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 يحيى علوان: نقلها إلى العربية
 

 دار كنعان: الناشر
 للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمية
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 عوضا  عن المقدمة
 

أنصحكم أن تستسلموا وترفعوا 

. أيديكم عند قراءة هذا الكتاب

فخطورته تكمن في الحكمة 

المتلصصة خلف كلماته، وروعته 

القاتلة في الجد المتلبّس لبوس 

  .الفكاهة والهزل

 غابريل غارسيا ماركيز 

 

أصبببا المن ببى سالنلبببة لوكاتببئ والرواتببا الغواتيمببالا 

أوغلبب و موي يرو،ببو، بمببا سالنلبببة لدببد  مببن أ سببا  وب  ببا  

 -اسيأ،بب و  –غواتيمبا  بببالرواتا الزببات  عوبى جببات   يوسبب  

ول غببوي الي ، أصبببا المن ببى اببد ى، المن ببى ا  –أو الشبباعر 

وهبا ال لبمية ال با ت وب   –تا خا ج، سود الدلبف واللوبا البدا

 . عوى غواتيما 

لقببد ا ببى موي يرو،ببو مدلببا ،ببنا حياتبب  فببا سوببدا  

ويشبر خملبة ب بئ، تبدبه بوهبا . أخرى من أمريكبا التتينيبة

 8791با  آخرهبا عبا  . فا المكليك، حيث مقر إاام   الداتا

 . »الن ج ب  شا ، وما عداى الصمه« واي   الشهير  

ح ببى اليببو  ليلببه بإيببر ، إ  أيبب   إ  أعمالبب  المنشببو  

فهباا الك با ، عوبى صبغر ح مب ، يز ب  . لي  غ يبر اني باج

موادا  خاصا  فا أ   أمريكا التتينية الزديث، عوبى مبا يقبول 
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وأ، و  ، ومبا ي ميب  سب   من ،خرية النقا ، يلرا  لما يز وي 

لقبببد تبببرجا هببباا الك بببا  إلبببى  .مبببن اا  بببا  وفكاهبببة حوبببو 

 الية والبولوييبة واللماييبة وفباع سدبد  جبوات  انيكوي ية واني

عنبببدما   عبببا موي يرو،بببو نلقبببا   8791وفبببا عبببا  . عالميبببة

مزاضرات فا جامدة مشيغا ، واب  أ  ي أ أ ض ال امدة، 

تا اع قال  وت ِر َ من الو يات الم زد  سلببئ مواا ب  المدا يبة 

 . لإلمبريالية

لصببببياغة وممبببا يميبببب  ب اسبببب  هبببباا، الدنايببببة ال اتقببببة سا

د حبببد  النزبببه فبببا اخ يبببا  الم بببر  ، وي خبببر سإبببرو   وال بببرو 

عبن . غ ير  من ا ، دا   الراتدة، ال ا تببدو وبأيهبا القاعبد 

هاا الموضوع وعن ي ل  وي اج  ال سا، ي زدث موي يرو،و 

فا مقاسوبة اصبير ،   ي بد أف ب  مبن تبرا الم بال لب  ليدببر 

 .سكومات  عن هاا الموضوع

 حا  إلى هاا الزد؟ لما ا أيه : س«

 . ليا خاتف: ج

 وما مر ُّ هاا الخوف فا تقديرا؟ : س

 سما لينا مدوا ،يااة ،يا ات، ولا أحلئ ي لا : ج

فز ى اليو ، عندما أشرع سالك اسة، أشدر سأيا .  ات يو  باتبا  

أع ل من ،تح الك اسة تماما  بما بنه أشدر عندما با  

،  ع ال غوئ عوى هاا سبلاتة لا أ. ،نة 12أو  87عمرد 

 . الخوف، الاد تلمي  أيه سالزا 



 
 

30 

المو ببببه لونلببببر هببببو أ   وح ال كاهببببة و،ت،ببببة : س

 . أ،ووسك يخ يا  هاا الخوف سشك  جيد

ى : ج ِ  با ي لبها سشبك  جيبد، ختوالزيوايات الزا   ت مو 

وعوبى مبا يببدو إيبا حيبوا  حبا  . س  أيها ت خا ملهرا  خا عا  

ى، وأَ  ِ مو   -سدافع من الخبوف تبدبا  -ك  أ  النم  أ   عوى  ل وم 

 . با   أع ا القرا  وأصدااتا فرصة لوه و  عوا  

 . حدثنا م يدا  عن ي لك: س

فببا الوااببع أيببا لببا أ  س فببا المد ،ببة، أو عوببى : ج

وعنببدما سببدأت أتزلبب  هبباا . الابب  لببا أ يببِ  الد ا،ببة ا س داتيببة

.. دمبرالنقص، بنه اد سوغه  اللا ،بة أو اللباسدة عشبر مبن ال

عنبببدها أصببباس نا هببب   عني بببة، حاولبببه جراتهبببا ال دبببوي  

س يبببا تا المن لمبببة لومك ببببة الدامبببة فبببا غواتيمبببا ، ولكبببن 

فبببا مكبببا  مبببا مبببن –مبببا تببب ال عنبببدد ح بببى اليبببو   .هيهبببات

 سمبببا ل  .  غببببة فبببا إبمبببال الد ا،بببة ا س داتيبببة -التوعبببا

إ  أجبد فبا . الك ئ المد ،ية تد بنا جدا ، وسشك  خاص اآل 

إيب  شبدو  غريبئ   أابوى عوبى .  ها يصوصا  ب ب هبا أيباسد

إيك ت ع يدَا، س ري  الصدفة، عوبى شبا  ،بب  أ  : وص  

ب ب   سن لك، ف ديد ارا   ي لبك فيب  وفبا النهايبة ي  وبئ  منبك 

 .. أ  تزد  ماضيك البديد

 ش غ ؟ ت ه  تربَه المد ،ة لي  توج ئ عويك أ : س

وسلببئ .. مبر  ترب ها سلببئ مبن ال ب ر والكلب : ج

سدأت أش غ  عندما أصبزه فا الخاملبة . الخوف مر  أخرى

 . عشر من الدمر، با أتدس ر أمو  مديش ا سن لا

 أد أي  لا يكن سلبئ َمْيِوَك؟ : س

لببا يكببن لببدد  أد ميبب ، وإ ا بببا  لببدد َمْيبب   مدببين، : ج

 81اشب غوه عنبد اصبا  منبا ببا  عمبرد . لا أشدر س  نافإي
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وبنبه أشب غ  بب  يبو  مبا عبدا أيببا  . شبرينوح بى الإاييبة والد

الخمي  الخ ر
)*(
. حيث   يبباع لزبا فبا ال مدبة ال با تويب  

وعوببى مببدى ،ببن ين، بنببه أسببدأ عموببا مببن اللبباعة الراسدبببة 

 . صباحا  ما عدا  لك الخمي  الخرافا

م رات ح ببى أصبب  وبببا  عوببا  أ  أمشببا أ سدببة بيوبب

لن لببا أيهببا وعنببدما أفكببر اليببو  س وببك اليببا  أاببول . اللببو 

إ  بنبه أتأمب  وأابرأ منبا ،باعات الصبباح : بايه لصالزا

 ح ببى خببتل ،بباعات النهببا  بنببه أ،بب ر  سدبب . الولببى

وما أعال ح ى اآل  أ، يقظ من يبوما . لواه لوقرا   أي ا  ا

فا سد  الحيا  م  وعا ، ليبا أ ى فبا منباما القصبا  

ة لقببد شببغوه ي لببا بإيببرا  سد ا،بب. يببداهمنا أثنببا  القببرا  

القواعببد والوغببة التتينيببة، ال ببا تدوم هببا سشببك  سلببي ، ومببع 

 ..  لك حاوله ترجمة هو اس وفيد وس

سبرو،به وتومباس مبا   -بقبا  –ما ها عتا َك : س

 ومو،ي ، الاين ب بوا أعما   غنية بإير ؟ 

بالدا   سدأت ارا   توماس ما  وسرو،به سبدافع : ج

 دببة، خاصببة ا ممببمببن الشببدو  سالزاجببة، ولكنببا وجببدت  فيه

تومبببباس مببببا ، البببباد بنببببا يقببببرأى سأمريكببببا التتينيببببة فببببا 

عندما بنه أتلو   . ال سدينات سإمدا  وشو  أببر من اآل 

»ال ب  اللزرد«
)**(
با  . مد ، بايه الد ول تمر أماما 

بنبه  سزاجبة إلبى  . أما سرو،ه فقد ارأت   حقا  . شيئا   اتدا  

آخبر، سب  وعمبن مزي  وجو آخر، إلى يو  من يم  وإيقاع 

 .»آخر با أتدو   عوى إيقاع 

                                                         
)*(
 . الخميس األخضر هو الذي يسبق أسبوع الصيام 
)**(
 . قصة لتوماس مان» الجبل السحري« 
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*             *            * 

من المتحبظ أ  موي يرو،بو، ومنبا القصبص الولبى، 

ال ا يبدأ سها عمو  هاا، ي خا إلى جايئ اللبخرية، مبن الدبو   

إ  تن صببئ النهايببة اببب  أ  . لبب  إلببى شببك  ال،بب و   ات اهببا  

موي يرو،بو   ( يبةاولرا) لك أ  القباص . يأخا الزدث م راى

، فمبا يدنيب  أبإبر هبو منزبوتي دنى سإع ا  مو ي  ست،ب يكا 

أ  يصببئ ا ،بب دا   سكبب  الإقبب  والشببد البباهنيين فببا مشببهد 

عوببى أ  هبباى القصببص   تشببك  يمو جببا  ومببإت ، ل  . اصببير

. عنصببر المقا يببة الشبب افة المميبب  لكبب  يببوع غيببر م ببوفر هنببا

ل خد  ال، و  ، وهبا لبو  وفا ال    الإايا من الك ا ، ي

 . يكا  يكو  مل هوكا ، إ  أي  يبدث الزيا  في  من جديد

ومن أسرع ما سرع سب  موي يرو،بو هبو أيب  ا،ب  اع أ  

ببببر يهاتيبببا  شبببك  ال،بببب و   الموجهبببة، ال بببا مبببا عببببا ت قي

مل لبباغة اليببو ، شببأيها شببأ  اليمببات ال دويميببة، فببا الواببه 

سزيبث يمكبن لوقبا   أ  . الاد حافظ في  عوى انباعا الدبرض

يل قا الزكمة وال داليا فا م رى الحداث، ال با تأخبا شبك  

وسهبباى ال ريقببة يَببدسُّ عنصببر ال وجيبب  إلببى . الحببداث اليوميببة

جايئ البنا  المزكا والواعا لوقصبة، ال با يلببل عويهبا تباسع 

وسالك ت قبد الخيبر   و هبا البرتي  في برا الم بال . اللخرية

 . ها المهيمن عوى صياغ   الشدريةلأل، و   ل أخا  و 

و  ين رُّ الكاتبئ و ا  ،بزر اللبخرية ال با ابد تب  د 

إلى الددوايية والباا  ، فيقع فا تناا  مبع ال،بوو ، سب  أيب  



 
 

34 

يزكببا اللببي ر  عوببى هبباى الدناصببر سشببك   اتببع وي خِ ببد ها 

وهبو مبا يشبك  عنصبر ابو  لديب  . ن ا ت  ولوبنص وال،بوو 

 .  اسة ال سيةفا هاا النم  من الك

إ  هاا الك ا    يشب م  عوبى لبو  واحبد موحبد مبن 

 Essayالك اسببة ال سيببة، إيمببا ي ببا اصصببا  واصبباتد يإببر و

يقببد  أحببداثا  يوميببة مببر  سهببا الكاتببئ .. تشببك  سكوي هببا ب اسببا  

وخبرات شخصية مداشة، اد يكبو  بإبر  مبن القبرا  مبروا 

يا ومببببن هنببببا تك لببببئ تبببباسع ال دمبببب. سهببببا أو سمببببا يشبببببهها

ومببببن ياحيببببة أخببببرى تشببببك  ايدكا،ببببات , .وخصوصببببي  

 . ووم ات أ سية عن عمو  ي ل 

أو » ال بببببمير المرتببببباح«أو » الخبببببروف ال،بببببو «فبببب 

، هبباى القصببص والزكايببات المصبباغة س كإيببف »اللببيد تببايور«

فببببا ا ،بببب دا   والرمبببب ، مببببا هببببا إ  مزبببباو ت لصببببياغة 

يببالا الدمويببات ا ج ماعيببة ال ا يببة فببا غبب  ال غوغبب  انمبر

أفببت يك ببا أ  يأخببا . سأمريكببا التتينيببة، صببياغة أ سيببة أخببا  

عنببد اببرا   هبباا » ماتببة عببا  مببن الد لببة«سنصببيزة صبباحئ 

 الك ا ؟ 

 

 يحيى علوان
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 الليد تايور

 

اال اآلخر، لا يزدث أ  صا ف نا مإ  اصة الليد 

 . سير،ا تايور، صيا  الرؤوس فا غاسات الم و 

سو يبة ملاتشو،ب    ن،ب من المدروف أي  غبا   سو

وغهبر عبا  . ، إ  با  يل ميه من أجب  بب  ابر 8799عا  

 -فبا من قبة المب و –لول مر  فا أمريكبا ال نوسيبة  8711

حيث عا  سبين ابيوبة مبن اللبكا  ال بيديبين، ال با مبا عبا ت 

 . هناا حاجة لابر إ،مها

وسلببئ مببن ملهببرى المبب  د، إ  ببا  يبببدو بمببن أخببا 

ح بى . »غرينغبو ال قيبر«ع ِرَف هناا سا،ا  ال وع من  مأخاا ،

أ  أت ال المبدا س ببايوا يشبيرو  إليب  سأصباسدها الصبغير ، 

وفببا سدبب  الحيببا  يرمويبب  سالز ببا   عنببدما يمببر فببا توببك 

 لببك  يكببن ولببا. الشببم  ا ،بب واتية ف ومببع لزي بب  مببن الدببر 

ي ير الليد تايور البلي ،  لبك أيب  ابرأ فبا ال ب   الول مبن 

أ  ال قبر لبي  عبا ا  مبا  ا   -ولبيا ج يايبه– لب لكاموة العمال ا

 . المر    يزلد الغنيا 

خببتل س ببدة أ،بباسيع تدببو   اللببكا  ال بيديببو  عويبب  

ويب كوا سوكنبة   ينبايبه ع اباوينباى وسما أ  ع. سمتسل  الغريبة
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أجنبيببة غيببر مدروفببة، فقببد حبباول الببرتي  ووعيببر خا جي بب  

ما مبا بايبا يريبدا  ال بو ت فبا مدامو   ساح را  ببير،  لك أيه

 . مشاب   ولية

با  فقيرا  ومز اجا  إلى حد أي   هئ  ات يو  إلى 

ل فا الغاسة، . الغاسة سزإا  عن يباتات يأبوها وحيإما با  ي  و 

با  يو قا أفرا ا  من اللكا  ال بيديين، فيزاول ت نئ 

اعة من خوف الغصا  فا توك .  ؤي ها، خاصة عيويها الوم 

لة ايهمر م ر غ ير فاس   غهر الليد تايور الزلاس الوز

سيد أي  لا يأس  سالك، إ  ار   مواصوة اللير،  افدا  . والراي 

َص  ِرا  وبأ  شيئا  لا يكن، أو عوى الا  أي  لا ير   أ،  م 

 . شيئا  

: ف ببأ ، ا بب  أحببد أفببرا  القبيوببة المببابو   أمامبب  واببال

 . »ه  تش رد هاا الرأس؟ ارو ، ارو «

و غا انيكوي يبة اللبيئة ال با تزبدث سهبا الرجب ، فِهبَا 

 . تايور أ  الرج  يدرض عوي   أس إيلا  لوبيع

  حاجة لو كرا  أ  وضع تبايور لبا يكبن ي هوب  لشبرا  

الرأس، لالك تلاهر سأي  لا ي ها شيئا ، فشبدر الرجب  سالخ ب  

سلبببببئ إيكوي ي بببب  اللببببيئة فقببببر  أ  يهديبببب  الببببرأس و،بببب  

 . اع اا ات

جببع تببايور فرحببا  إلببى بوخبب ، وعنببدما حبب   اللببت   

ا، وقى فبا شببك   المصبنوعة مبن ليبف الشب ا ، إ  بايبه 

بب  ي لب  وا، شببدر فرحببا  . سمإاسبة اللببرير البباد ينبا  فيبب  تأم 

ا َ،ببَرْت سبب  لببا  و،ببدا   هعنببد. سداخوبب  لإلي بباع البباد حقق بب 

خاصبة عنبدما سبدأ يَدبدُّ شببدر لزيبة وشبا   البرأس المهببدى 

و اح ي  وببع إلببى عيويببب  الوماعببة فيب لببا سببين آويبببة إليبب ، 

 . وأخرى
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با  تايور هاا مإق ا  سشك  عا ، وفا تأمو  شدر ساللبأ  

