف  اذه  نع  ملكتي  نل  ًادحأ  نأ 
ىنمتن نأ  انعسي  اذامف  انتالكشم ، ّلحُتو  كتطلس  ملسَتس 

؟ كلذ نم  لضفأ 
...رونلا نوتشآ  أفطأ 
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ايريبيس رباعلا  راطقلا 
اهتدّده دقو  اهدقرم ، ىلع  ةعجطضم  اهراهن  اريك  تضمأ 

ءارج اهيلإ  مول  ىندأ  هيجوت  انأ  ُترذاح  اميف  ةقيقشلا ،
اهلّسوت كلذ  يف  امب  ةحرابلا ، ةيشع  برشلا  يف  فارسإلا 

لك تنك ، .ملألا  فقوتي  يك  ةقيقشلا  ىلع  ءاضقلاب  يلإ 
ةلوؤسملا تناك  ثيح  ةبرعلا ، ةياهن  دصقأ  ةعاس ، فصن 

يف دوعأو  ةرتاف  تاداّمك  فطلب  ينلوانت  رافوماسلا  نع 
يهجو قصلأ  مانت ، نأ  امو  .اهنيبج  ىلع  اهعضأل  لاحلا 

ناك .يرظان  مامأ  هدهاشمب  ىلاوتي  فيرلا  ًالمأتم  ةذفانلاب 
عوذجب ةينبم  اهتويب  ةيرق  يذاحي  رخآل ، نيح  نم  بكوملا ،
تاطحم يف  فقوتي  امدنع  ناكو ، .ةرودم  هلوتب  راجشأ 

عيبل فيصرلا  ىلإ  راوجلا  وعرازم  عراسي  ةريغص ،
تانجعم اطاطب ، ةطلس  نم  باكرلا ، نم  ةيلحملا  مهتاجوتنم 

هذه .ةيلقم  محل  وأ  فوفلم  رئاطفو  تايبرم  ةقوقرم ،
راطقلا دواعي  مث  ًاليوط ، ًاتقو  مودتل  تناك  ام  تافقوتلا 

.ةعساشلا ةيوارحصلا  لاروأ  لوهس  ربع  هقالطنا 
، فيفط نسحتب  رعشت  اريك  تأدب  رصعلا ، ةياهن  يف 
انك .ةفاجلا  رامثلا  ضعب  تمضقو  ياش  ناجنف  تفشتراف 

نايلاطيإلا اناراج  انقرافيس  ثيح  غروب ، نيرتاكاي  نم  برتقن 
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.روتاب نالوأ  ىلإ  هجوتم  رخآ  راطق  ىلإ  دوعصلل 
، ةنيدملا هذه  روزأ  ول  تددو  املاطل  اريك : تدهنت 

هنإ .ةعورلا  ةياغ  يف  اهنأ  ودبي  قارملا ، مدلا »  » ةسينكو
ةراد ضاقنأ  ىلع  تدّيش  ةسينك  ىلع  قلطأ  بيرغ  مسا 

هتجوزو يناثلا » الوكين  رصيقلا   » مدعُأ ثيح  فييتابيا ،» »
زومت يف  ةسمخلا  امهدالوأ  عم  افوريديف » اردنسكلأ  »

.1918
، ةحايسلا سرامن  يك  فسألل ، انمامأ ، تقولا  عستي  نل 

نكل .ةرطاقلا  ريغيل  ةعاس  فصن  الإ  فقوتي  نل  راطقلاف 
ضعب ءارشو  انلجرأ  ردخ  ةلازإل  بهذن  نأ  ًامود  عيطتسنس 

.اريك ىلع  ةدئافلاب  دوعيس  ام  وهو  ماعطلا ،
.ةعئاج تسل  ةدكؤم : تّنَأ ،

ةيعانصلا ندملا  لك  ةيحاضب  ةهيبش  ةيحاضلا  تحال 
.ةطحملا يف  راطقلا  فقوتو  .ىربكلا 

.تاوطخ عضب  وطختل  اهدقرم  ةرداغم  ىلع  اريك  تقفاو 
نهعلس نعبي  تايسورلا  زئاجعلا  تحارو  طبه ، دق  ليللا  ناك 

ماق اميف  ةديدج ، هوجو  راطقلا  نتم  ىلع  تدعصو  .دازملاب 
انيلإ لّيخو  يلابماللا ، امهرهظم  يننأمطف  ةلوجب  نايطرش 

نم رثكأ  اهنع  اندعتبا  دقو  وكسوم ، يف  تيقب  انمومه  نأ 
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.رتموليك ةئامسمخو  فلأ 
روهمج ةكرح  اهدحو  ليحرلاب ، ئبنت  ةرافص  يأ  نكت  مل 

.ناح دق  ةبرعلا  ىلإ  دوعصلا  ناوأ  نأ  مهملعت  تناك  سانلا 
ةريغصلا تانجعملا  ضعبو  ةيندعم  هايم  قودنص  تعتبا 

تداع اريك  نأل  يدرفمب ، اهتقوذت  يتلا  محللاب  ةوشحملا 
، يتبجو ماهتلا  دعب  .مونلا  ىلإ  دلختو  اهدقرم  ىلع  يقلتست 

بيترلا هتابرع  جيجضو  راطقلا  زازتها  ينرجو  يرودب  تمن 
.قيمع مون  يف  قارغتسالا  ىلإ 

امدنع وكسوم ، تيقوتب  ًاحابص  ةيناثلا  ةعاسلا  تناك 
لواحي مهدحأ  ناك  ذإ  بابلا ، دنع  ةبيرغ  ءاضوض  تعمس 
تللطأو راتسلا  لدسأ  تمقف  .انتروصقم  ىلإ  لوخدلا 

لكشب رفقم  رفقم ، رمملاو  كانه  دحأ  نكي  مل  نكل  يسأرب ،
.اهرافوماس ترداغ  ةلماعلا  ةأرملا  ىتح  ذاش ،

.يعيبط ريغ  ءيش  ةمث  اريك : ظاقيإ  تررقو  لفقلا  تقلغأ 
، ضوهنلاب اهيلإ  ُتأموأو  اهمف  ىلع  يدي  ُتعضوف  ْتضفتنا ،

: ْتسمهف
؟ كانه اذام   ـ

ءادترا يف  يعرسأ  نكلو  ًائيش ، مهفأ  ال  تلز  ام   ـ
.كبايث
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؟ نيأ ىلإ  َبهذنل   ـ
يف نيزجتحم  انك  .ىنعملا  نم  ًايراع  لاؤسلا  نكي  مل 

معطملا ةبرعلا ـ  تناكو  ةعبرم ، راتمأ  ةتس  نم  ةروصقم 
ام اهيلإ  هجوتلا  ةركفو  انتبرع  نم  تابرع  تس  ةفاسم  ىلع 

انيدقرم توشح  يتبيقح ، ُتغرفأ  .ةتبلا  ينيرغتل  تناك 
قلست ىلع  اريك  تنعأ  مث  .تاءالملاب  امهتيطغو  انتعتمأب 

.اهراوج ىلإ  السنم  رونلا  ُتأفطأ  ةعتمألا ، ةلماح 
؟ اهبعلت ةبعل  يأ  يل  تلق  اله   ـ

.كنم هبلطأ  ام  لك  يذفن  ةجض ، يريثت  ال   ـ
.قطقطي لفقلا  ديدج  نم  ُتعمسف  قئاقد ، رشع  تضم 

قلغناو ةفطاخ ، تاقلط  عبرأ  تعقرف  انتروصقم ، باب  قلزنا 
ىلإ ةليوط  ةرتف  ضعبب  انضعب  نييمتحم  انثبل  .ةيناث  بابلا 
ىلإ ًالاح  اهعفديس  اهقاس  يف  ًاجنشت  نأ  اريك  ينتغلبأ  نأ 

لاعشإ اريك  تدارأ  .انأبخم  انرداغف  ملألا ، نم  قيعزلا 
ةيغب راتسلا  تحزأو  كلذ ، نم  اهتعنمف  فقسلا  حابصم 

فاشتكا دنع  اننول  عقتما  دقل  .للستلاب  رمقلا  ءوضل  حاسفإلا 
يغبني ناك  يذلا  عقوملا  يف  نيبقثب  ةقرتخم  انيريرس  ةّدع 

ىلإ للست  ًادحأ  نأ  بير  .نادقارلا ال  انامسج  هيف  دجاوتي  نأ 
مامأ اريك  تثج  .انيلع  صاصرلا  قلطي  يكل  انتروصقم 

: ةمدمدم ةءالملا  قش  ربع  اهعبصإ  تّرمأو  اهدقرم 
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...عّورم رمأل  هنإ   ـ
اهباصأ دق  ريرسلا  ةدع  نوكت  نأ  ىشخأ  عقاولا ، يف   ـ

! فلتلا
ام فرعن  اننأ ال  عم  دانعلا ؟ اذه  اذامل  مهل ، ًابت  نكل ،  ـ

...ًاذإ ام ، ًاموي  هدجنس  ديكأتلاب  انك  نإو  هنع ، ثحبن 
رثكأ نوملعي  انيلع  نودقحي  نيذلا  نأ  حجرملا  نم   ـ
.خفلا اذه  نم  صلختلل  ءودهلا  مازتلا  نم  دب  نآلاو ال  .انم 

.ةيورب ريكفتلا  يف  عارسإلا  انتحلصم  نمو 
ىتح هلقأ  هيف  ىقبيسو  راطقلا ، يف  لاز  ام  انلتاق  نإ 
ىلع روثعلا  ىتح  راظتنالا  ررق  اذإ  الإ  ةمداقلا ، ةطحملا 
نم ىلوألا ، ةلاحلا  يف  .هتمهم  حاجن  نم  دكأتيل  انيتثج 

، ةيناثلا ةلاحلا  يفو  انتروصقم ، يف  نيعباق  ءاقبلا  انتحلصم 
بكوملا ناك  .راطقلا  نم  لجرتلا  ىلإ  هقبسن  نأ  ةمكِحلا  نم 

نم بارتقالا  كشو  ىلع  نحنو  هتريسم  يف  ئطبي 
لخدي نيح  رجفلا ، دنع  يناثلا  فقوتلا  متيسو  كسموا ،» »

«. كسريبيسوفون ةطحم   » راطقلا
ام وهو  بابلا ، ّدسل  ةليسو  دجأ  نأ  يلوألا  يلعف  در  ناك 

ةمئاقب هطبرو  ةكسملا  لوح  يلاطنب  مازح  رارمإب  هتلعف 
ناك .ةعتمألا  ةلماح  ىلإ  رورملاب  حمسي  ناك  يذلا  ملسلا 
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يأ ًادعاصف  نآلا  نم  عنميل  ةيافكلا  هيف  امب  ًانيتم  دلجلا 
انالك نكمتنل  ينحنت  نأ  اريك  ُترمأ  مث  .هقالزإ  نم  ناسنإ 

.انرمأ فشتكُي  نأ  نود  نم  فيصرلا  ةبقارم  نم 
نم انعقوم  نم  ىرن  نأ  انيلع  ًابعص  ناك  .بكوملا  دمجت 

لتاقلا نأب  لمألا  ىلع  انلمحي  ًائيش  دهاشن  ملو  هنم ، لزني 
.راطقلا نتم  رداغ 

نيدّصرتم انيتمزر  ًاددجم  انأيه  ةيلاتلا ، تاعاسلا  لالخ 
جرخ .تاحيص  انعمس  ًاحابص ، ةسداسلا  يف  .ةجض  لقأ 

.ةبثوتم اريك  تماقو  رمملا  ىلإ  ةرواجملا  ريصاقملا  باكر 
سبحلا قيطأ  ُتدع  ام  بابلا : ةكسم  ررحت  يهو  تلاق ،

! انه
.يمازح يلإ  تفذقو  بابلا  ِتحتف 

ضرعن يكل  ًاريفغ  ًاروهمج  جراخلا  يف  ىرأ  ْجرخنل !  ـ
.ام رطخل  انيسفن 

ةبرعلا نع  ةلوؤسملا  فشتكا  دق  باكرلا  دحأ  ناك 
اهنيبج ىلعو  اهرافوماس ، بناجب  ةدماه  ةثج  ةحورطم 

، ًاراهن ةمدخلا  نمؤت  تناك  يتلا  اهتليمز ، انترمأ  .غيلب  حرج 
يف دعصتس  ةطرشلا  نأل  انيدقرمب ، قاحتلالاب 
نأ بكار  لك  ىلع  كلذ ، راظتنا  يفو  كسريبيسوفون .» »
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.هتروصقم يف  يوزني 
! قالطنالا خوك  ىلإ  ةدوعلاب  ةددهم  اريك ، ترجفنا 
ةطرشلا لاجر  شتف  اذإ  ةيناث : يمازح  عضأ  انأو  تلق ،

ناوأ نآلا  سيلف  انيتءالم  ءافخإ  انتحلصم  نمف  ريصاقملا ،
.هابتنالا ةراثإ 

؟ ءاحنألا يف  موحي  لاز  ام  صخشلا  اذه  نأ  دقتعت  َوأ   ـ
يأب مايقلا  نم  نآلا  نكمتي  نل  هنكل  ًائيش ، فرعأ  ال   ـ

.ةلواحم
باوجتسالل كسرينيسوفون ، ةطحم  يف  باكرلا ، عضخ 

تلقُن .ًائيش  ىأر  دق  ناك  دحأ  ال  نيشتفم ، لبق  نم  هرودب  لك 
ةفظومب اهنع  ضيعتساو  فاعسإ ، ةرايس  يف  ةباشلا  ةأرملا 

ال ددع  راطقلا  اذه  يف  ناك  .ةكرشلا  تافظوم  نم  ىرخأ 
ًاصاخ ًاهابتنا  انروضح  يعرتسي  يك  بناجألا  نم  هب  سأب 

ةمث ناك  اهدحو ، انتبرع  يفف  .تاطلسلا  بناج  نم 
امنيب نايناباي ، ناجوز  ىتحو  ناملأو  نويلاطيإو  نويدنلوه 
لزن مث  انتايوه ، اوظحال  .مهنيب  نييزيلكنإ  الإ  نحن  نكن  مل 

.هقالطنا بكوملا  دواعو  ناشتفملا 
سيراضت تعفتراو  ةدمجتم ، تاعقنتسم  ةقطنم  انزتجا 

لوهس ديدج  نم  اهتلت  جولثلاب ، ةوسكم  لابجب  ضرألا 
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ًايندعم ًارسج  راطقلا  كلس  راهنلا ، فاصتنا  دنع  .ايريبيس 
يف فقوتلا  رمتسا  .بيهملا  ياّسيناي  رهن  ولعي  ًاليوط 

ةرداغم مدع  تلضف  ُتنك  .ةعاس  فصن  ةليط  كسريبيسوفون 
ةرارحلا تناكو  .لاب  اهل  أدهي  مل  اريك  نأ  ريغ  انتروصقم ،
انمنتغاف رفصلا ، تحت  تاجرد  رشعلا  زهانت  فيصرلا  ىلع 
.اناوق هب  اندعتسا  ام  انيرتشاو  ةريصق  ةرتفل  انبره  ةصرف 

راضخ ةريطف  ةريبك  ةيهشب  مهتلت  يهو  اريك ، تلاق 
.ًاهوبشم ًائيش  ىرأ  ال  ةيلقم :

.دغ حابص  ىتح  عضولا  اذه  مودي  نأ  طرش   ـ
ةريخأ ةرظن  ُتيقلأف  مهتابرع ، ىلإ  نودوعي  باكرلا  ناك 

.ةاقرملا لالخ  نم  دوعصلا  ىلع  اريك  تنعأو  انلوح 
نأو انريس  يف  لّجعتن  يك  ّيف  ةديدجلا  ةلوؤسملا  تخرصف 

.يئارو نم  بابلا  قبطأ 
نتم ىلع  ةريخألا  انتيسمأ  ةيضمت  اريك  ىلع  ُتحرتقا 
سور ناك  .معطملا  ةبرعلا ـ  يف  ايريبيس  رباعلا  راطقلا 
رثكأ روهمجلا  ناك  املكو  هلوطب ، ليللا  نوبرشي  حايسو 

، حايتراب يحارتقا  اريك  تقلت  .نامأ  يف  اننأب  انرعش  ًاددع 
.نييدنلوه ةعبرأ  عم  اهانمساقت  ةلواط  اندجوف 

ىلع روثعلا  نم  كستوكسرا »  » يف نكمتنس  فيك   ـ
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ةئامتسلا قوفت  ةفاسم  ىلع  دتمت  لاكياب  ةريحبو  انلجر ،
؟ رتموليك

هيف ىهقم  ىلإ  فرعتلا  انلوصو ، روف  لواحنس ،  ـ
ظحلا نم  ليلقبو  تاءاصقتسالا  ضعبب  موقنو  تنرتنإ ،

.انلجر رثأ  دجن  فوس 
اهفورح ةغلب  تاءاصقتسا  ءارجإ  فرعت  كنالأ   ـ

؟) ةيسورلا ةيدجبألا   ) ةيللريك
اهدجأ تنك  مك  ةمكهتملا  اهتماستبا  ينتركذف  اريك ، ُتقمر 

.مجرتم تامدخب  ةناعتسالا  ىلإ  عقاولا  يف  جاتحن  دق  .ةناتف 
ءاقل ىلإ  هجوتنس  كستوكرا  يف  يب : ةئزاه  ْتفدرأ ،
فارع هنيع  تقولا  يفو  رحاس  نهاك ـ  « ) ناماش »

رثكأ اهناكسو  ةقطنملا  لاوحأ  ىلع  انعلطيس  وهف  ببطتمو ،)
ئيسلا تنرتنالا  يف  ةرفاوتملا  ءاصقتسالا  تايلآ  نم  ريثكب 

! هب ىنغتت  يذلا  ظحلا 
ةريحب  » تحبصأ اذامل  اريك  يل  تحرش  ىشعتن ، انك  ذإو 

ةرجحتملا اياقبلا  ملع   ) ةثاحإلا ملع  رثآم  حرسم  لاكياب »
رصعلا ىلإ  اهدهع  دوعي  تاميخم  فاشتكاف  ةيحلا .) تانئاكلل 

ءارو ام  يف  لاجر  روضح  تابثإ  ىلع  دعاس  ميدقلا  يرجحلا 
ةنس فلأ  نيرشعو  ةسمخ  لبق  ايريبيس  يف  تشاع  لاكياب 
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نوسراميو ةمانزرلا  مادختسا  نوفرعي  اوناكو  .داليملا  لبق 
.خيراتلا كلذ  ذنم  ةينيدلا  رئاعشلا 

يف ربتعت  يتلا  ةيناماشلا ،»  » دهم يه  ايسآ  اريك : تعبات 
بسحب ةيناماشلاو ، .ناسنإلل  ةيلصألا  ةنايدلا  قطانملا  هذه 

لوألا ناماشلا  ناكو  نوكلا  ءوشن  عم  تدلو  ايجولوثيملا ،
مدقأ ذنم  ناتطبترم  انيتنهم  نإ  ىرتأ ، .ءامسلا  نبا  وه 
.ةريثك نوكلا  ةأشنب  ةصاخلا  ةيريبيسلا  ريطاسألاو  .روصعلا 

رهن ىلع  ةنّرلا  ةريزج  طسو  ةريبكلا ـ  ةربقملا  يف  رثُع  دقل 
فلألا ىلإ  اهخيرات  دوعي  ةميظع  ةتوحنم  ىلع  اغينوأ ـ 
ةيناماش سأرلل  ةوسك  لثمت  يهو  .داليملا  لبق  سماخلا 
اهرمتعي ةعبقلا  تناك  لازغ .) عون   ) ةكلأ مطخب  ةنادزم 

، يوامسلا ملاعلا  فاصم  ىلإ  يقتري  ةينيد  رئاعشب  لفتحم 
.ناتأرما هطوحتو 

؟ رابخألا هذه  لك  ّيلع  نيّصقت  اذامل   ـ
نأ ةيروبلا ، ىرقلا  عيمج  يف  امك  انه  تدرأ  اذإ  كنأل   ـ
كل له  نآلاو  .ناماش  ةلباقم  بلطت  نأ  دب  ال  ًائيش ، فرعت 

.ةلواطلا تحت  نم  ةقابل  الب  ينسملت  اذامل  يل  لوقت  نأ 
! ًادبأ كسملأ  انأ ال   ـ

؟ ًاذإ لعفت  اذام   ـ
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.ام ناكم  يف  ِهِتيفخأ  يذلا  يحايسلا  ليلدلا  نع  شتفأ   ـ
نع رومألا  هذه  لكب  ةملاع  تنك  كنإ  يل  يلوقت  ال 

! كقدصأ نل  انأف  نييناماشلا ،
ال .اهيترصاخ  ءارو  يدي  تسسد  امدنع  اريك  تكحض 

ةهيجو بابسأ  يدل  ّيتيلآ ! تحت  باتك  نم  ام  ًايبغ ، نكت 
نيب كلذك  ءيش  ال  امك  بلق ، رهظ  نع  يسرد  ةفرعمل 

! نايردأ ىفك ، .ّيدهن 
؟ بابسأ ةيأ   ـ

يف تنك  امدنع  ًادج  ةيفوص  ةلحرم  تزتجا  دقل    ـ
، روخب .ةيناماشلاب  ...ةياغلل  ةرثأتم  اهموي  تنك  ةيلكلا ،

ًاريخأ تايشغ ، تافاطخنا ، تاصقر ، ةيسيطانغم ، ةراجح 
« ديدجلا رصعلا   » عباطب ةمستم  يتايح  نم  ةلحرم  تناك 
نم كعنمأل  ينإو  هلوق ، يغبأ  ام  ىرت  َتنك  نإ  (، New Age)

ئبخي دحأ  ال  ينغدغدت ، تنأ  نايردأ ، فّقوت ، .يب  ءزهلا 
.عضوملا اذه  يف  ًاباتك 

؟ اناماش دجن  نأ  انل  فيكو  يتفقو : يف  ًالدتعم  تلق ،
شيعي نيأ  كربخي  عراشلا  يف  هيقتلت  يبص  لوأ   ـ

، يرمع نم  نيرشعلا  يف  ُتنك  نيح  .يب  قث  يحلا ، ناماش 
ىلإ ةبسنلاب  ةنجلا ، .ةلحرلا  هذه  ىلع  مادقإلاب  ةفوغش  تنك 
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ملحأ تنكف  انأ  امأ  ودنمتاك ،»  » يف يه  سانلا ، ضعب 
.انه ىلإ  ءيجملاب 

؟ نيلوقت ام  ًاقحأ   ـ
، كتايرحت قّمعت  نأ  ضراعأ  تسل  نآلا  ًاقح ! معن ،  ـ

.ةروصقملا ىلإ  دعنل  نكلو 
تشتف رجفلا ، دنع  .ةيناث  يلع  مالكلا  رركت  اهعدأ  مل 

ةيأ طق  هيلع  دجأ  مل  ينأ  ريغ  ...اريك  دسج  ةيهانتم  ةقدب 
! عادخلاو شغلا  ىلع  اهدعاست  تاركذم 

ندنل
أرقي ماعطلا ، ةعاق  ةدئام  لوح  ًاسلاج  نوتشآ  ريس  ناك 
هرس نيمأ  لخد  .ياشلا  فشتري  وهو  راهنلا  ةفيحص 

.ةضف نم  قبط  ىلع  ًايولخ  ًافتاه  هل  ًامدقم  ةفرغلا  صاخلا 
هربخي هثدحم  ناك  ام  ىلإ  عمتسا  زاهجلاب ، نوتشآ  كسمأ 

، رسلا نيمأ  ىلع  بجوتي  ناك  .قبطلا  ىلإ  فتاهلا  داعأو 
هنأ ادب  نكل  روفلا ، ىلع  هجاردأ  دوعي  نأ  ةداعلا ، بسحب 

نوتشآ ريس  هجوتي  نأ  رظتناف  ام ، ًائيش  فيضي  نأ  ديري 
: مالكلاب هيلإ 

الب يروطف  لوانتأ  نأ  يل  له  ًاضيأ ؟ كانه  اذام   ـ
؟ جاعزإ
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برقأ يف  يديس  كب ، عمتجي  نأ  نمألا  دئاق  بغري   ـ
.نكمم تقو 

.رهظلا دعب  يتيؤرل  ِتأيل  ًانسح ،  ـ
.ةياغلل لجاع  رمألا  ودبيو  يديس ، ىشمملا ، يف  هنإ   ـ

هذه ام  .ًاحابص  ةعساتلا  يف  يتيب  يف  نمألا  ريدم   ـ
؟ ةصقلا

وهف ًايصخش ، كملكي  نأ  لّضفي  هنأ  يديس ، روصتأ ،  ـ
يف كاري  نأ  دب  ال  هنأ  ادع  ام  ًائيش ، يل  لوقي  نأ  أشي  مل 

.تقو برقأ 
، جعزم رمأ  وهو  رثرثت ، نأ  نم  ًالدب  لخدي  هعد  ايه ،  ـ

ناك يذلا  رتافلا  لئاسلا  اذهك  سيلو  ًانخاس  ًاياش  انل  مّدقو 
! لجاع هنأل  عرسأ ، ايه  .هيف  قحلا  يل 

.نمألا دئاقل  هناكم  ًاكرات  رسلا ، نيمأ  فرصنا 
؟ ينم ديرت  اذام   ـ

دجوو هّضفف  ًاموتخم ، ًافلغم  نوتشآ  ريس  نمألا  دئاق  مّلس 
يروفيإ ىلإ  فّرعت  .ةيفارغوتوفلا  روصلا  نم  ةعومجم  هيف 

.هتيب ةلابق  ريغصلا  هزتنملا  يف  دعقم  ىلع  ًاسلاج 
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اذه هلعفي  يذلا  ام  ةذفانلا : ىلإ  ًاهجوتم  نوتشآ ، لءاست 
؟ انه هلبألا 

.يديس ةحرابلا ، رصع  ةياهن  يف  روصلا  تطقُتلا  دقل   ـ
.نمألا دئاق  وحن  تفتلاو  راتسلا  نوتشآ  لدسأ 

مامحلا ماعطإب  عتمتسي  هوتعملا  زوجعلا  اذه  ناك  اذإ   ـ
هذه لثم  يف  ينجعزت  مل  كنأ  لمآ  هنأش ، كلذف  يتيب  ةلابُق 

.اذهك هفات  ببسل  ةيحابصلا  ةعاسلا 
.تبلط دق  تنك  امك  ايسور  يف  ةيلمعلا  تهتنا  ًةيادب ،  ـ

له زاتمملا ؟ أبنلا  اذهب  ثيدحلا  لهتست  مل  اذامل  ًاذإ ،  ـ
؟ ياش ناجنف  يف  بغرت 

لمع يدل  فارصنالاب ، ّيلع  نكل  يديس ، كركشأ ،  ـ
.ريثك

؟» ةيادب : » تلق اذامل  ةظحل ، رظتنا   ـ
امم عرسأ  راطقلا  ةرداغم  ىلإ  انثوعبم  رطضا  دقل   ـ
هفده باصأ  هنأ  نم  نيقي  ىلع  كلذ ، عم  هنكل ، ًاعقوتم ، ناك 

.تيمم وحن  ىلع 
.فارصنالا كعسوب  ًاذإ ،  ـ
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كستوكرا
نحنف ايريبيس ، رباعلا  راطقلا  ةرداغمل  نيءاتسم  نكن  مل 
ةليللا هذه  ءانثتساب  ًادج ، ةديعس  تايركذب  هنم  ظفتحن  مل 

، ةطحملا انروبع  ىدل  .هنتم  ىلع  اهانيضق  يتلا  ةريخألا 
اريك امأ  .ةهبشلل  ًاريثم  ءيش  ادب  امف  انلوح ، ًايلم  ترظن 
اريك تحرتقاف  ةبرهم ، رئاكس  عيبي  ًاعفاي  ًايبص  تفشتكاف 
ىلإ اندوقي  نأ  ةريغص : ةمدخ  ءاقل  تارالود  ةرشع  هيلع 
ْتبلط امم  ةدحاو  ةملك  مهفي  يبصلا  نكي  مل  .ناماشلا  تيب 
ًاريغص ًالغشم  كلمي  هوبأ  ناك  .هتيب  ىلإ  انب  ءاج  هنكل  هنم ،

.ةميدقلا ةنيدملا  ةقزأ  نم  قاقز  يف  ةغابدلل 
ديدعلا ناك  .ةينثإلا  ةيحانلا  نم  يهابتنا  ناكملا  عونت  راثأ 
ةنيدملا كستوكرا  .مات  ماجسنا  يف  طلاختي  تاعامجلا  نم 
ينحنت يتلا  ةقيتعلا  ةيبشخلا  اهتويبب  ديرفلا  يضاملا  تاذ 

.اهل ةنايصلا  رفاوت  مدعل  تومت  نأ  لبق  ضرألا  يف  صوغتل 
ىلع ةفقوتملا  ةطحم ، الب  ةيئابرهكلا  اهتلفاحو  كستوكرا 

نهلاشب تاّنسملا  اهؤاسنو  كستوكرا  قيرطلا ، ةعراق 
لكل انه  ...نهعرذأ  لوح  نهلالسو  نقذلا ، ىتح  دوقعملا 

ءاستحا لبقو  ءامسلا ، دبعُت  انه  هحور ، لبج  لكلو  داو 
ةكراشمل ةدئاملا  ىلع  اهنم  تارطق  عضب  بكست  لوحكلا 
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عضاوتملا هنكسم  يف  غاّبدلا  انلبقتسا  .بارشلا  ةهلآلا 
ذنم انه  شيعت  هتلئاع  نأ  ةيئادب  ةيزيلكنإ  ةغلب  انل  حرشو 
ناك ةبقحلا ، كلت  يف  ءارف  عناص  هدج  ناك  .نورق  ةثالث 
يف ءارفلا  نأشب  نوضوافي  نولازي  ال  نويروبلا »  » اهلالخ

ضام يضاملا ، تافلخم  نم  هلك  اذه  ناك  .ةنيدملا  رجاتم 
ةعاضقلا موقاقلا ، روّمسلا ، تاناويح  نآلا  تفتخا  دقل  .رباغ 

ةفاسم ىلع  نئاكلا  ريغصلا ـ  لغشملا  داع  امو  بلعثلاو ،
جتني ةريغصلا ـ  افيكساراب  ةسيدقلا  ةسينك  نم  تاوطخ 

يف ةبوعصب  اهعيب  متي  دلج ، نم  ةيسردم  بئاقح  ىوس 
ةليسو فرعي  ناك  نإ  انفيضم  اريك  تلأس  .ةرواجملا  قوسلا 

ميقي نييناماشلا  لضفأ  نإ  .ناماش  عم  انل  ةلباقم  بلطل 
ةفض ىلع  ةريغص  ةدلب  اكنايفتسل ،»  » يف هيأر ، بسحب 

لوصولاب انل  حمست  ةريغص  باكر  ةرايس  لاكياب .»  » ةريحب
لاق امك  يهف ، يسكاتلا  تارايس  امأ  فيراصم ، لقأب  اهيلإ 
مدق مث  قالطإلا ، ىلع  ةحار  رثكأ  تسيلو  نمثلا  ةظهاب  انل ،

نايغطب ًابلاغ  ةبذعملا ـ  عاقبلا  هذه  يف  سيل  .ماعطلا  انل 
نوناق وه  دحاو  نوناق  الإ  جوهألا ـ  نيذفنتملا  ضعب 

ياش اطاطب ، تابح  عضب  قولسم ، رمحأ  محل  .ةفايضلا 
لغشم يف  يوتشلا  ماعطلا  اذه  ةقيقر ، زبخ  ةحيرشو  ةدبزلاب 

.مويلا ىتح  هركذأ  تلز  ام  كستوكرا  يف  غابد 
راركت يف  ًاعم  نابعلي  احارف  يبصلا ، تفلأ  دق  اريك  تناك 
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، ةيسورلا وأ  ةيزيلكنإلا  يف  امهنم  لك  اهلهجي  تاملك 
دعب لهتسم  يف  .نونحلا  يفرحلا  راظنأ  تحت  نوكحضيو 

تدارأ .باكرلا  ةرايس  فقوم  ىتح  يبصلا  انبحطصا  رهظلا ،
.اهضفر هنكل  اهب  هتدعو  يتلا  تارالودلا  هيطعت  نأ  اريك 
فرصناو هقنع  لوح  هّفلف  هل ، هتدهأو  اهحاشو  تّلح  اهدنع 

شامقلا ةعطقب  حّولو  رادتسا  عراشلا ، ةياهن  يف  .ًاضكار 
اريك نأ  ًامامت  ملعأ  ةظحللا ، هذه  يف  تنك ، .عادولا  ةمالع 
اهنأب رعشأ  تنكو  يراه ، ىلإ  ًادج  ةقاتشم  ردصلا ، ةقيض 
اهتممض .قيرطلا  يف  هيقتلت  يبص  لك  رظن  يف  هينيع  ىرت 
تدنسأ اهنكل  ةقابللا ، ىلإ  رقتفت  يتاكرح  تدب  يعارذ ، نيب 

يف ًاسماه  اهترّكذو  اهنزحب  تسسحأف  .يفتك  ىلإ  اهسأر 
، وموأ يداو  ىلإ  دوعن  فوس  .اهل  هتعطق  يذلا  دعولاب  اهنذأ 

معنتس اهنإف  ةدوعلا ، هقرغتست  يذلا  نمزلا  لاط  امهمو 
.ًاددجم يراه  ةيؤرب 

ةطوحم رهنلا  يذاحت  ةريغصلا  باكرلا  ةرايس  تناك 
قيرطلا بناج  ىلإ  نيشمي  ةوسن  ةمثو  .ةيبهُس  دهاشمب 

اريك ينتربخأ  رفسلا ، ءانثأ  .نهعرذأ  ىلع  نهلافطأ  تالماح 
.ةبقترملا ةرايزلا  نعو  نييناماشلا  نع  ديزملاب 

لب ال  فاّرعو ، نهاك  رحاس ، ببطتم ، وه  ناماشلا   ـ
، ضارمألا ضعب  ةجلاعمب  فلكم  هنإ  .سم  هب  صخش 
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ىلع روثعلا  ًانايحأو  رطملا ، لازنإ  وأ  ةديرطلا ، ءاعدتساو 
.دوقفم ءيش 

انيدهي نأ  كناماش  رودقم  يف  سيلأ  يل ، يلوق   ـ
فوروغيإ ةرايز  نم  كلذ  انيفعيف  انتعطق ، ىلإ  ةرشابم 

؟ ًاتقو بسكن  يلاتلاب  انلعجيو 
! يدرفمب هيتآس   ـ

ريغ حازملاو  ةيمهألا  نم  بناج  ىلع  عوضوملا  ناك 
: يل هحرشت  ام  ىلإ  هابتناب  ًاذإ  ُتيغصأف  لوبقم ،

ةلاح يف  هسفن  عضي  حاورألاب ، ناماشلا  لصتي  يكل   ـ
نأ ىلإ  هتاجّنشت  رشؤتو  يذاوحتسا ، وأ  يرهاظ  روعش  ال 

راهني ةيروعشاللا  هتلاح  يهتنت  امدنع  .هدسج  تسّبلت  ًاحور 
ةغلاب رّثأت  ةظحل  اهنإ  .تقولا  ضعب  مسجلا  بلصتب  باصُيو 

ناماشلا دوعي  نأ  دكؤملا  ريغ  نمف  ةعامجلا ، ىلإ  ةبسنلاب 
.هرفس عئاقو  درسي  هيعو  ديعتسي  نيح  .ءايحألا  ملاع  ىلإ 
يذلا رفسلا  وه  كباجعإ ، لاني  دق  دحاو  هرافسأ  نيب  ةمث 

ناريطلا ىعديو  نوكلا ، هاجتاب  ناماشلا  هيف  قلطني 
رميو ءامسلا » رامسم   » ناماشلا يذاحي  هيفو  يرحسلا ،

.يبطقلا مجنلا  ربع 
امبرو ناونع ، ىلإ  ًالعف  جاتحن  اننأ  نيملعت  له   ـ
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.هنم ةلزتخم  ةمدخ  بلطب  يفتكن  نأ  عيطتسن 
يلإ هجوت  نأ  نود  نم  ةرايسلا  جاجز  ةيحان  اريك  تراد 

.دعب ام  يف  مالكلا 
اكنايفتسل

ىرق نم  ديدعلاك  بشخلاب ، اهلك  ةينبم  ةنيدم  ... 
، ةلوتبلا عوذجب  ةينبم  ةيسكذوثرألا  ةسينكلا  ىتح  ايريبيس ،

انمق امدنع  اندحو  نكن  مل  .ةدعاقلا  فلاخي  ناماشلا ال  تيبو 
عضب لدابتل  الإ  رطضن  الأ  تلمأ  .مويلا  كلذ  يف  هترايزب 

ىلع اندحأ  مدقُي  نيح  ثدحي  ام  رارغ  ىلع  هعم ، تاملك 
متي راوجلا  يف  ةلئاع  نع  ةريغص  ةيرق  ةيدلب  سيئر  لاؤس 

ةمدخلا روضح  ًةيادب  انيلع  بجوت  نكل  اهل ، رثأ  نع  ثحبلا 
.وتلل تأدب  دق  تناك  يتلا  ةينيدلا 

، ًاصخش نيسمخ  ةبارق  مضت  ةفرغ  يف  انناكم  انذخأ 
ةبتر ةلح  ًايدترم  ناماشلا  لخد  .ديجاجس  ىلع  نيقلحتم 

يف داكلاب  ةباش ، ةأرماو  ًاتماص ، عيمجلا  ناك  .ةينيد 
ةروصب يناعت  ةريصح ، قوف  ةددمم  اهرمع ، نم  نيرشعلا 

نم قرعلا  ببصتيف  ةبيهر ، ىمح  اهل  ببسي  ًاملأ  ةرهاظ 
تحرش امك  ةلبط ، ناماشلا  لوانت  .نينألا  يف  ذخأتو  اهنيبج 
بلطأ مل  ينأ  نم  مغرلاب  يلع  ةدقاح  تلاز  ام  يتلا  اريك ، يل 
ةماقإ يف  اهنع  ىنغ  ال  ةممتملا  رصانعلا  نإ  اهنم : ًائيش 
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رَكذ دلجلا  ةجودزم ، ةيسنج  ةيوه  ةلبطلل  نإو  .رئاعشلا 
روفلا ىلع  تيقلتف  كحضلا  ةقامح  ينع  تّدن  .ىثنأ  راطإلاو 

.يسأر افق  ىلع  ةعفص 
ىلع اهايإ  ًاسمالم  ةلبطلا ، دلج  نيخست  ناماشلا  رشاب 

.نادعمش بيهل 
ًاديقعت دشأ  اذه  نأ  يفرتعا  ايه  اريك : نذأ  يف  ُتسمه 

.تامالعتسالاب ةناعتسالا  نم  ىتح 
عرق عقو  ىلع  جوامتي  همسج  قفطو  هيدي  ناماشلا  عفر 

يف ةبغر  لك  نع  ُتيلخت  ثيحب  ًارسآ  هؤانغ  ناك  .ةلبطلا 
رودي يذلا  دهشملا  يف  اهلمكأب  اريك  تقرغ  امنيب  مكهتلا ،

تاجنشت هَمسج  تّزهو  ناماشلا  ىلع  يشغ  .انراصبأ  مامأ 
نأ ول  امك  ةبترلا  ءانثأ  ةباشلا  ةأرملا  هجو  لّوحتو  .ةفينع 

.اهيدخ ىلع  رهظت  ةراضنلا  تداعو  اهتأطو ، تّفخ  ىمحلا 
عرق فقوت  .اهب  ةوسأ  انأ  تنك  كلذكو  ةروحسم  اريك  تناك 
ةجض نم  امو  ملكتي ، دحأ  نكي  مل  .ناماشلا  راهناو  ةلبطلا 
همسج ىلإ  ةصخاش  اننويع  تناك  .تمصلا  وفص  ركعت 
داعتسا امدنع  .ةليوط  ةرتفل  لاحلا  هذه  ىلع  ثبلو  دماهلا 
ةباشلا ةأرملا  نم  اند  هيمدق ، ىلع  بصتناو  هيعو  لجرلا 

تدب .ضهنت  نأ  اهنم  ًابلاط  اههجو  ىلع  هيدي  عضوو 
ناك يذلا  ءادلا  نم  تيفُش  دقل  اهحنرت  نم  مغرلاب  ةفقاو ،
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نأل ناماشلل  روهمجلا  لّله  .اهعرصي  لازي  ال  ليلق  لبق 
.هلعف لعف  رحسلا 

اذه اهب  عتمتي  يتلا  ةيقيقحلا  ىوقلا  يه  ام  طق  ُتفرع  ام 
لخاد مويلا  كلذ  يف  يسفنب  هتدهش  ام  ىقبيسو  لجرلا ،
ًاريحم ًازغل  يلإ  ةبسنلاب  ىقبيس  اكنايفستل ،» ناماش   » نكسم

.دبألا ىلإ 
نم اريك  تند  اميف  سانلا ، قّرفت  ةبترلا ، ءاهتنا  روف 

ةلئسألا حرطو  سولجلا  ىلإ  اهاعدف  .هتلباقم  ةبلاط  ناماشلا 
.اهلجأ نم  هتاقالمل  تتأ  يتلا 

ءاهجو دحأ  وه  هنع  ثحبت  يذلا  لجرلا  نأ  انربخأ 
، ةلئاط ًالاومأ  ءارقفلا  بهي  نسحم  كلذ  ىلإ  وهو  ةقطنملا ،

فصوتسم ميمرت  لّوم  هنإ  ىتح  سرادملا ، ءانبل  عربتي  امك 
ناماشلا ددرت  .ريغص  ىفشتسم  رهظمب  نيحلا  كلذ  ذنم  رهظ 

ديرن اننأب  اريك  ْتدعو  .انتاين  نم  هقلقل  هناونع  انئاطعإ  يف 
اهتنهم هل  تحرشف  تامولعملا ، ضعب  ىلع  لوصحلا  طقف 

يملع اهثحب  نإ  ذإ  هيف ، انديفي  نأ  فوروغيإ  عيطتسي  امو 
.ىنعملا رصحب 

نع اهلأسو  اريك  ةدالق  ىلإ  هابتناب  ناماشلا  رظن 
ةعطق ًادج ، ةميدق  ةادأ  اهنإ  عدار : الب  هل  تحابف  اهردصم ،

.اهل ةصقان  ءازجأ  نع  شتفن  موجنلا  ةطيرخ  نم 
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رمع ام  بثك : نع  اهتدهاشم  بلط  دقو  ناماشلا ، لأس 
؟ ةادألا هذه 

.نينسلا نييالم  اهايإ : هل  ةّدام  اريك ، هتباجأ 
.ههجو مهجت  ام  ناعرسو  ةدالقلا  ناماشلا  بعاد 

.كتلحر يعباتت  الأ  يغبني  نيزر : توصب  لاق 
؟ لجرلا اذه  ةتغب  قلقأ  يذلا  ام  .يوحن  اريك  ترادتسا 
اذام نيفرعت  ال  كنإ  كيدل ، اهب  يظفتحت  ال  فدرأو :

.نيلعفت
؟ هذهك ةادأ  تدهاش  نأ  قبس  له  اريك : هتلأسف 

.رومأ نم  كلذ  هيلع  يوطني  ام  نيكردت  ال  ناماشلا : لاق 
.ًامهجت تدادزا  دق  هترظن  تناك 

ثيدحلا ديرت  ام  لهجأ  اهتدالق : ةدرتسم  اريك ، تباجأ 
...ناثحاب ناملاع  نحن  هنع ،

رودي فيك  بسحف  نافرعت  له  نالهاج ! امتنأ   .. .ـ
؟ هتانزاوت طيروتب  ةفزاجملا  ناديرت  له  ملاعلا ؟
؟ ملكتت َّمع  نكلو  تلاقف : اريك ، ةرئاث  تراث 
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امكيسفن نايّنمت  يذلا  لجرلا  نإ  انه ! نم  ابرغا  ايه   ـ
لزنم يف  انه ، نم  نيرتموليك  ةفاسم  ىلع  نطقي  هتلباقمب 

نأ امكنكمي  ال  ةريغص ، جاربأ  ةثالث  يذ  نوللا  يدرو  يفير 
.هائطخت

طشلا نم  ًاديعب  لاكياب  ةريحب  ىلع  نوقلحزتي  نابش  ناك 
ةنوكم تدّلجت  دق  ءاتشلا  اهكردأ  يتلا  جاومألا  تناك  ثيح 
ةميدق نحش  ةنيفس  تناكو  .ةفيخم  لاكشأ  تاذ  تاتوحنم 
تفخأ .اهلكيه  يف  أدصلا  ىشفت  دقو  اهبنج  ىلع  عجطضت 

: ينتلأسو اهيبيج  يف  اهيدي  اريك 
؟ انل هلوق  لجرلا  اذه  لواح  اذام   ـ

لئاسمب ةريبخلا  تنأف  ةركف ، يأ  يدل  تسيل   ـ
.رمألا يف  ام  لك  اذه  هقلقي ، ملعلا  نأ  نظأ  .ةيناماشلا 

ىلع هنأ  يلإ  لّيخ  لب  لوقعم ، ريغ  هفوخ  يل  ُدبي  مل   ـ
.ام رطخل  طاتحن  انلعجي  نأ  دارأ  هنأك  ...ملكتي  امم  ةنيب 

الو ةربخلا ، يليلق  نيئدتبم  نيَذيملت  نحن  انسل  اريك ،  ـ
انالك عبّتيو  .ةينطابلل  الو  رحسلل  ةيميلعتلا  انداوم  يف  ناكم 
ىلإ ىعسن  ةطيرخل  ناتعطق  انتزوح  يف  .ًاضحم  ًايملع  ًاجهنم 

.كلذ ىوس  ءيش  ال  اهلامكتسا ،
ةنس نويلم  ةئامعبرأ  لبق  كيأر ، يف  تعضو ، ةطيرخ   ـ
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...اهانلمكأ اذإ  انل  هفشكتس  امع  ءيش  لك  لهجنو 
ةقيرطب ركفن  نأ  كاذ  ذإ  نكمتنس  اهلمكنس  امدنع   ـ

يف ةيكلف  ةفرعم  كلتمت  تناك  تاراضحلا  ىدحإ  نأ  ةيملع 
نإ .ضرألا  ىلع  اهرفاوت  ليحتسملا  نم  دقتعن  انك  ةنمزأ 

.ةيرشبلا خيرات  مامأ  ةديدج  ًاقافآ  حتفي  فوس  اذهك  ًافاشتكا 
؟ ةيادبلا ذنم  ِكمامتهاب  رثأتسي  ام  اذه  سيلأ 

؟ لمأت اذام  تنأو ،  ـ
، ةلوهجم تلاز  ام  ةمجن  يل  ةطيرخلا  هذه  نّيبت  نأ   ـ

.ءايتسالا نيرهظُت  اذامل  .ًاشهدم  ًارمأ  كلذ  لكشيس 
ينضرعتل ًاموي  يثاحبأ  تناك  ام  نايردأ ، ةفئاخ ، ينإ   ـ

ىلإ انيلع  نودقحي  نيذلا  زفاوح  ةتبلا  مهفأ  الو  سانلا ، فنعل 
يتلا ةقيرطلاو  انع ، ءيش  لك  لهجي  ناماشلا  اذه  .دحلا  اذه 

.ةعيرم ...تناك  يتدالق  ءازإ  اهب  لعافت 
؟ هنم كلذ  مزلتسا  امو  هل  ِهِتفشك  ام  ِتظحال  له  نكلو   ـ

ىلع هتلاهو  هتطلس  زكترت  بيغلاب ، ئبنتم  لجرلا  اذه 
هدنع ةأجف  انلصو  دقل  .هنولّجبي  نيذلا  لهجو  هتفرعم 

، ًاليلق هفراعم  زواجتت  ةفرعم  ىلع  ليلدلا  ههجو  يف  نيرهاش 
ءاضعأ نم  لضفأ  ًادر  عقوتأ  ال  .رطخلل  هايإ  نيضّرعم 

ىلإ بيبط  لصي  نأف  .ًالثامم  ًافشك  مهل  انيشفأ  ول  ةيميداكألا ،

382



ًاعطق ةثادحلا  اهغلبت  مل  ثيح  ملاعلا ـ  ىرق  نم  ةيئان  ةيرق 
ًارحاس نورخآلا  هيف  ىريس  ةيودأب ، ًاضيرم  جلاعي  نأو   ـ
هقوفي يذلا  كاذ  رقّويل  ءرملا  نإ  .ةيهانتم  ال  تاردق  اذ 

.ةفرعم
ام وه  انلهج  نإ  نايردأ ، ةلوثمألا ، ىلع  ًاركش   ـ

.نييلحملا ناكسلا  لهج  سيلو  ينفيخي 
مامت ًاهيبش  ناك  يدرولا ، يفيرلا  لزنملا  مامأ  انلصو 
نمف ةقيقحلا ، نع  رّبعو  ناماشلا  انل  هفصو  امب  هبشلا 

هتسدنه نأل  ًارظن  رخآ  لزنم  يأ  نم  هزييمت  مدع  ليحتسملا 
مقي مل  انه  شاع  نمف  .طرفم  ٍهابت  ىلع  لدت  تناك  ةيرامعملا 

هرهظي سكعلا  ىلع  ناك  امنإو  هئارث ، ءافخإل  ىعسم  يأب 
.هحاجنو هذوفن  نوبرع  نايعلل 

ناسرحي امهردص ، ىلع  فوكينشالكلاو  نالجر ، ناك 
ديس ةلباقم  تبلطو  يسفنب  تفُّرع  .رخافلا  لزنملا  لخدم 

هئاقدصأ دحأ  نتسنروث ، لبق  نم  نامداق  نحنف  .عقوملا 
سراحلا انرمأ  .هل  نيدب  ءافولا  رمأب  انضّوف  يذلا  ىمادقلا ،

ةبغر اهناكم  طنطنت  اريك  تناك  اميف  بابلا ، مامأ  راظتنالاب 
يذلا يهاللا ، رخآلا  سراحلا  رظن  تحت  ؤفدتلا ، يف  اهنم 

اهتممضف .ييأر  بسحب  ةياغلل  ةجعزم  ةقيرطب  اهقمري  ناك 
يف تاظحل ، دعب  لجرلا  داع  .اهرهظ  تكّلدو  ّيعارذ  نيب 
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ًاريخأ انل  حمسيل  لوصألا ، قفو  شيتفتلل  انضرعت  باقعأ 
.خذابلا فوروغيإ  نكسم  لوخدب 

ةاطغم ناردجلاو  اراّرك »  » ماخرب ةطلبم  ةفصرألا  تناك 
انل حرش  ام  ىلع  ارتلكنإ ، نم  ةدروتسم  ةيبشخ  تاسيبلتب 
هنأ دكأف  تاداجسلا  امأ  .هنولاص  يف  انلابقتسا  ىدل  انفيضم 

.ةريبك ةيمق  تاذ  عطق  يهو  ناريإ ، نم  اهب  ىتأ 
نأ دقتعأ  تنك  اكدوفلا : انل  مّدقي  وهو  فوروغيإ ، فته 

.ديعب نمز  ذنم  تام  دق  رذقلا  صخشلا  اذه  نتسنروث 
! امكئفديس بارشلاف  ابرشا ،

ةحصب عتمتي  هنكل  كلمأ ، بييختل  ةفسآ  اريك : تّدر 
.ةديج

يلإ نالمحت  امتئج  ًاذإ  هل ، رمألا  معن  فوروغيإ : باجأ 
؟ يل هب  نيدي  يذلا  لاملا 

.رالود ةئام  انفيضمل  تددمو  يدوقن  ةظفحم  تجرخأ 
اه ةلواطلا : قوف  ةديحولا  ةيدقنلا  ةعطقلا  ًاعضاو  تلق ،

.باسحلا لمتكا  دقل  اهنم ، ققحتلا  كناكمإب  يه ،
.راقتحاب ءارضخلا  ةعطقلا  ىلإ  فوروغيإ  رظن 

! ةحزم اهنأ  لمآ   ـ
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.كل همّلسن  نأ  انم  بلط  يذلا  قيقدلا  غلبملا  هنإ   ـ
، دب ال  تلخ ! ةنس  نيثالثل  يل  هب  نيدي  ناك  ام  اذه   ـ

ةئامب هبرضي  نأ  دئاوفلا ، باسح  نود  نمو  ةتباثلا ، ةلمعلاب 
نأ لبق  انه  نم  افرصنتل  نيتقيقد  امكلهمأ  .صلاختن  يك 

.يب مكهتلل  امكمودق  ىلع  امدنت 
ةملاع انأ  انتدعاسم ، كعسو  يف  نأ  نتسنروث  انربخأ   ـ

.كيلإ ةجاح  يفو  راثآ 
، ليوط تقو  ذنم  تايداعلاب  متهأ  تدع  ام  فسآ ،  ـ

هذهب امتمق  اذإو  .بسكلل  ًارد  رثكأ  ةيلوألا  داوملا  ةراجتف 
يف امترفاس  دقف  ام ، ًائيش  ينم  ايرتشت  نأ  لمأ  ىلع  ةلحرلا 
ينم رخس  املثم  امكنم  رخس  نتسنروث  نإ  .لئاط  ريغ 

.يهجو نع  ابرغاو  ةيدقنلا  ةقرولا  هذه  ًاددجم  اذخ  .ًاضيأ 
كنع ثدحتي  ناك  هنأ  عم  ههاجت ، كءادع  مهفأ  ال   ـ
نم ًاعون  كل  رمضي  هنأ  ادبو  مارتحالا  نع  ّمنت  تارابعب 

.باجعإلا
.ًاذإ ًانسح  اريك : ءارطإب  اهز  دقو  فوروغيإ ، لأس 

، رالود ةئام  لاملاب ؟ كل  ًانيدم  ناك  اذامل  اريك : تفاضأ 
نيثالث لبق  ةقطنملا ، هذه  يف  هب  سأب  ًاغلبم ال  لّثمي  اذه  ناك 

.ةنس
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يف ٍراش  باسحل  لمعي  ًاطيسو  الإ  نتسنروث  نكي  مل   ـ
.ةميدق ةطوطخم  ىلع  لوصحلا  يف  بغري  ناك  سيراب ،

؟ تاطوطخملا نم  عون  يأ   ـ
يف ةدلجم  ةربقم  يف  هيلع  رثُع  توحنم  رجح   ـ
هذه نم  ديدعلا  نأ  يلثم  ناملعت  امكنأ  دب  الو  ايريبيس ،

، يضاملا نرقلا  نم  تانيسمخلا  يف  اهفاشتكا  مت  روبقلا 
.ةلماك ةلاح  يف  جولثلا  اهتظفح  زونكب  ةرخاز  اهلك  تناكو 

.وطسلل ةقدب  تضرعت  اهلكو   ـ
سانلا عشج  نإ  .معن  فسألل ، ًادهنتم : فوروغيإ ، باجأ 
يفتني ىتح  لاملاب  رمألا  قلعتي  نإ  ام  كلذك ؟ سيلأ  بيهر ،

.يضاملا عئاورل  ريدقتو  مارتحا  لك 
بقعت يف  كتقو  فرصت  عبطلاب ، تنكو ، اريك : تفدرأ 

؟ كلذك سيلأ  روبقلا ، يباّهن 
يغلابت نكلو ال  ديكأ ، رحسو  يتسنآ ، ليمج ، زجع  ِكل   ـ

.يتفايض لالغتسا  يف 
؟ نتسنروث نم  رجحلا  اذه  َتعب  لهو   ـ

يصوملا هلّومم  اهيف  َري  مل  ةخسن ، هل  تعنص  دقل   ـ
هميلستب تيفتكا  يل  عفدي  نل  هنأ  ملعأ  تنك  املو  ًائيش !
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، لاملا اذه  اذخ  .ًادج  ةديج  ةيعون  اذ  نكلو  رجحلل ، ًاديلقت 
.انصلاخت اننإ  نتسنروثل  الوقو  ةذيذل  ةبجو  امكيسفن  احنماو 

كتزوح يف  يلصألا  لمعلا  لهو  ةمستبم : اريك ، تلأس 
؟ ًامئاد

تاءانحنا دنع  ًافقوتم  ءاردزاب  اهيلإ  فوروغيإ  رظن 
.ضهنو هرودب  مستبا  مث  يدسجلا ، اهنيوكت 

ناك امب  امكيرأس  يناعبتا  انه ، ىتح  امتيتأ  امتمد  ام   ـ
.قلعتي رمألا 

ةعاق ناردج  نيزت  تناك  يتلا  ةبتكملا  ىتح  بهذ 
اهداعأ مث  اهحتف  معان ، دلج  نم  ةبلع  اهنم  لوانت  .هلابقتسا 

.اهعضوم ىلإ 
؟ هعضو يننكمأ  نيأ  نكلو  ةبلعلا ، هذه  لخاد  سيل   ـ

مث هتاذ ، عونلا  نم  ىرخأ  ةريغص  قيدانص  ةثالث  صّحفت 
باجح يف  ةفّلغم  ةدام  هنم  جرخأ  ًاسماخو  ًاعبار  ًاقودنص 
هلوط ًارجح  انيلع  ضرعو  هب  طيحملا  طيخلا  ّلح  .ينطق 

لبق هبتكم  قوف  قفرب  هعضو  نيرشع  يف  ًارتميتنس  نورشع 
تاباتكب ًاعصرم  هحطس  ناك  .هنم  بارتقالا  ىلإ  انوعدي  نأ 

.ةيفيلغوريهلاب ةهيبش 
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ىلع وبري  هرمع  رجحلا  اذه  ةيرموسلا ، ةغللاب  اهنإ   ـ
نسحأ يصوملا  نتسنروث  لوّمم  ناك  .ةنس  فالآ  ةتس 

لازي ال  هنمث  ناكو  ةنوآلا ، كلت  يف  يل  هنمث  عفدب  ًاعينص 
توبات تعب  تضم ، ًاماع  نيثالثل  تنك ، .ًايلك  ًالوبقم 
رجحلا اذهف  مويلا  امأ  تارالودلا ، نم  تائم  عضبب  نوجرس 

الإ ةلوقعم ، ريغ  ةروصب  عيبلل  لباق  ريغو  نمثب  ردقي  ال 
نكمي ةداملا ال  نم  عونلا  اذه  .ًارس  هيلع  ظفاحي  صاخ  درفل 

تايداعلا ةراجت  تدغو  تلدبت  ةنمزألاف  ةيرحب ، لقتني  نأ 
داوملا ةراجت  نأ  كتربخأ  دقل  .ةديدش  رطاخمب  ًافوفحم  ًاطاشن 

.رطاخملا نم  ًاريثك  لقأبو  رفوأ  بساكمب  يلع  دوعت  ةيلوألا 
هذه لولدم  وه  ام  رجحلا : لامجب  ةنوتفم  اريك ، تلأس 

؟ شوقنلا
وأ ةديصقب  قلعتي  هلعلو  ًاريثك  ًائيش  ينعي  ال   ـ
قّلع هنأ  ودبي  هئارش  يف  بغر  يذلا  نكل  ةميدق ، ةروطسأب 

، ًاذإ وه  اه  .ةمجرت  هل  يدنع  نأ  دب  الو  .ىربك  ةيمهأ  هيلع 
.ريغصلا قودنصلا  شتفي  وهو  لاق 

: لاع توصب  يل  اهتأرق  ةقرو  ةعطق  اريك  لوان 
لك فرعي  همأ  ءاشحأ  يف  لفطلا  نأ  يكحت  ةروطسأ  ةمث  »
رخآ ىتح  ملاعلا  ةيادب  نم  قلخلا ، رس  ىلإ  ةلصب  تمي  ءيش 

هعبصإ ًاعضاو  هدهم  قوف  لوسر  رمي  هتدالو ، دنع  .ةنمزألا 
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، هيلإ هب  ىضفأ  يذلا  رسلا  ًادبأ  فشكي  يك ال  هيتفش  ىلع 
«. ...ةايحلا رس 

يتلا تاملكلا  هذه  يعامس  ىدل  يتشهد  متكأ  نأ  يل  فيك 
ةريخألا تايركذلاب  ينركذتو  يسأر  يف  ددرتي  اهادص  ناك 

ىلع انأو  اهتأرق  يتلا  ةريخألا  تاملكلا  هذه  ةلشاف ؟ ةلحرل 
عجرتو يعولا  دقفأ  نأ  لبق  نيصلا ، ىلإ  ةهجوتم  ةرئاط  نتم 
ينارت نأ  نم  ةقلق  اهتءارق  اريك  تفقوأ  .اهباقعأ  ىلع 

نم يدوقن  ةظفحم  ُتلوانت  .ةجردلا  هذه  ىلإ  ًابرطضم 
تأرقو اهمامأ ، اهتطسب  ةقرو  ةعطق  اهنم  تجرخأ  يبيج ،

.بيرغلا صنلا  اذه  ةمتاخ  ٍلاع  توصب  يرودب 
رهدلا دبأ  ىلإ  وحمت  يتلا  ةعوضوملا  عبصإلا  هذه  »...

