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 ةهبنتم ةيكذ ةلحر يف ،اهلمازو اهشياع نم يضاومو اهيضام ،يضاملا ىلا "كاب شالف" نيدلا فرش عجرت ىلوألا اهتياور يف
 ئزاهلا ،قيشرلا درسلا ةرامع اهيلع ينبت يتلا ةنبللا ةقيقحلا يف اهنأ ىوس ةيشماه ودبت دق ليصافتلا ةيبلاغ .ةنضاحو ةلمأتمو
 :راوحلا اذه ناك ،"يقاسلا راد" نع ،اهباتك لوح .كلذ عمً ابح زنتكملاو
 ؟نيرخآلا يضاوم ىلع لعفّ در وه ول امك ،كتلوفط عتارمو كترسأو كطيحم يضام يفّ فختم "كاب شالف " يف كيضام *
 ينعي دصقأ ،انعيمج انينعي ضام نع مالكلا وهف نيرخآلا يضاوم نع مالكلا امأ ؛"لعفّ در" تسيلو "لعف" ةباتكلا نأ ىرأ -
 ينوكراش نيذلا سانلل بح ًاضيأ يباتك يف .رخآ ًانيح دعب نعو ،ًانيح برق نم هتارّيغت تبكاوو هيف تربكو تدلو يذلا دلبلا
 ليمج نم اهيف ام ّلكب ،ًاضيأ انمامأ ًامئاد يه انءارو يه يتلا انتاونس .اهمهف لواحأ نآلا ىلإ تلز ام ثادحأل رّكذتو يضاملا كاذ
 .حيبقو
 

 يف ةيرعشلا تاسمالملا ادع كصوصن يوتحت امك ،كابصو كتلوفط يفً ايذؤم كل ادب ام لكل فشكلاو حاضتفالا كلذ ةمث *
 ؟ةلئسأ ريثتست ةيجولويديأو ةيعامتجاو ةيسايس بناوج ،دوجولا ّلمأت
 ينوك ىلع ةّزكرم ينتّلكش يتلا لماوعلا ديعتسأ نأ طقف تدرأ .ءيش يأ حضف وأ فشك يفده نكي مل صنلا اذه تبتك نيح
 نيذلا يليج ءانبأ ةبرجت لالخ نم امّ دح ىلإو ،ةيصخشلا يتبرجت لالخ نم لماوعلا هذه نع ثيدحلاو ،طلتخم طيحم يف تّيبرت
 نيرخآلاّ لك لثم يلثم انأف .كاكتحالا كاذ تّايبلسو تّايباجيإ لكب يفئاطلاو ينيدلا "رخآلا"ـب اّوكتحاف ةهباشم فورظ يف اّورم
 .يتايح يف اهل تّضرعت يتلا تالوحتلا ةصالخ
 نمً ائيش اودجو ،يليجو يتفئاط نع ةفلتخم لايجأو فئاوط ىلإ نومتني ّنممو ،باتكلا اوأرق نمم نيريثك نأ ئجافملا نكل
 .باتكلا اذه يف مهسفنأ
 

 ؟هيلإ ةراشإلا وأ خيراتلا كلذ ةجلاعم يف كتقيرط ،انه ةباتكلا له ؟ىضم نمزل كخيرأت يف بّوصت نأ كصوصنل نكمي اذام *
 ًاديفم نوكي دق هيضام ىلإ اندحاو تافتلا نأ دقتعأ ،اذه عم .يضاملا ضرم يناعأ يننأ دقتعأ ال انأف ،يجالع رمألا نأ نظأ ال -
 ديعن ال اننوكل كلذك امبر يهو .اهل ةياهن ال نأ ودبي يتلا هتاعازن شيعي لازي ال اندلبك دلب ةلاح يفً اصوصخ ،لاوحألا لك يف
 .ةيافكلا هيف امب اهيف رظنلا
 
 راصتخالا

 ككيتكت اذه له .فّكت نأ اهل نيرت نيح ّفكتو ،لاسرتسالا كل قوري نيح لسرتست "كاب شالف" يف ًامامت ةرّحو ةقيشر ةغللا *
 ؟ريبعتلاّ حص اذإ ةيصخشو ،ةديدج ةباتك ةيغب دوصقم ينف

 هتدجوو يل قار هنألً ادوصقم راص مث ،ّةيوفعب ،كلذك هتيمست تزاج اذإ ،عاقيإلا اذه ءاج .هنيعب بولسأب ةباتكلل ّططخأ مل -



 مهفأ الً انايحأ يننأ ىتح ً،ادج ةفلتخم طوطخب بتكأ انأف .طخلا هبشتّ يلإ ةبسنلاب ةباتكلا نإ مث .ّركذتت يتلا ةلفطلا ملاع هبشي
 لوألا لصفلا .هنع بتكأ يذلا عوضوملا بسحب بولسألا ّريغتيفً اضيأ كلذ يعم لصحي ةباتكلا يف .ّيطخ يسفن انأ

)prélude( ثّدحتأ هيف ينّنأل اّيرورض ناك فالتخالا اذهو ،لوصفلا ةيقب نع ًامامت فلتخم بولسأب بوتكم ،لاثملا ليبس ىلع 
 .انألا ةغيصب ةبوتكمف ىرخألا لوصفلا امأ ،بئاغلا ةغيصب يسفن نع
 