مببن أفكببا ى وتأمتتبب  ال ولبب ية، فقببر  إهببدا  الببرأس إلببى خالبب  

الببباد ببببا ، ومنبببا يدومبببة  -ا ويبببفبببا ييو–اللبببيد  وللببب و  

 . تتينيةأغ ا ى شغوفا  سال  ويات الإقافية لشدو  أمريكا ال

سدد س دة أيا  ب ئ الخال لوليد تايور شبيئا  عبن حال ب  

لببب  خملبببة  ؤوس  الصبببزية وتوبببئ مبببن اسبببن أخ ببب  أ  يبببدس ر

. غبة خالب  س برح غبامر فما با  من تايور إ  أ  لب ى . أخرى

فدب ر الخال عبن شبكرى  سبن أخ ب  وتوبئ منب  عشبر   ؤوس 

 ل مو بب ا -عببن هبباا ال ريبب –أخببرى وشببدر تببايور أيبب  يلبب  يع 

وسدد شهر، عندما ب ئ الخبال يرجبوى . ل   وتقديا خدمة لخال 

إ ،ببال  عمببة مببن عشببرين  أ،ببا ، شببدر تببايور أ  خالبب   اح 

 . ي اجر س وك الرؤوس

إ  أ  . وإ ا شئ ا الزقيقة، فإ  شدو  تايور ببا  مصبيبا  

الليد  ولل و  لا يخف يي   هاى فك ئ سصراحة  سبن 

لة سهي ة  اعئ فيها عواتبف تبايور سانشبا   لوقيمبة أخ    ،ا

 . ال  ا ية لدمو  فدغدغ عوات  

د  سدد  لك ار ا تشكي  شربة وا ع الليد تايور عقدا  تده 

ير،وها إلى خالب ، . في  س  هي   ؤوس سشرية سكميات ت ا ية

د الخير سبيدها سأ،دا  عالية فا ست ى  . فا حين تده 

سد  المشاب  مبع م موعبة  فا اليا  الولى حصوه

سيببد أ  اللببيد تببايور، وهببو البباد حصبب  فببا . وتنينلبب مببن الم

سو، ن عوى أعوى جات   لقا  القصيد  ال ا ب بها عبن هنبرد 

،يوا ما ، اد   ي لب  ،يا،بيا  وسبالك حصب  مبن ،بو ة القبيوبة 

لي  عوى إجاع  تصدير الب باعة فزلبئ، إيمبا حصب  ببالك 

لا ي كو    ،وى جهبد سلبي  نانباع و. عاما   77عوى ام ياع لمد  

. »الو نبة ال شبريدية لولببَزَر «و» الو نبة ال ن يايبة لومزبا سين«
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إ  أاندها سأ  هاى الخ و  الوتنية ،  د  مبن القبيوبة وخبتل 

ف ببر  اصببير  مبببن البب من ثريببة جبببدا  وأ  الزنبباجر الم يبلبببة 

ع شا  لفرا  الدشير  الاين يشب غوو  س مبع البرؤوس، ،ب  د 

 . با ت بَ َّ سشرا  مإوج ختل ف ر  ا ، راحة ال رصة

فببأ  بوا فواتببد هبباى   مغبب هاَعَصببَر أع ببا   البرلمببا  أ

الخ بببو ، وإختصبببا  لوبببوتن، اج مدبببوا سدبببد أيبببا  وأصبببد وا 

 . مر،وما  يدعو الشدئ إلى عيا   إي اج الرؤوس

وما ها إ  ف ر  وجي   ح ى  اعبه شبهرتها فبا سبت  

امببب تا هبباى الببرؤوس حكببرا  عوبببى ف ببا البدايببة بببا  . تببايور

الدواتبببب  المرفهببببة فقبببب ، أمببببا اآل  فقببببد وفببببرت  يمقراتيببببة 

الديمقراتية ال رص ح ى لمدوما المدا س أ  يم وكبوا سدب  

فإ ا لا يكن فا أحد البيبوت الها تبة  أ،با  مدوقبا  . هاى الرؤوس

ومببا أ  اي شببرت . خاصبا  سبب ، بببا  يد بببر مبن البيببوت الم ولببة

أفلبدها هبوا  جمبع المق نيبات، الباين ا عببوا  هباى الهوايبة ح بى

سيبد أ  النباس .  أ،با   89أ  مقياس الهواية هو أ  ي مع ال ر  

(. 89)أييقا  جبدا  وأحلبن مبن ( 88)،رعا  ما اع برت الراا 

خبتل  لببك بببا  ثمببن الببرأس يرت ببع إلببى أ،ببدا  خياليببة إ ا مببا 

ثبببه وجببو  خصوصببية مدينببة لديبب ، بببأَْ  يكببو  مببإت  يزمبب  

عنبدما ببا  – سا  سرو،يا  م  و   مدسئ النهايات، با  يدبو  شا

. ل نببرال أييبب  مبب  بي سالنياشببين -صبباحب  عوببى ايببد الزيببا 

المصا  سرصاصة واحد  مبن ملبدس  –با  مإ  هاا الرأس 

ي قد   هديبة فباخر  إلبى مدهبد  اي وبر أو يبباع سمبا   يقب  عبن  –

يببب  عوبببى وهببباا المبوبببل مبببا هبببو إ   ل. مويبببو   و  ( 9.3)

 –ا ع ببببراف وال قببببدير لو  ويببببات الإقافيببببة لشببببدو  أمريكببببا 

 . ان،بايية

ت القبيوبببة س  بببر  إع هبببا  فريبببد  فبببا  خبببتل  لبببك مبببر 

حياتهببببا، إ  أاامببببه م ن هببببا  ببيببببرا  حببببول البرلمببببا  تقببببديرا  
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وفببا ممببرات الم نبب ى بايببه ت ببرد . لإلي بباعات ال ببا حققهببا

 بببا أع بببا  ملبببيرات أيبببا  اآلحبببا  وفبببا يبببو  ا ،ببب قتل، ت

م وبب  الشببيول، البباين بببايوا ي نزنزببو  واببد يشببروا  يشببها 

بببال واوي  مب لببمين وهببا يرببببو    اجبباتها الهواتيببة ال ببا 

 . أهدتها إياها الشربة

وبمبببا هبببو مدبببروف أ  الريببباح   ت بببرد  ومبببا  سمبببا 

تشببب ها اللببب ن، إ  ،بببرعا  مبببا حصببب  يقبببص فبببا البببرؤوس 

ْن ََ بببةْ    حبببا ت الوفيبببات فقبببد سينبببه انحصبببا ات أ  عبببد. الم 

وأصببيئ وعيببر . ا ع يا يببة لببا يدببد بافيببا  للببد حاجببة الشببربة

الصزة الدامة سقو  ببير، إ  أ  أ،ر  ل وج ب   ات ليوبة ااتلبة 

إ  مبر  » الواجبئ«وتزه يو  خافه، عندما با  يلب دد ل ا  

سيدى عوى صد ها الدا د، ابال لهبا مهمومبا  أيب  لبا يدبد ابا  ا  

فأجاس ب  أ  . خدمة لم الئ الشربة تايعوى عيا   حا ت الوف

  حاجة س  لوقوب  وأ  المبو  ،  صبوا، ومبا عويهمبا اآل  إ  

 .. أ  يخودا لونو 

سهببدف ت مببين حاجببة إ ا   الشببربة و غب هببا، تقببر  

اتخببا  إجببرا ات س وليببة، منهببا اببرا  سإ خببال عقوسببة انعببدا  

سشك  صا   وفا مخ وف الزا ت وح ى أسل  الخ ا  ببا  

فوو أ  شخصا  ما اال، عوى ،بي  المإال وخبتل . د بر جرما  ي  

وأمكبن سدبد اويب  ال أببد مبن » أ  ال و حبا  جبدا  «يقا  مدين 

أ  المزببرا    يشببير فببا حقيقببة المببر إلببى أ  حببرا   ال ببو 

مرت دة جدا ، با  ي وجئ عوي  أ  يدفع غرامة ببير ، وإ ا ما 

 أ،ب  إلبى الشبربة،  تدا  عوي   لك، ي ا إعدام  فو ا  ويباهئ

أد أ  الدبدل ببا  يأخبا . فا حين يبقى جاعب  وأترافب  لاويب 

 . م راى سصو   اايويية

سدد  لك صد  ابايو  ي دوب  سزبا ت المبرض الشبديد، 

دها مبببأ ع بببا سموجبببب  المصببباسو  سمبببرض ع بببال فرصبببة أ
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،اعة با يرتبوا أو ااها ووثاتقها سصو   يلامية، ثبا ( 11)

لزببظ فأصبباسوا أاببا سها و ويهببا سدببدوى وإ ا حببال ها ا. ايموتببو

،بباعة فببإ  مببوتها ،ببي أج  إلببى س ببدة أشببهر، ( 11)خببتل 

أمبا الباين . وهاا ما با  ي رد فبا حالبة مبرض  أفبرا  الداتوبة

يصاسو  سأمراض سلي ة عا ضة، فكايه ت دوبن سبرا تها و  

ولول مبر  فبا ال با ير جبرى . يد و  فرصة لخدمة البوتن

 -با  مبن سيبنها َحَموَبة جبات   يوسب  –  ا ع راف سقيمة التبا

 . ن الزيوولة  و  ش ا  المرضىمإ  تمكنوا وسصو   جيد  

بصببناعة –ومببا أ  ت ببو ت فببروع الصببناعة الخببرى 

ح ببى  خوببه البببت  مرحوببة اع هببا  اا صببا د  -ال واسيببه مببإت  

وبببا  هبباا ال  ببو  حبباف ا  ل و،ببيع . ببيببر، عوببى مببا يقولببو 

حيبببث . رد فيبب  الملبببيرات عببا  ممببرات الم نببب ى، البباد ت ببب

أخببات يلببا  أع ببا  البرلمببا  ت مشببى هنبباا فببا عصببريات 

الخريببببف الاهبيببببة، يزببببربن  ؤو،ببببهن ال ميوببببة الصببببغير  

مشيرات إلى أ  الوضاع ما عالبه عوبى أحلبن مبا يبرا ، إ ا 

مببا  فببع أحببد الصببز يين الببواا ين عوببى جايببئ الممببر ابد بب  

 . يزييهن مب لما  

الصزافة الواا ين عوبى جايبئ  لقد لوحظ أ  أحد  جال

ال ري ، وفبا منا،ببة مدينبة، ع ب  ف  باير   ا  مبن لداسب  

ِكَا عوي  سأي  م  رف فأ ،ووى إلبى ،باحة  مع الد لة، لالك ح 

وسدد أ  فا   الزيا  اب شف أببا يميو الوغبة أيب  ببا  . انعدا 

فبا  واحدا  من أببر الرؤوس فا الببت ، أمبا سمقيباس ال  اعيبد

 . لوج  فكا  ببااا الرؤوسوا الرأس

وما ا عن الليد تايور؟ ختل هاى ال  بر  أصببا مل شبا ا  

شخصبببيا  لوبببرتي  الشبببرعا، فأصببببا مبببإت  يز ببباى سببب  لورجببب  

ال مببوح إ  بببا  ي قاضببى آ ف اآل ف، ومببا بببا   لببك لببيق   

ويوبيا -لب م  د  لي  ارأ فا ال    الخير من العمبال الكاموبة 
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 . ي  عا ا  ما  ا  المر    يز قر ال قرا أ  الِغنى ل -ج يايه

أع قبد أ  هباى هببا المبر  الإاييببة، ال با أاببول فيهبا سهبباا 

الصبد ، أ  لببي  ببب  الواببات مواتيببة أو أ  الريبباح   ت ببرد 

 .  وما  سما تش ها الل ن

و غا اع ها  هاى ال  ا   فقد جا  واه لا يب  في  

ال من المزي  البشرد ،وى الزكومة ويلاؤها و ج

وسدو  عنا  ببير توص    ماغ الليد . الصزافة ويلاؤها

تايور إلى مخرج وحيد ممكن من الوضع القاتا، أد الزر  

 !وِلَا  ؟ إي  ال قد . مع القبات  الم او  

فبا، خدا  سدب  المبدافع الصبغير  جبرت إسبا   القبيوبة 

وهكببباا حلبببَا اللبببيد تبببايور سشبببهر  عليمبببة، ليببب  . الولبببى

تبد ها القبيوبة الإاييبة   لك سدد. ي و ى و،ي رت  ا،  اع تو،يع

فقبد اتلبع ال قبد  سلبرعة البريا، . ثا الإالإة والراسدة فالخاملبة

و غببا ببب  ال هببو  ال ببا س ببِاله، لببا تدببد هنبباا ابيوببة م بباو   

 . يمكن شن الزر  ضدها

 .وبا   لك سداية النهاية

مبن النباس، إ  سدب   رأخات الشوا ع والممرات تق ب

من ،يد  تمشا الهوينى وشاعر، حاع عوبى ال بات  ،  الحيا 

واببد أ ى  لببك إلببى أ  تغببدو خ ببوات اللببيدات . ي ببأس  ب اسبب 

 . وتيد  وحا  

أما صاحئ مصنع ال واسيبه فوبا يكبن يومبا  مبا مك هبرا  

أبإر مما هو عوي  اآل ، بمن حوا أي  وضع يدى عوى بنب  مبن 

ومببد  يببدى  البباهئ خبببأى تزببه و،ببا ت  فببا الزوببا، وحينمببا أفببا 

 .إلي ، اص دمه س راغ

وأصيئ . وهكاا ا، مرت هاى ال  ا   سصدوسة سالغة

الناس سقو  مخافة أ  يل يقلوا فا اليو  ال الا في دوا أي لها 
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فا حين با  ال وئ ي  ا  سصو   . واد حا  واه تصديرها

 . مل مر  فا موتن الليد تايور

ولل و   لك أ  الليد  . وأ ى هاا المر إلى آخر أعمة

توئ الم يد من الرؤوس، ل  أ،ها الشربة وصوه إلى 

الز ي ، إ  أي  لا ي قد الم  فا أ  يلا ع اسن أخ    تخا  

 . انجرا ات الك يوة سإيقا ى والشربة

لقببد تقو صببه حمببو ت اللبب ن مببن توببك الب بباعة، ال ببا 

بايه يوميبة، فأصببزه مبر  بب  شبهر، ولبا يكبن فيهبا م بال 

 .  ؤوس أت ال و،يدات وأع ا  سرلما  ببير لتخ يا ،

 ات جمدببة غاتمببة وعنببدما بببا  عاتببدا  مببن البو صببة، 

مببأخو ا  مببن صببرال الودبببة، ال ببا اي ببر إليهببا أصببدااؤى، اببر   

سد   من ا،ب خدا  )الليد  ولل و  أ  يق   من الشباا من زرا  

سدببد أ  فبب ا تببر ا  سريببديا  ( ملد،بب  مخافببة أ  يزببدث ضبب ة

رأس الصبغير لولبيد تبايور مب لبما  مبن البدبد، فلق  فا يبدى الب

هباا   من الم و  الم م ر، اس لامة ت   بأي  يقول لن أبر

 . الدم  مر  أخرى
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 اللم ويية الكاموة

 