قوف ًاعيمج  اهكلمن  ةمالعلا  هذه  .ةمالع  كرتت  لفطلا ، ةركاذ 
نأ لوسرلا  يسن  تدلُو ، موي  .انأ  يادع  ام  ايلعلا ، انتفش 

«. ءيش لك  ركذتأ  انأف  اذل  ينروزي ،
نالوهذم امهو  يلإ  رظنلا  ىلع  فوروغيإو  اريك  تبوانت 

.صنلا اذه  يندرو  ةبسانم  يأ  يف  امهل  تحرشف  .يلثم 
ىلع لمع  يذلا  وه  يروفيإ  ذاتسألا  كقيدص  هنإ   ـ

.نيصلا يف  كنع  ثحبلل  طبضلاب  جرخأ  نأ  لبق  يل ، هميلست 
؟ هلك اذه  يف  هلخد  امو  يروفيإ ؟ اريك : تلأس 
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مل يذلا  دغولا  صخشلا  اذه  مسا  هنكل  فوروغيإ : فته 
.ديعب نمز  ذنم  ًاتيم  هنظأ  تنك  وه  كلذك  طق ! يل  عفدي 

عيمج نفد  يف  بغرت  نأ  كدنع  سوه  وهأ  اريك : تباجأ 
ةسعتلا كتراجتل  ام  ةلص  كانه  نوكت  نأ  ًاريثك  كشأ  رشبلا ؟

.روبقلا بهن  تايلمعب 
دح ىلع  هب  هابتشالا  نكمي  يذلا  كذاتسأ ، نإ  كل  لوقأ   ـ
الأ كوجرأو  ينم ، هارتشا  يذلا  لجرلا  طبضلاب  وه  كمعز ،

ءاهلب ةريغص  ةاتف  باترت  نأ  يتداع  نم  سيلف  ينيضقانت ،
! كراذتعا رظتنأل  ينإ  .يمالك  يف 

نم اهب  ُتكسمأف  هل ، اهرهظ  ةريدم  اهيعارذ  اريك  تكبش 
: تمغمغو اهرظنب  يب  تدّدن  ًاروف ! ذيفنتلاب  اهترمأو  اهفتك 

َلِبقو ًايضار  ظحلا  نسحل  ادب  يذلا  انفيضمل  « ) ةفسآ »
(. تامولعملا نم  ديزم  ىلع  انعالطإ 

ءانثأ ايريبيس ، برغ  لامش  يف  رجحلا  اذه  ىلع  رثُع   ـ
تناك .ةقطنملا  اهب  رخزت  ةدلجم  روبق  يف  بيقنتلل  ةثعب 
ةملاس تيقب  دق  نينسلا  فالآ  ذنم  دربلا  اهامح  يتلا  روبقلا 

كلت يف  اهباصن ، يف  رومألا  عضو  بجي  .تفال  وحن  ىلع 
ةطلس ىلإ  ةدئاع  بيقنتلاو  ثحبلا  جمارب  لك  تناك  ةبقحلا 

نوضاقتي راثآلا  ءاملع  ناكو  .بزحلل  يزكرملا  سلجملا 
.ةياغلل ةبعص  فورظ  يف  لمعلل  ةديهز  بتاور 
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ال بيقنتلا  نكامأ  نكل  برغلا  يف  ًاظح  نسحأ  انسل   ـ
! بهنلاو ةقرسلل  كلذ  عم  ضرعتت 

نم عونلا  اذهب  تظفتحا  اريك  نأ  ول  تلضف  ُتنك 
.اهسفنل ةظحالملا 

نيمأت لجأ  نم  نورجاتي  عيمجلا  همالك : فنأتسا  مث 
بتارم ماظن  يف  ًاليلق  ًايلاع  ًازكرم  أوبتأ  ُتنك  ذإو  .مهتاجاح 

تاضيوعتو تازاجإلاو  ريراقتلا  تناك  ةيرادإلا ، بزحلا 
نيب لّثمي  ام  زرفب  ًافلكم  ُتنكو  يتطساوب ، متت  دراوملا 
هؤاقب نكمي  امو  وكسوم  ىلإ  هلقنل  ةيفاك  ةيمهأ  تافاشتكالا 
زونك يباّهن  ةعيلط  يف  بزحلا  ناكو  .ةقطنملا  يف 
ضبقن نكن  ملو  ًانوناق ، اهيلإ  دوعت  يتلا  داحتالا  تايروهمج 
ضعب تناك  ام  .اهرورم  ىدل  ةفيفطلا  ةلومعلا  نم  ًاعون  الإ 

تاعومجم ءانغإ  ىلإ  اهرمأ  لوؤي  لب  وكسوم  غلبت  داوملا 
امكقيدص ىلإ  موي  تاذ  تفّرعت  اذكهو  نييبرغلا ، نيراشلا 
عّلوملا اذه  يروفيإ ، ذاتسألا  باسحل  لمعي  ناك  .نتسنروث 

.ةيرموسلاو ةيتيسلا  نيتراضحلا  ىلإ  ةلصب  تّمي  ام  لكب 
ملاع انقرف  يف  ناكو  ًادبأ ، يل  عفدي  نل  هنأب  ملع  ىلع  تنكو 
يل عنصي  نأ  هنم  ُتبلطف  ةشوقنملا ، تاباتكلاب  بوهوم 
ول نآلاو  .تينارغلا  نم  ةلتك  يف  رجحلا  نم  ةدلقم  ةخسن 

تضرتفال يدنع ، ءيجملا  ىلع  امكلمح  امع  ينامتربخأ 
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.يلإ رالود  ةئام  ةداعإل  لاروألا  ازاتجت  مل  امكنأ 
ةلحرلا هذهب  اوماق  نيذلا  لحّرلا  ودبلا  راثآ  يفتقأ  انأ   ـ

.داليملا لبق  ةنس  فالآ  ةعبرأ  لبق  ةليوطلا 
؟ نيأ ىلإو  نيأ  نم  لاقتنالل   ـ

يدلو ايقيرفإ ، نم  نيقلطنم  نيصلا  اوغلب  مهنإ   ـ
.تايضرف ضحم  ىوس  اذه  لك  سيل  مث  كلذ ، ىلع  ناهربلا 

ايريبيس اوربعو  ايلوغنم  هاجتاب  اوفطعنا  مهنأ  ضرتفأو 
.اراك رحب  ىتحو  ياّسناي  رهن  ىلإ  ًادوعص 

كودب مدقأ  ضرغ  يألو  ةسدقم ! ةلحر  نم  اهل  اي   ـ
؟ تاحاسملا هذه  لك  زايتجا  ىلع  لحرلا 

.ةيكريمألا ةراقلا  ىلإ  لوصولاو  بطقلا  قيرط  روبعل   ـ
.يلاؤس نع  ةقيقحلا  يف  بيجي  اذه ال   ـ

.ةلاسر لمحل   ـ
ليلدتلا ىلع  امكدعاسأ  نأ  ينعسي  هنأ  امتركف  لهو   ـ

يف ةركفلا  هذه  سرغ  نم  ةرماغملا ؟ هذه  لثم  دوجو  ىلع 
؟ امكيسأر

ةراضحلا يف  يصاصتخا  كنأ  معزي  وهف  نتسنروث ،  ـ
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دكؤي انل  هنايبتب  َتمق  يذلا  رجحلا  نأ  ضرتفأو  ةيرموسلا ،
.انل هلاق  ام 

؟ نتسنروث امتيقتلا  فيك  ةركام : ةجهلب  فوروغيإ  لأس 
.هئاقلل باهذلاب  اناصوأ  قيدص  ةطاسوب   ـ

.ًادج ٍّلسمل  هنإ   ـ
.كلذ لك  يف  دحلا  اذه  ىلإ  ٍّلسم  وه  ام  ىرأ  ال   ـ

؟ يروفيإ فرعي  الأ  امكقيدصو ،  ـ
.ال يملع ، دح  ىلع   ـ

ايقتلي مل  امهنأب  نيميلا  يمسقت  نأل  ةدعتسم  ِتنأ  له   ـ
؟ طق

.هرظنب اهايإ  ًايدحتم  اريكل  فتاهلا  فوروغيإ  ّدم 
ةجاذسب نامسقت  امكيلك  امكنأ  وأ  ءاهلب  كنأ  امإ   ـ
! لاؤسلا هيلع  يحرطاو  قيدصلا  اذهب  يلصتا  .ةريحم 

ىلإ مهفن  نأ  نود  نم  فوروغيإ  ىلإ  رظنن  اريكو  انأ  انك 
سكام مقر  تّفلأو  زاهجلا  اريك  تذخأ  .لوصولا  ديري  نيأ 

نأ يل  دب  الو  دح ، ىصقأ  ىلإ  ينجعزأ  ام  وهو  ةدعتبم ـ 
.هجولا ةعقتمم  تاظحل  دعب  تداع  مث  .كلذب  فرتعأ 
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...بلق رهظ  ىلع  همقر  ًاذإ  نيفرعت  اهل : تلق 
.ًاقالطإ ناوألا  وه  اذه  سيل   ـ

؟ يرابخأ نع  كلأس  له   ـ
ةبراوم نود  لاؤسلا  هيلع  ُتحرطف  يلع ، بذك  دقل   ـ
.يلع بذك  هنأ  ترعش  ينكل  يروفيإ ، فرعي  هنأ ال  مسقأف 
فوفرلا يف  هرصب  لاجأ  هتبتكم ، ةيحان  فوروغيإ  هّجوت 

: لوقي فدرأو  .ًامخض  ًاباتك  اهنم  جرخأو 
امكعقوأ زوجعلا  امكذاتسأ  نإف  مهفلا ، تنسحأ  نئل   ـ
امكلسرأ يذلا  نتسنروث ، ىلإ  امكهّجو  قيدص  ةطلس  تحت 

نمو ًاماع  نيثالث  لبق  لواح ، هسفن  يروفيإ  ناك  .يلإ  هرودب 
شقُن دقو  هكلمأ ، يذلا  رجحلا  اذه  ىلع  لوصحلا  دصق ، ريغ 
.ةديدج ةخسن  هنع  امكمّلس  نأ  قبس  ةيرموسلاب ، صن  هيلع 

.ةفداصم ضحم  ديكأت ، لكب  هنوك ، ودعي  اذه ال  لك 
؟ ًاذإ ينعت  اذام  هتلأسف :

يروفيإ دشي  سئارعلا  ىمد  نم  ناتيمد  امكنإ   ـ
ىلإ لامشلا  نم  هجوتلا  ىلإ  امكعفديف  هاوه ، ىلع  امكطويخ 
نإ .ةبيطلا  هتابغرل  ًاقفو  برغلا ، ىلإ  قرشلا  نمو  بونجلا 
ًاذإ امكنإف  لالغتسالل ، ةليسو  امكذختي  هنأ  دعب  ابعوتست  مل 
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.هضرتفأ تنك  امم  ءابغ  دشأ 
انربتعت كنأ  ًامامت  انمهف  اننأ  دقتعأ  ةرفاص : اريك ، هتعطاق 

.حوضولا لك  ًاحضاو  صوصخلا  اذه  يف  َتنك  دقل  نييبغ ،
؟ كلذ نم  بسكيس  اذام  لمعلا ؟ اذه  لثمب  موقي  اذامل  نكلو 

نأ ضرتفأ  ينكل  طبضلاب ، نوثحبت  امع  يردأ  ال   ـ
.دودحلا دعبأ  ىلإ  همامتها  عضوم  نوكي  نأ  دب  ال  ةجيتنلا 

نأ يغبني  ال  ًاريخأ ، .هزجني  مل  لمع  ةعباتم  كشو  ىلع  امكنإ 
نم هلجأ  نم  نالمعت  امكنأ  كرديل  قراخ  ءاكذب  ءرملا  ىلحتي 

.كلذ اظحالت  نأ  نود 
ةميدق ةطيرخ  طسبو  مخضلا  باتكلا  فوروغيإ  حتف 

يف نالمأت  امتنك  يذلا  ليلدلا  اذه  هثيدح : ًافنأتسم  ايسآل ،
رهظي يذلا  رجحلا  هنإ  امكراظنأ ، تحت  وه  هيلع  روثعلا 

يروفيإ امكبحاص  ناك  .ةيرموسلا  ةغللاب  صنلا  اذه  هيلع 
امكلعجيل هرمأ  ربّدت  دقو  هكلمأ ، تلز  ام  ينأب  لمألا  هودحي 

.يلإ نالصت 
يف انيناكم  ذخأ  ىلإ  اناعدو  هبتكم  فلخ  فوروغيإ  سلج 

.نيلباقتم نيمخض  نيأكتم 
نرقلا يف  ايريبيس  يف  ةميدقلا  راثآلا  نع  بيقنتلا  أدب   ـ

نكي مل  .ربكألا  سرطب  نم  ةردابم  ىلع  ءانب  رشع ، نماثلا 
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تنك امدنع  .مامتها  يأ  مهيضام  اولوأ  دق  كلذ ، لبق  سورلا ،
عيمج دفنتسأ  تنك  ةيميداكألل ، يريبيسلا  عرفلا  ريدأ 

انأف نمثب ، ردقت  زونك ال  ةنايصب  تاطلسلا  عانقإل  لئاسولا 
يل تناك  عبطلاب ، .هناروصتت  يذلا  يقوسلا  رجاتلا  تسل 
اهنم تّممرو  عطقلا  فالآ  اهلضفب  تذقنأ  ينكل  يتاكبش ،

وأ .ءانفلاب  اهيلع  ًاموكحم  ناكل  يالولف  .هسفن  ردقلاب 
نكأ مل  ول  دوجو  هل  ناك  يرموسلا  رجحلا  اذه  نأ  نادقتعت 

نم تائملا  نيب  حجرألا ، ىلع  مدختسيس  ناك  كانه ؟
.قيرط مدر  يف  وأ  ةيركسع  ةنكث  طئاح  ميعدت  يف  هتاليثم ،
ةراجتلا هذه  نم  دئاوفلا  ضعبب  تيظح  ام  ينأ  يعّدأ  ال 

.هلعفأ تنك  امل  كردم  انأو  ًامود  تفرصت  ينكل  ةعضاوتملا ،
، ًانسح .ناك  صخش  يأل  ةزيزعلا  ايريبيس  راثآ  عيبأ  نكأ  مل 
انأ .امكتقو  امكيلع  عّيضيل  ذاتسألا  اذه  ناك  ام  لاح ، لك  يف 

، ايسور يف  رخآ  صخش  يأ  نم  رثكأ  تسرد ، عقاولا  يف 
اوماق مهنأب  ًاعنتقم  ًامئاد  تنكو  ةيرموسلا ، ةراضحلا 

يأ نكي  مل  .ةضرتفملا  تافاسملا  نم  ريثكب  دعبأ  تالحرب 
ىؤرلا يعّدمب  ينوتعن  دقو  ةقث ، ىندأ  يتايرظن  يلوي  مهنم 

، هنع ناثحبت  يذلا  يعانطصالا  ءيشلا  .ًاضيأ  زجاعلابو 
، لامشلا ىصقأ  لعفلاب  اوغلب  لحرلا  مكودب  نأ  دهشي  يذلاو 

صنلا دوعي  نمز  يأ  ىلإ  ناملعت  له  .امكنيعأ  تحت  وه 
لاق مث  .داليملا  لبق  ماعلا 4004  ىلإ  هيلع ؟ شوقنملا 
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: رجحلا ىلعأ  يف  طوطخلا  رئاس  نم  رغصأ  طخ  ىلإ  ًاريشم 
امكعسوبأ نآلاو ، .حيرص  خيرأت  هنإ  امكيسفنب ، ادكأت  ايه ،

بسحب اولواح ، اهلجأ  نم  يتلا  بابسألا  ينارطاشت  نأ 
ام امكنأ ، روصتأ  ينإ  ذإ  ةيكريمألا ؟ ةراقلا  غولب  امكداقتعا ،

.اهنافرعت انه ، امتمد 
.ةلاسر لمحل  كل ، هتلق  دقل  اهلوق : اريك  تررك 

؟ ةلاسر يأ  نكلو  مصأ ، تسل  انأف  ًاركش ،  ـ
تاراضحلا تاطلس  ىلإ  ةهجوم  اهنإ  يردأ ، ال   ـ

.ةميدقلا
؟ مهفده اوغلب  امكلسر  نأ  نادقتعت  لهو   ـ

رمم ىلإ  اهعبصإب  ةريشم  ةطيرخلا  ىلع  اريك  تنحنا 
دادتما ىلع  اهتبابس  تقلز  مث  قيقدلا ، عنريب » قيضم  »

: ضيفخ توصب  تلاقو  يريبيسلا ، لحاسلا 
.مهراثآ ءافتقا  ىلإ  ةجاحلا  ّسمأب  انأ  اذهل  ملعأ ، ال   ـ

، ةطيرخلا ىلع  ءطبب  اهلّقنو  اريك  ديب  فوروغيإ  كسمأ 
ةطقن قو  فـ لاروأ ، ةلسلس  قرش  ىلإ  اهايإ  ًاعضاو  لاقو 

ـ  ويوي نام ـ  يموك :»  » ةيرو ـ همج لام  ىلإ شـ ـع  قت
لسر طح  كلانه  ةعبسلا ، لاروألا  ةقلامع  عقوم  روين ،
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.ةريخألا ةرملل  مهلاحر  مكتاطلس 
؟ كلذ فرعت  فيكو  اريك : تلأسف 

طبضلاب عقوملا  اذه  يف  هيلع  روثعلا  مت  رجحلا  نأل   ـ
رهن  » نوطبهي مكودب  نكي  ملو  .ةيبرغلا  ايريبيس  نم 
بوص نيهجوتم  اوناك  الو  بوأ ،» رهن   » امنإو ياّسناب »

مهتهجو ىلإ  لوصولل  ضيبألا .»  » رحبلا وحن  لب  اراك ، رحب 
.ًالانم لهسأو  ةفاسم  رصقأ  جورنلا  قيرط  ناك  ةدوصقملا ،

؟» ةريخألا ةرملل  مهلاحر  اوّطح  : » تلق اذامل   ـ
ام .كلانه  تفقوت  مهتلحر  نأب  ةغماد  ًاججح  يدل  نأل   ـ

نيثالثل انك ، .هنع  ماثللا  انفشك  نأ  قبسي  مل  امكل  هب  حوبأس 
يف ناك  .ةقطنملا  هذه  يف  تابيقنت  ةلمحب  موقن  تلخ ، ةنس 
قوف ةيرجح  ةدمعأ  ةعبس  بصتنت  روين  ويوي ـ  نام ـ 

لك حايرلا ، اهب  فصعت  لبج  ةمق  ىلع  عقت  ةعساش  ةبضه 
نيعبرأو نينثاو  نيثالث  نيب  هعافترا  حوارتي  اهنم  دحاو 

(. ريهنم  ) ةمخض ةيدومع  ةبصنأب  هبشأ  اهلكش  ودبي  ًارتم ،
قّدحي هنأ  رهظيف  عباسلا  امأ  ةرئاد ، فصن  اهنم  ةتس  لكشت 
ةعبسلا لاروألا  ةقلامع  لّثمي  .ىرخألا  ةتسلا  ةدمعألا  ىلإ 

الو كانه ، يه  اذامل  ملعي  دحأ  .طق ال  هرسب  ِضفُي  مل  ًازغل 
لثم نع  ةديحولا  ةلوؤسملا  ّتحلا  لماوع  نوكت  نأ  نكمي 

يسورلا لداعملا  وه  عقوملا  اذه  .ةيرامعملا  ةسدنهلا  هذه 
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يه روخصلا  نأ  ءانثتساب  غنه ،» نوتسس   » يف مكعقومل 
.هل ليثم  مجح ال  تاذ 

؟ ًائيش فشكت  مل  اذامل   ـ
نم ءيش  لك  انيطغ  اننإف  امكيلع ، ًابيرغ  كلذ  ادب  امهم 

انسمطو اهيف ، هاندجو  يتلا  هتلاح  ىلإ  عقوملا  اندعأو  ديدج 
هبأي ال  بزحلا  ناك  ةبقحلا ، كلت  يف  .انروبعل  رثأ  لك 

وفظوم هلهاجت  رونلا  ىلإ  هجارخإب  انمق  امف  انلامعأل ،
نأ يغبني  ناك  لاوحالا ، نسحأ  يفو  .ءاّفكألا  ريغ  وكسوم 
نمو ليلحت ، يأ  نود  نم  فيشرألا  يف  انتافاشتكا  ظفحت 

نفعتلا ىلإ  رمألا  اهب  ىهتناو  .اهيلع  ظافحلاب  ةيانع  يأ  نود 
ىنبمل ضرألا  تحت  تاقبط  يف  ةيسنم  ةيداع  قيدانص  يف 

.ام
؟ متدجو اذامو  اريك : تلأس  اهدنع 

فلألا ىلإ  اهخيرات  ىقري  ةيرشب  اياقب  نم  ةيمك   ـ
.جولثلا تحت  اهملكأب  ةظوفحم  ةثج  نيسمخ  ةبارقو  عبارلا ،
لاجرلا .مهربق  يف  ًارومطم  يرموسلا  رجحلا  دجُو  اهنيبو 
اوتامف جلثلاو ، ءاتشلا  مهرصاح  مهاطخ  نورثأتت  نيذلا 

.عوجلا نم  ًاعيمج 
.جايهلا ةورذ  يف  يهو  يوحن  اريك  تتفتلا 

399



نأ نم  دحأ  نكمتي  مل  ميظع ! فاشتكا  اذه  نكل   ـ
ةديعب تافاسم  ىلإ  اولحترا  نييرموسلا  نأ  ىلع  نهربي 
تناكل ةلثامم ، نيهاربب  ةموعدم  كلامعأ  َترشن  ول  هذهك ؛

.كل تلّله  ةيلودلا  ةيملعلا  ةعامجلا 
امع يملعتل  نسلا  نود  ةباش  كنكل  ةفيطل  تنأ   ـ
ىدل ىدص  راثأ  فاشتكالا  اذه  ريثأت  نأ  ضرتفنل  .نيثدحتت 
دحأ ىلإ  روفلا  ىلع  انليحرتب  اورمأ  اوناك  مهنإف  انئاسؤر ،

ءاضعأ ىلإ  انلامعأ  تبسنو  ةقاشلا ، لاغشألا  تاركسعم 
يف دوجو  اهل  نكي  مل  يلود »   » ةظفلف .بزحلا  زاهج 

.يتايفوسلا داحتالا 
؟ ءيش لك  رمط  تدواع  ببسلا  اذهلأ   ـ

؟ انناكم تنك  ول  تلعف  ِتنك  اذام   ـ
ول ...ًابيرقت  ءيش  لك  رمط  تدواع  تنك  ًالئاق : ُتفته 

ةديحولا ةادألا  سيل  رجحلا  اذه  نأ  روصتأ  .كلذ  يل  حيتأ 
...كتعتمأ نيب  اهتلمح  يتلا 

.ةرزش ةرظنب  فوروغيإ  ينقشر 
ءالؤهل ةيصخشلا  ةعتمألا  ضعب  كانه  ناك   ـ

ًايويح ناك  ريسيلا ، رزنلاب  الإ  اهنم  ظفتحن  مل  نيرفاسملا ،
.كلذ اننكمأ  ام  نيسرتحم  لظن  نأ  انم  لك  ىلإ  ةبسنلاب 
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تلآ نييرموسلا  ةلحر  تناك  اذإ  نايردأ ، اريك : يل  تلاق 
نوكت نأ  كاذنآ  حجرملا  نمف  هذهك ، فورظ  يف  اهتياهن  ىلإ 
«. روين ويوي ـ ام ـ  ةبضه   » ىلع ام  ناكم  يف  ةعطقلا 
امكنكمي نكلو  روين ، ويوي ـ  نام ـ  فوروغيإ : حّحص 
اهظفلي يتلا  ةقيرطلا  يه  هذه  رينوبوب ،»  » امهنع الوقت  نأ 

؟ ناملكتت ةعطق  ةيأ  نع  .نويبرغلا  اهب 
مل لاؤس  ىلع  تدر  راظتنا  نود  نم  مث  اريك ، ينتقمر 

ةدراس اهتدالق ، فوروغيإ  ترأو  اهدقع  تعزن  يلإ ، ههجوي 
.هيلع انمدقأ  يذلا  ثحبلا  نع  ًابيرقت  ءيش  لك  هل 

ذإو ءاشعلل ، هل ، هانحرش  امب  علوأ  دقو  فوروغيإ ، اناقبأ 
يف ءاج  ام  وهو  ةفرغ ، انفرصت  تحت  عضو  ةرهسلا ، تلاط 

.انيوأي ناكم  يف  ريكفتلا  ًايلك  انيسنف  هناوأ ،
انلعج ةفرغ  يف  انيلإ  تمّدُق  يتلا  ماعطلا ـ  ةبجو  ءانثأ 

يف هنم  رثكأ  نوتنمدب »  » ةضاير بعلم  يف  ركفن  اهمجح 
امدنع .هتلئسأب  انيلع  فوروغيإ  ّضقنا  ماعط ـ  ةلاص 

، نيتادألا عمج  ىدل  ثدحي  ناك  امع  فشكلا  نم  تيهتنا 
نأ بعصلا  نم  ناكو  ةرهاظلا ، نياعي  هعدن  نأ  انيلإ  لسوت 

اتذختا وتللو  انيتعطق  اريكو  انأ  انبّرق  .ًابلط  هل  ضفرن 
دشأ نوللا  اذه  نأكل  ىتح  ةقرزلا ، ىلإ  ًاليلق  براضلا  امهنول 
هنأ ههجو  ادبو  فوروغيإ  قلمح  .ةريخألا  ةرملا  نم  ًاتوفخ 
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، ةنوآلا كلت  ىتح  ةياغلل  ئداهلا  وه  ناكو ، هتراضن ، داعتسا 
.داليملا ةليل  ةيشع  يبص  هنأك  ًاجاتهم 

؟ ةفاك عطقلا  عمج  مت  ول  امكيأر ، يف  ثدحي ، اذام   ـ
.ةركف ىندأ  يدل  سيل  اريك : ًاقبتسم  تبجأ ،

امهرمع نيتعطقلا  نيتاه  نأ  نادكأتم  امتنأ  لهو   ـ
؟ ةنس نييالم  ةعبرأ 

نم نادكأتم  نحن  لجأ  نيرجح ، اتسيل  امهنإ  اريك : تباجأ 
.امهمدق

نييالمب عّصرم  يّماسم  امهحطس  نإ  ًالئاق : تعبات ،
ردصمل ناتعطقلا  ضرعتت  امنيحو  .رغصلا  ةيهانتملا  بوقثلا 
اهعقوم قباطي  موجنلل  ةطيرخ  نارشنت  ًادج ، يوق  رون 

ول .ةبقحلا  كلت  يف  ءامسلا  هيلع  تناك  يذلا  عقوملا  طبضلاب 
.كلذ تنهرب  تنكل  ةيافك  يوق  رزيل  انفرصت  تحت  ناك 

لثم كلمأ  ال  فسألل ، نكلو  كلذ ، ةيؤر  ًاريثك  تددو   ـ
.زاهجلا اذه 

.ينقلقأ سكعلا  ناك  امبرل  هيلإ : ُتيضفأ 
شهلا عونلا  نم  يهو  ىولحلا ـ  لوانت  نم  غارفلا  دعب 
ةدئاملا فوروغيإ  رداغ  ةرفوب ـ  لوحكلا  هيلإ  ةفاضملا 
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: لاق نأ  ثبل  ام  مث  .ًاباهذو  ةئيج  ةفرغلا  عرذي  عرشو 
روثعلا نكمي  ةصقانلا  عطقلا  ىدحإ  نأ  نادقتعت  لهو   ـ

ديكأت لكب  لجأ ، ةعبسلا ؟ لاروألا  ةقلامع  عقوم  يف  اهيلع 
! لاؤسلل اي  هنادقتعت ، ام  اذه 

! كتباجإ نم  نكمتأ  ول  ًاريثك  ُتددو  اريك : تدر 
.ًاضيأ ةفيطل  ةقيقحلا  يفو  ةلئافتمو ! ةجذاس  ِتنأ 

...َتنأو  ـ
لبق ةدئاملا  تحت  نم  يتبكرب  ةفيفخ  ةبرض  اهيلإ  ُتددس 

.اهترابع نم  يهتنت  نأ 
نام ةبضه  و« ءاتشلا ، لصف  يف  نحن  فوروغيإ : فدرأ 

ثيحب ةفاجو ، ًادج  ةدراب  حاير  اهحاتجت  روين » ويوي ـ   ـ
مايقلا نايونت  له  .ةدّلجملا  ضرألا  ىلع  ىقبي  جلثلا  داكي 

؟ يندعم دقومو  نيتريغص  نيتفرجمب  نينيعتسم  امكتابيقنتب 
اهنإ ةلزانتملا ، ةجهللا  هذه  نع  َّفك  ةلئاق : تدر 

.ندعم نم  ناتعطقلا  تسيل  كتامولعم ، لامكتسال  مث  .ةظيغمل 
ةاوهلل نداعم  ةفشاك  امكيلع  حرتقأ  انأ ال  فوروغيإ : ّدر 
ًاعورشم لب  ئطاشلا ، حطس  تحت  ةعئاض  عطق  نع  ًاثحب 

...ريثكب ًاحومط  رثكأ 
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ّلقتل نكت  ملو  لابقتسالا ، ةعاق  ىلإ  فوروغيإ  انب  لقتنا 
تّلخت ةيماخرلا  ضرألا  تناك  دقف  .ماعطلا  ةفرغ  نم  ًانأش 

مت ثاثألا  اميف  نايدنسلا ، بشخ  نم  ةيضرأل  اهناكم  نع 
نيتحيرم نيتكيرأ  ىلع  انسلج  .اسنرفو  ايلاطيإ  نم  هداريتسا 

.علعلت ةفيثك  ران  تناك  ثيح  ةماخضلا ، ةغلاب  ةأفدم  ةلابق 
ولع ىلإ  ةدعاصتم  دقوملا ، قمع  سحلت  بيهللا  ةنسلأ  تناك 

.قهاش
تحت ًالجر  نيرشع  يلاوح  عضو  فوروغيإ  انيلع  ضرع 
لجأ نم  اريك  هيلإ  جاتحتس  يذلا  داتعلا  لك  نيمأتو  انفرصت 
حيتأ امم  رثكأ  لئاسو  ريفوتب  اهدعو  دقل  .اهتابيقنتب  مايقلا 

ريغ ةدعاسملا  هذهل  ديحولا  لدبلا  امأ  .هنيح  ىتح  اهل 
.اهتافاشتكا عيمج  يف  هكارشإ  ناكف  ةعقوتملا 

.ىجتري يلام  بسك  يأ  رمألا  يف  سيل  ْنأ  هل  اريك  تنّيب 
امنإ ةيراجت ، ةميق  لك  نم  ٍلاخ  هفاشتكا  ىلإ  قوتن  انك  ام 

، ًالئاق كلذ  نم  فوروغيإ  ضعتما  .ةيملع  ةيمهأب  طقف  عتمتي 
: بضغلا هكلمت  دقو 

ةملكلا هذه  ترج  امكدحو  امتنأ  لام ؟ نع  امكثدح  نم   ـ
؟ لام نع  انأ  امكتمّلك  له  .امكناسل  ىلع 

مث ةقداص ـ  اهنظأ  ُتنكو  الك ـ  ةكبترم : اريك ، تباجأ 
يتلا لئاسولا  نأ  انالك  فرعن  اننكل  رذتعت ، اهنأكو  تلاق ،
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مل اذه  انموي  ىتحو  ًامخض ، ًاليومت  لّثمت  يلإ  اهمدقت 
.رشبلا يبحم  نم  ةلق  الإ  يتنهم  ةلوازم  ةليط  فداصأ 

نأ ُتكشوأ  .انل  اهمّدقو  راكيس  ةبلع  فوروغيإ  حتف 
لودعلاب ينتعنقأ  ءادوسلا  اريك  ةرظن  نكل  ةبرجتلل ، ملستسأ 

.كلذ نع 
نم ربكألا  ءزجلا  تسّرك  دقل  همالك : فوروغيإ  عبات 

فورظ يف  كلذو  ةميدقلا ، راثآلا  نع  بيقنتلا  لامعأل  يتايح 
.قالطإلا ىلع  اهنيفرعت  دق  يتلا  كلت  نم  ريثكب  ىسقأ 

نم ديدعلا  تذقنأو  ًايسايس ، مأ  ناك  ًايدسج  يتايحب ، تفزاجف 
ليمجلا نافرعو  فورظلا ، امكل  تحرش  نأ  قبسو  زونكلا ،
ةيميداكأ يف  نورذقلا  صاخشألا  ءالؤه  يل  همدق  يذلا 

رومألا نأكل  .ًايقوس  ًارجات  يرابتعاب  مهؤافتكا  وه  مولعلا 
ىضقنا نوكي  دق  اه  نيقفانم ! نم  مهل  اي  ًاريثك ! مويلا  تريغت 

نئل .يتعمس  نوخطلي  اوكفنا  ام  مهو  دوقع  ةثالث  بيرق  امع 
، ريثكب لاملا  نم  رثكأ  تحبر  دق  نوكأ  امكعورشم  حجن 

ىلإ لمحأ  نل  انأو  ىّلو ، دق  مهتاكلتمم  عم  ىتوملا  نفد  نمزف 
عساتلا نرقلا  تاحول  الو  ةيمجعلا  ديجاجسلا  هذه  يربق 
نمضأ يكل  امكيلإ  ثدحتأ  .يلزنم  ناردج  نيزت  يتلا  رشع 

، ًاماع نيثالث  ذنم  فخن ، مل  ولف  .مارتحالا  نم  ًاعون  يسفنل 
ينم لعج  قحب ، امتلق  امك  انلامعأ ، رْشن  ناكل  انئاسؤر ، نم 
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ظحلا بناجب  نيترم  رمأ  نل  .ًامرتحمو  ًاروهشم  ًايملع  ًاثحاب 
نإ ًايوس  ةلمحلا  هذهب  موقنس  امك  .ًايضام  يل  حنس  يذلا 
انل مستباو  كتايرظن  ززعي  ام  اندجو  اذإو  نيقفاوم ، امتنك 

ةليصح ءاملعلا  ةيعمج  ىلإ  مّدقنس  اهدنع  .ديعسلا  ظحلا 
وأ ال؟ معن  امكبسانت ، له  ةريغصلا ، ةقفصلا  هذه  .انتافاشتكا 
انك يذلا  عضولا  يف  بعصلا  نم  ناك  دقو  اريك ، تددرت 

ةيامحلا ترُّدق  .ليبقلا  اذه  نم  فيلحل  انرهظ  ريدن  نأ  هيف 
ءاش ولو  .اهردق  قح  ةكارشلا  هذه  انل  اهنمؤتس  يتلا 

نيقفارملا نيسراحلا  كلذك  بحصتسي  نأ  فوروغيإ 
نم انل  نوكيس  هتيب ، يف  انلابقتساب  اماق  نيذللا  نيحلسملا 

ينتلداب .انلايتغا  ةلواحم  يف  مهدحأ  بغر  لاح  يف  انلفكي 
، انيلك انب  ًاطونم  ناك  رارقلا  نأ  ذإ  تارظنلا ، نم  ًاديزم  اريك 

.ًالوأ اهيأر  نع  حصفت  نأ  اهماكحأ ، ةماهشللو  تدرأ ، ينكل 
اهل لاق  مث  .ةضيرع  ةماستبا  اريكل  فوروغيإ  ىدبأ 

: ةيدجلا ىهتنم  يف  ةجهلب 
.هذه رالود  ةئاملا  يلإ  يديعأ   ـ

هبيج يف  فوروغيإ  اهسدف  ةيدقنلا ، ةقرولا  اريك  تجرخأ 
.ًاوت

ءاكرش نحن  ةلحرلا ، ليومت  يف  امتمهسأ  ًاذإ ، اذكه   ـ
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يتلا ةيلاملا  لكاشملا  تيّوس  دقو  نآلاو  ًادعاصف ، نآلا  نم 
لاجر ةفصب  انعسو ، يف  له  ًاريثك ، امكلاب  لغشت  اهنأ  تدب 

يك ءاملعك  انميظنت  ليصافت  يف  انمامتها  زّكرن  نأ  ملع ،
؟ هذه تابيقنتلا  ةلمحب  مايقلا  يف  حجنن 

نم ةعاس  لالخ  اّدعأو  ةئطاولا ، ةلواطلا  لوح  اسلج 
.اهيلإ امه  ناجاتحي  فوس  يتلا  تادعملا  لكب  ةمئاق  نمزلا ،

.امهتثداحم نم  ُتينثُتسا  ينأب  ترعش  ينأل  امه »  » تلق
فرصنأل يل  امهلهاجت  ةصرف  تزهتنا  ةيناث ، ةيحان  نمو 

بتك نم  ديدعلا  ُتدجو  .برق  نع  ةبتكملا  فوفر  ةسارد  ىلإ 
ًازجومو رشع ، عباسلا  نرقلا  ءايميخل  ًاميدق  ًازجومو  راثآلا ،
ةلماكلا لامعألاو  همدق ، لثم  يف  حيرشتلا  ملعل  رخآ 

«. دوسألاو رمحألا   » ةياورل ةيلصأ  ةعبطو  امود ، ردنسكلأل 
لداعت نأ  دب  اهيف ال  يرصب  تلجأ  يتلا  بتكلا  ةعومجم  نإ 

يف ةشهدم  ةلاسر  يلاب  تلغش  دقو  .ةيقيقح  ةورث  اهتميق 
تقولا يف  رشع ، عبارلا  نرقلا  ىلإ  اهخيرات  دوعي  كلفلا  ملع 

.امهتنهمب ناعلطضي  فوروغيإو  اريك  هيف  تناك  يذلا 
براقت ةعاسلا  تناك  يبايغ ، اظحال  امدنع  ًاريخأ ،

ةحقو تدبو  ينع ، ثحبت  اريك  تءاجف  ًاحابص ، ةدحاولا 
ةميق لاؤسلل  نأ  ُتصلختساف  .لعاف  انأ  اذام  ينلأست  يهو 

.ةأفدملا مامأ  اهب  تقحلو  ةيعيرقت 
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تادعملا لك  انل  نَّمؤتس  نايردأ ، قّدصُي ، داكي ال  هنإ   ـ
.عساو قاطن  ىلع  تابيقنتب  مايقلا  نم  نكمتنسو  ةيرورضلا 

لثم لضفب  نكلو  كلذ ، قرغتسيس  تقولا  نم  مك  يردأ  ال 
اذإ ةعطقلا ، ىلع  روثعلل  ةريبك  ظوظح  انيدل  تازيهجتلا  هذه 

باصنألا هذه  نيب  ام  عضوم  يف  ًاقح  ةدوجوم  تناك 
.ةيرخصلا

عم اهتددعأ  دق  تناك  يتلا  ةمئاقلا  يف  يرصبب  ُتفط 
، يشارف ليقاوش ، طواسم ، جلاوم ، يوحتو  فوروغيإ ،
، عيبرتلل ًاداتوأ  سايقلل ، ًاراتمأ  سآ ،» يب  يج  » زاهج

مسج ءازجأ  سايقل  ةزهجأ  نيزاوم ، لخانم ، ةكبشم ، زجاوح 
ديلوت ةطحم  رابغلا ، صتمت  سناكم  ةطغاض ، تالآ  ناسنإلا ،
ريوصت تالآ  تادادع ، ًامايخ ، ًاليل ، لمعلل  حيباصمو  ءابرهك 
خذابلا درجلا  اذه  صقني  ناك  ًائيش  نأ  ادب  ام  يفارغوتوف ،

فوروغيإ عفر  .يصاصتخا  نزخمب  ريدجلا  تادوجوملاب ،
نالجر لخد  تاظحل  دعبو  ةلواط ، قوف  ةعوضوملا  ةعامسلا 
.روفلا ىلع  ابحسناو  ةمئاقلا  امهملسف  هلابقتسا ، ةفرغ  ىلإ 

رهظ لبق  ًاّدعم  نوكيس  ءيش  لك  ًايطمتم : فوروغيإ ، لاق 
.دغ

؟ كلذ لك  لسرتس  فيك  هلاؤس : ىلع  تؤرجف  انأ  امأ 
نع منت  ةرظنب  ينقمر  يذلا  فوروغيإ  ةيحان  اريك  تراد 
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: رفظلا
نحنو تقولا  رخأت  دقل  اهراظتنا ، يفو  ةأجافم ، اهنإ   ـ
ةّبهأ ىلع  انوك  .روطفلا  ناوأ  امكارأس  مونلا ، ىلإ  ةجاح  يف 

.ةوحضلا رخآ  يف  قلطنن  فوس  دادعتسالا ،
فويضلا ةفرغل  ناك  .انتقش  ىتح  سارحلا  دحأ  انقفار 

كشأ ينكل  اهل ، ليثم  ىلع  طق  تدّدرت  ُتنك  ام  .رصق  لكش 
اهيف ماننس  يتلا  كلت  نم  عسوأ  ةفرغ  ءانب  ناكمإلا  يف  نأ 

يقلتست نأ  كنكمي  ثيحب  ًادج  ًاريبك  ريرسلا  ناك  .ةليللا  هذه 
شارفلا ىلع  اريك  تبَثَو  .ضرعلاب  امك  لوطلاب  هيلع 
اهتدهاش نكأ  مل  .اهب  قاحللا  ىلإ  ينتعدو  ريثولاو  كيمسلا 

...ذنم ةجهبلا  هذه  لثم  يف 
فالآ تزجو  ًارارم ، يتايحب  تفزاج  تنك  دقل 
يدهأ نأب  تيفتكال  ُتملع  ول  .اهيلع  روثعلل  تارتموليكلا 

يلع رمألا  فقوتي  لاوحألا ، قلطم  يف  ًالخنمو ! ًاشفر  اهيلإ 
ًايفاك ءيش  لقأ  ناك  ذإ  يناتاو ، يذلا  ظحلا  رّدقأ  نأ  يدحو 
اهتزنك تعلخ  اهلوط ، لكب  تطمتف  .اهبحأ  يتلا  ةأرملا  رمغأل 

ام .أطابتأ  الأب  ريثم  لكشب  يلإ  ةريشم  اهردص  ةلامح  تّلحو 
.كلذ يف  ةينلا  يل  تناك 

تنك
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ىلع ةديازتم  ةعرسب  يرجت  راوكاجلا  ةرايس  تناك 
ريسو يفيرلا ، نكسملا  ىلإ  ةيدؤملا  ةريغصلا  قيرطلا 

ءوض يف  ًافلم  حّفصتي  يفلخلا ، دعقملا  يف  سلاجلا  نوتشآ ،
هقئاس نلعأو  فتاهلا  ّنر  .ًابئاثتم  هقبطأف  فقسلا ، سوناف 
: وكسوم حرش  .هيلإ  هلّوحف  وكسوم ، هردصم  لاصتا  نع 
ةطحم يف  كقيدص  ليبس  ضارتعا  يف  قّفون  مل   ـ
ةباقر نم  اتلفأ  امهنأ  الإ  افرصت ، فيك  ملعأ  ال  كستوكرا ،

.انلاجر
! رّدكم ربخل  هنإ  نوتشآ : جعزنا 

رجات لزنم  يف  لاكياب  ةريحب  ىلع  امهنإ  وكسوم : فدرأ 
.تايداع

؟ امهباوجتسال نورظتنت  اذام  ًاذإ ،  ـ
يف هدناسي  نم  هل  فوروغيإ  نأل  ًالوأ ، هنم  اجرخيلف   ـ

ىنمتأ الو  ريغص ، شيج  ةيامحب  معني  يفيرلا  هتيبو  ةقطنملا ،
.مد مامح  ىلإ  فيقوت  درجم  ليحتسي  نأ 

.تآجافملا نم  ًاسارتحا  لقأ  كتفرع   ـ
لّخدت اذإف  .كلذ  ىلع  دوعتلا  كيلع  قشي  هنأ  ملعأ   ـ
نوكيس اهدنع  مهيلع ، درلاب  فوروغيإ  لاجر  ماقو  يلاجر 
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اذه لثم  بابسأ  ةيداحتالا  تاطلسلل  حرشن  نأ  بعصلا  نم 
مايقلا بلط  نود  نم  ةصاخبو  مالظلا ، حنج  تحت  موجهلا 
ةيحانلا نم  انلّوخي ، ءيش  ال  لاوحألا ، لك  يف  .ًاقبسم  كلذب 

.نيملاعلا نيذه  قحب  مول  يأ  هيجوت  ةينوناقلا ،
؟ تايداع رجات  تيب  يف  امهدوجو  يفكي  الأ   ـ

نإ ام  نحنف ، ًاروبص  نك  .ةميرج  اذه  دعي  ال  الك ،  ـ
كاذ ريثي  نأ  ريغ  نم  امهاقلتن  ىتح  امهرحج  نم  اجرخي 

.دغ ءاسم  ةرئاطلاب  كيلإ  امهلاسرإب  كدعأ  .جيجض  ىندأ 
، ةئجافمو ةداج  ةروصب  راوكاجلا  ةرايس  تفرحنا 
نم زاهجلا  يخري  نأ  كشوأو  دعقملا  ىلع  نوتشآ  قلحزتف 

ًامطترم هتسلج  يف  لدتعا  مث  قفترملاب ، كسمت  هنكل  هدي ،
.هقئاسل هئايتسا  نع  برعأو  يجاجزلا  زجاحلاب 

ام لمعب  مايقلا  لواحت  ملأ  ًالئاستم : همالك ، وكسوم  عبات 
؟ ةفداصم يراطخإ ، نود 

؟ حّملت مالإ   ـ
دقل .ايربييس  رباعلا  راطقلا  يف  عقو  ريغص  ثداح  ىلإ   ـ

ام .اهسأر  ىلع  فينع  برضل  ةكرشلا  ةفظوم  تضرعت 
.ةمجمجلا يف  يّدج  ّضر  نم  وكشت  ىفشتسملا  يف  تلاز 
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ةأرما برض  .يزيزع  اي  كلذ ، ىلع  عالطالا  ينفسؤي   ـ
.ًاعينش ًالمع  ّدعي 

امل راطقلا ، يف  اهقيدصو  راثآلا  ةملاع  نكت  مل  ول   ـ
نيشملا ءادتعالا  اذه  نأ  رهظي  نكلو  كقدص ، يف  تبترا 

كلذ يف  ىرأ  نأ  يل  له  .اهنالغشي  اناك  يتلا  ةبرعلا  يف  عقو 
ناك ام  تنأو ، ةفداصم ؟ ريغ  ءيش  الو  ةفداصم ، درجم 

، يتقطنم يف  اميس  الو  يرهظ ، ءارو  نم  لمعلاب  كل  حمسُيل 
؟ كلذك سيلأ 

.يننيهي يلإ  كتراشإ  درجم  نإ  ًاعبط ال ، نوتشآ : باجأ 
ةطبر نوتشآ  حلصأ  .ًاددجم  فنعب  ةرايسلا  تحّجرت 
امدنعو .هتلابق  جاجزلاب  ةديدج  ةرم  مطتراو  ةيشارفلا  هقنع 

.طخلا قّلع  دق  وكسوم  ناك  هديب ، فتاهلا  ذْخأ 
ءارو يجاجزلا  زجاحلا  ضفخناف  رز ، ىلع  نوتشآ  طغض 

.هقئاس دعقم 
دوقت اذامل  مث  وحنلا ؟ اذه  ىلع  يضخ  نم  تيهتنا  له   ـ
قابس ناديم  يف  ملعأ ، ام  ىلع  انسل ، ةعرسلا ؟ هذه  لثمب 

! تارايسلل
ناهتسُي ال  ًاردحنم  لزنن  اننكل  يديس ، اي  الك ،  ـ

ينكل يعسو ، يف  ام  لذبأ  ينإ  تتلفأ ! حباكملاو  هرادحناب ،
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ام ةرفح  لّمحت  ىلإ  رطضن  نأ  ىشخأ  كمازح ، ليكبتل  كوعدأ 
ةبرعلا هذه  فاقيإ  يف  تبغر  ام  اذإ  ًانكمم ، كلذ  نوكي  نإ 

.ةقلغملا ةيناطيشلا 
هنم هبلط  ام  ذّفنو  ءامسلا  ىلإ  هينيع  نوتشآ  عفر 

يلاتلا فطعنملل  يدصتلا  يف  ريخألا  اذه  حجن  .هقئاس 
ىوس رخآ  رايخ  هيدل  نكي  مل  هنأ  ريغ  ةمئالم ، ةقيرطب 

ةمداقلا ةنحاشلا  بنجتل  لقح  يف  صوغلاو  قيرطلا  ةرداغم 
.ههاجت

ريس باب  قئاسلا  حتف  اهناكم ، يف  ةرايسلا  تدمجت 
، يرجي امم  ًائيش  يعي  نكي  مل  .جاعزإلل  رذتعاو  نوتشآ 

اهبلطل بهذ  دقو  اهكرحم ، ةنياعمل  ًاثيدح  تعضخ  ةرايسلاف 
نوتشآ ريس  هلأس  .طبضلاب  قيرطلا  كولس  لبق  بآرملا  نم 
قئاسلا حتف  .ةرايسلا  يف  بيج  حابصم  هتزوح  يف  ناك  نإ 

.روفلا ىلع  ًادحاو  هلوانو  حيلصتلا  ةدع  قودنص 
ام لكيهلا  تحت  رظنأ  ًاذإ ، ايه  كل ! ًابت  نوتشآ : هرمأ 

.ثدح يذلا 
ّسدني نأ  ًانّيه  نكي  مل  .بلطلا  ذفنو  هترتس  قئاسلا  علخ 
.فلخلا نم  هرورم  ربع  كلذ  ىلإ  لصوت  هنكل  ةبكرملا  تحت 

ىتح هسأر  نم  نيطلاب  ثّولت  دقو  ًاددجم  رهظ  تاظحل ، دعب 
.بوقثم حبكملا  ضوح  نأ  كابترالا  غلابب  نلعأو  هيمدق ،
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لوقعملا ريغ  نم  ادب  ذإ  نوتشآ ، باترا  ىلوألا  ةلهولل 
دواع مث  .ةّظفو  ةدمعتم  ةقيرطب  هيلع  مهدحأ  دقحي  نأ 
هريدم هيلع  اهضرع  يتلا  ةيفارغوتوفلا  ةروصلا  يف  ريكفتلا 

يف سلاج  وهو  زّكري ، يروفيإ  ادب  .نمألا  نع  لوؤسملا 
.مستبي كلذ  ىلإ  ناكو  فدهلا ، ىلع  هدعقم ،
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سيراب
هادهأ يذلا  باتكلا  ىلع  فلألا  ةرملل  علّطي  يروفيإ  ناك 

دنع ًاددجم  فقوت  .جنرطشلا  ةبعل  يف  هكيرش  موحرملا  هيلإ 
أرقيل ءادهإلا ) اهيلع  بتكي  ءاضبي  ةحفص   ) ةياقولا ةحفص 

: ًاضيأو ًاضيأ  ءادهإلا 
هصقني ءيش  الف  كباجعإ ، لانيس  باتكلا  اذه  نأ  فرعأ  »

«. انتقادص نوبرع  ىتح  هيف ، دوجوم  ءيش  لك  نأل 
جنرطشلا ةبعل  يف  صلخملا  ككيرش 

زريكاف

هتعاس ىلإ  رظن  لب  ًائيش ، رمألا  نم  بعوتسي  مل 
موقيل لزنو  هقنع  لوح  ًاحاشو  دقع  هفطعم ، ىدترا  .ًامستبم 

رسج  » غلب نيح  .نيسلا  فاوح  دادتما  ىلع  ةيليللا  هتهزنب 
.رتلاو ىدان  يرام ،»

؟ يب قاحتلالا  َتلواح  له   ـ
نم ًاسئاي  تنك  .لئاط  الب  نكلو  ةدع ، تارم   ـ

امهنأ ودبي  كستوكرا ، نم  نايردأ  يب  لصتا  دقل  .كتبطاخم 
.قيرطلا يف  تاقياضمل  اضرعت 
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؟ تاقياضملا نم  عون  يأ   ـ
.امهلايتغا لواح  نم  كانهف  حجرألا ، ىلع  ةجعزم   ـ

دهج نم  يتوأ  ام  لكب  ًايعاس  رهنلا ، ةيحان  يروفيإ  رظن 
.هئوده ىلع  ظفاحي  نأ 

يهتني دقف  انه ، ىلإ  امهتداعإ  نم  دب  ال  رتلاو : فدرأ 
ىلع يسفن  حماسأ  نل  انأو  هوركمل  ضرعتلا  ىلإ  امهب  رمألا 

.اذه
ملعت له  .يسفنل  كلذ  رفغأ  نل  رتلاو ، اي  انأ ، كلذكو   ـ

؟ فوروغيإ الباق  اناك  نإ 
امدنع هنع ، ثحبلل  نييضام  اناك  ذإ  كلذ ، ضرتفأ   ـ

اريك نكت  مل  ولو  .ًادج  ًاقلق  ودبي  نايردأ  ناك  .فتاهلا  انقلع 
.ديكأت لكب  هجاردأ  داعل  دحلا ، اذه  ىلإ  ةممصم 

؟ هذه هتين  كغلبأ  له   ـ
ّيلع بعصو  ًارارم ، هذه  هتينمأ  ىلإ  راشأ  دقل  لجأ ،  ـ

.هاجتالا اذه  يف  هّثحأ  مل  ينأ  ًالعف 
عيباسأ ةعضب  وأ  مايأ  ةلأسم  ىوس  كلذ  سيل  رتلاو ،  ـ

.ًاصوصخ نآلا  عجارتن  نأ  انعسي  .رثكألا ال  ىلع 
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؟ امهتيامحل ةليسو  يأ  كلمت  الأ   ـ
اهنكمي يه  اهدحو  دغلا ، نم  ًارابتعا  ديردمب  لصتأس   ـ

اذه ءارو  وه  هنأ  ةظحل  كشأ  ال  انأو  .نوتشآ  يف  ريثأتلا 
ريرمتل ةمزاللا  ريبادتلا  تذختا  دقل  .ديدجلا  يربربلا  لمعلا 

كلذ نأ  دقتعأ  ال  نكلو  ءاسملا ، اذه  اهيلإ  ةزجوم  ةلاسر 
.ضرغلاب يفي 

الو ارتلكنإ ، ىلإ  ةدوعلاب  نايردأل  لوقأ  ًاذإ  ينعد   ـ
.ناوألا تاوف  َّنرظتنن 

تلق نأ  قبسو  رتلاو ، اي  نآلا ، ًاريثك  تقولا  رخأت  دقل   ـ
.عجارتلا اننكمي  ال  كلذ ، كل 

يف قرغتسم  وهو  هعضوو ـ  فتاهلا  يروفيإ  قّلع 
.هتيب ىلإ  ًاعجار  لفقو  هفطعم ، بيج  يف  هراكفأ ـ 
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ايسور
سقطلا ناك  اميف  راتسلا ، لدسأو  انتفرغ  مدخلا  دحأ  لخد 

.انرهبي ًاعطاس  راهنلا  رونو  ًاليمج 
ةينيص مداخلا  عضو  .فاحللا  تحت  اهسأر  اريك  تفخأ 
زهانت تداك  ةعاسلا  نأ  انيلإ  ًاريشم  ريرسلا  برق  روطفلا 

ةعتمألاو ةعاقلا ، يف  ًارهظ  انراظتناب  مهنأو  ةرشع ، ةيداحلا 
.فرصنا مث  ةزهاج ،

رخؤمب رظنتو  روهظلا ، ىلإ  ةيناث  دوعي  اريك  نيبج  تيأر 
ةريطف تلوانتو  اهدي  تّدمف  تانجعملا ، ةلس  ىلإ  اهينيع 

.تامقل ثالث  يف  اهتمهتلاو  لكشلا  ةيلاله 
الأ ًاوت : اهل  هتمدق  يذلا  ياشلا  فشرت  يهو  تّنأ ، مث 

.نينثا وأ  ًاموي  انه  ءاقبلا  اننكمي 
نلو ...مخف  قدنف  يف  عوبسأل  كوعدأ  ندنل ، ىلإ  دعنل   ـ

.ةفرغلا نم  جرخن 
يف بغرت  الأ  شويرب :»  » ةعطق ىلع  ةّضقنم  تلاق ،

.فوروغيإ عم  نامأ  يف  انه  نحن  انه ؟ ءاقبلا 
ِسمأ .لجرلا  اذهل  كتقث  ءاليإ  يف  تعّرست  كنأ  ىرأ   ـ
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نحن نيأ  ىلإ  لهجأ  هاكيرش ، مويلا  نحن  اهو  هفرعن ، انك ال 
.انرظتني يذلا  امو  نابهاذ ،

.فدهلا نم  برتقن  اننأب  رعشأ  ينكل  انأ ، كلذك   ـ
انيربق مأ  ةيرموسلا  روبقلا  نم  اريك ، فده  يأ  نم   ـ

؟ نحن
: ةدحاو ةبثوب  ةضهانو  فاحللا ، اهنع  ةحيزم  تلاق 

.هضرع ضفرن  اننأ  فوروغيإل  حرشأس  دعنل ! ًانسح ،
يسكات ةرايس  يف  جورخلاب ، هسارح  انل  حمس  نإ  زفقنسو ،
.ندنل ىلإ  ةعلقم  ةرئاط  لوأ  بكرن  مث  راطملا ، ىلإ  ةهجوتم 

نع ةلطاع  ينأ  يمسا  لجسأل  سيراب  ىلع  ًاليلق  جّرعأس 
نم ةدافتسالا  يف  قحلا  كل  له  ...عقاولا  يف  .لمعلا 

؟ ارتلكنا يف  ةلاطبلا  ضيوعت 
نكلو رمتسنل ، قفاوم ، ةحقو ! ينوكت  نأل  يعاد  ال   ـ

لك فقون  ديدج ، نم  رطخ  ىندأ  اندَّدهَت  ام  اذإ  ًالوأ : ينيدع 
.ءيش

ام يل  فّرع  ريرسلا : ىلع  ةيناث  سلجت  يهو  تلاق ،
.رطخب هدصقت 

مهدحأ لواحي  امدنع  اهتبجأو : يدي  نيب  اههجو  ُتممض 
فاشتكالا ىلإ  كتيهش  نأ  ملعأ  رطخ ! يف  تنأف  كلاتغي ، نأ 
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يتلا رطاخملا  يعت  نأ  يغبني  نكلو  ءيش ، لك  نم  ىوقأ 
.ناوألا تاوف  لبق  اهل  ضرعتن 

ءاسك ًايدترم  لزنملا ، ةعاق  يف  انرظتني  فوروغيإ  ناك 
ول .هسأر  ىلع  ةعبقو  ضيبألا  ورفلا  نم  ًاعساوو  ًاليوط 

انمَّلسو .يتينمأ  تققحتل  فوغورتس » لاشيم   » ءاقلب تملح 
ال نيوشحم  نيريصق  نيفطعمو  نيتعبقو  نيزافقو  نيتيقاط 

.انيفطعمب ةنراقم  امهل  ريظن  ال  رطملا ، امهقرتخي 
ازّهجتف بهذن ، ثيح  ًادج  سراق  سقطلا  نأ  ةقيقحلا   ـ

يلاجر متهيس  اميف  قئاقد ، رشع  نوضغ  يف  قلطننس  ًاديج ،
.فقوملا ىلإ  لزننلو  يناعبتإ  .امكتعتمأب 

ةعومجم تناك  ثيح  يناثلا  ىوتسملا  يف  دعصملا  فقوت 
ىلإ ةيضايرلا  هيبوك » « ـ لا ةرايسلاب  ًاءدب  تارايسلا  نم 

.مات ماظن  يف  ةفوفصم  ةريبكلا  ةيسائرلا  نيزوميللا » »
تاجاحلا يف  الإ  لمعت  ال  كنأ  ىرأ  فوروغيإل : تلق 

.ةميدقلا
.ال عقاولا ، يف  ةرايسلا : باب  حتفي  وهو  ينباجأ ،

نايرخأ ناترايسو  اننامدقتت ، ناتقلغم  ناترايس  تناك 
كلسو عراشلا  ىلإ  راصعإلاك  انجرخ  .ةرخؤملا  يف  ناريست 

.ةريحبلل يذاحملا  قيرطلا  بكوملا 
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، ًائطخم نكأ  مل  نإ  ةيبرغلا ، ايريبيس  نإ  هتلأس : ليلق  دعب 
تبّسحت لهف  انه ، نم  رتموليك  فالآ  ةثالث  ةفاسم  ىلع 

؟ ةدحاو ةعفد  اهيلإ  يضمن  اننأ  مأ  ليوبتلا  لجأ  نم  فقوتل 
، ةأجف ةرايسلا  تفقوتف  هقئاس ، ىلإ  فوروغيإ  راشأ 

.يوحن رادتساو 
ةلحرلا هذه  تناك  نإ  ًالوطم ؟ يتقياضم  ترّرق  له   ـ

.لوزنلا كتعاطتسا  يف  لاز  امف  كل ، جاعزإ  ةاعدم 
، ةريحبلا هايم  نم  ًاداوس  دشأ  ةرظنب  اريك  ينتقشر 

ليبسلا فيك  .يلإ  هدي  ّدم  يذلا  فوروغيإل  يراذتعا  تمدقف 
ةرايسلا تدواع  ءافرش ؟ نيب  متت  امدنع  ةحفاصم  ضفر  ىلإ 
ةعاسلا فصن  ءانثأ  ةملكب  انم  يأ  سبني  ملو  اهقالطنا ،

، ليلق دعب  .جولثلاب  ةّوسكم  ةباغ  يف  قيرطلا  لغوتو  .يلاتلا 
بكوملا أطبأ  .ةناتف  ةريغص  ةيرق  يهو  يتوك ،»  » انغلب

ريغ نيربنع  هتياهن  يف  انفشتكا  ًارصتخم ، ًابرد  ًاكلاس 
تارايسلا تنكر  نيح  فوروغيإ ، اناعد  .قيرطلا  نم  نييئرم 

كلت زارط  نم  ناتيحورم  تناك  نيينبملا ، لخاد  .هتعباتم  ىلإ 
دونجلا لقنل  يسورلا  شيجلا  اهلمعتسي  يتلا  ةمخضلا 

يف اهل  تاليثم  تدهاش  نأ  قبسو  .نيتفقوتم  تادعملاو 
داحتالا اهضاخ  يتلا  برحلا  لوح  ةيفحص  تاقيقحت 
.برق نع  طق  اهدهاشأ  مل  نكلو  ناتسناغفأ ، يف  يتايفوسلا 
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نل ىلوألا : ةيحورملا  هاجتاب  ًامدقتم  فوروغيإ ، لاق 
.رامقلا بعل  يف  اهتبسك  ينكل  كلذك ، ينقدصت 

وحن قلستي  يذلا  ملسلا  ىلإ  تردابو  ةيهال ، اريك  ينتقمر 
.ةروصقملا

؟ ًاقح تنأ  صاخشألا  نم  عون  يأ  فوروغيإ : ُتلأس 
نم سأيأ  نلو  فيلح ، انأ  يرهظ : ىلع  ًاتبرم  لاق ،
يف ءاقبلا  نالّضفت  مأ  نادعصتأ  .فاطملا  ةياهن  يف  امكعانقإ 

؟ ربنعلا اذه 
ةرجحب ينركذت  اهتعسل ، ًارظن  رايطلا ، ةرجح  تناك 

نم قلستت  ةعفار  تابرع  تناك  .طخلا  ىلع  لمعت  ةرئاط 
يذلا رابنألا  يف  ةريبك  قيدانص  ةلزنم  يفلخلا  بابلا  لالخ 

ةعاطتساب ناك  .ماكحإب  هيف  اهنوبتري  فوروغيإ  لاجر  ناك 
.ًابكار نيرشعو  ةسمخ  لبقتسي  نأ  دعاقمب  دَّوزملا  مسقلا 

فلأ رشع  دحأ  هتوق  كرحمب  زَّهجملا  غيملا 26  نأ  ادب 
نأك هبحاص ، راختفا  طحم  وه  ًاناصح  نوعبرأو  ناتئامو 

تاطحم عبرأ  يف  فقوتنس  .لويخ  ةيبرتب  قلعتي  رمألا 
انتلومحب ةيحورملا ، لمع  ىدم  ناك  .دوقولاب  دوزتلل 

رتموليك فالآ  ةثالث  انلصفتو  رتموليك ، فالآ  ةتس  ةرّدقملا ،
ىدحإ دعب  اهلصنس  يتلا  روين ،» ويوي ـ  نام ـ   » نم

فوروغيإ لاجر  ققحتو  تاعفارلا  تعجارت  .ةعاس  ةرشع 
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مث تادعملا ، قيدانص  دشت  يتلا  ةمزحألا  نم  ةريخألا  ةرملل 
جراخ ىلإ  ةيحورملا  تَّرّجو  رابنألا  باب  ًاددجم  عفترا 

.ربنعلا
يف جيجضلا  راصو  ريفصلاب ، نيبروتلا )  ) ةفنعلا تأدب 

راّودلا تارفش  تذخأ  امدنع  ناذآلل  ًاّمصم  رايطلا  ةرجح 
.نارودلا يف  ينامثلا 

اديفتسا جيجضلا ، ىلع  ناداتعت  فوس  فوروغيإ : حّرص 
سانلا نم  ةلق  امك  ايسور  نافشتكتس  دهشملا ، نم 

.اهودهاش
ةليقثلا ةلآلا  تحارو  هديب  انل  حوليل  رايطلا  رادتسا 
اهمّدقم لام  ضرألا ، نم  راتمأ  ةسمخ  ولع  ىلع  .عفترت 

.ةوكلاب اريك  تقصتلاو 
ديعبلا يف  فوروغيإ ، انّلد  ناريطلا ، نم  ةعاس  باقعأ  يف 
كسناك ىلع  مث  يكسناليإ  ةنيدم  ىلع  انراسي ، ىلإ 

لاجم يف  لوخدلل  ًابنجت  اهنم  ًاديعب  انثكم  يتلا  كرايونسركو 
نوؤشب ًاّملم  انرايط  ادب  .نييوجلا  نيبقارملا  تارادار  ةيطغت 

انل تءارت  ءاضيب  تاحاسم  قوف  الإ  قلحن  نكن  ملف  هتمهم ،
ـ  نيحلا نيب  ّزحي ـ  دمجتم  رهن  ناكو  .اهل  دودح  امنأك ال 
طُخ ملق  ةحطش  وأ  يضف  كلس  هنأك  ضرألا  هجو  رخآلاو ،

.ةقرو ةعطق  قوف 
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ىلع ادوأ ، رهن  دادتما  ىلع  دوقولاب  لوألا  دّوزتلا  ناك 
تّطح ثيح  يماغاطأ  ةنيدم  نم  تارتموليك  ةعضب  دعب 
اتألم ناتللا  جيرهصلا  اترايس  تقلطنا  كانه ، نم  .انتيحورم 

.انتانازخ
مهو هلاجر  ىلإ  هرصبب  ًاصخاش  فوروغيإ ، انل  لاق 

: ةيحورملا لوح  نوكرحتي 
امدنع لاجترالل  ناكم  الو  ميظنت ، ةلأسم  ءيش  لك   ـ

ول .رفصلا  تحت  نيرشع  جراخلا  يف  ةرارحلا  ةجرد  نوكت 
يف نيدمجم  انثبلو  ددحملا  دعوملا  يف  دوقولاب  دّوزتن  مل 

.تاعاس عضب  لالخ  انه  انتمل  ضرألا ،
فوروغيإ ناك  .انلجرأ  ردخ  ليزنل  انفقوت  ةصرف  انمنتغا 

.قاطي دربلاف ال  قح ، ىلع 
تناك امنيب  ةيحورملا ، نتم  ىلع  ًاددجم  اندعص 
تأدب .ةباغلا  هاجتاب  دتمي  جردم  ىلع  اتدعتبا  ناتنحاشلا 
ةرجح تحت  نيفّلخم  وجلا  يف  انعفتراف  ةيناث  ريفصلاب  ةفنعلا 

.ًابيرق حيرلا  اهوحمتس  يتلا  انوررم  راثآ  رايطلا 
مل ينكل  ةرئاطلا ، لخاد  تابارطضاب  تسسحأ  دق  تنك 

ساسحإلا اذه  ناك  ام  .ةيحورم  يف  اهب  ترعش  ةتبلا  نكأ 
نم عونلا  اذه  لثم  يف  يلإ  ةبسنلاب  ءاوهلا » ةيدومعم  »
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ةيحورملا َّلقتسأ  نأ  اماكاطأ ، يف  يل ، قفتا  دقل  .تايلآلا 
.ةلثامم فورظ  يف  سيل  نكلو  يداولا ، ىلإ  لصأل  ًارارم 
زازتهالل انضّرعتف  انهاجتاب ، ةمداق  ةيجلث  ةفصاع  تناك 

ريغ تاهاجتالا ، لك  يف  حجرأتت  ةرئاطلا  تناك  اميف  ًاليوط ،
قلقلل ةرداب  يأ  فوروغيإ  هجو  ىلع  ظحلأ  مل  ينأ 

امل ليلق ، دعب  مث ، .رطخلا  نع  ىأنمب  اننأ  تصلختساف 
فوروغيإ ناك  اذإ  ام  تلءاست  فنعأ ، ةزهل  ةرئاطلا  تضرعت 

داع امدنع  .هفوخ  راهظإب  توملا ، ةهجاوم  يف  ىضري ،
تفغ ةيناثلا ، ةرملل  دوقولاب  دوزتلا  بقع  ًاددجم  ءودهلا 
نوكت اهّلع  ّيعارذ  نيب  اهتنضحف  يفتك ، ىلإ  ةدنتسم  اريك 
ةحسم فوروغيإ  ةرظن  يف  تفشتكاو  ةحار ، رثكأ  عضو  يف 
رادتسا هنكل  ةماستبا  هيلإ  ُتهجوف  .يتشهد  تراثأ  فطع 

.يتيؤر مدعب  رهاظتو  ةوكلا  ةيحان 
سيل ةرملا ـ  هذه  ثلاثلا ـ  ةيحورملا  طوبه  ناكو 
انيلع ترذعتو  ةدبرعلا  تدواع  ةفصاعلا  نأل  لزنن ، نأ  ًادراو 
ىتح ةيحورملا  نع  داعتبالا  ةرطاخملا  نم  ناكف  ةيؤرلا ،
ىلإ ًاهجوتم  ضهنف  فوروغيإ  قلقلا  رواس  .راتمأ  ةعضبل 

هبطاخو رايطلا  دعقم  جاجز  ىلع  ىنحنا  ةدايقلا ، ةروصقم 
دعب عجر  .اهيناعم  مهفأ  مل  تاملك  لدابت  ىرج  .ةيسورلاب 

.انتلابق سلجو  تاظحل 
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؟ ةلكشم نم  له  هْتّلأسف : اريك ، تقلق 
، قزأملا اذه  نم  انلاشتنال  تانحاشلا  لصت  مل  نإ   ـ

.ةيدج ةلكشمل  ضرعتن  فوسف 
، اهتالاح أوسأ  يف  ةيؤرلا  تناك  ةوكلا ، ىلإ  يرودب  ُتلم 

ريثت ةديدج  ةفصع  لكو  ًاعطقتم ، ًايوق  ًافصع  فصعت  حيرلاو 
.جلثلا نم  ًالتك 

ديلجلا نّوكت  رطخل  ةيحورملا  ضرعتت  الأ  هتلأسف :
؟ اهيلع

ةدوزم تاكرحملا  ءاوه  ذفانمف  ّالك ، فوروغيإ : باجأ 
يف ماهمب  مايقلا  ىدل  اهنع  ديلجلا  ةلازإ  نيمأتل  تانخسمب 

.ًادج ةيندتم  ةيرارح  تاجرد 
ضوهنلا فوروغيإ  دواع  ةروصقملا ، َرَبع  رفصأ  عاعش 
نيومتلا تانحاش  حيباصمب  قلعتي  رمألا  نأ  حايتراب  ظحالو 

عيمج رافنتسا  دوقولاب  تانازخلا  ءلم  ىضتقاو  .ةيوقلا 
، هتلآ رايطلا  رّيس  ىتح  تانازخلا  تألتما  نإ  امو  .لاجرلا 

ءدبلا لبق  ةرارحلا  عفترت  امثير  راظتنالا  نم  دب  ناك ال  نكلو 
اريك نكت  مل  .ًاضيأ  نيتعاس  ةفصاعلا  ترمتساو  .عالقإلاب 

نينيجس انك  اننكل  كلذ ، ينعسو  ام  اهتنأمطف  ماري ، ام  ىلع 
نتم ىلع  انك  ول  امم  ًاّجر  رثكأو  هذه ، نيدرسلا  ةبلع  يف 
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.ءامسلا تعشقنا  ًاريخأ ، .جئاه  هرحب  موي  يف  ديص  بكرم 
امدنع اذكه  سقطلا  نوكي  املاطل  فوروغيإ : انل  لاق 
حبصأ أوسألا  نكل  لصفلا ، اذه  يف  ايريبيس  قوف  قّلحن 

نم تاعاس  عبرأ  انمامأ  لاز  امف  احيرتسا ، .انءارو 
ةنسحلا تادارإلا  لك  ىلإ  جاتحنس  انلوصو  روفو  ناريطلا ،

.ميخملا بصنل 
انتادعم نكل  ماعط ، ةبجو  انيلع  اوحرتقا  دق  اوناك 

نم نكمي  ام  لقأ  لبقتتل  تناك  ام  ةلماعملا  ءوسل  ةضرعتملا 
.مونلا تدواعو  يتبكر  قوف  اهسأر  اريك  تعضو  .ماعطلا 

نم تينحناف  .تقولا  ةيجزتل  ءرملا  هلعفي  ام  ريخ  اذه  ناكو 
.ةوكلا ةيحان  ديدج 

الإ انسل  لامشلا : ةهج  ىلإ  ًاريشم  فوروغيإ ، انل  لاق 
يناقّدص نكل  .اراك  رحب  نم  رتموليك  ةئامتس  ةفاسم  ىلع 

ًاليوط ًانمز  كلانه  ىلإ  مهلوصو  قرغتسا  نييرموسلا  نأ 
! نحن انلعف  امم  لوطأ 

.ام ًائيش  حملت  نأ  اهرودب  ةلِواحم  ةفقاو  اريك  توتسا 
ىلختف ةدايقلا ، ةروصقم  ىلإ  هجوتلا  ىلإ  فوروغيإ  اهاعد 
ُتقحل .هدعقم  يف  اهسلجأو  هناكم  نع  اهل  دعاسملا  رايطلا 

، ةديعسو ةروهبم  ةروحسم ، تناك  .ًامامت  اهفلخ  ًافقاو  اهب 
نع يتاظفحت  لك  ليزت  لاحلا  هذه  يف  اهايإ  يتيؤر  تناكو 
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كرتت دق  ًايوس  اهانشع  يتلا  ةرماغملا  هذه  .ةلحرلا  ةعباتم 
يف تارطاخملا  نإ  يسفن  يف  تلقو  ةقراخ ، تايركذ  انيف 

.دوهج نم  هلذبن  ام  ًاريخأ  قحتست  دق  كلذ  ليبس 
ًاموي رومألا  هذه  ِتيور  ول  اريكل : ًالئاق  ُتخرص ،

! كوقدصي نل  مهنإف  كدالوأل ،
يذلا تفاخلا  توصلا  اذهب  ينتباجأ  اهنكل  يلإ ، تفتلت  مل 

: اهل هُتدهع 
باجنإ يف  بغرت  كنأ  يل  لوقت  نأ  يف  كتقيرط  يهأ   ـ

؟ كل لافطأ 
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يكسنبمك غوشتلاب  قدنف 
ولعي يذلا  رسجلا  نم  رخآلا  بناجلا  يف  وكسوم ، ناك 

ياشلا لوانتي  ءارمحلا ، ةحاسلا  ىتح  دتميو  افوكسوم  رهن 
قدنفلا ةعاق  تناكو  .هتجوز  نكت  مل  ةباش  ةأرما  ةبحص  يف 

نيب نورمي  ةدحوملا  مهتازبب  مدخلاو  .ءالزنلاب  ةصاغ  مخفلا 
وأ حايّسلا  ىلإ  ىولحلا  نم  ًاعطقو  ياشلا  نيلماح  تآكتملا 
اذه يف  ًاضعب  مهضعب  نوطلاخي  نيذلا  لامعألا  لاجر  ىلإ 

.ةنيدملا نم  ىهتشملاو  قينألا  ناكملا 
، وكسوم ىلإ  قّدحو  برشلا  ةدضنم  لوح  لجر  سلج 

رذتعا ريخألا  اذه  هحمل  امدنع  .امهتارظن  ىقالتت  نأ  ًارظتنم 
.رابلا ىلإ  هب  قحلو  هتفيض  ىلإ 

تنأ اذام  ةريدتسملا : ةلواطلا  لوح  هل  ًاناكم  ًاذختم  هلأس ،
؟ انه لعاف 

ليحتسملا نم  ناك  ذإ  يديس ، كجاعزإل ، فسآ  انأ   ـ
.حابصلا اذه  لخدتلا 

نأب ندنل  ُتدعو  دقل  نيزجاعلا ، نم  ةّلش  مكنإ   ـ
مكنأ تننظو  ءاسملا ، اذه  اهتيوست  متت  فوس  ةلأسملا 
ىلإ ةهجوتم  ةرئاط  نتم  ىلع  امهنأ  يغالبإل  نومداق 
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.ارتلكنإ
كالمأ نم  اجرخ  امهنأل  لمعلا  نم  نكمتن  مل   ـ

يف هعم  عالقإلا  لبق  ةددشم  ةيامح  تحت  فوروغيإ 
.ةيحورملا

دقف .دحلا  اذه  ىلإ  زجعلاب  هروعشل  ًابضاغ  وكسوم  ناك 
نونّمؤي هلاجرو  فوروغيإ  ماد  ام  هيلع ـ  ليحتسي  ناك 

