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 :بتاكلا نع ةذبن

نوسجريف سكيلا ريسلا
 مث نمو ،فاده مجاهم طسوك بعل .ادنلتكس يف نافوج ةنيدم يف 1941 ماع يف نوسجريف سكيلا ريسلا دلو
 ةيدنلتكس]ا ةركلا يف يسايق غلبمب ،هرغص ذنم هعجش يذلا يدانلا وهو ،يدنلتكسQا "زرجنير" يدان ىلا لقتنا
 .)هينج 65،000(

نيدربا بيردتل لقتني نا لبق "نيريم تنيس" و "ريشجنليتس تسيإ" يدان برد ثيح ،1974 يف بيردتلا ملاع لخد
 نم ةلوطب 38 ـب مهعم زافو ،1986 ماع يف دتيانوي رتسشناh لصو .ةيبوروgا سوؤكلا سأكب زوفلل مهتدايقو

 ققح .)5( يزيلجنQا داحتQا سأكو )13( يزيلجنQا يرودلاو )2( لاطبQا يرودو )1( ةيدنlل ملاعلا سأك مهنمض
.خيراتلا يفً احاجن رثكQا يناطيربلا بردhا هلعج كلذو ،ةيبيردتلا هتريسم يف ةلوطب 49

 ةرم يزيلجنQا يرودلا ةلوطب دتيانوي رتسشنام ققح ام دعب ،2013 يف هلازتعا نلعاو ،1999 يف "ريس" بقل حنم
.ريفسو يرادإك دتيانوي رتسشنام مدخي لاز ام ،71 ـلا رمع يف .ىرخا

دراوياه لوب
 |ترم ةضايرلل ماعلا بتاك ةزئاجب زاف ."فارجليت يليد" ـلا ةفيحص يف ةيضايرلا ةفيحصلا سيئر وه دراوياه لوب
 ماق دقل .|يضايرلا |يفحصلا ةيعمج يف ةضايرلل ماعلا يفحص ن{ا وهو ةيناطيربلا ةفاحصلا زئاوج لفح يف
 يف نيوا لكيام دراوياه لوب دعاسو كراش ،2004 ماع يف .ةضايرلا يف ةيhاعلا ثادحQا مها مظعم ىلع ةيطغتلاب
Farewell but not" هتايح ةصق ةباتك يف نوسبور يبوب ريسلا عم لمع ماعب كلذ دعبو ،ةيتاذلا هتريس ةباتك

Goodbye"

 نوسجريف سكيلا ريسلا

 ،تجيرب ىلا ءادها
 ةزيزعلا اهتقيدصو ،اهترخصو ،يثاك تخا
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 :ريدقتو ركش

 .باتكلا اذه رادصا يف مهتدعاسh مهركش دوا نيذلا صاخشQا نم ددع كانه
 همعدو ةينغلا "يدور" ةربخ ."زليام تيك" هتدعاسمو ،يررحم ،"دليفمولب يدور" ـل يركش ليزج مدقا نا يلع ،Qوا
 .عئار اقيرف نوعنصي مهنا "تيك" داهتجا عم .ءامسلا نم ةبه تناك
 هنأب رعشاو حيحصلا قيرطلا ىلع ءاقبلا يف يندعاس .هتيفارتخا ببسب ادج لهس ناك "دراوياه لوب" عم لمعلا
 .ادج ينتدعسا ةقيرطب اهتباتكو يراكفا عيمجت يف زايتمإب حجن
 اناك هدشرو ةيخرتسhا هتيصخش .عئار لمعب ماقو ،يعم لمع ماوعا 4 يف ةريثك اروص طقتلا "كولوب نوش" روصhا
.لفطتي نا نود نم اهديري يتلا تامولعhا ىلع لوصحلاو حيحص لكشب هلمعب همايق يف اببس
 مهرثكاو هب قثا صخش رثكا هنا .لمعلا اذه رادصا ةرتف يف تاهيجوتو حئاصن يل مدق "وناجراد سيل" يماحhا اما
 .عئار قيدص وهو اص�خا
 مهدوهج ردقا .باتكلا اذه ردصا يكل اهومدق يتلا تاقوlل مهركشا نا ديرا نيذلا ريثكلا كانه ،ماع هجو ىلع
.|بوهوhا سانلا ءQؤه عم تلمع دق نوكا نا يل ريبك فرش وهو اريثك

 ةمدقhا

 امئاد تنك .يتاظح�م بتكا يكل يغارف تقو لغتسا تنكو ،باتكلا اذهل يراكفا عيمجتب تأدب |نس ةعضب لبق
 .مدقلا ةرك ملاع جراخو لخاد سان اهب عتمتسي ةريثم ةصق بتكا نا ديرا
 ةملكت ةباثمب هنا .ةليوط |نس ذنم باتكلا اذه يف ركفا تنك ،مدقلا ةرك ملاع ئجاف يلازتعا رارق نا نم مغرلاب ،اذا
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 .رتسشنام يف اهتيضق يتلا ةرحاسلا |نسلا لوح نوكيس يزيكرت ،اذل ."Managing My Life" قباسلا يباتكل
.يلمع يف ضومغلاو رارسQا ضعب حرشي باتك ةباتكل اسمحتم تنك ،ةءارقلل بحمك
 رتسشنامو نيدربا يف يراوشم ةيادب يف .لمQا ةبيخو ةراسخلاو قQزنQاو طوبهلا هجاوتس ةرماع ةيورك ةريسم يف
اصلخم نوكاو مهيف قثا نا يلع بجوتي ناك |بع�لا عم ص�خQاو ةقثلا ءانبل قيرطلا نا ةيادبلا ذنم تررق دتيانوي
ىلع يتردق ينتدعاس .ةميظعلا تاسسؤhا لك يف يوقلا طابرلا ققحت يتلا ةيادبلا ةطقن يه هذه .Qوا مهل
 ةزيhا هذه تملعتسا .كماما حضاو ءيش لك ،كنيع مدختسا .يش اهيف ظح�ي Qو ةفرغ ىلا لخدي ضعبلا .ةظح�hا
 .مهتايكولسو مهعابطو مهجازمو بيردتلا يف مهتاداعو |بع�ل يمييقت يف
يتلا ةعئارلا تايصخشلا كلت :بيردتلا ملاع يف مهتهجاو نم لكو ليدبتلا ةفرغ يف حازملل قاتشا فوس عبطلاب
 نكي مل .1986 يف دتيانوي رتسشنامب تقحتلا امدنع ةبعللا يف مهتمظعو )ءامدقلا يا( "ةميدقلا ةسردhا" نم تناك
 ،رآ يب ويك بردم("ثيمس ميج" .انعجشيو انحدمي ناك لب قيرفلا ةدايق هنم تملتسا امدعب اريرم طق نوسنكتا نور
 ،ليللا لاوط هلزنم يف تيقب اhاطلو ةفايض نسح بحاص ناك .ديج قيدصو ةعئار ةيصخش  )اقباس و و لساكوين
.يصيمق ىلع رئاجسلا دامر عم تيبلا عجرا تنك
 نوج" ىفوتhا نايسن ادبا عيطتسا Qو ،اضيا عئار قيدص ناك اقباس يتيس يرتنفوك بردم ،ريبكلا "تيليس نوج"
Qةرم لوا .هتقو يف يعم ادج اميرك ناكو يتايادب يف ينهجو يذلا )اقباس نوات جيسباو ماهتسيو بردم( "لاي 
 يبوب ىتا .ابوروا سأك نم نوات جيسبا جارخا نم نيدربا نكمت امدنع 1981 ماع يف ناك نسبور يبوب تهجاو
 .انتايحلو انل ةريبك ةراسخ تناك هترداغم .هتقادص ردقا تلز Qو ليصا صخش ناك .بعQ لك حفاصو ليدبتلا ةفرغل
 ام امئاد تنك فيدرلا تايرابم رضحا تنك امدنع .لمعلا يف ةعئار ق�خاب اولحت نيذلا ءامدقلا نم نيرخآ كانه
 ةركل ةعئار تافاضا اومدق نيذلاو "ماهدلوا" يف تايصخشلا رابك دحا عم كانه "سنيرول ينيل" و "جار نوج" ىرا
 فوس ،معن .تاقوQا نم ريثك يف انل ةبسنلاب ادج افيخم ناك "ماهدلوا" قيرف .ميظعلا "ليور وج" دصقا انا ،مدقلا
.يليج يف |ميظعلا نمض اضيا "سلوب ينوت" و باندير يراه .كلذل قاتشا
 .ةنس 20 نم رثكg يل اولمع دق مهضعب .دتيانويلا يف |عئارو |صلخم |لماع ىلع لوصحلل اظوظحم تنك دقل
 يبتكم يف ةيصخشلا يتدعاسم مويلا ىتح تلاز Qو لازتعQا قيرط ىلا ينتعبت "نفQ |ل" ةيصخشلا يتدعاسم
يتلاو يتريتركس "سبيليف ثاك" ."سينجكام لوب" و "ن�يو ينوت" "لشوب فيد" "واشرك سيل" اضيا :ديدجلا
 ميج" .اماع 40 نم رثكg دتيانويلا يف تلمع ،دروفارت دلوا يف تايرابhا دعب اهيلا بهذا تنك يتلا ةهدرلا ترادا
 لمع( اماع 17 ـل نيزيمم |بعQ نع اثحاب جراخلا يف لمعي ناك يذلا "نترام" يخا ،ن{ا لزتعا يذلاو "نيار
 ."ريلكم نيارب" و ،)قاش
 ةيصخش اضيا "ناجروم تربلا" :هليدب .ماوعا ةعضب لبق يفوت صلخم قيدص .لجر نم هل اي :"سيفيد نامرون"
ينوت" ،هعم لمعي نم لكو "رياوس بور" يعيبطلا جلاعhا ،"يلانكام فيتس" ،قيرفلا بيبط .يدانلل هئQو يف ةريبك
 نوج" ـل ماعلا بتكhا ،خبطhا يف نولمعي نمو ةفاضنلا تايتف ،|يضايرلا ءاملعلا نم سمحتhا هقيرفو "كيودورتس
 "سليو نومياس" .سارحلا بردم ،"ليتس كيرإ" .هقيرفو "رولوQ ميج" .تايتفلا لكو "يلياو نآ" ،"ردناسكيلا
ينوت" و "نوترميب وج" مهيدئاق عم ،بعلhا ضرا يف لامعلا .ويديفلا عطاقم ليلحت قيرف يف "نوارب فيتس"و
 ركذا نا تيسن امبر .دجب نوملعي لاجر مهلك :"ينوت" و "ماهارج" و "تراوتس" عم ،ةنايصلا قيرف ."ريلكنيس
 .مهل يمارتحا ىدم نوملعي مهنا دكأتم يننكلو ،ناصخش وا صخش
،"ديك نيارب" ،يتيادب يف يل يقيقح دعاسم ،"سكون يشترآ" .|نس لاوط اريثك ينودعاس |بردhاو نيدعاسhا
سولراك" .طيشنو ركتبم بردم ناك "نر�كام فيتس" .بابشلل زيمم بردم "نوسيراه كيرإ" ،"زلياتس يبون"
.نطف ةيورك ةيهاد ناك يذلاو "ن�يف كيام" يدعاسمو - ءامظعلا |بردhا نم نانثا - "|تسنلويم ينير" و "زوريك
تقولا ةيده تناك يل اهومدق ةيده ربكا ."زدراودا نترام" و "نوتلراشت يبوب" امه ةليوط تاونسل يرارمتسا ساسا
 10 رخآ يف "ليج ديفيد" عم عئار طبار تنوك مهمعد ىلا ةفاضQاب .مدق ةرك قيرف لدب ،مدق ةرك يدان ينبا يكل
 .ماوعا
 .ءارولا ىلا عوجرلا يف يعم اوعتمتست نا ىنمتا .باتكلا اذه يف هنع ملكتا يكل ريثكلا كانه
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 ،يضرا ىلع يل ةارابم لوg بعلhا ةيضرا ىلا يدؤhا قفنلا لخاد تيشم ةرم لوg و ،ابيرقت نمزلا نم دوقع 3 لبق
 بعلhا طسو يف افقاو تنكو "دنإ دروفتيرتسلا" يف ةدجاوتhا ريهامجلل تحول .افوشكم تنكو قلقلاب رعشا تنك
 ئيلم اناو ،بعلhا سفن ىلع ةريبك تاوطخب يشما يننا ،ن{ا .ديدجلا دتيانوي رتسشنام بردمك يميدقت مت امنيح
 .روهمجلا كاذ عدوا يكل ،ةقثلاب
 نم مغرلاب .|ظوظحhا |بردhا نم ليلق Qا هفرعي نل فرش ناك دتيانوي رتسشنام ىلع هلذب تعطتسا يذلا مكحتلا
 لدي ءيش يا كانه نكي مل ،1986 ماع نم فيرخلا لصف يف نيدربآ بونج ىلا تلقتنا امدنع يتبهوم يف يتقث
 .مويلا هتققح يذلا ريبكلا حاجنلا اذه يقيقحت ىلع
 يف يزيلجنQا داحتQا سأك يف ةارابhا كلتب زوفلا :ةمساحلا تاقوQا يف ريكفتلاب تأدب ،2013 ويام ةيعادو دعب
 ةارابملل انذخاً افده "سنبور كرام" لجس |ح ،1990 ماع نم رياني يف "تسروف ماهجنتون" ماما ثلاثلا رودلا
 زفا مل ينناو اصوصخ ،دتيانويلا يف يرارمتسQو يل ةبسنلاب ةيريصم ةارابم اهربتعي ضعبلا ناك يتلاو ةيئاهنلا
 .اريثك يسفنب يتقث يف كلذ بعل دقو ،لماك رهش ةدh ةارابم يأب
 ،يمودق ذنم ابيرقت |نس 4 دعب 1989/90 يف سQاب لاتسيرك ماما يزيلجنQا داحتQا سأك ةلوطبب زوفلا نود نم
 ،درُطأ نا نم ابيرق تنك مك ادبا فرعن نل .دتيانوي رتسشنام بيردتل يتبسانم لوح ةيوق كوكش كانه نوكتس تناك
gا ىلع ربجم رارق اموي نكي مل رارقلا اذه نhا سلجQا كلذ نود نم نكلو .دتيانويلا يف يرادQيلبميو يف راصتن، 
 .يدانلا ناردج لخاد نادجاوتيس اناك روفنلاو ءايتسQا .مطحتتو رسُكتس تناك ريهامجلا
 هينبا تنك يذلا ساسQا ،هلعفا تنك ام ملعي ناك .يدرطو يداعبا وحن ةوطخ يا دض فقيس ناك نوتلراشت يبوب
 لكيهلا ءانب ةداعا يف اهيضقا تنك يتلا تاعاسلاو ،هلذبا تنك يذلا دهجلا ،ةيميداكQا يف بابشلا |بع�لا ءانبل
 ةملظhاو ةبعصلا تاقوQا هذه يف يمعدب مهايقو ،اضيا كلذ لك ملعي ناك "زدراودا نترام" يدانلا سيئر .يوركلا
 .يلادبتسإب بلاطت يتلا ةبضاغلا لئاسرلا نم ريثكلا ىقلتيس ناك نترام .مهتعاجشلو مهل بسحي
 زوفلا ديرا يذلا يدانلا اذه ةعورب نمؤا ينلعجو ةيناث سفنتلاب انل حمس 1990 يف يزيلجنQا داحتQا سأكب زوفلا
 ةفيحص تبتك ،يلاتلا مويلا حابص يف نكلو .ةديجلا تاقوQا ةيادب ناك يلبميو يف زوفلا اذه .هعم تQوطبلاب
 كلذ ىسنا Q ".ادنلتكسا ىلا دع ن{ا ،يزيلجنQا داحتQا سأكب زوفلا عيطتست كنا تبثا دقل ً،انسح" :ةدحاو
.ادبا ناونعلا

MUFCAR@ قيرط نع مجرت

 :لوQا ءزجلا

 ت�مأت

 ةجيتن يه ةجيتنلا كلت نإف ،دتيانوي رتسشنام وه ام مكل حرشا يكل يتايرابم لك يف ةدحاو ةجيتن تدرا اذا        
 .عتمم .عئار .ينونج .5 دتيانوي رتسشنام 5 مورب تسيو .ةيبيردتلا يتريسم يف ةارابم رخآ ،1500 ـلا يتارابم
 .بضغم
 رابتخا ةباثمب ةارابhا نوكتس .اماردو ةريثك فادها ىرتس كنإف ،دتيانوي رتسشنام ىرتل بهذتس تنك اذا        
 .طقف قئاقد 9 يف مورب تسيو ماما 2-5 ةجيتنب زوفلا نع يلختلا ببسب يكتشا نا عطتسا مل .هلمحت ىدمو كبلقل
 تلقف .يتداعك اجعزنم نكا مل يننا اوفشكي نا اوعاطتسا |بع�لا نكلو رمQا ئداب يف يجاعزنا تيدبا عبطلاب
"!ةعئار ةيعادو نم اهل اي .بابش اي مكل اركش" :مهل
 زجيج لاقف ،ةارابhا دعب ليدبتلا ةفرغ يف |سلاج انك امدنع يتفيلخ وه سيوم ديفيد نا ن�عQا مت دقل        
 ".هتلاقتسا سيوم ديفيد مدق دقل" :احزام
 تمدق دق يننg ةحارلاب ترعش و اروخف تنك يننا Qا مويلا كلذ يف ةحدافلا ةيعافدلا ءاطخQا نم مغرلاب        
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 "سيجير" حانج يف ،كانه تناك يتلئاع .ىهتنا دق يلمع .سيوم ديفيدل نيزيمhا |لماعلاو |بردhاو |بع�لا ءQؤه
 .يل ةديدج ةايح تيأرو ،مورب تسيو بعلم يف

كلذ دعب .اديج ينيف اومتهاو يقرلل اجذومن اوناك مورب تسيو .ملحلاك نوكت يتلا مايQا كلت نم اموي ناك
 ،دافحا 8 ،ةث�ثلا يدQوا :يعم كانه اوناك يتلئاع مظعم .|قيرفلا يبعQ لبق نم ةعقوم |بع�لا ةمئاق يل اولسرا
 ةدحاو ةلئاعك تجرخ انتلئاع .يعم ةياهنلاب اوعتمتسيل كانه مهارا نا يل ةداعس تناك .يل |برقhا نم |قيدصو
.مويلا كلذ يف ةيوق

 يف ةظحل لكب عتمتسا نا يونا تنك مورب تسيو بعلم جراخ ةرم رخ{ قيرفلا ةلفاح لجترا تنك امدنع
 يل دكا ،ةارابhا لبق ام ةليللا .ابسانم حبصا تقولا نا ملعا تنك يننg يل ةبسنلاب ابعص لازتعQا نكي مل .ةارابhا
 تعنص ةليمج سكلور ةعاس ،ادج ةصاخ ةيده يل اومدق .ةليمج ةبسانم يلازتعا اولعجي نا نوديري مهنا |بع�لا
تدلو يذلا تقولا يف يا ،رهظلا دعب 3:03 ةعاسلا ىلا ريشت ةعاسلا براقع تناكو ،يتدQو ةنس ،1941 ماع يف
يتلا تاقو�ل روصلاب ئيلم باتك ينودها اضيا .1941 ربمسيد 31 خيراتب وكس�ج يف ايندلا هذه ىلا هيف
 ءارو ناك ،ديلا تاعاسب ريبكلا متهhا ،دناندريف وير .باتكلا طسو يف يتلئاعو يدافحا عم ،دتيانويلا يف اهتيضق
 .ةيسيئرلا ةيدهلا ةركف

 ةظحل تناك .|بع�لا ضعب هوجو ىلع ةددحم ةرظن تظحQ ،قيفصتلا طسو باتكلاو ةعاسلا تملتسا امدعب
 نم ةيلاخ ةرظن تيأر دقل .اماع 20 نم رثكg ضعبلاو :مهعم تنك اhاطل يننg اهب فرصتي نا فيك ضعبلا ملعي مل
 .يريغ رخآ بردم يا فرعي مل ضعبلا "؟ن{ا عضولا نوكيس فيك" :لوقت اهنأكو ريبعتلا

 يف ءيش Q لباقم فادها 3 ـب |مدقتم انك .اديج اهب مكحتا نا ديرا تنكو اهبعلا ةديحو ةارابم كانه تناك
 لجس نم لوا وه "كيبفيس نوج" .يتيعادو نولهسي نا ادبا نيدعتسم اونوكي مل مورب تسيو نكلو ةقيقد 30 لوا
 رييفاخ هلجس دقف يتدايق تحت فده رخآ اما .1986 ماع نم ربمفون نم 22 ـلا يف ،يتدايق تحت دتيانويلل
 ةارابhا يهنن نا نكمhا نم ناك 2-5 ةجيتنلا تناك امدنع .2013 ويام نم 19 ـلا يف )وتيراشيشت( زدنانريه
 .ةعيظف تناك ةيعافدلا انتلاح .5-20 ةجيتنب رسخن نا نكمhا نم تناك 5-5 ةجيتنلا تحبصا امدنع .2-20 ةجيتنب
 .كيرتاهل �جسم وكاكول عم ،قئاقد 5 يف فادها 3 مورب تسيو لجس

بعلhا ةيضرا ىلع انيقب ةياهنلا ةرفاص دعب .ليدبتلا ةفرغ يف ةحرم ءاوجQا تناك ،انكابش رايهنا نم مغرلاب
 .ةمساب هوجو ً�باقم يدحول تنك .فلخلا يف اوقب |بع�لا لكو مامlل ينعفد زجيج .ةرفاسhا ريهامجلل حولن يكل
 يل ادب نكلو 2-5 ةجيتنب زوفلاب اديعس نوكأس تنك .لافتحQاو عيجشتلاو ءانغلا يف ً�ماك مويلا انيعجشم ىضق
 ىلوQا اضياو جيلريميربلا خيرات يف ةجيتنلا هذهب يهتنت ةارابم لوا تناك .يتيعادول ةبسانم ةجيتن تناك 5-5 نا
 .يل ةقيقد 90 رخآ يف خيراتلا نم ةعطق رخآ :ةيوركلا يتريسم يف

 نم دلقم لاثمت :ةعئار ةيده اولسرا ديردم لاير .يبتكم ىلع ديربلا نم لئاه مك تيأر رتسشناh تعجر امدنع
 ةليمج ةلاسر عم ،يرودلا تQوطبب نولفتحي ثيح "La Plaza de Cibeles" ديردم يف ةريهشلا ةروفانلل ةضفلا
 يتدعاسم .راس رد ناف نيودا نم ىرخاو سكايآ نم تناك ينتلصو رخآ ةيده .لايرلا سيئر ،زيريب ونيتنرولف نم
 .ةلثامم لئاسر نم ريبك مك هجاوت نا ترطضا "|ل" ةيصخشلا

 ةفقو ريغ ههجاوأس تنك ام ملعا مل ريخQا لبق عوبسQا يف دروفارت دلوQا يف يزناوس ماما انتارابم يف
 تررق دق يننا |لماعلاو |بع�لاو ءاقدصQاو ةلئاعلا هيف تربخا قاش عوبسا ةياهن يف انك تقولا كلذ يف .فرشلا
 .يتايح يف ةديدج ةلحرم لخدا نا

 ةديدش ةركفلا هذه تحبصا سامسيركلا ةرتف يف .2012 ءاتش يف يلخاد يف تعرُز دق يلازتعا ةركف روذب
".لزتعا فوس" :يسأر يف حوضولا

  "hيثاك تلاق "؟كلذ لعفت نا ديرت اذا
 نا لمآ طقف" .اهل تلق "ةيناث �ثامم ائيش هجاوا نا عيطتسا نل ،ةقيقد رخآ يف يرودلا ةراسخ ،مسوم رخآ"  

 نوكتس .يزيلجنQا داحتQا سأك يئاهن وا لاطبQا يروديئاهن ىلا لصن ناو ةرhا هذه يرودلاب زوفلا عيطتسن
 ".ةعئار ةياهن
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 نا تأر ام ناعرس ،اهتخا ةافو لبقت نم يناعت تناك يتلاو ،ربوتكا يف "تجيرب" اهتخا تدقف يتلا ،"يثاك"        
 ناكف ،يدقعلً اقفو .يتايح يف ةديدج ءايشا برجا نا يتعاطتساب لاز ام نا تأر .حيحصلا راسhا وه لازتعQا
.سرام نم 31 لبق فيصلا يف يلازتعا رارق نع يدانلا ربخا نا يلع
 يف رهظلا دعب .يلزنم يف يتلباقم بلطو رياربف يف دحQا مايا ىدحا يف ليج ديفيد يب لصتا ،ةفدصلاب        
 .يثاك تلاق "كودرطي نا اوررق مهنا وا كلذ اما" .تلق "يذيفنت سيئرك هتلاقتسا مدقي فوس هنا نهارا" ؟دحQا موي
 لزتعا نا تررق دق يننا هتربخأو .هل تلق "!ديفيد اي ابت" .مسوhا ةياهن يف هتلاقتسا مدقيس هنا ناك ديفيد ربخ
 .اضيا
 .)يدانلا ك�م( "زرزيلج" ـلا نم يفتاه لاصتا عقوتا نا يل لاقو يب لصتا ديفيد ،تعبت يتلا مايQا يف        
 يننا هل تلق .هبصنم نع ديفيد يلختب ً�صتم نكي مل يرارق نا "رزيلج ليوج" ـل تدكا لاصتQا تيقلت امدنع
 تناك يثاك .انتايح ريغ دق ربوتكا يف يثاك تخا ةافو .يبابسا هل تحرش .سامسيرك ـلا ةرتف يف رمQا تمسح
 يننا هل تلق .لازتعQا نع ييأر رييغت لواح ثيح ،كرويوين يف لباقتن نا انقفتا .رمQا ليوج مهفت .لازعنQاب رعشت
 .هتلعف ام لكل هنانتما نع يل برعاو ينركش .همعدل هتركشو اهلذبي ناك يتلا دوهجلا ردقا
 نا عامجQاب قافتاو مهافت كانه ناك .بسانhا ليدبلا ىلا شاقنلا لوحت ،ييأر ريغا نل يننا |بت امدنع        
 .بسانhا لجرلا وه سيوم ديفيد
 اوديري مل ،يلازتعا ن�عا دعب زرزيلجلل ةمهم تناك ةعرسلا .هرفوت ةيناكما شقاني يكل يتيب يف ديفيد ينراز        
 .ةليلق مايا يف ينلدبتسي نا ديدجلا لجرلا ديري اوناك .يتفيلخ لوح ةليوط تاعقوت ةرتف اوهجاوي نا
 يف ادحاو ببسلا نوكي ادنلتكسا نورداغي امدنع .ةيوق ةدارا :ةيساق ةزيم مهيدل |يدنلتكسQا نم ريثكلا        
 .مهسفنا نم اوروطي يكل نورداغي مهنا .يضاhا نم اوبرهي يكل نورداغي Q |يدنلتكسQا .اوحجني يكل .ةداعلا
 وه لب ،عانق سيل هنا .مهم رارق عنصي نطولا ةرداغم .ةصاخ ادنكو اكيرما يف ،ملاعلا يف ناكم لك يف كلذ ىرت
 .تاقوQا ضعب يف اضيا يلع قبطنت نيرخ{ا اهنع ملكتي يتلا ةيساقلا ةزيhا هذه .رومQا زاجنا ىلع مزع
 يف نكلو .مدلا ةفخ كلمي سيوم ديفيد .حازhا نم ايلاخ نوكي Q هنطو جراخ شيعي يذلا يدنلتكسQا لجرلا        
 ءانثا ادبا مستبت كارن Q" ً،اريثك سانلا يل لاق .نمثب ردقت Q ةفص كلتو ،ةيدجب دهجلا نوذخأي |يدنلتكسQا لمعلا
 ".ةارابhاب زوفا يكل كانه انا ،مستبا يكل كانه تسل انا" ،مهيلع درأف ".تايرابhا
 تنك ثيح "لباشت مارد" يف ابردم ناك هدلاو .هتلئاع ةيفلخ فرعا .تافصلا هذه نم اضعب كلمي ناك ديفيد        
 نم نكلو ام صخش |يعت ببس وه اذه نا لوقا Q .ةيوقو ةكسامتم مهتلئاع .بQا سيوم ديفيد .يبابش يف بعلا
 ناك امدنع 1957 يف "لباشت مارد" ترداغ .ةيلاعلا ةفيظولا هذه ملتسي صخش يف ةيوق سسا ىرت نا ديجلا
 .مهتصق ملعا تنك يننكلو ،مايQا كلت يف هعم لمعا مل اذل ،هبابش ةيادب يف بQا ديفيد
 ثدحتي هنا يه اهوظحQ ةطقن لوا  .مهبجعي نا عاطتسا ام ناعرس .سيوم ديفيد "زرزيلغ" ـلا بحا        
 .ديفيد قيرط يف ادبا فقا نل ،تائاعدQا ىدحا يهنا يكلو .كسفن نع احيرص نوكت نا ةزيم اهنا .ةمات ةحارصب
 .يتايح نم ءزجلا اذه كرتا يكل تقولا ىتا دقل ؟ةيورك روما يف لخدتا نا ديرا اذاh ،بيردتلا نم اماع 27 دعب
 يف ةعئار مدق ةرك مدقو زايتماب بهاوhا ىلع مكحلا عيطتسي .انتاداع ناضتحا يف ةلكشم يا هجاوي نل ديفيد
.ىلوQا ةجردلا نم |بعQ عم عيقوتلا عاطتسا |ح نوترفيا
 حبصي طوقسلا ،كرمع نم عباسلا دقعلا يف .ريغتي نل كلذ .ادبا لازتعQا ىلع مدنا نل يننا يسفنل تلق        
 كانه نكي مل .اهريغو اكيرما يف عيراشم يف لازتعQا دعب ىتح Qوغشم تلز Q يننكلو .اينهذو ايندب ،ريثكب عرسا
 .ةديدج تايدحت نع ثحبا تنك .Qوسك حبصا نا يف رطخ يا
 ،"نوتجنيراك" يف |لماعلا رابخا ناك لازتعQا ن�عا لبق ام مايQا يف اهتهجاو يتلا تابوعصلا ربكا ىدحا        
 ركذتاو ،يثاك تخا ةافو و يتايح يف تارييغتلا تركذ يننا اديج ركذتا .ةيبيردتلا صصحلل صصخhا بعلhا

 .رعاشhا نم ةيوق ةبرضب اهدعب ترعش .زجاحلا كلذ رسك .ةفطاعتم "هآآآ" عامس
 ناك .ربخلاب ملعي "نترام" يخا نكي مل ،ةظحللا كلت يف .يمسرلا ن�عQا لبق اموي تاعئاشلا ترشتنا        
 يف ارطخ ناك رابخQا برست اذل ،كرويوين يف مهسQا قوسل ةبسنلاب ةصاخ ،ةياغلل ابعص ن�عQا يف مكحتلا
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 .مهيف قثا نا ديرا تنك نم ضعب يف قلعتيام

 ةهدر يف |يسيئرلا |لماعلا ،ويديفلا ليلحت ةفرغ يف |لماعلا لك تعمج ،ويام نم 8 ـلا ،ءاعبرQا موي حابص
 نع انلعا ،قيرفلا رابخ] ليدبتلا ةفرغ ىلا هيف تلخد يذلا تقولا سفن يف .ليدبتلا ةفرغ يف |بع�لاو ،ماعطلا
 لصحا نا لبق ربخلا ىري نا دحا يا نم ديرا مل .فتاوهلا مادختساب دحا يg حمسا مل .يمسرلا عقوhا يف ربخلا
 .ثدحيس ناك "اريبك" ائيش نا نوملعي اوناك ،تاعئاشلا عم نكلو .بعلhا يف عيمجلل لوقا يكل ةصرفلا ىلع

يننا نيدقتعم انيلا اوتممضنا دق مكنا نكمhا نم نg ،مكنم دح يا نظ بيخا مل يننا ىنمتا" :|بع�ل تلق
 ناك دقو ،ن{ا تقو يا يف لازتعQاب ركفا مل يننا �ثم اواجاك يجنيشو يسريب ناف انربخا دق انك ".ىقبا فوس
 .مسوhا ةيادب يف هتلق امدنع احيحص كلذ

 رداغا نا ديرا ،اضيا .ةيكيتاماردلا تارييغتلا ىدحا ناك يتحوز تخا ةافو" .يثيدح تلمكا "،ريغتت ءايشQا"  
 ".ن{ا هيلع انا ام اذهو .ازئاف

 موي مكارأس" .تلق "،اوعتمتساو مويلا لويخلا قابسل اوبهذا" .ضعبلا هوجو ىلع ةحضاو تناك ةمدصلا
 ملعي ناك لكلا .لويخلل "رتسيشت" قابسل اوبهذي يكل ءاعبرQا ءاسم يف ةزاجا |بع�لا تيطعا دق تنك ".سيمخلا
 موي قابسلل اوبهذ امدنع ينومرتحي مل |بع�لا نا اونظي نا سانلا نم ديرا نكا مل .ةطخلا نم ءزج ناك .كلذب
 .باهذلا نم عوبسا لبق ةزاجQا هذه تددح دقف كلذل ،يلازتعا ن�عا

 وا دحاو لاق "كنم انصلخت اننا ديجلا نم" .اعيمج يل اوقفص .مهتربخاو مدقلا ةرك مقاطل تبهذ كلذ دعب
 .مهنم نانثا

 بجعأس له" :مهسأر ةلئسQا هذه تلتحا فورظلا هذه يف .|لوهذم اوناك ربخلا عامس دعب |بع�لا رثكا
ىتا ".يتياهن هذه نوكت نا نكمhا نم" :نولئاستي |بردhا "؟لبقhا مسوhا يف انه نوكأس له ؟ديدجلا بردhا
 .يراكفا عيمجتو يرارق حرشو يلازتعا ن�عا نع تجتن يتلا دهاشhا رداغا يكل تقولا

 مل .م�عQا نم ةيوق لعف ةدر هجاوأس تنك يننا ملعا تنك يننg لمعلا دعب تيبلل هجتا نا ةيادبلا ذنم تررق
 .تاريماكلا ءاوضاو |يفحص طسو "نوتجنيراك" نم جرخا نا ديرا نكا

 ةدh ةلصاوتم تارم فتاهلا ىلع ينولسار "|ل" و يماحhا "نوسيج" .تيبلا يف يسفن ىلع بابلا تقلغا
 ـلا ةفيحص فحصلا هذه نمض نم ،ىلوQا اهتحفص يف ربخلا ترشن ملاعلا يف ةيفحص 38 نا ودبي .ةقيقد 15

 .ةحفص 12 و 10 نم نوكتي قحلم ةيناطيربلا فحصلا تفاضا ."زميات كرويوين"
 نكلو |نسلا لاوط ةفاحصلا عم ةديدع ت�كشم تهجاو دقل .يل ءارطQاب ةئيلم تناك ةيطغتلا كلت قمعو قاطن

،تنرتنQا ،زافلتلا ىلع اوبلغتي نا مهيلع بجي .طغضلا نم ريثك تحت |يفحصلا نا ملعا .مهيلع دقح طق لمحا مل
 ةديدش ةنهم اهنا .تقولا لاوط ريرحتلا سيئر مهبقاري ،كلذ ىلا ةفاضQابو ،ةريثك ىرخا ءايشاو ،رتيوت ،كوبسيف
 .ةبوعصلا

 اوفرتعا .انتاعارص لك نم مغرلاب ،يهاجت ةنيغض يا لمحي مل م�عQا نا ةعساولا ةيطغتلا يل تتبثا
 ففجم ةروص لمحت ةكعك :ةيده يل اومدق اضيا لب .ةيفحصلا تارمتؤhا ىلا هتفضا ام اضياو ةلفاحلا يتريسمب
 .ةيدهلا هذه تردق .اعئار اذيبن يل اومدقو  (hairdryer) رعش

 انزف .Unforgettable لوك جنيك تان ةينغاو My Way ارتانيس ةينغا رايتخا مت يزناوس ةارابم يف
 ،87 ـلا ةقيقدلا يف ،رخأتم فدهب :895 ـلا تايرابhا نم ريثك يف يقيرف اهب زاف يتلا ةقيرطلا سفنب ةارابhاب
 .دناندريف وير نم فدهب

 مل يننا وه هفرعا تنك ام لك .كلذ لبق ءيش يا بتكا وا زهجا مل .يوفع باطخ ناك مويلا كلذ يف يباطخ
 دتيانوي رتسشنام يدان نع اباطخ ناك :|بع�لا وا |عجشhا وا ك�hا نع يباطخ نكي مل .درف يا حدمأس نكا
 .مدقلا ةركل

 ةبعص تاقوا انهجاو دق اننا مكركذا نا ديرا" .سيوم ديفيد ،ديدجلا بردhا فلخ فقت نا ريهامجلا نم تبلط
|بع�لاو ،ينمعد |لماعلا نم يعم لمع نم لك .ينمعدو يبناجب يدانلا فقو" .توصلا ربكم يف تلق "انه
 ".مهم اذه .ديدجلا انبردم بناجب اوفقت نا يه ةديدجلا مكتفيظو ،اذا .ينومعد
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 انيلع ناك "؟هتفيلخ سيوم نوكي نا نوسجريف دارا له ىرت اي" :نولئاستيس سانلا ناك ،ديفيد ركذا مل اذا        
 تحبصا .انلك انيتنما تناك كلت .تاراصتنQا جهن ىلع رمتسي نا بجي يدانلا .سيوh يلكلا انمعد لكلا يرن نا
 تايرابhاب عاتمتسQا عيطتسا ن{ا .يدانلا يف نم لك لثم حاجنلا رمتسي نا ديرا تلز Q .قيرفلا يف يرادا ن{ا
 بحي .هيدي كرفي هارتو هينيع يف ةحرفلا ىرت عيطتستو ام زوف دعب يبوب ىرت .لزتعا نا ذنم نوتلراشت يبوب لثم
 ٍدان هنا ،قيرفلا اذهب روخف انا" :سانلا ربخاو ةيبوروا تايرابم رضحا نا ديرا .اضيا كلذ ديرا انا .روعشلا كلذ
 ".ميظع
 كلامتا نا عطتسا مل نكلو كلذ هركيس هنا ملعا تنك .اضيا زلوكس لوب ركذا نا تررق ،باطخلا كلذ سفن يف        
 هباصا يذلا ردانلا ضرhا نم ءافش هل تينمتو اضيا رشتيلف نيراد تركذ .اضيا هلازتعا نلعا دق ناك لوب .يسفن
 .نولوقلا يف
 تناك ".ديربلا ربع اذه كيلا لسرأس تنك" :لاقو هدي يف افرظ لمحي ً�جر يلا ىتا ،راطhا يف ةليلق مايا دعب        
 .ةصاخلا يطورش ىلع :هب تمكحت يتلا ةقيرطلا سفنب يدانلا ترداغ يننا معزت ةيدنلريا ةفيحص نم ةلاقم
 ،ةلاقhا يف بتك ام لثم رتسشنام يف يتقو ىرا تنك .ةلاقhا كلتب تعتمتسا .بتاكلا بتك ،هفرعن يذلا نوسجريف
 .اقيقد ناك فصولا نg اروخف تنكو
 سيرك ،دنوار فيتس :نوترفيا نم يصخشلا همقاط نم 3 ديفيد رضحا ،امامت ةروصلا نم تجرخ امدنع        
 ينير نا ينعي ناك ام ،يبيردتلا مقاطلا ىلا ليفين ليفو زجيج ناير ةفاضاب اضيا ماق .نيدسمول يميجو ،زدوو
 يبيردتلا يمقاط ىقبا نا هل تلق .ديفيد رارق ناك .مهفئاظو اورسخ دق ليتس كيرياو ،ن�يف كيم ،|تسنلويم
.يصخشلا همقاط راضحا نم هعنما وا لخدتا يكل قحلا كلما Q يننكلو ،اديعس نوكأسف
 ليم دعب يف دلو يميج .وكس�ج يف يمايا نم هفرعا يننا .ليوط تقول ديفيد عم لمع نيدسمول يميج        
 ديج مقاط نا ابيخم ناك طقف .مدقلا ةرك يف ريبخو ديج لجر هنا .نافوج يف انل رواجhا يحلا يف ،طقف ينم دحاو
 تنك يننا قباسلا يمقاط تربخا .عضولا عم لماعتلا مت نكلو .مدقلا ةرك يف يعيبط ءيش اذهو ،مهلمع اورسخ دق
 ،رذتعا نا جاتحا Q يننا ينربخا ً،اماع 20 يعم ىضق يذلاو ،ن�يف كيم .مهل تفسأتو نوقبي مل مهنg انيزح
 .اعم اهانيضق يتلا ةعئارلا ماي�ل ينركشو
 سأك يف تايئاهن 3 ترسخ .اضيا مئازهلا ىلع لب ،تاراصتنQا ىلع طقف زكرا Q ،يضاhا يف ركفا امدنع        
 نو لتيباكلا تايئاهن ترسخ .يسليشت ماما ىرخا ةرمو ،لانسر{ ةرمو ،نوترفيا حلاصل ةرم ،يزيلجنQا داحتQا
 خيرات نم رخآ ءزج اذه .ةنولشرب ماما لاطبQا يرود يف |يئاهن ترسخو .لوبرفيلو �يف نوتسآ و ،دليفيش ماما
 امدنع .ت�فاحلا حطس ىلع لفتحنو امئاد تQوطبلاب زوفن نل اننا تعنتقا .يفاعتلا :فرخزhا دتيانوي رتسشنام
 ".انه تارييغتب موقأ يكل تقولا ناح ،انسح" :تلق نوترفيا ماما 1995 يف يزيلجنQا داحتQا سأك يئاهن انرسخ
 مهقيرط يف فقن نا عطتسن مل ."1992 ةعفد" ـب نومسي ام وا ،بابشلا |بع�لا انلخدا .رييغتلاب تمق ،لعفلابو
hنم ةعومجم اوناك .لوطا ةد Qنيزيمتم بابش |بع. 
 ام نايسن مث ةطيسب ةدh عضولا ةسارد .ةعرسب كريكفت نم جرخي Q دتيانوي رتسشنام يف تايرابhا ةراسخ        
 لكشب كيلع رثؤي كلذف ،يئاهن رسخت امدنع .يل ةبسنلاب ارايخ نكي مل ةميدقلا تاوطخلا سفن ىلع يشhاو ثدح
 امدنع وا .|تلواحم زواجتت Q رخ{ا قيرفلا تQواحم امنيح ةرم 23 ـل ليجستلا تلواح دق تنك ناو ةصاخ ،قيمع
 اعيرس يخم بهذ ."هلعف كيلع بجي امب اعيرس ركف" :يه امئاد يل رطخت تناك ةركف لوا .حيجرتلا ت�كرب رسخت
 نكمhا نم ناك تاقوا يف ةعيرسلا تاباسحلاب موقا نا عيطتسا نا ةنيمث ةزيم اهنا .يفاعتلاو ريوطتلا ةركف ىلا
 .اهيفً اسئاب نوكا نا لهسQا نمو
 أوسا يف ىتح .ةديج ةيصاخ بئاصhا دنع لعف ةدر راهظا .ةجيتن لضفا نوكت مئازهلا ،نايحQا ضعب يف        
 ىرخا ةرابعب وا .دتيانوي رتسشنام خيرات يف رخآ موي طقف هنا :لوقي ميظع لثم كانه .ةوقلا رهظت كنا لحارhا
 ىرخا مئازه هجاوتس كنا دكأتف مئازهلا ببسب فعضت تنك نا .يدانلا اذه عنصي ام وه ضوهنلا لجا نم ةلتاقhا
 كلذ دعب اننكلو ةمجه رخآ يف يتأي ناك يذلا لداعتلا فده ببسب |تطقن رسخن انك نايحQا نم ريثك يف .رثكا
 .ةفدص رمQا نكي مل .ةيلاتتم تايرابم 7 وا 6 ـب زوفن انك
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 ابوتكم ً�جر يل لسرا .عوبسQا ةياهن تايرابم نم جتنت يتلا هرعاشم عم |نثQا موي هلمع ىلا عجشhا عجري        
 مل انا .ةعتhاب ينتدعو تنا ؟دحQا ةارابم ةركذتل هتعفد يذلا هينج 41 ـلا ةداعا كنكمي له" :لاقو 2010 رياني يف
 نا عيطتست له" :�ئاق درلاب تركف .اعجشم ناك اذه "؟يلام يل عجرت نا عيطتست له .دحQا موي ادبا عتمتسا
 "؟ةنس 24 رخآ يف اهيلع تلصح يتلا حابرQا نم هينج 41 ـلا دخأت
 دحا موي يف هفرص يذلا لاhاب كبلاطي صخش يتأي مث ديردم لايرو ستنفوي ماما تايرابhا هذه لكب زوفت        
 سامحلا ةدش نم بلقلا فقوت يتلا تاظحللا هذه لك كيطعي نا عيطتسي ملاعلا يف رخآ يدان يا كانه له .لمم
 انك اذا" :عزوت يتلا جمانربلا ت�جم ىدحا يف |عجشملل بتكا نا نكمhا نم ناك ؟دتيانوي رتسشنام ريغ
 قانعQا ىلع فاطhا مكب يهتنيس وا ،تيبلا ىلا اوبهذا ،ةقيقد 20 ىلا ةارابhا ىلع ىقبتي ملو فدهب نيرخأتم
 .لايور رتسشنام ىفشتسم ىلا |هجتم
 .طق |لمم نكن مل .شوشغم عجشم يا كانه سيل :لوقا امدنع دحا ينضراعي Q نا ىنمتا        
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وكس&ج لوصا

 لؤافتلا كلذ ."بئاصhا دعب ةداعس رثكا" وا "Dulcius ex asperis" :وه ادنلتكسا يف "نوسجريف" ةلئاع راعش
 ريشجنيلريتس قرش يف تنك نا ذنم ،تقولا كلذ ءانثا .بيردتلا يف اهتيضق يتلا اماع 39 ـلا يف اريثك يندعاس
gا ريغ ىرخا بناوج ىرا تنك ،2013 يف دتيانوي رتسشنام ىلا ،1974 ماع ةريصق روهش عبرhامدنع بئاص 
 نيرداق اننأب انناميا نم عبني ناك ةنس لك يف عساولاو ريبكلا رييغتلا يف مكحتلا يف انتعاطتسا .رصتني انريغ ناك
 .سفانم يا ىلع بلغتلا ىلع
 نم ىتا دق هنا نم مغرلاب ةيلمعلا هتايح يف حجن نوسجريف سكيلا" :لوقت ينع ةلاقم تأرق ،|نس لبق        
 كلت يف يتايح تأدب يننا ديدحتلابو وه مدقلا ةرك يف يحاجن ببس .ةنيهhا ةلمجلا ىلع رثعا ".نافوج ةظفاحم
 ةعضاوتhا ةايحلا .حاجنلل ازجاح ادبا نوكت نا بجي لوصQا .وكس�ج يف اهيف عنصُت نفسلا تناك يتلا ةقطنhا
 سردا ،مهدلاوو مهتدلاو ىلا رظنا ،|حجانلا صاخشQا سردتس تنك اذا .كلقرعت نا نم رثكا كدعاست كتايادب يف
 مل ةلماعلا ةقبطلا ةيفلخ .مهئانبg ةقاطلاو معدلا نومدقي اوناك مهنا كيرت تاحيملتو تاراشا ىلع رثعتسو ،هولعف ام
 مهزايتماو مهحاجن ،تاقوQا مظعم يف ،امامت سكعلا ىلع .مهتبرد نيذلا |بع�لا مظعا نم ريثكل ازجاح ادبا نكت
 .ةعضاوتhا مهتيفلخ ببسب ناك

 يف تاهينج 6 نوضاقتي اوناك نيذلا جنيلريتس تسيا يبعQ بيردت نم تمدقت ،ءQدبلا ةكد ىلع يتقو ل�خ        
 هينج 15 اوضاقت نيريم تنيس يبعQ .هينج نويلم 80 غلبمب ديردم لاير ىلا ودلانور ونايتسيرك عيب ىلا عوبسQا
 ةفيظو نم بتارلا نg ةطيسب فئاظو نم بتار ىلع لوصحلل فيصلا يف بعاصم نوهجاوي اوناكو ،عوبسQا يف
 لوQا قيرفلا يف بع�ل يعوبسا بتار ىلعا ،نيدربg ابردم تنك امدنع "يردوتيب" يف ماوعا 8 يف .يفكت مل ةدحاو
 نم دوقع 4 يف ةيلاhا يتلحر نإف ،اذا .دلانود كيد :قيرفلا كلاh اقفو ىصقQا دحلا اذه ناك دقو ،هينج 200 ناك
        .ةنسلا يف هينج نويلم 6 ىتح عوبسQا يف تاهينج 6 نم تدتما لاجرلا فQآ بيردت يف اهتيضق نمزلا
 ام امئاد ناكو نافوج ةقطنم يف ةفاجلا ضاوحQا يف لمع 60-1959 يف هنا اهيف لاق لجر نم ةلاسر يدل        
 لامعلا بارضا ةلمحل لاhا اهيف عمجي هدي يف ةبلع عم ةناحلا لخد درمتم باش ركذتي هنا لاق .ةنيعم ةناح روزي
 اذه نع هفرعي ناك يذلا ديحولا ءيشلا نا هتلاسر يف لجرلا اذه لاق ً.انخاس اباطخ ىقلا باشلا اذه هناو |ئدتبhا
"؟باشلا كلذ تنا تنك له" :لاؤسب هتلاسر ىهنا .نوتسنوج تنيس قيرف يفً ابعQ ناك هنا وه درمتhا باشلا
 تنك يننا تركذت لعفلابو يتركاذ تدعاس ةلاسرلا ةءارق نكلو ،فقوhا اذه ركذتا نكا مل رمQا ئداب يف        
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 يحايص ةيمست .طق ةسايسلا يف لوخدلا يونا نكا مل .بارضQا ةلمحل لاhا عيمجتل ىرخا ىلا ةناح نم بهذا
 يكتشا تنك يننا ركذتا .كلذ كلمي ناك هتلق ام نا ركذا Q يننكلو ةيوق تافصب اباطخ هنم لعجيو هنيزي "اباطخ"
 باش عامسل ديج جازم يف اوناك اذل لوحكلا ريثات تحت ناك لكلا .لاملل يبلط ببس نع تلئُس امدنع هلبQا لثم
 .اهمعدي يتلا ةيضقلا حرشي
 يلخد رمثتسا نا يه يل ترطخ ةيراجت ةركف لوا .يتايادب يف يتربخ نم ريبك ءزج تناك تاناحلا        
 عراش |ب عطاقتلا ىلع تناك يل ةناح لوا .لبقتسملل نمآ لخد نمضا يكل تاناحلا لاجم لوخد يف عضاوتhا
 مهم�حاو سانلا نع تاناحلا نم تملعت .ئناوhا لامعب ئيلم عطاقتلا اذه ناكو يلسيب برغ عراش و نافوج
 مل تقولا كلذ يف نكلو ،مدقلا ةرك ةراجت مهف يف تاناحلا يف يتربخ ينتدعاس يحاونلا ضعب يف ،مهتاطابحاو
 .كلذ فرعا نكا
 يكل |تنس ةدh نوعفدي نئابزلا ناك ثيح "يلبميو يدان" انيدل ناك ،يتاناح ىدحا يف ،لاثhا ليبس ىلع        
 اوناكو هعيمجت مت دق يذلا غلبhا فعاضا تنك .يلبميو يف ادنلتكسا و ارتلجنا ةارابم اورضحي نا اوعيطتسي
 يليب برقhا يقيدص .هسفن ةارابhا موي يف مهيلا مضنا تنك .ةركفلا تناك كلت .مايا 5 وا 4 ـل ندنل ىلا نوبهذي
 هل ببسيس ناك ئجافhاو ليوطلا رفسلا اذه امتح .مايا 7 دعب عجري ناكو سيمخلا موي يلبميو ىلا هجتي ناك
 .هتلئاع عم لكاشم
 ةجوز ،انآ ةلصتhا تناكو ،يلبميو يف دحQا ةارابم دعب ىتا يذلا سيمخلا موي نري لزنhا فتاه عامس ركذتا        
 40 ـلا براقي ام .هناكم لهجا يننا اهتربخا .انآ تلاق "؟وه نيا ،يليب نع سكيلا يلأساو يبهذا ،يثاك" .يليب
 نم يليب بايغ ببس ةفرعم عطتسا ملو ،)ميدقلا يلبميو( مأوتلا |جربلا وذ يلبميو بعلم ىلا نوبهذي اوناك نوبز
 ةلحر ةباثمب تناك مدقلا ةرك يف ةريبكلا تايرابhا نإف ،يليج يف ةلماعلا ةقبطلا لاجرل ةبسنلاب نكلو .نذQا نود
 .ةارابhا نوقشعي اوناك امك رفسلا ءاقدصا نوقشعي اوناكو ،ةسدقم
 |جتحhاب ةئيلhا وكس�ج قطانم ربكا نم تناك نوتجيرب يف |م عراش ىلع اهكلمن انك يتلا ةناحلا        
 ةيلامشلا ادنلريا يف ةريهش ةيونس تارهاظم( Orange Walk ـلا تارهاظم لبق ام تبس موي يف .|ضراعhاو
 حتف تقو نع كنولأسي بابشلا ،سكيلا" :لوقي يكل يدنع ىتا "ريبكلا مات" ديربلا يعاس ،)ارتلجناو ادنلتكساو
 لحاس برغ ىلع عقي يذلا "ناسوردرآ" ىلا هجتنس ،تارهاظhا لجg ،مداقلا تبسلا موي حابص ةناحلا باوبا
 نا كيلعو ،اهاوبا حتفتس تاناحلا لك" :لمكاو .مات لاق "،احابص 10 ـلا ةعاسلا يف ت�فاحلا كرحتتس .ادنلتكسا
 ".اضيا كتناح حتفت
 "؟ةناحلا حتفا نا يلع بجي ىتم ،انسح" .هنم تلهذ        
 ".احابص ةعباسلا يف" :مات لاق        
 انك .انيدل لمعي ناك يلاطيا ٍقاسو نترام يخاو يبا عم احابص 6:45 ةعاسلا يف ةناحلا يف تنك ،اذكهو        
 يف ةناحلا باوبا تحتف ".بارشلا نم ريثكلا مدقتس كنا ذا اديج نوزخhا ث دح" :ينربخا مات نg ةيزهاجلا متا يف
 نود نم نولوجتي اوناك ةطرشلا دارفا جراخلا يفو ،مهحايصو نيرهاظتhاب اعيرس ناكhا ضتكا دقو ،احابص 7 ـلا
 .ةملك يأب اوقطني نا
 سلج .ةجودزhا اكدوفلا بارش ىلع اولصح مهو .هينج فQآ 4 ىلع تلصح احابص 9:30 ـلا و 7 ـلا |ب        
 مل امك ةناحلا انفظن .اننئابز يقابل ىرخا ةرم ناكhا زهجن يكل نيدهاج لمعن انك 9:30 ـلا دنع .هسأر زهي يبا
.دوقنلا قودنص يف هينج 4,000 ـلا ببسب انمهي مل بعتلا نكلو .لبق نم اهفظنن
 بيردت .|تناح ةرادا ةيلوؤسم قاهرا نم بورهلل ازهاج تنك 1978 يف .قاش لمع ناك تاناحلا ةرادا        
 |نسلا هذه تكرت عبطلاب نكلو .ةراجتلا ةرادا وا تاناحلا نئابز عم ةعراصhا ةلصاومب ةصرفلا يل حنسي مل نيدربا
 حابص نوتأي اوناك .ةلثامم صصق نع طقف اباتك بتكت نا عيطتست .يعم ةعئار تايركذو صصق تاناحلا يف
 يف يدل مهلاوما نوعدوي اوناكو ،ةعمجلا ءاسم مهروجا اوملتسا دق مهنا ثيح مهتاجوز عم ،لامعلا ءQؤه ،تبسلا
 يف وا ةنزخلا يف دوجوhا لاhا ناك نا ملعت نكت مل .رينويلم كنأب رعشت ،ةعمجلا ءاسم .ةنزخلا يف رابلا فلخ
 حابص .طاسبلا ىلع لاومQا بسحت يثاك تناك ،مايQا لوا يف .ئناوhا لامع لام ما تنا كلام دوقنلا قودنص
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 .باتك يف ت�ماعhا كلت لجسن انك .هنوملتسيل نوتأي لامعلا اوناك ثيح اددجم يفتخي لاhا ناك تبسلا
 ناسلكً اناسل كلمت تناكو .اهجوز لاوما كرحت عبتتب ادج ةمتهم تناك "نان" اهمسا ةناحلا يف ةيدايتعا ةنوبز        
.ينيع يف قدحت يهو تلاق "؟ءايبغا انلك اننا نظت له" .ئناوhا لامع
تقولا يرتشا نا Qًواحم ،اهل تلق "؟اذام"        
 ".ت�جسلا باتك ةيؤر ديرا ؟ءايبغا اننا نظت له"        
 كل حمسي نل بئارضلا لماع .سدقم هنا" .اهمواسا نا Qواحم ،اهل تلق "،باتكلا ةيؤر |عيطتست Q ،هآ"        
 ".باتكلا ةيؤر |عيطتست Q .عوبسا لك طقف هصحفي نم وه .ةيؤرلاب
 "؟حيحص هلوقي ام له" :تفاخ توصب تلاقو ،طابحQاب رعشت يهو اهجوز ىلا نان راظنا تهجتا        
اهجوز اهبواج "،ادكأتم تسل"        
نان تلاق "،ناكhا اذه ىلا عجرا نل اموي باتكلا كلذ يف يجوز مسا تدجو اذا" .ةفصاعلا تهتنا        
.ةعئار تايصخش اوكلتما ةنورم وذ صاخشأ عم يبابش تايركذ هذه        
 ةايح تناك كلت .ينيع يف ةمدك وأ يسأر يف حرج عم تيبلا عجرا تنك نايحQا ضعب يف .اضيا ءايوقا صاخشا
 تنك .ءودهلاو ماظنلا ديعتسا يكل لخدتا نا يلع ناك كباشتلاب يدايQا تأدبو نحتشي عضولا ناك امدنع .تاناحلا
 تعجر ام لك ةعئار ةايح ىرا تلزام ،كلذ نم مغرلاب .تامدكلا ىقلتا تنكام ةداع نكلو |جتحhا |ب قرفا نا لواحا
 .ةهاكفلا ،تايصخشلا .يضاملل
        Q وهو ةناحلا ىلا لخد ثيح ،"رتاوتسيو ينيج" ىعدي �جر يتركاذ رداغي Q ايدامر ناك .سفنتلا عيطتسي. 
 نم ئناوhا نم برهي يكل ريرحلا نوتناشلا شامقب هسفن ىطغ يميج نا تفشتكا .هتلأس "؟ريخب تنا له ،لوهللاي"
 هجاو ىتح ادج قيض لكشب هّفل هنكلو ،نوتناشلا شامق نم ةمخض ةمزرب هسفن ىطغ .هيلع ضبقلا متي نا نود

 .سفنتلا يف ةبوعص
 نئابزلا دحا .قنع ةطبر ايدترم ةناحلا ىلا اموي ىتا ،ناكhا فظني يكل يدنع هتفظو ،رخآ يميج ركذا        
 اموي ةناحلل تعجر امدنع ةعمجلا ةليل تناك ".حزمت كنا دب Q ؟نافوج يف قنع ةطبر" :كش ةربنب هل لاق |مظتنhا
 .مامحلا كلمي ناك عيمجلا ،وكس�ج يف ةقطنhا كلت يف .ةناحلا دنع رويطلا روذب عيبي اصخش تيأرو
 هتلأس "؟اذه ام"        
.ملاعلا يف باوج حضوا نأكو "ريطلل روذب"        
 .هديرت يلزنم مزلتسم يا رضحي نا عيطتسي هنوك هسفنب رختفي تناك "ناجيروك نترام" ىعدي يدنلريآ باش        
 مكنم دحا ديري له" :خرصو ةناحلا ىلا لخد رخآ لجر .هديرت ءيش يا - تاج�ثو خبطhا تامزلتسمو يناوQا
 ."تاهينج 5" لاق مث .لئاوسلا دض ةقروب ةفلغم ،ةليمج ةربكم تاراظن جرخا اهدعبو "سلفم انا ؟ةربكم تاراظن
 ناك ."زرتسكاب" ةناحل بهذت Q .طقف انتناح يف تبرش نا تاهينج 5 كيطعأس" .هل تلق "،ديحو طرش ىلع"        
 يف تاهينج 3 قفنا ام ناعرسو ،هتعاضب لباقم تاهينج 5 هتيطعأف .ثيدحلا يف لكاشم نم يناعي اديج �جر
 .ةناحلا يف تقولا سفن
 ةيلاطيا ةيرهزم عم اموي تعجر يننا ركذا .بضغت يثاك تناك ،تيبلا ىلا تايرتشhا رضحا تنك امدنع        
 تعفد دق يننا يه ةلكشhا .تاهينج 10 ـب عابت رجتم يف اهتاذ ةيرهزhا تأر اهنا تلاق يثاك ،مايأب اهدعب ،ةرخاف

 عونصم فطعم ايدترم فرجعتب تيبلا تلخد رخآ موي يف اما .ةناحلا يف اهتيرتشا امدنع انتيرهزم لباقم هينج 25
 .ادج ارخاف ودبي دلجلا نم
يثاك تلاق "؟اهل تعفد مك"        
"تاهينج 7"        
 تيدترا .ةريغص ةلفحل يثاك تخا تيب ىلا ميهجتم انك ذا ،|عوبساب كلذ دعب فطعhا يدترا نا تررق        
 هفطعم مامكا لجرلا اهب بحسي يتلا ةقيرطلا نوملعت له .يرهظمب عتمتساو ىرا يكل ةآرhا ماما تفقوو فطعhا
 .اهناكم نم امامت مامكQا تجرخ .مامكا نودب افطعم ايدترم تنك ةأجفو - هتلعف ام كلذ ؟هبتري يكل
 .ىتح فطعملل ةطيخم نكت مل مامكQا "!هلتقأس" :خرصا انا تنك امنيب ايريتسه كحضلاب يثاك تأدب        
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 مل .افلتخمً اباش ناك يليب .يليب برقhا يقيدصل ةروص تعضو ،يلزنم يف ركونسلا ةفرغ يف رادج ىلع        
 ىفتخا هنكلو ،يليب بهذ .ياشلا رضحي نا هنم تبلط هتيب يف اموي ركذا .ياشلا نم بوك ريضحت ىتح عطتسي
h؟ياشلاب لعفا اذام" :اهلأسيو فتاهلا يف انآ هتجوز عم ثدحتي ناك ؟وه نيا .ةقيقد 15 ةد" 
 ةدh انآ تجرخ ."The Towering Inferno" :مليف دهاشي يليب ناكو دقوhا ىلع موي تاذ ةريطف تكرت انآ        

 .خبطhا ىطغ دق ناخدلا نا تأر تعجر امدنعو |تعاس
لعست يهو تلاق "،ناخدلا ىلا رظنا ؟دقوhا ئفطت ملا ،يهلآ اي"        
 يذلاو هدهاشي ناك يذلا مليفلا نم صاخ ريثأت هنا نظ .يليب حاص "،زافلتلا نم مداق هنا نظا تنك"        
 .ةيانب هيف تقرتحا
 هيداني لكلا ناك ،"يليب" ـب فرعُي نكي مل هنكلو .هزيمي صاخ ءيش كانه ناك .يليب تيب يف عمتجي لكلا ناك        
 .يئانبا نم ادج |بيرق مويلا ىتح اولاز Qو انآ هتجوز ـلو هل ةرخفم نيرادو نفيتس ،نانثQا هدQوا ."ينشتيكام" ـب
.هعم ةحرhا تايركذلا لكل هركذا تلز Q نكلو ،ةايحلا رداغ دق يليب
 تنك نا ذنم يعم اوناك ن�يمكام ميجو ،يردنيه يموت ،نوسرتيب نكناد .مايQا كلت ذنم ةيوق تاقادص هيدل        
 تيب هيدل .ادج ةركبم نس يف دعاقو ثمجنارج يف ICI يف يركمس ناك نكناد .ةناضحلا يف ةعبارلا نس يف

 ،اسدنهم ناك ،بلقلا يف ضرم نم يناعي ناك يذلاو يموت .رفسلا نوبحيو ،اديرولف ،رتاوريلك يف ليمجو ريغص
 اضيا وهو تنارج نوج .ةضيرhا هتجوزب متهي ن{ا وه ،واش سجنآ وه عبار قيدص .اضيا اسدنهم ميج ناك امك

.ةراجت نوريدي هتنباو هتجوز .تانيتسلا يف ايقيرفا بونج ىلا لقتنا ادج برقم قيدص
 تنك يننا اونظ .نافوج بابش |بو ينيب ةريبك ةوجف كلذ عنص ،يبابش يف ور ينومراه ترداغ امدنع        
 ينومراه قيرف ريدي ناك يذلاو "ناوجكام كيم" .ةاوهلل "لباشتمارد" قيرف ىلا مامضنQاو قيرفلا كرت يف ائطخم
 وور ينومراهل ديدش بصعتم ناك ."ةدحاولا نويعلا وذ كيم" هيمسن انكو ،ادينع ناك .اهدعب طق ينملكي مل ،ور
 ىتح صقرلا تQاص ىلا نافوج دQوا عم باهذلاب تيرمتسا ،كلذ نم مغرلاب نكلو .امامت ينع لفاغت ترداغ امدنعو
 .تقولا كلذ يف تايتفلا ةدعاوم انأدب دق انلك .20 وا 19 ـلا نس انغلب
 تأدب تاقادصلا .اضيا اوجوزت مهلك ."ليهزميس" ىلا تلقتناو يثاك تجوزت .دعابتلاو لاصفنQا ىتا كلذ دعب        
 يف .60-1958 ماع يف "كراب زنيوك" يف يراوجب اوبعل دق اوناك نكنادو نوج .اردان Qا لصاوتن دعن ملو ،راهنت
 .اتاتب تقولا يدل نكي مل نيريم تنيس يف .كلمع تابلطتم ريغ ءيش يg تقولا نم �يلق Qا كيدل نوكي Q بيردتلا
 ىلا يثاكو انا يناعدو نكناد ينفتاه ،1986 يف نيدربآ رداغا نا لبق نيرهش ةبارق .ايلك يهنتت مل انتاق�ع نكلو
 يف ةريبك رييغت ةطقن تناك .روضحلاب نيديعس نوكنس اننا هل تلق .ربوتكا يف اماع 25 ـل هجاوز ىركذ لفح
 ىلا تلقتنا .|جضان انك ،ةلئاع لجر حبصا دق انم لك .ةيناث انعمتجاو لفحلا اورضح دق اوناك بابشلا لك .يتايح
 .|حلا كلذ ذنم |بيرق انكو ،رهشب كلذ دعب دتيانويلا
 ةرم انتقادص عمجن نا انعطتسا نكلو ،ةديدج تاراسم ذختت كنإف 20 ـلا وا 19 ـلا رمع ىلا لصت امدنع        
 |تناح ريدا تنك .ثدحام كلذ نكلو ،برهتا نكا مل .انا Qا ،ةايحلا يف ةلثامم تاهاجتا اوذخا مهلك .ىرخا
.1978 يف نيدربآ ةفيظو تتا كلذ دعبو .نيريم تنيس بيردت ىلا ةفاضQاب
 لكأن انك ثيح "ريشيشت" يف يتيب ىلا نوتأي اوناك .دتيانوي رتسشنام يف اريثك ينتدعاس تاقادصلا هذه        
 ،يرود يتأي امدنع نكلو .نوديج |ينغم اوناك مهلك .ينغن انكو ةميدقلا يناغQا ىلا عمتسن انك اهدعبو هيفوبلا نم
 ،سامح لكب "ارتانيس كنارف" عم ينغا تنك .ةيئانغلا يتاراهم يف اريبك ارود بعلي يذلا بارشلا ريثأت تحت نوكا
 حتفا تنك ،|تملك ءانغ دعب ."Moon River" :ةريهشلا ةينغlل يئانغ دنع |عمتسhا عتمأس يننا ادكأتم تنكو
 أدبا امنيح ةرواجhا ةفرغلا يف زافلتلا نودهاشت متنا اهو يلكا نولكأتو يتيب ىلا نوتأت" .ةيلاخ ةفرغ دجg ينيع
.يكتشا تنك "ءانغلا يف
 40 نم رثكا ذنم |جوزتم مهرثكا .|مرتحم لاجر مهنا .درلا ناك "ءيدر هنا ،ءانغلا اذه ىلا عمتسن نل"        
 ةقبطلا نم نحن ،اريثك يننوهبشي مهنg ينم نوجني ام امئاد مهنكلو .اريثك يب نوئزهتسي مهنا ،يهلآ اي نكلو .اماع
 امدنع نكلو .ةداعلا يف زوفن انك ،يقيرف دض نوبعلي اوناك امدنع .يننومعدي اوناك ام امئادو يعم اوربك دقل .اهتاذ
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         ب        
 اوتمدق" لب ".|ئيس متنا" :اولوقي مل .".ةديج ةارابم اوتمدق" :فطاعتب نولوقي اوناك ،مهماما رسخي يقيرف ناك
".ةديج ةارابم
 تلقتنا ام لك نا وه ادنلتكسا يف هتملعت يذلا ءيشلا .يل |برقم ءاقدصا اولاز ام نيدربآ يف يئاقدصا        
 تاقادص مهعم نوكت امدنع نكلو ،ريصق تقو يف تاقادص نونوكي Q .ائوده رثكا سانلا نا تفشتكا ،لامشلا ىلا
 نQآ ،وناجراد سيل صاخلا يماحم ،ت�حرلا يف انعم رفاسي لبماك نودروج .ادج ةقيمع تاقادص نوكت اهنإف
 .|برقم مهلك نويشتاه ندروجو ،يزمار جروج ،ياركام
 ةليل جورخلا نع تفقوت .تراهنا ةيعامتجQا يتايح ،دتيانويلا يف يتفيظو يف ربكا لكشب تخسر امدنع        
 يننا ينعي ناك رهظلا ظعب 3 ـلا ةعاسلا يف ةارابم دعب بعلhا ةرداغم .ينقهرا مدقلا ةرك نم لئاهلا مكلا .تبسلا
 يف تيبلا ىلا نوهجتي مهلك جرفتم 76,000 :حاجنلا نمث كلذ ناك دقل .ةعساتلا ةعاسلا ىتح تيبلا ىلا لصا نل
 يلردلآ" فدنف ريدم ،رجروك دمحا :ةيوق تاقادص تنوك يننكلو .تفعض لزنhا نم جورخلا يف يتبغر .تقولا سفن
 يليار دلوراه ،نوسيام ديجو ناجروم تيب ،يفريم تاب ،نود رتيب ،دوو نور ،ميت ،سويرام ،ومميم ،سويريتوس ،"جيا
 ،ءامدقلا يئاقدصا نم نانثا اوناك يفوه يليوو رميتروم سميج .يل |صلخم اوناك نيذلا ،عبطلاب ،يمقاطو ،عئارلا
 انك امدنع .نوبيط صاخشا مهلك .ايناhا يف نزتوارك دراكياو وناتيليتس يلراشتو رنوكا نترام ،كرويوين يف اماو
 .اريثك عتمتسن انك ،جورخلل ةقاطلاو ةوقلا كلمن
 دعب دُرط  "،را ،تقولا كلذ يف يتيسلا بردم نشتيام ليم عم ةقادص تنوك رتسشنام يف يمايا لوا يف        
 مستبي مل ليم نا وه ،يتركاذ دح ىلع ،هداعبتسا ببس .مهحلاصل 1-5 ةجيتنب ىهتنا يذلا انئاقل نم ةريصق ةرتف
 تسيو بردم ،لايQ نوج .اضيا دتيانويلا يف قبطي قطنhا اذه ناك اذا ليوط تقو ذنم يتفيظو دقفأس تنك .اريثك
 مقاط نم ادكأتم نكا ملو ارتلجنا يف |بع�لا لك فرعا نكا مل .مايQا كلت يف ينتدعاس يتلا ةرخصلا ناك ،ماه
 يف يندعاسي يكل |بعQ نع ريراقت يل لسري ناكو ةداعلا يف نوج يف لصتا تنك .دتيانويلا يف بهاوhا فشك
 ىرا Q يننا" :لوقي ناك ،ةديج ةارابم بعلي مل دتيانويلا نا ينربخي يكل .اريثك هيف قثا تنك .يسفنب مهرايتخا
 ".قيرفلا اذه يف نوسجريف سكيلا
 اذه يف نوسجريف سكيلا ىرا Q انا" :ةرم يل لاق ،هسامحب فورعhا قباسلا زرجنير بردم ،سQاو كوج        
 تناكو ،مهحئاصنب اوعوطت لاجرلا ءQؤه ".قيرفلا اذه يف نوسجريف سكيلا عجرت نا كل لضفQا نم .قيرفلا
 بردم ناك نوسبور يبوب .يل ةبسنلاب تاقادصلا لضفا يه تاقادصلا هذه .حئاصنلا هذه ساسا ةقادصلا
 وه سنيرول ينيل .نيديج |قيدص انحبصا ام ناعرس نكلو ،رمQا ئداب يف ةفلتخم تناك انتق�ع اذل ،ارتلجنا

 .يقيدص لاز Qو ،مايQا كلت ذنم رخآ قيدص
 امدنع لاغتربلا يف كانه ةيميركتلا ويبيسوي ةارابم انرضح امدنع انتقادص نيوكت اندعا نوسبور يبوبو انا        
 ركذأس امئادو انقدنف ىلا يبوب ىتا .ةارابhا كلت يف هل ةارابم لوا بعل انوتناك كيرا .نوبسيلو وتروب ىدل ابردم ناك
 طقف ،يزيلجنQا بختنhا عم ككرشا نا ضرتفhا نم ناك .كعم تأطخا دقل ،فيتس" :هربخيل سورب فيتس دنع هباهذ
 .|بع�لا لك ماما كلذ لاقو ".كلذ نع كل رذتعا نا تدرا
 يننا فرعا نكا مل تقولا كلذ يفو ،ىلوQا مايQا كلت يف هتملعت بردمك يمايا رخآ يف هفرعا تنك ام مظعم        
.ليوط تقوب بونجلا يف دتيانويلا ىلا ةجوتلا لبق ةيرشبلا ةعيبطلا نع تملعت .اسرد تملعت دق
 نا كيلع بجي ،نايحQا ضعب يفو ،كروظنم سفن نم ملاعلا وا ةبعللا نوري Q |بع�لاو صاخشQا ضعب        
 لثم ضكرلا عيطتسي ناك .نيريم تنيس يف ابردم تنك امدنع يدل ابعQ ناك لبماك يفياد .عقاولا بكاوت يكل ريغتت
 كنا ،يفياد" .هدلاو تيأرو بابلا حتف مث ،اموي |طوشلا |ب ام هدقتنا تنك .بنرا رصح يف حجني مل هنكلو لازغلا
 .لحر مث ،هدلاو لاق "!تنسحا ،ينب اي عئار
 ناك بعلhا .ءاوجQا عضو بقارن نا انيسن |ح انأطخاو جنيلريتس تسيا عم ام اموي "ثيبنيدوك" يف انك        

 يطاطhا نطابلا وذ ةيذحQا كلمن مل .لوبسيبلا ةبعل ةيذحا يرتشن يكل رجتhا ىلا باهذلل انررطضاو ةوسقلا ديدش
 ينيداني دحأب ترعش ،يناثلا طوشلا يف .لوQا طوشلا دعب ءيش Q لباقم فادها 3 ـب نيرخأتم انك .مايQا كلت يف
 ".ينبا ىلع كفرعا نا تدرا طقف ،سكيلا" :يل لاق .نوتنير يليب قيرفلا يف قباسلا يليمز تيأرف
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      ف ،كلا :يل        
".ءيش Q لباقم فادها 3 ـب رسخن اننا ؟يليب اي حزمت له"        
 تلق .بعلhا يف دعقhا ىمرف هدض ذخ£تاً ارارق ىأر ،داح جازم وذ عئار لجر ،رونوك كنارف ،مويلا كلذ سفن يف        
 ".ءيش Q لباقم فادها 3 ـب زوفت كنا ،كنارف ،كبرب" :هل
  .يلوح موحي ناك يذلا فغشلا وه كلذ .كنارف لاق "،راع اذه"        
 .يروطسQا رومخhاو ميظعلا بع�لا ،نوتسنوج يميج عم |تس كوج تاهجاوم يه اهركذا ىرخا ةصق        
 يميج جورخ دنع .مهبعلم جراخ ةيبوروا ةارابم يف بعللا ضفر هنg ةارابم نع يميج لادبتسا ررق كوج نا ركذا
 ةفرغ يميج لفقا ،كوج هب قحلف قفنلا وحن يميج ضكر .ةكدلا لكرو "ريقح نم كل اي" :لاق بعلhا ةيضرا نم
 .هسفن ىلع ليدبتلا
كوج حاص "،بابلا حتفا"        
        "Q، يميج هيلع در ".ينيذؤتس
".كرذحا يننا" .ةيناث كوج لاق "!بابلا اذه حتفا"        
 .مامحتسQا ةقطنم يف ادج نخاسلا ءاhا يف اروف زفقو بابلا يميج حتف        
 "كانه نم جرخا" :كوج حاص        
        "Q، ا يف .يميج لاق "جرخا نلhبعل، Q ا تلازhةرمتسم ةاراب. 
 ضعب يف .ناسنQا فعض ةسارد وه هيف ام مظعم .تايدحتلا نم ةيهتنم  Q ةلسلس مدقلا ةرك يف بيردتلا        
 ـب فاطhا ىهتنا .فيدجتلا قراوز نوبكري مث نمو اريثك نوبرشي اوناك |يدلنتكتسQا |بع�لا عضب ،تابسانhا
 امدنع .هعم اوسيل براقلا فيذاجم نا هءانغ طسو فشتكا امدنع اهئات ،ريغصلا يكنيج ـب بقلhا ،نوتسنوج يميج
 نا عطتسي ملا" :�ئاق كوج حزم .سرحلا لبق نم هذاقنا مت يكنيج نا |تس موج م�عا مت ،ربخلا كيتليس اوقلت
 ".يرعش يقبأس تنك اناو ،سنغآب رثكا متهنس انك .همركن فوس انك ؟قرغي
 يلبميو يف 0-1 ارتلجنا انبلغ اننا ركذا ،ادنلتكسا يف اعم اهانيضق يتلا تاقوQا يف .اكحضم ناك كوج        
 سلج ،انلوصو ةليل .انسفنأب نيديعس انك ثيح ادنلتكسا ةهجاوh كيفاكير ىلا انهجتا مث نمو 1985 ويام يف
 ابوك برشي نا هيلع تررصا يننكلو ،ادبا برشي مل ريبكلا كوج .رايفاكلاو نوhاسلاو نايبرلا مدقت ةدئام ماما مقاطلا
 .ارتلجنا ىلع زوفلاب Qافتحا ضيبQا ذيبنلا نم ادحاو
 يل لاق ةارابhا دعبو ،ةياغلل فيعض ىوتسم انمدق .0-1 ةجيتنب ةبوعصب انزف ،ادنلسيا ماما انتارابم يف        
".ضيبQا كذيبنو تنا اذه ؟كلذ ىرت له" :كوج
 ،اريثك ينتدعاس يتدح .مهعم تأدب ىتح يقيرط فرعا مل ،دتيانويلل لاقتنQا لبق ةعساولا يتربخ نم مغرلاب        
gهنكلو ،ةدح هيدل اضيا زجيج .ةيقيقحلا يتيصخش جرخا انأف يباصعا دقفا امدنع ن Q اعيرس هباصعا دقفي. 
 مقاطلا كلذ ربخا .يتوقو يذوفن ضرف يف كلذ يندعاس دقو ،يتيبصع لكب ملكتا تنك .ةديج ةفص تناك يتدح
 .يعم حزمي نا بحا Q يننا |بع�لاو
 تسيإ يف يمايا لوا يف ىتح ،تأدب امدنع .كدض نوفقيو كنودحتي نا نوديري صاخشا امئاد كانه        

 .واش بوب :يدانلا يكلام دحا رهص ناك يذلاو وقيرفلا |مجاهم دحا |بو ينيب ةداح ةهجاوم ركذا ،جنلريتس
 ناو ،ربمتبس يف |عم عوبسا ةياهن يف اعم ةلحرل هجوتتس اهلك هتلئاع انا ،|كيم ميج ،|بع�لا دحا ينربخا        
 .هتلئاع تاداع ىدحا هذه
هل تلق "؟دصقت اذام"        
ميج لاق "،تبسلا موي بعلا نل ،دصقا ام ملعت"        
 ".عوجرلاب كسفن بعتت Q كلذ دعبو - تبسلا موي بعلت Q ،انسح" هل تلق        
 .لوبك�ب يف هتلئاع ىلا هجوت ةارابhا دعبو ،تبسلا ةارابم بعلف        
 هترايس نا لاق هنا دقتعا "بردhا اهيا ،لمعت Q يترايس" :ايفتاه Qاصتا تيقلت تبسلا ةارابم دعب |نثQا موي        
 ،كفتاه مقر ينطعا ،اديج كعمسا Q" :تلق ةقئاف ةعرسب .نونجم يننا نظي ناك هنا دب Q .ليQراك يف تفقوت
 ".لاحلا يف كب لصتأسو
        



@
MUFCAR

    
ءوده        
        "Q تلق "عجرت
 :لوقي يدانلا سيئر ناك .عيباسg ةلاحلا هذه ترمتسا .يب اق�طا ديعس ريغ ناك ،يدانلا يرادا ،واش بوب        
 ".قيرفلل ميج عجراو واش جاعزا نم ينصلخ ،افطل ،سكيلا"
 ذخا نوعيطتسي ىتم نوررقي |بعQ عم لمعلا عيطتسا يننا يل لوقت له .هرما ىهتنا دقل ،يليو اي Q" :تلق        
 "؟ةزاجا
يليو لاق "؟يفكت Q عيباسا 3 له نكلو ،ةلكشhا مهفتا"        
 مهفت يا كانه اذا ،سكيلا ،كنم افطل" :�ئاق رمذتو يبناجب فقوو هايhا ةرود ىلا ينعبتا لبقhا عوبسQا يف        
 "كلخاد يف
 "انسح" :تلق تمص دعب        
".هايhا ةرود يف ينلبقت تنا" .هل تلق "،هوتعhا زوجعلا اهيا ،لعفت اذام" .ينلبق مث        
 يف ةروص ،موي لوا .نيريم تنيس ىدل لمعلل تبهذ ،بيردتلا نم ةيناثلا ةرتفلا يفو ،1974 ربوتكا يف        

 موي لمعلا انأدب امدنع .يرهظ ءارو ةكرحب موقي قيرفلا ¥باك تظحQ ةروصلا يف ."سربسكا يلسيب" ـلا ةفيحص
 نل .انفوفص يف كل ناكم يا كانه سيل .تدرا اذا رح لاقتنا لاقتنا كحنما يننا" :تلقو يبتكم ىلا هتيدان |نثQا
 ".انل بعلت
        "hينلأس "؟اذا
 انتباك تدرا اذا .جضان صخش كنا وا ،ةربخ وذ بعQ كنا يل دكؤي Q بردhا ءارو رصنلا ةراشا ،Qوا"        
 ".باهذلا كيلع .ةسردhا لافطا ةكرح كلت كتكرح .اجضان اصخش ديرا يننإف ،قيرفلل
 فوس مهنg ،ادبا مهبح يف عقت Q :|بع�لا نع ريبكلا كوج يل لاق امك .كتمصب عضت نا كيلع بجي        
.كنونوخي
 كسفن لتقت اهدعبو .مهنم ريثكلا ىلع تضبق .تازواجتلاو تافلاخhا عاونا لك هجاوا انا تررطضا نيدربآ يف        
 .مهلعف ةدر ىلع كحضلا نم
 .ةحورجم تارظن مههوجو يفو ،يل نولوقي اوناك "؟انا"        
 ".تنا معن"        
 ".يقيدص لباقg تبهذ ،هآ"        
 .اريثك يننوربتخي اوناك ربراه وجو يجكام كرام "؟اناركس فاطhا كب ىهتناو ؟تاعاس 3 ةدh ؟اقح ،هآ"        
 انعم عجشم 15,000 انذخا 1977 يف |عم دحا موي يف .نيريم تنيس يف يفراجكام كنارف كانه ناك اضيا
 ىوكش عم فاطhا يب ىهتنا اناو انيلع اوقوفت ليورذام قيرف .1-2 انرسخ اننكلو سأكلا يف ةارابh كراب ريف ىلا
 .ةارابhا ةراد] ايوق نكي مل مكحلا نا تلق يننg يدنلتكسQا داحتQا دنع
 يننg ةارابhا لبق كربخا نا درا مل" :طخلا ىلع لاق يكانود نوج يقيدص .يلزنم فتاه نر دحQا كلذ ءاسم        
 لبق ام ةعمجلا ةليل يف ،ركس ةلاح يف وهو ةناحلا يف يفراجكام تيأر يننكلو ،اريثك جعزنتس تنك كنا ملعا تنك
 "؟دوجوم كنارف له" :اهتلأس .فتاهلا ىلع هتدلاو تباجا .يفراجكام لزنم فتاه ىلع تلصتا ".ةارابhا
 "؟كيف كدعاسا نا عيطتسا ام كانه له .ةنيدhا يف هنا ،Q" :تلاق        
 ةعاسلا يفو ".هملكا ىتح مانا نل ،اظقيتسم ىقبأس .لصي امدنع ينفتاهي نا هنم يبلطت نا |عيطتست له"        

 انا" .عراشلا فتاه نم ينملكي ناك هنا تملعف ،نمزلا ديدحت ةراشا توص تعمس .يلزنم فتاه نر ،ءاسم 11.45
 .كنارف يل لاق "،انلزنم يف عراش فتاه انيدل ،معن" .هل تلق "ةراشQا توص عمسا يننكلو" .كنارف لاق "تيبلا يف
 .تيبلا يف ناك هنا قدصا مل يننكلو ،احيحص ناك هلاق ام
 "؟ةعمجلا موي ءاسم تنك نيا"        
        "Q كنارف لاق "ركذا
 بختنم جراخ كنا .عجرت Q .دبlل فوقوم تنا ؟كتركذ له ."ولرتوو" ةناح يف تنك .كل لوقأس انا ،انسح"        
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 .فتاهلا تقلغاو ".كتايح لوط ةرك يا لكرت نل .كبحسا يننا .ماع 21 ـلا تحتل ادنلتكسا
 ملعا .كلذ نظا Q" :اهل تلق "تأطخا دقل ،لوحكلا برشي Q كنارف" :هتدلاو نم Qاصتا تيقلت ،يلاتلا مويلا يف        
"ىرخا ةرم هيلأستو هيلا يبهذت نا كيلع نكلو باش رهطا وه اهنبا نا نظت ما لك نا
        hهنع تفاخ توصب نوملكتي مهلك |بع�لا ناكو ةايحلا ىدم هتفقوا دق تنك عيباسا 3 ةد. 
 هذه يف هجاتحا" :نافورب ديفيد ،يدعاسh تلقو برتقت تناك كنابدي�ك دض يرودلا يف ةيريصم ةارابم        
 زفق امدنع يثاك عم ةعاقلا ىلا تلخد .كنابدي�ك ةارابم نم عوبسا لبق ةيدلبلا ىنبم يف ةبسانh انبهذ ".ةارابhا
 يف ركفا تنك .ءامسلا نم ةيده هذه تناك ."ةدحاو ةصرف ينطعا طقف" :ىجرتو زئاكرلا ىدحا ءارو نم ةأجف كنارف
 كنارفل تلقو لوخدلا يثاك نم تبلط .يناجرتيو يماما زفقي وه اهو ناُهأ نا نود نم بعلhا ىلا هعجرا نا ةقيرط
 ،بردhا اهيا" :مامQا ىلا مدقت ،ثدح ام ىري ناك يذلا ،كيرتابزتيف ينوت "دبlل تيهتنا ،كل تلق" :مراص توصب
 ".ابذهم هلعجأس يننا كل دكؤا ،ىرخا ةصرف هطعا
 .يثاك ىلا مضنا يكل ةعاقلا تلخدو ".بسانhا تقولا سيل ن{ا" .ةداح ةربنب هل تلق "دغلا حابص ينملك"        
 .|فده كنارف لجسو ،1-3 ةجيتنب كابدي�ك ماما ةيريصhا ةارابhاب انزف .رصنلا
 مهتقاط ىلا يعولا رصنع ةفاضا يف اوحجن اذا .ةيلوؤسhا سح ضرفت نا كيلع بجي بابش |بعQ عم        
 .ةميظع ةيورك ةريسب نوئفاكيسف مهبهاومو
 ،ادبا كلذ ينبعري مل .تارارقلا ذاخت] يتعاطتسا يه بيردتلا تأدب امدنع يتزوحب تناك يتلا تازيhا ىدحا        
 ةلحرhا كلت يف ىتح |بع�لا هجوا تنك .ةضايرلا ةصح يف يقيرف راتخا ةسردhا يف ادلو تنك امدنع ىتح
 :يل لوقي ناك ،ينوبرد نم لوا نم ،ماهجنيناك يليو .مهل لوقا تنك "كانه بعلا تنا ،انه بعلا تنا" :ةيسردhا
 "؟ةطخلا هذه نم دكأتم تنا له" :هلأساو كيتكتلا نع ملكتا تنك "؟ةياغلل جعزم كنا ملعت له"
.دري ناك "،جعزم نم كل اي"        
 .ينايصعو يدرمت ببسب لتُقأس يننا نوعقوتي اوناكو يت�خدت نوعمسيو كانه نوسلجي |بع�لا يقاب ناك        
 ملعا نكلو ،ةزيhا هذهب تيتا نيا نم ملعا Q .�هس ارما تارارقلا ذاختا دجا امئاد تنك يننا وه هلوق دوا ام نكلو
 يكذ ناك ،ةلماعلا ةقبطلا نم يعيبط لجر ناك يبا .يقيرف رايتخا دنع اهجومو امظنم تنك ةسردhا يف ىتفك يننا
 .ْيدلاو دحا دلقا نكا مل يننا ينعي امم ،موهفم يأب ادئاق نكي مل نكلو ،ادج
 ىلا تعجر ،وكس�ج ب�ط ةسردم يف ابعQ تنك امدنع 15 ـلا نس يف .امامت لزعنم ينم ءزج كانه اضيا        
 نا ديري ريبك يدان نا �ئاق يبا ينلبقتساو - يتايح يف موي مظعا - هاربندا ب�ط ةسردم ماما ليجستلا دعب تيبلا
 "امنيسلا ىلا باهذلا ديرا .طقف جرخا نا ديرا" :نانثQا نحن انمدص يباوج .ينملكي
 يل لاق "؟كاهد اذام"        
 نوكا نا يلع ناك .كلذ تلعف اذاh فرعا Q مويلا اذه ىتح .ببسلا ملعا Q .يسفن لزعا نا ديرا تنك        
 .ةياغلل ةديعس تناك يتدج ."ينب اي ميظع اذه" :لوقتو صقرت تناك يماو ادج اديعسو اروخف ناك يبا .اديحو
لزعنا نا يلع نا تسسحا ،كلذ نم مغرلاب .اريبك ائيش ناك هاربنيدا ماما ليجستلا
 يليو ،1986 ماع دتيانوي رتسشنام يف تأدب امدنع .انه ةيلاحلا مايQاو كانه مايQا كلت |ب عساش قرف        
 بردم ناك ماهارج جروجو لزيرف يميج نوكلمي اوناك يتيس رتسشنام .دتيانوي لساكوين بردم ناك لافكام
 ،يدقع لوح زدراودا نترام عم تابوعص هجاوا تنك امدنع .عئار قيدصو ،مرتحم لجر ،جروج ينبجعي .لانسر{ا
 بجي ناك .تاقوQا عضب يف تاديقعتلا ببسي ناك Plc ـلا .)يدانلا ةكرش( Plc ـلا سيئر ناك ثيمس دنQور ريسلا
 سيرومو نترام عم بهذا نا دنQور ريسلا حرتقا ،ام موي يف .لكاشhا ةسارد وا لح متي يكل رظتنت نا كيلع
 .لانسرآ يف يبتار فعض ىقلتي ناك جروج .يدقع ديدجت متي يكل "نام" ةريزج ىلا سنكتاو
جروج لاق "تدرا اذا يدقع كيطعأس"        
 "؟عنامت Q كنا دكأتم تنا له"        
 نكلو .ايوق ناك .يل ةبسنلاب اديج اسيئر ناك نترام .يعم جروج دقع تذخا ةريزجلا ىلا انبهذ امدنع        
 .لكلا عم - يعم طقف سيل .وه هدارا يذلا غلبhا كل عفدي ناك .هكلم وه سلف لك نا دقتعي ناك هنا يه هتلكشم
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 سيئر ،نيد ديفيدو ،هب لصتاف .هيلع تحرتقا "نيد ديفيد يف لصتا" .ينقدصي مل ،جروج دقع هتيرا امدنع        
 دقعلا يناطعا جروج .ةيليثمت تناك .غلبhا كلذ ىقلتي Q جروج نا لاقو دقعلا ىلع ناك يذلا ءاعدQا ضفر ،لانسرآ
 تنك .مويلا كلذ يف يتفيظو كرتأس تنك ،ثيمس دلانورو سيروم لخدتي مل اذا .نيد ديفيد لبق نم عقوم ،قوثوhا
 .ساسQا يف ةرداغhا نم ابيرق
.رخآ لح يا كانه سيل .كقح نع عفادت نا كيلع بجي ،بيردتلا نم ةنس 39 يف تلعف امك ،انه سرد كانه        

3

لازتع/ا نع عجارتلا

 .زافلتلا دهاشا اناو �يلق توفغ ،2001 ماع مامسيرك ةليل يف يتلاص يف دوجوhا يسركلا ىلع اسلاج تنك امدنع
 .اريثك انلك انتايح ريغ دقو شاقنلل اناكم ناك يتلئاع تيب يف ةيديلقتلا ةفرغلا .يلغي ياشلا ناك ،خبطhا يف
 .يئانبا :بابلا دنع لاجر 3 تيأرو يتجوز ينتلكر امدنع تظقيتسا
 مل ،مهل عمتسا تنك امدنع ".لزتعت نل كنا انررق دقل" .يثاك تلاق "،يلئاع عامتجا نم ينوت انيهتنا دقل"        
 ".اريغص تلزام تنا ،اثلاث .تقولا لاوط تيبلا يف كتيؤر ديرا Q ،ايناث .ةديج كتحص ،Qوا" .ضفرلا يف ةبغرب رعشا
 يل لاق "يبا اي نونجب فرصتت كنا" .ةدحتم ةباصع تناك .اهفلخ اوناك انئانبا نكلو .رمQا ةيادب يف تملكت يثاك
 وه اذها ".دتيانوي رتسشنام يف ديدج قيرف ءانب عيطتست .همدقت يكل ريثكلا كيدل .اذه لعفت Q" .دQوQا دحا
.ىرخا ةنس 11 ةدh ةفيظولا هذه يف فاطhا يب ىهتنا ؟قئاقد 5 ةدh توفغ يننg هقحتسا يذلا سردلا
 زدراودا نترام هلاق ءيش ىلا لعف ةدر ةباثمب ناك 2001 يف يلازتعا رارق ىلا تدا يتلا بابسQا ىدحا        
 بيردتلا ةرداغم دعب ةفيظو ىلع لصحأس تنك اذا ام نترام لِئُس .1999 ماع لاطبQا يرود يف ةنولشرب يئاهن دعب
 .ماعلا ريدhا هلعجب يدانلا همرك ،دعاقتلا دعب :يبساب ةيضق( "يبساب تام ةيضقل ةلثامم ةيضق ديرن Q" :�ئاق درو
 عجارت ىلا كلذ ىدا .يقيقحلا بردhا ناك نم اوملعي مل مهنا ثيح ديدجلا بردhاو |بع�ل ةريثك لكاشم كلذ ببس
 ،انا يرصع يف .يبساب تام نمزب نمزلا اذه ةنراقم عيطتست Q .هباوج ينبجعي مل .)ةليوط |نسل اريثك دتيانويلا
 مل .بردمك هلازتعا دعب ىتح كلذ لك هجاوي نا ديري دحا Q .م�عQاو دوقعلاو لامعQا ء�كو لثم تاديقعتلا هجاوت تنا
 .ةبعللا هذه ةراجت تاديقعت ببسب لازتعQا دعب لاكشQا نم لكش يا يف تايرابhا يف كراشا نا ادبا بغرا نكا
 تغلب دق يننا ترعش ،ةنولشرب يف ةرحاسلا ةليللا كلت دعب ءيشب ترعش ؟لازتعQا يف ركفا ينلعج يذلا ام        
 ءيش ةياهن ىلا لصوا نا لواحا امئاد تنكو ،ةيبوروQا تQوطبلا يف يناعيام امئاد يقيرف ناك ،قباسلا يف .ةمقلا
 .ةيناث ةمقلا كلت ىلا لوصولا عيطتستس تنكام اذا لئاستت ،كتايح يف ربكQا فدهلا ققحت امدنع .ةياهن هل سيل
 نس 60 ـلا نس" :تركف مث ."ءاره نم هل اي" :يسفنل تلق ،نراقو يبساب تام ةيضق نع زدراودا نترام ملكت امدنع
 ".دعاقتلل ديج
 ينتباصا يتلا ةريحلاو لئاستلا ،نترام ثيدح نم لمQا ةبيخ :لازتعQا يف ريكفتلا ىلا تدا بابسا 3 ،اذا        
 32 ـلا يف ابردم تحبصا .ينقلقي ناك يذلاو ،60 مقرلا ،مقرلا كلذو ،ىرخا ةيبوروا ةلوطبب زوفلا ىلع يتردق لوح
.اماع
 ،50 ـلا نس يف .ةفلتخم ةفرغ ىلا لخدت كنا رعشت .كسفن يف ارثا كرتي نا عيطتسي 60 ـلا نسل لوصولا        
 يننا رعشا ،يهلآ اي" :لوقت كنإف ،60 ـلا نس يف .50 ـلا يف كنا رعشت Q نكلو ،نرق صن .ةمهم ةظحل هنا رعشت
 رعشا Q .طقف مقرلا يف رييغت ،يرظن رييغت هنا رعشتو كلذ ىطختت كنكل "!يرمع نم 60 ـلا يف يننا .60 ـلا يف
 يروعش قيعي ناك .يسأر يف يسفن قئاع ةباثمب ناك 60 ـلا نس ،ماوعا 10 لبق نكلو .ن{ا رمعلا لوح كلذك
 يم�حا عيمج تققح دق يننأب رعشا ينلعج ةيبوروQا ةلوطبلاب زوفلا .يندبو يتحص نع يموهفم ريغ .باش يننأب
 قيعأس حبش يننأكو يداعبا لواحي نترام تعمس امدنع نكلو .يزفاح كلذ ناك .يضار اناو رداغا نا عيطتساو
 ."حازhا اذه ام" ،يسفن يف تلق ،ديدج بردم يا لمع
 نا عيطتسا يننا نظا Q" :دQوQاو يثاك تلداج يننكلو .عجارتلا يف تركف امدنع عبطلاب ةحارلاب ترعش        
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 ".يدانلا تربخا دقل .يرارق ريغا
 "؟كيأر رييغت قح كئاطعا يف مارتحQا ضعب كل اورهظي نا مهيلع نا دقتعت Qا" :يثاك تلاق        
اهل تلق "،ن{ا ليدبلا اودجو دق مهنا عقوتhا نم"        
يثاك ترصا "؟عجارتلاب كل نوحمسيس مهنا نظت Qا - يدانلل كدوهج لك عم نكلو"        
 .لازتعQا نع عجارتلا يونا تنك يننا هتربخا امدنع كحض ،سنكتاو سيروم تفتاه يلاتلا مويلا يف        
 نوسكيرا ناروي |فس .لبقhا عوبسQا يف ليدبلا بردhا نولباقيس اوناك ليدبلا نع نوثحبي اوناك نيذلا |يرادQا
 اذاh" .ادبا يكوكش دكؤي مل سيروم نا ولو ،يتيرظن تناك كلت .ينظ بخي مل اذا ،ليدبلا بردhا نوكيس ناك
 .اقحQ هتلأس "؟نوسكيرا
.سيروم لاق ".ئطخم كنا نكمhا نمو باوص ىلع نوكت نا نكمhا نم"        
 يا لقي مل يزلوكس نكلو "؟نوسكيرا هكلمي يذلا ام ،يزكلوس" :ام موي يف زلوكس لوب تلأس يننا ركذا        

 يذلاو ،(Plc) تقولا كلذ يف ةكرشلا سيئر ناك يذلاو ،ثيمس دنQور لباقي نا تناك ةيلاتلا سيروم ةوطخ .ءيش
".اذه شقانن يكل سلجن نا انيلع بجي ؟نونجب فرصتت كنا كل لقا ملا ،كل تلق" :هلوقب هعم تثدحت امدنع ينباجا
 ناكو ةفلتخمو ةعئار براجت شاع .ةلماكتم ةايح ،ةينغ ةايح شاع .ةميكحلا ةميدقلا رويطلا نم ادحاو دنQور ناك
 تناك ةكلhا .ةكلhا عم ءاشعلا لكأتل تبذ امدنع رشثتاث تيراجرام نع ةصق دنQور انربخا .ةليمجً اصصق كلمي امئاد
 .اضعب نولهاجتي مهنا ىأرو دنQور مهاتا .ةيكلhا ةرئاطلا ددجت نا ديرت
 "؟ديدجتلا ىلا ةجاحب يترئاط نا ةأرمQا هذه رابخا عيطتست له" ،ةكلhا هتدان "دنQور"        
"Qاح كلذ لعفأس" .دلانور لاق "،يتديس"        
 ةطقن لوا .Qاح عوضوhا يف رشابي نا هتدرا ،لازتعQا نع ييأر تريغ امدنع لعفي نا هديرا تنك ام اذه        
 .اعيرس كرحتن نا انيلع ناك ،فيصلا يف يهتنيس ناك يلاحلا يدقع .ديدج دقع تدرا يننا وه دنQورل اهتركذ
 .اضيا تأطخا دق يننا نيرخ{ا ملع .تأطخا دق يننا تملع ،يترداغم خيرات اهيف تنلعا يتلا ةظحللا يف        
 رهظ دعب تيبلا يف |سلاج انك .اعئار اصخش ناك يبوب ".لازتعQا ىلع أرجتت Q" :امئاد لوقي ناك نوسبور يبوب
 .فتاهلا نرف مايQا نم موي
 "؟لوغشم تنا له .يبوب انا اذه ،سكيلا"        
هل تلق "؟تنا نيا"        
 "ولسمليو يف يننا"        
هل تلق "تيبلا يف انه ينرز اذا"        
يبوب ينباجا "كلزنم جراخ يننا"        
 ،لساكوين يف هتفيظو عجرتسي نا ديري لازي Q ناك هرمع نم تانيعبسلا يف ىتح .اشعنم �حر ناك يبوب        
 ةفيظو نا طق لبقي ملو ،فقوتلاو لسكلا بحي �جر نكي مل يبوب .05-2004 مسوم ةيادب يف اهرسخ نا دعب
 ةياهنلا ىتح هعم تيقب اهكلمي ناك يتلا يدحتلا ةزيم .اهب مايقلا عيطتسي Q ةفيظو تحبصا ةأجف لساكوين
 .ةبعلل هقشع ىرت نا عيطتستو
 .ةيناث طيطختلاب تأدب ،لازتعQا نع تعجارت امدنع .طيطختلا نع تفقوت ،لازتعQا تدرا يننا تررق امدنع        
 مقاطل تلق .ةيناث يسفن يف ةريبكلا ةقثلا كلتب رعشا تأدب .يل ةقاطلا تعجر ".ديدج قيرف جاتحن" :يسفنل تلق
 .اعئار اروعش ناكو ةيناث كرحتلاب انأدب ".ةيناث راصتن�ل لمعلاب أدبنل" :بهاوhا نع فشكلا
 .نايحQا ضعب يف فعضلاب رعشت ،بيردتلا يف .ن{ا ينفقوي نا عيطتسي قئاع وا ضرم يا كانه نكي مل        
 تاسارد ىدحا .يبساب و يلكناش ،|تس نع ينافليكام ويه يقيدص جمانرب ركذا .ريدقتو ةميق وذ تنك نا لئاستت
 نا ركذا .ةنيعم ةقيرط يف اراغص اوحبصا دق مهلك ناو ،مهتيدنا نم ربكا اوناك لاجرلا ءQؤه نا ىلا تراشا ويه
 نوريدي مهنا .مهنم انسل نحن .مهنم انسل نحن ،سكيلا ،ركذت" :|يرادQاو يدانلا ك�م نع يل لاق ريبكلا كوج
 ىلع لمعي يذلاو ضرQا بحاص يا ،مهو نحن انك .امود كلذب رعشي ريبكلا كوج ناك ".مهيدل لمعن نحن .يدانلا
 .ضرQا
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 ريثم ناك هنا Qا ،اهيرك �ماعت ناك هنا نع رظنلا فرصب ،كيتليس يف |تس كوج هلباق يذلا لماعتلا
ىعدي مل يلكناش ليب .ريهامجلا ناهر ةبعل ريدي هولعجو كيتليس عم ةلوطب 25 .ناهرلا ريدي يا هنم اوبلط .ةيرخسلل
 ،دتيانوي رتسشنام تايرابم روضح أدب اضياو لب .مههاجت هركب رعش كلذ دعبو ،لوبرفيل ةرادا ىلا مضني يكل طق
 .نوترفيا تابيردت يف اضياو ،"فيلك اذ" انل ميدقلا تانيرمتلا بعلم يف دجاوتي ناك ."زرفور ريمنارت" ةدهاشم وا

 مغرلاب ،ملاعلل فوشكم كنأكو ،فعضلاب اهيف رعشت تاظحل كانه ،لضفQا نم ةيتاذلا كتريس تناك ناو ىتح
 يف نكلو .ةزاتمم تناك انتق�ع .صلاخ مكحت ىلع ةدنتسم تناك مساوم تناك ليج ديفيد عم يمساوم رخآ نا نم
 رعشت ،نايحQا ضعب يف .نايحQا مظعم يف اديحو ءيش لك هجاوت كنإف ،لشفلا نم فاخت امئاد كنإف بيردتلا
،بتكhا يف يتقو اهيف يضقا تنك مايا كانه ناك .كقلقي ءيشب ريكفتلا يف فقوتت يكل طقف ءيش يا لعفتس كنأب
ىلا مهدحا يتأي نا طقف ىنمتا تنك نايحQا ضعب يف .لوغشم يننا نوننظي اوناك مهنg يدنع يتأي ناك دحا Qو
 رطضا تنك "؟ياشلا نم ابوك ديرت له" :ينولأسيو يلا نوتأي نا |تسنوليم ينير وا ن�يف كيم ديرا تنك .يبتكم
ىلا جاتحت عبطلاب .سانلا نع لازعنQا ىلع دوعتت نا بجي بيردتلا ملاع يف .مهملكا يكل مهدحا دنع بهذا نا
.كيلا نوتأي Qو ام ءيشب لوغشم كنا نونظي مهنكلو نيرخ{اب لاصتQا

 |ك ريتركسلا ،ةيميداكQا نم دQوQا .يلا نوتأي ناك سانلا نم ريثكلا ،رهظلا دعب 1 ـلا ةعاسلا ىتح
 اوناك امدنع ىتح ،ينيف نوقثي مهنا ينعت تناك اهنg يندعست تارايزلا كلت تناكو ،لوQا قيرفلا يبعQو ،ندسمار
 نع ثدحتلا نوديري اوناك ناو ىتح ،ةديج ةيحان نم يلا مهمودق ىرا امئاد تنك .مهلئاوع عم لكاشم نوهجاوي
 .دقعلا لكاشم اوشقاني يكل وا قاهرQا ببسل مويل ةزاجا

 ةصح توفي نا ديري نم ،ريخQا يف .ديج ببسب يتأي نا هيلع بجي ناك ،ةزاجا موي نع بعQ ينلأس اذا
 يف هديرت اذاhو - Q" :تلق اذا كنg .مهيف قثا تنك .ةزاجا مويب مهل حمسا ام امئاد تنك ؟دتيانويلا يف بيردت
ىلع امئاد تنك ةلكشم يا اوهجاو اذا .قزأم يف نوكتس كنإف ،"تفوت دق يتدج نg" :|لئاق كوباجاو "؟ساسQا
 .لحلا اودجي يكل مهدعاسا نا دادعتسا

 .ليشوب فيدو ناير ميجو واشرك سيل لثم صاخشا .امامت نوسجريف سكيلا نوهبشي اوناك سان عم تلمع
 امدعب هعم لمعا نا تررق .يتريسم يف مهعم تدقاعت نيذلا |فاشكلا لضفا نم ناك ،1987 يف سيل عم تدقاعت
 ردقت Q تناك يبوب حئاصن ،اديج ةيزيلجنQا ةبعللا فرعا مل تقولا كلذ يف يننg .نوتلراشت يبوب يلع هحرتقا
 عم لمع اضيا .سQاب لاتسيرك يف بهاوم فاشك ناك اضياو مدقلا ةركل يبوب سرادم يف لمعي سيل ناك .نمثب
 .هعم تدقاعت اذل ،دتيانوي رتسشنام يف لمعلاب اريثك دعسي فوس سيل نا يبوب نظ .سلبانيف يريتو ماهارج جروج
 لك ءاسم فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا يف يب لصتي ناك .تقولا لاوط ملكتي ناك .لمعلل اسمحتمو اديعس امئاد ناك
ىلع ةعاس يضقا نا دعب يتأت تناك يثاك .ةبهوhا وذ |بع�لا نع ريراقتلا يف تارييغتلا نع ينثدحي يكل دحا
 "؟ثدحتت تلزام له" :لوقتو فتاهلا

 .رتسشنام ةعماج يف ءايميك روتكد ناك .دهتجم نم هل اي .ثيدحلا متر عّرسي ناك ،سيل عطاقت تنك امدنع
 .نوارب وج دعاقت امدنع دتيانويلا ىلا هتلخداو 15 ـلا رمع تحت ب�طل ةيزيلجنا سرادم ريدي ارظان ناك ليشوب فيد
 نع رظنلا ضغب ،|مثلا يدعاسم حبصاو يل ةبسنلاب ابعQ ناك ن�يف كيم .1991 ذنم انعم ناك نايار ميج
نبا ناك .يدانلا ىلا تممضا نا ذنم يعم ناك سينيجكام لوب .2000 يف بردمك هتدوعو 1995 يف انل هترداغم
Qناكو ،سنيجكام فليو قباسلا دتيانويلا بردمو بع Qل بردم هتلعج .اضيا ابعlةيميداك. 