ب عوبا  عباعف   اال البدين، يمكننا أ  أحدثكا عما اص 

أو غببن ع ببوع فببا بنيلببة سإحببدى القببرى فببا غواتيمببا  اببب  

 8717با  مكو با  فبا يهايبة عبا   ثتث ،نوات، إ  اال لا أي 

عندما وادبه  -د  مير،ي– ل س صنيف المخ وتات المو،يقية 

ببى  عينبباى ف ببأ  عوببى صبب زات غريبببة أثببا ت ف ببول  لي قص 

 حظ أ  هناا متحلات . أمرها، إ   اح ي  زصها ويد ،ها

لقد ا، غر  المر منب  سدب  . هامشية مك وسة سالوغة اللمايية

ا ال مو بببا  الخ امي بببا  لولبببم ويية مبببيهالوابببه ح بببى اب شبببف أ

ولا يكن صدبا  عوا  أ  أتصو  اي دالب  عنبدما شباهد . النااصة

توايببع شببوسرت عوببى توببك الصبب زات، فخببرج عببامرا  سال رحببة 

يببببث سشبببراى واب شببباف  لونببباس فبببا الشبببا ع، فبببا حبببين صبببدَّ 

وابال سد بها إيب  أصبيئ سمب   . اآلخرو  عن  و،بخروا منب 

عومببا  أيبب   -فببا أابب  تقببدير–زك عوببيها مببن ال نببو  أو أيبب  ي بب

بببا  ضببويدا  سمهن بب  ويدببرف عببين اليقببين أ  هبباتين ال مو ببين 

لالك لا يل لبوا . الخ امي ين أبإر مت مة من ال مو ين الولين

س سقية حيات  نثبات أصبالة ل قي ب  هباى فاتصب  . واالا أ  يكر 

 لب  عتابة أو صبوة سالمو،بيقى فبا غواتيمبا ، فقبدموا سك  من
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ل  يصيزة  سالل ر إلى النملا لدرض الموضوع هنباا، فباا نع 

عوج ب  سهباا  خببرسالمر وب م  عن سقية الناس، ح ى أيب  لبا ي

الشأ  ولا يو عها عندما ساع سي   و بئ الباخر  م وجها  إلبى 

لبب  فببا فينببا، مببا بببا  ينقصببنا ،ببوى أ  يأتينببا  أو سببا، ، فقببالوا

 ينا   ،ا  فبا بي يبة عاعف أو غن مغمو  من غواتيما  فيد

ال زببرد عببن العمببال الم قببو  ، وسالبباات أعمببال شببوسرت، 

  فا ،باح  مالاد يوجد فا فينا من الم خصصين س  مإ  الر

وهكاا ثب وا ع يم   فا وابه لبا يدبد مدب  مبن النقبو  . البزر

سيبد أيب  أ يقبا مبن حالبة اليبأس، ال با . ما يك ا لودو   إلى ست ى

ف  عوبى عاتوبة يهو يبة ،بب  أ  عاشبه أصيئ سها عندما تدبر 

فببا سببوين  أيببرس وت زببدث ان،بببايية س تاببة، فأخاتبب  إلببى 

من لهببا الصببغير، حيببث ع فببوا ،ببوية عوببى البيببايو وال شببوو 

وا المخ وتبة مببن ببوسدببد أ  اوَّ . والكمبا  ال مو بين الخ بامي ين

وها، سب  أيهبا وا بوا عنبد الشبباا و فدوهبا  ب  ال هات، وشبم 

دوا مبن حقيق هبا وأصبال ها، ح بى أببدوا فبا ابالة ال و  لي أبب

البدايببة وسصببوت خافببه، ثببا صبباحوا سدببد  لببك سصببوت  عببال 

و احبوا . »إيها مخ وتة شوسرت، إيهبا مخ وتبة شبوسرت«

يبكببو  سكببا   شببديدا  وبأيبب  لببا يبب ا الدإببو  عوببى مخ وتببات 

وسدبد أ  تبداوله . م قو  ، سب  أ  مخ وتبات ثمينبة ابد ف ِقبدَت

فيمببا سينهببا هملببا  س ببرف ال ببا، أملببكوا يببدى الداتوببة اليهو يببة، 

سو ف، فا مزاولة مبنها ناناعب  أ  هاتيبك ال مو بين جيبدتا  

حقا ، ولكن   يمكن إضاف هما إلى الولين، ل  من شأ  عم  

بهاا أ  ي  د إلى ي اتج عكلية،  لك أ  النباس اع با ت عوبى 
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أ،بب و   م ا هببا أ  شببوسرت مبب    هبباى المخ وتببات، أو أ  

س   تد قببد أ  هبباتين ال مو ببين الخ ببامي ين ،  نا،بببا  مببع النببا

وسالك فإ  الروعة الكببرى تكمبن فبا ال أمب  فيمبا إ ا . الولين

أو يمكبن أ  تكبو  البدايبة ( أيبدايه( )أليغبرو) ال يمكن أ  ي بع 

، وأيب  إ ا مبا ببا  (أليغرومايو  تروسو)ثا ي بد  ( شيرتلو)س 

أ  ي بببرا  -الف ببب مببن –يد بب  سبببابرى شببوسرت فبببإ  عويببب  

إ  . مو،يقاى وشبأيها تزب  ظ س اسدهبا الباد تدرفب  النباس عنهبا

سغ  النلر عن ال دل، الاد ،ينشأ حول شبوسرت، الباد مبا 

فك ر يوما  أ  يكو  من ال ول ر، فإ  المد بين س  لبن يرت بوا 

س  أيها ،يش موي ، لالك ار   صاحبنا أ  يدبو  إلبى  ، لك أسدا  

لدو  ، و ات ليوة ببا  فيهبا القمبر سبد ا  فا تري  ا. غواتيما 

والبزر هات با  مات با ، شبدر سك سبة وضبي  فبا صبد ى، تنباول 

المخ وتببات وم اهببا، صبب زة، صبب زة، و مببى القصاصببات 

سمقبدو  أحبد الدإبو   يدبد فا البزبر الهباتج، ح بى تأببد أيب  لبا

وغبباص فببا ب س بب  وح يبب  ح ببى ،بباله  موعبب  عوببى . عويهببا

لا يدد سإمكاي  شخصيا  أو لببت ى الزب  خدي  وفكر سمرا   أي  

لبب   فببا ا  عببا  أيهببا اببد موا لودببالا س ببع صبب زات بببا  يمكببن

أ  يل قبوها س رح غامر، إ  أي  أعبرض عنهبا سلببئ ( الدالا)

 . أحكام  الكإير  ال اه   والملبقة
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 الكلوف

 

عنبببدما أ  ا الل اليلبببوعا سا تولومببب  آ ا و  أيببب  

ا، لببوا .   أ  مببا مببن شببا  ،ببينقاىضبب   ال ريبب  وغ ببن ي لبب

ة غواتيمبا  أملبكه سب   و   حمبة وإلبى سب لبك أ  غا. لووااع

وسما أي  لا يدد يدرف المكا  وا ت اهات، فقبد ابر  أ  . السد

بب. ين لببر المببوت ببب    أ ا  أ  يمببوت عوببى هبباى البقدببة، و ب 

وسشبك   - لبك البوبد البديبد–أفكا ى، وسبدو  أمب ، عوبى إ،ببايبا 

 ير لبوس أسروخبوس، الباد يب ل ببا ل الخبام  خاص عوى 

مببن سرجبب   ات مببر  ليقببول إيبب  يبب من سصببووات  جببال الببدين 

 . و عاتها وم دولها فا الختص

وعندما أفا  الل من  ادت ، وجد ي ل  مزاتا  

سم موعة من اللكا  ال بيديين، لا تكن وجوهها مشققة، 

ر، واد ار  وا أ  ينزروى فا مزرا ، سدا ل  وبأي  ،ري

 . ،يخوص  من خوف  ومن ي ل  مر  وإلى السد

ببا  الل اليلببوعا ابد تدو ببا سد ببا  مبن لغببة اللببكا  

ال بيديببين، خببتل اللببنوات الببإتث ال ببا عاشببها فببا هبباى 

َ  فقبببال سدببب  الكومبببات، . الببببت  تحبببظ أيهبببا بايبببه فجبببر 

 . م هومة

 او ت  فكر  ا، خدا  مها ت  وثقاف ب  الدامبة ومدرف ب  

ف لب؟ وتابر أ  فبا هباا اليبو  سالباات ، نك.، وسما ب ئ أ 

الشم ، فقر  أ  يل غ   هباى الزقيقبة سهبدو  أعصبا  ليخبدع 

 .َمْن حول  وينقا حيات 
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إ ا ا و مويا، فل مر الشم  فا عوياتها أ  «: اال لها

 . »تنكلف

حببد اوا يلببراتها فيبب ، وشبباهد سببا تو لومبب  فببا عيببويها 

تراجدبوا اوبيت  . مبا االب  عد  تصديق ، س  سدا وببأيها يلب  هو 

 . وتداولوا فيما سينها، وغ  هو ين لر سقو 

سدبببد ،ببباع ين ،بببال    الل اليلبببوعا عوبببى صبببخر  

حبين  اح ( فَوََمَع فبا ضبو  الشبم  المكلبوفة الخافبه)دا   ال

أحببد اللببكا  ال بيديببين يَدببدُّ سصببوت هببا  ، و و  ع الببة، 

 ،ولبببوة مبببن ال بببوا ير ال بببا يصبببا ف فيهبببا بلبببوف الشبببم 

إ  با  فوكيو شبدو  المايبا ابد اب شب وها ابب  . وخلوف القمر

آ ف اللبببنين و ويوهبببا فبببا مخ وتببباتها  و  ملببباعد  مبببن 

 . أ ، و
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 الديناصو 

 

عنببدما أفببا  مببن يومبب ، بببا  الديناصببو    يبب ال 

 .موجو ا  
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 الكويلرت

 

سدببد  اببات  ،بب لهر عوببى الملببرح سكبب   شببااة وت خببا 

مببن  أ،ببها ،بب ر ُّ عوببى تزيببة  وسزربببة  شببيقة. مكايهببا هنبباا

. ال مهبببو  وا،ببب قبال  لهبببا حيبببث ،  بببج  القاعبببة سال صببب ي 

و،يو مع الَصبدَف الم برع فبا سبدل ها وبأيب  يدكب  ال صب ي  

أشببببخاص، مببببألوا هبببباى القاعببببة ( 829)لبببب الزببببا  والزما،ببببا 

وابد ح بروا إلبى هنبا شبواا  . بوها أصدااتا. الصغير  الييقة

لت،بب م اع سأجمبب  مو،ببيقى  -  أعببرف سال ببب –أو م اموببة 

 .عالمية

اد تكو  حقا  أجم  مو،يقى فا الدالا، ولكن لله 

سال، موعا ت، سي هوفن، ،مده بإيرا  عنها، بويها . أ  د

فقد اي  أ  الوغة تد   .   ي با و ، وأ وها  ي لا اآل  سالك

إ ا ما أ  تا الزقيقة فإيا . عن تصوير  وعة مو،يقاها

هاا الموضوع، ليا أعرف فا أف   عد  الزديث حول 

،رد أيها   يد بوينا، وأخشى أ  يك شف اآلخرو  

 . تلاهرد سانع ا  وا، م اعا الكا   سهاى المو،يقى

فوببو لببا تكببن . لببا أبببن فببا حيبباتا مببر  مببن مزبببا ال ببن

إيببا . اسن ببا عاعفببة سيببايو، لمببا وادببه  فببا هبباى الو تببة اآل 

اَّ أ  أ،ب مع لهببا إ  ي زب ا عوب. والبدها وأعبرف واجببا إعا هببا

إيبببا تبباجر وأشبببدر سلبببدا   غببامر  عنبببدما أحقببب  . وأشبب دها

إيبا للبه : أاولها مبر  أخبرى. ي احا  فا ص قة ت ا ية مدينة

  والمبال ويلببي ر عوببى روفنايبا ، ولكببن إ ا ببا  ال ببن ي يبد الإبب
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اللبو  الدالميببة ويوغبا المنافلببة، عنببدها ،أ،بدى إلببى تصببد  

 . المواع الماما فا ال ن

ولكنبببا للبببه . أ  المو،بببيقى شبببا  جميببب  صبببزيا

م أبدا  ما إ ا بايه اسن ا اا    عوى عك  جمال المو،يقى 

فقد شاهدتها تبكا  وما  سدد . إيها، شخصيا ، تشك سالك. هاا

مببن جهببة  .اي هببا  الدببروض،  غببا ال صبب ي  وا ، زلببا 

تم وبببك اسن بببا حا،بببة غريببببة تلببب  يع سوا،ببب  ها  ،أخبببرى

ص   سدو  حماس، من سين ب  اص يا  الشخص الاد اد ي

الزاضببرين، عنببدها يكببو   لببك بافيببا  لي دوهببا ت ببألا وتزقببد 

ولكببن ينببد  أ  يزصبب  مإبب  هبباا، أد أ  . سببدا عويبب  إلببى 

يص   أحد الزاضرين سبرو ، ويبد ا أصبدااتا المقرسبو  

  منبا   أ  ال ص ي  سبرو  أمبر خ يبر، فبإ ا لبا تصبد  سبا

و  يص قو  تول الوي ، عوى ا ب  ا  سال ص ي ، فإيها يلو

فغالبببا  مبببا . و  ي ببرؤ أحببد مببنها أ  يكببو  البببا   سببالكف

يدوقببو  المبب  عوببى تدبببا مببن ال صبب ي ، فيلوببو  يراابببو  

فببا البدايببة . يببددَّ خوفببا  مببن أ  يك ببوا عببن ال صبب ي  ابوببا

. خبدعويا عنبدما ببايوا ي لبباهرو  سالزمباس سشبك  أصببي 

ه ال دببرف عوببى غيببر أ  الواببه لببا يبباهئ عبإببا ، إ  ا،بب  د

إ  . فنما سداخوا حقد ببير عوى هباا ال مو ب . حقيقة  واخوها

. أينا اآلخر بنه با سا  ومخا عا  فا ما أغهرى مبن مشباعر

. أصب   وأيلبى أيبا لبا أببن فنايبا  أو مبن مزببا ال بن نهفك

صزيا أ  المو،بيقى جميوبة، ولكنهبا   تدنبا شبيئا  سالنلببة 

ى أصببدااتا أي ببا    ح بب. لببا، ليهببا تإيببر مووببا وضبب رد
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ي همببو  شبببيئا  فبببا ال بببن، لببالك أشبببدر سوبببا  عنبببدما أهيبببنها 

 . وأ لها، إ  أيها   يدنو  شيئا  سالنلبة لا

أولئببك، البباين ي ولببو  . إ  مببا يغيلنببا هببا اآلخببرو 

 ومببا  فببا الصبب وف الماميببة وي لبباهرو  وبببأيها يلبب وو  

ا إيها يزصوو  عوى س ااات م ايية تزرص اسن  .متحلات

إيبببا أببببرهها، هببب     جبببال  .عوبببى إ ،بببالها لهبببا شخصبببيا  

. تبيدا أيها يخبافو  منبا، ليبا أ،ب  يع شبرا ها .الصزافة

إ  . غيبببر أ  وااحبببة اثنبببين أو ثتثبببة مبببنها   تدبببرف الزبببدو 

ت ا،بروا س ببع مببرات عوببى ا  عببا  سببأ  اسن ببا عاعفببة سيببايو 

. اوهباا مبا أببدى لبا أ،باتاته .،يئة، فا حين أيها ليلبه ببالك

فقببد اع ببا ت ومنببا ت ول هببا عوببى تمببرين أصبباسدها وتزريكهببا 

سخ ة و شااة، أف   من أحلن ،كرتيراتا، التتبا ي برسن 

صببزيا أيببا يببا  ا  مببا أفهببا . عوببى اآللببة الكاتبببة سلببرعة فاتقببة

وأتباو  عروضببها، و،بببئ  لببك أيبا للببه فنايببا  أو مببن هببوا  

 . ال ن، وها تدرف هاى الزقيقة

وابد يكبو  أعبداتا ينبو و  .  بةإ  الزلد خ يئة مقي

وعوبا  . تزه هاا الدئ  في  د سها إلى أحكا  ملبقة ،وبية

أ   أ، دبد و  أ، غر  أ  أحدا  من هب    الباين يب لبمو  

اآل  وفبا الوزلبة القا مببة ،يصب قو  سزمبباس، أيب  ،ببيك ئ 

مر م يد و،با ، فبا لإي  . اسات النقدية واحدا  من أااع الك

سدب  الحيبا  . ن  ِبا مإوبام   كو  لها أ    الواه عين ، أ  ي

أ ،ات  ي لا ما إ ا بايه الصزافة ، ك ئ عنهبا لبو لبا تكبن 

وغالبا  ما أفكر واشدر سالنبد ، أيب  مبا ببا  عويهبا أ  . اسن ا

. ت    يزو ال ن،  لك أي  لا ي وئ لنا ،وى القوب  والصبداع

ْن بببا  ،ببيلن اببب  عشببرين عامببا  أيببا ،بب تا إلببى هبباا  وَمبب

أ   -  هببا و  ح ببى أيببا-فمببا بببا  سا،بب  اعة أحببد . ا المكبب

ي    وسك  تأبيد بيف ،   د الد ف سالصو   ال با تقبو  
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فبا الواابع إيب  لمبر م بزك سالنلببة لرجب   .سها اآل  فدت  

