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 توصلا ثيح ،ةيناثلاو ىلوالا ةصقلا ةصاخ ،نيلرب يف ةماقإلا تاونس عادو يف اهنأكو باتكلا صصق ودبت •
؟سماهلا توفخلا نم لاح ىلع ةغللاو  
 
ّ دح ىلإ ةيصخش صوصن "ةرخأتم تارايز نيلرب" ،لوألا ءزجلا يف .ءازجأ ةعبرأ ىلإ ّمسقم باتكلا نأ الإ .امً اعون حيحص اذه ،لجأ
 شيعأ لازأ ام تنك يذلا ةرتفلا لالخ تبتُك صوصن "…كلذ نوضغ يف" ،يناثلا ءزجلا يف .ةنيدملا تكرت نأ دعب بتُك اهضعب ديعب
 ةحارتسإ( "وزتيمرتنإ" ثلاثلا ءزجلا .بتكأ تنك يننأ يأ ،كانه يشيع نوضغ يف لعفأ تنك اذام لوقأل اذكه اهتيمسأو كانه
 ريخألا لبق ام ءزجلا .كانه تبتُك اهنأ ةيواز نم الإ نيلرب يف يشيعب اهل ةرشابم ةقالع ال ،لماك لكشب ةّليختم صوصن يه ،)ةيقيسوم
 ىلإ هتفضأ ينويزفلت ويرانيس وهو ريخأ ءزج كانهو .ثالث وأ نيتنس لبق هتبتك يننكل نيلرب لبق ام ةرتف ىلإ دوعي "هابتنالا جلث"
ةيبرعلا ىلإ ةمجرت عم ةيناملألا يأ ،ةيلصألا ةغللاب روشنم وهو ،الإ سيل رشنلا قوقحب ةقالع اهل بابسأل باتكلا .  
 

 ةطحم درجم ،مهيلا ةبسنلاب ،اهنكل ،تايصخشلا هيف كرحتت يذلا يناكملا زيحلا يه نيلرب • 
؟ نيورت امك امئاد رفسلا ةبها ىلع تنكو نيلرب يف ةليوط ةرتفل تشع .رخآ ناكم ىلا لاقتنالل  
 
 ةبسنلاب ةلضعملا نمكت انهو يصصق يف هلوق تلواح ام اذه ،لقألا ىلع .ةريخألا ةطحملا يه لب ةطحم تسيل نيلرب ً.امامت سيل
 هنأ مأ ديري ام ًالعف وه هشيعي ام ناك نإ طبضلاب مهدحاو فرعي ال ،هبابسأ مهنم لكل ،صاخشأ مه .باتكلا تايصخش بلغأل
 اذهل امبر .ًالصأ ءيش ىلإ نيجاتحت ال كنأب كرعشت لباقملاب اهنكلو ً،ائيش كيطعت ال ةنيدم نيلرب نأ حيحص .هل سيل ارود "بعلي"
اهنع ليحرلل مئاد دادعتسا ىلع هنإب رعشي هتاذ ببسللو ،ةريخألا ةطحملا اهنكاسل ريصت ببسلا .  
 