 نg ىرخا ةلأسم تناك دتيانويلا ةلأسم .هعم ىقبي دعاسhا اذهو هدعاسم هعم رضحي بردhا ةداعلا يف
اوحبصاو ةيلاع ةناكم اوبستكا دق ينيدعاسم سكون يشترآ يدعاسم ترسخ .ىرخQا ةيدنQا لبق نم |بولطم  
سواهتياو نايارب تذخا يشترآ بايغ عمو ،1991 ماع ةيبوروQا سوؤكلا سأك يئاهن لبق |عوبسا ،زرجنير يدانل
 .ةارابhا كلت يف كراش هلك يبيردتلا مقاطلا نا تدكأتو ةارابملل مادرتور ىلا يعم

 ريغ دقو يدانلا فرعي ناك نيارب "؟ديك نايارب يقرت Q اذاh" :سلياتس يبوتل �يدب دجا يكل تبهذ كلذ دعب
 اذه ناك .ةقطنhا نوفرعي اوناك نيذلا دتيانريلا لاجر ،ءامدقلا هئاقدصا نم ريثكلا رضحا ،|فاشكلا مقاط بولسا
 راداو |بع�لا عم تاقادص عنص ،اعئار ناك .نيارب ةيقرتب تمق اذل .ارهاب احاجن ناك .نيارب هلعف ءيش مظعا
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 ةقئاف ةربخ هعم رضحا ارتلجنا ىلا داع امدنعو يلاطيQا يرودلا ةعباتh ايلاطيا ىلا بهذ .ةديج ةيبيردت صصح
 .كانه نم
 ام امئاد ،بردم رداغي امدنع ."هلعفت يذلا ملعت كنا ىنمتا" :هل تلق ،1998 يف نربك�ب ىلا رداغ امدنع        
 ،نيارب اما .زرجنير ضرعل �ثامم اضرع مدقي نا زراودا نترام عانقا عطتسا مل ،يشترآ عم "؟ىرت اذام" :كنولأسي
 فيتسل هتلق ام .كلذ يف كش Q ،بسانhا بردhا :نريلكام فيتس .قيرف ةرادQ بسانhا صخشلا ناك هنا رعشا مل
 نم اوناك نوتبماثواسو ماه تسيو .امئاد .ادج مهم .حيحصلا سيئرلا ،حيحصلا يدانلل بهاذ كنا دكأت :ناك
 .مايQا كلت يف هنوديري
 نم ةفيظولا لبقا" :نا يه يتحيصن تناكو ،هربزلدم سيئر ،نوسبيج فيتس نم ةhاكم فيتس ىقلت ،ةأجف        
 يذلاو ،نوسبيج فيتس حدمي ام امئاد ناك هربزلدم يف هتفيظو رسخ هنا نم مغرلابو نوسبور نيارب ".كش يا نود
 .فيتسل تلق "كتفيظو يه هذه" .ةيبيردتلا صصحلل ةعئار ةيضرا نوكلمي اوناك .هلامب ايخسو اشعنم اباش ناك
 قدصت Q ةقاطو طاشن كلمي ناك .بيردتلل دِلُو دق ناك فيتس ،ةديدج راكفا نع ثحبي ام امئادو ،يوق ،مظنم        
 .ةعئار ةيصخش وذو
 لجر .زاتمم ،قلأتم .اريثك عراب .عراب ناك ،مهعم تلمع نيذلا نيدعاسhا نم رخآ دعاسم ،شوريك سولراك        
 نم |بعQ عم دقاعتن نا هيف ديرن انك تقو يف ،جربسكور يدنآ نم هعم دقاعتلل ةيصوتلا تتا .ةياغلل قيقدو يكذ
 .ةق�طب 3 وا |تغل ثدحتي نا عيطتسيو لب ،ةيلامشلا ابوروا ىلا يمتني  Q بردم ىلا ةجاحب انكو يبونجلا ملاعلا
 موي يف نشتروف ¥نيوك تبلط ،اذل ،قباسلا يف ايقيرفا بونج برد دق ناك .ازاتمم ناك سولراك .احضاو ناك يدنآ
 يل ةبسنلاب ةيفاك تناك هتباجا نا تررق .¥نيوك ينباجا "ديج" "؟هميقت فيك" .¥نيوك لاق "عئار" .هيأر ذخآ يكل ام
 .هرايتخ]
 .يب ةصاخلا بيردتلا ةلدب يف هرظتنا تنك ،انعم ثدحتي يكل 2002 يف ارتلجنا ىلا سولراك ىتا امدنع        
 يف ةفيظولا هئاطعا ىلع تقفاو يننا ةجردل ينرهبي نا عاطتسا .ةياغلل اقبل ناك .ةبترم ةلدب ايدترم ناك سولراك
 ناك .اهسفن ةفيظولا لمحي نا نود نم "دتيانوي رتسشناh ينفلا ريدhا" ةيمست ىلا صخش برقا ناك .تقولا سفن
 .همهت نا ضرتفhا نم نكت مل ةريثك ءايشا ةيلوؤسم لمحتي
 يف يتزاجا يضقا تنك امدنع 2003 يف ام اموي فتاهلا ىلع سولراك يل لاق "كملكا نا يلع بجي"        
 .داعا "كملكا نا جاتحا طقف" ؟هتامدخب متهم رخآ ٍدان كانه له ؟ينم ديري ناك اذام .ةيبونجلا اسنرف
 .هيف انملكت ائداه ناكم اندجوو سين راطم ىلا تبهذو ةرجا ةرايس تبكر اناو "سين" ىلا هجتاو ةرايطلا بكر        
سولراك لاق "،ةفيظو يلع اوضرع ديردم لاير"        
 يف ءاقبلا عيطتست Q نا لامتحا كانه .زاتمم دان رداغت كنا ،ايناث .مهضفر عيطتست Q 1 :|ئيش كل لوقأس"        
 ".رمعلا ىدh دتيانوي رتسشنام يف ءاقبلا عيطتست .ماع نع رثكا ديردم لاير
 "ريبك ٍدحت اذه نا رعشا يننكلو" .سولراك لاق "،كلذ ملعا"        
 تQوطبب زوفلاب ديردم لاير أدبو ،كلذ تلعف نا يننg .اذه نع عجارتلاب كعنقا نا عيطتسا Q ،سولراك"        
".سوباكلا هبشت ةفيظو اهنا كربخا طقف يننكلو .مهعم نوكا نا نكمhا نم ناك - يل لوقتس ،ماع دعب ةيبوروا
 هلباقا يكل اينابسا ىلا ترفاس .كلذ لعف عيطتسي Q هنا هل تلق .ديردم لاير ةرداغم ديري ناك ،رهشا 3 دعب        
 يف انل دع مث ،انه كلمع لمكت نا لواح ،ةلاقتسQا عيطتست Q :تناك هل يتلاسر ً.اعم ءاذغلا ةبجو لكأنو هتقش يف
 ميج كراشت .دوعيس ناك سولراك نا ادكأتم تنك يننg ديدج دعاسم يا عم دقاعتا مل مسوhا كلذ .لبقhا مسوhا
 تنك يننg ايمسر رمQا لعجا نا درا مل نكلو ،|حلاص |لجر اوناك ،ةتقؤم ةرتفل ةفيظولا كلت يف ن�يف كيمو نيار
 نترام .ةدوعلا يف هتبغرب ينربخاو سولراك ينملك نا لبق لوي نترام عم ةلباقم تيرجا .عجريس سولراك نا ملعا
 ملكا نا تررطضا .ةقفصلا مامتا هجو يف فقو سولراك لاصتا نكلو ،ةفيظولا هيطعا نا اعنتقم تنكو ارهبم ناك
 .اذاh هرابخا عطتسا مل ".ن{ا عوضوhا كرتا فوس يننا نظا ،رظنا" :هل لوقا ناو نترام
 ويلوي يف ةيناثلا ةرملل سولراك رداغ امدنع .ةيلاع ةبترم وذ ةفيظو يه دتيانوي رتسشنام يف بردhا دعاسم        

 .ةياغلل اعئار ناك سولراك نكلو .لاغتربلا ىلا ةدوعلا يف هتبغر تمهفت اذل ،هيأر يف ارود بعلي هنطو ناك ،2008
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        دوعلا ف ه         
 ضعب يف اساسح ناك .دتيانوي رتسشناh ديدجلا ينفلا ريدhا حبصي يكل هلهؤت يتلا تافصلا مظعم كلمي ناك
 لوقيو يتفرغ لخاد يشمي ناك .ةياغلل احضاو ناك .كش �ب مهلضفا وه ناك ،مهعم تلمع نم لك نكلو .نايحQا
 .كاذ وا اذهب اديعس تسل انا :حوضو لكب يل
 هنا يل لوقيو يبتكم ىلا ةعيرس تاوطخب وطخي ناك ."رليوتور" ـلا بلك لثم ناك .يل ةبسنلاب اديج ناك        
 اما ،هل لوقا تنك ".معن .سولراك ،انسح ،حيحص" .ةحوللا ىلع ءايشQا مسري ناك .كاذ وا اذه لعفن نا انيلع
 .رومQا مامتا يف ةبغرلا ،ةديج ةفص اهنكلو ".انه لوغشم يننا" لوقا تنكف يسفنل
 رتيب اندقف دق اننا نم مغرلاب ،يلازتعا رارق لطبا نا اهيف تررق يتلا ةنسلا يف ايوق ناك قيرفلا لكيه        

 كنظ بيخي Q .ريكفتلا عيرس :قيشرو اعيرس ناك .ةملكلا ىنعمب ابعQ ناك ،نيورا سينيد .نيورا سينيدو لكيامش
 يف بماكجربل نيورا سينيد حمس |ح لانسرآ ماما ةارابم ركذا .ق�طQا ىلع م�عQا عم لكاشم هجاوي مل .ادبا
 يف ،معن" :مهتبجاو "،سينيد نم ةبيخلاب رعشت كنا دب Q" :|يفحصلا لاقو ،ةارابhا نم رخأتم تقو يف ليجستلا
 ".دحاو أطخ حماسن نا عيطتسن اننا نظا .ادبا ئطخي ملو ماوعا 9 وا 8 ةدh يعم لمع دقل ،ةقيقحلا

 - 1999 يف نوبسيل ىلا مامضن�ل لكيامش اهيف رداغ يتلا ةقيقدلا ذنم .سراحلا زكرم يف ناك يدحت ربكا        
 وج رد ناف دنومير .ديج سراح عم دقاعتا نا ةقيرط يأب لواحا تنك -راس رد ناف عم دقاعتلا يف حجنن مل اننوكو
 كرام .1 مقر سراحلا نوكي نg ارداق نكي مل نكلو ،بيردتلا صصح يف ادج صلخمو ،نزتم سراح ،ازاتمم ناك
 ،ايلاطيا ىلا عجرو ،حجنت مل يبيئات وميسام ةقفص .كلذ ملعن نا انيلع ناكو ،ءيس فرتحم ناك ييأر يف شتينسوب
 رثا اسنرف يف هنبا ةدQو نا نكمhا نم نكلو ،ملاعلا سأكب زئاف سراح  ناك زيتراب نايباف .هحاجن داعتسا ثيح
 سراحلا رسخي امدنع نكلو .ازاتمم اسراحو ،اديج اباش ناك .اريثك عجريو رفاسي ناك هنg ،انعم هزيكرت ىلع
 .ةريبك ةلكشم هجاوي هنإف ،هزيكرت
 ىلع |بع�لا لك يقبا نا يه يططخ ىدحا تناك .لساكتلاب اوأدب ،رداغأس تنك يننا قيرفلا نظ امدنع        
 تأدبو ةركلا ىلع يزيكرت لق .زوفلا ةقيرط هذه تناك .توم وا ةايح ةلأسم تناك ةلأسhا نا مهعنقا نأو ،مهباصعا
 يف انه نوكا نل" :لوقتو فورظلا هذه يف يخرتست نا يرشب عباط هنا .ينلدبتسيس ناك يذلا لجرلا نع لئاستا
 ".لبقhا ماعلا
 .2000 ربوتكا يف كلذ تملع .ائطخ ناك دقو .احضاو نكي مل لبقتسhاو اريثك يدجاوت ىلع دتيانويلا دوعت        
 تركذ اذاh .�فغم تنك دقل" :يسفن نعلا تنك .هب عاتمتسQا عطتسا مل .مسوhا يهتني نا ديرا تنك ةلحرhا كلت يف
 ىلا قاتشأس تنك يننا تملع ؟بهذأس نيا .يلبقتسم يف كشلاب تأدب .بعلhا يف اريثك ريغت ىوتسhا "؟رمQا
 .دتيانويلا يف ةفيظولا ةعيبط
 فصنلا ىلا انلصوو ثلاثلا زكرhا يف يرودلا انيهنا .انل ائداهو ائيطب امسوم ناك 02-2001 مسوم        
 .لازتعQا نع عجارتلا ماع يف ةلوطب يأب زفن مل نكلو ،نزوكرفيل نرياب ماما انرسخ مث ،لاطبQا يرود نم يئاهنلا
 .يلاوتلا ىلع تارم 3 جيلريميربلا ةلوطبب زوفلا دعب اذه ثدح
 دعب اضيا انيلا مضنا ن�ب نيرول .نوريفو يورلتسن ناف دور عم دقاعتلل ةريبك غلابم انفرص فيصلا كلذ يف        
 كلذ يف تلق امك ن�ب عم يدقاعت ببس .ةديدع تابسانم يف تفرتعام لثم ،ةطلغ تناك يتلاو - ماتس باي تعب نا
 ببسب روهشم مسوhا كلذ ةيادب .بابشلا |بع�لاب مكحتلاو ثدحتلا عيطتسي بعQ ىلا ةجاحب تنك يننا وه تقولا
 ةحلصh 3-4 تهتنا يتلا ةارابhا يف )اضيا درطو( رريش ىلع ةركلا |ك ىمر امنيح رريش نQآو |ك يور ةثداح
 ،2001 ربمتبس 29 خيرات يف 3-5 ةجيتنب زريبس ىلع عئارلا زوفلا وه مسوhا كلذ يف َزِرُب ام اضياو ،لساكوين
 زوفلل ةارابملل ةميظع )كابموك( ةدوع ققحن نا لبق ماهنتوتل جيز نايتسيركو دناندريف سيلو زدراشتير نيد لجس |ح
 .اهب
 |بع�لا ناك ،0-3 ةجيتنب نورسخي مهو ليدبتلا ةفرغ ىلا اوعجر امدنع .يتركاذ يف ةيوق ةارابhا هذه        
 يف فده لوا لجسنس .هلعفنس ام اذه ،انسح" :مهل تلقو تسلج ،امامت سكعلا ىلع نكلو .داح شاقنل نيدعتسم
 ".فده لوا لجسنو روفلا ىلع مهب مكحتن .اذه انذخأيس يا ىرنو يناثلا طوشلا
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 عقوتي يديت تيأر ،بعلhا ىلا نودوعي |قيرفلا ناك امدنعو ،ماهنتوت )¥باك( دئاق ناك ماهجنيريش يديت        
.يناثلا طوشلا نم ةقيقد لوا يف افده انلجس .امئاد كلذ ركذتا فوس ".اركبم افده اولجسي مهوعدت Q" :لوقيو
 .يناثلا طوشلا ءاهتنا ىلع ةقيقد 44 انماما ناك .انتوق انكرادت امدنع نوراهني زريبس ةيؤر عيطتست تنك        

 اننأكو ،اصاخ اقيرب كلمي زوفلا لعج بولسQا اذهب ماهنتوت ىلع زوفلا .اميظع اموي ناك .ىرخا فادها 4 انلجس
 اناكم ناك ليدبتلا ةفرغ .خيراتلا يف كلذ لخدي ،ةارابملل ةدوعلاب ميظع مدق ةرك قيرف مزهت امدنع .نودلبميو يف انزف
 .هولعف ام نوقدصي Q |بع�لا :ةارابhا دعب ابخاصو اعئار
 ضعبلا ناك .ةركبم فادهg انليجست نم مصخلا فوخ سكعي ناك مويلا كلذ ماهنتوت قيرفل يديت ريذحت        
 Q قرفلا مظعم .ةدشب مهتبقاعمب موقن انلعجي يزازفتسا لمع ناك انماما ليجستلا نا )هعجشا ضارتفا( ضرتفي
.انم ةدترم ةبرض نورظتني امئاد اوناك .انماما نوبعلي امدنع اوحيرتسي نا عيطتست
 ينم اصيخلت تدرا اذا .يقيرف عيجشتل Q ،رخ{ا قيرفلا فيخا يكل تايرابhا يف يتعاس ىلع رقنا تنك        
 ضعب يف .ةارابhا نم ةقيقد 15 رخآ ىلا كهجوأس تنك دتيانوي رتسشنام بردم نوكت نا ينعي اذام كل حرشي
 نا نوملعي |بع�لا ناك نايحQا نم ريثك يف .ىمرhا وحن بذجنت تناك ةركلا نأكو ،ابيرغ عضولا ناك ،نايحQا
 نمؤي ناك ام امئاد قيرفلا نكلو تاقوQا لك يف كلذ ثدحي مل .نولجسي فوس مهنا نوملعي ناك ،امداق ناك فدهلا
 .مهيف ةعئار ةفص هذه .يتأيس فدهلا نأب
 دعب ،ةعاس عبر رخآ ىتح ءودهلا اومزتلا ،ةقيقد 15 رخآ ىتح اوعزفت Q :تناك يتطخ .فزاجا امذاد تنك        
 .نونجلاب اوؤدبا كلذ
 يقبو ليجستلا لواحي يكل مدقت لكيامش رتيب ،ام ةنس يف سأكلا يف نودلبميو يدان ماما ةارابم يف        
 ةركلا اوداعتسا نودلبميو .|تقيقد ةدh امدقتم ناك لكيامش .وناشاف نوج اهجاوم فصتنhا طخ ىلع نيورا سينيد
 ةطقل تناك .ءازجلا ةقطنم ىلا اهداعاو ةركلا ملتسا يذلا ريغصلا نيورإ طغض تحت ناك يذلا وناشاف ىلا اهولكرو
 هنكلو ،اديج ابعQ ناك ةصاخ زيتراب .اريثك موجهلا نوبحي اوناك زيترابو وه .ةيندب ةوق كلمي ناك لكيامش .ةعتمم
 ينم بلطي ناك ،فيصلا يف ةيريضحتلا ةلوجلا يف دن�يات ىلا انبهذ امدنع .هيلع ناك ام نم لضفا هنا نظي ناك
 ناكو تاينكرلا ىلا ةركلا نولكري اوناك نيرخ{ا |بع�لا .يناثلا طوشلا يف ةصرف هتيطعا اذل ،مدقتلاب هل حمسا نا
 .ةياغلل ابعتم ناك .ةركلا ةقح�م دعب ثهلي وهو فلخلا ىلا يرجي زيتراب
 يكل يعاد يا كانه نكي مل .ملستسي فوس دتيانويلا نا نظي وهو دروفارت دلوا ىلا لخد قيرف يا كانه سيل        
 عبر رخآ هجاوي نأ رطضي نل هنا مصخلا بردم عنقي مل |فده وا فدهب مدقتلا .طابحQاب رعشن فوس اننا اونظي

 لمحت نوعيطتست له :حوضوب مهلأسنو ةدشب مجاهن انك .امئاد ادجاوتم فوخلا لماع ناك .بعرلاب ةئيلم ةعاس
 ناك مهنم أطخ يا .كلذ نوملعي اوناكو .مصخلا قيرفلا عافد ةيصخش ربتخن انك ،انتافزاجم ىلا ةفاضQاب ؟اذه
 رصنلا اذه ببسب ةريبك ةداعس هجاوت تنك ،لمعت ةطخلا تناك امدنع نكلو ،امئاد كلذ لمعي مل .ةوجف ببسي
 .ةارابhا ىلا عوجرلا لواحن انك امدنع اننومطحي نا بعصلا نم ناك .ءانعلا قحتست امئاد تناك ةفزاجhا .رخأتhا
 عفادت تناك قرفلا لك ،انماما .ءازجلا ةقطنم يف ناك لكلا .كيوداشت كول دُِرط امدنع ةرم لوبرفيل ماما انرسخ
 .غلابم لكشب
 لضفQا نم بعاصhا يف" :مسوhا كلذ  ةياهن يف تلق ام نكلو .|بعتم انك زريبس ماما |طوشلا |بام يف        
 تاقوQا كلت يف .|فده رخ{ نوريفو ماهكيب ليجست عم ،ةارابhاب زوفلل فادها 5 انلجس ".عيمجلا ةئدهت لواحت نا
 دلوQا يف 1-2 ةجيتنب انرسخ اضياو .|حداف نيأطخ بكترا زيتراب ربوتكأ يف .سارحلا عم ةلكشم نم يناعن انك
 ـلا يف لانسرآ بعلم يف .لشف هنكلو هديب ةركلا داعبا زيتراب لواح |ح ،لوبرفيل ماما 1-3 و نوتلوب ماما دروفارت

 هنكلو ةرك دصل ضكرلا لواح اهدعب مثو ،يرنه لجسو ،يرنه يريتل ةركلا ررم يسنرفلا انسراح ،ربمفون نم 25
.1-3 :ةيناث يرنه .ةيناث لشف
 ةراسخ 5 ،انبعلم ىلع يسليشت ماما 0-3 انرسخ امدنع ،لضفا نكي مل 2001 ربمسيد يف انتيادب                
 اقيرف اوناك يورلتسن نافو رياشلوس رنوج هيلوأ .كلذ دعب نسحتلاب رومQا تأدب .ةارابم 14 دعب يرودلا يف انل
 ةديدجلا ةنسلا ةيادب يف لوQا زكرhا يف انحبصا كلذ دعبو ،)رياني يف نربك�ب ىلا رداغيس ناك لوك يدنآ( اديج
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 ةياهن يفو ،يلاوتلا ىلع ةرشاعلا ةرملل لجس يورتلسن ناف ،نربك�ب ماما 1-2 ةجيتنب انزف امدنع .2002 ماع نم
 .انيسفانم برقا نع طاقن 4 قرافب لوQا زكرhا يف انك رياني
 .لزتعا نل .2002 رياربف يف يحيرصت ىتا كلذ دعب        
 .15 لصا نم ةارابم 13 ـب انزف .ةيكيتامارد ةقيرطب لضف�ل ريغت اناوتسم ،لازتعQا عوضوم انللح نا دعب        
 لصنس انك اننا ةياغلل ادكأتم تنك .ةدشب 2002 يف لاطبQا يرود يف وكس�ج يئاهن ىلا لصا نا ديرا تنك
 نكلو يسامح نم ففخا نا لواحا تنك .وكس�ج ةنيدم يف قدانفلا ىلا رظنا تأدب يننا ةجردل يئاهنلا ىلا
 .هب اسووهم تحبصا ائيش ناك "كراب ندبماه" قفن جراخ يقيرف دوقا نا يف ةريبكلا ةبغرلا
 طخلا ىلع نم ةركلا صيلخت مت امنيح ليجستلل صرف 3 انعضا ،نزوكرفيل نرياب ماما يئاهنلا فصن يف        
 لكيام .3-3 ةجيتنب لداعتلا دعب انبعلم يف اهانيقلت يتلا فادهQا ببسب ةلوطبلا نم انجرخو ةيناثلا ةارابhا يف
 ،فوتابريب راتيميد ىعدُي باش بعل نيزوكرفيل قيرف يف اضيا .دروفارت دلوQا يف اولجس دق ليفون ريفيلواو كQاب
 .زريبس نم دعب اميف انيلا مضنيس ناك يذلاو
 لفتحن يكل جيإ يلردلآ قدنف ىلا انلك انبهذ ،ةديدجلا ةنسلا موي يف .يتفيظو كلما تلز Q لقQا ىلع نكلو        
 يف نوكي ام امئاد يذلاو ،كرام .ةليوط ةرتف ذنم ةيوس اهيف جرخن ةرم لوا تناك .تدجاوت ةلئاعلا لك ،يد�يم ديعب
 .ادجاوتم ناك يدض رمآت نم لك .يثاكو ،نوسياج ،نيراد ىلا ةفاضQاب ،دجاوت ،ندنل
 ارارق نلعأس تنك يننا عقوتا مل .ةكئاشلا مهتاقيلعتل يسفن تزهج ،ىقبأس تنك يننا نوبع�لا عمس امدنع        
 .ةرخاس تاقيلعت هجاوا نا نود نم اذه لثم اريبك
 دقع يوتل تعقو" .نيار لاق ".اذه قيدصت عيطتسا Q. Q ،هوآ" .نيرخاسلا لضفا نم ادحاو ناك زجيج نيار        
".يدانلا عم ديدج

4 

ةديدج ةيادب

 .ةديدج ةفيظو يف يل لوQا مويلا هنأب رعشا تنك .ةشعنم ةقاطب معفم تنك ،2002 يف ديدجلا مسوhا أدب امدنع
 انل مسوم لوا دعب قيرفلا شعنا يكل ادعتسم تنكو ينترداغ دق لازتعQا يف يتبغر دنع ينتدوار يتلا كوكشلا لك
 ةيتحت ةينبل ةجاحب يننا ملعا تنك .ينسمحت لحارم ريبكلا رييغتلا دعب لحارhا هذه .1998 ذنم ةلوطب يا نود نم
 .نيزئافلا نم قيرف عنصا يكل ةيوق
 انققحو ،6 لصا نم تارم 5 يرودلاب انزف امدنع ،2001 ماع ىتح 1995 ماع ذنم ةيبهذ ةرتف انشع دقل        
 قيرفلا ىلا ةيميداكQا بابش انعفر دق انك ،ةيبهذلا |نسلا هذه ةيادب يف .يل ةبسنلاب لاطبQا يرود سأك لوا
 ةجيتنب �يف نوتسآ ماما ةراسخلا نم مغرلاب ،امئاد |يساسا اوناك زلوكس لوبو ،ليفين يراج ،ماهكيب ديفيد .لوQا

 ".لافطا عم ءيش يأب زوفلا عيطتست نل" :زافلتلا ىلع نسناه نQآ اهدعب لاق يذلاو 3-1
 اديج اغلبم ناك هينج نويلم 16.5 غلبم نا تدقتعا .ماتس باي عيبب ةطلغ انبكترا ،يرودلا ةيث�ثب زوفلا دعب        
 اضيا هذه .ينم ةطلغ تناك اهنكلو .هلجر بعك يف اهارجا يتلا ةيلمعلا دعب عجارت دق هاوتسم نا تننظو ةياغلل
 تبلط دق يننا نم مغرلاب ،هعيبب يرارق يف ادبا رثؤي مل لدجلل ريثhا هباتك نا ةريخQا ةرملل مكل لوقا يكل يل ةصرف
 PSV يدان حامس بلطن مل اننأبو ،هعم دقاعتلا لبق رسلاب هعم ثدحتلاب انمهتا باتكلا .باتكلا رودص دعب هتلباقم
 .تاثداحhا ةيادب لبق
 .هعيب يف ببسلا نكي مل هيف بِتُك امو باتكلا نكلو .ماتس هتلأس "؟كلذ تبتك امدنع هيف ركفت تنك يذلا ام"        
 12 غلبم انيلع اوضرع .ماتس لوح انعم لصاوتل ا نولواحي امور نا لامعا ليكو ينربخا ،ةريصق ةرتفب كلذ دعب
 ضورعلاب امتهم نكا مل .ويزتQ نم اضرع انيقلت عوبسأب كلذ دعبو .مهضرعب امتهم تسل يننا مهل تلق .هينج نويلم
 نم هيفاعت نم |قلق انكو هرمع نم 30 ـلا يف ماتس ناك تقولا كلذ يف .هينج نويلم 16.5 ىلا غلبhا لصو ىتح
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 نا ملعا تنك يننg يل ةبسنلاب اhؤم كلذ ناكو ،نيزنب ةطحم يف يرارقب هتربخأ .ةعورم ةرتف تناك .بعكلا ةيلمع
 .تQاقتنQا ةرتف ءاهتنا لبق هملكا نا تلواح .ريهامجلا نم ةدشب ابوبحم ناكو يدانلا اذهل بعللا بحي عئار لجر
 .كانه انيقتلا اذل ،نانثQا نحن انل ةبيرق نيزنبلا ةطحم تناك .هتيب ىلا اهجوتم ناك ،هب لاصتQا تلواح امدنع
 يلع ناكو ن�ب نارولب بجعم امئاد تنك .رح لاقتنا ةقفص يف ن�ب نارول بلج عيطتسأس يننا ملعا تنك        
 تناك هتربخ نا تدقتعا .فلخلا نم ةركلاب مدقتلا يف اعئارو ةياغلل ائداه ناك .ةديدع |نس لبق هعم دقاعتا نا
 يف فاطhا هب ىهتنا - رداغي ماتس كرتا نا ينم ةحداف ةطلغ تناك .ومنلا يف نوارب سيوو هيشوآ نوج دعاستس
.لاطبQا يرود يئاهن فصن يف 36 ـلا رمع يف اندض اهبعل ةارابم
        Qيف ريبكلا لجرلا ناك دناندريف ويرو ةيبيردتلا يتريسم يف ريبك ءزج نولكشي امئاد اوناك عافدلا بلق يبع 

 يل ةبسنلاب .وكس�ج يسأر طقسم يف لاطبQا يرود يئاهن ىلا لصن نا انيلع بجي اقح ناك |ح ،2002 فيص
 يبوروأ يئاهن لوا هيف تدهاش يذلا ناكhا ،ديردم لاير ماما يتدQو ناكم يف بعلا نا ةصاخ ةليل نوكتس تناك
 دQوg صصخhا جايسلا يف ادوجوم تنك .3-7 ةجيتنب تروفكنارف تخارتنيأ ىلع لايرلا بلغت امدنع ،يتايح يف
 3 لبق ةارابhا ترداغ .كانه سولجلاب يل حمس يذلاو ،تقولا كلذ يف كراب زنيوك ىدل بعلا تنك يننg سرادhا
 ،يلاتلا مويلا حابص يف لمعلل بهذأس تنك يننg تيبلا ىلا ةهجتhا ةلفاحلا بوكر عيطتسا يكل اهئاهتنا نم قئاقد
 اوؤدب لايرلا .اريثك ثدحت Q مايQا كلت يف تQافتحQا تناكو ،ةارابhا ءاهتنا دنع تQافتحQا لك ينتتاف عبطلابو
 ةدمhا فحصلا ىلع تيأر ،يلاتلا مويلا حابص يف .ينتاف دقل .بعلhا يف نوصقري اوناكو سأكلا عم ةريبك ةريسم

 ".كلذ لك ينتاف دقل ،ابت" :يسفن يف تلقو سما موي روص
 ،ةريبكلا تايرابhا نم جورخلا دنع ديدشلا ماحدزQا يدافتل .عجشم فلا 128 ـبً ائلتمم ناك كراب ندبماه        
 ـل يرجن انك .كانه ةلفاحلا بكرنو ةريخQا ةطحhا ىلا بهذنو ندبماه بعلم نم يرجن :بعلhا نع اديعب يرجن انك
 لوطا .لوطا اتقو ذخأت تناك بعلhا يف روباطلا .ةلفاحلا بكرن انك لقQا ىلع نكلو ةطحhا ىلا لصنل لايما 4 وا 3
 بعلhا لوخدل ىرخا ةقيرص كلذ تناك .تاسنب 6 غلبمب ريهامجلا نولصويو مهتانحاش يف نوتأي ءاب{ا ناك .ريثكب
 قيرف جرخا نا تعطتسا اذا ىسنُت Q ىركذ نوكتس تناك 2002 يف ندبماه يئاهن ىلا لوصولا .هنم جورخلاو
.يئاهنلا يف 1-2 ديردم لاير اهيلع زاف يتلاو ،ةسدقhا ضرQا كلت ىلع دتيانوي رتسشنام
 ةيئانثب اوزاف دق اوناك لانسرآ .يسامحلً ارخآً اببس ناك ةنسلا كلت يف يدعاسمك شوريك سولراك مامضنا        
 رودت ةريثك ءايشا تناك اذل ،2002 ملاعلا سأك نم هتيب ىلا لِسُرأ |ك يورو قباسلا مسوhا يف سأكلاو يرودلا
 ،دنQردنس يف ريتكام نوسيج عم كارع يف هطروت دعب يور دُِرط امدنع .ةديدجلا انتلحر انأدب امدنع يلاب يف
 انرسخ ثيح ،طوبهلاب اناوتسم أدب ةريصق ةرتفب كلذ دعب .رهشا 4 ةدh كلذ هدعباو كرولا يف ةيلمعل اديعب هتلسرا
 يف عساتلا زكرhا يف انكو انل تايرابم 6 لوا نم طقف نيزوف انققح .زديل ماما انبعلم جراخو انبعلم يف نوتلوب ماما
 اوموقي نا نيدعتسم مهو نودوعي نا ً�مآ تايلمع اورجيل |بعQ ةدع تلسراو �يلق تفزاج امدنع بيترتلا لودج
 .مسوhا نم يناثلا فصنلا يف قيرفلا طيشنتب
 ئيست امدنع كنودقتنيس سانلا ةماع نا يه يلمع ةعيبط .تاداقتنQا هجاوأ تأدب ،2002 ربمتبس يف نكلو        
 مل ،اريثك مهعم لصاوتا مل .يننومعدي نا عقوتا مل اذل ،ةزاتمم نكت مل م�عQا عم يتق�ع ،كلذ ىلا ةفاضا .رومQا
 وا يننوبحي يكل ببس يا مهيدل نكي مل اذل ."يادناس نوأ ليم" نم "ساك بوب" يفحصلا Qا ،صصق يا مهطعا
 كلذ امبر .ةفاحصلا عم ةيدو تاق�ع ءاشنا يف ينم لضفا اوناك نيرخ{ا |بردhا .ةبعصلا تاقوQا يف يننومعدي
 .Q وا برتقا دق مادعQا ناك اذا ام ررقت تناك جئاتنلا .دبlل سيل نكلو ،لوطا اتقو مهاطعا
 ىهتنا" :فحصلا يف ناونعلا اذه ىرا تنك تابوعص هجاون انك ام لك .ةياهنلا ةيادب نوكي م�عQا طغض        
 Q نا بجي نكلو ،ناونعلا اذه ىلع كحضت نا عيطتست .ميدقلا ناونعلا كلذ ".ليحرلا تقو ناح دقل .يجريف ،كتقو
 ةفاحصلا نg ،|نسلا ىدم ينع ةديجلا نياونعلا نم ريثكلا كانه .تاناويحلا تافص نم ةفص ايريتسهلا نg ،لعفنت
 كل مهداقتنا ةركف لبقت نا بجيف يرقبعلاب كتيمست متي امدنع نكلو ،انحاجن ببسب داقتنQا يف ةبوعص تدجو
 .لبهQاب كتيمستو
 مل نمز يف شاع ".ادبا اهأرقا مل انا ؟ةئيس جئاتنلا نوكت امدنع فحصلا أرقت اذاh" :لوقي ناك يبساب تام        
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          نلا وك مع               
 .اهنم يg متهي نا نود نم داقتنQا حدhا هجاوي امئاد ناك تام .ن{ا هيلع وه امك ارشتنم م�عQا نكي
 هب موقن انك يذلا لمعلا .امهمو اسدقم بيردتلا بعلم ىقبي نأ وه ،لشفلاو حاجنلا يف امئاد هلعفن انك ام        
 دهجلا لاذبا يف تابثلا اذه ناك ،ريخQا يف .طق طبهت مل اهانعضو يتلا ريياعhاو زيكرتلا ،اميظع �مع ناك كانه
 Q ائيش ةراسخلا تحبصا .ةئيسلا جئاتنلا هركي دتيانويلا بعQ ناك ةقيرطلا كلتب .تبسلا موي تايرابم يف نابي
 يف هسفن يف كشي أدب انوتناك ىتح .نايحQا ضعب يف مهسفن يف مهتقث نودقفي |بع�لا لضفا ىتح .هقيطي
 مهنا نوملعي |بع�لا ناك ،ةحيحص بيردتلا بعلم يف ةدوجوhا ةفاقثلا كلت تناك اذا نكلو .نايحQا ضعب
 .مقاطلا ةربخو ةعومجhا ىلع دامتعQا نوعيطتسي
  أوسا بعلي نا نكمhا نم ناك .ماهكيب ديفيد وه ادبا هئاطخأب رثأتي نكي ملو هتبرد يذلا ديحولا بع�لا        
 عفادي ناك .ئطخم كنا لوقيو ،كم�ك صفري ناك .ةئيس ةارابم مدق هنا ادبا نظي Q ناك كلذ نم مغرلابو هل ةارابم
 ملو ،ةئيس ةارابم بعل هنا طق فرتعي نكي مل هنكلو .هلوح اوناك نم ببسب كلذ ناك اذا ام ملعا Q .اريثك هسفن نع
 .أطخا دق هنا ادبا لبقي
 يف( هئاطخا لك نع رظنلا ضغب .يحاونلا ضعب نم ،ةعئار ةفص تناك .ةقيقحلا يف ينبجعي ائيش ناك        
 ىوتسhا يف تاضافخنQا هذه .ادبا يناعت مل هسفنب هتقث .ةركلا عاجرتسا ديري امئاد ناك ،)هيأر يف سيل ،ييأر
 نم داقتنا ناك ذا ،اهب كسفن يمحت يتلا عردلا مطحي ناك داقتنQا .|بردhا نم ريثكلاو |بع�لا عم ةياغلل ةيعيبط
 .|عجشhا وا ةفاحصلا وا سانلا ةماع
 ببسب تزرب ةارابم ،دور |م يف يتيسلا ماما 1-3 ةجيتنب انرسخ امدنع ربمفون يف ضيضحلا ىلا انلصو        
 رتسشناh يناثلا فدهلا لجس يذلا رتوج نوش حلاصل اهرسخ مث نمو ةركلا عم لاطا |ح ،ليفين يراج نم أطخ
 هركي ناكم ليدبتلا ةفرغ .همدختسا تنك ام اردان ريطخ رايخ ،|بع�لا يف ةيلاتقلا حورلاب تككش كلذ دعب .يتيس
 اهنا" :يتيس رتسشناh بصعتم عجشم ،رنيب ثيك يل لاق ،ةارابhا لبق .يبريد يف ةراسخ دعب هيف دجاوتلا لكلا
 "؟ةارابhا دعب بارشل يعم يتأتس له ،دور |م يف ةريخQا يبريدلا ةارابم
 ".بهذنس ،انزف اذا" :تلقف هتأرجب تعتمتسا        
 "؟يتأت نلأ ؟تنا نيا" :رنيب نم ةhاكم تيقلت امدنع ةلفاحلا بكرا تنك ،1-3 ـب ةراسخلا دعب اذل        
 ".يتايح يف كدهاشا نا ديرا Q" .ليبقلا كلذ نم ءيش وا ،هتبجا "،ينع دعتبا"        
 .بارشلا ةوعدل هدنع تبهذ .اكحاض رنيب لاق "ةراسخلا لبقتت Q صخش تنا"        
 اننومجاهيس اوناك |عجشhا نا تننظ .ةيريصم ةارابم تناك ةارابhا كلت" :ليفين يراج لاق مسوhا كلذ ةياهن يف
 "مويلا كلذ يف
 ريهامجلا .|بع�لا عقوتي ام نم رثكا ،ريهامجلا عم احيرص نوكي نا بردhا ىلع ضرتفي ،نايحQا ضعب يف        
 .كلذ يف ةلكشم كانه سيل ،هلمكأب قيرفلا مولت نا عيطتست ،عيمجلا ماما |عم بعQ دقتنت Q اhاط .ةيبغ تسيل
 م�ُي امدنع لهسا نوكي دقنلا لبقت ،رمQا حضوا يكل .|بع�لاو ،همقاطو ،بردhا :موللا كراشتن نا انلك انيلع بجي
 .عيمجلا
 ىلع زكرن نا لدب عرساو رثكا مامQا ىلا مدقتنو مجهن انك .انبعل ةقيرط انريغ ،ةئيسلا جئاتنلا طغض تحت        
 اهب مضنا يتلا ةقيقدلا يف اهتلق .�هس ارما ناك ةركلا ىلع ةظفاحhا ،|ك يور دجاوت عم .ةلصاوتhا تاريرمتلا
 يف انه نيد ةباثمب يه ةركلا ىلع ةظفاحhا .|بع�لاو مقاطلل تلق "،ادبا ةركلا رسخي Q باشلا اذه" :انيلا
 نادقفب انأدب ؟عافدلا قارتخا يف ةلواحhاو موجهلاب أدبن مل ذا ةركلا ىلع ةظفاحhا ةدئاف ام نكلو .دتيانوي رتسشنام
 يف هدعاسي بعQ نع هل ثحبن نا انررطضا ،انموجه طخ يف يورلتسين نافك بعQ عم .قرفلا قارتخا ىلع ةردقلا
 .ةيحانلا هذه يف رثؤي نا بجي رييغتلا ناك .|عفادhا |بام تاريرمتلاو ةليوطلا تاركلا ،ةركبم تاريرمت .ليجستلا
 زلوكسو ،رح ناك نوريف .طسولا يف |كو زلوكسو نوريف يث�ثلا دجاوت نكلو ،نQروف وجييدب جزلا انلواح        
 بهاوم وذ |بعQ كلمن انك .رسيQا حانجلا ىلع زجيجو نميQا حانجلا ىلع ماهكيب .ءازجلا ةقطنم يف دجاوتي ناك
 ماهكيب .ليجستلا يف ايساق ناك يورلتسين ناف .ةيوقو ةميلس ةحلسا تناك ليجستلا ةحلسا .زكارhا كلت يف ةيلاع
 .اضيا كلذ نم لضفا زلوكس ،10/10 امئاد ناك
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 لك .يل ةبسنلاب اعئار اقيرف نولكشي اوناك تاب يكينو وه .املح ناك ليف .طسولا يف ازاتمم ناك ليفين ليف        
 نم رثكا مهرضت كنا ىرت امدنع مهليحر تقو |حي .ادبا ةرداغhا اوديري مل .دتيانوي رتسشناh اوبعلي نا وه هودارا ام
 .تقولا مظعم طايتحQا ةكد ىلع نونوكي امدنع ةصاخ ،مهل كعفن
 لوQا قيرفلا عم ةكراشhا مدع قفاري يذلا نزحلاو يدانلل ديدشلا مهئQو |ب ام نورصاحُي |بع�لا ءQؤه        
 ناك .طابضنQا ديدش ناك .رارقتسQا ىلا ةجاحب انك امدنع امهم ارود بعل ليف .لجر يg بعص رما كلذ .اريثك
 يلا دوعت مث ،ةبضهلا كلت قوف يرجت نا كنم ديرا ،ليف" :اذهب مهربخت نا عيطتست نيذلا |بع�لا ءQؤه نم ادحاو
 ".ةرجش عطقتو
 "؟راشنhا نيا .بردhا اهيا ،انسح" :نوكيسف هباوج اما        
 ،نايحQا مظعم يف .طقف قيرفلا يف ركفي ناك .قيرفلل ءيش يا لعفي ناك دقل .ليف لثم |ليلق فرعا تنك        
 ييأر صوصخب يعم ثدحتيل يراج ىتا ريخQا يف نكلو .قيرفلا حاجن يف ادج طيسب رود بعلب اديعس ليف ناك
 .ليف ىوتسم ضافخنا لوح
        "Q يراجل تلق ".عئار باش هنا ،فرصتا فيك ملعا. 
 .يراج لثم احيرص نكي مل ليف ".كثدحيل كيلا يتأي نا ديري Q" .يراج لاق "،ةلكشhا يه هذه"        
 ،يثاك" .ةرايسلا يف هتجوز ظحQا مل ةيادبلا يف .يلوج هتجوز عم ىتا .ثدحتن يكل يلزنh ليف توعد"        
 ديرن Q" .ءاكبلاب يلوج تأدب ،اهراضح] يثاك تبهذ امدنع نكلو .اهل تلق "،تيبلا لخاد يلوج يرضحاو يبهذا
 اهنكلو ،ياشلا نم ابوك اهتطعا يثاك ".يدانلا نم اءزج نوكن نا بحن" .انل لوقت تناك "،دتيانوي رتسشنام كرتن نا
 .اهجوز كبرت نأو يكبتو راهنت نا نم ةقلق تناك اهنا دقتعا .تيبلا ىلا لخدت مل
 .هتايح يف رمتسي نا دوي هنا يل لاق .يعم قفتا .هعفنا نا نم رثكا هرضا تنك يننا وه ليفل هلوق تدرا ام        
 .اهيف هتجوز ربخي ةقيرط يف ركفي وهو هتكرت
".نوبهذي هلثم صاخشا كرتت نا عيطتست Q ؟حيحص ،بهذي هكرتت نل" :يثاك يل تلاق ،اولحر امدنع        
 ".هلتقي نا نم رثكا ينلتقي اذه ؟|مهفت Qا .هل عفنhا ءيشلا وه اذه ،يثاك" :اهل تلق        
 عيطتسي ناك هنg ،غلبhا اذه فعض غلبم قحتسي ناك .هينج نويلم 3.6 ،ريغص غلبمب ةرداغhاب هل تحمس        
 ،اضيا نوترفيا يف طسو بلقك بعل .طسولا يف زكارhا لك وا عافدلا بلق راودا نم يا يف - زكارم 5 يف بعللا
 .ةباصQا نم نوناعي وبوي فسوجو اكليغاج ليف ناك امدنع
 ةقيرطب اظف ناك يكين .هسفن نع عفادي امئاد ناك يكين نا نم مغرلاب ،ردقلا سفنب اhؤم ناك تاب يكين عيب        
 .اضيا لظلا عم رجاشتي ناك .عئار باش .نوتروج نم ىتا .ةحرم
 "؟بعلا Q اذاh" :لوقيو يبتكم ىلا لخدي ناك        
 لضفا |كو زلوكس نا نظا يننg بعلت Q تنا ،يكين" ،هل لوقا تنكو .اريثك كلذ بحا تنكو يكين ناك اذه        
 فصن يف �ثم لاطبQا يرود يف .زلوكس لدب هراتخا تنك رتسشنام يف نوكن Q امدنع ،نايحQا ضعب يف ".كنم
 عطتسا ملو ءارفصلا توركلا ببسب رطخ يف اوناك |كو زلوكس .زلوكس ناكم تاب بعل ،سنتفوي ماما يئاهنلا
 امدنع تاب ناكم زلوكس تلخدا .فاقيQا ببسب يئاهنلا مهتاف دقو ،يئاهنلا يف |نثQا مه مهتارسخب ةفزاجhا
 نويلم 2 غلبمب لساكوين يف نوسبور يبوبل يكيب تعب ،رمQا ةياهن يف .رفصا ترك ىقلت لوبو - يكين بيصا
 .لساكوينل ةعئار ةقفص تناك .هينج
 ،نQروف وجييد .ربمفون ةياهن يف 3-5 ةجيتنب لساكوين ىلع راصتنQا دعب 2002 يف نسحتلاب رومQا تأدب        
 ايسيئر اببس ناك - افيح يباكم ماما ءازج ةلكر نم فده - انعم هفادها لوا لجسي يكل ةارابم 27 جاتحا يذلاو
 لجسيو نQروف اهذخأي نا لبق كيدود ىلا ةركلا رهجاراك يميج داعا نا دعب ،لوبرفيل ىلع 1-2 ةجيتنب انزوف يف
 صصحلا يف .ةيناث لتاقلا فدهلا نQروف لجس ثيح ،1-2 يسليشتو 0-2 لانسرآ ىلع انبلغت كلذ دعب .افده
 .عافدلا ىلع ةدشب لمعن انك ةيبيردتلا
 0-2 ةجيتنب لانسرآ ماما يزيلجنQا داحتQا سأك يف سماخلا رودلا ةارابم يف انرسخ 2003 رياربف يف        
 قوف ةركلا لكر امدنع ،ةيلاخ كابش ماما افده زجيج نيار اهيف عاضا يتلا ةارابhا تناك .دروفارت دلوQا يف
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        ف        
 ن{او ،يزيلجنQا سأكلا خيرات يف فده لمجا تلجس دقل" .هل تلق "يزجيج ،انسح" .ىنميلا هلجرب ةضراعلا
 نا نكمhا نم ناك .ةركلا كلت نم فده ليجستل تقولا لك كلمي ناك ".ليجستلا يف أطخ أوسا كلذ ىلا تفضا
 .ةركلاب ىمرhا لخاد يشمي
 ناك .زيمhا 1992 ليج نم رخآ بعQ عم يتق�ع رايهنا يف اببس تناك دقو ،اريثك ينتبضغا ةارابhا كلت        
 ديفيد بجاح ىلع ةبارغب فاطhا هب ىهتنا بضغب هتلكر يذلا ءاذحلا .ادبا حرجلا مئتلي مل نكلو ،ةدامض كانه
 .ماهكيب
 يدهع ةياهن يف .مسوhا يف كلذ يف رخآ ودع انهجاو ،نو لاتيباك سأك يف لوبرفيل ماما ةارابhا ةراسخ دعب        
 نم مغرلاب ،اجعزم اديدهت اوناك 2003 عيبر يف نكلو ،انل ةبسنلابً ارطخ اودوعي مل دتيانوي زديل ،مدق ةرك بردمك
 ةديدشو ةضيغب ةوادع تناك يتلاو ،زديل عم انتوادع نع �يلق مكثدحا نا يلع بجي .1-2 ةجيتنب ةارابhاب انزف اننا
.ادج
 ءادعا ماما تاعارصلاو يتيسلا ماما يبريدلا تايرابم نع ملعا تنك ىلوQا ةرملل رتسشناh تلصو امدنع        
 يرودلا يف .زديلو دتيانويلا |ب ةوادعلا نع ادبا ءيش يا ملعا مل .لوبرفيلو نوترفيا ،دياسيسريhا يف دتيانويلا
 اهموي بلغت يذلا سQاب لاتسيرك ةارابم دهاشن يكل سكون يشترآ عم تبهذ ،)جيلريميربلا هتيمست لبق( ميدقلا
 .زديل ىلع
 20 تيقب .ةارابhا ىلع زديل قيرف ىلوتسا ،يناثلا طوشلا يف اما .لوQا طوشلا ةياهن دعب 0-0 ةجيتنلا تناك        
 زديل عجشم أدب .زديل روهمج نجف اهبتسحي مل مكحلا نكلو ءازج ةبرض زديل اوقحتساو ،ةارابhا ءاهتنا ىلع ةقيقد
 ".رتسشنام ةلاثح اي ،تنا" :يهجو يف خرصي
 .هتلأس "؟يشترآ اي ثدحي يذلا ام"        
        "Q يشترآ ينباجا "،ملعا. 
 ةقطنم زديل يف ةمهhا تايصخشلا وذو |يرادQا تاجردم .ةارابhا يف نمQا لاجر دحا نع تثحب ،اذل        

 |عجشم نونج نج اقح انهو ،اهدعب سQاب لاتسيرك لجس .ناكم لك نم |عجشhاب طاحم تنا اذل ،ادج ةريغص
 يلع ىمر كلذ دعبو ،ارخآ افده اولجس سQاب .ءاقبلا ىلع تررصا يننكلو بعلhا رداغن نا ديري ناك يشترآ .زديل

 .يشتر{ تلق "،انه نم جرخنلف" .ينمدص ءادتعQا .يسأر ىلع ابوك )زديل عجشم( ديدجلا يقيدص
 لوقي ناك .سيفيد نامرون ،تقولا كلذ يف |بع�لا ءايزاو تازيهجتلا لوؤسم عم ثدحتا تنك يلاتلا موي يف        
 ".اننيب ةريبك ةيهارك .زديل نع كتربخأ" :يل
 "؟ةيهركلا هذه ببس ام"        
 .نامرون لاق "،تانيتسلا"        
 |عجشمو |بع�لاو |يرادQا نع ةباينلاب" ،دور دن�يإ بعلم يف نلعي ناك كاج ىعدي �جر نوكلمي اوناك زديل        
".حيحص اذه …معن" :ارخاس متمتا تنكو "،دور دن�يإ بعلم يف مكب بحرن ،دتيانوي زديل
 سأك يئاهن فصن يف .ةريثك مئاتشب نوحيصي اوناكو ،مهفوتك ىلع مهلافطا نولمحي اوناك |عجشhا ضعب        
 يف افده لجسو عئار لمعب ماق براش يل نكلو ،يناثلا طوشلا يف انقحسب اوماق ،1991 ماع زديل يف يرودلا
 كيريإو بعلhا ضرا ىلع تنك .حضاو للست هنأكو ادب .يبلس لداعت ةجيتنلا تناك امدنع اريثك ةرخأتم ةقيقد
 ناك زديل يعجشم نم دحاو .ينهبشي كيريإ نا نونظي اوناك سانلا نم ريثك .ءQدبلا ةكد ىلع ناك نوسيراه
 ناك ،كلذ نم مغرلاب .ءاضوض .|عجشhا لك ىتا .انا ينبرضي هنا عجشhا كلذ نظ .هبرض هنg ،انا هنا ادكأتم
 .دور دن�يإ يف ةيهركلا ةئيب يف ينبجعي ام ءيش كانه
 ىنبُم يدانلا نا دقتعا تنك ،زديل كلام لاق امك ،"ملحلا نوشيعي" زديل اوناك امدنع ليدذدير رتيب |نس يف        
 بتار اوفعاض مهنا دقتعا ،مهل براش يل انعب امدنع .قلقلاب تأدب ،|بع�لا روجأ نع عمسا تنك امدنع .بارت ىلع
 .يل
 قرفلا طسبا دحأب يرودلاب اوزاف 1992 يف .يتاب ديفيد ،ليويك يراه ،ثيمس نQآ .ديفم قيرف اونب مهنكلو        
 عمسن انك ،ماوعا 10 دعب .ازاتمم نسنكليو درواه مهبردم ناكو .ةدشب |مزتلم اوناك مهنكلو ،يرودلاب تزاف يتلا
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        ا       
 هبلطيس يذلا غلبhا نع هلامعا ليكو شقاني ناك هناو ،نوسنوج ثيس ،مهيلا مضنا يذلا يبريد نم دلولا كلذ نع
 يف هينج فلا 35 هل اومدق زديل نا لاقي .هينج فلا 25 ناك هلجا نم عفُد يذلا غلبhا نا لوقت ةصقلا .مهنم
 .هينج فلا 45 وا 40 ىلا يعوبسQا بتارلا كلذ دازو ،عوبسQا
 .مدقلا ةرك يف فطاوعلا نم رصاحت كنا لب .سوردلا هذه نم ملعتت Q ةيدنQا        
 "؟كيأر ام ،يتيس ماهجنمريب ءارش يف ركفا" :لاقو يلا ىتأ رتسشنام نم لامعا لجر ركذا        
 ".كلذ لعفاف ،هينج نويلم 100 ـب ةفزاجhا عيطتست اذا" ،هل تلق        
        "Q، Q،" هينج نويلم 11 ةميقب نونويدم طقف مهنا" .يل لاق"
 مث ،هينج نويلم 60 حجرQا ىلع كلذ غلبيسو ،ديدج بعلم ىلا جاتحتس" .هتبجا "؟مهبعلم تيأر له نكلو"        

".جيلريميربلا ىلا مهلصوت يكل هينج نويلم 40 جاتحتس
 اهنا ،نحط ةلآ وأ ةنيكم تسيل مدقلا ةرك نكلو .مدقلا ةرك ىلع لامعQا ةرادا ئدابم قيبطت سانلا لواحي        
 .قرفلا وه اذه .رشبلا نم ةعومجم
 ايبوه يماس دُرط - انبعلم يف 0-4 ةجيتنب لوبرفيل ىلع انزف .مسوhا يهتني نا لبق ةبلقتم تايرابم انهجاو        
 انل ةارابم لوا يف .لاطبQا يرود يف ديردم لاير انهجاو مث - يورلتسين ناف ةمجه فقوا هنg ةسماخلا ةقيقدلا يف
 ةارابhا تهتناو ،|فده لجس لوؤارو اضيا وجيف سيول .انل لجس طقف يورلتسن ناف ،ةلوطبلا كلت يف ديردم ماما
 تناك اضياو ،ةيروطسا ةارابم تناك ،انبعلم يف اما .ءQدبلا ةكد ىلع ماهكيب تيقبا امدنع ،مهبعلم يف 1-3 ةجيتنب
 يف اببس كلذ ناكو ،ودلانور يليزاربلا مجاهhا كيرتاهب اضياو 3-4 ةجيتنب انزوفب شتيفوماربا نامور تمهلا ةارابم
.يسليشتل هئارشو ةيhاعلا اماردلا هذه ىلا هلوخد
 برقا نع طاقن 8 قرافب يرودلا انيهنا ،يرودلا لحارم ىدحا يف طاقن 9 ـب نيرخأتم انك اننا نم مغرلاب        
 مقر لعج كيرتاه يورتلسن ناف لجس |ح ،2003 ويام يف 1-4 ةجيتنب نوتلراشت ىلع انزف امدنع انيسفانم
 يف زديل اومزهي نا ةجاحب اوناك لانسرآ ،ريخQا لبقلا عوبسQا ةياهن يف .43 ىلا عفتري مسوhا كلذ يف هفادها
 .ريشكروي نم انئادعg ارخأتم افده لجس امدنع اندعاس اكوديف كرام نكلو ،انب قاحللا اوعيطتسي يكل يربياه
 ةرم Qاطبا انك .انل هل ةارابم رخآ يف ةرح ةبرض نم افده ماهكيب ديفيد لجس ،نوترفيا ىلع 1-2 ةجيتنب انزف امدنع
 ".اددجم انتلوطب ىلع انلصح" :اوصقرو نوبع�لا ىنغ .مسوم 11 يف ةنماثلا ةرملل ىرخا
.ماهكيب انعدو اننكلو يرودلا اندعتسا        

5 

 ماهكيب

 .بهاوم نم هيدل ام لضفا مدقي نا يف ةيوق ةبغر ماهكيب ديفيد ضرع ،ةركلا ىلع همدق عضو يتلا ةظحللا ذنم
 .هماما تلازام صرفلاو ةيبوروQا ةركلا يف ازراب وه لاز امو ،فيصلا سفن يف ريبكلا حرسhا ماهكيبو انا انرداغ
 .هطورش ىلع :دتيانويلا اهيف ترداغ يتلا ةقيرطلا سفنب نامرج ناس سيراب رداغ
 لقتنا امدنع  .هل هبح ىدم ىريو ملعي يكل ام صخش نم ائيش ذخأت نا كيلع بجي نايحQا ضعب يف        
 هتريسم نم ائزج دقف هنا كاردإب أدب هنا نظا ،يسك�ج سلجنآ سول فوفص ىلا مامضن�ل اكيرما ىلا ماهكيب
 .همايا رخآ يف انعم هسامح نم ةبعلل ربكا اسامح رهظاو ،دوهعhا هاوتسh عجري يكل ريبك دهجب لمع .ةيوركلا
 .2007 يف مدقلا ةركل يكيرمQا يرودلا ىلا ديردم لاير نم لقتنا امدنع تارايخلا نم ريثكلا كلمي مل ديفيد        
 يا كانه نكي مل .هتريسم نم ةمداقلا ةلحرhا يف كلذ هببسيس ناك يذلا رثQاو دوويلوهب امتهم ناك هنا اضيا دقتعا
 ،يلودلا بعللا نع اضياو مدقلا ةرك تايوتسم ىلعا نع ىلخت دقل .اكيرما ىلا هلاقتنا يف مدقلا ةركب قلعتم ببس
 يف هتريسم فصتنم يف لمQا ةبيخ نع يتطقن تبثي اذه .ارتلجنا بختنم ىلا دوعي نا عاطتسا دق هنا نم مغرلاب
 .هزوربو هتيمها ديعتسي يكل ةريبك ةنورم رهظا .ةمداقلا لحارhا
 يبص وهو دتيانويلا ىلا مضنا .ينبا ةباثمب ناك ديفيد اذل ،زلوكسو زجيج عم ،يماما ربكي ديفيد تيأر        
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 تاب يكين عم بابشلل ارتلجنا سأك اوققح نيذلاو ،1992 ليج نم اءزج ناك ةنس دعب .1991 ويلوي يف يندنل
 بعلhا فصتنم طخ نم ةدحاو اهنم ،افده 85 لجسو لوQا قيرفلا عم اروهظ 394 هل .زجيج نيارو ليفين يراجو
.ملاعلل هفّرع يذلا فدهلا اذه ناكو ،نودلبميو ماما
 ناك تقولا كلذ يف نكلو ،انعم اولاز Q اوناك زلوكسو زجيج ،2013 ويام يف دتيانويلا ةكد ترداغ امدنع        
 لاير ىلا مضنيس هنا ةصروبلا انربخا 2003 وينوي 18 ءاعبرQا موي يف .اينابسا ىلا ماوعا 10 ذنم لحر دق ديفيد
 تناك .ملاعلا ءاحنا لك يف قربلا لثم ربخلا لقتنا .هرمع نم 28 ـلا يف ناك ديفيد .هينج نويلم 24,5 غلبمب ديردم
 .انيدانل ةيhاعلا تاظحللا نم هذه
 ملتست Q نا كيلع بجي نكلو .شهدم باش هنا نظا .ينجبعي هنا .ديفيد هاجتا دقح وا ةنيغض يا لمحا مل        
 .كزيمي ءيشب ادبا
 ةرهشلا لعج لب ،مهتبرد نيذلا |بع�لا نمض نم اروهشم نوكي نا راتخا يذلا ديحولا بع�لا ناك ديفيد        
 .هتقهارم |نس يف هتروص تررقت دق .هرييغت دوي لاجم راظنا تحت ناك ينور نيو .هتامهم نم ةمهم ةبعللا جراخ
 اوناك تاكرشلا ملاع .مدقلا ةرك لاجم جراخ نم انعم هترجا فعض ىضاقتي ناك .رجفني كسأر لعجت اضورع ىقلت
 .ادبا هبولسا نكي مل كلذ نكلو ،اضيا يزجيجب مكحتلا اوعاطتسا مهنا ول نودوي
 لاير |ب تاثداحم نع ددرتت تاعئاش عمسن انكو ادهاج لمعي مل ديفيد نا انظحQ انعم هل مسوم رخا يف        
 .دوهعhاو يلاعلا هاوتسم نم هاوتسم ضافخنا يف تناك ةيسيئرلا ةلكشhا .ديفيد اولثممو ديردم
 داحتQا سأك نم سماخلا رودلا يف لانسرآ ماما ةارابhا تناك ةريبك ةراثا تببس يتلا اننيب ةهجاوhا        
 .0-2 انرسخ |ح ،2003 رياربف يف دروفارت دلوا يف يزيلجنQا
 هليجستب ماق يذلاو ،لانسر{ يناثلا فدهلا ىتا امدنع عجارتي مل هنا يه تناك ةارابhا كلت يف ديفيد ةطلغ        

 عم ةداعلاك .يسفن كلامت عطتسا مل ،ةياهنلا يف .هنع دعتبي دروتليو ناك .ديدش ئطبب ضكر داكلاب .دروتليو |فليس
 |تاه تناكو ،ةركلا قح�يو عجارتي نg ةجاحب سيل هنا دقتعا هنا نكمhا نم .يداقتنا لبقي مل ،تقولا كلذ يف ديفيد
 .ازاتمم ابعQ هنم لعجت |تزيhا
 امدنعو هوحن تمدقت .متشلاب ديفيد أدب .ضرQا ىلع اننيب ةيذحا كانه ناك .ينم امدق 12 ةفاسمب دعبي ناك        
 نوبع�لا نكلو ينكراعي يكل ضهن عبطلاب .ةرشابم ىنميلا هنيع قوف ءاذحلا بهذ .ءاذح تلكر هوحن بهذا تنك
".ءاشت ام ردقب ةلداجhا عيطتست .كقيرف تلذخا دقل" .هل تلق "سلجا" .هوفقوا
 سلاج وهو .ىرخا ةرم هأطخ لبقي مل هنكلو هبكترا يذلا أطخلا عطقم دهاشن يكل يلاتلا مويلا يف هب تلصتا        
 .ةملك Qو .ةدحاو ةلمكب هوفتي مل ،يلا عمتسي
 .هتلأس "؟كتمجاهمب انمق اذاh ؟هنع ثدحتن ام مهفت له"        
 .ىتح ينبجي مل        
 .ءاذحلا نم هب تقحل يتلا رارضQا |بت ةدامض ةماعلا ىأر .فحصلا يطغت ةصقلا تناك يلاتلا مويلا يف        
 نيذلا |يراد�ل ةبسنلاب ةحضاو تناك يتلاسر .ليحرلا هيلع ناك ديفيد نا ةرادQا سلجم تربخا مايQا كلت يف
 لوقا تنك .لحري نا هيلع بجي ،بردhا نم ربكا هنا دتيانوي رتسشنام بعQ اهيف نظي يتلا ةظحللا يف .يننوفرعي
 انهو ،هيف نومكحتيس نم مه |بع�لا .يدان كلمت Q تنا ،ذوفنلاو ةوقلا بردhا اهيف رسخي يتلا ةظحللا" ،امئاد
 ".ةلكشم هجاوتس
 "تيب" وا نوسجريف سكيلا ناك نا مهي Q .ادبا كلذ يف كش Q .نوسجريف سكيلا نم ربكا هنا ديفيد نظ        
 نا ريثكلا لواح .ليدبتلا ةفرغ يف مكحتي نا بع�ل حمست نا نكمي Q .مهhا وه ذوفنلا .مهي Q بردhا مسا .كابسلا
 .هل ةبسنلاب توhا سوقان كلذ ناك .بردhا بتكم وه دتيانوي رتسشنام يف ذوفنلا ىلع زيكرتلا .كلذ اولعفي
 هجاونس اننا ةعرقلا تررق ،لاطبQا يرود يف ةرادصلا يف تاعومجhا رود انيهنا نا دعب ،عبطلاب ،كلذ دعب        
 ديردم ريهظ ،سولراك وتربور دي حفاصي يكل ادج اسمحتم ديفيد ناك ،باهذلا ةارابh اينابسا يف .ديردم لاير
 تبعل .قهرم هنا �ئاق ،لساكوين ةارابم نم بحسنا ،1-3 ةجيتنب ويبانربلا يف انتميزه ىلت يذلا تبسلا يف .رسيQا
 .هزكرم يف يقبو ،انحلاصل 2-6 ـب تهتنا ةارابم يف اعدبم ناك يذلاو ،رياشلوسب
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Qا يف ديردم ةارابh زئاف قيرف نم رياشلوس جرخأ نg يل حمسي مل ةطاسبب فيعضلا ديفيد ىوتسم        
 بضغب ففأت ".هيلوا عم ةارابhا أدبأس ،رظنا" ،هل تلقو دارفنا ىلع ديفيد عم تثدحت ،ةارابhا ةيادب لبق .دروفارت
 .رداغو
 هنأك ناكو 63 ةقيقدلا يف نوريف ناكم ماهكيب لخد امدنع ةليللا كلت يف ريهامجلا نم ةيلاع ةحيص انعمس        
 .ةارابhا رمع نم 85 ـلا ةقيقدلا يف زوفلا فده لجس مث ةرح ةبرض نم افده لجس .دروفارت دلوQا روهمج عدوي
 .ةلوطبلا نم انتجرخا اينابسا يف ةراسخلاو ودلانور نم عئارلا كيرتاهلا نكلو ،3-4 ةجيتنب انزف
 ةلأسم .ةرشابم ينمجاه دق هنا كش يا كانه سيل نكلو .روهمجلا فطاعت ىلع لصحي نا لواحي ديفيد ناك        
 لصاوت لوا .ديردم لايرو هلامعا ليكو |ب تاثداحم دجاوت نع انملع .ةعيرس ةلأسم تناك ديردم لاير ىلا لاقتنQا
 لصتا ،يذيفنتلا سيئرلا ناك يذلاو ،نوينيك رتيب .انمسوم ءاهتنا دعب ،ويام فصتنم يف ناك ديردم لاير نم هانيقلت
 ".انب اولصتا ديردم لاير" :لوقي يكل
 ىلع رتيب يب لصتاو ةزاج©ل اسنرف ىلا تبهذ .هينج نويلم 25 ديرن انك ".كلذ انعقوت دقل" .هل تلق "،انسح"        
 لباقم ةقش كلمي ناك يذلاو نديرش ميج �فQا جرخم عم ءاشعلا ةبجو لوانتا معطم يف تنك امدنع لاقنلا يفتاه
.صاخ فتاه ىلا تجتحا .هيف لكأن انك يذلا معطhا
 انيقلت اذا ىلا لحري نل" .رمQا نم ءاهتنQا مت اذكه .ميج لاق "،يفتاه مدختساو يتقش ىلا يعم لاعت"        

 .ريخQا يف تافاضQا عم ىلوا ةعفد نويلم 18 انيقلت اننا نظا .رتيب تربخا "25
 دروفارت دلوا يف 1-4 ةجيتنب نوتلراشت ىلع زوفلا دعب ةلوطبلاب انزف .قيرفلا ءاوجا نع امامت ديفيد يفتخي مل        
 انمسوم ىهتنا امدنع ويام 11 يف نوترفيا ماما ارخا افدهو ةارابhا كلت يف لجس .2003 ماع ويام نم 3 ـلا يف
 لكاشم انعافد هجاو موي يف ةئيس ةيعادو نكت مل ةدراي 20 ةفاسم نم ةرح ةبرض نم فده .1-2 ةجيتنب زوفلاب
 يكل ببس يا كانه نكي مل اذل ،يرودلا ةلوطبب زوفلا يف ارود بعل ديفيد .ينور نيو ىعدُي بوهوم يلحم ىتف ماما
Q كراب نوسيدوجلا يف بعلي. 
 مكحتلا عيطتسي هنأكو يل ودبي مويلا .هتايح يف ءيش لك هجاوي يكل تقولا كلذ يف اجضان نكي مل هلعل        
 هتايح يف ةلحرhا كلت يف نكلو .هتايح يف رثكا امكحتم ،ةايحلا يف هزكرم نم ادكأتم حبصا .رثكا دشرب ءايشQاب
 .هتايح يف ةطرفhا ةرهشلا عم حايترQا عطتسا مل
 ،يتيس رتسيل ةجاوم لبق رهظلا دعب ام 3 ـلا ةعاسلا يف تابيردتلا رقم ىلا لوصولا :يم�ك ىلع Qاثم        
Qا عراشلا يف اروباط لكشت ةفاحصلا تظحhاروصم 20 تيأر يننا دقتعا .نوتجنيراك ىلا يدؤ. 
".ادغ ةديدجلا هرعش ةحيرست فشكيس ماهكيب نا لاقُي" ،يل ليق .تلأس "؟ثدحي يذلا ام"        
 علخا ،ديفيد" .ةعبقلا كلت يدتري لازي Q ناك ةليللا كلت يف ءاشعلا دنع .هرعش يطغت ةعبق عم ديفيد لصو        
 .لعفي مل هنكلو ".هعزنا" .هيلع تررصا "،ايبغ نكت Q" .يبلط ضفر .هل تلق ".معطم يف كنإ ،ةعبقلا هذه
 لوبسيب تاعبق نودتري اوناك |بع�لا نم ريثكلا .هيلع ةمارغ ضرفا نا عطتسا مل .ديدش بضغب تبصا اذل        
 .ماعطلا تقو يف ةعبقلا يقبي يكل دناعي مهنم يا ىرا مل نكلو كلذ ىلا امو تايرابملل انقيرط يف
 عم جرخت نل" ،هل تلق "ديفيد" .هتعبق يدتري ديفيد ناكو ةارابhا لبق ءامح�ل نوبع�لا جرخ ،يلاتلا مويلا يف        
 ".Qاح قيرفلا نم كجرخأس .بعلت نل .ةعبقلا كلت
 هتطخ "؟دحا هاري Q قلحم سأر ؟عوضوhا وه ناك اذه" :هل تلق .ايلك قلح ،سأرلا علصا ناك .ةعبقلا عزنو راث
 ىرا نا عيطتسا تنك .هنم سئيا تأدب تقولا كلذ يف .اهعزني مث نمو ةارابhا ةيادب ىتح ةعبقلا سبلي نا تناك
 .هنومهتلي تاياعدلا ء�كوو ةفاحصلا
 ناكو ،مسوhا يف افده 15 ىلا 12 يل لجسي ناك .ةلفاح ةيورك ةريسم كلمي ناك .عئار يدان يف ناك ديفيد        
 مل رييغتلا اذه دعب .يلاثhا بع�لا نوكي يكل ةصرفلا رسخ ،اذه رسخ امدنعو .هنم كلذ لك عزن مت .ادهاج لمعي
.لضفQا هنا ،يلاثم بعQ نم هل اي :لوقت كلعجت ةلحرم ىلا طق لصي
 مدق ةرك بعQ نوكي يكل اقئاع تحبصا تارارق ذاختإب أدب .هرمع نم 23 وا 22 ـلا يف ناك امدنع اذه أدب        
 هيلا رظنا تنك .بائتكا  .ينم نQذخلا طقف ،اننيب ةوادع كانه نكت مل .يل ةبسنلاب لمQا ةبيخ تناك هذه .ميظع
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         ننب         
"؟ينب ،كسفن يف لعفت اذام" :يسفن يف لوقاو
 ةلاص رداغي نكي مل 16 حبصا امدنع .مدق ةرك نونجم .ةريبك م�حأب اريغص �فط ناك انيلا مضنا امدنع        
 ةريسم لجا نم كلذ لك نع ىلختي نا دارا مث .ملحلا شيعي ناك ،ةبعللا قشعي ناك .بيردتلا فقوتي ملو ادبا ميجلا
 .ةرهشلا لجg ديدج ةايح طمن ،ةديدج
 ةماع ناك .ةنوقيا حبصا .ةياغلل اينغ �جر ناك دقف ،ائطاخ ناك هنا تلق نا اظف اودبأس ،ةدحاو ةيحان نم        
 .ءيش يا لجg مدقلا ةرك نع ىلختت كنا نظا Qو ،مدق ةرك لجر يننكلو .هنودلقي اوناك .هرهظh نومتهي سانلا
 .نفلاب |متهم اوناك نابعQ وا بعQ. Qويخ نوكلمي وناك زلوكسو نيوا لكيام ،لويخ يدل .تاباوه ذختت نا عيطتست
 .مدقلا ةرك نع يلختلا وه ادبا هلعفت Q ام .نوسدراشتير ناريك لامعا نم يبتكم يف ةعئار ةينف ةحول كلما تنك
 نم عيباسا دعب ،ةيبونجلا ايروكو نابايلا يف 2002 ملاعلا سأك يف كراش ديفيد ،هترداغم لبق ةدحاو ةنس        
 .ايكيتامارد كلذ ناك .2002 عيبر يف لاطبQا يرود يف ةارابم يف هلجر يف ةمظع رسك
 .ةفلتخم ءافشلا ةيلمع تناك ،ماوعا 4 دعب ينور اههجاويس ناك يتلا ةباصQا سفن هجاو ديفيد نا نم مغرلاب        
 نا تعقوت ،اذل .ةباصQا دعب هاوتسم ىلا عجري يكل اربكا ادهج لذبي نا جاتحي ناك نيو .ةقايل وذ اباش ناك ديفيد
.تقولا كلذ يف ارهج كلذ تلقو ملاعلا سأكل ازهاج ديفيد نوكي
 يف كلذ ىرت نا بعصلا نم .هتباصا رثا نم �يلق يناعي لاز Q ناك امبر ،نابايلا ىلا ارتلجنا تلصو امدنع        
 ،ريخب نكي مل ديفيد .ريخب مهنا كل نولوقيو ملاعلا سأك يف اوكراشي يكل مهتاناعم نوفخي مهنg |بع�لا ضعب
 امدنع هناقلقي نQازي Q اناك هماظع ةشاشهو هندب فعض نا ليلدلا ةيؤر عيطتست .ةلوطبلا نم كلذ ىلع ةلدا كانهو
 .اكوزيش يف يئاهنلا عبر يف ليزاربلل لداعتلا فده ىلا كلذ ىدا مث نمو ت�خدتلا ىدحا ل�خ زفق
 Q ايندب Q ،ايزهاج ناك هنا دقتعا Q ،اذل .ةقايل وذ اباش ناك ام امئاد هنg ،ديدشلا هئطب نم اشهدنم تنك        
 ،مويلا ادنلتكسا ماما ارتلجنا بعل اذا .زوفت نا ارتلجنا درا مل يننا اولاقو ،يدنلتكسا يننg سانلا ينمهتا .ايسفن
 ،ىرخا ةلود يا نم رثكا يزيلجنQا بختنملل اوبعل زيلجنا |بعQ ريدا دق يننكلو .ارتلجنا زوفت نا ديرا نل عبطلاب
 .اوقوفتي نا مهنم ديرا امئاد تنكو
 نوديري ءابطا امئاد كانه ،)ينور ،اقحQ ليبقلا سفن نم ارخا ابعQ تلباقو( ماهكيب لثم ابعQ كلمت امدنع        
 مهنأب رعشا تنك .يبيردتلا رقhا ةرايز يف بغري ارتلجنا بختنh يبطلا مقاطلا ناك .بع�لا روما يف لخدتلا
 .ينيف اوقثي Q يكل مهل اببس ةيدنلتكسQا يتيسنج تناك اذا ام ركفا تنك .اننونيهي
 تناك ارتلجنا ،ايناhا يف ارتلجنا بختنم عم رخأتم تقو يف ينور قحتلا امدنع ،2006 ملاعلا سأك لبق        
 .|فئاخ اوناك .اريبك قلقلا ناك .انسفنأب هب متهن نا عيطتسن Q اننأكو ،هتلاح نع اننولئسي يكل ايموي انعم لصاوتت
 .ازهاج نكي مل .ةلوطبلا يف ةكراشhا ينور نيو ىلع بجي Q .%100 احيحص تنك 2006 يف
 يقابلو هل Qداع كلذ نكي مل .يزيلجنQا بختنhا سلج ثيح نداب نداب ىلا هوعدتسي Q نا مهيلع بجي ناك        
 هنا نم ادكأتم تنك ديفيد عم .هيلع اطغض ببسي اذه ناكو ،قيرفلا كلذل ريبكلا لمQا ناك نيو .|عجشhاو |بع�لا
 دلوا يف ةيزهاج بعQ ىوقا ةطاسبب ناك .ريراقتلا لك تيأر دقو هلجس فرعا يننg ةديج ةيندب ةلاح يف نوكيس
 اننا ارتلجنا انربخا .دسجلا تارابتخا يف لكلا ىلع ةياغلل امدقتم ناك ،مسوhا ةيادب لبق تابيردتلا يف .دروفارت
 .هيف هنوديري يذلا تقولا يف ازهاج نوكيس ديفيد نا نم نيدكأتم
 يف اريثك زاهجلا اذه اندعاس .نوتجنيراك ىلا |جسكا ةفرغ لاسرا مت .اعقوتم ناك ديفيد يفاعتب سوهلا        
 عم يتأي ءافشلا .ةحارتسQاب يتأي ءافشلا .ىرخا ةلأسم ماظعلا .ةيبوروا ةارابم لبق راتوQا يف |ك يور ةباصا
 .يفاعتلل عيباسا 7 ىلا 6 ذخأت ديفيد ةباصا .تقولا
 ةارابم لوا يف .لاجر 10 ـب مهقحس مت ليزاربلا ماما .ريثكلا لعف يف ارتلجنا تلشف 2002 ملاعلا سأك يف        
 ابعص ناك اذل ةيزيلجنQا ةبعللا نوفرعي اوناك نيذلاو ديوسلا ماما ةليوطلا تاركلا بولسأب اوبعل تاعومجhا يرود يف
 .خفلا يف مهوعقوي نا ارتلجن] ةبسنلاب
 مهنم ريثكلا بعل .ةميدقلا ةطخلا هذه ببسب اولشف دق مهنم اريثك نg بابشلل ارتلجنا قرفل ةهجوم ةمهت هذه        
 اوبعل ارتلجنا نا يدانلا اوفاشك لاقو ،نانويلا ماما بابشلا ةارابم يف يلرفيلك موت بقارن انك .ةليوطلا تاركلا
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       لا م        
 .ةدحاورh ولو ةركلا لكر موت عطتسي ملو - مهنم ادحاو يلرفيلك ناك ثيح - حانجلا ىلع نانثاو دحاو مجاهمب
 ةربخلا نوكلمي Q مهنg ،ارتلجنا فعض ةطقن هذه تناك هذه .مامQا ىلا ةركلا لكري يقبو بعل جنيلومس سيرك
 .اديج اهعم لماعتلا متي Q 16 ىلا 9 نم ةينسلا تابختنhا نإف ،ةيفاكلا ةيبيردتلاو ةينفلا
 Q مهنكلو ،ديكأتلاب ،عئار كولس نوكلمي .ايدسج ةنوشخب بعللاب نوموقي دQوQا ؟ضيوعتلاب نوموقي فيك        
 بابش |بعQ نوجتني اوناك ليزارب .ةيلقعلا هذهو ماظنلا اذه عم ادبا ملاعلا سأكب اوزوفي نل .ابعQ جاتنا نوعيطتسي
 ةرك ةيلقع نوكلمي سانأ مهنا .مهتاكرحت يف |عئار مهنا .ةيواز يا نمو ،زكرم يا يف ةركلا عم لماعتلا نوعيطتسي
 .مهرمع نم 6 وا 5 ـلا يف اوناك نا  ذنم ةيلقعلا هذه ىلع اودوعت مهنg ،مدق
 نم هنع يلختلا مت امدنع .اديج �صاوتم اضيا ناكو .هبعل نم ينفلا بناجلا ىلع ادهاج لمع ماهكيب ديفيد        
 .يزيلجنQا داحتQا لبق ربخلا عم ةفاحصلا ىلا باهذلاب هولثمم اوماق ،2012 فيص يف يبhوQا ايناطيرب بختنم
 .ةدشب ابضاغ ناك هنا دكأتم يننكلو .ةمهشو ةعئار تاحيرصتلا لك تناك
 ةقطنم نم نورجي مهلعجت كلذ عم .يhاعلا زارطلا نم |بعQ ماهكيبو زجيج" :يل لاق |شتيم ليم نا ركذا        
 ةوق مهيدل اضيا لب طقف نوبوهوم اوسيل مهنا ديحولا يدر ناك "؟كلذ لعفت فيك .ىرخQا ءازجلا ةقطنhا ىلا ءازج
.نانثQا ءQؤه عم ازيمم ائيش كلمن انك .بعلhا لوح يرجلاب مهل حمست ةيندب
 نم ناك هنg ،لجخم ءيش نم هل اي .ةركلا ىلع زكرت Q هنيع تناك .ريغتلا دارا هنg ديفيد يف ةزيhا هذه تريغت        
 .دتيانوي رتسشنام ريطاسا مظعا نم ادحاو حبصيس ناك .تلزتعا امدنع دتيانوي رتسشنام بعQ نوكي نا نكمhا
 يف ام ةلحرم يف .هل هوعنص يذلا لاثمتلا وه يسكQاج سلجنآ سول يف ةروطسا هلعجي يذلا ديحولا ءيشلا
.ائطخ تبكترا دقل :لوق يف ةبغرب رعشيس ،هتايح
 ناس سيراب ىلا همامضنا دنع انيأر ام لثم ،ةزيمم ةرباثhا يف هتوق .اضيا هيلع ينثاو ديشا ينوعد نكلو        
 هتريسم لامكا يف اذه هدعاس .ىوقQا ةيدنبلا ةوقلا وذ ىتفلا امئاد ناك دتيانولا يف .2013 رياني يف نامرج
 .ن{ا ىتح هعم تيقب �فط ناك نا ذنم اهانب يتلا ةوقلا .37 ـلا نس ىتح ةيوركلا
 تدهاش .يوق يرود هنا ،ةقيقحلا يف لب .لاقي امك سوام يكيم يرود سيل )يكيرمQا يرودلا( "سإ لإ مإ"        
 لقتنا امدنع ن�يم يف اضيا ايزخم نكي ملو .اهمدق يتلا ةعئارلا ةارابhا تظحQو سإ لإ مإ سأك يئاهن يف ماهكيب
 يف ازكرم نكي مل .لاطبQا يرود نم يئاهنلا عبر يف ةعاس ةدh بعل نامرج ناس سيراب يف .ةراعQا ليبس ىلع
 .ةارابhا ةيادب يف ةعئار تارك ررمو ادهاج لمع .اديج هتمهم ذفن هنكلو اريثك ةارابhا
"؟كلذ لعفي فيك" ،يسفن تلأس        
 ررمي نا ن{ا ىتح عيطتسي هناو .عيمجلا لاهذا يف ةبغر دجو ديفيد نكلو .لوQا باوجلا ناك ةيندبلا ةوقلا        
 راودQا يف بعللا .يضايرك هيف ةقلعتم ةفصلا هذه تناك .ادبا اهرسخي مل ةزيم هذه تناكو ،ةميظع تايضرع
 ىلا داع دقل .اكيرما يف اهاضق ماوعا 5 دعب ازاجنا ربتعي 38 ـلا نس ةبارق وهو لاطبQا يرود يف ةرخأتhا
 .كلذب همايقل طقف حيدhا قحتسي هنا .ةعومجhا
 37 ـلا نس يف وهو .سلجنآ سول رداغ نا دعب هعجرتسا نا ادعتسم تنك اذا ينولأس ناصخش وا صخش        
 6 ـل هعم اودقاعت امدنع مهقيرف ريهشتو ةياعدل ةصرف اوأر نامرج ناس سيراب .هعجرتسا ينلعجي ببس يا ىرا مل
 لثم .موي تاذ عوضوhا اذه نع زلوكسو زجيجو انا تشقانت .اميظع ابعQ لاز Q هيأر يف .كلذل متهي مل ديفيد .رهشا
 اذه" :ركفي هنأكو ،بضغب ففأتي وه ناكو ةدشب هدقتنا تنك .ةفيعضلا هتايوتسم نايسن يف ةبهوم هيدل ،تلق ام
 ".مويلا اديج تنك ،نونجم بردhا
 امدنع ببسو ةطخ كلمي ناك هنا نظا .هتايح يف ةديدجلا ةلحرhا يه دوويلوه نا نظ امبر ،سلجنآ سول يف        
 يف يعم ناك نم لكو انا ينشهدا دقل .هثبشتب بجعُت نا كيلع بجي ،كلذ نم مغرلا ىلع .سلجنآ سول ىلا بهذ
.هققحي ىتح رمتسيو ،ةايحلا هذه يف هراتخي فده يا قح�ي .دتيانوي رتسشنام
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 ذه ىتح تلز Qو ،دتيانوي رتسشنام ءاجرا يف ىدص تببس ةيوق ةقعص تناك رهشا 8 ةدh دناندريف وير فاقيا
 ةقيرطلا يف تناك يتلكشم ،تاطشنhا تارابتخا |ناوق لوح تسيل يتلكشم .فاقيQا كلذ نم ابضاغ مويلا
 .بيردتلا رقم يف رابتخ�ل ةنيع مدقي نا وير ىلع بجي ناك يذلا مويلا يف هعم لماعتلا مت يذلا بولسQاو
ً اصحف اورجي يكل نوتجنيراك ىلا تاطشنhا نع صحفلل UK Sport مقاط ىتا ،2003 ربمتبس 23 يف        
 موي ىلا لوحت يدايتعا يبيردت موي .ةعرقلاب يا ،ةعبق لخاد نم مهئامسا رايتخا مت دقو ،|بعQ 4 نم ايئاوشع
 رداغ ،ةعبقلا نم همسا بحس مت يذلاو ،وير .ارتلجناو دتيانوي رتسشنامو هتلئاعو وير ىلع ةديدش بقاوع لمحي
 مويلا يف وير َصِحُف .رداغ دق صحفلا مقاط ناك ،هيلا لوصولا انعطتسا امدنعو ،ةنيع مدقي نا نود نم نوتجنيراك
 .بقاوعلا لمحتيس هناو مراص نوناق رسك هنا هوربخا مهنكلو ،ربمتبس 24 ،يلاتلا
 ـب ردقت ةيلام ةمارغو 2004 ربمتبس 2 ىتحو رياني 20 نم بع�hا نع وير داعبا تناك بقاوعلا كلت ةجيتن        

 تايرابم نا ينعي فاقيQا اذه ناك ،دتيانوي رتسشنام عم هتتاف يتلا تايرابhا لك ىلا ةفاضQاب .هينج فلا 50
 نم يزيلجنQا داحتQا لبق نم هداعبا .اضيا هتوفتس 2004 ماع لاغتربلا يف ةيبوروQا ممQا سأك يف ارتلجنا

 |بعQ نم ابارضا ببسي نا نم ابيرق ناك 2003 ربوتكا يف ايكرت هجاويس ناك يذلا ارتلجنا بختنم فوفص
 .ارتلجا
 مهلمع اوملها ،ييأر يفو ،ياشلا نم ابوك نوستحي صحفلا مقاط ناك ،ربمتبس يف يريصhا حابصلا كلذ يف
 نم بع�لا يهتني ىتح كانه اوفقيو بعلhا ىلا اوبهدي نا مهيلع ناك مقاطلا نا دقتعا .وير نع اوثحبي مل .مهبجاوو
 ةركل ماهسكير يدان ىلا صحفلا مقاط بهذ ،ابيرقت تقولا كلذ ءانثا .ليدبتلا ةفرغ ىلا هتقح�م مث نمو ،بيردتلا
 ليدبتلا ةفرغ ىلا مهوقفار مث ،بعلhا ةيضرا ىلع مهنورظتني اوناك .نْيرخآ ْ|بعQو نيراد ينبا اوصحف اضياو مدقلا
؟نوتجنيراك يف وير عم كلذ ثدحي مل اذاh .ةمز�لا تانيعلا لك اوذخاو
 اوناك مقاطلا نا انربخا ،بيبطلا ،نوتس كيام نg بيردتلا رقم زكرم يف اودجاوت صحفلا مقاط نا ملعن        
 رابخا مت دقل .نوربتخُيس نيذلا |بع�ل ربخلا لاسرا مت امدنع مهعم ياشلا برشي ناك كيام .رقhا يف نودجاوتي
 ىلا لوصولا عطتسي مل نا دعب هترداغمب ئجافُت نلف ،يخرتسhا وير ةعيبطب ملعت تنك نا نكلو كش نود نم وير
.مهيلع روثعلا بعصي ناك نيذلا مقاطلا ءاضعا
 نم كلذ ىرت نا عيطتست .ملعنس انك .تاطشنم يا ىطاعتي نكي مل دنانيدرف وير .تاطشنم نا ىطاعتي مل        
 ةيلوؤسhاب هروعش نg ادبا ىطاعتي نل وير .|بلقتمو نويوضوف نونوكي |طاعتhا .ةيبيردت ةصح يا هتُفت ملو .مهنيعا
 اوناك صحفلا مقاط نكلو ،أطخا دقل .اضيا يخرتسم هنكلو يكذ لجر وير .ادج ريبك روعش ةضايرلا يف هتناكمب
 ،بعلhا ةيضرا يف اونوكي نا ضرتفhا نم ناك .ةمزQا فقوتس تناك يتلا تاميلعتلا اوعبتي مل .اضيا |ئطخم
.اهودارا يتلا ةنيعلا هنم اوذخأي يكل هنورظتني
 ةبوقعلا قيدصت ىلع بعصي ناك نكلو ،رسُك دق تاطشنhا صحف |ناوق نم ايدج انوناق نا اكردم تنك        
 تائاعدإب نوبنذم مهنا قدصا نا Q ،يئانبأك |بع�لا لماعا نا وه هتذختا يذلا هاجتQا .وير اهاقلت يتلا ةيساقلا
.ةلئاعلل نومتني Q سانأ نم تجرخ
 اوذخأي مل صحفلا مقاط نا عافدلا ناكو ،اهب زوفنس اننا نم ادكأتم ناك ،ةيضقلا يماحم ،سنكتاو سيروم        
 كيريا ةيضق .ىرخQا ةيدنlل ةربع نوكي يذلا يدانلا ناك ام امئاد دتيانوي رتسشنام ،ييأر يف .صحفلا لامك] وير
 ادهاشم لكر هنg رهشا 9 ةدh فاقيQاو |عوبسا ةدh نجسلاب هيلع مكُح امدنع ،ةريبك ةيضق لوا تناك انوتناك
 2008 يف مث .)عمتجhا ةمدخ لامعا نم ةعاس 120 ـب هليدبتو نجسلا ةبوقع فيفخت مت( "وف غنوك" ـلا ةقيرطب
 تايرابم 4 ةدh افاقيا ىقلت .جيرب دروفماتس مقاط دارفا دحا |بو هنيب ةهجاوم ببسب ةبوقع ارفيا سيرتاب هجاو
 رتسشنام نا سانلا ضرتفا .بعلhا ةيضرا مقاط دارفا دحا عم - عيمجلا ةرداغم دعب - بعلhا ىلع ةشوانم ببسب
 .امامت كلذ سكع ناك ةداعلا يف عضولا ،ةصاخ ةلماعم نوقلتي دتيانوي
 بعلم يف يزيلجنQا داحتQا يف طابضنQا ةنجل لبق نم وير ةسلج تميقا ،ةينوناقلا تاكرحتلا نم ريثكلا دعب        
 نيذلا نمض نم تنك .ةثداحلا نم اموي 86 دعب ةسلجلا تتا .ةعاس 18 ةدh رمتساو 2003 ربمسيد يف نوتلوب
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لا نا لاق سنكتاو سيروم .كولسلا ءوسب وير اونادا لاجر 3 نم ةلكشم نم ةنجللا نكلو .ويرل مهتاداهشب اولدا
 |بع�لا ةيعمج نم روليات نودروج .مهل ةبسنلاب "ءادف شبك" ناك وير نا لاق ليج ديفيدو "ةقوبسم ريغو ةشحوتم"
 ."ةيجمه" ةبوقعلا نا لاق |فرتحhا
 ،ويرك مهم بعQ نادقفل ةراسخلاب رعشن نحن .ةراهنم تناك ةنيكسhا ةأرhا نg اروف وير ةدلاو عم تثدحت        
 نع اهربخا تنكو ،فتاهلا ىلع يكبت تناك "سيناج" .اهلهاك ىلع ةبوقعلا هذه نزو لمحتس يتلا يه مQا نكلو
 هنا ملعن انك .روهش 4 رخآ يف ثادحQا ببسب ريغتت نل وير نع ةركفلا كلت ناو انيدل ةيلاعلا وير ةناكمو ةيمها
 .مز�لا نم ىسقا تناك هتبوقع نا ملعن انكو ،�مهم ناك هنا ملعن انك ،ئيرب
 مهل نكمي فيك مهفا نا عطتسا مل .زوفن نل اننا احضاو ناك نكلو ،فانئتسا نع شقانتن انك ةلحرhا كلت يف        
 .ليهأت ةداعا هجاوتس كنإف تاطشنhا ىطاعتت كنأب تفرتعا اذا .صحفلا لشفك ةيدجب صحف تيوفت اولماعي نا

 ودبي ناك يزيلجنQا داحتQا نا اضيا انبجعي مل .بذكي هنا ماظنلا ضرتفا نكلو ،ةقيقحلا لوقي بع�لا نأب انرعش
 .ةيصوصخلا نوناقل اقرخ انيأر ،انيأر يف .ةفاحصلل تامولعhا برسي هنأكو
 ةياهن يف زريبس هجاويس ناك يذلا يقيرف نمض نوكيس ناك وير نا نوتلوب يف كانه ةسلجلا يف تلق        
 تراه تياو ماهنتوت بعلم يف 1-2 ةجيتنب انرصتنا امدنع رتسفليس بنجب بعل .ةسلجلا ةجيتن نع امغر ،عوبسQا
 17 يف 0-1 ةجيتنب اهانرسخ ةارابم يف نوتبماهرفلوو ماما ايساسا وير ناك ،رهشا 8 ةدh هل ةارابم رخآ يف .|ل
 يف ديحولا فدهلا لجس رليم ينيك .هنم Qدب بعل نوارب سيو .ةارابhا نم ةقيقد 50 دعب بيصا هنكلو ،2004 رياني
 .ةارابhا
 ةركلا يف ةقفص ىلغا هلعجا نا لبق وير عم يتق�ع تأدب .ةليوطلا ةدhا هذهل هترسخ دق يننg انيزح تنك        
 ىلع ىتف كلمي هنا ينربخي يكل 1997 ماع ثمنروب نم يب لصتاو ،|شتيم ليم نم ادج ابيرق تنك .ةيزيلجنQا
.ليم لاق "،هيرتشاو بهذا" .ماه تسيو نم ةراعQا ليبس
 "؟همسا ام"        
".دناندريف وير"        
 باندير يراه نم ابيرق ناك ،عبطلاب ،ليم .ليم يلع رصا .ارتلجنا بختنh ةينسلا قرفلا نم مسQا كلذ تفرع        
 نترام تشقان .هم�ك يف قثا تنك اذل ،وير هيف عرعرت يذلا ناكhا ،تقولا كلذ يف ماه تسيو بردم ناك يذلاو
 تناك ةركلل هتاسhو ،نازتاو ةقاشر وذ :هتازيم انظحQو ثمنروب يف هبقارن انك .ثمنروبل راعhا ىتفلا اذه نع زدراودا
 :لاق يذلاو ،نوارب يريت ،ماه تسيو سيئرب نترام لصتا .هتيفلخ يف قيقدتلاب انمق مث .مجاهم طسو تاسملك
.عيبلل سيل هنا :رخآ قايسب وا ".ماهكيب ديفيد ىلا ةفاضلاب هينج نويلم انطعا"
 لقتنا .دعاو باش نوارب سيو ناكو انعافد بلق يف |خسار نسنوج ينورو ماتس باي اناك ،تقولا كلذ يف        
 3 ةطخب فلخلا يف بعل ،ريشكروي يف انميرغل هل ةارابم لوا يف .هينج نويلم 18 غلبمب زديل ىلا اهدعب وير
 .مويلا كلذ ىلع كحضا يننكلو ،ةحارلاب ترعش ةارابhا كلت تعبات نا دعب .هريمدت مت دقو يتيس رتسيل ماما |عفادم
 .اهدعب اريثك هسفن نم روط اقح هنكلو .اشوشم ناك دقل .هعم دقاعتن مل اننا ªدمحلا
 .عافدلا بلق امئاد .دتيانوي رتسشنام يف يتدايق تحت تناك يتلا قرفلا لك ساسا ناك عافدلا بلق زكرم        
 ثارجكام لوب .|سئاي انك ،مهلبق :رتسيلاب يراجو سورب فيتس ىلا رظنا .رارمتسQاو رارقتسQا نع ثحبا تنك
 امدنع لمث مك�م لثم ناك نفيك .ةداعلا يف سأرلا يف حورج نم يناعي ناك ناروم |فيكو ماودلا ىلع اباصم ناك
 .لوبرفريل يف فاشكك لمعي ستيي نور ناك امدنع ،جيورنلا يف ةارابم رضحg تبهذ .هبردم تنك
 "؟هلاح فيك" :هتلأس .نور يل لاق "،ناروم نفيك .عوبسا لبق نربك�ب يف ميدقلا كبعQ تيأر"        
 ".هسأر يف حرج ببسب اهدعب لدُبتسا .ةقيقد 15 ةدh ماد" :ينباجا        
.هل تلق ".بيرغلا ءيشلاب سيل اذه"        
 يف |بعQ جاتحن" :يئاسؤرل لوقا امئاد تنك اذل .هانددح ذلا رايعhاو ىوتسhا ىلا لصي مل جوه مايارج        
 نيذلا ،رتسيلابو سورب وحن اذه انهجو ".رارمتسQاو كسامتلاو نزاوتلا كنوطعي .عوبسا لك نوبعلي عافدلا بلق زكرم
 "فيلك اذ" لوح جرعي ناك سورب ،لوبرفيل ماما انتارابم لبق ام ًةعمج ركذا .اوباصُي نا نود نم ةليوط ةدh اوبعل
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        ا انترب ل ا         
 موي يقيرف راتخا نا بحا تنك .عوبسا لبق بيصا دق ناك ".دعب قيرفلا رتخت Q" :لوقيو هتبكر راتوا كرفي وهو
.هل تلق "؟كلذب ينعت اذام" .كلذ ىلا امو ةتباثلا تاركلا ىلع بردتلا عيطتسن يكل ةعمجلا
"،ريخب نوكأس"        
        "Q تلق "،ايبغ نكت.
 جيردلآ نوجو شار نايإ هجاويس .لاق "،ريخب انا" .|ترم بعلhا لوح ىرج ."فيلك اذ" لوح يرجلاب أدبف        
 اوناك )رتسيلاب( يلابو وه .ةعئار ةارابم بعل سورب .هتبكر كرفي لازي Q ناك ءانثQا كلت يف .لوبرفيل يف طقف
 ةعمQ ةكارش .شتيديفو دناندريف |ب ةكارشلا ىلا اضيا رظنا .ةب�صلاو ةوقلا سفن ماتس انل رضحا .|شهدم
 عافدلا بلق زكرم نا ىرتسو دهعلا كلذ يف دتيانوي رتسشنام قرف يف ر»كَفَت .موصخلل صرفلا ءاطعا متي Q ،ةبلصو
 .ازيمم نوكي ام امئاد
 .طسولا يف ةوقلا ىلع قيرفلا ءانب يف ةسدقhا يتقيرط عم قباطت 2002 ويلوي يف دناندريف عم دقاعتلا ،اذل        
 اغلبم حبصي غلبhا نإف ،ةنس 12-10 ـل كمدخيس عافد بلق ىلع غلبhا كلذ عفدت امدنع نكلو �ئاط اغلبم انعفد
 بعQ ىلع ربكا اغلبم عفدت نا لضفQا نم .ةراهhا كلتب اوسيل |سفانم ىلع اريثك غلابم عفدت نا عيطتست .Qوقعم
 .كش �ب يhاع زارط وذ دحاو
 10 ةدh انمدخ يور نكلو ،تقولا كلذ يف يسايق غلبم كلذ ناكو ،|ك يورل هينج نويلم 3.75 غلبم انعفد        

 امو ةيطايتحQا قرفلا نم بابش :مويلا سانلا مهفرعي Q نيذلا |بع�لا نم ريثكلا تعب دتيانويلا عم يتقو يف .|نس
 Qدعم تعفد دق يننا ىلا تلصوت ،ريخQا يمسوم ةياهن يف يبرغلا ادنلتكسا لحاس ىلع ةيرحب ةلحر يف .كلذ ىلا
 .دتيانوي نام يف يتقو ل�خ مسوم لك يف هينج |ي�م 5 نم لقا
"،مخض اقح تنا" :انيلا همامضنا دعب اروف ويرل تلق        
".كلذ رييغت عيطتسا Q" :يل لاق        
.هل تلق "،باسح نود نم ككرتا نل اناو .افادها كفلكيس كلذ نg .كلذ ريغت نا بحي"        
 لوط وذ لجر طق ىرا مل .ةيضاير ةرايس لثم يرجي اهدعبو ئطبب قلزتي ناك نايحQا ضعب يف .ايوفع ناكو        
 عافترا ىلا ةفاضQاب ،هفادها ىوتسم نم عفرو ،هزيكرت نسحت ،تقولا عم .ةعرسلا يف رييغتلا كلذ كلتمي ضرعو
 .لماكتم مدق ةرك بعQ حبصا .يدانلاو قيرفلا وحن ةيلوؤسhاب هروعش
 نوكيف زكري Q وير ناك اذا .هلامكا بجي لمع كانه .ةلماكتhا ةرمثلا بسكت Q تنا ،باش بعQ بسكت امدنع        
 .رثكا اهبحا ام لك ،ربكا ةارابhا تناك ام لك .انددهت اهنا ىري Q يتلا قرفلا ماما كلذ
 راس ريد نافو وير احبصا ،نورقتسي ارفياو شتيديف اناكو ،ةرركتم تاباصا نم يناعي ليفين يراج أدب امدنع        
 يف زرفور نربك�ب ماما ةارابم يف طسولا زكرم يف وير تعضو .دقعلا كلذ نم يناثلا فصنلا يف عافدلا زكرم