.ءامد ةقارإ  نود  لخدتي  نأ  انل ـ  ةيامحلا 
؟ ةيحورملا هذهب  نوبهذي  نيأ  ىلإ   ـ

ناك حابصلا ، اذه  ناريطلل  ةطخ  فوروغيإ  عضو   ـ
نكل كسريبيسوسيل ، يف  هلاحر  طحي  نأ  هيلع  بجوتي 

تاشاش نع  ليلق  دعب  ةيفتخم  اهقيرط  نع  تداح  ةرئاطلا 
.تارادارلا

! لقألا ىلع  تمطحت  اهنأ  ول   ـ
.ةيتاع ةيجلث  ةفصاع  تّبه  دقف  ليحتسمب ، كلذ  سيل   ـ

.كتفصاع دعتبت  امثير  طوبهلا  نم  اونكمت  دقل   ـ
روهظلا دواعت  مل  ةيحورملا  نكل  ًالعف ، تدعتبا  اهنإ   ـ

.تاشاشلا ىلع 
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ةيطغت تحت  قّلحيل  هرمأ  رّبدت  رايطلا  نأ  ينعي  اذه   ـ
.مهرثأ اندقفو  تارادارلا 

ةيناكمإلا هذه  يف  تركف  دقف  .يديس  اي  ًامامت ، سيل   ـ
نم رتيل  فلأ  رشع  ينثا  نالمحت  جيرهص  يتنحاش  نأل 

ادوعت ملو  ةريهظلا  علطم  يف  خال » تيي ـ   » اترداغ دوقولا 
ديوزتب اتماق  اذإف  .تاعاس  عبرأ  دعب  الإ  امهتدعاق  ىلإ 

يف متي  نأ  بجو  كلذ  نإف  دوقولاب ، فوروغيإ  ةيحورم 
ةفاسم ىلع  يأ  كييسنام ،» يتناخ ـ   » ىلإ قيرطلا  فصتنم 

«. خال تيي ـ   » نم قيرطلا  نم  نيتعاس 
ريطت ةيحورملا  تناك  ةهجو  يأ  ىلع  انعلطي  اذه ال   ـ

.اهيلإ
غيملا لمع  ىدم  نإف  يتاباسح ، تلصاو  ينكل  الك ،  ـ

ىصقألا دحلا  ربتعي  اذهو  رتموليك ، ةئامتس  دودح  يف  وه   26
ذنم قيرطلا ، يف  اهتهجاو  يتلا  ةسكاعملا  حايرلا  عم 
ىلإ لوصولل  ًاميقتسم  ًاطخ  اوعبت  مهنأ  دب  ال  .مهليحر 

اولصاو نإو  .لهملا  هذه  لالخ  هيف  اوطح  يذلا  عقوملا 
مهنإف مهلمع ، ىدمل  ًارظنو  اهسفن ، ةهجوملا  ةعرسلاب 

لوح ام  ناكم  يف  ليللا ، لبق  يموك » ةيروهمج   » نوغلبيس
«. ليتكوف »

ىلإ هجوتلا  ىلإ  مهعفدي  امع  ةركف  يأ  كيدل  له   ـ
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؟ كانه
يلاوح اوزاتجا  مهنأ  امب  نكلو  يديس ، دعب ، سيل   ـ

، ناريط ةعاس  ةرشع  ىدحإب  اوماقو  رتموليك  فالآ  ةثالث 
نم دغ  حابص  نكمتنس  .مهزّفحت  ةيدج  ًابابسأ  مهل  نأ  دب  الف 

مايقلل غروب ،» انيرتاكاي   » نم يكسوكيس  ةرئاط  لاسرإ 
.مهعقوم ديدحتل  ةريهظلا  نم  ًارابتعا  تالوجب 

انوفشتكي الأ  بجي  ذإ  ةرياغم ، ةقيرطب  فرصتنل  ال ،  ـ
اوعاطتسا يذلا  ناكملا  نع  ثحبإ  .لاحلا  يف  انم  اوبره  الإو 

رئاود ربع  ةقطنملا  ءانبأ  باوجتسا  لواحو  هيف ، طوبهلا 
هذه عمس  وأ  ىأر  مهدحأ  ناك  اذإ  ام  ةفرعمل  ةطرشلا ،
ىلع يب  لصتا  ديزملا ، َتفرع  لاح  يف  .ةيحورملا  ةرئاطلا 

مُق كلذك  .ليللا  فصتنم  يف  ناك  ول  ىتح  يولخلا  يفتاه 
، ةيافك لزعنم  نكر  يف  ءالؤه  ناك  نإ  لخدت ، قيرف  دادعإب 

.عدار الب  لخدتلا  انعسيس  اهدنع 
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روين ويوي ـ  نام ـ  عقوم 
اندعاقم ىلإ  اندعف  لوصولا ، كشو  ىلع  اننأ  رايطلا  نلعأ 

ىلإ اناعد  فوروغيإ  نكل  ةدايقلا  ةرجح  ىلإ  هدعاسم  داعو 
يف مستري  حار  ام  رايطلا  دعقم  ربع  فشتكنل  ضوهنلا 

.ديعبلا ىدملا 
طخ عم  طلتخت  ةيلاع  ةبضه  قوف  بصتنت  لاروألا ، لامش 

ةربابج ةئيه  اهل  نأ  ودبي  ةقالمع  ةراجح  ةعبس  قفألا ،
يتئام لالخ  مهتلّكش  ةعيبطلا  نإ  لاقي  .مهريسم  ءانثأ  اودمج 
ثارتلا عاونأ  عورأ  دحأ  اهايإ  ةحنام  ةنس ، نويلم 
ةقالمعلا ةعبسلا  ةراجحلاف  .ةطيسبلا  هجو  ىلع  يجولويجلا 

.ًاضيأ ةددحملا  اهتايعضوب  امنإو  اهماجحأب  طقف  رثؤت  ال 
مطوطلا وحن  يرئاد  فصن  لكش  يف  ةهجتم  مطاوط  ةتس 

ضيبأ ًافطعم  يدترت  لصفلا ، اذه  يف  .اهلباقي  يذلا  عباسلا 
.عيقصلا نم  اهيمحي  هنأ  ودبي  ًاكيمس 

.ةرهاظ ةروصب  ًالعفنم  ناك  فوروغيإ ، ةيحان  تردتسا 
، موي تاذ  انه  ىلإ  ةدوعلا  يف  ركفأل  تنك  ام  ًالئاق : سمه 

.ةريثك تايركذ  اهيف  يلف 
نم ةمخض  فيفالتو  طوبهلا ، يف  ةذخآ  ةيحورملا  تناك 
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.ضرألا نم  انبرتقا  املك  ّبهت  جلثلا 
نام ينعت  ةيسناملا ،» ةغللا   » يف هثيدح : فوروغيإ  عبات 

لوخدلا ناك  ًاميدق ، ريغصلا .» ةهلآلا  لبج   » روين ويوي ـ   ـ
.يسناملا بعشلا  ييناماشل  ًارصح  ًاصصخم  عقوملا  اذه  ىلإ 

.ةعبسلا لاروألا  ةقلامعب  ةقلعتملا  ريطاسألا  نم  ريثكلا  ةمثو 
ناماش نيب  رّجفت  ًاعازن  نأ  ًاجاور  رثكألا  ةروطسألا  يورتو 
ةلسلس ربعتل  ميحجلا  فوج  نم  تقثبنا  ةرابج  ةراجح  ةتسو 

نكل رجحلا ، نم  ةيفارخ  تانئاك  ىلإ  ناماشلا  اهلاحأف  .لابج 
رجحلا ةلتك  لخاد  ًانيجس  تابف  هيف ، رّثأ  ًاضيأ  هريصم 
رذعتي ءاتشلا ، يف  .ىرخألا  لتكلا  هجاوت  يتلا  ةعباسلا ،

ّمت اذإ  الإ  لاع ، ىوتسم  ىلع  بردت  نود  نم  ةبضهلا  غولب 
.ًاوج لوصولا 

تافنعلا رايطلا  فقوأف  ضرألا ، ىلع  ةيحورملا  تّطح 
.ةرئاطلا لكيه  مطلت  يتلا  حيرلا  ريفص  الإ  عمسن  دعن  ملو 
.هددبن تقو  انيدل  سيلف  بهذن ، ايه  فوروغيإ : رمأ 

ةبترملا ةريبكلا  قيدانصلا  لوح  نم  ةمزحألا  هلاجر  ّلح 
نالوألا ناقودنصلا  ناك  .حاولألا  نوّكفي  اوعرشو  رابنألا  يف 

ةعاطتساب جلثلا ، ىلع  قالطنالل  ةيران  تاجالز  تس  نايوحي 
ىرخألا قيدانصلا  ضعب  تناكو  .باكر  ةثالث  لقن  اهنم  لك 

حجرأت امدنع  .ةكيمس  ةعمشم  ةشمقأب  ةاطغم  تابرع  مضت 
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يف ةيجلث  حير  تلغلغت  ءارولا ، ىلإ  يفلخلا  ةيحورملا  باب 
نأ دب  ذإ ال  عارسإلاب ، فوروغيإ  انيلع  راشأف  رايطلا  ةرجح 
لبق ميخملا  بصن  ديرُأ  نإ  هناكم ، يف  انم  دحاو  لك  نوكي 

.ليللا لولح 
؟ تالآلا هذه  ةدايق  ديجت  له  ينلأس :

ًادئاع ...ًاعبط  ةيرانلا  ةجاردلا  ىلع  ندنل  ُتْزج  دق  تنك 
زيزعت الإ  ةلسلسو ، ةجالزب  ًانيعتسم  نكمي ، الو  .ءارولا  ىلإ 

فوروغيإ باترإ  .يسأر  نم  ةءاميإب  معن  تبجأف  .نزاوتلا 
نع شتفأ  تنك  امنيب  ءامسلا  ىلإ  هينيع  عفرف  يتاردق ، يف 

لّغشملا دجوي  نيأ  ينارأو  كرحملا  قالطإل  ليغشتلا  زاهج 
.يئابرهكلا

لصاول دوجو  الو  تالآلا  هذه  يف  دياحم  عضو  نم  ام   ـ
طغضلاب لب  ضبقملا  ةرادإب  ةعرسل  ليجعت  الو  جايربد ،» »

ديجت كنأ  نم  قثاو  تنأ  له  .حبكملا  تحت  مئاقلا  دانزلا  ىلع 
؟ ةدايقلا

.دعقملا قّلست  ىلإ  اريك  ًايعاد  ًاباجيإ  يسأر  ُتززه 
ةلآلا ىلع  داتعأ  امثير  جلثلا ـ  ىلع  جلزتأ  تنك  امنيبو 
ةرانإلا تاصنم  تبصن  دق  فوروغيإ  قرف  تناك  ةديدجلا ـ 

نيتعومجملا اورادأ  امدنعو  .انميخم  قاطن  ةددحم 
انك ول  امك  ةبضهلا  نم  ريبك  مسق  رينُأ  ءابرهكلل ، نيتدلوملا 
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مهروهظ ىلع  نولمحي  لاجر  ةثالث  ناك  .راهنلا  حضو  يف 
تنك .رانلا  نم  ةريبك  ًامزح  حضنت  نابضقب  ةلوصوم  ريراوق 
ناكف فوروغيإ  امأ  بهل ، تافذاق  برحلا ، نمز  يف  اهتددع ،

هذه ةطساوب  ضرألا  لاجرلا  سنك  تاناخس .»  » اهيمسي
تبصُن ىتح  جلثلا  َنال  نإ  امف  .يوقلا  رثألا  تاذ  تانادعمشلا 

.قيسنتلا مامت  قّسنم  طخ  يف  شامقلا  نم  مايخ  رشع  ةبارق 
ىلإ اهنول  براض  ةرارحلل  ةظفاح  ةدامب  اهسيبلت  ىرج  دقو 
لكش تذختا  نأ  ةينكسلا  ةعومجملا  تثبل  ام  يدامرلا ،

ةبارغلا لك  بيرغ  طيحم  يف  اريك  تناك  .ةيرمق  ةدعاق 
ةملاع اهفصوب  اهلعف  دودر  تداعتسا  كلذ  عم  اهيلإ ، ةبسنلاب 

دق تناكو  .اهل  ربتخم  ةباثمب  ئجالملا  دحأ  ةمدختسم  راثآ ،
نالجرلا ناك  امنيب  اهتالآ ، ةعومجم  بيترت  ًالعف  تمظن 

ىلع يوتحت  قيدانص  ناغرفي  اهل  نيدعاسم  انّيُع  ناذللا 
تفّلكف انأ  امأ  .اهتايح  يف  ةتبلا  هتأر  امم  رثكأ  تادعم 

نم مغرلا  ىلع  عاطتسملا ، دهج  يرمأ  ربدتأ  تنكو  زرفلاب ،
ًاقالطإ ثرتكأ  ملو  ةيسورلا ، فرحألاب  تاباتكلا  نوك 

جرد يف  ًاجلام  بترأ  تنك  امنيح  يلإ  ةهجوملا  تاخيبوتلل 
.طيواسملل صصخم 

اناعدو انميخم  يف  فوروغيإ  رهظ  ءاسم ، ةعساتلا  يف 
امدنع ةبرض  يسفنب  يزازتعا  ىقّلت  دقل  .معطملا  ىلإ 
يلاوح ىوتحم  يبيترت  ءانثأ  حجن ، يهاطلا  نأ  تظحال 
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ةنكثب ريدج  يفير  خبطم  بصن  يف  قيدانص ، ةرشع 
.ةيركسع

فوروغيإ لاجر  ناك  امنيب  ةنخاس ، ةبجو  انل  تمّدُق 
انيشعت .هابتنا  يأ  انئاليإ  نود  نم  ثيدحلا  فارطأ  نوبذاجتي 

اهيف ضيعتسا  يتلا  ةديحولا  ةدئاملا  لمعلا ، بر  ةدئام  ىلع 
، ءاسم ةرشاعلا  يف  .رخاف  فنص  نم  رمحأ  ذيبنب  ةعجلا  نع 

ىلع ءانب  لاجر ـ  ةرشع  وحن  مسرف  لمعلا ، فنؤتسا 
يفو .تايرفحلا  ضرأ  ىلع  تاعبرملا  اريك ـ  تاميلعت 
تاب ىلوألا ، تايلمعلا  ةياهن  ًانلعم  سرج  نر  ليللا ، فصتنم 

.هشارف ىلإ  انم  لك  ىوأف  ًاّيناّيلمع ، ميخملا 
ىلع نيمئاق  نييناديم  نيريرسب  معنن  اريكو  انأ  ُتنك 
هدحو .نيرخآ  صاخشأ  ةرشع  يوأُي  ذالم  قمع  يف  دارفنا 

.ةيدرف ةميخ  يف  قحلا  هل  ناك  فوروغيإ ،
نأ اوثبل  ام  نيذلا  لاجرلا  ريخش  هَعطق  ْنكل  تمصلا ، نار 

.يوحن ةلبقم  ضهنت  اريك  ُتدهاشو  .مونلل  اوملستسا 
يغبني ًاليلق ، حز  يتمانم : سيك  يف  سدنت  يهو  تسمه ،

.أفدتن نأ 
.وتلل اهانيضمأ  يتلا  ةيسمألا  اهتكهنأ  امدعب  تفغ ، دقل 

نيب انتميخ  شامق  حتفنيف  ةديازتم ، ةوقب  فصعت  حيرلا  تناك 
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.نيحو نيح 
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يكسنبمك كوشتسلاب  قدنف 
طقتلاف .ريرسلا  ةدضنم  قوف  قرزأ  رون  صيصب  ضمو 

.هءاطغ حازأو  يولخلا  هفتاه  وكسوم 
.امهعقوم اندّدح  دقل   ـ

ريرسلا يف  هبناجب  ةدقارلا  ةباشلا  ةأرملا  تبّلقت 
ضهنو هنع ، اهاّحنف  وكسوم ، هجو  ىلع  اهدي  تّرقتساو 
.هتقيشع عم  هلغشي  يذلا  حانجلا  يف  لابقتسالا  ةفرغ  ًادصاق 

؟ فرصتت نأ  دوت  فيك  هثدحم : فدرأ 
لعشأو ةكيرألا  ىلع  ةاقلم  رئاجس  ةبلع  وكسوم  لوانت 

هايم نوكت  نأ  لمتحملا  نم  .ةذفانلا  نم  ًابرتقم  اهنم  ةدحاو 
افوكسوم رهن  لقع  دق  نكي  مل  ءاتشلا  نكل  ةدمجتم ، رهنلا 

.نايرجلا نع 
كلاجرل لوقتس  .ذاقنإ  ةيلمع  ميظنتب  مق  وكسوم : باجأ 
ناملاع امه  امهوررحي  نأ  يغبني  نيذللا  نينثالا  نييبرغلا  نإ 
نيملاس امهعاجرتساب  يضقت  امهتمهم  نإو  نأشلا ، اميظع 

.ةقفش الب  نيتنيهرلا  يزجتحم  اولماعي  نأو  ًامامت ،
؟ فوروغيإ نأش  يف  اذامو  .رهامل  كنإ   ـ
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لاح يف  امأ  هل ، رمألا  معنف  ماحتقالا  نم  اجن  اذإ   ـ
امهتايح نوكت  املاح  كب  قحتلأس  .همالزأ  عم  نفدُيلف  سكعلا 

لبق امهلباقي  ًادحأ  عدت  نكلو ال  مارتحاب ، امهلماع  .نامأ  يف 
.اذه يمالك  ىلع  ّحلأ  انأو  يلوصو ،

هجو ىلع  انل  ةيداعم  اهيف  لّخدتنس  يتلا  ةقطنملا  نإ   ـ
ةعساو هذهك  ةيلمع  دادعإل  تقو  ىلإ  جاتحأ  انأو  .صوصخلا 

.قاطنلا
لك يهتني  امدنع  يب  لصتاو  نيمسق  ىلإ  تقولا  مِّسق   ـ

.ءيش
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روين ويوي ـ  نام ـ 
، ليللا طسو  ةفصاعلا  تنكس  دقو  سمشلا ، عولط  لوأ  انك 

انتميخ نم  اريكو  انأ  انجرخ  .جلثلاب  ضرألا  تستكاو 
احار وميكسألا  لاجر  نم  نينثا  ةلكاش  ىلع  نييدترم 
نكلو معطملا ، نع  انلصفت  تناك  طقف  راتمأ  ةعضب  .ناهزنتي 
يتلا تاريرحلا  لك  تقرح  ينأ  يلوصو  دنع  يلإ  لّيخ 
اننأمط .يبطقلاب  هبشأ  سقطلا  ناك  .ليللا  ءانثأ  اهّتعمج 

دشأ تاعاس ، نوضغ  يف  ودغيس ، ءاوهلا  نأ  فوروغيإ 
نإ ام  .هتأطو  فختس  دربلا  نع  مجانلا  قرحلاو  ًافافج 
ناك .يتكراشمب  لمعلا  ترشاب  ىتح  اهروطف  اريك  تمهتلا 
لاجر دحأ  ناك  .فورظلا  هذه  عم  فيكتت  نأ  اهيلع 
ملكتي ناك  ذإ  مجرتمو ، ميخم  سيئر  ةفيظوب  موقي  فوروغيإ 
عقوم ديدحت  مت  دقل  .ًايبسن  ةميلس  ةقيرطب  ةيزيلكنإلا 

لتك يف  رظنلا  تنعمأو  قفأ  ةلوجب  اريك  تماق  مث  تابيقنتلا ،
ةكرحم ةرابجلا  لتكلا  هذه  نأ  حيحص  .ةقالمعلا  ةراجحلا 

ةلوؤسملا اهدحو  ةعيبطلا  تناك  اذإ  ام  تلءاستو  .رعاشملل 
فّكت مل  ةنس  نويلم  اتئام  .اهتذختا  يتلا  لاكشألا  نع 

.اهتحن نع  حايرلاو  راطمألا 
نأ دقتعت  وأ  دحوتملا : مطوطلا  نم  ةبرتقم  اريك ، ينتلأس 
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؟ لخادلا يف  نيجس  وه  ًاناماش 
ةصح يه  ام  لهجي  ءرملا  لاز  ام  ...يردي ؟ نم  اهتبجأ :

.ريطاسألا يف  ةقيقحلا 
.اننوبقارب مهنأب  عابطنا  يدل   ـ

؟ ةربابجلا  ـ
مهنأ ىلع  لدي  مهرهظم  نأ  ودبي  فوروغيإ ! لاجر  ال ،  ـ
ىلع نوبوانتي  مهنأ  ًامامت  ىرأ  ينكل  ًاهابتنا ، اننوريعي  ال 

؟ بهذن نأ  نوديري  نيأ  هلبأ ، لمعل  هنإ  .انتبقارم 
ةطورشم ةيرحب  عتمتن  اننإ  ينقلقي ، ام  لعفلاب  اذهو   ـ
كقيدصل ًايلك  ناعبات  نحن  يداعملا ، دهشملا  اذه  طسو 

نل هنأ  انل  نمضي  نم  كتعطق ، ىلع  انرثع  اذإف  .ديدجلا 
؟ انه انكرتيو  اهيلع  يلوتسي 

ىلإ ةجاح  يف  هنإ  كلذب ، مايقلا  يف  ةحلصم  هل  سيل   ـ
.ةيملعلا انتنامض 

انيلع اهضرع  يتلا  كلت  هزفاوح  نوكت  نأ  طرشب   ـ
.ةيقيقح

.انئاقلل ًامداق  ناك  فوروغيإ  نأل  ثيدحلا ، ىرجم  انرّيغ 
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نيتلتكلا نيب  ةروصحملا  ةحسفلا  ىلإ  ًاريشم  لاق ،
كلذ ىلإ  ةدئاعلا  يرتافد  تأرق  دقل  نيترابجلا : نيتيرجحلا 
أدبنلف .ةقطنملا  هذه  يف  ىلوألا  روبقلا  دجن  نأ  دب  ال  دهعلا ،

.انمهدي تقولا  نأل  رفحلا ،
لقألا ىلع  وأ  ةياغلل ، ةداح  فوروغيإ  ةركاذ  تناك 

، ةريهظلا ذنمف  .ًاعئار  ًاظفح  ةظوفحم  ةميدقلا  هتاركذم 
.انتشهد راثأ  يلّوأ  فاشتكا  نع  تايرفحلا  ترفسأ 

ةلازإو ضرألا  بيلقت  يف  ةيحابصلا  ةرتفلا  انيضمأ  دق  اّنك 
ربق راثآب  اذإو  ًابيرقت ، ًارتميتنس  نينامث  قمع  ىلع  قئاوعلا 
نم ءزج  نع  ةفشاك  ةبرتلا  اريك  تطشك  .رونلا  ىلإ  تزرب 
طقلم ةطساوب  فايلألا  نم  ًاضعب  تعزتناو  .دوسأ  شامق 

نم ًاروف  اهتّدسو  ةيجاجز  بيبانأ  ةثالث  يف  اهتعضوو  ريغص 
ةفاسم ىلعو  ةقدب  ديلجلا  ةدعبم  اهلمع  تلصاو  مث  .ديدج 
اهسفن تاكرحلا  نورركي  فوروغيإ  لاجر  ناك  .ةديعب  ريغ 

.اهب ةوسأ 
نم ًالعف  اوناك  اذإ  اهيمدق : ىلع  ةبصتنم  تفته 

ةلماك ةعومجم  قراخ ! ثدح  ةطاسب  لكب  اذهف  نييرموسلا ،
، ظحالت له  لاروألا ، برغ  لامش  يف  نييرموسلا  نم 

.ةزاتمم ظفحلا  نم  لاح  يفو  فاشتكالا ؟ اذه  ةيمهأ  نايردأ ،
.نولكأي اوناك  امو  مهسابل  ةقيرط  ةسارد  نم  نكمتنس 
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! عوجلا ءاّرج  اوتام  مهنأ  دقتعأ  ُتنك   ـ
ايريتكبلا راثآ  ةسّبيتملا  مهؤاضعأ  انل  فشكتس   ـ

اوبيصأ يتلا  ضارمألا  تامسو  مهماظعو  مهئاذغب  ةقلعتملا 
.اهب

نع ثحبأ  تيضمو  ةيهشملا  ريغ  اريك  حورش  ُتبنجت 
، ناجنفلاب ةكسمم  اهعباصأ  اريك  تأفد  .ةوهقلل  سومرت » »

اهرهظ ناك  .ديلجلا  ىلع  لمعت  يهو  ناتعاس  تضقنا  دقف 
.لمعلا ةفنأتسم  عوكرلا  تدواع  اهنكل  اهملؤي 

، ًاربق رشع  دحأ  ءالخإ  مت  دق  ناك  راهنلا ، رخآ  يف 
لعفب تاءايموم  ىلإ  ةلوحتم  اهلخادب  ةدوجوملا  ثثجلاو 

فوروغيإو اريك  نيب  اهظفح  ةلأسم  تحرُط  دقو  عيقصلا ،
: ماعطلا ةبجو  ءانثأ 

؟ اهيلع ظافحلل  هلمع  يونت  يذلا  ام   ـ
ًائيش ىشخت  ال  اهنإ  ةدئاسلا ، ةرارحلا  ةجردل  ًارظن   ـ
يفو .ةأفدم  ريغ  ةميخ  لخاد  اهعدونس  .نهارلا  تقولا  يف 
ةلزاع تابعوتسم  تايحورملاب  لقنأس  نيموي ، نوضغ 

نم هنأ  نظأو  اروشتيب .»  » ىتح نيتثج  لسرنسو  ةبوطرلل 
نم امف  يموك .» ةيروهمج   » يف ايقبت  نأ  ناكمب  ةيمهألا 
اذإ امأ  وكسوم ، ةيميداكأ  ءاضعأ  اهيلع  يلوتسي  يكل  ٍعاد 
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.رفسلاب اوموقي  نأ  الإ  مهيلع  امف  امهتنياعم  يف  اوبغر 
نيسمخ ىلع  تملكت  دقل  ثثجلا ؟ رئاسب  لعفنس  اذامو   ـ

نم ديزملا  ةبضهلا  هذه  مضت  الأ  تبثي  ءيش  نكلو ال  ًاربق ،
.روبقلا

دواعنسو اهانحتف  يتلا  كلت  مليف  ىلع  روصن  فوس   ـ
جئاتن ةديؤم ، نيهاربب  ءاملعلا ، ةعامجل  نلعن  ىتح  اهمدر 

ىدل تايرفحلا  عضو  يّوسنس  اهدنع  .ةلهذملا  انتافاشتكا 
ال ةيرورضلا ، تاءارجإلا  اهعم  ذختنو  ةصتخملا  تاطلسلا 

نكل .ناك  ءيش  يأ  بهنأل  تئج  ينأ  ّيف  اوهبتشي  نأ  ديرأ 
، انه هنع  ثحبن  انيتأ  يذلا  ديحولا  ءيشلا  سيل  هنأ  كرّكذأ 
لب انمامتهاب ، رثأتسي  يذلا  وه  ةدلجتملا  روبقلا  ددع  سيلف 
لقأ تقو  ةيضمت  بجي  .كتعطق  مضي  يذلا  ربقلا  ىلع  روثعلا 
ريثي نأ  يغبني  اهلوح  دوجوم  وه  امف  ةثج ، لك  ىلع 

.كمامتها
اهرظنو اهنحص ـ  اهنع  تدعبأ  ةملاح ـ  اريك  تيأر 

: اهتلأسف .ءيشاللا  يف  هئات 
؟ رمألا ام   ـ

ةعيبطلا نإ  عوجلاو ، عيقصلا  لعفب  لاجرلا  تام  دقل   ـ
نيذلا روبق  رفحل  ةوق  ديكأتلاب  مهل  دعت  مل  .مهتنفد  يتلا  يه 
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لافطألا ءانثتساب  ًاعيمج  اوتام  مهنأ  دب  ال  مث  .مهلبق  اوتام 
.ريصق ينمز  لصاف  يف  نينسملاو 

؟ كلذ ءارو  نم  نيدصقت  اذام  فوروغيإ : لأس 
المحتل تارتموليكلا  فالآ  امتزج  دقل  ...ًايلم  ارّكف   ـ

امكنأ نآلا  اليخت  .ةدع  لايجأ  لاوط  زجنأ  رفس  ةلاسر ـ 
مث ...قيدصتلل  ةلباقلا  ريغ  ةرماغملا  هذه  نم  نيجانلا  رخآ 

ةياهن ىلإ  الصت  نلو  كرشلا  يف  ناقلاع  امكنأ  نايعت 
؟ نالعفت اذام  .فاطملا 

هذه تناك  ...باوجلا  كلمأ  يننأك  فوروغيإ  يلإ  رظن 
ةصح تبكس  همامتها ! يعرتسأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  لعفلاب 
اهنكل ةيافك ، ةززقم  لاوحألا  لك  يف  تناك  ةنخيلا ، نم 

.تقولا ضعب  ينتبسكأ 
...لاوحألا لك  يف  ًاذإ ، ًايلم : ركفأ  انأو  نآلم ، يمفو  تلق 

لمحل تارتموليكلا  فالآ  َتزج  ول  ةلئاق : اريك ، ينتعطاق 
كدهج ىراصق  لذبت  تنك  امأ  كتايحب ، تيحض  ولو  ةلاسر ،

؟ مهيلإ لسرملا  ىلإ  ةلاسرلا  لصت  يك 
نل لاحلا ، هذه  يف  راختفاو : وهزب  فوروغيإ  ًاقمار  تلق ،

.ًاريثك ةمكحلاب  اهنفد  ةركف  مستت 
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ةيقبتملا كاوق  مدختستس  كلذلو  طبضلاب ! اريك : تفته 
.هفاشتكا نكمي  عضوم  يف  اهضرعل 

امهيفطعم ايدترا  ةدحاو ، ةبثوب  اريكو  فوروغيإ  ضهن 
انأو امهتاوطخ  تعبتتف  جراخلا ، ىلإ  نيعفدنم  نيريصقلا 

.كشلا ةسيرف 
وهو فوروغيإ  لأس  .لمعلا  تدواع  دق  قرفلا  تناك 

؟ نيأ نكلو  دهشملا : يف  هرصبب  لوجي 
راثآلا ملع  يف  ًايصاصتخا  تسل  انأ  مات : عضاوتب  ُتلق 

يه امك  دربلا ، نم  توملا  كشو  ىلع  تنك  ول  ينكل  امكلثم ،
نإف ...ةادأ  نفد  نود  لوُحأ  نأ  تدرأ  ولو  نآلا ، لاحلا 
ىلع ةحضاو  ةروصب  انمامأ  نوكي  نأ  دب  ديحولا ال  عضوملا 

.حجرألا
ةعطقلا نوكت  نأ  دب  ال  .رجحلا  ةربابج  اريك : تلاق 

! مطاوطلا دحأ  يف  ةعصرم 
نيزح صخش  رود  بعلأ  نأ  اصوصخ ـ  دوأ ـ  ال   ـ
لتكلا هذهل  يطسولا  عافترالا  نكل  سانلا ، حارفأ  ركعي 

، راتمأ ةرشع  اهرطقو  ًارتم  نيسمخ  دودح  يف  وه  ةيرجحلا 
دحاولا 1571 مطوطلا  ةحاسم  غلبت  كلذبو  ، 50 يأ 10  ـ
، فيواجتلا نع  رظنلا  ضغب  اهفاشكتسا  يغبني  ًاعبرم  ًارتم 
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داجيإو اهيطغي  يذلا  جلثلا  ةباذإ  يف  ًاقبسم  حاجنلا  طرشو 
عورشملا اذه  ذيفنت  ةيغب  اهاوتسم  ىلإ  عافترالل  ةليسو 

.بيجعلا بيرغلاب  هتعنأ  يذلا 
.ةبارغب اريك  ينتقمر 

؟ ُتلق اذام  رمألا ، ام   ـ
! سانلا حارفأ  رّكعي  نيزح  صخش  كنإ   ـ

كلمن ال  نحن  .أطخ  ىلع  سيل  هنإ  فوروغيإ : فدرأ 
يغبني يديلجلا ، مهفطعم  نم  ةربابجلا  ريرحتل  لئاسولا 

نم فاعضأ  ةرشع  ىلإ  جاتحنسو  ةرابج  تالاقص  بيكرت 
...ليحتسم هنإ  .لاجرلا 

.ًاضيأ ركفنلو  ارظتنإ ، اريك : تلخدت 
.ةموسرملا تاعبرملا  دادتما  ىلع  يشمت  تحارو 

يقافرو انأ  .ةعطقلا  لمحت  يتلا  انأ  ٍلاع : توصب  تلاق 
ميكح ريغ  ًارارق  انذخأ  ثيح  ةبضهلا  هذه  قوف  نوزجتحم 

تدّلجت دقل  .هعابتا  بجاولا  هاجتالا  ديعبلا  يف  ىرنل  قلستلاب 
الو دئارط ، نم  ام  .لوزنلا  انعسو  يف  دعي  ملو  لبجلا  ناردج 

يضقنس اننأ  مهفأ  ءاذغلا ، نم  عون  يأل  دوجو  الو  تاتابن ،
.جولثلا مهتطغ  دق  ةايحلا  اوقراف  نيذلا  كئلوأ  .عوجلا  نم 
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نم ليلقلا  مادختسا  ررقأ  اذل  ًابيرق ، نيحيس  يرود  نأ  كردأ 
ةقالمعلا لتكلا  هذه  ىدحإ  قلستل  يل  ةيقبتملا  ةقاطلا 
.رجحلا يف  اهنع  ةلوؤسم  انأ  يتلا  ةعطقلا  عيصرتو 

موي تاذ  اهيلع  رثعي  فوس  مهدحأ  نأب  لمألا  ينودحيو 
.هتلحر لصاويو 

دقف فصوك ، ةايحلاب  ضبان  كمالك  نإ  اريكل : ُتلق 
يذلا لطبلا  اذه  عم  ًاينادجو  بواجتلا  ىلع  ًارداق  ُتحبصأ 

، راتخا ةربابجلا  نم  ًاّيأ  انل  نّيبي  اذه ال  نكل  هتايحب ، ىحض 
.قلستلا أدب  ةهج  يأ  نم  الو 

لك سيركتو  ةبضهلا  طسو  تايرفحلا  فقو  بجي   ـ
، ةثج ىلع  انرثع  اذإف  ةقالمعلا ، لتكلا  لفسأ  رفحلل  اندوهج 

.فدهلا انبصأ  اننأ  ينعي  كلذف 
؟ ريكفتلا اذه  ىلع  ِكلمحي  يذلا  ام  فوروغيإ : لأس 

اذه عم  ينادجو  بواجت  ينلك  ًاضيأ  انأ  اريك : تدر 
يدومص دودح  ىتح  يتمهمب  تمق  تنك  ولو  لجرلا ،

يف ةعطقلا  تعُّصر  نإ  ام  يسفنل ـ  ُتحمسل  يدسجلا 
غارفلا يف  طوقسلاب  نوتومي  ـ  يئاقدصأ  تدهاشو  رجحلا 

.يمالآ رصتخأل 
فكلاب هلاجر  رمأف  اريك ، ةزيرغ  ىلع  فوروغيإ  لّوع 
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اهغلبي ةديدج  تاميلعت  هيدلف  ًايوس  عمجتلاو  مهتايرحت  نع 
.مهيلإ

؟ لمعلا رشابن  نأ  نينمتت  نيأ  اريك : فوروغيإ  لأس 
؟ ةعبسلا ءامكحلا  ةروطسأ  فرعت  له  اريك : تباجأ 

اهفصن تانئاك  مه  ةعبسلا  ءامكحلا  ءالؤه  لاطبألا ؟  ـ
تاراضحلا نم  ديدعلا  يف  اهدجن  كمس ، اهفصنو  رشب 

ةعومجم اهنإ  .نيدمتلا  يف  ةمهاسم  ةهلآ  ةئيه  يف  ةميدقلا 
ىلإ ةفرعملا  نولمحي  ضرألاو  ءامسلل  سارح  ةعبس  نم 
نع يتامولعم  رابتخا  نيدوت  له  .ةيرشبلا  تانئاكلا 

؟ نييرموسلا
مهنأ نويرموسلا  دقتعا  اذإ  كيأر ، بسحب  نكلو  ال ،  ـ

...ةعبسلا لاطبألا  ىلإ  ةقالمعلا  لتكلا  هذه  يف  اوفّرعت 
كلذ مهنيب ، نم  لوألا  ًامتح  اوراتخال  ًاذإ ، ثيدحلا : عطقف 

.مهتريسم دوقي  يذلا 
لتكلا هجاوت  يتلا  ةقالمعلا  ةلتكلا  يهأ  ُتلأس : ذئدنع 

؟ ىرخألا تسلا 
«. ايادأ  » اهنوعدي اوناك  مهنإ  لجأ ، فوروغيإ : باجأ 
رابجلا مطوطلا  لفسأ  دنع  عمجتلاب  هلاجر  فوروغيإ  رمأ 
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لطبلا يرموسلا »  » مطحي نأ  لمآ  تحر  .رفحلا  ةرشابمبو 
يف ةعطقلاو  ًاضرأ  طقسيف  ههجو  ةقالمعلا  ةلتكلا  قلست  يذلا 
اذإ اهنكل  يملع ، ساسأ  يأ  ةيضرفلا  هذهل  نكي  مل  .هدي 

ءرملا سيل  مث  تقولا ، نم  ريثكلا  انبسك  دق  نوكن  تّحص ،
دق يلثم  اريك  نوكت  نأ  ُتننظو  ظح ! ةبرض  نم  نمأم  يف 

مدعب فوروغيإ  لاجر  ىلإ  تلسوت  اهنأل  ةركفلا ، هذه  اهتدوار 
.ةقدلا ىهتنمب  ضرألا  فاشكتسابو  لاجعتسالا 

امم رثكأ  طقاستي  جلثلا  ناك  دقف  ربصن ، نأ  انيلع  لاز  ام 
ةعاس ءوست  ةيوجلا  لاوحألا  تناكو  هليزن ، نأ  انعسو  يف 

نم فوخلل  ةراثإ  دشأ  ةديدج  ةفصاع  تّبه  ذإ  .ةعاس  ولت 
كوهنم ُتنك  .تايرحتلا  فقو  ىلع  انايإ  ةمغرم  اهتقباس 

.ريثو شارفو  نخاس  ءام  مامحب  الإ  ملحأ  ال  ًاقهرم ، ىوقلا 
نإ امو  ةحارلا ، نم  طسق  لوانتب  انم  لكل  فوروغيإ  حمس 
ناك ولو  ةيناث ، عمجتلل  قوبلا  يف  خفني  ىتح  سقطلا  أدهي 

، ةردان ناجيهلا  نم  ةلاح  يف  اريك  تناكو  .ليللا  ّزع  يف  كلذ 
ةلصاوم نم  اهتعنم  يتلا  ةفصاعلا  هذه  ىلع  ًابضغ  طيشتست 
ةساردو ربتخملاب  قاحتلالل  انتميخ  رداغت  نأ  تدارأ  .اهلامعأ 
ةربخلا نم  ديزملا  مادختسا  ىلإ  تررطضاف  ىلوألا ، تانيّعلا 

ةنكمم ةيؤرلا  نكت  مل  .اهيأر  نع  لودعلاب  اهعنقأل  ةيسفنلا 
هذه لثم  يف  جورخلاب  ةفزاجملاو  راتمأ ، ةسمخ  ةفاسم  ىلع 

رمألا اهب  ىهتناو  .كاردإلا  مدع  نم  ًاعون  ربتعت  فورظلا 
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.يبناجب ءاقلتسالل  تمدقف  يمالكل  لاثتمالا  ىلإ 
.ةنعل ةيحض  ينأ  دقتعأ  تلاق :

طسوو ءاتشلا ، زع  يف  ةيجلث  ةفصاع  درجم  اهنإ   ـ
نم قثاو  ينإ  .ةنعل  ىلع  مالكلا  نكمي  هنأ  نظأ  الو  ايريبيس ،

.ًادغ نسحتيس  سقطلا  نأ 
دق ةلاحلا  نأ  فوروغيإ  ينمهفأ  دقل  ةلئاق : اريك ، ترمذت 

.مايأ ةعضبل  رمتست 
ول ىتح  يحاترت ، نأ  يغبني  ًابحاش ، كهجو  ودبي   ـ
نل ةعاس ، نيعبرأو  ينامث  لاونملا  اذه  ىلع  سقطلا  رمتسا 
ردقت اهتققح ال  يتلا  تافاشتكالا  نإ  .ملاعلا  ةياهن  اذه  نوكي 

.نمثب
نحن انك  امل  كالول  ماودلا ؟ ىلع  كسفن  نيمولت  اذامل   ـ

.ثدحيل ناك  هانشع  امم  ءيش  الو  انه ،
هذهو ةريخألا ، عيباسألا  ثادحأ  ىلإ  ركفلاب  ُتدع 

، يب اريك  تمتحا  .ًارئاح  ينتكرت  كلذ ، عم  ةيخسلا  ةظحالملا 
، جراخلا يف  .سفنتت  اهيلإ  عمتسأ  ًاظقي  ًاضيأ  انأ  تثكم  اميف 
اذه يرس  يف  كرابأ  تنكو  ةدش ، دادزت  حيرلا  تامجه  تناك 

تاظحللا هذهلو  انل  اهرّفو  يتلا  ةحارلل  ءيدرلا  سقطلا 
.ةيميمحلا نم  ةليلقلا 
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ةفصاعلا تفعاضتف  .ليللاك  دوسأ  نوكي  يلاتلا  مويلا  داك 
اهطبر ريغ  نم  ةميخلا  كرتب  قلعتت  ةلأسملا  دعت  ملو  ةدح ،
ريسلا نم  معطملا  ىلإ  لوصولل  دب  ال  ناكو  .لبحب 

ةفينع ال ةعبوز  ةحفاكمبو  رونلا ، يوق  حابصمب  داشرتسالاب 
أوسألا نأ  فوروغيإ  انغلبأ  رصعلا ، ةياهن  يف  .اهل  ليثم 

نم دعبأ  ىلإ  ًادتمم  نكي  مل  يوجلا  ضفخنملا  نأو  ىّلو ،
نل لامشلا  حاير  نأو  اهيف ، نيدجاوتم  انك  يتلا  ةقطنملا 

مويلا حابص  ذنم  لمعلا  فنأتسن  نأ  لمأ  .هدرطت  نأ  ثبلت 
انل يغبني  يتلا  جلثلا  تايمك  ريدقت  اريكو  انأ  انلواحو  .يلاتلا 

هلعفن ام  انيدل  نكي  مل  .ديدج  نم  ًامدق  يضملا  لبق  اهليزن  نأ 
بعللا اريك  ترداغ  .قرولاب  بعللا  ىوس  تقولا  ةيضمتل 

دوعت اهارأ  ةرم  لك  يف  تنكو  ةفصاعلا ، روطت  نم  ققحتتل 
.لابلا ةقلق 

تاوطخ جيجض  ىلع  ُتظقيتسا  ًاحابص ، ةسداسلا  يف 
باّحس قفرب  تلزنأ  ءودهب ، تضهن  .انتميخ  سمالت  تداك 
تناك .ةجرفلا  ربع  يسأر  تجرخأو  جودزملا  شامقلا 
ءامس نم  رمهني  معان  جلثل  اهناكم  تلخأ  دق  ةفصاعلا 
يتلا ةقالمعلا  ةيرجحلا  لتكلا  ةيحان  يرظن  هجتا  .ةيدامر 

ىعرتسا رخآ  ًائيش  نكل  .رجفلا  دنع  ًاريخأ  اهحمالم  ترهظ 
ةثج تناك  .ًادبأ  هيلع  ًادهاش  نوكأ  الأ  ترثآ  تنك  يهابتنا ،
ـ  ديحولا يرجحلا  رابجلا  ةدعاق  لفسأ  دنع  انيرصاعم  دحأ 

453



ـ  ىمادقلا نييناماشلا  دحأ  ةثج  مضي  نأ  هيف  ضورفملا 
.جلثلا خطلت  مد  ةكرب  يف  عجطضت 

نومدقتي ءاضيبلا  مهتازبب  ًارصنع  نيثالث  وحن  ناك 
.ةلهذم ةفخب  لبجلا  رادج  نيب  نم  اوقثبنا  دقو  انهاجتاب ،

ةقلط لعفب  هناكم  ةأجف  دمجتي  هتيأرف  انسارح ، دحأ  جرخ 
الإ هل  تقولا  عستي  مل  .هردص  طسو  يف  هتباصأ  ةيران 

.راهني نأ  لبق  ةدحاو  ةصاصر  قالطإل 
اوبثو نيذلا  فوروغيإ  لاجرو  رطخلاب ، راذنإلا  مت  دقل 

هبش ةقد  تاذ  ةيران  تاقلط  مهتدصح  مهتميخ  جراخ 
أجلملا يف  اوثكم  نيذلا  كئلوأ  امأ  .ةرزجم  اهنإ  .ةيركسع 

نأ ادب  ةحلسأب  نارينلا  ىلع  اودرو  مهل  عقاوم  اوذختاف 
نومجاهملا زرحأو  ةكرعملا  ترمتسا  .ةيلاعفلا  ليلق  اهادم 

اضرعت مهنم  نينثا  نأ  ريغ  .ًافحز  انم  اوبرتقاو  ًامدقت 
.ةباصإلل

ةبثوب ةسلاج  تلدتعاف  اريك  تظقيأ  ةيرانلا  تاقلطلا  تناك 
سبلت نأ  اهترمأف  يهجو ، بوحش  تدهاشو  اهريرس  قوف 

: عضولا مّيقأ  تنك  اهءاذح ، لعتنت  تناك  امنيبو  .ًاروف  اهبايث 
ناك ةرخؤملا ، نم  للستلا  ليحتسمو  برهلا ، يف  لمأ  ال 

، فوخلل ًانيكتسم  ُتلوانت ، .ةوقب  ًاخسرم  انتميخ  شامق 
يتلا ةجرفلا  نم  اريك  تبرتقا  .رفحلا  يف  تعرشو  ًاشفر 
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.لخادلا ىلإ  فنعب  اهتدعأو  ُتردتسا  ةفوشكم ، اهتكرت 
.كرحتي ءيش  لك  ىلع  برق  نع  رانلا  نوقلطي  مهنإ 

! ينيدعاسو ناردجلا  نع  ةديعب  يقبإ 
.كتقو عيضت  تنأو  بشخلاك ، ٍساق  ديلجلا  نايردأ ،  ـ

؟ صاخشألا ءالؤه  مه  نم 
فيرعتلا يف  بيذهتلاب  اوّلحتي  مل  ًائيش ، يردأ  ال   ـ

! تاشاشرلاب انيمر  لبق  مهتيوهب 
تاقشرب نكلو  ةرملا ، هذه  تاقلطلا  نم  ةديدج  ةلسلس 

تنك ام  ُتلعفف  ًازجاع ، ءاقبلا  ىلع  ًارداق  تدع  ام  .ةعطقتم 
، ًاددجم يسأر  تجرخأ  .طبضلاب  هب  مايقلا  نم  اريك  تعنم  دق 

لاجرلا اند  دقف  .ةيقيقح  ةرزجم  ىلع  ًادهاش  تنكو 
ضرألا هجو  ىلع  اوقلزأ  ةميخ ، نم  ضيبألاب  نوحشتملا 

ناوث دعب  مث  لخادلا ، ةيؤر  مهل  حاتأ  كالسألا  نم  ًالبح 
نكسملا ىلإ  نيلقتنم  شامقلا  ىلع  مهقدانب  طاشمأ  اوغرفأ 

.يلاتلا
كلذو اهيلع  ًاينحنم  اريك  نم  تبرتقا  باّحسلا ، تقبطأ 
اهسأر تعفرف  .دهج  نم  تيتوأ  ام  نسحأب  اهتيامح  ةيغب 

.يتفش ىلع  ةلبق  عبطت  يهو  ةنيزح  تمستباو 
يسورف فرصتل  هنإ  يليبقت : دواعت  يهو  يل ، تلاق 
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، ًاعفن يدجُي  الأ  ىشخأ  نكلو  يبيبح ، اي  كبناج ، نم  زايتماب 
.ءيش ىلع  ةمدان  تسلو  كبحأ 

اهتممضف .انرود  راظتنا  ىوس  هلعفن  ام  انيدل  نكي  مل 
.ءيش ىلع  ًامدان  تسل  انأ  كلذك  ًالئاق : تسمهو  يعارذ  نيب 

نيحلسم نيلجر  لوخد  دنع  ةيمارغلا  انتاجانم  تفقوت 
قانعلا تددش  .انتميخ  ةيشحو  ةقيرطبو  ماحتقا  يتيقدنبب 

.ينيع تضمغأو  اريك  لوح 

456



فكهزول رسج 
وحن ًادعص  اهزاتجي  ًادلجتم ، يندوقت  ودوف »  » ةانق تناك 
ديلجلا ةقبط  ىلع  ةعرسب  نوقلحزتي  نيجلزتم ، ةرشع 

، هبتكم هيمدق ، ىلع  ًاريس  دصقي ، وكسوم  ناك  .ةكيمسلا 
كسمأ .دعب  نع  هعبتت  ءادوس  سديسرم  ةرايس  تناك  اميف 

.ندنل ىدانو  يولخلا  هفتاهب 
.لخدتلا ىهتنا  دقل  لاق :

؟ لمأن انك  امك  رومألا  تراس  له  بيرغ ، كتوص   ـ
.ةفلتخم تناك  فورظلاف  ًاقح ، سيل   ـ

ىلع هثدحم  هعلطي  نأ  ًارظتنم  هسافنأ ، نوتشآ  سبح 
.ثادحألا ةمتت 

امم ركبأ  تقو  يف  ًاباسح  مدقأ  نأ  ىشخأ  وكسوم : فدرأ 
، ةلاسبب اهسفن  نع  تعفاد  فوروغيإ  قرفف  عقوتم ، وه 

.لاجرلا ضعب  نحن  اندقفو 
! انيمِلاعل ىرج  اذام  ينربخأ  كلاجرل ، هبآ  ال  نوتشآ : ّدر 

ةرايسلا تلصوف  هقئاس ، ًايدانم  فتاهلا  وكسوم  لفقأ 
سلج .هل  بابلا  حتفو  يصخشلا  هسراح  لزن  مث  هتاذاحمب ،
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ىصقأب تقلطنا  يتلا  يفلخلا ، ةبرعلا  دعقم  ىلع  وكسوم 
ملتسي نأ  ىبأ  هنكل  ًارارم  ةرايسلا  فتاه  نر  .ةعرسلا 

.ةرباخملا
راطم ىلإ  هجوتلا  بلط  هبتكم ، يف  ريصق  فقوت  دعب 
مامأ هراظتنا  يف  ةصاخ  ةرئاط  تناك  ثيح  وفايتميريش ،» »

، ةيندملا ةرايسلا  تربع  .لامعألا  لاجر  ناريط  ةبلح  ةياهن 
دهنت .ريسلا  ةمحز  يف  ةّسدنم  علعلت  راذنإلا  ةرافصو 

الإ غروب » انيرتاكاي   » ىلإ لصي  نل  هنإ  هتعاس ، ًاعلطتسم 
.تاعاس ثالث  دعب 
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روين ويوي ـ  نام ـ 
ةعرسب انوداتقا  دق  انتميخ  اومحتقا  نيذلا  لاجرلا  ناك 

ثثجب ةاطغم  ةعبسلا  لاروألا  ةربابج  ةبضهو  جراخلا ، ىلإ 
دعب ةايحلا  ديق  ىلع  لظ  هنأ  ادب  فوروغيإ  هدحو  .ةاّمدم 
ةديقم هالحاكو  هامصعم  هنطب ، ىلع  ًاحطبنم  ناكف  موجهلا ،

ىلع ةبراوم  ةحلسأب  نيدوزم  لاجر  ةتس  .دافصألاب 
انيلإ هجويل  هسأر  عفر  .هتسارح  نونّمؤي  اوناك  مهرودص 
.هقنع ىلع  ةفينع  ةسفر  لاحلا  يف  ىقلت  هنكل  ةريخأ ، ةرظن 

مامأ ًاليلق  جلثلا  عفتراف  يلآ ، كرحمل  ءامص  ةجض  انعمس 
، ةبيهم ةيحورم  ةرئاط  لكيه  لبجلا  حفس  دنع  حالو  اننيعأ ،

دعب ىلع  رقتستل  تءاجو  رادجلا ، بوص  نم  ًايدومع  عفترت 
ةدومب اننابقاري  اناك  ناذللا  نامجاهملا  تّبر  امنيب  انم ، راتمأ 

.ةرئاطلا ةيحان  ةعراستم  ىطخب  اناداتقاو  انيرهظ ، ىلع 
ًاعفار انيلإ  امهدحأ  أموأ  اهنتم ، ىلع  اننادعصي  اناك  اميفو 

تعلقأف بابلا  قلغأ  .انتئدهت  ديري  هنأك  ءامسلا  وحن  هماهبإ 
نيح يف  ميخملا ، قوف  ةرودب  رايطلا  ماق  .وتلل  ةيحورملا 

.ةريخأ ةرظن  ءاقلإل  ةوكلا  هاجتاب  اريك  تنحنا 
ءاميس اهيلع  تدب  دقو  سولجلا ، دواعت  يهو  تلاق 

.ءيش لك  ميطحت  كشو  ىلع  مهنإ  ككفتلا :
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ناك ثيح  بيهرلا ، دهشملا  نم  تققحتو  يرودب  ُترظن 
نودصوي ءاضيب  تازب  نيدترم  لاجر  ةرشع  نم  برقي  ام 

ةدماهلا فوروغيإ  لاجر  ثثج  قالزإب  ةيرموسلا  روبقلا 
ةرابع ةيأ  نكت  مل  .مايخلا  ّكف  نورخآ  رشاب  امنيب  اهيف ،

.اريك ةاساوم  ىلع  ةرداق 
مقاط نم  ءاضعأ  ةتس  ةيحورملا  ةرئاطلا  نتم  ىلع  ناك 

انل اومدق  لب  انيلإ ، مالكلا  مهنم  يأ  هجوي  ملو  نيحالملا ،
نيرعاش انك  ام  اننكل  تاشيودنسو ، ةنخاس  تابورشم 

مزحب اهب  تظفتحاو  اريك  ديب  ُتكسمأ  .شطعلاب  الو  عوجلاب 
.يدي يف 

دقتعأ ينأ  ريغ  اننوداتقي ، نيأ  ىلإ  فرعأ  ال  يل : تلاق 
.انثاحبأ ةمتاخ  يه  ةرملا  هذه  نأ  ًامامت 

ًارّكذم يردص ، ىلإ  اهتممضو  اهفتك  نم  اهب  ُتكسمأ 
.ةايحلا ديق  ىلع  انلز  ام  اننأ  اهايإ 

انمامأ سلاجلا  لجرلا  اناجر  ناريطلا ، نم  نيتعاس  دعب 
.طوبهلاب مهت  ةرئاطلا  تناك  دقف  اننامأ ، يَمازح  عضن  نأ 

ءازإ انك  .بابلا  حتفنا  ىتح  ضرألا  تالجعلا  تسمال  نإ  امو 
ةرئاط تناك  ثيح  مجحلا ، طسوتم  راطم  نع  ًاديعب  ربنع 

، حيرلا هب  بعالتت  ًايسور  ًاملع  عفرت  نيثافن  نيكرحم  تاذ 
طبه مدقتن ، اّنك  امنيبو  .هيف  ةفقوتم  ليجست ، لك  نم  ةيلاخو 
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ةلدب يف  نالجر  انرظتني  ةروصقملا  لخاد  ناك  .باكرلل  مّلس 
.ةضيرع ةماستباب  انلبقتساو  ةنادب  امهّلقأ  ماق  .ةحتاف  ءاقرز 
امكدوجول ديعس  ينإ  ًامامت : ةنقتم  ةيزيلكنا  يف  انل  لاق 

.ًالاح علقن  ناقهرم ، امكنأ  دب  .نيملاس ال 
دعبو قيرطلا ، ىلع  ناريسي  ناثافنلا  ناكرحملا  أدب 

.ةعلقم جردملا  ىلع  اهتيعضو  ةرئاطلا  تذختا  تاظحل 
: وجلا يف  عفترت  ةرئاطلا  تناك  امنيب  لجرلا ، انل  لاق 

ةعاس نوضغ  يف  .ًادج  ةليمج  ةنيدم  غروب » انيرتاكاي  »
ةرئاط يف  امكعضنس  كلانهو  وكسوم ، يف  طحنس  فصنو 
ةجرد يف  امكل  نيدعقم  زجح  مت  دقل  .ندنل  طخ  ىلع  لمعت 
يتلا نحملا  لك  عم  ركشلاب  يلإ  اهجوتت  .لامعألا ال  لاجر 
رسيأ تناك  اهنإ  ةريخألا ، مايألا  هذه  لالخ  اهامتيساق 

ةاعارملا ريخ  ناقحتسي  امكتلزنم  يف  ناملاعف  .رومألا 
امركتت نأ  امكنم  بلطأس  كلذ ، راظتنا  يفو  .مارتحالاو 

.امكرفس يزاوج  يميلستب 
لمشي ًامسقم  حتفو  هترتس  بيج  يف  لجرلا  امهعضو 
ةعرجب اهسأك  اريك  تغرفأ  .اكدوف  انل  مدقو  ًاريغص ، ًاراب 
سأكلا تستحا  .اهَألم  دواعيل  ديدج  نم  اهتّدمو  ةدحاو 

.ةملكب سبنت  نأ  نود  اهسفن ، ةقيرطلاب  ةيناثلا 
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؟ حورشلا ضعبب  اندّوزت  نأ  كعسوبأ  يفيضم : تلأس 
.باخنألا لدابتل  هسأك  ًاعفار  انيسأك  ألم 

.امكيفطاخ يديأ  نم  امكذاقنإ  نم  اّنكمت  اننأ  اندعسي   ـ
.اهعالتباب تمه  يتلا  اكدوفلا  اريك  تقصب 

؟ نيفطاخ يأ  انوفطاخ ؟  ـ
نيذلا لاجرلاف  نيظوظحم ، امتنك  ًالئاق : انفيضم ، فدرأ 

يف انلخدت  اننأ  الإ  ةياغلل ، نيرطخ  مهنوكب  اوفرُع  امكوزجتحا 
يتلا انقرفل  ريبك  لضفب  نانيدم  امتنأف  بسانملا ، تقولا 
ىلع رسحتن  اننإ  .امكلجأ  نم  اهسفنب  ةفزاجملا  يف  تفرسأ 
نم نانثا  .انفوفص  يف  اهاندبكت  يتلا  ةمخضلا  رئاسخلا 

.امكتايح ذاقنإل  امهتايحب  ايّحض  انئالمع  ةريخ 
كانه انك  دقل  انزجتحي ، دحأ  نكي  مل  نكلو  اريك : تبضغ 
اننإ كلاجر ، اهرّمد  ةشهدم  تايرفحب  موقنو  انتدارإ  ءلمب 
فيك اهل ، ةيمست  ال  ةيشحو  ةيقيقح  ةرزجم  اندهش 

؟ ...ؤرجت
، ةعورشم ريغ  تايرفح  يف  ناكراشت  امكنأ  ملعن  نحن   ـ

زونك ىلع  وطسلا  ىوس  اهيلإ  مهودحي  رارشأ ال  اهيلع  مدقأ 
، ةيسورلا ايفاملا  ىلإ  يمتني  فوروغيإف  .لجخ  الب  ايريبيس 
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نيملاع عسو  يف  نكي  ملو  كلذ ؟ ةلهاج  ِتنكأ  يتسنآ ،
هذه لثم  يف  نيكيرش  اربتعي  نأ  فرشم  تيصب  ناعتمتي 

، ةوقلاب كلذ  ىلإ  ارطضي  نأ  نود  نم  ةيمارجإلا  لامعألا 
لوأ دنع  امهمادعإب  امهوفطاخ  امهددهي  نأ  نود  نمو 
امكنأ امكاتريشأت  دكؤتو  اذه  .امهنم  ردبت  درمت  ةلواحم 
انسفنأ طبغنو  ريغ ، ال  نيحئاس  ةفصب  ايسور  امتلخد 

نيقي ىلع  انأو  .امكنع  هيفرتلا  لجأ  نم  اندالب  امكرايتخال 
ًاعبط امتفرصتل  انيضارأ  ىلع  لمعلا  امتيون  ول  امكنأ  نم 
امتنأو كلذك ؟ سيلأ  يهيدب ، رمأ  اذهو  يعرش ، راطإ  نمض 

اهل ضرعتي  يتلا  رطاخملا  رخآ  ئرما  يأ  نم  نسحأ  نافرعت 
حوارتت يلاتلابو  ينطولا ، انثارت  نوعزانتي  نيذلا  نوباّهنلا 
بسحب نجسلا ، نم  ًاماع  نيرشعو  ةرشع  نيب  ةبوقعلا 

يتلا ةياورلا  ىلع  نوقفتم  نآلا  نحن  له  .ثادحألا  ةروطخ 
؟ امكيلع اهتضرع 

ىلع انل  ضارتعا  ال  هنأ  راظتنا ، ريغ  نم  هل ، تدُّكأ 
مث طقف ، ةزيجو  ةدمل  تمصلا  اريك  تمزل  تقو  يف  قالطإلا ،

رظتني يذلا  ريصملا  نأش  يف  قلقلا  نع  اهسفن  كلامتت  مل 
.مّسبتلا ىلإ  انفيضم  عفد  ام  وهو  فوروغيإ ،

نواعتلا يف  اهمدع  وأ  هتبغرب  يتسنآ ، قلعتي ، اذه   ـ
يف نيحاترم  انوك  نكلو  ًاقحال ، يرجيس  يذلا  قيقحتلا  عم 
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ةريدج ريغ  ةيصخش  هنأ  امكل  دكؤأ  نأ  يعسوبف  هنأش ،
.مارتحالاب

، لوطأ دمأل  انتشقانم  نع  ًازجاع  هنوكل  لجرلا  رذتعا 
هيف قرغتساو  ًافلم  هتبيقح  نم  لوانت  .هزجني  لمع  هيدلف 

.انلوصو ناوأ  ىتح 
انلجرت نإ  امو  .ةنيدملا  وحن  اهطوبه  ةرئاطلا  ترشاب 
نوكرم باكر  ملس  ىلإ  ةرايس  نتم  ىلع  انداتقا  ىتح  اهنم ،

.ةيناطيربلا ةيوجلا  طوطخلل  ةعبات  ةرئاط  ىلع 
ىلإ ةيناث  ادوعت  ال  .امكليحر  لبق  ناتظحالم  يدل   ـ

اعمسا نآلاو  امكل ، ةيامحلا  نيمأت  نم  نكمتن  نل  ذإ  ايسور ،
، ًانوناق فلاخأ  كلذب  انأف  امكل ، هلوق  يف  بغرأ  ام  ًاديج 

ًافطاعت لقأ  وه  هنوخأ  يذلا  كاذو  يدنع ، نابحتسم  امكنكل 
نوكي الأ  ىشخأو  ندنل ، ىلإ  امكلوصو  نوبقتري  مهنإ  .يعم 

قالطإلا ىلع  ًاهيبش  امكيلع  هنوحرتقيس  يذلا  ةهزنلا  عون 
، امكناكم تنك  ول  اذكهو ، .ًاعم  وتلل  اهب  انمق  يتلا  ةلحرلاب 
ام عرسأب  تقلطناو  ورثيه ،»  » يف عكستلا  نع  ُتعنتمال 
اذإ ةيناث ، ةيحان  نمو  .كرامجلا  رقم  يطخت  روف  نكمي 

رمألا نوكيسف  كرامجلاب ، رورملا  مدعل  ةليسو  امتدجو 
.ًاضيأ لضفأ 

مّلس كولس  ىلإ  اناعدو  انيلإ  انرفس  يزاوج  لجرلا  داعأ 
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.انل نيدئاعلا  نيناكملا  يف  ناريط  ةفيضم  انتسلجأ  .باكرلا 
تركشف ةعورلا ، ةيآ  يف  ةلماكلا  ةيزيلكنإلا  اهتجهل  تناك 

.انلابقتسا يف  اهفطل  اهل 
؟ اهفتاه مقر  ديرت  وأ  اهمازح : لّكبت  يهو  اريك  ينتلأس 

صخشلا يعنقت  نأ  تنأ  ِتعطتسا  ول  نكلو  الك ،  ـ
هفتاه كريعي  نأ  ةجرفلا  نم  ىرخألا  ةهجلا  يف  سلاجلا 

.ًاشهدم كلذ  ناكل  يولخلا ،
يذلا اهراج  ةيحان  ترادتسا  مث  ةلوهذم ، اريك  ينتقمر 
هتبلخ دقل  .هفتاه  سمالم  ىلع  ةيصن  ةلاسر  ررحي  ناك 

زاهجلا نيتقيقد  دعب  يلإ  تّدمو  ةمشتحم  ريغ  ةكرحب 
.ثحبلا عوضوم  يولخلا 
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ندنل
تاعاس عبرأ  دعب  ورثيه  راطم  يف  غنيوبلا  ةرئاط  تّطح 
فصنلاو ةرشاعلا  ةعاسلا  تناك  .وكسوم  نم  انقالطنا  ىلع 

.انفيلح ليللا  نوكي  دقو  يلحملا ، تيقوتلا  بسحب  ءاسم 
رخؤم نع  ًاديعب  طوبهلل  ةحاس  يف  ةرئاطلا  تفطصا 

نارظتنت باكرلا  لقنل  نيترايس  ةوكلا  ربع  تيأر  .جردملا 
ةعفدلا عم  لزننسف  لهمتلاب ، اريك  توجر  ملسلا ، لفسأ  دنع 

.نيرفاسملا نم  ةيناثلا 
ةبرقم ىلع  ءاقبلا  ىلإ  اريك  ًايعاد  ةرايسلا  نتم  انقّلست 

نود لوؤحلل  نيخافنملا  نيب  يئاذح  تقلزأو  بابلا ، نم 
عضوملا يف  يرجت  ةرايسلا  تناك  .نامألا  ةضرف  قالغنا 

، تاجردملا تحت  رمي  قفن  يف  تلخدف  تارئاطلل ، صصخملا 
تابرع رطقت  ةلآل  حمسيل  فقوتلا  ىلإ  قئاسلا  رطضاو 

باخ الإو  بسانملا  ناوألا  ناك  اذه  .رورملاب  ةعتمألل 
تبحسو نويدروكأ »  » ةئيه يف  يذلا  بابلا ، ُتعفد  .ىعسملا 

يف انضكر  ىتح  جراخلا ، يف  انحبصأ  نإ  ام  .اهدي  نم  اريك 
انزفقو دعابتي  ناك  يذلا  بكوملا  هاجتاب  قفنلا  ةمتع  هبش 

ىلإ اهرهظ  ةدنسم  اهسفن  اريك  تفلأ  .تابعوتسملا  دحأ  ىلع 
يقب .سايكأ  قوف  ًاددمم  ينتيفلأ  اميف  نيتريبك  نيتبيقح 
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، نيهودشم انرارف  اودهاش  نيذلا  صابلا  لخاد  باكرلا 
دق ناك  انراطق  نكل  قئاسلا ، هيبنت  اولواح  مهنأ  ضرتفأو 

ماسقألا ةليلق  تاظحل  دعب  جلوو  سكاعملا  هاجتالا  يف  لغوت 
مل ةرخأتملا ، ةعاسلا  هذه  يف  .ةطحملا  رخؤم  نم  ةينطابلا 

ناقيرف طقف  غيرفتلا ؛ ةقطنم  يف  سانلا  نم  ريثك  كانه  دعي 
نم انكمتي  ملو  انم  نيديعب  اناك  امهنأ  الإ  نالمعي ، اناك  نانثا 

.ةعتمألا ليمحت  نيزبارد  نيب  ىولتي  رارجلا  ناك  .انتيؤر 
هذه ترتخاف  انم ، راتمأ  دعب  ىلع  ةلومحلل  ًادعصم  تحمل 

، دعصملا مامأ  انلوصو  دنع  .انئبخم  ةرداغمل  ةظحللا 
نمو لاغب ، ًالفقم  ناك  ءادنلا  رز  نأ  فسألل ، تظحال ،

.حاتفم الب  هليغشت  ليحتسملا 
؟ انه نم  جورخلا  ةيفيك  نع  ةركف  كيدل  له  اريك : ُتلأس 
الإ تيأر  امو  ةرواجملا  نكامألا  لوح  يرظنب  ُتلج 
ناك ةلاقنلا ، ةيئابرهكلا  طُسُبلا  نم  ةكباشتم  ةعومجم 

.ًافقوتم اهمظعم 
.ةاجن جرخم  هنإ  كانه ، باب : ىلإ  ةريشم  اريك ، تفته 

انيسفن اندجوف  اناتاو ، ظحلا  نكل  ًادودسم ، نوكي  نأ  ُتفخ 
.مّلس لفسأ  يف 

، انه نم  جرخنلو  .ضكرلا  يلصاوت  ال  اريكل : تلق 
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.يعيبط ءيش  لك  نأب  نيرهاظتم 
دنتسم انتزوح  يف  سيل  ةلئاق : يهابتنا ، تتفل  اهنأ  الإ 

.ةيعيبط انتئيه  تدب  امل  ًادحأ  انْفداص  ولف  جورخلل ، فيرعت 
الب تغلب ، دق  باكرلا  ةرايس  تناك  يتعاس ، ىلإ  ترظن 
نل ًاليل ، ةرشع  ةيداحلا  يفو  .راطملا  ةطحم  ةياهن  بير ،