 . مإوا أ  ي كر سهاا الموضوع إلى هاا الزد ويقو  سشأي 

. فوببو لببا تكببن اسن ببا ل  ببرأت  عوببى القببول سببأيا أبرههببا

سبالزن  والزقبد، مبا أ  تلهبر عوبى منصبة الكويلبرت،  أشدر

حن   وحقد عوى ي لا ليا وافقه لهبا أ  تلبوك هباا ال ريب  

إيهبا اسن ببا ولهباا اللببئ سالبباات، مبا ببا  عويهببا أ  . الم نبو 

 . تكو  مصد  إععاج وصداع لا

غبدا  ،بيمأل ا،بمها الصببزف و،بي ر   ال صب ي  الزببا  

ن لبببها، عوبببا  س خبببر عوببى أحبببرف م بوعبببة، و،ببب قرأ، هببا س

ولكبن إ ا مبا غهبر . واع دا  ما ب بب  النقبا  مبن مبديا وإتبرا 

يبببوع آخبببر مبببن النقبببد، ،بببأ اها تغبببر  مبببن ب س هبببا و، لبببي  

. ها لببن ين ببع مدهببا شببا ، ح ببى ببب  تو،ببتتادعنبب..  موعهببا

و،أبو  سك  ما أم وك  من ،ب و  وي بو  عباج ا  عبن إاناعهبا 

ال وموعا ت وسي هوفن سأيها عاعفة سيايو وحيد ، ح ى لكأ  س

تواصبب  ا بببايوا ،ببي رحو  فرحببا  عليمببا  لببدى ،ببماعها وهبب

 .  ،ال ها الخالد ، وتبدث فيها الزيا 

اآل  َخيََّا صمه م باج  يدوبن غهو هبا عوبى الملبرح 

وسدببد اويبب  ، نلببا  أصبباسدها ال ويوببة الرشببيقة . عمببا اريببئ

عوببى م بباتيا البيببايو، و،بب م و  القاعببة سالمو،ببيقى، و،ببأغ  

 . للا  أتألاجا
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 الديد المئود

 

تابرت اصة اللويدد أو ،ه هايلو ، أببر 

تبدا  فا عماي ،  لك أ   ام  )وأضخا  ج  فا الدالا 

 (. القيا،ا ايكلر عد  مرات هاى اليا 

اا  سأبإر الل رات  سزبا  فبا أو وسبا،  8171ف ا عا  

وا،بب خد  . ،ببا 119ال ببا سوغببه   إ  بببا  يدببرض فيهببا اام بب

 . »الرج  ال  افة«و  خيالها فأتوقوا عوي  ا،ا الصز ي

ولكا أ  ت صو وا سبأ  م اصبو  لبا تكبن مريبة، سب  ااسوبة 

لببالك بببا  ي وجببئ عوببى أحببد أفببرا  عاتو بب  أ  . لوكلببر سلببهولة

ي لو  ش ر  با ي دم  أاراص الوزبا المإبرو ، سدبد  لبك يبدس 

وبا  شخص آخبر مبن . فا فم  ا دا  صغير  من البن ر لو زوية

سشببد  سببات حااتبب  وآخببر يقببف ملبب ددا  لمناول بب  مببا  ا  داتوببة مكو ببال

بببا  أو ،ببه يموببك تببو    .يلببق  مببن يببدى مببن حاجيببات ،ببهوا  

غريبا  عن عالمنبا، سيبد أيبك بنبه تقبرأ فبا عيويب  الز ينبة شبواا  

لببد زوفببا أعمببا  ي لبب  بببا  ي.  اتمببا  إلببى المخوواببات ال ضببية

وببا سأملببيات ت ول بب  لبب  أ  يز وبببا  أحببئ شببا . الابب ا  بإيببرا  

 . عندما با  يزاول عبإا  أ  يص  إلى ،قاتة البا 

سببدا واببع خ واتبب  فببا  ،دا  حببلقببد وصبب  مببن الببوهن 

ين، شبببدو ا  يالشبببا ع يإيبببر، ح بببى لبببدى المبببا   اللبببكندياف

وسمبرو  . سالخوف أي  اد ي هاوى وينها  فا الخ و  ال الية

ممبا أثبا  الواه أخا والداى يل غتي  سبدافع مبن البراغماتيبة 

اي قبببا ا  وا،بببدا  مبببن النببباس ضبببدهما، ابببر ا إثبببرى اللبببماح 
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لو ،ببه سببالخروج أيببا  اآلحببا  فقبب ، يقببو ى عمبب  ال يببئ 

إيريببك، وي بدبب  الخببا   أو ف، ي مببع سقبدببة، ا ببع النقببو ، 

ال ببا يبببدفدها النببباس لبب  شبببدو ا  مبببنها أيهببا يبببد أو  س وبببك 

 . وهكاا  اعه شهرت . الصداة خ را  أعلا

تبد ي يا  يمبه سبروح  .توجد فرحة و،دا   تامة إ  أي   

وفا النهايبة، بمبا هبو . أو ،ه ال  ولية ي عة اوية يزو ال ووس

مدببروف، بببا  مببن شببأ  هبباا ال دوبب  سببالق ع المددييببة أ  يبب  د 

 . إلى تز يم  س ريقة فريد ، وهاا ما ،نأتا عوي  اريبا  

سيد أ  أو ،ه لبا  . د  من  مز رفا  ي حاول سا يو  أ 

لكن الليرا أع بب   ،ن يشدر أي  م ه  ليكو  فنايا  مز رفا  يك

إ  أ  تبيد ببب   .ليببب  مصبببد  يبببد   عويببب  الكإيبببر مبببن المبببال

النبباس  فال ،بب قراتية لببا ت زمبب     اتزببة ال،ببو  و  ع بب

 ! »و اعا  «ف را الليرا واال لبا يو  . عوي 

عندما با  فا ال ا،دة عشر مبن الدمبر، ببا  تولب  

وفبا ،بن . سدد  لك تواف عبن النمبو ف بر . ا، 111اد سول 

ل  ا، قرا ا  غ  يرافق  ح ى والخاملة والدشرين اب لئ ت

لقد  اع صي   عوبى . ،ا119،اعة ممات ، أد أصبا تول  

 او ت صببباحبة ال تلبببة البري اييبببة فكبببر  : النزبببو ال بببالا

وعنببدما  .شبب اعة  ات مببر ، فقببر ت  عوتبب  ل يببا   لنببد 

اييببة فبا ،بب وبهولا  ،بب ت  ال يبب  ،  اجبع القنصببوية البري 

ا،بببب قبو  القنصبببب  البري بببببايا سن لبببب ،  و  أ  يببببببدد أد 

ا، غرا ، ح ى ت رأ أ  يلأل أو ،ه عن الدتمة ال ا اة 

با  يشك سصزة أ  يكبو  تبول ( أد القنص )لدي ، وبأي  

ولكن عندما أشا  المقياس إلبى أ  تبول . ،ا 113أو ،ه 

يبدى س برال  وبأيب  يريبد  ،ا، هب   القنصب 119أو ،ه با  

ألببا أابب  لكببا أيببا بنببه مصببيبا  فببا شببكا سصببزة «: القببول

تقببد  مببن الشببباا .   شببيئا  قببغيببر أ  أو ،ببه لببا ي» الببراا؟
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سصبببمه وغببب  ي  وبببع سهبببدو  إلبببى البزبببر المببباتج وع ابببة 

 . اللما 

سدد  لك اش د ال  ول سمووا أو سا، فراحه البدعوات 

أغنى الثريا  فبا وختل ف ر  اصير  أصبا من . ت رى عوي 

و اعبببه شبببهرت  ح بببى وصبببوه إلبببى  .القبببا   عوبببى انتبببت 

وفا ب  عد  من الم وة ال ا با  يصبد ها  وسبن . الثيوسيين

 ا يبببو سببببا ي ، بايبببه تنشبببر صبببو تا  أو ثتثبببا  لو ،بببه 

 . مب لما  أو واا ا  إلى جايئ واحد من أشهر الشخصيات

  غبا بب و. ف أ  اخ  ى ا،م  من الصبزف والم بتت

المزبباو ت، ال ببا سبباله لو لبب ر عوببى ال،بببا  ال ببا أ ت إلببى 

أفول  غير الم واع، سات اليو  مدروفبا  أيب  مبات فبا المكلبيك 

س ريقببببة تراجيديببببة خببببتل ا ح  ببببا ت سالببببابرى المئويببببة 

وببا  ،ببئ  . ، قتل البت ، إ  با  اد   عا سصو    ،مية

ليوبب ق  الوفببا  بلببر فببا علامبب ، حصبب  عويهببا عنببدما ايزنببى 

 . سد  الق ع الاهبية ال ا ي إِرت عوى الما   من المز  وين
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 مبايدة  ايون تو 

 

أليخايببببد و سا يخببببا مببببن البببببوا و ، يوليببببو ألبرتببببو 

 يل ريبو من بولومبيا، يوليو ألبرتو مو ينبا مبن ال جن بين، 

بببا لوس  و   يغيبب  مببن فنبب ويت، بببايوا جميدببا  ول،بببا  

أمببا فيببد يكو   ايببن مببن . تببايها،يا،ببية موجببو ين خببا ج أو

ال قببى هبب    جميدببا  فببا . شبيوا فقببد بببا  يزببئ اللبب ر فزلببئ

سمدينة سنمبا  8711( يناير)الإايا والدشرين من بايو  الإايا 

فا حاية لوبير ، واب ش وا س ري  الصدفة أيها جميدبا  شبدرا  

إ  بايوا يز لوي  عن غهر اوئ من . ومد بين سدايون توماس

ب ببوا فببا س ببويها س ببدة أاببداح مببن عوسدببد أ  . اتبب أل بب  إلببى ي

وا ت دببه حببرا تها، خ ببرت عوبببى  -ومببن أ،ببو ها–البيببر  

سبببالها أشبببيا  أخبببرى، منهبببا أ  مدبببرض ييويبببو ا الدبببالما 

وا هبا بايبه اللباعة )، وأ  عوبيها (إسريب )،ي   ا فا ييلبا  

أ  ي مدبوا مبا لبديها مبن ( تشير إلى الإالإة سدد من صف الويب 

إلبى (  بر د العنب)وا ،يا   مل دموة وي وجهوا سها يقو  ليش ر

يببو  اف  بباح المدببرض  -وسببأد ثمببن–بببا   ي ببوتها  اييويببو 

 . المابو 

 .لنو الى اوعندما أثقوه البير   ؤو،ها خودوا 

و و  مدرفببة هببوي ها الليا،ببية ومهنبب ها -سدببد أ،بببوع 

حصبببووا عوبببى تأشبببيرات المبببرو  التعمبببة،  -ببببويها شبببدرا 

فغببا  وا المدينببة م ببوجهين إلببى ييكببا اغوا،  واشبب روا ،ببيا  

حيبث ا،بب وا ها جنبدد الزببدو  وخب ا جببواعاتها سلبرعة، اببب  
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 . أ  يصووا الزدو 

فا بو، ا يكا لا ي أخروا ،وى ف ر  اصير  سلبئ 

 . الرما  الاد تقيأى سربا  إيراعو فا توك اليا 

وحصبب  فببا ييكببا اغوا مببا بببايوا ي وادويبب  فدببت ، إ  

سدرسببد  م م ببر  مببن اببب  سدبب  أصببداا  الشبباعر ا،بب  قبِووا 

أ يلبب و با  ينببال، فببا حببين واببف آمببر م موعببة ببيببر  مببن 

. فا من هى ال ز ظ وال بر   -جنرال شامو و لوغو –الشرتة 

وسدد أ  تزاو  مدها لمد  أ سع ،اعات ويصف، حبدثها فيهبا 

 سيبئ  –ويمكبن لومبر  القبول  –عن اسن وتن  الاد   ي ببا ى 

لقببد .  ا يببو، البباد بببا  يز لبب  عببن غهببر اوببئ والببدى  وسببن

ا،بب خد  مدهببا سدبب  القلببو  وأ ،ببوها إلببى حببدو  هنببدو اس 

ولببا ي  بب  أ  ي بببد لهببا سأيبب  وإ  بببا  مواتنببا  مببن . و ين ببمخ

ي   موتن الشاعر الكبير ويد بر ي لب  مبن مزببا أفتتبو  

 . والشدر، إ  أ   لك   يدنا سأد حال أ  يهم  مهم   الشااة

و اس حصبب  شببا  مقببا  ، لكببن  يلبب ريبو فببا هنببد

 – سب   اريبئ ومد بئ يبأيقا الوضبع سرشبااة وخ بة، إ  ا عبى أ

ين بإيببرا ، فأثببا  هبباا  سوام ببدح شبب ر الشببر -ابوس يببسا سببا 

المبببرا   هشبببة  تبببي  الشبببرتة وإع اسببب  فدببباموها سو بببف 

 . واح را 

والمإير لود ئ فا اللو ا و  أ  الشرتة لا ت ايقها، 

فوجئوا س يا   سو  غريئ تبد   أعدا  وعوضا  عن  لك 

غ ير  م زملة من  جال اللو ة وغالبية الك ا   ود 
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ال  كير الزر، خاصة وأي  فاع سأفخر جات   من اللو ة 

وهاا ما ح  ا . والك  ا  مدا ، عوى م موعة اصصية يشرها

عوى أصزاسنا أ  ي دامووا مد  سمو  ، غير أيها لا ي بينوا 

ها م نويا  أ   ، لي  لا ي د  شيئا  ،وى أي  فيما إ ا با  عاتر

 . با  ي زك ويلخر ممن تبد 

وفا غواتيما ، لا يكن مخال ا  لو واع أ  تل وا ها 

الشرتة، ولكن الز  يقال، لي  سلبئ آخر ،وى أ  سد  

 جال الدصاسات أتوقوا النا  عوى أحد الدمت  فا  ات 

أ  اي هى  تي   الشا ع، الاد با  يلير س  ال ماعة، وسدد

الشرتة من مهم   فا ال زقي  الشديد مدها، اال لها سشك  

مناف ، واب  أ  يخوا ،بيوها، إي  من أببر أيصا  الشدر 

وأفتتو ، وإي  يكرى فا ارا   ي ل  هاى الوغي ة، ال ا 

 . أ  ،وه عوي  عقاسا  من اللما  والزكومة، عوى ما يبدو

القبا  ، ببا  ابد وفا المكليك ح روا مو قبى لشبدرا  

اف   َِا لو بو، حيبث ا عبى بب  مبنها سأيب  مبن أصبداا  أفتتبو  

والشدر، وشبا بوا فبا النقاشبات ال با  ا ت سنبا د الصبزافة 

وا وا الواه سقرا ات شبدرية م با لبة لن اجباتها فبا . ال اخر

 . أجم  م ن هات المدينة وسمن هى ا  تياح

زببا د وعنببدما حببال ها الزببظ فوصببووا ييويببو ا فببا ال

توجهببوا  -وهببو يببو  اف  بباح المدببرض–والدشببرين مببن ييلببا  

 و  أ  ي ببيدوا  ايقببة واحببد ، إلببى اريببة غببرين ووج وعوببى 

حيببث حايببة الوايببه  339وجبب  الداببة إلببى شببا ع هد،ببن  اببا 

هببو س، ال ببا اع ببا   ايوببن تومبباس أ  يلببكر فيهببا ببب  يببو  

ا  وو د حيبث شبر   ايوبن ببيرجى عبد  خوب  هباى الزايبة س)

بأ،ا  من الويلكا الصافا، ي ِقبَ  عوبى إثرهبا  81آخر توماس 

 (. إلى المل ش ى ثا إلى القبر
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 الخروف ال،و 

 

