
يربق ىلإ روهزلا لمحأ -و ..تو(ا راظتنا يف

كبزي رمس  

كانيع هل نوكتس يتأي امدنع تو+ا نأ ًاحيحص سيل

  عم يهامتلا بحلا يف .ددبتلا يف ناتحباس  امهنأ ثيح نم هسفن مدعلاب نايواستت امبر ،اهتاذ ةظحللا كلت تسيل .تو+ا يف ةبغرلا هبشت ،بحلاب ةبغرلا نأ ًادبأ ًاحيحص سيل  
دق ،انتاومc ةيسدقلا كلت ىنعم ام fإو ،هسفن مهدوجو نم ةلابن رثكأ رشبلا دنع راكفcا تناك امئاد .ةركف ىلإ سوسح+ا يدا+ا نم لوحتلاو دوجولاب يهامتلا تو+ا يف .رخXا  
ةعامتلإ ريصي ،يفتخي امدنعو ،تاظحل لبق اننيب مهنم دحاولا نوكي

رثكأ .تاهمcا  ليوع نمو ،نايبصلا حايص نمو ،صاصرلا تاوصأ نم ًاحوضو رثكأ وهو ،ديعب ٍراجفنا يود لثم يبلق تاقد عمسأ .lًعف ةتماص انأ .نXا ةئداه ينأ لوقأ نل  
عراشلا ىلإ جورخلا مدع ،يب ثيغتست يهو يمأ توص ةفجر نم ًاحوضو

ناكم لك يف ةلتقلا

ناكم لك يف تو+ا

ةيرقلا يف

ةنيد+ا يف

ئطاشلا ىلع

  ٠ءfؤه مكلتقيس :نوخرصيو ،انيلإ نوتأي مث ،مهلتقنس اننأ مهيلإ نوريشيو ،ناريجلا تويب مامأ نورشتني ،سانلا نوعوري ،ناك+او ناسنwا نوحيبتسي ةلتقلا

ذفاونلا نم رظنأ انه .يدوجو ةيرح نم fإ ةغراف طبختأ .مدعلا يف حبسأ تنك يرب ناويح لثم ،شيعلا ةئيبل يمتنأ f .ةايحلا ىلع ةئراطلا انأ .ناك+ا اذه ىلع ةئراطلا ةرئازلا انأ  
تاياور بتكأس :هل تلق امدنع ،ةيحابصلا انتاسلج ىدحا يف  هلاق امو ،يfريمأ رمع ركذتأ تاظحللا هذه يف ،جرخي f يتوص .تمصأو ًاءوده رثكأ ريصأ  مث ءايشcا بقارأو  
٠ًاعبط كتنبا fول :ةماستباب فيضي .كحضأ .لجؤم توم عورشم  ةظحل لك  كارأ انأف ،يرخأتت f :لاقو ،دlبلا هذه خيرات نع

قرحي بحلا اذه ىقبي نأ تدرأ  اذإو !هيف نك ،هنم صلختتل ،بحلا هبشي تو+ا .يدوجو تمح يتلا تو+اب يتقlع فرعي وهف ،ةطاسبب  ةلمجلا هذهب هوفتيل نكي مل رخاسلا  رمع  
٠ةفاس+ا هل  كرتأ ،كبلق

  اذه ىلإ  ةايحلاب كسمتأس ينأو !ةشاشهلا ةديدشو ةمارصلا ةديدش ةأرما ينلعجتس ةfابمlلا هذه نأ ،ليصافتلا ةرمغ يف فرعأ مل .دوجولا اذه نم ةعرسب ءاهتنwا تدرأ  
،يتنباو انأ ةمصاعلا يف تشع نأ ذنم .فوخلا نوشيعي سفنتلا تاقهش لثم .فوخلا نوشيعي مهنأ نوفرعي f سانلا ؟انه سانلا فاخي فيك ؟اذام نم فوخلا .فوخلا نم دحلا  
 ينأ ؛لوقأ تنك تضم تاونس لبق .سفنلا نع عافدلل زهاج  �كس .سابك رزب ريغص داح �كس .تكرحت امنيأ هلمحأ ،يتبيقح قرافي f �كس  كانهً،اماع ةرشع ةسمخ لبق  
اذه سرغأس ينأ :لوقأ ترص ًارخؤم ينكل ،�لوهذم لاجر هجو يف هترهشأ ،ةليلق تارم ً،اريثك همدختسأ مل ،اهدحو شيعت ةأرما ينc يتناهإ لواحي نم دسج يف هسرغأس  
٠يتمارك ةناهإب حمسأ نأ لبق يبلق يف �كسلا

.ةظحل يأ يف كلتقيس نم كانه نأ رعشتو ،عراش يف يشمت نأ ،ةركفلا هذه ينتبعاد ،توملل ةصرف ينعي ،عراشلل جورخ يأ !هذه تو+ا ةلفح طسو نXا هلوقأ ام لك ينعي اذام  
 ،دوقع ذنم سانلا باقر نوسودي يذلا نمcا لاجر .ةظحل يأ يف كوصنقي دق ،نمcا نم fًاجر كانه نأ فرعتو ،رهاظتلل ءاقدصcا عم جرخت نأ ،ةبيرغ اهنكل ،ةنونجم ةركف  
٠دراب مدب عراوشلا يف نوشمي مث ،مهنولتقي .مهنولقتعي ،مهوّنوخي مهنورهعي