.ليدبتلا ةفرغ ىلا هلاسرا يف ببست يذلا وير لخدت ةيحض ناك جافاس يبور .مويلا كلذ َدُرطو ،2006
 عرسا ناك ،ةبارغبو .وير لثم عئار مدق ةرك بعQ ناك رتسيلاب نكلو ،مكنم اضعب اذه ئجافي نا نكمhا نم        
 ام لك هنا لوقي ناك .ةدوم لكب اذه مكل لوقاو ،لمعي نا بحي نكي مل يلاب .يرجلا بحي مل هنكلو ،اضيا وير نم
 15 دعب .هيلع طغضا امئاد تنك .ضرQا هجو ىلع بردتم أوسا ناك .لضفا هتلاح نأب رعش ام لك ،رصقا ةدh لمع
 نياربل لوقا تنك .هسافنا طقتلي يكل سفانhا قيرفلا نم ةمجه دعب ءازجلا ةقطنم نم جرخي ناك ةارابhا نم ةقيقد
 .هلتقا تنك يننا فرتعا "!رضتحي هنا - يلاب ىلا رظنا" :ديك
 اكوكلا نم ةريبك ةشرغ تدجوو هتيب تلخد ،قيرفلا عم يعامج ءاشع ةبجو ىلا هعم بهذا يكل هتيب ىلا تبهذ        
 "؟اذه ام" ،هتجوز ،يريh تلق .زراب سرام ،زولور ،زيشتنارك :تايولحلا نم ةريبك ةلمو هتلواط ىلع Qوك
        "Q هنا ،هتربخا ةرم مك ملعا Q يريم تلاق "،يلا عمتسي. 
 هذه لك نيرتشت اذاh" .تايولحلا ةلم صحفا ينآرف ،لزني يلاب ناكو ملسلا ىلع مدق تاوطخ انعمس اهدعب        
"!اذه ببسب كيهنأس ،لوسكلا اهيا" :اعرسم هتبجأف .هتجوزل لاق "؟يريم ،تايولحلا
 عيطتسي ناك وير لثم .عئار باش .نسح عبط وذ لجرو ةياغلل اعئار ابعQ ناك هنكلو يلاثم نكي مل يراج        
 اذه نا لوقيو يكتشي ناكو ،هبجاح قوف حرج نم ىناع ،هل مسوم رخآ يف .اضيا ةعرسلا كلمي ناكو ةركلا ريرمت
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"تنارج يراك" هنأب يلاب نظ .هلكشب قيلي Q هنg حرجلا هبجعي مل .هتايح يف حرج لوا
 زنارف لثم ةداح ةريرمت لسري نا وا عافدلا جراخ ةركلا لقني نا عيطتسي عافد بلق نع يعوب ثحبا نكي مل        
 ،نانثQا كلتي ناك وير .ةيلاحلا مدقلا ةرك يف |تفص لضفا يل ةبسنلاب ةارابhا ةءارق ىلع ةردقلاو ةعرسلا .روابنكيب
 ةبسنلاب ءيش مها عافدلا نا نم مغرلاب .ةركلاب مدقتي نا عيطتسي ناك لب ،طقف عفادي نكي مل .هعم تدقاعت كلذل
 ةداعلا هذه تحبصا ،فلخلا نم تامجهلا أدبي نا اضيا عيطتسي ديدجلا يبعQ نا ملعا نا اعجشم ارما ناك ،يل
 .قرفلا يقابو ةنولشرب عم ،عافدلا يف
 ةءارق لمتحا دعا مل يننا هتربخا .اريثك انبجعت مل روما يف هتايح تعسوت ،وير ةريسم لحارم ضعب يف        
 .هل تلق ".كنع ملكتي ام وه بعلhا يف ثدحي يذلا .كيلع ضبقت مدقلا ةرك ،ملعت" .تاحاتتفاو تQافتحا يف هرابخا
 امدنع دتيانوي رتسشنام يف نكلو .كلذ مهي نل ،ريغص يدان يف .اعيرس ثدحي كلذف ،عجارتلاب كاوتسم أدبي امدنع
 ىلع كلذ رثاو ءايشQا هذهب ىهتلا اذا وير تربخا .مهلماجت نا عيطتست Q ،اصخش 72,000 نم ابقارم نوكت
 .هراتخا نل يننg �يوط انعم ىقبي نلف يوركلا هاوتسم
 كلذ اناطعاو ،وير هلعفي ءيش لكب انربخينا هلكوم ىلع ضرفن نا انررق .تاريذحتلا هذه عم اديج لماعت هنكلو        

 يب" ينغhا عم ةلباقم برجي يكل اكيرما ىلا هتذخا ةيجاتنا ةكرشو ،مليفو ،ىقيسوم ةكرش كانه ناك .ربكا ةرطيس
 .يكيرمQا بارلا مجن لباقي يكل اكيرما ىلا بهذيس هنا تعمس امدنع كلذ هل تلق "؟وير ،يعم حزمت له" ."يديد
 "؟لضفا عافد بلق كلعجيس له"
 يبعQ ةلماعم نم اذه ةايحلا طمن عبن .ىرخQا صرفلا فشكتسي نا دارا يذلا ديحولا بع�لا نكي مل وير        
 ادحاو حبصا ويرو ،ادحاو ناك ماهكيب ،مهتايح طمن اوعسوي نا |بع�لا ضعب دوي .مايQا هذه يف ريهاشمك ةركلا
 .اريبك احاجن ناك ريهاشhا ةايح طمن يف ماهكيب حاجن .اضيا
 Q .ازيمم ناك ايقيرفا يف )ةيريخ لامعا( "فيسينوي" عم هلمع .طقف ريهاشhا ةايح يف كراشي مل وير        
 ةطاسبب تناك هل انتلاسر .رمسا يقيرفا لفط ةايح ىلع دناندريف وير هكرتي دق يذلا رثQا ىلع بجحت نا عيطتست
 Q ضعبلا .كلذ نولعفي Q ضعبلا .اروهشمو احجان هلعج يذلا ءيشلاو ةرهشلا |ب نزاوي نا هيلع بجي نا
.نوعيطتسي
 تلعف .همهفن نا عيطتسن ائيش كلذ ناك دقو ،مدقلا ةرك دعب هتايح لجg هسفن زهجي ناك وير نا اننظ اضيا        
 نم مداقلا ءزجلل يسفن زهجا تنك اضيا انا ،اذل .ماوعا 4 كلذ ينم ذخا .بيردتلا سردا تنك امدنع ءيشلا سفن
 يف .ايلاخ اناكم كرتي فقوتلا نg ،هلبقتسم نع بع�لا لئاستي تقو يتأي ."يديد يب" ةلباقمب سيل نكلو ،يتايح
 .ةأجف كلذ لك يفتخي مث تQوطبلاب زوفتو يزيلجنQا داحتQا سأك تايئاهنو ةيوروا تايئاهن يف بعلت تنا ،ةظحل
 .كبيصيس يذلا يسفنلا رايهنQا نم كيمحت Q ةرهشلا .ةركلا |بعQ لك ههجاوي يذلا رييغتلا اذه عم ملقأتت فيك
 امدنع سامحلا روعش لدبتست فيك ؟اددجم سامحلا كلذ عنصت نا عيطتست فيكف ،اسمحم نوكي Q يناثلا ءزجلا
؟يرودلا بقلب زئافلا ددحتس يتلا ةارابhا لبق قئاقد 10 ليدبتلا ةفرغ يف اسلاج نوكت
 يتيسلا ماما انكابش لخد يذلا يم�يب فده انرتخا .رهظلا يف مQآ نم يناعي وير ناك ،يتقو ىهتنا اهدنع        
 صلخي نا عيطتسي ناك كلذ لبق |ماع .ةباصا نم يناعي وهو هبعل ىلع لاثمك 2009 ماع رتسشنام يبريد يف
 هزواجتي نا عاطتسا امدنع ،لوبرفيل ماما سيروت ودنانريف فده ناك رخآ لاثم .ةلوهس لكب يم�يب ماما نم ةركلا
 ."بوك" ـلا روهمج ماما ءازجلا ةقطنم يف هيلع دنتسا مث نمو هتعرسب
 لبق كلذ ثدح ناو سيروت ىلع للست باستحا متي يكل مدقت وير .ويديفلا ةفرغ يف هعم ةطقللا كلت انشقان        
 قحلي نا لواحي ناك ةارابhا هذه يف نكلو .ةركلا صلخيو هأطخ حلصيل بهذيس وير ناك دقف ،مويلا كلذ نم ماع
 رهظلا مQآ نا كلذ انربخا .لبق نم ويرب اذه دحا يا لعفي مل .افده لجسو هفتكب هنم صلخت سيروت نكلو سيروتب
 .اريثك هنزاوت يف ترثا اضيا لب طقف هل ملQا ببست مل
 ءاتشلا مظعh هتدعبا يتلا ةباصQا دعب .يرجي يكل لتاقي نا رطضي مل ،ءاخرتسإب يشمي امئاد ناك وير        
 دلوا يف 2009 يف يئاهنلا فصن يف يتيسلا ماما ةيوق ةارابم بعلو ،ةعئار ةلاح يف وهو بيردتلا ىلا عجر
 .رهشا 3 ةدh بع�hا نع دعبا نا دعب دروفارت
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يندب ريغتن نا عيطتسي فيكو هنس عم نمازتي يكل هبعل ةقيرط ريغي نا هنم بلطا تنك ،هتريسم فصتنم يف        
 ناك ماوعا 5 لبق .|مجاهhا ةجاوم عيطتسي يكل ةحاسhا جاتحي هنا ،ةين�عو ارس هل تلق .كرظتني Q رمعلا .هببسب
 مجاهhا ناك امدنع مجاهhا نم صلختي ناك ،ةلوهسب هتعرس رييغت ىلع هتردق عم .ةياغلل �هس ائيش كلذ نوكيس
 ةبيصhا ةهجاوh ادعتسم نوكي نا هيلع ناك .رمعلا يف مدقت امدنع كلذ لعفي نا عطتسي مل .افده لجسيس هنا نظي
 .ةبيصhا ثدحت نا لبق
 ،اهدعبو .همسج يف تارييغتلا هل حرشا طقف تنك .كلذ نم ةناهQاب رعشي مل .هعضول يليلحت عم اديج لماعت        
 هوش يذلا ديحولا ءيشلا ناك 2012 ورويلل ارتلجنا بختنم نم هداعبا نكلو ،12-2011 يف اعئار امسوم بعل
 :هل تلق ،اديج اقيرف نانوكيس يريت نوجو وير ناك اذا ام نع ييأر نع نوسجوه يور ينلأس امدنع .همسوم
 .كلذ بيجا نا عطتسا مل يننg "،مهتق�ع نع وير لأسا ،هلأسا"
 يف )ةيرصنعلا دض( "اديعب هلكرا" ةرابع لمحي اصيمق ءادترا ضفر امدنع تناك وير عم ىرخا ةريغص ةثداح        
 ةلمحلا عطاقي نا ررق امدنع .ديج لكشب لصاوتن مل .انلع ةلمحلا كلت معديس هنا اندقتعا نا دعب 13-2012 مسوم
 ،هقيقش ،نوتنآ ةيضق عم هتلكشم نع ملعا تنك .هيدتري نا بجي ناك لكلا نا ملعي ناك هنg يلا يتأي نا هيلع ناك
 ةيرصنعلا هتارابعل يزيلجنQا داحتQا لبق نم عبطلاب يريت ةبقاعم مت .ثدحام ثدحي نا عقوتا مل نكلو يريت نوجو

 .دور ستفول يف يسليشتو رآ يب ويك |ب ةارابم يف نوتنآ دض
 ،تربل{ تبهذ .صيمقلا كلذ يدتري نكي مل وير نأب ينربخيل يلا يسلاه كرام ىتا امدنع يبتكم يف تنك        
 .صيمقلا يدتري يكل وير ربخي نا هل تلقو ،قيرفلا ءايزأب متهي يذلاو
 .صيمقلا يدتري نل وير نا �ئاق درلا يناتا        
 |بع�لا قوقح ةيعمج نأب رعش هنا ينربخاو يلا ىتا ةارابhا دعب نكلو ،ءيش يا لقي مل هتهجاو امدنع        
 يدتري Q امدنع ةيرصنعلا دض ةيضقلا معدي Q هنا هل تلق .ةيرصنعلا ةيضق يف مهعسوب ام لك اولعفي مل |فرتحhا
 ببس صيمقلل هئادترا مدع نا تننظ .كلذب مههجاوي نا هيلع ناك ،ةيعمجلا عم ةلكشم هجاوي ناك اذا .صيمقلا
 .اف�خ
.هنول ببسب رخآ صخش هركي نا صخشل فيك مهفا Q اقح يننا وه ةيرصنعلا نع ييأر        

7

فاجعلا تاقوQا

 زوفلا يف ةلحرم أوسا تهجاو 2006 ويام ىتح 2003 فيص ذنم .دعب لصي مل هنكلو ،امداق ارييغت كانه ناك
 مه يسليشتو لانسرآ نكلو ،|ماعب كلذ دعب ةطبارلا سأكبو 2004 يف يزيلجنQا داحتQا سأك انزف .تQوطبلاب
 .مساوhا كلت يف يرودلاب زوفلا بوث نودتري اوناك نم
 ،2008 يف لاطبQا يرودب زاف يذلا قيرفلا ساساو بلق ينور نيوو ودلانور ونايتسيرك حبصا نا لبق        
 .قيرفلا يف اورثؤي نا يف اولشف |بع�لا ءQؤه نم ريثكو ،ةربخلا وذ |بع�لا خسرن نا هيف انلواح رعو قيرط انهجاو
 نم ىمرhا ةسارح يف زيتراب لدُبتسا .يسليشت ىلا لاقتن�ل دعتسي ناك نوريفو ديردم لاير ىلا ماهكيب ديفيد رداغ
 ناك وينيدلانور .نويلب ديفيدو ابمج ابمج كيرياو نوسربيلك انيلا تمضنا يتلا ةديدجلا هوجولا نمو ،درواه ميت لبق
 .هضفر مث Qوا انضرع لبق هنكلو ،اضيا ءQؤه نم نوكي نا نكمhا نم
        Q يا عم دقاعتلا قيرط انذختا .تاونسلا اذه ةقيقح لهاجتت نا عيطتست Qهسفن تبثا دق بع - Qاننظ |بع 
 ناكو ليزاربلا عم ملاعلا سأك لطب تقولا كلذ يف ناك لاثhا ليبس ىلع نوسربيلك .ةعرسب انريياعم نوققحيس مهنا
 دقاعتلا .اسنرف يف ةعئار تايوتسم مدق دقف ابمج-ابمج اما .ةيhاع ةرهش وذ بعQ ناك نوريف .طقف 24 ـلا رمع يف
 ىلع لوصحلا لجا نم لتاقا نا بحا .ةلهسلا تادقاعتلا بحا Q .�يلق كلذ ينقلقاو ،احضاوو �هس ناك مهعم
Qبع gا نhنم يناعي بع�لا كلذ يدان ىرا نا بحا تنك .ةريبك ةميق هل ءيشلا اذه نا ينعي ءيش لجا نم ةلتاق 
 .مهراضحا انيلع لهسلا نم ناك ةرتفلا كلت يف مهعم اندقاعت نيذلا |بع�لا نكلو .مهفوفص يف هئاقبا لجا
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       لت        
 سوب عم دقاعتلا .كلذ ىلع ليلد ربكا شنينسوب كرام .انعم عقو دق ارتلجنا يف سراح لك نأب انرعش        
 فرصتن كلذ انلعج ،مسوhا ةياهن يف لازتعQا يف هتين نع مسوhا فصتنم يف لكيامش رتيب ن�عا ببسب ىتا
 .دقاعتلاب ةصرف لوا ىلع انزفق .ةعرسو نونجب
 .بعلhا جراخ زاتمhاب سيل هكولس نا ىلا ريشت ليواقا انعمس اننا نم مغرلاب ،رياني يف شتينسوب انلباق        
 .دتيانوي رتسشناh بسانhا لجرلا هنا ةيبيردتلا ةصحلا كلت يف ينعنقي مل .بيردتلا يف هبقاري يكل مهدحا تلسرا
 ،يل لاق يذلا زدراودا نترام ىلا تبهذ مث ،هلامعا ليكو تملك ،راس رد ناف نيودا ةقح�م تررقو يتطخ تريغ ،اذل
 ".شتينسوب عم تقفتا دقل ،فسآ انا ،سكيلا"
 هنكلو .كلذ مرتحا اناو ،هتملك نع عجارتي نا دري ملو شتينسوب عم قافتا ىلا لصو نترام .ابضغم كلذ ناك        
 هانمعد .انتاحومط نم ريثكب لقا تناك ةيندبلا هتلاحو هبيردت ىوتسم .ةلكشم انل ببس شتينسوب .ائيس ادقاعت ناك
 ماما انتارابمب انزف امدنع اعئار ناك .هعم اندهجب ام انلذب اننأب انرعش ،يرودلل �هؤم حبصاو روطت ىتح هعم انلمعو
 يف نودلبميو يف انبعل ةريصق ةرتفب كلذ دعب .زجيج نيار ماما ،ةارابhا لجر ناك ،تاراقلا سأك يف ساريhاب
 ام لك لكأي ناك .كيتسلاو ءاسحلاو تاشتيودناسلا :ماعطلا ةحئQ ىلع ءيش لك لكأي شتينسوب كرام ناكو ،رياربف
 .ناصح هنأكو ماعطلا ةحئQ ىلع هدجي
"؟ن{ا اذه لك لكأت اذاh ،دئازلا نزولا نم كصلخن نا انعطتسا دقل ،كرام اي كقحب" :هل تلق        
 .كرام لاق "بردم اي عئاج يننا"        
 عبشت له" .هل اماعط بلطي يكل ينيص معطم عم فتاهلا يف ثدحتي كرام ناك ،رتسشنام ىلا انلصو امدنع        
 .ادبا هيف رثؤا نا عطتسا مل ".هلعفت يذلاب ركف" .هتربخا "؟ادبا
        Q ةأجف اوفتخا هتيصخشو هروضحو ،ملاعلا يف سراح لضفا ناك .لكيامش رتيب دقفت نا دعب ةعرسب ملقأتت. 
 ستنفوي نg ،ةعرسب اوكرحتت نا مكيلع بجي" :هلامعا ليكو ينربخا .راس رد نافب هلدبتسن نا انيلع بجي ناك
 عم انقفتا اننأب هربخا يكل نيودا لامعا ليكو ىلا عجرا نا تررطضا .راطقلا انتوف دق اننكلو "،اضيا هب |متهم
 .انضرع بحسن نا انيلعو رخآ سراح
 اهدعبو ريصق تقو يف شتينسوب بولسا نع ملعنس انك .يناث سراحك ،اضيا هعم دقاعتا نا يلع بجي ناك        
 رطضاس نكا ملف ،كلذ ثدح اذا .دتيانويلا عم يمايا رخآ ىتحو لكيامش دهع ةياهن ذنم انسراح نوكيس نيودا ناك
 .اسنرف يف ههجاوت تناك يتلا لكاشhا Qول اديج اسراح ناك يذلا زيتراب وا يبييات وميسام ىلع لاhا فرصا نا
 |ب اطيسب ناك قرفلا .ليكامش فنص سفن يف عضوت راس رد ناف تاراهمو تاردق نا انيأر كلذ دعب        
 ،يهلا اي" ،اهيف لمأتا تنك تاظحل كانه تناك .اهدصي نا ارطضم نكي مل تارك دصب موقي ناك لكيامش .امهتعارب
 تنكف راس رد ناف عم اما .ةيضاير تاكرحب مايقلاو زفقلا ىلع ةردقلا كلت كلمي ناك .لئاستا تنك "؟كلذ لعف فيك
 ردقي مل هنكلو افلتخم ةسارحلا يف هبولسا ناك .ميظنتلا يف ةعئارلا هتردقو ةركلل هل�غتسا ،هنازتاو هئوده ىلا ريشا
 .ةديج ةقيرطب نكلو هلوح سانلا يف رثؤي كلذ ناك .نمثب
 جرخي ناك .رتسيلاب يراجو سورب فيتس عم ةيهاركو بح ةق�ع نم يناعي ناك كلذ سكع ىلع ،لكيامش        
 تسل انا" .كلذ هركي ناك لكيامش ".حقولا يناQhا اهيا ،كامرم ىلا عجرا" ،هل لوقي يسورب ناكو مهعم رجاشتيو
 جازم وذ صخش لكيامش ناك ،بعلhا ىلع .بعلhا جراخ |عئار ءاقدصا اوناك مهنكلو .ةيهاركب لوقي ناك "،يناhا
 .بلقتم
 توص ،ايوق اتوص كلمي ناك دقل .بعلhا يف قيرفلا ءادا نع ثدحتي راس رد ناف ناك ليدبتلا ةفرغ يف        
 اظوظحم تنك .قيرفلا ىلع هتوص ضرفي ناك اضيا لكيامش .حيصي ناك "!انه ئطخن نا عيطتسن Q" .يدنلوه
gنوتليش رتيب ركذ ىسنا نل ،عبطلاب .نمز نم دوقع 3 رخآ يف ملاعلا يف |سراح لضفا كلما تنك ينن 
 .2010-1990 |ب |سراح لضفا اوناك راس رد نافو لكيامش رتيب يل ةبسنلاب نكلو ،نوفوب يجيولناجو
 .كتفيظو ىلا اهرضحت يتلا ةيصخشلاب قلعتي رمQا .ىمرم سراحك ةراهhا ريغ مهت ىرخا ءايشا كانه        
 ةيوق ةيصخش ىلا جاتحت .اهنوبكتري يتلا ءاطخQا عم ملقأتلا اضيا لب ،طقف تاركلا دص نم نوناعي Q سارحلا
 لبق ةديدع تارم لكيامش رتيب انبقار دقل .حداف أطخ راثآ عم لماعتلا عيطتست يكل دتيانوي رتسشنام يف ادج
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        دافأ       
 ".ضحا .بسانhا لجرلا هنا" :سارحلا بردم ،نوسنكجوه نQآ ينربخا .هعم دقاعتلا
 لكيامش تايرابم لوا ىدحا .يزيلجنQا يرودلا ىلا بناجا سارح راضحا نم اددرتم تنك رمQا ئداب يف        
 نونج نج .اريثك هنوقياضي )|ناجhا يا( "Crazy Gang" ـب |بقلhا نودلبميو |بعQ اوناك .نودلبميو ماما تناك
 "!مكح ،مكح" .اولخدتي يكل ماكحلا يداني أدبو لكيامش
 ىري يكل فلخلا ىلا عجري نا مكحلا عطتسي مل ".ةصرف يا كلمي Q" ،تركفو ينيع ماما دهشhا اذه تيأر        
 عطتسي مل هنكلو اديعب ةركلا مكلي يكل هامرم نم رتيب جرخ ،هتايرابم لوا نم ىرخا ةارابم يف .ةعرسب ثادحQا
 نا لواحي ناك امدنع ةديدع تارم أطخا رتيب .اهنم افده لجسو نامباشت يل دنع ةركلا تلصو .ادبا ةركلا طاقتلا
 كلمي ناك كلذ نم مغرلاب نكلو "؟هدهاشن يذلا اذه ام" ،نولوقي سانلا ناكو ،ارتلجنا يف مدقلا ةرك ىلع ىلع دوعتي
 هتيادب يف هتدعاس تافصلا هذه لك .اشهدم ناك ةركلل هتيتشت .اعاجش ناكو ىمرhا يطغي ناك ،ةعئار ةيندب ةوق
 .ةئيسلا
 ،سورب ،ركراب .ابيرقت عوبسا لك عافدلا سفن فلخ فقو لكامش .انعافد يف ةريثك تاريغت هجاو راس رد ناف        
 كانه ناك .|فلتخم |عفادم ىلع دوعتي نا رطضا راس رد ناف .حجرQا ىلع ةارابم لك يف اوبعل .نيورإو ،رتسيلاب
 .اديج مهمظني نا هتعاطتس] هب ديشن نا انيلع بحي ،فورظلا هذه يف .ابلقت
 يف ارييف كيرتاب .تQاقتنQا نع لوؤسhاو يذيفنتلا سيئرلا نوينيك رتيب اهيف ناك يتلا ةرتفلا ل�خ اذه ناك        
 دعب اموي .كلذ لعف هنا يل لاق .ارييف نع لأسي يكل لانسرآ عم لصاوتي نا رتيب نم تبلط .اريثك انبجعا لانسرآ
 ئبخي ناك مهنم ادحاو .هتلق ءيش يا نع ملعي نكي مل .نونجلاب تبصا يننأكو يلا رظن ،نيد ديفيدل اذه تركذ كلذ
 .كلذ لعفي ناك مهنم يا فرعا Q مويلا ىتحو ينع ائيش
 كشا مل ".دتيانوي رتسشناh بعلي نا بحيس يبعQ" ،يننوربخي لامعا ء�كو نم تQاصتا تيقلت ةديدع تارم        
 ىرخgا قرفلا لكو خنويم نريابو ديردم لايرو لانسر{ بعللا نوبحيس مهنا اضيا ملعا تنك يننكلو .ادبا كلذ يف
 ةريبك ةصح ىلع لصحي لامعQا ليكو .ةريبكلا ةيدنQا ىلا اولصي نا نوديري عبطلاب |بع�لا .ةمقلا يف تناك يتلا
.نوريف يلع اهيف انزكر يتلا ةرتفلا كلت يف تناك .اضيا كلذ ببسب
 ميدقلا قيرفلا يف راهنا نم لوا .�ماك ارييغت ىري نا بردملل لهسلا رمQاب سيل .ارييغت دهشي ناك قيرفلا        
 ططخا نا تررق ةرتفلا كلت دعب .ةيناث معد ةطخ كلمت Q كنا كردت ،ةعيرسلا تارييغتلا هذه هجاوت امدنع .عافدلا وه
 .يتأي نا لبق لبقتسملل
 عم لماعتلا يف تابوعص هجاوا تنك يننا فرتعا .ةيوق هيدل لامتحQا ةردق تناكو ازاتمم ابعQ ناك نوريف        
 نكلو ،يل ةبسنلاب ةلكشم هذه نكت مل .مهعم مهتغلو مهتاداعو مهملع نولمحي امئاد اوناك .|ينيتنجرQا |بع�لا
.طقف )يديس( "رتسم" لوقي نا عيطتسي ناك نوريف .ةيزيلجنQا اوملعتي نا اولواحي مل مهتبرد نيذلا
 روثعلا عطتسن مل ؟ةلكشhا .لوQا زارطلا نم اناك هتقاطو بعلhا يف هءاكذ .ميظع ةرك بعQ نم هل اي نكلو        
 طقف ناك .رسيا وا نميا حانجك وا مجاهمك مدقتي ناك ،طسولا يف بعلي نا هنم انبلط اذا .هل بسانhا زكرhا ىلع
 .اقاش ارما ناك طسولا يف |كو زلوحس |ب هل بسانلا زكرhا ىلع روثعلا نا انيأر .ةركلا قح�ي
 يذلا رارقتسQا ىرت نا عطتست مل .قيرفلا لكش ىرت نا عطتست مل ،انل ةعئار تايرابم بعل هنا نم مغرلاب        
 رصنع نع ثحبن انكف ،كلذك لوبو يورو رمعلا يف ربكي ناك نيارو انرداغ دق ماهكيب .ةداع هجاتحتو هدهاشت
 يف بعلي نg ارداق نكي مل نوريف ،انعم اريثك مهاس هنا نم مغرلاب .روطتن نg عفادلا انيطعي يكل ديدجتلاو بابشلا
 ،بيردتلا صصح يف رمحا قيرفو رفصا قيرف سفانت اذا يذلا صخشلا ناك .ادرفنم اصخش ناك دقل .انقيرف
 هعضأس نيا فرعا نل ةنس 100 ـل هتبرد ول .هديري ام لعفي ناك .ناكم لك يف يرجي ناك .|قيرفلل نوريف بعلي
 "؟|عفادhا ماما هعضت نا تركف له" :ةرم مهدحا يل لاق .ةحبارلا/ةفلتخhا ةقرولا ،ركوجلا بعQ ناك .بعلhا يف
 كلذ يف بعل هنا ودبي "؟زكرhا اذه يف رقتسيس اذاh ،رخآ زكرم يا يف هيقبا نا عطتسا مل ؟يعم حزمت له" ،هتبجا
 .ناكhا ءاجرا لك يف لوجي ،رح ارئاط ناك هنكلو .اعئار ناكو ويزتQ يف ناك امدنع زكرhا
 عاطتسا ،مسوhا ةيادب لبق ةيدولا تايرابhا ىدحا يف .نانجلا ىلعا ىلا نوريف كذخأي تاظحل كانه ناك        
 دعب ماهكيبل ةزيمم ةرك ررم .لجسي يكل يورلتسين نافل ةعئار ةرك ررمو سامتلا طخ دنع |بع�لا نم اددع زواجت
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        سين        
 ف .حلا قوف نم ةركلا عفر نا دعب افده لجسو ةركلا ماهكيب ملتسا .عافدلا زواجتي يكل ةعئار ةراهم رهظا نا
 عيطتسي ناك ،¥يعئار |قاس كلمي ناك .كلذ يف كش Q ،ةبهوhا كلمي ناك .اميظع نوكي نا هنكمي تاظحللا ضعب
 مل ةيزيلجنQا ةركلا .قيرفلل حلصي مل هنا تناك ةديحولا ةلكشhا - ةميظع تناك هتيؤر ،ةعئار تناك هترطيس ،يرجلا
 .بعلي يكل ةعاجشلا كلمي امئاد ناك .اعاجش ناك .هل ةلكشم ببست
 مل نوريف نg ،ثدح كلذ نا دقتعا Q نكلو ،|بع�لا ضعبو نوريف |ب لكاشم لوح رودت تاعئاش كانه تناك        
 فيك فرعي مل هنكلو ،يعامتجا ريغ نكي مل .ةيزيلجنQا ملكتي مل .ليدبتلا ةفرغ يف هدحول ناك .ةداعلا يف ادحا ملكي
 .مهعم لصاوتي
 ".ابيس ،ريخلا حابص" :لمعلل حابصلا يف يتآ تنك        
 هنيب ةرجاشم ركذا .هنم ءيش يا جرخت نا نكمتت نل .اننيب ءيش لك كلذ ناكو .""رتسم" ،ريخلا حابص"        
 .ثومستروب يف هزنياه لييرباج عم هف�خ اضيا ركذتاو .ةعشب ةرجاشم تناك .ةيبوروا ةارابم دعب ،|ك يور |بو
 .قيرفلا يبعQ |ب لكاشم ببسي ادبا نكي مل هنكلو .هلتاقي يكل ادعتسم ناك هزنياه
 انبعل ،1999 يف ةيبوروQا ةلوطبلاب زوفلا دعب |ماع .ابوروا يف انتطخو انبعل ةقيرط ريغن نا لواحن انك        
 ةقيرطب انبعل .ةدترhا تاركلا ةطخ مهعابتإب طقف .انقحسب اوماقو نفوهدنيآ يف PSV و اكيجلب يف تخلردنا ماما
 يوقن نأو ةركلا ىلع ظفاحن نا عطتسن مل اذا اننا مقاطلاو |بع�لا تربخا .انقحس متو ،2-4-4 ،ةيديلقتلا دتيانويلا
 اءزج ناك نوريف .طسولا يف |بعQ 3 ىلا انريغ اذل .اديج انوسرد دق انيسفانم نg اريثك يناعنس انك ،انطسو نم
 .روطتلا كلذ نم
 |بع�لا نم ريثكلا تهجاوو ،نمزلا نم دقعلا كلذ يف اريثك ههجاوا نا تررطضا ائيش ناك رييغتلا ةرادا        
 انمدق .ءيش لك ىلع انقفتا دقل .لاثhا ليبس ىلع ،ويناك يد ولواب عم دقاعتا يكل ادهاج تلواح .مهب تبجعا نيذلا
 |بع�لا نم ناك هنكلو .ةديدجلا هطورش ىلع قفاون نا عطتسن مل .ديزhا بلطي اهدعب عجر هنكلو ،هب لبق ضرع هل
 هلثم |بعQ تبرد .اضيا مهفقويو سانلا سلجي نا عيطتسي يذلا عونلا :دتيانوي رتسشنام ىلا نومتني اوناك نيذلا
 .دتيانويلا عم يتقو لاوط
 كانه ناك سولراك .دروفارت دلوا ىلا هرضحي ضرعب تلبق .هانعضا رخآ فده ،وينيدلانور كانه ناك ،اضيا        
 |بع�لاب متهي ناك ام امئاد دتيانويلا نg تناك وينيدلانور عم دقاعتلاب انتلواحم .اذه مكل دكؤي نا عيطتسيو
 عم دقاعتنسو ،ماهكيب عيب نم نويلم 25 ىلع لصحنس" :تناك يتلمج .ةبهوhا كلت نع ثحبا امئاد تنك .نيرحاسلا
 ".ةلهس ةقرس هذه ،اديج اورظنا ،ءامسلا قحب .نويلم 19 غلبمب وينيدلانور
 ةريغص ةطحم يف ،دوقولاب دوزتلل "دنQدنوافوين" يف انترئاط تفقوت ،اكيرما ىلا انتلحر نم نيدئاع انك امدنع        
 سفنتن يكل بابلا ةرئاطلا مقاط حتف ،دوقولل انراظتنا ءانثا .ةحاسhا كلت زيمي طقف ريغص تيب كانه ناك .ةياغلل
 نم طوبهلاب انل اوحمسي مل .دتيانويلا ملع لمحي وهو هدحول جايسلا دنع فقي ريغص ىتف كانه ناكو يقنلا ءاوهلا
 نا انعطتسا ام لك اذل ،ع�قQا جردم ىلع فوقولاب انل حمسي مل ،ةرئاطلا جرد ىلع فقن نا طقف انعطتسا .ةرئاطلا
 .روجهم ناكم يف جايسب اقصQ ناك يذلا ريغصلا عجشhا اذهل حولن نا وه هلعفن
 ىلا مضنيس هنا نشتروف ¥نيوك ربخا يذلا نوريف انعبو لاغتربلا يف انفقوت ،ابوروا ىلا انعجر امدنع        
 .نويلم 9 ناك يسليشت ضرع .هينج نويلم 15 نم رثكا غلبم ىلع لصحا مل اذا ةرداغhاب هل حمسا مل .يسليشت
 ".نويلم 15 - ضرعلا تلبق" :نوينيك ينربخا لاغتربلا يف نكلو ".|ي�م 9 ـل لحري هعدا نل ،ليحتسم" ،مهل تلق
 برقت" ،نوج ىلع خرصا اناو يسفن عمسا تلز Q .هيشوا نوج ودلانور هجاوو ،نوبزيل ماما انتارابم تتا ،اهدعب
"."يزيش" ،هنم
        "Q نزحو جاجتحا ةربنب درلا يناتا "عيطتسا. 
 ديفيد ".يسليشت ىلا لقتنا نوينيك ،اذه قدصت نل" ،لاقو ليج ديفيد يب لصتا ،دحاو رهشب كلذ دعب        
 لشفي امئاد ناكو مز�لا نم رثكا لواحي ناك نوينيك رتيب نا رعشا تنك .ريبك نسحت - اعئار ناكو ،نوينيك لدبتسا
 .ماهhا لامكا يف ةراهم كلمت نا يه يذيفنت ريدمك اهجاتحت يتلا ةفصلا .هماهم مها لامكا يف
 هل يتحيصن .ابساحم ناك ديفيد .هتيلعاف نم ادكأتم نكي مل هنا دقتعا ،بصنhا اذه ليج ديفيد ملتسا امدنع        
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فا ناك ،كش يا نود نم ".كنودعاسي نيرخ{ا لعجت نا امئاد لواح .عيطتست ام نم رثكا يطعت Q" ،تناك
 اكسامتم ناك .ةلوهسب هتشقانمو هيلا لوصولا عيطتسا تنكو ةدشب احضاو .ىلوا ةجرد .هعم تلمع يذيفنت سيئر
 هجاوا مل نكلو ،ةبعللا مهفي ناك اضيا زدراودا نترام .اضيا مدقلا ةرك مهفي ناك .مدقلا ةرك ةيمها ىدم ملعي ناكو
 .كلذك رمQا ناك .ادبا كرابخا نم برهتي مل هنكلو ،كبجعت Q ءايشا لوقي نا نكمhا نم ناك .ديفيد عم تاديقعت يا
 .ديفيد ىتا ىتح قحتسا ام نم لقا ملتسا امئاد تنك ،ةمهhا تاقوQا يف ينمعدي ناك نترام نا نم مغرلاب        
 ،عبطلاب ةعئار ءايشا هذه ،عئار لمعب موقت كنأب كوربخي نأو .لمعلا يف كنوردقي مهنأب روعشلل ليدب يا كانه سيل
 .اضيا يدقن ريدقت كانه نوكي نا بجي نكلو
 .اهلمكأب ةروصلا ريغتت ،ديدج كلام يتأي نا دعب .|يراد�ل ةياغلل بعص يدانلا كّ�م يف رييغت عم لماعتلا        
 زيكرت .ديفيدل ةلحرم بعصا ناك يدانلل زرزيلجلا ءارش ؟ديدج يذيفنت سيئر ،ديدج بردم نوديري له ؟مهبجعت له
 ةبساحhا يف ديفيد ةربخ نكلو .ةيضايرلا رابخQاو فحصلا يطغت امئاد تناك نويدلا ةلكشم .افيثك ناك م�عQا
 .عوضوhا اذه هل تلهس
 ظفاحن نا انيلع ناك ،فدهلا اذه ززعن يكل .ةباشلا ةبهوhا هيف روطتت ناكم ،ةحضاو تناك يدانلل يتيؤر        
 ناف .بهاوhا يرتشن يكل تايناكمQا انيدل تناك .|ك يور و .ليفينو زلوكسو زجيج لثم ةيساسQا رصانعلا ىلع
 .يل ةبسنلاب تاقفصلا لضفا نم ادحاو ناك .|يساسQا |بع�لا نم اضيا ناك راس رد
 .زاتمم طسو بع�ك انتامامتها نم اضيا ناك ابمج-ابمج كيرا .|ك ىلا ىدا ديدجلا نوسبور نياربل ثحبلا        
ـ ل ارفوتم ناكو ةعيرس تناك هتامجهو ،اديج ةبعللا مهفي ناك .ةليمج ةارابم مدقو اسنرف يف بعلي هدهاشا يكل تبهذ
 وا 18 ـلا نس يف ناك يذلاو كيشت رتيب :اضيا نير يدان سراح دهاشا يكل ةارابhا كلتل تبهذ .وروي |ي�م 4

 .انل اريغص لاز ام هنا يسفنل تلق .19
 نيوكساج لوب عم دقاعتلا ةصرف انتوف .ةبهوhا سفنب رخآ ابعQ دجت كنكلو ابعQ رسخت ،نايحQا ضعب يف        
 .انوتناك كيرا انعم عقو نكلو انيلا مضني يكل رريش نQآ قح�ن مل .سنيا لوب عم اندقاعت اننكلو ،لاثhا ليبس ىلع
 ضوعت نا عيطتست ،افده عيضت امدنع نكلو ،فادهQا نم ريثكلا كيدل .تارايخلا نم ريثكلا امئاد كانه        
 نم يناثلا دقعلا فصتنم يف ناك انوتناك .هيلع لصحن بعQ يا روطنو نسحن نا ناك دحوhا انفده .رخآ رايخب
 ،2006 دعب .|قهارمك انيلا اومضنا ودلانورو ينور .كلذ نم رغصا نس يف نونوكي ةداعلا يف انفادها نكلو ،هرمع
 تياودو لوك يدنآ عم .كلذ ىلع انزكر .نسلا يف ربكي قيرفلا اهيف ىرن ةيواز يف رصاحن Q يكل ربكا دهجب انلمع
 مقاط ىلع بجوتي ،تQاحلا هذه يف .رمعلا يف امدقت وا ىوتسhا يف عجارت اما ىرن انك ،ماهجنريش يديتو كروي
 يذلا ام ،ايه" ،تقولا لك يف مهل لوقت .بهاوhا ىلع نوثحبي نيذلا ىلع نوكي طغضلا .مهلمع اوفثكي نا |فاشكلا
 "؟ن{ا يتح هوتدجو
 هتدلب يف بعلي لازي Q ناك .2002 ملاعلا سأك يف ليزاربلا عم زيمتhا هاوتسم دعب نوسربيلك ةقفص تتا        
 يف |ك لدبتسي بعQ نع ثحبن انك .ةعيرسلا تاقفصلا يف ةفزاجhا ىلع Qاثم ناك هنكلو .انعم عقو امدنع مQا
 ،ةيوق ةيصخش ،يزيلجنQا يرودلا ىلع ادوعتم ناك .ازاتمم نوكيس ناك .ارييفب انمامتها ببس ناك اذهو ،لبقتسhا
 ةيدنQا ريهامج .بع�لا اذه دض رخ{ا قيرفلا ريهامج ينغت امدنع وه ميظع بع�لا نا ىلع دحاو ليلد .دئاق
 .رخآ لاثم وه رريش نQآ .هنم نوفاخي اوناك مهنأب كلذ كربخي .ارييف كيرتاب دض يناغا ينغت امئاد تناك ىرخQا
 .ىرخQا ةيدنQا ريهامج نم ةنيهم يناغا عمسي امئاد ناك
 .هتيصخشو بع�لا ةيفلخ يف ديدشلا قيقدتلا يف يتطقن نع �ثم برضي هنكلو .ةبهوhا كلمي ناك نوسربيلك        
 جوزت دق ناك هنا نم انفشتكا ،ىتفلا لصو امدنع .حايترQا مدعو قلقلاب اهدعب ترعش .ةريبك ةلوهسب هعم اندقاعت
 ةيادب لبق ةيريضحتلا ةلوجلا يف .مهعم اهتلئاع لك ترضحا .23 ـلا رمع يف ناك دقل .اهرمع نم 16 ـلا يف ةاتف
 .ةيبيردتلا صصحلا لبق راطفQا اولكأي نا ضرتفhا نم ناك |بع�لا طقف ،وبول يد هيلاف يف لاغتربلا يف مسوhا
 .ةيزيلجنQا ملعتي يكل ةقثلا كلمي مل هنكلو اعئار اباش ناك دقل .هعم هتجوز دلاو رضحا نوسربيلك
 هعم تلماعت ليزاربلا امبر .هتيصخش ضرفي نا عطتسي مل هنكلو ةعئار تاراهمو ةوق رهظي ناك تايرابhا يف        
 مدقتلاب وفاكو سولراك وتربور دعاسي يكل عافدلا ماما فقي ناك هد�ب بختنم عم .هعم انلماعت نع ةفلتخم ةقيرطب
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 .عا بلق نم
 لمعن انك امدنع تناك انل ةلحرم لضفا .ءاطخا بكترتس ،لكاشhا لحت يكل عافدنQاب ةأجف رعشت امدنع        
 نع ءيش لك ملعن انك .ةقيقدلا تامولعhاو ليصافتلا لك عمجنو اديج |بع�لا سردنو ،|نس ةدh ةطخ تحت
 امدنع ىرخا ةرم انلواح مثو ،14 ـلا نس يف وهو ينور رضحن نا انلواح .انعم دقاعتي نا لبق ودلانور ونايتسيرك
 افده ناك .ينورل ططخت نا كناكمإي ناك .17 ـلا نس يف ناك امدنع هرضحن نا انعطتسا ،اريخا .16 حبصا
 نوريف لاثما تاقفص .دتيانوي رتسشنام يف هتQاح لضفا يف بهاوhا فشكلا مقاط ىرت انه .انل احضاو
 .ةعيرس تاقفص لب ،عزفو عله تاقفص اونوكي مل .اقبسم اريثك مهل طيطختلا متي مل نوسربيلكو
 نوبحي امئاد اوناك .يhاع بعQ نكي مل هنg ةفاحصلا لبق نم هقحس مت ،اضيا بوهوم ناك يذلاو ابمج-ابمج        
 يف ،نوريف نوقشعي اوناك .هسفن ريدقتلا ىلع نولصحي Q نيذلا |بع�لا نأش نم نوللقي اوناكو ةريبكلا ءامسQا
 عيطتسن اننأب انرعو اريغص ناك نويليب ديفيد .مهل سامحلا يديدش اونوكي ملف ،ابمج-ابمجو نوسربيلك اما .ةيادبلا
 بعلو دنQردناس يف بعلي ناك .اضيا لجخلا ديدش نكلو ،يحيسم ،رحاس باش ،قربلاك عيرس ناك .هروطن نا

 لوجخ هنا ملعنس انك ،رثكا هتيفلخ يف انققد اذا .كانه هدقع ىهتنا امدنع هل اضرع انمدق .انقحس .ليدبك اندض
 مل ةقيقحلا يف نويليب لاقتنا ."هودروب" ىلا اهدعب لقتناو ،وروي نويلh "سين" ـل هانعب .اريثك هسفن نم قثاو ريغو
 .ديج غلبمب انل رفوت ةدايز ناك .ديدجلا قيرفلل ساسا راضحاك نكي
 :اهل ةجاحب انك ةرهش وذ |بعQ كلذ اناطعاو ،ينورو ودلانور عم دقاعتلا تناك ءزجلا اذه يف رييغتلا ةطقن        
Qاب زوفلا ببس اونوكي نا نوعيطتسي نيرحاس |بعhاينامينو ارفيا سيرتاب يتقفص لثم .انتاداع نولثميو ،تايراب 
 ،مصخلا فقوي نا عيطتسي ناك .هتميزعو ،هتعاجش وه شتيديف نع هانظحQ ام لوا .2006 رياني يف شتيديف
 يرودلا( وكسوم يف مسوhا ةياهن ذنم بعلي مل اديف .تحب يزيلجنا عافد بلق ىرن انك .هسأرب ةركلا صلخيو
 ةلوج ىلا جاتحي ناك .ةغلابم ةقيرطب هسافنا طقتلي ناك ،نربك�ب دض ،انعم هل ةارابم لوا يف .ربمفون يف ،)يسورلا
 .عوضوhا ةص�خ ناك كلذ .همسوم أدبي نا لبق ةيريضحت
 ،ارفيا ىلا انهجتا مث �يلق هزنياه انل بعل ،ميدقلا نيورا سينيد زكرم ناك يذلاو رسيQا ريهظلا زكرم يف        
 .وتروب ماما لاطبQا يرود يئاهن يف بعل ثيح ،وكانوم يف كانه فلخلا نم حانجك بعلي ناك يذلاو
 هنكلو ،حانج ريهظك بعلي ناك ،ةرم لوg ارفيا انيأر امدنع .ةردان رويط نع ثحبلا هبشي |عفادم نع ثحبلا        
 ناك .موجهلا يف ةعئارلا هتردق نع ريثكلا ملعن انك .انيعفادم لدبتسي نا عيطتسي اباش لاز Q ناكو ةعرس كلمي ناك
 لكري نا عيطتسي ناك ،ايساق .ارخآ ارما ناك هزنياه .ةياغلل يوق .ةيوق ةيصخشو عئار بولسا كلمي ناكو اعيرس
 .|تلاحلا يف انحجن .ديج عفادمو ازئاف ابعQ اضيا ناك هنكلو .هتدج
 ناكو زدن�تسيا يف رتسشنام يبريد يف قيرفلل لوQا ارفيا روهظ ىتا ،دتيانويلا يعجشم لك ركذتي امك        
 ،هزنياه .روطتيو دوعتي نا عاطتسا ،تقو عضب ذعب "؟انه انا اذاh" ،ركفي هارت نا عيطتست تنك .ةياغلل ائيس اروهظ
 .رداغي نا دارا ،ماع دعب .ةمداقلا هتوطخ نع ثحبي ناك هنأب رعشا امئاد تنكو ةرتفل اعشج حبصا ،يرخا ةهج نم
 يف هتين نع ينربخي يكل هلامعا ليكو يلا ىتا امدنع ايسنلاف جراخ عئار رقم يف انسلجو ،لايرايف ماما بعلن انك
 .ةرداغhا
 .انعسوبام لك انلعف .يبيلصلا هطابر يف بيصا ،يلاتلا مويلا يف .كلذ دعب تناك امك عجرت مل رومQا        

 .انيدل ام لضفا انمدق .طقف ةدحاو ةارابh عجرو رهشا 6 ةدh كانه ناك .اينابسا يف هتجلاعم لامكاب هل انحمس
 ،امامت ج�علا ةرتف تهتنا امدنع .ديدج دقع ،ةديدج اطورش ديري ،ةرداغhا بلطي يكل ىتا ربمسيد ةياهن يف نكلو
 هترداغمب انلبق .هنود نم لضفا ةلاحب نوكنس اننا انقفتاو هلامعا ليكو عم لج ديفيد لباقي يكل بهذو انيلا عجر
 .ضرعلاب نومتهم مهنا اولاق لوبرفيلو ،ةرشابم لوبرفيل ىلا اوبهذ .هينج نويلم 9 غلبمب
 سكعلاو ،لوبرفيلل |بع�لا عيبب دتيانوي رتسشناh حمسي Q خيراتلا نا ضومغ يا نود نم لييرباجل ليق دقل        
 فقوم ناكو ،ندنل يف عامتجا ىلا ىدا امم ،نوناقلا قيرط اوذختي نا كلذ دعب هزياه اوراشتسم ررق .امامت
 .انفقوh ادناسم جيلريميربلا
 هزنياه دنع نولمعي نيذلا نم ادحا نأب هربخيل ليج ديفيدب سQاب لاتسيرك سيئر لصتا ،ةرتفلا كلت ءانثا        
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 لا .انحلاصل ليلدك ةمولعhا كلت انلمعتسا .لوبرفيل ىلع هعيبي مثو دتيانوي رتسشنام نم هيرتشي نا هيلع حرتقا
 بعل هزنياه ،اريثك نوكرحتي بابشلا ءQؤه .ديردم لاير ىلا ةداغhاب هل انحمس كلذ دعبو انحلاصل ناك ردص يذلا
 .هنم انيلا ىتا يذلا يدانلا ،نامرج ناس سيراب ىلا لقتني نا لبق اينابسا يف |قيرف يف
 نم نوناعي اوناك زديل .هينج نويلم 7 غلبمب 2004 ويام يف ،ةرتفلا كلت يف ىرخا ةفاضا ناك ثيمس نQآ        
 بجعم امئاد تنك .هينج نويلم 5 ـلا براقي غلبمب ارفوتم ناك نQآ نا ليج ديفيد مهدحا ربخا دقلو ةيدام لكاشم
 نم ناك .مجاهم ،طسو ،نميا حانج :زكارم ةدع يف بعللا عيطتسي ناك .ةديج ةيصخشب كولس وذ ابعQ ناك .نQآب
 .هينج نويلم 6 غلبمب لساكوينل اقحQ هانعب .قيرفلل ديفم هنكلو ،اميظع افاده سيل :زويه كرام لثم |بع�لا عون
 أوسا نم تناك 2006 يف لوبرفيل ماما همدق يف رسكب هتباصا .ةميظع تايرابم انل مدقو ،انل هعسوب ام لعف نQآ
 نا اضيا لوقا نا يلع بجي - ريرسلا ىلع يقلتسم وهو هوحن تعرسا امدنع امئاد ركذأس .اهتيأر يتلا تاباصQا
 .ملQا ففخت ةنقح هنوطعي اوناك امدنع - يلاثم لوبرفيل بيبط
 مغرلاب .هسفن كلامتي نا عطتسي ملو ،اهتقو يعم ناك نوتلراشت يبوب .تاهاجتQا لك ىلع رشؤت تناك همدق        
 يا رهظي نا نود نم كانه سلجي ناك .اريبك امامتها رهظي ملو هسفن كلامت نQآ .هماما تثدح خنويم ةثراك نا نم
 نقحلا .مهريغ نم ريثكب رثكا ملQا نولمحتي لاجرلا ضعب نا ينتربخا نQآ لعف ةدر .ةعشب ةثداح تناك .فطاوع
 ةادQاب كسما تنك ،ليمربلل يرييغت ءانثاو ،وكس�ج يف تاناحلا كلما تنك امدنع .اهلمحت عيطتسا Q ،ينفيخت
 تدق .مويلا ىتح حرجلا راثآ ىرت نا عيطتست .يتنجو يف ةادQا تلخدو فلخلل تزفق .يفتك ىلع رأف زفقف ،ةداحلا
hا .هعزن نم اددرتم تنكو ،ىفشتسملل تلصو ىتح |ليhاب تنقح امدنع ييعو تدقفو هتعزن ةضرمQتلاق .ةرب 
 تاباصQا أوسا ىدحا عم سلجي ناك نQآ .كانه تومأس تنك ".هيعو دقف دقو ريبكلا زرجنير مجاهم اذه" :ةضرمhا
.ةياغلل عاجش باش :نQآ زيمي ناك ام اذه .هيف رعاشم يا ىرا ملو اهتيأر يتلا
 يتلا ىلوQا ةبترhا وذ ةيلاعلا ةدوجلا وه هرقتفي ناك يذلا ديحولا ءيشلا .اضيا احيرصو اديج افرتحم ناك        
 .هعيبن نا انيلع ناك ،غلبhا كلذ لساكوين انيلع اوضرع امدنع .ىربكلا ةيدنQا يبعQ اهجاتحي
 ةارابhا ةءارق يف حجني مل هنكلو هلقرعيو مصخلا فاقيا عيطتسي ناك .زاكترا بع�ك بعلي ناك ةرتف رخآ        
 عافدلا ناك ،مجاهمك بعلي ناك امدنع .ةركلا تناك امنيا مصخلا لقرعي نا عيطتسي طسو بعQ ناك .حيحص لكشب
 نكامQا يف دجاوتي نا عيطتسي بعQ نع ثحبلا ىلع انتربجا يور لادبتسا ةيلمع نكلو .نQآ عم يناعي امئاد
 اديج ابعQ ناك هنكلو ،عونلا كلذ نم نكي مل نQآ .ةرتفل زفيرجراه نيوأ لعفي ناك ام لثم ،بعلhا يف ةبعصلا
 لقتنا دق قيرفلا .بعللاب هدعوا نا عيطتسا نل يننا هعنقا يكل �يوط اتقو تذخا .انل بعلي نا بحي ناكو احيرصو
hةديدج ةلحر. 
 تفقو ةرركتhا تاباصQا نكلو ،2004 رياني يف ماهلوف نم انيلا لقتنا ،ةريبك ةقفص اضيا ناك اهاس سيول        

 نم بولطم بعQ هنا انل اوحملي مل بهاوhا نع فشكلا مقاط نكلو "سيم" يف ةديدع تارم هاندهاش .اندضو هدض
 يف يزيلجنQا داحت]ا سأك يف ةارابم يف .عدبي ناك انماما بعل ةرم لكو ،ماهلوف ىلا اهدعب لقتنا .ةريبكلا ةيدنQا
 دعب .ماهلوفل فده يف ببستو انامرم دنع راط مث بعلhا فصتنم طخ دنع نوارب سيو زواجت ،جتوك نفيرك بعلم
 .هل ضرع ميدقتل نيدعتسم انك رياني يفو ،تقولا لك هانبقار ةارابhا كلت
 :انل ليقو غلبم ىلع ةقفاوhا مت دق هنا درلا اناتا .ةدقعم ةلأسم تناك ،ماهلوف كلام ،دياف دمحم عم لماعتلا        
 .هينج نويلم 12 :اطسوتم غلبhا ناك ".هيلع لوصحلا نوعيطتست غلبم لضفا اذه"
 تاركلا عم لماعتلا نوديجي ،|مدقلا مادختسا نوديجي( مهتراهم نع ملكتت امدنع ،انيمجاهم لك |ب نم        
 .تاباصQا تتا نكلو .اديدهت ناك .مهلضفا نم ادحاو ربتعي اهاس ،)ةوق كلميو ،|عيرس ،زفقلا نوديجي ،ةيئاوهلا
 ناك .بعلي يكل %150 ةبسنب ازهاج نوكي نا بجي ناكو ،اعئار اباش ناك ،ينم برقلاب شيعي ناك يذلاو سيول
 هتراهم نم مغرلاب نg وه هل انعيب ببس .طقف عيباسg سيل ،ةليوط رهشg هتدعبا تاباصQا .انل ةبسنلاب اhؤم ءيشلا
 ناك اهاس ".ةمداق تاونس 3 ـل يقيرف اذه ،انسح" ،لوقا نا عطتسا مل .هدوجوب ططخا نا ادبا عطتسا مل ،هتبهومو
 .قيرفلا عم هلبقتسم عقوت نم انتعنم يتلا تاباصQا Qول مهدحا نوكي نا نكمhا نم
 نا جاتحت طقف ،ةباصا ببسب ملتست Q ،اباش تلز Q" .لازتعQا يف ركف هنا ةجردل رمQا نم اريثك جعزنا        
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         تل                
.هل تلق ".دبlل ةلاحلا هذه رمتست نا نكمي Q .بعلل عجرت يكل لمعت
 هربخا نا تلواح .يل اهيف رذتعي ةيفتاه لئاسر لسري ناك .اننظ بيخ دق هنا نظ ،اضيا لجخلاب رعشي ناك        
 ناك نوسردنآ فيف .مدقلا ةرك خيرات يف ظحلا ءوس نم اوناع ام امئاد مدقلا ةرك يبعQ ناو ،طقف ظح ءوس اذه نا
 يف درطلا ببسب .|نس 4 يف هتتاف طقف تايرابم 4 نا انظحQ ،لانسرآ يف فيف ةريسم سردن انك امدنع .مهدحا
 دليفيش ىلا رح لاقتناب هل انحمس .تايرابملل هتيزهاج مدع نم يناعي امئاد ناك انيلا فيف لقتنا امدنع .ةرم لك
 ديرت تنك كنا نظا Q" ،هل لوقا تنك .كلذ نع امئاد هعم حزما تنك .ةارابم يا هتتاف ام اردانو |نس 3 ـل كانه بعلو
 .هتبكر يف ةرركتم لكاشم نم ىناع هنكلو انل امجن نوكي نا ديري ناكو دتيانويلل ريبك عجشم هنا ".يل بعلت نا
 ركتبا )شوريك( سولراك .بنذلاب رعشي أدب كلذلو ،هاوتسم لقرعت تناك تاباصQا نا فرعي ناك سيول        
 لمعو ،طقف هل اططخم رمQا اذه ناك .ريصق تقوب ازهاج نوكي نا اهل�خ نم عيطتسي |عوبسا ةدh هل اجمانرب
 موي ،ةعمجلا موي .ازاتمم ناك .تابيردتلا هذه لثم نمو نارودلاو بيوصتلا - رورسب كلذ لبقو ،هل كلذ انحرش .هدحول
 ،كلذ يف مكحتن نا عطتسن مل .راتوQا يف ءيشب هروعش نم يكتشي وهو بعلhا نم اهاس جرخ ،ةارابhا لبق دحاو
 .2008 يف نوترفيا عم قافتا ىلا انلصو اذل
 نع داعتبQا امبر .هسفن يف قثي نا عيطتسي ىتح سيول ىوتسم اوعفري نا اولواحو ،هانلعف ام اولعف نوترفيا        

 اسنرف نا تننظ ،10-2009 مسوم يف .زيمم حيرص مجاهم ناك .هدعاس دتيانوي رتسشنام يف بعللا طغض
 .ملاعلا سأك ىلا اهعم هذخأت مل نا ةيبغ نوكتس
 دروفاوت دلوا يعجشم بلاطم لمحت نوعيطتسي له - بابشلا |بع�لا نع انشاقن يف اتباث ائيش كانه ناك        
 لك نع ملعن انك ؟دتيانويلا صيمق يف نورغصي وا نوربكيس له .تباثلا رمQا ناك مهتيجازم ؟م�عQا ربص ةلقو
Qا نم لقتنا باش بعQا قيرفلا ىلا ةيميداكQفيدرلا قيرف نمو ،تابيردتلا رقم نم ،لو. 
        Q كعم قفنلا لخدتو ،كعم ةفرغلا كلت نم جرخت نا بجي .ليدبتلا ةفرغ يف كتيصخش كرتت نا عيطتست 
 .بعلhا ىلا اهدعبو
 ـلاب بقلhا لانسرآ قيرف فلخ ،يرودلا يف ثلاثلا زكرhا يف مسوhا انيهنا 04-2003 مسوم يف        

"Invincibles"، ا سأكب انزف اننكلوQا داحتQارحاس ناك ودلانور .فيدراك يف لاوليم ماما 0-3 ةجيتنب يزيلجن 
 .ءازج ةبرض نم امهادحا ،نيرخ{ا |فدهلا يورلتسن ناف لجسي نا لبق ةيسأرب لوQا انفده لجس ،ةارابhا كلت يف
 دحا ناك 21 ـلا نس يف ناك يذلاو يميج .ميلا ثداح يف سيفيد يميج توم ببسب انيزح ناك ماعلا كلذ        
 دق انك .ةعئار ةيورك ةريسم هسفنل عنصي نا هناكمإب ناك ،اضيا ةصرفلا كلمي ناك .|حرhاو ءايكذQا صاخشQا
 ةارابم نا يرابخا مت ،تبسلا كلذ حابص انبعلم يف ةينسلا قرفلا ةارابم ىلا اهجتم تنك امدنع .دروفتاو ىلا هانرعا
 نع ةيميداكQا قيرف ةارابم دهاشا تنك امدنع ينوربخا مث .ببسلل ليصافت يأب يننوربخي ملو ،اهليجأت مت دروفتاو
 .يرورم ثداح يف يميج ةافو
 ،فافز ةلفح يفو |ماعب كلذ دعب .هتزانج اورضح يدانلا نم ةريبك دادعا .ةياغلل ابوبحمو ادينع اباش ناك        

 مل كلذ نا نم مغرلاب لبق نم ن{ا كماما ثدحت يتلا ثادحQا هذه تيأر دق كنأب روعشلا يا( "deja vu" ـب ترعش
 ربق دنع يعم يتأت نا ديرت له" ،يل لاقو سقلا يلا ىتا ،جراخلا يف نوروصتي سانلا ناك امدنع .)ثدحي
 دتيانوي رتسشنام يف هاسنن نل .ةياغلل انزحم ناك .يدسج يف ةفجرب ترعشو ،نيرمQا طبرا نا عطتسا مل "؟يميج
 .طق

8 

 ودلانور

 ريثكلا تبرد دقو .دتيانويلا يف مهتبرد نيذلا ءامظعلا لك زواجت .هتبرد بوهوم بعQ رثكا وه ودلانور ونايتسيرك
 ريثكلا اومدق مهنg ،زجيجو زلوكس ،ةيميداكQا |بعQ مه �يلق هب مهنراقا نا عيطتسا نيذلا نيديحولا |بع�لا .مهنم
hنيزيمم اقح ،كولسلاو تابثلاو يدانلا يف ريمعتلا كلذ .نمزلا نم نيدقعل دتيانوي رتسشنا. 
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    ابثل       
ريدقتو رخفب انعم هتاونس ىرن انك اننكلو ،فاطhا ةياهن يف ديردم لاير حلاصل ،ونايتسيرك ،انرحاس انرسخ        
 جيلريميرب 3و لاطبQا يرودب زافو ةارابم 292 يف افده 118 لجس ،2009 ىتح 2003 نم ،انعم مساوم 6 يف
 يف كانه يسليشت ماما 2008 يف لاطبQا يرود يئاهن يف لجس .ةطبارلا سأك 2 و يزيلجنQا داحتQا سأكو
 .امور يف كانه ةنولشرب ماما يئاهنلا يف ،ارهش 12 ـب كلذ دعب انعم هل ةارابم رخآ بعلو ،وكسوم
 يذلا قيرفلا ،لوQا قيرفلا يفو نوتجنيراك تابيردتلا رقم يف ربكت ةصاخلا هتبهوم انيأر انعم هتقو ءانثا        
 وهو ،هيلع وه يذلا بع�لا حبصي يكل ودلانور اندعاس .نمزلا نم دقعلا كلذ طسو يف ةبعص تاقوا نم ىناع
 .دتيانوي رتسشنام قرف اهب زاتمت يتلا ةيصخشلاو سامحلا داعيتسا يف اندعاس
 ،ديردم لاير سيئر زيريب ونيتنرولفل ةقيرط تناك اهنg ؟اذاh نوفرعت له ،هل ادقن اهينج نويلم 80 ديردم اوعفد        
 نوقح�ي فوس مهنا مهنم ان�عاو مهل ةيكذ ةقفص تناك ".انه يدان ربكا نحن ،ديردم لاير نحن" ،ملاعلل لوقي يكل
.مدقلا ةرك يف |بع�لا رهشا
 لاير يف ابعQ حبصيس وياتسيرك نا قباسلا ماعلا يف لاق ،ديردم لايرل قباسلا سيئرلا ،نوريدلاك نومار        
 مل .رداغي نا بجي ناك هنا هينج نويلم 80 ـلا اوعفدي نا اوعاطتسا اذا مهنا اديج ملعا تنك .مايQا نم اموي ديردم
 يد لاثما هادترا يذلا ريهشلا ضيبQا صيمقلا كلذ ءادتراو ايريبا ىلا ةدوعلاب ريبكلا هسامح عنمن نا نا عطتسن
 رتسشنام ىلا اومضنا نيذلا ةبهوhا سفنب نيرخآ |بعQ وا ودلانور بردت امدنع ةقيقحلا يف .ناديزو ونافيتس
 امدنع .كلذل مهقيرط يف اولاز Q مهنا ،دعب ةيموجنلا ىلا اولصي مل مهنg بعصلاب سيل ،ةقهارhا نس يف دتيانوي
 ىتم ىلا" :تقولا لاوط هشقانن شوريك سولراكو انا تنك Qاؤس كسفن لأستس ،ودلانور لثم ،ارابك اموجن نوحبصي
 "؟ودلانور ونياتسيرك يقبن نا عيطتسنس
 قبسي مل .زنكلل تلصو دق نوكتس ،|نس 5 ـل هيقبت نا تعطتسا اذا ،سكيلا" :لاق .ةياغلل اقيقد ناك سولراك        
 يف .ةفاضا تناك ماوعا 6 ـل هئاقبا ".تاونس 5 ـل ىقبيو 17 ـلا رمع يف وهو ىرخا ةلودل بهذ نا يلاغترب بع�ل
 .ةياغلل ةديج ةدوع كلذ ربتعا يننا .هعم يرود تQوطب 3و ةيبوروQا سأكلاب انزف ةرتفلا كلت
 لاغتربلا يف سولراك لزنh تبهذ .لاجر ةدهاعم هعم تدهاعت ،احجرم ارما هترداغم لامتحا حبصا امدنع        
 سيل ،ماعلا اذه ةرداغhا عيطتست Q" :هتربخاو ،ديردم لايرل باهذلا يف ةديدشلا هتبغر نع ملكتي ىتفلا تدجوو
 نا لضفا نكلو ،ديردم لايرل باهذلا ديرت كنا ملعا" ،هل تلق ".عوضوhا اذه نع نوريدلاك اهيف ملكت يتلا ةقيرطلاب
 حمسنسف ،يhاع ايسايق اضرع انيقلتو ،انيلع دسفت ملو تيّدا اذا .ن{ا لجرلا كلذل كعيبا نا ىلع رانلا كيلع قلطا
 .لبق نم كلذب "زيدنيم يخروخ" هلامعا ليكو تربخا دق تنك ".ةرداغhاب كل
 ،كلذ ُتلعف اذا" ،هل تلق .نوريدلاك وه ماعلا كلذ يف هعيبل يلوبق مدع ببس نا هتربخاو هيدها نا تعطتسا        

 نكلو ،ثدحي نل كلذ نا ملعا .مسوhا لاوط تاجردhا يف تسلج نا ينمهي Qو ،ءيش لك دقفأس ،هلك يفرش دقفأس
 ".ماعلا اذه لحرت كعدا نل يننا كربخا نا يلع
 اضيا ديردم لايرل لصو ثيدحلا كلذ نا دكأتم انا .زرزيلجلا ربخا يذلاو ،ةثداحhا كلتب ليج ديفيد تربخا        
 .كلذ نم ونايتسيرك انرذح .ةفاحصلل برستس تناك يقافتا ليصافت نا نم |فوختم انك تقولا كلذ يف .ام ةقيرطب
Q كش يا نود نم مهعم تلمع نم ربكا نم ناك ،زيدنيم يخروخ ،هلامعا ليكو .ديردم لاير ربخا دق هنا نم دقتعا. 
 ىلا وايتسيرك باهذ نم اقلق ناك هنأب ترعش .|بع�لا عم افصنم ناكو اريثك هيبع�ب ينتعي ناكو ،Qوؤسم ناك
 افئاخ ناك هنا دقتعا .|فلتخم سان ،|فلتخم لامعا ء�كو .هريغت نا نكمhا نم لايرلا نا وهو حضاو ببسل اينابسا
 .هتراسخ نم
 ىلا رظنا ،ةارابم لك .صرف 3 امئاد عنصيسف ةئيس ةارابم بعلي ناك اذا هنا يه تناك ودلانور نع يتركف        
 كلمي ناك .لقQا ىلع صرف 3 ةعانص يف طق لشفي مل هنا ىرتس ،ويديفلا يف ةلدQا دهاشت امدنع .هتايرابم لك
 ةراهhا ،ةعاجشلا ،ةوقلا ،ةيبيردتلا صصحلا يف هءادا :هتحئQ يف ءيش لك عضا نا عيطتسا .قدصت Q ةبهوم
.ةيسأرلا تاركلا يف هتردق ،|تنثQا هيمدقب
 ةئيلم ةيورك ةئيب يف تناك مدقلا ةرك يف هسورد لوا .�يلق لثمي ناك هنا كش يا كانه سيل ،ةركبhا مايQا يف        
 ونايتسيرك يدقان اهولمها ةدحاو ةزيم .ريغت هنكلو .تقولا كلذ يف هلوح ماكحQاو ءار{ا نم ائيرب نكي مل .ليثمتلاب
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       لو         
 ءاّدعلاي نا عيطتسي Q يرشبلا نزاوتلا .عقي يكل ةعرسلا كلتب يرجي بعQ سملت نا جاتحت طقف .هتعرس يه
 .نزاوتلا قيعي نا نكمي دسجلا ىلع عوك وا لجرلا بناج ىلع ةطيسب ةطبخ .ةقراخلا ةعرسلا كلت يف طوقسلا نم
 .افصنم ريغ ناك نزاوتلاو ةعرسلا لماع ريدقت يف مهلشف
 ناك .هتيصخش نم ءزجلا كلذ حلصي يكل اريثك سولراك لمعو ،اريثك لثمي ناك ،فرتعا ،ىلوQا مايQا يف        
 نوكت نا ايفاك سيل .كلذك كنأب يدانلا جراخ سانلا فرتعي امدنع ميظع بعQ طقف تنا" ،اريثك ونايتسيركل لوقي
Qا يف تايضرعلاو ةركلا ررمت امدنع .دتيانوي رتسشنام يف اميظع ابعQكتءارق سانلا عيطتسي نل ،ةحيحصلا تاقو. 
 ".ءامظعلا |بع�لا نوجرخي اذكه
 تدهاش اذا .ةركلا دقفي نل هنا نوملعي اوناك .هنم هوعقوتي نا مهيلع بجي يذلا ام نوملعي اوناك موصخلا        
 كراب ىلا هبعكب ةيفلخ ةرك ودلانور ررمو ،ةدترم ةمجه نم انبعل .هريغت ىرتس ،لانسرآ ماما يئاهنلا فصن يف هفده
 .ليجستلل طقف يناوث 9 انجتحا .طقف يناوث 9 يف بعلhا نم يناثلا فصنلا يف |مدقتم انكو جنوس يج
 :رمQا ناك كلذ ،معن .هتبهومب عيمجلا عنقي نا لواحي ناك يذلا ىهابتhا ريغصلا ىتفلا نم ،رييغتلا |بت انه        
 .ةبغرلا كلت هدقفي نا دحا يا عطتسي ملو .ةقراخلا مهتبهوم نع سانلل اوتبثي نg |بوهوhا |بع�لا نم ريثكلا ةجاح
 نا عيطتست نل" :يدحتلا كلذ كلمي ناك ،هقحب اهوبكترا يتلا ءاطخQا لكو اههجاو يتلا ت�قرعلا لك نم مغرلاب
 .هتبهومو هتراهم يف ةقثلاو ةعئارلا ةعاجشلا كلت كلمي ناك ".ودلانور انا .ةبعللا جراخ ينلكرت نا وا ينم اذه بلست
 نم اوشهُد هلوح اوناك نيذلا نا ةجردل ،اضيا نيرخ{ا دتيانويلا |بعQ يأر يف و ييأر يف ،هسفن ردق نم عفر دقل
 .هتبهوم
 ناك نوتجنيراك يف لقرَعُي ناك امدنع ةيادبلا يف .ملعتي يكل هودعاس .بيردتلا يف هعم نيديج اوناك |بع�لا        
 .ةياغلل ايكذ ادلو ناك .هدعاس هئاكذ .كلذ لعفي Q نا اعيرس ملعت .هنوقحسي |بع�لا ناك ."خآآآ" ِلاع توصب حيصي
 تقولا عم .فقوت ،بيردتلا يف ئدتبhا هليثمتو هتاحيصل ادعتسم اروهمج اونوكي نل |بع�لا نا فشتكا امدنع
 ،ةرح تابرض ىلع لصحي يكل ةدع تارم هلعف تادر يف غلاب هل مسوم رخآ يف .اضيا تايرابhا يف كلذ ىفتخا
 نا لواحي مل .2008 يف نوتلوب ماما ةياغلل ةئطاخ ءازج ةبرض ىلع لصح .نيرخ{ا |بع�لا نم رثكا نكي مل نكلو
 اهب زافو ،ةركلا ذخأي يكل عفادhا قلزنا .طقف مكحلا نم ةئيس ةطلغ تناك .ءازجلا ةبرض ىلع لصحي يكل لثمي
 .ةارابhا مكح ،زلياتس بورل نكلو ،ودلانورل سيل ،اجرحم ناك .عقو ودلانورو ةينوناق ةقيرطب
 |فلاحتم انك ،)كلذ اوعدا لانسرآو ديردم لاير( هعم اودقاعتي نا نكمhا نم ناك مهنأب عيمجلا لوق نم مغرلاب        
 مضنا امدنع .اندنع مهيبردم نوثعبي اوناكو كانه |بردhا لسرن انك .لاغتربلا يف لوQا هقيرف ،نوبسيل جيتوبس عم
 ".اديج هبقارن نا انيلع بجيو جنيتروبس يف ىتف كانه" ،يل لاق ،2002 يف سولراك انيلا
 .نيزيمم |بعQ 3 وا 2 ركذا يننg .هتلأس "؟دحاو يا"        
 لاق .حيرص مجاهمك بعلي ونايتسيرك ناك ةلحرhا كلت يف .هنع اعيمج ملعن انك .سولراك ينربخا "ودلانور"        
 جنيتروبس تانيرمت دهاشي يكل نيار ميج انلسرا اذل ،زيمم باشلا اذه نg اعيرس كرحتن نا انيلع هنا سولراك
 يف بعلي هنكلو ،حانج هنا دقتعا .ابعQ تيأر دقل ،يهلآ اي" ،لاقو ميج عجر .ةلدابتhا انتيقافتا نم ءزجك نوبسيل
 مهدحا فزاجيس 17 ـلا رمع يف .يديب رمQا ناك اذا ليوط تقول رظتنا نل .بابشلا قيرف يف حيرص مجاهم زكرم
 ".عبطلاب
 |تنسل مهعم هوقبي نا اودارا مهنا ناك مهدر .جنيتروبس عم انتاثداحم يف ىتفلا اذه مسا انركذ اذل        
 ملكن مل ةلحرhا كلت يف نكلو .ارتلجنا ىلا هلقنن نا لبق ةرتفلا كلتل جنيتروبس عم هيقبي اقافتا تحرتقا .|تيفاضا
 .|يدانلا |ب ةشقانم ةطاسببو طقف ناك .هلامعا ليكو Qو بع�لا
 نوينيك رتيب انرداغ .ةيفيصلا ةلوجلل اكيرما ىلا نحن انبهذو ديردم لاير ىلا سولراك لحر فيصلا كلذ يف        
 هءانب مت يذلاو ،ديدجلا مهبعلم يف نوبسيل ماما بعلنس اننا ناك انقافتا نم اءزج .اضيا نوريف نايتسابس ناوخو
 .2004 يف ةيبوروQا ةلوطبلل
 زكرhا كلذ يف ناك ليفين يراج نا سانلا رصي .نميQا ريهشلا زكرم يف هيشوآ نوج بعل .كانه انبهذ ،اذل        
 يا هيطعت Q .نوج اي كقحب" :خرصا ينتلعج ودلانور نم ةريرمت لوا .هيشوآ نوج ناك هنكلو ،هيلع دسحُي Q يذلا
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         دلان         
 "!تاحام
 ،لوهلل اي" :يل نولوقي اوناك ةكدلا يف |بع�لا .ههجو ىلع ملQاو ةمدصلاب ئيلم اريبعت رهظ .هيفتك زه نوج        
".بعQ نم هل اي .بردhا اهيا بع�لا كلذ ىلا رظنا
 :مقطلاب متهي يذلا ،تربلآ تربخا .|نس 10 لبق تمت دق ةقفصلا نأكو ".هرما تربد دقل ،اوقلقت Q" :مهل تلق        
 نا لبق بعلhا اذه رداغن نل" ،رتيبل تلق ".|طوشلا |ب ام يدنع نوينيك رضحاو |يرادQا ةروصقم ىلا بهذا"
 "،ىتفلا اذه انل عقوي
.نوينيك ينلأس "؟ةجردلا كلتل ديج وه له"        
 .عقوي هلعجاو بهذا" .تلق "!هببسب يفصن عادص نم يناعي هيشوآ نوج"        
 8 اوضرع ديردم لاير نأب انورذح .ونايتسيرك ةثداحم عيطتسي ناك نا لأسو نوبسيل |يرادا نوينيك ثداح        
 .هلجg هينج نويلم
 .هل تلق ".اذا 9 مهيلع ضرعا"        
 ماما .دتيانوي رتسشناh عقو ول اريثك بحنس اننا هانربخا امدنع هلامعا ليكو عم ةريغص ةفرغ يف ودلانور ناك        
 كش Q .لوQا قيرفلا يف ابعQ نوكتس كنكلو ،ن{ا نم كلذ كربخا ،عوبسا لك يف بعلت نل" ،هل تلق زيدنيم يخروخ
 ".كب متهنس نحن .تقولا عم انه عضولا ىلع دوعتلا كيلع بجوتيسو ،كرمع نم 17 ـلا يف تنا .كلذ يف
 نا انيلع ناك .يلاتلا مويلا يف انيلا اوتأي يكل هيماحمو زيدنيم يخروخو هتخأو هتدلاولو هل ةصاخ ةرايط انرجا        
 يف تبس حابص لك يسفنب |بوهوhا |بع�لا دجا يكل بهذا تنك .ةياغلل امهم ناك كرحتلا ةعرس .ةقفصلا ممتن
 هنا ملعت ابعQ دجت امدنع عئار روعش هنا نم دب Q" :ةمهhا كلتل مهفظوا تنك نيذلا لاجرلل لوقا تنكو وكس�ج
 ".بولطhا بع�لا
 باهذلا نع "ندنل كاج" باتك ىلع ادنتسم ناك يذلاو ،"جناف تياو" ،امليف دهاشا تنك يلايللا ىدحا يف        
 تبسلا حابص يف ةارابم دهاشت افقاو نوكت .بهاوhا فاشك هب رعشي ام اذه .بهذلا نع ثحبلل "كيادنولك" ىلا
 ناك .نوبزيل يف مويلا كلذ يف هب ترعش ام اذه .نوتلراشت يبوب وا زجيج نيار وا تسيب جروج هبشي ابعQ ىرتو
 .يل ماهلا ردصم
 لوب نم ىتا روعش ربكا يناث .مدقلا ةرك يف ةيبيردتلا يتريسم يف هتبرج سامح روعش ربكا كلذ ناك        
 بعلم يف انك .ةباصQا ببسب بعلي Q ناك نيوكساجو طوبهلا نوعراصي اوناك لساكوين .رخآ ببسلو ،نيوكساج
 نكي مل .بعلhا فصن يف سيسوم يميرو دياستياو نامرونب تبعل .حصفلا ديع ةرتف يف |نثQا موي سميج تنيس
 نم ترط .هسأر ىلع حسم مثو ،يماماو ةكدلا ماما سيسوم يمدق |ب نم ةركلا بعلو نيوكساج ىتا .�هس اطسو
 "… ـلا كلذ فقواو بهذا" ،تخرصو يناكم
 اوبهذ .مهلوح بعل امدنع أطخا هناو ةعرسب مهيلع مكح هنا نيوكساج اوعنقي نا اولواح سيسومو دياستياو        
 .هفاقيا اوعيطتسي نا نود نم مهلوح صقرلا يف رمتسا نيوكساج نكلو .هبيدأتل
 ،فقوhا كلذ ربتخت امدنع .ماهنتوتل هوعاب لساكوين نكلو .فيصلا كلذ يف هعم دقاعتن يكل انعسوبام لك انلذب        
 كلذو .بيردتلا يف ةعاس لك اهنع ثحبت يتلا تاظحللا نم ةدحاو ربتخت كنا فشتكت ،كنيع ماما ةبهوhا هذه ىرت
 .مويلا كلذ يف نيوكساج مض ةلواحمب عرها ينلعج فاشتكQاب روعشلا
 يدان حلاصل هوعيبي مل مهنg نيديعس اوناك جنيتروبس نأب رعشا .ةقفصلا مامتا يف نوينيك حجن ،ودلانور عم        
 طرش عم ،هينج نويلم 12 ىلا ةقفصلا ةميق تعفر تافاضا عم ،ةمات ةلوهسو ةعرسب ةقفصلا مامتا مت .ينابسا
 لبق ةليلق مايا .هعاجرإب رارق ذاختا جنيتروبس يدان عيطتسيس ،مايQا نم موي يف هعيب يف انركف اذا اننا وهو دحاو
 مل .هينج نويلم 80 غلبمب نكلو هعاجرا نوعيطتسي مهنأب جنيتروبس ربخن نا انيلع ناك ،ديردم لايرل هعيبن نا
 .مهنم اكيش انلصي مل امدنع برغتسن
 هتدلاو .اديج كلذ ناك .هعم هتخأو هتدلاو اوتا ،"ريشيشت" ةقطنم يف ةديدجلا هتايح ونايتسيرك أدب امدنع        
 .ةدشب اهتيموما رهظت تناك .ادبا ةرورغم نكت ملو ةحيرصو ةديج ةأرما تناكو ،عقوتhاك هيلع اريثك فاخت تناك
 .كلذ ىلا امو كنبلا تاباسحو لزنملل هجاتحي امب نومتهيس اوناك "سواهروم يراب" و "|ل" نأب ودلانورل تحرش
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 دهب كانه اورقتساو "جيا يلردلآ" نم ةبيرق نكاسم مهل اندجو
 نيذلاو "سيوبواك سQاد" قيرف اهكلمي ةرئاط يف نوبسيل جنيتروبس ةارابم دعب اكيرما نم |مداق انك        
 :ودلانور نع ةلحرلا لاوط سامحب نوبلطي اوناك ليفينو زلوكسو زجيجو دنانيدريف .فيصلا كلذ يف انل اهورجا
 ".انه هورضحا ،انل عقوي هولعجا"
 .زيمم بعQ هنأب رعشي ناكو هنع ءيش لك نوفرعي انيبعQ نا ملعي وهو تابيردتلا رقم ىلا ىتا ودلانور ،اذا        
 .هدعاس كلذ نا دقتعا
 ةكد ىلع ةارابhا أدب امدنع ،2003 سطسغا 16 يف دروفارت دلوQا يف نوتلوب ماما ناك هل روهظ لوا        
 نكلو ،هنم ةركلا ذخاو بعلhا فصتنم يف نميQا ريهظلا هلقرع .ةريح يف نوتلوب يعفادم فاطم ىهتنا .ءQدبلا
.تركف "،لاح يا ىلع ،ةعاجشلا هيدل" .لاحلا يف .ىرخا ةرم ةركلا بلطو اعيرس ضهن ونايتسيرك
 ،هتدارإبو ،اهدعب .افده ليجست نم يورلتسن ناف عطتسي مل .ءازج ةبرضب زافو هتلقرع مت ةيلاتلا ةقيقدلا يف        
 ناف ىلا اهررم يذلا زلوكس ىلا امهادحا تلصو .|تزاتمم |تيضرع عنصو نميQا حانجلا ىلا كرحت ودلانور
 يف روهمجلا .يناثلا انفده لجسيو ىمرhا لخاد زجيج اهلمكي نا لبق اهدعبا سراحلا نكلو اهلكر يذلا يورلتسن
 لاطبQا عنصي دروفارت دلوQا روهمج .مهنيع ماما رهظي حيسhا اوأر مهنأكو كلذ ىلع اودر بعلhا نم هاجتQا كلذ
 دتيانوي رتسشنام ريهامج ىلع رثا بعQ رثكا ناك ودلانور .هنوسدقي اهدعبو مهفقوي نا عيطتسي ابعQ نوري .ةعرسب
 ةبهوم نكلو ،ةياغلل ةئيرج ةيبذاج كلمي ناك كيرإ نg ،عبطلاب انوتناكب نراقُي نا ادبا عيطتسي نل .انوتناك كيرإ ذنم
 .اروف ةحضاو تناك ودلانور
 بع�ك هتمظع دكا 2009 يف لاطبQا يرود يئاهن فصن يف لانسرآ ماما ودلانور هلجس يذلا فدهلا        
 وحن مجهت امدنع" :هل لوقا تنك امئاد .ةكلهم ةعرسب ودلانور ىلا ينور ىلا كراب نم ةركلا تكرحت .ةدترم تامجه
 .كتيقوت نسحتو كسفن ءاطبإب موقت كتاوطخ عسوت امدنع ".كتاوطخ ديدمتو ةعسوتب امئاد مق ،لجست يكل ىمرhا
 لعف .لضفا ةصرف كلقع يطعت ئطبت امدنع نكلو ،كدسج يف لقا ةرطيس كلمت ةريبك ةعرسب يرجت لازت Q امدنع
.هدهاشو بهذا .كلذ
 رتلاو ينلأس ،0-3 لاوليم انبلغ ثيح ،فيدراك يف 2004 يزيلجنQا داحتQا سأك يئاهن لبق ام عيبرلا يف        

 .مهلحارمو انيبعQ بهاوم نع يدعاسمك سرام يف انيلا مضنا يذلا ثيمس
 "؟ةراهhا كلتب اقح وهأ" ،يل لاق "،ودلانور نع اذام"        
 ".ةيسأرلا تاركلا يف ميظع هنا .اضيا ةيسأرلا تاركلا يفو .قدَصُي Q ،معن" :هل تلق
        Qيف كلذ لعفي هارا .ةيسأرلا تاركلا يف ميظع اذه ودلانور نأب ينربخت امئاد" :ددرتب رتلاو لاق ،اقح 
 ".تايرابhا يف سيل نكلو ةيبيردتلا صصحلا
 .يل لاق "،ملعا ،ملعا" .رتلاو وحن ترظن .ةقراخ ةيسأر نم ودلانور لجس ،ماهجنمرب ماما تبسلا كلذ        
 ىتفل ديج ".هب سأب Q سيل كاذ لهاك ميت" :يمقاطل تلقو يئاهنلا فصن يف دنQردناس نومزهي لاوليم تيأر        

 مايQا كلت يف هئارش كناكمإب ناك .ةرشحلا لثم .ةياغلل اجعزم ناك هنكلو ةركلا عم ةيقيقح ةبهوم كلمي Q .ريغص
 دجاوت نكلو .ةارابhا كلت يف ةياغلل ايناودع ناك زياو سينيد .ديج قيرف يف ةريثك افادها لجسيس ناك .نويلمب
Qنوكا نا ىنمتا اقح" :ركفت كلعجي ناك يذلا عونلا ،|نسلا ىدم ىلع هلثم |ضيغب نيريثك |بع Qةيناث ابع." 
 .كلذ نم دكأتم انا ،يمايا يف وجنيس نكي مل .زياو سينيد نع كلذ نولوقيس نيريثكلا
 ناو ىتح لخدتي ناك زياو .عادخلاب ةيناودعلا نم رفت نا عيطتستس مويلا مدقلا ةرك يف اباذج نوكت امدنع        
 نوبعلي نيذلا :|يناودعلا |بع�لا طاقتلا بعصلا نم نوكي ،ةيلاحلا مدقلا ةرك يف .اديج هتعدخ بعل .ارخأتم لصو
 .مويلا كلذ يف لاوليم رمد ودلانور نg ،امهم مكي مل كلذ نكلو .نوذؤي يكل نولقرعيو
 لاغتربلا ةكدل زمغ امدنع 2006 ملاعلا سأك يف تناك ،عبطلاب ،ودلانور عم اهانهجاو يتلا ةديحولا اماردلا        
 دعب �كاشم نوهجاوي فوس |بع�لا نا سانلا عقوت يف كلذ ببست .ويلافراك ودراكير ىلع ينور نيو سهد نا دعب
 .ودلانور موي ذقنا نم وهو مويلا كلذ اعئار ناك ينور .ةيناث ايوس اوبعلي نا اوعيطتسي نل مهنا ةجردل ةثداحلا كلت
 يا نوهجاوي Q مهنا ملاعلل اونيبي يكل ايوس ةلباقم |نثQا مه اومدقي نا حرتقا .يب لصتي نأب هتربخاو ينور تلسار
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 امب تعنتقا .افيزمو اعيرس ودبيس كلذ نا لاق هنكلو ،ينور حارتقا نع ن�يف كيم عم تثدحت يلاتلا مويلا يف        
 هنأب رعش .كلذ دعب رتسشنام ىلا عجري نا ليحتسhا نم هنا نظ يذلا ،ودلانور بجعا ام وه ينور مرك نكلو .هلاق
 نا هعنقي يكل ةديدع تارم ينور هب لصتا .هلتقتس تناك ةفاحصلا ناو رتسشنام ىلا قرطلاو لبسلا لك قرح دق
 تايرابhا يف دتيانويلا يبعQ |ب كلذ ثدح دق ذا ،اهعون نم ىلوQا ةهجاوhا كلت نكت مل .اديج لازي Q ءيش لك
 زلياتس يبونل ةارابم لوا كلت تناكو ،1965 يف ارتلجناو ادتلكسا ةارابم ىلا �يلق عجرنلف .اضيا لبق نم ةيلودلا
hيبون ".سينيد ،قيفوتلا كل ىنمتا" ،هل لوقي يكل هيلا يبون بهذف ،ادنلتكسا طخ ىلع افقاو ول سينيد تناك .هبختن 
 .كانه يبون مدُصف ".…ـلا يزيلجنQا اهيا ينع دعتبا" ،�ئاق هيلع در يذلا ،سينيد سدقي ناك
 نكلو .مويلا مدقلا ةرك يف يعيبط ءيش اذهو ،ينور ةبقاعم ىلع هثحي يكل مكحلا وحن ودلانور ضكر ،معن        
 دتيانوي رتسشنام يف بعللاب ركفي نكي مل .هبختنh ةارابhا كلتب زوفلا - مويلا كلذ ديحو ءيش يف ركفي ناك ودلانور
 .هطروت ببس مهف هنا احضاو ناك هانرز امدنع .كلذ ىلع مدن دقلو .ملاعلا سأك ةارابم كلت تناك .لبقhا مسوhا يف
 ةزمغلا اذل ،مكحلا عم لكاشم يا يف طروتلا نع دعتبي نا لاغتربلا بردم هربخا .ةئطاخ ةقيرطب اهمهف مت دق ةزمغلا
 كلت عم لوقي نكي مل هنا يل لاق امدنع هتقدص .ينور درط يف لاعفلا هرودب هتحرف مهيري يكل ةكدلل ةهجوم نكت مل
 ".هدرط يف تببست ،هرما تيهنا" :ةزمغلا
 يف هدعاس ينور لاصتا .ادجاوتم ناك زيدنيم يخروخ .اعم ءادغلا ةبجو انلكاو لاغتربلا يف �يف يف انلباقت        
 عجارتلا نكلو ،دتيانوي رتسشنام ىلا اوتا يذلا |بع�لا عجشا نم تنا" ،ونايتسيركل تلق .�يلق حايترQاو هيأر رييغت
 هل ةحيبق ىمد نوقلعي اوناك .هعم طبضلاب ةثداحلا سفن تثدح" :1998 يف ماهكيب ةثداح تركذ ".اعاجش سيل ن{ا
".رمQا هجاوو اعاجش ناك هنكلو .ناطيشلا هيبش ناك .ندنل يف تاناحلا ماما
 ةارابم يف كلتك امارد دعب هيلا بهذت ناكم أوسا - ماه تسيو ماما تناك ةثداحلا كلت دعب ماهكيبل ةارابم لوا        
 ماما تناك ودلانورل ندنل يف ةيلاتلا ةارابhا .ودلانور تربخا".اذه ىلع بلغتت نا كيلع بجي" .اعئار ناكو - ارتلجنا
 :قدصت Q ةنيهم تارابعب خرصي باش تعمسو ،|يرادQا ةروصقم نم ةارابhا تعبات .ءاعبرQا ةليل يف نوتلراشت
 ودلانور ملتسا ،لوQا طوشلا ءاهتنا لبق قئاقد 5 .هنم تجرخ يتلا ةبذهhا ءايشQا نم ناك "|عللا يلاغتربلا اهيا"
 نظ امبر .كلذ هتكسا .اددجم هيسرك نم مقي مل باشلا كلذ .ةضراعلا لفسا يف ةركلا ددسو |بعQ 4 زواجتو ةركلا
 .ودلانور ثحي هخارص نا
 ناك ينور .نورجاشتيس بابشلا ءQؤه .ينور عم ةديج ةق�ع ىلع ناكو اديج مسوhا أدب ،اديج ناك ودلانور        

 هيقبن نا انعطتساو م�سب جثداحلا ترم امدنع اريثك تحترا .عضولا دعاسي مل ودلانور لخدت نكلو ،لاح يأب درطُيس
 .2008 يف وكسوم يئاهن يف لاطبQا يرودب زوفي نا عاطتسا يذلا قيرفلا يف انعم
 رتيب عم ،"ركوو نيد" عيذhا عم BBC ـلا ةانق اهتفاضتسا ةبوجاو ةلئسا ةسلج ترضح ،2012 فيص يف        

 ةينب كلمي ودلانور" :ناك يباوج "؟يسيم ما ودلانور ،لضفQا بع�لا وه نم" :باش لأس .سيادرQا ماسو لكيامش
 ارحس كلتمي يسيم .عرسا وهو اريثك هدعاسي هلوط ،ةيئاوهلا تاركلا يف لضفا وهو يسيم نم لضفا ةيمسج
 ".رمدم هيلع طيسبلا ةيبذاجلا مكحت .شير ىلع تعقو ةركلا نأكو .همدق ةركلا سملت امدنع
 هتطقن تناك .كلذ لعف عيطتسي Q يسيم نكلو ءيس قيرف يف بعلي نا عيطتسي ودلانور نا لكيامش لاق        
 نا يه رتيب ةطقن .هيمدق ىلع ةرحاسلا تاطقللا كلت ةعانص نم نكمتيس ناك يسيم ،اضيا كلذ عم نكلو .ةفصنم
 لك يف .اضيا امئاد هيذغت نا كيلع نg اضيا ههبشي ودلانور .هل ةهجوhا اتسيناو يفاشت تارك ىلع دمتعي يسيم
 يف مهنم يا عضو نg لضفQا بع�لا نم ادكأتم نوكا نا ليحتسhا نم هنا ىرا لاؤسلا اذه اهيف تلؤس ةرم
 .ائطاخ نوكيس يناثلا زكرhا
 ديردم لاير ىلا هترداغم دعب ىتح ترمتسا يتلا انتق�ع ،يل ةبسنلاب امهم انل زاتمhا هئادا ناك ام لثم        
.ةريصقلاو ةفيزhا تاق�علاب ةئيلم ةبعل يف ادج يندعسي ءيش اذهو :انقارف دعب ةايحلا ديق ىلع انتق�ع تقب .ةمهم
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 اريثأت |بع�لا رثكا ناك .اهتيجيتارتساو ةبعلل اعئار اسح كلمي ناكو ،ةعاجشلاو ةقاطلاب ائيلم ابعQ ناك |ك يور
 ةفرغ يف يلاعلا زفاحلا دوجو نع مئادلا دكأتلا مه ينع حازا يور .هيف اعم انلمع يذلا تقولا يف ليدبتلا ةفرغ يف
 .بعQ نم ةدعاسhا كلت ضفري نا بردم يا عيطتسي Q .ليدبتلا
 لوح ةيوق ءارآ يدل .تراهنا دق انتق�ع تناك ،2005 ربمفون يف دتيانويلا |ك يور رداغ امدنع نكلو        
 .انيدانل ةلئاه ةعفاد ةوق ناك اذاh |با نا يلع بجي ،Qوا نكلو .كيتليس ىلا همامضنا ىلا تدا يتلا ثادحQا
 دعب هبضغ اوهجاو |بع�لا نم ريثكلا .اروف كهجاويس ناك ،كعسوبام لك لعفت Q كنا |ك يور نظ اذا        
 لك يف .هتيصخش يف ةئيس ةزيم تناك كلت نا طق رعشا مل .هنم ئبتختل ناكم يا كانه نكي ملو ةطلغلا كلت باكترا
 :انوتناك كيرإ ،سورب فيتس ،نوسبور نيارب.قيرفلا تافرصتو لاعفا ليكشت يف تدعاس ةيوقلا تايصخشلا ،يتقو
.يدانلاو بردhا ةدارا اوضرف |بع�لا ءQؤه
 لوا .اروف ةارابم دعب |لنيردgاب ةئيلhا تاظحللا يف |بع�لا اوبوجتسا ام اردان |بردhا ،بع�ك يمايا يف        
 دقل ،تنا" :ءاhا تحت تاهجاوم ثدحت وا .مامحتسQا ةفرغ يف كلذ ثدحي ةداعو ،|بع�لا نم يتأت تناك تاماهتQا
 "…تنا ،ةصرفلا كلت توف
 اذا يننا اديج ملعا تنكف .ليجستلاب رخ{ا قيرفلل اوحمس مهنg |عفادhاو سارحلا مهتا امئاد تنك ،بع�ك        
 كلت .قباسلا يف مهتمهتا نيذلا فلخلا يف |بع�لا نم تاماهتQا كلت ىقلتأس تنك ،رخ{ا ىمرhا يف ةصرف تعضا
 اودقتني وا اوللحي نا اودارا اذا .ةارابhا دعب مهيأر نع |بردhا ربعي ،مايQا هذه .احيرص نوكت نا يف رطاخhا تناك
 .ةقيقد 15 وا 10 :اريثأت ققحت نا عيطتست |ح اروف ةياهنلا ةرفاص دعب بردhا لخدت نم ءزج كانه ،اوحدمي وا
 .قيرفلا ىلع هتدارا ضرفي نا لواحي ناك امدنع اماردلاو عئارلا ف�خلاب ةئيلم تاظحل كانه تناك ،يور عم        
 .ةوقلاب مهنودعبي نا |بع�لا رطضا .نولتاقتي يورلتسن نافو يور ناك ،ليدبتلا ةفرغ تلخد امدنع ،تارhا ىدحا يف
 هبولسا .اشحوتمو ابعرم اصخش ناك .كلذ اولعفي مل ةيرثكQا نg ،يور هجاويل اعاجش ناك يورلتسن ناف لقQا ىلع
 .اضرا سانلا حرطي نا ،مجهي نا وه بضغلا دنع
 يور دعي مل هنا كردا امدنع ريغت |ك يور كولس نا - ةطقنلا هذه ىلع شوريك سولراك يعم قفتيو - دقتعا        
 رييغت انلواح ،نسلاو تاباصQا ببسب هاوق ضعب دقف هنأب هتعانق ىلا كلذ دنسن .كلذ نم نيدكأتم نحن .ميدقلا |ك
.اضيا انتحلصمو هتحلصh ،هتفيظو
 قيرفلا يف هليمز اهيف ىقلت ةرم لك .ةركلاب مدقتلاو بعلhا لك لوح موجهلا نع هينثب هرود ريغن نا انلواح        
 ،ةركلا انيبعQ نم بعQ ىقلت اذا نأب نمؤن دتيانولا يف انه .ةرهاب ةزيم كلت تناك .هنم يور اهبلطي ناك ،ةركلا
 لبقت عطتسي مل هنكلو ،كلذك لماعتلاب هل حمسي مل رمع يف ناك يور .ةمجهلا يف دعاسي عيمجلاو ،هعم انلك كرحتن
.ةديدجلا ةقيقحلا
 ناك .هرورغل اريثك ةhؤم نوكتس تناك ةقيقحلا كلتل م�ستسQا نكلو ،هربخن انك ام ةقيقح ىري ناك هنا نظا        
Qا يف .هفغش لوح عنُص ابعhامدنع هيلع رهظت فعضلاو يدسجلا بعتلا تام�ع تأدب ،ف�خلا قبس يذلا مسو 
 سفن نوكت نا نكمي فيك نكلو - هسفن بع�لا نكي مل .ةيعافدلا هتفيظوب موقي يكل ءارولا ىلا عجري نا بجي ناك
 ؟ليوط تقول ةشحوتhا كراعhا ةهجاوم و ةبكرلاو كرولا يف تايلمع دعب بع�لا
 مهف كيلع بعصي تانيث�ثلا لخدت امدنع نكلو ،ةزيمم تناك تايرابhا يف يور اهرهظي ناك يتلا ةقاطلا        
 لماعتن دعن مل ،انل ةبسنلاب احضاو رمQا حبصا .تاحاجنلا كلت لكل كتداق يتلا كتعيبط رييغت عيطتست Q .كئاطخا
 .|ك يورلا سفن عم
 يف نكلو .كانه نم ةارابhا يف مكحتي نا عيطتسي .طسولا يف زكرhا سفن يف ىقبي نا هربخن نا ناك انلح        
 نع ىلختي نا عطتسي مل ةطاسبب هنكلو ،رخآ صخش يا نم رثكا كلذ ملعي ناك هنا ،ايصخش انا دقتعا ،هلخاد
 .ميدقلا هرود رحس
 هنا نظي ناك .كيتليس ىلا مامضنQاو يدانلا هترداغمب تهتنا يتلا انتاهجاوh ديعبلا ىدhا قايس كلذ ناك        
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        ترداغب تا               
 نيار نكلو ،نسلا يف ربكت Q يتلا ةيلايخلا ناب رتيب ةيصخش ىلا بعQ برقا زجيج نيار .كلذك دحا Q ."ناب رتيب"
 هاوتسم روهدتب تببست يتلا يه كرولا يف هتلكشم .ةدع نم ىناع يور .طق ةريطخ تاباصا يا نم يناعي مل
 .يندبلا
 رقم ىلا ةلحر ءانثا ،06-2005 مسوم ةيادب لبق ةيريضحتلا ةلوجلا يف رهظ انتق�ع يف ريطخ قش لوا        
 قفارم مظعا ىدحا ىلا انذخاو ،هتركف تناك اهنg ناكhا زهجي يكل بهذ شوريك سولراك .لاغتربلا يف تابيردت
 .|بع�ل ازاتمم كلذ ناكو ،ةريغص تويبو ،ةضاير ةلاص ،بيردت بع�م .قدصي Q ناك ."وبول ود هيلاف" .بيردتلا
 نكلو .ليمج لكشب للفلا يف |بع�لاو مقاطلا رقتسا .اسنرف نم فيصلا ةزاجا ةياهن دعب كانه تلصو        
 .يور عم اسوباك هجاوي سولراك ناك .ينرظتنت تناك ةئيسلا رابخQا
 بولطhا ىوتسhا نم لقا اوناك "وبول ود هيلاف" يف تويبلا نا نظ يور نا حرش سولراك .ةلكشhا نع تلأس        
 .فييكتلا رقتفت تناك فرغلا ىدحا نg لوQا تيبلا يور ضفر ،سولراكل اقفو .هتيب يف ءاقبلل ادعتسم نكي ملو
 نا ديري ناك .هذخأي مل يور .اعئار ناك ،يسفنب هتيأر يذلاو ،ثلاثلا تيبلا .يناثلا تيبلا يف ترظ ةهباشم ةلكشم
 .هتلئاع عم "وجQ ود اتنيوك" ةرواجhا ةيرقلا يف ىقبي
 .ينملكي نا ديري هنا ينربخاو يور يلا ىتا .ةليمج ةليل تناك .قدنفلا ءانف يف يوش ةليل انمظن ،ةليل لوا يف        
.تلق "،دغلا يف ملكتنس .ن{ا هتقو سيل ،يور اي كقحب"        
 ".ةديج اهنا ،تويبلا تيأر" .ثيدحلاب تأدب "؟يور ،ثدحي يذلا ام" .ابناج هتذخا بيردتلا دعب        
 .سولراك نم يكشتلاب أدب مث .فييكتلا ةلكشم اهنم ،يواكشلا نم ةليوط ةمئاق ركذو رمذتلاب أدبو ،يور راث        
hزعنم حبصا .انعم هتق�ع يف ارتوت كلذ ببس .ادقن هلك كلذ ناك .كلذ ىلا امو ؟انه ريضحتلاب موقن اذاQ كلت يف 
 .عيمجلل ةديج ةلحرلا نوكت يكل ادهاج لمع سولراك .ينظ بيخ .ييأر يف ،ةلوجلا
 كلذب عنتقي مل .لقQا ىلع سولراكل رذتعي يكل بتكملل يور راضحا يلع بجي هنا تركف ،ةلحرلا تهتنتا امدنع        
 .ادبا
 ".تريغت تنا" ،يور يل لاق ،ةرم تاذ لادج يف |طروتم انك امدنع        
 ةلود 20 نم |بعQ انيدل .ن{ا فلتخم ملاع يف نحن .سمQا وه سيل مويلا نg ،تريغت عبطلاب ،يور" ،هتبجا        
 ".ريغتا مل نا اوجنأس نكا مل .كلذ ىنمتا ؟تريغت يننا لوقت .انه ةفلتخم
".لجرلا سفن تسل" :لاق        
 |بع�لا ماما ةيلوؤسم يا رهظت مل .دئاقلا تنا" .ماظنلا نع جرخ هنا هل تلق .يوق لادج .ايقيقح اراجش ناك        
".ةديج نكاما .ةليمج اتويب اوناك .قدنف يف شيعت نا كنم بلطن مل .نيرخ{ا
 يور دقتنا |ح ،MUTV ةانق ىلع ةقلحلا تتا مث .كانه ذنم ةق�علا طقاست أدب .ينرداغي مل ءيسلا روعشلا        
 MUTV ت�باقh ةبوانم ماظن كانه ناك .مهفئاظو يف اولشف هلوق دح ىلع مهنg نسلا يف راغصلا |بع�لا ضعب
 امدنع ةياغلل امتهمنكا مل ،هربزلديم ماما انتارابم دعب |نثQا موي يف .ليفين يراج ىلع رودلا ناك ةبسانhا هذه يفو
 .يل ةبسنلاب امهم ارما نكي مل .يراج ناكم ذخا يور نا يفحص ينربخا
 تيقلت ،ارصع ةعبارلا ةعاسلا ةبارق يف .تبسلا ةارابم ببسب اريثك نيرخ{ا |بع�لا دقتني ناك يور نكلو        
".اذه دهاشت نا بجي" :لزنhا يف ةhاكم
 نيذلا ادنلتكسا يف سانلا" يف ككشو ،"لوسك عفادم" ـب نوسدراشتير ناريك يور فصو ،ةلباقhا يف        
 20 تبعل كنgو ايعوبسا هينج 120,000 غلبم ىقلتت كنg طقف" ،دناندريف وير نع لاقو "رتشيلف نيراد نوحدمي
 ".مجن كنأب دقتعت ،ماهنتوت ماما ةديج ةقيقد
 بحي يذلا ام اوملعي يكل نورظتني اوناكو ينم رارقب ريوصتلا فقوت .اروف ليج ديفيد ةفاحصلا مقاط فتاه        
.تلق ".هيلا رظنأسو حابصلا يف ادغ يبتكم ىلا طيرشلا اورضحا ،انسح" .طيرشلا كلذب هولعفي نا
 ناك يور .راس رد ناف .ثيمس نQآ .كلذ ىقلت رشتيلف نيراد .لكلا حبذ دقل .قدصا نا عطتسا مل .يهلآ اي        
 .اعيمج مهطقسي
 لصتا .كانه يدانلا ةسردم ةرايزل يبد ىلا باهذلا تططخ دق تنكو ،عوبسQا كلذ يف ةارابم كانه نكي مل        
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        ذلا               
 .رذتعق يور نا اعقوتم كانه تبهذ .كانه باهذلا ينم بلطو ليدبتلا ةفرغ نم حابصلا كلذ ليفين يراج يب
 متنا" .تعمسام قيدصت قدصا مل .بيردتلا ف نيديعس اونوكي مل |بع�لا نا ةعرسب لاق يراج .يدعقم يف تسلج
 .رومQا بيلقت ةلواحم يف ريثأتلا كلذ لمعتسا هنا دقتعاو ليدبتلا ةفرغ يف ةريبك اريثأت كلمي ناك يور .تلق "؟اذام
 عنصي ام كلذ نكلو ،اريثك نيرامتلا ضعب ديعي هنا نكمhا نم ناك ،معن .اعئار ابردم ناك شوريك سوراك ،اوعمسا
.ةداعلا :|بع�لا
 .ترداغو "؟نوملكتت نم عم …نانثQا متنا ،اوئدبت Q ؟نيرمتلا نم اوكتشت يكل انه ىلا ينوترضحا" .تبضغ        
        Qا كلت يف هتلعفام" .طيرشلا نع ملكتلاب تأدب مث ".ثدح ام ملعا" ،هل تلقو يلا يور ىتا ،اقحhناك ةلباق 
 ".كلذ راشتنإب كلوبقو .كئ�مز داقتنا .ةحزم ،ايزخم
 ناك ليج ديفيد .دهاشيل هلك قيرفلا ىتاو كلذب تلبق .نوررقي مهلعجو ويديفلا كلذ |بع�لا يرن نا يور حرتقا        
 نكلو .كلذ عم يدحول انا لماعتا نا لضفQا نم هنا نظ .ضرعلا ةدهاشh هل يتوعد ضفر هنكلو ،رقhا يف ادجاوتم
 .ضرعلا اودهاش مقاطلا لكو سولراك
 .هودهاشام نع هولوقي ءيش يا مهيدل ناك اذا |بع�لا يور لأس        
 ،هسفن دقتعي نم .نيودإ يور مجاهف .هئ�مز داقتنا هل قحي Q هنا يور ربخا .معنب هباجا راس رد ناف نيودإ        
 ةمجاهمب أدب مث .اضيا دور يور مجاهف ،راس رد ناف معد يورلتسن ناف ؟دتيانوي رتسشنام نع نيودا هفرعي يذلا ام
 .يل لضفQا كرت هنكلو .سولراك
 .يل لاق "ريينام" عم كف�خب يدانلا يف ةيصخشلا كتايح تلخدا دقل"        
 .نشتروف ،يورلتسن ناف ،زلوكس .ةرداغhاب |بع�لا أدب ،ةلحرhا كلت دنع        
 نا عيطتسي .اهروصتت نا نكمي يتلا ةيشحولا ةنسلQا رثكا كلمي .هناسل وه يور دسج نم ءزج ىوقا        
 هتلداجم ءانثا يننا وه مويلا كلذ يف هنع هتظحQ ام .ناسللا كلذب يناوث يف ملاعلا يف ةقث سانلا رثكا فعضي
.وكس�ج نبا اناو كلذ مكل لوقا ،افيخم ائيش ناك .ةريغص ءادوس زرخ هبشت تحبصا ىتح قيضتلاب هانيع تأدب
 دهشhا كلذ نا لاق .كلذك ادهشم هتايح يف دهشي مل هنا لاق .يبضغ ىدم سولراك ىأر ،يور رداغ نا دعب        
 .يل لاق "،ديكأتلاب" .هتربخا "،سولراك ،لحري نا بجي" .ةفرتحhا مذقلا ةرك ةيدنا يف هتريسم يف هدهش ءيش أوسا
 ".هنم صلخت"
 جرخن نا بجي" ،هل تلقو يبد نم ليج ديفيدب تلصتا يننكلو ،ءاعبرQا ىتح رتسشنام يف ادجاوتم نكا مل        
 .لاقتنQا اوديأ نيذلا ،زرزيلجلا ملكي نا جاتحي هنا لاق .رخآ رايخ يا كانه دعي مل ،هتلق ام نم هنا ناك هدر ".يور
 نا دحا يا عيطتسي Q .ةيميركت ةارابم يف هنومركيسو هدقع ىلع ىقبت ام عفديس يدانلا نا ليج ديفيد عم تقفتا
 .يور انملظ اننا لوقي
 فتاه دق هناو ،ةعمجلا موي اندنع نوتأيس اوناك زرزيلجلا نا ديفيد ينربخا ،طسوQا قرشلا نم تعجر امدنع        
 انركذو ،انرارق نع مهانربخاو عامتجQا يف يورو لكيام عم انثدحت .هعم عمتجن نا دون اننأب هربخنل يدينيك لكيام
 .ليصافتلا لك
 دعب نكلو .يسفنب دتيانوي رتسشنام يف هتريسم يهنا مل يننg هنظ باخ دق هنا كلذ دعب م�ع©ل لاق يور        
 .ةيناث هعم طروتا نا ىتح وا هعم ىرخا برح يا درا مل .هنم تيهتنا ،ةهجاوhا كلت
 .مهنم لك هجو ىلع ةمدصلا تظحQو ،|بع�لا تربخاو بيردتلا بعلم ىلا تجرخ        
 ،شاقنلا لبقت Q قئاقح ىلا ادانتسا اعيرس ررقا تنك امدنع تناك بردمك يتاظحل لضفا نأب امئاد ترعش        
 ةفرغ يف ربكا ةوق يور كلذ يطعيس ناك ،رمQا تلهاجت اذا .يل ةبسنلاب احضاو ةمزQا هذه لح ناك .ةعانق ىلع
 ام ،احيحص نكي ملو .هفرصت يف ئطخي مل هنا سانلا عنقي يكل رثكا تقوو ،احيحص ناك هنأ نم ربكا ةقثو ليدبتلا
 .ائطاخ ناك هلعف
 ءيش لوا .دتيانوي رتسشناh قباس بعQ |ك يور حبصا امدنع يضاhا نم اهارن ةريثك ءايشا كانه ناك        