، ببببا  هنببباا  فيمبببا م بببى مبببن الببب من، وفبببا سوبببد  يبببا  

 . خروف أ،و 

 . ا    ميا  سالرصاص

ل  ا يبع شب اع مبن  وسدد م ا ار  من ال ما ، أاا 

. ا  فبا أحبد الم ن هباتالخراف، تمإا   جميت ، اتخا مكايبا   تقب

فكب  مبا غهبرت خبراف ،بو ، . وهكاا جبرت الزبال فيمبا سدبد

با  النباس ي ْ برو  لهبا مزابمبة ،بريدة اصبير  يب ا إعبدامها 

فو ا ، با ي اح الم ال لأليواع الخبرى مبن الخبراف أ  ت بد 

 . لها فرصة ت خو د فيها سالنزه
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 انيما  وال بال

 

البدلي  . جبا  انيمبا فا البدايبة بايبه ال ببال ومبن ثبا 

 . عوى  لك أ  ال بيدة سقيه  و  تبدل آ فا  من اللنين

وعندما سبدأ انيمبا  ين شبر سبين النباس، ووجبدت فكبر  

إحببتل انيمبببا  مزببب  ال ببببال، ابببو   لبببدى النببباس، لبببا ي دببب  

الخيرو  شيئا  ،وى أيهبا أخباوا يبدفدو  ال ببال فبا مزاولبة 

غيببببر أ  توببببك . نهابببببايوا يراوحببببو  فببببا أمبببباب. ل ح ح هببببا

الملاعا عق دت المشكوة سدل أ  ت بد لهبا حبت ، إ  ببا  النباس 

 . يدو و  فا اليو  ال الا ليرو ال بال فا موضدها

لببالك اببر  الدقببت  مببن النبباس آيببااا الكببف عببن  لببك 

 . انيما ، وهكاا سقيه ال بال من صبة فا مكايها ح ى اليو 

أحبببد ولكبببن إ ا مبببا حبببدثه اليبببو  هببب    أ ضبببية فبببا 

الشببوا ع ومببات سلببببها سدبب  اللببواح، فببإ  اللبببئ فببا  لببك 

يدو  إلى أ  هنباا شخصبا  مبا، اريببا  أو سديبدا ، مبا تب ال لديب  

 . سقايا من  لك انيما 
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 الصرصا  مدوما  

 

اب  عمن غير اريئ، وفا أحد أَحبر ِ أيبا  اللبنة،  خب  

مببدير المد ،ببة ف ببأ  صبب ا  بببا  فيبب  الصرصببا  يوقببا عوببى 

. ير الصبغا  مزاضبر  فبا   س الغنبا  والمو،بيقىالصراص

لقد  خ  المدير فبا الوزلبة، ال با ابال فيهبا المدوبا أ  صبوت 

الصرصا  أحلن وأجم  الصوات، لي  يصد  عن اح كاا 

جوايئ جناحي ، فا حين أ  ال يو  تغر  سشبك    د  ليهبا 

تلبب خد  الزن ببر ، وهببا أحببد أع ببا  ال لببا البشببرد، ال ببا 

 . ا  أصوات جميوة ومزببةتد   عن إصد

عنببدما ،ببمع المببدير  لببك، وبببا  هببو ي لبب  صرصببا ا  

حكيمببا ، هبب    أ،بب  عببد  مببرات مدبببرا  عببن ا تياحبب  وخببرج 

م مئن البال أ  أمو  المد ،ة تلبير سشبك  حلبن بمبا بايبه 

 . فا عماي 
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دَ   حوا  ج 

 

دَ  ا،م  غريغو  ،ام ا،  أى فا منام   با  ثمة ج 

دَ    ا،م  فراي  بافكا وبا  يزوا أي  أصبا   ات مر  أي  ج 

باتبا  يك ئ عن موغف ا،م  غريغو  ،ام ا، الاد  أى فا 

دَ     . منام  سدو ى أي  ج 
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 مويولوج الشر

 

فا يو  من اليا  واف الشر ابالبة الخيبر وجهبا  لوجب ، 

وأ ا  أ  يو همبب  لينهببا النبب اع الم ببزك سينهمببا مببر  وإلببى 

لشببر الخيببَر صببغيرا  ضببئي  الز ببا اولكببن عنببدما  أى . السببد

مبن الم ببد أيب  فبر، فبإ ا ال همبه الخيبر، الباد «: أمام ، فك بر

يبببدو هكبباا ضببدي ا ، ،ببيقول النبباس أيببا امببه سدمبب   شببرير، 

وعندها ،يل  الدا  يتحقنا ح ى أغدو صبغيرا  ضبئيت  جبدا  

وت باح ال رصببة لوخيببر فبا ال هبباما، مببع فبا   سلببي ، هببو أ  

 لبك أ  مبن الدلبير . ابا  سدمب  مزب  وجيبدالناس ،ب  كر أيب  

جدا  أ  تبدل اناعات الناس مبن أ  مبا يقبو  سب  الشبر، شبرير، 

 . »وأ  ما يقو  س  الخير، جيد

 . وهكاا ي ا الخير س ودى مر  أخرى
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 الل ة اآلخرو 

 

يزدثنا ال راث القديا، أيب  منبا عمبن سديبد وفبا سوبد  يبا   

لبزث وال قصبا والنقبا ، جدا  عا  سو  مإاسر فا الد ا،ة وا

وفبا ال زريبر الصبز ا وب اسبة ال دويقبات والشبدر والقصببص 

وَ،ببيِر الزيببا  ويقببد الفببت  وال رجمببة والنإببر وأشببيا  بإيببر  

فأصببا مبن الناحيبة الدمويببة يبدلا سبدلوى فبا بب  حقبب  . أخبرى

مببن حقببول المدرفببة انيلببايية ويد ببا تصببريزات وأحكامببا  

اى مداصبروى مبن حول ب  شا ، وس ريقة غريببة،  ح بى ،بم 

المد بببين سبب  أيببب  أحببد الزكمببا  اللببببدة فببا الببببت ،  و  أ  

 . يدرف المر  ح ى يومنا هاا من با  الل ة اآلخرو 
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 حكاية ال  دع 

 الذي أراد أن يكون حقيقيا  

 

 ات عمببا  بببا  هنبباا ضبب دع أ ا  أ  يكببو  ضبب دعا  

س ب  جهو ى يزو تزقي   لك  . حقيقيا ، لالك بر 

ل  مبرآ ،  اح ي  وبع فيهبا إلبى ي لب   البداية اش رىفا 

ف با   ببا  يد قبد أيب  وجبدها، . سزإا  عبن خصاتصب  ال،ا،بية

وبببا   لببك ي واببف عوببى م اجبب  والواببه . وأخببرى لببا ي ببدها

 .الاد ي  وع في  إلى ي ل 

سدبببد  لبببك حببباول أ  يبزببببث عبببن ايم ببب  فبببا عيببببو  

ح شببدرى وحببباول أ  يبببدو ل. اآلخببرين بببف ي لبب  و،بببر  هبببا يل 

لكنبب  ،برعا  مببا تأبببد أ  النبباس تقببي ا . ضب دعا  مزببببا  لون ببوس

وهكباا  اح . ىاجلم  اب  أد شا  آخر، وسشبك  أ،ا،با فخبا

د فخاي   . يق   وين ، و،  انع ا  وال هوي ، با يقو 

فا النهاية، وسهدف الوصول إلى غاي  ، أد أ  يصببا 

دها ض دعا  حقيقيا  فا يلرها، وافب  أ  يق دبوا فخايب ، فلبم

لب   يبا«: سألا ومرا  ، عندما جولوا إلبى ماتبد  ال دبا  يقولبو 

 . »من ض دع لايا، بالدجاج
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 الكاثوليكا النا  

 

 -عوى ما يقول الببد –ي زكى أي  با  هناا باثوليكا 

،باو ى الشبك،  -عوى ما يدعا البد  اآلخبر–أو سروتل اي ا 

  يشبك فراح ي كر جديا  فا أ  يصببا ملبيزا ، إ  أيب  خباف أ

سب  جيرايبب  ويد ببرو  عموبب  هباا م ببر  يب و  يريببد سهبا جوببئ 

اي بببباى اآلخبببرين يزبببوى، وهكببباا ت ببباوع ضبببد   وأاوبببع عبببن 

 . مشروع  الم هو 
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 ال مير المرتاح

 

فيمبببا م بببى، بايبببه فبببا الغاسبببة فصبببيوة غريببببة مبببن 

سمبرو  الوابه، وسشبك  أ،ا،با عببر  .النباتات ت  رس الوزو 

فبببا بببب  عوايبببا المدينبببة، توبببك  الااويببب  ال بببا تبببر  ت عنهبببا

اي بهبه ال صبيوة إلبى  ،الااوي  ال ا حمو هبا البريا إلبى الغاسبة

 . تريقة حياتها

وسمببا أيهببا بايببه حلا،ببة جببدا  إعا  النقببد، فقببد تببو  ت 

وسشببك  تببد ي ا لببديها شببدو ا  م ببا ا  لوزببا، لببي  سببالمدنى 

إيما أصبزه فا النهايبة  -أد سمدنى ال ن  فزلئ-الم اعد 

 لك أ  م ر  منلبرى أصببا يول بد .     عوى أب  الوزاغير اا

 . لديها شدو ا  سالغإيا 

 . لالك ار  ت ال صيوة أ  تصبا من النباتيين

ومنببا  لببك الزببين  اح أفرا هببا يوبب ها سد ببها سد ببا ، 

 . وعاشوا س مير مرتاح  و  أ  ي كروا سماضيها المخ د



 
 

48 

 

 

 الصاعقة ال ا ضرسه مكايا  مرتين

 

سه صاعقة مكايا  واحبدا  مبرتين، لكنهبا  ات مر ، ضر

اب ش ه فا المر  الإايية أيها ،ببه فا المر  الولى مبا يك با 

 . لالك صك ه أ،نايها م م ر  أ، ا  . من الضرا 



 
 

43 

 

 

 الكوئ الاد أ ا  أ  يكو  إيلايا  

 

اب  عمن غير سديد، وفا سيه أحد ال  با  المكلبيكيين 

يصبببا إيلببايا ، لببالك الغنيببا ، عببا  بوببئ اببر  مببع ي لبب  أ  

 . عم  سك  جهد فا ،بي  الوصول إلى هدف 

م بببه عويبببب  عببببد  ،ببببنوات مببببن الدمبببب  الم واصبببب  

والم ببنا، ت بباوع فيهببا سد ببا  مببن  اتبب ، ا،بب  اع أ  يمشببا 

عوببى  جويبب ، وفببا سدبب  الحيببا  بببا  يلببن أيبب  أوشببك أ  

يصببير إيلببايا  سا،بب إنا  حقيقببة أيبب    يدبب ، وأيبب  يهبب  سايوبب  

ا شخصبا  يدرفب ، ويبدو  حبول ي لب  ثبتث مبرات عندما يو ق

اب  أ  ي و ، وأ  لداس  يلي  عندما يلمع أجبراس الكنيلبة، 

وأي  عندما يراائ القمر تبويت  فبا الويب ، يصبدد فبو  مكبا  

 . مرت ع ويل  ينوح
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 خن ير من ا يع أسيقو 

 

اب  أل ا ،نة، وفا سيه  ي ا س واحا  ومبا، عبا  

 . ا يع أسيقو  خن ير من أشهر ما ضم  

با  بلو   سك  مدنى الكومة، واع با  أ  يق با أيامب  

ِهبَبهْ  غ سأوحال الزيا ، ال با و   وليالي    ي د  شيئا  ،وى ال مر 

 . ل ، وس  تت أاراي ، الاين بايوا ي أمووي  مب لمين  وما  

بايه الزمير والبغال والإيرا  وال مال وغيرها 

ع إلي  تزلدى عوى الرعاية من  وا  الزم  تمرُّ س  وت  و

ال يد ، ال ا يزلى سها من صاحب ، غير أيها بايه 

وبايه الزيوايات . تل ه ن جدا  ال ريقة ال ا يزيا سها

ر  من ال مر ،اعة  ت با ل يلرات مدبر ، وتن لر عوى أَح 

إ  أ  الخن ير ب ئ اصيد  ه اها فيها وغ  يلخر .  سز 

 . منها

أخببا الخن يبببر يك بببئ  واببد مبببر    ح مببن البببدهر ح بببى

أشببدا ا  واصبباتد ه ببا ، وأبإببر مببن  لببك ،ببما لن لبب  س غييببر 

 . أصول ب اسة الشدر

: ومبببا ببببا  يلببب و  مبببن  اح ببب  وَخبببدَِ ى ،بببوى شبببيئين

هاا الخوف، الاد  سمبا اخب و  لديب  )الخوف من فقدا   اح   

، وي وات ثتث أو أ سبع خن يبرات، ب بنَّ (سالخوف من الموت

 . إو بلو ت وشهواييات م
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 . لقد مات الخن ير فا اللنة الإامنة اب  الميت 

لبب  سبباثنين أو ثبببتث مببن أجمببب   و،ببيل  الدببالا مبببدينا  

لكبببن الزمبببا  وأصببببداا ى   ي البببو  ح بببى اليببببو  . الشبببدا 

 . ين لرو  يو  الإأ 
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 مويولوج الخير

 

إ  الشيا  ليلبه ساللبهولة، «: فك ر الخير  ات غهير 

 .  ال وأغوئ الكبا ال ا ي صو ها سد  الت

الكبب  يدببرف أيببا أخ ببا ي لببا و ا  الشببر، مإبب  مببن 

ر  تر ، ثببا تلببق  ال بباتيصبا  سمببرض يمندبب  مببن اللب ر س ببا

وفبا أحيبا  أخبرى يزبدث الدكب ، . و  ين و أحد من  باسها

أد أ  الشر يخ  ا و اتا مإومبا حصب  فبا  لبك اليبو  عنبدما 

سودنة مبن النباس    ا   ااسي  أخاى المقدس هاسي ، فَ  بَِع الول

 . تقب  الص ا أو إعا   ا ع با 

فالشبببيا  إ   ليلبببه س وبببك اللبببهولة ال بببا ي صبببو ها 

 . »الناس
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 بيف ي صو  الزصا  هللا

 

 غببا ببب  مببا ،ببيقال، هنبباا تدببا ض  «: فكببر حصببا 

وتنبباا   سببين صببو   ،ببما  مأهولببة سالخيبب ، وصببو   ،ببما  

ن تناا بببا  إ  هبباتين الصبببو تي. يزكمهببا إلببب  سهيئببة حصبببا 

 . »الاو  اللويا وأسل  مقومات المن  

الكب  يدبرف جيبدا ، «: وا، مر الزصبا  فبا تأموب  هباا

أينببببا مدشببببر الخيبببب  إ ا مببببا بنببببا اببببا  ين عوببببى تصببببو   هللا، 

 . »فلن صو ى فا ،ا  يرببنا
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 شمشو  وال ول ر

 

ويمكببنكا أ  . مببر  تزببد ى حيببوا  شمشببو  لونبب ال ت ا

ولكبنكا تدرفبو  سكب  تأبيبد، . يرت صو وا ما آل إلي  من مص

ما ا حص  فيما سدهد لشمشو  مع  ليوة، ال ا بايه فا حوبف  

 . مع ال ول ر

. فإ ا أ  ت الختص من شمشو ، تزبالف مبع ال ولب ر

 . وإ ا أ  َت الختص من  ليوة، تزالف مدها أي ا  

 .إ   تزالف مع ال ول ر  وما  
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 ال نة النااصة

 

ر  ج  مع ي ل ،  و  أ   ات ملا  ش ود سا  ، فك

من الم بد «: يزيد سبصرى عن يا  الز ئ ال ا ي دفأ عويها

أ  فا ال نة أصداا  ومو،يقى وسد  الك ئ، ومو،يقى 

وسد  الك ئ، إ  أ  اللا  فيها هو أ  المر  عندما يصدد 

 . »إليها، لن يرى سدد  لك ،ما   ي  وع إليها
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 َغْ ْل سنووس 

 أو

 نْ َمْن ي زاي  عوى مَ 

 