اذكه ؟ةليوط باينأو ،ةمخض تاسجم ىلإ لوحتت فيك ،كءاضعأ هبشت يتلا ءاضعcا هذه لك .سأرلا ،رعشلا ،نويعلا ،يدايcا ؛ةكاتف لتق ةلآ ىلإ يرشبلا دسجلا لوحتي فيك  
وه انتاياور يف هبتكن امو ً،اثلاثو ًايناثو fًوأ ؛عقاول جاتحت لوقأ انأو ،لايخل جاتحت ةياورلا ةباتك نإ نولوقي ،لايخلا نًم اشحوت رثكأ عقاولا .لايخ  ىلإ عقاولا لوحتي ،رصب حملب  
٠عقاولا ضرأ ىلع ثدحي امم ةيشحو لقأ

 !ةلئاع نم رثكأ نحنف ،لوقت ام فخستسن ناريجلاو نحن !!ذفاونلا اوقلغأ ،انليو اي ةيفئاط ةنتفو ةنوخ نع ثدحتت :اوعمسا لوقت يمأ .ةزفلتلا تاشاش ىلع ةبذاكلا ةديسلا جرخت  
ثدحتي lًجر عمسا ،لقتعتو برضت هتلئاع ىري وهو ،ةجر+ا ةحاس يف هتلمح يذلا لفطلا هجو .اولتق نيذلا بابشلاو �بذع+ا لافطcا روص دوعت ،يكبأ ةأجفو ،يمأ عم لداجتأ  
؟ةأرما ىلإ يغصن له ،ءاسن ىلع درن f نحنو  )ةبذاكلا ةديسلا دصقي ( ةأر+ا هذه ىلع درن نل : لوقي مث ،رأثلاب بلاطي ،اعرد يف ءادهشلا مد نع نويزفلتلا نم

حضتاو ،يرشب أطخ ثدح نإ تاومسلا بر اي .يبلق ىلع ينثناو ،ءادهشلا مد نم لجخأ .ءادهشلا مدل يئاقدصأ  قيفصتو ،ةديسلل يتلئاع قيفصت ؛ينهبشي f ثدحي ام لك  
٠ىرتو عمستل ، عبسلا كتاوامس  نم كلاطأو ،كيلإ يدي دمأسف ،ثدحي ام ىرتل لوزنلا ديرت fو ،كانه سلجت  lًعف  كنأ

  ةينمcا ةزهجcا  ةوطسف ،يعيبطلا ءودهلا سيل ،ةئداه تناك ةنيد+ا هذه نأ فرعي لكلا .نارينلا لعتشت مث ،تاظحلل ئداه انه ناك+ا .ينشعنت نوميللا راجشأ ،ةفرشلل جرخأ  
ىلع نوجرفتي نمcا رصانع .ىضوفلا لحت ةأجف .بعر تfافنرك  ىلإ ةنيد+ا عراوش لوحتت ةأجف .عراشلا يف ًامئاد  نمcا لاجر .ةلكشم يأ لاعتفا عيطتسي دحأ fو ،ةيلاع  
فيك !ببس نودو قطنم نود غارفلا نم ،انه ثدحي ءيش يأ لثم تتبن ،ضرcا نم تعلط  يتلا تاباصعلا !ةموهفم ريغ ةقيرطب  مهتيفصت متت ًانايحأو ً،انايحأ نوبرهي ،سانلا  
بهذت اهسفن تاباصعلا .لءاستت سانلا ؟اذه لك ثدح فيك .انذفاون تحتو ،انلجرأ �ب صقري  صاصرلا تلعجو ؟سانلا تلتق فيك ،ضرcا نم هذه نونجلا تاباصع تعلط  
ةيفن+ا انأ ،ثدحي ام ىلع بعرب جرفتأ ناك+ا اذه ىلع ةئراطلا انأ .مهيبأ ةركب نع �يولعلا نوحبذيس مهنأ لوقتو انيلإ يتأت .مهلتقنس اننأ ؛مهل لوقت ،مهعورتو ةّنسلا انناريج ىلإ  
تلوحت ثيح كانه ،قشمد يف ىرخcا ةايحلا هوجو فرعأ .�هجولا فرعأ انأ  .فارطcا لك نم .عيمجلا نم ةداحلا تارظنلا ىقلتأ .رحبلا ءاوه  نمو ةيرقلا نمو ةنيد+ا نم  
؟رخآ عون نم ةيرق ىلإ ةنيد+ا