 .يثراكام كيم ،ادنلريآ بردم عم راجش دعب بختنhا يور رداغ امدنع ،2002 ملاعلا سأك ةثداح نوكيس
 ،ءاشعلا ةبجو ىلا يعم يفتاه ذخآ مل .60 ـلا يد�يم ديعل عوبسا ةدh ةلحر يف هعم ينذخأ نترام يخا        
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ضوا .يب لصتي نا لواحي ناك هنا لوقي يدينيك لكيام ناك .فتاهلا نر ،انرداغ امدنعو ،هفتاه رضحا نترام نكلو
 .هعم ثدحتت نا بجي" .ملاعلا سأكل زيهجتلل ادنلريا بختنم دجاوت ثيح ،نابياس يف كانه راث دق اناكرب نا لكيام
 .ةجردلا كلتل اعوجفم لكيام ناك اذاh مهفا مل .امودصم تنك .لكيام لاق "،هيلا عمتسيس يذلا ديحولا لجرلا تنا
 يور ربخي نا تحرتقاف ،نري نكي مل لكيام يناطعا يذلا مقرلا .يثراكامو يور |ب ثدح يذلا راجشلا نع ينربخا
 .يب لصتي يكل
 .يثراكام نع هلك هبضغ يور جرخا "؟هيف ركفت يذلا ام ،ءامسلا قحب ،يور" .طخلا ىلع |ك توص تعمس        
 مهعم ةثداحلا هذه نولمحي مهو موي لك ةسردhا ىلا كلافطا لسرت نا عيطتست Q .ةحيصن هذه .أدها" :هل تلق
 لاوط ةصق ربكا هذه نوكتس .ملاعلا سأك تايئاهن ىسنا .اعشب ارما نوكيس .كتلئاع يف ركف .مهل ةيفلخك
 ".فيصلا
 ربخيو رمQا حلصي يكل ،طقف نانثQا مه ويثراكام دنع بهذي نا هتربخا .باوص ىلع تنك يننا ملعي ناك        
 مل .ةفاحصلاو م�ع�ل لصح ام بردhا حرش دق ناك ،يثراكام دنع بهذ امدنع نكلو .يور قفاو .بعليس هنأب بردhا
 .يورل عوجرلل ةقيرط كانه نكي
 .انه اهانددح يتلا ةيلاعلا ريياعhا هعم لمحيو ،دتيانوي رتسشنام بعQ هنg ياوق لماكب يور نع تعفاد        
 ناك قيرفلا دئاقكو ،كبضغي يكل عنقم ببس بيردتلا مقط نود نمو بولطhا ىوتسhا نود تابيردت رقم ىلا باهذلا
؟نزحلاو ىوكشلا ليطت مك :وه ةايحلا يف مهhا لاؤسلا نكلو .ىوكشلا يف قحلا لماك هيدل
 �جر ناك .يور كلذ نكلو .هبضغ كلامتي نا يور ىلع ناك ،ايروك يف ةياغلل ةئيس عاضوQا تناك ناو ىتح        
 .طارفQا ىوهي
 عيطتسا Q ببسلا كلذل .يتفيظو كلت تناك .كلذ نم ىنثتسم نكي مل يورو يقيرف يبعQ يمحا امئاد تنك        
 تنك نايحQا ضعب يف .مهدحول مهكرتل ةريثك بابسا تدجاوت ناو ىتح مهعم تفقو يتلا ةديدعلا تارملل رذتعا نا
 يبعQ دض نوكا نا عطتسا مل نكلو ،ةديدع تارم لاؤسلا كلذ يثاك يتلأس "؟ركفت تنك اذامب ،يهلآ اي" ،ركفا
 مهمرغا وا مهبقاعا نا رطضا تنك ،نايحQا ضعب يف .hlا ماما مهدقتنا نا لدب لولحلا دجا نا يلع ناك .يقيرف
 يتقو يف ةتباثلا ةدعاقلا تنخ دق يننأب رعشأس تنك .طق ليدبتلا ةفرغ قاطن جراخ جرخي مل كلذ نكلو عبطلاب
 .جراخلا يف سانلا تاداقتناو ماكحا نم مهتيامح لب ،اعافد سيل ،Q .عافدلا :بردمك
 نع ةملك يأب سمهت نا عيطتست نل انا يمايا يف .بردhا ةطلس قوفت ةرهشلا ةلاح ،ةثيدحلا مدقلا ةرك يف        
 دض مهذوفن نولمعتسي |بعQ نع عمسا امئاد تنك ،ةقح�لا ينينس يف .دكؤhا توhا نم فاختس تنك .كبردم
 نا ديري نh ههرك نع امئاد يكتشيو ملكتيس بع�لا .يدانلا اضياو ةماعلا معد |بع�لا ءQؤه يقلتو ،مهيبردم
 .ربكا تايلوؤسم هيدل نg ،كلذ لعفي Q بردhا نكلو ،عمتسي
 هيدل نا ضرتفي ناك .بردم هنأب ريكفتلاب أدبو يوركلا هراوشم ةياهن ىلا لصو هنا كردا يور نا دقتعا        
.بردم ةيلوؤسم تسيل كئ�مز دقتنتو خبوت يكل دتيانوي رتسشنام ةانق ىلا باهذلا عبطلابو ،ةيبيردت ةيلوؤسم
 نكلو .ليدبتلا ةفرغ يف اوناك نم عيمج مارتحا ةراسخ نم يور انذقنا ،ثبلا نم طيرشلا كلذ انفقوا امدنع        
 .هتياهن كلت تناك ،ةماسلا ةيتوصلا ةربنلا كلت ىلا يبتكم يف عامتجQا روطت امدنع

 ثدح ام لثم .ينذقنت تناك يتلا يه ةطلسلا نg ،مكحلاو ةطلسلا ةراسخ وه ادبا هب حمسا مل يذلا ديحولا ءيشلا
 |بع�لا .اعيمج راهننس اننا ،مدق ةرك يدان ريدي نا بعQ يا لواحي امدنع هن اروف تملع ،ماهكيب ديفيد عم
 .امراص نوكي نا عيطتسي وا ،امراص ابردم نوديري .كلذ نوبحي |يقيقحلا
 عيطتسي له .2 ؟Qاطبا انلعجي نا عيطتسي له .1" :بع�لا ركفي .ةئفاكم كانه .�جر بردhا نوكي نا نوبحي        
 ةلئسQا هذه ةباجا اذا .بع�لا َلبِق نم ةمهم تQؤاست هذه "؟انل اصلخم نوكيس له .3 ؟لضفا ابعQ ينلعجي نا
 نوكا مل يننكلو تايرابhا ضعب دعب ةيجازhا ديدشو بضغلا ريثك تنك .ديدشلا بضغلا نولمحتيس ،معن يه ةث�ثلا
 امدنع يننوملكي نل |بع�لا امبر .بقاوعلا نم قلق اناو تيبلا ىلا عجرا تنك يلايللا ضعب يف .بضغلا كلذب اروخف
 اوناك ،|نثQا موي نكلو .يدض نوططخيو ينم |بضاغ نونوكيس امبر وا .ةلبقhا ةرhا يف بيردتلا بعلم لخدا
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.ةيناث كلذ ةيؤر اوديري ملو يباوص دقفا ينوأر دق مهنg ،مهنم يفوخ نم رثكا ينم نوفاخي
 تناك .ديج جازم يف نوكي امدنع ةديج ةبحصو ديج ثداحم هنا .ةريثم ابتك أرقي هارا تنك .يكذ باش يور        
 ناك .اهلك ليدبتلا ةفرغ جازم ررقيس كلذ نg "؟مويلا يور جازم وه ام" :ينلأسيو يلا يتأي يعيبطلا ج�علا بيبط
 .ةيمويلا انتايح يف ةجردلا هذهل ارثؤم
 ريغتي ناك .ةيناثلا ةقيقدلا يف ايداعمو ةقيقد يف اعئار نوكي نا نكمhا نم ناك ،هجازم بلقتو هتاضقانت عم        
 .ةظحل يف هجازم
 ءQؤهو ،ليدبتلا ةفرغ يف هنم نوفاخي اوناك |بع�لا نم اريثك نg ،لصح ءيش لضفا هترداغم ،قيمع ىنعمب        
 ىلا انبهذ امدنع .كلذ نم اودافتسا كش �ب رشتيلف نيرادو هيشوآ نوج .هترداغم دعب مهتبهوم اورهظا |بع�لا
 لبق ءامحQا دنع |بع�لا ناجهتسQا تارفاص تلبقتسا ،2005 ربمفون يف سيراب يف ليل ماما بعلن يكل اسنرف
 تارفاص تهجوت نم رثكا مه هيشوآو رشتيلف .MUTV ىلع ةلباقhا يف يور هلاق ام ببسب ايئزج كلذ ثدح ،ةارابhا
 .مهل ناجهتسQا
 يكل نيرطضم اودوعي مل .ةفرغلا ءاجرا ةحارلا تمع .يور ةرداغم دعب تخرتسا ليدبتلا ةفرغ نا نظا        
 نكت مل اهكرت يتلا ةوجفلا ،ةعجارتم ةوق ناك هنg .ماودلا ىلع اهعقوتي ضعبلا ناك يتلا تاداقتنQا ىلا اوعمتسي
 لبق سولراك تربخاو زرجنير ماما كيتليس ةارابم يف هتدهاش .تاونس 3 ـب كلذ لبق هيلع نوكتس تناك امك ةريبك
 ".مويلا ةارابhا مجن نوكيس" ،ةارابhا
 نكي مل هديب ةارابhا ضبقي ناك يذلاو لاعفلا يور .لاعف ريغ ارود بعل .ةارابhا يف ادجاوتم نكي مل يور        
 دعب .اننيب رومQا تأده .ةقطنhاو قفارhاو تانيرمتلا حدمو كلذ نع هتملك .كراب كيتليس ءاوجا بحي ناك .ادجاوتم
 ينربخيل مقاطلا دارفا دحا ىتا امدنع ،سولراك عم قيرفلا روما شقانا يبتكم يف اسلاج تنك ابيرقت نيرهشب كلذ
 .تشهدنا .يناريل ىتا |ك يور نأب
 .مهعم عتمتسي هنأب ينربخيو كيتليس يف هتقو حرشب انه أدبو .يل لاق "،يكولس نع كل رذتعا نا طقف ديرا"        
 .�يوط كانه رمتسي نل هنا ملعا تنك زرجنير ماما ةارابhا كلت يف هتيأر امدنع نكلو
 نحن :دتيانوي رتسشنام نع ةتباث ةقيقح كانه .دعب رهظت مل اهنكلو ،يور ةرداغم لبق ىتح تارييغتلا تأدب        
 جضني ناك رشتيلف .يور ةرداغم دنع ةيناث كلذ لعفب انأدبو ،ةشعنم يماسا ،ددج |بعQ عنص ىلع نيرداق امئاد
 .روهظلاب أدب زنافيا ينوجو ،يدانلا ىلا كراب جنوس يج ترضحا ،ةربخلا ىلع لصحيو
 يا ةيؤر نوعيطتسي Q مهنg مهلوح ثدحي يذلا ديدجتلا زييمت لوQا قيرفلا يبعQ عيطتسي Q ةداعلا يف        

 و وير امبر .كلذ نم |نثتسم اوناك ليفينو زلوكسو زجيج .ثدحي يذلا نع ةركف يا نوكلمي Q .مهسفنا ادعام ءيش
 نكت مل .ىنبت سسا ىرا تنك يننكلو .بعللا يه مهتفيظو نا نوري .ءيش يأب اورعشي مل ةيقبلا .اضيا نوارب سيو
 نأب فرتعتو ةئداهلا لحارhاب لبقت نا كيلع بجي ،رييغتلا ريدت امدنع نكلو .تQوطبلل ةبسنلاب انل ةديج ةلحرم كلت
 .ماع نم رثكا ذخأي رييغتلا
 كلذ ىلع لصحت نا عيطتست نل دتيانوي رتسشنام يف نg ،ادبا رييغتلا ققحا يكل ماوعا 4 وا 3 بلطا مل        
 ،ةصرف بابشلا |بع�لا يطعت نا :نايحQا ضعب يف اعاجش نوكت ناو كلذ لجعت نا كيلع بجيف ،ادبا تقولا
 اهتلعف .هيلع انا ام اذه .اهتببحا يتلا يتفيظو نم ءزج تناك لب ،طقف ةمهم نكت مل .اموي كلذ نم فخا مل .مهربتخت
 انيبعQ يف انتقث عضن امئاد انك ،لحارhا كلت انهجاو امدنع اذل .دتيانوي رتسشنامو نيدربآو نيريم تنيس يف
 .بابشلا
 ىلا ليج ديفيد رفاس ،مايQا دحا يف .ةدشب نوسردنآب ابجعم ناك سولراك ،|بع�لا نم انفادها صوصخب        

 ضعب ةيلاع مهتفلكت تناك .وتروب يف نوسردنآ عم دقاعتو �يلق داق مث ينان عم دقاعتي يكل نوبسيل جنيتروبس
 شتيديفو دناندريف عم عافدلا يف ايوق ارصنع كلمن انك .ةيبابشلا بهاوhا نع انيدان يأر كلذ رهظا نكلو ،ءيشلا
 .اريثك باصي ناك هنg ةرداغhاب اهاس سيولل انحمس .روطتي ناك ينور .فلخلا يف اكسامتم اقيرف كلمن انك .ارفياو
 .ماهلا ردصم ناكو ،اضيا ةرتفل انعم نسرQ كيرنه بعل
 دق هنا ةفيحصلا يف هتاقيلعت ىدحا تأرق .ةيناث رايهQاب يور عم تاق�علا تأدب ،ةيادبلا يف حلاصت دعب        
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        اث ايهQب و               
 لك ىسني نا انم دحا عيطتسي فيك .ن{ا هاسن دق انه لكلا نا لاق .هتايح نم امامت دتيانوي رتسشنام حسم
 اوناك .قيرفلا ةدايق يف هتقيرطو زوفلل هفغش ببسب ابيرقت بردمك هارت ةفاحصلا تناك ؟يدانلا لجg هلعفام
 ناك هنا احضاو حبصا ،ةيبيردتلا هتريسم تروطت امدنع "؟ابردم حبصيس |ك يور نا نظت له" :امذاد يننولأسي
 ينبي يكل ربصلا كلمي ناك يور نأب رعشا مل .|بعQ ءارش نع ثحبي امئاد ناك .جئاتنلا ققحي يكل لاhا جاتحي
 .اقيرف
 ،لزاب نم ةراسخلا دعب ةدشب بابشلا انيبعQ يور دقتنا امدنع ىرخا ابرح انلخد ،12-2011 مسوم يف        
 دنQردناس يف همايا رخآ تسرد اذا ."يزافلت دقان" هنا يلوقب هتبجاو ،لاطبQا يرود نم ةميزهلا هذه انتجرخاو
 ىلع هئارآو هتاقيلعتب ضعبلا بجعي امبر .اداوس دادزت هانيعو اضايب دادزت تناك هتيحل نا ىرتس ،شتيوسباو
 هنا ملعا تنك ،يزافلت دقان حبصا امدنع ".نوسجريف سكيلا هجاويو دقتني يكل ةعاجشلا هيدل" :نودقتعيو زافلتلا
 .دتيانويلا ىلع زكريس
 |بع�لا .هلهاجتيس نكي مل يذلا ،ينور نيول تاداقتنQا كلت هجويس نكي مل ؟بابشلا |بع�ل هداقتنا نع اما        
 ناجهتسا تارفاص اوقلتو ،مهقياضي يور ناك نيذلا |نثQا اوناك هيشوآو رشتيلف .هدح دنع هنوفقويس اوناك رابكلا
 فرص .لاhا ىلا جاتحي :|ئيش تتبثا ةيبيردتلا هتريسم .اسنرف يف ليل ماما انبعل امدنع ةجيتنك انيعجشم نم
 .ارصقم ناكو شتيوسبا يف اريثك فرص .لشفو دنQردناس يف Qاوما
 نوج ةلاح لمعتساو ،طقف يحلاصh متها يننا لاق ،"زميات يادناس" ةفيحص يف شلاو ديفيد عم هتلباقم يف        
 يف بضغلا تيأر ،انهجاوت امدنع ،يبتكم يف مويلا كلذ .قدصي Q .لاثمك )راتلاربيج فوا كور( ناصحلاو ريينام
 Rock ناصح ةصقب هسوه طق مهفا مل .اضيا مويلا كلذ ريينام نوج نع ثدحتلاب أدب .ءادوس هانيع تحبصا .هنيع

of Gibraltar. 
 ،يدعوب يفوأس تنك .انتق�ع رايهنا ببس نع ادبا ملكتن نل اننا انقفتا ،ةيقافتQا نمضو ةعمجلا كلت يف        
 لبق هيلع بذكلاو هتناهإب دتيانويلا مهتا ،دنQردناس يف يور ناك امدنع .قافتQا كلذ رسكب أدب نم وه يور نكلو
 نا ديري ناك هنأب ترعش .هتاماهتا نع عجارتي نل هنا يور لاق .ءاضقلا قيرط نع هيلع درلاب يدانلا ركف .هترداغم
 ليج ديفيدل يتحيصن ،اذل .ثدح ام لك دعب ،مهل ةبسنلاب �طب لازي Q ناك .|عجشhا يف رثؤي يكل ةمكحملل بهذي
  .انتمارك ىلع انظفاح اننأب ترعش .ةيئاضقلا ةوعدلا بحسي نا تناك

10 

ةيجراخ تامامتها

 نكلو .رخآ ءيش يأب يسفن يلسا تنك ام اردانو دتيانوي رتسشنامب سووهم صخشك ينوأر مدقلا ةرك يدهاشم
 ينوزخمو ةئيلم يبتك فوفرو اعساو يلقع تقبا ةديدع تاياوه يف ةيلستلا تدجو ،ةفيظولا تابلطتم تفثكت امدنع
 .ديجلا ذيبنلاب ائيلم
 دعب هيلا هجتا يذلا ملاعلا اذه ناك .ةماعلا نع ةيفخم تناك ىرخQا ةايحلا هذه ،لويخلا قابسل يقشع ريغ        
 ابيرقت ماوعا 10 رخآ يف .اهيلع قيلعتلاو اهليلحتو ةارابhا ءاهتنا دعب وا نوتجنيراك انتابيردت رقم يف مويلا ءاهتنا
 تلمعتسا يننكلو دهجلا سفنب تلمع .لضفا لكشب دتيانويلا بيردت يف ينتدعاس ىرخا ةديدع تاياوه تذختا
 ىتح |يروتاتكدلا نع ةيتاذ ريس أرقا تنك ثيح ،يننتفي ام لك ساسا تيبلا ناك .عسوا ةقيرطب يلقع ت�ضع
 .يب ةصاخلا ذيبنلا ةعومجم نع تافلمو يدينيك .ف نوج لايتغا نع ةيقئاثو م�فا
 رورم عم ريغتت سانلا ءارآ .نافوج يف لحم يف فظومك لمعا تنك نا ذنم اريثك ريغتت مل ةيسايسلا يتاعانق        
 .ةنيعم ميق تعبتاو ةايحلا ةيؤر يف ةيجولويديآ ءارآ تكلتما يبابش يف نكلو ،لاhاو حاجنلل لوصولاو تقولا
 يننكلو .تاباختنا ةلمح لك يف رهظيو ءاشع لك رضحيو لامعلا بزح يف لافتحQا بحي اوضع نكا مل        
 ،ةدحاو ةقيقدل ةسايسلا يف كدي دم درجمب كنا لوقت تناك يثاك .لامعلا بزحل نيديؤhا ناhربلا ءاضعا تمعد امئاد
 يناميا .كتقو مهيطعت يكل امئاد دعتسم نوكت ناو مهعم ادجاوتم نوكت نا كنم نوعقوتيس .ةرم لك يف كنوبلطيس
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        او مم ااو        
 بردمك تقولا كلما مل .مهعم لاعف وضعك يمامضنا نع افلتخم ارما ناك يكارتشQا أدبhابو لامعلا بزحب
 ديفيد بناجب اسلاج ينارت نل .طقف ةيئرم ةقيرطب مهمعداو توصأس تنك .بلاطhا هذه ققحا نا دتيانوي رتسشنام
 .يريثأت ناك كلذ .لامعلا بزح لثمي ناhربلا يف وضع بناجب سلجا امئاد تنك لب ،نوريماك
 نوج لامعا .نوارب ندروج لامعاب ريبكلا يمامتها مكل |بي يذلاو ،بزحلا راسي ىلع دجاوتا امئاد تنك        

 :كونيك لين ىلع ىسQاب ترعش .لامعلا بزحل عئار ءارزو سيئر نوكيس ناك ثيمس نوج لحارلا .اضيا ثيمس
 ناك نوارب أدبم .ةسمحتhا ةعيبطلا كلت كلمي ناك .تيرتس جنينواد يف هارا نا بحأس تنك .ءيس ظحب ديج باش
 ،كلذ ىلا ةفاضQاب .هعقوم يف احيحص ناك .باختنQا قحتست يتلا يه ةيبعشلا ريلب قرط نا تلبق يننكلو ،يل
 .هب بعشلا يأر قارعلا برح تفعضا نا لبق ليوط تقول بعشلا لبق نم ابوبحم ناكو هلمكت ةيبذاج كلمي ناك
 متاكو كنحم ةيدنلكتسا مدق ةرك يفحص ،عئارلا لجرلا كلذ ل�خ نم تروطت لبماك ريتسQا عم يتاقدص        
 يذلاو ،رتسQا عم ةلباقمب موقا نا ينم بلطو يب لصتا .رجور ميج :لامعلا بزح ءارزو ءاسؤر نم ديدعلا رارسا
 اهدعب .اديج اعيذم ناك دقل .ةرتف لك يف ينلساري ناكو ائاقدصا انحبصا رتسيلآو انا .اهتقو "روريم" يف ناك
 رتسQآ عم ءاشعلا لوانتا تنك .لامعلا بزح عم هرود ءانثا انتقادص تروطتو ةفاحصلا ماما ينوت ريتركس حبصا
 تعطتسا اذا" ،ينوت تربخا .1997 تاباختنا قبس يذلا عوبسQا رتسشنام يف دنQديم قدنف يف يريشتو ينوتو
 يف مهلك نوبهذي مهنا يه ةموكحلا عم ةلكشhا .ةلكشم هجاوت نلف بابلا لفقتو ةدحاو ةفرغ يف كتموكح يقبت نا
 ".ءيش بعصا نوكيس كلذب مكحتلا .مهتQاصتاو مهحلاصم مهيدل ،فلتخم قيرط
 تايلوؤسم كانهف ةلود مكحت تنك اذا  .فعض كانه ذوفنلاو مكحلا نم زكرم يا يف .كلت يتلاسر ينوت لبقت        
 ،مايQا دحا رهظ دعب يبتكم يف سلجا تنك .اهب يسفن طبرا نا انا عيطتسا ةدحولاب روعشو كقتاع ىلع ةميظع
 .هولخدي نا سانلا دوي Q ةفيظولاب لصتم غارف كانه .هعم يتقو يضقا دحا نع اثحاب ،يلامعا عيمج تيهنا دقو
 .غارفلا كلذ لخدي اباش ناك ينوت
 يف ناك ندروجو ءارزولل اسيئر ناك امدنع نوارب ندروج درط يف ييأر نع ينلأس دق هنا بتك ،هتاركذم يف        
 تلماعت فيكو موجنلا لوح ناك هلاؤس .ندروج لوح اقيقد نكي مل ينوت نا لوقت يتركاذ .11 مقر ،ةرواجhا ةفرغلا
 ".مهنم صلختت نا كيلع بجي ،كمكحت ديدهتب نوئدبي امدنع .مكحتلا يه يتفيظو يف ءيش مها" :هتبجا .مهعم
 تيقبا .هلعف هيلع بجي نا دقتعا ام نع صصخم لكشب ينلأسي مل هنكلو ندروج عم لكاشم نم يناعي هنا ينربخا
 .ةيصخش لكاشم يف لخدتا نا درا مل يننg ةماع ةركف يتحيصن
 نم قلق تنك اذا .كلذك نكي مل وا اروهشم ناك نا ،بعصQا قيرطلا ذاختا كيلع بجي هنا تدجو ام امئاد        
 Qاح كرحتا نا عيطتسا امدنع اقلق تلز Q اناو مانا اذاh مهفا مل .ةلكشم كانه نا اروف كربخي اذهف ،كمقاط دحا
 .اروف ةلكشhا يهناو
 ،مدقلا ةرك يبعQ يف ارثا ناكرتي امهنا نظا Q نكلو ،مهمدختست نا ديرت امدنع ةياغلل ريفم ذوفنلاو ةوقلا        
 تلعفو ،تدرا نا يذوفن مدختسا نا عيطتسا تنك .يفده ناك مكحتلا نكلو .ةعيبطلا يف |لماع Qاجر نونوكي نيذلا
 يتلا ةريبكلا تارارقلا .ايعيبط اهعم يتأت ةوقلا تناك ،دتيانويلا عم اهتلصو يتلا ةلحرhا ىلا لصت امدنع نكلو ،كلذ
 حرشي يذلا ءيشلا وه مكحتلا نكلو ،جراخلا نم نوري نيذلل ةوقلا يف نيرامت درجم نوكت فئاظولا هذه يف اهذختت
 .رمQا
 .ف نوج .فقثتلاب يمامتها يف يسيئرلا ببسلا تناك يتلا يه اكيرما اما ،ءيش لامعلا بزح ةسايس        
 نم اهل�خ رفا يتلا ءايشQا نمض اوناك ءQؤه :ةيكيرمQا ةركلا باعلاو يدرابمول سنيفو ةيندhا برحلاو يدينيك

 ،ةلئاعلا لك اهلمعتسي ،كانه ةقش انيرتشا .ةيكيرمQا ةفاقثلا ىلا يلوخد ةطقن تناك كرويوين .مدقلا ةرك طوغض
 .نوتجنيراك نم |بع�لا دخأت تابختنhا تناك امدنع ةريصقلا تازاجQا يف ةيلاثhا ةهجولا تحبصا نتاهنامو
 يل ةلحر لوا .اهعونت اضياو ،اهتماخضو اكيرما ةقاط نم تيوترا .ينتمهلأو ينتدش ام امئاد ةدحتhا تايQولا        
 ةزاجا انيضق ثيح اديرولف ىلا يتلئاع تذخا .ةيبوروQا سوؤكلا سأكب نيدربآ اوزاف امدنع ،1983 يف تناك كانه
 ارثا كرت 1963 ماع سQاد يف يدينيك نوج لايتغا .يمد يف اهخيراتو اكيرما تلخد تقولا كلذ ءانثا .ةينيتور
 نع تلئاستو تايانجلاو يعرشلا بطلاب امتهم تحبصا ،تقولا رورم عم .ربخلا هيف تعمس يذلا مويلا ذنم ينيف
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       تبصا ،و         
 .لايتغQا كلذ ببس امو ،هلاتغا نمو ،هلايتغا ةيفيك
 جرخا نا لبق ةلسغhا دنع ةآرhا ماما قلحا تنكو ةعمجلا موي ءاسم ناك .ملاعلا زه يذلا مويلا كلذ ركذا        
 يدينيك نوج ىلع رانلا ق�طا ربخ له" :حاص �يلق مصلا نم يناعي ناك يذلاو يبا .يئاقدصا عم صقرلل

 "؟حيحص
 كلذ دعب .عوضوhا يف ركفا نا نود نم يهجو تففجو ،تحص "،كلذ ليختت كنا دب Q .مصا تنا ،يبا"        
 .دن�كراب ىفشتسم ىلا هذخا مت .ربخلا رشتنا ،ةعاس فصنب
 :ةروهشم تناك يتلا ةينغQا عامس ،نافوج نم برقلاب "وجنم�ف" يف كانه صقرلا ةعاق يف ركذتا امئاد        

Would You Like To Swing On A Star? اQا شقاننو سلجن انك ،صقرن نا لدب .تخص ءاوجQلايتغ. 
 اصخش نا اعنقم ناك .ةصاخ ةيبئاج كلمي ناكو اميسو اباش ناك .يلايخ كلمت يدينيك ،يلثم ريغص باشل        
 هلايتغاب يمامتها ،ةنيعم ةيصخشك يلايخ يف يقب هنا نم مغرلاب .اسيئر نوكي نا نكمhا نم هلثم Qاعفو اشعنم
.لمتراك نيارب لبق نم كوتس يف ءاشع ةلفح يف ثدحتا يكل تيعد نا دعب ةعقوتم ريغ ةقيرطب روطتلاب أدب
 ام" :يسفنل تركف يننا ركذتاو ،دليفمرآ يميج عم ءاشعلا ةلفح اورضح نسنتروم ناتسو زويثام يلناتس        
 "؟ينم Qدب زويثام يلناتسل اوعمتسي نا نوديري مهنا نم دكأتم انا ؟|عئارلا |بع�لا ءQؤه لك عم ،انه هلعفا يذلا
"؟كتاياوه يه ام" ،نيارب ينلأس ءاشعلا ءانثا نكلو        
        "Q فلوجلا ةضاير بحا ،تيبلا يف ركونس ةلواط يدل" .دتيانويلاب اسووهم تنك .تلق "،تاياوهلل اتقو كلما، 
 ".لزنhا يف م�فQا ةدهاشم بحاو
 ".هب لصتا ،املف ديرت تقو يا .اهلوزن لبق م�فQا لك ىقلتي ثيح ندنل يف ةكرش هيدل ينبا" .ةقاطب جرخا        
 تنا له" .)يدينيك ف نوج( "يك فإ يج" ةدهاشh ولسمليو يف امنيسلا رادل تبهذ ةقباسلا ةليللا يف        
 رشع ةسماخلا ةرايسلا يف تنك" .لايتغQا نع بتك ةدع تعمج دق تنك مايQا كلت ل�خ .نيارب ينلأس "؟كلذب متهم
.يدينيك نوج بكوم يف ناك هنا ينربخي ناك لاجرلا اذهو "زيرتوب اذ" يف كانه انك .نيارب لاق ".بكوhا يف
 "؟فيك"        
 تمدق" .لاق ".ميات ةفيحص ىدل تلمعو وكسيسنارف ناس ىلا تلقتنا .سربسكا يليد يف �سارم تنك"        
 .سيئرك نوسنوج مسق ءانثا ةرئاطلا بكري ناك نيارب ".تاباختنQا ىلع لمعلل 1958 يف يدينيك ةرادإ دنع ةفيظول
 يف يمامتها نع أرق دق ناك اكيرما نم باش .تادازhا رضحا تأدب .رثكا يندش يصخشلا لاصتQا كلذ        
 دازم يف اهتيرتشا ةدحاو - تابيردتلا رقم يف روصلا ضعب تكرت .ةثجلا حيرشت ريرقت يلا لسرا عوضوhا كلذ
 3000 كلذ ينفلك .دازم يف دروف دلاريج نم عقوم نشيموك نراو ريرقت تيرتشا اضيا .يلا تلسرا يتلا ىرخQاو
 .رQود
 وكسيسنارف ناسو وغاكيش انرز ،انجاوز ديعل 1991 يف ىرخا ةرم اكيرما ىلا يثاك عم تبهذ امدنع        
 دعب ابيرقت ةنس لك اهروزن انك .كرويوين يف ةلحرلا انيهناو ،ساسكت يف انئاقدصا انرز اضياو ساغيف Qو ياواهو
 An" كيلاد تربور باتك حجرQا ىلع يه ةمساحلا ةيتاذلا يدينيك نوج ةريس .اعيرس روطت بتكلا عمج .كلذ

Unfinished Life, John F. Kennedy 1917-1963". ىلع لصحي نا عاطتسا كيلاد .ايئانثتسا اباتك ناك 
 .دبكلا يف لكاشم ىلا ةفاضQاب نوسيدا صرم نم ىناع هنg ،يشمت ةزجعم هنا رهظاو ةيحصلا يدينيك تافلم
 ةلشافلا ريزانخلا جيلخ وزغ ةيلمع اهنمض ،ةريثك تاعارص هجاو ،سيئرك اهاضق يتلا |نس ث�ثلا يف        
 ةلكشم .ةيبوكلا خيراوصلا ةمزاو مانتيفو ةدرابلا برحلاو يرصنعلا زييمتلا لكاشم هجاو اضياو ،اهمول ىلوت يذلاو
 رهظي ءيش نع مكربخأس .ةياغلل ايلاع لمعلا ئبع ناك دقل .ن{ا ىتح ةدجاوتم ةلكشم يهو ،هتهجاو اضيا ةحصلا
 نا ةيكيرمQا تارباخhا تفشتكا فيك نوملعت له ،1969 يف اقحQ .ملاعلا يف ةلضفhا ةضايرلا ةيمها ىدم
 مل ابوك بعش .تييفوسلا لامع اهانب مدق ةرك بع�h ةيئاوه روص .مدقلا ةرك بع�م ؟ابوك يف لمعت تناك تييفوسلا
 .كلذ مهفي ناكو هعبطب ايبوروا ناك رجنيسيك يرنه .مدقلا ةرك اوبعلي
 The Best" ماتسربلاه ديفيد باتك :ةباتكلا يف عئار بدا عاونا ىلا ينتذخا يدينيك ةلئاع نع يتائارق        

and the Brightest" ا نعو مانتيف لوخد بابسا ىلع زكري .زربيQتليق يتلا بيذاك gىتح .يدينيكلا ناوخ 
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       نعو       
.يك ةلئاعل هلازتعا دعب رذتعا .مهعدخي ناك ةلئاعلل قيدصو يكيرمQا عافدلا ريزو ،ارامنكام تربور
 .م سميج عم نوتسنرب ةعماج يف ءاذغلل تبهذو جربستيج ترز 2010 ماع اكيرما يف ةيفيصلا انتلوج يف        
 تيبلا اضيا ترز .Battle Cry of Freedom باتك بتك يذلا ةيلهQا برحلل ميظعلا يخيراتلا ،نوسرفكام
 |فرطلا كلم .عارصلا كلذ تQارنج نع اباتك مهدحا يناطعا امدنع ةيلهQا برحلاب يفغش أدب .ةلوج يف ضيبQا
 "،ةيلهQا برحلا" .هأرقا تنك يذلا نع اموي نوارب ندروج ينلأس .تQارنج اوحبصا |سردhا .تQارنجلا تارشع
 يذلا ،رجQاج يراج تارضاحh �يجست 35 تملتسا اهدعب .ةطرشQا ضعب يلا لسريس هنا ندروج لاق .هتربخا
.اريثك ىكحت Q ةصق يهو ،برحلا يف يرحبلا شيجلا يف نوسرفكام سميج عم لمع
 دحا يف يب لصتا ،قباسلا كلاhا ،زدراودا نترام .رخآ دفنمو ،رخآ ريبك فغش ،لويخلا تاقابس تتا ،اهدعب        
 ".مويل ةزاجا ذخأت نا بجي" ،لوقيل مايQا
        "Q هتبجا "،اهجاتحا.
 يضقا تنك ،لمعلا دعب لزنhا يف ".كسفن لتقتس" ،يل لوقت يثاك تناك يتلا ةلحرhا كلت يف تنك يننكلو        
 .ةقيقد لك يف مدقلا ةرك يف ركفا اناو اءاسم ةعساتلا ىتح فتاهلا ىلع هلك يتقو
 نرلوم نوج تلباق ثيح ،ماهنتلشت ىلا انبهذ |ث�ثلا انجاوز ديع يف .1996 يف يل ناصح لوا تيرتشا        
 تدجو .ءاشعلا ةبجول ندنل يف مهيلا تممضنا ةليللا كلت .ءادغ ةبجول عئارلا يدنلريQا بردhا كلذ ،ىلوQا ةرملل
 ".يل ذفنم نوكيس هنا نظا ؟ناصح ءارش نيدوت له" ،كلذ دعب يثاك لأسا يسفن
".|عل ناصح لك ءارش ديرتس كنا يه كتلكشم - سكيلا" .تلاق "؟ةركفلا هذهب تيتا نيا نم"        
 ىلع يتقو عيضا وا لومخب تاعاسل بتكhا يف سولجلا نم Qدب .ريرحتلاو جارفQا ةميق ينارا اقح كلذ نكلو        
 ،هتعباتمب تأدب كلذلو - قهرhا مدقلا ةرك روما نم اديج اءاهلا ناك .قابسلا ةبلح ىلا يزيكرن لوحا تنك ،فتاهلا
 كلذ ناكو ،What A Friend يناصح عم ىلوQا ةجردلا نم |قابسب تزف .يتفيظو يف يسوه نم برها يكل
 دق انك ،Aintree Bowl ـلا قابس لبق اموي .Aintree Bowl ـلا قابسو Lexus Chase ـلا قابس .ءيش زربا
 قابسب زوفا تنك يلاتلا مويلا يفو ةياغلل ابئتكم تنك ةظحل .لاطبQا يرود يف خنويم نرياب ماما انتارابم انرسخ
 .لوبرفيل يف ىلوا ةجرد
 يبردم ينوربخا .اهئانب يف يبا دعاس ةنيفس مسا ىلع ،Queensland Star ،هتكلم ناصح لوا تيمس        
 انا .اناصح 30 يلاوح يف امهسا كلما ن{او 70 وا 60 ـب تزف .طق قابس يأب اوزوفي مل لويخ يكلام نع لويخلا
 ةلاح اديج ملعت .ديج عئابو ةعئار ةيصخش ،هريدي يذلا ،تربليه يراه :تكيدنيس ريلكياه لبطسإب ادج بجعم
 .موي لك ارابخا ىقلتتو ،لويخلا
 ةعبسب زوفي لامشلا يف ن�صح لوا حبصا ،اعئار اناصح ناك Rock of Gibraltar ـب بقلhا ناصحلا      

 ينلثمي ناك ."فير ليم" لبق نم يسايقلا مقرلا ىلع كلذ ل�خ نم رسك ،يلاوتلا ىلع ىلوQا ةجردلا نم تاقابس
 مهو ،ناصحلا اذه مهسا فصن كلما تنك يننا تمهف .ادنلريآ يف قابسلل "روhوك" ةيلمع عم ةيقافتا تحت انا
 ءوس كانه ناك نا انقفتا نا دعب عوضوhا انقلغا .اهلح مت ةلكشhا نكلو  .زوفلا غلبم فصن ىقلتأس يننا اومهف
 .|فرطلا لبق نم مهافت
 يف �جر فقو امدنعو ،يدانلا ك�تماو تاقابسلاب يمامتها |ب لمتحم مداصت انه نا احضاو ناك عبطلاب        
 مل يننا مكل حضوا نا يلع بجي .جرحلا نم �يلق تجاو ،ليقتسا نا يلع بجي هنا لاقو ماعلا يونسلا عامتجQا
 عبات دقو ونراجلاد سيل وهو زاتمم ةلئاع يماحم يدل .دتيانوي رتسشنام بردمك يتابجاو يف ادبا يزيكرت دقفا
 ةيصخشلا ،ريينجام نوج عم ةديج ةق�ع ىلع ن{ا اناو قابسلاب يفغش ىلع رثؤي مل .ينع ةباين كلت ةيلمعلا
."روhوك" يف ةيدايقلا
 أدب يتايح نم ءزجلا كلذ .ذيبنلا ءارشو بتكلا ةءارق تلعف امك ،يخرتساو حاترا نا تاقابسلا ينتملع        
 ةرك نم يراكفا يلسا يكل اديدج ائيش دجا نا يلع نا تكرداو رادجب تمدطصا امدنع ،1997 يف روطتلاب
 .اضيا يراج ناكو رصاعhا نفلل ريبك عمجم ،نهوك كنارف عم ءارشلاب تأدب .يندعاس اضيا ذيبنلا نع ملعتلا .مدقلا
 .يسفنب ديبنلا ءارشب تأدب ،ةدh كنارف رفاس امدنع
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        Q ا عيطتسا .ديجلا ذيبنلاو ةديجلا |نسلا فرعا .ائيس تسل يننكلو ،اريبخ يسفن يمسا نا عيطتسا
.هتانوكم فرعاو اذيبن برشا
 ل�خو ةءارقلا ل�خ ملعتلاب تأدب ماع هجو ىلع نكلو ،اينابماشلا قطانمو هودروب ىلا يتاسارد ينتذخا        
 نع بتاك عم ءاشع ةبجول تجرخ .اسمحم ناك .ءادغ وا ءاشع تابجو يف ءاربخلاو راجتلاو راجتلا عم يتاثداحم
 .ةعئار ءادغ تابجو نومدقي ذيبنلل ورابو ينروك ةناح .تيمرآ نوج ذيبنلا رجاتو كر�ك زوأ يزافلتلا عيذhاو ذيبنلا
 .ديدش ناعمإب عمتسا امئاد تنك يننكلو ،مهتاراجم عطتسا ملو |نسلاو بنعلا نع نوثدحتي اوناك لاجرلا ءQؤه
 .روطتلاب يتفرعم تأدب اهدعب نكلو .ساسQا كلذ ناك .بنعلا نع ديزhا ملعتا نا يلع امبر
 مهيدل نg ،نسلا راغصل لازتعQا" :سدحب مهربخا يسفن تدجوو ،لازتعQا نع ينولأس 2010 فيرخ يف        
 دجت نا كيلع بجي .ةعرسب كماظن راهني ،70 ـلا رمع يف Qوسك نوكت امدنع ".اهولعفي نا نوعيطتسي ىرخا ءايشا
.روهش 3 مودت ةزاجا دعب سيلو ،يلاتلا مويلا يف ،اروف .لزتعت امدنع �يدب
 ةديحولا ةقيرطلاو كسفن سيسأتب موقت نا لواحت كنg ،ةياغلل ةمهم نوكت ةلماكلا مايQا ،اباش نوكت امدنع        
 لقتنيسف ،ةلئاع كيدل اذا .كسفنل لمع تايق�خا سسؤت نا عيطتست قرطلا كلتب .دهج لكب لمعت نا يه كلذ لعفل
 يكل تقولا كيدل بابشلا نس يف .رثكاو يئانبا عم كلذ تلعف انا يلا مهلمع روذج اولقن يباو يما .مهيلا كلذ
 .ايحص ىقبت نا .كتقاط ريدت نا كيلع بجي ،ريبك رمع يف نوكت امدنع .لبقتسhا يف كتايحل لماك رارقتسا سسؤت
 تنك نكلو ،ادبا اديج مونلا نم ديفتسا نكا مل .حيحصلا ماعطلا لكا .مهدسج ىلع اوظفاحي نا سانلا ىلع بجي
 نلو مل .ريرسلا ىلع يقلتسيو مونلا نم قفي ضعبلا .يل ايفاك كلذ ناك دقو ،تاعاس 6 وا 5 لصحا نا عيطتسا
.يتقو اعيضم كانه يقلتسا Q .ناكh باهذلل دعتسم انا .زفقاو مونلا نم قيفا .ادبا كلذ لعفانا عيطتسا
 ،عبرلاو ةسداسلا امبر ،ةسداسلا ةعاسلا يف ظقيتسا تنك .مونلا نم تظقيتسا كلذل - كمون ىلع تلصح        
 |تورلا ريغتي مل .يتداع كلت تناك .طقف ةعاس عبرب دعبا تنك .ةعباسلا ةعاسلا يف تابيردتلا رقم ىلا لصا تنكو
.ادبا
 ةحابسلا ضاوحاو ةبتكhا كيدل .ناما يف تنا .تنا اذه ،تدلو تنا :تملعتو برحلا رصاع ليج نم تجرخ        
 رمعل تلصو كنا وا ةديج ةلاح يف كنا نم دكأتت كتدج اما تناك اذل ،تقولا لاوط نولمعي كيدلاو .مدقلا ةركو
 طقف ،اطاطبلا انهو مرفلا وه اذه" ،لوقت يما تناك .يساسQا كطمن اذه ناك .هيف كسفنب ينتعت نا عيطتست
 نوتأي امدنع مهل رانلا لعشت تنك .يهطلل هلك ازهاج ناك ".فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا يف رانلا ىلع هعضت نا جاتحت
 اهدعبو - كتمهم تناك كلت - ةزهاج نوكت ةدئاhا تناكو عبر Qا ةسداسلا ةعاسلا يف لصيس ناك يبا .مهلمع نم
 ةعاسلا يف يخاو انا ،اقحQ انتبجاو لحن انكو ،ةسردhا نم عجرت نا دعب تامهhا تناك هذه .دامرلا جرخت تنك
 .اءاسم ةعباسلا
 .ةثيدحلا قفارhا يف صقنلا نم ردص ،اطيسب اميظن ناك        
 اووأر مهنم ليلق ،مجانhا وا نفسلا ةعانص نكاما ىلا ادبا اوبهذي مل .اوفعض دق رشبلا نا ىرن نحن ن{ا        
 .مهل هلعفا تنك امب ةنراقم مهئابنg ديزhا نولعفي ،يئانبا مهنمض نم ،ءاب{ا نم Qايجا انيدل .مهيديأب نولمعي Qامع
 تنك .يتايح يف ةهزن يا مظنا مل .لافطQا عم ةهزنلل نوبهذي .تلعف ام نم رثكا ةيلئاع تابسانم نورضحي       
 موي لك كانه نوبعلي بابشلا ناكو نيدربآ يف انلزنم بناجب ةسردم بعلم كانه ناك ".دQوا اي اوبعلاو اوبهذا" ،لوقا
 DVD ـلاو CD ـلا رضحا روطتل .ةياغلل ائيس ناك .1980 ىتح ويديف ليجست زاهج كلمنن مل .مهئاقدصا عم
 .لزنhا رتويبمك ىلع مهب ةصاخلا يستنافلا قرف نوصحفي نا نوعيطتسي دافحاو
 نسل نولصي امدنع ،لوقت تناك .ةعئار ما اهنg هتلعف ،اهعسوبام لك تلعف يثاك .يدQوا عم يفاكلا لعفا مل        
 ،اضيا ضعب نم |بيرق اوناكو ،يلا برقا اوحبصا ،اوربك ام لك .احيحص كلذ ناكو "،مهيبا دQوا نونوكيس ،16 ـلا
 ".كلذب كتربخا" :لوقت تناك يثاكو ،اريثك يندعسي كلذ ناكو
 ،3 ـلا بابشلا ءQؤه ماما كنع ةئيس ةملك يا تلق اذا" .اهل لوقا تنك "،مهتعنص يتلا يتنا كنكلو"        

 ".)ةسيئرلا( Boss ـلا يتنا تلز Q .يننولتقيس
        Q اع يف حاجن رس دجويhليود�ج موكلام باتك .بعتلا وه حاجنلا حاتفم .ان، Outliers: The Story of 
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       اتك بعلا                 
Success، ا نم ناكhا .ديدشلا بعتلا .ةطاسبب "بعتلا" ـب ىمسي نا نكمQو يجنراك ىلا اهلك عجرت كانه ةلثم 

 هنبا هل لاق ،مايQا دحا يف .ةداعلا يف ةسينكلا ىلا بهذت تناك ةلئاعلا .ينبجعت رليفيكور نع ةصق كانه .رليفكور
 نا لضفQا نم نوكي نلا ،يبا" :رQودب عربتي ناك يلصم لكو ةسينكلا لوح رودت تاعربتلا ةلاصح تناك امدنع
 "؟ةلماكلا ةنسلل ارQود 50 ـب عربت
 ".ةدئاف .ينب تارQود 3 رسخنس اننكلو" ،هدلاو لاق "،معن"        
 .اريدرايلم ناكو .ةقيرطلا كلتب اهينبي فيك ،ةعاس مودت اران لعشي فيك اضيا مدخلا ريبك ملع        
 اذا ،مويلا ىتح .ينيف كلذ نم عباط كانه .هلاوما رذبي نكي مل .هيف صيخر عباط سرغ هبعتو رليفيكور دهج        
 "،مكقابطا ىلع ءيش يا اوكرتت Q" .اضيا ةث�ثلا يئانبا عم كلذ لعفا تنك .هذخآ ،نحصلا ىلع �كا يدافحا كرت
!يدي نوعطقيس ،نراد وا نوسيج وا كرام لكا نم تبرتقا اذا ن{ا .ةذيوعت تناك
        Q قاشلا لمعلا ىلع قوفتت نا عيطتست. 
 نم يناعا تأدب ،نيرمQا نيذه |ب .اضيا كلذ لعفي رمعلاو .كندب نودهجي طغضلاو قاشلا لمعلا عبطلاب        
 ىلا 90 نم عفترت يبلق تابرض تيأر ،مازحلا ايدترم تنك ،مايQا ىدحا يف ميجلا ةلاص يف .بلقلا يف لكاشم

 ".مازحلا عم ةلكشم كانه نا دكؤhا نم" :تيكتشاو ،جيلك كيام ،نزولا بردم تيدان .160
 ".ايعيبط سيل اذه" .كيام لاق "،بيبطلا روزت نا بجي" .ماقرQا سفن ً،ارخآ امازح تبرج        
 برجا نا تناك هتحيصن .نافجر ناك دقل .سينوس ميارج جلاع دق يذلاو ،زدنQور كيريد ىلا بيبطلا ينهجو        
 امدنع نكلو .يعيبطلا هعضول يبلق داع مايا 7 ـب كلذ دعب .بلقلا تابرض يف مكحتي يكل ةيئابرهكلا ةمدصلا ج�ع
 بلقلا تابرض يقبيس ناك زوفلا .انيبعQ مويلا .ةيناث يبلق تابرض لدعم عفترا ،ةمداقلا انتارابم يف انرسخ
 زاهج اوعضي نا تناك ةحيصنلا .مزل ج�علا نم ديزhا نا تملع يننكلو ،60-50 ةبسنب احجان ج�علا ناك .ةيعيبط
 .موي لك نيريبس{ا لكآ ناو بلقلا تابرض ميظنت
 مدلا قفدت امئاد ركذأس .زافلتلا ىلع ةيلمعلا تدهاش .ةعاس صن بلطت 2002 ليربا يف زاهجلا كلذ لاخدا        
 هذه ءانثا .رييغتلا لاوط توفغ ةرhا هذه .|نس 8 ةدh زاهجلا لمعي .2010 فيرخ يف زاهجلا ريغت .جراخلل
 .ذيبنلا برش ،لمعلا ،نرمتلا :ةايحلا يف يل ولحي ام لك لعفا نا عيطتسا يننا ليق ،تاراشتسQا
 يبلق تاضبن نا ليلاحتلا تنيبو يتحص نم تققحت قباسلا ماعلا يف .كلذب فرتعا ،ينتقلقا ىلوQا ةثداحلا        
 .ةزاتمم تناك ةيندبلا يتقايل ".ابلق كلمت Q كنا نظا امئاد تنك" ،لاق ،مقطQاب صتخhا ،ناجروم نربلآ .48 يه
 رضحي رمعلا يف مدقتلا نا كلذ ينربخا .بلقلا تابرض ميظنت زاهج ىلا جاتحا تنك ،ارهش 12 ـب كلذ دعب نكلو
 كلذ كهجو يف قلغيس ةايحلا باب نا ملعت .كلذ تلعف انا .رمدُت نل كنا نظت .|ساسح اعيمج نحن .بقاوع هعم
.كيلع رعاشhا لك لزنتس ،ةأجف .مويلا كلذ ىتح رسكلل لباق ريغ كسفن ربتعا نكلو ،مويلا
 تحبصا .ةبعللا ليصافت لك يف يسفن رمغاو ،ةرك لك لكراو ،هلك بعلhا لاوح يرجا تنك ،يبابش مايا يف        
 ام تايرابhا ضعب نا ولو ،اماردلا يف يسفن محقا نا نود نم ثادحQا دهاشا تنك ةياهنلا يف .ربكلا دنع انيل
 ماكحلل بهذت تناك ةلاسرلا هذه .ايح تلز Q يننا يسفن ركذا تنك رخآ ىلا تقو نم .ينبذجت نا عيطتست تلاز
 .موصخلاو ينيبعQو
 كنزول هبتنا .تاصوحفلاب مق .كئابطا ىلا عمسا .هيلا هبتنا ،راذنQا تيقلت اذا :ماع لكشب لوقأس ةحصلا نع        
.كماعطو
 ىلا افيض تذخا اذا .ةايحلاو لمعلا بعاتم نم عئار جارفا ةديدش ةطاسببو ةءارقلا نا يلوقب ديعس انا        
 ،نوارب ،رجنيسكو نوسكين ،ةباطخلا نف ،رليفيكور ،�يدنام نوسلين ،ءارزولاو ءاسؤرلا نع ابتك ىريسف ،يتبتكم
 يدنلتكسQا يسايسلا نع نوارب ندروج باتك .ادنلتكسا خيراتو ،ايقيرفا بونج ،نوتنيلك ،لشريشت ،نتابتنوام ،ريلب
.يدينيك نع بتكلاو ءازجQا لك ىرتس مث .اضيا يتبتكم يف نوتسكام سميج يكارتشQا
 .هوزواجتي نا رشبلا عيطتسي يذلا دحلا وه انه يهابتنا ريثي ناك ام .ةاغطلا لكل صصخم ءزج يدل مث        

Young Stalin, Simon Sebag Montefiore; the dictators - Stalin and Hitler, and Lenin; 
World War II: Behind Closed Doors by Laurence Rees; Stalingrad and Berlin: The 

Downfall 1945 by Antony Beevor.
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م ملظhا بناجلا ىلا ةيناث عجرنس مث .|فين ديفيدو ير�يه دنومدإ جرخا نا عيطتسا ،ةفيفخ ةظح�م        
 .ةيكيرمQا ايفاhاو Krays ـلا :مئارجلا
 كانه نكلو .ةضايرلا نع بتكلا نم ريثكلا أرقا نكا ملو ةيلمعلا يتايح يف ةضايرلا يف ةياغلل ارومغم تنك        
 سنيف ةريس نع سينارام ديفيد باتك ،When Pride Still Mattered ةءارق .فوفرلا ىلع ءQؤه نم ليلقلا
 يدرابمول هبشا انا ،هنع بتكي يذلا انا اذه" :ركفا ينلعج ،ميظعلا سركاب ياب نيرج بردم ،ةيتاذلا يدرابمول
".تقو يا انل ىقبتي مل طقف ،ةارابhا رسخن مل" :يدرابمول ليواقا مظعا دحا يف قباطتلا تيأر .سوهلا ".طبضلاب

11

 يورلتسن ناف

 تلز Q اذا فرعا Q" .يفتاه ىلع ةلاسر ينتلصو امدنع 2010 ماع رياني يف ةيجلث ةليل يف لزنhا يف تنك
 رداغ دقل" ،يثاكل تلق ؟اذه ام ،يهلا اي .يورلتسن ناف دور ".كب لصتا نا جاتحا نكلو" ،ةلاسرلا تأدب "،ينركذت
".دتيانويلل عجري نا ديري امبر ؟ديري اذام" :يثاك ينتباجا ".ماوعا 4 لبق
        "Q، Q اهل تلق "،ةفيخس ينوكت. 
 نم ىناع .ماعلا ثيدحلاب انأدب ،Qوا .يب لصتإف .انسح :هتبجا يننكلو .هدارا يذلا نع ةركف يا كلما مل        
 نع رذتعا نا ديرا" .هديري ناك يذلا لاق مث .كلذ ىلا ام و ،بعل ةصرف ىلع لصحي Q ،ن{ا زهاج ،تاباصا
 ".دتيانويلا يف يل ةنس رخآ يف يكولس
 ،رورغلاب طبترت ةثيدحلا ةفاقثلا .ةفصلا هذهب بجعم امئاد تنك .اورذتعي نا نوعيطتسي نيذلا صاخشQا بحا        
 ء�كولاو م�عQاو يدانلاو |بردhا لبق نم |بع�لا ةيامح متي .راذتعQا ينعت ةملك كانه نا سانلا ىسنيو
 فتاهلا لمحي نا عيطتسي اصخش دجت نا شعنم روعش هنا .طقف نيديج مه مك |بع�لا نوربخي نيذلا ءاقدصQاو
".فسآ اناو ،ائطخم تنك" ،لوقيل ادج ةليوط ةدم دعب
"؟كلذ ثدح اذاh" ،لوقا يكل كلت ةصرفلا دخآ نا يلع ناك امبر .حيضوت يا مدقي مل دور        
 تناك يزيلجنQا يرودلا نم ةيدنا 3 وا |يدان نا ملعا تنك ،ءاتشلا كلذ ءاسم دور لاصتاب ركفا تنك امدنع        
 رتسشنام عم هتق�ع ح�صQ هعفدي ببس يا كانه نكي مل .هتhاكمو كلذ |ب طبارت يا دجا مل نكلو ،هب ةمتهم
 يف عوضوhا كلذ بعلي ناك امبر .بنذلاب رعشي ناك امبر .ارتلجنا يف رخآ يدان يg بعللا هل ىنستي يكل دتيانوي
 .ةلحرhا هذه يف ريثكب جضنا ناك كش �ب دور .ةليوط ةدh هسأر
 نع شوريك سولراك دنع تقولا لاوط دور يكتشي ناك امدنع تناك انتق�ع يف لكاشhا ىلا ةراشا لوا        
 ادعتسم ناك يراج .ليفين يراج ىلا هبضغ لوح مث .لوقعم ريغ ءيش Q نكلو ،تاهجاوم ةدع كانه ناك .ودلانور
 يف تاهجاوم ةدع كانه ناك .دور نوبضغي اوناك نيذلا |بع�لا دحا ناك اضيا نويليب ديفيد .ةهجاوhاب زاف ،كلذل
 .ودلانورو يورلتسن ناف |ب تاهجاوhا تناك بلغQا يف نكلو ،انعم هل مسوم رخآ
 ناف .لانسرآ ماما ،يزيلجنQا داحتQا سأك يئاهنل انلهأت دق انك ،05-2004 ،قباسلا مسوhا ةياهن يف        
 ليج ديفيد عم سنيل رجور ،هلامعا ليكو ثدحت ،ةارابhا لبق ام ءاعبرQا موي يف .ةياغلل ةئيس ةارابم بعل يورتلسن
 ".ةرداغhا ديري دور" .دورل Qاقتنا بلطو
 بلطي نا حيرصلا انمجاهh تقو لضفا نكي مل كلذ امبر ناو ،تبسلا موي ةيئاهنلا ةارابhا ىلا ديفيد راشا        
 فقوتو لساكت قيرفلا نا دقتعي يورلتسن ناف نا سنيل رجور باجا .ليحرلا يف هتبغر ببس نع ديفيد لأس .لاقتنQا
 |بعQ عم ةيبوروQا سأكلاب زوفنس اننا دقتعي Q هنا ناك هيأر .لاطبQا يرودب زوفلا ىلع نيرداق اننا نمؤي ملو

 .ودلانورو ينور لاثما - نسلا يف راغص
 نg ايوق ناك اندر .يعم عامتجا ىلا هعم دور رضحي نا هنم بلطو رجورب ديفيد لصتا ،سأكلا يئاهن دعب        
 اذا .ييأر يف لاقتنQاب هبلط ببس ناك كلذو .احضاو كلذ ناك .هل اهينج نويلم 35 نوعفديس اونوكي مل ديردم لاير
 يدانلا مواسي نا لمأي ناك .لاقتن�ل هبلطب حلي نا رطضيس نكي مل ،غلبhا كلذ عفدب نيدعتسم ديردم لاير اوناك
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         نا        
.فيخس ةركف .دتيانويلا هلبقي اغلبم دجي يكل
 "،|عئار |بعQ مهنكلو" .ودلانورو ينور جوضن راظتن] ادعتسم نكي مل هنا ناك هفقوم .اعامتجا اندقع ،اذل        
.راظتنQا دوي Q هنا دور رصا ".مهدعاست .بابشلا |بع�لا ءQؤه دئاق نوكت نا بجي" .هل تلق
 Q ،تايئاهنلا ةراسخ بحن Q" .تلق "،يعيبطلا اناوتسh عجرن يكل فيصلا يف |بعQ عم دقاعتنس ،رظنا"        
 |بع�لا لب ،طقف ربصلاب ىلحتا انا يلع بجيQ .اروبص نوكت نا بجي اقيرف يبت امدنع .يرودلا ةراسخ بحن
.انحفاصتو يتجح لبق ".اديج اقيرف اذه نوكيس .اضيا
 تافاضQا ءQؤه ،ةرشابم ريغ ةقيرطب .ةيوتشلا تQاقتنQا قوس يف ارفياو شتيديف عم اندقاعت مسوhا كلذ يف        
 انلصو امدنع .تقولا لاوط اهاس سيولب بعلا تنك ةطبارلا سأك يف .انعم دور دجاوت لاوط لاعتشا ربكأب اوببست
 عيطتسا نا لمآ .تايئاهنلا يف بعللا بحت كنا ملعا .اهاس كرشا مل نا Qداع نوكي نل ،رظنا" ،دورل تلق يئاهنلل
 .كش Q ،كلذ هل تلق ".�يلق ةارابhا يف ككرشا نا
 هذه راعش اوقوذتي يكل شتيديفو ارفيا كارش] ةعئار ةصرف اهنأب ترعشو ،ناجيو ماما حايترإب بعلن انك        
 نورعشيس ".ةارابhا يف ةصرف ناباشلا ءQؤه يطعأس" :تلقو دورل ترظن .ةحومسhا يت�يدبت رخآ اوناك .تايرابhا
 شوريك سولراك .قدصا مل .امئاد كلذ ركذأس .يورلتسن ناف يل لاق "،ــــــ تنا" .دتيانوي رتسشنام عم ءيش زوفب
 ".ابدؤم نك" :هل نولوقي نورخ{ا نوبع�لا ناك .ةكدلا ءاوجا تدكنت .هتلداجمب أدب
 دعب .هعجري ءيش لك قرح دقل .اددجم هيلع لصحن نا عيطتسن نل اننا ملعا تنك .هل ةياهنلا كلت تناك نكلو        
 .موي دعب اموي ءوسي هكولس حبصا ،ةثداحلا كلت
 تاباصا عم .نوتلراشت ماما ،مسوhا يف ةارابم رخآب زوفن نا بجي ناك ،مسوhا كلذ نم عوبسا رخآ يف        

 .دور رايتخا ىلع رداق يننا رعشا مل نكلو .هيلع ففخن نا لواحن انك اهاس
 ".هلمحتن نل ،عوبسQا لاوط ككولس .كلزنم ىلا عجرا ،كيلا ثدحتن Q نحن" ،لاقو دور ةفرغ ىلا سولراك بهذ        
 تانيرمتلا بعلم يف ةركلاب ودلانور دور لكر ،عوبسQا كلذ ءانثا .طقف ةريصق ةرتف ذنم هدلاو دقف دق ودلانور        
 بضغ .ركفي نكي مل بلغQا يف .ونايتسيرك دلاو سيل ،سولراك دصقي ناك "؟كيبg يكتشت ؟لعفتس اذام" :لاقو
 هنا .عقوتت امك ،ودلانورب سولراك ىنتعا .ةناهQا ببسب بضغ سولراكو ،يورلتسن ناف برضي نا داراو ،ودلانور
 ةدعاسhا بلطي مل اذا .رضتحي يذلا هدلاو عم هبابش يف لجر ناك انهو .ةلودلا سفن نم ،ةيلاغترب لوصا نم بردم
 ؟نم نم بلطيس ،سولراك نم
 ةرداغم يف هتقيرط تناك كلت نا دكؤا نا عيطتسا Q .دور ريغت ببس ملعا Q .ةياغلل ةنيزح تناك اهلك ةثداحلا        
 .كلذب |بع�لا يقاب نم مارتحا ىلع لصحي مل .دروفارت دلوا
 روهظلاب لكاشhا تأدب .انيدان يف فادهQا يلجسم مظعا دحا ناك .ةريثم تناك هماقرا نg انزحم ارما ناك        
 لاير ىلا ةرداغhاب هل حمسي طرشب بلط .يساسQا دقعلل اقفو ،اديدج ادقع هجاوي ناك امدنع ،يناثلا همسوم دعب
 يورلتسن ناف ،قحلا كلذ نود نم نأب ترعش .ليوط تقول كلذب تركف .اددحم اغلبم لايرلا اومدق اذا تاذلاب ديردم
 .يلاتلا مسوhا يف هتراسخ ةفزاجمب انلبق .انيلع ةيقحا هل نوكيسف ،طرشلا كلذ انلبق اذا .دقعلا ىلع عقويس نكي مل
 اولبق .ديردم لاير مهنيب نم ،|متهhا لك دعبيس هنا اننظ يذلاو ،هينج نويلم 35 ناك هانددح يذلا غلبhا ،اذل        
 .هنم هلصحنس يذلا لاhا انفعاض اننا ملعنس لقQا ىلع ،نويلم 35 اوعفدو لبقhا ماعلا اوتا اذا" ،ديفيدل تلق .غلبhا
 .ماوعا 4 ةدh هانيقبا .اهنيح هرمع نم 29 ـلا يف نوكيسو ،هدقع نم |تيقبتhا |تنسلا ىلع لصحنسف ،اوتأي مل اذا
 ابعص ادلو حبصا هل مسوم رخآ يف .دقعلا ىلع عقو يتلا ةقيقدلا يف ريغت دورنكلو ،انسح ".هكرتن نا عيطتسنس
.ايكيتامارد ناك هباصا يذلا رييغتلا .ةياهنلا يف ابوبحم ناك هنا نظا مل .ةياغلل
 تيأر نا دعب ".بسانhا لجرلا هنأكو ودبي ،باشلا اذه ينبجعي اقح" :لاقو |فنيريهل بعلي هآر نترام يخا        
 .كلذ يكبرا .رهشب كلذ لبق PSV عم عقو هنا انرابخا مت نكلو هدهاشنل ةيناث انبهذ .كرحتلاب تأدب ،عشhا هريرقت
 .2000 يف ادقع هيلع انضرعو كلذ نم مغرلاب هب انمامتها رسخن مل .دقعلا مامتا مت هنا ودبي نكلو
 دور نا ينربخي انبيبط نم ةلاسر :ةئيس اءابنا تيقلت ،ةيلودلا تايرابhا ءانثا ،اينابسا يف ةريصق ةلطع يف        
 مهتارابتخا نا نيرصمو نيدكؤم ،اولبقي مل PSV .يبيلص طابر انفشتكا اننا نم نيدكأتم انك .يبطلا رابتخQا لشف
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بل
 .لذ ىلع عقوي مل نوتس كيام نكلو .رابتخQا يف هلشف ببسي نل كلذ ناو طابرلا يف ةريطخلاب تسيل ةلكشم تنيب
ىلا لصو ليجستلا .لمحتت مل دور ةبكر كلذ ءانثا .انل هوروصو بيردتلا ىلا هولسرا يذلاو ،PSV ىلا هانداعا اذل
؟ن{ا لعفن اذام .حيصي هارت نا عيطتستو ،زافلتلا

 نوضغ يف تاباصQا هذه ىلع بلغتت نا عيطتست ،كب نونتعي |حيحص صاخشا كيدل اذا ،مايQا هذه يف"  
 .زدراودا نتراh تلق "،ةليلق روهش

 يف داع .ابيرقت ةنسل بع�hا نع باغو ودارولوك يف نامديتس دراشتير روتكدلا قيرط عبتا يورلتسن ناف
 نكي مل .فخت مل هتعرسو فلتي مل ةكرحت .سكايآ ماما هتدهاش نا دعب ،2001 يف انعم عقوو مسوhا كلذ ةياهن
 .ءازجلا ةقطنم يف اعيرس �قع كلمي ءادع ناك هنكلو ،|مجاهhا عرسا

 نم مغرلاب ،دروفارت دلوا ىلا هذخأب |متهم لازن Q اننا هتربخاو ءافشلل لثامتي ناك |ح هلزنم يف اضيا هترز
 ناك دقل .هتريسم نم ةلحرhا كلت يف اريثك هسفن نم اقثاو ناك هنا نظا Q يننg ،هل ةمهم ةلاسر هذه تناك .هتباصا
 .ايفير ادلو

 لئاوا يف .هت�قرع لكو حانجلا يف هدجاوت ىسنا .ةيجذومنلا ةيلاطيQا ةقيرطلا ىلع حيرص مجاهم ناك
 فده لجسي ىتح تايرابhا يف ليلقلا مدقي ناكو ،يزارتسانا ورتييب ىمسي ستنفوي يف بعQ كانه ناك ،تانيتسلا
 .ةأجف زوفلا

 ةقطنم يف مهتفيظو نولعفي مهكرتت تنك .رصعلا كلذ يف رطيسي ناك يذلا حيرصلا مجاهhا عون ناك كلذ
 ةعئار افادها لجسي افاده ناك هنكلو .هل عنصت نا بجي تناك صرفلا .عونلا كلذ نم ناك يورلتسن ناف .ءازجلا
 .اقح

 هاطعا هسفنب ريكفتلا .هل اسوه ناك هفادها مقر .مهتفرع نيذلا |ينانQا |لجسhا رثكا نم ناك ،ةقيقحلا يف
 .تامولعhا كلت وا ةارابhا يف اهعطق يتلا تادرايلا ددعب وا جيردتلاب بعللا يف ادبا امتهم نكي مل .ميظع لتاق ةزيم
 ناك ."early hit" يف اميظع ناك .يورتلسن ناف دور اهلجس يتلا فادهQا ددع :همهي ناك يذلا ديحولا ءيشلا
 .ةلتاقلاو ةعيرسلا ةركلا كلت لكري مث هفرط نم عفادhا ىدعتي

 ناك دور ،)ينور ،يورتلسن ناف ،انوتناك كيريا ،لوك يدنآ( اعم يدل |ميظعلا |فادهلا لك تعضو اذا
نكلو ةميظعلا فادهQا ضعب يورلتسن ناف لجس .رياشلوس ناك هتعيبطب فاده لضفا نكلو .�يجست مهلضفا
 نم ريثكلا لجس نكلو ،ةعئار افادها لجس اضيا لوك يدنآ .ةقطنhا لخاد فادها ،|لهس اوناك هفادها نم ريثكلا
 .ةرحاس تناك رياشلوس فادها .ةياغلل ةلهس افادها وا همدق نم ةئطاخ ةقطنم نم وا ةمحدزم وا ،ةبيرق ةفاسم
 .ءيش لك يف ركف دق ناك ،ديدستلا زكرم ىلا هلوصو روف .ليلحتلا ىلع رداق �قع كلمي ناك .هتبهوم ززع هريكفت
كلذ روطي نا عاطتسا .يئادع مجاهم نكي مل هنg تاقوQا لك يف بعلي مل هنكلو .ةينهذ اروص ىري نا عيطتسي ناك
.هسفنل احضاو اقيرط قلخي يكل هتايادب يف ةيندب ةوق نود نم ليحن باش ناك هنكلو ،اقحQ ءزجلا

 دق ناك بعلي ناك امدنع ،كلذل .امئاد تاظح�م بتكي ناك ةيبيردتلا صصحلا يفو ةكدلا ىلعو تايرابhا يف
نيا ملعي ناكو ينايب طخك هل ةطسبم تناك ةارابhا .راكفQاو دهاشhا كلت لك فرعي ناك .مهزكارمو موصخلا للح
 .ىتمو بهذي

 يكل يبتكم باب رسكي نا Qواحم هيلوا نم رطخ يا هجاوا مل .ينهجاوي نا ادبا دري ملو فيطل ىتف ناك هيلوأ
 ،|مجاهم 3 |ب راتخن نا لواحن انك امدنع اننg ،كلذ اندعاسو ،هرودب ديعس هنا ملعن انك .بعللا ديري هنا ينربخي
.ماهجنيريشو ،لوك ،كروي .|بضاغ |مجاهم 3 انهجاو اذل .دعاسمك هرودب اديعس ناك عبارلا

 لعفي امك ربكا ادهج هنم ىرا نا تعقوت .نظا تنك امم عسوا تناك دور تازيم قاطن نا تدقتعا ،ةيادبلا يف
 نكي مل نكلو ،كلذ ىلع هسفن تبثي ناكو ،هلعف هيلع بجي ام لعف تاقوا كانه ناك .دتيانوي رتسشنام يبعQ يقاب
كنكلو .ادبا ةزيمم نكت مل هتارابتخا جئاتن .ةريبك لامتحا ةردق كلمي مل .نيدهتجhا |بع�لا نم عونلا كلذ ىلا ليمي
 .هل ةصرفلا تعنص اذا ىمرhا يف امئاد ةركلا نكريس هنا ملعت

 دقف دق يكروي ،هتبكر يف لكاشم نم يناعي ناك هيلوا ،لحر ماهجنيريش ،انوتناك انرسخ ةقباسلا ماوعQا يف
 هنا دقتعي ناك هنg ،يدنآ ىلع دمتعت نا امود عيطتست .ةديج ةيندب ةقايل كلمي لازي Q ناك يدنآو هزيكرت نم ائيش
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          يطتست ة ة         
 .دور عم هعمج تأدب امدنع قياضت هنكلو ،اديفم ناك هنg ،ةدومب اذه لوقا .ملاعلا يف مجاهم لضفا
 .يكروي ناك اقح هب طبترا يذلا ديحولا ليمزلا .انوتناك عم يدنآ ةق�ع يف اضيا حضاو ءايتسا كانه ناك        
 ىتا امدنع ضعب نوفرعي اونوكي مل .نايئانثتسا اناك ،مهتقادص ،مهتكارش .ءامسلا نم ناك 99-1998 يف مهمسوم
 .ريرمتلاو ديدستلاو يرجلا ،اعم نوبردتي اوناك ةيبيردتلا صصحلا يف .اروف ضعبب اوكسمت مهنكلو ،يدانلا يكروي
 .افده 53 اولجس مهنا دقتعا .عئار انمازت اوققح
 تانيث�ثلا لئاوا يف ناك .زرفور نربك�بل هعيبب تمق اذل .يدن{ ةديج ةركف نكت مل يورلتسن ناف عم ةكارشلا        
 هنم ماوعا 7 ىلع انلصحو ،1995 يف انعم عقو .هنم ةعئار |نس ىلع انلصح اننأب انرعش ةظحللا كلت يف نكلو
 نكي مل يذلا "يبسيليج ثيك" ىلا ةفاضQاب لساكوين نم هينج |ي�م 7 انفلك .نربك�ب نم هينج نويلم 6.5 انيقلتو
 .ائيس كلذ نكي مل .ةيجاتنQا نم ماوعا 7 دعب ابيرقت لاhا لك اندعتسا اننا ودبي ،اذل .هينج نويلم نم رثكأب ردقي
 تناك .1 مقر فادهلا نوكي نا ديري ناك دور .ميظع بعQ ،نQروف وه هتيناناو دور ةلكشم ىناع رخآ مجاهم        
 ناك وجييد .مهنيب طبارت يا كانه نكي مل اعم مهعضت تنك امدنعو ،ةياغلل افلتخم ناك نQروف وجييد .هتعيبط كلت
Qافادها لجس هنكلو .ليمز بناجب لضفا ابع Q ةارابم قئاقد رخآ يف دحاو فده ،دليفن{ا يف |فده .نمثب ردقت 
 .اعئار افرتحمو اديج ابعQ ناك .يسليشت
 .اهب ينتعي نا هيلع ناكو ،اكرويام يف كانه ةضيرم تناك هتخا نا وه هعم اهتيناع يتلا ىرخQا ةلكشhا        
 نظا تنكو ،هينج نويلم 2 غلبمب هانعب .اشعنم اصخش ناك .تاغل 5 ملكتي .امئاد مستبي ،ناكhا نع اعئار ناك هنكلو
 ناك .هينج نويلم 15 غلبمب رداغي هانيأر كلذ دعب .ديزhا ضرعي نا يدان يا دري مل ،هروجا عم .ةياغلل ليلق غلبم هنا
 )سنت( برضم ةرك بعQ ناك .ابعص .يولعلا ءزجلا يف اديج امسج كلمي ناك هنكلو اريغص ناك .ضرQا قوف ريطي
 مضنا امدنع كلذ ملعا تنك .مدقلا ةركو كلذ |ب راتخي نا هيلع ناكو افرتحم حبصيس ناك هنا ةجردل ةياغلل اديج
 يذلا ،ليفين يراجل تلق .هيلع نهارا نا تلواح ،مسوhا ةيادب لبق ةيريضحتلا انتلوج يف سنتلا ةلوطب ءانثا .انيلا
 "؟وجييد رعس ام" :ةنهارhا باتك ريدي ناك
        "h؟اذا h؟بعلي له" .قلق وهو يراج لأس "؟اذا" 
"؟هلأست Q اذاh" .هل تلق "؟يناردا امو"        
 لب .اعيمج مهبلغ دقل .وجييد ىلع تانهارم يا كانه نكي مل .هلعف لواحا تنك ام فرعي ناك يراج نكلو        
 .مهعطق
.ليفين لاق "؟كلذك سيلا ءايبغا اننا نظت"        
"!دحاول ةرشع لوقتس كنا لمآ تنك .ةلواحhا قحتسي ناك" ،تلق        

12 

 "لشيبس" ـلا ودعلا - وينيروم

 يف يسليشت بردمك هدقعي يفحص رمتؤم لوا يف ناك لمتحم ديدهت نوكيس وينيروم نا تكردا ةرم لوا        
 عتمي هارا تنك امدنع ،يسفنل تلق "ءيرج باش نم هل اي" .هيزوج نلعا "،لشيبسـلا لجرلا انا" .2004 فيص
 .ةريثك لاوقأب |يفحصلا
 نا جاتحن Q .هنع شقانتن نا جاتحن Q .نسلا ريغص .ةحاسلا يف ديدج باش :يل لوقي يلخاد توص ناك        
.يسليشت يف ةفيظولا عم لماعتي يكل ةقثلاو ءاكذلا كلمي هنكلو .هسفانن
 تقو ذنم وينيروم فرعي هنا ".ةياغلل يكذ دلو هنا" ،ينربخا دقو هيزوج نع اريثك سولراك عم تثدحت دق تنك        
 قرف ،ةيقبلا نع ريبك قرفب يذيم�ت لضفا" .لاغتربلا يف سولراك ب�ط دحا ناك هيزوج .ةيميداكQا يف اعم اوناك
 ةجوhا ،هسفنل وه اهعضو يتلا تاعقوتلا جاوما بكري هتيأر ،تامولعhا كلت تفرع نا دعب .سولراك ينربخا "،ريبك
 بوكر نوعيطتسي نيذلا بابشلا نم ناك هيزوج .شتيفوماربا نامور ىدل لمعي يكل ندنل ىلا وتروب نم هتلمح يتلا
 دجأس تنك .هعم يسفن كارع يف يسفن تمحقا ول ايكذ نوكا نل يننا اروف تملع .بابشلا ةيقب نم رثكا جاومQا
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ال
.هتلقرع يف ىرخا ةقيرط

 .2006 يف ةطبارلا سأك :طقف ةدحاو ةلوطبب انزف ،2006 ويام ىتح 2004 سطسغا |ب ام ةرتفلا يف
.ديدج نم قيرفلا ينبن يكل انل قئاع ربكا اوحبصا ةيبيردتلا هيزوج ةردقو يسليشت ىنغ

يهنن امئاد نحن .ةارابم 38 ـلا نم يناثلا فصنلا يف رهظت تناك ديدجلا مسوملل انتاريضحت ،ةداعلا يف
 .ةمهhا روهشلا يف تايرابhاب زوفلا يف انتراهم فلخ ايحورو ايملع اببس كانه ناك .ةوقب انمسوم

 نا جاتحي ناك 2004 فيرخ يف .هلوح جيجضلا ناكو ،ةياغلل ينغ ريدم ىدل لمعي ناكو ،اديدج ناك هيزوج
 مهقحلن نا عطتسن ملو طاقن 6 قرافب انيلع اوقوفت يسليشت .جيرب دروفماتس يف هعيباسا لوا يف ةيوق ةيادبب أدبي
 لك تناك .سفنQا قشب اهرثكاو ،تايرابhا نم ريثكلاب نوزوفي مهنا هيزوج دكأ ،لودجلا اوردصت امدنع .ادبا
 بعص اقيرف اوحبصا يسليشت .نوعجارتي مثو نولجسي اوناك .لباقم نود نم فدهب زوفلاب يهتنت تايرابhا
 لوصو دعب جيرب دروفماتس يف ةارابم يأب زفا مل .لبق يذ نم ريثكب ربكا لكشب |مظنم اوحبصا .راسكنQا
 .وينيروم

 يف نانثاو ،|عفادم ةث�ثب رمQا ئداب يف بعلو عافدلا ىلع ةيفيصلا تاريضحتلا يف ريبك دهجب لمع هيزوج
 .ةطخلا كلت هجاوت نا ادج بعصلا نم .بعلhا طسو يف Diamond ةطخو حانجلا

 تلصح .هيزوج ةدايق تحت ،وتروب انوجرخا امدنع ،04-2003 لاطبQا يرود يف تناك اننيب ةهجاوم لوا
 ىتح .ىلوQا ةرملل لباقتن امدنع |بردhا يئ�مز عم تاف�خ هجاوا امئاد يننكلو .باهذلا ةارابم دعب اننيب انحاشم
سفن .ءاقدصا انحبصا ،كلذ دعب .لانسرآ يف ناك امدنع اننيب ءاقل لوا دعب ماهارج جروج عم ترجاشت يننا
 لك هجاو صخش عم لماعتي ناك هنا كردا هنا نظا .ةياغلل حيرصو اديفم امئاد هتدجو .وينيروم عم لصح ءيشلا
.انتاثداحمب عتمتساو ،مدقلا ةرك يف ةديدشلا فطاوعلا

 مل .تغلاب دقل .يبضغ نم �يلق لهذ هنا نظا .وتروب يبعQ ليثمت تيأر نا دعب ىتا ةارابhا كلت يف يبضغ
 وه يلقع يف بعل يذلا .درط هنg |ك ىلع رثكا ابضاغ تنك .يبضغ لكب هيزوج دنع يكتشا نا يلع بجي نكي
 دق تنك .وتروب اوزاف |ح ،كيتليسو وتروب |ب جيل ابورويلا يئاهن يف هيزوج يبعQ كولس ىلع لينوآ نترام ىوكش
 نع ملكتي لينوا نترام تيأر امدنع نكلو .يدايتعا ريغ يلاغترب قيرف اوناك مهنا دقتعا مل يننكلو يئاهنلا تدهاش
 .|بذاك اوناك هيزوج قيرف نا يسفن عانقإب تأدب ،ةديدع تارم رمQا

 ناك ،ةداعQا تدهاش امدنع .يميكحت أطخ ةيحض ناك يور نا وه باهذلا ةارابم يف هتذخا عابطنا لوا
 .بايQا ةارابم يف |ك دقتفنس اننا ينعي كلذ ناكو لاجر ةرشعب بعلن انحبصا .سراحلا كرتي نا لواح هنا احضاو

 ودلانور .ةارابhا ةياهن لبق قئاقد 4 وا 3 انمجاه .ةبيرغ ةقيرطب فرصت مكحلا ،دروفارت دلوQا ةارابم يف
 اولجسو وتروب اومدقت .بعللا لمكا يسورلا مكحلا نكلو هتيار عفر ةيارلا مكح .اهدعب عفادhا هلقرعو عفادhا زواجت
 .افده

ىنمتا" ام ةقيرطب مهل لوقت نا مهhا نم ،ةلوطب نم كجارخا متي امدنع .ةارابhا ةياهن يف دعب هيزوج تأنه
 ".ةمداقلا كتارابم يف ظحلا كل ىنمتا نكلو ،اظوظحم تنك دقل" :هل تلقو اعم اذيبن انبرش ."قيفوتلا لك مكل

 ناك يسليشت يف ذيبنلا .اديلقت انه أدبو ،"ايليف-اسراب" ،اذيبن ىرتشا ،دروفارت دلوQا يف يناثلا هروهظ يف
 ذيبن ىلا لسرا يلاتلا عوبسQا يف ".ء�ط اذه" ،ةرم شتيفوماربg تلق .ادبا ببسلا مهف عطتسا ملو ،ةياغلل ائيس
.لضفQا نم ،ميظع ذيبن ."ولينانجيت"

 ،يدزنيو دليفيش ذض انلجس امدنع كلذ ثدح .اضيا كلذ تلعف انا ،دروفارت دلوQا لوح هيزوج يرج نع اما
 .مهرعاشم نورهظي نيذلا سانلا بحا .سامتلا طخ ىلع جاهتبإب لفتحا اناو ،هيتبكر ىلع بعلhا يف ناك ديك نياربو
 .نومتهي مهنا مكنوري

 ناك جيل ابورويلا يئاهن يف كيتليس ىلع زوفلا .هيزوج قلطا دتيانويلا ىلع لاطبQا يرود يف راصتنQا
 .هتبهوم امامت رهظا ناك لاطبQا يرودب زوفلا مث نمو دروفارت دلوQا يف دتيانوي رتسشنام ىلع بلغتلا نكلو ازاجنا
 لاق ".لازتعQا نم فاخت كنg ربكت امدنع ةبوعص رمQا دادزي .لزتعأس ىتم ملعا Q" ،2008 يف هل تلق يننا ركذا
 .ارتلجن] عجري نا دوي اقح هنكلو ،ىرخا تايدحت هل نا لاق ".ينعفدت يذلا تنا ،لازتعQا ىلع ئرجتت Q" :هيزوج
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        ت ل       
ينوي يف يسليشتل عجري نا لبق ديردم لاير عم اينابسا يف اجيل Qو ن�يم رتنا عم لاطبQا يرودب زاف دقل

2013. 
 هنا .ليصافتلا يفو هطيطخت يف قيقدتلا ديدش هنا .|بع�لا عم ةياغلل ديج هيزوج نا لوقي هملكا نم لك        

 زتينيب ما رجنيف اوناك اذا ملعا Q .اضيا هسفن ىلع كحضي نا عيطتسيو ،اديج هيلع فرعتت امدنع بوبحم صخش
 .كلذ لعف ىلع نيرداق
 اقيوشت مهرثكا نم ناك .انتاف ناك 2010 يف همامضنا دعب ديردم لاير يف هتفيظوب ضرعتسي هيزوج ةيؤر        
 مزتلي نا هيلع ناك كانه لمع بردم لك.بعللاو بيردتلا |ب ،ارسآ ناك مهزارط |بو مهنيب مداصتلا ،مدقلا ةرك يف
 زوفلا اودارا اذا هعم لهاستلا ةركف اولبقت مهنا دكأتم انا ،وينيروم |يعت مت امدنع .وكيتك�جلا ةفسلف .مهتفسلفب
 .ةيبوروQا سأكلاب
 ،نولوقي |يعتلا كلذب اوماق نيذلاو ،ءيش لك ريغتي ةأجفو اديدج اصخش رضحت .ىرخا ةنهم يا لثم هنا        
 تسل" :نوركفي ويبانربلا يف |سلاجلا |عجشhا نم ليلقلا كانه ناك ".اذه ىلع لصحنس اننا ملعن مل ،ةظحل"
 ".0-1 نم Qدب 4-5 ةجيتنب ةراسخلا لضفا .اذهل عفدل مل انا .اذهب اديعس
 دقل .ةينهhا هتايح يف هل دحت مظعا كلذ ناك .اهدي يف ينترسآو ينتكسما ديردم يف هيزوج ةيحرسم اذل        
 ريغي نا عيطتسي له .ةفلتخم ةيدنا عم لاطبQا يرود |تلوطبب زاف .ن�يم رتناو يسليشت ،وتروب يف ،هترادج تبثا
 هططخ كرتي فوس هنا يف ليئض لامتحQا نا ادب ،ةيادبلا ذنم ؟هريكفت هبشي ،ههبشي لكشل ديردم لاير لكش
 مدقلا ةرك يف حاجنلاب ةقيرطلا تسيل كلت نا ملعي ناك .ريهاشhا ةقيرطبو حيرص موجهب بعلي يكل ةسدقhا
 اوناك .اهنودقفي اوناك امدنع ةركلا نودراطي نوقح�ي اوناك مهنكلو ،ةعئار ةقيرطب نومجهي اوناك ةنولشرب .ةثيدحلا
 اوناك ،ماوعا 5 يف لاطبQا يرود تايئاهن 3 ىلا لايرلا اهيف لصو يتلا ةرتفلا كلت يف .ريبك دهجب لمعت ةعومجم
 يليليكام دو�ك ،ىمرhا يف سايساك ريكاو ورييه ودنانريف .سولراك وتربور ،وجيف ،ناديز :|بع�لا لضفا نوكلمي
 .ءيش لك رسكب موقي يكل بعلhا طسولا يف
 ناف ،ماهكيب ديفيدو ،يعامج لكشب |يدنلوه |بعQ اورضحاو ،كلذ دعب وكيتك�جلا ماظن عم اورمتسا دقل        
 هنا وينيروم تبثا .2002 يف وكس�ج يئاهن دعب مهغوارت تناك لاطبQا يرود سأك نكلو ،وينيبور ،يورلتسن
 يف هتقيرطب اهلعفي نا عيطتسي اذا ناك هتباجا هتدرا يذلا لاؤسلا نكلو ،زوفت ةريبكلا قرفلا لعجي نا عيطتسي
 .ديردم
 يرود يف ةنولشرب ماما .رسخي Q هقيرف نا نم دكأتي نا تناك هتفسلف ةيادب .كش �ب ،افوسليف ناك هيزوج        
 ك�تما نم %65 نع نولزانتيس اوناك رتنا هقيرف نا ملعي ناك ،يئاهنلا فصن يف قباسلا مسوhا يف لاطبQا
 ةعبراب تبعل اذا .طسولا ةقطنم يف فيثك دجاوت اونمضي نا يه ةنولشرب ةسايس .كلذ فرعت تناك قرفلا لك .ةركلا
Qىلا ،ةركلا ريودت نوعيطتسي ةقيرطلا هذهب .ةعبسب نوبعليس ،ةتسب تبعل اذا .ةسمخب نوبعليس اوناك ،كانه |بع 
 ضعب يف .راودلاب بيصت ىتح ليوط تقول ةيرئاد ةلوج يف فاطhا كب يهتنيس .|عفادhا ىلا فلخلاو مامQا
 .ةشوشم حبصت نويعلا .هينعا ام ملعتسو رودت ةبعل ىلا رظنا .ةركلا ىلع طقستس كنأب ودبي نايحQا
 ،ةيصخشلا هتحلسا كلمي ناك هنكلو ،ةنولشرب ماما هقيرف ةزوحب اريثك ةركلا ىري نل هنا اكردم ناك هيزوج ،اذا        
 رهظ اذا .كاذ رتنQا قيرف يف |بع�لا مها نم ناك ،طسولا بعQ ،وسايبماك نابتسا .زكرمتلاو زيكرتلا اهمها
 رمQا ودبي .اضيا كانه وسايبماك نوكيس ،رخآ ناكم يا يف يسيم رهظ اذا .اضيا وسايبماك رهظيس ،انه يسيم
 ديدش رمQا ناك ،ةيعافدلا فئاظولا لك لخادت ثيح قيرفلا يف ةماع ةطخ نم اءزج نوكت امدنع نكلو ،�هس
 هت�يدبت لك اوناك .ةقيقد 15 رخآ يف ةث�ثلا هت�يدبت هيزوج لمعتسا |ح ديردم لاير ةارابم تيأر ،اهدعب .ةيلاعفلا
 .ةارابhاب زاف دق هنا نمضي يكل ،ةيعافد
 يرود ةلوطب لوا يسليشت اوزاف امنيح ،دقعلا كلذ فصتنم يف انبرح نم ليوط تقو دعب ىتا اذه لك نكلو        
 ناك 05-2004 اذا .2006 فيص يف ،ارهش 12 دعب يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل ةلوطبلا اوقباو لب اماع 50 ذنم مهل
 اننأب كردا مل يننكلو ومني ناك ديدج قيرف .طقف ةطبارلا سأكب انزف لبقhا مسوhا ،ةلوطب يا نود نم ،ائيس امسوم
.ةيلاتتم يرود تQوطب 3 ـب زوفنس انك
                          



@
MUFCAR

      
 Qؤه نم 3 .ليفينو زلوكس ،زجيج ،|ك ةرداغم عقوت دعب ىرخا ةرم قيرف ينبن نا يه تناك انتيجيتارتسا        
 نم ةدh روطتلا نوعيطتسي نيذلا بابشلا |بع�لا نم ةعومجم زهجن نا تناك انتين .رداغ |ك نكلو ،لوطا ةدh اوقب
 .مات احاجن ىراو ةطخلا كلت عجرتسا نا عيطتسا ن{ا .مهدعاست ليفينو زلوكسو زجيج لاثما ةربخ عم ،نمزلا
 لانسرآ ماما يزيلجنQا داحتQا سأك يئاهن انرسخ ،05-2004 يف تQوطبلا نم يلاخ مسوم انهجاو ،معن        
 كلذ لانسرآ اورمد دقل .ودلانورو ينور يف ،تاذلاب ةارابhا كلت يف ،لمQا ىرا تنك يننكلو ،ءازجلا تابرض يف
 ،ن�يم نم اباياو اباهذ 0-1 ةجيتنب انرسخ ،16 ـلا رود لاطبQا يرود يف .ىمرhا ىلع ةديدست 21 ـب انمق .مويلا
 مدقلا ةرك يدان .ةيناث ةعيبط تناك .عله وا فوخ يا يل ببسي مل قيرفلا ءانب ةداعا .|فدهلا وبسيرك لجس |ح
 مهديرت انايحا ،اورداغي نا بجي نايحQا ضعب يف ،مدقلا ةرك يف .سانلا ضعب رداغي ،نايحQا ضعب يف .ةلئاعك
 .ةباصQا وا نسلا لخدتي امدنع �ثم ،|فرطلل رخآ رايخ يا كانه سيل ىرخا انايحا ،اورداغي نا
 لصو دق بعQ ىلع امئاد تناك يانيع ،تقولا سفن يف .ءامظعلا |بع�لا انورداغ امدنع فطاوعب ترعش اقح        
 زهجا نا يتربخ ينتملع "؟دومصلا عيطتسيس مك ،رداغيس ىتم" ،امئاد ينلأسي ناك يلخاد توص .هتياهن ىلا
Qا يف بابش |بعhا زكارhةمه. 
 يونا نكا مل ،انبعلم يفو ددجلا لاطبQا ،يسليشت يف ةفقو مدقن نا انررق امدنع ،2005 ويام 10 يف اذل        
 .ةمداقلا روهشلا يف شتيفوماربا ىنغل ملستسا نا ادبا
 اوناكو نرق فصن ذنم مهل يرود لوأب اوزاف دق اوناك .يسلشيتل ةياغلل ةمهم ةظحل كلت تناك ،ايسفن        
 ادبا حجني نل ئطبب ئدبلا نا اهانملعت يتلا سوردلا ىدحا تناك .كانه ذنم ديدج لكشب مهيدان ةيؤر نوعيطتسي
 ،اريثك روهدت مسوhا نكلو ،ةقئاف ةعرسب مسوhا انأدب ،لبقhا مسوhا يف .ريبكلاو ديدجلا انميرغ ،يسليشت ماما
 بابشلا انيبعQ هاجتا انريهامج لبق نم ناجهتسا تاحيص انعمس ثيح ،سيراب يف ليل ماما تناك هنم ةطقن ىنداو
 .بولطhا دهجلا اولذبي مل نيذلا انيبعQ ضعب نع يدانلا ةانق ىلع |ك ناروث دعب ءامحQا ل�خ يف
 مدقن انك بعلhا يف .هئ�مز فدهتسا امدنع فيعضلا اناوتسم ةلكشم راثا يور .ةيضاق ةبرض كلت تناك دقل        
 .ةليوط |نسل ةطقن أوسا تناك ةليللا كلت 0-1 ةجيتنب ةراسخلاو عورم ىوتسم
 عئار �جر ناك جروج .تسيب جروج انرسخ ،2005 ربمفون يف ،يدانلا |ك يور رداغ رهشلا سفن يف        
 .كلذ نم قلقت تنكو هسفن يف ةريبك ةقثب رعشي Q ناك .كتثداحم نم ارتوتم .نايحQا ضعب يف ارتوتم نوكي ،فيطلو
 ناك .هيلع رطيسي لجخلا نأكو .ملكتي ام اردان ناكو - هتبيبح عم ناك - نابايلا يف ةناح يف هعم تسلج يننا ركذ
 مل امبر هنكلو ،راغصلا |بع�لا بردي نا نكمhا نم ناك .مدقلا ةرك دعب ةديج ةايح شيعي نا جروجل نكمhا نم
 ةريبك تناك هتزانج .هئاكذ ىدم وه ريثكلا اهفرعي مل جروج نع ةدحاو ةقيقح .املعم نوكي يكل ةيصخشلا كلمي
 دلاو تيأر يننا ركذ .ةيمسر ةيصخشل ةزانج اهنأكو ناك .تسافلب ةنيدم لبق نم ةعئار ةقيرطب اهطيطخت متو ةنيزحو
 لجر ".خيراتلا يف |بع�لا مظعا دحا انل رضحا دقل" :يسفنل تركف يننا ركذاو ،عضاوتمو ريغص لجر ،جروج
 .تمصلا عباط جروج ذخا نيا نم ىرت نا عيطتست .ئداه لجر ،تسافلب نم ريغص

 بيع نم نوناعي نيذلا صاخشQا نوبحي ام ببسلو ،لامعلا ةقبط نم اساسا مه هنطو يف مدقلا ةرك روهمج        
 .مهفعض نومهفتي .|صقانلا لاطبQا ءQؤه يف مهسفنا نم ةروص نوري .نوتسنوج يميج ،نيوكساج ،تسيب .ام
 .هحازمب امئاد عتمتستس كنا ةجردل ةياغلل ابوبحم اباش ناك يميج
"؟فتاهلا بقارت اذاh" ،هلأست تناك |ج هتجوزو ةعمج ةليل لك هفتاه بقاري ناك |تس كوج        
".فتاهلا نري فوس" .لوقي ناك كوج "،نريس"        
".انه ريغصلا يميج ،|تس ديس ،ريشكرانQ ةطرش نحن" :أدبت ةيعيبط ةhاكم        
 كلت نم دعبلا دشا انك اننكلو .دتيانويلا عم ةيبوروQا سأكلاب ءامظعلا نيزئافلا دحا ناك عبطلاب تسيب جروج        
 هنg 2005 ربمتبس يف لايرايف ماما يبلس لداعت يف ءارمح ةقاطب ىلع ينور نيو لصح .مسوhا اذه يف ةمقلا