. فا اديا ال ما  عا  ساليويا   ج  ا،م  أو يلبيوس

لب   وبايبه. لا يكبن  لبك الرجب  حكيمبا  فقب ، سب  مبابرا  أي با  

بايه امرأ  جميوة وموهوسبة سشبك  غيبر . عوجة ا،مها سنووس 

 ل ألمهبببا غبببلكبببن عو  هبببا الوحيبببد  هبببا أيهبببا بايبببه ت  . عبببا د

د  ل  بر  وس    توك الدا   ا،  اعه أ  تبقى وحيب. التيهاتا

 . تويوة من ال من

وتقببول ال،بب و   أ  أ ويلببيوس المببابر، بببا  ي ببرا 

بب  ،بب ينة لإلسزببا ، فببا ببب  مببر  يراهببا تشبب غ   البيببه وي ه 

م  عويها، ليب وفبا إحبدى . لب  سبدا   يهايبة  سالغَْ ل، الاد حر 

المببرات غببا   البيببه  و  أ  يقببول لهببا شببيئا  فربببئ ،بب ين   

 . ا  عن ي ل ،ديا   ب شاف الدالا وسزإ

وسهاى ال ريقة تلنى لها أ  تبددى عنها فيخوو لها ال بو 

لوغََ ِل مع عشااها الاين أاند ها سأيهبا بايبه تغب ل فبا الوابه 

البباد ،ببافر فيبب  أو يلببيوس، ولببي  أ  أو يلببيوس ،ببافر فببا 
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الواه الاد بايه فيب  تغب ل، وهباا مبا ببا  عوبى هبوميروس 

د يغوببئ أحيايببا  عوببى فكمببا يدببرف أ  الندبباس ابب. لبب  أ  ين ببب 

 . المر  فت يدو  يتحظ الشيا  سداة
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 الغرسا 

 

.   ف ر  من ال من عا   ج  اريبا  من م ن ى شهيربا

بببا  الرجبب  ثريببا  واشبب هر س رسيببة الغرسببا ، ال ببا بببا  يبيدهببا 

واببد غببدت هبباى . لحلببن حببدات  الزيوايببات فببا البببت  والدببالا

مدهببا جهببدا  وصبببرا   الغرسببا   اتدببة، سدببد عببد  أجيببال، سببال

ببيرين، إ  أيها لا تزاول مر  أخرى اا تع عيبو  صباحبها، 

سبب  تخصصببه فببا اابب تع عيببو  المشبباهدين، البباين مببا بببا  

إ ا  سيببه لببك «: لببديها مببا ي دوويبب  ،ببوى تر يببد عبببا   حقيببر 

 . »غراسا  فإي  ،يقوع عينيك
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 العمال الكاموة

 أو

 الإدوئ هو البإر مكرا  

 

در الإدوئ سال  ر والمو  وبا  ح ينا   ات مر  ش

لالك ار   أ  يصبا . سد  الشا  لي  لا تكن لدي  فووس

باتبا ، وشرع ين ا ارا ى فو ا  لي  با  يكرى  لك الصنف من 

الناس، الاد يقول  وما ، أ يد أ  أعم  باا وباا، ولكن    

 . ي د  فا النهاية شيئا  

ا  لي  با  جيدا  فدبت ، لقد حق   ب اس  الول ي احا  ساهر

و،ببرعا  مببا أتببرى عويبب  النبباس مببديزا  سمخ وببف الشببكال، 

 . ح ى تم ه ترجم   إلى عد  لغات

إ  عو   . أما ب اس  الإايا فكا  أف   من الول سكإير

عوي  سد  ال،اتا  ال امديين من أمريكا الشمالية سإع ا  

به عن توك ال ا شديد، ح ى أيها أل  وا ب با  عن الك ئ ال ا ب  ِ 

 . ب  به عن ب ئ الإدوئ

ومنا توك الوزلة شدر الإدوئ، سز ، سالرضى عن 
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 . ي ل ، ومرت ،نوات  و  أ  ينشر شيئا  

مببببا ا جببببرى «: سيببببد أ  اآلخببببرين  احببببوا ي هاملببببو 

وعنبدما ببايوا يو قويب  فبا ح بتت الكوب يب ، ببايوا » لوإدوئ؟

لمببا ا .  يببدعويببك أ  تنشببر الم«: لبب  ي قبباترو  عويبب  ويقولببو 

لقببد يشببرت «: فكببا  يببر  عوببيها س إاابب » توا ببه عببن النشببر؟

لقببد يشببرت ب بباسين جيببدين، «: ويبب  عوببى ال ببو ب، في ي»ب باسين

 . »ولهاا عويك أ  تنشر واحدا  آخر

فبا الزقيقبة يريبدوينا أ  أتد ب  فأيشبر «: فك ر الإدوئ

 . »ولكن سما أينا الإدوئ، فون أاو  سالك. ب اسا  ،يئا  

 . ا يك ئ سددوهكاا ل
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 الاسا 

 

فمنبا . الزبئ والمبوت والباسا .. هناا ثتث موضوعات

ِجبببدَ انيلبببا ، عبببا  وهبببو يشبببدر سالزبببئ، والخبببوف مبببن  أ  و 

اببد يشببغ  الموضببوعا  الو   سقيببة . المببوت، وسوجببو  البباسا 

الناس، لكنا أصرُّ عوبى ا ه مبا  سالباسا ، الباد هبو أف ب  مبن 

منبا ،بنوات وح بى . لبا  تبدبا  الرجال، ولكن لي  أف   من الن

غيببر . اآل  تراو يببا فكببر  جمببع أي ولوجيببا عالميببة عببن البباسا 

فالاساسبببة . لببب  أينبببا ،بببرعا  مبببا اب شببب ه أيببب  مشبببروع   يهايبببة

. ت رض ي لها عوى ب  اآل ا ، وحيإما ي  وبع المبر  ي بد  ساسبة

و  يوجبببد باتببببئ حقيقببببا إ  واي هببب  فرصببببة فك ببببئ اصببببيد ، 

فببإ ا بنببه باتبببا  ولببا . ،بب را  عببن الاساسببة صب زة، عمببو ا ، فقببر ،

. ت د   لبك سدبد، فبإيا أيصبزك سبأ  تزباو حباود وتلبرع سبالك

أو أيب  منب قا،   . يقبو  سالزلبا  -منكر ويكيبر–فالاسا  هو مإ  

أ  د لمببن، لكنببك تدببرف جيببدا  أيبب  تببا  ا  ات مببر  و،ببيل  

إي  ،اهر، وياتبئ عبن شبا    يلبمى، ابد يكبو  جيبدا  . يتحقك

فالبباسا  ي زببداا ويلبب  ي ببا  ا . أسدببد الزببدو  أو شببريرا   إلببى

، فقبد تكبو   ساسبة واحبد  بافيبة لزمب   وحبك . ويراابك بهَّ فبإ ا م 

المبدإر  ، وَمْن يدوبا إلبى أيبن؟ وعبن تريب  هباا الزمب  السبدد 
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وتوا ث  جيت  سدد جيب ، يزمب  الباسا  أ واح موتايبا، وأ،بتفنا، 

رصبببو  عوبببى أ  يكويبببوا الببباين يواصبببوو  ال زبببويا ارسنبببا ويز

ابببريبين منبببا، مبببدفوعين سرغببببة حماي نبببا، وهكببباا فبببإ  أ واحنبببا 

إيهببا . الصببغير  تلبب  ت ببول فببا أجلببا  البباسا  تخبب   الزكمببة

ومبا . تدرف بب  شبا ، تدبرف ح بى مبا   ت برؤ عوبى مدرف ب 

( الإقيوبة)أ  اَا، اد يكو  الناا  الخير لإقاف نا الغرسيبة ال بخمة 

. مببدى القببرو   و  أ  تغ نببا منهببا جلببا  ساسببة تكبباثرت عوببى

من الم بد أيبك لبا تلبمع سا،بم  –اال عن ح  ( ميت)وأع قد أ  

من اب  ولكن س    اه مام  وايشغال  سالباسا  ، لبمع سب  لول 

. اال أ  الاساسبة ليلبه سبالقبا الباد تببدو فيب  لووهوبة الولبى -مر 

شباهدها عوى أيها   تبدو ابيزة لووهوبة الولبى، ل  مبا مبن أحبد 

فبببا حالبببة . فكببب   ساسبببة هبببا  اتمبببا  مرتيبببة. فبببا الوزلبببة الولبببى

الدجاجبة .. الدجاجة والبي بة يبراو  المبر  شبك، َمبْن ببا  الول

عوى سبال أحبد أ  ي لبا ل هب  بايبه  رأ  البي ة، إ  أي  لا يخ 

،بيكو  مببن . )فببا الببد  بايبه الاساسبة. الاساسبة فبا الببد  أ   حقبا  

يببابر سببأ  الاساسببة بايببه فببا البببد ، أو شببيئا  الملبب زي  تقريبببا  أ  

جمب   . إينا يديي عوى مإ  هاى ال م  والدببا ات. من هاا القبي 

واآل  إِيببببَ  (. وعبببببا ات تلبببب  تتحقنببببا وتغببببص سهببببا ب بنببببا

مبن اللبه  جبدا  أ  تزب   ساسبة عوبى ايبف الباسبا، فبا . الموضوع

. حبببين يصبببدئ أو يلببب زي  عويببب  أ  يزببب  عوبببى ايبببف  ساسببببة

تبدببببا   تببببي  )  عوببببى الباسببببا أو الموببببك أو الببببرتي  ويلبببب زي

ال مهو يببة أو  تببي  اح كببا  مببالا أو شببربة ت ا يببة ضببخمة 

أ  يغ ببباغ فينبببا د الزبببرس ال مهبببو د أو الموكبببا أو ( شبببهير 
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يك  بو  سملبا  دإيهبا م لبامزو  واب. حر،  الخباص لق ب   ساسبة

لببالك . يدببرف، وهببا يدرفببو  أيبب  يدببرف» البباسا «إيبب  . أيببوفها

ا مبا هبو فبا الزقيقبة نإيها يدرفو  أ  ما يزي  س. سزرا، هايقو  

إ  م موعبببة مبببن متتكبببة الرحمبببة، ال بببا تقينبببا مبببن اا بببراف 

الخ ايبببا، وإ ا مبببا أغم بببه ترفهبببا لزلبببة تزبببدث مببب امرات، 

ومبع  لببك، عوببى . تمامبا  بمببا حبدث مببع متتكببة ه وبر وجويلببو 

زب   عوبى إيهبا تدبو   اتمبا  وت. المر  أ  ي كإر مبن انتبر  عويهبا

فالاساسة ال ا تزب  عوبى أي بك اليبو  هبا ،بويوة توبك، ال با . اليف

عندها تكو  أمبا   مبوع سويغبة . ح ه عوى أيف بويوساترا آيااا

حينها ،ب ك ئ أ سبا ، . يمكنك أ  ت صو  مدها ما حص  ِلَمْن ابوك

إ  أيها ت  وبئ منبك أ  تلببل عويهبا . ح ى عوى ال د من إ ا تك

فببإ ا تلببن ى لهببا مببا تريببد . وات والقياصببر لبببوس الموببوا والببباس

فببت تدببو  تقببوى عوببى الزببديث عنهببا  و  أ  . ، لببي ر عويببك

آى يببا مو بب . تشببدر سرفدببة المقببا 
)*(
ببئ عويببك أ  ت ببو    بببا توج 

البزا  ح ى تدإر عوى ،مكة القر  البي ا  الكبيبر  هباى وأيبه 

جال  خوف تاولة الك اسبة فبا سي لب ود سو يبة مل شو،ب    و  

تتحببظ سببأ  الشببر اي شببر سواببه سديببد اببب  أ  تأببب  سوضببة أ  

الشببويك فببا عصببريات ت ول ببك، وح ببى ،ببنوات حياتببك عنببدما 

بنه تلو ا أصاسدك، خبتل ال أمب ، سن بف شبدر لزي بك الاهبيبة، 

تدم   فا م الدات اللبير ،برفاي   ( الشر)شدر  فشدر ، وأي  

ا أمبببا ا غبببا  آ   سبببو وغراسببب ، فأمرهمببب. فا،ببب قر فبببا أ،بببووسك

                                                         
)*(
موبي «رائعته  3853نشر عام  هرمان ملفل هو الروائي األمريكي الذي 

 . المترجم -» ديك
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 . كر م زك لوغاية، ما عويك إ  أ  تراائ الاساسة وت
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 أيها القناع الصغير، أعرفك جيدا  

 

ال كاهة والزيا  يليرا  ،وية سصو   عامة، ولن 

فت تدع . فال كاهة اناع والزيا  اناع آخر. تكو  أيه ا، إنا   

 . أحدا  ين  عهما منك  فدة واحد 
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 ،ينا يو من ر 

 

ف عوببى ب اتببئ مببا شخصببيا ،   يمكببن إ  أ  أ  ت دببر 

ا   :   فقبببد ابببال الشببباعر انيكويببب د جبببو  بيببب. يكبببو  م بببر 

. »الشاعر هو أبإر الكاتنات   شدرية يمكبن لومبر  تصبو ى«

ف عوبى باتبئ  مبا شخصبيا ، بنبه تد بئ سك اساتب   فما أ  ت در 

ويزببدث  لببك . عببن سدببد، ،ببرعا  مببا ت واببف عببن اببرا   ب ببب 

ا ي دوبب  سالعمببال الك اسيببة، فإيهببا أمببا مبب. سصببو   أوتوماتيكيببة

ل كر  جميوة، توك ال ا تا البد  سوضبدها موضبع ال  بيب  فبا 

الدديد من سودا  أمريكا، وهبا تباعبة أحلبن الك بئ، أو عوبى 

أمبا الك بئ . ا، أد توبك ال با يمكبن أ  تكبو  جيبد هالا  أي ز

الليئة والر يئة جدا  في ئ أ  ت  بع عوى ي قة الدولبة س بدبات 

، سأغو بببة مبببن ال وبببد النببباعا، موشبببا  سالر،بببو  ةقبببة مرفهبببأيي

وال خ ي ببات، بببا تبقببى سديببدا  عببن أيببدد القببرا  مببن ياحيببة، 

 . وترضا غرو  غالبية الشدرا  والك  ا  من ياحية أخرى
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 شك

 

لننلر لهاا الرج ، الاد يبدو مرتبكا  يق بع الملبافة أمبا  

وإياسبببا ،  ال نببد  سشبببا ع سببا ي  فبببا ،بباي ياغو  د شبببيوا  هاسببا  

يبببدو أيبب  لببا ي دبب  شببيئا  . إيبب  يشببك. وبأيبب  مكوببف سمهمببة حرا،ببة

فقبد يكبو  يلبر . ختل اليا  الماضية ،وى تغايبة الشبك سداخوب 

اد يكبو   حبظ أ  عوج ب  . إلى عيويها و،او ى الشك فا أمرها

ل  سشك  تبيدا وببأ  المبو  عوبى مبا يبرا  سالنلببة لهبا،  تب لا

يببه اوأيهببا   ت نببااي مدبب  بإيببرا  بمببا ب أو  سمببا غيببر اع يا يببة،

فمإبب  هبباى الزببا ت ليلببه . ت دبب  فببا اللبباس ، لببالك اع ا  شببك 

المنا يبب ، . اببد تتحببظ شببيئا  غريبببا  فببا ال ببو ف بببدأ سالشببك. يببا   

ال ببا أهببدي ها إياهببا  ات مببر ، تصبببا ف ببأ   ات ايمببة وأهميببة، 

يدبرف أيبن  ف بدأ تدد ها وت د  وما  أ  أحدها م قو ، وما من أحبد

ولكببن   يخ ببر سبالببك أسببدا  أ  المنببدي  الم قببو ، )اخ  ببى المنببدي  

 (. موجو  فا حقيبة عوج ك، ال ا خرجه

عوببببى أد حببببال يبببببدو أ  الرجبببب  ا،بببب  مع ببببب  اببببواى 

يبببدو أيبب  اببر   أ  يق ببع الشببك . وشبب اع   وتوجبب  يزببو ال نببد 

سبباليقين، وأ  ي لببوا مببن الرجولببة مببا فيبب  الك ايببة فينلببر ليراهببا 

ا أحبد ويشبك فبا مبومخافبة أ  يراه. لبهابخا جة من ال ند  ويك

وفيمببا . أمرهمبا، اببد يزبباو   ال صببرف سهببدو  وتببرال  م نبباهيين

هو ين لبر، َمبْن يبد د ببا مبر   ا ت سبا  ال نبد  البداو   عوبى 
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اي بب  إلببى . ي لبها، وببا مببن النباس  خوببوا ال نبد  أو خرجبوا منبب 