ً اريثك تريغت ً،ّايجراخ .اهسفن لوح تقولا لك رودت اهنأك يأ ،يرئاد لكشب نكلً امود ةكرحتم ةنيدم يه نيلرب ،يل ةبسنلاب
 هبشت تراص ً،ايجراخ تّريغت يه .۲۰۰۷و ۲۰۰۰ نيب ةيناثلاو ۱۹۹٦و ۱۹۹۳ نيب ىلوألا ةرملا :اهيف شيعلل تلقتنا نأ ذنم
 ةاتف هبشت ةبيئكو ةيدامر" :يه ام ىلع تيقب دقف .ّريغتت مل اهءاوجأ نأ الإ ،نردوم ربوسلا هينابمو "هتالوم"ـب رثكأ "برغلا"
 نيلرب تبطقتسا ،رادجلا ةلازإ دعب ."فوخلا ءاعو" يف ةيوارلا لوقت امك ،" ةديعس نوكت نل اهتايح نأب تدلُو ذنم ،تسدح
 شيعلا نوك ًاصوصخ نينانفلاو ماع لكشب نيفقثملا نم نيريثكلا ىدل ةبوغرم ةأجف تراصو نييكريمألاو نييبوروألا نم نيريثكلا
 تداتعا يهف .ندنل الو سيراب الو كرويوين تسيل ًالعف يه نيلربو .سيراب وأ كرويوين وأ ندنلب ةنراقم ريثكب ةفلك لقأ اهيف
 تبره اذهلو ،نيركسعملا نيب ةهجاوم ةقطنم تناكو ةمسقم تناك ةدرابلا برحلا تاونس يف اهنأل ءىداهلا شيعلا ىلع اليوط
 يأ ،ددجلا نوّينيلربلا .اهنمً الدب نوب ةنيدم يف ةمصاعلا تلح امك ،ىرخألا ةيناملألا ندملا ىلا اهنم تاكرشلاو ةريبكلا ليماسرلا
 ةريبك ودبت ةفص اهنأ الإ ةنيدملل ةيتيلوبومزوكلا ةفص اوطعي نأ نآلا نوبحي ،ةريخألا ةنس ۲٥ـلا وأ نيرشعلا يف اهيلإ اولقتنا نيذلا
 ،سكعلا ىلع لب .ملاعلا زكرم يف ريصي نأً ادبأ همهي الو هدنع امب يفتكي وه ."ةيتيلوبومزوكلا" همهت ال ينيلربلا .اهيلعً ادج
 وأ ورتملا يف مهارن نيذلا نيثهاللا ناكسلاو ةقيضلا تويبلاو ةشيعملا ءالغ ربعً الثم سيراب يف رهظي يذلا "سِرْتسلا" هركي ينيلربلا
مهرمأ نم ةلجع ىلع ًامئاد مه .يهاقملا يف نوسلاج مهو ىتح نيلورهم ةنيدملا عراوش يف .  



 يف شيعي اميف ًابيرقت نويلملا فصنو نييالم ۳ اهيف نكسي .نوليلق اهناكس نكلً ادج ةريبك يه .نيلرب يف هيرت نل دهشملا اذه
ييأرب "سرتس"ـلل ردصم هدحو اذه .نيلرب ةحاسم نم تارم عستب رغصأ ةحاسم قوف ْنكل فصنو نانويلم سيراب .  
 اهاري نأ بحي وأ ددجلا نودفاولا اهيّعدي يتلا ةيتيلوبومزوكلا ةنيدملا هبشت امم رثكأ ةريبكلا ةيرقلا هبشت نيلرب نأ لوقأ نأ ديرأ
اذكه اهيفقثم ضعب .   
 )زرنيازيد( نومّمصمو نونانف اهيلع مجه ،تاونس ٥ وأ ٤ لبق .نيلرببً اريثك ينركذت توريب يف رهنلا - لياخم رام ةقطنم
 يف ةريقف ةقطنم يه .ةلصب ةقطنملل نوّتمي ال نيذلا لاحلا وروسيم اهيلإ يتأي معاطمو ،ةمخف علس عيبل ةيراجت لاحم اهيف تحتفو
 ةريغصلا نيكاكدلا باحصأو تارايسلا يكيناكيمو راجنلاو دادحلا كانهف ،راغص نييفرحك اوشيعي نأ اهلهأ داتعا ،ساسألا
 ةهرافلا مهتارايسو مهبخصب ةنيدملا ءاينغأ لبقتستل مهعراوش تلوحت ةأجفو .ةباترو ءودهب نوشيعي مهو ،ةصيخرلا تاكانسلاو
 ريقفلا انعراشب دحلا اذه ىلإ نوبجعم مه اذاملو ،ءالؤهبّ ملأ اّمع نولءاستي لياخم لهأ لاخأ .ةقطنملا لهأ ىلع ةبيرغلا مهتاداعو
 لمعلا صرفف ؟اندنع نوثحبي َّمع :مهدنع شيعلل نيسمحتملا نيدفاولا نع هتاذ ءيشلا نولوقي نيلرب لهأ نأ بسحأو ؟طيسبلاو
؟ءالؤه مهلاب ام !فالكألا ةعفترم تتاب ةايحلاو ،بيئكو دراب سقطلاو ،ةليلق انه  
 