 .لضفhا يمكح نكي مل .1998 ملاعلا سأك يف اضيا ماهكيب درط يذلاو ،نسلين نوتليم ميكل ةيرخسب قفص
 متش ،ىرخا ةبسانم يف .ةحئ�لا ىلع همسا ىرت امدنع رجحتت تنك .بضغلل ةراثا ماكحلا رثكا دحا ناك نسلين
 زافلتلا تاريماك دوجوب عتمتسا هنا بلغQا يف ،هدرطي نا عيطتسي ناك يذلا ،لوب .تارم 10 لوب ماهارج ينور
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        ،ه        
ك ينور ،ةقيرطلا كلتب .همتشب ناهي Q ناو ناسنإك ينور لمحتيل اميلس اقطنم كلمي ناك لقQا ىلع نكلو .هيلع
 ليكو انلأس نا دعب هتبكر هزنياه اهيف باصا يتلا ةارابhا يه هذه تناك .نسلينل همارتحا نم رثكا لوب مرتحيس
 .هلاقتنا نع هلامعا
 ةفاحصلا تناك ،ربمسيد يف اكيفنب يف ةراسخ 1-2 ةجيتنب لاطبQا يرود انرداغ نا دعبو ،تقولا كلذ يف        
 دق يننأب مهحارتقا نكلو ،ايقطنم ناك مئاد لكش ىلع ةفيظولا لامها ىلع دقنلا .نسلا لوح تايرظنلا قلخب موقت
 مدقلا ةرك يف ةرتف كانه تناك .ربكا ةربخ ىلع نولصحي ،سانلا ربكي امدنع .افرقم ناك نسلا ببسب يتبهوم تدقف
 |بردhا نولهاجتي اوناك .قباس بيردت يا نود نم اروف جيلريميربلا يف |بردمك نونيعي رابكلا |بع�لا ناك ثيح
 ،هسفن تبثا دق بردم ،سيادرQا ماس .لساكوين لبق نم هداعبا مت يذلا ،نوسبور يبوب ىلا اورظنا .ةربخلا وذ
 ناك دحا Q .اجعزم ناك ةعمج لك يف ةفاحصلا ةهجاوم .ةهافتلل اي .هسفن يدانلا عم طقف رهشا 6 ىلع لصح
 اوناك .كلذ نوبتكي اوناك مهنكلو "؟لوقعhاو حيحصلا نسلا تزواجت دق كنا نظت Qا" :ةحارصو حوضوب ينلأسي
 .ابردم اورمدي يكل ملقلا ةوق نوملعتسي
 ءيشلا اذه لوقا انا ،حيحص |يفحصلا هنولوقي يذلا" :نولوقي |عجشhا ناك .ارخا اقطنم تناك ةعفادلا ةوق        
 ،تقولا نم ريثكلا سيل .تقولا نم ليلق ىلا ةجاحب انك اننا ملعا تنك .هجتنس انك نيا ىلا فرعا تنك ".تاونس ذنم
gا كلت يف نhديج رخآ قيرق ءاب نم ابيرق تنك يننا رعشا مل اذا .دودحم ريغ اتقو كلما نكا مل يتريسم نم ةلحر، 
 اوناك .مهتوقو بهاوhا نع فشكلا مقاط نم ادكأتم تنك .ودلانورو ينور نم اقثاو تنك .يتدارإب رداغأس تنك
 ةدع انمدق ،طقف ةطبارلا سأكب انزف اننا نم مغرلاب .يعيبطلا اناوتسم ىلا انوعجري نا نوعيطتسي |بعQ نودجيس
 .2006 يف ةديج تايرابم
 كلذ دعب انكو ،نوتلوبو مورب تسيو ،�يف نوتسآ ،ناجيو ماما انزفو ،اكيفنب نم ةراسخلا دعب اناوتسم نسحت        
 لك ةيعافد تانيرمت ىلع بردتن انك .شتيديفو ارفيا انيلا مضنا اهدعب .يرودلا يف طاقن ةعستب يسليشت فلخ
 مهيلع |عفادhا لوخدو ،مهدض |مجاهhا كرحت ،ةركلا ىلع موجهلاو زكرمتلا :تايضرعلا عم ةصاخ ،ابيرقت عوبسا
 ناك .راسيلا يف رخ{او بعلhا |مي مهدحا ،|حانجو |نثا |مجاهم عم ،بعلhا فصنم يف أدبن انك .مهتلقرعو
 ،|حانجلا دحg ىطعت ىرخا ةرك ،ةرشابم كلذ دعب .اهددسي ناكو ،ةركلا |مجاهhا دحا ذخأي امدنع أدبي نيرمتلا
 عم اوفرصتي نا |عفادhا ىلع ناك اذل ءازجلا ةقطنم ةفاح ىلا لصت ةثلاثلا ةركلا مث نمو ،اهضرعي ناك هرودب يذلاو
 .دحاو تقو يف تارابتخا 3 .ةقطنhا ىلا ةمداقلا ةركلاو ىلوQا ةيضرعلا ،ةديدستلا
 ناك .كلذ بحي ناك شتيديف ؟عفادي نا بحي هنا نولوقت نا نوعيطتست طسو بعQ مك .تريغت دق انتبعل ةفاقت        
 .ةيويحلاب امعفم هلعجت تناك %50 ـلا تايدحتلا كلت سامح نا ىرت نا عيطتست تنك .هسأرب هلخدت يدحت بحي
 2009 يف .روخف يبرص ناك .ةياغلل ادينعو امراص ناك شتيديف .عافدلاب عتمتسي :اضيا �يلق كلذ لعفي جنيلومس
 .بختنhا لبق نم هئاعدتسا متي نا نكمhا نم هنا ينربخي يكل يلا ىتا
 .قلقب ،تلق "؟كئاعدتسإب ينعت اذام"        
".يبجاو هنا" .يل لاق "،بهذأس ،وفوسوك"        
 .كلذب بغري ناك        
 |بعQ ةلوطب نم مهانرتخا نيذلا نم ناك هيكيب درارج .ىرخا تاراق ىلا انذخا ةديدج بهاوم نع ثحبلا        

 يف انتبغر نم نيدكأتم انك اذل ،ةنولشرب يف بابش |بعQ باب انل حتف لانسلرآ عم ساجيرباف كسيس دقاعت .بابش
 اوناك دراريج ةلئاع .ون بماك مكح بتارم يف اوضع ناك بع�لا دج نا يه تناك انتلكشم .هيكيب ةلئاع عم لماعتلا
 .ةنولشرب خيرات نم اءزج
 اطبحم تنكو اعئار ابعQ ناك هيكيب .بلقت كانه ناك اذل ،ةديدع تارم لوQا قيرفلا بردم رييغتب اوماق اضيا        
 هتلئاع لك .زوفلا ةيلقع كلمي ةعئار ةيصخشبو زاتمم ررمم ناك .اينابسا ىلا عوجرلا دوي هنا ينربخا امدنع ةياغلل
 تناك كلت .اودعتبي ىتح شتيديفو ويرل رظتني نا دري مل ،فسlل .هوباو هما نم كلذ عبن .|حجان سان مهنا :نيزئاف
 .ةلبقhا ماوعا 10 ـلا يف ةعئار ةكارش نونوكيس اوناك زنافياو هيكيب .يتلكشم
 يف يدنع دراريج دلاو ىتا ،0-0 ةجيتنب انلداعتو لاطبQا يرود يئاهن فصن يف ةنولشرب ماما انبعل امدنع        
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        و ا               
 نا نووي اقح اوناك اضيا هادلاو .هنبا اوعجري نا نودوي ةنولشرب نا اوحرشو - اقح |عئار سان اوناك - قيرفلا قدنف
 ىلع لصحيس هنا نظو لوQا قيرفلا ىلا لوصولا دراريج نكمتي ملو .هيلا اوقاتشا دقل .هتيب ىلا عجري مهنبا اوري
 انفلك .وروي نويلم 8 ةياهنلا يف غلبhا ناك .ةياغلل احضاو رمQا ناك .ةنولشرب يف لوQا قيرفلا يف زكرم

 .تقولا كلذ يف افيفلا |ناوق بسح هينج 180,000
 نكمhا نم نكي مل .يزيلجنQا بهنلاو موجهلا اوفقوي يكل مهزجاوح اوعفر كلذ دعب ابوروا يف ةريبكلا ةيدنQا        
 يف ةباش ةبهوم انفتشكا اذا ،نحن انع اما .ةنس دعب ةنس د�بلا اورداغي نا ساجيربافو هيكيب لاثمg اوحمسي نا
 مل بع�ل هينج 500,000 عفدن نا انم بُلط اذاh نكلو .لوQا قيرفلا يف بع�ل هينج |ي�م 5 عفدنس ،ارتلجتا
 هينج 500,000 غلبمب اضرع اومدق يلنريب :هابتن�ل ةريثم ةيضق ناك يلسركيا دراشتير ؟هتمهم يف اهدعب حجني
 قيرفلا ىلا بع�لا لصي امدنع يتأت نا بجي تاضيوعتلا .دلولا ريوطت يف اماع 12 انيضق .هينج نويلم اندرا .هل
 .بع�لا عيب نم لاhا نم ةبسن ىلع لوصحلا ىلع صني دقع عم ةصاخ ،يكتشيس عئابلا قيرفلا نا دقتعا Q .لوQا
 .كلذ ىلا امو ابمج-ابمجو نوسربيلك عم ،ماوعQا كلت يف تارم ةدع تأطخاو ،انتارارق يف ئطخن انلك نحن        
 مقاطلا ناك .كلذ ببسب ريثكلا ىقلتا تنك .اهينج 170,000 ينفلك - نليم فلار ببسب يتقو رخ{ يداقتنا مت
 اماع 20 اوضق دق اوناك يمقاط لك ".بردhا اهيا ،رخآ نليم فلار ىلا جاتحن" :حزمي امئاد يننوقياضي يبيردتلا
 ،حزاhا هتوصب ،ارفيا سيرتاب ىتح .هببسب ينم رخسلا مت ارخآ ابعQ ناك رينروب مايليو .نوسني Q .يعم رثكا وا
 "؟كدل ابعQ رينورب مايليو ناك له ،بردhا اهيا :ةرم يل لاق
 .ةباجQا رظتني وهو زجيج نيار هجو طبح        
 .اعرسم تلق "،ةرتفل رابتخ©ل انه ناك ،معن"        
 "؟تقولا نم مك" .عوضوhا ىسني يكل ادعتسم نكي مل .داحو عفترم سفنب ارفيا لاق "؟رابتخ]"        
 ".|تارابم"        
 "؟|تارابh رابتخا"        
 "!اعيضف رمQا ناكو ،معن"        
 .هفده سيرتاب دجو        
 امو ،ت�صاوhا ،ةغللا ،نكسلاو كنبلا روما :رارقتسQا يف هدعاست نا وه ديدج بعQ عم هلعفت ءيش لوا        
 .ةلكشم ناك لاثhا ليبس ىلع ةيزيلجن�ل ايسنلاف ملعت .ربكQا زجاحلا امئاد يه ةغللا .ةنيعم ةقيرط كانه .كلذ ىلا
 .اهب ثدحتا يكل ةقثلا كلما Q يننكلو ،ةيسنرفلاب ةباتكلاو ةءارقلا عيطتسا .طقف ةقثلاب اقلعتم ارما ناك ،اينوتنا عم
 كانه لمعا تنك ول يننا هتربخا يننكلو .هتطقن تمهف .اهموي يل لاق "؟كتيسنرف يه فيك" .كلذ ملعي ناك وينوتنا
 .هيلع قبطم كلذ ناك اذل ،ارتلجنا يف لمعي ناك ايسنلاف .ةغللا كلتب ملكتلا يف ادهج لذبأس تنك ،اسنرف يف
 هجاو دق هنا حضاولا نم .�يفاف نم دلو هنا .ايسنلاف بعرت نا عيطتست Q .ةياغلل اعاجش ناك ،بع�ك نكلو        
 .مصخلا ماما هعارذو ،كش �ب كانه دجاوتم نوكيس ،%50 ةبسنب ةحجان ةصرف يف .ةوقلا ديدش .هتايح يف ريثكلا
 ىقلتي ناك ليج ديفيدو ةرتف ذنم كيراكب |بجعم انك .كيراك لكيام ناك 2006 فيص يف ريبك رخآ دقاعت        
 .ديفيد ينلأس "؟هل همدقت فوس غلبم يا" .هوعيبي نا نكمhا نم مهنا نم زريبس نم ارابخا
 .تلق "،باوصلا تلعف دق نوكتس هينج |ي�م 8 ـل هرضحت نا تعطتسا اذا"        
 �يلق رعسلا عفرت نا بجي كنا لوقي يفيل ليناد" :كلذ دعب ديفيد اهب ينربخا يتلا تاملكلا امئاد ركذا فوس        
 ".ضرعلا اولبقي نا لبق
 كش �بو اهنا" ،نترام يل لاقو مسوhا ةياهن يف لانسرآ ماما بعلي لكيام انيأر دق انك .عيباسQ انمواس        
Qا نا نظا .مجنلا ناك ".دتيانوي رتسشنام بعhا غلبQهينج نويلم 18 ىلا تداياز عم ،هينج نويلم 14 ناك لو. 
 هنا وه كيراكب ينبجعا ام .تانيث�ثلا فصتنم ىلا لصي زلوكس ناك تقو يف ةركلل ازاتمم اررمم ناك لكيام        
 .بعللا ريغي نا عيطتسي ناكو ،بعلhا يف عسوتي نا عيطتسي ناك .مامQا ىلا ةريرمتب ةركلا بعل دوي ناك امئاد
 روهش عضب دعب .مهكلمن انك نيذلا |بع�لا عم اهنم ةدافتسQا انيلع نأب رعشا تنك ام تناك ةليوطلا تاريرمتلا
 يف نكلو ،ةديج ةقيرطب ددسي ناك ةيبيردتلا صصحلا يف .ن{ا ىتح انل لجسي مل اذاh مهفن Q اننأب هانربخا
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 يتلا ةلا جرخن نا انلواحو ربكا ةيرح هل انمدق .زكرhا اذه يف هانروط .موجهلا زكارم يف اديدهت نكي مل تايرابhا
 قيرط دجي نا ردانلا نمو قيمع طسو زكرم يف ناك ثيح ،زريبس يف اماظن عبتي ناك امبر .اهكلمي هنا ملعي مل امبر
 .هسفن يف ةديدج ةدوج دجو ،انعم .ءازجلا ةقطنم ىلا
 ،ةزيمم ةقيرطب مساوhا أدبي Q .نايحQا ضعب يف هظقوي نا دحg جاتحي لوجخ ادلو ناك .عئار بعQ لكيام        
gهلوح راتهتسا كانه .ربوتكا ةياهن يف ةداعلا يف نسحتي ناك هنكلو ،اهنع هانملكو اهمهفن نا عطتسن مل بابس 
 .هتميقو هردق اومهفي Q نا سانلا يعدي
 يدل لضفhا يبنجQا بع�لا يدان اوناك قباسلا يف يذلا يدانلا ،يسليشت ىلا وينيروم عجر ،ترداغ امدنع        
 يف انماما هلجس افده امئاد ركذأس .ةبوجعا ناك Qوز وكنارفنايج .عبطلاب دتيانويلا جراخ - جيلريميربلا يف
 يف ركفي Qوز ناك امدنع .اهذفني نا لبق �يلق فقوت مث نمو ةركلا ددسي يكل همدق عجرا امدنع جيرب دروفماتس
 .فلخلا ىلا ةركلا Qوز عجرا امنيب هقQزنا لمكاو هماما نم ةركلا ذخأي يكل اقلزنم ريبكلا يلاب ىتا ،ةينفلا هتديدست
 "؟كمدق ىلع ىقبت نا كل ةصرف يا كانه له" :نسبور نيارب لاق .مويلا كلذ يف يلاب اهاقلت يتلا ةيرخسلا ،هآ
.ةماستبا عم بعلي ناك هنQ، gوز بحا تنك يننكلو
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رجنيف عم ةسفان"ا

 رجنيف Gسرآ ،مدقلا ةرك نع اديعب .ةسينكلا يف امك ةكرع9ا ةحاس يف نوكت امدنع صخشلا سفن تسل تنا
 يف ىرخا ءايشاو ذيبنلا نع ثدحتن نا عيطتسن .شاقنلل ةعساو عيضاوم كلتميو ةعتمم هتقفر .ةديج ةيصخش
 .ان9اع يف ريمضب لمعي وضع هنا .هل ةفيظو نيرخ_ا Gبد9ا ةدعاسم ذختي ناك UEFA ـلا تاعامتجا يف .ةايحلا
 .ايلك فتلخم ناويح هنا - ةاراب9ا موي نع - هقيرف نع ملكتن امدنع نكلو
 كانه .مكحلا رفصي امدنع هيف داحلا ريغتلا كلذ زيما نا عيطتسا .Gسرآ مهف عيطتسا يننا امئاد ارعش        
 زرفور ثيرل ترسخ امدنع .ةراسخلل قيمعلا انهرك نوكتس ةكرتشم ةفص كلمن انك اذا .اضيا ينيف كلذ نم ليلقلا
 ،زرفور ثير بردم ،نوتاب يتريب دي حفاصا نا تضفر ،)ايلك انريمدتب اوماق( نيريم تنيس عم يتريسم ةيادب يف
 ضعب يف .حيحص ،هآ .اجاجتحا يفلخ يتريب ىرج .نليمرفناد يف بعل9ا ىلع اكيرشو اعئار اقيدص ناك يذلاو
 ةايحلا نا ينربخي اريغص اريكذت ناك .اهموي ائطخم تنكو ،ئطخم كنا ملعت يكل ريغص سرد ىلا جاتحت نايحyا
 .ةماركلا رقتفيو اهفات رمyا نوكي ،ةقيرطلا كلتب فرصتن امدنع .ةبعللا نم ربكا
 يف ضعبلا انضعب دوهج انمرتحاو اعم انوجن دقل .ةياغلل ةديج ةقادص كلمن انك Gسرآو انا ،ةياهنلا يف        
 لودج نع يتوكش نع ىكتشا امدنع تناك ةبرض لوا .Gنسلا لاوط تاف�خ انهجاو نكلو .ةديج مدق ةرك بعل
 يذلا ناكو "؟اذه نع فرعي اذام ،نابايلا نم وتلل لصو دقل" :ةلذم ةباجإب هتبجا ،اذل .ىوكش نع ىوكش .تايراب9ا
 .ةقيقح هتلق
 نظيو يتأي يبنجا بردم .تايراب9ا لودج ماحدزا نم يكتشي يذلا وه Gسرآ ناك ،Gتيلاتلا Gتنسلا يف        
 قهرم يرود هنا .هسفن نم رخسي ملقأتي نا نود نم انيرود يف مسو9ا يف ةارابم 55 بعلي نا عيطتسي هنا
 عم ملقأتي نا Gسرآ ملعت .دهجلا عزوت يكل قيرفلا ريغت نا بجي ،ةثيدحلا مدقلا ةرك يف ،كلذل .ةقاطلل فعضمو
 .تبسلاو ءاعبرyاو تبسلا موي بعللا نم ةركب9ا ةمدصلا ىطختي نا عاطتسا .ةفاقثلا كلت
 .ةيادبلا يف ةديج تناك انتق�ع .يبتكم ىلا ىتا ،دروفارت لوyا يف انماما لانسرآب اهيف بعل ةرم لوا        
 يف أطخلا لبقتي نا يف ابعص رمyا دجو .لانسر_ا يف ةديجلا هقرف ىدحا عم ةارابم رسخ امدنع لكاش9ا تأدب
 نا لبقي نا هل بعصلا نم ناك .ةيندبلا ت�خدتلا ىلع زيكرتلاب كلذ لعفي بلغyا يف ناك .مصخلا مولب أدبو هقيرف
 ىلا دمتي نايحyا ضعب يف ناك ةيندبلا ت�خدتلل همهف .هلاجر دض يوق جهن نوذختي نا نوديري امبر موصخلا
 .هدyوا لقرعي نا بجي دحا y نا دقتعي ناك .ىتح ت�قرعلا
 مهدض بعللا .Gسرآ قرف دهاشا نا بحا امئاد تنك .تعتمتساو لانسر_ا عم هقرف لضفا تدهاش يننكلو        
 لانسرآ هلعفي ام لك بقارا نا يلع نأب امئاد ترعش .اهيف ركفا ةريثك اتاقوا تيضق ةصاخ تايدحت رضحي ناك
 وذ Gبعy هجاون انك كانه .رخآ زارط نم لكاشم نوببسي اوناك يسليشت .بعل9ا يف اديدهت نولكشي اوناك مهن�
 .ةحيحصلا ةقيرطلاب اوبعلف ،لانسرآ اما .باتكلا يف ةدوجو9ا ليحلا لك نوفرعي Gبعy ،ةربخ
 نا ادبا عيطتست y نكلو ،Gسرآ مايا لوا يف مدقلا ةرك يف طابضنyا ت�جس أوسا ىدحا نوكلمي اوناك        
 ملعي ناك لكلا - كلخاد نم ةايحلا نولكري اوناك زمادآ ينوتو دلوب فيتس .رذق مهقيرف ناو نيرذق Gبع�لا نا لوقت
 ةفص ت�ضعلا لوتفمو بلقتم .ادبا ةرذق نكت مل هقرف ،رهوجلا يف نكلو .ةرم لك فلخلا نم نولخدتي اوناك .كلذ
 نا عيطتسي ريبك سفانم ،ارييف كيرتاب اورتشا اهدعب .زمادآو دلوب تركذ .لاتقلل ةدعتسم ةعومجم اوناك .رثكا ةقيقد
 ،ىلوyا مايyا كلت يف يساسyا همجاهم ،تيار نايإ .امئاد رسكي ،اسوساج ناك نربرتنيو لجيانو .رمyا طلخي
 .ةضيغب ةرتف هعم لمحي اضيا ناك
 نكي مل ."ملظم بناج" كلمي هنا Gيفحصلا ربخا ثيح ،زلوكس لوب ئجافم لكشب Gسرآ دقتنا ،2010 يف        
 يا كانه نكي ملو ،عوبسyا كلذ لانسرآ ماما بعلنس نكن مل .ينيبعy دحا نع ملكتي يكل هل ببس يا كانه
 شقانتي كانه Gسرآ ناكو ،ةيبوروا سأكو جيلريميرب 10 ـب زاف داق زلوكس لوب ناك تقولا كلذ يف .اننيب سم�ت
 .ريحم رما ."ملظ9ا بناج" ـلا نع
 لوبق نم Gسرآ ىناع .ةطباهلا تايوتس9ابو روطت9ا مهئادأب كنوشهدي نا نوعيطتسي .كنوشهدي Gبع�لا        
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 يلاع رعاش9ا ناهر ن� سانلا يف أوسyاو لضفyا رهظت نا مدقلا ةرك عيطتست .ةراسخلا يف مهاسم لماعك كلذ
 .اضيا هجازم رسخي نا عيطتسيو ةقيقد ةد9 هتيبصع رسخي نا بعy عيطتسي ،ناهرلا ةيلاع ةارابم يف .ةياغلل
 لشفلا نا لبقتي نا عطتسي مل Gسرآ نكلو ،تاظحللا هذه نم ريثكلا اوشاع لانسرآ .كلذ ىلع امدان ىقبتسو
.هسفن رمyا لخاد نوكي ريسفتلا .كتراسخ يف اببس نوكي نايحyا ضعب يف فعضلاو يلخادلا
 ،ةارابم دعب يعافدلا Gسرآ نوزخم اذل ،ءايشyا مظعم ىرن اننكلو ،ءيش لك نوري Gبرد9ا نا لوقا y انا        
 ،ةلاسرلا سفن تناك ".ةيناث اهدهاشا انا يلع بجي" :يه ةلضف9ا يتلمج .همدختسا ارذع نكي مل "كلذ ىرا مل"
 رخآ ءيش .اميدق اربخ حبصي نا عقوت9ا نم ،ليلقب رمyا دعب وا ،يلاتلا مويلا يف .تقولا كيطعت تناك هذه نكلو
 .كنع راظنyا دعبي يكل هلدبتسا دق نوكيس
 دحا لكري مصخلا ناك .برد9ا تنك ينن� ،مهابغا تناك ةدحاو رخآو - يتريسم يف تارم 8 تدرط دقل        
yديفيد لاق ".باشلا كلذ يهناو بهدأس" ،نافوب ديفيد بيردتلا يف يدعاس9 تلقو اريثك انيبع، "y ايبغ نكت، 
 ".كناكم سلجا
 ".بهاذ انا" ،تلق "،يفكي اذه" .اهلعف ،عبطلابو ".هيلا بهاذ انا ةيناث سناروت اندلو لكر اذا"        
 .ةيناث بعل9ا نم تجرخ دق تنك ،Gتقيقدب اهدعب        
 نا تننظ ".مكلك نوتومتس ،انه جراخ عوضو9ا اذه نم .ةملك .يا .تعمس .اذا" :تلق ليدبتلا ةفرغ يف        
 .شيج بعy ،ةياغلل �يوط ناك .هتبرض امدنع ىري نكي مل مكحلا
 قباطلا يف 1989 مسوم ةسفانم ةياهن تيأر .ماهارج جروج عم ناك لانسرآ بردم عم ف�تخا لوا        
 لجس امدنع ".انه يننا ادحا يربخت y ،تyاصتا يا ىقلتا نا ديرا y" ،يثاكل تلقو ينوت ةفوغ يف يولعلا
 كلذ دعب .نونجلاب تبصا ،لانسر_ ةلوطبلا رضحا يذلا فدهلا كلذ ناكو لوبرفيل ماما فدهلا ساموت لكيام
 عم تيقب .ةيبوروyا سوؤكلا سأكب هيف انزف يذلا ماعلا يف 1-3 ةجيتنب انوبلغ امدنع ،ةيناث لانسرآ زاف ،Gماعب
 "؟ادحاو ديرت له" .يكسيو ةعج نم عئار ةعومجم كلمي ناك .Gنسلا ىدحا يف يربياهلا يف انتارابم دعب جروج
 .ذيبنلا نم ةبلع جروج حتفف .هل تلق "،يكسيولا برشا y انا" .ينلأس
 .�ئاستم تلق "؟فويضلل مدقت ءyؤه نم ةعج يا"        
        "y ءيش. y انه جوزمم "زليب" يدل" .لاق "،ةعجلا ىلع لصحي دحا." 
 .تلق "،يدنلتكسا نم كل اي"        
".يشاعم وه اذه" .جروج كحض        
 .يبتكم ىلا يتأي نا جروج اننيب كرتشم قيدص عنق ،اهدعب .ابرح ناك دروفارت دلوyا يف اننيب ءاقل لوا        
 يتلا ةريصقلا ةرتفلا دعب ةمه9ا Gسرآ ملتسا امدنع .تقولا كلذ يف ابعص اك لانسر_ا يف جروج قرف ماما بعللا
.هنع ريثكلا فرعا مل ،كويرب سورب اهاضق
 ةقيرطب عافدلا ىلا ليمي هنا دقتعا" :كيرا لاق "؟رجنيف ةيصخش يه ام" :اموي انوتناك كيرا تلأس        
 نا عيطتست y ،ن_ا هقرف ىرت امدنع نكلو .Gعفادم 5 ـب جزلاب لانسرآ يف أدبو .تركق "،ديج كلذ ،هوآ" ".ةغلابم
 .مستبا ينلعجي لاز y كيرا دقن .ةيعافد هقرف نا ادبا لداجت
 سفانم يا كانه نكي مل .انيسفانم اوناك لانسرآ ،ةديدجلا ةيفلyا نم ءزج لوا يفو ،تانيعستلا ةياهن يف        
 امدنع نكلو .ةدحاو ةنس يف يرودلاب اوزاف دق اوناك نربك�ب .ةريصق ةرتفل لساكوينو لوبرفيل زرب .قفyا يف رخآ
 .لانسرآ ريغ انترطيسل لصاوتم ديدهت يا كانه نكي مل ،يسليشت ىلا وينيروم هيزوج لوصو لبق انخيرات ىرت
 .جيلريميربلا ىوتسم ىلا اولصي نا ادبا اونكمتي مل مهنكلو ،سأكلا يف ديج قيرف اوناك يسليشت
 زاجنyا كلذ ززعي نا عيطتسي خيرات كانه نكي مل هن� مودي نل كلذ نا انملع ةبرضب نربك�ب اورهظ امدنع        
 Gبع�لا ءyؤه لك رضحا يذلا ريخلا لعاف ،ركوو كاجلو مدقلا ةركل اعئار ناك يرودلا ةلوطبب زوفلا .ميظعلا
 نيذلا Gسفان9ا نم قلقت نا كربخت ةربخلا نكلو .نربك�بل �ئاه اتقو كلذ ناك .تاذلاب رريش نyآ ،يدانلل Gعئارلا
 نا ملعت تنك ،ليوط تقول Gْسفانتم دتيانويلاو لانسرآ ناك امدنع .ىربكلا تازئاجلا ىلع ةدياز9ا ةفاقث مهيدل
.ةيوقلا ةيصخشلاو خيراتلا ببسب نولصاوي اوناك زرناجلا
 تلقو تاعامتجyا ةفرغ يف ءادغلا ةبجو تلكا ،دتيانويلا بردمك ريخyا لبق ام يماع يف ،مهبعلم يف        
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 نامباشت تربريه لاثمت سردا تنك ،يربياه يف ".لوyا زارطلا نم هنا اقح ،لوyا زارطلا نم اذه" :يسفنل
 امئاد ناك زاجنyا .كلت ماخرلا تاعاق ةياغو ةب�ص ىزغم ببسب يفتخي ناك Gنحلا يف هابتشا يا نا رعشاو
 .ةياهنلا ىتح ،تانيث�ثلاو نامباشت تربريه ذنم ،ادوجوم
 لك .ءاضيب ةقرو كيدل .ةياغلل ةريبك ةيادبلا ذنم ديدج بعلم ءانب نم ةدئافلا .ةزاتمم تناك ليدبتلا فرغ        
 طسو يف .مدق ةرك يدانل تابلطت9ا لك ىطغ دقل .Gسرآ تافصاوم سكعي لانسرآ بيردت ةفرغ يف هارت ليصفت
 مهيدل مقاطلا .زايتمyا نع رخآ ريبعت .لكyاب أدبي لكلا ،ةاراب9ا دعب .لكyا اهيلع نوعضي ماخر ةلواط كانه ةفرغلا
 .مهب ةصاخ ةفرغ
 ،اندعاس خيراتلا .انتاعارص يف اهرضحي لانسرآ ناك يتلا ةيلاعلا ةدوجلا نم قلقلا نم ادبا عطقنا مل ،اذل        
 نا دعب هنا رعشت امئاد تنك كن� حيحصلا ناك Gسرآ .حيحصلا برد9ا مهيدل ناك دقلو ،اضيا مه مهدعاس هنكلو
 كانه ناك ،تقولا كلذ لاوط .ادبا لحريس نكي ملو انه هل ةميخ عضو دقل ،ارتلجنا يف بيردتلا ةصرف لصح
 لوقا تنك .لانسرآ رداغيس Gسرآ نا اموي نظا مل .ديردم لاير ىلا مضني يكل موي يف رداغيس هنا تاعئاش
 ".دوعتا نا يل لضفyا نم .دب�ل انه ىقبيس .عضولا عم ملقأتن نا انيلع بجي" :يسفنل
 ذيبنلا يستحي يكل طق يتأي نكي مل Gسرآ نا نم مغرلاب .لاعفنyا ةياغ يف نوكي ناك نايحyا ضعب يف        
 يف ازتيبلا كارع دعب كلذ فقوت نكلو ،بارشل يتأيو امئاد ةبتعلا ىطختي ناك ،هدعاسم ،سيار تاب ،ةاراب9ا ضعب
 .دروفارت دلوا
 نأب ىكتشا ،ليدبتلا ةفرغ ىلا يورلتسن ناف دور ىتا امدنع نا يه ةيفارخلا ةثداحلا كلت نع يتركاذ        
 يقيرف يبعy كرتا" :Gسر_ لوقا يكل ةفرغلا نم تجرخ اروف .بعل9ا رداغي وهو هنم رخس دق ناك رجنيف
.شحوت9ا هكولس ببس كلذ ناك .ةاراب9ا ةراسخ نم ابضاغ ناك ".مهنأشب
 فرعا تنكو ،مكحت9ا انا تنك .هدي تاضبق تدتشا .ةياغلل ظاتغا .هل تلق "،كيبعy نوؤشب متهت نا بجي"        
 نكي مل هنا ررق هنكلو دور عم دقاعتلا ةصرف دجو هنا لاق هنا ركذا .يورلتسن ناف دض ءيش هيدل ناك Gسرآ .كلذ
 ناك هنكلو .ميظع مدق ةرك بعy نكي مل امبر يورلتسن ناف نا ىنعمب هعم تقفتا .لانسر_ ةيافكلا هيف امب ديج
.اميظع افاده
.ازتيبلاب ىطغم يسفن تدجو يننا وه اروف كلذ دعب ثدح ام ،لاح ةيا ىلع        
 ماعط .كلذ لعفت ةيدنyا مظعم .جاجد ،ازتيب .ةارابم لك دعب رئازلا قيرفلا ليدبت ةفرغ يف ماعطلا انعضو        
 .لضفyا ناك لانسرآ
 نم ةركف ىندا يدل سيل ،مويلا اذه ىتح نكلو ،يلع ازتيبلا ىمر يذلا وه ساجيرباف كسيس نا نولوقي        
 .لعافلا ناك
 ةراسخ يا نود نم ةارابم 49 نع نوعفادي اوناك لانسرآ .دشح ىلا لوحت ليدبتلا ةفرغ جراخ قاورلا        
 .Gسرآ لقع طلخ دق ةاراب9ا ةراسخ نا يل Gبت دقل .انبعلم يف ةارابم 50 كلذ اولعجي نا نولمأي اوناكو
 دعب بارشل مودقلا نم فقوت يذلا ،سيار تاب ىلا قشلا كلذ عسوتو ،كش �ب ،اننيب اقرفت قلخ مويلا كلذ        
 دعب هتفرغ ىلا Gسرآ انمزع امدنع ،2009 يف لاطبyا يرود يئاهن فصن ىتح ايلك حرجلا مئتلي مل .تايراب9ا
.طقف ةدودعم قئاقدل ،تاب عم Gسرآ ىتا ،ةليلق عيباسا دعب دروفارت دلوyا يف مهانهجاو امدنع .انل كرابو ةاراب9ا
 ملعت .تاقوyا ضعب يف ،ةيلزن9ا انتايح يف .ةايحلا يف ةيعيبط تاف�خ سكعت ثداوح ىرت مدقلا ةرك يف        
.ركفت "؟تلعف اذام ،يهلآ اي" .كعم ملكتت yو ةنيك9ا كلت كتجوز ئفطت امدنع
 ةرك .اهتعيبط ىلا ءاوجyا عجرتو بضغلا رمي اهدعب .ةمغمغب لوقت "،معن" .اهلأست "؟�يمج كموي ناك له"        
 .اماس حبصا هنا ةجردل اريثك لاط دق Gسرآ Gبو ينيب توكسلا نا ول هركأس تنك .كلذ لثم مدقلا
 هجاو� بهذا نا لبق ،امئاد ،ليدبتلا ةفرغ يف يترقف لوقا نا دعب .ةراسخلل ةفصو كلما تنك ،يسفن نع        
 امئاد تنك ".ةاراب9ا تهتنا .رمyا ىسنا" ،يسفنل لوقا تنك ،رخ_ا بردملل ثدحت� ،زافلتلا هجاو� ،ةفاحصلا
 .كلذ لعفا
 سيل .ةديج ءاوجyا نا نم دكأتا تمئاد تنك ،ةاراب9ا دعب بعل9ا يف يتفرغ ىلا نوتأي سانلا ناك ام لك        
 .مكحلل مول يا كانه سيل .ةدورب وا ةبآك يا كانه
                         



   

@
MUFCAR

          
 انوبغلي يتلا ىلوyا ةر9ا كلت تناك ،10-2009 مسوم يف دروفارت دلوا يف �يف نوتسآ انيلع اوبلغت امدنع        
 عم يبتكم ىلا لخد ،هعم ثدحتلاب عتمتسا امئاد تنك يذلاو ،لينوآ نترام .نمزلا نم دوقع ذنم انبعلم ىلع هيف
 ةدعو ،نترام دعاسم ،نوستربور جروج .ةعئار ةليل تناك .مهعم فصنو ةعاس تيضق دق يننأب ترعش .هتنباو هتجوز
 .تيبلا ىلا ينلصوي قئاسل اجاتحم فاط9ا يب ىهتنا .يقيقح ءاقل ىلا لوحتو انيلا اومضنا يئاقدصا نم
 يف يعيبطلا ج�علا بيبط ،دتيانوي زديل ماما يزيلجنyا داحتyا سأك نم ثلاثلا رودلا يف انرسخ امدنع        
 "!كحضت تلز y" ،هل تلق رداغ امدنع .يبتكم يف ةماستبyاو كحضلا نع فقوتلا عطتسي مل ،نوتوس نyآ ،زديل
        "y ا ةر9ا كلت تناك .لاق "،يسفن عنما نا عيطتساyا يف يتريسم يف ىلوyزديل انبلغي ثيح دروفارت دلو 
 ،ناسنا انا ،كسفنل لوقت نا بجي .ةيداعم تناك هتداعس .ةماتسبyا نم هسفن عنمي نا عيطتسي y ناكو انبعلم يف
 .يتمارك يقبا نا بجي
 .ةاراب9ا دعب يلا نومضني اوناك نيذلا Gبرد9ا لك عم ةقيرطلا كلتب ةفايضلا نسح تنك        
 2002 .رييغت ةرتف يف انك ،"زلبسنفنا" ـلا ليكشت متي ناك امدنع .Gنسلا رخآ يف Gسرآ يف ارييغت تيأر        
 انريهامج فقوو ،عبطلاب ،انبعلم يف ةلوطبلاب اوزاف 02-2001 يف لانسرآ قيرف .قيرفلا ءانب ديعن انك ،ابيرقت
 ،ركفا تنك نايحyا ضعب يف .زايتمyاب نوفرتعيس امئاد مهنا وه دتيانوي رتسشنام ريهامج ةزيم .مهل امارتحا
 ".انيبعy لمحا يكل ليدبتلا ةفرغل انا بهذأس تقولا اذه يف ؟كلذ اولعفت y اذا9 ،مهل اوقفص ايه ،ايه" ،ةرارمب
 ،بعل9ا رداغ امدنع .لاطبyا يرود يف انماما كيرتاه هليجست دعب يليزاربلا ودلانورل مهتفقو ركذا .اذكه مه نكلو
 زريبسل ةريخyا ركينيل يراج ةارابم .كلذ اوركف مهنا نم دب y "،بيرغ يدان اذه" .هبردم لثم ،اكبترم ودلانور ادب
 ،ةدوجلا تيأر اذا .هتورذ ىلا مدقلا ةرك كلذ ذخأي .كلذ نع ريثكلا لاقي نكلو .اضيا يدو yابقتسا تقلت ارتلجنا يف
.هب فرتعت يكل مازتلا كانه ،سامحلا
 نوملعي .ةمه9ا عجار9ا مهيدل .ديجلا قيرفلا وه ام نوملعي اوناك اذل ،دتيانويلا قرف لضفا اوأر سانلا ءyؤه        
 كانه سيل .ارساخ نوكت امدنع فرتعت نا بجي ،كلذ ىلا ةفاضyاب .اضيا نوكي نا زاتم9ا بع�لا ىلع بجي فيك
 ،ةقيرطب يل ةبسنلاب امهم نكي مل 2002 يف دروفارت دلوyا ةارابم .هنم ىودج y ءايتسyا .هلعف عيطتست ءيش يا
 اروعش كانه ناك .يرودلاب زوفيس ناك Gسرآ قيرف نا امامت حضاولا نم ناك .يناثلا زكر9ا قح�ن انك ولو ىتح
 .ردقلاب
 يروعش .ن_ا هيلا هجتن نا بجي نيا ،ديدج ءيش يل رهظي كانه نوكي ،كلت لوبقلاو ةراسخلا تاظحل يف        
 عضخن نا ،يدانلا وا ،انا نوكا نل" :روطتن نا بجي ".يدحتلا هجاون نا بجي نكلو ،اذه بحا y" :امئاد ناك
yادبا كلذل حمسن نا عطتسن مل .انلامعا لك ةياهن ،انتياهن نوكتس هذه نا نع ةعورم راكف. 
 هذه تناك .ةيناث روطتنو ليكشتلا ديعن يكل ةوعدلا لبقن انك ،ينيع يف تاظحللا هذه ينزكلت ةرم لك يف        
 تازازفتسyا هذه نود نم ادكأتم نوكا نا عيطتسا y :يقيرط لمكأس .لامكyا ىلع ينربجت تناك .ةثحم قرط
 .اريثك ةفيظولاب عتمتسأس تنك يننا
 ةقيرطو هيبع�ل هتيؤر ةقيرطل جذومن هيدل ناك Gسرآ .لانسرآ ريكفت نع رثكا انملعت ةيلاتلا Gنسلا يف        
 فاقيا نوعيطتسي نيديج Gبعy جاتحت .اهضرتعن نا جاتحن انك ،لانسرآ دض ةركلاب زوفن نا جاتحن مل .مهبعل
 يتلا ةريرمتلا لباقي مث ةيوازلا يف اهرودي ناك ،هفلخ ىمر9او ساجيربافل ةركلا تبعُل امدنع كلذ انفشتكا .ةركلا
 نم ىرخyا ةهجلا يف ةيناث ةركلا ىلع لصحي يكل يرجي مثو ةيوازلا يف ةركلا هاجتا يولي ناك .هيلا تعجر
 .ةعيرس ةدترم أدبن مث ".ةريرمتلا ضارتعإب مق مث ،يرجي يذلا عم ىقبا" :انيبعy ربخن انك اذل .عفاد9ا
 مهنأب اورعشي مل ،مهراد نع اديعب .مهبعلم مهبعلم نم دروفارت دلوا ىلع رثكا ارطخ نوببسي اوناك        
 .رثكا Gظفاحم اوناك .انيلع ءيش لك اومري نا نيرطضم
 مهيبعy نم دحاو لك .اهنوقح�ي اوناك ةركلا نورسخي امدنع .لانسرآ نم ريثكب رثكا Gمظنم اوناك ةنولشرب        
 اضيا نكلو .اهودقف ةركب زوفلل امامت ص�خyا كلذ اوكلمي مل لانسرآ .ىرخا ةرم اهب زوفي يكل ةركلا قحلي ناك
 لاير دض .اريثك كلذب نوعتمتسي اوناك مهن� ،ريضحتلاب طارفyا يف لانسرآ اودلق ةنولشرب ،نايحyا ضعب يف
 ةدحاو ةرم سيل :ديردم ءازج ةقطنم يف "وت نو" ـلا تاريرمت بعلي يسيم ناك ،2009 يف ويبانربلا يف ديردم
 مهنا تننظ ام ةظحل يف نكلو ،2-6 اوزاف .ناكم لك يف لايرلا يعفادم ناك ثيح ،ةث�ث وا Gترم لب ،طقف
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 .زوفلا نع نولختيس
 عيطتسي G yسرآ نكلو ،نايحyا ضعب يف يدسجلا فنعلل ليمي ابعy انبرد دق اننا انلك فرتعن نا بجي        
 ،ءوسلاب رعشت نا بجي .بعy درطُي امدنع مرللا فرتعت نا ةميرج تسيل .هنم فعض كلذ ناكو ،ادبا كلذ لعفي نا
 ءايتسyاب رعشا مل .ةهفاتلا ءايش�ل هتمرغ اضيا لب .زلوكس لوب عم لكاش9ا ضعب نم يناعا تنك .هقيرف لذخ هن�
 - كلذب بنذم يزلوكس ناكو - ةيبغ ةلقرعل هدرط مت نا نكلو ،ةلقرع ببسب ءارفص ةقاطب ىقلتي ابعy ناك امدنع
 بلطت تنأف ،ةبعللا Gناوق فلاخي نا نود نم مسو9ا يهني نا بعy نم عقوتت اذا نكلو .ةيلا9ا ةمارغلل ضرعتي ناك
.تازجع9ا
 ريمس .يدانلل مهرضحا نيذلا Gبع�لا ىلع رهظي ةريخyا ينينس يف ةموعن تدادزا يتلا Gسرآ ةلاح        
 Gفاشرآ .مهبحي نيذلا Gبع�لا عون نم هن� ،هذخأف ،احاتم حبصا يكزسور .Gسرآ هارتشاف ،ارفوتم حبصا يرصن
 هثرو يذلا قيرفلا .Gخسنتسم مهنأكو نودبي ،Gبع�لا ءyؤه نم ريثكلا بلجت امدنع .مهيلا مضنيف ،ارفوتم حبصي
 .ةيزيلجنyا مدقلا ةرك يف ةيادب هاطعا همودق دنع Gسرآ
 Gبع�لا ريوطتو داجيا يف انتبغر ببسب اندحتا عبطلابو .ةياهنلا ىتح ةيزاوت9ا تاراس9ا هذه ىلع انيقب        
 .انتروص ىلا بابشلا
 Gبعy نوعنصي لانسرآ ن� يقيرف لدب Gسرآ قيرف راتخا هنا لانسرآ هجاون نا لبق اموي يزمار نورآ لاق        
 .دتيانوي نا9ا نم رثكا
 ضفري نا يصخشلا هرارق ناك .باش دلو م�كب بع�تلا لهسي هنا دقتعا "؟شيعي ملاع يا يف" :تركف        
 هجاويس ناك هنكلو ،رايتخyا يف أطخا هنا تننظ يننا لوقا نا بجي .كلذ عم ةلكشم يا هجاوا y ،دتيانويلا
 Gبعy نوكلمي اوناك .مهيبعy نم ريثكلا لانسرآ اوعنصي مل .لوyا قيرفلل لوصولا يف اندنع ربكا ةسفانم
 تحب يلح9ا ديحولا بع�لا .ملاعلا ءاحنا لكو انسرف يف ةيدنا نم مهورتشا .هسفن ءيشلا سيل اذهو ،نيروطتم
 .ريشليو كاج وه هيف ركفا نا عيطتسا يذلا
.دتيانوي نا9ا يف اوعنص ءyؤه لك :كيبليو ،نوارب ،هيشوآ ،رشتيلف ،زلوكس ،ليفين ،زجيج        
  .اماع 17 ـل يسفانم ،Gسرآ عم يسفانت ريغ ءيش يا نكا مل .ةيناث اهلوقا انا اه        
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92 ـلا قيرف

 :يتياهن ىتح اوقبي نا اوعاطتسا نانثا .Aقابلا دعب موقا تنك ،ميظعلا يلح3ا انليج نم درف انرداغ ةرم لك يف
 ةتسلا مه مهليختا نا عيطتسا نWا ىتح .يعم لامكUا نم اضيا ابيرق ناك ليفين يراج .زجيج نيارو زلوكس لوب
 فلخلا نم تاب يكين سأر لكري نا لواحي ناك يزلوكس .ةيبيردتلا صصحلا ضعب دUوأك ضعب عم نوحزمي
 .نولصفني U اوناك ءUؤه لاجرلا نم نزردلا فصن .كلذ يف اتيرفع ناك .بلغUا يف يراج سأر وا - ةركلاب
 ،كعم نوريسي اوناك .هتياغو يدانلا نومهفي اوناك .مهتراسخ هركت نيذلا ءUؤه :Aعئار اسانأ اوناك        
 دحا مهيلع لخدي Aح ةظحللا كلت ىري نا عيطتسي با وا ما يا .اهلrخ لمعن انك يتلا ئداب3ا نع نوعفاديو
  وا ،مهتكيرش عم نولقتنيس وا ،مهب اصاخ اتيب نورتشيس مهنأب مهوربخي يكل ةنس 21 رمعلا نم Aغلابلا مهلافطا
 ةدشب اقلعتم تنك .يل ةبسنلاب ءيشلا سفن تناك مدقلا ةرك .كنورداغي مهنا .ىرخا ةنيدم يف ةفيظوب نوقحتلي
 ـلا رمع نم نوربكي مهتيأر .92 ـلا قيرف ـب ىمست يتلا ةعومج3ا ،Aقهارمك Aنس ذنم يعم اوقب نيذلا لاجرلاب

13. 
 ،ةريبك نذاو ،ههجو ىلع شمن عم نوتركلا ةيصخشب انركذي امئاد ناك .ازاتمم Uاثم ناك تاب يكين        
 .تيرفعلا كلذ ."دام" ،ةيلزهلا ةلج3ا نم ةيمامUا ةحفصلا ىلع رهظت تناك يتلا ةيصخشلا كلت ،ةضيرعلا نانسUاو
 مهنأب رعشا تنك ينن� بعU يا نم رثكا مهبقاعا تنك .يتلئاعك مهنأب ترعش ىتح ليوط تقول يتيانع تحت اوناك
 اضيا ناك .اسكاشم ادلو ناك ،فيرظ ءيش لعفل ادعتسم امئاد ناك يكين .يدل Aفظوم اونوكي نا نم رثكا براقا

 .عارص وا يدحت يا نم برهتي نا عيطتسي U ،دس�اك عاجش
 ،ليفين ليف لثم .اينهذ يوقو طيسب .رتسشنام دلو اقح ناك .يدانلا يف ةرهش Aبعrلا رثكا دحا ناك        
 ىرخا نكاما ىري كلذ هلعج .ةيسفانتلا هتابغر عبشي نا عيطتسي يكل اريثك اهيف بعلي مل ةلحرم ىلا يكين لصو
 انل Aنيدم اونوكي مل لاجرلا ءUؤه .هينج نويلم 2 ،ةياغلل طيسب غلبمب يدانلا نم لحر ،ىرخا ةرم .لاج3ا هل حتفت
 هنا ديكأتلا متي يكل يزمر غلبم ناك يكينل لا3ا .ةيميداكUا نم ،ءيش U لباقمب مهيلع انلصح دق انك .سلفب ولو
 .هيدانك انل بسني ناك ،هبعل مايا رخآ ىتح .لضفUا ةقفصلل رداغ
 نونظي اوناك "،ةيناث انا ،هوآ" .يبضغ عم لماعتلا نوهركي اوناك بابشلا ءUؤه نا نم دكأتم انا ،يفلخ نم        
 "؟باشلا كلذ ىلع بضغت U اذا3" .بلغUا يف
 نا نيار ملعت ،تقولا عم .ادبا نودري U اوناك بابشك .Aكسم ،يزجيج ناك هعم رجاشتا تنك صخش لوا        
 .اضيا هلظ لداجي ناك يراج نكلو .لداجتي ناك يراج .تار3ا ضعب يف لداجي ناك اضيا يكين .هسفن نع عفادي
 ول يد ىلا ةيصن لئاسر لسريو دئارجلا أرقيو احابص ةسداسلا يف ضقيتسي ناك .موي لك يف لداجتي نا بجي
"؟زمياتلا وا فارجيليتلا يف اذه متأرق له" :يدانلا ةفاحصب Aمته3ا ،تلوبتوش نراك وا
 .رشابمو حيرص باش ناك .هتعيبط نم لادجلا ناك .بضاغ وهو ضقيتسي هنا يراج نع لوقن امئاد انك        
 ايوق مجاهي ناك لب ،دودسم قيرط ربع هيأر ضوافي نا لواحي U ناك .مهمجاهي ناك ،طrغا وا ائاطخا ىري امدنع
 .هلقع يف ربكت ةريغص ةلكشم ىرا تنك .ةعرسب بضغي ناك .يراج عم يعامج قافتا يا كانه نوكي U .هئارآب
 اماردلا تناكو كحضي ناك مث ".ارخآ اصخش جعزاو بهذا ،يراج" :لوقا تنك .يربص دودح ملعي ناك نكلو
.يفتخت
 ساسا ليختا نا بعصلا نم هنا ىرا ،Aيلح3ا بابشلا ءUؤه نود نم اماع 20 ـلا هذه ليخت تلواح اذا        
 يتلا اماع 26 ـلا يف مهاندجو نيذلا ءامظعلا Aبعrل فورعم يدان دتيانوي رتسشنام .رارقتسUا انل اومدق .قيرفلا
 ءUؤه نكلو .ودلانورو انوتناك ىلا ،مهريغو ثارجكام لوب ىتح دياستياو نامرونو نوسبور نيارب نم ،انه اهتيضق
 مهب يدتقي اميظع Uاثم اوناك .حورلا :يدانلا اوطعا ام اذه .مهلخاد دتيانوي رتسشنام حور اولمح Aيلح3ا بابشلا
 اذه" :لوUا قيرفلا ىلا مهقيرط ىلع مه نيذلا 19 ـلا نس وذ Aبعrلا ربخا مهدوجو .Aمداقلاو بابشلا Aبعrلا
".انتابيدت رقم يف ،انتيميداكا يف انه عنصُيس مداقلا انوتناك .ثدحي نا نكم3ا نم ءيشلا
 دق ناك نوميا ،هدلاو .يفيكوآ لوب همسا ريبك لجر عم ىتا .انيدان يف زلوكس لوبل موي لوا امئاد ركذأس        
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 اوناك .نيديج مهنا نظ Aباش رضحيس هنا ينربخا دق ناك يذلا ،ديك نيارب فلخ نوفقي اوناك .نوترفيا يف بعل
 فلخ امامت Aبجحم اوناك مهنا ةجردل اراغص اوناك .نيارب تلأس "؟راغصلا دUوUا ءUؤه نيا" .13 ـلا نس يف
 .نيارب مسج
 نيذهل نكمي فيك" :تركفو نيريغصلا نانثUا ءUؤه ىلا ترظن ً.اشتنا 8 و مادقا 4 لوطلا نم نولغبي اوناك        
 تلق ،بابشلا قيرف ىلا يزلوكس ىتا امدنع .يدانلا يف ةحزم كلذ حبصا "؟مدق ةرك يبعU اوحبصي نا AنثUا
 U ناك 16 ـلا نس يف ايمسر انيلا مضنا امدنع ".ةياغلل ريغص .ةصرف يا كلمي U كلذ زلوكس" :Aبرد3ا ةفرغ يف
 .تاشتنا 4 وا 3 ـب هلوط داز ،18 ـلا لمكا امدنع .اعمU ناك اقح هنكلو .مجحلا ريغص لازي
 امدنع ."يشترآ" ،ابقل نوكراشتي اوناكو اديج ابعU ناك هدلاو .ةياغلل Uوجخ ناك .طق ةملك لوب لقي مل        
 .ةسرد3ا يف بيردتلا يف هتيأر دق تنك يننكلو ،ةارابم بعلي ادبا هدهاشا مل ،ةمجح نع ةيلوUا يكوكش نع تثدحت
 ناك ،"أ" بابشلا قيرفل بعلو روطت امدنع .تقولا مظعم يف ةيكينكتلا تاراه3ا مهملعن انك يلخادلا زكر3ا يف
 .ةرشابم مجاه3ا فلخ هوعضو ،اذل .تلق "،احيرص امجاهم نوكي يكل ةيفاكلا ةعرسلا كلمي U" .احيرص امجاهم
 نع تفقوت يننا ةجردل ادج ةيوق ةركلا تناكو ةقطن3ا جراخ نم ددس ،"فيلك اذ" يف ىلوUا تايراب3ا ىدحا يف
 .اهتوق نم سفنتلا
 دهاشي ناك يذلاو ،نيار ميج لاق "،ةياغلل ريغص .حاجنلا يف ةصرف يا هل نا نظا U نكلو ،ديج هنا"        
.ةياغلل ريغص :يزلوكس .يدانلا يف ةلوادتم ةرابع كلت تحبصا .يعم
 ةنسلا يف بابشلا قيرف عم بعلي مل .وبرلا عم لكاشم زلوكس لوب هجاو ،ليوط تقول انعم رمتسا امدنع        
 دق ناك هن� طقف ةقحrلا راودUا يف قيرفلل ماهكيب قحتلا .بابشلل يزيلجنUا داحتUا سأكب اهيف اوزاف يتلا
 .قيرفلا نمض ناك اضيا جافاس يبور .دئاقلا ناك ،زليول بعلي ناك يذلاو سيفيد نومياس .افيعضو rيوط حبصا
.هتبكر يف ةريبكلا ةلكش3ا Uول ايلود حبصيس ناك اضيا يلنروث Aب .Aيلود AبعU اوحبصا مهمظعم
 ناك ،طسو بعU ىلا روطت امدنع .مسو3ا يف افده 15 نمضيس زلوكس ناك ،ةقطن3ا يف باش مجاهمك        
 نا لواحت قرفلا ةدهاشم بحا تنك .يرطف ناك كلذ نا دب U .ةدايقلا يف ةبهوم كلمي ناكو تاريرمتلل لقعلا كلمي
 وا ةركلا هاجتا ريغي ناك ةدحاو ةسملبو ،اهيلا اوبهذي نا اودوي مل زكارم ىلا مهذخأي ناك .ةاراب3ا نع هيطغت
 ضعب يفو لب Aيقطنم ريغ نونوكي اهدعبو هنوقحلي ةقيقد نوضقي نوسفان3ا ناك .ةيفلخ ةريرمت ررمي وا مهعدخي
 يذلا بعrلا رمدي ناك .مهب ةصاخلا ءازجلا ةقطنم ىتح نورجي فاط3ا مهب يهتني ناك .Aفيخس نودبي نايحUا
 .ةلوهسب هتبقارمب موقي
 ناك .لبق يذ نم لضفا عجري امئاد ناك هنكلو ةليوطلا تاباصUا ببسب لمUا تابيخ نم ديدعلا لوب هجاو        
Uةيويحلاو ةقاطلا سفنب عجري ناك .هتبكر عمو هنيع عم هلكاشم دعب ىتح ريغلا ىلع قوفتم بع. 
 زكارم ىلع ةديدشلا ةسفان3ا ببسب طابحا تارتف نم يناعي ناك ،رمعلا نم ثلاثلا هدقع تايادب يف        
 تأطخا ،فرتعا .بعل3ا طسو يف مهب جزا نا تعطتسا نيرايخ ،كيراك لكيامو رشتيلف نيراد يدل ناك .طسولا
 حيحصت بعصيو ،تقولا سفن يف هكردت نا عيطتستً ائطخ سيل هرسخت نلو حونمم قح سانلا نا داقتعUا .انه
 ىلا عجرا نا امئاد عيطتسا ةبعصلا تاقوUا يف هنا يفقوم ناك .ةيحضلل هتببس يذلا ريثأتلا هجاوت ىتح أطخلا

 يتطخ نمض احبصا رشتيلفو كيراك .لخدتلاب بغريو دعتسم امئاد ،صلخ3ا مداخلا امئاد ناك .يزلوكس
.ليوط تقو ذنم يلقع يف ةدوجوم زلوكس لازتعا ةركف تناك .رمعم معاد زلوكس ناكو ةديدجلا ةيسيئرلا
 .يناثلا طوشلا يف لوب تلسرا ،ةنولشرب ماما هانرسخ يذلا ،مور يف 2009 يف لاطبUا يرود يئاهن يف        
 كنا نظت .ةاراب3ا نم ةقيقد 20 رخآ يف ةريرمت 25 زلوكس ررم .لوUا طوشلا يف طقف تاريرمت 3 نوسردنآ ررم
 عجرت نا عيطتست كنا داقتعUاو دب�ل سانلا ىلع دامتعUا .ءيش لك فرعت U تنا .ةبعللا هذه يف ءيش لك فرعت
 .مهتمظع ىدم ىسنت .ئطاخ رما مهتياهن يف نونوكي امنيح امئاد مهل
 قيرف لضفا راتخا نا ينوربخي سانلا ناك .ةحيحصلا تاقوUا يف هحيراو اريثك هب جزا تنك ةياهنلا يف        
 نا عيطتست Uو ةليكشتلا جراخ زلوكس كرتت نا عيطتست U .ةبوعصلا ديدش كلذ دجا تنك .دتيانوي رتسشنام يف
 يف لقUا ىلع فادها 10 كل نونمضي نا نوعيطتسي اوناك نانثUا مه .ةليكشتلا جراخ نوسبور نيارب كرتت
 نا نكلو .مهتثrثب بعلت نا بجي ؟ةليكشتلا جراخ Aك كرتت نا عيطتست فيك :لاؤسلا رهظي كلذ نكلو .مسو3ا

                   



   

@
MUFCAR

                  
 امجاهم راتخت نا لواح ؟رخآ مجاهم عم بعلي ناك امدنع عدبي ناك يذلا ،انوتناك بناجب نوكي نم ،كلذ تلعف
 نا عيطتست U .يسريب نافو ،ينور ،لوك ،كروي ،ماهجنيريش ،يورتلسن ناف ،رياشلوس ،زويه ،ريلكام نم ادحاو
 نا نكمي U هنا لوقت نا بجي نكلو ،ةبعص ةمهم لضفUا قيرفلا رايتخا نأب امئاد رعشا تنك ،اذل .زجيج لهاجتت
 .دتيانوي رتسشنام قيرف جراخ ودلانور ونايتسيركو ،نوسبور ،زلوكس ،زجيج ،انوتناك كرتن
 ناك نيوكساج لوب ،ارتلجن� تلصو نا ذنم .نوتلراشت يبوب ذنم يزيلجنا طسو لضفا بلغUا ىلع زلوكس        
 نم ىلعا ةبترم ىلا هسفن نم عفر زلوكس لوب ،هماوعا رخآ يف .كدعقم نم كنوعفري اوناك نيذلا Aبعrلا لضفا نم
.تانيثrثلا يف هسفن نم روط هن� ايناثو ،ريمعتلاو ةلصاو3ا ببسب ،Uوا .نيوكساج
 نيذلا هئrمز نم يا سأر ىلع ةرعش راتخي نا عيطتسي ناك هنا ةجردل ،ةليوطلا تاريرمتلا يف اميظع ناك        
 نكلو ،اهيف هتجاح يضقي نا عيطتسي ةريجش دجو دق هنا اموي نظ يراج .بيردتلا رقم يف ءrخلا يف اوناك
 بعلم لاوح زلوكس قحU يذلاو ،لكيامش رتيب ىلع اموي ابيرقت ةركلا سفن ددس .ادراي 40 دعب نم هدجو يزلوكس
 .ىلوUا ةجردلا نم صانق حبصي نا نكم3ا نم ناك يزلوكس .هتحاقو ببسب بيردتلا
 .مهسأر فلخ نم نويع :زلوكس لوبو انوتناك لاثما اهكلم يتلا ةيرطفلا ةردقلا طق كلما مل ،يسفنب بعrك        
 ءUؤه ةيمها ىدم ملعا تنك .تايراب3ا نم ريثكلا دهاشا تنك ينن� نيرخWا نم ديدعلا يف كلذ ىرا تنك يننكلو
 .قيرفلل Aبعrلا
 تاركلا ريرمت عيطتسي يذلا عونلا نم نكي مل .اضيا ةديج ةيؤر كلمي ناك ماهكيب .نوريف ،انوتناك ،زلوكس        
 يديت .ةديج ةيؤر هيدل ناك نrب نارول .ةديج ةقيرطب بعل3ا نم ىرخUا ةهجلا ىري نا عيطتسي ناك هنكلو ،ةميظعلا
 ناك ،ىلوUا ةجردلا يف Aبعrلا نم نكلو .مهلوح ثدحي ام لك اوري نا نوعيطتسي اوناك كروي تياودو ماهجنريش
 تنكو ،نايحUا ضعب يف ةفيخس ءايشا لعفي زلوكس ناك ،ةلوهسب زوفن انك امدنع .عونلا كلذ نم لضفUا زلوكس
 ".نWا لمي أدب دقل ،اورظنا" ،لوقا
 هئاطعا .بئاجعلا دلوك هفيرعت متي مهنم بعU رثكا ناك .ليجلا كلذ نم اجاعزا رثكUا ناك زجيج نيار        
 .زجيج ةرهاظ :اهعقوتن مل ةلكشم انل ببس 16 ـلا نس يف لوUا قيرفلا يف روهظلل ةصرفلا
 لصحي كرام" :هل تلق "؟كدUوا لمعي اذام" ،ينلأسو rفط نيار ناك امدنع ينفتاه يلاطيا لامعا ليكو        
 ".ءاينغا كئانبا لك لعجأسو زجيج يل عب" :يل لاق ".انه ئدتبم نيراد ،زافلتلا وحن هجتي نوسيج ،ةداهشلا ىلع
 .هضرع تضفر عبطلاب
 .ايكذ ناك زجيج نكلو .هديري لكلا ناك .اهتلازا ليحتس3ا نم ناكو اروف هب تقلعت تسيب جروجب ةنراق3ا        
 دجوو تrباقم يا يرجي نا ديري نكي مل .هل ضرع ميدقتل وا ةلباق3 هيلا ىتا نم لك ربخي ناك "،برد3ا عم ثدحت"
 .ايكذ ناك .هضفر نع انا يمول يف ةقيرط
 نم كلذب ينربخيل يلا ىتا .هل لامعا ليكوك زليوس يراه حرتقي يكل اموي نيار نم برتقا نوسبور نيارب        
 يراه .احيحص ناك .زجيجل بسان3ا لجرلا ناك يراه نا نم ادكأتم ناكو ةياهنلا نم برتقي ناك نيارب .لبق
 لوا بيقر هنا .ةعئاض تناك .راطقلا ةطحم يف اهلباق ةيرسيوس ةأرما بظخ 81 ـلا نس يف ناك امدنع .عئار
 نيديج سان اناك هدادجاو ،اضيا ةيوق ما هيدل نيار .اديج نيارب ىنتعا .ةجاردلا دوقم هبشي براش هيدلو قباس
 .ةياغلل
 Aتورو ،اجوي .ةديدش ةيندب ةقايل جمانرب نيار عبتا ،نمزلا نم نيدقعل لوUا قيرفلا يف هتريسم لوطي يكل        
 يتأي ناك ،بيردتلا دعب عوبسUا يف Aترم .نيدك اجويلا عبتي نيار ناك .بعللا يف هتلاطا روذج اناك دادعتسUا
 مل ،راتوUا تابصU ةضرع ناك يتلا مايUا يف .هل ةبسنلاب امهم كلذ حبصا .تانيرمتلا يف هدعاسي يكل صتخم
 يف ةليكشتلا جراخ هكرتن انك .انل ةبسنلاب رمتسم قلق ردصم تناك هراتوا .ادبا بعلي نا عيطتسي مك فرعن نكن
 ناك .هحيرن ن� انعفد يذلا ببسلا ناك طقف هرمع ،ةياهنلا يف .ىرخا تايراب3 ازهاج نوكي يكل تايراب3ا ضعب
 .ةعئار تناك هتقايل ن� مسو3ا يف ةارابم 35 بعلي
 ةعومج3ا كلت نم نكلو اظفحتم اباش ناك .ةيعامتجUا هتايح يف تايحضتلاب موقي يكل هدعاس نيار ءاكذ        
 تارتس سنيا لوبو وه يدتري ناك ةرتف تتا .لجرلا ،كل3ا ناك .هلثم اوحبصي نا نوحمطي يذلا باشلا وه ناك
"؟ميحجلا قحب اذه ام" ،لوقا ينتلعج يتلا ةرتسلا كلت نWا ىتح كلمي نيار .اهدعب تهتنا اهنكلو ةفيخس
 ناك نيار نكلو .يئانث اوناك .ناديج ناقيدص اناك زجيجو وهو ةعمrلا سب3rا ءادتراب ابجعم يسنيا ناك        
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 .هلثم نوكي نا عيمجلا حمطي ثيح ،يدانلا لاوح رقوم هنا .ةياغلل ةفرتحم ةايح كلمي
 لعفي ناك امك هتعرسب Aعفاد3ا زواجتي نا هنم رظتنن مل .بعل3ا طسو ىلا هانلقن هتعرس تروهدت امدنع        
 كلذو ،هتعرس يف ريغتلاب ظفتحي نا عاطتسا هنا هدسج يف ريغتلا دعب ىتح نا ريثكلا ظحrي مل .ادلو ناك امدنع
 .رثأتي مل اضيا هنزاوت .اهسفن ةعرسلا نم مها نايحUا ضعب يف نوكي
 يكل يل ةصرف كلت تناكو ،ءازجلا ةقطنم يف ماه تسيو نم روتكيبس ناثانوج هلقرع ،2010 فيرخ يف        
 امئاد هن� .ةسمخ :باوجلا ؟دتيانوي رتسشنام عم هتريسم يف زجيج نيار اهب زاف ءازج ةبرض مك .لاؤسب ركفا
 ضفري ناك اذا3 ءازجلا ةقطنم يف ةريبك ةلقرع دعب هلأسا تنك .ادبا طقسي U هنكلو رثعتي .همدق ىلع ىقبي
 نم يلاخلا هجولا كلذب يلا رظني ناك .نونجم يننأكو يلا رظني ناكو ،لعفي نا هقح نم ناك يذلاو ،طوقسلا
 .لوقي ناك "،طقسا U انا" .ريبعتلا
 نكي مل هنكلو ،اذه لوقا نا بيرغلا نم .بئاص3ا تاقوا يف هتيبصعب مكحتي نا عيطتسي ،ئداه باش نيار        
 يئاهن يف ليدبك اعئار ارود بعل هنكلو .ةاراب3ا أدبي امدنع لضفا نوكي امئاد ناك .هنينس رخآ ىتح اميظع rيدب
 لازا .يناثلا انفده لجسو لخد ثيح ،يرودلاب انزف امدنع ناجيو ماما و ،2008 وكسوم يف لاطبUا يرود
 .ةكدلا يف عئار رخدم ناكو ديج ريثأت وذ بعU هنا ةركف لايح انكوكش
 ةيوطنم هتيصخش تناك .ضارعتسUا نم عونلا كلذل يفاكلا جاز3ا كلمي مل ،ةياعدلاو ةرهشلا زجيج لهاجت        
 لك ماما كهجو عضتو ملاعلا لوح رفاست يكل ةميظع ةقاط كنم بلطتي ،ةايحلا كلت عم لماعتت يكل .رثكا
 نوملعي اوناك نولثمم نع امئاد أرقت .هلعفتل تقلخ ام اذه نأب ناميUا :Aعم رورغ اضيا كلذ بلطتي .تاريماكلا
 .ةرهشلل ةيسيطانغ3ا ةيبذاجلا كلت طق كلما مل .مrفUا يف وا حرس3ا ىلع نونوكي نا نوديري مهنا امئاد
 ىلع نوظفاحيو نوتجنيراك يف ةقيرطلا سفنب نورمتسيس اوناك انعم اوربك نيذلا Aبعrلا نا ناك يلما        
 ةفاضUاب يدانلا لمعي فيك نومهفي .خنويم نرياب يف هجينيمور زنياه لراكو سنيوه يلوآ لعف ام لثم ،رارمتسUا
 U ءيش فاط3ا ةياهن يف بيردتلا ىلا يدؤيس كلذ ناك ذا .عضولا رمتسي يكل بعrلا هجاتحي يذلا رايع3ا ىلا
 دتيانويلا حور نومهفي نايكذ نrجر امهrك زلوكسو زجيج نكلو .يبيردتلا بناجلا روطت ىلع دمتعي كلذ ن� ،هملعن
 .كانه تناك ةحيحصلا ءايشUا لك اذل ،Aميظع AبعU اناكو
 نوكي نل هتوكس .تابثب هنومرتحي Aبعrلا لكو ةياغلل ميكح هن� كش rب ابردم نوكي نا عيطتسي نيار        
 يدان عم لماعتت يكل .ةيوق نوكت نا بحي كتيصخش نكلو .Aئداهلا Aبرد3ا نم ريثكلا كانه .هل ازجاح
 يكل كلذك اهنأب نمؤت نا بجي وا .Aبعrلا تايصخش نم ربكا نوكت نا بجي كتيصخش ،دتيانوي رتسشنامك
 اعيمج مهمكحت نا بجيو ،نيروهشم AبعU ،ءاينغا AبعU ،رابك AبعU كيدل .اهلمكأب ةروصلاب مكحتلا عيطتست
 يف كلذ روطي نا بجي نيار .برد3ا وه كلذو ،دتيانوي رتسشنام يف دحاو دئاق/سيئر طقف كانه .مهقوف ىقبت ناو
 .32 ـلا نس ذنم ،اضيا كلذ تلعف انا نكلو .هسفن
 "ءافطا لجر" ".مدق ةرك بعU" :لوقا تنك "؟ربكت امدنع نوكت نا ديرت اذام" :اننولأسي اوناك ةسرد3ا يف        
 ينعي ناك طقف ،ملاعلا يف اروهشم حبصا نأب بغرا U يننا Aبي ناك "ةرك بعU" لوق .ةرهش رثكا ةباجا تناك
 .عونلا كلذ نم نوكيس ناك زجيج .ةاراب3ا بعل قيرط نع لا3ا ىلع لوصحلا
 ناك نيا ىلا ملعي امئاد ناك ماهكيب ديفيدو ،ةنيعم ةياهن قحrت نا كريصم كتعيبط ددحت نا نكم3ا نم         
 ةرهشب مهنم دحا يا ملحي مل .عضولا كلذ ىلع ظفاحي نا ةدشب بغري ناكو ،كلذ ةايحلا طمنب احاترم ناك .هجتيس
 "؟اوعرست نا نوعيطتست له !ايه" :ةضو3ا نيروصم عم ليفين يراج ليخت .مهنم ائزج نكي مل .ةي3اع
 ىلع قبطنا ءيشلا سفن .Aكسامتم سانا اوناك ليفين ةلئاع .Aعئارلا مهرسا ةيامحب Aظوظحم مهلك اوناك        
 نع داعتبUا( ضرUا ىلع كلجر يقبت :ةديجلا ةيبرتلا ةيمها ىدم نوملعي .انلو مهل ةكرب كلت تناك .مهنم لك
 .ينذإب كسمي يبا ناك ،لوUا همسإب ميدقلا ليجلا نم ادحا تيدان اذا .ةقباسلا لايجUا مارتحا ،كولسلا ،)رورغلا
.ينربخي ناك "،كل ةبسنلاب ،ديس هنا"
 كلاح فيك" ،ينلأسو اموي يلا ىتا براش يل .ميعزلا وا برد3اب ينوداني ينيبعU لك .نWا ىفتخا كلذ لك        
 "؟ةسرد3ا يف يعم تنك له" :هل تلق "؟سكيلا
 ناك امدنعو ،فيلك اذ يف جردلا قوف بهذا يل يداب ىعدي يدنلريآ ريغص دلو ينآر ،ىرخا ةرم يف لب        
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"؟سكيلآ ،ريخب تنا له" ،يل لاق ،يفلخ نوسبور نيارب عم ،وه لزني
 "؟ةسرد3ا يف يعم تنك له" :هل تلق        
        "U،" قلقب يل لاق. 
 "!سكيلآب ينيدانت U اذا"        
 ريغصلا يل يداب .يلخاد يف كحضا تنك ةيساقلا يتباجا فلخ .فقاو3ا هذه ركذتا امدنع نWا كحضا        
 لك ،رومنلاو دوسUاو رويطلاو رقبلاو طبلا دلقي ناك سامسيرك لك يف .تاناويحلا تاوصا ديلقت يف اعئار ناك
 .حجني مل هنكلو ماعل هربزلد3 يداب رداغ .ةدشب نوكحضي Aبعrلا ناك .ماعنلا ىتح .ءيش
 يف اعراب ناك تابيردتلا رقم فصقم يف .كش rب دروفلاس دلو .ارخآ ادحاو ناك ريغصلا رزتيوس جروج        
 اهلك ةفرغلا صحفي ةيحضلا ناكو ،توصلا ناكم نع مهل رهظي نا نود نم )حابنب( حضاو ريغ توصب ءايشUا لوق
.لعافلا دجي نا Uواحم
 نكي مل .لعافلا دجت نا ليحتس3ا نم ناك ليوط تقول .سكون يشترW "!يشترآ" وا "!برد3ا اضيا ابحرم"        
 .ماعطلا تاقوا يف ةريثكلا هوجولا ىلع ةلدا يا كانه
 ىرخا ةرم كلذ لعفا" .هل تلق "؟ينب ،ريخب تنا له" .مايUا نم موي يف هب كسما نا تعطتسا يننكلو        
 ".راودلاب باصت ىتح بعل3ا لوح يرجتسو
 .زتيوس متمت "،برد3ا اهيا فسآ"        
 كلذ ناك .مهسوفن يف ةنطيشلا نم rيلق بحا تنك ،تقولا لاوط مازتلUا ديري صخشك يتروص نم مغرلاب        
 يف مهسفنا نع ريبعتلا نم نوفاخي صاخشأب طاحم تنك اذا .ةأرجلا نم ليلقلا ،سفنلاب ةقثلا ىلا جاتحت .اشعنم
 ليج نم بابشلا ءUؤه .تايراب3ا يف ،بعل3ا يف ،ةمه3ا تاقوUا يف ةقيرطلا سفنب Aفئاخ نونوكيس ،ةايحلا

 .Aلئاه ءافلح اوناك .طق ائيش نم اوفاخي مل 1992



   

15

ميظع ديلقت - لوبرفيل

 ةبعص ةرتف يف دتيانويلا ىلا تممضنا يننG اظوظحم تنك امبر .ةيناث زوفلا ىلا ةعم;لا ةيدن7ا عجرت ،نح1ا دعب
 \عجش1او ،سأك قيرف احبصا .ليلقلا عقوتت ةفاقث تثروو اماع 19 ذنم يرودلا ةلوطبب اوزوفي مل .مهخيرات يف
 .ةدودحم مهيناما تناك ثيح ،يرودلا ثادحا نم رثكا سأكلا يف ديج ىوتسم ميدقت نورظتني اوناك
 يف نكلو ،\حجان 7اجر اوناك نوسنكتا نورو يرتكود يموتو نوتسكيس فيد مهو ينوقبس نيذلا \برد1ا        
 يتلا ماوع7ا يف لوبرفيل ىلع قبطني ءيشلا سفن .يرودلل ةرمتسم تايدحت وا كسامت يا كانه نكي مل مهنينس
 .ليم 25 دعبب يقنع فلخ مهدوجوب رعشا امئاد يننكلو ،اهدعبو 1993 نم شرعلا ردصتي دتيانويلا ناك
 2001 يف اولعف امك ،ةيث;ثلاب زوفلا ىلا ديلاقتلا سفنبو لوبرفيلل اهباشم اخيرات لمحي يدان لصي امدنع        
 نم ةفجرب عبطلاب رعشتسف ،هييلوآ دراريج ةدايق تحت ةيبورو7ا سأكلاو يرودلاو يزيلجن7ا داحت7ا سأك عم
 ،\بصعت1ا مهيعجشمو مهثارتو مهتيفلخ عم ".مهريغ دحا يا .ء7ؤه 7ا ،7 هوآ" :ناك ماعلا كلذ يف يريكفت .عزفلا
 .ةطيسبلا مهماوعا يف ىتح ،نيدينع ءادعا اوناك لوبرفيل ،مهبعلم ىلع لفاحلا مهلجس ىلا ةفاض7اب
 هتكارش تهتنا نا دعب لوبرفيل يف ديحولا برد1ا حبصا يذلا يسنرفلا ،هييلوآ دراريج مرتحاو بحا تنك        
 ،يوق طسو بع;ك رهظي دراريج \فيتس ناك .دليفن�ا ةرادا لبق نم لوبرفيل يف  زنافيا يور عم بيردتلا يف
 .رلواف يبورو نيوأ لكيام دوجوب \عئار ْ\فاده اورضحي نا نوعيطتسي اوناكو
 ةيلخادلا تانييعتلا ةف;خ .ةيلوبرفيللا ةنايدلا جراخ صخش يف ةوقلا رامثتسا ناك ريبكلا يفاقثلا ريغتلا        
 ىلع اوظفاح زنافيا يور ىلا سنوس ميارج ىتح شيلجلاد ينيكو ناجاف وجو يلسيب بوب ىلا سكناش لاثما نم
 يف ربك دق قيرفلا .رييغتلاب رعشت تنك ،لوبرفيل بيردت يف ىلو7ا شيلجلاد \نس ةياهن دنع .ةياغلا كلت رارمتسا
 ةبيرغ تادقاعت اوناك ء7ؤه .يديبس ديفيد ،رتراك يميج :ةبيرغ ةقيرطب \بع7 نورتشي اوأدب لوبرفيلو نسلا
 تناك ةدحاو ةطلغ .ةعرسب ريبك قيرف قرفو ،اهب عرسا هنكلو ةحيحصلا ةركفلا ىلع مدقا سينوس ميارج .لوبرفيلل
 نا هل عاد يا كانه نكي مل .هسفنب كلذب فرتعيس ميارج .�نواتس فيتس ،بابشلا \بع;لا لضفا دحا لهاجت هنا
 هفلك هروهتو .عرسي نا نود نم هفده ىلا لصي نا عيطتسي 7 .روهتم هنكلو ديج باش ميارج .�نواتس نع ىلختي
 .ةرتفلا كلت يف
 دعب ينددهت ةعومجمك يبتكم ىلا مهلك نوتأي اوناك مهنا وه ةرتفلا كلت يف لوبرفيل عم لماعتلا نم ةزي1ا        
 مهنم لكو دليفن�ا يف كانه مهنوملكيل انمقاط نم لك بهذي ناك امدنع اضيا انعم ثدحي ديلقتلا اذه ناك .ةاراب1ا
 .اعيرس تملعت يننكلو ،كلذ يف ينم رثكا \صصختم اوناك لوبرفيل مقاط .دروفارت دلو7ا يف هتاذ ءيشلا لعفي
 \ب ةريبكلا ةقرفتلا ببسب .بيردتلا يمقاط \ب ثدحي ءيش كانه نوكي امئاد ،لداعتلا وا ،ةراسخلا ،زوفلا
 امهم ناك .ةجيتنلا نم مغرلاب ،ةيمها رثكا انتمارك ىلع ظافحلا حبصا ،بعل1ا يف داحلا سفانتلا ببسبو \تنيد1ا
 .انك امك كلذب \متهم اوناك لوبرفيلو ،انفعض طاقن يفخن نا اضيا
 .يميداكا روظنم نم يدانلا عبات دقو ،ليل ةعماج يف هتسارد ءانثا لوبرفيل يف ابردتم ابردم ناك دراريج        
 دعب .اضيا افيطل ناكو ،ايكذ ;جر ناك .تاعقوتلا ،حورلا مهفي ناك .مهديلاقت ىري 7 ىمعا وهو دليفن�ا لخدي مل
 "؟دعاقتت 7 اذا1" ،هل تلق ،ةيبلق ةتكس ببسب ىفشتس1ا ىلا هلقن مت نا
 نم هصلخت مل بلقلا لكاشم .مدق ةرك لجر ناك ".لمعلا بحا" .دراريج ينباجا "،كلذ لعفا نا عيطتسا 7"        
 .هنامدا
 يف .ريخ7ا يف ينيك عافد ترمد طغضلا كلذ نا نظاو لوبرفيل \بردم ىلع طغضت ام امئاد تاعقوتلا        
 توافتلا سفن .بيردتلا يف ةيفلخ يا لمحي مل ،ةكدلا ىلا لقتناو عدب1ا بع;لا رود نم هنع ىلخت يذلا تقولا
 ملو ككفتم اقيرف نوج ثرو ،خيراتلا يف زرجنير بع7 لضفا وه ،بلغ7ا ىلع .زرجنير يف جيرج نوج فعضا
 لوبرفيل \بع7 لضفا دحاك بعللا .هدعاسي مل ءاوض7ا ىلا دتيانوي يدنادو نيدربآ روهظ .ادبا هحلصي نا عطتسي
 يف يلا ىتا هنا ركذا .ينيكل ةياغلل ابعص ناك ابيرقت يناثلا مويلا يف ابردم حبصت نا مث نمو موجهلا يف
 نع ثدحتي ناك هنا تملع طقف اقح7 .بيردتلا يف هل تمدُق ةفيظو نع يتحيصن نع ينلأسو ادنلتكسا ركسعم

  



   

                  
 .ةريبكلا ةفيظولا
 .هتلأس "؟ديج يدان وه له"        
.يل لاق "،ديج دان هنا ،معن"        
 دجيس ،مدقلا ةرك مهفي يدان سيئرو ةديج ةيدام ةلاحبو ديج خيرات عم ديج يدان ناك اذا :هتربخا اذل        
 .ةياغلل ةبعص ةمهم هجاويسف ،ء7ؤه نم طقف نانثا دقف اذا .حاجنلل ةصرف
 تأدب .دتيانوي رتسشنام بردا يكل ;هؤم ريغ نوكأس تنك ،نيدربآ يف هتيقلت يذلا ديدشلا ميلعلا نود نم        
 نود نم نيريم تنيس ىلا تبهذ مث .بع7 12 وا 11 عم ،كلذب تعتمتسا .شرق يا نود نم جنيليتس تسيإ يف

 ادبا نا لبق بع7 35 مهيدل ناك .ةيافك نيديج اونوكي مل :يل مسوم لوا يف بع7 17 نع تيلخت .شورق 10
 .مات ميلعت ناك .لامع7ا لكب موقا تنك كانه .يفيس كيرحتب
 نا ىلع ;يلد ناك ةيث;ثلا مسوم نا تننظ ،ةريبك تايمكب بناجا \بع7 راضحإب دراريج أدب امدنع        
 اساسا اوناك ناماه يديدو ايبوه يماسو رشتيمس ريميد;ف لاثما .هتمظع ىلا يدانلا عجرت نا عيطتست ةسايسلا
 يئاهن يف مهل مستبا ظحلا نا لوقت نا كنكمي .دجلا لمحمب دخؤت نا بجي ةيث;ث يا .هييلوآ هيلع ينبي يكل ايوق
 زوفلا فده نيوأ لكيام لجسي نا لبق ةاراب1ا يف مهورمد رجنيف \سرآ قيرف نG ،لانسرآ ماما يزيلجن7ا داحت7ا
 نا ملعا تنك .خيراتلا .لوبرفيل :مس7ا ينقلقا امك ينوقلقي مل صاخش7ا.ةاراب1ا يف هل يناثلا فدهلا ناك يذلا
.يسليشتو لانسرآ نم ربكا ،ةيناث انل ودع ربكا نوحبصيسف عضولا اذه رمتسا
 نا دعب سماخلا زكر1ا ىلا طوبهلاب اوأدب مهنكلو ،يناثلا زكر1ا يف مسو1ا اوهنا ،سأكلا ةيث;ث دعب ماع        
 \متهم انك .نيريثكلا مامتها ردصم اوناك نيذلاو ،وريشت ونوربو وايد فلاسو فويض يجحلا دراريج رضحا
 .اعيرس نكي مل هنكلو يوق باش .ةعئار ىرسي مدق كلمي ناك هنكلو اعيرس نكي مل .ليل يف ناك امدنع وريشتب
 كرح كلذ نا ىرت نا عيطتست تنك .هسفنل امسا عنصو لاغنسلا عم ملاعلا سأك يف ديج ىوتسم مدق فويد
 ماع ةيبورو7ا ةلوطبلا يف كلذ تلعف .ت7وطبلا يف ديج ءادا دعب \بع;لا عم دقاعتلا نم رذحا امئاد تنك .دراريج

 ةزاتمم تايوتسم اومدق نانث7ا مه .يكسروبوب لراكو فيورك يدروي عم دقاعتلا ةلواحم ىلا كلذ ينعفدو ،1996
 ،\ئيس اونوكي مل .فيصلا كلذ يف مهتابختن1 هومدق يذلا ةميقلا ىوتسم سفن ىقلتا مل يننكلو ،ةلوطبلا كلت يف
 يف قرف رهظي نا نكمي اهدعبو ةيبورو7ا ت7وطبلاو ملاعلا سأكل مهسفنا \بع;لا عجشي نايح7ا ضعب يف نكلو
 .ىوتس1ا
 كدسج يف ةرمتسم ةكوش هنأك امئاد ناك .ىعرت نا جاتحت تناك هتبهوم نكلو ةبهو1ا كلمي ناكف فويد اما        
 يدان ىلا همامضنا .ةردقلا كلميو اضيا يسفانت ناك هنكلو بعل1ا يف اهفات ناك .امود اعئار اروعش كلذ نكي ملو
 .حجني يكل ءر1ا هجاتحي يذلا طابضن7اب مازتل7ا يف ابوعص دجو هنG ةدرمت1ا هتيصخشل امئ;م نكي مل لوبرفيلك
 جاتحت ،يسليشتو لانسرآ ماما اهبعلتس يتلا ةداحلا تايراب1ا نم ريبكلا ددعلا عم .اهدعب كلذ دراريج فشتكا
 بعلل ةعرسلا كلمي مل .ساس7ا يف حجني مل وريشت .لياحم جازم وذ ناك فويد ،ييأر يفو .ديج جازم وذ \بع7
 .جيلريميربلا يف
 يبع7 نع اصصق عمسا تنك .هنم صلختي نا دراريج رطضا ارخآ اودع ناك "سيابسلا نايتف" ةفاقث        
 .مهرارقتسا يف ادبا دعاسي مل روميلوك ناتس لوصو نأب ترعش .ةيلستلاو مامجتس;ل نلباد ىلا نورفاسي لوبرفيل
 يا ىرا مل لوبرفيل يف بعلي هتيأر امدنع نكلو .ةميظع ةبهوم كلمي ناك هنG يسفنب روميلوك ءارش نم ابيرق تنك
 يف ىوتس1ا سفن مدقيس هنا تعقوت .هرضحا مل يننG ةياغلل ظوظحم لجر يننأب ريكفتلاب تأدبو ،هيف زيمم ءيش
 .هيدل ام ل يطعي امئادو دس7اك اعاجش ناكو ،هنم 7دب لوك يدنآ تذخا .دتيانولا
 .ماوعا لبق دتيانويلا اهنم ىناع يتلا ةلكش1ا سفن نم اوناع لوبرفيل ،هييلوآ ةدايق تحت لوبرفيل نسحت لبق        
 فصتنم يتح تانيعبسلا فصتنم ذنم دتيانوي نام ىلا ترظن اذا .زغللا اولحي يكل \بع;لا نورتشي اوناك
 نوسبيج يريت ،تروبنفاد رتيب ،دتيانوي زديل نم ماهارج رثرآو زلتريب يراج لثم \بع7 نورتشي اوناك ،تانينامثلا
 .اطيسب اريكفت ناك دقل :هعم نودقاعتي اوناك ،دتيانويلا ماما مهدحا لجس اذا .روهتو سأي كانه ناك :ليزارب ن7آو
 يبع;ك اونوكي ملو اولصو \لاتتم \بع7 .رتراك يميج ،يديبس ديفيد ،لانسور ينور .ءيشلا سفنب اوماق لوبرفيل
 .سكيد نايلوج ،تيار كرام ،كودور لين ،باب ليف ،روميلوك .\يدايتع7ا لوبرفيل
 هودعاس ناماهو ،رشتيمس ،ايسراج سيول ،شوراب ن;يم :دليفن�ل اريثك \فلتخم \بع7 دراريج رضحا        

                  



   

                     
 اوتا \بع7 .لثامم ءيش يا ظح7ا مل زيتينيب ةدايق تحت .دراريج تادقاعت يف اددحم اطمن ىرا تأدب .اريثك
 تايراب1ا دحا يف .يتايح يف اهتلباق ةعقوتم ريغ ةليكشت رثكا اهنأب ترعشو هتليكشت تيأر ةرم ركذا .اورداغو
 ،رسيا حانجك بعل دراريج نفيتس نكلو ةداعلاك \عفادم 4 و بعل1ا طسو يف وناركسام رييفاخب جز ،انماما
 .\ميلا ىلا دراريج كرحت ثيح ،بعل1ا راسي يف لباب نيار بعلو تيوك كريد جرخا .موجهلا يف ين;يوكا وتربلآو
 ملعا 7 .ىتح ةدحاو ةر1 7و سامتلا طخ نم برتقي مل هنكلو رسيا حانجك لباب بعل .طسولا يف ةث;ثلا ء7ؤه بعل
 تلق .راسيلا يف ليفين يراج هجاوي يكل اديج اتقو ناك هنا ةكدلا ىلع تلق يننا ركذا يننكلو هتاهيجوت تناك ام
 .عسوت يا نا نود نم اوبعل لوبرفيل نكلو .زكري هعدو يراج رذح :زلوكسل
 ىقلتن انك .هتلباق يننا ركذا 7 يننكلو ،نير;كام فيتس عم رئازك انتابيردت ىدحا ىلا ىتا زيتينيب نا لاقي        
 اتلامو \صلا نم سان لبقتسن انك .مهلك مهلباقن نا بعصلا نم ناكو ،ةفلتخم نكاما لك نم نيرئازلا نم ديدعلا
 قيرف :ىرخ7ا تاضايرلا يف \بع7 نم روضح اضيا كانه ناك .ةيفاندنكس7ا لودلا نم 4 وا 3 نم ةعومجمو
 ساسكيت يف كانه بيردت جمانرب كلمي يذلاو نوسنوج .تلوب ،نوسنوج لكيام ،ةلس ةرك يبع7 ،تيكيركلل ايلارتسا
 .هتامولعمب ينشهدا
 ىتح .ذيبنلا نم سأك ىلع هتجوزو وه ينمزعو ،لوبرفيل ةارابم ترضح ،ةزيجو ةرتفب زيتينيب لوصو دعب        
 ىلا بعل1ا يف انتوادع لوح هنا وه اهبكترا يذلا ةطلغلا .تروهدت انتق;ع نكلو .اديج ناك ءيش لك ،ةظحللا كلت
 يدل ناك .راظتن7ا عيطتسا يننG ،لما يا كانه نوكي 7 ،ايصخش كلذ لعجت يتلا ةظحللا يف .يصخش رما
 .اميكح كلذ نكي مل .يعم هتوادع ءانثا ت7وطبلا ديري ناك زيتينيب .حاجنلا
 لوبرفيل نأب انربخي اربخ انيقلت ،ماكحلاب يريثأت نع ةريهشلا "قئاقح" ـلا ةمئاق نع هيف ملكت يذلا مويلا يف        
 .مدقلا ةرك يف ابيرغ سيل كلذ .يلع مجهتلاب زيتينيب موقي يكل \عم لاؤس ركذب \يفحصلا دحا رابخإب نوموقيس
 كتمجاهمب موقيس زيتينيب نا نظن" ،ينورذح انب ةصاخلا ةفاحصلا بتكم .اضيا كلذب موقا يننا نولوقي ناك
 ".مويلا
 .مهتلأس "؟اذام نع"        
 .يل اولاق "،كلذب انرابخا مت نكلو ،ملعن 7"        
 .كلت هتقرو جرخاو هتراظن زيتينب سبل ،زافلتلا ىلع ،اذل        
 .قئاقح        
 .ةئطاخ تناك اهلك قئاقحلا        
 يننا نم مغرلاب ،افار لوق بسح ىلع ،ينم فاخي ناك يزيلجن7ا داحت7ا .ماكحلا فيخا يننا لاق ،7وا        
 مل يننأبو ،كلذ نم \عوبسا لبق يزيلجن7ا داحت7ا نم هينج 10,000 ـب ةردقم ةمارغ ىلع يوت تيقلت دق تنك
 يداقتنا نع ثدحتي ناك افار نكلو ،مسو1ا كلذ يف تأدب ةلمحلا هذه .)مارتح7ا( "Respect" ـلا ةلمح معدا نكا
 لوا يف ائطخم ناك ،اذل .ةديدجلا \ناوقلا ردصت نا لبق ،قباسلا ماعلا يف سأك ةارابم يف نوسنيكتا نترا1
 ابرح أدبيس كلذ نا نولمأي اوناك .ةحيحص نكت مل قئاقحلا نا نم مغرلاب ،اريثك م;ع7ا كلذ بجعا .\تقيقح
 .خوراصب همجاها فوس يننأبو ،اننيب
 عيطتسا 7 ءيش صوصخب "ةرارم" ـب رعشي هنا حضاولا نم افار نا وه يدر يف هتلق ام لك ،ةقيقحلا يف        
 ةر1ا كلت تناك .ادبا ايصخش رم7ا لعجت 7 نا بجي .هفات لجر تنا ،رظنا :لوقي ينم ادر كلذ ناك .همهفا نا
 .كلت ةيصخشلا ةطخلا سفن لمحي ناك هنم ىتا موجه لك اهدعبو ،ططخلا كلت اهيف لواحي يتلا ىلو7ا
 وا يرودلا قابس اوراجي نا نوعيطتسي لوبرفيل اوناك ام اذا يتلئاسم نم ءاتسا هنا ينتربخا يت7ؤاست        
 اهذختا ،كلذ نم 7دب نكلو .حدمك ةظح;1ا كلت ذخآس تنك ،لوبرفيل بردم تنك اذا .طغضلا تحت نوراهنيس مهنا
 يئ;مز ىلع ناك ،اورتوتيو اوقلقي يكل لوبرفيل نع ثدحتلاب تأدب دتيانوي رتسشنام بردمك ،انا اذا .ةناهإك زيتينب
 .مهنم قلق يننا اوملعي نا دليفن�ا يف
 ىرن نا لمأن" :اهتقو تلق ،يرودلا يف لودجلا نوردصتي اوناكو ،نربك;ب يف ابردم ينيك ناك امدنع        
 ةراسخب اوأدب نربك;بو .فحصلا لك يف رهظ شول نوفيد .كلذ زرب ".ن�ا "شول نوديف" ةيضق هبشت ةيضق
 يا كانه دجوي 7 .اديج اوكسمت زرفور نكلو ماعلا كلذ يف يرودلاب زوفلا نم \بيرق انك .طاقنلا طاقساو تايراب1ا

                  



   

                   
 .ريبكلا قابسلا يف لامك7ا عطتسي ملو طقس يذلا م7ا ةكل1ا ليخ انركذ امدنع مهل رم7ا انبعص اننأب كش
 مل .ايقطنم ريغ حبصا هنا ةجردل ،احيحص كلذ ناكو ،مكحتلاب سووهم هنا لبق نم زيتينب نع لاقي ناك        
 ةيدن7ا نم \برد1ا نم ريثكلا كانه نG ،ةريطخ ةسايس :نيرخ�ا \برد1ا عم تاقادصلا يف ةبغر يا رهظي
 .هنم اوملعتيو ذيبنلا برشل هعم اوسلجي نا نوبحيس نيذلا رغص7ا
 بجي هنا لاق ةريصق ةرتف دعبو ،حاترم ريغ ادب هنكلو ،دليفن�ا يف ذيبنلا برشل ىتا 10-2009 مسوم يف        
 ".ةيادب هذه لق7ا ىلع" :يل يماس ،هدعاس1 تلق .ثدح ام كلذو ،رداغي نا
 زيتينب ىلع يبرح يف يننودعاسي ائاقدصا يدل نا ،ناجيو بردم ،زينيترام وتربور هيف لاق يذلا مويلا يف        
 هيف ححصي حيرصتب موقي نا هيلع ناك ام اذا ينلأسي يكل وتربور يب لصتا ،)سيادر7ا ماس دصقي ناكو(
 عم ثدحت زينيترام نا دقتعا .ةقيرط يأب هدعاسي مل يذلاو ،زيتينبب هطبري ءيش 7 نا وتربور يل لاق .ةصقلا

 بحاص ناك دقل .هتيؤر عجشي وا قفتي نكي مل هنكلو ،ارتلجنا يف هئادعا ،انع نع زيتينب يأر نع ةينابسا ةفيحص
 يف نيديحولا \ينابس7ا \برد1ا مهنG ةقادص نونوكيس اوناك زيتينيبو زينيترام نا نظتس تنك .طقف ةلاسرلا
 .ارتلجنا
 .ينم رثكا فرصلاب ماق ،هيف لصو يذلا مويلا ذنم نكلو ،اهفرصي يتلا لاوم7ا ةلق نم يكتشي زيتينب ناك        
 هل اومدق دقل .هفرصي 7ام كلمي 7 هنا لوقيو ةيفحصلا تارمتؤ1ا ىلا بهذي ناك امدنع شهدنا تنك .ريثكب رثكا
 ليلق ،ابناج انيرو سيروت بعضو اذا .هلما ةبيخب اوببس نيذلا مه مهرضحا نيذلا \بع;لا ىوتسم .ةريثك 7اوما
 مهنكلو - دجب نولمعي ،تيوكو وناركسام - \عفان \بع7 اوناك .لوبرفيل ىوتسمب نوقيلي اوناك مهرضحا نيذلا نم
.سيك يميج وا ن;يو ينور وا شلجلاد وا سينوس كانه نكي مل .لوبرفيل ةدوجب اقح اوسيل
 .مهمجاهم ،سيروت ودنانرفو ،سراحلا ،انير يبيب :ت7اقتن7ا قوس يف \عئار \فده ىلع زيتينب لصح        
 \ماع انمامتها انيدبا .16 ـلا يف ناك امدنع هعم دقاعتلا انلواحو اريثك هاندهاش .ةياغلل بوهوم باش ناك سيروت
 عم نسحتم دقع وهو دحاو ءيش ىلا يدؤي امئاد ناك هب انلاصتا نا انرعش نكلو ،لوبرفيل ىلا لقتني نا لبق
 ،وكيتلتا زارط يف اخسار ناك .امذاد هب \بجعم انكو بابشلا \بع;لا ت7وطب نم ريثكلا يف هانيأر .ديردم وكيتلتا
 .هتدعاس اهنا دب 7 ةينابس77ا زيتينب تاق;ع .هوذخأي نا لوبرفيل اوعاطتسا امدنع اشهدنم تنك اذل
 ناكو ،ةيندب ةقيرطب سيل نكلو ،رش ةس1 كلمي ناك .يليفايكام ةنطف هبشت ةنطف :ءاهد كلمي ناك سيروت        
 ناك هنكلو ،لوبرفيل \بع7 مظعم نم عرسا نكي مل ،ارتم 45 ـل يرجلا دنع .لماكلاب هاطخ ريغي نا عيطتسي اضيا
 يرجي نا عيطتسي راذنا يا نود نم .ةياغلل ةليوط تناك هتاوطخ .;تاق كلذ ناكو ،هتعرس ريغي نا عيطتسي
 نوكت تناك هلعف تادر نG هدض روم7اا تناك امدنع هت7اح لضفا يف ناك هنا نظا 7 ،سكعلا يف .كزواجتيو
 .21 ـلا نس يف كانه دئاقلا ناك .ليوط تقول يبهذلا ىتفلا ناك ثيح ،ديردم وكيتلتا يف ;لدم ناك امبر .ههفات
 مجن .رلواف وا نيوأ دهع ذنم لوبرفيل يف مجاهم لضفا ناكو .مجاهم ضرعو لوط :ةعئار ةيندب ةاقيل هيدل        
 زوفلا ىلع ارداق ناك هنكلو ،دتيانوي نام ماما ةديج تايرابم امئاد مدقي مل يذلاو ،درارج نفيتس ناك ،عبطلاب رخآ
 ةرداغم ديري ناك هنأب انرعش اننG ،يسليشت اولعف امك ت7اقتن7ا قوس يف هل انمامتها انيدبا .هسفنب تايراب1اب
 .ةقفصلا كلت لامكا قيرط يف اوفقو يدانلا جراخ سانا نم اريبك اريثأت نا دقتعا نكلو ،دليفن�ا
 ءيشلا ؟طسو بع;ك درارجب زيتينب قثي مل اذا1 :ينريحي لاؤس كانه ناك .ادكؤم ادب يسليشت ىلا هلاقتنا        
 ةركلا اوذخا اذا مهيدل نانث7ا طسولا يبع7 نا وه لوبرفيل ماما ةيلاتلا \نسلا يف هنم نيدكأتم انك يذلا ديحولا
 حومطلاو مدقلا كلمي هنا ملعت تنك ،كنم ةركلا ذخاو كانه درارج ناك اذا .ةركلاب ريثكلا اولعفي نا اوعيطتسي نل انم
 امدنع ،09-2008 يف .بعل1ا فصتنم يف هعضو لوبرفيل اولهاجت اذا1 ادبا مهفا مل .كيذؤيو اهب مجهي يكل
 .سيروت فلخ ،مام7ا يف درارجو ةركلا ررمي يكل وسنولا نوكلمي اوناك ،ةطقن 86 ـب يناثلا زكر1ا يف مسو1ا اوهنا
 بلغ7ا يف ناك نيوأ لكيام .مهتيميداكا نم \بع;لا راضحا نم اوفقوت نهنا وه انل ةبسنلاب ىرخا ةدئاف        
 يف .\مجاه1ا مظعا دحا نوكيس ناك ،هرمع نم 12 ـلا يف وهو لكيام انيلا مضنا اذا .ةيميداك7ا نم بع7 رخآ
 امدنع .ارتلجنا يف بعلل كانه سيتريك ينوجو كرولوو ينور اوناك ايزيلام يف بابشلا يئاهن يف بعل يتلا ةنسلا
 نود نم ،لوبرفيل يف لو7ا قيرفلا ىلا اروف بهذ نيوأ لكيام .ةلطعل مهتلسراو - رهش ةد1 ةزاجا مهتيطعا ،اوعجر
 ناكو ليدبتلا ةفرغ يف ازاتمم ناك .انعم مهاضق نيذلا \ماعلا يف ةرك بع;ك لكيام روطت .ينف ريوطت وا ةحار

  



   