رفاسملا ثبلي  نلو  نوريثك ، سانأ  كرامجلا  يف  نوكي 
ةبقارم زكرم  نم  مدقتي  نأ  انناريط  ةلحر  نم  ريخألا 
نيذلا كردي  نأ  لبق  تقولا  نم  ًاليلق  انيسفن  ُتلهمأف  .ةرجهلا 

.مهنم انتلفأ  اننأ  اننورظتني 
.قيرطلا انيلع  ّدسي  جردلا ، ىلعأ  يف  رخآ ، باب  ناك 
.تقعز راذنإ  ةرافصب  اذإو  ضرتعملا ، بيضقلا  اريك  تعفد 

ميلستل نيلاقن  نيطاسب  نيب  راطملا  رخؤم  يف  انذفن 
ةعتمأ غرفمو  لقان  انحمل  .الْطُب  رودي  امهدحأ  ةعتمألا ،

تنك ىتح  رطخلاب ، رذنأ  نإ  ام  .هناسل  ةشهدلا  تلقعف 
توص انعمس  .ةعرس  ىصقأب  قلطنن  اريك  ديب  ًاكسمم 

ذإ .ضكرلا  انعبات  لب  ةصاخ ، انءارو  تفتلن  ملف  ةرافص ،
.فيصرلا ىلع  ةّلطملا  ةراّرجلا  باوبألا  ىلإ  لوصولا  بجي 

.اهتررجو ال ضوهنلا  ىلع  اهتنعأف  ةخراص ، اريك  ترثعت 
، نيدراطملا نم  ةرمز  انباقعأ  يفف  رثكأ ، عارسإلا  نم  دب 
ال فقوتلا ، يغبني  .دارطاب ال  انم  برتقت  راذنإلا  تارافصو 
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ةعضب دعب  ىلع  الإ  تسيل  ةيرحلاف  فوخلل ، مالستسالا  يغبني 
تناك ثيح  راطملا ، رخؤم  نم  انجرخ  .ثهلت  اريك  .راتمأ 

.قالطنالاب قئاسلا  ىلإ  نيلسوتم  اهانقلست  ةفقوتم ، ةرايس 
؟ نابهاذ نيأ  ىلإ  انبوص : ًاريدتسم  انلأس ،

.انرخأت دقل  ةعرسب ، عفدنا  ايه  ةثهال : اريك  تلسوت 
ًاليختم ءارولا  ىلإ  تافتلالا  نع  ُتعنتماو  .قئاسلا  قلطنا 
مهتيؤر ىدل  فيصرلا  قوف  ًابضغ  اوطاشتسا  دقو  انيدراطم 

.دعتبت ءادوسلا  انترايس 
نيعتي تابوعص  انمامأ  تلاز  ام  اريك : نذأ  يف  تسمه 

.اهيطخت انيلع 
مقر 2. راطملا  رخؤم  ىلإ  هجوت  قئاسلل : تلق 

.ةهودشم اريك  ينتقمر 
.لعفأ اذام  فرعأ  انأف  يب ، يقث   ـ

لضفتي نأ  قئاسلا  نم  تبلط  ةيناثلا ، ةريدتسملا  دنع 
، عيظف نايثغب  رعشتو  لماح  يتأرما  نأب  تعّرذتف  .فوقولاب 

ةريل نيرشعلا  ةئف  نم  ةيدقن  ةعطق  هتلوانف  لاحلا ، يف  لمرف 
ىلع يبناجلا  رمملا  يف  حّسفتنس  اننإ  هل  تلقو  ةينيلرتسا 
داتعم انأو  انراظتنا ، يف  ءاقبلا  ثبعلا  نم  .قيرطلا  ةفاح 
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، ًاليوط رمتسي  نأ  نكمملا  نمو  كعوتلا ، نم  عونلا  اذه  ىلع 
.مادقألا ىلع  ًاريس  انتلوج  يهننس  اذل 

اهنإف تانحاشلل ، اهبتنا  انه ، هزنتلا  رطخلا  نم  انل : لاق 
.تاهجلا لك  نم  يتأت 

هيلع تبلغ  دقو  هدي ، نم  ةريغص  ةءاميإب  ًاحّولم  دعتبا 
اذه ءاقل  هاضاقت  يذلا  غلبملا  ءارج  رورسلا  ةوشن 

.ريغصلا راوشملا » »
؟ لعفن اذام  يلفط ، تبجنأ  دقو  نآلا  ّيف : اريك  تفته 

! رظتنن اهتبجأ :
؟ اذام رظتنن   ـ

! نيرتس  ـ
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تنك
كلاجر نكي  ملأ  كلذ ؟ ثدح  فيك  كنم ، اتلفأ  دقل   ـ

؟ ةرئاطلا هذه  نم  جورخلا  دنع  امهراظتناب 
انوكي مل  ناذللا  امه  كيملاع  نإ  يديس ، ىلب ،  ـ

.اهلخادب
امهدعصأ هنأ  هب  يلاصتا  يل  دّكأ  دقل  ينربخت ، اذام   ـ

.كلت ناريطلا  ةلحر  نتم  ىلع  هسفنب  وه 
نكل همالك ، يف  كيكشتلا  ًاقالطإ  يونأ  تنك  ام   ـ
ةيلمع ارضحي  مل  امهباوجتسا  انيلع  ناك  نيذللا  نيرصنعلا 
ناكو امهدّصرتن  صاخشأ  ةتس  انك  .ةيوجلا  ةطرشلا  شيتفت 

.ةكبشلا نيعأ  لالخ  نم  رورملا  امهيلع  ليحتسي 
حرشت نأ  ديرت  كلعلأ  زاهجلا : ربع  نوتشآ  ريس  قعز 

؟ شناملا قوف  ةلظمب  ازفق  امهنأ  يل 
ملسب ةرئاطلا  قصتلت  نأ  دب  ال  ناك  يديس ، الك ،  ـ
ةحاس ىلإ  ةريخألا  ةظحللا  يف  تهّجُو  اهنكل  طوبهلا ،

نم نارصنعلا  ّرف  دقل  .انغالبإ  متي  نأ  ريغ  نم  فقوتلل ،
راطملا رخؤمب  لاصتالا  نمؤت  تناك  يتلا  باكرلا  ةرايس 

يف دي  ةيضقلا  يف  انل  سيل  .امهراظتنا  يف  انك  ثيح 
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.ةيضرألا تحت  ماسقألا  ربع  رارفلاب  اذال  دقل  ةقيقحلا ،
يف نمألا  يلوؤسم  نآلا  ذنم  غّلبت  نأ  كناكمإب   ـ

! جرحدتتس ةريثك  ًاسوؤر  نأ  ورثيه » »
.يديس كلذ ، يف  كشأ  ال   ـ

ًاروف عفدنا  ايه  ةقفشلا ! يريثم  ىقمح  نم  مكل  اي   ـ
قّقد ةنيدملا ، يل  طّشم  ةرثرثلا ، نع  ًاضوع  امهلزنم  هاجتاب 

ضبقلا ِقلأ  نكل  ءاشت  امك  رومألا  رّبدت  ةفاك ، قدانفلا  يف 
صرحلا ضعب  ًاصيرح  لازت  تنك ال  نإ  ةليللا  هذه  امهيلع 

، امهيلع رثعت  يك  حابصلا  ىتح  كلهمأ  .كتفيظو  ىلع 
؟ ينعمستأ

نع ضيوعتلاب  ًادعاو  هراذتعا ، نوتشآ  ريس  ثدحم  ررك 
يف كلذو  اهنع ، ًالوؤسم  ناك  يتلا  عيرذلا  ةيلمعلا  لشف 

.ةنكمم ةصرف  برقأ 
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ورثيه دروكنوكلا ، ةريدتسم 
ىنحنا .فيصرلا  دادتما  ىلع  تايفلا 500  ةرايس  تنكر 
نكمتأ يك  دعقملا  ًايواط  رتلاو  رّمذت  .بابلا  حتفيل  قئاسلا 
.رودأ انأو  ةعاس  تضم  دقل  لاقو : ءارولا  ىلإ  قالزنالا  نم 

؟ هذه نم  رغصأ  ةرايس  كيدل  نكت  ملأ   ـ
ثحبلل يتآ  نأ  ينم  بلطت  ذإ  ةحاقولا ، كصقنت  ال  ًاذإ ،  ـ

، ةمئالم ريغ  ةعاس  يفو  ام ، ناكم  طسو  ةريدتسم  يف  كنع 
؟ رمذتت كلذ  قوفو 

.انعم ةعتمأ  لمح  مدعل  ديعس  هنإ  طبضلاب  لوقأ  تنك   ـ
يل ًادعوم  تبرض  تنكل  ةعتمأ ، امكل  تناك  ول  روصتأ   ـ
نم ًالدب  نييداعلا  سانلا  رارغ  ىلع  راطملا  ةطحم  مامأ 

.امكراظتنا يف  انأو  تارم  رشع  نارودلا  ىلع  يماغرإ 
؟ ًاليوط نارجاشتتس  له  اريك : هتعطاق 

.ًاددجم كتيؤرل  ديعس  انأ  اهيلإ : هدي  ًادام  رتلاو ، اهباجأ 
؟ ريغصلا كرفس  ناك  فيك 

؟ قلطنن له  ئيس ! تباجأ :
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؟ نيأ ىلإ  نكلو  رطاخ ، بيطب   ـ
نكل يلزنم ، ىلإ  انلصوي  نأ  رتلاو  نم  بلطلاب  ّمهأ  تنك 

، قعزت راذنإلا  تارافصو  اناتزواجت  ةطرشلل  نيترايس 
، انؤادعأ ناك  ًايأ  .ةديدس  تسيل  ةركفلا  نأ  ًاريخأ  ترُّدقو 

ناونع نوفرعي  مهنأب  ريكفتلل  ةهيجولا  يبابسٍأ  يل  تناك 
.يتيب

؟ بهذن نيأ  ًاذإ ، رتلاو : لأس 
.ةركف يأ  يدل  تسيل   ـ

: ًالئاق دارتسوتوألا ، رتلاو  كلس 
نم دب  ال  نكلو  ليللا ، لاوط  دوقأ  نأ  ًالعف  ديرأ   ـ

.دوقولاب نازخلا  ءلم  يف  ريكفتلا 
.ةفيرظ اهنإ  ةرايسلا ؟ هذه  كل  يهأ  اريك : هْتلأس 

.ًاوت اهتيرتشا  دقل  كباجعإ ، لانت  نأ  ًادج  ديعس  ينإ   ـ
.سلفم كنأ  دقتعأ  تنك  ةبسانملا ؟ امو  رتلاو : تلأس 

موي لصت  كتلاخ  نإ  مث  ةبسانم ، طبضلاب  اهنإ   ـ
ىلإ اهذخأ  نم  نكمتأل  دصتقملا  يلامب  تيحض  اذل  ةعمجلا ،

.لوصألا يضقت  امك  ةنيدملا  يف  ةهزن 
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؟ كترايزل عوبسألا  اذه  ةياهن  يف  انيليإ  يتأت  له   ـ
؟ كلذ تيسنأ  صوصخلا ، اذهب  كتثّدح  دقو  لجأ ،  ـ

تودب نإ  ينبتاعت  الف  لمعلاب ، ًالفاح  انعوبسأ  ناك  هتبجأ :
.نهذلا دراش 

نم رتلاو ، باهذلا ، اننكمي  نيأ  فرعأ  اريك : تلاق 
.ًادوقو نازخلا  ألمتل  نيزنب  ةطحم  دنع  فقوتت  نأ  لضفألا 

نأ يغبني  يذلا  هاجتالا  فرعأ  نأ  يل  له  لأس : اهدنع 
دعبأ ىلع  ًادغ  ةدوعلا  ديرأ  ينأب  ًافلس  امكملعُأ  ينإو  هكلسأ ؟

! قالحلا عم  دعوم  يدلف  ريدقت ،
.رعشلا نم  ةيلاخلا  رتلاو  ةمجمج  ىلع  ةرظن  اريك  تقلأ 

نكلو .كلذ  فرعأ  لجأ ، ءامسلا : ىلإ  هينيع  ًاعفار  لاق 
تأرق ينإ  مث  ةكحضملا ، ةلصخلا  هذه  نم  صّلختأ  نأ  يغبني 
لاجرلا نإ  لوقي  حابصلا  اذه  زمياتلا »  » ةلجم يف  ًالاقم 

! داتعملا نم  رثكأ  ةيسنج  ةوقب  نوعتمتي  علُصلا 
عيطتسأ انأف  صقم ، كيدل  ناك  اذإ  اريك : تحرتقاف 

.روفلا ىلع  كلذب  مامتهالا 
الإ يل  رعش  رخآب  يّحضأ  ينكل ال  هيف ، لادج  اذه ال   ـ

؟ امكلصوأ نيأ  ىلإ  يل  امتلق  له  .فرتحم  دي  ىلع 
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ةقطنم يف  زوام ،» تناس   » ىلإ اريك : تباجأ 
.نامأ يف  نوكنس  كانه  ياونروك ،» »

؟ نم دنع  رتلاو : لأس 
يذلا لاؤسلا  نع  باوجلا  ُتفرعف  .تمصلا  اريك  تمزل 

.ةرايسلا دوقم  ينمّلسي  نأ  ىضري  ناك  نإ  هُتلأسو  هحرط 
رتلاول تدرسف  تسلا ، ةريسملا  تاعاس  ةفاسم  تمنتغا 

ىرج امب  ملع  امدنع  قعُص  دقل  .ايسور  يف  انتارماغم  ةياكح 
ـ  ويوي نام ـ  ةبضه  ىلعو  ايريبيس  رباعلا  راطقلا  يف  انل 

ام ينكل  انلتق ، اودارأ  نيذلا  ةيوه  نع  ًارارم  ينلأسو  .روين 
فرعأ نكأ  مل  ينأل  نأشلا ، اذهب  ًاريثك  هديفأ  نأ  تعطتسا 

انيلإ ةءاسإلا  يف  مهتبغر  نأ  وه  ديحولا  ينيقي  ناكو  .ًائيش 
.اهنع ثحبن  يتلا  ةداملا  بجوملا  اهببس  ناك 

تناس  » انغلب نيح  نكل  رفسلا ، ءانثأ  ةملكب  اريك  سبنت  مل 
ةيحان قّلستي  قاقز  يف  انتفقوأ  راهنلا ، عولط  عم  زوام »

.ريغص معطم  مامأ  ةربقملا ،
.كانه تلاق :

.ةدعتبم ةرايسلا  نم  تلجرتو  رتلاو  تّيح 
؟ ءاقللا دواعن  ىتم  رتلاو : ينلأس 
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كلاب لغشني  الو  انيليإ  عم  عوبسألا  ةياهنب  عتمتسا   ـ
ةدئافب انيلع  دوعتس  ةحارلا  نم  مايأ  ةعضب  نأ  دقتعأ  .انيلع 

.ةّمج
ـ لا ةهجاو  ىلإ  هرصبب  ًاصخاش  رتلاو ، لاق 

ينإ انه ، ماقملا  كل  بيطيس  ئداه ، ناكم  هنإ  يروتكيف :» »
.كلذ نم  دكأتمل 
.كلذ لمآ   ـ

ًاريس قاقزلا  دعصت  يتلا  اريك  ىلإ  ًاريشم  رتلاو ، يل  لاق 
...ةحداف ةباصإ  تبيصأ  دقل  اهيمدق : ىلع 

، صاخ هجوب  ةملؤم  ةريخألا  مايألا  هذه  تناك  معن ،  ـ
باق ىلع  انك  .ئجافملا  تابيقنتلا  فقول  ًادج  ةرثأتم  اهنإ  مث 

.فدهلا نم  نيسوق 
.مهألا وه  اذهو  ةايحلا ، ديق  ىلع  امتلز  ام  امكنكل   ـ
امتّضرع دقف  كلذ ، لك  نع  فكلا  بجي  عطقلا ، هذه  هللا  نعل 

اهنم اجرخت  نأ  ةبوجعأل  اهنإ  .رطاخملا  نم  ريثكلل  امكيسفن 
.نيملاس

لك ناكل  رتلاو ، اي  زنك ، نع  ًاثحب  الإ  رمألا  نكي  مل  ول   ـ
ةبعل درجم  تسيل  ةلأسملا  نكل  ريثكب ، لهسأ  ءيش 
ىلع انلصوت  اّنكل  عطقلا  لك  عمج  يف  انقفُو  ول  نيقهارم ،
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.هل قباس  فاشتكا ال  ىلإ  حجرألا 
، ًاذإ يلصألا ؟ كمجن  نع  يل  ثيدحلا  دواعتس  له   ـ
ام لك  اذه  ضرألا ، ىلع  تنأو  ءامسلا  يلاعأ  يف  وه  قبيلف 

.هانمتأ
ةليسو اندجو  انك  امبر  اننكل  رتلاو ، اي  كنم ، مركل  هنإ   ـ

نم ًاريخأ  انملعو  نوكلا ، ةدالول  ىلوألا  تاظحللا  فاشكتسال 
دقل .انبكوك  اونكس  نيذلا  لاجرلا  لئاوأ  نمو  انئج ، نيأ 

اهتبيخ نإف  مويلاو ، .اهتايح  ةليط  لمألا  اذهب  اريك  تذتغا 
.ةميظع

ءاقبلا نم  ًالدب  اهب  قاحلل  ةعرسب  عفدنا  ايه  ًاذإ ،  ـ
اهنإف يل ، اهتفصو  املثم  رومألا  تناك  اذإ  .ينشقانتل  يعم 

.ءاقرخلا كثاحبأ  َسناو  اهب  َّمتها  .كيلإ  ةجاح  يف 
تايفلا كرحم  عفد  داعأو  هيعارذ  نيب  رتلاو  ينمض 

.500
كولسل ًادج  ًابعتم  َتسلأ  بابلا : ىلع  ٍنحنم  انأو  هتلأسف ،

؟ ديدج نم  قيرطلا 
.باهذلا ءانثأ  تمن  دقل  بعتم ؟ انأ  َّمم   ـ

يذاحي يذلا  شينروكلا  ىلع  دعتبت  ةرايسلا  ىلإ  ُترظن 
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يف لزنم  ءارو  ةيفلخلا  اهراونأ  تفتخا  رحبلا ، ئطاش 
.ةيرقلا نم  رخآلا  فرطلا 

يف .ردحنملا  ًالّقوتم  اهنع  تشتفف  كانه ، اريك  نكت  مل 
تلخد ًاليلق ، حوتفم  كّبشم  ةربقم  زجاح  قاقزلا ، ىلعأ 
وحنف ًادج ، ًاريبك  ناكملا  سيل  .يطسولا  رمملا  يف  تلجو 
تناك زوام .» تناس   » ةربقم يف  دقرت  رثكألا  ىلع  سفن  ةئام 

هقلستت طئاح  نم  ةبرقم  ىلع  ةحسف ، ةياهن  يف  ةعكار  اريك 
.ةكباشتم ةيراتس  ةتبن  ناصغأ 

جرخت عيبرلا ، يف  اهسأر : عفرت  نأ  ريغ  نم  اريك  تلاق 
.نوللا ةيزابخ  ةليمج  راهزأ 

نأ كشوأ  ةيبهذلا » ةقيقرلا   » ءالط ناك  ربقلا ، ىلإ  ُترظن 
.نايعلل ًايداب  لاز  ام  زنكريب » ميلو   » مسا نكل  يحمني ،

نود نم  انه  ىلإ  كب  تيتأ  ينأل  ناج  ينبتاعتس   ـ
.ًاقبسم اهيلإ  ثيدحلا 

.تمصلاب ًاذئال  اهرصخ  لوح  يعارذ  تررمأ 
، هزاجنإ يننكمي  ام  ىلع  هل  نهربأل  ملاعلا  تفط  دقل   ـ
، نيديلا ةيلاخ  انه ، ىلإ  ةيناث  عوجرلا  ىلإ  الإ  لصوتأ  ملو 
ذنم هنع  ثحبأ  يذلا  وه  هنأ  دقتعأ  .ًامغ  بلقلا  ةمعفم 

.ءدبلا
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.كب روخف  هنأ  نم  قثاو  انأ   ـ
.طق يل  هلقي  مل   ـ

.يديب تكسمأو  رجحلا  نع  رابغلا  اريك  تضفن 
ًادج ًامشتحم  ًالجر  ناك  هيلإ ، تفَّرعت  ول  ُتددو  ْمَكل   ـ
تنك ةريغص ، تنك  امنيح  .هتايح  ةياهن  يف  ًادج  ًالزعنمو 
امدنع نكلو  اهنع ، ةباجإلا  ًامود  لواحي  ةلئسأب  هيلع  لاهنأ 
بهذيو ماستبالاب  يفتكي  ناك  ةياغلل ، ةبعص  ةلأسملا  تناك 

فقأ تنك  ءاسملا ، يفو  .يلمرلا  ئطاشلا  ىلع  هزنتلل  يب 
خبطملا ةدئام  لوح  ًاسلاج  هدجأف  ّيلجر  عباصأ  ىلع 

يوحن لبقي  ناك  يلاتلا ، مويلا  يف  .هتعوسوم  يف  ًاقرغتسم 
ِتحرط دقل  : » ةالابماللاب ًارهاظتم  يل  لوقيل  روطفلا  دنع 

، ثيدحلا رييغت  ىلإ  انررطضا  اننكل  ًالاؤس ، ةحرابلا  ّيلع 
«. ...وه اه  باوجلا ، كيطعأ  نأ  تيسنو 

.هايإ اهتسبلأو  يفطعم  ُتعلخف  دربلا ، نم  اريك  تدعترا 
.نايردأ كتلوفط ، نع  ًائيش  ينربخت  مل  تنأ   ـ

مالكلا ًاريثك  بحأ  انأ ال  مث  كدلاو ، نأش  مشتحم  ينأل   ـ
.يسفن ىلع 

نأ انيلع  بتُك  اذإ  .ًادهج  لذبت  نأ  يغبني  اريك : يل  تلاق 
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تمصلا ميخي  نأ  ديرأ  الف  ًايوس ، قيرطلا  نم  ةفاسم  ريسن 
.اننيب

يروتكيف ال ماعط  ةعاق  تناك  .معطملا  ىتح  اريك  ينتداتقا 
لوح سولجلا  ةسسؤملا  بحاص  انم  بلطف  ةرفقم ، لازت 
ينأ ُتننظ  .ًارفاو  ًاروطف  انل  مّدقو  ةيجاجز  ةوك  راوجب  ةدئام 
ةفرغ ىلإ  انبحطصا  مث  .اريك  نيبو  هنيب  ًاؤطاوت  ُتفشك 

« زوام تناس   » ءانيم ىلع  ةفرشملا  ىلعألا ، قباطلا 
يف ىتح  هتسسؤم ، لخاد  نيديحولا  نينوبزلا  انك  .ريغصلا 

رزجلاو ةذفانلا  نم  توند  .ناتفلا  هرحس  ناكملل  ناك  ءاتشلا 
اميف اهبنج ، ىلع  حاترت  نيدايصلا  بكارمو  هتالاح  ىندأ  يف 
.هدي نم  ريغصلا  هدلوب  ًاكسمم  ئطاشلا  ىلع  لجر  يشمي 

.ًامامت يبناج  ىلإ  نيزباردلا  ىلع  اهقفرمب  ئكتت  اريك  تلبقأ 
ًاقاتشم تنك  دقو  يدلاو ، ىلإ  قاتشم  انأ  كلذكو  اهل : تلق 

ىلع نيرداق  نكن  مل  .ةايحلا  ديق  ىلع  وهو  ىتح  هيلإ 
لمعلا يف  ىنافتي  ةزراب ، ةيصخش  اذ  ناك  هنأل  لصاوتلا ،

.لزنملا ترداغ  دق  كلذ ، نطف  موي  تنك ، .ًانبا  هل  نأ  كرديل 
يف ةقيقح  حجنن  نأ  نود  نم  رخآلا  بناجب  انم  لك  ّرم  دقل 
يمأ نأل  يكشتلا ، عيطتسأ  ينأ ال  ريغ  .ًاضعب  انضعب  ةيؤر 

.ايندلا بحو  نانح  لك  ينتبهو 
حبصأ نأ  تدرأ  اذامل  ينتلأسو  ًاليوط ، اريك  ينتقمر 
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.ةيكلف ءايزيف  ملاع 
تنوكت ارديه ،»  » يف انك  امدنع  يتلوفط ، دهع  يف   ـ
رقتسن انك  .مونلا  ناوأ  لبق  اهب  اندّيقت  ةداع  يمأو  انأ  انيدل 

يف نحن  اننيب  لاحلا  يه  امك  بنج ، ىلإ  ًابنج  ةذفانلا  ءازإ 
ءامسأ عرتخت  يمأو  ءامسلا ، ىلإ  ًاعم  رظننو  ةظحللا ، هذه 

ذاملو ملاعلا ، ةدالو  تناك  فيك  ءاسم ، تاذ  اهتلأس ، .موجنلل 
.ماودلا ىلع  هبقعيس  ليللا  ناك  اذإ  حابص ، لك  راهنلا  غزبي 

املثم ةفلتخملا  ملاوعلا  نم  ديدعلا  كانه  ةلئاق : يمأ  ينتقمر 
انأ يملاع  أدب  دقل  .نوكلا  يف  ةايحلا  عاونأ  نم  ديدعلا  كانه 
ذنم .ّيعارذ  نيب  كتلمح  يتلا  ةظحللا  يفو  .تنأ  َتدلو  موي 

.رجفلا أدبي  نيأ  ةفرعمب  ملحأ  يتلوفط 
: يقنع لوح  اهيعارذ  ةعضاو  يتيحان ، اريك  ترادتسا 

.باجعإلل ًاريثم  ًابأ  حبصتس  كنإ   ـ
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ندنل
ينيد كل  ددسأسو  نينثالا ، موي  ذنم  يترايس  عيبأس 
بهذأ نل  يبتكم ، فقس  ىلع  ةنعللاو  ةمزج ، جوز  يرتشأو 

الو رارمتسالاب ، مهعانقإل  ديزملا  لعفأ  نل  .كلذ  نم  دعبأ 
ىلإ رظنأ  امدنع  حابص ، لك  .كتدعاسمل  نآلا  دعب  يلع  دمتعت 

ال .نايردأ  ةقث  يتنايخل  ةراذقلاب  رعشأ  ةآرملا ، يف  يسفن 
ىلإ ينعفديس  يل  هلوق  كعسيس  امم  ءيش  ال  حاحلإلل ، يعاد 
.ديعب دمأ  ذنم  ةنوشخب  كفرصأ  نأ  يلع  ناك  .ييأر  رييغت 

قيرطلا كولس  ىلع  امهثحل  ءيش  يأب  مايقلا  َتدهعت  اذإو 
ال ًاريخأ  ينأ  ول  ىتح  ءيش ، لكب  امهل  حوبأس  ديدج ، نم 

.كنع ًائيش  فرعأ  داكأ 
؟ رتلاو اي  كدحو ، ملكتت  له  انيليإ : ةلاخلا  تلأس 

؟ اذامل ال ،  ـ
، ام ًائيش  متمتت  كنأكو  ودبت  تنك  كنأ  كل  دكؤأ   ـ

.رمحألا ىلإ  ءوضلا  لّوحت  .امهئاقلت  نم  ناكرحتت  كاتفشو 
.انيليإ وحن  رادتساو  رتلاو  لمرف 

رركأ تنكو  ءاسملا  اذه  ًامهم  ءادن  هّجوأ  نأ  يغبني   ـ
.صنلا
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؟ رطخ رمأ  نم  سيلأ   ـ
.ًامامت سكعلا  لب  كلذ ، كل  دكؤأ  ال ، ال ،  ـ

صخش كتايح  يف  كل  ناك  اذإ  ًائيش ؟ يلع  يفخت  الأ   ـ
عيطتسأ ينإ  لوقأ ، نأ  ديرأ  ًانس ، ينم  رغصأ  صخش  رخآ ،

.ينمهي ام  لك  اذه  هتفرعم ، لضفأ  ينكل  كلذ  مهفتأ  نأ 
.انيليإ نم  رتلاو  برتقا 

يسفنل حمسأ  نلو  ًاقالطإ ، ًائيش  كيلع  يفخأ  ال   ـ
ةاعدم رثكأ  اهدجأ  ةأرما  نم  سيلو  اذهك ، لمعب  مايقلاب 

.كنم ةبغرلل 
رمحأ حبصأو  رتلاو  ادخ  رّمحا  بحلاب ، حوبلا  اذه  رثإ 

.مالكلا يف  عتعتي  ذخأو  ايناوافلا » ةرهز   » نولب
.ةديدجلا كرعش  ةصق  ًاريثك  ينبجعت  انيليإ : ةلاخلا  تباجأ 

قاوبأ نوقلطي  مهنأو  رضخأ  راص  ءوضلا  نأ  يلإ  ليخي 
ًادج ةديعسل  ينإ  .قلطنت  نأ  كيلع  انءارو ، مهتارايس 

ىظحنس اننأ  دقتعت  َوأ  .ماهغنكب  رصق  ةرايز  ىلإ  يهجوتل 
؟ ةكلملا ةيؤرب 

...يردي نم  اهرصق ، نم  تجرخ  اذإ  امبر  رتلاو : باجأ 
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زوام تناس 
تناك رئاتسلا  تحزأ  املو  راهنلا ، نم  ربكألا  مسقلا  انمن 

.قفشلا ناولأب  ةغبطصم  ءامسلا 
ةفاسم ىلع  ياشلل  ةلاص  فرعت  اريكو  نيعئاج ، انك 

ينلعجتل ةصرفلا  ْتزهتناف  معطملا ، نم  عراوش  ةعضب 
ءاضيبلا ةريغصلا  تويبلا  ىلإ  ُترظن  نيح  .ةيرقلا  فشتكأ 

نم له  .موي  تاذ  اهدحأ  نكسأ  نأب  تملح  ةلتلاب  ةقلعملا 
بكوك ىلع  ًالوجتم  يرمع  تيضمأ  يذلا  انأ  نكمملا 

هذه يف  يلاحر  ّطحأ  نأ  ىلإ  يب  رمألا  لوؤي  نأ  ضرألا ،
دعبلا ىلع  تفسأ  ياونروك ؟»  » ىرق نم  ةريغصلا  ةيرقلا 

نأ ةيمهأ  كردأ  كش  الب  ناك  نترام ، نيبو  ينيب  ّلح  يذلا 
سأك ءاستحال  انقلطنا  اننكل  .نيحو  نيح  نيب  ًارئاز  ينيتأي 

.ةديعسلا تايركذلا  ضعب  ركذتسن  نحنو  أفرملا ، يف  ةعج 
؟ ركفت ميف  اريك : ينتلأس 

.صاخ هجوب  ءيش  يف  ركفأ  ال  تبجأ :
نم ام   » انقفتا دقل  ًاديعب ، دورشلا  ءاميس  كيلع  ودبت   ـ

«. اننيب تمص  تارتف 
لءاستأ تنك  ءيش ، لك  ةفرعم  يف  ةبغار  تنك  نإ   ـ
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.ةيلاتلا عيباسألا  يفو  مداقلا  عوبسألا  هلعفنس  ام  لوح 
؟ مداقلا عوبسألا  هلعفنس  امع  ةركف  كيدل  نآلا   ـ

! ةركف يأ  يدل  تسيل   ـ
! يدل ىلب ، انأ   ـ

امدنع .ًابناج  اهسأر  تلامأ  مث  يهجو ، يف  اريك  تفقو 
ةمث .يل  هلوقت  ًامهم  ًائيش  اهيدل  نأ  ينعيف  كلذب  موقت 

، ةميظع ءابنأ  كل  اونلعيل  ةيلافتحا  ةجهل  نوذختي  صاخشأ 
.ًابناج اهسأرب  ليمتف  اريك  امأ 

يف ينكل  هكلسم ، نع  يروفيإ  رسفتسأ  نأ  ديرأ   ـ
...ةريغص ةبذك  يف  يكيرش  نوكت  نأ  ةجاح 

؟ بذكلا نم  عون  يأ   ـ
يفو ايسور  ةرداغم  يف  انحجن  اننأ  همهوأ  نأ  ديرأ   ـ

.ةثلاثلا ةعطقلا  انتزوح 
؟ هنم انل  ةدئاف  يأو  كلذ ؟ نم  ضرغلا  امو   ـ

ىلع هيف  رثع  يذلا  ناكملاب  فارتعالا  ىلع  هلمحل   ـ
.نوزامألا ةقطنم  يف  ةفشتكملا  ةعطقلا 

.هلهجي هنأب  ّرقأ   ـ
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ةصاخ انيلع  ىفخأ  امك  ةريثك ، ًارومأ  انل  لاق  دقل   ـ
بيطلا لجرلا  اذه  فوروغيإ ، نكي  مل  اهريغ ، ةريثك  ًارومأ 

ىلإ انعفد  هنأب  يروفيإ  مهتا  امدنع  ًامامت  أطخ  ىلع  بلقلا 
ثالث كلمن  انتب  اننأب  هانمهوأ  اذإف  .ناتيمد  اننأك  فرصتلا 
ةنقيتم يننإ  .زغللا  مامتإ  يف  هتبغر  ىلع  ربصي  نلف  عطق ،

.ًالعف هب  رارقإلا  ديري  امم  رثكأ  فرعي  هنأ  نم 
نيرخآلل ًالالغتسا  دشأ  تنأ  ِتنك  اذإ  ام  لءاستأل  ينإ   ـ

.وه هنم 
ذخأ نم  ءاتسأ  نلو  ينم  ةبهوم  رثكأ  عقاولا  يف  وه   ـ

.هنم يرأث  ضعب 
هعانقإ يف  انحجن  اننأ  روصتنلو  نيلوقت ، ام  نكيل   ـ
ةعطقلا دجوت  نيأ  انل  ّرقي  نأ  ضرتفنلو  ةبذكلا ، هذهب 

ىلع ام  ناكم  يف  موقت  يتلا  ةعطقلا  ًامئاد  صقنتسف  ةعبارلا ،
موجنلا ةطيرخ  لظت  كلذبو  روين ، ويوي ـ نام ـ  ةبضه 

هذه لكل  سفنلا  ضيرعت  نم  ًاذإ  ىودجلا  ام  .ةلمتكم  ريغ 
؟ ةيذألا

لّثمت نكمي  ال  زغللا ، صقنت  عطقلا  ىدحإ  نأل  سيل   ـ
نوكت ام  ًاردان  ةرجحتم ، اياقب  فشتكن  نيح  .ةلماك  ةروصلا 

نم فاك  ددع  نم  ًاقالطنا  نكلو  .ًادبأ  لوقأ  ال  يكل  ةلماك 
ةداعإ يف  حلفنو  ةصقانلا  رصانعلا  يه  ام  فرعن  تيم  ماظع 
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ةعطق دز  ًاذإ ، .مسجلا  لمجم  لب  ال  يرقفلا ، دومعلا  بيكرت 
نم امبر  نكمتنسو  امهكلمن ، نيتللا  نيتعطقلا  ىلإ  يروفيإ 
لك يف  .ةطيرخلا  هذه  انل  هفشكت  نأ  ضرتفي  ام  مّهفت 
هذه يف  كتايح  ةيقب  ةيضمت  ديرت  كنأ  ينغلبت  مل  نإ  لاوحألا ،
ىرأ الف  كمسلا ، ديصل  كمايأ  سّركتو  ةريغصلا  ةيرقلا 

.ىرخأ ًالولح 
! ةبيرغ ةركف  نم  اهل  اي   ـ

، اهتخأب لصتت  اريك  تأدب  قدنفلا ، ىلإ  انتدوع  ىدل 
ًائيش اهربخت  مل  اريك  نكل  .فتاهلا  ىلع  ةليوط  ةرتف  اتضمأف 
يف انيلك  اننإ  اهل  لوقلاب  تفتكا  لب  ايسور ، يف  انترماغم  نع 

تلضف .سيراب  ىلإ  ًاعيرس  يتأت  امبر  اهنإو  زوام » تناس  »
فصقم ىلإ  ةيناث  تلزنو  .امهدحو  ناشقانتت  امهكرتأ  نأ 

دعب ينْتدجو  .اهراظتنا  ءانثأ  ةعج  سأك  تبلطو  معطملا 
تنكمت دق  تناك  نإ  اهتلأسو  ًابناج  يتفيحص  ُتعضوف  ةعاس ،

.يروفيإ ىلإ  ثيدحلا  نم 
، انثاحبأ يف  ريثأت  يأ  سرام  نوكي  نأ  ًةلمج  َركنأ   ـ

لوألا مويلا  ذنم  يب  وهلي  هنأ  تأموأ  امدنع  ضعتمي  داكو 
يشي هرهظم  ناك  .فحتملا  لخاد  هيف  هتفداص  يذلا 

.كلذ عم  ةقثاو  تسل  ينكل  هصالخإب 
؟ ايسور نم  ةثلاث  ةعطق  انعم  انلمح  اننأ  هتربخأ  له   ـ
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ةيستحم ًاباجيإ  اهسأر  تزهو  يتعج  سأك  اريك  تلوانت 
.ةدحاو ةعفد  اهايإ 

؟ كقِّدص له   ـ
ىلع ناكو  يلإ  موللا  هيجوت  نع  فقوت  نأ  ثبل  ام   ـ

.انئاقلل رمجلا  نم  ّرحأ 
؟ هيقتلن امنيح  بذكلا  ىلع  ءاقبإلل  نيفرصتتس  فيك   ـ
هيرأ نل  يننإو  ًانمآ  ًاناكم  ةادألا  انعدوأ  اننإ  هل  تلق   ـ
لوح تامولعملا  نم  ديزم  ىلع  انعلطي  امدنع  الإ  اهايإ 

«. اينوزامألا  » يف ةفشتكملا  ةعطقلا 
؟ كباجأ اذامبو   ـ

هنكل ال هيف ، دجوت  يذلا  عضوملا  نع  ةركف  هيدل  نأ   ـ
لح ىلع  هدعاسن  نأ  يلع  حرتقاو  .هيلإ  لصي  فيك  يردي 

.زغل
؟ زغللا نم  عون  يأ   ـ

.فتاهلا ربع  هنع  ثيدحلا  يف  بغري  ناك  ام   ـ
؟ انه ىلإ  وه  مداقأ   ـ

ٍنامث لالخ  مادرتسمأ  يف  ًادعوم  انل  ددح  لب  الك ،  ـ
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.ةعاس نيعبرأو 
ةلجع ىلع  تسل  مادرتسمأ ؟ دصقن  نأ  نيديرت  فيك   ـ
كانه دودحلا ، انزتجا  اذإ  نحنف  ورثيه ،»  » ىلإ ةدوعلل 

.لاقتعالل انيسفن  ضيرعتل  ةيوق  تالامتحا 
انحصنف انل ، ىرج  اذام  هل  تيور  دقو  كلذ ، فرعأ   ـ

هنإ .ادنلوه  ىلإ  ةهجوتم  روبع ) قروز   ) ةيّدعم بوكرب 
لقأ ارتلكنا ، نم  رفسلا  ءانثأ  ةرخابلاب  ةناعتسالا  نأ  معزي 

.ةباقرلا رطاخمل  ًاضرعت 
ىلإ هجوتلل  ةيدعم  ىلع  دوعصلا  نكمي  نيأو   ـ

؟ مادرتسمأ
فصنو ةعاس  ةفاسم  ىلع  ثوميالب .»  » يف  ـ

.ةرايسلاب
.ةرايس انيدل  سيل  نكلو   ـ

ددرتم تنأ  اذامل  .باكرلا  تارايس  ربع  لاصتا  كانه   ـ
؟ اذكه

؟ رحبلا روبع  قرغتسي  تقولا  نم  مكو   ـ
.ةعاس ةرشع  يتنثا   ـ
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.هاشخأ تنك  ام  اذه   ـ
.يدي ىلع  ةقرب  تتبرو  مدنلا  ىلع  لدي  رهظمب  اريك  تدب 

؟ رمألا ام  اهتلأس :
لب ًامامت ، تايدعم  تسيل  اهنأ  عقاولا  ةكبترم : تلاق ،

نكلو باكر ، لقن  اهتيبلاغ  لبقتو  .نحش  نفس  ىرحألاب 
سيلأ اندنع ، نايس  رمألاف  ةيّدعم  مأ  ةنيفس  تناكأ  ءاوس 

؟ كلذك
يننكمي ثيح  يمامألا  مسقلا  يف  رسج  كلانه  ماد  ام   ـ
يتنثالا روبعلا  تاعاس  لالخ  رحبلا  راود  ءارج  توملا 

.ةقيقحلا يف  رمألاب  يلابأ  الف  ةرشع ،
دعأ دقو  .ًاحابص  ةعباسلا  يف  قلطنت  باكرلا  ةرايس  تناك 

نأ لبق  .ةلحرلل  تاشيودنسلا  ضعب  انل  معطملا  بحاص 
دوعي نإ  ام  اهدلاو  ربق  فّظني  نأب  اريك  دعو  انقرافي ،
ةفرغلا انل  زجحيو  ةيناث  ةرم  انيقتلي  نأ  لمأي  ناك  .عيبرلا 

.فاك تقوب  دعوملا  لبق  كلذب  هانرطخأ  نإ  اهسفن 
انل حضوأ  .ناطبقلا  زكرم  اندصق  ثوميالب ،»  » أفرم يف 
ًاعلس لقنتو  ًايزيلكنا  ًاملع  عفرت  ةنيفس  نأ  أفرملا  طباض 

تناكو ةعاس ، نوضغ  يف  مادرتسمأ  ىلإ  راحبإلل  دعتست 
مقر 5. فيصرلا  ىلإ  اندشرأف  ءاهتنالا ، كشو  ىلع  اهتلومح 
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اهعفدن انم  لكل  ةينيلرتسا  ةريل  ةئام  ةنيفسلا  دئاق  بلط 
رمملا كولس  ىلإ  اناعد  غلبملا  ديدست  بقع  .ًادقن  هل 

يف انفرصت  تحت  ةروصقم  تعضُو  .عبرملا  ىتح  يجراخلا 
، رسجلا ىلع  رارقتسالا  لّضفأ  ينأ  هل  ُتحرش  .مقاطلا  رقم 
نم نكمي  ام  لقأ  بّبسأ  ثيح  ةرخؤملا ، وأ  ةمدقملا  يف 

.جاعزإلا
يف رحبن  امنيح  ًاسراق  نوكيس  دربلا  نكلو  ءاشت ، امك   ـ

.ةعاس نيرشع  روبعلا  قرغتسيسو  رحبلا ، ضرع 
: اريك ةيحان  ُتردتسا 

؟ ريدقت دعبأ  ىلع  ةعاس  ةرشع  يتنثا  نع  ينتثدح  دقل   ـ
ةنيفس ىلع  امبر  كحضلا : يف  ًاقرغم  دئاقلا ، فدرأ 

ةميدقلا بكارملا  نم  عونلا  اذه  ىلع  نكلو  ًادج ، ةعيرس 
كلذو ةيرحب ، ةدقع  نيرشعلا  زواجت  ردانلا  نمف  ةئيدرلاو ،
َقباف رحبلا  راود  يناعت  تنك  نإ  .ةيتاؤم  حيرلا  نوكت  امدنع 

.ًاديج َّطغتو  يتنيفس ! خيسوتل  يعاد  .جراخلا ال  يف 
كل مسقأ  اهرهظ : ءارو  اهعباصأ  ةكباش  اريك ، يل  تلاق 

.ًاقالطإ كلذب  ملع  ىلع  نكأ  مل  ينأ 
نكل شناملا ، يف  ًاليلق  جّومتلا  ناك  .ةنيفسلا  تعلقأ 
ةعاس نم  رثكأ  لالخ  اريك  ينتمزالو  رفسلا ، قفار  رطملا 
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ناك ةقيقحلا ، يف  .ةنيفسلا  لخاد  ىلإ  اهجاردأ  دوعت  نأ  لبق 
لسرأف يلع ، دعاسملا  ناطبقلا  قفشأ  .ًادج  ًادراب  سقطلا 

.زافق جوزو  رطملا  نم  ًايقاو  ًافطعم  يلإ  لمحيل  هربعم  بيقن 
عرشو رسجلا ، قوف  ةراكيس  نخديل  ةصرفلا  لجرلا  منتغا 

.يراكفأ ريغي  هّلع  ثيدحلا  يف 
طابض نم  ةنيفسلا  رهظ  ىلع  نولمعي  ًالجر  نوثالث  ناك 

طباضلا يل  حرش  .ةراحبو  ةاهط  مقاط ، سيئر  نييكيناكيم ،
ديقعتلا ةغلاب  ةيلمع  قرفملاب  عيبلا  علسب  نفسلا  ليمحت  نأ 

ةهيبش ةنيفس  ةئام  تانينامثلا ، يف  .رفسلا  ةمالس  اهب  قلعتت 
.ةاجنلا نم  راحب  يأ  نكمتي  مل  ثيحب  ًاعيرس  تقرغ  هذهب 

رطخ ربكأو  .رحبلا  يف  ًالجر  نوسمخو  ةئامتس  كله  اذكه 
تحنج اهنيح  .قالزنالل  تضرعت  ةلومحلا  نأ  ناك  اندّصرت 

ـ  ةشاّفرلا تالآلا  تناك  .تبلقناو  اهبنج  ىلع  ةدقار  ةنيفسلا 
لمعت ربانعلا ـ  يف  بوبحلا  فرجب  موقت  اهارأ  يتلا 
يذلا ديحولا  رطخلا  كلذ  نكي  مل  .كلذ  ثودح  نود  ةلوليحلل 
لغلغت اذإو  .هتراكيس  نم  ةّجم  بحسي  وهو  فاضأ  انددهتي ،
ةيلاع ةجوم  ببسب  حطسلا  يف  تاحتفلا  لالخ  نم  ءاملا 

نأ ربانعلا  يف  فاضملا  لقنلا  ناكمإب  ناك  ءيشلا ، ضعب 
يف قرغت  ةنيفسلاو  هسفن  ططخملا  .نيمسق  لكيهلا  مطحي 

ضرعتنل نكن  مل  ةئداه ، ةليللا ، هذه  شناملا ، تناك  .تاظحل 
حير ةفصع  تبه  اذإ  الإ  مهللا  ليبقلا ، اذه  نم  رطخ  يأل 
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قوف نم  هتراكيس  بقع  ربعملا  طباض  ىقلأ  .ةبقترم  ريغ 
.ًاملاح يدحو  ينكرت  دقو  هلمع ، ىلإ  عجرو  رسجلا 

يف اهب  قاحللا  يايإ  ةيجار  ًارارم ، ينروزت  اريك  تءاج 
ًاسومرت و« اهتضفر  تاشيودنس  يلإ  تلمحو  .اهتروصقم 

دعب اهشارف  ىلإ  توأ  ليللا ، فاصتنا  دنع  .ياشلاب  ًائيلم »
ةاعدم ودغأس  انه ، يثوكمب  ينأ ، يعمسم  ىلع  تدّدر  نأ 
يفطعم يف  ًادودشم  تللظ  .كلذك  يتايح  دقفأسو  ةيرخسلل 
ُضِمي ثيح  ةيراصلا  تحت  يسفن  ىلع  ًاشمكنم  يقاولا ،
ةمدقم  ) موزيحلا جيجض  يندهدهي  توفغو  هالعأ ، يف  رونلا 

.رحبلا بابع  قشي  يذلا  ةنيفسلا )
تنك .اريك  ينتظقيأ  حابصلا ، نم  ىلوألا  تاعاسلا  يف 

.يمامألا رسجلا  قوف  بيلص  لكش  ىلع  ياعارذو  ًاددمم 
يتيهش نكل  عوجلا ، نم  ءيشب  رعشأ  كلذ ، عم  تنك ،

يلقم كمس  ةحئار  تناك  .ةنوؤملا  تيب  يلوخد  روف  ينتلياز 
تعرهف نايثغلاب  تسسحأ  .ةوهقلا  ةحئارب  جزتمت  خنز 

.جراخلا ىلإ  ًاعفدنم 
ةيدنلوهلا ئطاوشلا  اهنإ  يلإ : ةمضنم  اريك ، يل  تلاق 

.ةياهنلا فراش  كباذع  ديعبلا ، يف  اهحملت  يتلا  كلت 
ربصلا نم  دب  ال  ناكو  هتمرب ، ًايبسن  ادب  نيمختلا  اذه 
سحأو هبنملا  قوبلا  يّودي  نأ  لبق  ىرخأ  تاعاس  عبرأ 
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تلخدو ةسبايلا  بوص  ةنيفسلا  تهجتا  .تالآلا  ريس  ءاطبإب 
.مادرتسمأ أفرم  ىتح  ةدعاصلا  ةانقلا  يف  ريصق  تقو  دعب 

ناك .اهنتم  انرداغ  فيصرلا ، ىلإ  ةنيفسلا  تنكر  املاح 
صّحفت ملسلا ، لفسأ  دنع  انراظتنا  يف  كرامجلل  طباض 

الإ ايوحت  مل  نيتللا  انيتبيقح  شتف  انرفس ، يزاوج  ًاعيرس 
تناس  » تيناوح نم  توناح  يف  ةارتشملا  جئاوحلا  ضعب 

.رورملاب انل  حمسو  زوام ،»
؟ بهذن نيأ  ىلإ  اريك : تلأس   ـ

! مامحتسالا ىلإ   ـ
؟ دعب ام  يفو   ـ

اهتعاس ىلإ  ترظن 
...يهاقملا دحأ  يف  يروفيإ  عم  دعوم  انيدل   ـ

: ةلئاق اهبيج  نم  ةقرو  تجرخأ 
«. ماد رصق   » ةحاس يف   ...ـ
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مادرتسمأ
.ريبكلا يكسلوبانسارك »  » قدنف يف  ةفرغ  انزجح  دق  انك 
لضفلا هل  ناك  نكل  ةنيدملا ، يف  صخرألا  ةسسؤملا  نكي  مل 
يرجي يذلا  عقوملا  نم  ًارتم  نيسمخ  ةفاسم  ىلع  همايق  يف 
ةحاسلا ىلإ  اريك  ينتداتقا  رهظلا ، دعب  ةياهن  يف  .انؤاقل  هيف 

دتمي ليوط  راظتنا  طخ  ناك  .روهمجلاب  انطلتخا  ثيح  ىربكلا 
مهاوق نودرتسي  حايسلا  ضعبو  وسوت ،» مادم   » فحتم مامأ 

الإ زاغلا ، ىلع  لمعت  ئفادم  تحت  بويوروأ »  » فيصر ىلع 
انب قحتلاف  هحمل ، نم  لوأ  ُتنكو  .مهنيب  نكي  مل  يروفيإ  نأ 

ةهجاولا ءارو  اهلوح ، نيسلاج  انك  يتلا  ةلواطلا  ىلع 
.طبضلاب

نم هل  اي  امكتيؤرل ، ًادج  ديعس  انأ  سلجي : وهو  لاق ،
هنأ وتلل  زوجعلا  ذاتسألا  سحأو  دوربب ، اريك  هتلماع  ! رفس

.هيف مكحتلل  هلهؤي  عضو  يف  سيل 
تنأ أ  ةيرخسلا : نم  ردق  ىلع  يوطنت  ةجهلب  اهل  لاق 

؟ يلع ةدقاح 
انأ تدكو  قزأم  يف  عقن  اندك  دقو  كيلع ، دقحأ  اذامل   ـ

ةلودلا ةقفن  ىلع  عيباسألا  ضعب  تيضقو  رهن ، يف  قرغأ 
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انتجرخأو راطق ، يف  انيلع  رانلا  اوقلطأو  ينيص ، نجس  يف 
ًالجر نيرشع  وحن  تلتق  ةيركسع  سدنموك  ةقرف  ايسور  نم 
يتلا ةوسقلا  ةغلابلا  فورظلل  كحماسأ  ينإ  انم ؟ ىأرم  ىلع 

، ةئرتهم تارئاط  ةريخألا ، رهشألا  هذه  لالخ  اهيف  انرفاس 
رارجلاب كيهان  ةزوزهم ، باكر  تاصاب  ةعولخم ، تارايس 

نيب ةروصحم  يسفن  تدجو  ثيح  ةعتمألا  لقنل  ريغصلا 
امك ةهزن  ىلإ  انذخأت  تنك  امنيبو  تيانوسماس .)  ) يتبيقح

ةحيرملا كتقش  يف  ءودهب  رظتنت  تنك  كنأ  ضرتفأ  له  ديرت ،
أزهت تأدب  دقل  .ةرذقلا  لامعألا  لكب  مايقلا  انفَّلكت  نأ  ةئفادلا 
ديعُب رمألا  ثدح  مأ  فحتملاب ، كبتكم  يف  ينتلبقتسا  موي  يب 

؟ كلذ
اذه انلدابت  نأ  قبس  اريك ، ةمّخفم : ةجهلب  يروفيإ  لاق 
مل امبرل  نيئطخت ، ِتنأ  .فتاهلا  ربع  ةحرابلا  لبق  ثيدحلا 

دمعأ مل  ينكل  ءيش ، لك  كل  حرشأل  دعب  يل  ةصرفلا  حنست 
نع ًاموي  تفقوت  ام  سكعلا ، امنإ  .كلالغتسا  ىلإ  طق 
َعسأ مل  انأ  .ثاحبألا  هذهب  مايقلا  تررق  يتلا  ِتنأ  .كتيامح 

امأ .رومألا  ضعب  ىلإ  كرظن  تفلب  تيفتكا  لب  كعانقإ  ىلإ 
نكيلف ...اهل  امكالك  امتضرعت  يتلا  رطاخملا  صوصخ  يف 

امك نطولا ، ىلإ  نيصلا  نم  نايردأ  ةداعإل  يننأ ، ًامولعم 
نم ديدعلل  يسفنب  انأ  تضرعت  نجسلا ، نم  كجارخإل 
عفد ًادج  ًازيزع  ًاقيدص  ليبسلا  اذه  يف  ترسخو  .رطاخملا 
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.كريرحتل ًانمث  هتايح 
؟ قيدص يأ  اريك : تلأس 

يف هبتكم  ناك  نزحلا : هؤلم  توصب  يروفيإ  باجأ 
نأ امكنم  تبلط  ببسلا  اذهل  .انتلابق  موقي  يذلا  رصقلا 

؟ ايسور نم  ةثلاث  ةعطقب  ًاقح  امتيتأ  له  ...انه  ينايقلت 
كيرأس ينإ  كل  تلق  دقل  .ةدحاوب  ةدحاو  اريك : تفدرأ 
اهيلع روثعلا  مت  يتلا  كلت  نع  ءيش  لكب  انربخت  امدنع  اهايإ 

يعانقإ لواحت  الو  يه  نيأ  ملعت  كنأ  فرعأ  اينوزامأ .»  » يف
.سكعلاب

.امكمامأ اهنإ  لاقو : يروفيإ  دهنت 
تبعل تنأو  ًاريثك ، ُتبعل  دقف  ذاتسأ ، كزاغلأ ، نع  َّفك   ـ

.ةلواطلا قوف  ةعطق  يأ  ىرأ  .يعم ال  ًاريثك 
.كتلابق يرظناو  كينيع  يعفرا  ءاهلب ، ينوكت  ال   ـ

ةهجلا يف  عفتري  يذلا  رصقلا  ةيحان  انراظنأ  تهجتا 
.ةحاسلا نم  ىرخألا 

؟ ىنبملا اذه  لخاد  يه  له  اريك : تلأس 
داقتعا ىلع  ينلمحت  يتلا  بابسألا  لك  يدل  لجأ ،  ـ
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.طبضلاب نيأ  يردأ  نكل ال  كلذ ،
، اهظفح ىلع  ًانمتؤم  ناك  هفتح  يقل  يذلا  قيدصلا  اذه 

حمستس تناك  يتلا  زغللا  حيتافم  ربقلا  ىلإ  هعم  لمح  هنأ  الإ 
.هيلع ديلا  عضوب  انل 

هذه ىلإ  كلذ  نم  دكأتت  نأ  كل  فيك  يرودب : هتلأس 
؟ ةجردلا

حتف هيمدق ، دنع  ةعوضوملا  ةبيقحلا  ىلع  يروفيإ  ىنحنا 
ىعرتسا .ةلواطلا  ىلع  هعضو  ًامخض  ًاباتك  جرخأو  اهتينث 

ميدق فلؤمب  قلعتي  رمألا  ناك  روفلا ، ىلع  يهابتنا  فالغلا 
.هتحفصتو يدي  نيب  هتلوانت  .كلفلا  ملع  يف 

.عئار فلؤم  هنإ   ـ
ةيده باتكلاو  .ةيلصألا  ةعبطلا  اهنإ  لجأ ، يروفيإ : باجأ 
ارظنأ نكلو  هيلع ، صرحلا  ديدش  انأو  قيدصلا ، اذه  نم 

.يل هكرت  يذلا  ءادهإلا  ىلإ  ًاصوصخ 
صنلا لاع  توصب  تأرقو  باتكلا  علطم  ىلإ  ُتلقتنا 

: ءاضيبلا ةحفصلا  ىلع  ةشيرلاب  بوتكملا 
هصقني ال  ذإ  كباجعإ ، لانيس  فلؤملا  اذه  نأ  فرعأ  »

«. انتقادص نوبرع  ىتح  هيف ، دوجوم  ءيش  لك  نأل  ءيش 
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.جنرطشلا ةبعل  يف  صلخملا  ككيرش 
زريكاف

.ةليلقلا تاملكلا  هذه  يف  ءوبخم  زغللا  لح  نإ   ـ
قلعتي ذإ ال  ًائيش ، يل  لوقي  نأ  لواحي  زريكاف  نأ  فرعأو 

ام نكلو  اهل ، ةميق  ةهفات ال  ةرابعب  لاوحألا  قلطم  يف  رمألا 
.هلهجأل ينإ  اذه ، لك  ىنعم 

؟ ةتبلا هقتلن  مل  نحنو  كدعاسن ، نأ  انتعاطتساب  فيك   ـ
هامترّدق امتنك  هل ، ىرج  امل  فسأتم  ينأ  يناقّدصو   ـ

ناك املو  .هئاكذ  لثم  دوجو  ردني  ًالجر  ناك  هنأل  ريدقتلا ، لك 
، نايردأ كنإ ، يسفنل  تلق  كلفلا ، ملع  يف  ًافلؤم  باتكلا  اذه 

.ًائيش هنم  بعوتست  نأ  كعسي  امبر 
نإ .ةحفص  ةئامتس  ىلع  يوتحي  هنإ  ًالئاق : هرظن ، ُّتفل 

ةلأسم رمألا  نوكي  نلف  ًائيش ، هيف  دجأ  نأ  نم  دب  ال  ناك 
ينم بلطتت  باتكلا  اذهل  ةيلوأ  ةسارد  نأ  ذإ  تاعاس ، عضب 

دق رخآ  ءيش  يأ  وأ  ىرخأ ، ةنيرق  كدنع  سيلأ  .ةدع  ًامايأ 
اذه يف  شتفن  امع  ىتح  يردن  ال  نحنف  انداشرإ ؟ هنكمي 

.باتكلا
ىلإ امكدوقأسف  يناعبتا ، هيلجر : ىلع  ًافقاو  يروفيإ ، لاق 
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هرس نيمأو  زريكاف  الإ  ًابيرقت  دحأ  ال  دحأ ، هلخدي  مل  ناكم 
ينأ ملعي  زريكاف  ناك  .هدوجو  فرعن  تاذلاب  انأو  صاخلا 

ةهافرو كلذ ، لهاجتب  رهاظتي  ناك  هنكل  هأبخم ، تفشتكا 
.ضرتفأ ام  ىلع  هلبق ، نم  ةقادص  ليلد  هذه  روعشلا 

؟ ءادهإلا اذه  يف  هنع  كل  رّبعي  ام  اذه  سيلأ  اريك : تلأس 
.انه نحن  لعفلاب  اذهلو  ىلب ، يروفيإ : دهنت 

اريك نكت  مل  .ىربكلا  ةحاسلا  ىلإ  هانعبتو  باسحلا ، دّدس 
ـ  هسرج عرق  ًاراطق  ّنأ  ىتح  هابتنا ، يأ  ريسلا  ةكرح  ريعتل 

اهتكردأ ينكل  ًاضرأ ، اهحرطي  نأ  كشوأ  ةدع ـ  تارم 
.داكلاب

انزتجاف يبناجلا ، بابلا  ربع  ةسينكلا  يف  يروفيإ  انلخدأ 
حيرض لمأتأ  ُتنك  بلاصملا .» حانجلا   » ىتح مخفلا  نحصلا 

ةسينكلا ردص  ىلإ  انب  قحل  امدنع  رتيور  ود  لاريمألا 
.ةنكاد ةلذب  يدتري  لجر  ريغصلا 

صاخشألا ضعبل  ًاجاعزإ  ببسي  ال  يك  يروفيإ  سمه 
يف كلوصو  ىلع  ًاركش  لمأتلا : يف  نيقرغتسم  اوناك  نيذلا 

.دعوملا
ناك زريكاف  ديسلا  نأ  ملعأو  ديحولا ، هقيدص  َتنك  دقل   ـ
الإو كتناصر  ىلع  ُدمتعأ  .كبلطل  ةباجتسالا  يف  بغري 
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.يفاشتكا مت  نإ  ةيدج  بعاتم  هجاوأس 
ناك .فخت  ال  ةدومب : هفتك  ىلع  ًاتّبرم  يروفيإ ، هباجأ 
نيح ًايلاع ، كنأش  نم  عفريو  ريدقتلا  غلابب  كصخي  زريكاف 
رّبعأ فيك  ...همالك  يف  سحأ  تنك  كنع ، ينثدحي  ناك 

دقل ةحيحصلا ، ةملكلا  طبضلاب  هذه  لجأ  ةقادصلاب ، ...كل 
.هتقادص زريكاف  كضحم 

؟ لوقت ام  ًاقحأ  ةرثؤم : ةقداص  ةجهلب  لجرلا  لأسف 
يف موقي  ريغص  باب  جالزم  رادأ  ًاحاتفم ، هبيج  نم  جرخأ 
ىلإ انلغوتو  .طبضلاب  هءارو  ناك  ًامّلس  انلزنو  دبعملا  رخؤم 

.ليوط رمم  يف  ًاجرد ، نيسمخ  لفسأ 
ىربكلا ةحاسلا  تحت  رمي  بادرسلا  اذه  لجرلا : انل  لاق 
مقافتتو ًادج  متعم  ناكملا  ماد .»  » رصقب ةرشابم  لصتيو 

.ينع اودعتبت  الف  ًامدق ، انيضم  املك  ةملظلا 
ريسلا يف  انلغوأ  املكو  انتاوطخ ، ىدص  ىوس  عمسن  مل 

.ةلماك ةملظ  وتلل  انتوتحا  ىتح  رونلا  لخلخت 
اوعبتا ةيناث ، رونلا  ىرنو  ةوطخ  نوسمخ  انليلد : فاضأ 
ناكملا نأ  ملعأ  .ةرثع  يأل  ًاكرادت  يزكرملا  ءاملا  ىرجم 

.هكولس عظفتساو  عاتمإلا ، ريثك  سيل 
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.ديدج ملس  انعلاط  مث 
تابن لبحب  اوكسمت  قلز ، جردلاف  مكرذح ، اوذخ   ـ

.طئاحلل يذاحملا  بنقلا 
يبشخ باب  مامأ  جردلا ، حطس  ىلعأ  انسفنأ ، انيفلأ 

هديب زريكاف  دعاسم  جلاع  .ةليقث  ةيديدح  نابضقب  زهجم 
ىلإ انلصو  .لفقلا  ناسل  ةيلآ  ترّرحف  نيتمخض ، نيتكسم 

طئارخ ثالث  .رصقلا  نم  يضرألا  قباطلا  يف  راظتنا  ةفرغ 
.ضيبألا ىربكلا  ةعاقلا  ماخر  ىلع  ةروفحم  تناك  ةقالمع 

، يقرشلا فصنلا  ةيناثلاو  يبرغلا ، ةركلا  فصن  اهادحإ  لثمت 
اهدهاشأل تمّدقت  .ةشهدم  ةقد  تاذ  موجنلل  ةطيرخ  ةثلاثلاو 

نم ةدحاو  ةخشف  لاقتنالا  ةصرف  يل  حنست  مل  ذإ  برق ، نع 
ناكو ةلسلسملا ،» ةأرملا   » ةمجن ىلإ  هبويساك »  » ةمجن

تحنحنت .ةياغلل  ًايلسم  ًارمأ  ةبكوك  ىلإ  ةبكوك  نم  زفقلا 
هليلدو يروفيإ  ناك  امنيب  ماظنلاب ، ديقتلا  ىلإ  ينهبنتل  اريك 

.عايتراب يناقمري 
.ةنكادلا ةلدبلا  وذ  لجرلا  انل  لاق  انه ، نم   ـ

قباوط ىلإ  يضفي  ًاملس  ًاددجم  انطبهو  رخآ  ًاباب  حتف 
فيكتنل تاظحل  عضب  ىلإ  انجتحاو  .ةيضرألا  تحت  رصقلا 
روسجلا نم  ةكبش  انمامأ  تناك  .ةمتعلا  هبش  عم  ديدج  نم 

.ةيفوج ةانق  هايم  ىلع  لطت  ةريغصلا 
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ةعاقلا عم  يدومع  عضو  يف  نآلا  نحن  لجرلا : راشأ 
جلثلاك دراب  ةانقلا  ءامف  مكلجرأ ، ئطاومل  اوهبتنا  ىربكلا ،

.هقمع ىدم  لهجأو 
ديدح نم  معد  حاتفم  ىلع  طغضو  ةطالب  نم  اند 
ًاقيرط نيحتاف  امهروحم  ىلع  نايبشخ  ناحول  رادف  لوغشم ،

مل اهدنع  .ءانبلا  ةرخؤم  يف  طئاحلا  ىلإ  لوصولاب  حمسي 
يف ًايرس  ًاباب  حملن  نأ  نكمي ، ام  رثكأ  انبارتقاب  الإ  عطتسن ،

، ةفرغ ىلإ  لجرلا  انلخدأ  .ةمتعلا  يف  يئرم  ريغو  رجحلا 
هنم فلأتي  ام  لك  امهأكتمو  ةيندعم  ةلواطب  اذإو  رونلا  لعشأ 

ةقلحو رادجلا  ىلع  ةقلعم  ةحطسم  ةشاش  تناكو  .ثاثألا 
.ةلواطلا قوف  ةعوضوم  بوساح  حيتافمل 

نأ ينعسي  ال  انلصو ، دق  اه  زريكاف : رس  نيمأ  لاق 
نم ام  اوظحالت ، نأ  مكنكمي  امكو  .تلعف  امم  رثكأ  مكدعاسأ 

.ناكملا اذه  يف  ركذي  ءيش 
: تفاضأ مث  .ةشاشلا  تءاضأف  بوساحلا  اريك  تلعشأ 

.نمؤم هيلإ  لوخدلا 
.اهل اهمّدقو  هبيج  نم  ةقرو  يروفيإ  جرخأ 

جنرطش قد  ةصرف  ُتزهتنا  دقف  زمرلا ، اذه  يبّرج   ـ
.هنم هسالتخال  هلزنم  يف 
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رز ىلع  تطغضو  حيتافملا  ةقلح  ىلع  اريك  ترقن 
: تلاق مث  .زريكاف  بوساح  ىلإ  لوخدلاب  انل  حمُسف  تيبثتلا ،

؟ نآلا لمعلا  ام   ـ
يوحي اذام  يرظنأ  .ًائيش  ملعأ  ال  نآلا  يروفيإ : باجأ 

ىلإ انيدهي  نأ  هنأش  نم  ام  دجن  دقف  دماجلا ، صرقلا 
.ةعطقلا

جمانرب الإ  هيف  ىرأ  الو  غراف ، دماجلا  صرقلا   ـ
تارضاحمل طقف  مدختسي  بوساحلا  اذه  ناك  .لاصتا 

.ةشاشلا قوف  ريغص  ريوصت  زاهج  كانه  .ويديفلا 
ينإ ثحبلا ، يف  يرمتسإ  ليحتسم ، الك ، يروفيإ : ّدر 

.هيف دوجوم  زغللا  حاتفم  نأ  نم  نيقي  ىلع 
دوجو ال  هيف ، ءيش  نكل ال  كيأر ، ةفلاخمل  ةفسأتم   ـ

! ىطعُم يأل 
اذه نأ  فرعأ  : » ءادهإلا يخسناو  لصألا  ىلإ  يلوحت   ـ
ءيش لك  نأل  ءيش  هصقني  ذإ ال  كباجعإ ، لانيس  فلؤملا 

يف صلخملا  ككيرش  .انتقادص  نوبرع  ىتح  هيف ، دوجوم 
«. زريكاف جنرطشلا ، ةبعل 

«. لوهجم بلط  : » ةشاشلا ترهظأ 
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مغرلابو غراف  صرقلا  رظنأ  ام ، بيع  ةمث  اريك : تلاق 
ماسقأ ةعومجم  كلانه  .هفصن  نآلم  مجحلا  نإف  كلذ  نم 

؟ ىرخأ رس  ةملك  نع  ةركف  ىندأ  كيدل  له  .ةيفخم 
.ًاقالطإ ءيش  يلابب  رطخي  ال  الك ، يروفيإ : باجأ 

ةقلح ىلع  تنحناو  زوجعلا ، ذاتسألا  ىلإ  اريك  ترظن 
ةذفان ةشاشلا  ىلع  تحتفناف  يروفيإ .»   » تعبطو حيتافملا 