؟انه هلعفأ يذلا ام

.يريرس يف ةسدنم .يلهأ �ب نXا ةسدنم انأ ؛يسفن ىلع روكتأ ،نوسدن+ا ،نوبرخ+ا :ديدج نم تfاجسلا دوعت .هتعراصمب تمق ،كلذ ءانثأو ،كلذ تفرع ا+اط ؟تو+ا رظتنأ  
انأ  !عراشلا يف تلفسwا قورع يف  ىتح سدنأ ،فاحللا تحت روكتت يتلا محللا ةلتك انأ .ءيش f انأو ،ءيش لك يف يسفن سدأ نXا انأ .ليحتسمو تماص بح يف ةسدنم  
ةريخأ ةقرو دجت نأ لواحت ،تيب ىلإ تيب نم حابصلا يف يشمت يتلا محللا ةلتك انأ .ءاعدلاو حايصلاو صاصرلا تاوصأ عمسأو .يرظان مامأ رمي يروس لك نزح يف سدنا  
لكو مXfا لكو تاراعشلا لك !ءيش f ؟نXا اذه يواسي اذام  نكلو ،ةلادعلا ىلع نيرامتلا ةركفب اهداقتعا ىلع اهنيعي ًابذاك ًائيش .ام ًائيش لعفت اهنأ ءاعدwاو ،صlخلل  
ىفتخا نيأ .شيجلل دوجو fو ،ناكم لك يف رشتنت ةيركسعلا تايلXا .حابشأ ةنيدم ،ةيلاخ عراوشلا ؛عقاولا اذه مامأ ائيش نXا ينعت f تو+او لتقلا ىلع ةضرح+ا  ةيهاركلا  



لكو مXfا لكو تاراعشلا لك !ءيش f ؟نXا اذه يواسي اذام  نكلو ،ةلادعلا ىلع نيرامتلا ةركفب اهداقتعا ىلع اهنيعي ًابذاك ًائيش .ام ًائيش لعفت اهنأ ءاعدwاو ،صlخلل  
ىفتخا نيأ .شيجلل دوجو fو ،ناكم لك يف رشتنت ةيركسعلا تايلXا .حابشأ ةنيدم ،ةيلاخ عراوشلا ؛عقاولا اذه مامأ ائيش نXا ينعت f تو+او لتقلا ىلع ةضرح+ا  ةيهاركلا  
هذه مامأ �فعضتسم ىلإ اولوحت ةأجف ،سانلا نوعوري اوناك نيذلا نمcا لاجر ،لخدتت fو ،مهعورتو سانلا لتقت تاباصعلا كرتي شيجلا .نXا تاهرتلا هذه قدصي نم ،شيجلا  
٠تاباصعلا

؟نونجلا اذه ام

ىلع ةيذحcا معطو ،ةبقرلا ىلع �كسلا معط فرعأ يتلا انأ ،همعط فرعت يتلا انأ .هيف قدحأو  ،هتوص عمسأو ،نXا �مدق ىلع يشمي يذلا كرحت+ا نئاكلا ،تو+ا هنإ  
يعمتجم  يف ةنايخ ةميرجو ،يتلئاع يف ةلجؤم فرش ةميرج انأ .ثلاثلاو يناثلا يبوره نمو ،قيضلا ملاعلا اذه نم لوcا يبوره ةظحل ذنم ،ديعب نمز ذنم هتفرع.ةبقرلا  
٠و..و ،يتفئاطو

  ةداعلا اهنكل ً،ادج ةشه انأف ،ةعاجش ينc سيل ،فاخأ دعأ مل

  عراوشلا ىلإ جرخأ .نفج يل فري نأ نود هيف قدحأ .ءانب حطس ىلع صانق �ع يف قيدحتلا عيطتسا ينأ ركفأ .ءودهب يتوهقو يتراجيس عم هرظتنا ،تو+ا فاخأ دعأ مل  
يشمت ةأرما بقاري صانق نع ةياور بتكأس ينأ ركفأ ؟نXا صانقلا نوكي نأ نكمي نيأ ركفأو ،ةنيد+ا يف ةحاسو ةفصرcا زواجتأ .يشمأ ءودهب ،ةينبcا حطسأ يف قدحأو  
٠يمعلا"  مليف يف "وغاماراس"  عراوش هبشت  دهاشم .حابشأ  ةنيدم يف نيديحو �لطبك امهب ركفأ .عراش يف ءودهب

٠دب�ل ةدحاو ةعفد تريغت انه ةايحلا !سفنتلا هبشي فوخلا دعي مل .ناك امك دوعي نل ناك+ا اذه نأ فرعأو ،ةمصاعلا ىلإ دوعأ

  ٠يربق ىلإ روهزلا لمحأ fو ،هراظتنا يف انأ ،رثكأ fو لقأ f ،ةداعلا اهنإ :تلق امك ،توملل يردص تحتف ول ىتح ،ةلادعلا نيرامت راركت سأيأ نل ينأ فرعأو ، دوعأ

٢٠١١ ناسين - راذآ  

يبرعلا سدقلا ةفيحص يف روشنم صن

  ourfrog  ةعدفضلا عقوم  

 

اهتاياور نم ، ةباش ةيروس ةيئاورو ةبتاك

ايارم اهل / ةفرقلا ةحئار / لاصلص   / ءامسلا ةلفط  