                   
 .اديج ادلو
 جوضنلا لمتكم ناك ،هييلوآ هثرو امدنع .هدض اوناك ىلو7ا هنينس يف ينقتلا ريوطتلاو ةحارلا ةلق نا دقتعا        
 تبكترا .ينقتلا هبناج ىلع لمعيو ابناج هذخأي يكل تقولا كلذ يف ةصرف يا كانه نكي مل .قيرفلا مجن ناكو
 نم اروف دنيانوي نام ىلا مضني نG هل ةصرف يا كانه نكي مل .قباس تقو يف هبلجا مل يننG لكيام عم ائطخ
 .اعئار اباش ناك .لساكوين لجا نم ديردم لاير رداغ امدنع لخدتن نا انيلع ناك نكلو ،لوبرفيل
 نيذلا \بع;لا حرصا نم ناك تيوك كيريد ،;كاشم انل اوببس نيذلا \يلوبرفيللا \بع;لا نمض نم        
 همدق نG تاشتنا 8 و مادقا 5 حبصا هنكلو لصو امدنع اشتنا 2 و مادقا 6 ناك هنا نم دكأتم انا .مهلباقتس
 .ةارابم لك يف زيتينب هراتخا .عافدلا يف ةدشب لمعي امجاهم يتايح يف ىرا مل .زجاوحلاب مطترت ام امئاد تناك
 لك نم ابعتم نوكيس وا ائيش لعفي يكل اداح نوكيس له ،مصخلا ءازج ةقطنم يف ائيش ثدح اذا نكلو
؟تاكابتش7ا
 اذل ،هل دهج لكب اولمعي يكل هيبع7 عنقي نا عاطتسا زيتينب ،بردمكو صخشك هنع يتاظفحت لك نم مغرلاب        
 ،نوملستسي هقرف نم قيرف يا ىرت مل .هدنع نم ةعارب وا مارتح7ا وا فوخلا اما :ةمهلم ةدوج كلمي هنا دب 7
 .كلذل ةداش7ا قحتسيو
 نم 7دب ةاراب1ا لتقو رثكا عافدلا وحن ليمي ناك زيتينب ؟ييأر يف دليفن�ا يف عقوت1ا حاجنلا ققحي مل اذا1        
 .ةقيرطلا كلتب ماي7ا هذه يف اريثك احجان نوكت نا عيطتست 7 .اهب زوفلا
 \فقاو افارو هيزوج تيأر اذا .كلذك ةيصخشلا هيدلو .هيبع7 عم هلماعت يف ريثكب ىكذا ناك وينيروم هيزوج        
 هسفن كلذ .امئاد يلوبرفيللا قيرفلا مرتحت نا كيلع بجي .زئافلا راتخت نا عيطتست كنا ملعت ،سامتلا طخ ىلع اعم
 كانه ناك .كانه لاطب7ا يرودب زاف هنGو ،مهمزهن نا بعص اقيرف اوناك مهنG ،زيتينب لامعا ضعب ىلع قبطني
 .كلذك نايح7ا ضعب يف اظوظحم تنك انا يننكلو ،اظوظحم ناك .تافاضا
 امئاد هنوري اوناك مهنا كشا نكلو ،بعل1ا لاوح امئاد هيبع7 مرحي نا وه سامتلا طخ ىلع هفوقو دنع هتركف        
 تنك ،رتنا-يسليشت تايرابم يف ،وينيروم اما .تائامي7ا كلت لك مهفي نا عيطتسي دحا 7 .هميلاعت نوعبتي وا
 .هتابغرل ادج \هبتنم اوناك "؟برد1ا اهيا اذام" ،هنولأسي مهنأكو هوحن نورجي \بع7 ظح7ا
 لعفي .هيدقتنم رمG ثرتكي 7و دينع وهو اريثك هسفنب نمؤي .يوق زيتينبو .ةياغلل مهم كلذ .يوق بردم جاتحت        
 نم لك دض ةيامح كلذ هل مدقو ،2005 ماع لوبنطسا يف كانه ن;يم دض ،لاطب7ا يرودب زاف هنكلو .ارارم كلذ
 .هقرط دقتنا
 اوناك ن;م يبع7 ضعب نا لاقي ،ةاراب1ا كلت يف لو7ا طوشلا ةياهن دعب 0-3 ةجيتنب ن;يم اومدقت امدنع        
 ورانيجو ينيدلام ولواب نا يل ليق .كانهو انه نوزفقي اوناكو ةيراكذت ناصمق نودتريو \طوشلا \ب ام نولفتحي
 .تهتنا دق ةارا1ا نا اونظي 7 نا مهئ;مز ىلع نوحليو ،نونجلاب \باصم اوناك وسوتاج "ونير"
 .يدحتلا نع ميظع ضرع دعب ةليللا كلت سأكلاب لوبرفيل اوزاف        
 ىرخا ةرتف اوهجاو لوبرفيلو ةيناث ينيكل ةفيظولا نوسجوه يور ىطعا ،دليفن�ا يف اهاضق ةزيجو ةرتف دعب        
 اريثك نوسردنه ندروج انبقار .ليللا يف اقرا يل تببس ينيك ةرتف يف تادقاعتلا نم ليلقلا نكلو .ءانبلا ةداعا نم
 بع;لا سكع ،ميقتسم رهظبو ،هتبكر نم يرجي نسردنه نا انظح7 اننكلو .هنع ةياغلل اسمحتم ناك سورب فيتسو
 .هتريسم يف قح7 تقو يف ;كاشم هل ببستس تناك هتيشم ةقيرط نا اننظ .هكرو نم ضكري يذلا يرصعلا
 ناك .ةعرس وا ةعاجش مهرثكا نكي مل هنكلو ابوهوم ناك .هينج نويلم 20 لوبرفيل جنينواد تراوتس فلك        
 ـب و مهيلا مضنا اضيا يذلاو لوراك يدنآ ؟هينج نويلم 20 نكلو .اضيا اديج اهددسيو ةديج ةقيرطب ةركلا ضرعي

 مضنا يذلاو ،نسيروم سميجو جنينواد ىلا ةفاض7اب ،يدانلل ةعباتلا زايتم7ا ةسردم يف ناك ،هينج نويلم 35
 دن7ردناس نم يواكش دعب ةسرد1ا يزيلجن7ا داحت7ا قلغا .ادنلتكساو مورب تسيو اهدعبو ،هربزلديم ىلا
 هينج نويلم 50 ىلع لوصحلا دعب ىتا لوراك عم دقاعتلا .روهظلاب تايميداك7ا تأدب امدنع كلذ ثدح .لساكوينو
 ،تقولا لك ءازجلا ةقطنم يف ةركلا نكت مل اذا .بعل1ا يف هتعرسو ،هتكرح يف تناك يدنآ ةلكشم .سيروت عيب نم
 ةكرحلا نع ثحبت .ماي7ا هذه يف اديج عفدلا نوعيطتسي \عفاد1ا نG لوراك يدنآ ةقيرطب بعلت نا بعصلا نم
 .هلقعب عيرس نكلو همدقب اعيرس نكي مل زيراوس .مويلا \مجاهم يف
 ناك ،دلوك .ازيمم ناك ةصاخ جنيريبس يج .اديج هومدخ ةيميداك7ا نم ينيك مهرضحا نيذلا د7و7ا        

                 



   

                       
 .دئاق ،عيرس ،سكاشم :مهيف دحاو لضفا كش ;ب جنيريبس ناكو ،هبناجب ناجان;ف نوج عم ،عافد بلق جنيريبس
 تقول هلبقتسم ىرت نا عطتست مل نكلو ،بعل1ا طسو يف اديج ناك .ازيمم ائيش كلمي هنا ىرت نا عيطتست تنك
 .بلغ7ا ىلع هدض ارود تبعل ةيندبلا هتقايل .كانه ليوط
 وه نأب تعمس امدنع نكلو ،يزيلجن7ا داحت7ا سأك يئاهن ىلا لصوو ،عبطلاب ،ةطبارلا سأكب ينيك زاف        
 نا نظا 7 .مهل ةبسنلاب أوس7ا تيشخ ،يدانلا كلام اولباقي يكل �سوب يف مهئاعدتسا مت كر;ك فيتس هدعاسمو
 يف اريثك لزني كسأر ،بردمك .ينيك تدعاس ارفيا سيرتاب ةصق يف زيراوس نع عافدلا وا جاجتح7ا صيمق
 كلذ لك لعفيس ينيك ناك له ،زيراوس نم 7دب يطايتحا بع7 ناك اذا .ميظع بع7 عم ةصاخ ،نايح7ا ضعب
 ؟هنع عفادي يكل
 احفاصتي مل نيذلا زيراوس-ارفيا ةلأسم تلت يتلا ثادح7ا نع بولج �سوبو زميات كرويوينلا تايحاتتفا       
 .هنوسدقي اوناك يدانلا يف بابشلا \بع;لا نم ريثكلا نا وه ييأر يف ينيك ةلكشم .شاقنلا ريس ةقيرط رهظا
 .هيلا لصو يذلا دحلا ىلا روطتلا نم رم7ا فقويس ناك ،هراصتنا مايا يف يدانلل يذيفنتلا ريد1ا ،نسنبور رتيب
 .صخش يا عم ةيقبسأب لماعتي نا بجي يدانلا
 .ةياغلل اباش ابردم اوفظو مهنا نم اشهدنم تنك .طقف 39 ـلا نس يف ناك ،زرجور ندنيرب ،يلاتلا لجرلا        
 يقئاثو مليف رقا هنا وه 2012 وينوي يف ةفيظولا يف ندنيرب عيباسا لوا يف اهبكترا يرنه نوج نا دقتعا ةطاغ
 رمعلا يف ريغص باش ىلع ءاوض7ا طلست نا .لوبرفيل يف ةايحلا يف تاق;علا راهظا متي نا هببس ناك يرس
 وه عوضوملل يمهف .كلذ ببس مهفا مل اذل ،اكيرما يف اريبك اريثأت كلذ ببسي مل .اضيا ائيس ناكو لب ابعص ناك
 .زافلتلا ىلع اهانيأر يتلا ت;باق1ا كلتب مايقلا ىلع نيربجم اوناك \بع;لا نا
 هنا نظا .هيبع7 نم ةلوقعم ةباجتسا ىلع لصحو .اعئار كلذ ناكو ،عبطلاب ةصرف بابشلا ىطعا ندنيرب        
 اوتبثي نا مهيلع ناك نيذلا ء7ؤه نمض اوناك جنينوادو نسردنه .ىوتس1ا مود نم \بع;لا ضعب كلمي هنا ملعي ناك
 .ةصرفلا مهيف قثت 7 نيذلا \بع;لا يطعت نا بجي ،ةماع .مهسفنا
 يدانلاب اروخف تنك .لدابتم مارتحاب ناك ةوادعلا معد نكلو .امئاد .ةياغلل ةديدش تناك لوبرفيل عم انتوادع        
 لوربفيلل يوق عوبسا :2012 يف هربزليه نع تاروشن1ا دعب امارتحا انيدبا يذلا مويلا يف هيلا يمتنا يذلا
 ريدقتب انيفيضم اوماقو ،ىركذلا ءايحا لجا نم لوبرفيل انم هوبلط ءيش لك انلبق .ةلادعلا لجG اولتاق نيذلا ء7ؤهو
 .اندهج لك
 يبع7 دحا اوتلقرع اذاو ،فاده7ا دعب ةيزازفتسا ةقيرطب اولفتحت 7 - مويلا كلذ قيرفلا يبع7 تربخا        
 يبوب رهظ ،ةيادبلا ةرفاص لبق .اديج ماظنلا ظفح ،مكحلا ،يسلاه كرام .ضوهنلا يف مهودعاس ،لوبرفيل
 دنع كانه ،هربزلهب صاخلا يراكذتلا بصنلا دنع هعضو يذلاو ،شار ناي� همدقي يكل ;يلكا لمحي وهو نوتلراشت
 اودارا ،لص7ا يف .هربزليه يف يفوت يلوبرفيل عجشم لكل ةدحاو ،ةدرو 96 لمحي ليلك7ا ناك .يلكناش ةباوب
 ،م;سب مويلا رم .رثكا قفوم رايتخا يبوب نا تننظ يننكلو ،مسار1ا كلتب موقن نا شار ناياو انا ينم لوبرفيل
 .ةياهنلا يف ةيلق7ا قيرط نع تامجاه1ا ضعب نم مغرلاب
 ارخآ اببس بعل1ا ناك .رامثتس7ا نم ريثكلا نوجاتحي ،يتيس رتسشنامو نحن اناوتس1 لوبرفيل عجري يكل        
 نا نم 7دب ،سكوس دير �سوبلا بعلم ،"كراب يونف" ـلا اوددجي نا اوررق \يكيرم7ا يدانلا يكلام .مهئطب يف
 .هينج نويلم 700 غلبي اعورشم جاتحت ،ماي7ا هذه يف اريبكو اديدج ابعلم ينبت يكل .لوبرفيلل اديدج ابعلم اونبي
 وه مهقيرفل يتئارق ،تقولا سفن يف .اماع 20 لبق اهيلع تناك ام سفن يه ليدبتلا فرغ ىتح ،روطت مل دليفن7ا
 ةرتف يف ءاطخ7ا باكتراب تمق اذاو .يرودلاب زوفي نا عيطتسي رايعم ىلا اولصي يكل \بع7 8 اوجاتحا مهنا
 .ةطيسب غلابمب \بع;لا ء7ؤه نع ىلختت نايح7ا مظعم يف فاط1ا كب يهتني ،ت7اقتن7ا
 بردمك ةيزيلجن7ا مدقلا ةرك ىلا عجر .انعارص يهتني مل افارو انا ،هلمع يف زرجور ندنيرب رقتسا امنيب        
 رمتؤم يف.ويام يف لاطب7ا يرودب زاف يذلا ،ويتام يد درط مت نا دعب 2012 فيرخ يف يسليشتل تقؤم

 .ةزهاج اقرف ثري امئاد هنG اظوظحم ناك هنا تلق ،ةزيجو ةرتفل زيتينب لوصو دعب دتيانويلل يفحص
 امم ،02-2001 يف افده 51 ـب ينابس7ا يرودلاب زاف .قايسلا يف عضوي نا بجي هلجس نأب ترعش        
 رعشا تنك .كانه ابردم ناك امدنع لوبرفيل ةدهاشم بعصلا نم هنا تدجو يننكلو .ةياغلل يعقاوو بوهوم هنا \ب
 يتلوطب كانه ،ويتام يد عم هلجس زيتينب نراقي امدنع .يسليشت لبق نم هئاعدتسا مت امدنع تأجافت .\لمم مهنأب

                 



                 
 سأكب ويتام يد زاف ،مساوم 6 يف .لوبرفيل عم يزيلجن7ا داحت7ا سأكو ،يبوروا سأك ،ايسنلاف عم يرود
 .لاطب7ا يرودو يزيلجن7ا داحت7ا
 .ىرخا ةرم اظوظحم ناك افار نكلو .مهلجس نراقت نا نكم1ا نم ناك        



   

@
MUFCAR

16

بهاو)ا نم ملاع

 ىرتشيس يدانلا نا نم ادكأتم تنك ،1990 يف ةيمومع ةكرش دتيانوي رتسشنام اهيف حبصا يتلا ةظحللا ذنم
 .2003 يف رزيلج موكلام يتأي نا لبق نيديازNا ربكا اوناك BSKYB خودرم تربور ةكرش .ةصاخ ةكرشك دخؤيو
 حبصا نا دعب يل ةبسنلاب ةديحولا ةأجافNا .اهلهاجت نيرمثسNا عيطتسي ] ةريبك ةزئاج انك ،انتلاحو انخيرات عم
.ءايرث]ا cمتهNا نم دشح كانه نكي مل هنا وه ،cكلام زرزيلجلا
 يكل يب لصتا دتيانوي رتسشنام ريهامج ةعومجم نم شلاو يدنآ ،ةصرفلا كلتب زرزيلجلا اوكسمت امدنع        
 سيل ،بردNا تنك انا .كاذ هضرع لوبق يف ادبا ركفا مل يننكلو عئار باش يدنآ ".ليقتست نا بجي" :ينربخي
 .ةقيرط يأب يديب نكي مل يدانلل زرزيلجلا ءارش .يدانلا اوعاب نيذلا cكلاNا دحا نكا نكلو .يراد]ا
 ترداغ يتلا ةظحللا "؟يمقاط لكل ثدحيس نظت اذام نكلو" :ناك يدر .يدنآ لاق "،كفلخ انلك نوكنس"        
 وا رييغت هثدحي يذلا ريثأتلا .اماع 20 يعم اوضق مهنم اضعب .اضيا نورداغيس اوناك ينيدعاسم مظعم ،اهيف
 .ةرئادلا كلت جراخ نيذلا همهفي ] نايح]ا ضعب يف بردNا ةرداغم
 ىلع ناك نكلو .قيرفلا يف هرمثتسن نا انيلع يذلا لاNا ناك يفواخم ىدحا .فرتعا ،قلقم تقولا كلذ ناك        
 ناكو تباثو ديج يدان زرزيلجلا اورتشا .ميظنتلا لكيهب اضياو نيديجلا cبع�لا داجيا ىلع يتردق يف قثا نا
 .ةيادبلا ذنم كلذ نومهفي
 اوتا يفآو ليوج هد]وا ،cعوبسأب كلذ دعب .موكلام ،دلاولا عم ةيفتاه ةNاكم قيرط نع ناك اننيب لاصتا لوا        
 قيرفلا اذه اهب بعلي يتلا ةقيرطلا يف تارييغت يا كانه نوكي نل هنا ينوربخا .مهبصانم نع اوملكتي يكل اندنع
 يننومعدي اوناك .فواخم يا مهيدل نكي مل .احجان ابردم تنك .ةنيما ٍديا يف ناك يدانلا ،مهيأر يف .مدقلا ةرك
 كربخي .رهظتس تناك تاروطتلا ضعب نا ملعا .مويلا كلذ يف هتعمس ،مهنم هعمسا نا دوا تنك ءيش لك .امامت
 يكل روج]او تاشاعNا لزنت ،مهفئاظو سان رسخي .ائيش نويلم رييغتب نوموقي مثو ،ريخب ءيش لك نا سانلا
 اهنع سانلا ملكت يتلا ضورقلا نم مغرلاب ،ددجلا ك�Nا تحت اتباث يقب دتيانويلا نكلو .نويدلا ىلع اوضقي
 .دئاوفلا فيراصمو
 امئاد يتباجاو يدانلا نويد نم يفقوم ددحا يكل ينودحت cعجشNا نم تاعومجم ةدع ،cنسلا ىدم        
 هدجا تنك .يرظن ةهجو كلت تناك  ".اكيرما يف صاخشا لبق نم كولمم يدان ىدل لمعا انا .بردNا انا" :تناك
 ةقيرطب زرزيلجلا مهوهجاو اذا .يدانلا كلم عاونا نع شاقنلا عوضوم نع cبردNا بضغت نا لوقعم ريغ امئاد
 .cبردNا دحا نم صلختا يكل تاميلعت ينوطعا ،لاثNا ليبس ىلع ،اذا - افلتخم نوكيس ناك عضولا امبر ،ربكا
 نكلو ،اهلك ةيكيمانيدلا ةكرحلا ريغتس تناك يدانلا يف مكحتلاو ةرطيسلا يف يتردق للقت نا عيطتست تارييغت يا
 رداغت نا كنوديري cعجشNا ضعب ن� هكلمت ءيش لك نع ىلختت له ،اذا .طق طغضلا كلذ نم عون يا هجاوا مل
؟ةايحلا ىدم رمتست ةفيظو
 مهضعبب نوقتلي اوناك ."دروب دنكيس" نوعدي cعجشNا نم ةعومجم كانه ناك ،دتيانويلل تممضنا امدنع        
 يترطيس تناك امدنع ،ماي]ا كلت يف .دتيانوي رتسشنام يف ةلكشNا تناك مهيأر يف اذام نوررقيو "مور ليرج" يف
 نيرخآ cبردم .يدض اونوكي نا اوررق اذا يبصنمب هنوقحلي نا نوعيطتسي يذلا ررضلاب رثكا متها تنك ،فعضا
 عم اورفاس ءايوق]ا cعجشNا نم ةعومجم ،زرجنير يف يبعل مايا يف .روعشلا سفنب اورعش يلبق دتيانويلا يف
 اوناك .ريهامجلا تاوصا نم ةريبك ةعومجم كانه ،دتيانويلا يف .طغضلا رصنع يف نيرثؤم اوناكو لو]ا قيرفلا
 مدقلا ةرك يدان اوأدبو ةيمسوNا مهركاذت نع اولخت مهضعب نا ةجردل ،يدانلا ىلع زرزيلجلا ء�يتسا نم cفرقم
 .رتسشنام دتيانوي
 .ةارابم لكب زوفت نا عيطتست ] كنا وه نمثلا كلذو ،مدق ةرك يدان عجشت امدنع هعفدت نا بجي نمث كانه        
 ،تايرابNاب ةراسخلاو زوفلا دنع .نرق فصنل نانثا مهيدل ناك مهنا cظوظحم دتيانويلا .رمعلا ىدم ابردم نوكت نل
 أدبف زرجنير يف تايرابNا ىدحا يف انرسخ اننا ركذا .ةداعلا يف ضقانت ببست مدقلا ةرك .رعاشNا طقستو عفترت
 .ةذفانلا ىلع راجح]ا يمرب cعجشNا
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 كلذ يف ركفا مل .2005 فيص يف زرزيلجلا لبق نم يرييغت متي يكل ينس ريغ ببس يا كانه نكي مل        
 .ددهم يننأب رعشا ملو ادبا لامتح]ا
 روعش راهظا يف اببس ناك اهانذخا يتلا ضورقلا دئاوف يف اهانعفد يتلا تاعينجلا cي�Nا تارشع        
 رذح وا بع] عيبل انيلع ظغضي نا كلذل فيك ةظحل يا يف مهفا مل نكلو ،كلذ مهفتا تنك .يدانلا ةيامحب ضعبلا

 نم ةاعرلا نم تارشعلا انل رضحا ثيح ،ندنل يف يقيوستلا مهمسق ناك مهتوق بابسا ىدحا .ءارشلا يف ديدش
 تاكرش ،دن�يات ،جنوك جنوه ،ةيدوعسلا نم ت]اصتا تاكرش ،ةيكرتلا ةيوجلا طوطخلا انيدل ناك .ملاعلا ءاحنا لك
 نم اما .نويدلا عم لماعتلا ىلع كلذ اندعاس دقو ء]ؤه نم cي�Nا تارشع ىلع انلصح .ةيقرشلا ايسآ يف ةعج
 .اريثك انودعاس عجشم 76,000 نم نوكNا روهمجلا .حابر]ا نم ريثكلا ىلع لصحن انك ،يوركلا بناجلا
 دحأب مامته]ا دقفن انك نايح]ا مظعم يف .ةظحل يا يف زرزيلجلا لبق نم نوجسم يننأب رعشا مل ،اذل        
 يا كانه نكي مل .ليج ديفيد عم اهذختا انا تنك تارارقلا كلت .cهفات اوناك بتارلا وا لاقتن]ا رعس ن� cبع�لا
 .يدانلا نويد دودحب فرصن نا انربخي انقوف نم رما
 ةيبونجلا اكيرما نم نوتجنيراك ىلا اومضنا رثكا ةيبنجا بهاوم ،2007 ذنم .عسوتلاب انأدب ،سكعلاب        
 ناك يذلاو ،زيفيت سولراك هاقلت يذلا مامته]ا ىقلت cنسلا كلت يف دروتسم بع] كانه نكي ] .ايراجلبو لاغتربلاو
 رتسشنام يف اندض فاطNا هب ىهتنا يذلاو جيلريميربلا نم دتيانوي دليفيش طوبه نع مخضلا لادجلا بلق يف
".رتسشنام يف كب �ها" :ةلاسر تلمح يتلا حتافلا قرز]ا نولب ةين�ع]ا ةحوللاب ائادتبا ،يتيس
 ايك ،هلامعا ليكو نم ت�Nاكم ىقلتي ناك ليج ديفيدو ماه تسيو يف زيفيت ناك امدنع ةياكحلا أدبت        
 ارما ناك .ةديدع تارم ةصقلا كلت انعمس .دتيانوي رتسشنام يف بعلي نا بحيس دلولا نأب هربخي ،نايشتباروج
 محقن ] نا تناك يتحيصن .انراعشب اصاخ اروعش نوكلمي مهيلكوم نا اولوقي يكل اولصتي نا ء�كولل ايدايتعا
 نوكلمي اوناك سانلا نم ةيعمج نا احضاو ناك .ديفيد يعم قفتا .زيفيت ركسعم عم دقعم ضورع يا يف انسفنا
 ليجست يف اديج �جس كلميو هتيويحب تايرابNا يف رثؤي نا عيطتسي" :اضيا ديفيدل تركذ يننكلو .بع�لا
".قافت]ا عون ىلع عوضوNا رصتقي .فاده]ا
 سولراكو ،كلذ ثدح .يلام غلبمب ةراع]ا ليبس ىلع cماع ةدN زيفيت بلجن نا عيطتسن اننا ديفيد ينربخا        
 ناك .يسليشت ،ماهنتوت ،نربك�ب ،نويل دض ،ةمهNا فاده]ا نم ريثكلا لجس .ماع لوا يف اديج امسوم انل مدق
 تاحارتسا ديري امئاد ناك .اديج بردتي نكي ملو ةزيمNا ةعرسلا كلمي نكي مل .هيف طاشنو يقيقح سامح كانه
 ةبغر ىرن نا ديرن انك .نايح]ا ضعب يف انبضغي كلذ ناك ،اننيرمت ةقيرط قايس يف .هNؤت همدق نا �ئاق ،ةريصق
 هسامحب اديج كلذ نع ضوعي ناك زيفيت نكلو .ةبغرلا كلت مهيدل لضف]ا cبع�لا .تقولا لاوط نيرمتلا يف ةيقيقح
 .تايرابNا يف
 لوا ناك .يسليشت ماما ةيحيجرتلا ت�كرلا يف لجسو بعل ،وكسوم يف 2008 لاطب]ا يرود يئاهن يف        
 يكش يف ببست يذلا .نيو نم لضفا بعلي ناك هن� زيفيت تيقباو ينور تجرخا ،اهسفن ةارابNا يف .انل ددسي نم
 يئانث نونوكيس نم مه ينورو فواتبرب نا ةربنلا تناكو ،فوتابريب راتيميد عم تعقو ،يناثلا همسوم يف هنا وه
 .انيدل موجهلا
 يعوو اءوده كلمي ناك هن� ارييغت ثدحي نا عيطتسي هنأب رعشا تنك ،ماهنتوت يف راتيميد ىرا تنك امدنع        
 هنكلو ،ةياغلل اعيرس سيل :ماهجنيريش يديت وا انوتناك ةردق رهظي ناك .انيدل موجهلا ةعومجم يف هكلمن نكن مل
 .انيدل بهاوNا قاطن عسويو ىوتسNاب انعفري نا عيطتسي هنا تننظ .ةعدبم ةريرمتب موقيو هسأر عفري نا عيطتسي
 همسوم يف ربسميد يلاوح يفو .دعاسم رود ىلا زيفيت رود طوبه يف اببس ناك فوتابرب لوصو ،اذا        
 لك يف بعلي نا ديري يذلا عونلا نم هنا ،ييأر يف ،ببسلا .ديج ىوتسم مدقي نكي مل هنأب رعشن انأدب ،يناثلا
 ديفيد ينلأس ،ءاتشلا كلذ ءانثا .ماظتناب بعلت نا بجي ،كلذ لعفي نكي مل وهو ،ةدشب نرمتت نكت مل اذا .تاقو]ا
 ارارق نوديري" .ررقن يكل مسوNا يف ةرخأتم ةرتف ىتح رظتنن نا انيلع اننأب ترعش "؟لعقت نا ديرت اذام" ،ليج
 .ديفيد لاق "،ن�ا
 ن� ،ديج رارق ىلا لصن نا عيطتسن يكل رثكا تايرابم يف هكرشا نا لواحا يننأب مهربخا طقف" ،هتبجا        
 ".اريثك قيرفلا يف دجاوتي فوتابرب
 ماما ةصاخ ،09-2008 مسوم نم يناثلا فصنلا يف تايرابNا جئاتن نم ريثكلا ىلع ريثأتلاب زيفيت ماق        
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 .ءيش لك ةقح�مب موقي ناك .نسح�ل عضولا ريغي يكل هتلخداو ،cفدهب نيرخأتم انك امدنع ،انبعلم يف زريبس
 .ةارابNا ريس ريغ هريثأت .2-5 ةجيتنب انزوف يف ببسلا ناكو مويلا كلذ يف ريبك سامح رضحا
 ،ودلانور يث�ثلا لمحت يتليكشت تناكو لانسرآ ماما انبعل ،2009 يف لاطب]ا يرود يئاهن فصن يف        
 يئاهنلا يف ىضوف انببس .كلذب اديعس نكي مل زيفيت نكلو يئاهنلل اهترتخا يتلا ةعومجNا كلت تناك .كرابو ،ينور
 .ميظنتلا يف ةياغلل cئيس انك اننأب فرتعن نا بجي .ةثراك عضولا ناك .ائيس اقدنف انرتخا .ةنولشرب ماما امور يف
 نا تعطتسا يذلا نم .هسفنل بعلي ناك هنأب �يلق ترعشو يناثلا طوشلا يف زيفيت تلخدا ،لاح ةيا ىلع        
 دقاعتلا يف ةريبك ةبغر يا رهظت مل" :ينربخا ،امور يف ةارابNا دعب .يتيسلا ىلا مضنيس هنا ررق دق ناك ،همهفا
 نوكا يكل ةياغلل ةديج تايرابم بعلي مل هناو مسوNا رميس فيك ىرا نا تدرا يننا هل تحرش ".مئاد بع�ك يعم
 ىلا كلذ ىدا .طئاحلا ملكن اننأك انك اننا وه هتمهف يذلا نم نكلو ،هل اهينج نويلم 25 ضرع ديفيد .ادكأتم
 .ةنيدNا نم رخ�ا ءزجلا ىلا لقتني نا ررق دق هنأب انريكفت
 عم زيفيت ثدحت .هينج نويلم 47 اوعفد رتسشنام يف انئادعا نا وه ،ةدكؤم نكت مل يتلاو ،ةعاش]ا        
 نويلم 35 اوضرع يسليشت نا ليق .ضعب دض اوناك هنيراشتسم نا نظاو ،تارتفلا ىدحا يف اضيا يسليشت
 نم غلابNا كلت عفدأس نكا مل .ةياغلل ةريبك غلابم كلت تناك ،يل ةبسنلاب .ربكا اغلبم اوضرع يتيسلا نكلو هينج
 نا تدراو ةياغلل فوتابربب بجعم تنك ينن� ينم ائطخ ناك .ارثؤم ناك ،يل ةبسنلاب .ازاتمم ابع] ناك هنكلو ،لاNا
 ادوجوم ناك زيفيت نعو هنع زغللا .عئار بع] هنأب هيلع ديكأتلا متي نا ديري يذلا عونلا نم اضيا هنكلو .حجني هارا
 .امئاد
 امدنع باشلا عم ينيشنام وتربور اههجاو يتلا لكاشNا كلتك زيفيت عم ةيطابضنا لكاشم يا هجاوا مل        
 ريبك جيجض كانه ناك نكلو ،ايناNا يف لاطب]ا يرود ةارابم يف ،مهلوق دح ىلع ،يتيسلل ءامح]اب موقي نا ضفر
 طوبهلا نم ماه تسيو يمحي ناك زيفيت فده .2007 يف ىلو]ا ةجردلا ىلا دتيانوي دليفيش طوبه يف هرود لوح
 ،زيفيت عم دقعلا نم نم ثلاثلا فرطلا cناوق اوقرخ مهن� مهميرغت مت .مسوNا كلذ ةياهن يف انبعلم ىلا اوتا امدنع
 طوبه ىلع كلذ دعاسو ماه تسيول اندض زيفيت لجس ،امتح .جيلريميربلا لبق نم طاقن يا بحس متي مل نكلو
 ماما ةفيعض ةليكشت رايتخاب انمق هلوق دح ىلع انن� انمولي نا لواح ،مهبردم ،كونراو لينو ،دتيانوي دليفيش
 ."زرماهلا"
 ت�يكشتلا ىوقا ىدحا تناك انتليكشت .ماه تسيو ةارابم يلتي يذلا عوبس]ا سأك يئاهن يف بعلنس انك        
 لصحن نا ضرتفNا نم ناك ،ةارابNا كلت تدهاش اذا .عاضو�ل اقفو مسوNا لاوط قيرفلا ريغا تنكو يرودلا يف
 زيفيتو انم اوصلختي نا اوعاطتسا .ةريبك ةارابم مدق مهسراحو ،اهلهاجت مت نكلو ءازج تابرض 3 وا 2 ىلع
 طوشلا يف زجيجو ينورو ودلانور تلخدا .مهقحسب انمق .ادبا ةارابNا يف نيزكرم اونوكي مل ماه تسيو .لجس
 .مهبلغن نا عطتسن مل كلذ نم مغرلاب نكلو يناثلا
 ناجيو اوهجاو مهل ةارابم رخآ يف .ةارابNا نع يلختلاب انمق اننأب انمهتا كونراو ديسلا ،تقولا كلذ ءانثا        
 رح لاقتنإب ثرووسنآ ديفيد ةرداغمب كونراو ديفيد حمس ،رياني ةيادب يف .لداعتلا وه هوجاتحا ام لكو مهبعلم يف
 يا كانه له .جيلريميربلا نم دتيانوي دليفيش طوبهب تببست يتلا كلت ءازجلا ةلكر ثرووسنآ لجسو ،ناجيو ىلا

 ام لك" ،لاقو اموي ةرظنNا يف هسفن ىأر له ؟كانه ىضوفلا كلتب تببست يذلا انا :لوقي حتفتم لقعب صخش
.اهفات ناك هماهتا "؟ناجيو نم ةطقن دخأن يكل ةيافك نيديج نكن مل نحنو انبعلم يف لداعتلا وه هانجتحا
 رشبم وهو مسوNا ةيادب يف اهاس سيول عجر .نيرهش ةدN - ةقيقح �يبن ابع] انبلج 2007 رياني يف        
 لاق ،رولو] ميج ،دتيانويلا يف بهاوNا نع فشكلا مقاط سيئر ،ربوتكا يف .ىرخا ةباصا نم ىناع هنكلو ريخلاب
 ىوتسNا ىلع ن�ا ىتح همدقي يكل ريثكلا لمحي هن� ديوسلا يف بعللا نم ريثكب لضفا ناك نوسر] كيرنه نا انل
 هيأر نع كلاNا لأسي يكل ميج تلأس يننكلو ،هوعيبي نل مهنا كيرنه هيف بعلي ناك يذلا يروبنيسليه يدان .ربك]ا
 .اضيا ةقفصلا كلت لمكي نا لواح كيرنه .رياني يف ةراع]ا ليبس ىلع ليحرلاب هل حامسلا يف
 لجرل .شهدنم توصب همسا نوركذي اوناك .انيبع] cب دبعُي صخش هنأكو ادب ،دتيانويلا ىلا لصو امدنع        
 ناك .ةيبيردت ةصح لك يف قرغتسي ناك .ةعئار تناك ةيبيردتلا ةهجلا نم تاميلعتلل هتباجتسا ،35 ـلا رمع يف
 .هب موقن انك ريغص لكب امتهم ناك ،ةيكيتكتلا تارضاحNا ،سولراك ىلا عمتسي نا ديري
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 رخآ يف .انل هماهسا ىدم اورهظي مل ةث�ثلا هفادها .هزكرمت ،هكرحت :ازاتمم ناك ةيبيردتلا صصحلا يف        
 ىتح ىرجو بعلNا طسو يف بعلي يكل عجر كيرنهو 1-2 ةجيتنب cمدقتم انك ،هربزلديم دض انناولأب هل ةارابم
 بع] جاتحت .اضيا كلذل اومضنا مقاطلاو ،هلج� اوقفصو هل اوفقو cبع�لا لك ،ليدبتلا ةفرغ ىلا عجر امدنع .كله
 بع�لا مقي مل اذا cتقيقد يف يفتخي نا عيطتسي صخش سيدقت .طقف نيرهش يف ريثأتلا كلذ ثدحي يكل زيمم
 هكرحتب ،يقيقح دتيانوي رتسشنام بع] هنأكو ادب .انعم هدوجو تقو لاوط ةلاحلا كلت يف يقب كيرنه نكلو ،هتفيظوب
 .نيريغصلا همجحو هلوطب ةنراقم ايلاع زفقي نا عيطتسي ناك اضيا .هتعاجشو
 نكلو كيتليس يف ناك امدنع ضرعلا كلذ مدقا يكل ادعتسم تنك .قباسلا يف هرضحا نا نكمNا نم ناك        
 نحن ،cبع�لا نم ريثكلا كيدل ،سكيلا اي ينظ تبيخ دقل" ،لاقو يب لصتا ،كيتليس يف كلام ربكا ،دنمزيد دوميد
 ".هجاتحن
 امور ماما 1-7 ةجيتنب زوفلا :ايبوروا انجئاتن ربكا دحا ليجستب انمق ،ديوسلا ىلا كيرنه عوجر دعب رهش        
 ن]آ ،ينور نم فدهو ،cفده �جس ودلانورو كيراك لكيام .انل لاطب]ا يرود يف ةجيتن ربكا ،ليربا نم 10 يف
 .ابوروا يف ىلو]ا ةرملل لجس دق يذلاو ،ارفيا سيرتاب اضياو ،ثيمس
 اديج نوبعلي ] نيذلا cبع] 3 لمحت نا نكمNا نم .cبع] 8 بلطتي ةداعلا يف ةريبكلا تايرابNا يف زوفلا        
 يف ةليلق تارم يف نكلو .ةجيتنلا ىلع ظافحلاب اوموقي يكل ةياغلل يكيتكت رود يف نوبعلي مهنا وا ،ةليللا كلت يف
 .ماغتنا لكب مهرود 11 ـلا cبع�لا لك يدؤي ثيح ماتلا لامكلا ىلا لصت كتريسم
 .ةديحو ةسN نم اهلك cبع] c 6ب تاريرمتب انمق يناثلا فدهلا يف .اعئار ناك ةليللا كلت هانلعف ام لك        
 فده .كابشلا يف ،اروف - ىلو]ا ةسمللا نم .عافدلا بلق يبع] cب زجيج نيار نم ةريرمت دعب لجس ثيمس ن]آ
 .انه هديزن نا عيطتسن ءيش يا كانه سيل :اهيف لوقت يتلا تاظحللا هذه كيدل اذل .عئار
 نوكت نا نكمNا نم ناك .1-8 ةجيتنب زوفلاو 1999 يف تسروف ماهجنتون ىلا اقيرف تذخا يننا ركذا        
 وكسسنارفو ،وفيشت نايتسيرك ،يسور يد لييناد مهدنع ناك .اضيا ةياغلل اديج اقيرف اوناك امور .20 ةجيتنلا
 ةلقرعب ماق هن� زلوكس درط امدنع ،امور يف كانه 1-2 ةجيتنب انوبلغ دق اوناك .امامت مهقحسب انمقو ،يتوت
 .باي]ا ةارابم يف اطغض هجاون انك اذل .لوب هلقرع امدنع بعلNا جراخ ناك باشلا .سامتلا طخ دنع ةيراحتنا
 .تاهجلا لك نم رياطتلاب فاده]ا تأدب ىتح
 .ىرخا ةيكيس�ك ةارابم اضيا تناك 1994 رياربف يف يزيلجن]ا داحت]ا سأك يف نودلبميو ماما بعللا        
 لضفا نا نع سانلا ملكتي .cبع�لا cب ةريرمت 38 ل�خ فاده]ا دحا انلجس 0-3 ةجيتنب تهتنا ةارابم يف
 دض يزيلجن]ا داحت]ا سأك يف يئاهنلا فصنلا ةارابم يف زجيج ناير فده وه دتيانوي رتسشناN فده
 ناك نودلبميو يف فدهلا كلذ يل ةبسنلاب نكلو ،يتيس رتسشنام دض overhead ـلا ينور فده وا ،لانسرآ
 .همدص .انوتناك لقرعي نا لواح زنوج ينيف ،ةارابNا نم ةقيقد لوا يف .ةركلا سN قيرفلا يف بع] لك .اميظع
 زديل يف هل قباس ليمز ناك هن� ،"هدحول هوكرتا" ،لاق انوتناك نكلو ،زنوج وحن اورج انيبع] لك .كيرا طقس
 عيطتست نل كنكلو تدرا اذا ينلكرت نا عيطتست" ،لوقي هنأكو زنوج رهظ ىلع تبر مث .ةبارقلاب رعش امبرو ،دتيانوي
 هسفنل اهعفر يتلا ءاوهلا يف يهو ةركلا ديدستب لو]ا فدهلا لجسو مويلا كلذ يف اعئار ناك انوتناك ".ينفقوت نا
 .ىنميلا همدقب
 مدقت يتلا تامدخلا ةدوج .احيحص سيل كلذ .بعللا نوعيطتسي ] نودلبميو نا امئاد سانلا لوقي        
Nلاخ اونوكي مل .ةزاتمم تناك ةرحلا تابرضلا نم تاركلا .تاذلاب تايضرعلا ،ةيلاع تناك مهيمجاهc ا نمNةبهو. 
 مل اذا .تيم تنا ،كسأرب ةركلا داعبإب مقت مل اذا .فعض]ا سانلا دض ح�سك بهاوNا كلت نومدختسي اوناك
 ،مهعم 50-50 ةيواستم ةارابم بعلت نا تدرا اذا .تيم تنا ،ةرحلا تابرضلا نم تاركلا عم لماعتت نا عطتست
 .انل ةبسنلاب ةياغلل ةمهم تناك كلت 0-3 ةجيتنب زوفلا ،اذل .مهماما بعللا بعصلا نم ناك .ةصرف يا كلمت نل
 يف كانه 2-6 ةجيتنب راصتنا يف .انل ةبسنلاب ةمهNا تايرابNا نم اضيا لانسرآ ىلع نيريبك نيزوف        
 مهانبلغ 2001 رياربف يف ،ىرخا ةارابم يف .كيرتاه براش يل لجس ،1990 يف ةطبارلا سأك يف يربياه

 يف لوبرفيل ماما انتارابم اورضحي يكل دازNا قيرط نع ركاذت اورتشا ةيدنلريآ ةلئاع .دروفارت دلوا يف 6-1
 يف لوبرفيل ماما 0-1 ةجيتنب انرسخ .ديدشلا بابضلا ببسب رفسلا اوعيطتسي مل مهنكلو ،2000 ربمسيد
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 ".ابيرق انبعلم يف لانسرآ ماما بعلنس" ،مهل تلق "؟لعفنس اذام" ،ينولأسو يب اولصتا .ةياغلل ةئيس ةارابم
 .امامت اعيمج مهرمد يكروي .لو]ا طوشلا دعب 1-5 ةجيتنلا تناك .ريبك قرف نم هل اي .1-6 ـلا ةرزجم اورضحو
 يف 0-3 ةجيتنب ةراسخلاب لاطب]ا يرود يف انتريسم تهتنا ،امور ىلع 1-7 ةجيتنب زوفلا نم مغرلاب        
 نم نكمتن يكل ةارابNا كلت قبس يذلا تبسلا يف ةلماك ةليكشتب بعلن نأب cمغرم انك .ويام نم يناثلا يف ن�يم
 اهانبعل يتلاو ،انماما مهتارابN مهيبع] نم 9 ن�يم اوحارا امنيح ،كراب نوسيدوجلا يف 2-4 ةجيتنب نوترفيا مزه
 تناكو ،ةقيقد 15 يف cفده انكابش تلبقتسا .نايلطلا انموصخ اوناك امك نيزهاج نكن مل ،ةطاسبب .ءاث�ثلا موي
 تبسلا موي يف زوفلا .اهل نيدعتسم نكن مل ةطاسبب .انيدل ام جرخن نا ادبا عطتسن ملو ،ةدشب ةرطمم ءاوج]ا
 طاقن 5 قرافب انردصتو ةارابNاب انزف اننكلو ،نوترفيا ماما 0-2 ةجيتنب نيرخأتم انك انن� ةياغلل ةبعص ةمهم تناك
 .يرودلا يف انيسفانم برقا نع
 ،ةيلاغتربلا هتاق�ع قيرط نعو سولراك .انيلا تمضنا ىرخا ةيNاع بهاوم ،نوسر]و زيفيت ىلا ةفاض]اب        
 ناك .ةرتفل هانبقار .17 وا 16 ـلا نس يف ناك .نوسردنآ ىعدي وتروب يف باش يليزارب بع] كانه نا انربخاو
 يف اندض بعل مث .ىرخا ةارابم يف ةكدلا ىلع سولجلا دعب بعللا مث نمو ،انه ةارابم .قيرفلا نم جرخيو لخدي
.همدق رسك يلاتلا عوبس]ا يف نكلو ،كرحتا نا تررقو مادرتسمآ ةلوطب
 يل لاق .عيباسا 5 وا 4 ةدN ةارابم لك يف هبقاري يكل نترام تلسرا ،ةافاعNاو ج�علا ةرتف تهتنا نا دعب        
 ".ينور نم لضفا هنا ،سكيلا" :نترام
 ناك نترام ".ينور نم لضفا نوكي يكل اديج نوكي نا بجي" .هل تلق "،كلذ لقت ] ،نترام اي كقحب"        
 يذلاو ،ينانو وه هيرتشن يكل انكرحت ةلوطبلا ةياهن يف .مجاهNا فلخ بعلي ناك نوسردنآ ،ةلحرNا كلت يف .ارصم
 .cتعئار cمدق كلمي ناك .ةيئاوهلا تاركلا يف هتردقو ،هتوق ،هتعرس وه ينانل ينبذج ام .يسفنب هبقارا يكل تبهذ
 ،ديج دلو :باوجلا ؟وه د]و]ا نم عون يا : لو]ا لاؤسلا ىلا انذخا يذلاو ،هيف تدجاوت ةيدرفلا تامسلا لك
 يف ازاتمم ناكو ،نوبسيل جنيتروبس يف لكاشم يا ببسي مل ،اديج ةيزيلجن]ا ثدحتي نا عيطتسي ،ئداه
 ةجرد نوكت ام تناك امئاد يضايرلا هلجس .اضيا ،ةياغلل يضاير .مئ�م دلو هنا ،يهلا اي .ةيبيردتلا صصحلا
 عم دقاعتلا نع نوبسيل جنيتروبس عم اوثدحت :ليج ديفيد عم كانه سولراك بهذ .ةدوجوم سس]ا تناك ،اذا .ىلوا
 .دحاو موي يف ثدح كلذ لك .نوسردنآب اوكسمي يكل وتروب ىلا اوداق مث نمو ينان
 يف نوسردنآ عم لكاشم كانه تناك .ةحيحص بابس� ناك مهئارش نا لوقن نا انعطتسا ،cماعب كلذ دعب        
 تناك ةلكشNاو ،ايليزارب ناك .هنطو ىلا عجري نا داراو دوي ناك ام لثم اريثك بعلي نكي مل .10-2009 ءاتش
 نا عيطتسي يكل مسوNا ةيقبل اماج يد وكساف ىلا عجري نا تناك هتطخ .هيف بعلل اسئاي ناك يذلاو ،ملاعلا سأك
 بع] يف تاهينجلا cي�م رمثتسن ] نحن .رداغت نل" .2010 ماع ةيبونجلا ايقيرفا يف ملاعلا سأك يف بعلي
 .ةبوبحم ةيصخش كلمي نوسردنآ .هل تلق "،ليزاربلا ىلا ريطي يكل
 اودلو ؟ةريبكلا تايرابNا يف زايتمإب بعلي ] ادحاو ايليزارب يل ركذا .cيليزاربلا cبع�لا تمرتحا امئاد انا        
 نا نع ةيروطسا ةصق كانه .ريبك ناميا .مهسفنا يف قيمعلا رخفلا :ةصاخ ةزيم مهيدل .ةريبكلا تايرابملل
 مهنا ةركف .ريمضب نوبردتي مهنا .احيحص سيل .ةعتNاب ةئيلم ةايحل ةقهرم ةعطاقم بيردتلا نوري cيليزاربلا
 - تازافقلا نودتري ] ،تروشلا تحت لاورسلا نودتري ] :�ثم افليس اد ـلا يوخا .ىرخا ةئطاخ ةركف دربلا نوهركي
 بع] نم هيلع لصحت نا عيطتست يذلا ينغلا طيلخلا كل مدقت نا عيطتست ةدلب يا دجت نل .مه امك نوجرخي
 اهكلمي يتلا ةيريبعتلا ةيصخشلا نوكلمي ] مهنا تدجو يننكلو ةياغلل cينطو cينيتنجر]ا .عئار يليزارب
 .cيليزاربلا
 عيطتسي .ةزيمم ةيورك ةزيرغ كلمي ناك هنكلو ،بلقتم ناك ،اجضان نكي مل .ماخ ةدام يرتشن انك ينان عم        
 .تاديدستلا يفو تايضرعلا يف ديج هنا .ةلئاه ةيندب ةوق كلمي ناكو هسأربو ،ناتنث]ا هيمدقب ةركلاب مكحتي نا
 مظتنم نوكي نا هنم اندراو �يلق شوشم ناك .بهاوNا كلت مظنت نا يه ةعدخلا ،بهاوNا كلتب ابع] يرتشت امدنع
 نم ناك اذا .ةهباشتNا تامسلا ضعبب لاغتربلا نم حانج ناك هن� ودلانور لظ تحت بعليس امتح ناك .رثكا

 نونراقي ام امئاد اوناك اذل ،نوبسيل نم انيلا اوتا ينانو ودلانور نكلو .ضعبب مهنراقي فوس ادحا نكي مل ،ايبرص
.ضعبب
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 ءيش بلغ]ا ىلع ناك .ةزاتمم ةزفقو cتعئار cمدقب ،اعاجش ناكو ،ةعيظف ةبهومب اظوظحم ودلانور ناك        
 هجاوت نا .ةيفلخلا كلت دض دتيانوي رتسشنام يف يساسا بع�ك هسفن عضي نا ينانل ةبسنلاب قاشو بعرم
 ةغللا ملعت ينان .اريثك ةكدلا يف هتقو ىضق هل ماع لوا يف .اهسفنب ةلكشم تناك قيرفلا ةليكشت يف ودلانور
 نظي .ةفيظولا ىلا هتاذب يوق ناميا هعم رضحا ،يليزارب هن� نكلو .ربكا اتقو هنم ذخا نوسدرنآ نكلو ةعرسب
 .دحا يا ماما بعللا ىلع نيرداق مهنا نويليزاربلا
 "؟ليزاربلا يف كلذ رامين تيأر له" :نوسردن� لوقا تنك        
 ".زيمم .عئار بع] هنا ،هوآ"        
 "؟وينيبور تيأر له"        
 ".قدصي ] بع] .عئار"        
 زارطلا نم ناك هدلب يف بع] لك نا نظي ناك .كلذل اهباشم ادر رهظي ناك هركذا يليزارب مسا لك        
 انقيرفب بعلنس ةمداقلا ةرNا يف" :ودلانورل نوسردنآ لاق ،ةيدو ةارابم يف لاغتربلا ليزاربلا اوقحس امدنع .يNاعلا
 ةسفانNا نع ةصقلا كلت بحا .ليزاربلا دلب عون وه كلذ .كلذب اديعس نكي مل ودلانور ".ةصرف مكيطعن يكل سماخلا
 دحاو دلو .اوكراشي يكل اوتا ف]�او 10 مقرلا نولمحي ددج cبع] اوفشتكي يكل وريناج يد وير يف تميقا يتلا
 .بهاوNاب ةئيلمو ،ةريبك ةلود اهنا .ةلفاح �م ىلع ةعاس 22 ةدN رفاس
 فيص يف يئانثتسا ناك يذلاو ،زفيرجراه نيوأ عم دقاعتلا ركذتا امدنع زازتع]ا كلتب تسيل يتايركذ        

 .هل ضرع زيهجتب انأدب .هترداغم دعب cك اهركت يتلا ةوجفلا �من يكل هجاتحن يذلا بع�لا طبضلاب ناكو 2006
 عم دهجب ليج ديفيد لمع .ههاجت يوق ءيشب رعشا مل .كشلا نم ةزخوب ترعشو ةيوركلا هتريسم تسرد يننكلو
 هتربخا .يماحم ،فيطل لجر .cلرب يف ملاعلا سأك يئاهن يف نيوا لامعا ليكو تلباق .قافت]ا لمكي يكل نريابلا
 .ةثراك رم]ا حبصا .دتيانويلا يف زفيرجراه روطن نا عيطتسن اننا
 رايخلا راتخي هارا تنك ،ةيندبلا هلكاشم ىدعتي يكل مزع يا رهظي مل .ادبا هسفن يف ةقث يا كلمي مل نيوا        
 .يتريسم يف ينظ تبيخ يتلا تادقاعتلا رثكا دحا ناك .بيردتلا يف امئاد لهسلا
 يكل ةقثلا كلمي مل هنأب ترعش .ادنك ،اكيرما ،ايناNا :ةفلتخNا هتاباص� ءافشلا دجي يكل ناكم لك بهذ        
 .مسوNا نم ءزج مهاو لضفا يف اكيرما يف اديعب ناك .أوسا ىلا ءيس نم عضولا حبصا .هتاباصا ىلع بلغتي
 ناك يتلا تايرابNا يف .هقاس نم يفلخلا ءزجلا لجا نم ،خنويم نرياب يف يدانلا بيبط ،ترافلوو رلوم-زناه لباق
 بعلي نا عيطتسي ناك .ةرحلا تابرضلا يف اعئارو قربلاك اعيرس ناك .هتامهاسم يف ادبا كشا نكا مل ،اهب بعلي
 نا انأدب امدنعو ،يسليشت ماما 2008 يئاهن يف بعلNا cمي يف بعل .طسو بع] وا ،نميا حانج ،نميا ريهظك
 عاض نكلو .ةميق كلمي ناك .كلذ حجنو cميلا ىلع ينور عم بعلNا طسو يف هتعضو ،ةث�ثلا مهطسو ماما يناعن
 ارتلجنا يف ازاتمم زفيرجراه ناك ،كلذ نم مغرلاب .تايرابNا يف بعللا صقن نم جتن يذلا بابضلا يف كلذ لك
 .ةركلا قحليو تاغارفلا ئلمي ناك ،2006 ماع ملاعلا سأك يف
 هتقو ءانثا يبطلا انمقاط ل�خ هنظ انبيخ اننا لاق يذلا زفيرجراه نم اموجه انيقلت ،2011 ربمتبس يف        
 لكاشNاو راتو]ا باهتلا لكاشN ج�علا قرط هيلع انبرج امنيح "براجت رأف" ـك هانمدختسا اننأب ىعدا .انعم
 يكل  ةديدشلا ةناه�اب رعشي مل بيبطلا نكلو ،هدض ةيضق عفرنس انكو ةينوناق حئاصن انذخا .هتبكر يف ةفلتخNا
 ناك ،هلجا نم مقاطلا هلعفي ناك ام لك نع رظنلا ضغب .باشلا كلذ لجا نم انعسوب ام لك انلعف .ءاضقلل بهذي
.هسفنب صاخ لودج عنصي
 "؟حابصلا اذه يف كلاح فيك" ،هل لوقا تنك        
 ".�يلق كلذب رعشا يننا .يسفنب ائيش لعفأس يننا نظا نكلو" .ينبيجي ناك "،بردNا اهيا ،عئار"        
 .ءاره .هراتخن ] نا انم بلط امدنع 2010 ربمفون لئاوا يف زفلوولا ةارابN هانرتخا اننا وه هتائاعدا ىدحا        

 تايرابم لمحت خيراوتلا كلت تناكو ،خيراوتلا هذه يف ازهاج نوكي فوس هنأب انربخا ،ةارابNا كلت لبق عيباسا 3
 يف ء]دبلل ةارابم كانه ناك .ةليوطلا ةدNا كلتل باغ نا دعب ةيبوروا ةارابم يف هعاجرا نم اددرتم تنك .ةيبوروا
 .بحسنا هنكلو ،اهيف بعلي نا ضرتفNا نم ناكو ،عوبس]ا كلذ
 ،يقلق .ةلكشم هجاوي هنا ىلا ريشي انمقاطل ءيش يا لقي مل ،يملع بسح ىلع ،زفلوولا ةارابم عوبسا يف        
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 رعشي هنا cبع�لا دحا ربخا هنا تمهف .تاءامح]ا ءانثا باصيس هنا وه ،هنع ن�يف كيم نع تثدحت يذلاو
 .هيلع دكؤأ يكل كلذ تلق "؟ريخب تنا له" :ديدحتلاب هتلأس ،ءامح]ا دعب لخد امدنع .�يلق هراتوا يف ةلكشمب
 .ائجافم كلذ نكي مل نكلو .راتو]ا يف بيصا .قئاقد 5 ةدN رمتسا .كتقوب عتمتسا :تناك يتلاسر
 يتزيرغ .ةزيرغلا وه ديج دئاق لك هجاتحي يذلا ءيشلا .ينبجعي مل هيف ائيش كانه ناك ،انعم عقو امدنع        
 ناك .همهفا ] كشب رعشا لازا ] تنك ،يبطلا صحفلل دروفارت دلوا ىلا ىتا امدنع ".اذه بحا ]" :يل تلاق
 ملو ]وجخ ناك هن� طقف نكلو ،كوكشلا نم يناعا ينكرت اضيا نوسربيلك .ةياغلل افيطل ناك .ادج يعامتجا
 هتجوز دلاو تابغر ىلا اريثك متهي ناك هنكلو ،نوسربيلك ،ةديج ةردق كلمي ناك .كنيع يف كاري نا ىتح عطتسي
 .هتجوزو
 ءيش اذه .بيردتلا لخدي يكل زفيرجراه تاءارجا نم نوعرسي فوس يزيلجن]ا داحت]ا نا اقح] تأرق        
 تاونس 3 يضقت نا بجي ثيح ،ادنلوه وا ايناNا وا اسنرف يف ثدحي نل كلذ .انتبعل يف ةئطاخلا ءايش]ا نم
 .هقحتست ام ىلع لصحت ىتح
 لاغتربلا يف ديج بهاوم فاشك انيدل .]وا بعلي هارا نا نود نم هعم تعقو يذلا ديحولا بع�لا وه يبيب        
 ةجرد قيرف يف ةبرجت بع] حبصاو رقتسي نا نود نم ناكم لك يف مدقلا ةرك ىتفلا اذه بعل .هنع انربخا يذلاو
 حيحص كلذ نا ملعا .اضيا هتقح�مب اوأدب ديردم لاير مث ".هدهاشن نا بجي" ،انفاشك انربخا .اديج بعل .ةيناث
 ةرماغمب انمق .مهماما اوزفق دتيانويلا ناو هعم اوعقوي يكل نيدعتسم اوناك لايرلا نأب ينربخا وينيروم هيزوج ن�
 .وروي نويلم 7 يلاوح غلبمب ،هيلع ةريغص
 يأب ،ةماس ةقيرطب ةركلا ددسي ناك .cتعئار cمدق كلمي ناك .ةبهوNا كلمي ناك نكلو دودحم وهو يبيب ىتا        
 ايكرت ىلا هانلسرا .لضفا حبصي يكل هبردن انك اننكلو ،لماكتNا بع�لا نكي مل .ةبقع يا نود نم ،هيمدق نم
 ناك .اديج ناك .فيدرلا قيرف يف هانعضو مثو ،هتجلاعمب انأدبو انيدل هانعجرا .cعوبسا دعب هتبكر طابر باصاو
 يهامجلا بعللا نع هتركف تناك ريبكلا بعلNا يف .فدهب فده ،8 دض 8 ،ةريصقلا تايرابNا يف اديج بردتي
 ملكتي ،ئداه ىتف ناك .مسوNا يف افده 20 لجسي نا عيطتسي ناك ،هيمدقك cمدق عم .روطت نا جاتحت
.نوبسيل عراوش يف هئات وهو ةبعص ةأشن نم ىناع هنا حضاولا نمو ،ةيزيلجن]ا
 مهب ىهتنا نيذلا cبع�لا عم هب انمق يذلا لمعلاب اروخف تنك ،انيلا اومضنا نيذلا cبع�لا نم ريثكلا عم        
 ،ابوروا ،ادنلتكسا لاوح بع] 72 كانه ناك ،لاثNا ليبس ىلع ،2010 فيرخ يف .ىرخا ةيدنا يف فاطNا
 .cعبسو نانثا .دتيانوي رتسشنام يف ابيردت اوضاخ ارتلجناو
 نا عيطتسيس ناك ،ةعنق]او ءادرلاب دتيانوي رتسشنام يبع] تيطغ اذا هنا يقيدص وليباك ويباف ربخا        
 يف 3 انيدل ناك .مهزيمي ام ناك مهبيردتو مهكولس .اريبك ءارطا كلذ ناكو ،لماك ليم دعب ىلع نم مهزيمي
 دحا يا لصي مل ،كانه سارح 7 انيدل ناك .اهلك ارتلجنا لاوح نيرخآو ،اكيجلب يف 2 ،ايناNا يف دحاو ،كرامندلا
 .مهنمض نم ليتس كولو زمايليو cب ،تيلوب لكيام ،�جنكنيجليب نفيك .لو]ا قيرفلا ىلا مهنم
 بع] يف رهاظ ءيش كانه .لو]ا قيرفلا يف cيدايتعا نونوكيس نيذلا cبع�لا رايتخا عم cملقأتم انك        
 يف كنوكرتي نيذلا ء]ؤه ىلع ]اثم ناك نوسبيج نراد .لو]ا قيرفلا ىلا هعفرت نا كربجي زيمم دتيانوي رتسشنام
 .] ما لو]ا قيرف بع] حبصيس ناك اذا ام ررقت يكل قيرطلا فصتنم
 لك نم ةفلتخم تازيم كلمي ناك .هملظنس انك اننا نم cقلق انك يتلا ةلحرNا كلت يف ناك 10-2009 يف        
 ناك زلوكس .ءازجلا ةقطنم جراخ نم ليجستلا عيطتسي ناك هنا وه ةيساس]ا هتزيم .يدل نيرخ]ا طسولا cبع]
 عم ناك امك ،ابعص ناك رارقلا اذل .هتياهن ىلا لصو دق ناك هنكلو ،كلذ لعفي نا عيطتسي ناك يذلا ديحولا بع�لا
 ناكو ،ةيندبلا ةقايللا رقتفي ناك يلرفيلك .طسو بع] وهو ةرم 11 لجس ثيح دروفتاو يف ناك يذلا يلرفيلك موت

 اذام" ،اموي ليج ديفيد لاق .افده لجسي نا عيطتسيو ةماقلا ديج ناكو ،دس]اك اعاجش ناك هنكلو ،ةياغلل افيعض
 ام كربخأس" ،ناك يدر ".دروفتاو عم فاده]ا نم ريثكلا لجسي هنا ؟لبقNا ماعلا يف يلرفيلك نأشب لعفتس
 ".دروفتاو عم لعفي امك يعم اهسفن فاده]ا لجسي نا عيطتسي ناك ام اذا ىرا يكل هل بعلأس ،هلعفأس
 ةم�ع كيراك لكيام ققح .طسو بع] نم فادها 6 رخآ دان يا لصحي مل ؟يل 6 لجسي نا عيطتسي له        
 cعب هذخآ فوس ،طسو بع�ك جيلريميربلا يف فادها 6 ليجست يلرفيلك عاطتسا اذا .فادها 5 هليجستب ةيلاع
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 يذلا لاؤسلا ؟هلعف نوعيطتسي ] يذلا امو هولعفي نا نوعيطتسي اذام :امئاد لصفلا لاؤس ناك .رابتع]ا
 نا عيطتسا ،فادها 6 اولجسي يا نوعيطتسي اذا ؟ةارابNاب اوزوفي نا نوعيطتسي له :ناك هلعف نوعيطتسي
.تايبلسلا ضعب لهاجتا
 كلذ يف لو]ا قيرفلل اولصي مل اذا .نايح]ا ضعب يف �يلق cبع�لا فقوتي ،21 وا 20 ـلا نس يف        
 21 ـلا نس يف .اضيا بع�ك ةيوركلا يتريسم يف ةلحرNا كلتل تلصو .لما ةبيخب اوباصي نا نكمNا نم ،تقولا
 ،يل حلصت ] مدقلا ةرك .لم]ا ةبيخب باصم تنك .ادنك ىلا رجاها نا تررقو نوتسنوج تنيس يف اءاتسم تنك
 لاوط ةلكشNا هذه هجاون انك ،دتيانويلل عباتلا فيدرلا قيرف يف .ناكم يا ىلا لصا ] يننا .يسفنل لوقا تنك
 ىلا مهلسرن انك نايح]ا مظعم نكلو ،لضفا ةلاحب اوعجري نا cلمآ ةراع]ا ليبس ىلع cبع�لا لسرن انك .تقولا
 ـلا كرحت نا انعطتسا اننأب نيروخف انك.مهتريسم اوأدبي يكل ،لق]ا ىلع ديعبلا ىدNا ىلع ،رثكا مهبجعي ىوتسم

 .ةبعللا يف ىرخا نكاما ىلا ابع] 72
 .كانه نولصيس مهنأب cقي مهيدل نوكي ام امئاد لو]ا قيرفلا ىلا لوصولا نوعيطتسي نيذلا cبع�لا        
 ،2010 ملاعلا سأك يف وليباك ويباف قيرف ىلا لصي نا عيطتسي هنأب تحN ،تارتفلا ىدحا يف .لاثم كيبليو
 نوكي نا هتربخا .هيتبكر عم �كاشم يناعي لازي ] ناك 19 ـلا نس يف .هومن ةعرس عم لكاشم هيدل ناك نكلو
 ،cشنا و مادقا 6 حبصي نا ضرتفNا نم ناك .تايرابملل هيدل ام لضفا يقبي ناو ةيبيردتلا صصحلا يف ارذح
 هن� "،كلتقا فوس ماي]ا هذه دحا يف" :هل تلق .ةياغلل قثاو ىتف .ديج بع] نم هل اي نكلو .تاشنا 3و مادقا 6 وا
 .ءيش لك ىلع ةباجا هيدل ناك .ةديج ةطقن ".بلغ]ا ىلع كلذ قحتسا فوس" ،ينباجاو ،ارورغم ناك
 دروفارت دلو]ا روهمج بلاطم نولمحتيس اوناك اذا ام وه بابشلا cبع�لا نع انتاشاقن يف تباث ءيش        
 نم بع] لك ومن ةقيرط ملعن انك ؟دتيانويلا صيمق يف نورغصي وا نوربكيس له .م�ع]ا نم ليلقلا ربصلاو
 بع�لا هيف جرختي يذلا تقولا يف .فيدرلا قيرف نم ،بيردتلا بعلم نم ،لو]ا قيرفلا ىلا ىتا يذلا ةيميداك]ا
 .مهتاردقو مهتيصخشو ،مهجازم نع دكأتن نا حمطن انك ،فيدرلا قيرف وا ةينسلا قرفلا نم
 انتسارد ةرثك نم مغرلاب ،مهنع ليلقلا ملعن انك ،جراخلا نم cبع] رضحن انك امدنع ،عبطلاب نكلو        
 ءامس]ا هذه لطبي نا عيطتسي دتيانويلا يف بعللا عم يتأي يذلا زيمتNاو بيرغلا روعشلا كلذو ،مهتايفلخل
 .)ةريغصلا ةبحلا هانعم( وتيراشيشتب بقلي - زدنانريه رييفاخ نع ثحبلاب موقن انك 10-2009 يف .ةيجراخلا
 بحي ىتف هنا وه انتلصو يتلا تامولعNا .رهش ةدN كيسكNا يف شيعي يكل فاشك انلسرا .21 ـلا نس يف ناك
 .ةريغص لك نع هتيفلخ يف ثحبلا يف انتدعاس كانه انت]اصتا .كيسكNا ةرداغم نم ددرتمو اريثك هتلئاع
 كلذ نا ريهامجلا ضعب نظيو هينج نويلم 2 ـب بع] يرتشن .يحاونلا ضعب يف ابيرغ دتيانويلا عيجشت        
 عيرس ناك .كاذ يرعسلا قاطنلا نمض ناك ناتربوا ليرباج .انرايعم انلزنا دق اننأب نونمؤيو فعضلا ىلع لدي
 هلقع عم هتعرس قسني نا تناك هتمهم .نكام]ا لك يف ريطت هامدق تناك بعلNا نم ثلث رخآ يف نكلو .قربلا لثم
 .بعلNا نم ريخ]ا ثلثلا يف ودعلا برضب موقي يكل
 .جيورنلا يف هدلوم يف هت]اصتا ل�خ نم رياشلوس رانوج هيلوآ لبق نمً احرتقم ناك فويد ماريب يمام        
 دحاو هيلوآ انلسرا اذل .هب انمامتها انرهظا امدنع هيلع اولصحي نا نولواحي اوناك تروفكنارف تخارتنياو 96 رفوناه
 نا عطتسي مل هنكلو ،ةحيحص تناك هتيفلخ ،ىرخا ةرم .وروي نويلم 4 غلبمب هانرضحاو هدنع يدانلا نم cيمسرلا
 .ادبا انعم هسفن سسؤي
 مسوم ةيادب يف انيلا مضني فوس هنأب ةركفلا عم 2010 رياني يف ماهلوف نم جنيلومس سيرك انيرتشا        

 عفر دق نوسجوه يور نكلو ،2008 ىتح ،يرود يف بلعي ] يدان ،نوتسديم يدان عم بعلي ناك .2010-11
 هرهظ يف لكاشم نم يناعي دناندريف وير أدب امدنع هل انكرحت .ابيرقت اهينج cي�م 10 انفلك .ماهلوف يف هنأش
 اندقتعاو 10-2009 ل�خ اعيمج مهاندهاش .ناكم لك يف عافد بلق نع ثحبن انك .هدسج نم ىرخا ءازجاو
 نوكتي عافدلا ليختا نا عيطتسا تنك ،دم]ا ليوط .لماكتNا هلكيه ىلا جضنيس ريغص باش ناك جنيلومس نا
 .زنافيا ينوجو جنيلومس سيرك لوح
 رظنا تنك ،لوطا ةدN تيقب ام لك .تاقو]ا لضفا يف ىتح ،نهارلا عضولا ىلع ةحارتسا كانه نكي مل        
.موي لك يف ةمهم تناك لايج]ا ءانب ةداعا .دعب]ا ىدNا ىلا
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وكسوم يف ةدحاو ةليل

 ترسخ .حيجرتلا تEكر يف لجس أوسا لمحا بلغ3ا ىلع تنك ،2008 ماع لاطب3ا يرود يف وكسوم يئاهن لبق
 رتسشنام يف يزيلجن3ا داحت3ا سأك ةارابم ،نيدربآ يف ةيبوروا ةارابم ،نيدربآ يف يئاهنلا فصن يف Pترم
 يف ةيبوروا ةارابمو لانسرآ ماما يزيلجن3ا داحت3ا سأك يئاهن ،نوتبماثواس ماما دروفارت دلو3ا ىلع دتيانوي
 كابشلا يف ةركلا زيفيت سولراك عضول موؤشdا قايسلا ناك دحاو زوفو مئازه 6 .حيجرتلا تEكر لEخ اهلك وكسوم
 .شتيفوماربا نامور نطو يف يسليشت عم حيجرتلا تEكر ةيادب يف
 يف رودت تناك كلت لم3ا تابيخ لك .Eئافتم نوكا نا ينم عقوتت نا نكمdا نم سيل ،تايركذلا هذه عم        
 تأدب نا دعب يناثلا مويلا ئدبو مويلا ءاهتنا دعبو ةيفاض3ا طاوش3ا نم دعبا ىلا ةارابdا تعسوت امنيح يلقع
 داكلاب ،انل سأكلاب زافو اكلينا س3وكين ةرك راس رد ناف ىدصت امدنع .اءاسم 10:45 ـلا ةعاسلا يف ةارابdا
 ناك ودلانور .تاظحل ةدعل كارح Eب تيقب .انزف اننأب قدصا نا عطتسا مل يننz يسركلا نم ضهنا نا تعطتسا
 .لجسي مل هنz يكبيو بعلdا ىلع ايقلتسم لازي 3
 ةشاش ىلع راس رد ناف يري نا عاطتساو ،اهجاتحن انك يتلا ويديفلا تاطقل لك عمج سارحلا بردم       
 اوناك .مايz حيجرتلا تEكرل PبعEلا بيترت انشقان .حيجرتلا تEكر نم يسليشت يف بع3 لك ددسي فيك زافلتلا
 ،ضفخنمو يوق :لضف3ا ناك زجيج ذيفنت .مسوdا لاوط اهنم لجسي ناك يذلا ،ودلانور نع اديعب ،نيديج مهعيمج
 نم ناك سراحلا نz ءيشلا ضعب اظوظحم ناك ينان .ةيوازلا ىلعا يف هترك زفيرجراه قحس .ةضراعلا نم بيرق
 .فقوتو ددرت ودلانور .ةحيرص تناك كيراك ةديدست .طقف اهسd هنكلو ،اهدصي نا نكمdا
 ،نكاسو ائداه تنك ،ةظحللا كلت يف .يسليشتل ةارابdاب زوفي يكل افده لجسي نا جاتحا طقف يريت نوج        
 هنا يسفنل تلق .ةراسخلا دنع يمEك عم ارذح نوكا نا بجي يننا ملعا تنك "؟PبعEل لوقأس اذام" :ركفا تنك
 ةساسح تاظحل هذهو ،انه اولصي يكل نيدهاج اولمع دق مهنz ،يبوروا يئاهن دعب مهقحسا نا لداعلا ريغ نم
 يلئافت ،ةمساحلا ةظحللا ىلا انلخدو ةرشاعلا ءازجلا ةلكر يريت عيض امدنع .ةكرعdا يف اوناك نيذلا ء3ؤهل ةياغلل
 عجرو ،لفتحي يكل مهدنع ىرج هنz انيعجشم تضهنا ،ةمساحلا تاظحللا يف ةلكر لوا ،نوسردنآ ةلكر .عجر
 .انتحلصم يف كلذ ناكو ،بعلdا نم انريهامج فرط ىلع بعلت تناك ةيحيجرتلا تEكرلا .مهل طاشنلا
 يف ادبت نا بجي ةارابdا نا ينعي امم ،بيرغ ءيش لوا ناك ةينمزلا ةقطنdا .ادبا يداع يئاهن اذه نكي مل        
 ءاذحب زوفلا ةلفح ىلا تممضنا اذل ،يئاذح برخو ينقرغا رطdا نا اضيا امئاد ركذا .اءاسم 10:45 ةعاسلا
 نم يفاضا جوز رضحا نا يلع ناك نأب ملعا تنك .PبعEلا نم حازdا نم ريثكلا هجاوا نا ببس امم ،يضاير
 نكلو اديج نكي مل ماعطلا .هيفوبلا ةدئام ىلع انسلج امنيح ارجف ةسماخلاو ةعبارلا Pب ام تقولا ناك .ءاذحلا
 ـلا هتارابم كلت تناك .روهظلا ددع يف نوتلراشت يبوب مقرل هزواجتب 3افتحا ةعئار ةيده زجيج اوطعا PبعEلا

 .همسإب مهلك اونغ ،حرسdا ىلع .759
 ناك نوارب سيو نا تننظ .انقيرف نم ةعئار تايوتسم ترهظاو ،ةعئارلا اماردلاب ةئيلم تناك اهسفن ةارابdا        
 .ةزاتمم ةيضرعب يحاتتف3ا ودلانور فده عنصو دتيانويلل هتايرابم لضفا ىدحا بعلي
 مارفآ قيرف دهاشا تنك امدنع تررقو ،نميا ريهظك Pيسا لكيام بعل ،يسليشتل يئاهن فصنلا ةارابم يف        
 .هتعيبط يف طسو بع3 ناك يذلاو ،ةبعص Pيسا ةايح لعجي يكل رسيا حانجك بعلي نا بجي ودلانور نا تنارج
 ريهظك بعلي طسو بع3 .تحجن ةطخلا ،اذا ،Pيسا ةزفق ىلع اهب قوفت ةزفق ودلانور زفق ،انفده ليجستل        
 بابلا حتف راسيلا ىلا ودلانور كيرحت .هقحسب ماق انلجرو ،لهسلا رم3اب نكي مل ودلانورك ميظع مجاهم ماما نميا
 موقي نا عيطتسي ناكو لئاه طاشن هيدل ناك ،اعيرس ناك يذلاو ،زفيرجراه ترتخا .نمي3ا حانجلا يف بعEل
 جرخي نا رطضا زلوكس نكلو ،كيراكو زلوكس دجاوت ،بعلdا طسو يف .رودلا كلذ يف اديج ناك .تايضرعلاب
 .اديج بعلو زلوكس ناكم زجيج لخد .دسني هسفنت أدب .هفنا يف فيزن ببسب
 يئاهنلا فصن يف .Eهسو اديج ناك اندادعتسا ،قدنفلاو وكسوم يف ةفاقثلا يف ريبكلا رييغتلا نم مغرلاب        
 ،اميظع ناك زلوكس فده .انبعلم ىلع ديحو فده قرافب انزفو مهبعلم يف 0-0 انلدعت ،ةنولشرب ىلع انبلغت
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 نايح3ا مظعم يف لعفن انك امك ،اديج انبعل ون بماكلا يف ةقيقد 20 لوا يف .ادراي 25 نم ةداتعم ةقعاص
 ةقطنم وحن انعجارت ،ةارابملل اوعجري نا اوعاطتسا امدنع .ءازج ةبرض انعضاو مئاقلا ىلع ةديدست تتا ،مهماما
 .انتقيرطب Pتارابdا كلتب زوفا نا اعنتقم نكا مل اذا 2011 و 2009 تايئاهن يف هلعفنس انك يذلاو ،ءازجلا
 زوفلا نع انتفسلف يوقن نا لواحن انك .قفتا 3 يننكلو ،تدرا اذا يكيتكت ءابغ كلذ يمست نا عيطتست        
 .انبولق فقوت يتلا تاظحللا نم ريثكلا انملحت اننا وه يئاهنلا فصنلا يتارابم نع يتركف .ةحيحصلا ةقيرطلاب
 نكمdا نم ناك ،ةيواستم ةارابم يف دروفارت دلو3ا يف .بورهلا ديرنو Pسئاي ،اهلخاد وا ،ةقطنdا ةفاح ىلع انشع
 ،ةقيقد 15 رخآ يف يرنه يريت اوخدا امدنع ،ةقيرطلا سفنب .ةديجلا ةدترdا انتامجه عم رثكا فادهأب زوفن نا
 .يتعاس ىلا رظنا اناو سامتلا طخ دنع ةياغلل اdؤم رم3ا ناك .انب ةصاخلا ءازجلا ةقطنم يف انترصاحمب اوماق
 ىلع ،عيجشتب لباقي ناك انتقطنم يف صيلخت لك .انيبعEل انريهامج عيجشت ىلع لاثم مظعا كلذ تيمس ،اهدعب
 .ازكرم يقبو ريبك طغض قيرفلا لمحت .ةيوق ةيصخش انرهظا .ةياغلل ةلهس ةرك نم لجسي مل يرنه .ةداعلا ريغ
 اوناك لعفلابو ،3اجر اونوكي نا بجي .انه ةلباذ ادورو اونوكي يا نوعيطتسي 3" :اضيا تلق ةارابdا دعب        
 ".ةليللا كلت يف 3اجر
 يقبن نا انعطتسا ام اذا ،1999 و 1968 يف ةيبورو3ا سوؤكلا ىلا ةفاضEل انتصرف ىرن امئاد انك        
 نا نكمdا نم ناكو ةعانصلاو عفدلاب ةئيلم تناك انتارابم .ةيادبلا ذنم كلذ انلعف دقو ،وكسوم يف ةعرسب انعم ةركلا
 .ةحبذمب يهتنيس رم3ا نأب ركفا تأدب .فادها 4 وا 3 ـب Pمدقتم نوكن
 ليلقب لو3ا طوشلا ةياهن لبق ظحلاب اوعتمتسا يسليشتو ،امامت تايرابdا بلجت نا عيطتست فاده3ا نكلو        
 كانه نم نسحتلاب اوأدب يسليشت .انتلقرع يف ببست يذلاو ،درابم3 كنارف فده لEخ نم ةجيتنلا اولداع امدنع
 يل ةراش3ا كلت تناك .ةضراعلا يف ابجورد ةديدست تتا .يناثلا طوشلا نم ةقيقد 25 ةدd لضف3ا قيرفلا اوناكو
 ةقطنم ىلا زفيرجراه رضحاو بعلdا Pمي ىلا ينور تلسرا .ةارابملل عوجرلا ةقيرط نع ةعرسب ريكفتلاب أدبا نا
 .لضفا اوناك انيبع3 نا تننظ ةياهنلا يف .ةيناث ةارابdا ىلع ةرطيسلا يف اببس كلذ ناكو ،طسولا نم برقا
 اهدهاشت يتلا ةارابdا نا نم دكأتت نا عيطتست 3 ،ةارابdا بعلم ىلع ثادح3ا هذه طسو يف نوكت امدنع        
 نم ناك .ةيبورو3ا تايئاهنلا لضفا ىدحاو ،ةعئار ةيئامنيس ةارابم تناك هذه نأب رعش لكلا نكلو .3 ما ةعتمم
 راس رد ناف تاماهسا ركذا نا بجي .ةياغلل ةعئار ةقيرطب انيرود رهظا يذلا ضرعلا كلذ نمض نوكا نا عئارلا
 زفقي نيودا ناك .كراسيل زفقا - ركفا تنك ءازجلا ةقطنم وحن يرجي اكلينا ناك امدنع .تاركلا يدصت يف هئاكذل
 امدنع ،اذل .راسيلل نيودا زفق ثيح ،هولاك اهددس يتلا ةريخ3ا لبق ام يسليشت ةديدست ريغ .تقولا لاوط Pميلل
 ما Pميلل زفقيس له ىرت اي" :هسفنل ركفي يسليشت ف بع3 لوا بلغ3ا ىلع ناك ،ةقيقحلا ةظحلل اكلينا لصو
 رايتخا نكلو ،ةئيس تناك اكلينا ةديدست ،معن .بعEلا قلقيو ريثي يكل راسيلل رشؤي ناك راس رد ناف "؟راسيلا
 .اقفوم ناك نيودا
 يف يسليشت Pبع3 ةعومجم يف مكحتي يكل يوق نوكي نل هنا ناك امئاد يقلق .فيطل لجر تنارج مارفا        
 نوموقيو ،رخ�ا ولت ادحاو ،يناثلا طوشلل جورخلا يف نيرخأتم ،ةياغلل ائيس ناك يئاهنلا يف مهكولس .تقولا كلذ
 لواحي مكحلا ناك .رخ�ا ولت ادحاو سيل ،ادحوتم جرخي قيرفلا .ليدبتلا ةفرغ ىلا مهقيرط يف مهو مكحلا ةناهإب
 كلذ ناك امبر .عدخلا لك اومدختسي نا اولواح ،Pطوشلا Pب ام .هولهاجت مهنكلو ،ةعرسب اوجرخي يكل مههبني نا
 .ابجورد درط امدنع مكحلا لاب ىلع
 .قيرفلا يف هليمز Pعي يكل شتيديف كلذ رضحاو ،زيفيت سولراك عم كارع دعب تتا ابجوردل ءارمحلا ةقاطبلا        
 مكح لأس مكحلا نأب تمهف .ةصرف يا كيدل سيل ،كدي تعفر اذا .اديف هجو برضي يكل هدي ابجورد عفر ،اهدعب
 يف انمكحت اندعتسا دق انك ،تقولا كلذ يف .بعلdا جراخ ناك ابجورد ،اروفو .مجاه يذلا بعEلا ناك نم ةيارلا
 طاوش3ا يف اصرف انعنص .ىمرdا طخ دنع اهصيلخت مت زجيج ةديدست .لوحتلا ةطقن نكي مل ابجورد درط .ةارابdا
 .حيجرتلا تEكر يف زوفلا ىلع اونهارو لداعتلل اوبعل ،ييأر يف يسليشت .مهلتقن نا انيلع ناكو ةيفاض3ا
 باش ناك .انل ةبسنلاب ةياغلل اريطخ امئاد ناك ابجورد ،ةليللا كلت يف ةكرعdا نم هعزن مت هنا نم مغرلاب        
 30 دعب ىلع نم لاثdا ليبس ىلع ،ةعئارلا فاده3ا يف هتبهوم وه يدل هزيم يذلا ءيشلا نكلو ،قEمعو يوق
 رخآ يف يتوليشنا ولراك دهع يف اهانبعل ةارابم يف انماما ةليكشتلا ىلع ادوجوم هرا مل امدنع تشهدنا .ادراي
 .ةارابملل يسليشت عجراو لجسو لخد ابجورد نكلو ،ةارابdا سيروت أدب .هعيباسا
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 هيرتشا نا ضرتفdا نم ناك .ازيمم ناك كيشت رتيب ،سراحلا ،ابعص هاندجو يذلا كلذ يسليشت قيرف نم        
 نويلم 8 غلبمب فيصلا كلذ يسليشت هورتشا ،كلذ نم 3دب .يتصرف توف يننكلو 19 ـلا نس يف ناك امدنع
 .هينج
 كنارفو .موجهلا يف اطاشن مهيطعي ناك امئاد لوك يلشآ .يسليشت قيرف يف ارثؤم امئاد ناك يريت نوج        
 امدنع Eيلق يعافدلا لمعلا لهاجتي ناك .ناتنث3ا ءازجلا يتقطنم يف قستمو هيلع دامتع3ا لهس ناك درابم3
 ء3ؤه ،ساس3ا اوناك ،ابجورد عم .ةارابم توفي نا ردانلا نمو امئاد دجاوتي ناك هنكلو هت3اح لضفا ىلا لصو
.ليدبتلا ةفرغ يف ةريبك ةوق نوكلمي اوناك .طسولا يف ةسمخلا
 شتيفوماربا ةيفلخ ببسب ربكا طغض تحت نونوكيس يسليشت نا ةارابdا لبق ةظحل يا يف ادبا لبقا مل        
 نم3ا .اهسفن ةارابdا يف لماعك كلذ ىرا مل .ريبكلا هرامثتسا دهاشي ،تاجردdا يف كانه ناك هنا عم ،وكسوم يف
 أوسا ناك يذلاو ،نلاتسو ةيسورلا ةروثلا نع ابتك تأرق .ةميظع زاغلأب ةئيلم ةنيدم وكسوم .يساس3ا يقلق ناك
 ،اديج نايح3ا مظعم يف ناك ماعطلاو ،انعم Pخابط انذخا .ةعارزلا عمجي يكل طقف هبعش لتقي ناكو ،رازلا نم
 .راع ،ةحزمك ءيش لك ناك ثيح ،امور سكع
 ضعب يف ؟حانج بعEل افده 42 .ةيبورو3ا ةلوطبلاب هب انزف يذلا كلذ يف ودلانورل مسوم نم هل اي        
 صرف 3 عنصي ناك ةارابم لك يف .انتمظنا يف حانج بع3 اساسا ناك هنكلو ،حيرص مجاهمك بعل تايرابdا
 .ىمرdا ىلع ةديدست 40 ددس دق ناكو ديردم لاير عم يلايللا ىدحا يف هتدهاش .هسفنل
 اوققحي نا بجي دتيانوي رتسشنام نا لوقا امئاد تنك يننz ،ءيش يا نع رثكا ،يتحار يف ببس وكسوم        
 اننا نظا امئاد تنك .5 ـلا لوبرفيل ت3وطب نم انبرقو انل ةثلاثلا ةيبورو3ا ةلوطبلا كلت تناك .ابوروا يف ديزdا
 انيقلت اننz ،2011 و 2009 يف ةنولشرب ماما Pتراسخلا دعب ىتح ،لوقعdا تقولا عم لوبرفيل مقر لداعنس
 خنويم نرياب عم Pلداعتم ،ةعبارلا ىلا لصنس انك Pيئاهنلا نيذه دحا يف دحاو زوفب .ابوروا يف رثكا امارتحا
 .سكايآ عمو ،اهتقو يف
 مت ،يقيقحلا مقاطلا بايغب .يكينجول بعلم يف اينابماش يا دجن نا عطتسن مل كلت راصتن3ا ةظحل يف        
 كل مدقا نا عيطتسا 3" .كلذ ناك ام فرعت طقف ءامسلا .ذيبنلا نم عون يا اورتشي يكل ةناح ىلا مقاطلا لاسرا
 لخادب ام ناك ايا .انل كرابي يكل ليدبتلا ةفرغل ىتا يذلا ،جربسكور يدن� ترذتعا "،ىتح اينابماشلا نم اسأك
 اوناك PبعEلاو ،ءارهلاو حرdا نم ريثكلا كانه ناك .ناكم لك يف ىضوف انببسو اهزهب انمق ،تاجاجزلا كلت
 يتلدب يدتراو لدبا نا تررطضاو ،رطdا ببسب امامت Eلبم تنك .مهب روخفو ديعس تنا .ضعب عم نوحزمي
 .اندنع نولخدي يسليشت Pبع3 نم يا ركذا 3و ،شتيفومارب3 رثا يا كانه نكي مل .ةيضايرلا
 تام ريس ىفوتdا دEيم موي يف كلذ ثدح ،خنويم نرياب انبلغ امدنع ،ةنولشرب يف 1999 يئاهن يف        
 ،فدصلاب ةدشب نمؤأ 3 نا .ىلع3ا نم كيلا رظني تام نا وا ،كعم ةهل�ا نا ىنمتت ،نايح3ا ضعب يف .يبساب
 امدنع ابوروا ىلا انيدان تام ذخا .نيراصتن3ا يف ارود كلذ بعل اذا ام تلئاستو ،ردقلاب ىمسي ءيش كانه نكلو
 يف ةميظعو ةرحاس يلايل تهجاو ةيزيلجن3ا ةركلا نz ،احيحص ناك تام .امامت هدض يزيلجن3ا يرودلا ناك
 .ابوروا
 تناك .دومجلا رطخ بنجتتو قيرفلا شعنت يكل PبعEلا امئاد يرتشت نا بجي ،كتزوح يف ةريبك ةلوطب عم        
 هلاقتنا لبق انفادها نم افده ناك فوتابرب .انقيرف ىلا فوتابرب راتيميد انفضا Pح وكسوم دعب ام عيباس3ا يف
 ،ديج نس يف ناك .زاتمم يليجست لجسو ،ةركلا عم ءودهلا ،ديج نزاوت :ةرثكلا يف ةبهوم هيدل ناك .زريبس ىلا
.يموجهلا ثلثلا ،بعلdا نم ريخ3ا ثلثلا يف ربكا ءوده جاتحن اننأب ترعش .يضاير ،ليوط
 .PبعEل زريبس ىلا عوجرلل انددرت يف كلذ ببستو ،ماهنتوت كلام ،يفيل ليناد عم راجشب رم3ا ىهتنا نكلو        
 نم Pتهجلا شقانت نا عيطتست 3 .اهدعب راودلاب باصت .كيراك لكياd انضرع دعب كانه ةيناثلا انتلحر كلت تناك
 .هيدانل ةبسنلاب ائيس ارما نكي مل كلذو ،رخآ ءيش 3 ،ماهتنوتو وه هنع رم3ا .ليناد عم ةلكشdا



   

18

سفنلا ملع

 يM هلوقا تنك امو .هاوتسم دقف بعBل قئاقحلا رابخا يف أطخ يا كانه سيل .ةقيقحلا مهل لوقت نا بجي ،#وا
 .ىرخ#ا قرفلا ىوتسم ىلا طقسن نا انسفنM حمسن نل ةطاسببو دتيانوي رتسشنام اننا وه هتقث دقفي صخش
 ".ءاره كلذ ناك" :تقولا بلغا يف لوقا تنك ،انعقوت امك يدؤي مل بع# ةهجاوم يف ةجاحلا هجاوت امدنع        
 كلذ نزاو نكلو دقتنا .ىلو#ا ةبرضلا دعب مهمعدب موقي ناك كلذ ".كتردقب بعBل" ،لوقاو لمكا تنك نكلو
 ".كلذ نم لضفا تنا ؟كلذ لعفت اذاn" .عيجشتلاب
 هنا وه بعBلا-بردnا ةقBع يف رصنع مها .كلذ اوري نا نوعيطتسي .ائطاخ ودبي يهتني # يذلا حدnا        
 ضعب يف .جئاتنلا ةبعل يف اعيمج انك .ةجيتنلا اريخاو ،مهاوتسم ،مهئاطخاو مهلاعفا ةيلوؤسم مهلمحت نا بجي
 .ةريرمت 25 قيرط نع فاده#ا ىدحا تلجس ثيح 0-6 ةجيتنب زوفلا نم رثكا انل ينعي بعص زوف ،نايح#ا
 اذا طقف اهيلع ظفاحن نا نكمnا نم زوفلا ةفاقث .ارصتنم نوكي نا بجي دتيانوي رتسشنام نا يه ةمهnا ةطقنلا
 ربخا تنك .اديدشو افينع نوكا نايح#ا ضعب يف ،معن .ةحيرص ءاوجا يف هاوتسم يف ييأر نع ابع# تربخا
 .هنم يدانلا بلطي اذام بعBلا
 كيلا يتأتس اهنا دكأتت نا عيطتست كنM ،اهنع ثحبت # .ةهجاوnا نع ثحبت # :ن�ا بابشلا �بردnا ربخا        
 قباسلا دئاقلا بهذ امدنع .ةيلضف#ا هيطعي امم ،دترم-مجاهم رود يف بعBلا نوكي ،كارع نع تثحب اذا .اهسفنب
 ،ةديج ةيادب هذه" .تبس لوا يف دئاقلا مكل ،يلنريب بردي يكل "ناشتوب نترام" ادنلتكساو دتيانويلاو نيدرب�
.هل تلق "،نترام
 هل هينج 40,000 ميدقت متو ماهدلوا ىلا لقتنا ،هبعل مايا يف .ةياغلل يئدبم باش ناك ناشتوب نترام        
 .ةرادBل هينج فلا 40 ـلا عجرا ،هاوتسم عم يناعي ناك امدنع .ماي#ا كلت يف ريبك غلبم كلذ ناكو ،عيقوتلا غلبمك
 .مويلا كلذ لصح ول ليخت .هقحتسي هنا رعشي مل #ام يقبي نا عطتسي مل
 نكا مل ،ةقيقحلا يف .قافنلا يف ةيجيتارتسا ةطخكلما تنك يننا امئاد سانلا عقوت ،يتريسم لاوط ،ةماع        
 فنصي ناك مزعلا ةدايز عمو لاع ىوتسم يف مسوnا يهنن امئاد اننأب لوقلا .عدخلا تبرج .ةملظnا نونفلاب امتهم
 ديعا يكل .2009 ءاتش يف كلذ مهفي ،يسليشت بردم ،يتوليشنا ولراك ةدهاشn امتهم تنكو ،لقعلل ةعدخك

 ".اضيا ،كلذك نحن نكلو ،مسوnا نم يناثلا فصنلا يف ىوقا دتيانويلا نا لوقي سكيلا" ،هلاق ام ةغايص
 لقع ىلا لخد .امئاد كلذ حجنو .لوقا تنك "،مسوnا نم يناثلا فصنلا ىتح اورظتنا" .ماع لك كلذ تلعف        
 يف رانلا ،ةيحايتجا ةوقك يتأي دتيانويلا ناك ،مسوnا نم يناثلا فصنلا يف .انيسفانn اقلقم ائيش حبصاو انيبع#
 .ايتاذ ققحتت ةوبن تحبصا .مهنيعا
 �ب ىرا تنك .تايرابnا لBخ تقولل متها نكا مل .ىرخا ةيسفن ةعدخ اضيا تناك يتعاس ىلع ريشأتلا        
 ىتم طبضلاب ملعا يكل عئاضلا لدبل ديزي نا بجي تقولا نم مك ملعا نا بعصلا نم ناك هنكلو رخ�او �حلا
 عرقا يتدهاشم .امهم ناك ،انقيرف ىلع # ،رخ�ا قيرفلاب هقحلي يذلا ريثأتلا ناك :حاتفnا وه اذه .ةارابnا يهتنت
 ناك لكلا .ةدئاز قئاقد 10 كانه نا اروف نودقتعي اوناك .موصخلا فيخي كلذ ناك ،تاءامي#اب مايقلاو يتعاس ىلع
 نورعشي اوناك موصخلا ،يتعاس وحن رشؤأ اناو يتيؤر .رخأتم تقو يف ليجستلا يف ةداع مهيدل دتيانويلا نا ملعي
 .يهتني # هنأب مه نورعشي اوناك تقو ءانثا انماما عافدلا مهيلع نأب
 .ةرخأتnا اماردلا يف �صتخم انك انناو ادبا ملستسن # اننا نوملعي اوناك .نيرصاحم مهنأب نورعشي اوناك        
 لدب تقولا ةيادب يف ،1999 ماع لاطب#ا يرود يئاهن ىلع ITV ـلا يف هقيلعت يف يلسيدليت فيBك اهلاق
 سأك يئاهن يف ملوهنتسلوو ثينيك هلاق امب كلذ نراقن نا نكمnا نم ناكو ،"نولجسي امئاد دتيانويلا" :غئاضلا
 .خملل ةعدخ كلت .1966 ملاعلا
 يف مهارت نا كدعاسيس ،دراشلا كولسلا عم .ادرف ادرف �بعBلا عم لماعتلا يف اضيا يسفن دعب كانه        
 نا رظتنتو ،ام  ءيش يف تأطخا دقل .مهناكم يف كسفن عض اذل ،ماي#ا نم موي يف اباش تنك .ةظحلل مهنيعا
 رثا ربكا كرتيس ناك اذام .ريثأت ربكأب موقت نا وه فدهلا "؟يبا لوقيس اذام" ،وا .ركفت "؟لوقيس اذام" .بقاعت

       



   

                   
 ؟يتايح نم ةلحرnا كلت يف يسفن يف
 ىلع كانه اونوكي نا نوديري مهعيمج ،ساس#ا يف .بلعي نا ديري بعBلا نأب ملعي هنا وه بردnا ةدئاف        
 هذه .ةيساس#ا ةاد#ا كلت حبصت .مهيدي �ب نم مهتايح دخأت تنا ةداعسلا كلت نم مهعنمت امدنع ،اذل .بعلnا
 .كدي يف اهكلمت ةوق مظعا
 ".ىرخا ةرم ادبا بعلت نل" ،مهاربخا يف اكسامتم تنك ،نيريم تنيس يف يفراجكام كنارف ةثداح عم        

 ةوقلا لك نا ناك هلقع يف .ىرخا ةصرف هيطعا يكل يلا لسوتلا نم ىهتنا .عيباسا 3 ةدn كلذ قدص .كلذ قدص
 .تقولا كلذ يف ايعقاو ائيش نكي مل دقعلا يف ةيرحلا .انا يتهج يف تناك
 اوناك �للحnا نم ةعومجم ،ةماعلا عم اهيف تملكت ةرم لك يف .ةيسفنلا يعدخ نع فقوت Bب سانلا ملكت        
 هل يسفنلا طغضلا نكلو .أبخم ىنعم يا كانه نكي مل ت#احلا نم %98 يف امنيح ،أبخnا ىنعnا نع نوثحبي
 .ةدحاوب نمؤي عيمجلا نM ،تافارخلا ىتح .هتناكم
 تنا اه نكلو ،ةياغلل يدج تناو زافلتلا ىلع كارا" :2010 يف اموي كوديهلا تاقابس يف ةأرما يل تلاق        
 ".كتقوب عتمتستو كحضت انه
 نوكي نا بجي يلقع يف ءيش لك .زيكرتلا نع يتفيظو ؟لمعلا يف ايدج نوكا نا يننيديرت #ا" ،اهل تلق        
 بجيو ،ويديفلا ةطرشا يف ةلد#ا ىلع دمتعا #و تاظحnBا ذخآ # انا .ائاطخا بكترا نا عيطتسا # .�بعBل اديفم
 ".ائاطخا بكترا نا ديرا #و يدج لاجم هنا .احيحص نوكا نا
 لكيامش رتيب نأب اعنتقم تنك ،دنمترود ايسورب ماما لاطب#ا يرود يئاهن فصن يف .عبطلاب ريثكلا تبكترا        
 بعBب ةركلا تمدطصا" :رتيب لاق .تايرابnا يف ةيبطلا يتراظن سبلا نكا مل تقولا كلذ يف نكلو .ائطخ بكترا دق
 ".اههاجتا تريغو رخآ
".هاجت#ا يف ريغت يا كانه نكي مل" .تحص "،ءاره كلذ ،اههاجتا ريغت مل"        
 يف يتراظن ءادتراب تأدبف .ةريبك ةقيرطب اهراسم تريغ ةركلا نا تيأر ،اهدعب ةداع#ا تيأر امدنع        
 يف هعقت نا تلواح اذاn" ،عفادم تلأس اذا .يسفن حضفا نا و كلتك ائاطخا بكترا نا عطتسا مل .تايرابnا
 .كرارصا يف حيحص كنأب ملعت نا بجي "،كلذ لعفا نا لواحا مل" ،نوكت هتباجاو "؟للستلا
 نامي#ا اورسخ اذا ".بردnا نج دقل" ،مهسفنل اولوقي يكل ةلهس ةقيرط �بعBلا يطعت نا يقطنnا نم سيل        
 نوكت نا بجي .امود يلاع ىوتسم يف ىقبي نا بجي قئاقحلاب كسمتلا كلذ .كب مهناميا نودقفي ،كتفرعم يف
 انك ةبعل .ةقيقحلا نع ثحب هلك نكي مل .اضيا اعتمم ناك احيحص نوكت نا يف ةلواحnا .�بعBل هلوقت ام يف اقيقد
 امدنع .بعليس نم نع يدايتع#ا يعقوتب تمق ،يلايللا ىدحا يف .مصخلا ةليكشت عقوت لواحن نا وه اهبعلن
 ".تارييغت 6 ـب اوماق ،بردnا اهيا" ،هينير لاق ،لاطب#ا يرود ةارابn ةليكشتلا تلصو
 هجو يف تحص "؟اذه نورت له" .قزأnا اذه نم ينجرخيس ناك بضغلا .يتصرف تيأر مث ،تدمجت        
 "!فيدرلا قيرفب انه اوتأي نا نوعيطتسي مهنا نونظي .انب نوفختسي مهنا" .�بعBلا
 نام انبلغ نا دعب ،دروفارت دلو#ا يف يزيلجن#ا داحت#ا سأك يف يرتنفوك ماما انبعل امدنع وه ةركبم ةربخ        
 ىدم اوقدصت نل .يدزنيو دليفيش ماما نوبعلي يرتنفوك ىرا يكل تبهذ ،عوبسأب كلذ لبق .ثلاثلا رودلا يف يتيس
 ؟ثدح اذام نوملعت له .قلق وا مامتها يا نود نم لزنnا سكون يشترآو انا تعجر .يرتنفوك ىوتسم ءوس
 ىرخأ قرف ىلا لوحتت تناك انبعلم ىلا يتأت تناك يتلا قرفلا .دروفارت دلو#ا يف انماما نيزاتمم اوناك يرتنفوك
 تايرابملل امئاد دعتسا نا تملعت ،ةركبnا سوردلا هذه نم .فلتخم ءيش لك ،فلتخم زيفحت ،ةفلختم ططخ .ايلك
 نومكحتي # مهنا نم دكأتا تنكو ،ىوتسم لضفا ،ططخلا لضفا ،مسخلا نم قيرف لضفا هجاونس اننM انبعلم يف
.ةبعللا يف
 ىلا يسليشت ،ةصاخ ،لانسرآ .انفيخت نا ةلواحم دروفارت دلو#ا ىلا يتأت امئاد تناك لضف#ا قرفلا        
 .روصنم خيشلا رصع أدب امدنع مهحومط زيزعتب اوماق اضيا يتيسلا .لوبرفيل نايح#ا ضعب يفو ،ىدnا ضعب
 تحت دن#ردناس .امئاد ناعجش اوناك اضيا دتيانوي رتسشناn �قباسلا �بعBلا لبق نم بردُت تناك يتلا ةيدن#ا
 .انبعلم يف �لجخ اونوكي مل ،Bثم ،سورب فيتس ةدايق
 ههجاوي ناك يذلا �مختلاو تاسمهلا نم ةياهنلا يف انصحم نوكا يكل يندعاس ليوطلا يرارمتسا        

                  



   

                      
 ةيدن#ا عم كلذ ىرت تنك .يمادعا رظتني ناك يذلا مBع#ا دض ينلزع يحاجن .ةيلاتتم تاراسخ 3 دعب �بردnا
 ،لحري نل بردnا .�بعBلا ىلا تلقتنا تادقتعnا كلت .ليدبتلا ةفرغ يف ةوق كلذ يناطعا .يعم سيل نكلو ىرخ#ا
 مدقلا ةرك يف ردان .رارمتس#او رارقتس#ا .قاب بردnا نM اولحري نل مقاطلاو �بردnا .ىتح �بعBلا لحري نل اذل
 .رعذن مل اننكلو عضولا انبجعي مل .رعذن نكن مل ءيس ىوتسم يف .ةثيدحلا
 زوفت نل" ،تانيعستلا يف ةليل يف يل لاق فيورك ناهوي .ةبعللا حورل �كردم انك اننا اضيا ركفا نا بحا        
 "ادبا ةيبورو#ا سأكلاب
        "n؟اذا" 
.يل لاق "،ماكحلل عفدت #و شغت # نا"        
 ".هلبقا يننإف ،يربق ىلع بتكيس ام كلذ ناك اذا ،انسح" :هل تلق        
 تبعل - ياكام فيد ىلا رظنا .يتايادب يف كلذ تملعتو ةفرتحnا مدقلا ةرك يف ةبولطم ةمارصلا نم ضعب        
 ناك فيد .فيدرلا عم بعلا تنكو كراب زنيوك عم بعلا تنك اهتقو يف .يرمع نم 16 ـلا يف تنك امدنع هماما
 كلت يف اعئار قيرف نوكلمي اوناك نيذلاو ،زتراه عم فيدرلا يف بعلي ناكو همدق عبصا يف رسك ةباصا نم اعجار
 .�نسلا
 ىلو#ا ةركلا .عسوتي وهو روثلا ردصك ريبكلا هردص عم ،هيلا ترظن .طسولا �مي يف وه ناكو مجاهم تنك        
 .فيدرلا ةارابم يف .يلع موجهلاب ماقو يل تلصو
 ".اذهب لبقا نل" :يسفنل تركف        
 .اضيا هتمجاه ،اهيف انهجاوت يتلا ةلبقnا ةرnا يف        
 "؟ةارابnا هذه يف يجنت نا ديرت له" ،لاقو دورب لكب فيد ينآر        
 .امثعلتم تلق "،كانه كئاذحب يبرضب تمق نم تنا"        
 ".اروف كلذ ملعتس ،يئاذحب كتبرض اذا" .فيد لاق "،كتلقرعب تمق"        
 يف ةروص يدل .زاتمم بع# .هب زيمم ءيش كانه ناك .دحا يا نم فخا ملو .اهدعب هنم افئاخ تنك        
 كانه تنك "؟كارعلا كلذب اقح تزف له" ،هنطيشب ،هتلأسو ماي#ا دحا يف تفزاج .رنميرب يليبب كسمي وهو يبتكم
 رعش عيمجلا .دجاوتم نكي مل فيد مساو خيراتلا يف يدنلتكسا قيرف لضفا اوراتخا امدنع كراب ندبماهلا يف
 .لجخلاب
 قح نم .ةفاحصلا ماما ةارابnا دعب ادحاو ابع# خبوا نا عطتسا مل نكلو ،ةماعلا ماما يقيرف دقتنا تنك        
 كووج ىلا هلك رم#ا عجري ناك .طقف دحاو بع# سيل نكلو .ىوتسnا نع اديعس نوكا # ىتم اوملعي نا �عجشnا
 .ءيشلا ضعب اجعزم رم#ا حبصا .ةياغلل اعضاوتم امئاد ناك كيتليس يف .ءيش لك نع امئاد هلأسا تنك ،�تس
 نكلو ،هططخ وا هقرف رايتخا ةداشا لبقتي نا هنم عقوتا تنك ،خودرم يبوبو نوتسنوج يميج نع هلأسا تنك امدنع
 ،نلعي نا هنم ديرا تنك .ادبا هسفن حدمي مل ".مويلا ةياغلل ةديج ةارابم مدق ريغصلا يميج ،هوآ" ،لوقي ناك كوج
nلعفي نا نم رثكا اعضاوتم ناك هنكلو ".ةطخلا تحجنو ،مويلا 3-3-4 ةطخب بعلا نا تررق" :طقف ةدحاو ةر 
.كلذ
 ءوس ببسب مهلزانم ىلا �بع# 3 لسرا نولاف نوشو ةرايس ثداح دعب اكيرما ىلا كيتليس ةلحر كوج توف        
 عم لماعتيس ناك فيك هتلأس امدنع كوج ينربخا "،اضيا كلذب نوش تربخاو ،كلذ لعفأس نكا مل ،#" .مهكولس
 .يل لاق "،ءادع#ا نم ريثكلا كسفنل قلخت كلذ لعفت امدنع" .عضولا كلذ
 .هتلداج "،كلذ نومهفتيس �عجشnا نكلو"        
 ؟ءيس اهنبا نا دقتعت ما يا نظت له .تاهما مهيدل �بعBلا ء#ؤه" .كوج لاق "،�عجشnا ىسنا"        
 ".بتكnا يف ةلكشnا لحب مق" ،لاقو فاضا ".مهرفنب موقت كنا :مهئاقدصا ،مهئابآ ،مهناوخا ،مهتاجوز
 يف كراب Bيفلا يف ةارابم يف ينان دُرط امدنع .ةنوخسلا لمعت امك لمعت ةدوربلا ،نايح#ا ضعب يف        