.ةديدج
، هنع كثدحي  يذلا  ةقادصلا  نوبرع  تدجو  ينأ  دقتعأ   ـ

.زمر انصقني  لاز  ام  نكلو 
.هكلمأ ال  يروفيإ : دهنت 

امكضعب امكطبري  ناك  ءيش  يف  رّكف  ريكفتلا ، ِنعمأ   ـ
.ضعبب

فيك ةكرتشم ، ةريثك  رومأ  اننيب  تناك  دقل  نظأ ، ال   ـ
، فرعأ ال  تايركذلا ؟ كلت  لك  نيب  نم  اهزرفب  موقأ  نأ  يل 

«. جنرطش  » يبرج
«. لوهجم بلط   » ةرابع ديدج  نم  ةشاشلا  ىلع  عبطناو 
يف ًاروطت ، رثكأ  ءيش  يف  رّكف  ًاضيأ ، بّرج  اريك : تلاق 

.هيف ريكفتلا  ىلع  نيرداق  امكدحو  امتنك  ءيش 
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ًامتمتم هرهظ ، ءارو  هاديو  ةفرغلا ، عرذي  يروفيإ  عرش 
: تفاخ توصب 

تائم اهانبعل  يتلا  ةارابملا  كلت  لعفلاب  ترج   ـ
...تارملا

؟ ةارابم ةيأ  هتلأس :
يبعال نم  ناريبك  نابعال  اهيف  لباقت  ةريهش  ةزرابم 

« روديليف ناكيناد  هيردنأ  اوسنارف  ، » رشع نماثلا  نرقلا 
يملعم نم  ًادج  ًاريبك  ًاملعم  روديليف  ناك  ثيمس .»  » دئاقلاو

ًاباتك رشن  .هنامز  يبعال  مظعأ  حجرألا  ىلع  وهو  جنرطشلا ،
ليوط دمأل  ربُتعا  جنرطشلا ،» بعل  ليلحت   » ناونع تحت 

.همسا يعبطت  نأ  يلواح  .عوضوملا  يف  ًاعجرم 
.انيلع ًاعنتمم  زريكاف  بوساح  ىلإ  جولولا  يقب 
.اذه روديليف  ناكيناد  نع  ينثدح  اريك : تلأس 

، ارتلكنا يف  هلاحر  ّطحيو  يتأي  نأ  لبق  يروفيإ : فدرأ 
يذلا ناكملا  سناجير ،»  » ىهقم يف  اسنرف  يف  بعلي  ناك 

.جنرطشلا يبعال  ريهاشم  هيف  يقتلي 
ًائيش نكل  سناجير ...» ىهقم  و« سناجير »  » اريك تعبط 

.ثدحي مل 
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.ريمراك ديسلا  ذيملت  ناك  يروفيإ : عبات 
.ىودج الب  نكلو  ريمراك ،»  » اريك تعبطف 

عفر ةأجف  .ةباجتسالا  ةشاشلا  تضفر  ةديدج ، ةرم 
.هسأر يروفيإ 

يروسلا ىلع  هبلغتب  تيصلا  عئاذ  روديليف  ىحضأ   ـ
زاف امل  ًايئاهن  هترهش  تتبث  يرظتنا ، ال ، اماتس .» بيليف  »
نآ يف  جنرطشلل  عقر  ثالث  ىلع  اهلالخ  بعل  ةارابم  يف 
دقل .ناتبوصعم  هانيعو  نيفلتخم ، موصخ  ةثالث  دضو  دحاو ،

« تيرتس سميج  تناس   » يدان يف  رصنلا  اذه  ققح 
.ندنلب جنرطشلل 

بجوتي هلعل  مأ  حيحصلا ، قيرطلا  عبتن  ال  انلعل  أ   ـ
ام ...اذام  يردأ  ال  وأ  اذه ، ثيمس  دئاقلاب  مامتهالا  انيلع 

؟ هيلإ راشملا  روديليف  ةافوو  ةدالو  اخيرات  امه 
بعالك هتنهم  طقف  لاحلا ، ةعيبطب  كلذ  ركذأ  تدع  ام   ـ

.زريكافو انأ  انمامتهاب  رثأتست  تناك  يتلا  يه  جنرطش 
طباضلا نيب  ةارابملا  كلت  طبضلاب  ترج  ىتمو  تلأس :

؟ روديليف هقيفرو  ثيمس 
راذآ 1790. يف 13   ـ
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ماقرألا 13031790. ةعومجم  اريك  تعبط 
ةميدق ةطيرخ  ةشاشلا  ىلع  ترهظ  ذإ  ةشهدلا  انّتلوت 
ةجرد لالخ  نم  اهيلع  مكحلاب  دوعي ـ  اهخيرات  ناك  .ءامسلل 

وأ رشع  عباسلا  نرقلا  ىلإ  اهبوشت ـ  يتلا  ءاطخألاو  ةقدلا 
.رشع نماثلا 

.ًاقالطإ لوقعم  ريغ  يروفيإ : فته 
انلدت اهنكل ال  ةعئار ، ةروفحم  ةروص  اهنإ  اريك : تفدرأ 

.هنع ثحبن  ام  دجوي  نيأ  ًادبأ 
نم ًابرتقم  لاقو  هسأر ، ةنكادلا  ةلدبلا  وذ  لجرلا  عفر 

قباطلا يف  رصقلا  وهب  يف  ةعّصرملا  ةطيرخلا  اهنإ  ةشاشلا :
ضعب ءانثتساب  اهب ، هبشلا  ةغلاب  اهنإ  ًاريخأ ، .يضرألا 

.ةليلقلا ليصافتلا 
؟ كلذ نم  قثاو  تنأ  لهو  هتلأس :

ذنم تارملا ، فالآ  اهقوف  رورملا  ىلإ  تررطضا  دقل   ـ
ناكو زريكاف ، ديسلا  ةمدخ  يف  انأو  ماوعأ  ةرشع  يلاوح 

.لوألا قباطلاب  هبتكم  يف  ًادعوم  ًامئاد  يل  ددحي 
؟ اهنع ةفلتخم  يه  َميفو  اريك : تلأس 

يتلا طوطخلاف  اهسفن ، موسرلا  طبضلاب  تسيل  انل : لاق 
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ةقيرطلاب ةعضومتم  تسيل  ضعبب  اهضعب  موجنلا  طبرت 
.اهتاذ

؟ رصقلا اذه  ينب  ىتم  تلأس :
ماعلا يف  هؤانب  زجنُأ  ةنكادلا : ةلدبلا  وذ  لجرلا  باجأ 

.1655
يتلا ةطيرخلا  تأدبف  ةعبرألا ، ماقرألا  اريك  تعبط  وتللو 

هنأ ادب  مصأ  ًاجيجض  انعمسو  رودت  ةشاشلا  ىلع  ترهظ 
.فقسلا نم  ثعبنم 

؟ انقوف دجوي  اذام  اريك : تلأس 
ثيح ىربكلا  ةعاقلا  لازرغرب ،» « ـ لا لجرلا : باجأ 

.ةيماخرلا ةطالبلا  يف  ةعصرملا  طئارخلا 
وذ لجرلا  اعد  .بابلا  ةيحان  نيعرسم  انتعبرأ  انعفدنا 
قوف ضكرن  انك  امنيب  رذحلا  بناج  ذاختا  ىلإ  ةنكادلا  ةلدبلا 

نم تارتميتنس  ةعضب  دعب  ىلع  ةمئاقلا  روسجلا  ةهاتم 
رصق  » وهب ىلإ  انلصو  قئاقد ، سمخ  دعب  .ةينطابلا  ةانقلا 

ضرألا ىلع  ةتوحنملا  ةطيرخلا  وحن  اريك  تعفدنا  ماد .»
هاجتا سكعب  ءيطب  نارودب  تماق  مث  ءامسلا ، ةبق  لثمت  يتلا 
.اهناكم تدمج  ةرئاد  فصن  تمتأ  نأ  دعبو  .ةعاسلا  يبرقع 

قوف تارتميتنس  ةعضب  يطسولا  اهمسق  عفترا  ةأجف 
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تجرخأو ةزرابلا  ةوجفلا  يف  اهدي  اريك  تلخدأف  ةطالبلا ،
.انتزوح يف  نيتللا  نيتعطقلاب  ةهيبشلا  ةثلاثلا  ةعطقلا  اهنم 
ةرورضب مكيلإ  لسوتأ  ةنكادلا : ةلدبلا  وذ  لجرلا  لاق 

، ًادغ ةعاقلا  تفشُتكا  اذإف  هدهع  قباس  ىلإ  عضولا  ةداعإ 
، ىضوفلا نم  لاحلا  هذه  يف  رصقلا ، باوبأ  حتف  دنع 

! يلإ ةبسنلاب  ًايوسأم  رمألا  نوكيس 
همالك ىهنأ  نإ  امف  .ًاليوط  هلاب  برطضي  مل  انليلد  نكل 
.ةيناث هعقوم  ىلإ  ةيرسلا  ةوجفلا  هذه  ءاطغ  طبه  ىتح 

اهتيعضو ذختتل  سكاعملا  هاجتالا  يف  رودت  ةطيرخلا  تضمو 
.ةيلصألا

امتيتأ يتلا  ةعبارلا  ةعطقلا  نيأ  يروفيإ ، لاق  نآلاو ،  ـ
؟ ايسور نم  اهب 

.كابترالا ةياغ  يف  انالك  انكو  تارظنلا ، اريكو  انأ  انلدابت 
وفص ركعأ  نأ  ديرأ  ال  ةنكادلا : ةلدبلا  وذ  لجرلا  ّحلأ 

رومألا هذه  لك  ةشقانم  متعطتسا  ول  اذام  نكلو  مكتحرف ،
باهذلا يلع  امك  .ًادج  ينمئالي  اذهف  رصقلا ، مرح  جراخ 

امع أدبتس  سرحلا  ةيرود  نأل  زريكاف  ديسلا  بتكم  قالغإل 
.اوفرصنت نأ  نم  ةقيقحلا  يف  دب  الو  ليلق ،

ليللا انمامأ  انه ، نم  جرخن  انوعد  قح ، ىلع  هنإ   ـ
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.شاقنلل هلوطب 
قدنف  » ىلإ انتدوع  ىدل  يروفيإ ، انم  بلط 

.هتفرغ ىلإ  لوصولا  ىتح  هاطخ  عبّتن  نأ  يكسلوبانسرك ،»
كوجرأ ال هوأ ، يلع ؟ َتبذك  دقل  بابلا : قلغي  وهو  لاق ،

امكؤاميس هيلع  تناك  ام  ليلق  لبق  تيأر  انأف  .هلبأ  ينربتعت 
ةعطقلا راضحإ  نم  انكمتت  مل  امكنإ  .زجعلاو  ةبيخلا  نم 

.ايسور نم  ةعبارلا 
اننأ ريغ  .ةقيقحلا  يف  ال ، بضغلا : ينباتنا  دقو  تلق ،
راتمأ ةفاسم  ىلع  ىتح  انكو  يه ، نيأ  ملعن  كلذ ، عم  انك ،

، انب صبرتي  ناك  امب  انرطخي  مل  ًادحأ  نأ  امب  نكل  اهنم ،
انوبقعت نيذلا  ةوارض  نم  انريذحت  ًالعف  تيشاحت  كنأ  امبو 

، لتقلل ضرعتن  اندك  دقف  عطقلا ، هذه  رثأ  يف  انقالطنا  ذنم 
! انراذتعا كل  مدقن  نأ  انم  ديرت  كلذ ال  قوفو 

، ينامتررطضا ذإ  ةيلوؤسملا ! اميدع  امكالك  امتنأ   ـ
ةياهن يف  الإ  مدقتيل  ناك  ام  قديب  كيرحت  ىلإ  انه ، امكئيجمب 
هبتني نأ  نود  نم  رمتس  انترايز  نأ  نادقتعت  وأ  .فاطملا 
ةكبش ىلإ  يمتني  هيف  انجلو  يذلا  بوساحلا  نإ  دحأ ؟ اهيلإ 

تارشع غلبأ  نهارلا ، تقولا  يف  .ًاروطت  تاكبشلا  رثكأ  نم 
لغتشا دق  زريكاف  زاهج  نأ  مهعورف  يلوؤسم  نييتامولعملا 

! هحبش قيدصتب  مهدحأ  لبقي  نأ  كشأو  ليللا ، طسو  هدحو 
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ءالؤه مه  نم  كل ، ًابت  يروفيإ : هجو  يف  ُتخرص 
؟ سانلا

ةيفصت ناوألا  سيل  امكعور ، نم  ائّده  اريك : تلّخدت 
بذكن مل  نحن  .ءيش  يف  انديفي  نل  امكخارص  .امكتاباسح 

، كل ةليحلا  هذه  ريدتب  نايردأ  عنقأ  نم  انأف  ًامامت ، كيلع 
رومألا نم  ديدعلا  انل  فشكتس  عطق  ثالث  نأ  لمأ  ىلع 

يف امكيأر  ام  ارجاشتت ، نأ  نم  ًالدب  اذل  انثاحبأ ، يف  مدقتلل 
؟ ًاعم اهعمج 

يف ةدوجوملا  ةعطقلا  انأ  ُتلوانتو  اهتدالق  اريك  تعزن 
امهانعمجو هيف  اهتظفح  تنك  يذلا  ليدنملا  تطسب  يبيج ،

.ماد رصق  ةطالب  تحت  اهيلع  انرثع  يتلا  ةعطقلا  عم 
ثدح ءيش  ال  ذإ  ةريبك ، لمأ  ةبيخ  انيلإ  ةبسنلاب  تناك 
.اهنم قثبني  مل  ةقرزلا  ىلإ  ًاليلق  براضلا  رونلاف  .ًاقالطإ 

ىتح ناك  يذلا  يسيطانغملا  بذاجتلا  نأ  كلذ  نم  ىكنألاو 
ىفتخا هنأك  ادب  نيلوألا ، نيرصنعلا  نيب  بّرقي  نيحلا  كلذ 

ةدماخ تاودألا  تناك  .اهنبي  ام  يف  ةمحالتم  تيقب  امو  هرثأ ،
.ةدماه

! ًاسوملم ًامدقت  انققح  دق  اه  يروفيإ : مدمد 
؟ كلذ نكمي  فيك  اريك : تلأس  اميف 

513



ىلإ رمألا  انب  ىهتنا  اهلامعتسا ، طرف  نم  اننأ  نظأ  تبجأ :
.اهلخاد يف  ةقاطلا  فازنتسا 

دقو هءارو ، بابلا  ًاقفاص  هتفرغ  يف  يروفيإ  ىوزنا 
.ةريغصلا لابقتسالا  ةعاق  يف  اندحو  انكرت 

يف ةلئاق  حانجلا ، جراخ  ينتداتقاو  عطقلا  اريك  تطقتلا 
: ىشمملا

يف ةمدخلا  بلطن  وأ  لكأنل  ًامعطم  دصقنأ  ةعئاج ، انأ   ـ
؟ قدنفلا

.قدنفلا يف  ةمدخلا  ددرت : نود  اهتبجأ 
تنك اميف  مامحتسالا ، يف  اهسفن  نع  حّورت  اريك  تناك 
نعمأ تحرو  ريغصلا  انتفرغ  بتكم  قوف  عطقلا  ُتبتر  انأ 
يغبني له  .ةلئسألا  نم  ديدعلا  يسفن  ىلع  ًاحراط  اهيف  رظنلا 

يأ ديدج ؟ نم  اهتئبعت  ةداعإل  عطاس  رون  ردصمل  اهضيرعت 
بذتجت تناك  يتلا  ةوقلاب  ةيناث  اهديوزت  ىلع  ةرداق  ةقاط 

برغي ام  ًائيش  نأ  لعفلاب  ترعش  ىرخألا ؟ هاجتاب  ةدحاولا 
يتلا ةعطقلا  بثك  نع  ُتصحفت  .يقطنملا  يريكفت  نع 

نيتعطقلاب ًاهيبش  يثلثملا  اهلكش  ناك  وتلل ، اهانفشتكا 
يف ةداملا  تبّلق  .ةلثامملا  مامت  ةلثامم  اهتكامسو  نييرخألا ،
يف ّزح  ةمث  ناك  .يهابتنا  ىعرتسا  اهيلع  ليصفتب  ذإو  يدي 
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.ةيرئادو ةيقفأ  ةضرُف  نم  عون  موسرم ، ملث  هنأك  اهطيحم 
عطقلا تبّرق  .ًايضرع  ماظتنالا  نوكي  نأ  نكمملا  ريغ  نم 

.عطقملا برقأ  ةفاسم  نم  ُتصحفتو  ةلواطلا  قوف  ثالثلا 
يلابب ترطخ  اهدنع  .ةلماك  ةروصب  لصاوتي  اهّزح  ناك 

؛ هنع ثحبأ  تنك  ام  هيف  تدجوو  بتكملا  جرد  تحتفف  ةركف ،
تعضوو اهنم ، ةقرو  تعزن  .قرو  ةمامضإو  دوسأ  ًاملق 
ةيجراخلا اهتفاح  عبتت  تعرش  مث  .اهنيب  ًاعماج  يعطق  اهيلع 

مسرلا ىلإ  ترظنو  عطقلا  ُتعفر  نيح  .صاصر  ملقب 
ةرئاد طيحم  عابرأ  ةثالث  تفشتكا  ةقرولا ، ىلع  طوطخملا 

.ةلماك
.مامحلا ةفرغ  ىلإ  ًاعرسم  تعفدنا 

.يب يقحلاو  مامحلا  سابل  يدترإ   ـ
؟ رمألا ام  اريك : تلأس 

.يعرسا ايه   ـ
، اهرصخب طيحت  ةفشنمو  ةليلق  تاظحل  دعب  تلصو 

.اهرعش فّلت  ىرخأو 
! يرظنا يمسر : اهيلع  ًاضراع  اهل ، ُتلق 

، عئار ءيشل  هنإ  ةرئاد ، مسر  ىلإ  تلصوت  داكلاب   ـ
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؟ مامحلا نم  جورخلا  ىلع  ينتلمح  اذهلأ 
.ةقرولا ىلع  اهناكم  يف  اهتعضوو  عطقلا  تذخأ 

؟ ًائيش نيرت  الأ   ـ
! ةدحاو ةعطق  ًامئاد  اهصقنت  ىلب   ـ

هذه ىتح  ةيمهألا ! ةغلاب  ةمولعم  نآلا  لّكشت  اهنإ   ـ
، ةطيرخلا هذه  فلأتت  ةعطق  مك  نم  ةتبلا  فرعن  مل  ةنوآلا ،

ةلأسملا نأ  ودبي  ةقرولا  هذه  ىلع  ةرظن  انيقلأ  اذإ  اننكل 
الإ اهصقنت  ذإ ال  كسفنب ، تنأ  تنّيب  ام  ىلع  ًادج ، ةحضاو 

.ليوط نمزل  كلذ  انضرتفا  امك  ناتعطق  ةدحاو ال  ةعطق 
دعت ملو  نايردأ ، ةصقان ، ةعطق  كلذ ، عم  كانه ، نكل   ـ
ىلإ ةدوعلا  ًاذإ  عيطتسأ  له  ةوق ، يأ  اهكلمن  يتلا  عطقلل 

؟ ءاملا دريي  نأ  لبق  يمامح 
؟ رخآ ًائيش  نيرت  الأ   ـ

الإ ىرأ  ال  الك ، زاغلألا ؟ ةبعل  يف  ًالوطم  رمتست  له   ـ
رهظي يذلا  يئاكذ  نع  يفخ  امب  ًاذإ  ينربخأ  ملق ، ةرج 

! كئاكذ ىوتسم  نود  هنأ  حوضوب 
عقاولا يف  سيل  ةميدق ) ةيكلف  ةلآ   ) ةقّلحم يف  مهملا   ـ
! كلذ نم  مغرلاب  هفشتكنو  هنيبت ، ام ال  لب  انل  هنيبت  ام 
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؟ ةيسنرفلاب اذه  ينعي  اذامو   ـ
اهصقني هنأ  ينعي  اذهف  لعافتت ، داوملا  دعت  مل  نإ   ـ

عطقلا هذه  تناك  زغللا ! نم  ةسماخلا  ةعطقلا  لِّصوم ،
.رايتلل لقان  هنأ  ضرتفي  كلسب  وأ  ةقلحب  ةصوصرم 

؟ لبق نم  نائيضت  نايلوألا  ناتعطقلا  تناك  اذامل  نكلو   ـ
ام ةرثكلو  ةقعاصلا ، لضفب  ةقاطلا  اتعمج  امهنأل   ـ

يئادب امهلاغتشا  نإ  .امهيطايتحا  انفزنتسا  ًاعم ، امهانعمج 
ربع رايتلا ، عاونأ  نم  عون  لك  ىلع  قبطني  أدبمل  عضخي 
نم نكمتت  نأ  دب  ال  ةبلاس  تانوياو  ةبجوم  تانويا  لدابت 

.نايرجلا
رثكأ ينرّونت  نأ  يغبني  يبناجب : سلجت  يهو  اريك ، تلاق 

.ةرانإ حابصم  رييغت  ىتح  فرعأ  انأف ال  ًاليلق ،
ةدام طسو  تانورتكلا  لاقتنا  وه  يئابرهكلا  رايتلا   ـ
يذلا لثم  ةوق ، ىندألا  كلذ  ىلإ  ىوقألا  رايتلا  نم  ةلصوم ،

.لاقتنا ىوس  ءيش  لك  سيل  ذإ  يبصعلا ، كزاهج  يف  يرسي 
لصوملا اذه  نأل  كلذف  لعافتت ، دعت  مل  داوم  ةمث  تناك  اذإو 
ةسماخلا ةعطقلا  طبضلاب  وه  لصوملاو  .بئاغ  ريهشلا 

ةداملاب طيحت  نأ  دب  ناك ال  ةقلح  اهنع ، ِكتثدح  يتلا  ةصقانلا 
دقف اهعطق  اولصف  نيذلا  امأ  .ةلماكلا  اهتئيه  يف  تناك  امدنع 
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ةقلح عنصل  ةليسو  داجيإ  بجي  ًاذإ  .اهميطحت  ىلإ  اورطضا 
كاذنيح عطقلا ، طيحم  عم  مءالتت  نأ  اهنكمي  ثيحب  ةديدج ،

ىلع اهتردق  ًاددجم  ديعتستس  اهنأ  نم  ًادكأتم  نوكأس 
.ةءاضإلا

؟ هذه كتقلح  عَنصُت  نيأو   ـ
يف اهلمجأ  عنص  مت  دقو  تاقلحم ! حلصم  دنع   ـ

انملعي نأ  هنكمي  سيراب  يف  ًاصخش  فرعأ  انأو  ريفنآ » »
.كلذ

ىلإ صوصخلا  اذه  يف  ثدحتن  له  اريك : ينتلأس 
؟ يروفيإ

صخشب ةلصلا  عطق  ةصاخ  يغبني  ال  ذإ  ددرت ، الب   ـ
تامدخ انل  يدؤي  نأ  هتعاطتسابو  ماد ،» رصق   » ىلإ انقفار 

! ةيدنلوه ةدحاو  ةملك  ملكتأ  انأف ال  ىّلج ،
ةوطخلاب مايقلا  ةلواحمب  اريك  عانقإ  نم  دب  ال  ناك 

ًاريثم ًائيش  انيدل  نأ  هل  ةنلعم  يروفيإب  تلصتاف  .ىلوألا 
، هشارف ىلإ  ىوأ  دق  زوجعلا  ذاتسألا  ناك  .هل  هفشكن  ًامهمو 

.هحانج يف  هب  قاحللا  انايإ  ًايجار  ضهني  نأ  لِبَق  هنكل 
ىلع دّدب  هنأ  كلذ  ةجيتن  نم  ناكف  يريكفت ، هيلع  ُتضرع 
رجات ءاعدتسا  بنجتأ  نأ  لّضفو  .ئيسلا  هجازم  لقألا 
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ناك .هيف  تركفو  قبس  يذلا  هيرام » « ـ لا ةقطنم  تايداع 
ًاددجم انبعاتم  رركتت  نأ  نم  ةيشخ  يف  وهو  انمحزي  تقولا 

«، ريفنآ  » ىلإ باهذلا  ةركف  ًاباجيإ  لبق  دقو  .نكمي  ام  عرسأب 
ليللا ّزع  يف  لصتاف  .نامأ  يف  انتب  لمعلا  يف  انعرسأ  املكف 
رداقلا يفرحلا  انل  دجي  نأ  هنم  بلطو  زريكاف  رس  نيمأب 
زريكاف رس  نيمأ  دعو  .ًادج  ةميدق  ةيكلف  ةلآ  حالصإ  ىلع 

.دغلا يف  انب  لاصتالا  حرتقاو  تايرحت  ءارجإب 
اذهل له  نكلو  ةلفطتم ، نوكأ  نأ  ديرأ  ال  اريك : تلأس 
ًالعف دوأ  ًادغ  هيقتلن  نأ  انيلع  ناك  اذإ  ةينكو ؟ مسا  صخشلا 

.هجوتأ نم  ىلإ  فرعأ  نأ 
ىلع ىعديس  مايأ  دعبو  ميو .»  » هئادنب نآلا  ايفتكا   ـ

.هيلع دامتعالا  نم  دعب  انناكمإب  نكلو  مادرتسمأ ،»  » حجرألا
هوعدن نأ  ًاذإ  يغبني  ناك  نم  يناثلا  مويلا  يف  انيقتلا 

امك اهتاذ  قنعلا  ةطبرو  اهسفن  ةلدبلا  يدتري  ناك  ميو .» »
انملعأ قدنفلا ، يف  ةوهقلا  يستحن  انك  امنيبو  .ةحرابلا  يف 

مادرتسمأ يفف  ريفنآ .»  » ىلإ هجوتلا  ىلإ  انب  ةجاح  ال  هنأ 
ةرشابم ردحتم  هنأب  هبحاص  رهتشا  تاعاسلل ، ميدق  لغشم 

«. ليمرباه سومساريا   » ةيرذ نم 
؟ اذه ليمرباه  سومساريا  نوكي  نمو  اريك : تلأس 
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نرقلا يف  ةيملع  تالآ  عناص  رهشأ  يروفيإ : باجأ 
.رشع سداسلا 

؟ كلذ فرعت  فيكو  يرودب : هتلأس 
لوقأ نأب  يل  اوحمساو  كلذ ، مكتاف  ناك  نإ  ذاتسأ ، انأ   ـ

.فقثم ينإ 
نكلو عوضوملا ، اذه  كتبراقمل  ةديعس  انأ  اريك : تفدرأ 

، نايردأو انأ  انحرط ، دقف  طبضلاب ؟ ةدام  يأ  ذاتسأ  َتنك 
.انيسفن ىلع  ةلأسملا 

، امكمامتهاب رثأتست  يتنهم  نأ  ملعأ  نأ  ديعسل  ينإ   ـ
تالآل حّلصم  نع  ثحبلا  يف  نوداج  نحن  له  يل  الوق  نكلو 

؟ ةيتاذلا يتريس  لوح  راهنلا  ةيضمت  نالضفت  مأ  ةميدق  ةيكلف 
سومساريا عوضوم  يف  ًاذإ  لوقن  انك  اذام  ...ًانسح 

، يملع ةعس  نم  ًالهذنم  ودبي  نايردأ  نإ  امب  ليمرباه ؟
! هتلوثمأ ديجي  ناك  نإ  ًالعف  ىرنسو  ملكتي ، هعدنلف 

تالآلا نإ  يروفيإ : ىلإ  ةيران  ةرظن  ًاقلطم  يمالك ، ُتعبات 
نإ ريظنلا  ةعطقنم  ّلظت  ليمرباه »  » عناصم يف  ةعونصملا 

ةقَّلحملاو .اهلامج  ثيح  نم  نإو  اهعنص  ةيعون  ثيح  نم 
سيراب يف  نآلا  يه  اهيلإ  تبسُنو  اهيلع  رثع  يتلا  ةديحولا 

ناكو .ًائطخم  نكأ  مل  ام  ينطولا ، سلجملا  تاعومجم  نمض 
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ييكلف رابكب  ةقيثو  ةلص  ىلع  ليمرباه »  » نوكي نأ  ضرتفُي 
سناهوي  » هدعاسمو هيهارب » وشيت   » مهنمو هرصع ،

«. يجرب تسوج   » ريبكلا يرسيوسلا  يتاعاسلا  امك  رليك ،»
يذلا سويناسرأ » سوريتلاوك   » عم كلذك  لغتشا  هنإ  لاقيو 

ةنيدملا نم  رارفلاب  اذال  دقو  ناثول .»  » يف موقي  هلغشم  ناك 
نإ يف 1580 . ريبكلا  دوسألا  نوعاطلا  ءابو  نابإ  ًاعم 

ليمرباه  » تالآ نيب  ةعانصلا  قرط  يف  هباشتلا 
...نأ ثيحب  ةيلج  ةحضاو  سويناسرأو »

نايردأ ذيملتلا  بكتري  مل  ًانسح ، ءافجب : يروفيإ  ينعطاق 
انيلع ضرعي  هعمسنل  انه  انسل  كلذ  عم  اننكل  أطخ ، يأ 

ليمرباه نيب  قيثولا  طابترالا  اذه  وه  انمهي  ام  .هملع 
دحأ نأ  ميو  لضفب  فرعأ  نأ  ًاذإ  تعطتسا  .سويناسرأو 

.مادرتسمأ يف  طبضلاب  ميقي  هبلص  نم  ةرشابم  نيردحتملا 
ةرجح لفقن  نأ  كلذ ، يف  ًاقئاع  ايرت  مل  نإ  امكيلع ، حرتقأ  اذل 

نع اشّتف  ايه  .ةعرسلا  حانج  ىلع  هترايز  نيدصاق  فصلا 
رشع نوضغ  يف  ةعاقلا  يف  يقتلن  انوعدو  امكيفطعم 

! قئاقد
دعصملا يف  .انتفرغب  قاحتلالل  يروفيإ  اريكو  انأ  انكرت 

: اريك ينتلأس 
؟ ليمرباه نأش  يف  كلذ  لكب  ملع  ىلع  تنك  فيك   ـ
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تايداعلا راجت  دحأ  نم  هتيرتشا  ًاباتك  دجب  ُتسرد  دقل   ـ
«. هيرام « ـ لا ةقطنم  يف 
؟ كلذ ناك  ىتمو   ـ

كزيزع عم  ةرهسلا  ةيضمتل  كتقابل  لكب  ينتكرت  موي   ـ
ليللا تيضمأف  نيركذت ؟ له  قدنفلا ، يف  انأ  تمنو  سكام 

! هأرقأ انأو  هرسأب 
ةقزأ نم  قاقز  ىلإ  ةعبرألا  نحن  يسكات  ةرايس  انتلصوأ 
نزخم ذفان  ريغ  قيرط  رخؤم  يف  ناك  .ةميدقلا  ةنيدملا 

.لغشملاب طيحت  ةريبك  جاجز  ةذفان  تناكو  ...تاعاسلل 
ًاينحنم ًانسم  ًالجر  دهاشن  نأ  ةحابلا ، لالخ  نم  انعطتسا ،

يتلا ةيلآلا  تناك  .ةقاّقد  ةعاس  حالصإب  ّمهي  هفرتحم  يف 
عطقلا نم  ةرثؤم  ةعومجم  نم  فلأتت  ةيهانتم  ةقدب  اهعمجي 

انعفد امدنع  .همامأ  ًامات  ًابيترت  ةبترملاو  ًادج ، ةريغصلا 
لمحي ناك  .هسأر  لجرلا  عفرف  ريغص ، سرج  ّنر  بابلا 

ةئيه هيلع  نايفضتو  هينيع  نامّخضت  نيتلهذم  نيتراظن 
قيتع بشخ  ةحئار  هنم  حوفت  ناكملا  ناك  .بيرغ  ناويح 

.رابغو
؟ مكمدخأ نأ  يل  فيك  انلأس :

ميدق زاهج  لامكإل  ةعطق  عينصت  لواحن  اننأ  ميو  حرش 
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.ًادج
نم عون  يأو  نيتبيرغلا : هيتراظن  ًاعلاخ  لجرلا ، لأس 

؟ عطقلا
.ساحن وأ  ناهُبُش  نم  قوط  تبجأ :

ةبوشم ةيزيلكنإ  ةغلب  يلإ  هجوتو  يتيحان  لجرلا  رادتسا 
: ةيناملأ ةربنب 

؟ هرطق ام   ـ
؟ ةقدب كبيجأ  نأ  ينعسي  ال   ـ

ىنمتت يذلا  ميدقلا  زاهجلا  اذه  ينيرت  نأ  كنكمي  له   ـ
؟ هحالصإ

ىلإ هيعارذ  لجرلا  عفرف  ةقرحملا ، بوص  اريك  تمدقت 
: ًافتاه ءامسلا 

نيّلختس كنإ  ةدوكنملا ، اهتيأ  ةيحانلا ، كلت  نم  سيل   ـ
نم ةلواطلا ، هذه  راوج  ىلإ  ينيعبتا  اهلك ، رومألا  بيترتب 

.لغشملا طسو  ىلإ  ًاريشم  لاق  انه ،
رجات ناك  امبرل  .ةيكلفلا  تالآلا  نم  ًالئاه  ًاددع  طق  َرأ  مل 
تناك .دسحلا  نم  هنول  بحش  هيرام » « ـ لا يف  تايداعلا 
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( اياوزلا سايقل  تالآ   ) تاياوزم تاقَّلحم ، تابالرطسا ، ةمث 
ضرعلاو لوطلا  طوطخ  ةفرعمل  ةيرصب  تالآ   ) تايسدسو
ةداعتسا راظتنا  يف  فوفرلا  ىلع  ةرقتسم  بكاوكلا ،) دعُبو 

.رباغلا اهبابش 
اهيلإ راشأ  يتلا  ةلواطلا  قوف  ثالثلا  عطقلا  اريك  تعضو 

.ةوطخ ةفاسم  ةدعتبم  اهتعمج  مث  زوجعلا ، يفرحلا 
؟ هنم ةدئافلا  ام  ميدق ! زاهج  نم  هل  اي  زوجعلا : لاق 

.بالرطسألا نم  عون  هنإ  هوحن : ًامدقتم  تلق ،
لاقي دق  .طق  هلثم  تيأر  ام  ةداملا ؟ هذهبو  نوللا  اذهب   ـ

.ًايرهاظ هنم  سيل  هنكل  قيقعلا ،) نم  بْرض   ) عزجلا نم  هنإ 
؟ هعنصب ماق  نم 

.هعناص يردن  ال   ـ
نوفرعت الو  هعنص  نم  نوفرعت  ال  ءابرغ ، نئابز  مكنإ   ـ

مكنكل هلامعتسا ، هجو  ىتح  نولهجتو  عونصم ، وه  امم 
ناك اذإ  ءيش  حالصإ  ىلإ  ليبسلا  فيك  ...هحالصإ  نوديرت 

؟ هلمع ةقيرط  ملعي  ءرملا ال 
برق نع  هيلإ  ترظن  نإ  تنأو  هلامكإ  ديرن  اريك : تلاق 
نحن هنم ، ةعطق  لك  عطقم  ىلع  ًاّزح  كانه  نأ  ظحالتسف 
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ةلّصوم ةكيبس  حجرألاو  هيف ، لخدي  ناك  ًاقوط  نأ  نوقثاو 
.هلمجم صرت  تناك 

، ىرن انوعد  امبرل ، ًادج : ًايلوضف  ادب  يذلا  لجرلا ، لاق 
.هسأر ًاعفار  دّدر  .ىرن  انوعد 

ناطيخ فارطأ  ىلع  حجرأتي  تالآلا  نم  ريبك  ددع  ناك 
.فقسلا ىلعأ  يف  ةقّلعم  ةليوط 

نم ًاذإ  دب  ال  انه ، ءايشألا  عضأ  نيأ  فرعأ  ُتدع  ام   ـ
! هنع ثحبأ  تنك  ام  طبضلاب  وه  اه  ديدجتلا ،

نيتلصتم نيتقيقد  نيقاس  اذ  ًاليوط  ًاراجرف  يفرحلا  لوانت 
ًاددجم ىنحناو  ةيناث  هيتراظن  عضو  .ةمّقرم  سوق  ةطساوب 

: ًالئاق انعطق  ىلع 
! ٍّلسم وه  مك   ـ

؟ ًاذإ اذام  اريك : تلأس 
هرطق 3.14775.

؟ ةجردلا هذه  ىلإ  هيف  يّلسملا  ءيشلا  وه  ام  اريك : تلأس 
.ةرشعب ةبورضم  ةينانويلا ) يب  ( ـ لا ةميق  طبضلاب  اهنإ 

، قراخ ددع  ةينانويلا ) يب  ( ـ لا نإ  زوجعلا : يتاعاسلا  لأس 
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ةرئادلا نيب  ةتباثلا  ةبسنلا  اهنإ  رمألا ؟ اذه  نولهجت  متنكأ 
.اهرطقو ةرئاد  ةحاسم  نيب  متئش ، اذإ  وأ ، اهرطق ، فصنو 

موي سوردلا  نع  بيغتأ  نأ  ُتررطضا  اريك : تّرقأ 
.كلذ انومّلع 

طق َرأ  مل  ينكل  ًادج ، ريطخب  رمألا  سيل  يتاعاسلا : لاق 
مكيدل تسيلأ  .عراب  ءيشل  هنإ  .طبضلاب  رطقلا  اذه  غلبت  ةلآ 

؟ اهتدئاف نع  ةركف  يأ 
يتلا قدصلا  تابثَو  مجل  يف  ينم  ةبغر  تبجأ  الك ،  ـ

.اريك اهيلع  ينتدوع 
نم نكمتلا  ّيلع  دقعملا ، رمألاب  سيل  قوط  عنص  نإ   ـ
يف دقنلا  ةدحو   ) نيرولف يتئام  لباقم  لقنل  لمعلا  اذه  زاجنإ 

...لداعي ام  يأ  ادنلوه ،)
.ةبساح ةلآ  جرخأو  ًاجرُد  لجرلا  حتف 

ىلإ ًامود  لصوتأ  ال  ةرذعملا  وروأ ، نوعست   ... ـ
.ةديدجلا ةلمعلا  هذه  ىلع  دوعتلا 

؟ ًازهاج نوكي  ىتمو  هتلأس :
لمعأ تنك  يتلا  ةعاسلا  بيكرت  نم  يهتنأ  نأ  بجي   ـ
ةهجاو يف  ةيناث  اهناكم  دجت  نأ  يغبني  .مكلوصو  دنع  اهيلع 
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.تلصو نيأ  ملعيل  ًايموي  يب  لصتي  ةفئاطلا  نهاكو  ةسينك ،
عيطتسأ اهحالصإ ، نم  دب  ةميدق ال  تاعاس  ثالث  يدنع  امك 

؟ اذه مكقفاويأ  .رهشلا  رخآ  مكتدام  ىلع  فكعأ  نأ 
! ًاروف لمعلا  ىلع  تفكع  نإ  نيرولف  فلأ  يروفيإ : لاق 

؟ دحلا اذه  ىلإ  لجع  ىلع  تنأ  له  يفرحلا : لأس 
غلبملا فعاضأل  ينإو  روصتت ، امم  رثكأ  يروفيإ : باجأ 

! ءاسملا اذه  قوطلا  زجنُأ  اذإ 
ينإ مث  ةدايزو ، نيرولف  فلألا  ينيفكت  ال ، يتاعاسلا : ّدر 

...ًاصقان ًاموي  وأ  ًادئاز  ًاموي  نأ  ثيحب  يلغش  يف  رخأتم 
.ءاسم ةسداسلا  يف  يلإ  اودوع 

؟ كلذل ًاعنام  ىرت  له  انه ، راظتنالا  لضفن   ـ
نإ مث  ال ؟ َمِل  يلمع ، يف  ينوجعزت  مل  نإ  يرمعل ،  ـ

.ررضب ّيلع  دوعي  ةقفرلا ال  نم  ًاليلق 
ًادحاو هجاردأ  حتف  .هوتل  لمعلا  زوجعلا  يفرحلا  رشاب 

ادب رفصأ ) ساحن   ) ناهبشلا نم  ًابيضق  راتخاو  رخآلا  ولت 
عطقم ةكامسب  هضرع  نراق  ًايلم ، هصّحفت  هبساني ، هنأ 
قوف بيضقلا  عضو  .ضرغلاب  يفيس  هنأ  انربخأو  عطقلا 
ًاملث ةجورحدب  ًانيعتسم  رفحو  .هيلع  لمعلا  أدبو  هتفرحم 
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ّزحلا انيلع  ضرع  بيضقلا  بّلق  املو  نيهجولا ، دحأ  ىلع 
نيلوهذم انتثالث  انك  دقل  .ىرخألا  ةهجلا  نم  لّكشت  يذلا 

عم ةمءالملا  مامت  مءالتي  هنأ  نم  يفرحلا  ققحت  .هتعاربب 
، هطخ قّمعيل  ًابايإو  ًاباهذ  ةجورحدلاب  ةيناث  ّرمو  عطقلا ، ّزح 
، عرش مث  .ةلسلس  فرط  يف  ًايلدتم  ًاسايقم  عزتناو 

لوح ناهُبُشلا  بيضق  يولي  ًادج ، ةريغص  ةقرطمب  ةناعتسالاب 
.طيحملا

؟ ليمرباه ديفح  ةقيقحلا ، يف  تنأ ، له  اريك : تلأس 
كلذ لدبي  له  ًالئاستم : اريكل  مستباو  هسأر  لجرلا  عفر 

؟ ًائيش
...كلغشم يف  ةميدقلا  تالآلا  هذه  عيمج  نكل  الك ،  ـ

تيبثت نم  غرفأ  نأ  ِتئش  نإ  لغتشأ  ينيعدت  نأ  كيلع   ـ
يفالسأ ىلع  مالكلل  تقولا  نم  عستم  انيدل  نوكيسو  .مكقوط 

.دعب ام  يف 
ةبقارمب نيفتكم  ةملكب ، سبنن  نأ  ريغ  نم  ًابناج  انيحتنا 

ةليط ثكم  .انباجعإ  راثم  هتراهم  تناك  يذلا  يفرحلا  اذه 
نيب كرحتت  تالآلا  تناك  اميف  هتفرحم ، ىلع  ًاينحنم  نيتعاس 

يفرحلا رادأ  ةتغبو  .ةحارج  ةلآ  اهنأك  ةقدلا  نم  ريثكلاب  هيدي 
.انتيحان رادتساو  هيسرك 
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؟ اوبرتقت نأ  نوديرت  له  .ةياهنلا  انغلب  اننأ  دقتعأ  لاق :
اهلقصف ةلماك ، ةرئادلا  تناك  هتفرحم ، ىلع  انينحنا 

ريغص كرحمب  ةدّوزم  ةطرخم  تناك  ةيندعم ، ةاشرفب 
.ةمعان ةقرخب  اهففج  مث  اهكرحي 

مءالتت انداوم  تناك  نإ  َرنل  ىلوألا : ةعطقلا  ًاطقتلم  لاق ،
.ةثلاثلا اريخأو  اهناكم ، يف  ةيناثلا  ةعطقلا  عضو  مث  .اهعم 

تطغض ينكل  ةدحاو ، ةعطق  صقنت  لاحلا ، ةعبيطب   ـ
عطقلا هذه  لظت  يك  قيوطتلا ، ةيلمع  ىلع  فاك  لكشب 

لكب ةنوشخب  اهب  فرصتلا  مدع  طرشب  ةكسامتم ، ثالثلا 
.ديكأت

اهصقنت لجأ ، يتبيخ : ءافخإ  يلع  بعصي  انأو  هتبجأ ،
.ةعطق

.ةيئابرهك ةرهاظ  يأ  ثدحت  مل  هلمآ ، تنك  امل  ًافالخو 
ىرأ ول  ةقيقحلا  يف  تددول  فسألل ، اي  يفرحلا : فدرأ 
سيلأ بالرطسألا ، نم  برض  ًالعف  هنإ  ًالماك ، زاهجلا  اذه 

؟ كلذك
كلذكل هنإ  ةحقو : ةقيرطب  بذكي  وهو  يروفيإ ، باجأ 

.ًامامت
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هتفرحم قوف  وروأ  ةئامسمخ  زوجعلا  ذاتسألا  عضو 
.هايإ ًاركاش 

ال كيأر ؟ بسحب  هعنص ، يذلا  وه  نم  يفرحلا : لأس 
.هل ًاليثم  تيأر  ينأ  ركذأ 

، بهذ نم  نادي  كل  عئار ، لمعب  تمق  دقل  يروفيإ : باجأ 
نوكت دق  نيذلا  يئاقدصأ  ىدل  كب  ةيصوتلا  نع  لفغأ  نلو 

.اهحالصإ بجاولا  ةنيمثلا  داوملا  ضعب  مهدنع 
مل ام  هلغشم : باب  ىلإ  انعّيشي  وهو  يفرحلا ، باجأ 

.ةعسلاو بحرلا  ىلع  نوتأيس  كلثم ، ربصلا  يذفان  اونوكي 
: ًالئاق يروفيإ  انبطاخ  عراشلا ، يف  انحبصأ  امدنع 

ًائيش َرأ  مل  يلاومأ ؟ قافنإل  ىرخأ  ةركف  امكيدل  له  نآلاو ،
! نآلا ىتح  لعفلاب  ًاقراخ 

يف ةيافك  يوق  رزيل  رزيل ، ىلإ  ةجاحب  اننإ  هل : تنلعأ 
مث عطقلا  ةعومجم  نحشل  ةيفاك  ةقاط  هعم  لمحي  نأ  هعسو 
ناك اذإ  ام  يردي  نم  .ةطيرخلل  ديدج  ضرع  ىلع  لصحنس 

.ًامهم ًائيش  انل  فشكي  نل  ةثلاثلا  ةعطقلا  ربع  رهظيس  يذلا 
سيلو ...ةيوق  ةقاط  وذ  رزيل  ًاظاتغم : يروفيإ ، لأس 

؟ هيلع رثعن  نأ  ديرت  نيأ  رخآ ، ًائيش 
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اطخ رهظلا ، دعب  ةليط  دحاو  فرحب  سبني  مل  يذلا  ميو ،
.مامألا ىلإ  ةوطخ 

ةعماج  » يف جيرف ،» ةعماج   » يف دحاو  زاهج  كلانه   ـ
.كلفلاو ءايميكلاو  ءايزيفلا  رئاود  همساقتت  رزيلل ، جيرف »

؟ رزيلل جيرف  ةعماج  زكرم  يروفيإ : لأس 
«. تسروف رغوه   » ذاتسألا هأشنأ  دقل  لجأ ، ميو : باجأ 

« تسورف رغوه   » تفرعو ةيلكلا  كلت  يف  يتسارد  تلمكأ 
عيطتسأ نكلو  دعاقتلا ، ىلع  ليحُأ  دقل  .ةفرعملا  مامت 

نكمتن ىتح  انحلاص  يف  لخدتي  يكل  هيلإ  بلطلاو  هب  لاصتالا 
.ةعماجلا مرح  تآشنم  ىلإ  جولولا  نم 

؟ ًاذإ رظتنن  اذام  ًانسح ، يروفيإ : لأس 
هتاحفص بّلقو  هبيج  نم  ًاريغص  ًارتفد  ميو  لوانت 

.ةيبصعب
ىلع انأو  ةعماجلاب ، لصتأس  ينكل  همقر ، كلمأ  ال   ـ

.هب لاصتالا  ةيفيك  نوفرعي  مهنأ  نم  نيقي 
نم ديدعلا  ىرجأ  فتاهلا ، ىلع  ةعاس  فصن  ميو  يقب 
داع هنأ  ريغ  تسروف ، رغوه  ذاتسألا  نع  ًاثحب  تارباخملا 

.هجولا عقتمم  انوحن  هجاردأ 
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كلذ نكي  ملو  هلزنم  مقر  ىلع  لوصحلا  يف  تقُّفو   ـ
ينلصي نأ  هدعاسم  عاطتسا  ام  فسألل  نكل  ريسيلا ، رمألاب 

ةكراشملل يعد  دقو  نيتنجرألا  يف  تسروف  رغوه  نأل  هب ،
.مداقلا عوبسألا  علطم  يف  الإ  عجري  نلو  رمتؤم  يف 

بابسأ لك  هل  رفاوتت  ةرم  تاذ  حاجنلا  هل  بتُك  ام 
لوصولا اندرأ  امدنع  رتلاو  ةليح  ترّكذت  .ةيناث  ةرم  حاجنلا 
ةيصوتب عفّشت  دق  ناك  .تيرك  يف  هتاذ  عونلا  نم  تادعم  ىلإ 
يقيدصب تلصتاو  يولخلا  يروفيإ  فتاه  تلوانت  .ةيميداكألا 

: هتلأسف نيزح ، توصب  يناّيح  .روفلا  ىلع 
؟ ثدحي اذام   ـ

! ءيش ال   ـ
؟ رمألا ام  رتلاو ، يوس ، ريغ  ًائيش  لعفلاب  عمسأ  ىلب ،  ـ

.ءيش ال  كل : تلق 
.جازملا فرحنم  تنأف  رارصإلاب ، يسفنل  حمسأ   ـ

؟ ةدئاملا يناوأ  نع  ينثّدحتل  يب  لصتت  له   ـ
كتلاح يف  تسل  تنأف  ةجاذسلاب ، رهاظتت  ال  رتلاو ،  ـ

؟ تبرش له  .ةيعيبطلا 
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؟ كلذك سيلأ  ءاشأ ، ام  لمع  يف  قحلا  يل  دعب ، اذامو   ـ
؟ تنأ نيأ  ءاسم ، ةعباسلا  ةعاسلا  تلاز  ام   ـ

! يبتكم يف   ـ
؟ كبتكم لخاد  بارشلا  يف  َتطرفأو   ـ

مث هوأ ! ًاليلق ، ناوشن  انأ  امنإ  بارشلا ، يف  طرفأ  مل   ـ
ينلهؤي عضو  يف  تسل  ةيقالخألا ، كسوردب  رشابت  ال 

.اهعامسل
ةملاكملا يهنأ  نلو  ًابنؤم ، كظعأ  نأ  يونأ  تنك  ام   ـ

.كجعزي ام  يل  حرشت  نأ  لبق 
تسسحأو زاهجلا  ربع  رتلاو  سفنت  تعمس  تمصلا ، داس 

.قوفخم جيشنب  ةأجف 
؟ يكبت له  رتلاو ،  ـ

مل ينأ  ول  تددول  كيلإ ؟ ةبسنلاب  كلذ  ةيمهأ  امو   ـ
.ةتبلا كلباقأ 

، ةلاحلا هذه  لثم  ىلإ  رتلاوب  عفد  يذلا  ببسلا  لهجأ  تنك 
جيشن ديدج ، تمص  .ًاقيمع  ًاريثأت  ّيف  تّرثأ  هتظحالم  نكل 

.بخصب رتلاو  طخمت  ةرملا ، هذه  .ديدج 
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.هلوق ديرأ  تنك  ام  كلذ  نكي  مل  فسآ ،  ـ
هذه ىلإ  ّيلع  دقحتل  كب  تلعف  اذامو  .هتلق  كنكل   ـ

؟ ةجردلا
، انه رتلاو  كسفنل ! الإ  كل  دوجو  ال  تنأ ، تنأ ، تنأ ،  ـ

كلذف ًايفتاه  يب  تلصتا  اذإ  كنأ  نم  قثاو  ينأل  كانه ، رتلاو 
عالطالا ديرت  تنك  كنإ  يل  لقت  ال  .ةمدخ  ىلإ  ةجاحب  كنأل 

؟ بسحو يرابخأ  ىلع 
ذم ىدس ، هب  مايقلا  كلذ ، نم  مغرلاب  لواحأ ، ام  اذه   ـ

.اننيب ةثداحملا  هذه  تأدب 
: ةديهنت قلطأ  مث  ًايلم ، ركفي  رتلاو  ناك  ثلاث ، تمص 

.حيحص اذه   ـ
؟ دحلا اذه  ىلإ  كيف  رثؤي  امب  ينربخت  له   ـ

.ةعساو تاكرحب  يلإ  ئموي  حارف  يروفيإ ، ربص  ليع 
.ميوو اريك  ةقفرب  هايإ  ًاكرات  هنع  تدعتبا 

ةعجار كتلاخ  تلفق  هجيشن : ددجت  دقو  رتلاو  يلإ  ّرسأ 
.يتايح ةليط  ةدحولا  هذه  لثمب  طق  رعشأ  ملو  ارديه ، ىلإ 

تضقنا له  وحنلا : اذه  ىلع  رمألا  نوكي  نأ  ًالمآ  هتلأس ،
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؟ ماري ام  ىلع  كعوبسأ  ةياهن 
ةمعفم ةظحل  لك  تناك  ذإ  ًاضيأ ، كلذ  نم  نسحأ   ـ

.مات مائو  اننيب  داسو  لزغلاب ،
مهفإ ينإ ال  ةداعسلا ، ىهتنم  يف  نوكت  نأ  ّاذإ  كيلع   ـ

.كب ام 
قاتشم انأ  مك  روصتت  ال  نايردأ ، اهيلإ ، قاتشم  انأ   ـ

يتايح تناك  .لبق  نم  ةلثامم  ًاتاقوأ  تشع  ام  اهيلإ ،
ضعب اهيف  رثانتت  ءارحص  انيليإ ، يئاقل  ىتح  ةيفطاعلا ،

لك ناك  اهعم  نكل  بارس ، ضحم  اهنأ  نيبت  يتلا  تاحاولا 
.ًادوجوم ءيش  لك  ناك  ًايقيقح ، ءيش 

اههّبشت كنأ  انيليإ  عمسم  ىلع  رركأ  الأب  كدعأ   ـ
.اننيب نامتكلا  يط  كلذ  لظيس  .ليخن  ناتسبب 

نأ تسسحأو  مسبتلا ، ىلإ  يقيدص  ةباعدلا  هذه  تعفد 
.ريغت دق  هجازم 

؟ ايقتلت نأ  يغبني  ىتم   ـ
ًابارطضا ةبرطضم  تناك  كتلاخف  ام ، ًاخيرات  ددحن  مل   ـ

يكبت تناك  اهنأ  نظأ  .راطملا  ىلإ  ةيناث  اهتلصوأ  نيح  ًاعيرم 
ىلإ ترظنو  اهءايح ، مهفت  تنأو  قيرطلا  دادتما  ىلع 
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اهبلق نأ  ًالعف  تكردأ  كلذ ، عم  .هلك  راسملا  لالخ  دهشملا 
.ًاّمغ ًامعفم  ناك 

؟ ديدج نم  امكئاقلل  ًادعوم  ددحت  ملو   ـ
تسيل انتصق  نإ  يل  تلاق  ةرئاطلا  لقتست  نأ  لبق  ال ،  ـ

، كمأ راوجب  ارديه  يف  يه  اهتايح  نأ  تفاضأو  .ةلوقعم 
بتكملا اذه  يف  ندنل ، يف  يتايحف  انأ  امأ  اهتراجت ، اهل  ثيح 

ةئامسمخو نافلأ  انلصفت  ًاذإ ، .ةيميداكألل  عباتلا  موؤشملا 
.رتموليك

ريغ ناسنإ  ةلماعم  ينلماعت  َتنكو  رتلاو ، ايه ،  ـ
؟ اهمالك هينعي  ام  ًاذإ  مهفت  مل  قذاح !

ةياهن عضو  لّضفت  اهنإ  جيشنلا : هباتنا  دقو  رتلاو ، لاق 
.ًادبأ يتيؤر  مدعلو  انتياكحل 

لصاوأل هعور  أدهي  نأ  ترظتناو  يضمت  ةفصاعلا  ُتكرت 
هّلع زاهجلا  يف  ًابيرقت  خرصأ  نأ  تررطضاو  .هعم  يثيدح 

! ًاقالطإ ال  تلقف : ينعمسي ،
؟ ًاقالطإ ال  كلذ ، فيك   ـ

، ايه  » ينعت تاملكلا  هذه  تناك  .ًامامت  كلذ  ضيقن  هنإ   ـ
لك كدّصرتأ  فوس  يتريزج ، ىلإ  يب  قاحللا  يف  عرسأ 
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«. أفرملا ىلإ  ةنيفس  لوأ  لوصو  دنع  حابص 
.يتاباسح تّحص  نإ  عبار ، تمص 

؟ كلذ نم  دكأتم  تنأ  له  رتلاو : لأس 
.دكأتم  ـ

؟ كلذ فيك   ـ
! ملعأ ام  ىلع  تنأ ، كتلاخ  تسيلو  يتلاخ  اهنإ   ـ
عيطتسأ نل  بحلاب ، ًامعفم  تنك  ول  ىتح  دمحلا هللا !  ـ

.شحفلا لك  ًاشحاف  ًالمع  كلذ  ّدعُيس  يتلاخ ، ةلزاغم  ًادبأ 
! لوقلا نع  يّنغ  اذه   ـ

؟ لعفأ نأ  يغبني  اذام  نايردأ ،  ـ
! ارديه ىلإ  ةرئاطلاب  رفس  ةقاطب  ِرتشاو  كترايس  عب   ـ
اهل اي  هب : هدهعأ  يذلا  توصلا  درتسا  دقو  رتلاو  فته 

! ةيرقبع ةركف  نم 
.رتلاو ًاركش ،  ـ

يشارف ىلإ  يوآو  يتيب ، ىلإ  ًادئاع  ةملاكملا  يهنأ   ـ
ىلإ هجوتأ  ًادغو  ةعباسلا ، ةعاسلا  ىلع  هبنملا  ًارّيعم 
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.تايرفس ةلاكو  ىلإ  ًاّوت  كلذ  دعبو  بآرم ، بحاص 
اي كنم ، هبلطأ  ريغص  فورعم  نم  دب  ال  اذه ، لبق   ـ

.رتلاو
.ءاشت ام  لك  بلطأ   ـ

.تيرك يف  ريصقلا  انبره  ركذت  له   ـ
امدنع ليمج ! قابس  نم  هل  اي  هركذأ ، ُتنك  نإ  ملكتت   ـ
َتيأر ول  ديدج ، نم  كحضلا  ينباتني  كلذ  يف  ريكفتلا  دواعأ 

...سراحلا كلذ  ةدحاو  ةبرضب  ُتعرص  نيح  كهجو 
عونلا ىلإ  لوخدلا  ىلإ  جاتحأو  مادرتسمأ ، يف  انأ   ـ

اهنم ينمهي  امو  تيرك ،»  » يف يتلا  تآشنملا  نم  هتاذ 
كعسو يف  نأ  دقتعت  له  جيرف .» ةعماج   » مرح يف  دوجوم 

؟ هيلإ جولولا  ىلع  يتدعاسم 
.ريكفتلا يف  ًاقرغتسم  رتلاو  لاز  ام  ...ريخأ  تمص 

ينعسي ام  ىرأس  ةعاس ، فصن  لالخ  ةيناث  ينبلطا   ـ
.هلمع

ءاشعلل بهذن  نأ  انيلع  يروفيإ  حرتقاف  اريك ، دنع  تدع 
.ةرهسلا نم  هافعأو  انل  هتدعاسم  ميو  ركش ل ـ .قدنفلا  يف 

، ةديج لاح  يف  هنأب  اهتبجأف  رتلاو ، رابخأ  نع  اريك  ينتلأس 
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.انتفرغ ىلإ  دعصأل  امهتكرت  ماعطلا ، ءانثأ  .ًادج  ةديج  لب  ال 
، ةدع تارم  همقرب  لاصتالا  تدواعف  ًالوغشم ، رتلاو  طخ  ناك 

: ةعامسلا عفر  ًاريخأ 
ىلع تنأ  دغ ، حاب  صـ فصنلاو  ةعساتلا  يف   ـ

ال .مادرتسمأ  يف  ناليليب  ل ـ مقرلا 1081  عم  ـد  عوم
ةعاس لالخ  رزيللا  مادختسا  كعسو  يف  .دعوملا  نع  رخأتت 

.رثكأ ةقيقد  ال  ةلماك ،
؟ ةبوجعألا هذه  حارتجا  يف  تحجن  فيك   ـ

! ينقدصت نل   ـ
! مالكلا رشاب  ايه ،  ـ

ىلإ ثيدحلا  تبلطو  جيرف ،» ةعماج  « ـ ب تلصتا   ـ
ينإ هل  تلق  .ةيميداكألا  سيئر  يسفن  ًاربتعم  مئادلا  لوؤسملا 

.ماعلا مهريدم  عم  ةعرسلا  هجو  ىلع  مالكلل  رطضم 
.تقو عرسأب  ريخألا  اذه  ينبلطيلو  هلزنم ، يف  هب  لصتيلو 
لمتحي رمألا ال  نأ  نم  ققحتلا  ةيغب  ةيميداكألا  مقر  هتيطعأو 

تناك مث  .ةرشابم  يب  ىظحي  يك  يزكرم  مقرو  ًاحازم ،
ريدم يب  لصتا  ةعاس ، عبر  دعب  .راغص  دالوأ  بعل  ةيقبلا 

ةرارحب هتركش  .خابوأ  ذاتسألا  وعدملا  مادرتسمأ ،» ةيلك  »
نأب ًاملع  هتطحأو  ةرخأتملا  ةعاسلا  هذه  يف  يل  هبلط  ىلع 
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كشو ىلع  ادنلوه ، يف  ًايلاح  امه  انئاملع  عملأ  نم  نينثا 
ىلإ ناجاتحي  امهنأو  لبون ، ةزئاجب  ةريدج  لامعأ  دادعإ 

.ةمّيقلا ةريغتملا  ملاعملا  ضعب  نم  ققحتلل  هرزيل 
؟ انلابقتسا لِبَق  لهو   ـ

هذه ءاقل  فعاضتس ، ةيميداكألا  نأ  تفضأو  لجأ ،  ـ
َسنت .نييدنلوهلا ال  بالطلا  لوبق  ةصح  ةريغصلا ، ةمدخلا 

ةيميداكأ سيئر  ىلإ  همالكب  هجوتي  ناك  كلذ ، عم  هنأ ،
! ًاريثك ُتوهل  دقل  مولعلا !

؟ رتلاو كركش ، ىلإ  ليبسلا  فيك   ـ
اذه اهتلزنأ  يتلا  ذيبنلا  ةجاجز  صاخ  لكشب  ْركشأ   ـ
ًءادأ يرود  يدؤأ  نأ  طق  تعطتسا  امل  اهالول  ءاسملا ،
ًاريثك تقتشا  دقل  ًاعيرس ، دعو  كسفنب  ِنتعا  نايردأ ، ًانسح !