 ا مبر تا سبن   الزبال أو اد تكويوا أي. هاى الزقيقة سزن  وضي 

ما يشبهها، وأاو  اآل  س  با هباا اللبر، عنبدما أ  ِببربا وأ ح ب ُّ 

 ابببرتكا لوبزببث سببين أيقبباض اآلخببرين وأوهببامها، وفببا مشبباهد 

الفببت ، ال ببا تواهببا النلببيا ، فببا الواببه البباد سببدت لكببا أيهببا 

يهاية الدبالا، فبا حبين أصببز ا تواجهبو  أمإالهبا اليبو ، أو لنقب  

 . ويها اليو  ف ب لمو  فق ت ابر

بببا  . أ،ببند الرجبب  اام بب  إلببى الزببات  الع   المقاسبب 

ع الشيئ  أ، ،  ا ملهبر أييب  آى، . هاا المخوو  ياض ا ، تر 

ببا  ال صب  . إي  لي  سأمر ها  مدرفة ت اصي  عمبرى وهيأتب 

بنببا . صببي ا  واببد ا تببدى سدلببة مببن الك ببا  وغبب  ي صبببئ عراببا  

بنبا . ال اس  الإايا من البيه المقاسب يرااب  من شباا شقة فا 

ي لببوى ويزببن يرااببئ مببن مكاينببا هنببا أعواج الرجببال والنلببا  

شبا  مع . شبا  مع ع ات . شيول مع شاسات .يمرو  أمامنا

ولكن لا يكن هناا شيول مع ع ات ، ولما ا ي بئ أ  . شاسات

يزصبب   لببك؟  جببال ياضبب و  مببع يلببا  ياضبب ات يلببيرو  

،  جال م زر و  مبع يلبا  م زبر ات عوى الدمو . الهوينى

بنبا . زك  عبال يإيبر الزلبد والغيبر ضيدخوو  ال ند  سمرح و

أيريكبببو و وسرتبببو وأي وييبببو وأيبببا، يق بببا سدببب  الحيبببا  

عصبببريات اآلحبببا  فبببا الشبببباا، يراابببئ النببباس يبببأتو  مبببن 

بنبببا . الشبببوا ع ال رعيبببة فيبببدخوو  ال نبببد  أو يمبببرو  أمامببب 

. ت ، وهباا  لبن يبدخت ال نبد ي راهن فيما سيننا، هاا  ،بيدخ

وتزص  م ا اات ل ي ة فا . با  سد نا يرسا واآلخر يخلر

لزلببة يبببدو أ  هبباا البب وج م وجبب  يزببو ال نببد  فن ببراهن أيبب  

،يدخ ، وي وج  يزو ال ند  فدت ، لكن  يمر أمبا  الببا  فقب ، 

ف صاَ  سانحبات ليبك خلبرت الرهبا ، ولكبن سدبد أ  يق بع 
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عنبدها تلب ديد يشبوتك .. يدخ  ال نبد عشر خ وات، يرجع و

 . ويصا  ال رف اآلخر فا الرها  سانحبات ويخلر

يبببدو أيبب  ي ببألا . ِلنَد ببد لهبباا الرجبب  البباد أثببا  ع  نببا

سأعصا  م بوتر ، ببا  ي رصبد بب  عوج يخبرج مبن . ويكاسد

وبا  يزلئ س رابئ شبديد أ  بب  عوج .  دَ  َ  ال ند  سهدو  م  

. اللببت  سببدأ يهببب  اوببيت ، اوببيت  همببا،  لببك أ   ايمببر اببد يكويبب

 ، وواببببف عوببببى  ؤوس قبببب ِحلببببوى اآل  بيببببف إشببببرأ َّ عن

أصاسد ، وبيف ي ول سبصرى م وترا  عندما يخرج إثنبا  مبن 

ال ند ، وبيف ي  ر عندما يمر أمامب  شبخص، فبا الوزلبة 

إيبب  يببرب  مببن هبباى ال اويببة مببن . ال ببا يخببرج فيهببا اثنببا 

 سمبا . إلى مكاي  سقوب  ببيبر الشا ع إلى توك، ثا يدو  سلرعة

ت فبا هباى الوزلبة  و  أ  يراهبا لقبد . فليبع. يخشى أيهبا مبر 

فوبببو لبببا تكبببن هببباى لدب نبببا وتلبببوي نا . سبببدأ الرجببب  يإيبببر الشببب قة

الم  بببوة، لمبببا اصببب بريا يراابببب  تبببوال ،ببباع ين، ولبا  يبببا 

فبا المقاسب  . لو قصا عن حقيقة ما ي رد هنباا  اخب  ال نبد 

 خرفها فيب  ا  حقبدا  ومبرا   ويقلبا يواص  هو تصو ات  وي

أغوببظ اليمببا  مببع ي لبب  سا ي قببا  منهببا سصببو    مويببة، واببد 

يكببو  اآل  يمببوج غ بببا ، و  يببد د إِْ  بببا   لببك مببن فببرت 

 . الخوف أو الش اعة

تلب وقا فبا موابع الراصبد  واد تقف أيه عند الشبباا أ

ك المرتاح، ولكنبك، فبا الوابه ي لب ، تدبايا وت بألا أي با  ليب

. للببه م أبببدا  ممببا تقببو  سبب  عوج ببك فببا هبباى الوزلببة سالبباات

فقبد تكبو  . ولهاا اللبئ، اد يإير هاا الرج  ا تبابَك وضيقكَ 

أيببَه مزوبب  اآل  وعوج ببَك مزبب َّ عوج بب ، فببا واببه هببب  فيبب  
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َمبْن يبد د –اللت  وأخا الناس يدو و  إلى سيوتها ملبرعين 

فببا الباصببات  سقوبب  أ  سشببو ؟ وي ببدافدو  م بب احمين -لمببا ا؟

 . وال رامات، ال ا تمر م  حمة أمامنا

ابد . أخيرا   حلنا ا تبابا  وتوترا  م اجئين حت  سالرج 

أ  بنبا أ  الوزلبة الزا،بمة اا رسببه، . يكبو  شبدو ا  سبالخوف

فنلريا ياحية سبا  ال نبد  و أينبا عشبيقين يخرجبا ، ،برعا  

عا مببا اب شبب ه أيبب  موجببو  أمامهمببا، تلبباهرا سالهببدو  وأ،ببر

خ واتهما، ي و  ا  إلى الو ا  سين آوية وأخرى، واد تشاسكه 

حينهبببا أ،بببرعنا . أيبببديهما، فبببدخت شبببا ع ،بببا  فرايليلبببكو

فغا  يا الشباا وي لنبا إلبى الشبا ع ببا   ي وتنبا مبا ،بي رد 

لكننببا  أينببا الرجبب  مببا عال واا ببا  فببا الشببا ع مرتبكببا  . اآل 

فع الناس مبن حولب  ي ول سنلرات  ياحية اليمين والشمال، ويد

سكوعي  ثبا يلب دير عوبى ي لب  ويرجبع مكايب ، ثبا إلبى هنباا، 

غبدا  –خات ا ، فاغر ال باى، منهكبا ، اآل  فقب ، تأببدَ أيب  ،بيراائ 

 -لببب  ال رصبببة أو سدبببد غبببد، أو يبببو  ا ثنبببين، أو عنبببدما تلبببنا

ممببا فدبب  اليببو ، بببا   ت وببه منبب  فببا المببر   بببرس ربيبب  أب

 !؟ا بايه فا ال ند  عصر هاا اليو وَمْن يد د أيه. القا مة
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 من خملماتة ب ا  بيف تزر  ت  

 

. أيهدددا الشددداعر، ال تهددددي كتابدددك

 َحّطمهُ بنفسك

 ادواردو توريس

 
ارأت اب  س ع ،بنين مق دبا  لكاتبئ إيكويب د،   أتبابر 

ا،بببم  اآل ، تزبببد ث فيببب  عبببن الصبببدوسات ال بببا جاسه ببب  أثنبببا  

دبد يرغبئ ا ح  باغ سهبا مزاول   ال خوص مبن الك بئ، ال با لبا ي

عوبا  عبد  حبا ت ببا  يشبكو فيهبا مإق بو   لقد مبرت .فا مك ب  

من أ  الك ئ اض رتها مبن جديبد إلبى تبرا البيبه،  لبك أيب  لبا 

لا أص  أيبا سدبد إلبى . يدد هناا م ال لوزربة سلبئ بإر  الك ئ

مإ  هاى الزالة المزرجة، ولن أص  إليهبا، إ    يمكننبا تصبو  

إلببى مبا وصببو   لبك الكاتببئ انيكويب د، إ  تدببي ن ي لبا أ  أصب  

 . عوي  الن ال لوختص من خملماتة ب ا 

،أحاول أ  أاص  عويكا شبيئا  مبن ت رس با، وفبا الوابه 

ي لب    سببد لببا أ  أيب بب  إلببى أ  اصب ا اببد تإيببر ا ،بب غرا  لببدى 

وااببع الزببال أ  المببر  اببد . ولببي  فببا  لببك مببا ي ببير. الكإيببرين

ة من حيات  إما إلى أ  ي درف عوى الكإيبر يص  فا مرحوة مدين

ي درفبو  ( الك  با )أو أ  الكإيبر مبن النباس ( الك  با )من النباس 

وابد . عوي  أو يتحظ أي  يديي فا عمبن تصبد  فيب  ب بئ بإيبر 
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تأتا لزلة يقو  سها أصدااؤا من الك  ا  سإهداتك ب ببها الكإيبر  

، (  ابب  النشبرهاا ياهيك عن الك ئ ال با يد ويبك إياهبا لوقبرا )

إ  ي دببين عويببك فببا ببب  يببو  مببن أيببا  اللببنة أ  تقببرأ متحلبباتها 

سيبد أ   لبك لبا . واي باعاتها عن الزيا  والدالا سصبو   ملب مر 

–ليببا فقببدت مببا تدببو ت عويبب  منببا عشببرين عامببا   ,يدببد بافيببا  

هبباى . -شببرا  الك ببئ–فا، د ببه  عنهببا سدببا   أخببرى  -القببرا  

توبك . ا بإيبر مبن الحيبا  يهايبة مز يبةالدا  ، ال ا ابد تن هبا فب

. اليا  ا تكبه حمااة ال ر   عوى مزبتت سيبع الك بئ الملب دموة

يصببف إ،ببماعي  أيبب  » مببوسا  يببك«ف ببا الصبب زة الولببى مببن 

عندما ضااه الزيا  فبا عيبو  بباتو ابر  ا ي زبا  فبألقى سن لب  

يربئ ،ب ينة ليبزبر فيهبا ( أد إ،ماعي )عوى ،ي  ، فا حين أي  

أما أيبا فكنبه، وعوبى مبدى ،بنين، أ هبئ . ما ت ي  س  الديياعند

وعنببدما ي زلبب  المببر  اببو  . إلببى مزبب  سيببع الك ببئ الملبب دموة

ل  جا  هاى المزتت المويئة سالغبا  وال قر ال كرد، عندها ت زبو 

ال رحبة فببا اا نببا  الك ببئ إلببى َهبَوس  فببا شببراتها، و  يوبببث هبباا 

اا نببا  الك ببئ النببا   ،  ل سببدو ى إلببى ي عببة فبباو  الهببوس أ  ي زبب

 . ثا   ا، غرا  وع ئ الصداا  والمدا فل

بيف ت رد هاى الدموية؟ اد تكبو  جاللبا  فبا يبو  مبن 

اليببا  فببا سي ببك تقببرأ ب اسببا  مببا سهببدو ، فيأتيببك أحببد الصببداا  

فيكبو  وابع مبا االب  فبا . با ها بإير  ب ببك: ويقول سإع ا 

أمبا . تزصب  النكببةوهكباا . ببا أيبه مإقبف: أ يك وبأي  يقبول

ك بئ المرابمبة سيببدأ المبر    لك سدد. البااا فهو أمر مدروف

وبومبببا اع ا  عبببد ها شبببدر أيببب  اع ا  . سالمئبببات، ثبببا سببباآل ف

ببا    ين ببع مدبب  )وسمببرو  اللببنين . ثقافببة إ ا لببا يكببن مإاليببا  ا ز 
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ت ببرابا لديبب  ثببرو  اا صببا ية غيببر اويوببة،  لببك أيبب  ( النصببا

فإ ا أصببا . ن الك ئ، واد يصبا باتبا  يواص  شرا  الم يد م

باتبببا  يم وببك هبباا الدببد  الهاتبب  مببن الك ببئ،   يك  ببا سم ببر  

ا ع قا  أي  أصببا مإق با  حلبئ، سب  ابد ي صبو   ي لب  أصببا 

 . هاا هو َهَوس اا نا  ب ئ بإير . عبقريا  

شب ات شب اع ا  -اب  أيبا –فا ضو  هاا الوضع لمومه  

ئ المم دبة فدبت ،   ،بيما توبك ال با  ت ا ح  باغ فقب  سالك بروا

بببا مببن الزقببات  ي هببر  منهببا . ها ح مببا  أارأتهببا أو ال ببا ،ببأار

ببن شبا  ثاسبه؟ ببا مبر  فبا  المر  فا م رى حياتب ؟ ألبي  ال  

اليببو  ت كببر سن لببك ف  ببد أيبببك جبببا  ولكنببك تكبباسر مببع ي لبببك 

فمببن سببين آ ف . وتخببدعها سأيببك للببه جبايببا ؟ أيببا شخصببيا  جبببا 

ل بببا مبببا أعال أحببب  ظ سهبببا سلببببئ بلبببوا، لبببا أ،ببب  ع الك بببئ، ا

، لبي  ل  البقيبة  ال خوص إ  مبن خملبماتة ب با ، وسبألا  ممب  

داِمببْ   الباايببة منهببا مهمببة فكريببا  سالنلبببة لببا، سبب  بببا يبببدو الم 

 لبك أ  منلبر عشبر  . أا  من اللباس ( الرياضا أو ال ي ياود)

  ليب  يهبا  بنه أحبد  . أم ا  من  فوف الك ئ ال ا غة، يدمريا

فببا  فببوف الك ببئ الكإيببر ، وأعيببد الكببر   ح ببى لكببأ  يلراتببا 

وأفبرع منهبا مبا أ،ب  ع ( عوى ما يقول الكت،يكيو )تو ص  سها 

مبا ا (. عوبى مبا يقبول يزبن المداصبرين والمزبدثين)حد انعيا  

ي دببين عوببا  أ  أفببرع؟ أعببدا  غيببر مدقولببة مببن  واويببن الشببدر، 

مببن النصبباتا اللو،ببيولوجية  و وايببات بإيببر  وعببد  غيببر اويبب 

سصببو   عامببة تد بببر . لوخببتص مببن الشببرو  واآلثببا  فببا الدببالا

عوبى أاب  –ب اسة الشدر إغنا   لوباهن والبروح والروايبات لوم دبة 
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تبدببا  إ ا –أمببا السزبباث والك اسببات اللو،ببيولوجية فإيهببا  -تقببدير

تبوفر المقبدمات، أو لنقب  الملب ه ،  -أ ا  المر  أ  يكو  م  اتت  

أد )وسهببدو  تببا  بببا  عوببا  أ  أ  ا سببأ  الول  .لزبب  المشبباب 

يك بببئ سشببك  يمكبببن أ  يإيببر الَموَبببْ  فببا أبإبببر الن بببوس ( الشببدر

فكاهة، وأ  الروايبات تكبد   أبإبر الم جبة مرحبا ، وأ  الخيبر  

تإيبببر الزيبببر  وا  تبببباا لبببدى أبإبببر الدقبببول ( اللو،بببيولوجية)

ر مبن العباا  عنبدما بنبه أعو ب  ي لبا سبالكإي. وضوحا  وصب ا   

أيببا م أبببد جببدا  لببو أ   اهبببا  . أ يببد فببرع ب ببا  لوبب خوص منبب 

وحتاا  ،اعدايا فا مهم ا هاى لما سقا عوى الرفبوف أبإبر مبن 

ع ت سباسوو ييبرو ا فبا سي ب  سلباي ياغو،  8733عبا   .ماتة ب ا 

ب اسبا ، مبن سينهبا الدديبد مبن  12 – 92ع به  لي  لا يموك ،وى 

ليلية وترجمات لعمال  سمخ وبف الوغبات، ببا  ابد الروايات البو

لقببد . فببرغ عوببى ال ببو مببن إهببدا  ب ببئ  اي مببة  فدببت  لمك بببة ال امدببة