 هنع تلؤس .هلعف ام ينعي نكي مل هنا ملعا .هحيرا يكل يلا رظني ناك .يناعي هتلعج .هل فرح يا لقا مل ،2010
 .درطي نا بجي ناكو �مدقب ةلقرع تناك اهنكلو اركام ابع# نكي مل هنا تلق ."ايبغ" ناك هنا تلق ،زافلتلا ماما

 .ةيفطاع ةبعل اهنM ،انلك لعفن امك ،هتلقرع يف أطخا نا تلق طقف .مئاد ررض يا كانه نكي مل .حيرص
                         



   

                   
 تاراجفنا ببسا نا #واحم امئاد ،رجنيف �سرآ عم ةيسفن برح يف امئاد تنك يننا نوضرتفي سانلا ناك        
 عضا يكل ةيسفنلا باعل#ا مدختسا تنك ،نايح#ا ضعب يف نكلو .هبضغا يكل بهذا تنك يننا نظا # .هلقع يف
.ةيسفن تاوزغك كلذ ىرت ةفاحصلا نا ملعا اناو ،ةريغصلا تاجاتنتس#ا ضعب
 .مهماما بعلن نا لبق هب تمق قيلعت ببسب يب لصتي ،اهتقو Bيف نوتسآ بردي ناك يذلاو ،لتيل نيارب ركذا        
 .ينلأس "؟كلذب دصقت تنك اذام"        
 فتاهلا عضو امدنع .نيارب لاق "،ةيناث ةيسفنلا كباعلا مدختست كنا تننظ" .تشهدنا .هل تلق "،ءيش #"        
 "؟لوقي نا لواحي ناك اذام ؟هيف ركفي يذلا ام" :ريكفتلا نم فقوتي مل نيارب نا ودبي ،ابناج
 نا وا ،دصقا نا نود نم مهفيخا تنك نايح#ا مظعم يف ،يندعاست تناك موصخلا ةفاخا نا نم مغرلاب        
.مهتفخا دق يننا كردا
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 [11-2009] ةنولشرب
ليمج ريغصلا -

 ةيلقعلا اورضحا .ةلوهس لكب لضف=ا .دتيانوي رتسشنام يف يقرف تاهجاوم خيرات يف قيرف لضفا اوناك ةنولشرب
 اوناك نيذلاو - نوسبور نيارب ،Mك يور ،ارييف كيرتاب - انيرود يف طسو Mبع= انيدل ناك .ةسفانملل ةحيحصلا
 مهيدلو ،=وط تاشنا 6 و مادقا M، 5عئارلا راغصلا ء=ؤه مهيدل ناك ،ةنولشرب يف .نيزئاف ،Mبراحم ،ءايوقا =اجر
 ،يفاشت ،يسيم لينويل تازاجنا .مهيذؤي نا دحا يb نوحمسي =و تاقو=ا لك يف ةركلا نوذخأي ،دوس=ا ةعاجش
.يل ةبسنلاب ةميظع تناك اتسيناو
 قيرفلا نم مظعا ناك لاطب=ا يرود يئاهن يف 2011 ماع يلبميو يف انيلع بلغت يذلا ةنولشرب قيرف        
 kك يف .مهعم اريبك اجوضن اورضحاو مهتوق ةورذ يف اوناك 2011 قيرف .اهلبق Mماع امور يف انيلع بلغت يذلا
.انم لضفا Mيئاهنلا نيذه عم لماعت اقيرف انهجاو اننكلو ديج قيرف اننا يملع ةعراصمب تمق ،Mتارابlا
 بعلم يف ةعئار امور ءاوجا تناك .اروف لبقlا مويلا يف .لبقlا مويلا يف امور يئاهن بعلن نا تينمت        
 زكرlا ةيلاديم ىلع لوصحلا .تاهجاوم 5 يف ،يبوروا يئاهن يف يل ةميزه لوا تناكو ،ةليمج ةليل يف ،وكيبlوا
 .ريثكب لضفا ىوتسم مدقت نا نكمlا نم ناك هنا ملعت امدنع ملؤم يناثلا
 يف ديردم لاير قيرف ناك امك ،مهليج قيرف اوناك .ةنولشرب يف قرفلا هذه ةهجاوl يساسا طرش ةعاجشلا        
 تناك يسيم لوح تنوكت يتلا ةيlاعلا ةعومجlا .تانيعستلا ةيادب يف نkيم يس يآو ،تانيتسلاو تانيسمخلا
 .= ،ةريغ نكلو ،مهماما انرسخ امدنع ،معن ،مدنلا .ةميظعلا قرفلا هذه هاجت ةريغلاب رعشا مل .ةلئاه
 عافدب انبعل ول اينابسا يف قيرف لضفا ىلا برقا نوكن نا نكمlا نم انك ،Mيبورو=ا Mيئاهنلا kك يف        
 يعافدلا بعللا قيرط نع زوفلا ثيح دتيانوي رتسشنام يف ةلحرم ىلا تلصو دق تنك ،تقولا كلذ يف نكلو ،ربكا
 تعضو ،اديج تعفاد :2008 يئاهن فصن يف ةنولشرب ىلع بلغتا يكل ططخلا هذه تمدختسا .اديج نكي مل
 ببسب ايئزج انبلغو ،كلذ دعب مهماما رثكا يباجيا ىوتسم تدرا .Mعجشlا باصعا تقرحو ،بيذعتلا تحت يسفن
 انك يتلا جئاتنلا ققحنس انك امبر ،عافدلا ىلع رثكا انزكرو انتقطنم ىلا انعجر اذا .ريكفتلا يف رييغتلا كلذ
 .لضفا جئاتن ىلا ىدا يباجي=ا انجهن نا ول ىنمتا طقف ،يسفن مولا = انا .اهديرن
 زوف .ديزlا ىلا كلذ مهعفد .مهرصع يف رطيسlا قيرفلاك ةنولشرب جوضن نم عرس امور يف انيلع بلغتلا        
 بيب قيرفو مساوم 4 لkخ اهب نوزوفي يتلا يناثلا ةيبورو=ا ةلوطبلا تناك .زفاحلا اذه ببسي نا عيطتسي ديحو
 نحن انك .دحاو مسوم يف لاطب=ا يرود ةلوطبو ير لد ابوكلاو يرودلاب زوفي ينابسا قيرف لوا ناك =ويدراوج
 بقللا كلذ نع عفادي نا ةثيدحلا ةلوطبلا خيرات يف يدان لوا نوكن نا عطتسن مل اننكلو ابوروا لاطبا بقل Mلماح
.يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل
 انتبثا امك ،ةنولشرب ةهجاوl ةقيرط كانه ناك .ةدلاخلا ةنيدlا يف كانه ةارابlاب رسخن = نا انيلع ناك نكلو        
 ،باهذلا ةارابم يف تقولا كلذ نم ارهش 12 لبق هانلعف ام .يسيم ىتح ،مهفاقي� ةقيرط كانه .لبقlا ماعلا يف
 ىلع اندمتعا .اهنم مجاهن Mتقطنم انيدل نوكي يكل ،حيرص جهامك ودلانورو مام=ا يف زيفيت انعضو اننا وه
 .ةركلا ءاقبا يف انودعاسي يكل ودلانورو زيفيت قارتخا
 ت=احلا هذه يفو ةياغلل ةليوط تاقوb ذاوحتس=ا ىلع اورطيس ةنولشرب نb ،عبطلاب ،ابعص لازي = ناك        
 .طمنلا لوح اهقيرط قشت يهو مههابتنا دشت ةركلا :ةارابlا ةدهاشمب نوأدبي .مامته=او ةبغرلا نودقفي كيبع=
 ناك زيفيتو هل ةحاسم نع ثحبي ودلانور ،ذاوحتس=ا نم لكش يا ىلع لصحن امدنع هنا تناك انتركف        
 .Mطوشلا Mب ام يف مهعم ةطقنلا هذه نع تملكت .ةدهاشlا يف Mلغشنم اوناك مهنكلو .ةركلا ملتسي يكل برتقي
 رتنا ةقيرطك نكت مل انتقيرط ".قkط=ا ىلع ةدترم تامجه يأب موقن = نحن" .تلق "،ةارابlا نودهاشت متنا"
 طوشلا يف موجه ةلاح يف انك .ةارابlا لاوط ةدترlا تامجهلا ىلع نوبعليو لخادلا يف نوعفادي اوناك ،نkيم
 .يناثلا
 نود نم ةفرغ يف سلجن انك تابجولل .ىضوف ناك .قدنفلا رايتخا وه امور يف انفقوي نا داك ريبك ببس        
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 نانثا ،ةارابlا موي حابص يف .هولهاجت ،هضفرب اوماقو كانه يعم اخابط تذخا .ادراب ناك ،رخأت ماعطلا ،ءاوضا
 كلذ ىلع اوبعلو ،ازنولفن=ا راثآب نورعشي اوناك مهضعب .زجيج ةصاخ ،كعوتب نورعشي اوناك انيبع= نم ةثkث وا
 ،ستكسوب ويجريس ةهجاوم يف هتمهم .هكعوت عم ضراعتي كلذ ناكو قاش لمع بلطتي ناك زجيج رود .اضيا وحنلا
 يكل اهدعب عجريو مجاهمك مدقتي مثو ،ةلاحلا كلتب وهو اهلمحتي نا نم ربكا ةمهم تحبصا ،ةنولشرب عافد طسو
 .يطغي
 طقف .انيدان يف هققح ام دعب ،لاكش=ا نم لكش يا يف ناك ناو ىتح ،زجيج نيار داقتنا يف ادبا ركفت =        
 .امور يف ةليللا كلت يف طسوتlا نم لقا تناك اهموي هتيويح نا ابيخم ناك
 ةفاسم نم Mتديدست مث ،ةرح ةبرض نم ،=وا :تارم 3 ةنولشرب عافدل ودلانور ديدهت عم ،اديج ةارابlا انأدب        
 ةياغلل ائيس افده انلبقتسا ،قئاقد 10 رورم دعب نكلو .مهسراح ،سيدلاف روتكيف ىلع اطغض كلذ ببسو ،ةليوط
 عطتسي مل راس رد ناف نيوداو وتيا ددس .وتيا ليوماسل ريرمتلا نم اتسينا فاقي� عجارتلا يف انطسو لشف دعب
 .ةضراعلا نم ةبيرق ةركلا تلخد ثيح اهعم لماعتي نا
 فدهلا لبق .راسيلا ىلع يرنه يريتو طسولا يف وتياو بعلlا Mمي ىلع يسيم عم ةارابlا ةنولشرب اوأدب        
 ناك ارفيا نM bميلا ىلا وتيا اوريغ .مجاهمك ،طسولا ىلا يسيم اورضحاو kيلق Mميلا ىلا وتيا لقتنا ،ليلقب
 ،اهدعب .هوفقوي يكل مهتليكشت اوريغو ىرخbا ولت ةرم ةركلاب مدقتي ناك ارفيا .ةارابlا ةيادب ذنم يسيم زواجتي
.ارفيا هجاوي = يكل يسيم ناكم رييغت مت .ةطقنلا هذهب =ويدراوج فرتعا
 كلذ ذنم كانه بعل .بعلlا طسو يف ،هب عتمتسي حبصا يسيl ازكرم ةنولشرب اوعنص ،كلذ رييغتلا دعب        
 هوحن اومجهي نا بجي اذا ام نوملعي اونوكي مل مهنb عافدلا يعابر ىلع روم=ا كلذ بعصو ،ةرفحلا كلت يف ،تقولا
 .رذحلا نومزتليو فلخلا يف اوقبي نا وا
 اوناك يفاشتو اتسينا .بعلlا يف دئاز لجر مهيدل ناك ةنولشرب ،طسولا يف يسيم عم ،وتيا فده دعب        
 هذه عزانا اناو يتقو عيضا نل .ةركلا كيرحت يف انيلع Mقوفتم اوناك .ةليللا لاوط ذاوحتس=ا اوقبا ،Mميظع
.ةقيقحلا
 نودهاشي انيبع= لعجي ناك يذلا طسولا يف مهقوفت ببسب اضهاب هنمث ناك =ويدراوج لاجرل ةركلا ةراسخ        
 Mطوشلا Mب نوسردنا نم =دب زيفيت تلخدا ،اهنوبعلي يتلا تاريرمتلا ةبعل هجاون يكل .كرحتت يهو طقف ةركلا
 .اهدقف مث ءارولل ةركلا داعا ثيح ،ةيناث هزواجتي نا دارا هنكلو اعفادم زواجت نا دعب ةعئار ةصرف عيضي هتيأرو
.يفاشت نم ةيضرع دعب يسيم لينويل نم ،ةداعلاك ،ةيسأر :لو=ا فدهلا نم ةعاس دعب ىتا يناثلا ةنولشرب فده
 نم عضو دق ناك مهتفسلف ساسا .قباسلا يدنلوهلا بردم ،لاغ ناف يول عم ةنولشرب روطت تشقان اهدعب        
 يف يفاضا لجر عم امئاد ،ةركلا كيرحتو عسوتلا نع مهراكفا مهفو روصت عاطتسا عئار بردم ،فيورك ناهوي لبق
 وه =ويدراوج هفاضا يذلا .دراكير كنارفو لاغ ناف عم ،ةيدلنوهلا ةقيرطلا ىلا اوعجر ،نوسبور يبوب دعب .طسولا
 ةركلا نوكلمي نيذلا Mبعkلا ثيح ،ودبي امك ،يناوث ثkثلا تقو نوعبتي اوناك ،بيب ةدايق تحت .ةركلا ريرمت ةقيرط
 .يناوث 3 نع ديزت ةدl مهعم اهنوقبي نا نوعيطتسي =
 دقل .كاشير يلراشتو فيورك ناهوي ةروطسا دوجوب Mظوظحم نحن" :=ويدراوج لاق ،امور يف زوفلا دعب        
 ".مهاطخ انعبات نحنو ءاب�ا مه اوناك
 ةرم لك ةليكشتلا سفنب نوعبلي اوناك .تايرابlا كلت لك اوبعلي نا مهيبعkل فيك وه ادبا همهف عطتسا مل ام        
 ديردم لاير اوقح=و مهدوكر نم اوجرخ ةنولشرب .دوكرلا نم ةلاح هعمو ،رودي نايح=ا مظعم يف حاجنلا .ابيرقت
 انك لزانت ربكا .طق تاملكلا كلت لوقن نا درن مل اننb ،ميظع قيرف نم انبلغ اننا ،فرتعا نا بحا = .ةريبك ةعرسب
 يقبن نا ناك انفده .طقف ةصرفلا انتوف اننكلو ،يئاهنلا اذه يف اوبعل Mميظع Mقيرف :ناك هلعفن يكل نيدعتسم
 .ةيبورو=ا قرفلا لضفا ىوتسم سفن يف امئاد اننا نولوقي سانلا ناك يذلا ىوتسlا
 يف اوناك شتيديفو وير .ةياغلل Mيباجيا عافد يبلق جاتحت تنك رصعلا كلذ يف ةنولشرب ىلع بلغتت يكل        
 ماما نكلو .امامت حيحص وه لب .كلذ يف ئطاخ ءيش = .تاحاسlا نع عافدلا رود ذخأب =ا مهل حمسي = رمع
 يذلا نع قلقلا نود نم اروف يسيم اوهجاوي نا نيدعتسم عافد يبلق جاتحت .ديقمو دودحم بولسا كلذ ،ةنولشرب
 .طسولا يف هيلع وه ام نم فرطلا ىلع رغصا ديدهت هنا .كلذب سأب = .Mميلا ىلا كرحتيس ،معن .مهئارو ثدحي
 هردق سخب بع= رثكا كش kب ناك هيكيب .يسيمو ،طسولا يف Mَْبع= ،هيكيب :Mيlاع Mبع= 4 مهيدل ناك        
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 هيكيب نا =ويدراوج ينربخا ،يبوروا رمتؤم يف .انيدل ريغص بع= ناك امدنع كلذ انl .عئار بع= هنا .مهقيرف يف
 فقون نا لواحن انك ام كلذ .ديعبلا زكرlا كلذ نم زواجتلاو ةقثلا ،ةقدلا ،ةعرسلا عنصي ناك .مهل ةقفص لضفا
 ،ةقيقد 30 وا 20 لوا يف .ةركلا دقف يف مهوربجي نا وا ةعرسب ةركلا اوذخأي يكل كانه انيمجاهم انعضو امدنع
 .كلذ نم اوصلخت مث .اهدعب اولجس مهنكلو ،اديج رم=ا حجن
 = ،نايح=ا ضعب يف نكلو .هيف ةكمسلا قلعتو رهنلا يف امعط عضت .برهتلا يف ةعئار ةبهوم مهيدل ناك        
 كلذ نكلو .هنم ةركلا ذخأت نا عيطتستس كنأب نظت كلعجت ةعرسب اتسين� ةركلا ررمي ناك يفاشت .ةكمسلا داطصت
 بجي ةقطنم ىلا كبذجت تناك ،ةيوازلا ،ةريرمتلا نزو ،ةريرمتلا ةعرس .كنع اودعتباو اوبرهت مهنb ،احيحص نكي مل
 .كلت عدخلا يف ءايكذا اوناك .اهب نوكت = نا
 ت=اح يف رطاخم كانه نوكيس ناك .لمعلا حيرصت Mناوقو تاءارجا ليهست ىلا ةسام ةجاحب جيلريميربلا        
 نb ،قحلا كلذ ىطعت نا بجي ةريبكلا ةيدن=ا نكلو .Mئسلا Mبعkلاب ةبعللا قرغت نا عيطتست .كلت "ريف هيسيل" ـلا
 ةقيرط ،ابوروا يف زوفت نا تدرا نا نكلو ،انه زايحنا كانه نا ملعا .Mبعkلا لضفا داجيا يف ةردقلا مهيدل
 يف مهو Mبعkلا ذخأن نا عيطتسن يبورو=ا داحت=ا يف .ةيدن=ا حلاصل لمعلا حيراصت ةلاح ريغت نا يه ةدحاو
 .16 ـلا نس
 يتلا ةينلا سفن انيدل تناك .يلبميو يف ةرlا هذه ،ةيناث يئاهنلا يف Mيدانلا عمتجا ،Mماعب كلذ دعب        
 عم ةارابlا انأدب .1-3 ةجيتنب ةميزه يف بعلlا طسو يف انيلع اوبلغت اهدعبو ،اديج انأدب ،امور يف اهانلمح
 يف ايسنلافو ،كيراك ،كراب ،زجيج ،فلخلا يف ارفيا ،شتيديف ،دناندريف ،ويباف ،ىمرlا يف راس رد ناف نيودا
 .مام=ا يف وتيراشيشتو ينورو ،طسولا
 نكلو .فلخلا يف اوقبي نا نوديري ناك .ةركلا عم اومجهي مل عافدلا يبلق .يسيم عم لماعتلا عطتسن مل        
 ؟ةلكشlا ملعت له .تابيردتلا رقم يف هيلع انبردت مايا 10 ةدl .تيأر ام لضفا نم تناك ةارابlا كلتل دادعتس=ا
 هل انتطخ .لام�ل ابيخم ناك ،لاثlا ليبس ىلع ،ينور نيو .ةارابملل = ،ةبسانملل نوبعلي Mبعkلا نايح=ا ضعب يف
 يف انلشف اننكلو ،هلعف يذلاو ،فلخلل مهبذجي نا زدنانريهلو عافدلا طسو فلخ تاحاسlا ىلع مجهي نا تناك
 نوكا نا دوا = .ةياغلل ارتوتم ناك .ةليللا كلت يف دمجت ايسنلاف وينوتنا ،ام ببسل .مهفلخ تاحاسlا كلت زواجت
 .ةياغلل ادقتنم
 نا اننظ .تايرابlا نم ريثكلا بعلي ملو ةباص=ا نم هوتل عجر دق ناك يذلاو ،رسي=ا مهريهظ اقح مجاهن مل        
 .ازاتمم ناك يئاهنلا ىتح ايسنلاف ىوتسم .كانه نوبعليس لويوب وا وه اما - انل ةريبك ةيفاضا ةطقن نوكيس كلذ
 ىلا تعجر ول لضفا نوكتس امبر .هكلاش عافد بلق رمد دقو ةثkث وا Mعوبسأب يلبميو لبق لوك يلشآ بذع
 مل كيراك لكيام .يسيم ىلع طغضلا يف لضفا نوكن نا انيلع ناك نكلو ،ةنولشرب ماما كب ةصاخلا ءازجلا ةقطنم
.اضيا هت=اح لضفا يف نكي
 لكيام سلج ،هلدب .ةارابlا ةليكشت جراخ فوتابرب راتيميد تيقبا يننا وه ةليللا كلت نم لجاع ربخ لوا        
 ،يلبميو يف بردم ةفرغ كانه .كلذ ينبجعي ملو نزحلاب رعش هنا احضاو ناك .ةكدلا ىلع مجاهlا دعقم يف نيوأ
 :هل تلق .يلاثlا ليدبلا امئاد نكي ملو ائيش دقف دق ناك راتيميد .يرارق بابسا هل تحرش ثيح ،ةصاخو ةليمج
 رم=ا نكي مل امبر ".طاشنلاب معفم نيوأ لكيام ،ءازجلا ةقطنم يف ،ةريخ=ا ةقيقدلا يف افده ليجست ديرن اذا"
.احيحص نوكا يكل يسفن ةدناسمو تارارقلا كلت ذختا نا يلع بجي ناك نكلو =داع
 هنأب تننظ .موجهلا ةقطنم يف ءودهلاو نزاوتلا كلمي ناك هنb 2008 فيص يف انعم فوتابريب عقو        
 لبقي مل يذلا ،زيفيت عم اقزأم تعنص كلذ لعفب نكلو ،قيرفلا يف نيرخ�ا Mبعkلا Mب انزاوت نوكي نا عيطتسيس
 لكب ةارابlا بعلي ناك .ريثأتلا عنصي امئاد ناك ،زيفيت عم =داع نوكا يكل .ةيناث kيدب مث ،بعلي ،kيدب ناك .رم=ا
 نع ىرخ=ا ةيدن=ا عم لصاوتلا يف هيدل نولمعي نl ةصرف كلذ ىطعاو هضارتعا يف ببست ام كلذ نكلو .هيدل ام
 .دقع
 يديت ةقث وا ،كلت لوك يدنآ وا انوتناك ةزيم ادبا كلمي مل .سفنلا يف ةقثلا هنادقفب ينشهدا فوتابريب        
 ناك نكلو ،هتردق يف ةقثلا دتقفي مل فوتابريب .حرمو ايكذ ناك :ةريبك ةقث كلمي ناك اضيا زيدنانره .ماهجنيريش
 نكي مل .كلذ عم مغانتي نا عيطتسي نكي مل ،ةددحم ةعرس ساسا ىلع لمعي ناك هنb .هبعل ةقيرطب kصتم رم=ا
 هتقو لkخ ءازجلا ةقطنم ىلا لصي ىتح لمعي ناو ةئيطب نوكت نا ةبعللا ديري .عيرسلا ساكعن=ا وذ Mبعkلا نم
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 ادعتسم نكا مل ،2011 فيص يف هنع ةليلق ضورع انيقلت اننا نم مغرلاب .رابتع=اب ةريدج تناك هتايباجيا .وه
.هلمعتسنو هيقبن نا لضف=ا نم .تئافلا مسوlا يف ةريبكلا تايارابlا ضعب توف هنb طقف كلذ ىسنا نا
 .يشlا ىلا ليمي امئاد ناك ،فقوت ةمجهلا تناك امدنع نكلو .ةعرسب ةركلل لوصولا ىلع بردت بيردتلا يف        
 تاحاسم كانه نوكتس =او ةعرسب ةيناث انتاعومجم نوكن نا بجي ناك .انتعرس عم كلذ لعفت نا عيطتست =
 تحت مصخلا نوكي يكل ةركلا رسخن امدنع نولعافتي صاخشا جاتحن انك .بعلlا يف نيريثك Mبع= عم ،ةريثك
 يف تاب يكين هبشي ناك ،ةريبك ةيهش هيدل اضيا ناك .ةميظعلا تاظحللا ىلع رداق ناك هنكلو .ةعرسب طغضلا
 .تيبلل هعم ماعطلا ذخأي نايح=ا ضعبو ،ماعطلا تاقوا يف ئداه امئاد .كلذ
 نا تررطضا .طايتح=ا ةكد ىلع ادجاوتم ناك ناو ىتح يلبميو ةارابم يف كراشيس نكي مل فوتابريب        
 ةربخ وذ بع= جاتحا تنك يننb زلوكس لخدا نا ديرا تنك .طقف Mليدبت عم ينكرت امم ،ينان لخداو ويباف جرخا
 تلواحو ةليوط روهشل يزلوكس لازتعا نع انملكت .كيراك نم =دب لوب تلخدا اذل ،انتاريرمت يف مكحتي نا عيطتسي
 فرتعا .ةيفاك نكت مل مسوlا يف ةارابم 25 نا ناك هيأر نكلو ،يفاضا مسوl ىقبي نا هعنقا يكل ،هيأر ريغا نا
 ةلكشمو ةبكرلا يف Mتيلمع زاتجي نا عاطتسا .ةقيقد 30-25 رخآ يف ةديج ةلاح يف نوكت = هيمدق نا اضيا
 .يئانثتسا .يلاع ىوتسمب بعلي لازي = ناكو ،ةليوط روهشل بعlkا نع هتدعبا Mعلا يف
 لديرف داربل ةصرف يا يطعي مل .ةياغلل kيمج ناك فيصلا كلذ ةيميركتلا هتارابم يف هلجس يذلا فدهلا        
 تعمس اهدعب "تروبس كوت" ىلع .قفصي ناك ،رئازلا بردlا ،انوتناك كيريا .خوراصلاك ةرك تناك .ىمرlا يف
 درابم=و نيوكساج نا لوقي ناك .ثيدحلا رصعلا يف Mيزيلجنا Mبع= 4 لضفا نمض نكي مل لوب نا لوقي عيذlا
 .ءاره نم هل اي .لضفا Mبع= مهلك اوناك دراريجو
 ؟انه ةلكشlا يه ام :لأسا نا يلع ناك ،ةنولشرب ماما لاطب=ا يرود يف انل يناثلا يئاهنلا ةراسخ دعب        
 اننا امبر وه رخآ لماع .هميدقت نوعيطتسي ام نم لقا ىوتسم اومدق انيبع= نم اضعب نا وه ىلو=ا ةقيقحلا
 هنا دقتعا ،مصخلا عم ةيلضف=ا كلت تناك امدنع .تايرابlا يف تاقو=ا مظعم يف انعم ذاوحتس=ا يقبن نا اندوعت
 :ةللذتم رودب بعللاب Mحاترم ريغ اوناك انيبع= نا ةيرظن يف قدصلا نم اضعب كانه ناك .انزيكرتو انتقث فلتا
 يرجي ناكو يسليشت ماما يئاهنلا عبر يف عيمجلا لقرعي ناك يذلا ،كراب جناس يج وا ،زجيج لثم بع= ىتح
 ،سيدلا ،سيدلاف :ةليكشتلا هذهب اوبعل نيذلا ،ةنولشرب ماما ةقيرطلا كلتب ادبا هرن مل .مويلا لاوط بعلlا لاوح
 .ورديبو ،ايف ،يسيم ،اتسينا ،يفاشت ،ستكسوب ،وناريكسام ،لاديبا ،هيكيب
 عم عيرس لدابت دعب انل ةجيتنلا لداع ينور نكلو ةيكذلا يفاشت تاريرمت ىدحا دعب ورديب قيرط نع اومدقت        
 اولجس ايفو وه .نارودلاو كرحتلا كلذب امكحتم يسيم عم ،ةعرسب كرحتلاب ةنولشرب اوأدب اهدعب نكلو .زجيج
 .انيدان يف راس رد نافل ةارابم رخآ يف انتارابم تهنا يتلا فاده=ا
 نا جاتحي هنا ينور تربخاو ةارابlا يف زوفلاب ازكرم لازا = تنك .Mطوشلا Mب ام يف ائطخ تبكترا        
 ةلكشlا تيسن .هتعجش "،كلذ تلعف اذا ةارابlاب زوفنس" .عافدلاْ يبلق فلخ تاحاسlا كلت ىلا يرجلاب رمتسي
 طوشلا نم ةقيقد 15 لوا يف زوفلا اونمضي نا اوعاطتسا مهتايرابم نم ريثك .ةنولشرب ماما بعللا عم ةريبكلا
 15 لوb يسيم ةبقارl كراب هجوا نا نا يل لضف=ا نم ناك .ينيبعkل كلذ ركذا نا يلع بجي ناك .يناثلا
 تامجهلاب موقن نا عيطتسنس انك .زوفنس انك امبر ،ططخلا كلت انلمعتسا اذا .راسيلا ىلا ينور عفدو ةقيقد
 انك نكلو ،انتقطنم ىلا عجرنس انك امبر اذل ،ةبقارم يا نود نم ستكسوب يقبتس تناك تارييغتلا هذه .ةدترlا
 .راسيلا نم مجاهي ينور عم ،ربكا اديدهت ببسنس
 ةيناث تاباصا هجاو ويباف اهدعب نكلو ،يناثلا طوشلا نم قئاقد 10 دعب ايسنلاف لدبا نا ادعتسم تنك        
 تايرابlا كلت لك ببسب .ئاهنلا اذه يف ينع ىلخت ظحلا .ديج ةماع تايئاهنلا يف يظح .فقوتي نا رطضاو
 ىلع دتيانويلا زوف حرسم ،يلبميو يف يسفن ىلع قفشا نا بعصلا نم ناك ،هب تعتمتسا يذلا حاجنلاو ةريبكلا
 .1968 يف اكيفنب
 نكي مل ،انتراسخ تدكأت امدنع .ادبا انل يتأت مل اهنكلو ةينكرلا تاركلا نم ةصرف انيدل تناك نا اندقتعا        
 باهذلا وه ةياهنلا ةرفاص دعب يفاشت هلعف ءيش لوا .ةرl ولو مهقوفتب اورخافتي مل .ةنولشرب نم ةفرجع يا كانه
 ".هيلا لوصولل حمطا نم وه" :مهسفنb اولوقي نا بجي .ةودق نوجاتحي ةركلا Mبع= .زلوكس لوب صيمق ذخأي يكل
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 حبصا نا ديرا ام اذه" ،لوقاو هيلا رظنا تنكو فصنو ماعب ينربكي ناك سينيد .ول سينيد عم كلذ كلما تنك
".هلثم
 لوبو ليفين يراج و انا انملكت .انتيميداكا يف بيردتلا ىلا ةيدجب رظنلاب تأدب ةراسخلا دعب ماي=ا يف        
 رادصا ىلع رداق امئاد ناك انيدان .انتيميداكb رخآ ينف بردم Mيعت نع تركف .ءار�ا نم ريثكلا نع زلوكس
 مل نكلو يلرفيلكو كيبليو ىوتسم سفنب ناك وجايت .ادبا .انم لضفا نكت مل ةمداقلا ةنولشرب ةجومو Mعئار Mبع=
 .مهيبع= ةيقب نع فوخ كانه نكي
 نا تلواح .ليوط تقوب كلذ لاطب=ا يرود يئاهن لبق زنوج ليفب Mمتهم انك .ةياغلل مهم لبقتسملل رظنلا        
 مت دق سراحلا عوضوم .زجيج لدبتسي يكل جناي يلشآ انيرتشا .عيبلا اودوي مل نربكkب نكلو 2010 يف هيرتشا
 روطتي نا عاطتسا هنكلو ،دتيانويلا عم هتريسم يف ةياغلل ةئيس تناك ايخ يد ديفيد ةيادب .ربمسيد يف هلح
 ،ةكراشlاب نوأدبي اوناك يلرفيلكو كيبليوو ،ليافارو ويباف انيدل ناك .ةقئاف لامآ وذ اوناك زنافياو جنيلومس .جضنيو
.Mبوهوlا بابشلا Mبعkلا نم ساسا انيدل ناك .25 ينور ،اماع 24 ناك ينان
 .ةليكشتلا يف هيشوآ نوجو نوارب سيو دوجو لهسيس نكي مل زنوج مامضنا نb فيصلا كلذ 5 انلدبتسا        
 مهل ناكم يا كانه سيل هنا كل مهدهج لك اولذب يذلا Mبعkلا رابخا وه بيردتلا نم ءيسلا ءزجلا .اديج ينومدخ
 عم تثدحت .ةريسlا اهنم انأدب يتلا ةسردlا ىلا انعجر ،رطlا يف ،جيلريميربلاب زوفلا ةريسم دعب .كططخ يف
 ام ىنعم مهف هنكلو ،كلذ نع شقانتن يكل لضف=ا ناكlا نكي مل امب .هلبقتسl هتيؤر نع هتلأسو نسبيج نيراد
 ناك .نوارب سيوب لاصت=ا يف تيناع .عوضوlا حتفن نا انجتحا اذل ةليللا كلت يف ةزاجا هيدل ناك .هيف ركفا تنك
 .ء=ولاو ةربخلا وذ Mبعkلا ء=ؤه نع ىلختا نا يل ةبسنلاب اعيظف
 يمام ،يلرفيلك ،كيبليو انرضحا .زفيرجراه نيوأ نع تيلختو قوفو 30 ـلا نس يف Mبع= 5 ترسخ        
.ابيرقت اماع 24 ىلا نسلا لدعم لزن .ددج Mبع= 3 عم انعقوو ،ةراع=ا قيرط نع اديكامو ،فويد
 مث ،فيدرلاو ةيميداك=او بابشلا قيرف عم ،ءاجر=ا يف نولوجتي مهعدا نا يتطخ تناك ،ليفينو زلوكس عم        
 رثكا نوملعي اوناك مهنb ،لبقتسlا اوعنصي يكل مهيلع ريبك لمح عضأس تنك .انتوق ميقن يكل ةثkثلا نحن سلجن
 Mبعkلا لاخدا :ةليوط Mنسل هلعفا نا دوا تنك ائيش كلذ ناك .انل ابع= حبصت يكل بلطتي اذام دحا يا نع
 .كلذ يف لضف=ا
 امدنع .امبر ةملك كانه نكي مل .دحاو رطسب امئاد .عئار امئاد ناك همييقت .ةزاتمم ءارآب لجر ناك زلوكس        
 تناك هتجهل .ىضوفلا بيبستب حمسُي نا نكمي = دور نا احضاو ناك لوب ،يورلتسن ناف عم لكاشم انهجاو
.طقف هريثي نا =واحم- "؟يزلوكس ،دكأتم تنا له" ،يراج هلأس .حوضولا ةديدش
 ينوتو نيار ميج ،سينيجكام لوب ،نkيف كيم ،ريلكم نيارب انيدل ناك ،يبيردتلا بناجلا يف ،ةلحرlا كلت يف        
 �نيوكو رومكkب نوتيلك .قطانlا هذه يوقا نا تدرا .ةيميداك=ا Mجيرخ وا دتيانوي Mبع= اعيمج اوناك .نkيو
 .ةيمنتلا بناج نم ءايش=ا ضعبب اوماق نشتروف
 يدل نوكيس ،لاطب=ا يرود يئاهن يف ةلبقlا ةرlا يف ةنولشرب هجاون امدنع" :يسفنل تلق ،قيقحتلا دعب        
 .ىرخا ةرم انبيذعتب هل حمسأس نكا نل ".يسيم نوهجاوي وزانفياو جنيلومس وا ،جنيلومس و زنوج



   

20

م$ع"ا

 لوب .اهتقو ادانارج ةانق يف ناك يذلاو ،يترهود لوب ىعدي قيدص نم تناك م4ع2ا نم اهتيقلت ةحيصن لضفا
 نع ىلختت تنا .ءيش نع كربخأسو ةيفحصلا كتارامتؤم تدهاش دقل" :لاقو اموي يلا ىتا .عئار باش ناك
 ".نوسجريف سكيلا هجو عضو ةآر_ا ىلا رظنا .كقلق مهيرت كنا .ةاراب_ا
 دعاست ةقيرط تسيل هنم يناعت يذلا باذعلا راهظا .ادبا ةفاحصلا ةهجاو_ ةقيرط تسيل رصاحم روهظلا        
 مل .ةفيظولا تابوعص رهظا تنك ةحيصنلا كلت يناطعا امدنع .احيحص ناك لوب .تبسلا موي زوفي نا قيرفلا
 انك ام لكو يدانلا ةمارك نع عفادا نا يتفيظو تناك .بيذعت ةفرغ نوكي نا يفحص رمتؤ_ حمسا نا عطتسا
 .تاقو2ا مظعم يف راوحلاب مكحتا ناو روم2ا مامز يف مكحت_ا انا نوكا نا امهم ناك .هلعفن
 تلصو .تدعاس ةربخلا .اينهذ يسفن تزهج ،يسفن تبرد ،ملاعلا هجاوا يكل ةفرغلا كلت ىلا لخدا نا لبق        
 اوناك نايح2ا ضعب يف .هيلا لوصولا يفحصلا ديري ام ملعا نا عيطتسا تنك ثيح ةعمجلا موي رمتؤم يف ةطقنل
 مهأرقا تنك ".يناثلا عوضو_ا يف لخدأس اناو ،كلذب أدبا تنا ،انسح" :ضعبل نولوقيو ،نولوقيس ام ىلع نوقفتي
 يفحص ليطي امدنع بحا تنك .ربكا ةعرسب لمعلاب يلقع أدب ،كلذ ىلا ةفاض2اب .كلذ ةربخلا ينتطعا .اعيمج
 "؟ةياغلل |ئيس متنك اذا_" :اهرصقا تناك ةلئس2ا بعصا .يتباجا زهجا نا يل حمسي كلذ نz هلاؤس
 يهتنيو ،كريكفت ءانثا عاطتس_ا ردق ةباج2ا ليطت .كتباجا ةلاطا يف ببستي ةداحلا ةلئس2ا نم عونلا كلذ        
 امئاد نوكي نا بجي يذلاو ،كقيرف فعض طاقن رهظت 2 يكل ةقيرط كانه .مهل اهلك كتايح نع اثدحتم فاط_ا كب
 كلقع ةمدقم يف كلذ نوكي نا اضيا بجيو ،مايا 3 دعب ىرخا ةارابم كيدل نوكي نا نكم_ا نم .امئاد .كتيولوا
 .يفحص رمتؤم يف ةفقثم طاقنب زوفلا سيل ،مه_ا وه ةاراب_ا كلتب زوفلا .كباوجتسا متي امدنع
 اهيف ركفا تنك يتلا ءايش2ا تناك كلت .ءابغب ةباج2اب ةكوحضا كسفن نم لعجت 2 نا وه ثلاثلا فدهلا        
 تنك امدنع ركذتا .هيلا لصا يكل |نس كلذ ذخا ،ريبكلا هابتن2او يعولا ،ةراه_ا .نخاسلا يسركلا يف تنك امنيح
 ءاوهلا ىلع تلق .يدنلتكس2ا داحت2ا لبق نم تايرابم 6 ةد_ فاقي2ا نم يكتشا اناو باش بع4ك زافلتلا ىلع
".ادنلتكسا يف )زيلجن2ا دنع اميدق ءاضقلا ىلا ةبسن( ة_اظلا ةيئاضقلا ةئيهلا يه هذه ،معن :ةرشابم
 ريثت نا يه كتفيظو نا نظت كنz .يدانلا يلا مدقلا ةركل يدنلتكس2ا داحت2ا نم ةلاسر تلصو اروف        
 بتكا اناو فاط_ا يب ىهتنا نكلو ادنلتكسا يف مويلا كاذ اديج تنك .هيلع تمدن ءيش لوقت نا عيطتست ،هابتن2ا
 ةيئاضقلا ةئيهلا نع قيلعتلا - كلذب تيتا ميحجلا قحب نيا نم :ينلأس برد_ا .يتاقيلعت اهيف حرشا ةلاسر
"؟ةدسافلا
.هل تلق "،ديج كلذ نا تننظو اباتك أرقا تنك" .يقيلعت لوصا يفخا نا عطتسا مل        
 دق هنا تررق ىتح |نس 7 ـل ماد يذلاو ،يس يب يب ـلا عم تناك يعم تثدح ةلكشم لوطاو ربكا عبطلاب        
 شتام ةلجم يف ةلاقم اهنم ،يل ةبسنلاب ةريثك تاقياضم كانه تناك .2011 سطسغا يف مز4لا نم رثكا لاط
 ويام 27 يف هرشن مت يذلاو ،"هنباو يجريف" ىعدي يقئاثو جمانرب ناك هدح نع داز يذلا رم2ا نكلو ،يد اذ فوا

 ماتس باي ت2اقتنا ىلا اورظن .نوسيج ينبا ىلع ةفينع ةقيرطب اومجهت ثيح ،3 يس يب يب ةانق ىلع ،2004
 متي نا لبق ."يسنيجيا ستروبس تيلا" عم نوسيج طروت ىلا لوصوم هنا انيجير ىلا يبيات وميسامو امور ىلا
 يف لمعي نا نكمي 2 نوسيج نا تررق اهنكلو ئطاخ لمع يا نم تيلاو نوسيجو انا ينتأرب دتيانويلا ةرادا ،ثبلا
.ت2اقتن2ا قوس يف ن�ا دعب يدانلا
 .ةئطاخلا اهتاماهتا نع رذتعت مل يس يب يب ـلا        
 لقو جمانربلا كلذ دهاشو بهذا" ،هل تلقو يناري يكل يس يب يب ـلا نم نو_اس رتيب ىتا ،كلذ راثآ نم        
  .ةركفلا كلت دض اوناك نوسيجو يماح_ا نكلو ،مهيلع ةيضق عفرا نا تدرا ".يس يب يب ـلاك ةانق ىوتسمب هنا يل
 .بارض2او ف4خلا اذه يهنتس ادانارج ةانق مايا ذنم يعم ةميدقلا هتقادص نا نو_اس دكا
.يل لاق "،ن�ا رتسشنام يف ةسسؤم تحبصا يس يب يب ـلا"        
                          



   

                  
 ةلباقم يف هنباو يجريف جمانرب نع ملكتا نا تناك هتطخ .ةباجا دجا مل ".اورذتعت نا مكيلعو" .تلق "،عئار"        
 .يس يب يب ـلا مقاط عم يت4باقم تلمكاو ةياهنلا يف فلتخن نا انقفتا اننكلو ؟كلذ لعفا اذا_ .جنيدلاب ريلك عم
 .تقولا كلذب يتطقن تبثا دق تنك
 رظنا .سامحلا نم تدازو رثكا ةيفانت اهتلعج امدنع م4ع2ا ءاوجا تريغ ياكسلا ةانق ،رثكا ماع لكشب         
 نوسجريف" :ناك يتباجا ناونع .يفحص رمتؤم يف اهنع تلئُس دق .2013 عيبر يف زيراوس ةضع ةيطغت يلا
 9 ةد_ افاقيا ىقلت انوتناك نz هب نورعشي ام ملعا" ،تبجاو زيراوس نع 2اؤس ينولأس ."لوبرفيلل ةقفشلاب رعشي
 نم مغرلاب .رهشا 9 برج ،تايرابم 10 ىسنا - تناك يتقطن ".وف جنوكلا ةقيرط ىلع عجش_ هلكر ببسب رهشا
 .زيراوس وحن ىسzاب رعشا تنك يننا حرتقي اناونع اومدختسا ،كلذ
 :ناك ينولأس يذلا لاؤسلا ."يسليشت ىلا بهذيس وينيروم هيزوج نأب لوقي نوسجريف" :ناك رخآ ناونع        
 لبق_ا مسو_ا يف موصخلا ربكا نمض نونوكيس يسليشت نأب تلق "؟لبق_ا ماعلا يف لو2ا كمصخ نوكيس نم"
 نوسجريف :حبصا ناونعلا .مهل اعفاد كلذ نوكيس ،عجريس وينيروم ناو ةحيحص تناك فحصلا نا ول تفضاو
.يسليشت ىلا عجريس وينيروم نأب لوقي
 رهظ ناونعلا كلذ ".هتيأر ،ملعا ،كلذب سأب 2" ،لاقو ينباجا .هل حرشا يكل وينيرو_ ةيصن ةلاسر تلسرا        
 .مهي 2 كلذ نكلو يسليشت يف وينيرومب رم2ا ىهتنا .قئاقد 10 لك
 بعصلا نم ناك ةياهنلا يف نا ترعش .ابعص هتدجو يذلا يرصعلا م4ع2ا يف ريغتو ةدح كانه ناك ،اذل        
 تيتا امدنع .مهيف ةقثلا لهسلا نم نكي مل هنا ةجردل طغضلا نم ريثك تحت اوناك .|يفحصلا عم تاق4ع نوكا نا
 |ب نوجك تايصخش .ينينس رخاوا يف مهنم يسفن سرحا تنك امك سيل نكلو ضعبلا نم رذح تنك ،رتسشنا_
 يئاقدصا يدل ناكو .نيديج بابش .ر4يم فيتس .ركاو ديفيد .نوتنروث ليب .|عئار بابش اوناك �يف رتيبو
.ادنلتكسا نم ىمادقلا
 و يتفرغ يف فاط_ا انب ىهتنا يلايللا ىدحا يف .ةفاحصلا نم بابشلا عم ةليلل جرخن انك ت2وجلا يف        
 ىلع )ءاذحلا رقنب يا ،ةيدنلري�ا ةقيرطلا( يرقنلا صقرلا صقري ناك ثيح ةبيجعو ةبيرغ ةلاح يف ناك ونيب
 :لوقي اتوص تعمسو فتاهلا نر امدنع ،11 ةعاسلا يلاوح يف ،يريرس ىلع تنك ىرخا ةليل يف .يتلواط
 "؟مويلا زويه كرام عم يسكات ةرايس يف تنك كنا ركنت وا دكؤت نا عيطتست له !سكيلا"
 ".ةيبوروا ةارابم يف خنويم نريابل ةليللا بعلي ناك هنz ،نوج ،ادج بعصلا نم كلذ" ،هل تلق .|ب نوج ناك        
 ".ةاراب_ا كلت تدهاش ،حيحص هآ" :نوج لاق        
 .فتاهلا تطبخ        
 .سلجو ".يراذتعا لبقتس كنا ملعا .سكيلا اي ةرم نويلم كل رذتعا" .ةعمجلا موي اهدعب نوج ىتا        
 لاجرلا سكع ةيمسر ريغ سب4م نودتري اوناك نيذلا بابشلا |يفحصلا نم ريثكلا انيدل ناك ةياهنلا وحن        
 ةبعص ةفيظو اهنا .اقح ينبجعي مل هنكلو ،ليجلاب طوبرم ءيشلا ناك امبر .يتريسم |نس لوا يف مهتفرع نيذلا
 دعب رظحب تمق .ن�ا هل دوجو 2 كلذ .عوضو_ا جراخ ىسنا .مهئاسؤر نم ريبك طغض تحت مهنz بابشلا ء2ؤهل
 2 ينورو انا يننا لاق هنz رخآ يفحص ترظح .عوضو_ا جراخ تاقيلعتب اوتا مهنz 13-2012 يف |يفحصلا
 .ئطاخ .كلذ ةيؤر نوعيطتسي اوناك يدانلا يف نم لك ناو - ةيبيردتلا صصحلا يف ادبا ثدحتن
 مل يتلا ءايش2ا ضعب ىلع نورشؤي اوناك يفحصلا انمقاط نايح2ا ضعب يف نكلو ،فحصلا لك أرقا مل        
 ،راذتعا نع اما .لا_ا كلفلكي كلذ نكلو ،لعف ةدرب يتآ تنك |نس لبق .كقهرت نا عيطتست ةيلمعلا .ةحيحص نكت

؟ضرغلا وه ام اذا .ةيفلخلا ةحفصلا يف ريبك ناونعب ةصق نع ادج ةديعب تناك 11 ةحفصلا يف ةأبخم ةملك 40
 يف تنك انا ،ىرخا ةرم مكل لوقا .ةياورلا نم مكتخسن لبقا 2 انا :لوقأس تنك |يفحصلا رظح نع        
 جئاتن نم يناعي |كسم باش تنك اذا .احجان تنكو دتيانوي رتسشنام يف ليوط تقو تيضق يننz ،يوق بصنم
 تناك ةغلاب_ا نا ملعا تنك يننz ةقفشلاب رعشا تنك ت2احلا رثكا يف .فلتخم نوكيس ناك ةصقلا روحم ،ةبيخم
 لصاوتلا عقاومو ،ةينورتكل2ا عقاو_ا ،ياكسلا تاونق هجاوت فحصلا .لاج_ا كلذ يف ةيسفانتلا ةعيبطلا رامث ىدحا
 .يعامتج2ا
 نا عيطتسيو اديج م4ع2ا فرعي صخش ،ريبخ يفحص مقاط كلمي نا بجي جيلريميربلا يف بردم يا        

                 



   

                        
 قئاقحلا نوكت امدنع بتاكلا رذحت نا عيطتست نكلو اعيمج مهفاقيا عيطتست 2 .ةمات ةعرسب صصقلا عم لماعتي
 24 ةد_ ،موي لك .لكاش_ا نم كصلخي نا ريبخلا صخشلا كلذ عيطتسي ،معدك .حيحصت ىلا جاتحتو ةئطاخ
 رثكاو رثكا ادقعم ارما حبصي ةفاحصلا عم لماعتلا .اراركتو ارارم ةصق ةداعا متيس .لمعت زوين ياكس ،ةعاس
 .|بردملل
 .ةيبلسلاب ئلتمم نوكيس يفحصلا رمتؤ_ا .4يف نوتسآ يف بعص تقو نم يناعي تربم2 لوب ناك اذا 4ثم        
 لوب ،دتيانويلا يف ةبعصلا |نسلا تهجاو امدنع .كلذل برد_ا دعي نا عيطتسي ةفاحصلا فرعي صخش طقف
 ىلع حسما ،ةآر_ا ىلا رظنا ،يفحصلا رمتؤ_ا ىلا لخدت نا لبق .مهل معط كنأك ،رتوتم تنا" :يل لاق يترهود
 ".كيلع اوضقني نا اوعيطتسي نل مهنا نم دكأت .هلوق ديرت ام عمجاو ،مستبا ،كهجو
 موقتو عضولا رياست نا بجي تاقو2ا مظعم .هلعفت نا كيلع ام كلذو .ةياغلل ةعئار ةحيصن كلت تناك        
 تنك .اناونع مهطعت 2 نكلو .طغضلاب رعشت عبطلاب ؟طغضلاب رعشت له :وه يعيبط لاؤس .هعم اديج لماعتلاب
 زكرت كنا ،راط2ا كلذ يف .بيردتلا دعب كلذب نوموقي |برد_ا نم ريثكلا .بيردتلا لبق ةيفحصلا تارمتؤ_اب موقا
 م4ع2ا ريدم ،دنسنوات لوب ناك ،احابص ةعساتلا يف يفحص رمتؤم يدل ناك امدنع .رمتؤ_ا سيلو بيردتلا ىلع
 .هعقوتا نا بجي اذام نع رم2ا يل صخلي انيدان يف
 ةحيضف نع وا ،زيراوس زيول ةضع ةثداح نع ينولأسي نا نكم_ا نم هنا ،لاث_ا ليبس ىلع يل لوقي ناك        
 كلتل نيرفوت_ا |بع4لا نع يثيدح أدبا امئاد تنك .يكسفودنافيل لثم بع4ل ضرع ميدقت وا ،قابسلا يف |فلودوج
 نايح2ا مظعم يف تناك زيادانس اذ .تايصخشلا ،ةاراب_ا لاوح عيضاو_ا ىلا لوحتي زيكرتلا ناك مث .ةاراب_ا
.لاث_ا ليبس ىلع ،ديجلا كيراك لكيام ىوتسم .ددحم ءيش نع اعوضوم أدبت نا لواحت
 مت دق .ءيسلا ميكحتلا لكاشم نع ثدحتلا ةيفيك وه يدحت بعصا .ةيفحصلا تارمتؤ_ا يف ديج ةداع تنك        
 نكا مل .ماكحلا سيلو ،مدقلا ةركل اهعضا يتلا ريياع_ا نع تناك يتطقن نz ماكحلا نع يتاقيلعت ببسب يميرغت
 ىوتس_ا نم عقوتا نا قحلا لماك يدل نأب ترعش ،بردمك .مهسفنأب ماكحلا اهعضي يتلا ريياع_اب امتهم
 .اولعفي نا بجي امك مهلمعب نوموقي 2 ماكحلا ،عمجكو .اهنوريدي يتلا ةاراب_ا لثم ايلاع نوكي نا يميكحتلا
 .ءاره كلذ نكلو ،ن�ا ةمئاد ةفيظوك ميكحتلا نع نوثدحتي
 اونوكي نا يف ةبغرلا ينبجعت .2افطا نونوكي امدنع ،كلذ ىلا ام وا 16 ـلا نس يف نوأدبي مهمظعم        
 ،|مدقو تاشنا 6 هلوط .انه يتيسور وتربور يلاطي2اك 2اجر دهاشا نا ديرا تنك .كلذ ىلا جاتحت ةبعللا .اماكح
 ىرا نا بحا تنك .رم2اب مكحتي .|بع4لا يدهي نا عيطتسي ،بعل_ا قوف ريطي وهو ،مك4مك ،ةطلستمو ةيدايق ةينب
 .ةحيحص ةقيرطب قبطي وهو حيحصلا مكحتلا ةدهاشمب عتمتسا .تايراب_ا يف نيزاتم_ا ماكحلا
 نوكلمي مهعيمج .نزولا وا ةئافكلا ةلق ببسب جيلريميربلا يف مكح نم صلختت نا بعصلا نم نوكيس ناك        
 يف اومكحي يكل ةعاربلا كلتب اوسيل بابشلا ماكحلا ،كلذ ىلا ةفاض2اب .ةياغلل ةيوق كلت ةيعمجلا .|يماحم
 .ن�ا مهنوكلمي نيذلاب نوكسمتي مهنا ،اذل ،يرودلا
 يف هنع ييأر ءادباو ثدحتلا لهاجتا نا يلع ناك امبر يذلا ةبعللا يف ديحولا ءزجلا ناك ميكحتلا        
 دعب بغضلاو مجهتلا اذل ،اندعاسي يميكحت رارق نم نيديفتس_ا نم انا نوكا امبر ،يلاتلا عوبس2ا يف .ت4باق_ا
 .يزييمت بضغك مهفُي نا نكم_ا نم ئطاخ دحاو رارق
 بحا .ةيندبلا مهتقايل يف مهدعاسا يكل بيردتلا ىلا مهرظحا تنك نيدربآ يف .ماكحلا داحتا معدا انا        
 ةركلا يف اريثك ةدجاوتم ةقايللا نم تايوتس_ا كلت نا نظا 2و .ةديج ةيندب ةقايلب مكح ىرا نا بحا .ريياع_ا
 يف مهتعرس نوكي نا بجي .ريياع_ا سايقم ماظن نوكت 2 نا بجي اهعطق نوعيطتسي يتلا ةفاس_ا .ةيزيلجن2ا
 يكل ؟تقولا راطا ءانثا نمي2ا فرطلا ىلا اولصي نا نوعيطتسي له ،ةدترم ةمجه كانه اذا .بعل_ا لاوح يرجلا
 ناك امدنع ،لاطب2ا يرود يف 2009 ماع لانسرآ ماما يئاهنلا فصن يف انتارابم تدهاش اذا ،2داع نوكا
 لأست تنا اذل .لجسن يكل يناوث 9 انم بلطت .انلجس امدنع فلخلا يف ادراي 20 لازي 2 ناك ،مكحلا يتيسور
 .كلذ ربدتي نا عيطتسي نم طقف تلوب |سوي .يناوث 9 يف ةدراي 100 ـل يرجي نا مكح
 كلذ نا نوملعي مهنz ةيلاعلا ةرهشلا وذ صاخش2ا نوفدهتسي اوناك ةركلا داحتا نأب ترعش ،ةدعاقك        
 ماما ةئيذب ظافلاب هوفتلاب ماق امدنع ،ماه تسيو ماما ينور نيو ةثداح تيأر اذا .اهنوديري ةرهش مهل رظحيس
 سيل هنا ناك ببسلا .تايرابم 3 ةد_ فاقيا ىلع ىقلت ينورو ،مكحلا ىلع اطغض اوسرام مهنأب انرعش ،ارماكلا

                   



   

                  
 |بع2 انيأر ةرم مك نكلو ،كلذ مهفت عيطتسا .زافلتلا ىلع ظافل2ا كلتب هوفتي بع2 اوري نا لافط4ل ديجلا نم
 ؟|نسلا ىدم ظافل2ا كلتب نوهوفتي
 ،ديدجلا سيئرلا ،كياد جيرج .ةيزيلجن2ا مدقلا ةرك ءارو ربد_ا لقعلا ناك نم ملعت نا نكم_ا نم نكي مل        
 نوكت نا عيطتست 2 صخش 100 نم ةنوكم ةنجل .تارارقلا ذاختاب |طبتر_ا صاخش2ا مقر نم للقي نا رطضا
 نم ةمظن_ا ليغشت نم 2دب "مدقلا ةرك يف اومهاس" نيذلا صاخش2ا ميركتل ةدوجوم ناجللا هذه .ةلوقعم ردصم
 مادقا 5 ـب اهنم نوجرخيو |شناو مادقا 6 لوطب مهو اهيلا نولخدي |حلص_ا .ةيسسؤم ةلكشم اهنا .لكاشم نود
 .تاشنا 4 و
 هنا ىلع وسرويد يدنآ مكحلا ةثداح تركذ فحصلا ىدحا .ازاتمم ةداع ناك ةريبكلا تايراب_ا يف انكولس        
 ةركلا داحتا تبضغا "،مهصخي 2 كلذ" ،يلوق .ةدشب هعم انلماعت يذلاو ،ماتس بايو |ك يور لبق نم قياضُي
 ةدحو لمعب ادبا ابجعم نكا مل .يزيلجن2ا داحت2ا سأك سيلو ،ةطبارلا سأك اذه نا ىلا ترشا اضيا .حوضوب
 .|للا يزيلجن2ا داحت2ا
 ةطقن نع ثدحتا نا لواحا تنك ،2009 فيرخ يف ةيندبلا هتقايل ببسب يلياو ن2آ داقتنإب تمق امدنع        
 2-2 ةجيتنب لداعتلا دعب هداقتنإب تمق امدنع ادئاز انزو لمحي ناك يلياو ن2آ ييأر يف .ماكحلا ةقايل يهو ربكا
 .ةديج ةقايل وذ امكح تبلطت ةاراب_ا ةعرس" :ناك لكاشم يل ببس يذلا قيلعتلا .دروفارت دلو2ا يف دن2ردناس عم
 ةيناث 30 ذخأي ناك .ديصلا ب4ك لثم يرجلا نوعيطتسي ىرخ2ا تايرودلا يف اماكح ىرت .ةديج هتقايل نكت مل
 ".افيخس رم2ا ناك .ةحارلا ىلا جاتحي ناك .بع4ل ةقاطب عفري يكل
 ةيدج ةلكشم رهظا" نا تناك يتين نا تلقو يلياو ن�2 هتببس دق يصخش كابترا يz اهدعب ترذتعا        
 .لوبقم ريغ كولسب يزيلجن2ا داحت2ا لبق نم تمهُتا ،دن2ردناس ةارابم نم اموي 16 دعب ،نكلو ."ةبعللا يف ةمهمو
 كرام مكحلا نع تاقيلعتب تمق يننz 2007 يف ىرخا ةرمو ،2003 يف ،ةكدلا يف دجاوتلا نم |ترم يفاقيا مت
 ببسب تايرابم 5 ةد_ سامتلا طخ ىلع دجاوتلا نم يرظح متو اهينج 30,000 تمرغ ،اهدعب .جربنت4ك
 ،يلياو ن2آ نع يتاقيلعت دعب. 1-2 ةجيتنب يسليشت نم انتراسخ دعب نوسنيكتا نترام مكحلا نع يتاقيلعت
 .افيفلا ةقيرط ىلع فاقي2ا نوكي نا حرتفا رتنيو فيج قباسلا مكحلا
 لوب ماهارج نا ملعا .ةياغلل ليوط تقول جيلريميربلا يف نيزاتمم اماكح كلمن مل اننأب ترعش ،ةياهنلا دنع        
 ،هاوتسم نم بلس يذلا رورغلا كلذ هيدل ناك .تارارقلا ردصي نم لضفا ناك هنكلو ،رورغ_ا لجسلا كلذ كلمي ناك
 رتسشنام يف يتقو ءانثا مكحي نم لضفا ناك .ههجاوت نا بعصلا نم ناك ،كلت هتابون ىدحإب يتأي ناك امدنعو
.دتيانوي
 دض افده يطعيو ،دروفارت دلو2ا يف فلا 76 وا دليفن�ا يف عجشم فلا 44 ماما مكح لمعي امدنع        
 دض رارق رادصا ىلع ةردقلا :رخآ قراف اذه .مهنم ريثكلا يف كلذ رثؤي ،|عجش_ا حيصيو فيضتس_ا قيرفلا
 |ب ةدئاسلا رعاش_اب رثأت دق هنا لوقلا بجي امك شغي مكحلا نا لوقلا حصي 2 .ريهامجلا حايص دض ،جاوم2ا
.ريهامجلا
 ةقلغم ةئيب تناك اهنz ،ةيعوضوم تارارق رادصاب موقي نا مكحلل ناكم بعصا ناك بلغ2ا ىلع دليفن�ا        
 .ةبعللا ءاجرا لك يف لب طقف لوبرفيل يف سيل ،ماكحلا ىلع ريهامجلا نم ،اضيا يفيوخت لماع كانه .ةياغلل
 بهذ ول اديج رم2ا نوكيس امبر ،اذل .مويلا ثدحي يذلا جايته2اب باصت نكت مل ريهامجلا ،اماع 40 لبق        
 يكل اقوشتمو امتهم نوكأس تنك ،لاث_ا ليبس ىلع .هتارارق حرشي يكل يفحص رمتؤم ىلا فرشم عم مكحلا
 سرام يف دروفارت دلو2ا يف ديردم لاير ماما لاطب2ا يرود يف انئاقل رادا يذلا يكرتلا مكحلا يأر عمسا

 .اعورم ناك يذلا ،ينان درط نع هلوق دوي ام ىلا عمتسا ناو ،2013
 ةيذحا ىلا رظنا .روطتلا فاقيا عيطتست 2 .مام�ل ةوطخ نوكتس تناك امبر مكحلل ريصق يفحص رمتؤم        
 ملو مدقلا ةرك ىلا ةريبك غلابم نولخدي اوناك |عناصلا نكلو ،امامت ثيدحلا ءاذحلا ةركف دض تنك :مدقلا ةرك
 ةيدرو ةيذحا اورتشي نا راغصلا لافط2ا لعج ،اريثك تداز دق ن�ا ليحلا ىوتسم .مهعدري نا دحا عطتسي
 كطبرب موقن نا عيطتسن :بع2 عم عيقوتلا ةيقافتا نم ءزجك صيمقلا يعناص مدختست ةيدن2ا نم ريثكلا .ةيلاقتربو
 .ةيذح2ا ل4خ نم كلذ نوكيو ،ةيناث مهلام ىلع اولصحي نا بجي .كلذ ىلا امو ،ساديدا وا يكيان عم دقعب
                        



   

                   
 نيذلا ماكحلا نكلو .انقرف وحن نيزيحتم اعيمج اننz ،ماكحلا عم ادبا نيديعس نوكن نل نيدهاشمو روهمجك        
 يعيبطلا هلمعب موقي نا صخشل ليحتس_ا نم .لاجرلا ةرادا يف 2ا ،نوحجني 2 ةمئاد ةفيظوك ميكحتلا نوذختي
 ماكح كانه نوكي نا بجي .ماظنلا يف للخ كانه ،اذل .ميكحتلا جمانرب همدقي يذلا بيردتلا عباتي لازي 2 وهو
-نوبا-نوترب ىلا لساكوين نم نورفاسيس فيك - لوقت نا نكم_ا نم .موي لك كراب جروج تنيس ىلا نوبهذي
 اذا .لاث_ا ليبس ىلع ،يسريب ناف نبور .رتسشنام يف اتيب هل دجن ،ندنل نم بع2 عم انعقو اذا ؟موي لك تنرت
 .مويلا هنوكلمي يذلا لا_ا عم ةصاخ ،جيلريميربلا ةيدناك |فرتحم اونوكي نا بجي ،يميكحت ماظن لضفا نوديري
 ناك نا .تاوطخلا هذه ذخz لاوم2ا |صقان مهنا اموي لاق ،|فرتح_ا ماكحلا ةرادا سيئر ،يليار كيام        

 رايلم 5 ملتست امدنع فرتحم يميكحت ىوتسم مدقت يكل دراو_ا كلمت 2 مدقلا ةرك نا ةياغلل بيجع هنا ،احيحص
 .ىلو2ا ةجردلا يرود ىلا ةطباهلا ةيدن2ا اهق4تت يتلا غلاب_ا يف ركف .فيخس كلذ .زافلتلا تاونق نم حابرأك هينج
 ةقيرطب كلذ لعف متي نا بجي .كلذ سكعي نا ماظنلا ىلعف ،ةمئاد ةفيظوك ميكحتلا اوذختي نا ماكحلا دارا اذا

 .امامت ةحيحص
 يف تنك .لبق_ا عوبس2ا يف ةيناث كوري نل مهنا نوملعي مهنz رورغ مهيدل لاطب2ا يرود ماكح ،ابوروا يف        

 ماع ةنولشرب يئاهن يف ،انيلوك يجيولرييب :ي_اع مكح ربتعي مكحلا ناك ثيح دحاو يئاهن كانه ناكو تايئاهن 4
1999. 

 .مكحلا ببسب لب |بع4لا ىوتسم ببسب سيل ،وينيروم هيزوج ماما ابوروا يف |تمهم |تارابم ترسخ        
 ناك يذلا زلوكس فده باستحا مدع نكي مل مويلا كلذ هذختا رارق أوسا .قدصت 2 تناك 2004 يف وتروب ةارابم
 لبق نم هطاقساو هتلقرع مت ،قئاقدلا رخآ يف |عفاد_ا نم ودلانور صلخت امدنع .مهيلع |فدهب |مدقتم انلعجيس
 ،اهب اومدقتو ةركلا وتروب اوذخا .بعللا لمكي نا ررق ةحاسلا مكح نكلو أطخلل هتيار عفر ةيارلا مكح .رسي2ا ريهظلا
 نم ةربخلا نم ريثكلا انيدل اذا .عئاضلا لدب تقولا يف اولجس مث اهصلخ درواه ميت ،ةرح ةبرض ىلع اولصح مث
 .ابوروا يف اندض ةئطاخلا ةيميكحتلا تارارقلا
 |ب قيرفلا وه ام ملعت له" :رتن2ا رابك دحا يل لاق امدنع ن4يم رتناو ن4يم يس يآ ةارابم ارضاح تنك        
 ةاراب_ا نونظي 2 ايلاطيا يف .شغ اهيفو ةدساف نوكت دق ةاراب_ا نا ادبا نونظي 2 ،ارتلجنا يف ؟نايلطلاو زيلجن2ا
 ".شغلا نم ةيلاخ
 ماكحلا |ب لصاوتلا .اديج كلذ ناك .بع4لاب مكحتلا يف روطت كانه ناك ،يباجيا ءيشك ،ارتلجنا يف        
 ذاختا ىلع نيرداق اونوكي نا بجي مكح هيف ارود نوكلمي نيذلا صاخش2ا .قباسلا نع رثكا ءانب ناك |بع4لاو
 نا نكمي مكحلا نا كربخي يناسن2ا رصنعلا .ةعرسب تارارقلا اوذختي يكل ةردقلا اوكلمي مل مهنم ريثكلاو ،تارارقلا
 2 ةئطاخ تارارق نوذختي نيذلا .رثكا ةحيحصلا تارارقلا ذاختإب نوموقيس مهنم نيديجلا نكلو .ائطاخ نوكي
 .ددحمو قيض تقو ءانثا ةحيحصلا تارارقلا ذاختا يف ةبهو_ا نودقفي طقف مهنا .|ئيس ماكح اونوكي نا طرتشي
 انك .كتارارق ذاختا هنا ؟ريخ2ا ثلثلا يف قرفلا ببسي يذلا ام .|بع4لا عم ثدحي هسفن ءيشلا ناك        
 جنرطشلا ةبعل ملعتي نا بع2 لك ربجا فوس ،ىرخا ةرم ةيادبلا نم تأدب اذا .تقولا لاوط |بع4ل كلذ نع ثدحتن
 تاعاس 4 وا 3 كنم ذخأي نا نكم_ا نم ،ةرم لوz جنرطشلا ملعتت امدنع .زيكرتلا ىلع ةردقلا كلذ مهيطعي يكل
 ،ةعيرس تارارق .رم2ا ىصقا وه كلذ ،ةيناث |ث4ثلا وذ جنرطشلا بعلب أدبتو هنقتت امدنع نكلو .ةبعللا يهنت يكل
 .مدقلا ةرك يه كلت .طغضلا تحت
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 19 ـلا دتيانوي بقل

 .لربرفيل مقرل انميطحت نع مئاد لاؤس كانه ناك ،19 ةرملل يزيلجن5ا يرودلا بقل هل/خ انققح يذلا تقولا ءانثا
 ريبكت متي يكل عاد انه نكي مل اذل ،لاح يا ىلع ماي5ا نم موي يف 18 ـلا مهت5وطب ىطختنس اننا امئاد تدقتعا
 اننأب امئاد ترعش ائيش ناك هنكلو .طقف مسو^ا ىلع انزيكرت نوكي نا ديرا تنك .تاذلاب مسو^ا كلذ يف عوضو^ا
 .هققحن نا جاتحن
 يل ةوزغ لوأب تمق امدنع ،تانينامثلا يف ةيزيلجن5ا ةركلل رشؤ^ا اوناك شلجلاد-سينواس عم لوبرفيل قرف        
 ترضحاو نيدربآ عم مهنم تيناع دق تنك .ةياغلل ةبعص تناك ةيلوبرفيللا قرفلا هذه .دودحلا بونج يف بيردتلا يف
 انبعل ،يردوتيب يف 0-1 ةجيتنب انرسخ دق انك ةيبورو5ا ت5وجلا ىدحا يف .رتسشنام ىلا يعم تايركذلا كلت
 ءيشلا تلعف .لو5ا طوشلا دعب 0-2 ةجيتنب نيرخأتم انك كلذ نم مغرلاب نكلو ،دليفنzا يف ةقيقد 20 لوy اديج
 ،بابش اي ايه" ،لاقو ،يفراج ورد ،مهنم دحاو ىتا ،{بع/لا جرخي ناك امدنعو ،ليدبتلا ةفرغ يف امود هلعفا يذلا
".ةارابملل عجرنسو {عيرس {فده
 {عيرس {فده ليجست نع ملكتي ناكو ،دليفنzا يف )ةدوعلاو باهذلا يتارابم ةجيتن( 0-3 ـب نيرخأتم انك        
 ببسب ورد نم نورخسي {بع/لا ناك اهدعب ".ينب ،كيف �ا كراب" :تلقو ورد ىلا ترظن .انل تناك ةاراب^ا نأكو
".رافروف ماما بعلن نكن مل اننا ملعت" ،نولوقي اوناك .هتلوقم
 ةركلا ذخأت نا ليحتس^ا نم ناك ،كماما 0-1 ةجيتنب مدقتي ميظعلا يلوبرفيللا قيرفلا كلذ ناك امدنع        
ً ايا :نوسموت ،نوسنيرول ،نسناه .بعللا عسوي ناك سينواس .ةيحيرا لكب بعل^ا لاوح ةركلا نولقانتي اوناك .مهنم
 نوكلمي نولازي 5 اوناك ،دتيانويلا ىلا تلقتنا امدنع .ةركلا عم ةيحير5ا لماك يف اوناك فلخلا يف ةبيكرتلا تناك
.ىرخا ةرم مهعفر طقف يلزدريب رتيبو سنراب نوج ءارش .{بع/لا نم عونلا كلذ ،جيردلآ نوج ،شار نايإ
 ةلوق^ا كلت نكلو ،كلذ يلوق ركذتا نا عيطتسا 5 ".مهشرع نم مهحيزا نا ديرا" :تقولا سفن يف تلق        
 .دئارجلا ت5اقم يف اهدوجو نع ضارتعا يا يدل سيل اذل ،يرعاشم لثمي كلذ ناك ،لاح يا ىلع .يب ةطبترم
 .ايوركو ايعانص ،ايخيرات - لوبرفيل اوناك ،ةياهنلا وحن ريغت دق كلذ نا نم مغرلاب ،دتيانوي رتسشنام ءادعا مظعا
.ةداحلا ثادح5او رعاش^اب ةمعفم امئاد تناك تايراب^ا
 ىلا يرود ت5وطب 5 اندز دق انك نمزلا دقع ريغت عمو ،بابلا انل حتف 1993 ماع يرودلا يف انحاجن        
 /يوط اتقو نوهجاويس .ادبا /هس سيل ةسفانملل مهعوجر نا تملعو لوبرفيل ىلا ترظن 2000 ماع .انلجس
 ةرم اديدهت نوكيس ناك لوبرفيل نأب روعش يا كانه نكي مل .اعطقتم ناك مهيدل بابشلا {بع/لا ريوطت .ةياغلل
 اننأب اديج ملعا تنك ،مهمقر لداعن يكل 18 ـلا ةلوطبلل هيف انلصو يذلا مويلا يف .انعم ناك هلك عفادلا .ىرخا
 .انيدان ريس ةقيرطب مهيلع قوفتنس
 مهل ةلوطب لوأب اوزاف يتيسلا .رتسشنام ةنيد^ ةيئانثتسا تناك رشع ةعساتلا ةرملل انجيوتت عوبسا ةياهن        
 انلداعتو ،يزيلجن5ا داحت5ا سأك يئاهن يف 0-1 ةجيتنب كوتس ىلع اوبلغت امنيح ،1976 ماع ةطبارلا سأك ذنم
 اوناك ،تلصو امدنع ،1986 يف .ينور نيو قيرط نع 73 ةقيقدلا يف ءازج ةبرض دعب نربك/ب يف كانه نحن
 اوفرص امدنع مسو^ا اذه ناك .دتيانويلل 7 و مهل 16 ـب يرودلا ت5وطب بسح دتيانويلا ىلع {قوفتم لوبرفيل
 انعطتسا ثيح وكيج نيدإ يف هينج نويلم 27 اورمثتسا يتيسو سيروت ودنانرف ىلع هينج نويلم 50 يسليشت
.هينج نويلم 6 تغلب ةحبار ةقفصب زيدنانره رييفاخ رضحن نا نحن
 ماع رياربف نم سماخلا يف زفلوو ماما رسخن نا لبق اهانبعل ةارابم 24 ءانثا ةارابم يا رسخن مل        

 ماهتسيو يف كانه انبلغت امدنع ناك يرودلا قابس يف لوحتلا ةطقن .طقف مئازه 4 عم مسو^ا انيهناو ،2011
 اورعش دق انيبع5 نم اضعب نا تلق .لو5ا طوشلا دعب {فدهب نيرخأتم انك امدعب ،ليربأ ةيادب يف 2-4 ةجيتنب
 مها ناك بقللاب زوفلا .زيدنانرهو ،جنيلومس ،ايسنلاف مهنمض نمو ،كلذ نم رثكا نوديريسو ىلو5ا ةرملل حاجنلاب
 هب اونغت امقر ناك يذلا ،20 ـلل انلصو دق انك تلزتعا امدنع .ةيفاضا ةزئاجك 19 عم ،مسو^ا كلذ يف فده

                   



   

                    
 ،ةزاتم^ا تايوتس^ا ضعب اومدق نيذلاو ،لوبرفيل نا يل مسوم رخآ يف ليلد يا كانه نكي مل .ريبك حرفب ريهامجلا

 2013 ليربا يف لانوشان دنارجلا عامتجا نم يثاك عم اجراخ تنك .يرودلا بقلب زوفلاب احشرم اقيرف نونوكيس
.نيديج بابش اوناك ".لبق^ا مسو^ا يف مكقحسب موقنس ،يجريف" ،اولوقي يكل لوبرفيل نم ْ{عجشم ىتا امدنع
.مهل تلق "،{بع5 9 اورتشت نا نوجاتحتس ،انسح"        
"؟ةعست" .{بئتكم اودب        
 انناد قتعا 5" .نوترفيا عجشم ناك هنا نظا ".كلذ نع ةناحلا يف بابشلا ربخا ىتح رظتنا" :مهدحا لاق        
.كحضي ناك لكلا ".اذا {بع5 7 ،انسح" ،خارصلل بيرق توصب تلق .اديعب يشمي وهو رخzا لاق "،ةعست جاتحن
 مل رطخلا .هبلغن نا انيلع بجي قيرفك ءاوض�ل نوجرخي اوناك يتيس رتسشنام نا ملعن انك فيصلا كلذ        
 لعجي يكل تارفوت^ا لك عيطتسي كلام .همشت نا عيطتست تنك ةياغلل ابيرق ناك .دياسيسريم وا ندنل نم يتأي دعي
 لمأن نحنو لبقتسملل ةوقلا ءانب وحن انقيرط انلمكا .ةنيد^ا يف مكحتلاو نحن اننيب فقي ناك ةيدج ةسفانم اذه نم
 .انل لمعيس كلذ نا
 نأب اونظ سانلا مظعم نا نم مغرلاب .راس رد ناف نيودإ ناك هلدبتسن نا انيلع ناك يذلا ريبكلا بع/لا        
 انك .ادلو ناك نا ذنم ،ةليوط ةدم ذنم ايخ يد ديفيد انفشتكا دق انك ،)انراكفا نمض ناك( انفده وه ريون ليونام
.ي^اع سراح نوكيس هنا نظن امئاد
 :ديج باش ناك ./يف نوتسآ يف هدقع ىلع ةيفاضا ةنس جناي يلشz ناك ،اضيا 2011 فيص يف        
 ديج لجس هيدل ناكو ،{مجاه^ا فلخ بعلي نا عيطتسي ،بعل^ا نم ةهج يا يف بعللا عيطتسي ،عونتم ،يزيلجنا
 ناك تقولا نا تننظ ،مدقت^ا زجيج نيار نس عمو 31 ـلا نم ابيرق ناك كراب جناس يج نا امب .ليجستلا يف
 .قباسلا يف ناك امك ريبك عفاد وذ رسيا ريهظ ادبا نوكي نل زجيج .جنايل كرحتن يكل اديج
 انعقوت امم رثكا نانثا وا ادنواب امبر ،5وقعم اغلبم كلذ ناك دقو ،هينج نويلم 16 غلبي دقعب انعم جناي عقو        
 .ةعرسب ةقفصلا انيهنا اننكلو .هدقع نم ماع رخآ يف وهو ،هعفد
 .ليثمتلاب انبع5 مِهُتاو يريد نوش دُرط امدنع ،12-2011 مسوم يف رآ يب ويك ماما لكاشم يلشآ هجاو        
 يف لثمي بع5 هنا ةعمس وه دتيانوي رتسشنام بع/ك هديري ءيش رخآ نا هنربخاو ،ةلبق^ا ةاراب^ا يف هكرشا مل
 يلاوتلا ىلع {عوبسا يلشآ كلذ لعف .ىغلي مل يريد نوش درطو رآ يب ويك ماما ءازج ةبرض نكت مل .ةلاح يا
.هلمحتا وا هعم حماستا ءيش نكي مل ةلوهسب طوقسلا .هفاقيإب انمق اننكلو
 كلذ ببسب هنم نورخسي اوناك نيرخzا {بع/لا نكلو ،هتايادب يف اضيا لكاش^ا هذه كلمي ودلانور اوناك        
 هعم انثدحت .هطقست يكل طقف ونايتسيرك سملت نا كيلع ناك ،اهب يرجي ناك يتلا ةعرسلا عم .تابيردتلا رقم يف
 بحسب ماق .لوقن انك "،رم5ا مخضت كنا ،رم5ا يف غلابت كنكلو ،معن" .لوقي ناك "،ينلقرع دقل" .كلذ نع ارارم
.ةياغلل جضان بع5 حبصاو هبعل ةقيرط نم كلذ
 5 زلوكسو زجيج .همدق ىلع ىقبي .ادبا لثمي 5 بع5 نع ةثيدحلا ةبعللا يف 5اثم ناك شتيردوم اكول        
 .2012 ماع جيرب دروفماتس يف ةنولشرب ماما ةارابم تناك لاثم أوسا .زراب لثمم ناك ابجورد .ادبا نولثمي
 نم ماوعا 5 لبق هيلع ةفاحصلا تسق اذا .لاطب5ا يرود نم ةاراب^ا كلت يف ريغ ،ادبا هيلع ىسقت مل ةفاحصلا
.ةبعلل لضفا كلذ نوكيس ناك ،كلذ
 يف زرفور انيلع بلغت امدنع .نربك/ب بردم سيادر5ا ماس ناك ذنم دم5ا ةليوط ةطخ تناك زنوج ليف ءارش        
 "؟زنوج ىتفلاب كيأر ام" ،تلقو لبق^ا مويلا ماسب تلصتا ،بابشلل يزيلجن5ا داحت5ا سأك
 ناك ماس .كانه يقبو .كلذك ناكو "،تبسلا موي لو5ا قيرفلا ةليكشت نمض نوكيس ،5" ،لاقو ماس كحض        
 عارص يف نوناعي اوناك مهنy 2011 ماع ةيوتشلا ت5اقتن5ا يف هعيبب اوحمسي مل نربك/ب .زنوجب ريبك بجعم
 مهعيمج رابكلا ةعبر5ا عم ثدحت .يسليشت ،لانسرآ ،لوبرفيل :هب متهم ناك يدان لك ،مسو^ا ةياهن دنع .طوبهلا
 .هرمع نم رشع ةعساتلا يف ناك امدنع ،دتيانولا يف هنم لانن نا انعطتسا اننكلو
 مدق .عافدلا بلق وه زكر^ا كلذ نأب ترعش اهدعب .هل زكرم لضفا نم ادكأتم نكا مل ،ليف عم انعقو امدنع        
 {ب دناندريفو شتيديف تجرخا 2011 ماع ةطبارلا عرد يف .ابيرقت زكرم يا يف بعلي نا عيطتسي .اعونت انل
 فصن ىلا مدقتلا :اضيا كلذ يف ديج زنافيا .مصخلا {مجاهم اوهجاوي يكل زنافياو زنوج تلخداو {طوشلا

                



   

                
 بع/تلا متي 5 ،اديج ةاراب^ا نومهفيو ،ءايكذا مهنا .رثكا ةميدقلا {ناوقلاب نومزتلي اوناك دناندريفو شتيديف .بعل^ا
.يريكفت نم ءزج ربكا لتحي زنوج ناكو عافدلا بلق يف اريثك ريغا نا تعطتسا يننكلو .عئار يئانث اوعنص .مهب
 ىلا كلذ هعفد .جنيلومسو زنوج عم يعيقوتب اديعس نكي مل .هضقوت ةزه ىلا جاتحي ناك ،ييأر يف ،زنافيا        
 امدنع اعتمم ارما نوكي امئاد .انل ةبسنلاب ةياغلل اديج كلذ ناكو هتقيرطب هسفن تبثا هنكلو .هب ييأر نع هلؤاست
 .هدهجو هلمع فعضب ددج {مداقل بع5 لعف ةدر نوكت
 قحسو ،مسو^ا كلذ ةيادب يف نوتلوب ماما ةعورم ةلقرع ةيحض ناك ،لم5اب ئيلم رخآ باش ،يلرفيلك موت        
 روهش 3 ةد^ هتدعبا ةباص5ا ةدوع .نوترفيا ماما اروف هانكرشاو ابيرقت رهش دعب عجر .ةريثك قرطب هتنس كلذ
 ،لامك5ا ديري ناك .رهشا 9 ةد^ هدعبتس تناك .اهدري مل ةيلمع ،ةيلمع يرجي يكل هدعبن نا تناك ةطخلا .ابيرقت
 يف موت كرشا نا ادبا عطتسا مل .ةيناث ةليكشتلل كيراكو زلوكس ترضحا دق تنك تقولا كلذ دنع نكلو ،كلذ حجنو
 .ماظتناب قيرفلا
 ،ندنل تايب̂وا قيرف نمض ناك .ةعئار هتاديدستو اريثك كرحتي .ةياغلل يكذ .دلولا اذه ،ةياغلل يكذ بع5 هنا        
 يف ضرم عراصي رتشيلف نيراد ناك ،كلذ ءانثا .هسفن يف هتقث نم عفري دحت ىلا جاتحي ناك هنy يندعسا يذلاو
 يكل ةديج ةلاح يف نوكي نا بجي ناك نكلو ،ةيلمع يرجي نا نكم^ا نم ناك ،2012 فيص يف .نولوقلا
 عم هتيقبا قباسلا مسو^ا يف .ربمسيذ ىتح دعتبيس ناك ،اهنم ىناع ةلكشم ببسب .هيلع ةيلمعلا ءارجا نوعيطتسي
 {بام يف تار^ا ضعب ثدحتلاب نيراد ماق .لو5ا قيرفلل عجر يزلوكس .كلذب عتمتسا .مهبيدتب موقي يكل فيدرلا
 .باجع/ل اريثم ناكو فيدرلا تايرابم يف {طوشلا
 ناك ديردم وكيتلتا نم وروي نويلم 24 غلبمب انعم عقو امدنع اماع 20 رمعلا نم غلبي ناك يذلا ايخ يد        
 ءزجلا كل .لكيامش وا راس رد ناف اهكلمي ناك يتلا ةيندبلا ةوقلا كلمي مل هنا احضاو ناك .ةعيظف ةيادب نم يناعي
 انرسخ اننا وه اهنم ىناع ةلكشم .هت/ضع نم ديزي يكل هل اجمانرب انزهجو نسحتي نا جاتحي ناك هندب نم
 تسيو ىلع 1-2 ةجيتنب انزف امدنع :12-2011 يرود مسوم يف انل ةارابم لوا يف شتيديفو دناندريف
 ةقطنم يف هاقلت يذلا قحسلا تفصو .هامرم لخدت نا جنول {ش نم ةفيعض ةركل حمس ثيح ،نويبلا شتيومورب
."ارتلجنا يف كب ابحرم" تاملكلا هذهب مورب تسيو يف انئازج
 .هماما نوبعلي زنوجو جنيلومس هيدل ناك اهدعب ايخ يد .3 ةد^ ويرو عيباسا 6 ـل بيغيس شتيديف ناك        
 امدنع .هماما {بع/لا عم هلماعت عم لكاشم كانه تناك ./يلق حاجنلا فلخ ناك هنكلو ائيس نكي مل .بابش {بع5
 كلت عم لضفا لكشب لماعتي نا بجي ناك .ةينكر ةبرض نم فده لوا لبقتسا ،ربوتكا يف لوبرفيل ماما انبعل
.ةاراب^ا كلت يف عافدلا ْيبلق ،جنيلومسو زنافيا ىتح لب ،طقف وه سيل :ةركلا
 تاظحللا هذه مول ىقلتي نم وه سراحلا نكلو ،هتقطنم يف /فقم ايخ يد ىقبا يذلاو ،ائيس ناك مهزكرمت        
 ملو هتيطغتب زنوج ماق ،مداقلا ليربا يف داحت5ا بعلم يف يتيسلا ماما جيلريميربلل ةمساحلا ةاراب^ا يف .ةجرحلا
 نسحتي نا عضولا ىلع بجي ناك .ينابموك فده يف تببست يتلا ةينكرلا ةركلا عم لماعتي يكل مدقتلاب هل حمسي
 .تازجع^ا لثم تناك هتادص ضعب .رثكا هسفن يف قثيو ربكا لكشب 5اعف حبصا ،مسو^ا رارمتسا عم نكلو .كانه
 ثيح ،انعم هدوجوب نيروخف انكو ملاعلا يف بابشلا سارحلا لضفا دحا ناك .تقولا لاوط احيحص ناك انروعش
 يف لاطب5ا يرود يف ديردم ماما انل ةارابم لوا يف ،ديردم لاير يف .هلبق نيريثكلا لعف امك روطتي نا عيطتسي
 .ةريضخ يماسو وارتنيوك ويباف ،ودلانور تاركل ةعئار تادصب ماق ،2013 ماع رياربف يف 16 ـلا رود
 ادبا لهسلا نم سيل .اريغص ناك مك كلذ مكل {بي ،ةدايقلا ملعتي نا جاتحي ناكو ةغللا ملكتي نكي مل ديفيد        
 نم نيدقع رخآ يف لاقتنا تركذ اذا .هرمع نم نيرشعلا يف وهو ابوروا طسو نم ارتلجنا ىلا يتأي نا سراحل
 نم طقف {ليلق نكلو .اقهارم ناك امدنع ستنفوي ىلا اهيلا لصو يتلا ةظحللا ذنم ايئانثتسا ناك نوفوب ،نمزلا
 رامثتس5ا يف ركفت امئاد انك نكلو .اروف اورقتسي نا اوعاطتسا دتيانويلا ىلا ايخ يد لاقتنإك ريبك لاقتنإب اوماق
 مسوم رخآ يف PFA ـلا ةليكشت يف هرايتخا مت امدنع اديعس تنكو اي^اع لضف5ا نم ادحاو نوكيس .لبقتس^ا يف
 .يل
 نا عيطتسي جناي .ةقح/تم تاباصا نم يناعي ناك ثيح 12-2011 مسوم يف ظحلا ءيس ناك زنوج        
 هيدلو اديج ةاراب^ا مهفي نا عيطتسي .ائيس كلذ نكي مل ،حانجل ةبسنلاب .فادها 8 لجس ثيح عجشم مسوم ركذتي
 لامعتسإب أدبو ،ةفيعض داكلاب تناك هتعرس نكلو ،/ماكتم نوكيس ناك ،ةعرسلا نم ليلقلا عم .ةيلاع لامتحا ةردق

                   



   

                 
 نم ريثكلا انيدل ناك نكلو ،اضيا طسولا يف ازاتمم ناك .كانه نم اهررميو - ةيوقلا همدق - ىنميلا همدق
 دو جنوي ،زنوج - ةث/ثلا مه .اديج نرمتيو ئداه دول ناك .يلشآ نم ةياغلل اديعس تنك .ءزجلا كلذ يف تارايخلا
 .ديجلا عونلا نم اوناك - ايخي
 لوب .ادبا ايدج رم5ا نكي مل نكلو ،ارتلجنا بختنم ىلا زلوكس لوب عوجر ةشقانمو حرط مت ،ةريصق ةد^        
 بعلب ادبا امتهم نكي ملو ،زجيج نيار تانيجب دلوي مل هنy ةاراب^ا ةياهن ىلا برتقت ةعاسلا تناك امدنع بعتي ناك
 مل .2012 رياني يف عجر امدنع انبعل ةقيرط يف ةيويحلاو ةعرسلا يزلوكس مدق نكلو .ىرخا ةرم ةيلودلا مدقلا ةرك
 نم زلوكس روفن اولبق يزيلجن5ا داحت5ا ،5داع نوكا يكل .انقيرف يف عاقي5ا مسق يف لضفا بع5 كانه نكي
 ءاعدتسا يا كانه نكي مل نكلو 2010 ملاعلا سأك لبق هيلا ىتا وليباك ويباف دعاسم .ةيناث هئاعدتسا دعب عوجرلا
.ايناركاو ادنلوب يف 2012 وروي ةلوطب لبق
 بع5 هربتعي ناك ارتلجنا بختنم يف بردم يا كانه نكي مل .رخآ اريثم اعوضوم ناك كيراك لكيام        
 يف فيصلا لاوط سلجي نا بغري نكلو ارتلجنا بختنم ء5دب ةكد ىلع سلاج وهو ربك لكيام .طسولا يف يساسا
 .هبعك جلاعي يكل ةصرفلا ذخا .2012 وروي يف كلذ دهاش^ا عقوم
 يل ةبسنلاب درابم5 .دراريج نفيتسو درابم5 كناوف ةأرجو ةعاجش كلمي مل هنا وه ،رعشا امك ،لكيام ةلكشم        
 5 نيذلا ةلقلا نم اناو .ايلود يف ي^اع مدق ةرك بع5 هنا دقتعا نكا مل يننكلو ،يسليشتل اميظع امداخ ناك
 ددسي نا عيطتسي داكلاب ناك دراريج ،انقيرف يف {كو زلوكس ناك امدنع .ةياغلل يئانثتسا بع5 دراريج نا نونظي
 .ةريبكلا تايصخشلا ء5ؤه لظ تحت كيراك لكيام ىناع ،ارتلجنا يف .انامرم ىلع
 قيرفلا ناك .2-4-4 ةطخل {مئ/م اونوكي مل مهنy ارتلجنا {برد^ اسوباك ناك دراريجو درابم5 كارشا        
 ملاعلا سأك يف يئاهنلا عبرلا رود يف ةرداغ^ا دنع .2006 يف طسولا يف زفيرجراه عم لضفا لكشب لمعي
 نا مهيلع بجي ناك نوسكيراو وه هنا نريلكام فيتسل تلق ،ارتلجنا ترسخ امنيح 2006 يف لاغتربلا ماما
 نا بجي ناك .ينور درط دعب ،طقف {بع5 10 ـب حيجرتلا ت/كرل اولصو مهنy رورسب اولفتحي نا {بع/ل اولوقي
 يبع5 تايونعم نم عفريس ناك .ةمهم كلتك ةريغصلا ءايش5ا .نوسكيرا {بع5 سوفن يف زاجن5اب روعش دجاوتي
 .ارتلجنا
 نا ينم بلطت يزيلجن5ا داحت5ا نم ةلاسر ينتلصو ،وليباك ةلاقتسا دعب .ارتلجنا عم ةبيرغ ءايشا تهجاو        
 ،وليباك ةفيلخ نوكيس باندير يراه نا نع ملكتي عيمجلا ناك ،تقولا كلذ يف .ارتلجنا بردم ةفيظو نع ثدحتا 5
 .ةقيرطلا كلتب ينومجاه اذا^ ملعا 5 .رودلا كلذل امئ/م نوكيس يراه نا ماعلا يأرلا تديا يننا وه هتلعف ام لكو
 .كلذك نوكيس هنا اودكا عيمجلا نا نم مغرلاب ،قباسلا ارتلجنا بردم نوكي نا يراه اوديري مل مهنا حضاولا نم
 ماع نم يزيلجن5ا داحت/ل يذيفنتلا ريد^ا ،ريزورك مادآ .{تبسانم يف يلع ارتلجنا بختنم ةفيظو ضرع مت        

 نترام ناك امدنع ،كلذ لبق تناك ىلو5ا ةر^ا .2001 يف نوسكيرا {يعت لبق يلا ىتا ،2002 ىتح 2000
 .1999 يف ةفيظولا ناجيك نفيك ملتسا يذلا تقولا لاوح ،كلا^ا زدراودا
 لعفا يننوليختت نا نوعيطتست له .ارتلجنا بختنم ةفيظو ذخا يف ركفا ينلعجي ببس يا كانه نكي مل        
 150 ـلا زكر^ا يف مهلعجأس :نوطبهي مهلعجب موقاو ةفيظولاب لبقأس يننا امئاد حزما تنك ؟يدنلتكسا لجر ؟كلذ
 .149 ـلا زكر^ا يف ادنلتكسا عم ،ايلود
 فيتس .ةفاحصلا عم لماعتلاو لمحت ىلع ةردقلا يه ةبهو^ا كلتو - ةددحم ةبهوم بلطتت ارتلجنا ةفيظو        
 نا نوديريس ةيقبلا ،%90 تدعباو تلهاجت اذا .{نثا وا دحاو قادصي نا لواح امدنع ةطلغب ماق نير/كام
 نا تدرا كوشلاب ءولمم اريرس نكي مل ،5 .كتدراطمب نوموقيس ةيقبلا ،كل ةديج ةيطغتب مهدحا ماق اذا .كب اوكسمي
.هيلع ءاقلتس5ا برجا
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لاطبا - يتيس نام

 موي ءاسم ".رثكا اذه لمحتا نا عيطتسا > .يتايح يف موي أوسا كلذ ناك" ،يثاك لاق ،انتيب مرح يف كانه
 جيلريميربلا قابسل ةريثم ةياهن رثكا كلذ ناك نيدياحNا صاخشJل .انقحس اموي ناك 2012 ويام نم 13 ،دح>ا
 يتلا دتيانوي رتسشنام ةدعاق انرسك .ريبك مدقت نع انيلخت اننا طقف ملؤم كاردا كانه ناك انل ةبسنلاب .خيراتلا يف
 .ارتلجنا لاطبا يتيس رتسشنام اوحبصا .ةوقلا زكرم ملستسن > اننا لوقت
 تأدب "،يثاك" .يتجوز هجو ىلع مل>او نزحلا ةيؤر عيطتسا تنك يننكلو ،اقزمم تنك يننأب ترعش        
 ".حاجنلا نم ةليوط ةرتفب انيظحو ،ةعئار ةايح انيدل" ،يثيدح
 ".ةيرقلا يف يتيسلا يعجشم نم ريثكلا كانه .جرخا نل يننكلو" ،لاق "،ملعا"        
 ربك .كيف هريثأت نم رثكا كتلئاع يف رثؤي نا عيطتسي قافخ>او تاسكنلا نا نايح>ا ضعب يف ىسنت        
 ناك عبطلاب .كلذ مهف ىلع اراغص نولازي > اوناك دافح>ا .ةبيصNاو راصتن>ا vب ريودتلا ىلع ةثJثلا يئانبا
 يف يرودلا كلمن انك اننz ،أوساو .انباسح ىلع نولفتحي نم اوناك يتيس رتسشنام نz ةرNا هذه أوسا عضولا
 حلاصل يرودلا ةراسخب نراقي اهنم يا نكي مل ،اهتلمحت يتلا تاساكتن>ا لك نمض .هنع يلختلاب انمقو اندي ةزوح
.يتيسلا
 نم رخ�ا ءزجلا نم بردم ينبلغ ،اريخاو .لزيرف يميجب ائدب ،1986 ذنم يتيسلا يف ابردم 14 تهجاو        
 رسخي يذلا 14 ـلا يتيسلا بردNا ينيشنام حبصا ،ماعب كلذ دعب .ةلوطبلا قابس يف ةياهنلا طخ ىلا ةنيدNا
 ويام يف ناجيو ماما يزيلجن>ا داحت>ا سأك يئاهن يف ةراسخلا دعب وتربور رداغ .يلازتعا لبق اهكرتي وا هتفيظو

 مههجاوأس نكا مل يننكلو .يتيسلا ىلع ةلواطلا بلقب انمق .20 ـلا ةرملل ،ةيناث >اطبا انك تقولا كلذ يف .2013
 .ةيناث
 ،ةياغلل ةديج ةيادب دعب .يسليشتو يتيس vبو اننيب ناك قابسلا نأب ترعش ،12-2011 مسوم ةيادب يف        
 2-8 ةجيتنب انزوف .تاباص>ا عم لماعتا يكل اريثك قيرفلا رييغتل ارطضم يسفن تدجو ،انتايادب لضفا ىدحا
 نكمNا نم ناك .نوات هربول ماما 0-8 ةجيتنب اورسخ امدنع ،1896 ماع ذنم مهل ةراسخ ربكا تناك لانسرآ ىلع
 انيهم رم>ا ناك .فاده>ا نم اديزم ديرن > ،ءاجر - اهيف ترعش ةلحرم ىلا تلصو ،ةقيقحلا يف .20 نوكي نا
 نم ةعئاضلا صرفلا عم .مويلا كلذ ةعئار مدق ةرك انمدق اننكلو .ادبا ةئداه نكت مل لانسر�ا يف ءاوج>ا .vسر�
 .5-12 وا 4-12 نوكتس ةجيتنلا تناك ،vفرطلا
 ىرخا ةرم بعل داكلابو - نJكوك سنارف - هنع تعمس داكلاب ،طسولا يف باش بع> لانسرآ اوكرشا        
 نا نكمNا نم ناك يذلا ،vفاشرآ ناك مويلا كلذ اقح ينظ بيخ يذلا بعJلا .لماكلاب هرود جراخ ناك .اهدعب
 هتلقرع متي بع> كانه نوكي امدنع ىرت نا عيطتست .vفاشرآ يف ارييغت كانه ناك .vتئيس vتلقرع ببسب درطُي
 كلت يف ءيش يا vفاشرآ مدقي مل .ينمدص هكولس .موصخلا طقسيو لقرعي نم وه حبصيو رم>ا بلقي امئاد
 .انس رغصا ليدبب عفدو vسرآ هجرخا رم>ا ةياهن يف .كلذ ىرا نا ،مصخلا بردمك ىتح ،ابيخم ناك .ةارابNا
 .يرصنو ساجيرباف نود نم لانسر�ا سفن اونوكي ملو ،عبطلاب ،مهيبع> نم اضعب نودقفي اوناك
 نم نكي مل ،عافدلا بلق ،ركاستريم ريب ،يل ةبسنلاب .بقللا ىلع vسفانمك لانسرآ بسحا مل ببسلا كلذل        
 نكلو ،ائبع نوكيس هنا نظا مل .vنسلا لJخ ايناNا يف vبعJلا نم عونلا كلذ نم ريثكلا انيأر .ةريبكلا تاقفصلا
 ةقيرطب اورثأي نا نوعيطتسي vبع> ىلا نوجاتحي اوناك .اضيا ىلعا تايوتسN لانسرآ لمح عيطتسيس هنا نظا مل
 .مهجئاتنو مهاوتسم ىلع ةرشابم
 انيدل ناك .ودروب يف ،يلانسر�ا مجاهNا ،خامش ناورم انيأر .يلاقتن>ا لانسرآ قوس يف ربكت ةركف تيأر        
 ءارشل ادعتسم ادب vسرآ .رخآ ءارش ناك وريج هييفيلوا .ادبا هيف اوركفي مل مهنكلو اسنرف يف نيديج vفاشك
 .ةيسنرفلا مدقلا ةرك ردق نم غلابي ناك هنأب ترعشو رايعNا كلذ نم vيسنرفلا vبعJلا
 مهانقحس .1-6 ةجيتنب يتيسلا ماما انبعلم يف ةلزهNا ةراسخلا تتا لانسرآ ىلع كلذ 2-8 ـلا زوف دعب        
Nا كلت يف ةقيقد 40 ةدNمدقتم نوكن نا انيلع ناك .ةدشب اهانقحس .ةارابv مكحلا حمس .فادها 4 وا 3 ـب Nاكي 

                 



   

                     
 vمكحتم اقح انك لو>ا طوشلا ءاهتنا دنع .ةيلاتتم تافلاخم 5 نع ىضاغتو ،جنوي يلشآ لكري نا زدراشتير
 يليتولاب ويرام نا ىرتس ،ىرخا ةرم اهتدهاش اذا .vطوشلا ةحارتسا دعب اروف انيبع> دحا دُرط اهدعب .ةارابNاب
 .دُرطو اهدعب هبحس انعافد بلق نكلو ،>وا زنافيا ينوج بحس
 ةجيتنلا تحبصا .ةصرف لك يف مدقتي ناك يذلا ،زنوج ليف تلخداو رييغتب تمق 0-2 ـب انرخأت دنع اذا        

 افده لجس رشتيلف .ةداعلا يف لعفن انك امك ةارابملل دوعن نا انم نوعقوتي اوناك .نونجب تبيصا ريهامجلاو 3-1
 .راحتنا .قئاقد 7 رخآ يف فادها 3 انكابش تقلت مث ،موجهلاب انأدب اذل ،اعئار
 يتيسلا ودب ثيح ةارابNا نم ةلحرم يا كانه نكت مل .يتاذ رايهنا ناك ةقيقحلا يف هنكلو vهم هنأكو ادب        
 ةرك اومدقي مل مهنكلو ،كلذ لوقت نا لداعلا نم ،ةحارلا لماك يف اوناك 0-3 ـب نومدقتي اوناك امدنع .انم لضفا
 .انقحست مدق
 عم ةيناث فزاجي > نا دناندريف ويرل لوقا ينلعجو .اكحضم ناك .ةيزخم تناك ةارابNا نم ةرتف رخآ        
 مث نمو ةركلا ددسي نا عيطتسي نا مجاهNا يري ناك وير ،هتعرس ىصقا يف .ريبك لكشب لزن يذلا ،هتعرس
 ةطقن تناك ةارابNا كلت .هتعرسب هيلع بلغتي نا عطتسي ملو افليس ديفيد عم كلذ لواحي ناك ن�ا .هنم اهفطخي
 .ويرل لوحت
 ناك يذلا ،اضيا كيبليو انرسخ .مهنم يا ببس وه نكي ملو فادها 6 لبقتسا .ةمدصلاب بيصا ايخ يد        
.انل ةميق وذ بع> حبصي
 ىلع زكرن نا بجي اننا نع ملكتلاب انمق مث .مهسفنا اوناها دق مهنا vبعJلا تربخا ،ةياهنلا ةرفاص دعب        
 رارقتس>ا نم ةرتف ىلا ىدا لمعلا كلذ .هحلصن نا انيلع ناك كانه للخ كانه ناك .قيرفلا نم يعافد> ءزجلا
 ةيدج ةقيرطب عافدلا ذخا ىلعو زيكرتلا ىلعو ،حيحصلا زكرمتلاو vبعJلا ىلع انلمع .فلخلا يف ءايوقا انك ثيح
.رثكا
 ةديدجلا ةنسلا ةيادب دنع نكلو ،كلت 1-6 ـب ةراسخلا دعب يتيس رتسشنام نع طاقن 9 ـب نيرخأتم انك        
 ديع يف تتا اهناو ةصاخ ،ةريبك ةمدص تناك انبعلم يف زرفور نربكJب ماما ةراسخلا .طقف طاقن 3 ناك قرافلا
 زنيوك ماما 1-4 ةجيتنب ارسخ 50 ـلا يدJيم ديع يف .يلع اديدج ائيش نكي مل كلذ نا عم ،70 ـلا يدJيم
 يف بيردتلا اورضحو جراخلا يف ةريبك ةليل اوضق مهنz ينورو ،نوسبيج ،زنافيا تفقوا دق تنك .زرجنير كراب
 .بعلNا طسو يف كراب جناس يجو لييافار كرشا نا ينربج كلذ لك .vباصم اوناك زجيجو كيراك .ةبترم ريغ ةلاح
 يد اهعم لماعتي مل يتلاو ،ةينكر ةبرض ىلع اولصحو 2-2 ـل ةجيتنلا انلداع .مويلا كلذ يف اديج اوبعل نربكJب
.زوفلا فده لجس يلناه تنارجو ،اديج ايخ
 .كلذ نع ءيش يا ملعا نا نود نم يمسا دعب ةصنم اومسي نا دتيانويلا اوعاطتسا ،تقولا كلذ لJخ        
 ائيش كلذ ناكو ،دتيانوي رتسشناN بردمك اماع 25 ـل يلامكا ببسب vقيرفلا vبع> فقو ،بعلNا ىلا تلخد امدنع
 اوناك ،دتيانيلا يف vقباس vبع> مهلك ،نوسدراشتيرو يلزدراب ،نوارب ،هيشوآ ،دن>ردناس يبع> .ةياغلل Jيمج
 ،ليج ديفيدب يقتلا يكل بعلNا طسو ىلا بهذا نا يرابخا مت .كلذ نع رخفلاب ترعش .نانتما لكب نومستبي
 وحن ينراشا ديفيد ،هيلا تلصو امدنع نكلو .ائيش ينيريس ناك هنا تعقوت .همدق دنع ائيش كانه ناك يذلاو
 كلذ لك لصح .لصحي يذلا نع نوملعي اوناك نم طقف اذهب تماق يتلا ةكرشلاو وه نا ودبي .ةيبونجلا ةصنNا
 .ةيرسلا نم ءاطغ تحت
 > انا" ،اهيف رعشت يتلا ةايحلا يف تاظحللا هذه كانه .فورحلا ىرا يكل ينرادا مث هباطخ لاق ديفيد        
 25 ـلاب لفتحي يكل ةبسانم ةقيرط دجي يكل اريثك ركف ديفيد .ء>ؤه نم ةدحاو ةظحللا هذه تناك ".اذه قحتسا