.ًاضيأ كيلإ 
، لاوحألا لك  يفو  .رتلاو  اي  ًامامت ، لدابتم  قوشلا  نإ   ـ

يتركفل حاجنلا  بتكي  مل  اذإف  ةريخألا ، يتقرو  ًادغ  بعلأس 
.رومألا لك  نع  يلختلا  ىوس  رايخ  انل  ىقبي  نلف 

هنأ كيلع  يفخأ  ولو ال  ىتح  كل ، هانمتأ  ام  اذه  سيل   ـ
.هلمآ نأ  يل  قفتي 

540



اريكل ديعسلا  أبنلا  نلعأ  تعجر  ةعامسلا ، قيلعت  دعب 
.يروفيإو

ندنل
ءاج يتلا  ةملاكملا  ذخأل  ةلواطلا  لوح  نم  نوتشآ  جرخ 

.هبتكم يف  ىوزناو  هفويضل  رذتعا  .اهب  هملعي  همدخ  ريبك 
؟ انلصو نيأ  ًالئاق : لأس 

.قدنفلا يف  ًايوس  ةرهسلا  نوضمي  مهتثالث  مهنإ   ـ
كشأ ينكل  ةليللا ، هذه  اوجرخ  لاح  يف  مهبقاري ، ًالجر  تنّيع 
فرعأ نإ  ام  كب  لصتأو  دغ  حابص  مهبقعتأس  .كلذ  يف 

.مهنع ديزملا 
.مهرمأ صخألاب  لفغت  ال   ـ
.ّيلع دامتعالا  كنكمي   ـ

ًءالب تولب  دقل  كحيشرت ، ليضفت  ىلع  ًامدان  تسل   ـ
.كتايحالص ةسراممل  لوألا  مويلا  لالخ  ًانسح 

.نوتشآ ريس  ًاركش ،  ـ
.ةديعس ةرهس  يضمت  نأ  ىنمتأ  مادرتسمأ ، ًاوفع ،  ـ

ًادئاع هبتكم  باب  قلغأو  هتدعاق  ىلإ  زاهجلا  نوتشآ  داعأ 

541



.هفويض ىلإ 
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مادرتسمأ جيرف ، ةعماج 
جيرف ةعماجب  رزيللا  زكرم  باب  مامأ  ديدج  نم  ميو  اناقتلا 

ناك ول  ىتح  .ةقيقد  نيرشعو  سمخو  ةعساتلا  ةعاسلا  يف 
انل موقيس  هنإف  ةقالطب ، ةيزيلكنإلا  نوملكتي  انه  سانلا  عيمج 

ةعماج ريدم  انلبقتسا  دقل  .ةجاحلا  تعد  اذإ  مجرتم ، ةفيظوب 
، خابوأ ذاتسألا  نأش  يف  ةشهدلا  ينتلوتو  .ًايصخش  ثاحبألا 

هتحفاصم نإ  .هرمع  نم  نيعبرألا  يف  داكلاب  هنأ  ادب  يذلا 
ةيادب ذنم  .روفلا  ىلع  هب  قثأ  يناتلعج  هتطاسبو  ةقداصلا 
صخش ءاقل  يف  ًابلاغ  ةصرفلا  يل  حنست  مل  ةرماغملا ، هذه 

تارابتخالا نم  فدهلاب  هل  ّرسأ  نأ  ترّرقف  ةبيطلاب ، زيمتي 
ةبراوم نودب  هل  تحرش  .هتآشنم  لضفب  اهءارجإ  لمآ  يتلا 

.ةوجرملا ةجيتنلا  غولبل  لمعلا  ةرشابم  ىنمتأ  تنك  فيك 
ينصوي مل  ول  كلمع ؟ يف  داج  تنأ  له  ًالوهذم : ينلأس 

كل فرتعأ  نأ  ّيلع  بجوتل  ًايصخش ، كتيميداكأ  سيئر  ًاريخ 
، هلوقت ام  ققحت  نئلو  .ًارينتسم  ًاناسنإ  كتبسح  تنك  ينأب 
! لبون ةزئاج  نع  ينثدح  اذامل  لضفأ  ةروصب  كردأ  اهدنع 

.ءانبلا رخؤم  يف  مئاق  انب  صاخلا  رزيللاف  ينعبتا ،
سبنت الأب  اهيلإ  تأموأف  ةرئاح ، ةرظن  اريك  يلإ  ترظن 
هتعماج يف  لقنتي  ريدملا  ناك  ًاليوط ، ًارمم  انكلسو  .ةملكب 
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ةبلطلاو نيثحابلا  نيب  ًاصاخ  ًاهابتنا  يعرتسي  نأ  نود  نم 
.هنوقالي نيذلا 

حيتافملل ةقلح  ىلع  جولولا  زمر  عبطي  وهو  انل ، لاق 
انأو .ناكملا  وه  اذه  جودزم : باب  نم  ةبرقم  ىلع  ةنئاك 
لمعن نأ  ًاوت ، يل  هتيور  ام  رابتعالا  نيعب  ذخألا  عم  لّضفأ ،

.يسفنب انأ  رزيللا  لّغشُأو  دودحم  قيرفك 
زكارم عيمج  ىدل  دسحلا  ريثي  ةثادح  اذ  ربتخملا  ناك 
انفرصت تحت  عوضوملا  زاهجلا  ناكو  ةيبوروألا ، ثاحبألا 

هارأ نأ  ربصلا  غرافب  رظتنأ  انأو  هتردق  ليختأ  تحرف  .ًارابج 
.لمعي

.رزيللا ةانق  روحم  يف  ددمتي  ديدح  نم  بيضق  ناك 
قوف عطقلا  رصحي  يذلا  قوطلا  تيبثت  ىلع  اريك  ينتدعاس 

.ةيساحن ةعطق 
؟ هيلإ ةجاح  يف  تنأ  يتلا  ةمزحلا  ضرع  ام  خابوأ : لأس 

.ةرشعب ةبورضم  هتبجأ :
تمق يتلا  ةميقلا  لخدأو  هتدضنم  ىلع  ذاتسألا  ىنحنا 

يف رزيللا  ذخأ  .هبرقب  ًافقاو  يروفيإ  ناك  .اهب  هغيلبتب 
.ءطبب نارودلا 
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؟ ةبولطملا ةدشلا  ةجرد  ام   ـ
! ةدشلا نم  نكمي  ام  ىصقأ   ـ

فرعأ انأف ال  نيع ، ةفرط  يف  رهصنتس  مكتدام  نإ   ـ
.ىوصق ةنحش  لايح  دومصلا  ىلع  ةرداق  ةدام 

! يب قث   ـ
؟ هلعفت ام  كردم  تنأ  له  اريك : ينتشوشو 

! كلذ لمآ   ـ
ءارو كناكم  ذخأتو  يتأت  نأ  كنم  بلطأس  خابوأ : رمأ 

.ةيامحلا جاجز 
تانورتكلالا نم  ةثعبنملا  ةقاطلا  تناكو  زئي ، رزيللا  أدب 

.يجاجزلا بوبنألا  لخاد  ةاوتحملا  زاغلا  تارذ  زّفحت 
عم اهنينرب  يئوضلا ) مكلا  ةدحو   ) تآيوضلا تلعافتو 

ةيلآلا تعستاو  .بوبنألل  ةياهن  لك  يف  نيتمئاقلا  نيتآرملا 
ةمزحلا حبصت  نأ  لبق  ٍناوث  ةلأسم  ىوس  ىرج  ام  نكي  ملو 

تفرع ام  ًاريخأو  فافشلا ، ةآرملا  رادج  قرتخت  ثيحب  ةيوق 
.أطخ يف  تعقو  تنك  نإ 

؟ نودعتسم متنأ  له  هربص : دفن  دقو  خابوأ ، لأس 
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تقو يأ  نم  ًادادعتسا  رثكأ  نحن  معن ، يروفيإ : باجأ 
هانرظتنا يذلا  نمزلا  نع  ةركف  كيدل  تسيل  تنأو  .ىضم 

.ةظحللا هذه  ةدهاشمل 
؟ ريوصت زاهج  كدنع  له  فق ! ُتخرص :

تالآ تس  اندنع  ريثكب ، لضفأ  وه  ام  اندنع  خابوأ : باجأ 
مامأ ثدحي  ام  ةجرد  نينامثو  ةئام  ىلع  لجست  ريوصت 

؟ قالطنالا انناكمإب  له  .هليغشت  متي  املاح  رزيللا 
ةدش تاذ  ةمزح  زاهجلا  نم  تقثبناف  ةلتع ، خابوأ  عفد 

، رهصني قوطلا  أدب  .ةرشابم  ثالثلا  عطقلا  تمدص  ةقراخ 
انأ هاندهاش  امم  ًاعوطس  رثكأ  قرزأ  نولب  عطقلا  تغبطصاو 

اهعاعشإ ناكو  ألألتي ، اهحطس  ذخأو  .نيحلا  كلذ  ىتح  اريكو 
تارايلم تعبطنا  ةأجفو  ةيناث ، رثإ  ةيناث  دادزي  يئوضلا 

يف ناك  نم  لك  كردأو  .رزيللا  ةلابق  رادجلا  ىلع  طاقنلا 
.انرهب يذلا  دودحملا  ريغ  ءامسلا  ةبق  عاستا  ربتخملا 

لوألا ضرعلل  ًافالخ  انراظنأ ـ  مامأ  يدابلا  نوكلا  ىضم 
ىلع ًايوطنم  يبلول  لكشب  رودي  انسفنأب ـ  هاندهش  يذلا 
ةعرس ىصقأب  اهتدعاق  قوف  رودت  عطقلا  تناك  كلذك  .هتاذ 

.ةقلحلا لخاد 
! بيجع شهدم  رمأل  هنإ  خابوأ : سمه 
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رثكأل هنإ  هينيع : يف  قرقرتت  عومدلاو  يروفيإ ، هباجأ 
.ريثكب كلذ  نم 

؟ هارأ يذلا  اذه  ام  ةعماجلا : ريدم  لأس 
.نوكلل ىلوألا  تاظحللا  فاشتكا  هنإ  هتبجأ :

عطقلا ةدح  تفعاضت  ذإ  انتآجافم ، ىهتنم  انغلب  دق  نكن  مل 
ةبق تحارو  دادزت ، نارودلا  ةعرس  تكفنا  امو  ةيئوضلا ،
لمآ تنك  اميف  ةهينه ، تدمجف  اهسفن  لوح  فتلت  ءامسلا 
ةروص ىلع  انايإ  ةعِلْطم  اهتريسم  ةياهن  ىلإ  يضمتس  اهنأ 

، هتعقوت املاط  يذلا  رفصلا  نمزلاو  ةمجن ، ؤلألت  لوأ  نع 
ةمسترملا ةروصلاف  ةفلتخم ، ةعيبط  اذ  ناك  هتدهاش  ام  نكل 

، يفتخت موجنلا  ضعب  تناك  .رظن  ةحملب  نآلا  تمخضت 
ناكو .ًامدق  انيضم  املك  رادجلا  يبناج  ىلإ  اهداعبإ  مت  امنأك 
رفاسن اننأب  عابطنا  انيدل  نّوكت  ذإ  ًاذاّخأ ، يرصبلا  ريثأتلا 

.اهتفرعف اهادحإ ، نم  برتقنو  تارجملا ، ربع 
رفسلاو انتنابت ، برد  لاجم  يف  انلخد  دقل  يناريجل : تلق 

.رمتسم
؟ نيأ ىلإ  ةلوهذم : اريك  تلأس 

.ًائيش يردأ  دعأ  مل   ـ
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، ًامئاد ربكأ  ةعرسب  اهتدعاق  ىلع  رودت  عطقلا  تناك 
اهيلع زكرتي  يتلا  ةمجنلا  تناكو  .ًاداح  ًاريفص  ةقلطم 
لتحت انسمش  ترهظو  .ًاضيأو  ًاضيأ  مخضتت  ضرعلا 

.دراطُع اهيلي  زكرملا ،
، ةرثؤم تناك  عطقلا  اهب  تروطت  يتلا  ةعرسلا  نإ 
ادب نكل  ليوط ، تقو  ذنم  رهصنا  دق  اهظفحي  يذلا  قوطلاو 

اهنول ريغتو  .ضعب  نع  اهلصفي  نأ  هناكمإب  ءيش  ال  نأ 
ًاددجم رقتسي  يرظن  داعو  .يلينلا  ىلإ  قرزألا  نم  لامف 

نآلا انّكمت  دقو  ضرألا  وحن  مزعب  مدقتن  انك  .رادجلا  ىلع 
زكرت .اهتاراق  نم  ثالث  ىلإو  تاطيحملا  ىلإ  فرعتلا  نم 
ناكو .رصبلا  حملب  مخضتت  تذخأ  يتلا  ايقيرفإ  ىلع  ضرعلا 

جيجضلا ناكو  .ًاخّودم  ةيقيرفإلا  ةراقلا  قرش  ةيحان  طوبهلا 
يروفيإ ّدسف  .هلامتحا  نكمي  عطقلا ال  نارود  ءارج  ثعبنملا 

ىلع وهو  زاهجلا  ةماعد  قوف  هيدي  خابوأ  ىقبأو  هينذأ ،
، ادنغوأ اينيك ، تفتخا  .ءيش  لك  فقول  دادعتسالا  ةّبهأ 
انك امنيب  انتيؤر  لاجم  نم  لاموصلاو  ايرتيريإ  نادوسلا ،

تدادزاو عطقلا  نارود  أطابت  اهدنع  .ايبويثأ  هاجتاب  مدقتن 
.ًاحوضو ةروصلا 

هذهب لمعي  رزيللا  كرت  ينعسي  ال  ًالئاق : خابوأ ، لسوت 
! هفاقيإ بجي  ةوقلا ،
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! رظنأ ال ، اريك ، تقعز 
، ةروصلا طسو  يف  ًادج  ةريغص  ءارمح  ةطقن  ترهظ 

.ةدش اهترمح  تدادزا  اهنم  انبرتقا  املك 
؟ هريوصت متي  هدهاشن  ام  لك  له  تلأسف :

.ثبلا عطق  يتعاطتساب  له  .ءيش  لك  خابوأ : باجأ 
.دعب رظتنا  اريك : تجر 

تاذ ةطقنلا  تسمأو  عطقلا ، تدمجو  ريفصلا  فقوت 
، انيأر خابوأ  بلطي  مل  .رادجلا  ىلع  ةتباث  عطاسلا  رارمحالا 

ثبلا رمتسا  .رزيللا  ةمزح  تأفطناف  ليغشتلا  ةلتع  ضّفخ  لب 
.ىفتخا مث  قئاقد  عضب  رادجلا  ىلع 

يروفيإ دعي  مل  اميف  خابوأ ، انلوأو  ةشهدلا ، انتكلمت 
اذه ىلع  هقمرأ  انأو  عابطنا ، يدل  نّوكتو  .ةفش  تنبب  سبني 

ههجو نأ  ينعي  ال  اذه  نسلا ، يف  ةأجف  مدقت  هنأ  وحنلا ،
دق هحمالم  نكل  بابشلاب ، عتمتي  ناك  هيلع  تدتعا  يذلا 

.تريغت
له ةظحللا ، هذهب  ملحأ  انأو  ةنس  نيثالث  ذنم  يل : لاق 
لجأ نم  اهب  تمق  يتلا  تايحضتلا  لك  ملعت  ول  كلذ ؟ تظحال 

.اهليبس يف  ديحولا  يقيدصب  ىتح  تيحض  ينإ  داوملا ، هذه 
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ترّرُح ينأكو  حايترالاب ، رعشأ  نأ  دب  ال  بيرغ ، رمأل  هنإ 
تينمت املاطل  .يلاح  اذه  سيلف  كلذ  عمو  ليقث ، ءبع  نم 

ًاليوط ًانمز  كلذك  ايحأ  نأو  ماوعأب ، ًانس  رغصأ  نوكأ  نأ 
هذه هلثمت  ام  ةفرعمو  ةرماغملا ، هذه  ةياهن  غلبأل  ًادج 

ةرملا اهنإ  .انل  هفشكت  امو  اهاندهش  يتلا  ءارمحلا  ةطقنلا 
له توملا ، نم  فوخلا  يندواري  يتايح  يف  ىلوألا 

؟ ينومهفت
.يباوج رظتني  نأ  ريغ  نم  ةديهنت  ًاقلطم  سلجيل  بهذو 

يف ةقّدحم  رادجلا  هاجتاب  ةفقاو  تناك  اريك ، ةيحان  تردتسا 
.ديدج نم  ءاضيب  تدغ  يتلا  ةحاسملا 

؟ نيلعفت اذام  اهتلأس :
يتلا تاظحللا  رّكذت  لواحأ  ركذتأ ، نأ  لواحأ  تلاق :

مل انأو  .ترهظ  يتلا  يه  ًالعف  ايبويثإ  اهنإ  .انوتل  اهانشع 
ينكل ًامامت ، اهفرعأ  يتلا  ةقطنملا  هذه  سيراضت  ىلإ  فّرعتأ 

ءيشلا يلثم  تيأر  له  .ايبويثأ  تناك  ملحلل ، ملستسأ  مل 
؟ كلذك سيلأ  هسفن ،

نرقلا ىلع  ةزّكرم  تناك  ةريخألا  ةروصلاف  لجأ ،  ـ
ةطقنلا هذه  تناك  يذلا  ناكملا  ديدحت  تعطتسا  له  .يقيرفإلا 

؟ هيلإ ريشت 
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نكلو ال ينهذ ، يف  هنع  ةركف  يدل  ةديكأ ، ةروصب  ال ،  ـ
وه مأ  اهسفن  نع  حصفت  يتلا  يه  يتابغر  تناك  نإ  يردأ 

.عقاولا
هنع فشكلا  نم  نكمتنس  خابوأ : ىلإ  ًاتفتلم  تلق ،

.ًالجاع
؟ ميو نيأ  اريك : تلأس 

ماري ام  ىلع  نكي  مل  ًادج ، ًايوق  ناك  هلاعفنا  نأ  نظأ   ـ
.ءاوهلا قشنتي  جرخف 

ةريخألا روصلا  انيلع  ّثبت  نأ  كرودقمبأ  خابوأ : ُتلأس 
؟ كريوصت تالآ  اهتلجس  يتلا 

يغبني ديكأت ، لكب  معن ، ضهني : وهو  ريخألا ، اذه  باجأ 
هقيرط قشي  ئيسلا  زاهجلا  اذهو  يئوضلا  فاشكلا  لعشأ  نأ 

.ءاشي ىتم 
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ندنل
؟ انلصو نيأ   ـ

ريغ ةطاسب ، لكب  وه ، يوتل  انه  هتدهاش  ام  ميو : باجأ 
.قيدصتلل لباق 

نع نوتشآ  ريسل  ًاضيفتسم  ًافصو  مادرتسمأ  مدق  دقل 
ةعماج مرح  لخاد  رزيللا  ةعاق  يف  ترج  يتلا  ثادحألا 

.هليصافتب دهشملا  ىور  .جيرف 
نم ذإ  لاجرلا ، ضعب  كيلإ  دفوأس  نوتشآ : فدرأ 

.ناوألا تاوف  لبق  كلذل  دح  عضو  حّلملاو  يرورضلا 
مهف ةيدنلوهلا ، يضارألا  يف  اوماد  ام  فسآ ، ال ،  ـ
نيحي امدنع  لخدتيس  نم  انأو  .يدحو  انأ  يتيلوؤسم  تحت 

.تقولا
هذهب ّيلإ  هجوتتل  ءيشلا  ضعب  كماهم  يف  ئدتبم  كنإ 

.مادرتسمأ اي  ةجهللا ،
لكشب يرود  ةيدأت  يونأ  انأ  نوتشآ ، ريس  كوجرأ ،  ـ

دحأ وأ  قيدص  دلب  لبق  نم  لخدت  يأ  نود  نم  كلذو  لماك ،
لك نولقتسم ! نكلو  نودحّتم  ةدعاقلا : فرعت  تنأ  .هيلثمم 
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.هل ولحي  امك  هتقطنم  يف  هرومأب  فرصتي  انم  دحاو 
لك ذختأ  انأو  كدودح ، نورداغي  مهعد  كرطخأ ، ينإ   ـ

.مهفاقيإل يتزوح  يف  يتلا  ريبادتلا 
ًاملع سلجملا  ةطاحإ  ًالعف  ىشاحتتس  كنأ  روصتأ   ـ

نل ينأ  امك  كب ، ةياشولا  ىلع  مدقُأ  نلو  كل ، نيدم  انأ  .كلذب 
يماهم يف  دهعلا  ثيدح  يل ، هَتنيب  املثم  انأ ، .كيطغأ 

.رطاخملل يسفن  ضيرعتب  فزاجأل  ةديدجلا 
الو .اذه  لك  كنم  بلطأل  تنك  ام  ءافجب : نوتشآ  باجأ 
نع زجاعلا  ذيملتلا  رحاسلا  رود  ءالؤه  ملعلا  لاجر  عم  لّثمت 

بسحتت ال  تنأف  مادرتسمأ ، اي  عضولا ، ىلع  ةرطيسلا 
ًاديعب ًاطوش  اوعطق  دقو  مهفده ، ىلإ  اولصوت  لاح  يف  جئاتنلل 
؟ كدي لوانتم  يف  اوماد  ام  مهب  لعفت  نأ  ركفت  اذام  .ًادج 
مهدالب ىلإ  مهداعبإ  ىلع  لمعأو  مهتاّدعم  رداصأس   ـ

.تاذلاب
؟ كلذك سيلأ  مهعم ، يروفيإو   ـ

، لعفأ نأ  ينديرت  اذامو  كل ، هتلق  نأ  قبس  دقو  لجأ ،  ـ
.هل بيطي  امك  لقنتي  نأ  يف  رح  وهو  ًاقالطإ ، هيلع  جرح  ال 

يف بولسأ  اهنأ  ىلع  اهلّبقت  كنم ، اهبلطأ  ةمدخ  يل   ـ
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...هيّلوتل ديعس  كنأ  ودبي  يذلا  بصنملا  ىلع  يركش 
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جيرف ةعماج 
تناك .فقسلا  يف  قّلعملا  يئوضلا  فاشكلا  خابوأ  لعشأ 
نمض يئامنيس  طيرش  ىلع  مات  حوضوب  ةطقتلملا  روصلا ـ 

.تايطعملل ةعماجلا  كنب  يف  تنزخ  دق  يتامولعملا ـ  ماظنلا 
جمانرب يهتني  نأ  لبق  ةدع  تاعاس  راظتنا  نم  دب  نكلو ال 

زكرت نأ  اريكو  انأ  انبلط  .اهتجلاعم  نم  طغضلا  فيفخت 
يتلا دهاشملا  نم  ةريخألا  ةلسلسلا  ىلع  اهدوهج  تابساحلا 

ةعومجم لسرأو  هحيتافم  ةقلح  ىلع  خابوأ  رقن  .اهانرضح 
مسق ىرجأ  .يزكرملا  بوساحلا  ىلإ  تاميلعتلا  نم 
نحن انك  امنيب  ةيميظنتلا  هتايلمع  يطيطختلا  بوساحلا 

.رظتنن
، ًاتقو قرغتست  نل  ةيلمعلاف  ربصلاب  ايّلحت  خابوأ : انل  لاق 

نيذلا نيديحولا  انسل  اننأل  حابصلا  يف  ًاليلق  ءيطب  ماظنلا 
.هتدعاسم سمتلن 

، يئوضلا فاشكلا  ةسدع  يف  ّبدت  ةايحلا  تأدب  ًاريخأ ،
تناك يتلا  ضرعلل  ةريخألا  عبسلا  يناوثلا  رادجلا  ىلع  تّثبف 

.انل اهتفشك  عطقلا 
.كلضف نم  انه ، فق  خابوأ : نم  اريك  تبلط 
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امك هءاقن ، دقفي  نأ  عقوتأ  تنكو  رادجلا ، ىلع  ثبلا  دمجت 
ثدحي مل  نكلو  ام ، ةروص  دنع  فقن  ةرم  لك  يف  لصحي 

انيلع ناك  اذامل  لضفأ  لكشب  تكردأو  .ًاقالطإ  اذه  نم  ءيش 
ناك .ةريخألا  عبسلا  يناوثلا  ةدهاشمل  ًاليوط  ربصلاب  يلحتلا 

ةبجاولا تامولعملا  ةيمك  نأل  وحنلا  اذه  ىلع  ليلحتلا 
مل يتلا  اريك ، .ةلئاه  تناك  ةروص  لك  ىلإ  ةبسنلاب  اهتجلاعم 

ثبلا ةحول  نم  تند  ةينقتلا ، يمومه  ينرطاشت  نكت 
.هابتناب اهتبقارو 

اذه جّرعملا ، مَلْعملا  اذه  فيفالتلا ، هذه  فرعأ  تلاق :
هذه مث  ميقتسملا ، طخلا  اذه  ناسنإ ، سأرب  هيبشلا  لكشلا 
هبش انأو  وموأ ، رهن  نم  ءزج  اهنإ  ةعبرألا ، تافطعنملا 
تلاق للخ ، ىلع  يوطني  ام  ًائيش  ةمث  ّنكل  كلذ ، نم  ةقثاو 

.ءارمحلا ةطقنلا  هيف  عملت  تناك  يذلا  عضوملا  ىلإ  ةريشم 
؟ للخ ىلع  يوطني  يذلا  ام  خابوأ : لأس 

، هيف ركفأ  يذلا  وموأ  نم  ءزجلا  ًالعف  اذه  ناك  اذإ   ـ
هذه ىلع  نيميلا  ىلإ  ةريحب ، انه  ىرن  نأ  دب  ال  ناك 

.ةروصلا
؟ ناكملا اذه  نيفرعت  له  اريك : ُتلأس 

نم ماوعأ  ةثالث  هيف  تيضمأ  دقف  هفرعأ ، ًاعبط   ـ
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ًالهس قباطي  ةقطنملا  هذه  هيلإ  ريشت  يذلا  ناكملاف  يتايح !
ةفاح دنع  راجشألا  تحت  تبنت  باشعأب  ًاطاحم  ًادج ، ًاريغص 
نكل هيف ، تابيقنتب  مايقلا  كشو  ىلع  انك  دقو  .وموأ  رهن 
ثلثم نع  ًادج  ًاديعب  لامشلا ، ىلإ  ًاديعب  ناك  هعقوم 

اذه ًالعف  ناك  اذإ  ىنعم ، يأ  نم  ٍلاخ  كل  هلوقأ  ام  يماليإ .» »
«. ابيد  » ةريحب رهظت  نأ  دب  الو  هيف ، ركفأ  يذلا  ناكملا 

اهدحو لّكشت  ال  اهيلع  انرثع  يتلا  عطقلا  نإ  اريك ،  ـ
تارايلم حجرألا  ىلع  يوحي  ًاصرق  ًاعم  فلؤت  امنإ  ةطيرخ ،

ظحلا ءوسل  ةصقانلا ـ  ةعطقلا  تناك  ولو  ىتح  تامولعملا ،
نم رثكأ  ينمهت  يتلا  دهاشملا  ةلسلس  مضت  انيلإ ـ  ةبسنلاب 

صرقلا اذه  ًايلاح ؟ كلذ  نم  ىودجلا  ام  نكلو  اهريغ ،
ىلوألا هتاظحل  ذنم  نوكلا  روطتل  ًاروصت  انيلع  ثب  ةركاذلا 

، ةرباغلا ةنمزألا  كلت  يف  .هيف  هليجست  مت  يذلا  نمزلا  ىتح 
.دعب دوجو  ابيد » ةريحب  « ـ نكي ل مل  امبر 

ةروصلا ًاصحفتم  رادجلا ، نم  اندو  يروفيإ  انيلإ  مضنا 
.هابتناب

تايثادحإ ىلع  لوصحلا  نآلا  بجي  قح ، ىلع  نايردأ   ـ
؟ ايبويثأل ةلّصفم  ةطيرخ  يتامولعملا  مكماظن  يفأ  .ةقيقد 

.خابوأ لأس 
هنحشأو تنرتنإلا  يف  كلذ  دجأ  نأ  ّيلع  ّنأ  ضرتفأ   ـ
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.دعُب نع 
يف ناك  نإ  ىرت  نأ  لواحو  كلضف  نم  كلذب  مُق  ايه   ـ

.ةروصلا هذه  قوف  هبيكرت  كناكمإ 
نرقلا ةطيرخ  نحش  هتدضنم ، ءارو  ىلإ  خابوأ  داع 

.هنم يروفيإ  بلط  ام  ذفنو  يقيرفإلا 
داكت رهنلا ، ىرجمل  طيسب  فارحنا  ءانثتساب  لاق :

؟ ةطقنلا هذه  تايثادحإ  يه  ام  ةلماك ! نوكت  ةقباطملا 
ضرعلا و 74 1 10 36 طخ  لامش   5 10 2 67  ـ

.لوطلا طخ  قرش 
: انل ًالئاق  انبوص ، يروفيإ  رادتسا 

...هلمع امكيلع  ىقبي  ام  ناملعتأ   ـ
قبس دقف  ربتخملا ، اذه  يلخأ  نأ  ّيلع  خابوأ : انل  لاق 
تسل .مكئاضرإ  يف  ةبغر  نيثحاب  لامعأ  تيقوت  ُتريغو 
ةعاقلا هذه  نع  لزانتلا  عيطتسأ  ال  ينكل  كلذ ، ىلع  ًامدان 

.لوطأ دمأل 
خابوأ هيف  ناك  يذلا  هسفن  تقولا  يف  ةفرغلا  ميو  لخد 

.ءيش لك  أفطأ  دق 
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؟ ءيش ينتاف  له   ـ
.فارصنالاب ّمهن  انك  الك ، يروفيإ : باجأ 

يروفيإ رعش  هبتكم ، ىلإ  انب  هجوتي  خابوأ  ناك  امنيبو 
دارأ .راودلا  نم  عون  هباصأ  دقف  .ماري  ام  ىلع  سيل  هنأ 
لمعب موقي  الأ  هاجر  يروفيإ  نأ  ريغ  بيبط  ءاعدتسا  خابوأ 
.كلذ دّكأ  امك  رثكأ ، سيل  بعتم  هنإ  قلقلل ، ٍعاد  نم  امف  .ام 
ىلإ دلخي  ثيح  هقدنف ، ىلإ  هتقفارمب  فطلتن  نأ  انم  بلطو 

انلاصيإ ميو  حرتقا  ام  ناعرسو  .ًايلك  رمألا  نّسحتيف  ةحارلا 
.هيلإ

« يكسلوبانسارك قدنف   » ىلإ هتدوع  ىدل  يروفيإ  هركش 
لِبَق .رهظلا  دعب  ةياهن  دنع  ياش  ةلفح  لوح  انئاقلل  هاعدو 

.هتفرغ ىتح  يروفيإ  اندنسف  نحن  امأ  انرداغو ، ةوعدلا  ميو 
.هيلع ددمتلا  ىلع  انأ  هتدعاسو  ريرسلا  ءاطغ  اريك  تطسب 

.دّهنتو هردص  قوف  هيدي  يروفيإ  كبش 
.ًاركش لاق :

.بيرغ رمأل  هنإ  ًابيبط ، يعدتسأ  ينعد   ـ
يل ايدؤت  نأ  امكعسو  يف  له  نكلو  ال ، يروفيإ : لأس 

؟ ىرخأ ةريغص  ةمدخ 
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.ديكأت لكب  معن ، اريك : تباجأ 
رذحب راتسلا  احيزأ  ةذفانلا ، ربع  ارظناو  ابهذا   ـ

.ًالعف رداغ  دق  ميو  هلبألا  اذه  ناك  نإ  يناربخأو 
.بلطلا تذفنو  قلق  ةرظن  اريك  يلإ  ترظن 

.قدنفلا مامأ  دحأ  نم  ام  ًاريخأ  لجأ ،  ـ
ام نالوبخملا ، اهلخاد  يفو  ءادوسلا  سديسرملا  له   ـ

؟ طبضلاب هتلابق  ةنوكرم  كلانه  تلاز 
.يناقّدص كلانه ، اهنإ  ًابثوتم : ضهن  دقو  يروفيإ  ّدر 

...ًاددمم لظت  نأ  كيلع  ناك   ـ
نوكي نأ  كشأو  ليلق  لبق  ميو  ةكعو  ةظحل  قّدصأ  مل   ـ

.تقولا نم  ليلقلا  انل  حيتي  اذه  يتكعو ، قّدص 
؟ انل فيلح  وه  ميو  نأ  نظأ  تنك  نكلو  ًالوهذم : تلق 
انوكت مل  حابصلا ، اذه  .هتيقرت  تمت  ىتح  كلذك  ناك   ـ

ّلح يذلا  لجرلا  ىلإ  لب  ميدقلا ، زريكاف  دعاسم  ىلإ  ناملكتت 
تقولا يل  عستي  ال  .ديدجلا  مادرتسمأ »  » وه ميو  .هلحم 
امزحاو امكتفرغ  ىلإ  افرصنا  .رومألا  هذه  لك  امكل  حرشأل 

املاح انه  ينايقال  .امكرفس  يتقاطبب  انأ  متهأ  امنيب  امكعاتم 
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نأ لبق  ةنيدملا  احرابت  نأ  بجي  اعرسأو ، نيزهاج  نانوكت 
.ناوألا تاف  دق  نكي  مل  نإ  اذه  امكيلع ، خفلا  قبطي 

؟ بهذن نيأو  هتلأس :
! ًاعبط ايبويثأ  ىلإ  ابهذت ؟ نأ  ناديرت  نيأ   ـ

ماد ام  ًادج ، ريطخ  عضولا  كلذ ! لوح  فالخ  ال   ـ
، مهنع ًائيش  انل  لوقت  نأ  ًادبأ  ديرت  نيذلا ال  لاجرلا ، ءالؤه 

لواحت الو  رطخلل ، اريك  ةايح  ضّرعأ  نلف  اننودراطي ،
! ضيقنلاب يعانقإ 

؟ ةرئاطلا علقت  ىتمو  يروفيإ : اريك  تلأس 
! كلانه ىلإ  بهذن  نل  ًالئاق : ُتححلأ 

تنأف كلذ ، تيسن  ينأ  لمأت  َتنك  نإ  دعو ، وه  دعولا   ـ
! عرسنل ايه ، أطخ ، ىلع 

.قدنفلا خباطم  ربع  يروفيإ  انجرخأ  ةعاس ، فصن  دعب 
بتكم ازواجتت  نإ  ام  لب  راطملا ، يف  اعكستت  ال   ـ

.دارفنا ال ىلع  ّلك  تيناوحلا  مامأ  اهزّنت  تازاوجلا ، ةبقارم 
يتلا ةليحلا  فشتكي  ىتح  ناكمب  ءاكذلا  نم  ميو  نأ  دقتعأ 

يناغّلبتس امكنأب  ينادِعو  .يردي  نم  نكلو  هل ، اهانربد 
.نكمم تقو  برقأ  يف  امكرابخأ 
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، عالقإلا لبق  هّضفأ  الأب  ينفّلحو  ًافّلغم  يروفيإ  ينمّلس 
يسكاتلا ةرايس  تناك  امنيب  ةطيسب  ةيدو  ةءاميإ  انيلإ  هّجوو 

.انب دعتبت 
مزتلن مل  .قئاع  نود  لوهبيش  راطم  يف  بوكرلا  ّمت 

ايرتيفاكلا يف  ةلواط  لوح  انسلج  امنإ  يروفيإ ، حئاصنب 
ةصرفلا هذه  تمنتغا  تنك  .ًاعم  تقولا  نم  ةرتف  ةيضمتل 

ناوأ دنع  .خابوأ  ذاتسألا  عم  بضتقملا  يثيدحب  اريك  ربخأل 
ءاقل يضر ـ  دق  ناك  .ةريخأ  ةمدخ  هنم  ُتبلط  انليحر ،
ىلإ قبطملا  تمصلا  مزلي  نأ  انثاحبأ ـ  مدقتب  همالعإب  دعولا 

تاليجستلاب ظفتحيس  وهف  .انلامعأ  نع  ًاريرقت  رشنن  نأ 
صرق ىلع  اهنع  ةخسن  لسريو  هربتخم  يف  تيرجُأ  يتلا 

نأ رتلاو  ترطخأ  ةرئاطلا ، علقت  نأ  لبق  تنكو ، .رتلاو  ىلإ 
، مادرتسمأ نم  هل  ًالسرم  ًايديرب  ًادرط  نامتكلا  يط  ظفحي 
نم انتدوع  لبق  ًاصوصخ  هحتفي  الأو  ليلق ، امع  هملتسيس 
لاح يف  ةقلطم  ةيحالصب  عتمتيس  هنأ  تفضأو  .ايبويثأ 

.ءاشي امك  هب  فرصتلا  هنكمي  ًايلاتو  هوركم ، يأل  انضّرعت 
ريغ نم  ذإ  ةريخألا ، يتاهيبنت  ىلإ  عامتسالا  رتلاو  ضفر 
يف طخلا  لفقي  وهو  يل  لاق  امك  ام ، ثداح  انبيصي  نأ  دراولا 

.يهجو
طحت مل  اهنأل  ريمضلا ، بينأت  اريك  رواس  ناريطلا ، ءانثأ 
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ًايوس اهب  لصتن  فوس  اننأب  اهتدعوف  اهرابخأب ، ًاملع  اهتخأ 
.ةرئاطلا انب  طحت  نأ  ام 
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ابابأ سيدأ 
نم ءاهتنالا  روف  .سانلاب  ّجعي  ابابأ  سيدأ  راطم  ناك 

ةكرشلا سراح  ةلظم  نع  تشتف  كرامجلا ، تالماعم 
قفاو .اهتامدخ  نم  تدفتساو  قبس  يتلا  ةريغصلا  ةصاخلا 

ينتقمر .رالود  ةئامتس  لباقم  اكنج »  » ىلإ انلقن  ىلع  رايط 
: لوهذب اريك 

، ربلا قيرط  نم  اهيلإ  بهذنل  نونجلاب ، هبشأل  هنإ   ـ
.نايردأ اي  سلفم ، كنإ 

يف ةريخألا  هسافنأ  ظفلي  دلياو » راكسوأ   » ناك امنيب   ـ
املو يتايناكمإ .» قوف  تومأ  : » حّرص يسيراب ، قدنف  ةفرغ 
لثم يف  نوكأ  ينيعد  تاقياضملا ، أوسأ  هجاون  نحن  اّنك 

! هترادج
نم ةريغص  ةمزر  يوحي  ًافلغم  يبيج  نم  تجرخأ 

.ءارضخلا قاروألا 
؟ لاملا اذه  ردصم  ام  اريك : تلأس 

نأ لبق  فلغملا  اذه  ينمّلس  دقف  يروفيإ ، نم  ةيده   ـ
.طبضلاب هقرافن 
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؟ هَتْلبقو  ـ
علقت نأ  دعب  الإ  هّضفأ  الأب  هدعأ  نأ  ينم  بلط   ـ
فالآ ةرشع  ولع  ىلع  ةذفانلا  نم  هيمرأل  تنك  امو  ةرئاطلا ،

.رتم
قّلحت نكت  مل  ةفيفخ  ةرئاط  نتم  ىلع  ابابأ  سيدأ  انرداغ 
ةقطنم رجهي  ةليف  عيطق  ىلإ  انرظن  رايطلا  تفل  .ًادج  ًايلاع 

جرم طسو  ديعب  ريغ  زفقت  تافارز  تناك  اميف  لامشلا ،
تجرخ .طوبهلل  دعتست  ةرئاطلا  تأدب  ةعاس ، دعب  .حيسف 
تدمجت مث  ضرألا ، ىلع  ةبثاو  ةرئاطلا  ندب  نم  تالجعلا 

لالخ نم  ُتحمل  .جردملا  ةياهن  يف  ةرود  فصن  ترادو 
ىتف ناكو  .انهاجتاب  نوعفدني  نايبصلا  نم  ةرمز  ةوكلا 
عذج ىلع  سلاج  وهو  رظني  نيرخآلا ، نم  ًانس  ربكأ  عفاي ،
موقي يذلا  شقلا  خوك  وحن  يرجت  ةرئاطلا  ىلإ  ميدق  ةرجش 

.راطملل ةيئاهن  ةطحم  ةباثمب 
يدل ريغصلا : يبصلا  ىلإ  يعبصإب  ًاريشم  اريكل ، ُتلق 
كيلع روثعلا  يف  يندعاس  يذلا  وهف  هفرعأ ، ينأب  عابطنا 

.انه كنع  ثحبأ  تئج  موي 
اهينيع ةظحل  يف  تيأرو  ةوكلا ، هاجتاب  اريك  تنحنا 

.عومدلاب ناقرورغت 
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.هفرعأ ينأ  نم  ةقثاو  انأ  تلاق :
ًاقيرط تقشو  ًالوأ  اريك  تلجرت  حوارملا ، رايطلا  فقوأ 

نوزفقيو نوخرصي  اوناك  نايبصلا  نم  دشح  ربع  اهل 
هليمرب عفايلا  يبصلا  كرت  .اهمدقت  نود  نيلئاح  اهلوح ،

.فرصناو
! يه انأ  يراه ، يراه ، اريك : تقعز 

تّرمأ هوحن ، اريك  تعفدنا  .هناكم  دمجو  يراه  رادتسا 
.اهيلإ هتمضو  ثعشملا ، هرعش  يف  اهدي 

.يدعوب ُتيفو  دقل  ىرتأ ، جشنت : يهو  تلاق ،
! ًاريثك ِترخأت  كنكل  هسأر : يراه  عفر 

.انه نآلا  ينأ  الإ  يعسو ، يف  ام  تلذب  تباجأ :
ناك امم  ربكأ  وهف  ءيش ، لك  ءانب  اوداعأ  كؤاقدصأ   ـ

؟ ةرملا هذه  انه  نيثكمتس  له  ةفصاعلا ، لبق  هيلع 
.ًائيش يردأ  ال  يراه ، يردأ ، ال   ـ
؟ ليحرلا نيدواعت  ىتم  ًاذإ ،  ـ

؟ نآلا نم  بهذأ  نأ  ينديرتو  يوتل  تلصو  دقل   ـ
تدُّدرت .دعتباو  اريك  قانع  نم  عفايلا  يبصلا  رّرحت 
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.هب ُتكسمأو  هفلخ  ُتضكر  مث  ةظحل 
ثيدحلا نود  نم  موي  ىضم  ام  ىتف ، اي  ينعمسإ ،  ـ

اذه نأ  دقتعت  الأ  كيف ، ريكفتلا  ريغ  نم  ةليل  تمان  الو  كنع ،
؟ فطللا نم  ديزمب  اهلبقتست  نأ  كنم  قحتسي 

نم مأ  يلجأ  نم  ًاذإ ؟ ْتعجر  اذاملف  كتبحص ، يف  اهنإ   ـ
يدل امكرايد ، ىلإ  ادوع  ًاضيأ ؟ ضرألا  يف  بيقنتلا  لجأ 

.اهزجنأ نأ  يغبني  لامعأ 
، كبحت اريك  نكل  قّدصت ، الأ  يراه ، اي  كتعاطتساب ،  ـ
يه دح  يأ  ىلإ  ملعت  ولو  كبحت ، اهنإ  .عقاولا  وه  اذه 
ىلإ لجر  نم  كلذ  كلأسأ  .كرهظ  اهل  ردُت  ال  كيلإ ، ةقاتشم 

.اهَّدصت ال  لجر ،
، ديرت ام  لعفإ  .هنأشو  هعد  انيلإ : ةمضنم  اريك ، تمتمت 

نلف مأ ال ، ّيلع  تدقح  ءاوسو  .عضولا  مهفتأ  ينإ  يراه ،
.كل هّنكأ  يذلا  بحلا  نم  ًائيش  اذه  ريغي 

نم شقلا  خوك  هاجتاب  تمدقتو  اهتبيقح  اريك  تطقتلا 
عفدناو تاظحلل  يراه  ددرت  .ءيش  ىلع  يولت  نأ  نود 

.اهمامأ ًاعرسم 
؟ نيبهذت نيأ  ىلإ   ـ
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قاحتلالا بـ ةلواحم  نم  دب  ال  يزيزع ، اي  يردأ ، ال   ـ
.مهتدعاسم ىلإ  جاتحأ  ينإ  نيرخآلاو ، كيرإ 

.ةاصح هلجرب  سفرو  هيبيج  يف  هيدي  عفايلا  ىتفلا  ّسد 
.كلذ ىرأ  هيو ، لاق :

؟ ىرت اذام   ـ
.ينع ءانغتسالا  نيعيطتست  كنإ ال   ـ

كتيقتلا يذلا  لوألا  مويلا  ذنم  هفرعأ  يزيزع ، اي  اذه ،  ـ
.هيف

له كانه ، ىلإ  لوصولا  ىلع  كدعاسأ  نأ  نيديرت  وأ   ـ
؟ كدصق اذه 

هل حتفت  يهو  تلاق  .هينيع  يف  ةقّدحم  اريك  تثج 
: اهيعارذ

.اننيب حلصلا  دقعن  ول  ًالوأ  دوأ   ـ
ءارو اهدي  تأبخ  اريك  نكل  هدي ، دمو  ةظحل  يراه  ددرت 

.اهرهظ
.ينلبقت نأ  كديرأ  الك ،  ـ

.نآلا اذهب  مايقلل  ًادج  تربك  دقل  ةيدجلا : ةغلاب  ةجهلب  لاق 
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وأ معن  كيعارذ ، نيب  ينمضت  له  .الف  انأ  امأ  لجأ ،  ـ
ال؟

نأ كيلع  ينيعبتا ، كلذ ، راظتنابو  .ًايلم  ركفأ  نأ  بجي   ـ
.يباوج كيطعأ  ًادغ  مث  ام ، ناكم  يف  يدقرت 

.انقفتا اريك : تلاق 
انذخأ .ةمدقملا  يف  راسو  ٍّدحت  ةرظنب  يراه  ينقشر 

.ةيرقلا ىلإ  ةيدؤملا  قيرطلا  يف  هانعبتو  انيتبيقح 
مامأ ًافقاو  هطويخ ، تلسن  ًاصيمق  يدتري  لجر ، ناك 

.ةعساو تاراشإب  يل  ًاحّولم  ينرّكذت  دقل  ريغصلا ، هخوك 
لثمب عتمتت  كفرعأ  تنك  ام  يب : ةئزاه  اريك ، يل  تلاق 

.راوجلا يف  ةيبعشلا  هذه 
تفّرع ىلوألا ، ةرملل  تيتأ  امنيح  ينأل  كلذ  لعل   ـ

...كئاقدصأ دحأ  ينأب  يسفن 
نيتريصح هتيب ـ  يف  انلبقتسا  يذلا  لجرلا ـ  انل  مّدق 

.اناوق هب  دّرتسن  ًاتوقو  امهيلع ، ماننل 
نأ نود  نم  انتلابق  ماعطلا ، ةبجو  ءانثأ  يراه ، يقب 

.بابلا ةيحان  ًاهجتم  ةتغب  ضهن  مث  اريك ، نع  هينيع  حيزي 
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.ًادغ دوعأس  تيبلا : نم  جرخي  وهو  لاق ،
دعتبا عفايلا  ىتفلا  نكل  اهُتعبتف ، جراخلا  ىلإ  اريك  تعفدنا 

.بردلا نع  نآلا 
.تقولا نم  ًاليلق  هيلهمأ  اريكل : تلق 

تقولا انل  عستي  ال  ةيناث : خوكلا  ىلإ  ةعجار  ينتباجأ ،
.ًاريثك

.انم برتقي  كّرحم  جيجض  ىلع  رجفلا  دنع  ُتقفتسا 
ةرايس مدقتت  رابغ  ةباحس  تدهاشف  بابلا ، ةبتع  ىلإ  تجرخ 

تاقرطلا عاونأ  لكل  ةحلاصلا  ةرايسلا  تفقوت  .عفدلا  ةيعابر 
امّدق نيذللا  نييلاطيالا  ىلإ  لاحلا  يف  تفرعتو  يتاذاحمب 

.ىلوألا يتماقإ  ءانثأ  يل  نوعلا 
! ةأجافملل اي  ةرايسلا : نم  لجرت  دقو  ةوق  امهرثكأ  ينلأس 

؟ انه ىلإ  كب  ىتأ  يذلا  ام 
: هتبجأف كوكشلا ، نم  ًاضعب  ًاروز  ةيدولا  هتجهل  تراثأ 
انه ىلإ  ءرملا  يتأي  امدنع  .كنأش  ينأش  .دلبلل  يبح   ـ

.ةيناث ةدوعلا  يف  هتبغر  مواقي  نأ  بعصلا  نمف  ةدحاو ، ةرم 
.اهعارذب ينتطاحأو  تيبلا  ةفيقس  دنع  اريك  يب  تقحتلا 
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كنأ ىرأ  انهاجتا : يف  ًامدقتم  يناثلا ، يلاطيإلا  لاق 
نوكت نأ  مهفتأ  اهلامجل ، ًارظن  ينإو  كتقيدص ، تدجو 

.اهيلع روثعلا  يف  كسفن  تدهجأ 
له ناصخشلا ، ناذه  امه  نم  اريك : ينتشوشو 

؟ امهفرعت
نع ثحبأ  تنك  امدنع  امهتيقتلا  امنإ  كلذ ـ  يعّدأ  نل   ـ

.ةدعاسملا دي  يل  ادم  دقو  كميخم ـ 
؟ يلع روثعلا  ىلع  كدعاسي  مل  دحأ  راوجلا  يفأ   ـ

.كنم هبلطأ  ام  لك  اذه  امهيلع ، يدتعت  ال   ـ
: ةوق امهرثكأ  لأسف  نايلاطيإلا ، برتقا 

سقطلا نكلو  ركبم  تقولا  لوخدلا ؟ ىلإ  انناوعدت  الأ   ـ
.فولأم ريغ  لكشب  راح 

.امكيسفنب افّرعت  مل  امتنأو  انتيب  يف  انسل  اريك : تباجأ 
؟ نآلا لوخدلا  انعسي  له  وكرام ، انأو  يننفويج  وه   ـ
انسل امكل  هتلق  دقل  فطللا : ىلإ  رقتفت  ةجهلب  اريك  ترصأ 

.انتيب يف 
، يننفويج هسفن  ىّمس  يذلا  كاذ  فدرأ  ايه ، ايه ،  ـ
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انل امدقت  نأ  امكناكمإب  اهب ؟ نالعفت  اذام  ةيقيرفإلا  ةفايضلاو 
.ًاشطع تومأ  ينإ  هبرشن ، ًائيشو  لظلا  نم  ًاليلق 

هباب ةبتع  ىلع  هخوك  يف  انلبقتسا  يذلا  لجرلا  زرب 
قوف باوكأ  ةعبرأ  عضو  .هتيب  لوخد  ىلإ  ًاعيمج  اناعدو 

.هلقح ىلإ  ًاهجوتم  أفكنا  مث  ةوهقلا  انل  مدقو  قودنص 
يل ببست  ةروصب  اريك  قمري  وكرام ، وعدملا  ناك 

: اهلأسف ةدشب ، جاعزإلا 
؟ يتركاذ ينخت  مل  نإ  راثآ ، ةملاع  ِتنأ   ـ

انيدل ةيناث  ةيحان  نم  نكلو  ةديج ، كتامولعم  تباجأ :
.فارصنالا انيلعو  لمع ،

نأ كرودقم  يف  لابقتسالا ، ةنسح  تسل  ةقيقحلا ، يف   ـ
كقيدص اّنعأ  ناذللا  نحن  لاح ، لك  ىلع  .ةفاطل  دشأ  ينوكت 
كربخي ملأ  تضم ، رهشأ  ةعضبل  كيلع  روثعلا  نم  نكمتيل 

؟ كلذب
عمو يلع ، روثعلل  هودعاس  راوجلا  لهأ  عيمج  ىلب ،  ـ

، ًادج ةحيرص  تنك  نإ  ةرذعملا  نآلاو  .ةعئاض  تنك  ام  كلذ 
.ضوهنلاب ّمهت  يهو  ءافجب  تلاق  .قلطنن  نأ  دب  الف 

يف امهنيب  تطُّسوتف  اهقيرط ، ّدسو  ًابثاو  يننفويج  ماق 
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.لاحلا
؟ انم ديرت  اذام  ًاريخأ ،  ـ

، هيغتبن ام  لك  اذه  امكتشقانم ، امنإ  ًاقالطإ ، ءيش  ال   ـ
هذه يف  نييبوروأ  ةاقالمل  ًابلاغ  ةصرفلا  انل  حنست  ال  ذإ 

.عاقبلا
.رّمأ ينعد  تاملكلا ، ضعب  انلدابت  دقو  نآلا  اريك : تحلأ 

! سولجلا يدواع  ةرمآ : ةجهلب  وكرام  لاق 
.رماوألا يقلت  يتداع  نم  سيل  اريك : تباجأ 

نيسلجتس .كتاداع  رييغت  ىلإ  يرطضت  الأ  ىشخأ   ـ
.نيتكستو

تنكف دودحلا ، لك  ةرملا  هذه  صخشلا  اذه  ةظاظف  تطخت 
جرخأ هب  ذإو  يديألاب ، هعم  كباشتلل  دادعتسالا  ةّبهأ  ىلع 

.اريك ىلإ  هبّوصو  ًاسدسم  هبيج  نم 
رود ابعلت  ال  هحالس : يف  نامألا  رامسم  عزني  وهو  لاق ،
ءيش لك  يضميسو  امكئوده  ىلع  اظفاح  لب  ريغصلا  لفطلا 
ةرئاط تاعاس ، ثالث  نوضغ  يف  لصتس ، .ماري  ام  ىلع 

نم ةرئاطلا  ىتح  يناقفارتو  خوكلا  اذه  نم  انتعبرأ  جرخنف 
يف نانوكتو  فطلب  ةرئاطلا  نابكرتس  .تاقامح  باكترا  ريغ 
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يف ديقعتلا  غلاب  ءيش  نم  ام  امتيأرأ ، .يننفويج  ةبكاوم 
.كلذ

؟ ةرئاطلا هذه  قلطنتس  نيأو  هتلأس :
نأ امبو  نآلا ، امأ  .ددحملا  تقولا  يف  كلذ  نايرتس   ـ
نع انامتربخأ  ول  ام  يف  امكيأر  امف  تقولا ، نم  ًاعستم  انيدل 

؟ انه ىلإ  ءيجملا  ىلع  امكلمح  يذلا  ببسلا 
اننادّدهي نيجعزم  نيلجر  هجاون  نأ  اريك : تباجأ 

! سدسمب
.ًايوق ًاعبط  اهل  نإ  ًائزهتسم : يننفويج ، كحض 

.ًاظّف نوكت  نأل  يعاد  الو  اريك ، ىعدت  اهنإ  هتبجأ :
يننفويج كّوسي  .رخآلا  ىلإ  انم  لك  رظني  نيتعاس  انثكم 

يف باصعألا  دراب  وكرام  قّدحي  اميف  تيربك ، دوعب  هنانسأ 
وكرام ضهنف  ديعبلا ، ىدملا  يف  كّرحم  جيجض  عمس  .اريك 

.رمألا نم  ققحتلل  لخدملا  جرد  ىلإ  ىضمو 
ىلإ ناتمداق  يعابر  عفد  اترايس  هناكم : ىلإ  ًادئاع  لاق ،

راظتناو لخادلا  يف  ءودهلا  ىلع  ظافحلا  نم  ّدب  ال  .انه 
؟ موهفم مالكلا  له  .بلكلا  حابن  مدعو  ةلفاقلا  رورم 

لازي ال  ناك  وكرام  نكل  ةيوق ، لمعلا  يف  ةبغرلا  تناك 
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زيزأ عمُسو  ناترايسلا  تبرتقا  .اريك  ىلإ  هراظنأ  بّوصي 
تفقوت مث  .عضاوتملا  تيبلا  نم  راتمأ  دعب  ىلع  حباوكلا 
يننفويج اند  .باوبألا  قفص  نم  ةلسلس  هتلتو  تاكرحملا 

.ةذفانلا نم 
.انتيحان نوهجوتي  صاخشأ  ةرشع  يلاوح  كلانه  ًاّبت ،  ـ

، فكي نأ  ريغ  نم  يننفويج ، ىلإ  مضناو  وكرام  ضهن 
، خوكلا باب  حتفنا  ةأجفو  .اريك  ىلإ  رظنلا  نع  كلذ ، عم 

: اريك تسمهف 
! كتيؤرل ةداعسلا  هذه  لثمب  رعشأ  مل  كيرإ ،  ـ

؟ ةلكشم نم  له  هليمز : لأس 
تررس ينكل  ةينبلا  يوق  نكي  مل  هنأ  كيرإ  يدهع ب ـ
وكرام ةرادتسا  ةصرف  تزهتناف  .ريدقتلا  يف  ُتأطخأ  ينأل 

نكلو ًافينع ، تسل  انأ  .هيذخف  نيب  ةيدج  ةسفر  هيلإ  دّدسأل 
لكشب يلمعب  موقأ  ال  يسفن ، ىلع  ةرطيسلا  دقفأ  نيح 

.صقان
هتلسرأف هسدسم  هسافنأ ـ  تعطقنا  دقو  وكرام ـ  تلفأ 

ناوألا حنسي  مل  .ةفرغلا  نم  رخآلا  فرطلا  ىلإ  اريك 
طسو يف  ةمكلب  ةرّكلا  هل  تدعأف  مواقي ، يك  يننفويجل 

ناك .ًاضيأ  هّكفل  امك  يمصعمل  ةملؤم  ةمكللا  تناكف  ههجو ،
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ًادنسم هقانخ  نم  هب  كسمأ  كيرإ  نكل  فوقولاب ، ّمهي  وكرام 
.طئاحلا ىلإ  هرهظ 

اذه امو  انه ؟ اهنابعلت  يتلا  ةبعللا  ام  كيرإ : خرص 
؟ يرانلا حالسلا 

مل ريخألا  اذه  ماد  ام  كيرإ  بيجي  نأ  وكرام  ىلع  ّقش 
تحرتقاف ًابوحش ، هنول  دادزا  .هقنع  لوح  طغضلا  ففخي 

سفنتي هكرتي  نأو  ًافينع ، ًازه  هزه  نع  فّكي  نأ  كيرإ  ىلع 
.هنول ديعتسي  هّلع  ًاليلق 

لمعن نحن  .كل  حرشأس  ْفّقوت ، يننفويج : هيلإ  لسوت 
نيذه ةداعإب  انتمهم  يضقتو  .ةيلاطيإلا  ةموكحلا  باسحل 

يأ امهب  قحلنل  نكن  ملو  ًاددجم ، دودحلا  ىلإ  نيسوسمملا 
.ىذأ

؟ ةيلاطيإلا ةموكحلاب  انتقالع  امو  ةلوهذم : اريك  تلأس 
ال اذهو  يتسنآ ، اذه ، نع  ةركف  يأ  انيدل  سيل   ـ

ًائيش فرعن  الو  ةحرابلا ، ءاسم  تاميلعت  انيقلت  دقل  ينينعي ،
.يوتل كل  هتلق  ام  ريغ  رخآ 

يف تاقامح  امتبكترا  له  انلوح : ًاتفتلم  كيرإ ، انلأس 
؟ ايلاطيإ
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نالوقي ناصخشلا  ناذه  ايلاطيإ ، ىلإ  بهذن  مل  اننكل   ـ
ام ًاقح  امهنأ  تبثي  يذلا  امو  .ناك  ام  ًانئاك  ءيش  يأ 

؟ هنوك نايعّدي 
انأسأ له  لاعس : يتبون  نيب  ًالئاق  وكرام ، فدرأ 

انئش ول  رظتنن  انه  انثكم  انك  اننأ  نادقتعت  مأ  امكتلماعم ؟
؟ امكلتق

ةريحب يف  ةليبقلا  ميعز  عم  هامتلعف  املثم  ُتلأس : اهدنع 
؟ اناكروت

، وكرامف يننفويجب ، ًاءدب  هرودب  الك  انيلإ  كيرإ  رظن 
هقيرف ءاضعأ  دحأ  ىلإ  همالك  هّجو  .ًاضيأ  يب  مث  اريكف 

.ةرايسلا يف  لابح  نع  ثحبلا  هنم  بلطو 
.ةمزحألا ضعب  هعم  ًالماح  داعو  رمألا  باشلا  ذّفن 

نم بحسنن  اننوعدو  نيصخشلا ، نيذه  اوديق  كيرإ : رمأ 
.انه

راثآ ءاملع  نحن  كيرإ ، عمسإ ، هئالمز : دحأ  ضراع 
نييمسر نيصخش  نالجرلا  ناذه  ناك  نإ  نمأ ، لاجر  انسلو 

؟ انسفنأل بعاتملا  بلجن  اذاملف  ًاقح ، نييلاطيإ 
.كلذ ةيلوؤسم  ىلوتأ  انأف  مكلاب ، لغشني  ال  ُتلق :
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نكل هرظتني ، ناك  يذلا  ريصملا  مواقي  نأ  وكرام  لواح 
: هل ةلئاق  هنطب ، هاجتاب  هتبّوصو  هحالس  تطقتلا  اريك 

امكو رومألا ، نم  عونلا  اذه  يف  ةقذاح  ريغ  ينإ   ـ
لامعتساو راثآ  ءاملع  الإ  انسل  يقيفر ، كلذ  ىلإ  حملأ 

.انتعارب نم  سيل  ةيرانلا  ةحلسألا 
كيرإو انأ  اندّيق  حالسلا ، امهيلإ  دّدست  اريك  تناك  امنيب 

امهيديأو رهظل  ًارهظ  امهيسفن  ايفلأف  انيلع ، نيدتعملا 
تعكر اهمازح ، تحت  سدسملا  اريك  تزكر  .ةقوثوم 

: وكرام نم  تبرتقاو 
، ةنابج ينادجت  نأ  امكقح  نمو  حيبق ، كلذ  نأ  ملعأ   ـ

اريك يأ  يه »  » اهنكل كلذ ، ىلع  امكمولأ  نأ  ينعسي  الو 
.امكل هلوقتل  ةنقتم  ةقيرط  اهيدل 

.ضرألا ىلع  جرحدتي  وكرام  تلعج  ةعفص  هيلإ  تّدرو 
.فرصنن نأ  نآلا  انعسو  يف  انافك ،  ـ

يذلا نيكسملا  لجرلا  يف  ُتركف  ةفرغلا ، رداغن  انك  امنيب 
يئّيس نيفيض  هتيب ، ىلإ  هتدوع  ىدل  دجيس  هنإ  انفاضتسا ،

...ًادج جازملا 
ناك .عفدلا  يتيعابرلا  نيترايسلا  ىدحإ  نتم  انقلست 
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.يفلخلا دعقملا  ىلع  اهرظتني  يراه 
؟ يلإ ةجاح  يف  كنأ  تيأر  له  اريكل : لاق 

امكنأ انرطخي  ءاج  يذلا  وهف  هيركشت ، نأ  ِكناكمإب   ـ
.بعاتمل امتضرعت 

؟ كلذ تفرع  فيك  نكلو  يراه : اريك  تلأس 
بحي ةيرقلا  يف  دحأ  ال  ةرايسلا ، ىلإ  تفّرعت  دقل   ـ

، ثدحي ناك  ام  تدهاشو  ةذفانلا  نم  توند  .نيلجرلا  نيذه 
.كئاقدصأ نع  ثحبأ  تيضم  اذل 

تقو يف  تابيقنتلا  ةقطنم  ىتح  يضملل  َتلعف  اذامو   ـ
؟ اذهك ليلق 

، انلقن .اريك  اي  انه ، نم  ًاديعب  ميخملا  سيل  كيرإ : باجأ 
يف ًاقح  انب  ًابّحرم  دعي  مل  ذإ  انتابيقنت ، قاطن  كليحر ، دعب 
ديرأ ام  ِتبعوتسا  نإ  ةليبقلا ، ميعز  ةافو  بقع  وموأ  يداو 

عقوملا يف  ًائيش  لاوحألا ، لك  يف  دجن ، مل  مث  .كل  هلوقأ  نأ 
نامألا مدعب  نيعوفدم  انهّجوتف ، هيف ، نيبّقنت  تنك  يذلا 

.ًالامش رثكأ  تاقياضملا ، مقافتو  انب  طيحملا 
.تايلمعلا ةبقارم  ًاقح  تدعتسا  كنأ  ىرأ  هآ ، اريك : تلاق 

انغالبإ نود  نم  ِتيقب  تقولا  نم  مك  نيملعت  له   ـ
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.يلع سرد  ءاقلإ  ىلإ  يدمعت  نل  كرابخأ ؟
كلقنب تنأف  ءاقمح ، ينربتعت  ال  كيرإ ، اي  كوجرأ ،  ـ
كسفن ىلإ  ًابسان  يلامعأل ، رثأ  لك  تسمط  تابيقنتلا  عقوم 

.اهقّقحت نأ  كنكمي  ناك  يتلا  تافاشتكالا  ةوبأ 
كنأ دقتعأ  امنإ  يلاب ، يف  رطختل  ةركفلا  هذه  تناك  ام   ـ
نآلاو .انأ  تسلو  اريك ، اي  انألا ، ةلكشم  نم  يناعت  نم  ِتنأ 
؟ كنابقعتي نايلاطيإلا  ناذه  اذامل  انل  يحرشت  نأ  كل  له 

نم اهليحر  ذنم  انتارماغم  ةياكح  اريك  تّصق  قيرطلا ، يف 
يف هانفشتكا  امو  نيصلا ، يف  انتلوجب  هْتربخأف  ايبويثأ ،
نجس يف  اهتماقإ  ةرتف  ذخأ  مدعو  مادنوكرن » ةريزج  »

اهب انمق  يتلا  ثاحبألا  نع  هتثدحو  رابتعالا ، نيعب  رهتراغ 
يتلا جئاتنلا  نعو  روين  ويوي ـ  نام ـ  ةبضه  ىلع 

فقوتت ملو  نييرموسلا ، ةمحلم  ىلإ  ةبسنلاب  اهيلإ  تلصوت 
تاقياضم دنع  الو  ايسور  نم  انليحرل  ميلألا  ثداحلا  دنع 

ْتفصو لب  ايريبيس ، رباعلا  راطقلا  نتم  ىلع  ةريخألا  انتليل 
ةعاق يف  هاندهش  يذلا  ذاّخألا  دهشملا  ليصافتلا  قدأب  هل 

.جيرف ةعماجب  رزيللا 
: اريك ةيحان  رادتساو  ةرايسلا  كيرإ  فقوأ 

يتلا ىلوألا  نوكلا  تاظحل  ليجست  نيورت ؟ اذام  نكل   ـ
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؟ ًاضيأ اذام  مث  ةنس ؟ نويلم  ةئامعبرأ  ىلإ  اهخيرات  ىقري 
هذه لثمب  مدقتي  نأ  كتفاقث  لثم  يف  صخشل  نكمي  فيك 
رصع  ) ينوفيدلا رصعلا  يف  لجرألا  وّيعابر  له  تافاخسلا ؟
ريثم رمأل  هنإ  كصرق ؟ اولّجس  نيذلا  مه  يجولويج )

.كحضلل
لودعلاب اهرظنب  ينتعنقأو  كيرإ ، ّجاحت  نأ  اريك  لواحت  مل 

.ميخملا انغلب  دق  كلذ  نوضغ  يف  انكو  لخدتلا ، نع 
اوّرسُي نأو  اهقيرف  ءاضعأ  اهب  يفتحي  نأ  عقوتأ  تنك 

اوناك ال ول  امك  كلذ ، نم  ءيش  ثدحي  مل  نكل  ةيناث ، اهئاقلب 
ىلإ انرفس  نابإ  ىرج  ام  ببسب  اهيلع  نيدقاح  نولازي 

، اهعبط يف  ةدايقلا  كلتمت  تناك  اريك  نكل  .اناكروت  ةريحب 
رداغ امل  تضهنو ، .راهنلا  ءاهتنا  ربصلا  غرافب  ترظتناف 

نأ ميدقلا  اهقيرف  لاجر  نم  تبلطو  مهلامعأ ، راثآلا  ءاملع 
جاتها .مهم  أبنب  مهرشبت  نأ  ىنمتت  تناك  اهنأل  اوعمتجي ،

نأ هنذأ  يف  ًةسماه  هترّكذف  هذه ، اهتردابم  ءارج  كيرإ 
تابيقنتلا هذه  ءارجإب  عيمجلل  تحمس  يتلا  ةيلاملا  ةحنملا 

تملع نئلو  .هل  تسيلو  اريكل  تبهُو  وموأ  يداو  يف 
ينسحم نإف  تابيقنتلا  هذه  نع  تّيحُن  اهنأ  شلاو  ةسسؤم 

عفد يف  رظنلا  ةداعإ  نم  نونكمتي  فوس  ءايخسألا  ةنجللا 
.اهيأر نع  رّبعت  كيرإ  اهكرتف  .رهشلا  ةياهن  يف  ديصرلا 
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نإ امو  .قفألا  طخ  ءارو  سمشلا  بايغ  اريك  ترظتنا 
يف يتلا  ثالثلا  عطقلا  تلوانت  ىتح  ةكلاحلا  ةمتعلا  تمّيخ 

، ًاعم اهعمج  روف  تذختاف ، اهنيب ، ام  يف  تبّرقو  انتزوح 
دح ىلإ  انتشهد  راثأ  يذلا  ةقرزلا  ىلإ  ًاليلق  لئاملا  نوللا 

قوفي راثآلا  ءاملع  ىدل  هتثدحأ  يذلا  رثألا  ناك  .ريبك 
ىتح .مهل  اهمدقت  نأ  اهناكمإ  يف  يتلا  حورشلا  لك  لحارمب 

فوفص يف  ةمهمه  ترس  امنيبو  بارطضالا ، هرواس  كيرإ 
: لاقف نيقفصملا ، لوأ  وه  ناك  سلجملا ،

يرحسلا لمعلا  اذهل  ىحرم  ًادج ، ةليمج  ةدام  اهنإ   ـ
نأ ديرت  اهنإ  اهدنع ، ام  لك  مكل  لقت  مل  مكتليمزو  عرابلا ،
ىلإ اهرمع  دوعي  ةئيضملا  بيعالألا  هذه  نأ  مكمهوت 

! كلذ نم  لقأ  ءيش  .ةنس ال  نويلم  ةئامعبرأ 
اريك تقلست  اميف  نورخآو ال ، نيئزاه ، اوكحض  مهضعب 

.ًاقودنص
، يضاملا يف  يدل ، فشتكي  نأ  مكنيب  دحأ  عاطتسا  له   ـ

ةمهملا هذه  متلبق  امدنع  راوطألا ؟ بيرغ  فرصتل  ةراشإ  يأ 
ءاقدصألاو ةلئاعلا  كرتب  متيضرو  وموأ ، يداو  بلق  يف 

مكنيب له  نودقاعتت ؟ متنك  نم  عم  متققح  له  ةليوط ، رهشأل 
وأ ةرئاطلا ؟ بكري  نأ  لبق  يتيقدص  يف  باتري  ناك  نم 

حبصأو مكتقو  مكيلع  عّيضأل  يجاردأ  تدع  ينأ  نودقتعت 
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؟ انأ نكأ  مل  نإ  مكّزفح  نم  مكراتخا ، نم  مكل ؟ ةكوحضأ 
انم نيرظتنت  اذام  راثآلا : ءاملع  دحأ  ريام  فلو  لأس 

؟ طبضلاب
يه ةشهدملا  صئاصخلا  تاذ  ةداملا  هذه  اريك : تفدرأ 
نإ مكنكل  هقيدصت ، ًابعص  ودبي  اذه  نأ  ملعأ  .ةطيرخ  كلذك 

، ُتملعت .كلذ  نع  اوعجارتت  نلف  هانيأر ، ام  ىلع  ًادوهش  متنك 
، ةينيق ـ يلا يتاملسم  لك  يف  ككشأ  نأ  رهشأ ، ةعضب  لالخ 
خـط  5 10 2 67 عضاوت ! ـة  لوثمأ نم  اه  لـ ايو 
، ًاقرش لوطلا  طخ  و 47 1 10 36  ًالام ، شـ ضر  ـ علا

ينوضحمت نأ  مكنم  بلطأ  .اهيلع  انلدت  يتلا  ةطقنلا  يه  هذه 
اولّمحت نأ  مكيلع  حرتقأو  .ريدقت  دعبأ  ىلع  عوبسأل  مكتقث 

نيترايسلا نيتاه  نتم  ىلع  ةيرورضلا  تادعملا  لك 
ةرشابملل دغلا  نم  ًاءدب  يعم  باهذلاو  عفدلا  يتيعابرلا 

.تابيقنتلا ءارجإب 
؟ اذام داجيإلو  كيرإ : ضرتعا 

.ًائيش فرعأ  تلز ال  ام  اريك : ترقأ 
يداو نم  ًاعيمج  انريجهت  نع  ةيضار  ريغ  يه ، اهو   ـ
ةينامث رثعبن  نأ  راثآلا  يف  ةريبكلا  انتملاع  انم  بلطت  وموأ ،
هجوتلل كلذو  دودحم ، انتقو  نأ  مك  ملعي  هللاو  لمعلا ، نم  مايأ 
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متت نمم  نكلو  هفرعأ ! ءيش ال  نع  ًاثحب  هلهجأ  عضوم  ىلإ 
؟ ةيرخسلا

هرسخنس يذلا  ام  كيرإ ، اي  ًاليلق ، رظتنا  ريام : فلو  عبات 
ءيش ىلع  رثعن  ملو  روهش  ذنم  رفحن  نحن  ةقيقحلا ؟ يف 
يهو ةدحاو ، ةطقن  لوح  قح  ىلع  اريك  مث  .نآلا  ىتح  عنقم 
لعجب فزاجت  نل  اهنأ  ضرتفأو  اهيدل ، لمعلاب  اندهعت  اننأ 
بابسأ نود  نم  اهعم ، انرجت  سانلل  ةكوحضأ  اهسفن 

.ةهيجو
اهنإ اهبابسأ ؟ فرعت  له  نكلو  نكتلف ، ًالئاق : كيرإ ، راث 
فّلكي مك  ملعت  وأ  .هداجيإ  لمأت  امب  انربخت  نأ  نع  ةزجاع 

؟ لمع عوبسأ  انقيرف 
ىلإ حّملت  تنك  نإ  رخآ : ليمز  وهو  سيلافراك ، ّدر 
يه لاملا ، اذه  نإ  مث  .ًادحأ  رمدي  نأ  يغبني  اذهف ال  انبتاور ،

نحنو اهليحر ، ذنم  .هنع  ةلوؤسم  ملعأ ـ  ام  ىلع   ـ
ةئدابلا يه  اريك  نأ  ريغ  نكي ، مل  ًائيش  نأك  فرصتن  ًاعيمج 
ةعضب اهحنم  ضفرل  ًارربم  دجأ  الو  .هذه  تابيقنتلا  ةلمحب 

.مايأ
.مالكلا قيرفلا ، يف  نييسنرفلا  دحأ  نامرون ، بلط 

ىرحألاب يه  اهيلع  اريك  انتعلطأ  يتلا  تايثادحإلا  نإ   ـ

584



نيسمخ يلاوح  ةحاسم  ىلع  عيبرتلا  انطسب  ول  ىتح  ةقيقد ،
يغبني .انه  انتآشنم  كيكفت  ىلإ  انررطضا  امل  ًاعبرم ، ًارتم 
ريثأت نم  ًاريثك  ّدحي  ام  اذهو  تادعملا ، نم  ليلقلا  انيفكي  نأ 

.ةيراجلا انلامعأ  نع  بايغلا  نم  عوبسأ 
ىلع اهب  عمتجي  نأ  اهنم  بلطو  اريك  ةيحان  كيرإ  لام 

.ًاعم تاوطخ  عضب  اوَطخو  دارفنا ،
تقولاب كساسحإ  ىلع  تظفاح  ِكنأ  ىرأ  ِكل ، ىحرم   ـ

َمِل ال؟ لاح ، لك  يف  .كيأر  عابتاب  مهيعنقت  تدكف  بسانملا ،
رطاخأ نأ  يتعاطتسابف  ةريخألا ، يتملك  دعب  لقأ  مل  ينكل 

وأ نينثالا  نحن  اننيب  رايتخالا  ىلع  مهمغرأ  نأو  يتلاقتساب 
.كل مهمعد  ىلع  سكعلاب 