 قلقلا ةيوارلا وا ةيساسالا ةيصخشلا عم نومساقتي باتكلا اذه يف كصصق تايصخش • 
؟ةياورلا ىلا برقا ةريصقلا كصصق نم لعجي طيخلا اذه .ام ءيش نع نوثحبي نوشمهم صاخشا .رارقتساللاو   
 
 .ليمج ءيش اذهف ةياور هنأ ىلع باتكلا نيرت تنك اذاو اهنع بتكي يتلا تايصخشلا يف هسفن يوارلا نم ءزج ًامئاد كانه ،حيحص
 يف هجردت دق ةياورلا يف ةيطمنو ةيكيسالك لقألا ءارآلا امبر .ال مأ ةياور يلمع ناك اذإ ام يف ّتبلل حلاصلا عجرملا نوكأ ال دق يننأ الإ
ةناخلا هذه . 

 
 

 ول امك...حوبلا ،يوفعلا درسلا :ةعومجملا هذهو لوالا كباتك نيب ةباتكلا بولسأ يف زيامت ةمث • 
؟ةصاخ تايموي نيبتكت كنا   
 
 "كاب شالف" .بولسألا يف ال ،ةيوارلا "رمع" يف قرفلا ىرأ انأ .حوبلا وأ ةيوفعلا ةهجل ةباتكلا بولسأ يف زيامت كانه ناك نإ ملعأ ال
 رثكأ راوطألا يف نكمي قرافلا نأ نظأ .تاونس ۷ لبق اهُتنك يتلا ةأرملا اهْتبتك "ىُرت داكلاب ةبيقح"و .اهُتنك يتلا ةاتفلا مث ةلفطلا هْتبتك
بيلاسألا يف امم .  

 
 يف ،ً"ادحا ينعي ال لاعفنإلا نأل" ةشايج ةفطاع لمحت يتلا وا ةيلاعفنالا ةباتكلا نيبحت ال كنا تلق • 

؟كب ةقيصللا كلت  اميسال ،صصقلا ضعب نع قونخملا يلخادلا لاعفنالا بغي مل نيح  
 
 نيب ًاقراف كانه نأ نظأ ،اذه عم .عوضوملا اذه يف ينم رثكأ مكحلا نيعيطتست ةئراقك تنأ امبر .ةيلاعفنإ انه يتباتك تناك نإ فرعأ ال
 وأ ،ةباتكلا يف هنع دعتبأ يذلا نلعملاو خراصلا لاعفنالا نيبو اهداجيإل صنلا يف بيقنتلا يغبني ةيتحت تاقبط هفصوب يلخادلا لاعفنالا
كلذ لواحأ .  



 
 ببس ناك ام .ءاقدصأ نم حاحلا دعبو اثيدح الا اهيرشنت ملو تاونس لبق صصقلا هذه تبتك • 

؟اهرشن يف كددرت  
 
 ريثي دق ام ،ئراقلا يأ ،رخآلا دجي نأب يتقث مدع نمً اعبان ناك رشنلا يف يّددرت …)-: اهيفً اغلابم ناك امبر حاحلإ ةملك
ّ مهي ،رخآ ينف لمع يأ وأ ةباتكلا يف ،هزجني وأ هبتكي ام ناك اذإ امع ءرملا لءاستي نأ يعيبطلا نم امبر .صنلا اذه يف هتيرشح
؟كلذك سيلأ .ميمعتلل لباق هنأبً اقبسم ضارتفالا بعصي ثيحً ادجً ايتاذ لمعلا ناك اذإ ًاصوصخ ،ال مأ نيرخآلا  
 
 

 • "  صخش :روعشلا اذه فرقم وه مك ؟ضعبلا مهضعب سانلا باجنا يف ثبعلا ريغ ءيش كانه له
 كنأك  ."ةياهنلا يتأت نا ىلا ةايحلا ىدم هيف نجسي يجولوكيسب ناينب هل مهنم دحاو لكو ،رخآ دلي رخآ مث ،رخآ دلي
؟فثكمو طيسب بولساب نكل ،مدعلاو دوجولا يف ىربكلا ةيفسلفلا تالوقملا نم نيبرتقت عطقملا اذه يف     
 

" ديكأتلاب هدصقأ مل ام اذهف كلذك ًالعف عطقملا ناك اذإ نكل !كنم مرك اذه ً…ادبأ ،ال ؟"ةيفسلف تالوقم . 
 
 
 

 