 رخآ "؟لزتعت ىنح رظتنن نا انيلع بجي نا نظت له نكلو ،كل >اثمت ينبن نا ديرن" ،هلوقب ينعدخ ديفيد .ةنس
 ينتدعسا اهل لصو يتلا ةباج>ا ".نوكيس ام ملعن > يننكلو ائيش لعفن نا بجي" ،تناك ةثداحNا كلت يف هتاملك
 نكلو .لازتع>ا نع ةيدجب ركفا ينلعجت مل ةظحللا كلت .تايرابم 1,410 يف دتيانوي رتسشناN ابردم تنك .ةياغلل
 يفاضا مسوم .ةياهنلا هذه نوكت نا نكمNا نم" ،بابشلل تلق ،12-2011 مسوم يف ةريخ>ا ةارابNا كلت دعب
 .اريثك ينتقهرا ةريخ>ا ةقيقدلا كلت .ينم ريثكلا تبلس ةارابNا كلت نz "،رداغأس مث نمو
 ىطختن انك .ةمات ةيدجب ةلوطبلا ذخآ مل .ينم ائطخ ناك تاعومجNا رود لJخ لاطب>ا يرود نم جورخلا        

                  



   

                         
 ماما كلذ لقا مل عبطلاب نكلو ،ةلهس اهنأب ترعش هذه ىلا ترظن امدنعو قباسلا يف ةلوهسب تاعومجNا رود
 .ةماعلا
 انبعلو كانه ةلداعتم ةجيتنلا تناك .انبعلم جراخ اكيفنب ماما انبعل امدنع ةثJث وا vنثا :vبعJلا تحرا        
 اوزاف .3-3 ةجيتنب vلداعتم فاطNا انب ىهتنا نكلو ةيحيرأب 0-2 ةجيتنب vمدقتم انك ،لزاب ماما ةيناث مث .اديج
 > اوناك لزابو اكيفنب نكلو جولك ماما vتمداقلا انيتارابمب انزف .vتطقنب انيلع vمدقتم اوناك اذا مهل ةارابم لوأب
 .قابسلا يف نولازي
 .جرخنس انك لزاب ماما انرسخ ول هنا ينعي ناك امم ،انبعلم يف اكيفنب عم انلداعت يننكلو اديج انبعل        
 vمجاهم مهيدل ناك .ةريطخ ةباصا ببسب لو>ا طوشلا يف شتيديف انرسخو ارسيوس يف ةياغلل امعان ناك بعلNا
 عافدلا يف مهاوتسمب vضار اوناك vبعJلا ،انبعلم يف لزاب ماما .1-2 ةجيتنب اوزافو ريليرتسو يرف لثم نيديج
 .ةركلا اوعجرتسي يكل اوعجري مل ،vمتهم اونوكي ملو
 سأك .بابشلا انيبع> ماما اديج اودعتسا نيذلا ،س>اب لاتسيرك لبق نم انجارخا مت جنلراكلا سأك يف        
 ةميزه دعب عبارلا رودلا يف يزيلجن>ا داحت>ا سأك نم انجرخ اضيا .ةيفاضا ةلوطبك ربتعت ام امئاد يرودلا
 ابورويلا يف يقيقح لمع يأب مقن مل ،جيلريميربلا ىلع ناك ن�ا انزيكرت نz .اقباس ةلوطبلا يف يتيس رتسشنام
 زوفا نا ديرا تنك .انبعلم يف 2-3 ةجيتنب سرام لئاوا يف وابليب كيتيلثا نم ةراسخ دعب انجرخ امدنع ،جيل
 سمخ نم دحاو زوف :ائيس ناك ابوروا يف انبعلم ىلع انلجس نكلو .ةحيحصلا ةقيرطلاب انلثما ناو جيل ابورويلاب
 .تايرابم
 نم 1-6 ةجيتنب ةميزه كيدل ،تاعومجNا رود يف لاطب>ا يرود نم جرخت .جاعزن�اب أدبت ،ةلحرNا كلت يف        
 انك اننكلو .كماما دحت كيدل .كبعلم ىلع س>اب لاتسيرك نم ةراسخ دعب جنلراكلا سأك نم تجرخو يتيس نام
 رظنلا ضغب ،كلذ دعب اناوتسم .يرودلا ىلع Jماك انزيكرت نوكي يكل لئاسولاو ةقاطلا انيدل ناك .ء>ؤه يف نيديج
 لوبرفيل انبلغ ،انبعلم جراخ ماهنتوتو لانسرآ انبلغ ،سرامو رياني vب .اعئار ناك ،زرفور نربكJب ةارابم ةجيتن نع
 .يسليشت عم انلداعتو
 ىلع ةارابم يف سيرتاب دي حفاصي نا زيراوس ضفر امدنع ةيناث ارفيا-زيراوس ةلكشم تأدب ،رياربف يف        
 مل ".ربكا اونوكت نا بجي مكنا نظا" ،مهل تلقو ةارابNا لبق ءاثJثلا موي يف مهلك vبعJلا تعمج .دروفارت دلو>ا
 مهيأر اوريغ ،جردتب .مهنم ربكا اونوكت نا بجي :يتركف ىلع تيحلا .ءافطل اونوكي نا بجي ناك مهنأ مهبجعي
 نوتنآو يريت نوج عم ةثداحلا هذه هيدل ناك اضيا ،ربك>ا ةربخلا وذ بعJلا ،دناندريف .ةحفاصNا ةركف ىلع اوقفاوو
 .هحفاصيس ناك ارفيا .عضولا vلبقتم اوناك ةارابNا لبق ةعمجلا موي دنع .هلاب يف دناندريف
 دحا > نا نظ امبر .ارفيا بناجب رمي ناك امدنع ةعرسب ىشم هنأكو ادب زيراوس .ةديدع تارم ةطقللا تيأر        
 ةدN يقب رثzا نكلو ،ةريبك ةعرسب رم>ا ىهتنا .هل ائيش لاقو ارفيا جعزنا ،هبناجب زيراوس رم امدنع .كلذ ظحJيس
 .ةليوط
 ىلع قفاو زيراوس نأ اعابطنا ىطعا ،زافلتلا ىلع ةلباقم يف ةارابNا لبق شلجلاد ينيك ملكت امدنع        
 نأكو ةارابNا يف بعل هنكلو ،كلذ نع ءيش لعفب اوموقي نا بجي لوبرفيل لثم ةناكم وذ يدان .ارفيا دي ةحفاصم
 اضيا تمق .هنم "اولصخت" ول ءايكذا نونوكيس مهنا تلقو "لوبرفيل ىلع راع" زيراوس نأب تلق .لصحي مل ائيش
 .بعلNا نورداغي vبعJلا ناك امدنع زيراوس نم برقلاب لفتحا هنz سيرتاب خيبوتب
 اذام" .ههجو يف مهلا تامJعو ةيوازلا يف اسلاج سيرتاب ناك امدنع دليفن�ا يف اهلك ةصقلا تأدب        
.هتلأس "؟لصح
.سيرتاب لاق "،ــــــــ ـلا دوسzاب ينادان"        
 ،رظنا" ،ةارابNا مكحل تلقو سيرتاب عم مكحلا ةفرغل تبهذ .>وا مكحلا دنع يكتشي نا بجي هنا هل تلق        
".يرصنع ءادتعا ىقلت هنا لوقي ارفيا سيرتاب
 ،لصح دق ائيش نا دقتعا هنا يل لاق ،رنيرام يردنآ ،مكحلا .ءيش لك ةباتكب أدب ،عبارلا مكحلا ،دواد ليف        
 انك امدنع ،اقح> .شلجلاد ينيك ةادانمب اوماق مث .تارم ةدعل ثدح كلذ نا سيرتاب لاق .ناك اذام ملعي مل هنكلو
 .بارشلا مدقي ناك كرJك فيتس نيا .ريثكلا لقي مل هنكلو يلع هفيرعت مت .اضيا يرنه نوج ىتا ،ذيبنلا برشن

      



   

                   
 .انيلا اومضناو اوتا ءامدقلا نم اضعب
 ناصمقلا كلت لوبرفيل ىدترا ،اقح> .فحصلا يف رم>ا رجفنا كلذ دعب .يفاضا ءيش يا لقن مل نكلو        
 ،اديج رم>ا عم انلماعت اننأب ترعش .لوبرفيل ةناكمب يدان هلعفي ءيش فخسا هنا تننظ يذلاو ،زيراوس معدت يتلا
 لوبرفيل نكلو ،رم>ا شقانن > نا ةدع تارم انم اوبلط يزيلجن>ا داحت>ا .vحيحص انك اننا ملعن انك اننz ةصاخ
 يبوب >و .عوضوNا عم اذكه لماعتي نا بردم يz حمسيس نكي مل ليج ديفيد .عوضوNا اوسني نا اوعيطتسي مل
 صخش يا كانه سيل نأكو ادب .ةايحلا نع ريثكلا نوملعي ةربخ وذ صاخشأ ء>ؤه .كلذب حمسيس ناك نوتلراشت
 .هدح دنع ينيك فقوي نا عيطتسي لوبرفيل يف
 صصختNا لاق .)ريغصلا دوس>ا( "وتيرجين" ـلاب ارفيا ىدان هنا لاقو ةمكاحNا ةسلج ىلا زيراوس ىتا        
 اهدعب .شاقن يف ،بيرغ صخشل كلذ لوقت نا عيطتست > نكلو ،"وتيرجين" ـلاب كقيدص يدانت نا عيطتست ،معن
 .يرصنع رم>ا حبصي
 دروفارت دلو>ا يف ةحفاصNا نع عانتم>ا دعب مايا 5 سكايآ ماما جيل ابورويلا ةارابم يف ارفيا كرشا مل        
zلوقي ناكو ةرم لك هتلاح نع لأسا تنك .يوقو ريغص باش هنا .ةحارتسا ىلا جاتحاو ابعتم ناك تقولا كلذ ن: 
".يل هلاق ام انيهم ناك .حيحصلا ءيشلا تلعف يننأب رعشا ،هنم لجخا ءيش يا كانه سيل ،ريخب انا"
 نم ةيسايس برح يف لتاقي نا لواحي نكي ملو ،هب نمؤي أدبم ببسب ،طقف هسفنل كلذ لعفي هنا اضيا لاق        
 .مهلك رمسلا vبعJلا لجا
 مل نوسنبور رتيب .دليفن�ا يف دجاوتي مل نوسنبور رتيب نا وه ييأر يف ةلكشNا .طقسي ناك ينيك نا نظا        
 يا كانه نكي ملو ينيك نوسدقي اوناك كانه بابشلا vيراد�ا .اهولماع امك لماعت نا زيراوس ةيضق حمسيس نكي
 دحا > ،افصنم نوكا يكل ".مدقلا ةركل لوبرفيل يدان اذه ،ماظنلا جراخ اذه ،ابذهم نك" ،لوقي نا عيطتسي مهنم
 ةقح> ةبوعص يا عطتسj مل امارتحا هبسكا يذلاو ،هربزليه ةثراك ةيضقب ليلجلا ينيك لماعت يف غلابي نا عيطتسي
 .همدهت نا
 اسلاج تنك ةلفحلا يف .2011 يف ةيسائرلا افيفلا ةزئاج ناك عئار رخآ رخف ،لاثمتلا نع فشكلا دعب        
 كلت عم تنك ينوك زيمتلاب ترعش .ةثJثلا ناسرفلا .اتسيناو يفاشت ،يسيم ماما تنكو >ويدراوج بيب بناجب
 "؟زلوكس لاح فيك" :يفاشت لاق .ينوحفاصي يكل وحن ةثJثلا مه اوتا ،يدحول كانه اسلاج تنك امنيب .ةعومجNا
 يسيم .لاق "،ينوعنص نيذلا مه" .اتسيناو يفاشتل بهذت نا بجي رود نولابلا نا يسيم لاق ،هزوف باطخ يف
.ةياغلل عضاوتم باش
 قيرط نع لئاسر كانه ناكو هتاملكب ادج افيطل ناك ،افيفلا سيئر ،رتJب بيس .اقح ةعتمم ةليل تناك        
 تناك ةزئاجلا فده .ماهكيب ديفيدو ودلانور ،انوتناك كيرا ،وينيروم هيزوج ،ريلب ينوت ،نوارب ندروج نم ويديفلا
 نا متعطتسا اذا ."يتايح قسغ" يف رخف هنا تلق .دتيانوي رتسشنام يف اهتيضق يتلا اماع 25 ـلل اميركت
 .احيحص تنك يننأب نونظتس متنك ،مسوNا كلذ ةياهن يف ينورت
 ةطقن اهنا لاق ارييف كيرتاب نكلو .vمكحتNا اننأب رعشا تنك يننz يتيسلا عم ينهذلا بعJتلاب مقا مل        

 يف انبلُغ ىتح ةعئار ةوق انيدل ناك مسوNا كلذ يف .2012 رياني يف لازتع>ا نم زلوكس عجرن نا انم فعض
 22 ـلا يف نوترفيا ماما انبعلم يف اهانبعل يتلا كلت تناك انتلتق يتلا ةارابNا .اقح اديج بعلن مل ثيح ،ناجيو
 .نوترفيا اولجس مثو مئاقلا ىلع ددس ارفيا سيرتاب ،2-4 ةجيتنب vمدقتم انك ،قئاقد 7 ـب ةياهنلا لبق .ليربا نم
 اوزاف .يرودلا انرسخ دق اننأب ترعش ،ةارابNا كلت يف 4-4 ةجيتنب انلداعت امدنع .3-4 تحبصا ،2-5 نم >دب
 عيباس>ا يف رتسشنام يبريد ةارابم كانه تناكو ،طاقن 3 ىلا قرافلا صيلختب اوماقو زفلوو ىلع ةلوهسب يتيسلا
 مهنا تننظو كش Jب ةبعص نوكتس تناك انبعلم جراخ يتيسلا ةارابم نا ملعا تنك .يتاذ ريمدت ناك .ةلبقNا
 يرصنل ةركلا نوررميو بعلNا نم انفصن يف ءاطخأب نوموقي ،ةعرسلا نم نوئطبي ،ةارابNا اولتقي يكل نوبعليس
 .ةيكذلا ططخلا كلت يف vنكمتم يتيسلا اوناك ،تقولا كلذ دنع .اهب نومدقتي يكل افليسو
 ناك هنz هونيعي يكل تاقو>ا لك يف ينور نم برقلاب اوتأي نا vحانجلا نم اندرا ،داحت>ا بعلم يف        
 لضفا دحا يا كانه نكي مل .تقولا لاوط هتبقارمب موقي يكل هيروت اياي ةقطنم يف كراب جنوس يج بعلو ،هدحول
 لواحا نا تجتحا يننكلو ،ةزاتمم تايوتسم مدقي ناك يذلا ،هيروت ىوتسم سفنب نكي مل ،ايندب .كراب نم كلذ يف

                  



   

                   
 ،ايسنلاف انلخدا .ةليللا كلت ةياغلل ائيس ناك ينان .أطخب تمق يننكلو .همدقت ببسب هببسي ناك يذلا ديدهتلا ءاغلا
 صيلخت عطتسي مل جنيلومس .ةارابNا لتقب اوماقو 0-1 ةجيتنب اومدقت يتيس نكلو ،ةياغلل لضفا ءادا مدق يذلا
 .ابعص ارما ناك .ريصق تقوب لو>ا طوشلا ةياهن لبق ينابموك سأرل تلصو يتلا افليس ديفيد ةينكر نم ةرك
 انررق ام .صرفلا فاصنا نم ةدع انيدل تناكو اديج ناك ةركلل انذاوحتسا .نيديج انك ةقيقد 20 لوا يف        
 .يشيلك فرط نم ىتا ءيش > .تاينكرلاب زوفيو طخلا نم برتقي ناك اتيلاباز .قيض راسNا يقبن نا وه هلعفن نا
 .انتلتق يتلا يه ةينكرلا تناكو .هلك رم>اب موقي اتيلاباز ناك
 ،يناثلا طوشلل ةطخ انيدل تناك .ةارابNا كلتب زوفنس امبر انك 0-0 ةجيتنب لو>ا طوشلا ةياهنل انلصو اذا        
 ىتح كيبليو باغو ،فلخلا نم اديج هلقرع جنوي يد لجيان نكلو .كراب ناكم كيبليو لوخد تلمش يتلا ،بعلل ةقيرط
.كيبليو لحاك لفسا ةلقرعلا كلت دعب طقف ءارفص ةقاطب ىقلت جنوي يد .ارتلجنا ةارابم ىلا ،مسوNا ةياهن
 ىوقا نم سيل هنا رعشا يذلا ،زنوج كيام ناك :ةارابNا لاوط عبارلا مكحلا جعزي ناك ينيشنام وتربور        
 ينيشناN تلق .هبع> نع عفادي يكل اعرسم جرخ ينيشنام ،كيبليو دض ةلقرعلا كلتب جنوي يد ماق امدنع .ماكحلا
 نم دارا .يربص ذفن اناو عبارلا مكحلاب مكحتي نا لواح وتربور .ريغصلا انراجش ناك كلذ .)ميحجلا( بهذي نيا
 هلحي يكل رم>ا كرت رنيرام هيردنآ .يتيسلا ريهامج سمحي نا عيطتسي يكل هعم ثدحتيو هيلا يتأي نا مكحلا
.اعئار ناك .كلت 0-1 ـلا ةارابم يف انماما بع> لضفا ناك .كش Jب قرافلا وه ناك هيروت اياي .زنوج كيام
 يذلا بتكNا يف ناك لكلا ،ارتانيس كنارف ريغ .بارشلا انكراشت وتربورو انا .اهدعب ةوادع يا كانه نكي مل        
 ء>ؤه لك عم ثدحتن نا عيطتسن فيك ،فيخس اذه" ،ينيشناN تلق .ائلتمم ناك ناكNا .هيف ثدحتن نا لواحن انك
"؟ةفرغلا يف
 نا ةصرفلا هيدل ناك .زيفيت سولراك نع هيأر وه يتيسلا بردمك هتقو يف ينيشنام نع ةديحولا ةأجافNا        
 نم ةارابم يف مهراجش دعب ،كلذ نم >دب .هدرطي نا هيلع بجي ناك هنأب ترعشو vبعJلا ىلع هتوق راهظإب موقي
 يكل ةلتاقNا ديري هنا لاقو عجر مث ،فلوجلا بعلي ،روهش 3 ـل vتنجر>ا ىلا زيفيت بهذ ،ايناNا يف لاطب>ا يرود
 .مهل يرودلاب زوفي
 لوق ركذتا .فJخلا يهني يكل روصنم خيشلا لخدت امبر وا .هل vسئاي مهنا رهظي ناك ةيناث هب ىضرلا        
 اوداراو نيديعس وكيج نيدا وا يليتولاب نكي مل ،لاثNا ليبس ىلع ،اذا "،ادبا ىرخا ةرم يل بعلي نل" ،ينيشنام
 ةبيهك .هسفن رهظ رسك نم وه ينيشنام ؟زيفيت نع ةفلتخم ةقيرطب نولماعُيس اوناك له :روهش 3 ةدN اوفتخي نا
 .هسفن نظ بيخ ،بردNا مارتحاو
 راتخا .هقرط تمعد جئاتنلا .بَحُي يكل كانه نكي مل هنكلو ،هنوبحي > vبعJلاو مقاطلا نم اضعب نا يل ليق        
 .24 ـلا نس تحتو 30 ـلا نس قوف vبعJلا بنجت ديري ناك هنا دقتعا .مهنس يف ديج نزاوتب ،اديج هيبع>
 كلت عم ةثJث وا vماع كلذ هاطعاو ،مهاوتسم ةمق يف مهرثكا .28 ىتح 24 ـلا رمع يف اوناك رثكا مهيبع>
 .ةليكشتلا
 vبع> ةسمخب بعلي ناك ،نومدقتي يتيسلا اوناك امدنع .ةيلاطي>ا هزئارغ ىرت نا عيطتست تنك ططخلا يف        
 ضعب كلذ كفلكي .رمي ما ءيش يz حمسي > :ةيعافدلا ةيلقعلا كلت كلمي ناك .تاقو>ا مظعم يف فلخلا يف
 .تايرابNا
 صلخن نا انلواح ،دن>دناسو يزناوس ماما ،انل vتارابم رخآ يف .اضيا دوجوم لماع ناك فاده>ا قراف        
 .لو>ا طوشلا دعب فادها ةسمخب مدقتن نا عيطتسن انك .صرف زجيجو جنيلومس عيض ،يزناوس ماما .قرافلا

 قرافلا ناك ،0-5 انزف اذا .ةققحم افادها يلرفيلكو ينور عيض ثيح ،يناثلا طوشلا يف ادحاو افده انلجس
 تتا .ةزاتمم تناك هتايدصت .هيلونيم نوميس .اميظع ناك مهسراح ،دن>ردناس ةارابم يف .فادها 5 نوكيس
 زوفلل ةقيرط نم اهل اي .0-8 ةجيتنب زوفن نا نكمNا نم ناك :مئاقلا ىلع ينور ددس ،ةضراعلا ىلع vتديدست
 .فاده>ا قرافب :يرودلاب
 فدهلا ناك ايسنلاف قيرط نع ةيضرع نم ىتا يذلا مسوNا يف 34 ـلا ينور فده ،ةبسانNا كلت يف        
 > ةجيتنلا نا لوقي ناكو ،ياكس نم ريغصلا باشلا ىرا تنك .ةعئار تناك انريهامج .فاده>ا ةحئ> ىلع ديحولا
 يف vترم يتيسلا اولجس .ملعا تنك يننكلو .ةيفاضا قئاقد 5 ؟يقبتم تقولا نم مك .يتيسلا يف 1-2 تلاز

                    



   

                  
 ويك عافد وريوجا حاتجا مث ،ةيناث 15 و 91 ةقيقدلا يف ىتا وكيج فده .وريوجاو وكيج قيرط نع ،ةيناث 125

 44 دعب ىلو>ا ةرملل ةلوطبلا مهل ترضحا يتلا ةركلا كلت ددس مث نمو ،يليتولاب ويرام عم ةركلا لقانتو ،رآ يب
 .ةيناث 20 و ةقيقد 93 ىلا ريشت ةعاسلا تناك .ماع
 >داع نوكا يكل .>اطبا انك انتارابم يف ةياهنلا ةرفاص مكحلا رفص امدنع .ةيناث 30 ةدN >اطبا انك        
 .راذعا يا كانه نكي مل .رم>ا اودسفا مهنا نوملعي اوناك ،انيبعJل
 يا اورهظت > .هنم نولجخت ءيش يا كانه سيل .سأرلا vعفار متناو بابلا كلذ جراخ اوشما" ،مهل تلق        

 يا هجاوا مل .يتيسلل تكراب :هلعفا نا يلع بجي ام تلعف .ةيباجيا تناك مهتJباقم لك .ةلاسرلا اومهف ".فعض
.كلذ يف ةلكشم
 .رآ يب ويك-يتيسلا ةارابم يف ثدحي نا نكمNا نم ناك يذلا ىلع كسفن بذعت نz يعاد يا كانه سيل        
 ناك يذلا لاؤسلا .اراركتو ارارم اهلعفن انكو موي دعب اموي ةارابملل عجرن انك ،دتيانوي رتسشنام عم يتريسم يف
 د>وا يا كانه نكي مل :يرودلاب زوفلا دعب ةقثلا مهيدل ؟لضفا يتيسلا نوحبصيس له :ناك فيصلا كلذ يلاب يف
 نكلو ،ت>ؤاستلا يف نكي مل لاNا .مهرامعا نم تانيرشعلا فصتنم يف ،ةريبك ةربخ نوكلمي اوناكو مهقيرف يف
 .(Financial Fair Play) لداعلا يلاNا بعللا طورشل ةبسنلاب كلذك تناك تاشاعNاو vبعJلا روجا مجح
؟لضفا تاباصا ةحئJب لبقNا مسوNا زواجتن نا عيطتسنس له :انسفنا نع تلئاست
 نع سانلا ملكت .باعل>ا vعناص نم عونلا كلد جاتحن انك .انقيرف نم باش زلوكس لوب دقتفن انك        
 .فوتابريب رما ةلاطا دعب زريبس عم ةقفص يأب مايقلا نم نيددرتم انك اننكلو شتيردوم
 نوعيطتسي > vبعJلا ضعب .ءاطخ>ا فرتقي ناك هنكلو ،ةياغلل ديج بع> حبصيو روطتي ناك ليافار        
 مثو خنويم نرياب ماما ليافار دُرط .كلذ نم نوملعتي نيرخ�ا نكلو ،يثارو رم>ا نوكي ،ءاطخ>اب مايقلا نم فقوتلا
 بولسا هيدل .هسفن يف نمؤيو ،يناودعو عيرس ،ةياغلل سفانتم باش هنا .ادج ريبك لكشب هطابضناو هكولس نسح
 لدعم بعلي ارفيا سيرتاب ناك ثيح ،نمي>ا ريهظلا ناكم يف بع> ناك هاندقف ءيش .تايرابNا يف ةياغلل يباجيا

 .ةوجفلا كلت ئلمن نا انيلع ناك .مسوNا يف ةارابم 48-50
 يتيس ناNا نم ريثكلا ىرنس اننz ،اذه ىلع اودوعتت نا لضف>ا نم :انيعجشN يفحص رمتؤم يف تلق        
 يف مهتعومجم يف انك اننا ول بحأس تنك .هذهك اهعيمج نوكتيسو اننيب ةريثك تايرابم كانه نوكتس .اذه ديدجلا
 بع> يا عدا > نا تملعت ،13-2012 مسوN .ادج vسمحتم انلعجيس ناك هنz ،لبقNا رودلا يف لاطب>ا يرود
.تاعومجNاب زوفا يكل ،ربكا ةيدجب تاعومجNا رود لماعا ناو ةليكشتلا جراخ
 سأكلا يئاهن دهاشن يكل ايناNا ىلا نJيف كيم عم تبهذ ،جيلريميربلا تايرابN ةريخ>ا ةلوجلا لبق        
 يتلا ةديحولا ةقيرطلا ،كيم" :هل تلقو زليموه تامو ،يكسفودنافيل تربور ،اواجاك يجنيش دهاشا يكل ،يناN>ا
 كراب زنيوك ماما ةبعص ةارابم نوهجاويس .رخأتم تقو يف اولجس مهنا ول وه ادغ انيلع يتيسلا اهب زوفيس
 رسخنس ،رخأتم تقو يف يتيسلا اولجس اذا نكلو ،ةجيتنلا ىلع رآ يب ويك اولصح اذا امودصم نوكا نل .زرجنير
".يرودلا
 انك اننا ناك ماعلا روعشلا .ةلوطبلا خيرات يف يناثلا زكرملل طاقن عومجم ىلعا :ةطقن 89 ـب يرودلا انيهنا        
 زنافيا انعمج امدنع اروف نكلو ،شتيديف ةباصا ببسب ةصاخ ،عافدلا زكارم يف رارقتس>او ةيرارمتس>ا دقتفن
 كلتب ةرداغNا نكلو .ةيحص تناك ةطقن 89 و اديج ناك فاده>ا قراف .بيترتلا لودج يف انعفترا ،دناندريفو
 .ءيس مسوم هربتعن نا انتربجا لاطب>ا يرودو يزيلجن>ا داحت>ا سأكو يرودلا سأك نم ةعرسلا
 .كش Jب نونسحتيس اوناك vبعJلا نم رهوج يدل نأب ترعش .ةيونعNا حورلا رسخا مل نكلو انيزح تنك        
 ناك يدحتلا .ديعبلا لبقتسملل ديج ساسا يدل ناك .زدنانراه ،كيبليو ،يلرفيلك ،ايخ يد ،جنيلومس ،زنوج ،ليافار
 اءزج يطغيس ناك ةزاتمNا ةيندبلا ةلاحلا يف نوسردنآ ناك نا .vبعJلا ء>ؤه دجت نيا ملعا > .زلوكس لادبتسا
 vبع> 5 انيدل ناك .ورك نم ،ليواب كين ،باشلا دلولا كلذو اواجاك عم عيقوتلا يف ططخت انك .ةوجفلا نم
 .حانجلا يف تارايخلا نم ريثكلا انيطعي ناك جنوي .ينانو ايسنلاف ىلا ةفاض>اب .عافدلا بلق يف بعللا نوعيطتسي
 .نوهليس اوناك مهنz انبسانيس ناك ابوروا يف مهحاجن نأب ترعش .جعزNا راجلا :يدحتلا نيا ملعن انك
 نا بعصلا نم ناك .ةيميركتلا جيرج يراه ةارابم يف بعلن يكل تسافليب ىلا هجتنس انك ءاثJثلا موي يف        

                   



   

                          
 .اعئار ناك عيجشتلاو ميظع مداخ ناك جيرج يراه نz ،امهلم ناك رم>ا نا ادب نكلو ،vبعJلا تايونعم نم عفرن
 .انيف لم>ا ةبيخ نم صلختلا يف كلذ اندعاس
 يئاهن يف نريابو دنومترود ةارابم دهاشا يكل vلربل ترفاس .يبط رعذب ينباصا ةNؤNا ةياهنلا كلت ةلاسر        
 جيرج يراهل ةيميركتلا ةارابملل تسافليب ىلا مث ،رتسشنام ىلا اهدعبو ،دن>ردناس ىلا ترفاس مث ،يناN>ا سأكلا
 ةركذت زجاح تنكو ،زرجنيرل رمتؤم يف ثدحتا نا بجي ناك ثيح ،وكسJج مثو ،تيبلا ىلا تعجر اهدعب مثو
 .تبسلا موي كرويوينل
 رطقتلا فقوا نا عطتسا مل .اهريغ ىرخاو ىرخا ةرطق مث .مد تظح> ،وكسJج يف قلحا تنك امدنع        
 مل هنكلو ،رفسلل ةديج ةلاح يف تنك يننا بيبطلا نظ .هقرحب اوماق ثيح ،ىفشتسNا يف فاطNا يب ىهتناو
 نكلو اNؤم ناك .دح>او تبسلاو ةعمجلا موي بيبطلا ىتا .كرويوين ةرفس انيغلاف ،vموي ةدN فيزنلا نم فقوتي
 .تقو دعب رم>ا نسحت
 رفسلا ناك ببسلا .ةياغلل ةئيس تناك هذه نكلو .مداصتلا نم ةداع ،بعJك يفنا نم اريثك فزنا تنك        
.يوجلا طغضلا نم ريثكلا ،ريثكلا
 .لكاشNا بذجت كنا ،دحاو ءيش نم ريثكلا تلعف اذا .اريغص اريذحت ناك        
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ةلئاعلا

 يكل كانه تناك يثاك ،احابص ةثلاثلا وا ةيناثلا ةعاسلا يف تعجر ناو ىتح .يعوجر رظتنت امئاد تناك
 تناك "،I، I" .لزنGا ىلا قيرطلا يف رفاسا تنك امدنع فتاهلا ربع اهل لوقا تنك "؟Kمانت I اذاG" .ينلبقتست
 .ةلمجلا هذه تلمعتسا ةنس 47 ـل ".عجرت ىتح رظتنأس" ،يل لوقت
 ةناسنا يثاك .لماكلاب ةمظتنم ةيلئاعلا يتايح نا ملعا اناو مدقلا ةرك يف يلمع عم رمتسا نا عيطتسا        
 ادبا نكمتا نل .دروفارت دلوIا يف يلاثمت نع ءاطغلا ةلازإب موقت نا اهعنق امدنع ايرقبع ناك ليج ديفيد .ةيئانثتسا
 .اذكه ءاوضIا اهيلع طلسا نا
 .تاقادصلا نع ثحبت I .اهتايح هذه .لزنم ةبرو ،ةدج ،ما اهنا .ادبا ريغتت مل اهنا يه يثاك نع ةقيقحلا        
 بهذت نكت مل ةداعلا يف .KبرقGا اهئاقدصا نم ليلقو اهتلئاع عم رثكا عتمتست اهنكلو ةقادصلا ةركف دض تسيل
 امئاد تناك .وكسsج نم ءاقدصا عم ،عوبسIا رخآ يف صقرلل بهذن انك اهتجوزت امدنع .ةركلا تايرابم ىلا ادبا
 جورخلا يف ةبغر يا رهظت مل .ادبا ةيعامتجا نكت مل ،دتيانويلل انلاقتنا دعب نكلو .وكسsج نم ةبحصلا عم ةحاترم
 .يدحول ءاشعلا تابجو و تاوعدلا رثكا ىلا بهذا تنكو ملاعلل
 نع نونلعي KظفاحGا عمست تناك يثاك .ظفاحGا بزحلا نم نويسايسلا يتأي امدنع ديفم ةباوبب تيب        
 ةيفو تناك ".ةفاظنلا لماع انا ،تيبلا جراخ نوسجريف ةديسلا ،فسآ" :نولوقيو توصلا تاربكم لsخ مهسفنا
 .اهروذجل
 أدبي يموي ناك ،نيريم تنيس تبردو وكسsج يف تاناحلا تكلمو 32 ـلا نس يف بعللا نم تفقوت امدنع        
 يف .اءاسم 2:30 ـلا ىلا ،ةناحلا ىلا مث ،احابص 11 ـلا ىتح هيف يتقو يضقا تنك ثيح ،"فول" عراش يف
 ىلا عجرا مث .بيردتلل "فول" عراش ىلا اروف بهذا تنك نايحIا ضعبو تيبلا ىلا بهذا تنك نايحIا ضعب
 .تيبلا ىلا اهدعبو ،ةناحلا
 ينم اوبرتقا ،Iاجر اوحبصا امدنع .مهتبر نم يه يثاك .ركبGا نسلا كلذ يف اريثك ينوري مل دIوIا ،اذا        
 .مهم� ميظع مارتحاو بح نولمحي امئاد اوناك مهنكلو ،رثكا
 يف تنك .ةسمخلا نحن انل ةيلئاع ةايح كانه ناكو كانه تاناح كلما مل ينن� ةكرب تناك نيدرب� باهذلا        
 تايرابملل بهذي ناك كرامو ةركلا نوطقتلي نيذلا دIوIا نم ناك نيراد .ةارابم كانه ناك اذا Iا تقولا لاوط تيبلا
 .تقولا كلذ يف اريثك مدقلا ةركب امتهم نكي مل يذلا ،نوسيج ذخأت تناك يثاك .هئاقدصا عم
 زيوب دنsتوكس" sثمم فاطGا هب ىهتناو بعللاب أدب ،هرمع نم 14 ـلا وا 13 ـلا ىلا لصو امدنع نكلو        
 امدنع .ةياغلل يكذ دلو هنا .بتكلاب متهمو روطتلا يف رخأتم بعI ناك هنكلو .ائيس ابعI نكي مل .زليو دض "بsك
 قيرفلل بعل ثيح ،رتسشنام يف انيلا مضنا مث .هتسارد لمكي يكل نيدربآ يف يقب دقل ،دروفارت دلوا ىلا انلقتنا
 .تارGا ضعب فيدرلا
 طايتح� بعل ةياغلل ديج بعI ناك كرام .ةعئار ةدوجب ىرسي مدقب ،ةيعيبط ةبهوم وذ ابعI امئاد ناك نراد        
 كرام حبصا .ضرIا ةداصتقا ةداهشل دليفيش يف نونفلا ةددعتم ةيلكو ةعماجلا ىلا بهذ .ةديدع تارم نيدربآ
 ةيكذ ،يثاك لثم ،ريبك عفاد مهيدل صاخشا مهلك .ديج لمعب اوماق يئانبا لك .ةنيدGا يف Kحجانلا رثكا دحا
 .اهتاذ يف ريرقت اهيدلو
 يتلاو ،يما لثم يننا نولوقي اوناك اديج يننوفرعي اوناك نيذلا نكلو .يدلاو لثم يننا نولوقي اوناك سانلا        
 تناك ،نيديجلا تاهمIا لك لثم ،يما .ريثكب ئدها ناك هنكلو ،اضيا كلذك ناك يبا .رارصاو مزع وذ ةأرما تناك
 ناك يذلاو ،اضيا انتيب يف ةيلئاعلا تارارقلا لكب موقت تناك يثاك .ةلئاعلا ترادا يتلا يه .)ةسيئر( "سوب" ـلا
.KنثIا نحن انل اديج
 ماهجنيتون عم عقوي يكل هذخأي نا ديري هنا لاقو يب لصتا فsك نيارب ،14 ـلا نس يف نراد ناك امدنع        
 نم وه ،فsك دعاسم ،نوتنف نور ناك .ادبا يتIاصتا بيجي نكي مل .تاضقانتلاب ئيلم ناك نيارب .تسيروف
 .ةئيس ضرا ىلع ابوروا سأك يف كيتليسو تسيروف ةارابم ىرا يكل بونجلا ىلا تبهذ نيدربآ يف .فتاهلا بيجي

                  



   

                  
 يقتلا مل "؟سيئرلاب تيقتلا له ،سكيلا" ،نور لاق ،KيرادIا ةفرغ ىلا تلخد امدنع .اديج نوتنف نور فرعا تنك
 .هقيدص حبصا نا ديرا اقح تنكو ،هب
 "؟ةارابGا يف كيأر ام" ،نيارب لاقو هيلع نور ينفرع        
 اهيا ،انسح" .كراب كيتليس يف مهنوبلغيس تسيروف نا تلق مث .زوفلا اوقحتسا كيتليس نا ناك ييأر        
 .كحضلاب أدب سكون يشترآ .جرخو .نيارب لاق "،كنم يفكي ام تعمس ،باشلا
 ينحماست مل يثاك .لوIا قيرفلا يف هئاقبا تناك ةلكشGا .دتيانويلا يف انعم نراد ىقب ،ةبسانGا كلت يف        
 تحتل ادنلتكسا ةارابم يف نكلو .ىلوIا ةرملل يرودلاب اهب انزف يتلا ةنسلا يف ةارابم 15 لوا يف أدب .هعيبل ادبا
 دعتبا هنا ينعي امم .رهشا ةثsثل ةليكشتلا جراخ كلذ هاقباو هراتوا يف ادج ةئيس ةباصا نم ىناع ،اماع 21 ـلا
 اضيا سنيا لوبو ،نsيف كيم ،بيو لين .هاوتسم ىلا عجر نوسبور نيارب تقولا كلذ يفو ،رياربف ىتح بعGsا نع
.لوIا قيرفلا بعsك نراد كلذ لتق .هينج نويلم 3.75 ـل احاتم Kك يور حبصا اهدعب .اوعجر
 لوح ةيساسحلاب رعشي اضيا ناك .لقتني نا جاتحي نا لاق .هعم لمعي I رمIا نا ناكو يناري يكل ىتا        
.ةريفغ ريهامجو ةريبك تاعقوت وذو ،ىضوفلا همعت يدان ،زفلوول هانعب اذل .يل ةبسنلاب تابوعصلا
 دُرط ىتح ةديدع تارم بردGا اوريغ مهنكلو ،بعI لضفا ةلوهسب ناك .اريثك كانه بعلي نراد تدهاش        
 .لئاضتلاب أدب هروهظ ،يجكام ىتا امدنع .يل Kلوك ،يجكام كرام ،روليت ماهارج .رنريت ماهارج
 مل ديدجلا بردGاو ةزاجا يف ناك امدنع بردGا اوريغ .ىرخا ةرم اديج ناكو مادرتور اترابس ىلا لقتنا مث        
 نع لأسو هربرتيب نم يارف يراب لصتا ،ةيوركلا هتريسم فعض عم .كانه رقتساو ماهسكير ىلا عجر مث  .هديري
 اولمحتي نا اوعاطتسا ثيح ،ىلوIا ةجردلا يرود ىلا مهعفري نا عاطتساو كانه بردمك فاطGا هب ىهتنا .نراد
 عجري نا لبق ،ةاسأم ناك يذلاو ،نوتسيرب ىلا بهذ مث لاقتساو كلاGا عم رهظت لكاشGا تأدب .مهنع لقثا ناك ام
 .ةيناث هندعم رهظا ثيح هربرتيب ىلا ةيناث
 يف نوكت امدنع بعص كلذ .نوكرحتيو ةركلا نوررمي KبعI عم ةقرتخم مدق ةرك بعلي نا ناك نراد جهن        
 يناعي نراد ىرا نا يل رثؤGا نم ناك .ةسئاي نوكت ةداع لفسIا يف نوكت يتلا قرفلا ن� بيترتلا لودج لفسا
 رثكا" :كلذ انراعش نع تقولا لاوط هركذا تنك .Kبعsلاو كGsاو تاينازيGا عم ،ينينس لوا يف انا تيناع امك
 40 حبصت ىتح رمIا كرتت I .اركبم أدبا .ادعتسم نوكي نا وه باش بردم ي� يتحيصن ."بئاصGا دعب ةداعس
.بيردتلا ةمسوا ىلع لصحتو
 وا 4 رمIا ذخأي امبر ايلاطياو ادنلوه يف .ايزخم ناك .امامت KبردGا تاءارجا يف عارس�ا ةركف دض تنك        

 يت�ا نم مهومحي يكل وه تابوعصلا كلت لك نوهجاوي مهلعجي يذلا ببسلا .كتراش ىلع لصحت يكل ماوعا 5
 نوموقي امدنع .كيوراو سنزب ةسردم نم هتاراش ىلع لصحي يكل هينج 8000 نراد فلك .بيردتلا ملاع يف
 نولواحي نيذلا صاخشIا لك طئاحلا ضرعب يزيلجنIا داحتIا برضي ،ةريبكلا يماسIا تاءارجا عارسإب
 .ةحيحصلا ةقيرطلاب مهتاراش ىلع لوصحلا
 امغر ةياغلل Kبيرق اعيمج انك انن� ناك ببسلا .مهتلوفط لsخ لمعلا ببسب دIوIا كرت نع يسفن بذعا مل        
 .Kلوغشم بابش اعيمج مهنا .انب مئاد لاصتا ىلع مهنا .ضعب نم ادج Kبيرق اوناك مهسفنا دIوIاو ،كلذ نع
 .ادبا زيكرتلا دقفت I نا بجي ثيح ةراجت لاجم يف لمعي ناك يذلا ،تقولا لاوط كرام دجا نا عطتسا مل انا ىتح
 كرحت ةقيرط ببسب طقف يناوث يف ءارش وا عيب ةصرف توفي نا عيطتسي ثيح ،ءازجIا رغصأب لصتم هGاع ناك
 .قوسلا
.بابلا حاتفم هيف تكرح تقو يا يف ،يعمو مهعم امئاد تناك يتلا ،مهل يثاك ركش بجي يئانبا لك        
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 .يكبي ،يبتكم يف اسلاج .يكبي ناك تيارنك ليب .نوترفيا ماما بعللا نم انيهتناو 2004 سطسغا يف انك
 نا دوي هنا نلعا ،نزح يف وهو نوترفيا كلام انسرادت .اناو ليبو ليج ديفيدو سيوم ديفيد ةفرغلا كلت يف دجاوت
".يتدلاوب لصتا نا جاتحا" :ليب لاق ،يكبي وهو .دحأب لصتي
 كنا نظت نا أرجتت ]" .فتاهلا يناطعا مث .طخلا ىلع لاق "،اندلو نوقرسي مهنا ،اندلو نوقرسي مهنا"        
 .عئار .يل لوقي يوثنا توص تعمس "،هينج نويلم 50 هنمث ىتفلا كلذ .لباقم نود نم ىتفلا كلذ ىلع لصحتس
 .ءاكبلاب أدبي يكل ليبل نوترفيا مسا ركذت نا كيلع طقف .ةقيقح ناك هنكلو "؟ةبعل هذه له" .تكحض "،ةعدخ هذه"
 .اضيا ادج ساسحو ةياغلل بوبحم لجر ناك
 ،حرسtا يف تناك ليب ةيفلخ .اضرع ،sيثمت ناك رم]ا نا تننظ ةظحلل .تارظن ينيطعي ناك سيوم ديفيد        
 ايندب ئطاخ ءيش كانه له .يبطلا نيو لجس صحفا نا بجي هنا يلاب يف ىتا ،ثدحي ناكام لك ءانثا .ةقيقح
 كلمي ىتفلا ناك له .اكحضم رم]ا ناك ،يهلآ اي ؟رعسلا اوعفري يكل ةعدخ هذه تناك له ؟هارن نا عطتسن ملو
؟ينوعسلي يكل ىلا ينوبذجي اوناك له ؟ةدحاو مدق
 ناك ليب .هلوق عيطتسا ام لقا اذه ،ةليوط تناك ارتلجنا يف ةباش ةدعاو ةبهوم رثكا ءارشل تاضوافtا        
 ناك ديفيد .هناكم يف تنك ول نوكأس تنك امك - رثكا لاتقلل دعتسم ناك سيوم ديفيد .ىتفلا كلذ نمث فرعي
 نم رثكا ناك يمسرلا غلبtا .لاtاب �قراغ اونوكي مل نوترفيا ناو ديج غلبم نوقلتيس يدانلا نا ملعي ناك .يعقاو

 نياو عقو ،مsكلا ىهتناو عومدلا تفج امدنع .كلذ نوجاتحي اوناك نوترفيا .تادايزلا عم ،ليلقب هينج نويلم 25
 .2004 سطسغا 31 يف ت]اقتن]ا قوس لافقا نم تاعاس 7 لبق ةقرولا ىلع
 يرود ةارابم نا اننظ .طقف صصح ةدع يف بردت دقو ابيرقت اموي 40 ذنم بعلي مل ،انيلا مضنا امدنع        
 يف بع] حبصا نا دعب موي 28 ،همدقنل ةبسانم ةصرف نوكتس دروفارت دلو]ا يف هشخبرنف ماما لاطب]ا
.2-6 ةجيتنب زوف يف ينورل كيرتاه :ميظع لباقم نع رفسا يبيرجتلا هاجت]ا كلذ .دتيانوي رتسشنام
 .نيرخ�ا �بعsلا ىوتسt هعفرن يكل لمعن نا انيلع ناكو sيلق هاوتسم ضفخنا ،يماردلا ميدقتلا كلذ دعب        
.عيباسا ةدعل هشخبرنف ىوتسم ىرن نل اننا انمهفت
 تقولا ىطعُي نا قحتسي ناكو ةعئار ةيعيبط ةراهم كلمي ناك نيو .هل ريبكلا يسامح دمخي مل كلذ نم يا        
 ،هومن نم ةظحللا كلت يف .ةبعللا قشعي ناكو ةرك بعsك امزتلمو ايدج ناك .لجر ىلا دلو نم رييغتلاب موقي يكل
 ناك .تازاجا ذخأي نا عيطتسي يذلا عونلا نم نكي مل .ةبغر لكب كلذ لعفو ،تقولا لاوط بردتي نا جاتحا نيو
 ضعبل ةباص]ا ببسب دعتبي ناك ام لك .هتايرابم يف داح ىوتسم مدقي يكل ريبك لكشب بردتي نا جاتحي
 اءزج حرشي امبر يذلا ،ةضيرع همدقو ،بلصو ريبك دسج هيدل .عيرس لكشب ضفخني ناك نيو ىوتسم ،عيباس]ا
 .ةرتفلا كلت يف هتاباصا ببس نم
 - اديج �مدقلا لامعتسا عيطتسي ،عاجش .نوكيس هنا انسدح انربخا يذلا بعsلا وه هنا اروف تملع        
 مهنا نيدقتعم 24 ـلا نس يف �بع] عم انعقو .عيطتسي ام نم لقا ىرسيلا همدق لمعتسي هنا نم مغرلاب
 نوكيس هنا يتعانق معد ريغصلا نسلا كلذ ذنم انعم نيو روطتو ،26 ـلا نس يف مهتريسم ةورذ ىلا نولصيس
 ،تانيثsثلا فصتنم يف بعلي هليخت بعصلا نم ناك هكلمي ناك يذلا ندبلا عم .رمعلا كلذ لsخ هت]اح لضفا يف
.طسو بع] نوكي نا نكمtا نم هنا 2010 ربوتكا يف انعم ددج امدنع عقوتلاب تأدب يننكلو ،زجيجو زلوكس لثم
 لجر ناك اذه .ةدحاو ةلمج يف اهصخلا نا عيطتسا نوترفيا نم ةسردم ىتفك ينور نيو نع انراكفا لك        
 .هنس تحت مدق ةرك يف بعلي
 امدنع ،14 ـلا يف ناك امدنع هيلع لصحي نا يدانلا لواحو ةجهوتم امئاد تناك انتيميداكا نم ريراقتلا        
 يف ءاقبلا دارا نيو نكلو .ىرخا ةيميداكا نم دلو عم عيقوتلاب كل حمست ويام نم عوبسا رخآ يف ةرتف كانه نوكي
 .ىرخا ةرم امتهم نكي مل هنكلو ،ةيميداك]ا تارامتسا ىلع عقوي نا لبق 16 ناك امدنع ةيناث انلواح .نوترفيا
.همد يف اوناك نوترفيا
                         



   

   
 تايرابtا يف هب اوبجعاو نيو روطت اوبقار نيذلا ةيميداك]ا لاجر نم �نث]ا اوناك نيار ميجو نوستاو فويج        
.sيف نوتسآ ماما 16 ـلا نس يف بابشلل يزيلجن]ا داحت]ا سأك يئاهن يف بعل .ةيدن]ا �ب
 بع] لضفأك هفصو .احضاو ناك رتلاو ".ينور ءارشب مق" :يل لاق دعاسمك ثيمس رتلاو يلا مضنا امدنع        
 هفدهو 16 ـلا نس يف هل روهظ لوا ىتا مث .هنع هملعن انك ءيش لك ىلع ديكأتلاب كلذ ماق .هتايح يف هدهاش
.لانسرآ ماما عئارلا
 هرايتخا متو ،ايلارتسا دض ةارابم يف ارتلجنا عم لماك روهظ رهظي بع] رغصا حبصا اضيا نوترفيا يف        
 يف هل يلود فده لوا لجس .ايكرت دض ملاعلا سأكل لهأتلا ةارابم يف ةمهtا ةارابملل نوسكيرا لبق نم اهدعب
 .انيلا ىتا امدنع ةيtاعلا ةطراخلا ىلع ناك اذا .اموي 317 و 17 ـلا نس
 ناك هنا نظا نكلو .لوجخ دلو ناك .ةدكأتم ةيصخش كلميس هنا يعقوت عم ضراعت هعم يل عامتجا لوا        
 .لجخلا نم اهدعب فقوت .هبذجي ناك يذلا مامته]ا لكو لاقتنsل ريبكلا غلبtا ىلا ىدا يذلا هب ازيمم ائيش كانه
 ينوت - �كاسtا ماكحلا .نيرخ�ا �بعsلا ،مكحلا .عيمجلا .عيمجلا باضغإب موقي ناك تابيردتلا بعلم يف
 نا بجي يذلا تنا - مكحتلا كلمي يذلا ديحولا تنا" ،يل مهعيمج نولوقي اوناك - هينير وا كيم وا ،كيودارتس
 ".تايرابtا هذه يف مكحلا نوكت
 ".تايرابtا هذه مكح انا نوكا نا ةصرف يا كانه سيل" :تناك يتباجا        
 اجازم هجاوي �ك يور ناك موي يف أطخ ىلا ريشي يكل طيسب لكشب هترفاص ميج رفص امدنع ركذتا        
 ميج يلا هجتا .هداجيا عيطتسي ناك يح نئاك يا ،مكحلا ،انقيرف ،هقيرف .عيمجلا بضغي ناك �ح ،ائيس
 ".يور قيرف زوفي نا ىنمتا" :لاقو هترفاصب
.كحضا ] نا ]واحم ،تلق "فيخس كلذ"        
 .اماكح فيظوت انشقان ةرتف يف .ميج لاق "،ليدبتلا ةفرغ يف اههجاوأس يتلا ةلكشtا نكلو ،معن"        
 ،قرتحت تناك هانيع .هدقتنا تنك امدنع ليدبتلا ةفرغ يف بضغي ناكو .نيو عم sيلق سمحتا يننا فرتعا        
 يننا ملعي ناك ،هبضغ أدهي امدنع .فسأت ةلاح يف نوكي ناك يلاتلا مويلا يف .طقسا ىتح ينمكلي نا ديري هنأكو
 ،لبقtا عوبس]ا يف بعلأس له" :لوقي ناك .احزام هل لوقا تنك امك ،احيحص امئاد تنك ينن� - احيحص تنك
 "؟بردtا اهيا
.لوقا تنك "،ملعا ]"        
 بعل ةيفيك نع يهيدب يعو ،ةارابtا يف بعلل يرطف سح كلمي ناك هنكلو عيرس ملعتم نكي مل ،ييأر يف        
 ىلع ةردقلا .بع] ي� ميظع ءيش كلذو ،ةيرطف ةعاجشو ةقاط هيدل ،ةفاض]اب .ةياغلل ةعئار ةبهوم .مدقلا ةرك
 .ةعرسب ةديدجلا راكف]ا مهفي نكي مل بيردتلا بعلم ىلع تانيرمتلا يف .هب فختسي ] نا بجي مويلا لاوط يرجلا
 .هسفنب احاترم ناك .لبق نم هملعي ناك ام قثي ناك ،قباسلا عونلا ىلا دوعي ناك
 يف ةهفاتلا تsقرعلا ضعبب موقي ناك .هعم ايسقا نوكا نا تجتحا ام اردان ،ةركبtا �نسلا هذه يف        
 مجاهم تنك ينن� ،تناك يتلكشم .قلق يا يل ببسي مل ،بعلtا جراخ .بعلtا ىلع تاراذنا كانه ناكو تايرابtا
 .عبطلاب ،يلثم نيديج اونوكي مل .قيرفلا يف رخآ دحا يا نم رثكا �مجاهtا عم ايساق امئاد تنك ،اضيا يسفن
 مهيدل نوكي نا مهل حمسي �بردtا .بعsك يمايا يف تنك امك يلثم ديج مهنم يا كانه نكي مل نكلو ،فسآ انا
 لاجر نم لضفا �بردم مهنا �بعsلا نظي ،ةقيرطلا سفنب .�بعsلاب كلذ نوقحلي نايح]ا مظعم يفو رورغلا اذه
.عبطلاب ،كلذ اوبرجي نا لبق - ةفيظولا كلت
 .يلما اوناك .كلذ ينبضغي ناك ،اهلعفا تنك يننا نظا تنك يتلا ءايش]ا نولعفي ] �مجاهtا تيأر اذا        
.سانلا يف كسفن ىرت كنا .انا متنا :ركفاو مهيلا رظنا تنك
 زلوكس لوب يف ينم ليلقلا ىرا تنك ،نوسبور نيارب يف يسفن ىرا تنك ،�ك يور يف يسفن ىرا تنك        
 ةفسلف ،ميظع دقتعم كلذ :ادبا اوملتست ] .مهبردم ةيصخش سكعت قرفلا .ليفو يراج ،ليفينلا ناوخاو تاب يكينو
.عضو يا نم ائيش ذقنا نا عيطتسا يننا امئاد نظا تنك .ادبا ملستسا مل .اهكلمت ةميظع
 مت امدنع .يل ةبسنلاب �تور رم]ا ناك .امئاد امارد كانه ناك .دتيانوي نام يف امئاد ثدحي ائيش ناك        
 رخأتم تقو يف هتايح يف ةمز]ا نم روعش كانه ناكو ،"دلروو اذ فوا زوين" يف ةيصخشلا ينور نيو ةايح حضف

                



   

                    
.ةفرغلا يف قلق كانه نكي مل ،برح ببسب يبتكم يف عامتجا كانه نكي مل ،2010 فيص نم
 يمكحت ناك .كلذ لعفا نا ينديري ناك هنا ملعا .ةصقلا جورخ دعب يلاتلا مويلا حابص يف هب لصتا مل        
 .لماعتلل ةقيرط كلت نكت مل ،يل ةبسنلاب .هفتك ىلع عارذ ،ينم يفتاه لاصتا نع ثحبي ناك .ةياغلل يوق
 هذه نكلو ،هنس ببسب هعم سانلا حماستو ،17 ـلا نس يف ناك ،ىلو]ا ةرملل تائاعد]ا هذه ترهظ امدنع        
 .رارقتسا ةوق يننا نظت امئاد تناك .ةياغلل ةيكذ تناك ،هتجوز ،�لوك .اهدعب �نس 7 ناك ةرtا
 نا ملعا تنك .ايقيرفا بونج يف كاذ ملاعلا سأك ءانثا يب هطبر ببسب طغضلا تحت يننأب ترعش عبطلاب        
 ماعلا بع] ةزئاجب زاف هنا نم مغرلاب .كلذ ىرا نا عيطتسا تنك .2010 ملاعلا سأك يف هبضغي ائيش كانه
 نا ليمجلا نم" .ايقيرفا بونج يف بيرغ جازم يف ناك ،مسوtا كلذ مدقلا ةرك بّاتك داحت] ةبسنلاب ماعلا بع]و
 ماما ارتلجن� يبلسلا لداعتلا دعب زافلت اريماك ماما لاق "،كدض ناجهتس]ا تارفاص رفصت كريهامج ىرت
.نيول تايرابم 4 يف فادها كانه نكت ملو ةيناثلا ةلوجلا يف ارتلجنا اورداغ .نوات بيك يف رئازجلا
 مدقا ] نا - هل ءيش يا لوقا ] نا تناك كلذ لعفل ةقيرط لضفا نكلو .همامتها دشا نا تجتحا        
 بضغ نم هيمحا يكل ،ربمتبس يف انبعلم حراخ نوترفيا ماما هكرشا مل امدنع .ركفي نا هربجا نا - يتاساوم
 كرتت نا يه كتفيظو .هب حيحصلا ءيشلا لعفا تنك يننا ملعي ناك هن� ،حايترإب سحا ،روهمجلا ناجهتساو
 .ىوتسtا ثيح نم دهج لضفأب ةيصخش لك يف اعابطنا
 .ينور عم قsخ]اب مستأس نكا مل .شيط باكترإب موقيس عيمجلا نكلو قsخ]اب مستن نا اعيمج عيطتسن        
 ،ةمدص كلت تناك .دتيانويلا يف انعم اديدج ادقع ددجي نل هنا نيو انربحا 2010 ماع سطسغا نم 14 ـلا يف
.ديدج دقع شقانن يكل ملاعلا سأك دعب سلجن نا امئاد تناك ةطخلا ن�
 ىتا ،دروفتيرتس لوب ،نيو لامعا ليكو نأب ينربخيل ليج ديفيد يب لصتا ،اماردلا ةعرس تدادزا امدنع        
 انزف .احومط ناك يدانلا نا نظي مل هنا وه نا يه اهمدختسا يتلا ةلمجلا .ليحرلا ديري نيو هنا هربخي يكل
 .لاطب]ا يرود يئاهنل انلصوو هقبس يذلا ماعلا يف يرودلاو يرودلا سأكب
 .ةياغلل ]وجخ ناك ،ربوتكا يف ناك يذلا ،عامتج]ا كلذ يف .ينلباقيل يتأي فوس نيو نا ديفيد لاق        
 .هل يفاكلاب �حومط نكن مل هنا تناك هتوكش ساسا .هلوق لواحي ناك ام لوقي يكل جمربم ناك هنأب ترعش
 يف هل انلصو يبوروا يئاهن مك ؟ماع 20 رخآ يف يرودلا ىلع سفانن مل ىتم" :نيو لأسا نا ناك يباوج        
 "؟ماوعا 4 وا 3 رخآ
 .ءاره ناك �حومط انسل اننأب هلوق نا هتربخا        
 نم ديردم لاير ىلا مضنا دق يذلا ،ليزوا دوعسم عم عيقوتلاب انمامتها يدبن نا انيلع ناك نأب نيو لاق        
 .يدؤيو بعلي نا وه هتفيظو نا هل تلق .دراطن نا انيلع بجي نم هصخي ] كلذ نا تناك يتباجا .نميرب ردرف
 .ةحيحص ةقيرطب كلذ لعفا تنك ن�ا ىتحو .حيحصلا قيرفلا راتخا نا تناك يتفيظو
 ،ربوتكا نم 20 ـلا يف ،روبساسروب ماما بعلن نا لبق �تعاس .يلاتلا مويلا يف ةيبوروا ةارابم انيدل تناك        
 هب ركفا تنك يذلا لبقتسtا نع ديكأت يا ينطعي ملو عوبسا لبق ليج ديفيدب تعمتجا" :لوقي احيرصت نيو جرخا
 تنكو سم]ا ةحراب سكيلا ريسلا هلوقيس ناك امب امتهم تنك .ددجا نل يننأب هتربخا مث .قيرفلا لبقتسم نع
 .هلاق ام ضعب نم اشهدنم
 هذه ءانثا .دقعلا ديدجت نع يدانلا عم تارم ةدعل انعمتجا يليكوو انا يننا ،لاق امك ،احيحص ناك"        
.�يtاعلا �بعsلا باطقتسا يف يدانلا ةردق رارمتسا نع ديكوت نع تلأس سطسغا يف تاعامتج]ا
 ىرن امدنع ،لعفا ] نا يل فيك .دتيانوي رتسشنام يدان هاجت مارتح]ا لماك ريغ ءيش يا يدل سيل"        
 ؟هيف مهعم بعلا نا اظوظحم تنك يتلا ماوعا 6 رخآ ةصاخو عئارلا هخيرات
 ببسب .سكيلا ريسلا ةدايق تحت امئاد يدانلا لعف امك - ت]وطبلاب زوفلا نع وه هلك رم]ا ،يل ةبسنلاب"        
 .تررُب دق اهتلأس يتلا ةلئس]ا نا نظا كلذ
 بردم هنا .نوسجريف سكيلا ريسلل ريبك نيدب انيدم نوكأس يننا ملعا ،ةريخ]ا تابوعصلا نم مغرلاب"        
 .طقف 18 ـلا نس يف تنك امدنع نوترفيا نم ينرضحا يذلا مويلا ذنم ينمعدو يندعاس ملعمو ميظع
".يرقبعو يئانثتسا هن� دب�ل مهعم ءاقبلا عيطتسي نا ىنمتا دتيانوي رتسشنام لج�"        
                          



   

                   
 روسجلا ضعب ينبي نا لواحي ناك هنا تضرتفا يننكلو حيرصتلا اذهب هينعي ناك ام نم ادكأتم نكا مل        
 .انعم ءاقبلاب اديعس ناكو هيأر ريغ دق هنا ينعي كلذ نا لمآ تنك .ريهامجلاو انا يعم
 يذلاو ،هلوق دوا ام لوقا نا ةصرفلا يناطعا ،دجاوتم مsع]ا ناك امنيح ،ةارابtا كلت دعب يفحصلا رمتؤtا        
 .ماظنلا نم جرخ دق نيو نا ناك
 ت]وطب 4 نع ةدحاو ةطقنب �فلختم انكو عئار ءيش ةيلاتتم يرود ت]وطب 3 ،تلق امك" :�يفحصلل تلق        
 .كلذ نم ةياغلل قثاو انا - ريخب نوكنس .هلايح ءيش لعفن نا اندراو كلذ انبجعي ملو انل ثدحي مل .ةيسايق ةيلاتتم
 .يرقبع لجر هنا ،حيحصلا يذيفنتلا ريدtا ،حيحصلا بردtا ،حيحصلا مقاطلا انيدل ،يدانلا يف ديج لكيه انيدل
. ".نحن امك لمكنس ،اذل .ادبا ءيش ] ،دتيانوي رتسشنام يف سأب يا كانه سيل
 مرتحا :طقف دحاو ءيش ركذت" ،هل تلق .ليحرلا دارا .هليكو هلاق ام داعاو دلولا تلباق" :زافلتلا ىلع تلقو        
 هلعف عيطتسنام لك انلعف انن� بيخم مsع]ا نم ن�ا هارن ام ".كيدان مرتحا ،كنم ءاره يا ديرا ] .يدانلا اذه
 انك ،لكاشtا هجاوي ناك تقو يا .هل أجلمك نيدوجوم امئاد انك .انيدان ىلا ىتا يتلا ةظحللا ذنم ،ينور نيول
 هخيرات لك عضي يدان اذه .دتيانوي رتسشنام اذه .طقف ينور نيو سيل ،كيبع] لكل كلذ لعفت كنكلو .هحصنن
 انسسأت ام اذه .يبساب تام ريسلا مايا ىلا كلذ عجري .يدانلاو �بعsلاو �بردtا �ب ةقثلاو ء]ولا يف هديلاقتو
 انه نحن ام اذه .�بعsلا لكو زلوكس لوب ،زجيج نيار ناك امك ،تادعاسtا هذه نم اديفتسم ناك نيو .هيلع
 ".هلعفنل
 ىلعا نم دحا حبصا نيوو اهتشقانم مت ةيلبقتسtا يدانلا تاحومط ،زرزيلجلا عم يفتاه عامتجا يف        
 ".مهل رذتعت نا بجي نيذلا ريهامجلا مهنا" :هل تلق .رذتعي يكل يلاتلا مويلا يف ىتا .ارتلجنا يف اروجا �بعsلا
 تناك .هب �متهم اونوكي مل نيرخ�ا :�جعزنم اوناك ضعبلا .�بعsلا �ب ةطلتخم لعف تادر كانه تناك        
 ] نكلو ،كلذك رم]ا ىرُي ناك .هرجا داز امدنع هنزح يسن يذلاو لاوم]ا بحي لجرك هرهظا هن� نيول ةنيزح ةقلح
.ةقثلا مدعب روعش كانه ناك ،ريهامجلا عم نكلو .اعيرس رم]ا ىهتنا .يلام رما رم]ا لعجي نا دارا ديو نا نظا
 ضعب �بعsلا فختسي .ميدقلا هركلا عجري ناك ةدقارلا ماي]ا يف نكلو ،لجسي ناك اtاط ريخب ناك        
 مهضعب .يدانلا نوكلمي مهنا ريهامجلا نظي ت]احلا ىصقا يف .يدانلا نع ريهامجلا رعاشم قمعب نايح]ا
 نا عيطتست ] ،يدانلل ةنايخ بع] يا رهظي امدنع اذا .ةايحلا ىدم كانه مهنا .اماع 50 ـل يدانلا فلخ اوفقو
 .مهعم حزمت
 لكب اودهعت نيذلا �بعsلا نم ليج انيدل ناك .دتيانوي رتسشنام نم ليحرلا نوديري نم طقف ةلق �بع]        
 ناو ليحرلا لواحي ابع] نوري امدنع انيعجشt ابيرغ ناكو - كلذ ىلا امو ،زلوكس ،زجيج - انيدانل مهتريسم
.لاقتن]ا �ناوق نم يكتشي هوعمسي
 .ةبخاص ةليلل اوجرخ نا دعب نوسبيج نورادو ،زنافيا ينوج ،نيو بقاعن نا انيرطضا ،2011 ءاتش يف        
 رقم ىلا اوتا .ناجيو دض جنيسكوبلا موي يف 0-5 ةجيتنب زوفلاب اولفتحي يكل قدنف ىلا تروبثواس ىلا اوبهذ
 مهمرغنس اننا مهتربخاو اهب نوبردتي اوناك يتلا باعل]ا ةلاصل تبهذ .�قهرم مهو يلاتلا مويلا يف تابيردتلا
 .تبسلا موي نربكsب دض مهرايتخا متي نلو عوبسا رجأب
 .هتاقيل نم اضعب دقفي امدنع عيمجلا اهاسانتيس نكلو ةعئار تازيم هيدل .ارذح نوكي نا جاتحي ناك نيو        
 نا ارتلجن� يكذلا م نكي مل .كلذب كسمتي نا جاتحي ناك نيو .مهسفنأب نومتهي ودلانورو زجيج ناك فيك رظنا
 امبر ،دتيانويلا عم عيباسا ةدع توف اذا .هاوتسم دقفي نا نكمtا نم هن� 2012 وروي لبق عوبس� ةزاجا هوطعي
.انعم هل ةارابم رخآ نم رهش دعب ناك ايناركا ةارابم .هاوتسم ديعتسي يكل تايرابم 5 وا 4 هنم ذخأي
 نل - ةياغلل طيسب ناك .ىوتسtا يف لوزن يا ىلع هيلع يسقا تنك .ينم لهاست يا لبقتسي نكي مل        
 يف كلذ ريغا ن� ببس يا ىرا ملو ،بعsلا نع رظنلا ضغب ،ةقايللا يف هلكاشم عم امئاد هب ترعش ام كلذ .بعلي
 .يتريسم يف ةنس رخآ
 ،تارم ةدع هكرشا مل امدنع ،يل ةنس رخآ يف .تايرابtا يف ةميظعلا تاظحللا قلخل ةبهوم كلمي نيو ناك        
 ناك هنكلو .ميدقلا هضرف نم اضعب دقفو سانلا عم لماعتلا يف يناعي ناك هنأب ترعش ،تايرابtا ضعب يف لدُبو
 انل نمض يذلا sيف نوتسآ ماما زوفلا يف يسريب نافل ةريرمتلا كلت .ةيئانثتس]ا تامهاسtاب مايقلا ىلع ارداق

                 



   

                 
 .هرهظم تدعاس ةعمsلا ءايش]ا هذه .يتيس نام ماما overhead kick ـلا هفده ناك امك ،اعئار ناك يرودلا
 .تايرابtا يف بعتي ناكو ،ةقيقد 90 ـل كلذب مايقلا يف رثكا ىناع هنأب ترعش ،تقولا مدقت عم نكلو
 مهليدبو ،تقولا لاوط نورجي ،ةياغلل عيرسو باش ناك sيف قيرف ن� كلت sيف نوتسآ ةارابم يف هتجرخا        
 هجارخا ببسب اديعس نكي مل .ليحرلا بلطو يرودلاب زوفلا ىلت يذلا مويلا يف يبتكم ىلا ىتا .ينور زواجتي ناك
 هربخي يكل ليج ديفيدب لصتا دروفتيرتس لوب هلامعا ليكو .رخ�ا ضعبلا يف هكارشا مدعو تايرابtا ضعب نم
.ةلاسرلا سفنب
 نوجاتحي نيرخ�ا ،مهتريسم لاوط هسفن يدانلا عم ءاقبلا يف ءادعس نونوكي ضعبلا .�فلتخم �بعsلا لك        
 يف يفتخيس نكي مل روطتلاو لاتقلا يف ةبغرلا .لانسرآ نم انيلا لقتنا امدنع يسريب ناف رعش امك ،ديدج دحت
 .دروفارت دلو]ا يف هنم رثكا ةميظع تايوتسم ىرا نا sمآ ،سيوم ديفيد عم هلبقتسم شقاني يكل هتكرت .نيو
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ةريخ'ا ةلمحلا

 ةدوج .يسريب ناف نبور ةعارب ىدم مهفن يكل انم اتقو كلذ ذخا نكلو ،درفلل ةيرحسلا ةبهو.ا نع ادبا ءابرغ نكن مل
 نيرمم لضفا نم [نثا ،كيراك لكيامو زلوكس لوب ىتح .انيبعW ىكذU ىتحل اروف رهظت مل بعللا يف هتقيرط
 .هكرحت ةعرس ىلع دوعتلا يف ةلكشم نوهجاوي اوناك ،مهتبرد نيذلا ةركلا
 قيرف لوا هلeخ انحبصا يذلا ،دتيانوي رتسشنام بردمك يل مسوم رخآ يف يساسWا ءوضلا ناك نبور        
 ةلوطب انعجرتسا .يدانلل 20 ـلا يرودلا ةلوطب تناك ةياهنلا يف ةزئاجلا .مهل ةارابم 30 لوا نم 25 ـب زوفي
 ،هفادهاو يل ريبك ءارش رخآ ناك يسريب ناف .تايرابم 4 ـب يرودلا ءاهتنا لبق يتيس رتسشنام نم جيلريميربلا
.ةيادبلا نم ادج ديج قيرفل انوتناك ةدوج نم ايفاضا اروعش انل رضحا ،ةزاتمم اهنم اضعب
 ريودت :بعل.ا طسو يف دئازلا ريرمتلا كلذ ناك ،13-2012 مسوم انلخد امدنع ةئيس ةداع انيدل ناك اذا        
 ةريرمتلا كلت نع ثحبت نا جاتحت كنا ،تقولا عم انملعت ،يسريب ناف عم .اهب اورعشي يكل [بعeلا لبق نم ةركلا
 لضفا جرخن نا عطتسن مل ،تايناكمWا هذه كاسماو مهف انعطتسا ىتح .مصخلا قيرفلا عافد رسكت يكل ةركب.ا
 .هيف لتقلا ةزيرغو هكرحت ثيح نم هميدقت يسريب ناف عيطتسي ام
 يف ةركلا ىلع ينور نيو ذوحتسا اذا .هنمث ىلع لصحن نا انعطتسا يذلا تقولا يف سردلا انملعت اننكلو        
 ناك.ا يف ناك نبور .ةيلاخلا تاحاس.ا نع اثحاب ،كرحتي يسريب ناف نا نم ادكأتم نوكيس ،موجه طسو فقوم
 يف ،نولوك ماما ةقيقد 21 ةد. نبور بعل ،لانسرآ عم ديدجلا مسوملل دادعتسWا يف .طبضلاب هديرا تنك يذلا
 هعجرن نا انجتحا نكلو ،كانه ناك فييكتلا نم حيحصلا عونلا .eيلق ةضفخنم تايرابملل هتقايل تناك اذا ،اينا.ا
.ةيادبلا ذنم ةياغلل هيف ابجعم تنك .تايرابملل لماكلا دادعتسWا ةلاح ىلا
 مل اذاو لانسرآ يف دئاقلا تنك .نيرخ�ا [بعeل تاميلعتلا ءاطعا نم افئاخ نكت W" :اركبم نبورل تلق        
 سارحلا دمجت تناك ةيشحو ىرسي مدق كلمي ناك نكلو ،تعقوت ام نم أدها ناك ".مههجاو ،هجاتحتام كل اومدقي
 سيل ،[ميلا نم تاينكرلا ذخأي ناك .مجاهمك ةينكرلا تاركلا بعلي هلعجا تنك اذا. ينولأسي سانلا ناك .اهتوق نم
 درواه .ةعئار تناك [ميلا نم ةينكرلا هتابرض نا تناك ةباجWا .ءازجلا ةقطنم يف نوكي ناك ثيح ،راسيلا
 اننكلو .ةتباثلا تاركلا نم يتأت يتلا فادهWا مقر ضافخنا [بت ةسارد عبات هنا مسو.ا كلذ يلا راشا نوسنيكليو
 .12-2011 مسوم نم لوWا فصنلا يف تاينكر 10 نم انلجس
 ةياغلل ابحرم ناك يقيرف .مهتقطنم ىلا للستي يلانسرآ بعW :بيرغ صخشك نبور ىري مل دوجو.ا قيرفلا        
 نوريف لوصو امئاد ركذتا .انب ةصاخلا ليدبتلا ةفرغ ديلاقت مرحتيو يدانلل مزتلي نا ديدجلا بعeلا نم طقف اوبلط
 نوكي بيحرتلا امبر .كلذك نيديج امئاد اوناك .هوحفاصي يكل بيردتلا بعلم مهعيمج [بعeلا ةرداغمو يدانلا ىلا
.يلاعلا ىوتس.ا ببسب نمثب ردقي W بعW ،ةبعصلا تايراب.اب زوفي نا عيطتسي ابعW ناك امدنع أفدا
 لانسرآ نأب ترعش يننكلو ،ءاهتنWا نم ابيرق ناك يسريب ناف دقع نا تأرق ،لاج.ا يف رخآ دحا يا لثم        
 يف ىقبي نل هنأب اريثك ترعش ،12-2011 مسوم ةياهن وحن نكلو .ليحرلا نم هفقوي دقعل نولصوتيس ديكأت لكب
 .ندنل لامش
 نوكيس نبور نا تناك ةلاسرلا نكلو ،يتيس نام عم ملكت دق ناك تقولا كلذ يف .هلامعا ليكو انعم لصاوت        
 ناك رمWا نا ادب اذا ،مهل مضني نل هنا يتيسلا رابخا مت ،تقولا نم ضعب دعب .انعم شاقنلا يف ةياغلل امتهم
 .ونيروت ىلا لقتني يكل اريبك اغلبم هيلع اوضرع ،تمهف امك ،يدانلا :ستنفويو نحن اننيب
 عيطتسا تنك .لا.ا يف ةبغر .2 .راصتنWا يف ةبغر .1 .لاقتنWا يف بعW ةبغرل [ببس كانه :تناك يتركف        
 اديج ناك همدقن نا عيطتسن يذلا ضرعلا .ةلئاه ةزئاجل - عئار قيرف ،ستنفوي ىلا لاقتنWا ديري ناك اذا مهفتا نا
.ريبك سامحب معدُت تناك هل انتوعد .هل انمارتحا ىرم هيرن يكل ةيافك
 يذيفنتلا سيئرلا ،سيديزاج نافيإب ليج ديفيد لصتا .لمتحم لاقتنا غلبم نع لانسرآ عم ثدحتلاب انأدب مث        
 .ديدجتلاب هعانقا نوعيطتسي مهنا اونظ لانسرآ نا هرابخا مت نكلو ،ليربا يف ةيادب ،تارم ةدعل ،لانسرآ يف
 نع ايئاهن ررقي نم وه حوضوبو هنU رشابم لكشب [سرآب لصتا نا ديفيد حرتقا ىتح تقولا ضعبل كلذ رمتسا

          



   

                   
.لحريس ناك دلولا نا احضاو حبصا تقولا كلذ يف .لاقتنا يا
 نويلم 30 ىلع لصحن نا عيطتسن امدنع دتيانوي رتسشنا. عيبنس اذا. :ناك ،هتمهفت يذلا ،[سرآ فقوم        
 يف انئادعا ىلا باهذلا يف ةبغر يا هيدل سيل بعeلا نا ريشا نا تناك يتباجا ؟ستنفوي وا يتيس نام نم هينج
.هضفر عيطتسي نل ارخآ اضرع يتيسلا مدق اذا ريغتي امبر كلذ نع نبور يأر نا [سرآ ينباجا .رتسشنام
 .انكمم عبطلاب ناك        
 نيريبخ [بردم انك .ةوادعلا نم عون يا كانه نكي مل .ةيملس تناك ،لوقا نا عيطتسا امك ،تاشاقنلا هذه        
 رمتسا .هيدل بعW لضفU اهينج رثكا وا نويلم 30 ىقلتي نا لمأي ناك [سرآ نا ناك تباثلا رمWا .عقاولا هجاون
.ةيفاضا تارم ثeث وا [ترم [سرآ تفتاه كلذ ءانثاو ،عيباسا ةدعل رمWا كلذ
 مهتارايتخا .كلذب اولبقو ددجي نل نبور نا نوملعي اوناك لانسرآ نا ةركف ىلا انلك انلصو تقولا ضعب دعب        
 .طقف انيلا مضني نا دارا بعeلا نكلو ،يجراخ يدانل هعيب نولواحي اوناك لانسرآ .دتيانويلا وا ستنفوي اما تناك
 ليج ديفيد نم ،انضرع .هل بسا.ا ناك.ا وه دتيانويلا نا هربخاو [سرآ عم سلج يسريب ناف نا تمهف
 .ادبا نويلم 25 ـل لصن نل اننا نم [سرآ ترذح .هينج نويلم 20 ناك ،سيديزاجل
 هينج نويلم 25 عفد نوضفريس اوناك دتيانوي رتسشنام نا قدصي نا عطتسي نل .اككشم ناك [سرآ        
.اذهك بعeل
 22 :يتباجا .هميدقت عيطتسا ضرع لضفا نع [سرآ ينلأس .هينج نويلم 25 ـل لصا نل :ةيناث هل تلق        
 لاطبWا يرودب انزف اذا هينج نويلم 1.5 ةفاضاو هينج نويلم 22.5 ـب نولبقيس لانسرآ نا ناك درلا .هينج نويلم
.هدقع نم ةرتفلا كلت ءانثا جيلريميربلا وا
.ةقفصلا تمسح        
 ،هيروت ولوك اوذخا نيذلا ،يتيس نام ىلا يسريب ناف عيبي مل هنU ةحارلاب رعش [سرآ نا ينربخا يسدح        
 اننا نم مغرلابو .يتيسلا كeم ةقيرطب ابجعم سيل وه امبر .هقيرف نم يرصن ريمسو ،رويابيدا ليوناما ،يشتيلك
 ةدع يف كلذ ينربخا .دتيانوي رتسشنام ةرادا ةقيرط مرتحي ناك هنا نظا ،[نسلا لاوط ةريثك ابورح انهجاو
 ".هيلع لصحتس يذلا بعeلا ةعارب ىدم مهفت W" :يسريب ناف نع ينربخي رجنيف [سرآ امئاد ركذتا .تابسانم
 اضيا ناك .نيرحاس اناك هتيقوتو نبور كرحت .احيحص ناك [سرآ نكلو .زجيجو ودلانورو انوتناك يف تركف        
.ةلئاه ةيدسج ةينبب بوهوم
 يف .هيف حجنيس هنأب نمؤي ناك ناكم ىلا يتأي يكل انم ،كلذ عم عئار نكلو ،رغصا ارجا ىقلت يسريب ناف        
 يف لفط لك نا اقحW ينربخا ."دتيانويلل خرصي" ناك هلخادب يذلا لفطلا نا لاق مeعWاو ريهامجلل هفشك موي
 .دتيانوي رتسشنا. بعللا يف ملحي ادنلوه
 يف مجنك رهظي ناك امدنع هيلا لانسرآ انوبلغ .16 ـلا نس يف ناك امدنع هارU تبهذ يننا ملعي ناك        
 انيدل ناك .انقيرف بابشب ابجعم ناك .دتيانويلا راعش ءادترا يف [يدنلوهلا لافطWا ملح ىلع رصا هنكلو درونيف
 يف كيراك .كيبليو ،جنيلومسو ،زنوج ،زنافيا ،افليس اد ـلا دWواو وتيراشيشت اننيدل ناك اضيا نكلو زلوكسو زجيج
 ىدم مهتWاح لضفا يف نونوكي امدنع [بعeل رهظي .انل هتريسم يف هل مسوم لضفا مدقي ناك ،31 ـلا نس
.كيراك عم ثدح امك ،نوروطتي كلذ مهلعجيو ،قيرفلل مهتيمها
 نا عيطتست W نكلو قباسلا مسو.ا يف [عئار اوناك يتيس .رقتسم قيرف ىلا يتأي هنا ملعي ناك نبور        
 :برد.ا عم كارع وا ةيرانلا باعWاب بعللاب موقي صخش عم اما ،ةلكشم امود كانه ناك .رقتس.ا قيرفلاب مهيدانت
 ،هيروت اياي :[ي.اع [بعW 4 ببسب يساسا لكشب يرودلاب اوزاف يتيس .[تنجرWا يف فلوجلا بعلب زيفيت ةبغرك
 لزن نكلو ،مسو.ا نم فصن لوا يف افليس ديفيد ىلا ةفاضWاب .تراه وجو ،ينابموك تنسنيف ،وريوجا ويجريس
.سامسيركلا ضعب eيلق هاوتسم
 ادبا اولجسي نل مهنا نونظي نولجسي اونوكي مل اذا :لوك يدنآ ،انوتناك .[مجاه.ا نع امئاد اذه لوقا        
 .هب كلذ رثاو اديج بعلي نكي مل يسريب ناف ،مسو.ا كلذ نم سرام يف اهب لجسي نكي مل يتلا ةرتفلا يف .اهدعب
.ةيناث هدهع قباس ىلا عجر ،ليربا نم 14 ـلا يف كوتس دض اهيف لجس يتلا ةقيقدلا نم نكلو
 فادها 3 وا 2 روهمجلل مدق انوتناك .دتيانوي رتسشنام يف ةدلاخلا فادهWا ضعب تدهاش [نسلا لeخ        

                   



   

                        
 هنا رمWا نكي مل .اميظع ناك هذيفنت .اعئار ناك يتيسلا ماما bicycle ـلا ينور فده .سراحلا قوف نم ةعئار
 اضيا رخآ بعeب ةركلا تمدطصا .فدهلا نم ادراي 14 دعبي ناك .تادراي ةتسلا طخ نم ةدلاخلا ةلكرلا كلت ذفن
 موقي نا اربجم ناك نيو اذا ،يتيسلا بعeب مادطصWا دعب اهراسم تريغ ينان ةيضرع .ينور يرجي ناك امدنع
 .تيأر ام لضفا كلت تناك .ءاوهلا طسو يف وهو ميظع رييغتب
 ليربا نم 22 ـلا يف يرودلا انل نمض يذلا 0-3 ةجيتنب زوفلا يف eيف نوتسآ دض يسريب ناف نكلو        
 ةعدخلا كلت برجيس ناك يعيبط بعW .ينور نم ةليوط ةريرمت دعب ءاوهلا يف يهو ةركلا ةديدست :اضيا زيمم ناك

 هسأر ،لفس�ل هفتك .رارمتسإب كلذ لعف عيطتسي ناك يسريب ناف .ةدحاو ةرم لجسيسو بيردتلا يف ةرم 100
 .نوترفيا ماما لانسر�ل هل هباشم فده يف ببست بولسWا يف ةعاربلا سفن .ةركلا ددسيو ،لفس�ل هنيع ،لفس�ل
 8 و ىرسيلا همدقب ةرم 17 لجس .انبعلم جراخ 14و انبعلم يف 12 :افده 26 ـب مسو.ا ىهنا اعئار ادقاعت ناك
 فادهل مدقي يذلاو ،يبهذلا ءاذحلاب هزوف يف اببس تناك ماقرWا هذه .ةيسأر نم ةرمو ،ىنميلا همدقب تارم
 .يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل ،جيلريميربلا
 يذلا ،لواب كين .بابشلا [بعeلا يف انناميا عضو يف انيرمتسا ،رمعلا سايقم نم رخ�ا بناجلا يف        
 حانجلا يف مهقيرف ىلا هورضحا ورك .2011 ربمفون ذنم انفادها نمض ناك ،2012 ويلوي يف انيلا مضنا
 ىلع هبقارن انكو هيلا اوراشا ةيميداكWا مقاط .eيلق افيعضو eيوط لازي W ناكو 17 ـلا نس يف ناك امدنع رسيWا
 هل لضفWا نوكيس ناك زكرم يا ملعي مل هنا نم مغرلاب ،قوشم هنا لاقو هاري يكل بهذ رولوW ميج .رمتسم لكش
.eيلق مزeلا نم رثكا يخرتسم هنا نظو
 نكي مل هنكلو هب ءيش كانه ديكأت لكب هنا ناك نترام يأر .[ترم هدهاشي يكل كانه نترام تلسرا اذل        
Wيف كيم بهذ مث .ن�ا ىتح لمتكم بعeورك .باهدلا يف يرود ناك ةياهنلا يف .تايرابم ةدع يف هبقاري يكل ن 
.هتيؤرو ةركلل هتس. تناك ".بعW هنا ،كيم .بعW هنا" ،كي. تلق ،تاجرد.ا يف قئاقد 5 دعب .توشردلآ دض
 لكب ماق اهدعبو هفتك فلخ eيلق ىأر ،مصخلا عافد وحن ىرج هنا تيأر ةاراب.ا كلت نم ةدحاو ةظحل يف        
 :كي. تلق انجورخ دنع .ةعرسلا يف ريغت مث ،ةيسأر انارا مث .ىمر.ا ىلع ددسي يكل مجاهملل ةركلا ريرمتب ةلوهس
 .ن�ا ورك يف مدقلا ةرك يرادا "،يدارج ويرادب لصتأس"
.ويراد لاق "،سما ةاراب.ا يف تنك كنا تيأر"        
 "؟يلوWا كضرع وه ام .ن�ا سمحتت W" .تلق "،لواب ،دلولا كلذ"        
".[يeم ةتس" :ويراد لاق        
 ىلا ةفاضWاب هاجتWا كلذ يف لمتحم ضرع ىلا لصوتلاب انمق اننكلو .بهذي نيا ىلا اكحاض هل تلق        
 لكب .مسو.ا كلذ نم تايفصتلا تايرابم دعب ىلا هرابخا متي مل لواب .ارتلجنا عم روهظلاو لوWا قيرفلل تادايزلا
 .مجاهمك ىتح ،مجاه.ا فلخ :ناكم يا يف بعلي نا عيطتسي .مايWا نم اموي ارتلجنا قيرف نمض نوكيس ديكأت
 هتقيدص تناكو سوريف نم ىناع 2012 ءاتش يف .ةقطن.ا جراخ نم ددسيو [تديج [مدق كلمي ،ةياغلل عيرس هنا
.ينوقدص ،بعW هنكلو - قeغنWا يف ديج - لصفنم صخش هنا .ةياغلل ءيس ثداح يف
 يف هل مسوم لوا دعب هل اضرع مدقن W نا انررق .فيصلا كلذ يف ديج رخآ ءيش ناك اواجاك يجنيش        
 يف بعل .كلذ ىلع ظفاحيس ناك ام اذا دكأتت نا بجيو eيلق هاوتسم عفتري بعeلا نايحWا ضعب يف نU ،اينا.ا
 اولصو ةبسان.ا يف .2013 ماع لاطبWا يرودب زوفلاب رداق هربتعا تنك يذلاو ،دنومترود يف ةياغلل ديج قيرف
 عم ترفاس .مدقلا ةرك يف داحلا يجنيش ءاكذ وه هتظحW ءيش لوا .خنويم نرياب ماما اورسخ مهنكلو يئاهنلل
 ناك .هتجوزو دنومترود ةدمع دنع اسلاج يسفن تدجوو 2012 فيص يف اينا.ا سأك يئاهنل [لرب ىلا كيم
 ةراشتس. تمدق امدنع .اينا.ا بردم ،فول ميخاوي عم ،انم برقلاب تناك لكريم eيجنآ .ةضايرلا سبeم يدتري
 ".ديعب ناكم ىلا تلصو ،يهلآ اي" :يسفن يف تركف ،لكريم ةديسلا ،اينا.ا
.لاح يأب بهاذ يننا نوملعي اوناك عيمجلا نكلو - يسركلا كلذ يف ءابختسWا عطتسا مل        
 يف .اواجاكو يكسفودنافيل تربور وا يسريب نافل اضرع اومدقي نU نيديعس اوناك زرزيلجلا فيصلا كلذ        
 اننأب نورعشي اعيمج مهنا نم دكأتلا .[عئار [مجاهم 4 لمعتسن نا عيطتسن انك ةميظعلا انلحارم نم ريثك
 ةينب هيدل يذلا ،يكسفودنافيل عيب اوضفر درومترود نكلو .ةيلاع ةيسامولبد تاراهم كلذ جاتحا .ابعص ناك مهردقن

    



   

                
.اديج يرجلا عيطتسيو ةعئار ةيدسج
 زنيوك ىلا باهذلاب ويبافل انحمس .منرآ سيتيف يدنلوهلا يدانلا نم ،رنتوب ردناسكيلا ناك رخ�ا دقاعتلا        
 جاتحن انك اننكلو .رسيWا ريهظلا زكرم يف نيدعاو بابش [بعW ةدع انيدل ناكو ةراعWا ليبس ىلع زرجنير كراب
 :[عفاد.ا هجاوي ،اهددسي ،ةركلا ذخأي امئاد ناك .انمامتها دش رنتوب .ارفيا معدي بعWو زكر.ا كلذ يف ةربخ
 .اديج ةركلا ضرعيو ،عيرس ،ممصم ،سكاشم دلو ناك .هينج نويلم 2.5 غلبمب ةديج ةقفص
 انلبقتسا .ةيلمر ةعلق نع عفادن نا عطتسن مل ثيح مسو.ا كلذ نم لوWا فصنلا يف تارتف كانه ناك        
 ةلكشم نم ىناع ايخ يد .ادقعم ناك سراحلا عضو .رياني ذنم عافدلا قييضتب موقن نا لبق ةديدع تارم فادها
 لمع يأب مقي مل دراجدنيل سيردنآو كلذ ببسب تايراب.ا ضعب هتتاف .[نس رخآ جرخي يكل ةيلمع جاتحاو هنس يف
 يننا تناك ايخ يدل يتلاسر .ماه تسيو ماماو يارس ةطلغ ماما ةديج تارابم بعل .1 مقرلا زكرم يف ئطاخ
 ايخ يد عجر ،ربمسيد 1 يف 3-4 ةجيتنب جنيدير ىلع بعصلا انزوف دعب نكلو .سيردنآ عم Wداع نوكا نا بجي
 يف 1-1 لداعتلاب تهتنا يتلا ديردم لاير ةارابم يف ةصاخ ،مسو.ا نم يناثلا فصنلا يف عئار لمعب ماقو
 .اميظع ناك ثيح ،رياربف
 ىلع مساوم ةثeثل .هتيزهاج تناك وتيراشيشت عم ةلكش.ا .زدنانريه رييفاخل ةريبك لامآ يدل لازي W ناك        
 كانه مدقلا ةرك داحتا ءاسؤر .كيسك.ا عم اديج انمهافت كلذ نم مغرلاب .هبختنم عم فيصلا لاوط بعل ،يلاوتلا
 ناك ام اذا شقانن انك .ةيبطلا تافل.ا مهيلع تضرع .يعم عامتج� ،مهيبردم عم ،انه اوتا يب.وWا داحتWاو
.اضيا تايبموWاو ملاعلا سأك تايفصت يف [تارابم يف بعللا عيطتسي
 ".هب زوفنس اننا نظا يننU تايب.وWا يف بعلا ناو [ترخWا [تاراب.ا توفا نا لضفا" ،وتيراشيشت لاق        
.حزمي هنا نظا تنك
 ".زوفنس ،يئاهنلا عبر يف ليزاربلا هجاون نل اذا" ،لمكا        
 لعفن نا ن�ا عيطتسن .نوتجنيراك يف ديدج يبط زكرم يف ريبك لكشب انرمثتسا دق انك ،تقولا كلذ يف        
 لك ،ةعشWا يئاصخا ،نانسا بيبط ،مادقWا ةجلاعم يئاصخا انيدل ناك .تايلمعلا ريغ ،عقو.ا سفن يف ءيش لك
 انك قباسلا يف .اروف ةماعلل لصت نل تاباصWا نا وه عقولا سفن يف ءيش لك دوجو ريغ رمWا يف ديف.ا .ءيش
 .ةياغلل [قثاو نكن مل اننأب كلذ كربخي ناك .ةنيد.ا لوح ةعرسب لقانتت تاعئاشلا تناكو ىفشتس.ا ىلا ابعW لسرن
 .هانيرتشا ام لضفا دحا نوكي نا نكم.ا نم ناك
 مكحلا نأب ،تاطلسلا لبق نم اقحW هضفر مت يذلا ،ءاعدWا :هركذا نا بجي مسو.ا كلذ نم ةريبك ةثداح        
 جيرب دروفماتس يف 2-3 ةجيتنب انزوف يف يسليشت يبعW دض ةيرصنع تارابع مدختسا دق ناك جربنتeك كرام
 نا اهلeخ عيطتسن ةقيرطب ركفن نا انيلع ناك ويتام يد يسليشت دض :Wوا ،ةاراب.ا نع ةملك .ربوتكا 28 يف
 زيريمار ،طسولا يف نانثWا .قرفلا نوقحسي اوناك ةثeثلا ءWؤه .درازاه نيداو ،راكسوا ،اتام ناوخ ماما لمعن
 ،انيلع نومجهي اوناك امدنع ةيلاخ تناك يتلا قطان.ا نومجاهي نميWا فرطلا لعجن نا انررق .ءايوقا اناك ،ليكيمو
.اتام ةحاسم قيضنو
 دحا ،دنWوه فيتس ،سيروت ودنانرف دُرط امدنع .ةاراب.ا ةياهن يف نونجلا أدب ىتح ةريثم ةارابم تناك        
 سيروت .يل دنWوه ماهتا مهفي مل ،عبارلا مكحلا ،نيد كيام .اكبترم هيلا ترظن .انا يمولب أدب ،ويتام يد يدعاسم
 .يلرفيلك ىلع لخدت امدنع لوWا طوشلا ذنم درطُي نا بجي ناك
 تاعWولا ىلا ةفاضWاب ،كيراك مدق ىلع هيمرو هعلج مت دعقم نم ءزج ،زوفلا فده زدنانريه لجس امدنع        
.ةيدقنلا تeمعلاو
        W ا ناك اذا لئاستا تلزWك نع ءاعدeروهمجلا لكاشم اوطغي يكل ةقيرط جربنت. 
 يرادا ،كاب سورب دجاوت ةفرغلا كلت يفو ،ذيبنلا برشنل يمقاط عم تبهذ ،ةاراب.ا دعب ةقيقد نيرشع        
 ائيش كانه ناك .ام وجب رعشت نا عيطتست تنك .هتجوزو ويتام يدو ،يذيفنتلا ريد.ا ،يWروج نور ،يسليشت
.مهدحول مهكرتن نا ةمكحلا نم هنا انركفو قاورلا يف انفقو .ائطاخ
 .ةفرغلا اورداغو "،مكسفنا اودعاس" ،اولاق .حوتفم ذيبنلاو افوشكم ماعطلا ناك        
 ليكيم ربخا نم .ويتام يدو يريت نوج عم مكحلا ةفرغ ىلا اعرسم بهذي ليكيم مهسفنأب اوأر انا يمقاط        
 اوربخا امدنع يسليشت نم ةريبك ةوطخ اضيا تناك .اميظع ائيش أدب دق يضيرحت ائيش لاق جربنتeك نا

              



   

                 
 ".دغلا ىتح رظتننلف" ،لوقيو سلجيس ناك يماحم .تغلب دق ةموعزم ةثداح نا اروف ةفاحصلا
 اقح زنافيا نكلو ةلوهسب طقس سيروت .ةياغلل احضاو ناك ةاراب.ا كلت يف شتيفونافيا فeسنيرب درط        
 دحاو عبص .طقس مث ةدحاو ةوطخ ذخا .ليثمتلل هدرط ببس مهف عيطستس ،جربنتeك ناك نيا ىرت امدنع .هكسم
 يننا دنWوه نظ اذا. ملع يا يدل سيل .ةلوهسب طقس اقح سيروت نكلو ،ةعرسب كرحتي بعW طاقسا ىلع رداق
 .ماكحلا عم ةريبك ةوق كلما يننا ويتام يد نلعا ،مايا ةدعب كلذ دعب .هدرط ىلع جربنتeك تربج
 تارم 4 وا 3 تاجردملل يلاسرا مت .ابعW تنك امدنع تارم 8 تدُرط .يتايح لاوط ماكحلا عم ترجاشت        
 كلذ لعفا تنك يننكلو .امئاد لكاش.ا نم عون يدل ناك .ارتلجنا يف ةديدع تارم تمرُغ .ادنلتكسا يف بردمك
 .ببس نود نم كلذ لعفا نكا مل .هارا تنك ام ببسب
 ،تلقو جربنتeك كرامب تلصتا .بعW عم يرصنع نوكيس ي.اع مكح نا ،ييأر يف ،ادبا ناكم�اب سيل        
 ،ةلأس.ا يف انمحقي نا ذوفن وذ صخشل ادعتسم تنك ".اذه يف طروت.ا رخ�ا قيرفلا نحن اننU فسأتم انا"
 ةركلا داحتا .رتسشنام ىلا ةهجت.ا ةرئاطلا انبكر ىتح رمWاب ملع يا يدل نكي مل .ثدحي مل كلذ ظحلا نسحلو
 .[موي يف رمWا يهتني نا نكم.ا نم ناك .ائيرب ناك كرام نا اوررق ىتح اريثك رمWا اولاطا
 .تقولا لاوط يتيس نام ىلع امكارتم اطغض [ببسم ،يرودلا يف ةسفان.اب انأدب اقح 2013 رياني نم        
 eيف نوتسآ اهيف انبلغ يتلا ةليللا ىتح eجؤم ناك ةحارلاب روعشلا ،لزتعأس يننا ملعا تنك يننUو ،يل ةبسنلاب
 رداغأس تنك .ةياغلل حيرم ناك ،انبعلم يف ،ليربآ يف ةمه.ا ءاهنا نكلو ،لاح يأب زوفنس انك .بقللاب زوفن يكل
 تيقب دتيانوي رتسشنام ةيفارتحا .حيحص لكشب تايرابملل زيهجتلاو قيرفلا عم يثيداحا تلمكا .تفلم لكشب
 .ةميلس
 تزرب ةارابم يف ،ديردم لاير ماما 16 ـلا رود يف انتارابم ةراسخ تناك ،عبطلاب ،ةديحولا لمWا ةبيخ        
 يف اينابسا يف .راض ريغ لخدت دعب ،يكرتلا مكحلا ،ركاش تينوج لبِق نم ينانل بيرغو كحضم درط ببسب
 زوفن نا نكم.ا نم ناك .ةاراب.ا ةيادب نم ةقيقد 20 لوا يف ةفصاع قلخب انمق نا دعب ،[عئار انك باهذلا ةارابم
 تناك انتازيهجت .يبعلم ىلع ةيناث وينيروم هيزوج قيرف هجاوأس تنك يننU فواخم يا هجاوا مل .فادها 6 ـب
 .ةعئار ةقيرطب تارك 4 وا 3 دصب مهسراح انربجو ةعئار ناك انتقاط ،ةارابملل ةديج ةطخ جارخإب انمق .ةزاتمم
 .اهدصي يكل تاديدست هجاو داكلاب ايخ يد ديفيد
 قئاقد ةرشعلو ،اوليبرآ ورافلآب eيلق كتحا ثيح ةركلا ىلع لصحي يكل زفق هنU 56 ةقيقدلا يف ينان دُرط        
 يف ئطاخلا سومار ويجريس فده لداعي يكل لايرلل شتيردوم لخد .ةمدص ةلاح يف انك .كلذ ةهجاوم لواحن انك
 .قئاقد 10 رخآ يف فادها 5 لجسن نا عيطتسن انك نكلو .69 ةقيقدلا يف انرما ودلانور ىهنا مثو هقيرف ىمرم
 .ايثراك رمWا ناك
 لاير انبلغ اذا .ةاراب.ا دعب يفحصلا رمتؤ.ا تيوفت تررقو ةليللا كلت يف ريبك لكشب بضاغ اقح تنك        
 كلت بايWا ةارابم يف نيو كرُشا مل .ةلوطبلاب زوفنس انك اننأب نظن يكل ةريثك بابسا كانه نوكيس ناك ،ديردم
Uجاتحن انك انن Wةبسن .ةمه.ا كلتل ازاتمم نوكيس ناك قباسلا كراب جناس يج .هفلخ بعليو وسنولآ هجاوي ابع 
 نا انعطتسا ةدراط.ا رود يف كراب جناس يج عم مهماما انبعل امدنع .%75 تناك نeي. ولريب هيردنآ تاريرمت
 ،معن .وسنولآ هجاوي يكل كيبليو يناد نم انقيرف يف لضفا بعW يا كانه نكي مل .%25 ىلا لدع.ا كلذ ضفخن
 .كلذ نم لغتسن ناو وسنولآ قنخن نا انيلع هنا ملعن انك اننكلو ،فادهWا ليجست يف نيو ةيناكمإب ةيحضتلاب انمق
 سلجي يكل انب ةصاخلا ليدبتلا ةفرغ ىلا ىتا ديردم يف ةاراب.ا يف .[تاراب.ا [تاه يف اعئار ناك ودلانور        
 ىتا ،درطلا ةطقل دهاشا تنك امدنع ،دروفارت دلوWا ةارابم دعب .مهل قاتشي هنا ىرت نا عيطتست تنك .[بعeلا عم
 قيرف نا انيبعW دحU فرتعا ليزوا دوعسم .افيخس ناك درطلا نا نوملعي اوناك لايرلا يبعW .هفطاعت يدبي يكل
 تنك يننU ،لعف ام انسحو ،فدهلاب لافتحWا ضفر ونايتسيرك .نجسلا نم اوجرخ دق مهنأب اورعش هيزوج
 .ةياغلل فيطل دلو هنا .ادبا هعم لكاشم يا كانه نكت مل .هقنخأس
 نم يفاكلا مكلا راضحا اوعيطتسي مل مهنا وه انتحلص. بقلل يتيس نام ةراسخ نع ةريخWا يتركف        
 ناك هنا حضاولا نم .اماع 44 دعب ىلوWا ةرملل يرودلاب اوزاف امدنع هوققح دق ام ةيمها نومهفي نيذلا [بعeلا
 ىلع ةظفاح.ا .ةحارلا نم روعش يف اورقتسا .بقللا قابس يف دتيانوي رتسشنام اوبلغي نا مهنم ضعبل ايفاك
 رثكا يف هب اوزاف ام نع اوعفادي يكل ةحيحصلا ةلاحلا يف اونوكي مل يتيسلاو ةبعصلا ةيلاتلا ةوطخلا وه بقللا

       



   

                   
 .جيلريميربلا تWوج رخآ خيرات يف يكيتامارد موي
 تنك .ينبعرت تناك ةركفلا .اوخارتي نا يقيرف نم درا مل ،1993 يف ىلوWا ةرملل يرودلاب تزف امدنع        
 يف نونوكي امدنع ،سانلا ضعب" :كاذ 1993 قيرفل تلق .ةوقلا ىلع انتضبق زيزعت ىلع ،روطتلا ىلع اممصم
 ءادعس مهنا .ىتح كلذ اولعفي نا نوديري W اضعب .وكسeج نم eيم 25 ،ستوكتلاسل باهذلا نوديري طقف ،ةزاجا
 .رمقلل باهذلا نوديري ضعبلاو .ةقيدحلا يف طبلاو رويطلا ةدهاشم يف وا لزن.ا يف سولجلاب
 ".سانلا حومط وه رمWا"        