ةليوط ةفاسم  ُتعطق  دقف  ديرت ، اذام  كيرإ ، يل  لق   ـ
.بعتلاب رعشأ  تلز  امو 

ًائيش فشتكن  اننأ  ضارتفا  ىلعو  هفشتكن ، ام  نكي  ًايأ   ـ
رخّدأ مل  انأف  .فاشتكالا  دانسإ  ةيلمع  كرطاشأ  نأ  ديرأ  ام ،

يف ةئناه  تنأ  اهتيضق  يتلا  ةليوطلا  رهشألا  هذه  لالخ  ًادهج 
ىلإ ًالّزنم  يسفن  دجأل  لمعلا  اذه  لكب  مقأ  مل  امك  رفسلا ،
ذنم انأف  انتكرت ، امل  كلحم  ُتللح  دقل  .دعاسم  ىوتسم  درجم 

قيرفلا اذه  تدجو  اذإ  .ءيش  لك  يقتاع  ىلع  تذخأ  كليحر 
كعدأ نل  اذل  يل ، كلذب  ةنيدم  كنإف  ًايتايلمعو  ًامحالتم 
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يكل مويلا ، دعب  اهنع  لوؤسم  انأ  ضرأ  يف  كلاحر  نيطحت 
.ةيناثلا ةبترملا  يف  ينيّلحُت 

، شهدمل كنإ  انألا ؟ نع  ينثدحت  ليلق ، لبق  تنك ، له   ـ
هرسأب قيرفلاف  ريبك  فاشتكاب  انمق  نإ  نحنو ، .كيرإ 

، هيف ًاكراشم  ًاضيأ  تنأ  نوكتو  كلذ ، يف  لضفلا  مساقتيس 
رثكأ مهسأ  ينقّدص ، هنأل ، كلذك  نايردأو  كلذب ، كدعأ  ينإ 
نآلا كمعد  ىلع  دامتعالا  ينعسي  له  .انه  مه  نمم  ريثكب 

؟ كتنأمط تمت  دقو 
باخ لاح  يفو  مايأ ، ةينامث  كلهمأ  اريك ، مايأ ، ةينامث   ـ

.انه نم  نائفكنتو  كقيدصو  كتبيقح  نيلمحت  اناعسم 
عماسم ىلع  مالكلا  اذه  راركت  ةمهم  كل  كرتأ   ـ

...ًامج ًابح  هبحيس  هنأ  نم  نيقي  ىلع  انأو  نايردأ ،
.ديدج نم  قودنصلا  تقلستو  انتيحان  ةيناث  اريك  تمدق 

ةثالث ةفاسم  ىلع  عقي  هنع  مكملكأ  يذلا  عقوملا  نإ   ـ
كلسن نحنو  ًادغ  انناكمإب  .ابيد  ةريحب  برغ  تارتموليك 
لمعلا رشابنو  رهظلا  لبق  هغلبن  نأ  راهنلا ، غوزب  دنع  بردلا 

.مهب بحرم  مه  يعابتا  يف  نوبغري  نيذلا  .ًاروف 
ناك .سلجملا  فوفص  يف  ترس  ةديدج  ةمهمه 

، ورافلأ هب  قحل  .اريك  مامأ  فقوو  نيمضنملا  لوأ  سيلافراك 
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نأ ثبل  ام  ذإ  اهناهر ، يف  اريك  تحجن  .ريام  فلوو  نامرون 
نكي مل  يذلا  كيرإ ، لوحو  اهلوح  هرسأب  قيرفلا  دشتحا 

.ةلمنأ ديق  اهقرافي 
اترايس ترداغو  سمشلا ، عولط  لبق  تادعملا  انلّمح 

امهادحإ دوقت  اريك  تناك  .ىلوألا  حابصلا  تاعاس  عم  ميخملا 
، قيرطلا ىلع  تاعاس  ثالث  انرس  نأ  دعب  .ةيناثلا  كيرإو 

.بشعلا هيف  تبني  رّجشم  ناكم  فرط  دنع  نيتبكرملا  انكرت 
ناك .انفاتكأ  قوف  انتادعم  نيلماح  هروبع  ىلإ  انررطضا 

ناصغألا ةيوق  روطاس  تابرضب  ًاعطاق  ةريسملا  مدقتي  يراه 
هعدأ نأ  ينم  بلط  هنكل  هتدعاسم  تدرأ  .انمدقت  قيعت  يتلا 

! حرجُأ نأل  يسفن  ضرعأس  يننأب  ًاعرذتم  كلذ  لعفي 
نيب ةجرف  انمامأ  تفشكنا  انم ، ةليلق  ةفاسم  ىلع 
نع ةرابع  يهو  اهنع ، ينتثّدح  دق  اريك  تناك  راجشألا ،
رعق يف  ةمئاق  رتم ، ةئامنامث  اهرطق  ضرألا  نم  ةرئاد 

.ةيرشب ةمجمج  لكش  اهلو  وموأ ، رهن  فطعنم 
ىلإ انادهف  هدي ، يف   GPS لا ةلآب  ًاكسمم  سيلافراك  ناك 

.راجشألاب ةطاحملا  ةجرُفلا  بلق 
و ًالامش ، ضرعلا  طخ  .انلصو 67 2 10 5  دقل  لاق :

ًاق رش  لوطلا  طخ   36 10 1 47
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، قيدصتلل ةلباق  ريغ  ةلحر  نم  اهل  اي  اريك : يل  تلاق 
.ةفئاخ انأ  مك  فرعت  ول  .ةديدج  ةرم  انه  ىلإ  ًاريخأ  دوعنل 

.انأ كلذكو  اهل : تررقأ  اهدنع 
ناك امنيب  تابيقنتلا ، طيحم  طيطختب  نامرونو  ورافلأ  أدب 

.ةقالمعلا جنلخلا  راجشأ  لظ  يف  مايخلا  نوبصني  نورخآلا 
: ورافلأ ىلإ  ثيدحلاب  اريك  تهجوت 

ةقطنم ال ىلع  ازّكر  عيبرتلا ، عيسوت  ديفملا  ريغ  نم   ـ
لكشب قمعلا  يف  رفحنس  نحنف  ًاعبرم ، ًارتم  نيرشعلا  ىدعتت 

.صاخ
تاميلعت عبتاو  ًاددجم  ةركبلا  ىلع  هطيخ  ورافلأ  ّفل 

نيثالث جارختسا  ىرج  دق  رهظلا ، دعب  ةياهن  يف  ناك  .اريك 
ىرأ ىلاوتت ، لامعألا  تناك  املكو  بارتلا ، نم  ًابعكم  ًارتم 
ىلإ حنجت  سمشلا  تناك  امنيبو  .اهحمالم  حضوتت  ةرفح 

تفقوتف .ءيش  ىلع  انرثع  دق  دعب  نكن  مل  بورغلا ،
مويلا يف  ًاركاب  تفنؤتسا  اهنكل  رونلا ، لاوزل  تابيقنتلا 

.يلاتلا
اهيلع حولت  اريك  تقفط  ةرشع ، ةيداحلا  ةعاسلا  يف 

.اهنم توندف  ةيبصع ، ةلاح  رداوب 
.عوبسأ انمامأ  لاز  ام   ـ
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انيدل نايردأ ، مايأ ، ةلأسم  يه  ةلأسملا  نأ  دقتعأ  ال   ـ
، ةئطاخ مأ  ةحيحص  تناكأ  ءاوسو  ًادج ، ةقيقد  تايثادحإ 
نم قمعأ  رفحل  نيزهجم  انسل  مث  .صقان  ريبدت  ةمث  سيلف 

.راتمأ ةرشع 
؟ نحن انلصو  نيأ   ـ

.قيرطلا فصتنم  ىلإ   ـ
نم قثاو  انأو  نآلا  ىتح  ًارساخ  ربتعُي  ءيش  ال  ًاذإ ،  ـ

.حاجنلا يف  انظوظح  تدادزا  انرفح ، املك  اننأ 
لك اندقف  نوكنسف  تأطخأ  دق  ُتنك  اذإ  اريك : تدهنت 

.ءيش
رفصألا رهنلا  هايم  يف  انترايس  تصاغ  موي  ًادعتبم : تلق ،

.ءيش لك  انرسخ  اننأ  تدقتعا 
تناك .جئاتن  ةيأ  قيقحت  نود  نم  رهظلا  دعب  ةرتف  تّلو 
لالظ ـت  حت ةحارلا  نم  ًاط  ـ سق ذخأتل  تبهذ  دق  اريك 
يذلا ورا ـ  ـ فلأ قل  ـ طأ ةعبارلا ، يف  .جنلخلا  راجشأ 
هرفحي ناك  يذلا  بقثلا  قامعأ  يف  ليوط  تقو  ذنم  ىفتخا 

دعب .هلك  ميخملا  يف  هادص  ددرت  ًاقيعز  قلطأ  فقوت ـ  الب 
تدمجو اريك  تضهن  هرودب ، سيلافراك  خرص  ةليلق ، تاظحل 

.زازكلا ضرمب  تبيصأ  امنأك  اهناكم ،
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ةطاحملا ةجرفلا  ربع  ةئطابتم  تاوطخب  مدقتت  اهتدهاش 
رأ مل  امك  مستبي  وهو  ورافلأ  سأر  يل  حالو  راجشألاب ،

تحارو اهاطخ  اريك  تعرسأ  .هيتفش  ةماستبالا  ولعت  ًالجر 
.ماظنلا ةاعارم  ىلإ  فيعض  توص  اهاعد  نأ  ىلإ  ضكرت 

ضكرلا مدعب  ليق  ةرم  مك  اهتاقالمل : ًايتآ  يراه ، لاق 
؟ تايرفحلا ضرأ  ىلع 

ناك ثيح  ةرفحلا  ةفاح  ىلإ  اهّرجو  اهدي  نم  اهب  كسمأ 
سيلافراكو ورافلأ  رثع  بقثلا ، رعق  يف  .ًاعمجتم  قيرفلا 

فشتكا امنيب  يرشب ، لكش  اهل  ناك  ةرجحتم ، ماظع  ىلع 
.ميلس هبش  ًايرقف  ًادومع  قيرفلا 

تزرب .اهيتبكر  ىلع  تثجو  اهيليمز  انه  اريك  تقال 
تاعاس نم  دب  ناك ال  .ضرألا  حطس  ىلع  ةرجحتملا  ماظعلا 

نم كانه  عجطضملا  كلذ  ريرحت  ىلإ  لصوتلا  لبق  ةدع 
ةقرب فطالت  يهو  اريك  تلاق  .هرصاحت  يتلا  بئاوشلا 
ًاريخأ نكل  ةريثك ، بعاتم  انل  َتببس  دقل  ةئتانلا : ةمجمجلا 

ًالوأ انربختس  كنأ  الإ  ًاقحال ، كديمعت  يغبني  .كيلع  ترثع 
.كرمع مك  ةصاخبو  َتنك ، نم 

ًاماظع طق  َرأ  مل  انأف  حضاو ، ريغ  ءيش  ةمث  ورافلأ : لاق 
، ظافلألاب ئيسلا  بعالتلا  نع  ًاديعبو  .دحلا  اذه  ىلإ  ةرجحتم 

...هنس ىلإ  ةبسنلاب  ًادج  روطتم  يرقفلا  دومعلا  اذه 
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، ققحت دق  كل  هتعطق  يذلا  دعولا  كلذ  نأ  نينظت  َوأ   ـ
؟ كلذ دقتعن  امك  ًادج  ةميدق  ةرجحتملا  ماظعلا  هذه  نأو 
لامتحالا ديعب  اذه  ودبيو  ءيش ، لك  لهجأ  تلز  ام   ـ

حمستس ةروطتملا  ليلاحتلا  اهدحو  ...كلذ  عمو  دعبلا ، لك 
نكل .ةعقاو  ةقيقح  تاب  لثامم  ملح  ناك  اذإ  ام  ةفرعمب  انل 
ربكأ نوكيس  كلذ ، ققحت  لاح  يف  هنأ ، كل  دكؤأ  نأ  عيطتسأ 

.ةيرشبلا خيرات  ربع  زجنُأ  فاشتكا 
تابيقنتلا تفقوت  .اهيليمز  راوجب  ةرفحلا  ىلإ  اريك  تداع 

مل نكلو  يلاتلا ، مويلا  ةادغ  تفنؤتساو  سمشلا  بايغ  دنع 
.مايألا ّدع  يف  ركفي  انه  دحأ  دعي 

مويلا انل  فشك  امدنع  دعب ، انايعأ  دق  قاهرإلا  نكي  مل 
ذنم تنك ، .نآلا  ىتح  ربكألا  يه  ىرخأ  ةأجافم  نع  ثلاثلا 

، تناك .روصت  لك  زواجتت  ةقدب  لمعت  اريك  ىرأ  حابصلا ،
ماظعلا دّرجت  ةبّلطتم ، ةأرما  رارغ  ىلع  ةاشرفلا  اهلامعتساب 
.بارت نم  اهب  قلع  امم  رتميللم ، ولت  ًارتميللم  ةرجحتملا ،

ملع ىلع  اريك  تناك  .عطاق  لكشب  اهتكرح  تفقوت  ةأجف ،
يغبني هنأ ال  يل  تحرشو  اهتادأ ، فرط  يف  ةمواقملا  هذهب 

ةضورفملا ةئتانلا  ءازجألا  لوح  فافتلالا  لب  فنعلا ، لّسوت 
نأ ةرملا  هذه  عطتست  مل  .لاكشألا  ءاوتحا  نم  نكمتلل 

.ةمعانلا ةاشرفلا  تحت  حولي  ناك  امم  ققحتت 
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ءيش هنأ  ودبي  ًادج ، بيرغ  رمأل  هنإ  يل : تلاق 
طسو نكلو  ةبكرلا ،) ةنوباص   ) ةفضر امبر  يناوطسأ ،

...ةشهدلل ريثم  كلذ  عم  هنإ  يردصلا ، صفقلا 
قرع ةرطق  ليست  رخآو  نيح  نيبو  قاطُي ، رحلا ال  ناك 
ىلإ أجلت  اهعمسأ  تنك  اميف  بارتلا ، للّبتل  اهنيبج  نم 

.فينعتلا
ّلحي نأ  حرتقاف  هتحارتسا ، نم  ىهتنا  دق  ورافلأ  ناك 

نأ هيلإ  ةلسوتم  اهناكم  نع  هل  تلختف  .ةقهرم  يهو  اهلحم ،
.رذحلا ىهتنمب  لمعي 

ةحسفلا ربعن  انعد  ًاديعب ، رهنلا  سيل  لاعت ، يل : تلاق 
ىلإ ةجاح  يف  ينإ  راجشألا ، تحت  بشعلاب  ةاطغملا 

.مامحتسالا
يف تصاغو  اهبايث  اريك  تعلخف  ةيلمر ، وموأ  ةفض  تناك 

يصيمق تعزن  نإ  امف  انأ ، امأ  ينرظتنت ، نأ  ريغ  نم  ءاملا 
.يعارذ نيب  اهتممضو  اهب  تقحل  ىتح  يلاطنبو ،

يلاثم لكشب  مءالتيو  ةياغلل  يقيطنمور  دهشملا  نإ  تلاق :
اذإ نكلو  ينتلياز ، ةبغرلا  نأ  نّنظت  ال  بحلا ، لاعفأ  عم 

ىظحن نأ  ثبلن  نلف  وحنلا ، اذه  ىلع  ناجيهلا  َتلصاو 
.رئازب
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؟ راوزلا نم  عون  يأ   ـ
ؤطابتلا يغبني  ال  لاعت ، .ةعئاجلا  حيسامتلا  عون  نم   ـ

انعد .شاعتنالا  يف  ةبغار  طبضلاب  تنك  هايملا ، هذه  يف 
.تايرفحلا ىلإ  دعنلو  ةسبايلا  ىلع  ففجتن 

، ةحيحص حيسامتلا  نع  اهتياكح  تناك  نإ  طق  تفرع  ام 
ةدوعلاب اهل  حمست  ةقابلب  ةقلتخم  ةعيرذ  ةباثمب  رمألا  ناك  مأ 

ءيش يأ  نم  رثكأ  اهلاب  لغشي  ناك  يذلا  لمعلا  اذه  ىلإ 
يف ورافلأ  ناك  ةرفحلا ، نم  ةبرقم  ىلإ  انعجر  امدنع  .رخآ 

.اريك راظتنا  يف  ىرحألاب  وأ  انراظتنا ،
جرخن اذام  نورخآلا : عمسي  الئل  تفاخ  توصب  اريكل  لاق 

؟ كلذ نع  ةركف  يأ  كيدل  له  ضرألا ؟ نم 
.قلق كنأ  ودبت  بضاغ ؟ تنأ  اذامل   ـ

قيقع ةرك  وأ  ةريبك ، ةّلك  هبشي  ام  اهل  ًاّدام  ورافلأ  باجأ 
.هذه ببسب  ةمخض :

لبق اهيلع  لغتشأ  تنك  ام  ًالعف  هذه  له  اريك : تلأس 
؟ مامحتسالا ىلإ  هجوتلا 

تارقف نم  تارتميتنس  ةرشع  دعب  ىلع  اهتدجو   ـ
.رهظلا
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تلاق .اهنع  رابغلا  ةضفان  اهعباصأ  نيب  ةركلا  اريك  تذخأ 
.هترطم ةدادس  ورافلأ  عزن  .ءام  ينطعأ  ةقياضتم :

.ةرفحلا نم  جرخنل  انه ، سيل  رظتنإ ،  ـ
جراخ اريك  تبثو  ...عيمجلا  اناريس  ورافلأ : سمه 

.ورافلأ اهعبتف  اهيدي  نطاب  يف  ةلكلا  ةئبخم  ةرفحلا 
.ءودهب َّبص  تلاق :

ديعب نم  امهيلع  تدب  دقو  .ًاهابتنا  امهريعي  دحأ  نكي  مل 
.امهيديأ نالسغي  نيليمز  ءاميس 

نم اهب  قصتلا  ام  اهنع  ةعزان  ةقرب  ةلكلا  اريك  تكرف 
.اهيطغت تناك  بئاوش 

.دعب ءاملا  نم  ًاليلق  ورافلأل : تلاق 
اذه ام  اريك : نأش  هنأش  ًابرطضم ، راثآلا  ملاع  لأس 

؟ ءيشلا
.ةيناث لزننل   ـ

اهتصحفتو راظنألا ، نع  ًاديعب  ةلكلا  حطس  اريك  تفّظن 
.بثك نع 

.اهلخادب ام  ءيش  ةمث  ةفافش ، هبش  اهنإ  تلاق :
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! ىرأ ينيعد  ورافلأ : اهاجر 
روحم دادتما  ىلع  اهعضوو  هعباصأ  نيب  ةلكلا  لوانت 

: ًالئاق سمشلا 
نم عون  اهنأك  ودبي  لضفأ ، لكشب  اهتيؤر  نكمي  اذكه   ـ
لك رئاح  ينإ  ةدالقلا ؟ نم  عون  اهنأ  نيدقتعت  وأ  (. 1) جنتارلا

اندومع رمع  ام  ًابت ، .اهب  ًاهيبش  ًائيش  طق  َرأ  مل  ةريحلا ،
؟ يرقفلا

ةكرحب ةهيبش  ةكرح  اهنع  تّدنو  ةداملا  اريك  تداعتسا 
دق ةداملا  هذه  نأ  نظأ  اهليمزل : مستبت  يهو  تلاق  ورافلأ ،

سيدقلا دبعم   » ركذت له  .كلاؤس  نع  ةباجإلا  لمحت 
؟» وراّنج

.يتركاذ يشعنأ  كلضف ، نم  ورافلا : لأس 
دق وتنفينيب ،» ةنيدم   » فقسأ وراّنج ، سيدقلا  ناك   ـ
«، يلووستو  » برق ماوعأ  ةعضبو  ماع 300  ًاديهش  تام 
نم كيفعأ  انأ  ريبكلا .» سونايسلكويد   » داهطضا نابإ 
مكح دقل  .سيدقلا  اذه  ةريس  ينغت  يتلا  ليصافتلا 

.وراّنج ىلع  توملاب  ينامورلا  اينايمك  مكاح  سواتوميت » »
دوسألا هتمواقمو  ةقرحملا  نم  ىفاعم  ًاملاس  هجورخ  دعبو 

هسأر دّالجلا  عطق  ذإ  هقنع ، تبرُض  هسارتفا ، تبأ  يتلا 
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تعمج ةبقحلا ، كلت  يف  ةداعلا  تجرد  امكو  .هعباصأ  ىدحإو 
هسادق امهب  ميقأ  نيذللا  نيروجنحلا  تألمو  همد  هل  ةبيسن 

علطم يف  .سيدقلا  اذه  تافر  لقن  ًابلاغ  مت  دقو  .ريخألا 
«، وناينيتنا  » ىلإ فقسألا  رئاخذ  تلقن  امدنع  عبارلا ، نرقلا 
دق نيتريغصلا  نيتروراقلاب  تظفتحا  يتلا  هتبيسن  تناك 

اتناك يذلا  فاجلا  مدلا  لاسف  فقسألا ، تافر  نم  امهتبّرق 
ةثجلا تلقن  نيح  يف 1492  ةرهاظلا  ترركتو  .هنايوحت 

كلذ ذنم  .همسال  تسرك  يتلا  وراّنج  سيدقلا  ةسينك  ىلإ 
روضح يف  لافتحا  عضوم  لكشي  وراّنج  مد  نالَيَسو  نيحلا ،
ىركذلاب ةنيدملا  هذه  ءانبأ  لفتحي  يلوبان .»  » ةفقاسأ سيئر 

فاجلا مدلا  نإ  .عمجأ  ملاعلا  يف  هداهشتسال  ةيونسلا 
فالآ مامأ  ضرعُي  دسلا  يمكحم  نيروجنح  نمض  ظوفحملا 

.نايلغلا يف  ىتح  ًانايحأ  ذخأيو  ليسيف  نينمؤملا ،
؟ كلذ نيملعت  فيك  اريك : ُتلأس 

ردنسكلا  » أرقأ انأ  تنك  ريبسكش ،»  » أرقت تنك  امنيب   ـ
«. امود

ةركلا هذه  يوحت  له  وراّنج ، سيدقلل  ىرج  امكو   ـ
دقري يذلا  مد  ةرفحلا  يف  اهيلع  ترثع  يتلا  ةفافشلا  هبش 

؟ اهيف
اهارن يتلا  ةدمجتملا  ءارمحلا  ةداملا  نأ  زئاجلا  نم   ـ
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ةبوجعأ ربتعي  دقف  كلذ  دكأت  اذإو  ًامد ، نوكت  نأ  ةلكلا  لخاد 
ةلصب تّمي  ام  لك  ةفرعم  نم  ًابيرقت  نكمتنس  اذكهو  .ًاضيأ 

انعطتسا ول  .ةيجولويبلا  هصئاصخو  هرمع  لجرلا ، كلذ  ىلإ 
ًازونكم ًارس  هرمأ  يقب  امل  مالكلا ، ىلع  يوونلا  هضمح  لمح 

نمآ ناكم  ىلإ  ةداملا  هذه  لقن  نم  نآلا  دب  .انيلإ ال  ةبسنلاب 
.ةصصختملا تاربتخملا  دحأ  يف  اهنومضم  ليلحتب  مايقلاو 

هذه لثمب  عالطضالا  هيفّلكت  نأ  نيونت  نمو  اهتلأس :
؟ ةمهملا

.اهتاين نع  ّمن  ًاقيدحت  اريك  ّيف  تقّدح 
! ِتنأ كريغ  ًادحأ  سيل  مالكلا : ىلإ  ردابت  نأ  لبق  اهتبجأف ،

.اهلوح لادج  ةلأسم ال  اهنإ 
ترداغ نإو  كلذب ، كيرإ  ليكوت  عيطتسأ  ال  نايردأ ،  ـ

.كلذ يل  اورفغي  نل  مهنإف  ةيناث ، ةرم  يقيرف 
يرقفلا دومعلا  اذهل  كثاحبأل ، كئالمزل ، ثرتكأ  انأ ال   ـ

كل رفغأ  نلف  ةثداح  كل  تثدح  نإو  ةلكلا ! هذهل  ىتح  الو 
لجأ نم  ولو  كنود ، نم  ناكملا  اذه  رداغأ  نل  ًاضيأ ! كلذ 

.ناك ًايأ  يملع  فاشتكا  مهأ 
! كوجرأ نايردأ ،  ـ
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بلطتي كل  هلوقأل  يدنع  ام  اريك ، ًاديج ، ينيعمسا   ـ
دقل .يسفن  ىلع  هراركت  ىلإ  دمعأ  نلو  ةريبك  ًادوهج  ينم 

ثحبلاو تارجملا  دصر  يف  يتايح  نم  ربكألا  مسقلا  تسّرك 
لضفألا يننظأ  ُتنك  .نوكلل  ىلوألا  تاظحللا  راثآ  هفتأ  نع 

تنك .ةحاقو  دشألاو  ةيعيلط ، رثكألاو  رامضملا ، اذه  يف 
نكلو .كلذك  ينوكب  ًاروخفو  لئاسملا  لكب  ًاملاع  يسفن  دقتعأ 
وحن سأرلا  عوفرم  يلايل  تيضق  كتدقف ، ينأب  تركف  نيح 

نم رخسأ  انأ  .ةدحاو  ةمجن  مسا  رّكذت  نع  ًازجاع  ءامسلا ،
سنجلا نع  انملعُيس  امب  يلابأ  الو  يرقفلا ، دومعلا  اذه  رمع 

ةنس نييالم  ةعبرأ  وأ  ةنس  ةئام  هرمع  نوكي  نأ  يرشبلا ،
.كانه تنأ  ينوكت  مل  نإ  يدنع  ناّيس  هلك  رمألاف 

سحأ دقو  لعس ، يذلا  ورافلأ  روضح  ًايلك  تيسن  ُتنك 
.جاعزنالا ضعبب 

فاشتكالاب نكلو  امكرومأ ، يف  لخدتأ  نأ  ديرأ  ال  لاق :
نوضغ يف  كجاردأ  يدوعت  نأ  كنكمي  ًاوت ، انل  هتمّدق  يذلا 

لوح اطاطب  سيكب  قباستن  نأ  ينم  يبلطتو  رهشأ  ةتس 
عيمجلا نأ  نهارأ  نأل  دعتسم  انأو  (، 1 «) وشكيب وشام  »

.مهلوأ انأ  نوكأو  كنوعبتيس 
يف ةرجحتملا  ماظعلا  ىلإ  ترظنف  اريك ، ددرتب  ُترعش 

.ضرألا
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ىلع لجرلا  اذه  مدقأ  ام  دعب  يهلا ! اي  ورافلأ : خرص 
؟ يرقف دومع  بناج  ىلإ  كيلايل  ةيضمت  نيلضفت  كل ، هلوق 

هنمضتت ام  ينيربختل  ةعرسم  يعجراو  انه  نم  يفرصنا 
! جنتارلا نم  ةلكلا  هذه 

نم جورخلا  ىلع  اهدعاسأ  يك  يلإ  اهدي  اريك  تّدم 
.ورافلأ ْتركشو  ةرفحلا ،

كلصوي نأ  نامرون  نم  يبلطأ  كل ! ُتلق  يقلطنا ، ايه   ـ
.نيصر ناسنإ  وهف  هب ، قوثولا  نيعيطتست  كنإ  اكنيج ، ىلإ 

.نيفرصنت امدنع  نيرخآلل  ءيش  لك  حرشأسو 
ىلإ ثيدحلل  اريك  تهجوت  يعاتم ، عمجأ  تنك  امنيب 

اورداغ دق  قيرفلا  دارفأ  رئاس  ناك  ظحلا ، نسحل  .نامرون 
انتثالث نحن  انزتجا  .هئامب  شاعتنالل  رهنلا  نيدصاق  ميخملا 

مامأ انلصو  املو  راجشألا ، تحت  بشعلاب  ةوسكملا  ةحسفلا 
فوتكم انراظتنا  يف  يراه  ناك  عفدلا ، ةيعابرلا  ةرايسلا 

.نيديلا
نم ًاضيأ  نيلحرت  له  اريك : ىلإ  هرصبب  ًاصخاش  لاق ،

؟ ينيعدوت نأ  نود 
، عيباسأ ةعضب  الإ  يبايغ  لوطي  نل  ةرملا ، هذه  الك ،  ـ

.ًابيرق دوعأسو 

599



نل كنأل  اكنيج  يف  ةرملا  هذه  كرظتنا  نل  يراه : باجأ 
.كلذ فرعأ  يعجرت ،

كنع ىلختأ  نل  انأف  يراه ، كلذ ، سكعب  كدعأ  ينإ   ـ
.يعم كبحطصأ  فوس  ةمداقلا  ةرملا  ًادبأ ؛

ًاثحب كتقو  نيضمت  يتلا  تنأ  .كدلب  يف  يل  نأش  ال   ـ
يادلاو ثيح  انه  يناكم  نأ  يملعت  نأ  بجي  ىتوملا ، نع 
.نآلا يبهذا  .انه  يضرأ  انأ  بارتلا ، يف  نايراوم  نايقيقحلا 

.يراه نم  اريك  تبرتقا 
؟ ينهركت له   ـ

اذل ًانيزح ، ينيرت  نأ  ديرأ  الو  نيزح  انأ  امنإ  الك ،  ـ
.يبهذا

دقل ينقّدصت ، نأ  بجي  يراه ، اي  ةنيزح ، كلذك  انأ   ـ
.ديدج نم  دوعأسو  ةرم ، ُتدع 

.طقف رخآل  نيح  نم  نكلو  اكنيج ، ىلإ  بهذأ  دق  ًاذإ   ـ
؟ ينلّبقت له   ـ
؟ ِكمف ىلع   ـ

اي يمف ، ىلع  سيل  ال ، كحضلا : يف  ةبرغم  اريك ، تباجأ 
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.يراه
ينيمضت نأ  كديرأ  ينكل  زوجع ، خيش  نآلا  انأ  ًاذإ ،  ـ

.ةوقب كيعارذ  نيب 
ىلع ةلبق  ةعباط  اهيعارذ  نيب  يراه  اريك  تنضتحا 
ىلع يولي  نأ  نود  ةباغلا  ةيحان  يبصلا  قلطنا  اميف  هنيبج ،

.ءيش
لصنس ماري ، ام  ىلع  رومألا  تراس  اذإ  نامرون : لاق 

، اهنتم ىلع  ليحرلا  ناعيطتست  .ديربلا  ةلقان  لبق  اكنيج  ىلإ 
تقولا يف  ابابأ  سيدأ  اغلبت  نأ  يغبني  .رايطلا  فرعأ  انأف 

الإو سيراب ، ىلإ  ةهجوتملا  ةرئاطلا  اكردت  يكل  بسانملا 
، اريخأ علقت  يتلا  تروفكنارف  ىلإ  ناريطلا  ةلحر  ًامئاد  كانهف 

.اهكاردإ نم  نادكأتم  امتنأو 
ةركفو اريك ، وحن  ُتردتسا  جردملا ، ىلع  ريسن  انك  امنيب 

.يسأر يف  لوجت 
؟ ينع ورافلأ  عفادي  مل  ول  تلعف  تنك  اذام   ـ

؟ لاؤسلا اذه  ينلأست  اذامل   ـ
يرقفلا دومعلا  اذه  نم  لّقتتت  كترظن  تدهاش  ينأل   ـ

.رثكأ كقوري  نينثالا  نحن  انم  يأ  تلءاستف  يلإ ،
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نع بيجي  نأ  دب  ال  اذهو  ةرايسلا ، هذه  لخاد  انأ   ـ
.كلاؤس

.قيرطلا بوص  ديدج  نم  ًاتفتلم  ُتمتمت  هاوأ ،  ـ
؟ يفقوم يف  باترت  تنك  له  هاوا ... » « ـ لا هذه  ام   ـ

.ال ال ،  ـ
تثكمو تسرطغت  ُتنك  امبرل  ورافلأ ، ينمّلكي  مل  ول   ـ
تلسوت ُتنك  كليحر ، ىلع  قئاقد  رشع  دعب  نكلو ، كانه ،

نم ةيناثلا  يعابرلا  عفدلا  ةرايس  ىلإ  ينلصويل  مهدحأ  ىلإ 
؟ نآلا ديعس  تنأ  له  .كب  قاحللا  لجأ 
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سيراب
نتم ىلع  دوعصلا  يف  حاجنلل  نونجم  قابسب  هبشأ  ناك 

ةيوجلا طوطخلا  بتكم  نم  انمّدقت  امنيح  .سيراب  ةرئاط 
.ًابيرقت تمت  دق  نيرفاسملا  باكرإ  هيلمع  تناك  ةيسنرفلا ،
ةرغاش نكامأ  ةرشع  وحن  كانه  لازي  ال  ناك  ظحلا  نسحل 

نيقرتخم نامألا  ةزهجأ  انب  ربعت  نأ  ةفيطل  ةفيضم  تلبقو 
لبق تحجنو ، .مهرود  نورظتني  نيذلا  ليوطلا  باكرلا  لتر 

نيتملاكم ءارجإ  يف  راطملا ، رخؤم  ةرئاطلا  رداغت  نأ 
، ليللا طسو  هتظقيأ  يذلا  رتلاو  عم  ةدحاو  نيتزيجو ،
، امهيلع ُتحرطو  .ًامئان  نكي  مل  يذلا  يروفيإ  عم  ىرخأو 

نيأ هسفن : لاؤسلا  ابوروأ ، ىلإ  انتدوع  نع  نلعأ  انأو 
ةدقعم تارابتخا  ءارجإل  ةءافك  رثكألا  ربتخملا  دجن  نأ  اننكمي 

؟ يوونلا ضمحلا  ىلع 
يفو .انلوصو  ذنم  هلزنمب  قاحتلالا  يروفيإ  اناجر 
لراش راطم  نم  يسكات  ةرايس  انتلصوأ  ًاحابص ، ةسداسلا 
وهو بابلا  انل  يروفيإ  حتف  .سيول  ناس  ةريزج  ىلإ  لوغيد 

.مونلا ءادر  يف 
دقو نالصتس ، ىتم  طبضلاب  ًافراع  تنك  ام  انل : لاق 

.ًارخؤم مونلاب  أجافأ  يسفن  تكرت 
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يف هراظتنا  ىلإ  اناعدو  ةوهقلا  انل  ّدعيل  خبطملا  ىلإ  أفكنا 
أكتم ىلع  سلجو  ةينيص  هدي  يفو  داع  مث  لابقتسالا ، ةعاق 

.انتلابق
مونلا عطتسأ  مل  ينإ  ايقيرفإ ؟ يف  ًاذإ  امتدجو  اذام   ـ

.امكلاصتا دعب  نفج  يل  قبطي  نأ  ليحتسملا  نمف  امكببسب ،
ذاتسألا ىلإ  اهتمدقو  اهبيج  نم  ةلكلا  اريك  تجرخأ 

غلابب ةداملا  صحفتو  هيتراظن  يروفيإ  بّتر  .زوجعلا 
.مامتهالا

؟ ربنع يهأ   ـ
يف ءارمحلا  خطللا  نكل  ءيش ، لك  لهجأ  ُتلز  ام   ـ

.مد حجرألا  ىلع  يه  لخادلا 
؟ اهامتدجو نيأ  ةبوجعألل ! اي   ـ

.عطقلا هتددح  يذلا  قيقدلا  عقوملا  يف  تبجأ :
يرقف دومعل  يردصلا  صفقلا  قوف  اريك : تفدرأ 

.ربقلا نم  هانجرخأ 
! ميظع فاشتكا  هنكل  يروفيإ : فته 

.ةقرو هنم  جرخأو  ًاجرد  حتفف  هبتكم ، ةيحان  هجتاو 
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صنلل اهب  تمق  يتلا  ةريخألا  ةمجرتلا  يذ  يه  اه   ـ
.اهآرقإ ةيزيغلا ، ةغللاب  بوتكملا 

يفنأ تحت  اهزهي  يروفيإ  ناك  يتلا  ةقيثولا  ُتلوانت 
: ٍلاع توصب  تأرقو 

يملعم تعدوأو  تايركذلا ، ةناوطسأ  ُتلصف  دقل  »
ةيدبألا لالظ  َقبتل  .اهدّحوت  يتلا  ءازجألا  تانطوتسملا 

ملعي الو  موجنلاب .، ةعصرملا  اياوزلا  تايثالث  تحت  ًةيفخم ،
.لصألا سراح  وه  مهدحأ  ليل  .سووانلا  موقي  نيأ  دحأ 
ةيلايخلا ةنمزألا  عامتجا  دنع  هظاقيإ ، نم  دحاو  لك  عنتميلف 

«. رديبلا ةياهن  مسترتس 
نآلا نم  ذختي  زغللا  اذه  نأ  دقتعأ  زوجعلا : ذاتسألا  لاق 

يف نايردأ  ةقترح  لضفب  كلذك ؟ سيلأ  هانعم ، لك  ًادعاصف 
ىلع انتلد  يتلا  ةناوطسألا  ملكتت ، ةناوطسالا  انلعج  جيرف » »

حجرألا ىلع  هفاشتكا  مت  ثيح  ريهشلا  سووانلا  .ربق  عقوم 
هتيمهأ اوكردأ  نيذلا  كئلوأ  .داليملا  لبق  عبارلا  فلألا  يف 

.ضرألا يصاقأ  ىلإ  اهولمحو  ءازجألا  اولصف 
؟ ةلحرلا هذه  لثم  اذامل  كلذ ؟ نم  ةياغلا  ام  تلأسو :

ىلإ اهامتجرخأ  يتلا  ةثجلا  ىلع  دحأ  رثعي  ال  ىتح   ـ
سمه .تايركذلا  ةناوطسا  اهيلع  امتدجو  يتلاو  رونلا ،
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«. لصألا سراح  وه  مهدحأ  ليل   » هيبجاح ًابّطقم  يروفيإ 
معان قرع  ذخأو  ًابحاش ، زوجعلا  ذاتسألا  هجو  ىسمأ 

.هنيبج نم  رطقي 
؟ كجعزي ام  كانه  له  اريك : تلأس 

لك هل  تسّرك  دقل  هيتفش : تلع  ةرحاس  ةماستباو  لاق ،
دحأ نكي  مل  اميف  هيلع ، روثعلا  نم  ًاريخأ  امتنكمتو  يتايح ،
يف ًاموي  تنك  ام  ماري ، ام  نسحأ  ىلع  يننإ  يقيدصت ، ديري 

.ةحارلا نم  لاحلا  هذه  لثم 
ىلع سلجو  هردص  ىلع  هدي  عضو  زوجعلا  ذاتسألا  نكل 

.نوللا بحاش  وهو  أكتملا ،
فيك ًاذإ ، .قاهرإ  ثداح  درجم  هنإ  ًائيش ، وكشأ  ال  لاق :

؟ وه
؟ وه نم  هتلأس :

! يرقفلا دومعلا  اذه  كل ، ًابت   ـ
هنإ يروفيإ : ةلاح  ىلع  قلقت  تأدب  دقو  اريك ، تباجأ 

.فولأم ريغ  وحن  ىلع  ميلس  عضو  يفو  ًايّلك  رجحتم 
.هسفن ىلع  ًاينحنم  ذاتسألا  َّنأ 
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.فاعسإلا بلطأ  اريك : تلاق 
.مودي نل  اذه  نأ  دكؤأ  ًادحأ ، يبلطت  ال  ذاتسألا : رمأ 

هنع ناثحبت  يذلا  ربتخملا  نإ  .ليلق  تقو  انمامأ  ينيعمسا ،
يف لجع  ىلع  ناونعلا  امكل  تبتك  دقو  ندنل ، يف  دوجوم 
ول مهنأل  امكرذح ، افعاض  .لخدملا  دنع  تاظحالملا  رتفد 
مهنإ امكفده ، ىلإ  نالصت  امكوكرت  امل  امتفشتكا  امب  اوملع 
نكل رطخلل ، امكضيرعتل  فسآ  انأو  .ءيش  نع  اومجحُي  نل 

.نآلا تاف  دق  ناوألا 
؟ سانلا ءالؤه  مه  نمو  هُتلأس :

وه ام  كلانهف  كلذ ، حرشل  يل  حنسي  تقولا  دعي  مل   ـ
.ًالاجعتسا رثكأ 

.ريغصلا يبتكم  جرد  نم  رخآلا  صنلا  اذخ  امكوجرأ   ـ
.داجسلا ىلع  يروفيإ  راهناو 

ةلواطلا قوف  عوضوملا  فتاهلا  زاهج  اريك  تطقتلا 
كلسلا ىلع  دش  يروفيإ  نكل  فاعسإلا ، مقر  تبلطو  ةئطاولا 

.هعزتناو
! امكوجرأ انه ، نم  الحرا   ـ

.هسأر تحت  ةداسو  تعضوو  هبرقب  اريك  تثج 
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؟ ينعمست له  كدحو ، ككرتن  نأ  شاقن  عوضوم  سيل   ـ
الإ كيلع  ام  .ينم  ًادانع  دشأ  تنأو  ِكب ، بجعم  ينإ   ـ

.امكفارصنا ىدل  فاعسإلا  يبلطاو  ًاحوتفم ، بابلا  يعدت  نأ 
: هردص ىلع  ًاّداش  لاق  مث 

دعأ مل  ام  اعبات  امكوجرأ  ملؤم ! وه  مك  يهلإ ، اي   ـ
.فدهلا امتسمال  امكنإ  هزاجنإ ، ىلع  ًارداق 

؟ يروفيإ فده ، يأ   ـ
، نكمم فاشتكا  عورأ  يتزيزع ، اي  امتققح ، دقل   ـ

ِكنإ .امكئالمز  عيمج  هيلع  امكدسحيس  يذلا  فاشتكالا 
يتلا هذه  مدلا  ةلكو  اننيب ، لوألا  رفصلا ، لجرلا  ىلع  ترثع 

نإ نايرتس ـ  امكنكل  كلذ ، ىلع  ليلدلا  مّدقتس  امكتزوح  يف 
صنلا .امكتآجافم  ةمتاخ  امتغلب  ام  امكنأ  ًائطخم ـ  نكأ  مل 

، هايسنت ال  .هب  ملع  ىلع  نايردأو  يبتكم ، يف  يناثلا ،
.ةقيقحلا كاردإ  ىلإ  امكب  رمألا  لوؤيس 

هتايصوت اريك  عمست  ملو  يعولا ، نع  يروفيإ  باغ 
تنك امنيب  يولخلا ، يفتاه  ربع  فاعسإلا  تبلط  لب  ةريخألا ،

.بتكملا ةنازخ  شّتفأ  انأ 
: مدنلاب روعش  انباتنا  ىنبملا ، يف  انجورخ  دنع 

608



.كانه هدحو  هكرتن  نأ  يغبني  نكي  مل   ـ
...اندرط دقل   ـ

.ةيناث دعصن  لاعت  ايه  .انيمحيل   ـ
ةيناث برتقي  حارو  راذنإ  ةرافص  توص  ددرت  ديعبلا ، يف 

.ىرخأ ولت 
فّلختن الف  ةدحاو ، ةرمل  هيلإ  يغصن  انيعد  اريكل : تلق 

.عراشلا يف 
اهتفقوأف نايلروأ ، فيصر  دعصت  يسكات  ةرايس  تناك 

ترظن .لامشلا  ةطحم  ىلإ  انلصوي  نأ  اهقئاس  نم  ًابلاط 
رتفد نم  اهتعزتنا  يتلا  ةقرولا  اهتيرأف  ةلوهذم ، يلإ  اريك 
ناك .اهرداغن  نأ  لبق  يروفيإ  ةقش  لخدم  دنع  تاظحالملا 

ةيعمجلا  » ندنل ىلإ  ليحي  لجع  ىلع  هّطخ  يذلا  ناونعلا 
«. فورغ ثيمس  رماه   10 يثارولا ، ثحبلل  ةيناطيربلا 
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ندنل
يف انع  ثحبي  ءاجف  انلوصوب ، رتلاو  تملعأ  دق  ُتنك 

ملسلا لفسأ  دنع  انرظتني  ناك  ساركنب .» تناس   » ةطحم
.رطملا نم  يقاولا  هفطعم  ءارو  هادي  كرحتملا ،

؟ قئار جازم  وذ  كنأ  ودبي  ال  هتيأر : امدنع  هل  تلق 
! بنذملا نم  لءاستتو  ًاقلق ، يتليل  تمن  ينأ  روصت   ـ

.كتظقيأ ينأل  فسآ   ـ
ءاميس امكيلع  ودبت  ال  انيف : رظنلا  نعمي  وهو  لاق ،

.ةيفاعلا
عيباسألا هذه  نكت  ملو  ةرئاطلا  يف  ليللا  انيضمأ  دقل   ـ

بهذن ول  اذام  اريك : تلأسو  .صاخ  هجوب  ةحيرم  ةريخألا 
؟ نآلا

: يسكاتلا تارايس  لتر  وحن  انب  ًاهجوتم  رتلاو ، لاق 
لقألا ىلع  نوكأ  نل  .هنع  ينامتلأس  يذلا  ناونعلا  ُتدجو 
بناج ىلع  كلذ  نوكي  نأ  لمآ  .ءيش  لباقم ال  يمون  تعيض 

.ةيمهألا نم 
كيدل دعت  ملأ  ءادوسلا : ةبرعلا  نتم  قّلستأ  انأو  هتلأس ،
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؟ ةريغصلا كترايس 
عمتسأ مسالاب ، مهركذأ  نل  نمم  ديدعلل  ًافالخ  ينباجأ :
اهعيبب تمق  دقل  .يئاقدصأ  اهب  ينيصوي  يتلا  حئاصنلا  ىلإ 

.دعب 10 ام  يف  نكلو  امكل ، ةأجافم  ةئيهت  ددص  يف  ينإو 
ةيعمجلا ىلإ  بهذن  اننإ  .قئاسلل  لاق  ثيمس ، رماه 
نوثحبت متنك  يذلا  ناكملا  هنإ  ةيثارولا ، ثاحبألل  ةيزيلكنإلا 

.هنع
مدعبو يبيج  رعق  يف  يروفيإ  ةقروب  ظافتحالا  تررق 

...رتلاول اهركذ 
هلعل أ  كانه ، هلعفنس  اذام  فرعأ  نأ  يل  له  ًاذإ ، لأسف :

؟ ةوبأ رابتخا 
: لاق مث  ًايلم ، رتلاو  اهصحفتف  ةلكلا ، اريك  هترأ 

؟ هطسو يف  رمحألا  ءيشلا  اذه  امو  ةليمج ، ةدام   ـ
.مد اريك : تباجأ 

«، ونركناوب  » بيبطلا عم  انل  دعوم  ذخأ  يف  رتلاو  قّفُو 
رصعلاب صاخلا  يوونلا  ضمحلا  ةدحو  نع  لوؤسملا 

ةيميداكألا تحتف  ًارخاس : انل  لاقف  ميدقلا ، يجولويجلا 
؟ اهنم انسفنأ  مرحن  اذامل  باوبألا  نم  ديدعلا  ةيكلملا 
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ةصاخلا امكتافصب  فيرعتلا  ضفرب  يسفنل  ُتحمس   ـ
نكلو امكلامعأ ، ةعيبط  لوح  عسوتأ  مل  انئمطا ، .امكنم  لكب 

نأ هذهك ، ةريصق  ةلهم  يف  ةلباقم  ىلع  لوصحلل  تررطضا ،
ةقراخ ءايشأ  امكتزوح  يفو  ايبويثأ  نم  نامداق  امكنأ  نّيبأ 

نأل ديزملا  لوقأ  نأ  يعسو  يف  ناك  ام  .اهليلحت  يف  نابغرت 
! ءيش يأب  ينربخي  نأ  ىشاحت  نايردأ 

نم ليلق  يدل  ناكو  قلغنت ، انترئاط  باوبأ  تناك   ـ
...مونلا نم  كتظقيأ  ينأ  يلإ  لّيخ  مث  تقولا ،

.ةقرحم ةرظنب  رتلاو  ينقمر 
امكنأ مأ  ايقيرفإ ، يف  هامتفشتكا  امب  يناربخت  له   ـ
يذلا دهجلل  ًارظن  كلذ ، عم  يل  قحي  هلبأ ؟ تومأ  يناكرتتس 

الإ تسل  انأف  .ًاليلق  عالطالاب  ىظحأ  نأ  امكليبس ، يف  هلذبأ 
...ديرب يعاس  ًاقئاس ، ًاراسمس ،

ىلع انرثع  دقل  هتبكر : ىلع  نانحب  ةتّبرم  اريك ، هل  تلاق 
.قّدصي يرقف ال  دومع 

ماظع لاحلا ؟ هذه  لثم  يف  امكيلك  امكلعجي  يذلا  اذهو   ـ
يف نيبلك  ةئيه  يف  نيصمقتم  امتنك  امكنأ  دب  ال  ةرجحتم ؟

، نايردأ اي  يلوينابسا ، بلك  سأر  كل  نإو  اذه ، .ةقباس  ةايح 
؟ اريك كلذ ، نيرت  الأ 
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سأر يل  انأو ، اهتايموي : لجسب  هايإ  ةددهم  هتلأس ،
؟ كيأر يف   [1]« ركوك »

! هلقأ مل  ام  ينيلّوقت  ال   ـ
ةيزيلكنالا ةيعمجلا  مامأ  يسكاتلا  ةرايس  تفطصا 

مستت فرغلاو  ثيدح  زارط  اذ  ىنبملا  ناك  .ةيثارولا  ثاحبألل 
تاعاق ىلإ  يضفت  ةليوط  تارمم  تناكو  .ةيافك  زيمم  فرتب 

صاصتما بيبانأ  تازيهجتلا : نم  ديدعلاب  ةدوزم  صحف 
تدب ةدرّبم ، فرغ  ةينورتكلا ، رهاجم  ةذبان ، تالآ  ةجّردم ،

نم دشح  ةثيدحلا ، تالآلا  هذه  لوحو  .اهل  رخآ  ةمئاقلا ال 
.رثؤم ءودهب  نولمعيو  ءارمح  تازب  نودتري  نيثحابلا 

يف لمعلا  ريس  انل  ًاحراش  فرغلا  ةرايزل  ونركناوب  انبحطصا 
.ربتخملا

: لوقي وطسرأ  ناك  .ةعساو  ةيملع  تالاجم  انلامعأل    ـ
اذهو هسفن .» ءاقلت  نم  كلهيو  ومنيو  ىذغتي  ام  لك  يح  وه  »

نم ًاعون  يأ  جمارب ، هتاذ  يف  يوحي  ام  لك  يح  وه  : » ينعي
نكمتي نأ  بجي  ةيتامولعملاب .» ةصاخلا  دعاوقلاو  قئارطلا 
ءانبلو ىضوفلاو ، بارطضالا  ًابنجتم  روطتلا  نم  مسجلا 

؟ اهططخم ةايحلا  يفخت  نيأ  .ططخم  نم  دب  كسامتم ال  ءيش 
طويخ اودجت  ةيلخل ، ةاون  يأ  اوحتفا  .يوونلا  ضمحلا  يف 

ةيثارولا ةمولعملا  لك  ىلع  يوطنت  يتلا  يوونلا  ضمحلا 
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وه يوونلا  ضمحلا  .ةدودحم  ةزمرم ال  ةلاسر  يف  ام  عونل 
ايالخلا نم  تانيع  ذخأل  ةعساو  تالمح  نشب  ةثارولا ، ةماعد 

ةبارق ال تالص  انمقأ  .ةيضرألا  ةركلا  بوعش  فلتخم  ىدل 
ةيرشبلا تارجه  لايجألا ، ربع  انضرعو ، لابلا  يف  رطخت 

فالآ دنع  يوونلا  ضمحلا  ةسارد  انتدعاس  دقو  ىربكلا ،
.تارجهلا هذه  بسحب  روطتلا  ةيلآ  حيضوت  ىلع  دارفألا 

، ليج ىلإ  ليج  نم  ةمولعم  لقنب  موقي  يوونلا  ضمحلاف 
نم ردحتن  ًاعيمج  نحن  .انروطيو  جمانربلا  روطتي  اذكهو 

فاشتكا ىلإ  يدؤي  هيلإ  ءاقترالاف  كلذك ؟ سيلأ  ديحو ، نئاك 
ةيثارو تاقالع    [2]« نييوونالا  » ىدل دجنو  .ةايحلا  عبانم 

نم كئلوأو  ءالؤهل  نيبن  اذكهو  .ايريبيس  لامش  بوعش  عم 
يوونلا ضمحلا  سردن  كلذكو  ...مهدادجأ  قلطنا  نيأ 

ةرجش  » قاروأ ًارخؤم  انقطنأ  دقو  .تاتابنلاو  تارشحلل 
مويلا فرعنو  .ةنس  نويلم  نورشع  اهرمع  ايلوينم »

هنأ ءرملا  روصتي  ثيح ال  نم  يوونلا  ضمحلا  صالختسا 
.هل رثأ  يأ  هيف  يقب 

.ونراكناوب ىلإ  اهتمّدقو  اهبيج  نم  ةركلا  اريك  تجرخأ 
؟ ربنع وهأ  لأسف :

.يعانطصا جنتار  حجرألا  ىلع  هنإ  نظأ ، ال   ـ
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؟ ًايعانطصا كلذ  نوكي  فيك   ـ
؟ لخادلا يف  ام  ةسارد  كناكمإبأ  ةليوط ، ةياكح  اهنإ   ـ
.اهب طيحت  يتلا  ةداملا  قارتخا  ىلإ  لصوتن  نأ  طرشب   ـ
وهو ةركلا ، ىلإ  رظني  ناك  يذلا  ونركناوب  لاق  ينوعبتا !

.رثكأف رثكأ  رئاح 
.ةرمحلا ىلإ  ةبراض  ةمتع  هبش  يف  ًاقراغ  ربتخملا  ناك 
.فقسلا يف  زئت  نوينلا  ءاوضأ  تأدب  رونلا ، ونركناوب  لعشأ 

ةمزلم يّكف  نيب  ةركلا  تّبثو  دنسم  الب  يسرك  ىلع  سلج 
، ىدس نكلو  حطسلا  ّزحي  نأ  عضبم  ةرفشب  لواحو  .ةريغص 

ىتح نكمتت  مل  ةساملأ  نسب  اهنع  ضاعتساو  هتادأ  ّفصف 
ةعاقلا رييغت  ىلإ  بيبطلا  رطضاف  .ةركلا  زيزحت  نم  يه 

ىلع هب  ّضقناو  رزيللا  ىلإ  ةرملا  هذه  ًائجال  ةقيرطلاو ،
.قالطإلا ىلع  ًاعانقإ  دشأ  تناك  ام  ةجيتنلا  نكل  ةركلا ،

! ينوعبتا ايه  يكلا ، ءاودلا  رخآ  ًانسح ، لاق :
، ةبيرغ تاّزب  بيبطلا  انمّلس  ثيح  ةلزاع ، ةفرغ  انلخد 

ءيش نكي  ملو  نيمدقلا ، لفسأ  ىلإ  سأرلا  ةمق  نم  انتّطغ 
.ةوسنلق وأ  نازافق  الو  ناتراظن  ال  ًائتان ،

يرجنس له  يمفب : ةقصتلملا  ةمامكلا  ءارو  نم  تلأس 
؟ مهدحأل ةيحارج  ةيلمع 
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ضمح يأب  ةنيعلا  ذخأ  ثيولت  يشاحت  بجي  نكلو  ال ،  ـ
ةفرغ ىلإ  لخدنس  ًالثم ، يوونلا  كضمحب  بيرغ ، يوون 

.ةمقعم
.دسلا مكحم  ضوح  مامأ  يسرك  ىلع  ونركناوب  سلج 

هيدي رمغ  مث  هقلغأو ، لقتسملا  لوألا  مسقلا  يف  ةركلا  عضو 
اهلقني يك  لخادلا  نم  لمعي  حارو  طاطملا  نم  نيزافق  يف 
ةركلا تبث  .هفيظنت  مت  امدعب  ضوحلا ، نم  يناثلا  مسقلا  ىلإ 

لئاس مسقلا  حاتجاف  ًاريغص ، ًامامص  رادأو  ةدعاق  ىلع 
.فافش

؟ اذه ام  ُتلأس :
.لئاس توزآ » : » اريك تباجأ 

.رفصلا تحت  ةيوئم  ةجرد   195.79 ونركناوب : فاضأ 
ليعفت نود  لوحت  ًادج  ةيندتملا  لئاسلا  توزآلا  ةرارح  نإ 

وأ يوونلا ، ضمحلا  فالتإ  ىلع  ةرداقلا  تاميزنألا  لمع 
امهلمعتسأ ناذللا  نازافقلاو  .اهجارختسا  دارملا  تانيتوربلا 

نأ ةركلا  ءاشغ  ثبلي  نل  .قورحلا  يفالتل  نايعون  نالزاع 
.ققشتي

دارطاب رئاحلا  ونركناوب ، نكل  ءيش ، ثدحي  مل  فسألل ،
.مالستسالل ًادعتسم  نكي  مل  عقاولا ، ءازإ 
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اذه مويلهلا 3 . لامعتساب  ًايرذج  ةرارحلا  ضفخأس   ـ
تمواق اذإف  .قلطملا  رفصلا  نم  بارتقالاب  حمسي  زاغلا 

نع ىلختأ  ةيرارحلا  ةمدصلا  هذه  لثم  هذه  مكتدام 
.رخآ لح  يدنع  ىقبي  نلو  ةلواحملا ،

.رهاظ ءيش  ثدحي  ملف  ًاريغص ، ًاروبنص  ونركناوب  رادأ 
: انل لاقو 

.يناوثلا ضعب  رظتننل  يئرم ، ريغ  زاغلا   ـ
جاجز ىلع  انراظنأ  انّتبث  دق  اريكو ، رتلاو  انأ ، انك ،
ءاقبلا ىلع  نيرداق  انك  ام  .انسافنأ  نيسباح  ضوحلا 

ريغ ةرشقلا  لايح  ةديدع ، دوهج  دعب  اذكه ، نيزجاع 
تلّكشت ةأجف ، نكلو  .مجحلا  اذهب  ريغص  ءانإل  ةكهتنملا 

رسك ناكو  .فاجلا  هبش  رادجلا  ىلع  ًادج  ةفيفط  ةباصإ 
هرهجم ينيعب  هينيع  ونركناوب  قصلأ  .ةركلا  زّزح  دق  طيسب 

: انتيحان ًاريدتسم  فتهو  .ةقيقد  ةربإ  هديب  جلاعو  ينورتكلالا 
نم نكمتنس  مكتدام ! نم  ةنّيع  ذخأب  تحجن  دقل   ـ

.تاعاس عضب  قرغتسيس  كلذ  نكل  ليلاحتلا ، ةرشابم 
.ام ةجيتن  ىلع  لصحن  املاح  مكيعدتسأس 

دعب ةلزاعلا  ةفرغلا  ربع  انجرخو  هربتخم  يف  هانكرت 
.انتازب نع  يلختلا 
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تاريذحتب ينتركذف  تيبلا ، ىلإ  ةدوعلا  اريك  ىلع  ُتحرتقا 
ىلع ًالعف  يوطني  حارتقالا  اذه  ناك  نإ  ينتلأسو  يروفيإ 
يف ًابغار  تنك  ينكل  انءاويإ ، رتلاو  انيلع  ضرع  .ةمكح 

لقتساف فيصرلا ، ىلع  انقرتفا  .ةفيظن  بايث  يفو  مامحتسالا 
انأ انبكر  اميف  ةيميداكألاب  قاحتلالل  يئابرهكلا  راطقلا  رتلاو 

«. لو سيرك  ةحاس   » هاجتاب يسكات  ةرايس  اريكو 
، عاطتسملا ردق  ةغراف  ةجالثلاو  ًاربغم ، لزنملا  ناك 

انلواح امدعبو  نيقهرم ، انك  .اهانكرت  املثم  ةفرغلا  ةيطغأو 
.انضعب يعارذ  نيب  انمن  بيترتلا ، نم  ءيش  ءافضإ 

نع ىده  ريغ  ىلع  تشتفف  فتاهلا ، سرج  انظقيأ 
.ًاديدش ًاناجيه  ًاجئاه  رتلاو  ادب  .ةعامسلا  تعفرو  زاهجلا 

؟ نالعفت اذام  ًاريخأو   ـ
انحبصأ كلذبو  انتظقيأو ، نيمئان  انك  اننأ  رّوصت   ـ

.نيصلاختم
ربتخملا يف  امكراظتناب  انأ  ةعاسلا ؟ ىلإ  امترظن  له   ـ
تلصتا تنك  نإ  تبكترا  بنذ  يأ  ةقيقد ، نيعبرأو  سمخ  ذنم 

؟ امكب
يذلا ام  يولخلا ، يفتاه  يعامس  مدع  ببسلا  ناك   ـ

؟ ةلجعلا بجوتسي 
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يف يل  هلوق  ونركناوب  بيبطلا  ضفر  طبضلاب ،  ـ
لوثملا ينم  ًابلاط  ةيميداكألا  يف  يب  لصتا  هنكل  امكبايغ ،

.يب اقحلاو  ًاذإ  امكبايث  ايدترا  ةعرسلا ، ىصقأب  ربتخملا  ىلإ 
مهنأب اهتربخأو  اريك  تظقيأ  .يهجو  يف  طخلا  رتلاو  لفقأ 
تسبلو اهلاطنب  ىلإ  تبثوف  .ربتخملا  يف  حاحلإب  اننورظتني 

قلغأ تنك  امنيب  عراشلا ، يف  ينرظتنت  تضمو  فوص  ةزنك 
انلصو امدنع  ءاسم  ةعباسلا  ةعاسلا  تناك  .لزنملا  ذفاون 

ةعاق عرذي  ونركناوب  ناك  فورغ .» ثيمس  رماه   » ىلإ
.ًاباهذو ةئيج  ةيلاخلا  ربتخملا 

ىلإ يناعبتا  ءيجملا ، يف  امترخأت  دقل  ًالئاق : متمت 
.ثداحتن نأ  بجب  يبتكم ،

رونلا ًائفطم  رئاتسلا  لدسأ  ضيبأ ، رادج  ةلابق  انسلجأ 
.ًافشاك ًاءوض  ًالعشمو 

هبشت انيلع  اهضرع  يتلا  ةفافشلا  ىلوألا  ةروصلا  تناك 
.اهتكبشب ةقصتلم  بكانعل  ةرمعتسم 

ةجاح يف  انأو  ةقلطم  ةلاحتسا  نع  َّمني  هتدهاش  ام   ـ
.ةهكنلا ئيس  ًابلقم  وأ  ًامخض  ًاعادخ  اذه  ناك  نإ  فرعأل 
امكايازمل ةاعارم  امكلابقتسا  ىلع  حابصلا  اذه  ُتقفاو 

ىطختي اذه  نكل  ةيكلملا ، ةيميداكألا  تايصوتلو  ةصاخلا 
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نيلاتحمل دهشأل  رطخلل  يتعمس  ضّرعأ  نلو  دودحلا 
.ًاثبع يتقو  ناعّيضي 

.ونركناوب ةدح  باعيتسا  يف  ةبوعص  دجن  اريكو  انأ  انك 
؟ تفشتكا اذام  اريك : هتلأس 

ةرك تدجو  نيأ  ينيربخأ  كلاؤس ، نع  ةباجإلا  لبق   ـ
؟ فورظ ةيأ  يفو  هذه ، جنتارلا 

تناك .وموأ  يداو  لامش  ىلإ  موقي  حيرض  رعق  يف   ـ
.رجحتم يرشب  يرقف  دومع  صق  ىلع  زكترت 

! ةبذاك تنأ  ليحتسم ،  ـ
يدل سيل  تنأ ، كنأش  ينأش  بيبطلا ، يديس  عمسإ ،  ـ

نايردأ ّرح ! تنأف  نالاتحم  اننأ  دقتعت  َتنك  اذإو  هردهأ ، تقو 
ضعبب عتمتأ  انأو  ةلمتكم ، هترهش  ةيكلف  ءايزيف  ملاع 
انمهتت ام  انل  تنّيب  ول  ًاذإ ، .اهزربأ  نأ  يغبني  يتلا  تانسحلا 

! هب
يبتكم ناردج  يطغت  نأ  كعسو  يف  يتسنآ ،  ـ
رهظُي وهو  لاق  مث  .ام  ًائيش  رمألا  ريغي  نلف  كتاداهشب ،

.ةروصلا هذه  يف  نيرت  اذام  ةيناث : ةفافش  ةروص 
.ةقيقد يوون  ضمح  طويخو  تاّينه 
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.طبضلاب وه  اذه  عقاولا ، يف  لجأ ،  ـ
؟ كل ةلكشم  اذه  ببسي  لهو  هتلأسف :

ليلحتو ةنّيع  ذخأ  نم  انكمت  تلخ ، ةنس  نيرشعل   ـ
ةرشحلا تناك  .ربنعلا  يف  ةظوفحم  ةسوسل  يوونلا  ضمحلا 

راد و« نيزج »  » نيب تفشتكا  دقو  نانبل ، نم  ةمداق 
ةرجحتملا اهمدق  تناك  .ربنعلا  يف  تقلع  ثيح  ءاضيبلا »

ةئام ةرشحلا  هذه  رمع  ناك  .اهتئيه  لماك  ىلع  تظفاح 
نم همّلعت  اننكمأ  ام  لك  روصتت  كنإ  .ةنس  نويلم  نيثالثو 

مدقألا ةداهشلا  اذه ، انموي  ىتح  لكشي ، يذلا  فاشتكالا  اذه 
.دقعم يح  مسج  ىلع 

؟ انب كلذ  ةقالع  ام  نكلو  مكلجأ ، نم  طبتغم  انأ  تلق :
نيأ ًادبأ  ىرأ  ال  انأو  قح ، ىلع  نايردأ  رتلاو : لخدت 

.ةلكشملا نمكت 
نأ ءافجب ، ونركناوب  فدرأ  ةداسلا ، اهيأ  ةلكشملا ،  ـ

ةثالث مدقأ  وه  هتسارد  ينم  متبلط  يذلا  يوونلا  ضمحلا 
نم .فيطلا  ملع  انل  هنّيب  ام  لاح  لك  يف  اذه  فاعضأ ،

! ةنس نويلم  ةئامعبرأ  ىلإ  ىتح  هرمع  ىقري  نأ  لمتحملا 
.قراخ فاشتكال  هنإ  سامح : ينلكو  تلق ،
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، رهظلا دعب  لهتسم  دنع  هدقتعن  انك  ام  ًاضيأ  اذهو   ـ
لاحلا يف  مهتيدان  نيذلا  يئالمز  ضعب  ىدبأ  ولو  ىتح 
ةثلاثلا ةروصلا  هذه  يف  اهنورت  يتلا  تاّينهلا  نإ  .ةبيرلا 

.تالؤاستلا ضعب  تراثأ  اهنأ  ثيحب  ةزاتمم  ةلاح  يف  يه 
مل يذلا  صاخلا  جنتارلا  اذه  نأ  ضرتفنلو  نكيلف ، نكلو 

، نامزلا اذه  لك  لاوط  اهامح  دق  هديدحت ، نم  ةتبلا  نكمتن 
هذه ىلإ  ًاديج  اورظنأ  نآلاو ، .ًامامت  هيف  كشأ  ام  وهو 
ربع ةقباسلا  ةروصلل  ميخضت  اهنإ  ةفافشلا ، ةروصلا 
الأ دّوأ  مكوجرأ ، طئاحلا ، نم  اوبرتقا  .ينورتكلالا  رهجملا 

.رذعلا ناك  ًاّيأ  دهشملا  اذه  مكتوفي 
.ونركناوب ينم  بلط  امك  رتلاوو ، اريكو  انأ  انبرتقا 

؟ نورت اذام  ًاذإ ،  ـ
نم ةيغبص  اهنإ  ةرهاظ : ةروصب  ةبرطضم  اريك  تنلعأ 

! ةأرما ناك  لوألا  ناسنإلا  نأ  يأ  ، [x[3 عون
هيلع مترثع  يذلا  يرقفلا  دومعلاف  ديكأت ، لكب  لجأ ،  ـ
ببسب بضاغ  ينأ  اونظت  نكلو ال  لجرل ، سيلو  ةأرمال  وه 

.ءاسنلل ًاهراك  تسل  انأ  كلذ ،
له قراخ ، ءيشل  هنإ  مهفأ ، تلز ال  ام  اريك : ينتشوشو 

.مدآ لبق  ءاوح  تدلُو  دقل  ةمستبم : هل  تلاقو  .كلذ  ظحالت 
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.ةذف ةعفص  لجرلا  ةينانأ  ىقلتت  فوس  ُتفضأ :
نكلو حازملا ، ىلإ  اودمعت  نأ  مكل  قحي  ونركناوب : فدرأ 

اذام يل  اولوقو  برق  نع  اونياع  ةبارغ ! دشأ  وه  ام  كانه 
.نوظحالت

اذه بيبطلا ، يديس  زاغلألاب ، بعللا  يف  يل  ةبغر  ال   ـ
لمعلا نم  دقع  ةليصح  يلإ  ةبسنلاب  هنإ  ريثم ، فاشتكالا 

، ًاتقو ًانلك  حبرنس  كجعزي ، يذلا  ام  انل  لق  ًاذإ  تايحضتلاو ،
.ًادج نيمث  كتقو  نأ  تمهف  يننظأو 