 ىتح ،كباحصأ وأ كلهأ ،نيرخآ تاويح نم تارذش عم ةدونسم اهدجن كتايح نم ةلحرم لكف ،كسفن ةباتك يف ةنينض تنأ *
 ؟اذامل ..ريصق لصف يف اهنم ءاهتنالا كحارأ لوألا كبح ةصق

 ،هطيحمب يساسأ لكشب ةطبترم ةيّلخادلا لفطلا ةايحو .دشار ناسنإك مويلا يرظن ةهجو نم سيلو ةلفط رظن ةهجو نم درس هنإ -
 .اهعمسيو اهاري يتلا رومألل هباعيتسا ةيفيك يف هتيدرف رهظت ثيحب ةصاخلا هتّليخملً اقفو اهرسفي يتلا يناعملاّ دمتسي هنمف
 ،ظحلا نسحل ،اهيسني ديدج ثدحب ةذوخأم ،ةعرسب رخآ ىلإ جازم نم لقتنت يتلا ،ةّيلخادلا لفطلا ةايح هبشت ةرصتخملا ةباتكلاو
 اهتاذ ةعرسلاب تهتناو ةلئاه ةعرسب ًالعف تأدب ىلوألا بحلا ةصقو .هتأطو نم ّففختل هاسانتت ،لقنل وأ .تاظحل لبق هب ترعش ام
 ال ،ماع لكشب يننأ وهو يصخشلا نع ةباتكلا يف راصتخالا ّصخ ام يف رخآ الماع كانه نكل .اهنع هتبتك ام ىوس اهنم قبي ملو
 .ئراقلا ىلعً القثّ فخأ اهراصتخا نأ دقتعأو ،سانلا مامأ اهيف لمأتلاو يرعاشم ضارعتسا يف يدامتلا بحأ
 

 ؟باتكلا يف كتركاذ يف نيدوعت رمع يأ ىلإ *
 يننإ يل نولوقي .ايقيرفأ ىلإ يلهأ عم تلقتنا نيح ،فصنلاو نيتنسلا براقي ام يأ ،اهطاقتلا عيطتسأ يتلا ىلوألا ةركاذلا ىلإ -
 ريغ كلت يتركاذف كلذ مغر ىلع .ةيبرعلا ىلإ ةقرافألا ةغل يبأل مجرتأ نايحألا نم ريثك يف ترصو ةعرسب دلبلا ةغل تّملعت
 دوسألا لجرلاف .نآ يف لايخو ةركاذ جاتن لوألا لصفلا .شّوشم ملح لكش ىلع يتركاذ يف تعبطنا ءايشأ كانهو ،ًامامت ةحضاو
 .اهنم ةّدكأتم تسل ليصافتلا نكل ،َالعف دجُو هنع مّلكتأ يذلا
 

 ؟"دوسألا لجرلا" وه عيقوتلا لفح لالخ متخ لكش ىلع كباتك هب نيعّقوت تنك يذلا يقيرفألا لجرلا ةروص له *
 كاذ هبشت ةدحاو "تبّكر" هل ةروص كلمأ ال يننأ امبو ،ءيشلا ضعب شّبغم يمامأ ههجو .هنع يتركاذ نم ةّبكرم ةروص يه -
 .يتلوفط يف صصقلا ينربخأ نم لوأ هفصوب هل ةيحتك اهب عيقوتلا ترتخاو ،هنع يتلّيخم يف يذلا
 
 

 ؟بناجألاو برعلا باتكلا نم نيمهلتست نم ؟نيئرقت نمل *
 مل يننأل ةرخأتم تتأف تاياورلا ةءارق امأ .مهب ترثأت وأ مهتفرع نيذلا سانلا نمو يتايح نم ىوس مهلتسأ تنك نإ يردأ ال -
 لاتسنامفوهو هتوغ نم ريثكلا تأرقو ريبسكش تمتخ يننظأ حرسملا يف .اهيلع حرسملاو رعشلا ّلضفأ تنكو اهبحأ نكأ
 ةفاضإلاب ،دح دعبأ ىلإ ّيف رّثأ يذلا رعاشلا ناليست لواب ناك رعشلا يفو .ناملألا باتكلا نم مهريغو رنشوب غرويغو تسيالكو
 ،ترعش يننأل هتءارق ترّرق يذلا اكفاك عم ءاج ةياورلا فاشتكاو .مهاوسو نامخاب غروبغنإو ردنالسوأ هزورو سكاز يللين ىلإ
 ناليست َيملاع نإ لوقلا يننكمي .ملاعلا اذه ىلإ ّفرعتلا ىلع يّنثح ام اكفاك فاشتكا ناكو .!بيعم هلهاجت نأ ،ام ةظحل يف
 ناكو ،ًابيرقت تاونس رشع لبق مهيلع فرعتلا تأدبف ،برعلا باتكلا نم امأ .يلإ ةبسنلابً ارحس رثكألا ناملاعلا امه اكفاكو
 ،ناليستو اكفاكل يفاشتكا عقو هبشي عقو رعشلا يف رّاجح ماسبو ةداعس عيدوو نوضيب سابعو ةياورلا يف دوواد نسح فاشتكال
 ً.اعيمج مهنيب فالتخالا مغر
 .هّددحنو هفرعن امم رثكأ هديدحت عيطتسن ال امب رثأتنً امئاد نحن ،لاح يأ يف
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