مّلس ول  ام  يف  ًاقراخ  مكفاشتكا  نوكي  دق  يتسنآ ،  ـ
نأ يلثم  ًاديج  نيفرعت  كنكل  ءارولا ، ىلإ  ةدوعب  روطتلا 
هذه نأ  لاحلا  .عجارتن  نأ  ال  ...مدقتن  نأ  ديرت  ةعيبطلا 

كتايغبص نم  ةئيهت  رثكأ  يه  انه  اهدهاشن  يتلا  تايغبصلا 
! يتايغبصو

! يتايغبص نم  كلذكو  رتلاو : لأس 
.مويلا ءايحألا  رشبلا  عيمج  تايغبص  نم  ًاروطت  رثكأ   ـ
؟ كلذ لوق  ىلإ  كعفدي  يذلا  ام  هآ ، هلوق : رتلاو  عبات 

وه ًاليدب ، هوعدن  يذلا  انه ، ريغصلا  ءزجلا  اذه   ـ
تايغبصلا نم  جوزب  وضع  لك  ىلع  ةعضومتم  تانيج 
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نوكي نأ  كشأو  ًاينيج ، اهليدعت  مت  ةريخألا  هذه  .ةسناجتملا 
ولف .ةنس  نويلم  ةئامعبرأ  لبق  هروصت  نكمأ  لثامم  ءيش 
هذه مامتإل  اهيلإ  متأجل  يتلا  ةقيرطلا  نآلا  يل  متحرش 

ةرشابم عجرأ  نأ  نولضفت  متنك  اذإ  الإ  ةيلزهلا ، ةيحرسملا 
؟ ةيميداكألا ةرادإ  سلجم  ىلإ 

.تعمس ام  اهلهذأ  دقو  يسرك ، ىلع  اريك  تسلج 
؟ تايغبصلا هذه  ليدعت  مت  فده  يأل  تلأسف :

بيجأس نكلو  مويلا ، ثيدح  ةينيجلا  ةجلاعملا  تسيل   ـ
ىلع لخدتلا  نم  عونلا  اذه  ربتخن  نحن  .كلاؤس  نع 
ضعب وأ  ةيثارولا  ضارمألا  نم  ةياقولا  فدهب  تايغبصلا 

ةهجاومب انل  حامسلاو  تارييغت ، ثادحإو  ناطرسلا ، عاونأ 
لاجم يف  لخدتلا  .انم  عرسأ  ةريتوب  روطتت  ةيتايح  فورظ 

، ةايحلا لئاسم  ّلح  ةقيرطل  حيحصت  ام ، ًاعون  وه ، تانيجلا 
.اهب ببستن  يتلا  كلت  اهنم  تالالتخالا ، ضعب  حالصإو 

اذه سيل  نكلو  ةدودحم ، ريغ  ةيبطلا  دئاوفلا  نإ  راصتخاب 
يف اهومتفشتكا  يتلا  ةأرملا  هذه  .ءاسملا  اذه  انمهي  ام 

ضام ىلإ  هنيع  تقولا  يف  يمتنت  نأ  اهنكمي  وموأ ال  يداو 
نآلاو .لبقتسملا  راثآ  يوونلا  اهضمح  يف  يوحتو  قيحس 
ةزئاجب نوملحت  متنك  له  عادخلا ؟ اذه  لثم  اذامل  يل  اولوق 

اذه ىلع  ّظف  لكشب  يشغ  نيلواحم  يتلافك  نولمأتو  لبون 
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؟ وحنلا
مهفتأ انأ  .ّشغ  يأ  رمألا  يف  سيل  اريك : تضرتعا 
ةركلا هذهو  .كلذب  كل  مسقأ  ًائيش ، عرتخن  مل  اننكل  ككوكش 

، ةحرابلا لبق  بارتلا  نم  اهانجرخأ  اهاوتحم  تلَّلح  يتلا 
يف نكي  مل  اهتقفار  يتلا  ماظعلا  رّجحت  لاح  نأ  ينقّدصو 

دومعلا اذه  ىلع  روثعلا  اندّبك  ام  َتفرع  ول  .اهفييزت  ناكمإلا 
.انقدص يف  ةظحل  تبترا  امل  يرقفلا ،

ول ًانمض  كلذ  ضرتفي  ام  نوكردتأ  بيبطلا : لأس 
؟ مكتقّدص

داع .انعامسل  دعتسم  هنأ  ةأجف  ادبو  هتجهل  ونركناوب  لّدب 
.رونلا ءاضأو  هبتكم  ءارو  ًاددجم  سولجلا  ىلإ 

مأ نأو  مدآ  لبق  تدلُو  ءاوح  نأ  ينعي  اذه  اريك : تباجأ 
اهروصتن انك  امم  ريثكب  مدقأ  صاخ  هجوب  يه  ةيرشبلا 

.ًالعف انعيمج 
هذه تناك  نإ  .بسحو  اذه  سيل  يتسنآ ، اي  ال ،  ـ
يف اهرمع  ىقري  اهتساردب  تمق  يتلا  ةيطيخلا  تاينهلا 

لعفلاب ضرتفي  اذه  ةنس ، نويلم  ةئامعبرأ  ىلإ  ةقيقحلا 
اهحرش دق  ةيكلفلا  ءايزيفلا  ملاع  ككيرش  نوكي  ةريثك ، ًارومأ 
كرود ىلع  تبِّردت  انه  ىلإ  كمودق  لبق  روصتأ  ينأل  كل ،
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.ناقتالا ىهتنمب 
نعو .ًاقالطإ  ليبقلا  اذه  نم  ًائيش  لعفن  مل  ًاضهان : تلق ،

؟ ثدحتت ةيرظن  ةيأ 
نإ .ًالعف  تسل  امم  رثكأ  ًالهاج  ينوبسحت  ال  ايه ،  ـ

ضعب عم  اهضعب  ىقالتي  اننهم  يف  اهب  موقن  يتلا  ثاحبألا 
لاجر نم  ديدعلا  قفتي  ذإ  ًاديج ، كلذ  نوفرعت  امك  ًانايحأ ،
فصق ةرمث  نوكي  دق  ضرألا  ىلع  ةايحلا  لصأ  نأ  ملعلا 

هذه نأو  ةيكلفلا ؟ ءايزيفلا  ملاع  يديس  كلذك ، سيلأ  كزاينل ،
« نيسيلغ  » راثآ فاشتكا  مت  امدنع  اهل  ًامعد  تدجو  ةيرظنلا 

.كلذ ةفرعم  نولهجت  مكنظأ ال  .بنذم  ليذ  يف 
ليذ يف  ةتبن  ىلع  روثعلا  مت  له  ًاهودشم : رتلاو ، لأس 

؟ بنذم
، رتلاو اي  كلت ، ةيراتسولا )  ) نيسيلغلا ةتبن  تسيل  ال ،  ـ

يساسأ ءيزج  ةينيمآلا ، ضامحألا  طسبأ  يه  نيسيلغلا 
اهنم ةنّيع  ذخأ  تساد » راتس   » رابسملا نإ  .ةايحلا  روهظل 
ةفاسم ىلع  رمي  ناك  امنيب  دلياو ،»  » بّنذملا ليذ  يف 

تانيتوربلاو .ضرألا  نم  رتموليك  نويلم  نيعستو  ةئامثالث 
ماسجألا تاميزنأو  ايالخلاو  ةفاك ، ءاضعألا  لكشت  يتلا 

.ةينيمآ ضامحأ  نم  لسالس  نم  فلأتت  ةّيحلا ،
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اذه ءاج  ةيكلفلا ، ءايزيفلا  ءاملع  ظح  نسحلو   ـ
ًالصأ تدجُو  ضرألا  ىلع  ةايحلا  نأ  ةركف  زّزعيل  فاشتكالا 

الأ ضعبلا ، دقتعي  امم  ًاراشتنا  رثكأ  يه  ثيح  ءاضفلا  يف 
دعُي نكلو  .يثيدح  ًاعطاقم  ونركناوب  فدرأ  اذه ؟ يلوقب  غلابأ 

تالوادت ةجيتن  تناك ، ضرألا  نأب  انماهيإ  نونجلا  نم 
.انلثم ةدقعم  تانئاكب  ةلوهأم  ةموؤشم ،

؟ ًاذإ حرتقت  اذام  اريك : تلأس 
ىلإ يمتنت  نأ  اهنكمي  مكءاوح ال  نإ  كل ، هُتلقو  قبس   ـ
نأ نوديرت  متنك  اذإ  الإ  ًاينيج ، ةلّدعم  ايالخ  لمحتو  يضاملا 
هذه يف  ىلوألا  ةناسنإلا  لب  لوألا ، ناسنإلا  نأ  قدصن 
! رخآ بكوك  نم  ةمداق  وموأ  يداو  ىلإ  تلصو  دق  ةلاحلا ،
كنكل ينينعي ، امب ال  متهأ  نأ  ديرأ  ال  ًالئاق : رتلاو ، لخدت 

ىلإ ندنل  نم  رفسلا  نكمي  هنأ  يتدج  ةدلاو  َتربخأ  ول 
ةرشع عافترا  ىلعو  تاعاس ، عضب  لالخ  يف  ةروفاغنس 

، ًانط نيتسو  ةئامسمخ  نزت  ةورسنوك  ةبلع  يف  رتم  فالآ 
لوخدل ًاحلاص  تنكو  اهتيرق  بيبط  ىلإ  كب  تشو  تناكل 

نع انه  كثدحأ  الو  هلوق ! مزلتسي  امم  لقأ  تقو  يف  ىوأملا 
ىلع طوبهلا  نع  الو  توصلا ، نم  عرسأ  ناريط  تالحر 
ذخأي نأ  عاطتسا  يذلا  رابسملا  نع  كلذك  الو  رمقلا ، حطس 
ةفاسم ىلع  بّنذم  ليذ  نم  ةينيمآلا  كضامحأ  نم  ةنيع 
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يغبني اذامل  ضرألا ! نم  رتموليك  نويلم  نيعستو  ةئامثالث 
؟ لايخلا نم  ديزم  ىلإ  اننيب  ًاملع  سانلا  دشأ  رقتفي  نأ  ًامود 
ًالوط ةفرغلا  عرذي  حارو  ًابضغ  طاشتسا  دق  رتلاو  ناك 
ةأجف فقوت  .هتعطاقمب  رطاخيل  دحأ  نكي  ملو  ًاضرعو ،

: ونركناوب ىلإ  ةرتوتم  عبصأب  ًاريشم 
مكنإ .عادخنالا  يف  مكتقو  نوضمت  ملعلا ، لاجر  متنأ ،  ـ

ال امدنع  .مكبارتأ  ءاطخأ  يف  رارمتساب  رظنلا  نوديعت 
ُتدقف دقل  .كلذ  ضيقن  يل  اولوقت  الو  تنأ ، كبارتأ  نونوكي 

ىلع اولصحت  يكل  تاينازيم  ةيوست  لواحأ  انأو  يرعش 
املك كلذ ، نم  مغرلابو  .ءيش  لك  قلخ  ةداعإل  يفاكلا  لاملا 

: ماودلا ىلع  اهسفن  ةرابعلا  عمسن  ةددجم ، ةركف  تزرب 
! قّدصي رمأ ال  كلذ ، عم  هنإ ، ليحتسمو ! ليحتسم  ليحتسم ،

ةنس ةئامل  هروصت  لمتحملا  نم  ناك  تايغبص  ليدعت  نألأ 
تناك ولو  ىتح  ةيمهأ  ةيأ  كثاحبأ  اولوأ  اوناك  لهو  تلخ ؟

لك يف  َّيريدم  سيل  نيرشعلا ؟ نرقلا  علطم  يف  تيرجأ 
.ريغ ال  ًارينتسم  ةحارصب  كوربتعا  اوناك  دقل  ...لاوحألا 

ذنم نايردأ  فرعأ  ةينيجلا ، ةسدنهلا  يف  بيبطلا  يديس 
يأ نأش  يف  هب  باترت  نأ  ينعمست ، له  كعنمأ ، انأو  روهش ،

سمالت ...ةماقتساب  مستي  كتلابق  سلاجلا  لجرلا  له  .شغ 
! ةقامحلا ةجرد  ًانايحأ 

628



.هرودب ًالك  ونركناوب  انقمر 
ةيميداكأ ةرادإ  ليكو  يديس  كتنهم ، نع  تدعب  دقل 

طيحأ نل  ًانسح ، ًايماحم ! نوكت  نأ  كب  ًايّرح  ناك  دقل  مولعلا ،
اذه لوح  ًامدق  انتسارد  لصاونس  لب  ًاملع ، كترادإ  سلجم 

يتأيسو .ديدحتلاب  كلذو  هفشتكنس ، ام  تبثأ  فوس  .مدلا 
ةذاش تالاح  نم  هانفشتكا  دق  نوكن  ام  ركذ  ىلع  يريرقت 
يأ معدو  ةيضرف  يأ  حرط  ىشاحتيسو  ةكسامتم ، ريغ 

مكنكل هرشن ، اونسحتست  ام  اورشنت  نأ  مكل  .ةيرظن 
يف تأرق  ام  اذإو  .ةلماكلا  ةيلوؤسملا  مكدحو  نولمحتتس 

، ًادهاش ينذختي  وأ  ينطّروي  رطس  يأ  مكلامعأ  ةغايص 
؟ حضاو اذه  له  ءاضقلا ، مامأ  لوثملل  روفلا  ىلع  مكوعدأس 
نأ َتلبق  نئل  .ًالثامم  ًائيش  كنم  بلطأ  مل  اريك : تباجأ 
اهلو ةميدق  اهنأ  نم  ًايملع  َّتبثتو  ايالخلا  هذه  رمع  دكؤت 
نآلا ذنم  كلذ  لكشيسف  ةنس ، نويلم  ةئامعبرأ  رمعلا  نم 
رشن يف  ركفن  نأ  هناوأل  قباسل  هنإ  نئمطا ، .ًاميظع  ًاماهسإ 

امل كرارغ ، ىلع  نوشوهدم ، اننأ  ملعاو  ناك ، ءيش  يأ 
.جئاتنلا صالختسا  نع  نيزجاع  انلز  امو  هيلع ، انعلّطا 

انب لاصتالاب  اندعوو  ربتخملا ، باب  ىتح  ونركناوب  انعّيش 
.مايأ ةعضب  نوضغ  يف  ًاددجم 

انسفنأ اندجوو  ءاسملا ، اذه  ندنل  ىلع  رمهني  رطملا  ناك 
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.للبملا فورغ  ثيمس  رماه  فيصر  ىلع  اريكو  رتلاوو  انأ 
.راهنلا اذه  قاهرإلاب  انرعش  دقو  ًادرابو ، ًاليل  تقولا  ناك 

نم ناك  ذإ  بيرق ، معطم  ىلإ  باهذلاب  رتلاو  انيلع  حرتقا 
.هدحو هكرتن  نأ  بعصلا 

انيلع لاهني  حارو  ةجّجزم ، ةوك  راوجب  ةدئام  لوح  سلج 
اريك تناكو  ايبويثأ ، ىلإ  انرفس  لوح  ةقحالتملا  ةلئسألاب 
دقو رتلاو ، ضفتنا  .اهليصافت  قدأب  عئاقولا  هل  يورت 

دومعلا فاشتكا  ةثداح  هل  تدرس  امدنع  ةياورلا ، هتوهتسا 
يرادت نكت  مل  فيطللا ، روهمجلا  اذه  لثم  ءازإ  .يرقفلا 
ىلحتي ناك  ذإ  تارم ، شعتري  يبحاص  لعج  ام  اهمالك ،
.ًاريدقت ةلصخلا  هذه  هيف  رّدقت  يه  تناكو  لفط ، ةجاذسب 

تاقياضملا لك  ُتيسن  اذكه  كحضلا  يف  ناقرغي  امهتيأر  املو 
.ةريخألا رهشألا  لالخ  اهانشع  يتلا 

ىلإ ًاثدحتم  ليلق  لبق  هانع  يذلا  ام  رتلاو  تلأس 
: ةركاذلا ينتفعسأ  اذإ  لوقت ، يتلا  ةقيقدلا  هترابعب  ونركناوب ،

«. ...ةقامحلا ةجرد  ًانايحأ  سمالت  ةماقتساب  مستي  نايردأ  »
عفدتس كنإ  الوكوشلاب : ةقوفخم  ةدشق  بلطي  وهو  باجأ ،
ةجيتن اهنإ  ّدتحت ، نأ  ِراذحو  ًاضيأ ! ءاسملا  اذه  باسحلا 

.ةلداعلا ةيضقلا  لجأ  نم  قرخألا  كلمع 
نيتعطقلا تجرخأو  اهتدالق ، ينمّلست  نأ  اريك  توجر 

630



.رتلاول اهلك  اهتعدوأو  يبيج  نم  نييرخألا 
.امكل هنإ  كلذ ؟ لك  ينيطعت  اذامل  ًاقياضتم : يل ، لاق 

ةجرد سمالت  ةماقتساب  مستأ  ًانايحأ  يننأل  هتبجأ :
كلذ متيسف  ةعوبطم ، اهرودصب  انلامعأ  تللكت  اذإ  .ةقامحلا 
ىلع رّصأو  اهيلإ ، يمتنأ  يتلا  ةيميداكألا  مساب  يتيحان  نم 

ميمرتب ًاريخأ  كلذ  كل  حيتي  دقف  .اهيف  ًاكيرش  نوكت  نأ 
اهظفحإ كتينمأ ، ققحتت  نأ  راظتنا  يفو  .كبتكم  قوف  فقسلا 

.نمآ ناكم  يف 
تحت هنأ  هترظن  نم  تيأرو  هبيج ، يف  رتلاو  اهعضو 

.لاعفنالا ةأطو 
تنك ام  بح  ةلوقعملا  ريغ  ةرماغملا  هذه  نم  دلُو 
مسقلا تيضق  نأ  دعبف  .كلذك  ةيقيقح  ةقادصو  هروصتأل 
ًادصارو ًايأن ، ملاعلا  نادلب  رثكأ  يف  ًايفنم  يتايح  نم  ربكألا 

يف ميدق  معطم  يف  تعمتسا  ةديعب ، ةمجن  نع  ًاثحب  نوكلا 
ُتكحضو اهب  ظفتحأ  نأ  بحأ  يتلا  ةأرملا ، ىلإ  ثيمس  رماه 

نيذه نأ  ُتققحت  ءاسملا ، اذه  .يل  قيدص  لضفأ  عم 
.يتايح ارّيغ  دق  ينم ، ًادج  نيبيرقلا  نينئاكلا ،

ديدج ملاعو  نسنبور  نم  ءيش  هلخادب  نمكي  انم  لك 
.هلباقي نأ  دب  ةعمج ال  موي  ًاريخأو  هفشتكي ، نأ  هيلع 
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ترم .نيفرصنملا  رخآ  انكف  هباوبأ ، قلغي  معطملا  ناك 
يف تبغر  اريك  نأل  رتلاول ، اهانكرت  كانه  نم  يسكات  ةرايس 

.ًاليلق هّزنتلا 
فورغ ثيمس  رماه  تدبو  انءارو ، لحملا  ةتفال  تأفطنا 

.دودسملا قيرطلا  اذه  لخاد  قفألا  يف  ّرهل  رثأ  ال  ةتماص ،
عراوش ةفاسم  ىلع  هسفن  مسالا  ةلماحلا  ةطحملا  تناك 
.راوجلا يف  يسكات  ةرايس  ًاقح  دجنسو  .انه  نم  ةليلق 
تجرخو ليللا ، نوكس  عطقي  ذخأ  ةريغص  ةنحاش  كرحم 

حتفنا انتاذاحم ، ىلإ  تلصو  امدنع  .اهفقوت  ناكم  نم  ةبرعلا 
عستي مل  .نيّعنقم  لاجر  ةعبرأ  هنم  جرخو  يبناجلا  بابلا 

دقل .انل  ىرج  يذلا  ام  ةفرعمل  تقولا  اريك  ىدل  الو  يدل 
تاوف دعب  نكل  ةخرص ، اريك  تقلطأف  فنعب ، انب  اوكسمأ 

ةريخألا هذه  تناك  امنيب  نافلا ،»  » لخاد انب  اوفذقو  ناوألا ،
.اهتعرس ىصقأب  قلطنت 

دحأ عرص  نم  تنكمت  دق  ُتنك  صلختلا ـ  انلواح  ًاثبع 
اهءاقبإ لواح  يذلا  نيع  علقت  اريك  تداك  اميف  ّيمجاهم ،
اوبصع مث  .انهاوفأ  اوّمكو  انودّيق  دقل  ضرألاب ـ  ةقصتلم 

رخآ انيلإ ، ةبسنلاب  كلذ ، ناك  .ًامّونم  ًازاغ  انوقشنأو  اننيعأ 
.ةنسح ةيادب  تأدب  كلذ ، عم  تناك ، ةيسمأل  ىركذ 
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لوهجم ناكم 
اهتماستباب ّيلع  ةينحنم  اريك  تناك  ييعو ، ُتدعتسا  نيح 

.ةبحاشلا
؟ نحن نيأ  اهتلأس :

.كلذ نع  ةركف  ىندأ  يدل  سيل  ينتباجأ :
، نوطابلاب ةينبم  ناردج  ةعبرأ  نيب  يب  اذإو  يلوح  ترظن 

فقسلا يف  قّلعم  نوينو  حّفصم ، باب  ىوس  ةحتف  يأ  الب 
.ًابحاش ًارون  رشني 

؟ ىرج يذلا  ام  اريك : ْتلأس 
.يروفيإ تايصوت  ىلإ  ِغصن  مل   ـ

.ًاليوط ًاتقو  انمن  دقل   ـ
؟ كلذ داقتعا  ىلإ  كعفدي  يذلا  ام   ـ

امدنع وتلل  كنقذ  تقلح  دق  َتنك  .نايردأ  كتيحل ،  ـ
.رتلاو عم  انيشعت 

رعشأ ديعب ، نمز  ذنم  انه  اننأ  دب  ال  قح ، ىلع  ِتنأ   ـ
.شطعلاو عوجلاب 
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.ىشطع ًاضيأ  انأو  اريك : تباجأ 
.بابلا ىلع  قدقدت  تعرشو  تضهن 

! برشن ام  لقألا  ىلع  انوطعأ  تخرص :
.جيجض يأ  عمسن  مل 

.ددحملا تقولا  يف  نوتأيس  مهنإ  كسفن ، يدهجت  ال   ـ
.نوتأي وأ ال   ـ

ًاشطع تومن  انوكرتي  نل  مهنإ  تافاخسب ، يهوفتت  ال   ـ
.ملظملا نجسلا  اذه  يف  ًاعوجو 

، كجعزأ نأ  دوأ  ال  ضرألا : ىلع  ةسلاج  نئت  تقفطو 
يف انتفدهتسا  يتلا  تاقلطلا  نأب  عابطنا  يدل  نكي  مل  نكلو 

نودقحي اذامل  اذامل ، نكلو  .ةيطاطم  ايريبيس  رباعلا  راطقلا 
؟ ةجردلا هذه  ىلإ  انيلع 

.اريك اي  ِهِتفشتكا ، ام  ببسب   ـ
لثم ةميدق ، تناك  امهم  ةرجحتم ، ماظع  رّربت  فيك   ـ

؟ ةوارضلا هذه 
كنأ دقتعأ  الو  يرقف ، دومع  نم  عون  يأ  سيل  هنإ   ـ

.ونركناوب بارطضا  ببس  مهف  ِتنسحأ 
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يذلا يوونلا  ضمحلا  ريوزتب  انمهتا  يذلا  هلبألا  اذه   ـ
.هصّحفتي نأ  هنم  انبلط 

ةيمهأ مامت  يكردت  مل  كنإ  هيف ، ركفأ  تنك  ام  اذه   ـ
.كفاشتكا

! انفاشتكا لب  يفاشتكا  سيل  هنإ   ـ
هب هتهجاو  يذلا  جارحإلا  حرش  لواحي  ونركناوب  ناك   ـ

« ةيلخلا ةديحو  و« ايالخ ، يوحت  ةيحلا  ماسجألا  لك  .ليلاحتلا 
ةرشع نم  رثكأ  كلميف  ناسنإلا  امأ  ةطاسب ، اهرثكأ  ربتعت 

، هسفن طمنلا  ىلع  نوكتت  ايالخلا  هذه  عيمجو  .اهنم  تارايلم 
ةيوونلا ضامحألا  امه : نيتيساسأ  نيتدام  نم  ًاقالطنا 

داحتا نم  ةقثبنم  يحلا  نئاكلا  يف  تانبللا  هذه  .تانيتوربلاو 
توزآلاو محفلاك  ءاملا ، يف  ًايئايميك  ًاداحتا  رصانعلا  ضعب 

يف ةينيقيلا  قئاقحلا  يه  اه  .نيجسكوألاو  نيجوردهلاو 
لاجر ذخأي  انه  ءيش ؟ لك  أدب  فيك  نكلو  ةايحلا ، لصأ  نأش 

ىلع ترهظ  ةايحلا  امإ  نيويرانيس : رابتعالا  يف  ملعلا 
داوم نأ  امإو  ةدقعملا ، لعفلا  دودر  نم  ةلسلس  دعب  ضرألا 

لك .ضرألا  ىلع  ةايحلا  ةيلآ  تثعب  ءاضفلا  نم  ةمداق 
كؤاوح تناك  اذإف  عجارتت ، الو  روطتت  ةيحلا  تانئاكلا 

اذإ اهمسج ـ  نإف  ًاينيج ، ةلّدعم  لئادب  ىلع  لمتشت  ةيبويثألا 
رمأ وه  ًايلاتو  انمسج ، نم  ًاروطت  رثكأ  وه  ريبعتلا ـ  زاج 
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...اذإ الإ  ليحتسم ،
؟ اذام اذإ  الإ   ـ

، نوكت نأ  نود  نم  ضرألا  ىلع  ءاوح  تتام  اذإ  الإ   ـ
...اهيلع تدلُو  دق  كلذ ، عم 

! لوقعم ريغ  اذه   ـ
.هبضغ ترثأ  ِتنكل  انه  رتلاو  ناك  ول   ـ

ةثحاب يتايح  نم  ماوعأ  ةرشع  ضمُأ  مل  انأ  نايردأ ،  ـ
رشبلل لثمم  لوأ  نأ  يدادنأل  حرشأل  ةدوقفملا  ةقلحلا  نع 

.رخآ ملاع  نم  مدق 
نم ةتس  ىوزنا  نآلا ، هيف  كثدحأ  يذلا  تقولا  يف   ـ
برق ام  ناكم  يف  ريبك  قودنص  لخاد  ءاضفلا  داور 

ال .خيرملا  هاجتاب  اهب  نوموقي  ةلحرل  ًادادعتسا  وكسوم ،
امنإ قفألا ، يف  خوراص  نم  ام  يدنع ، نم  ًائيش  عرتخأ 

ءاضفلا ةلاكو   » هتمّظن رابتخاب  مويلا  قلعتي  رمألا 
ةيجولويبلا لئاسملل  يسورلا  دهعملا  و« ةيبوروألا »

يف رفسلا  ىلع  ناسنإلا  تاردق  رابتخال  كلذو  ةيبطلا ،»
ىمسملا عورشملا  اذه  ةجيتن  نإ  ةليوط ، تافاسمل  ءاضفلا 

يه ام  نكلو  .ًاماع  نيعبرأ  لالخ  ةعقوتم  سرام 500 » »
ءاضف داور  ةتس  ةيرشبلا ؟ خيرات  ىلإ  ةبسنلاب  ًاماع  نوعبرأ 
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كلذب ماق  املثم  ماعلا 2050 ، يف  خيرملا  وحن  نوقلطنيس 
تاوطخ اَوَطخ  ناذللا  نادئارلا  ماع  ةئام  نم  لقأ  لبق 

ويرانيسلا يليخت  نآلاو  .رمقلا  حطس  ىلع  ىلوألا  ناسنإلا 
هلعفيس يذلا  ام  خيرملا ، ىلع  مهدحأ  يفوت  لاح  يف  يتآلا :

؟ كيأر يف  نورخآلا 
«! هتينورصع  » نولكأيس  ـ

! طقف نيتيناث  ةداج  ينوك  كوجرأ  اريك ،  ـ
ةيبصع ينلعج  ةنازنز  يف  يدوجو  نإ  ةفسآ ،  ـ

.جازملا
.كراكفأ رّيغأ  ينيكرتت  يك  يفاضإ  ببس  اذه   ـ

مهنأ ضرتفأ  نورخآلا ، هلعفي  فوس  ام  يردأ  ال   ـ
.بارتلا هنوراويس 

نيدئاع رفسلا  يف  نيبغار  اونوكي  نأ  كشأ  ًامامت !  ـ
، هنونفدي ًاذإ ، .مهتبكرم  نتم  ىلع  للحتلا  يف  ةذخآ  ةثجب 

لاحلا تناك  امك  ًاجلث ، خيرملا  رابغ  تحت  نودجي  مهنكل 
ةبضه ىلع  ةفشتكملا  ةيرموسلا  روبقلا  كلت  ىلإ  ةبسنلاب 

.روين ويوي ـ  نام ـ 
نكلو اورمُط ، مهنإ  ةقدلا ، هجو  ىلع  سيل  اريك : تحّحص 
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.ايريبيس يف  ةيديلجلا  روبقلا  هذه  نم  ريثكلا  كلانه 
، ىرخأ ةثعب  مودق  نيلمآ  ...ايريبيس  يف  امك  اذكهو   ـ
نم ةنّيعو  ًاملعم  مهقيفر  نامثج  عم  نويئاضفلا  انداّور  نفد 

.همد
؟ اذامل  ـ

عقوم ديدحتب  حامسلا  لجأ  نم  نيفلتخم : نيببسل   ـ
عضو بْلق  اهنأش  نم  يتلا  فصاوعلا  نم  مغرلاب  حيرضلا ،

كلت وأ  كلذ  نم  ةديكأ  ةروصب  ققحتلا  نم  نّكمتلاو  دهشملا ،
مقاط دوعي  مث  .نحن  انلعف  املثم  ًامامت  ...كلانه  دقرت  يتلا 
اَوَطخ نيذللا  ءاضفلا  يدئار  رارغ  ىلع  هجاردأ ، نيحالملا 

ام يف  ًابيرغ  ءيش  .رمقلا ال  حطس  ىلع  ىلوألا  امهتاوطخ 
نمزلا نم  نرق  لالخ  ًاريخأ  ملعتن  مل  ذإ  كل ، هركذ  ىلع  ُتيتأ 
ناريط نيب  نكلو  .ءاضفلا  يف  دعبأ  تافاسم  ىلإ  رفسلا  الإ 

ميدأ ىلع  غنورتسمرآ  ل ـ ىلوألا  ةوطخلاو  لوألا  ردآ » »
ينقتلا مدقتلا  نإ  .ًاماع  نينامث  ىوس  رّمي  مل  رمقلا ،

اذه نم  لاقتنالل  اهباستكا  نم  دب  ال  ناك  يتلا  ةفرعملاو 
ًانانطأ نزي  خوراص  عازتنا  ةيناكمإ  ىلإ  ريغصلا  ناريطلا 

، ًانسح .روصتلا  قوفي  ًارمأ  ناك  ةيضرألا  ةيبذاجلا  نم  ةدع 
ضرألا ىلإ  انيحالم ، مقاط  داع  دقل  يمالك ، فنأتسأ 

لك نم  نوكلا  رخسي  .خيرملا  جلث  ةقبط  تحت  دقري  مهقيفرو 
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لوح يسمشلا  انماظن  بكاوك  رودتو  هدادتما ، لصاويو  كلذ 
ةعضب نوضغ  يف  .ًاضيأ  ءفدلاو  ءفدلا  اهبهي  يذلا  اهمجن 
خيرات يف  ليوط  دمأب  تسيل  يهو  نينسلا ـ  نم  نييالم 

.نابوذلا يف  ةينطابلا  جولثلا  أدبتو  خيرملا  أفديس  نوكلا ـ 
نإ لاقيو  .لّلحتلا  يف  دّلجملا  اندئار  نامثج  ذخأيس  ذئدنع 

ءازجأ نم  مك  .ةباغ  ةدالو  ىلع  لمعلل  يفكت  روذب  ةعضب 
دق ةيبويثألا  كئاّوح  نامثج  ىلإ  دئاعلا  يوونلا  ضمحلا 

يديلجلا هرصع  نم  انبكوك  جرخ  نيح  ءاملاب  تجزتما 
يذلا جمانربلا  نإ  .ضرألا  ىلع  ةايحلا  باصخإ  ةيلآ  تأدبو 
ةيفاك تناك  اهنامثج  ايالخ  نم  ةدحاو  لك  هيلع  تلمتشا 
تائم عضب  ىلإ  الإ  ةجاح  يف  دعي  ملو  يقبتملا ، زاجنإل 

لصوتلا يف  روطتلا  حجني  يك  ةيفاضإلا  نينسلا  نم  نييالملا 
لصأ يف  تناك  يتلا  ءاوح  لثم  ةدقعم  ةيح  تانئاك  ىلإ 

نورخآ موق  لصألا .» سراح  دحاولا  ليل  نإ   » ...اهدوجو
...وتلل كل  هتلق  ام  اوكردأ  دوجولا  ىلإ  انوقبس 

.ةسماد ةملظ  يف  انقرغف  انقوف ، قّلعملا  نوينلا  أفطنا 
.اريك ديب  تكسمأ 

.ًاعم نحن  يفاخت ، ال  انه ، انأ   ـ
؟ نايردأ يل ، هتياور  ىلع  تيتأ  ام  يف  نمؤت  له   ـ

اذه لثم  له  ينِتلأس  نإ  نكلو  اريك ، يردأ ، ال   ـ
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كلذ ناك  نإ  ينيلأستو  .معن  وه  يباوجف  نكمم ، ويرانيسلا 
وه باوجلاف  اهيلع  انرثع  يتلا  ةلدألا  ىلإ  ًادانتسا  ًاحجرم ؟

عورشم لك  يف  وأ  ريرقت  لك  يف  لاحلا  يه  امك  ال  اذامل 
، روصعلا مدقأ  ذنم  .ةّيضرفب  ًامود  لالهتسالا  بجي  ثحب ،

اوّلحت نيذلا  مهسفنأ  مه  اوناك  تافاشتكالا  ربكأ  اوققح  نيذلا 
ةدامل انذاتسأ  ناك  .رياغم  لكشب  رومألا  ىلإ  رظنلا  عضاوتب 

دب ال  فاشتكا ، قيقحتل  : » انل لوقي  ةسردملا  يف  مولعلا 
ال لخادلا  نم  .ةصاخلا  هتموظنم  نم  جورخلا  نم  ءرملل 

ثدحي امم  ءيش  ال  لاوحألا  قلطم  يفو  ركذي ، ًائيش  ىرن 
ةموعدم جئاتنلا  هذه  انرشنو  ًارارحأ  انك  ول  جراخلا  يف 

، ةفلتخم لاعفأ  دودر  انرثأل  انتزوح ، يف  يتلا  نيهاربلاب 
عفديس يذلا  دسحلا  نع  رظنلا  ضغب  ًابيذكت ، امك  ًامامتها 

كانه كلذ ، عم  .ةقطرهلاب  ديدنتلا  ىلإ  ءالمزلا  نم  ديدعلا 
ناهرب يأ  نود  نم  دحاولا  هللااب  نونمؤي  سانلا  نم  رثك 
عطقلا هايإ  انتملع  ام  لك  نيب  انل ، قحي  .هدوجو  ىلع 

ضمحلا ليلاحت  فوشكو  ابيد  يف  ةفشتكملا  ماظعلاو 
نم عون  لك  انسفنأ  ىلع  حرطن  نأ  ةقراخلا ، يروونلا 
ىلع ةايحلا  اهب  ترهظ  يتلا  ةقيرطلا  لوح  ةلئسألا 

«. ضرألا
.نايردأ ىشطع ، انأ   ـ
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.ناشطع كلذك  انأ   ـ
؟ وحنلا اذه  ىلع  تومن  اننوكرتيس  مهنأ  دقتعت  وأ   ـ

.لوطت ةلاحلا  تأدب  ًائيش ، يردأ  ال   ـ
، شطعلا نم  ءرملا  تومي  نأ  فيخملا  نم  هنأ  ودبي   ـ

.هبحاص قنتخيو  خافتنالاب  ناسللا  أدبي  دودحم  نمز  دعبف 
.كلذ يف  يركفت  ال   ـ

؟ مدان تنأ  أ   ـ
ةظحل يأل  سيل  نكلو  لجأ ، انه ، ًانوجسم  نوكأ  نأ   ـ

.ًاعم اهانيضق 
ةأرملل ةلثمم  مدقأ  اهُتدجو ، تنك  كلذ ، عمو  اريك : تدهنت 

.ةيناسنإلا يف 
مل اهتدج ، مأ  ىتح  تدجو  ِكنإ  يلوقت  نأ  كناكمإب   ـ

.كتئنهتل دعب  ةصرفلا  يل  حنست 
.نايردأ اي  كبحأ   ـ

اهيتفش نع  ةملظلا  يف  ًاشتفم  يعارذ  نيب  اريك  ُتممض 
.ىرخأ ولت  ةعاس  لءاضتت  اناوق  تناك  نيح  يف  اهتلّبقو ،

.رتلاو قلقي  نأ  دب  ال   ـ

641



.هراظنأ نع  يفتخن  اناري  نأ  داتعا  دقل   ـ
.هراطخإ نود  نم  ةتبلا  فرصنن  مل   ـ
.انريصم ىلع  ةرملا ، هذه  قلقي ، دق   ـ

اندوهج نوكت  نكلو  ديحولا ، وه  نوكي  نل  اريك : تسمه 
لصاويس .كلذ  فرعأ  لئاط ، ريغ  يف  تعاض  دق  ًاضيأ 

يقيرف ديعيسو  يوونلا ، ضمحلا  ىلع  هليلاحت  ونركناوب 
.يرقفلا ءاوح  دومع 

؟ مسالا اذهب  هتيمست  يف  نيبغرت  له   ـ
رتلاو عدوأ  دقو  .ناج  هّيمسأ  نأ  بغرأ  تنك  ال ،  ـ

امأ .ليجستلا  جيرف  قيرف  سرديسو  نمآ ، ناكم  يف  عطقلا 
نوعباتيس نورخآ  اميف  هانكلس ، نحن  ًاقيرط ، ّقشف  يروفيإ 

ًايوس نوديعيس  ًالجآ ، مأ  ًالجاع  مهنإ ، .انع  لزعمب  ريسملا 
.زغللا عطق  قاصلإ 

.مالكلا نع  اريك  تفقوتو 
؟ ًائيش نيلوقت  ِتدع  ام   ـ

.نايردأ ًادج ، ةبعتم  انأ   ـ
.رارمتساب يمواق  لب  مونلل ، يملستست  ال   ـ
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؟ كلذ عفن  امو   ـ
دشأ نوكي  دق  ًايفاغ  ءرملا  تومف  ةئطخم ، نكت  مل 

.ةموعن
يذلا تقولا  نع  ةركف  يأ  يدل  نكت  مل  .نوينلا  ءيضُأ 

عم فيكتلا  يف  ةقشم  يانيع  تدجو  .يعولا  اندقف  ذم  ىضم 
.رونلا

الوكوش حاولأو  ءام  اتجاجز  بابلا ، مامأ  كانه 
.تيوكسبو

نأ اهيلإ  ًالسوتم  اهتدهدهو  اهيتفش  تبُّطر  اريك ، ُتْززه 
: تمتمتف .اهينيع  حتفت 

؟ روطفلا تددعأ  له   ـ
ةعرسب يبرشت  ال  نكلو  معن ، ًالثامم ، ًائيش  تددعأ   ـ

.ةريبك
الوكوشلا ىلع  تّضقنا  اهليلغ ، اريك  تفش  نأ  دعب 

تداعو اناوق  نم  ًاضعب  اندعتسا  دق  انك  .تيوكسبلا  انمساقتو 
.اههجو ةراضن  اهيلإ 

؟ مهيأر اورّيغ  مهنأ  نظت  وأ  ينتلأس :
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.رظتنن انيعد  كنم ، رثكأ  كلذب  ملع  ىلع  تسل   ـ
، ثلاث لجر  مث  ناعّنقم ، نالجر  ًالوأ  لخدف  بابلا ، حتفنا 

مدقتو ليصفتلا ، ةنسح  ديوت »  » ةلدب يدتري  سأرلا ، رساح 
: ًالئاق انم 

.يناعبتاو اضهنا   ـ
.ًاليوط ًارمم  انكلسو  انتنازنز  نم  انجرخ 

الستغا ايه  نيفظوملا ، تامامح  كانه  لجرلا : لاق 
ىلإ يلاجر  امكقفاريسو  .كلذ  ىلإ  ةجاح  يف  امتنأف  انّيزتو ،

.نيزهاج انوكت  نإ  ام  يبتكم 
؟ ملكتأ نأ  فرش  يل  نم  عم  فرعأ  نأ  يل  لهو  هتلأس :

ىعدُأ .ًاريثك  كلذ  بحأ  انأو  فّلصتم ، تنأ  لجرلا : باجأ 
.بيرق امع  ءاقللا  ىلإ  .نوتشآ  دراودإ 

ربع نوتشآ  لاجر  انبكاوف  قئال ، ةبش  انرهظم  تاب 
يذلا وبقلا  ناك  .يزيلكنإلا  فيرلا  بلق  يف  رخاف  نكسم 
ىرصم راوجب  ضرألا  تحت  قباطلا  يف  موقي  هيف  انسبُح 

هب ىنتعم  ًاناتسب  انزتجا  مث  .ةريبك  تاتابنلل ) جاجز  نم  ءانب  )
ةعاق انولخدأ  مث  لخدم  جرد  اندعصو  رظنلا ، تفلت  ةيانع 

.ةيبشخ حاولأب  ةوسكم  اهناردج  ةحيسف 
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.هبتكم ءارو  ًاسلاج  انراظتنا  يف  نوتشآ  ريس  ناك 
.ةريثك بعاتم  يل  امتبّبس  دقل   ـ

.ًامامت حيحص  سكعلاب  سكعلاو  اريك : تباجأ 
.فرظلا كصقني  ًاضيأ ال  تنأ  كنأ  ىرأ   ـ

.مالآ نم  انتدّبك  ام  يف  ًابيرغ  ًائيش  دجأ  ال   ـ
امكيلإ انهّجو  انك  نإ  انبنذ  سيل  امكيسفن ، الإ  امولت  ال   ـ

امكعانقإ ىلع  رداق  ءيش  ال  نأ  ادب  نكلو  ةدع ، تاريذحت 
.امكثاحبأ نع  فقوتلاب 

نع رظنلا  فرصن  نأ  انيلع  ًامازل  ناك  اذامل  نكل  هتلأس :
؟ انتلواحم

حرط كل  ىنست  امل  يدحو ، يديب  رمألا  ناك  ول   ـ
.ديحولا ررقملا  ُتسل  ينكل  يلع ، لاؤسلا 

حاتفم ىلع  طغض  .هبتكم  ءارو  داعو  نوتشآ  ريس  ضهن 
ةفشاك ةيرئادلا ، ةفرغلا  ناردج  نيّزت  يتلا  رئاتسلا  تحازناف 

زربو .دحاو  نآ  يف  تئيضأ  ًابيرقت  ةشاش  ةرشع  سمخ  نع 
يذلا لجرلا  ىلإ  وتلل  تفّرعتف  صخش ، هجو  اهنم  لك  ىلع 
انيلإ مهسفنأ  ةأرماو  لاجر  مّدقو  .مادرتسمأ  يف  هب  انلصتا 

، نطسوب نيلرب ، انيثأ ، ةنيدمل : راعتسم  مسا  تحت 
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، سيراب يهلدوين ، وكسوم ، ديردم ، ةرهاقلا ، لوبنطسا ،
.ويكوط بيبأ ، لت  وريناج ، يد  وير  امور ، نيكب ،

؟ متنأ نونوكت  نم  اريك : تلأس 
نوفّلكم نحنو  اننادلب ، نم  دلب  لكل  نويمسر  نولثمم   ـ

.مكينعي يذلا  فلملاب 
؟ فلم يأ  يرودب : تلأس   ـ

ةفّرعم نيثدحتملا ، لوأ  سلجملا  يف  ةديحولا  ةأرملا  تناك 
: ًابيرغ ًالاؤس  انيلع  تحرطو  ليبازيإ  مسا  تحت  اهسفن 

امتنأ له  هللا ، دوجو  مدع  ىلع  ليلدلا  امكيدل  ناك  ول   ـ
لهو هيلع ؟ عالطالا  نوديري  سانلا  نأ  نم  نيقي  ىلع 

تانئاكلا نم  تارايلم  أبنلا ؟ اذه  لثم  ثب  جئاتن  امترّدق 
، رقفلا ةبتع  تحت  بكوكلا  اذه  ىلع  نوشيعي  ةيرشبلا 
له .ءيش  لك  مهسفنأ  نيمراح  نويحي  ملاعلا  ناكس  فصنو 

ريغو لخلختملا  ملاعلا  اذه  دعاسي  يذلا  ام  امتلءاست 
هنإ هيمدق ؟ ىلع  فوقولا  ىلع  ةجردلا  هذه  ىلإ  نزاوتملا 
ةايح يف  لمألا  ةفوطعو ، ايلع  ةوق  دوجو  يف  لمألا  لمألا !
امك ناميإلا ، وأ  هللا  لمألا  اذه  اّيمس  .توملا  دعب  لضفأ 

.امكل بيطي 
.هللا مساب  نولتاقتي  لاجرلا  نكل  يتديس ، ةرذعملا ،  ـ
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نم ًايئاهن  مهررحيس  هدوجو  مدع  ىلع  ليلدلاب  نايتإلاو 
حاورأ نم  ةينيدلا  بورحلا  تقهزأ  مك  يلمأت  .رخآلا  ةيهارك 

نم مكو  ماع ، لك  اياحضب  كتفت  تلاز  ام  مكو  اننيب ،
.ةينيد دعاوق  ىلع  ةيسار  تايروتاتكد 

هللااب ناميإلا  ىلإ  ناسنإلا  جاتحي  ال  ليبازيإ : تّدر 
ةعيبطلا هب  هرمأت  ام  ذّفنيو  ءاقبلا ، يف  رمتسيل  لب  لتاقتيل ،

.هسنج ةيرارمتسا  نمضيو 
.هللااب ناميإلا  نود  نم  كلذ  لعفت  تاناويحلاو  اريك : تّدر 

هذه ىلع  ديحولا  يحلا  نئاكلا  وه  ناسنإلا  نكل   ـ
ديحولا وهو  يتسنآ ، اي  تاذلاب ، هتوم  يعي  يذلا  ضرألا 
ةفطاعلا ملاعم  ىقرت  ىتم  ىلإ  نيملعت  له  .هباهي  يذلا 

؟ ةينيدلا
ةئف نم  ددع  نفد  تلخ ، ةنس  فلأ  ةئامل  اريك : تباجأ 
يف ةأرما  نامثج  ةرصانلا ، نم  برقلاب  لقاعلا » ناسنإلا  »
ىلع ىلوألا  ةرملل  كلذو  اهرمع ، نم  نيرشعلا  يلاوح 
دقري ةسداسلا  يف  لفط  ناكو  ةيرشبلا ، خيرات  يف  حجرألا 

اهحيرض اوفشتكا  نيذلا  دجو  كلذك  .اهنم  برقلاب  هنامثج 
لوح ةيسقطلا  تاودألا  نمو  ءارمحلا  ةرغملا  نم  ةيمك 

.يّلصملا ةئيه  نيتذخآ  ناتثجلا  تناك  .نييرقفلا  امهيدومع 
: ةملك ةملك  يروفيإ  ةلوثمأ  ةددرم  لوقلا ، ىلإ  تصلخ  مث 
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ةحّلملا ةرورضلا  بيرق ، دقفل  بكاوملا  نزحلا  ىلإ  َفيضُأو 
...توملا ميركتل 

ول ...نرق  فلأ  اهلباقت  ةنس  فلأ  ةئام  ليبازيإ : تفدرأ 
قلخي مل  هللا  نأ  ىلع  يملعلا  ناهربلا  ملاعلا  ىلإ  ِتلمح 

نم فصنو  رايلم  .ملاعلا  اذه  ضّوقتل  ضرألا ، ىلع  ةايحلا 
.لبقت الو  قاطت  سؤب ال  ةلاح  يف  نوشيعي  ةيرشبلا  تانئاكلا 
هعضوب ىضري  باذعلا  يساقي  لفط  وأ  ةأرما  يأ  وأ  لجر  يأ 

نمو هبيرق ، لتق  نم  هعنمي  نم  لمألا ؟ نم  ًامورحم  ناك  ول 
لك نم  ًاررحتم  هريمض  ناك  ول  هصقني  ام  ىلع  ءاليتسالا 

ديدعلا ذقنأ  ناميإلا  نكل  لتقلا ، نيدلا  بكترا  دقل  ٍلاعتم ؟ ماظن 
.ةوقلا ال نم  ًاديزم  ًازوع  سانلا  دشأ  بهوو  تاويحلا ، نم 

متنأ مكيلإ ، ةبسنلاب  .اذهك  ًارون  يئفطت  نأ  نيعيطتست 
ايالخ شيعت  يك  تومت  انايالخو  يرورض ، توملا  ءاملعلا ،

.انوفلخي نأ  بجي  نيذلل  ناكملا  يلخنل  تومن  نحن  ىرخأ ،
نأ ريغ  ةعيبطلا ، ماظن  بلص  يف  توملا  مث  روطتلاف  ةدالولا 
ىوس سيل  سانلا ، نم  مظعألا  داوسلا  ىلإ  ةبسنلاب  توملا ،

هل دوجو  ال  ام  لك  ثيح  لضفأ  ملاعل  رخآ ، ناكمل  ةلحرم 
ِتنأ .مهنورظتني  ةايحلا  نم  اوباغ  نيذلا  لك  ثيحو  نوكيس ،

لب زوعلاو ، ةقافلا  تفرع  الو  شطعلاو ، عوجلا  يفرعت  مل 
؛ ظحلا اذه  كل  ناك  كلاضفأ ، تناك  ًايأ  كمالحأ ، ءارو  تيعس 
له ظحلا ؟ اذه  لثم  مهتاوي  مل  نيذلا  يف  ترّكف  له  نكل 
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ىلع مهمالآ  نإ  مهل  يلوقتل  ةسرشلا  ةوسقلاب  نيلحتتس 
؟ روطتلا الإ  اهئارو  نم  ةياغ  ضرألا ال 

: تلق مث  انتاضق ، هجاوأل  تاشاشلا  نم  تمّدقت 
اهنم ىناع  يتلا  كلتب  ينركذت  ةبيئكلا  ةسلجلا  هذه 
ناك ام  ةفرعم  ىلإ  ةيرشبلاب  رمألا  ىهتنا  دقل  ويليلاغ .» »
نع مَلاعلا  فقوتي  مل  كلذ  عمو  هبجح ، نوديري  هودقتنم 
نم ررحتملا  لجرلا ـ  دقع  امدنع  سكعلا ! لب  نارودلا ،

قفألا ناك  قفألا ، هاجتاب  ًامدق  ّيضملا  ىلع  مزعلا  هفواخم ـ 
نأ ول  مويلا ، انريصم  نوكيس  اذام  .همامأ  عجارت  يذلا  وه 

لكشت ةفرعملا  نإ  ةقيقحلا ؟ عنم  يف  اوحلفأ  سمألا  ينمؤم 
.ناسنإلا روطت  نم  ًاءزج 

لوألا ُمويلا  ىصحأل  كتافاشتكا  نع  ماثللا  ِتطمأ  ول   ـ
لوألا عوبسألاو  عبارلا ، ملاعلا  يف  ىلتقلا  نم  فالآلا  تائم 
ةيادب دهشيس  يلاتلا  عوبسألاو  .ثلاثلا  ملاعلا  يف  نييالملا 

نيعئاجلا دارفألا  نم  رايلم  ربعيس  .ةيرشبلل  ةرجه  ةكرح 
ال ام  لك  ىلع  ءاليتسالا  ةيغب  رحبلا  نوبكريو  تاراقلا 

ناك ام  رضاحلا  يف  شيعي  نأ  مهنم  لك  لواحيسو  .نوكلمي 
ةليللا ةيادب  سماخلا  عوبسألا  لجسيسو  .لبقتسملل  هرخّدي 

.ىلوألا
اذاملف دحلا ، اذه  ىلإ  ةفيخم  انتافاشتكا  تناك  نإ   ـ
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؟ انومترّرح
يف امكتثداحم  انْتملعأ  نأ  ىلإ  كلذ  لعف  يونن  نكن  مل   ـ

امكؤافتخاف .نافرعت  نيذللا  نيديحولا  امتسل  امكنأ  امكتنازنز 
زاجنإ ىلإ  امكوبكاو  نيذلا  ملعلا  لاجر  عفديس  ئجافملا 
امكدحو امتنأو  فارصنالا  يف  ةيرحلا  ءلم  امكل  .امكلامعأ 

ةيلمع فاشتكا  ذنم  .هناذختتس  يذلا  رارقلا  ةهجاوم  يف 
ةيلوؤسملا هذه  ةأرماو  لجر  لمحي  مل  يوونلا ، راطشنالا 

.امهقتاع ىلع 
ريس ضهن  .ىرخألا  ولت  ةدحاولا  تاشاشلا  تأفطنا 

.انوحن مدقتو  نوتشآ 
ندنل ىلإ  يقئاس  امكديعيسو  امكفرصت  تحت  يترايس   ـ

.ةديدج ةرم 
ندنل

انمزل اريكو  انأ  نكن  مل  .تيبلا  يف  مايأ  ةعضب  انيضمأ 
هاف حتفي  اندحاو  ناك  نيح  .لاونملا  اذه  ىلع  ًاموي  تمصلا 

.تمصلاب ذولي  نأ  ثبلي  ال  تاهافتب ، وأ  تاملك  عضبب  سبنيل 
هكلمت دقو  يزاهج ، ىلع  ةيصن  ةلاسر  كرت  دق  رتلاو  ناك 

ناك .انرابخأ  ىلع  هعلطن  نأ  نود  نم  انيفتخا  اننأل  بضغلا 
.ديدج نم  ايبويثأ  ىلإ  نيدئاع  وأ  مادرتسمأ  يف  انرّوصتي 
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.لاصتالا ىلع  ًايصع  ناك  هنكل  هب  لاصتالا  ُتلواح 
تنكو ًاقناخ ، سيلب » ليو  سيرك   » يف دئاسلا  وجلا  ناك 

عم ىتح  نكت ، مل  اريكو ؛ ناج  نيب  ةيفتاه  ةملاكم  تطبض  دق 
هجوتلاو رفسلا  تررقف  .ةحارب  ثيدحلا  نم  نكمتت  اهتخأ ،

عفنب انيلع  دوعي  دق  سمشلا  نم  ليلقف  .ارديه  ىلإ  اهب 
.ميمع

نانويلا
ةرشاعلا يف  أفرملا  ىلإ  انيثأ  نم  ةنيفسلا  انتلصوأ 

ةيدترم انيليإ  ةلاخلا  فيصرلا  نم  ىرأ  تنك  .ًاحابص 
تابرضب اهنزخم  ةهجاو  قرزألا  نوللاب  غبصت  ًالويرم ،

.ةريبك ةاشرف 
رتلاوب ذإو  اهئجافأل ، اههاجتاب  تمدقتو  انيتبيقح  ُتعضو 

، تاعبرم اذ  ًادج  ًاريصق  ًالاورس  ًاسبال  اهناكد  نم  جرخ 
ربكأ نيتيسمش  نيتراظن  ًالماحو  ةكحضم ، ةعبق  ًارمتعمو 
وهو بشخلا  هدي ، يف  جلامب  رّشقي ، ناك  .هبساني  امم  نيترم 

اندهاشف ينانويلا .» ابروز   » ةمغن زشانو  لاع  توصب  ينغي 
.انتيحان رادتساو 

؟ ًاذإ نيبهاذ  امتنك  نيأ  انئاقلل : ًاعفدنم  لاق ،
نيزجتحم انك  اهيعارذ : نيب  هايإ  ةنضتحم  اريك ، هتباجأ 
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.رتلاو اي  كيلإ ، انقتشا  دقو  وبقلا ! يف 
يغبني الأ  عوبسألا ؟ طسو  ارديه  يف  لعفت  اذام  هتلأس :

؟ ةيميداكألا يف  نوكت  نأ 
انأو يترايس  تعب  ينإ  كل  ُتلق  ندنل  يف  انيقالت  امدنع   ـ

.ًادبأ ينعمست  كنكل ال  ةأجافم ، كل  ئيهأ 
مل كنكل  ًاديج ، كلذ  ركذأ  ينإ  همالك : ىلع  تضرتعا 

.ةأجافملا هذه  يه  ام  ينغلبت 
نم ىّقبت  ام  انيليإ  تعدوأ  .يتنهم  رييغت  ًاذإ  تررق   ـ

.نزخملا انضفن  دقل  ىرت ، امكو  هترخدا  يذلا  ليلقلا  يلام 
نم نكمتأ  نأ  لمآو  تاهجاولا ، ةحاسم  عّسون  فوسو 

مسوملا نم  ًاءدب  اهتاعيبم  مقر  ةفعاضم  ىلع  اهتدعاسم 
؟ كلذ نود  لوحي  قئاع  يأ  ىرتأ  .مداقلا 

يتلاخ نوكت  نأ  ديعس  انأ  يقيدص : فتك  ىلع  ًاتّبرم  ُتلق ،
.اهتدعاسم لجأ  نم  هل  ريظن  ةرادإلل ال  ًاريدم  تدجو 

نآلا تملع  دقف  كتدلاو ، ةلباقمل  دعصت  نأ  دب  ال   ـ
...فتاهلاب ةكسمم  انيليإ  ىرأ  ذإ  كلوصوب ،

انل لاق  امك  نيعيرس ،» ، » نيرامح سونابيلاك  انراعأ 
يف كلذ  بلطتي  امك  يمأ  انتلبقتساو  .امهايإ  انمّلسي  وهو 
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ًاريبك ًاديع  انيأر  ذخأ  نود  تمّظن  ءاسملا ، يفو  .ةريزجلا 
اذهو بنج ، ىلإ  ًابنج  نيسلاج  انيليإو  رتلاو  ناك  .تيبلا  يف 

.نيراج دّرجم  نم  رثكأ  امهنأ  يمأ  ةدئام  ىلع  ينعي 
ىلإ اريكو  انأ  رتلاو  اناعد  ماعطلا ، ةبجو  ةياهن  يف 
ةرابع ةريغص ـ  ةّرص  هبيج  نم  جرخأ  مث  تيبلا ، ةحيطس 

.اهايإ انملسو  طيخب ـ  طاحم  ليدنم  نع 
ةيميداكأف .ةحفصلا  تبلق  انأو  امكل ، يه  عطقلا  هذه   ـ

، يضاملا تافّلخم  نم  ًادعاصف  نآلا  نم  تحبصأ  مولعلا 
.رحبلا هاجتاب  هيعارذ  حتفو  اذه  لاق  مكمامأ ، يلبقتسم  تابو 

، ِهآ ّيلإ : هرصبب  ًاصخاش  فاضأو  امكل ، ولحي  ام  اهب  العفإ 
، كل اهنإ  كتفرغ ، يف  ةلاسر  تكرت  دقل  ريخأ ! ءيش  كانه 
وأ ًاعوبسأ  ْلقنل  .اهتءارق  رظتنت  نأ  لضفأ  ينكل  نايردأ ،

...نيعوبسأ
...انيليإ ىلإ  مضناو  هيبقع  ىلع  راد  مث 

ةدضنم لخاد  اهبّترتل  تبهذو  ةّرصلا  اريك  تلوانت 
.اهريرس

ىلإ اهقفارأ  نأ  ينم  تبلط  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 
ةرملل اهتماقإ  ءانثأ  ةحابسلاب  انمق  ثيح  ريغصلا  جيلخلا 

قوف دتمملا  يرجحلا  لوسنسلا  فرط  ىلع  انسلج  .ىلوألا 
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تلاق مث  ًايلم ، ينتقمرو  يل  ةرصلا  اريك  تمدق  .رحبلا 
: ىسأو ًانزح  ناجضت  اهانيعو 

، انيلك انل  فاشتكالا  اذه  هلثمي  ام  فرعأو  كل ، اهنإ   ـ
نإو ةقيقحلا ، نولوقي  سانلا  ءالؤه  ناك  نإ  لهجأ  ينكل 
كلمأ ينإ ال  ةحصلا ، نم  ساسأ  ىلع  موقت  مهفواخم  تناك 
رارق ناك  اذإو  .كبحأ  ينأ  وه  هملعأ  ام  .اهيلع  مكحلل  ءاكذلا 
نلف دحاو ، لفط  توم  ىلإ  يدؤيس  هفرعن  امع  فشكلا 
يف كراوجب  شيعلا  الو  هجول ، ًاهجو  كيلإ  رظنلا  ًادبأ  ينعسي 
دقل .راجفنالا  ةجرد  ىتح  كيلإ  ةقاتشم  هيف  نوكأس  تقو 

نكمي ال  يتلا  ةلحرلا  هذه  ءانثأ  ةدع  تارم  كلذ  تلق 
هذه ذخ  ًاذإ  .انيلك  انل  كلُم  يه  تارارقلا  نأ  وهو  اهرّوصت ،

مرتحأس انأف  كرارق  نكي  ًايأ  .ءاشت  ام  اهب  عنصاو  عطقلا ،
.هيلع تنأ  يذلا  ناسنإلا  ًامئاد 

.ًاديحو ُّتبو  تبحسناو ، ةّرصلا  ينتملس 
لمر ىلع  يسارلا  براقلا  نم  ُتوند  اريك ، فارصنا  دعب 
ضرع هاجتاب  تفّذجو  ءاملا  وحن  هتعفد  ريغصلا ، جيلخلا 

.رحبلا
ليدنمب طيحملا  طيرشلا  تللح  لحاسلا ، نم  ليم  دعب  ىلع 
تلاوت تارتموليكلا  فالآ  .ًالوطم  عطقلا  ىلإ  ترظنو  رتلاو 

، طسولا ةريزج  اناكروت ، ةريحب  ًاددجم  تيأرف  .ّيرظان  مامأ 
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بهارلاو نآ  يسك  ريد  ناهس ، اوه  لبج  ةمق  ىلع  دبعملا 
ةقّلحملا ةرئاطلا  ريده  يلإ  يهانتو  انتايح ، ذقنأ  يذلا  يذوبلا 
نازخلا ءلمل  انفّقوت  ثيح  زرألا  لقحو  اينامرب ، قوف 

، ريلب تروب  ىلإ  انلوصو  ىدل  رايطلا  ةرمغو  دوقولاب ،
ةيناث ُترزو  مادنوكران ؛ ةريزج  ةيحان  ةنيفسلاب  برهلاو 

ةبضهو ايسور  مادرتسمأو ، ندنل  رهتراغ ، نجس  نيكب ،
ةعئارلا وموأ  يداو  ناولأو  ةيلاعلا ، روين  ويوي ـ  نام ـ 

هذه نم  ةدحاو  لك  يفو  .يراه  هجو  يل  حال  ثيح 
رثكألا دهشملا  وه  ماودلا  ىلع  اريك  هجو  ناك  تايركذلا ،

.ًالامجو ًاقنور 
...ليدنملا ُتطسبو 

دقل .نري  يفتاهب  اذإ  ئطاشلا ، ىلإ  ونرأ  ُتنك  امنيب 
.يلإ هجّوتي  ناك  يذلا  لجرلا  توص  ىلإ  تفّرعت 

كركشن ًاميكح  ًارارق  تذختا  تنأ  نوتشآ : ريس  حّرص 
.هيلع

 .. .نأ تثبل  ام  انأو  كلذ ، تفرع  فيك  نكلو   ـ
.انقدانب ديدست  طخ  طق  قرافت  مل  تنأ  كليحر ، ذنم   ـ

لاز ام  هناوأل ، قباس  هنإ  ينقّدص ، نكل  ...موي  تاذ  يف  امبر 
.دب هزاجنإ  نم  سيل  مدقتلا  نم  ريثكلا  انيدل 
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يولخلا يفتاه  تقذق  نوتشآ ، هجو  يف  طخلا  تلفقأ 
.رامح رهظ  ىلع  تيبلا  ىلإ  ًادئاع  رحبلا ، ضرع  يف  بضغب 
ليدنم اهتلوانف  ةفرشلا ، ىلع  يراظتنا  يف  اريك  تناك 

.يواخلا رتلاو 
.هيلإ هديعي  نم  تنأ  نوكت  نأ  رّدقيس  هنأ  نظأ   ـ

.انتفرغ ةيحان  ينتداقو  ليدنملا  اريك  تنث 

656



ىلوألا ةليللا 
عيمج اريكو  انأ  انذخأف  مونلا ، يف  ًاقراغ  لزنملا  ناك 
انمدقت .جيجض  لقأ  ةراثإ  نود  نم  جورخلل  تاطايتحالا 
تجرخ .امهديق  ّكفل  نيرامحلا  وحن  ةعومسم  ريغ  ىطخب 

.انهاجتاب ةلبقم  لخدملا  جَرد  ىلإ  يمأ 
نونج وهو  ئطاشلا ـ  ىلإ  نيهجوتم  امتنك  نإ   ـ

، نيتفشنملا نيتاه  لقألا  ىلع  اذخف  لصفلا ـ  اذه  يف  قبطم 
.دربلاب ناباصتسو  بطر  لمرلا  نأل 

.تبحسناو بيج  يَحابصم  ًاضيأ  انتلوان 
رمقلا ناك  .ءاملا  ةفض  ىلع  انسلج  ريصق ، تقو  دعب 

.يفتك ىلع  اهسأر  ريك  تدنسأو  ًاردب ،
؟ مدن يأب  رعشت  الأ  ينتلأس :

«. اماكاطأ  » يف ًاددجم  تركفو  ءامسلا  ىلإ  ُترظن 
نحنو ايالخلا ، تارايلم  نم  نّوكم  يرشب  نئاك  لك   ـ
دادزت ةرم  لك  يفو  بكوكلا ، اذه  نكسن  رشبلا  ترايلم 

ول اذام  .موجنلا  تارايلم  تارايلمب  لوهأم  نوكلاو  اندادعأ ،
نكي مل  هدودح  فرعأ  ينأ  دقتعأ  تنك  يذلا  نوكلا  اذه  ناك 
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؟ ًاضيأ هنم  ربكأ  ةعومجم  نم  ًاريغص  ًاءزج  الإ  هسفن  وه 
ةدالو نإ  مأ ؟ ءاشحأ  يف  ةّيلخ  ىوس  انضرأ  نكت  مل  ول  اذام 

نم ثدحت  اهتاذ  ةبوجعألاف  ةايح ، لك  ةدالوب  ةهيبش  نوكلا 
ليختت له  .رغصلا  يف  يهانتملا  ىلإ  ربكلا  يف  يهانتملا 

نيع ىلإ  ىتح  دوعصلا  يف  نمكي  يذلا  لوقعملا  ريغ  رفسلا 
؟ اهتيحزق لالخ  نم  اهملاع  امبر  نوكي  ام  ةيؤرو  مألا  هذه 

.قيدصتلل لباق  ريغ  جمانرب  ةايحلا 
؟ نايردأ اي  جمانربلا ، اذه  ّدعأ  يذلا  وه  نم  نكلو   ـ
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ةمتاخ

انن ـ كل اهدّمعن ، مل  .ره  ـ شأ ةعست  دعب  سيريإ  تدلُو 
ىلوألا ةرملل  انعم  اهلمحن  انك  امنيب  لوألا ـ  اهداليم  موي 

اهمأو انأ  اهيلإ  انيدهأ  يراه ـ  تيقل  ثيح  وموأ  يداو  ىلإ 
...ةدالق

نيح اهنكل  اهتايحب ، هلعفت  نأ  راتختس  يذلا  ام  يردأ  ال 
ةداملا هذه  هلثمت  يذلا  ام  ينلأستل  يتأتو  عرعرتتو ، ومنت 

ميدق صن  رطسأ  اهل  أرقأس  اهقنع ، لوح  ةقّلعملا  ةبيرغلا 
: زوجع ذاتسأ  هايإ  ينعدوأ 

لك فرعي  همأ  نطب  يف  لفطلا  نأ  يورت  ةروطسأ  ةمث  »
.ةنمزألا ةياهن  ىتح  ملاعلا  لصأ  نعو  قلخلا  رس  نع  ءيش 

ىلع ًاعبصإ  عضيو  هدهم  قوف  لوسر  ّرمي  هتدالو ، دنع 
رس هيلإ ، يضفُأ  يذلا  رسلا  نع  ماثللا  طيمي  يك ال  هيتفش 

لفطلا ةركاذ  وحمت  يتلا  ةعوضوملا  عبصإلا  هذه  .ةايحلا 
ةفشلا قوف  ًاعيمج  هكلمن  رثألا  اذه  .ًانّيب  ًارثأ  كرتت  دبألا  ىلإ 

.انأ يادع  ام  ايلعلا 
انأف كلذلو  ينروزي ، نأ  لوسرلا  يسن  يدلوم ، موي  يفف 

«. ...ءيش لك  ركذتأ 
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.نايردأو يراه  سيريإ ، اريك ،
 - مجرتملا ةيزیلكنإلا -  دیصلا  بالك  نم  عون  وھ  ركوك   [1]

. مجرتملا بعش -  مسا  نیيوونالا :  [2]

. مجرتملا ةیلخلا -  ةاون  يف  يغبصلا  طیخلا  نم  ةعطق   [3]
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