حبة أحلبدى فرا، م ع الشاعر سهاى ال رحة ختل حيات ، حقا  إيهبا 

 . عويها

واآل  لن أعد ب  الك ئ ال ا فرعتها، ولكن يمكننا 

وبايه عوى . ال رع القول أي  لا يلوا أد صنف منها من عموية

سالمدنى اللا  لوكومة إ ا ما با  هناا )،يا،ة : النزو ال الا

، ال غرافيا 17، ا ج ماع وا ا صا  32حوالا ( مدنى آخر لها

، ال   11، جغرافيا وتا ير الوتن 1الدامة وتا ير الدالا 

،   ا،ات أمريكية شمالية 11، أ   أمريكا التتينية 81الدالما 

  ،يما )، ب ئ جنلية 8، ال وك 99ريكا التتينية عن أ   أم

، ،ير 8، تر  اب شاف اليناسيع 1( ال ا تلاعد عوى منع الزم 

اخ رت  «مإ  )، أصناف غير مزد   8حيا  مغنا أوسرا 
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الك ا  الوحيد الاد )، ب ئ جنلية مصو   81( »الزرية

، بيف تصبا  شيقا  (أم وك  من هاا النوع، ار ت ا ح  اغ س 

، ب ئ عوا الن   وال زوي  87، ب ئ لإلاتع عن الكزوليات 8

، بيف ت دو ا انيكوي ية فا عشر  أيا  3، اواعد الوغة 19الن لا 

وهاى ) 8، اني الية فا عشر  أيا  8، ال ريلية فا عشر  أيا  8

.. 1، ب ئ حول الفت  (الإتثة الخير  بوها سدو  مدوا تبدا  

 . وما إلى  لك

إ  ،برعا  مبا  حلبه . توك الدموية إ  البدايبة وما بايه

أ  عببد ا  اوببيت  مببن النبباس فقبب  أسببدى  غبببة سهبباى الك ببئ، ال ببا 

. أي قه عويها، ختل اللنوات الماضية، بإيرا  من المبال والوابه

عوبى أ   وح ال كبدي  والمرابمبة لبا تكبن سدبد ابد اي شبرت سبين 

 د الزباع  لبالك واجهبه صبدوسات ببيبر  فبا تن يبا ابرا. الناس

و اح هببباا القبببرا  ي بببغ  عوبببى . سبببال خوص مبببن هببباى الك بببئ

بمبا حصبب  فبا توبك اللببنة –فخ بر سبببالا أ  الزريب  . أعصباسا

. هببو أف بب  حبب  لومشببكوة -عنببدما اح راببه مك بببة ا ،ببكند ية

ولكن ،رعا  مبا تببي ن لبا أيب  أمبر م بزك وصبدئ أ  تزبر  

(. احببةهبباا إ ا بببا  فببا الببدا  س)ب ببا  فببا ساحببة الببدا  ( 322)

ي زكببى أ  مزببابا ال   ببيي بايببه تزببر  النبباس، إ  أ  الغالبيببة 

ويصبزنا  .الدلمى من الناس تإو  ثاترتها إ ا تا إحبرا  الك بئ

الدببا فو  سهبباى المببو  أ  أاببد  الم وببدات هديببة لومك بببة الدامببة، 

غيببر أ  هبباى (. تبدببا  مببن وجهببة يلببرها)وهببو الزبب  ال،ببه  

ا اع قبدت أ  هباى الك بئ   ال كر  أعع  نا سدب  الشبا ، ليب

  عبد  صبتحي ها وجبدواها فبا مك ب با إتصوا لومك بة الدامة م

ولببا يكببن مبببن التتبب  سالنلبببة لبببا  .الخاصببة أو أد مكببا  آخبببر
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فكببا  الزبب  . ولوك ببئ أ  أ مببا سهببا تباعببا  فببا سرميبب  العسببال

،ببرعا  مببا أخببا . المإبب  والوحيببد أ  أتوجبب  سهببا إلببى أصببدااتا

لليا،ببة وعوببا ا ج مبباع، أو مببن المدا ضببين المه مببو  مببنها سا

لهمببا، الك ببئ ال ببا لهببا عتاببة ساخ صاصبباتها، أمببا الشببدرا  فقببد 

 ف ببوا سصببو   ا ديببة أ  تتمبب  أيببديها م ل ببات أسنببا  جببيوها 

أمبببا . والمداصبببرين مبببن الشبببخاص الببباين يدرفبببويها شخصبببيا  

ب ا  الشهو  والوا   فكا  عبئبا  عوبيها، مبا عبدا صبو ى و ،بوم  

 . ي احية من الص  ال ريلاان

عوبببى أيبببا   أ يبببد أ  أخوببب  مبببن  بريببباتا اصبببة أو 

حقبببا  ا،ببب  ده، تبببد ي يا ، أ  أجبببد سدببب  . مغبببامر  م  دوبببة

الن ببوس الكريمببة، ال ببا حموببه توببك الك ببئ مدهببا إلببى البيببه 

واح وببه فيبب  مكايببا  ضببي قه فيبب  عوببى الت ببال م ببال الودببئ 

 ، لكنهبا أع به والزربة، واو صه ح ا الوبل ين فبا البدا

اآلسبببا  شببببدو ا  ساع يببببا  ثقبببباف ها ومدوومبببباتها، وهببببا أبإببببر 

إ  غنوا أي لها أصبزوا َ،بدَيَة لومدرفبة، ومبا . المشاعر خدعة

 . با  هاا الشدو  أبإر من شها   عوى ،ااج ها وجهوها

لقد أ  ى سا ت اؤلا إلى ا ع قا ، سدد أ  أيهيه ب اسة 

وا  منا،ئ ومز ، إ  هاى الل و  اب  أ،بوعين، سأ  الدن

 لك أ  سد  )عوى عشرين ( 322)أينا إ ا ال مه الراا 

يكو  ( الك ئ ال ا أ ،و ها سالبريد اد عا ت إلا  من جديد

 . الدنوا  والراا ال ديد أار  إلى الزقيقة
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 ال ر وس

 

م أخرا  وصب  إلبى المك بئ، وعوبى مبا يببدو أبإبر ممبا 

صببئ بببا   يشبب غ ، تز موبب  الشببربة، ال ببا أع  بب  هبباا المن

يبئ غ  فك بر أ  المهبا أ  ي . ويأتا إلى الدوا  م أخرا  عوبى مهوب 

 . اليو ، ومن الف   ل  أ  يكو  هنا

أح  سأي  شدو  جميب  . اد موا ل  القهو  فأخاها شابرا  

أ  ي وبب  إلببى تاول بب  ين لببر فببا الببداات  الببإتث القا مببة أ  

 ات مبباا   لبب  شببا  مببا، ح ببى وإ  بايببه اهببو  خ ي ببة ي قببد 

وشبدر سا  تيباح سدبد أ  أخبرتب  اللبكرتيرات . و اتزة ،بيئة

تدنبببا » أد شبببخص«هببباى الببب )أْ  لببا يلبببأل عنببب  أد شبببخص 

المبببدير الدبببا  أو الملببب ول العوبببى فبببا ال لولببب  البببوغي ا 

فقد سدأ صباح هباا اليبو  سدايبة حلبنة، ويمكبن (. البيرواراتا

ل،ا،ببية لكببن الق ببية ا. أ  يلبب مر هكبباا  و  مخبباوف ببيببر 

ها أ  ين لر وسصبر حوول اللهر ثا اللاعة الواحد  فالإايية 

والنصف، وإ  ببا   لبك م بر  وهبا، ل  الوابه مإب  ا دبة 

لب  أ  يم بغها سكب  هبدو  وتبرال ،  فمبن الحلبن. خب  ياس 

تمامببا  بمببا ت دبب  أفدببى البببوا  مببع فريلبب ها، ويبوببع اللبباعات 
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الباد  ،الوابه  ايقة سدد أخرى، سغب  النلبر عبن ال با   فبا

فمببا أ  تن هببا ،بباعة ح ببى تببأتا . فببا الببدواتر وتيببدا   يم ببا

اللباعة الخيبر   ف بقبى يصبيح ى .. أخرى، فأخرى وأخرى

إ  أيبك فبا هباى الزالبة تَبو ُّ . سمإاسة الزووى سدد وجببة ال دبا 

ومبن . لو ت زول النصف ،اعة إلبى ثاييبة ف د قبك مبن أ،با ها

فببا م نبباول يببدا ببب  ال بيدببا أ  تكببو  الصببزف والم ببتت 

ولكن   يمكن لومر  أ  يق ا توال ال  ر  اب  اللهر . واه

شبخص «إ  أيبك م أببد مبن . فوديك اح يبات. سم الدة الصزف

الكبيببر يمكببن أ  ت زببدث مدبب ، ليبب  » الشببخص«، هبباا »مببا

يل مع  ومبا  لشبكاواا ومشبابوك ساه مبا  سبالل، أو عوبى الاب  

ويب  أ  يقبول لبك يدبا فبا فوبي  سبالمر الق .هاا مبا يلهبرى لبك

مبإت  عنبدما . المكا  المنا،بئ، أو ببت حيإمبا يلب وجئ المبر

ي دو بب  المببر سمواببف عوج ببك مببن النقببو  والت ببال أو عنببدما 

تدبببث سك بببك وأو ااببك الم نبباثر  فببا ببب  مكببا ، وهببا مببن 

صبب اتك المميبب  ، ليببك مدببروف سالتيلببا  وعببد  ال رتيببئ، 

ف دبرف،  غبا  لبك، موابع  وت    سقبا  الو ا  عوبى حالهبا

وهببباا مبببا يزبببول  و  ترتيبببئ تاول بببك المبدإبببر ،  .ببب  منهبببا

أمبا . الودينة ال ا   تزود شيئا  عن اللبينما و  عبن الرياضبة

اد تكو  ،مده شيئا  . عن ال  ، فوي  هناا ما هو جوهرد

عببن أغوببئ الروايببات، ال ببا صببد ت مبب خرا ، وسشببك  خبباص 

إ  . ةايبات ال با أصببزه تقويدبفا أمريكا التتينيبة، هباى الرو

أيك لبا تقرأهبا ولبا تقبرأ عوبى ا تبت  منبا عمبن سديبد،  غبا 

أيبب  جب   مببن واجببك ساع بببا ا  -أو هكبباا تد قبد–أيبك تدبرف 
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ولكببن لببديك إمكاييببة الزببديث عنهببا سشببك  يببوحا سأيببك . باتبببا  

إ  لببديك حا،ببة غريببببة يك يببك مدهببا أ  توقببا يلبببر  . ارأتهببا

و عوبببى مدرفبببة تامبببة سكبببو ت ا  ،بببريدة عوبببى الك بببئ ف غبببد

واليبو    يمبر . وغا ،يا ما بي  وفا غبا س،  و  أد عنبا 

وإ    يوجبد لبديك م لبع . يو   و  أ  يصد  في  ب با  جديبد

مببن الوابببه لقبببرا   هببباى الك ببئ جميدبببا ، أو عوبببى الاببب  توبببك 

الروايات ال خمة، ال ا يك بها أصبزاسها سدب  الحيبا  عبن 

عوببى امببب تبها ياصبببية  ابرهنبببوعمببد س وبببك ال ببخامة، ببببا ي

ال بببر وس «أللبببه  مزقبببا ؟ هببب  ابببرأت . ال،بببوو  وال كنيبببك

فقب  أ  ينها المر  ارا   ما سيبدى، . ؟ أيا لا أارأى سدد»الم قو 

هبب  اببرأت الك ببا  ال تيببا؟ . ح ببى يصببد  ب ببا  آخببر جديببد

، » و  بيشبوت«وتقول ماعحا  أيك ما ت ال تقرأ . ف  يئ بت

أى، ليبك ، صبا  سال ب ر والموب  حبد تقبر ن غا أيبك لبا ولب

الموت، عوى ما اال  لوس   د فيغا، وهو عوبى فبرا  المبوت، 

سبلبباتة لببا يكببن لببديك الواببه  . ع المبب اح جايبببا  . سزبب   اي ببا

لالك فقد تقر  مع ي لك عندما تخرج مبن هنبا . الكافا لوقرا  

س يصببف ،بباعة مببن الواببه لو دببرف وسشببك  ،ببريع  أ  تكببر 

عندها تبرى ي لبك أمبا  . المريكية التتينيةعوى حال الرواية 

،ببيكو  ببب  شببا  جبباه ا  . عببالا م كامبب ، ف دببو  إلببى البيببه

عوج بك سصبد ي ها الو  يبة ال ميوبة، واس لبامة حوبو  : أمامك

حا   ، صبئ .. تدوو وجهها و  ت ا ا  إ  عند حدوث مشاب 

أت الببك يلي ببين ي ولببو  إلببى الماتببد  سكبب  أ  ،  .لببك ال دببا 

وسلبرعة ببيببر  توبب ها .    صببغير  يلبرعو  إلببى النببو وسإشبا
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ال بر وس «ال دا  والزووى، وتلرع إلى غرف بك تبزبث عبن 

ومإبب  الغ ا،ببين، البباين يلبببزو  سأاببدا  ست،بب يكية . »الم قبو 

وَمْن يد د إلى أد –مإ  ال  ا ع، م و ين سقنايا أوبل ين 

عم  يغ لو  تزه المبا  فيشباهدو  عبوالا وألبوا  لبا يرهبا 

تغببب  أيبببه فبببا م الدبببة عميقبببة  اتدبببة   يق بببع  -حبببد اببببوهاأ

هبدو ها إ  صبوت يب بك واي دا تبك، مبإت  ببأ  تباهئ إلببى 

ال واليه أو تزك غهبرا، أو تشبر  ابدحا  مبن المبا  أو ت بع 

أ،بب واية مو،ببيقية أو تقببص أغببافرا أو تشببد  ،ببي ا  ، أو 

و تن قبا لبك اميصبا  لز وبة ا ،ب قبال هباا الملبا  أو أ  تب و ن أ

ح شبدرا أو ت  وبع  تشر  القهو  أو تنلر من الشباا أو تلبر 

لزقيقيبة اساخ صا  بوها أشيا  ت د  من الم الدبة . إلى حااتك

 . حيا  مريزة
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 شا  ممكن الزدوث

 

ببَن وضببدا ا ا صببا د سشببك  جيببد، ح ببى  مببا أَْ  تزل 

إ  . فقدت  القوي ، القوي  الاد بنه أتم ع  س  من صب ات الكاتبئ

ابباتا ا ج ماعيببة شببكت  لببا أعببد فيبب  اببا  ا  عوببى اتخببات عت

الك اسببة  و  أ  أه بببو واحببدا  مبببن صببزبا ومدبببا فا، أو أ  

 . المدافدين عنا ومش دا  وها بإيرو  فَ أت ل  
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 الزيا  مع اآلخرين

 

الشخص الاد   يكف يولبول بب  ،باعة وينبد  حلب  

عوجبا ، )سمرا   لي  ي وجئ عوي  أ  يزمب  صبويئ اآلخبرين 

ببا ، عمببة، خببا  ، خالببة، أخببا ، عوجبب ة ، أسببا ، أمببا ، جببد ا ، جببد  ، عم 

أخ ا بب  اسنببا ، اسنببة ، والببد البب وج، والببد  البب وج، والببد ال وجببة، 

والد  ال وجبة، عوج البنبه، عوجبة ا سبن، أل ال وجبة، أخبه 

هو فا الواه ي ل  صويئ آلخرين عوبيها أ  يزموبوى ( ال وج

أل ال وجببة، أخببه )ويشببكو  منبب  سمببرا   أي ببا  ،ببوا  بببا  

الببب وج، عوجبببة ا سبببن، عوج البنبببه، والبببد  ال وجبببة، والبببد 

ال وجببة، والببد  البب وج، والببد البب وج، اسنببة ، اسنببا ، أخ ببا ، أخببا ، 

( خالة ، خا  ، عمة، عما ، جد  ، جد ا ، أما ، أسا ، عوجبة أو عوجبا  

وأي  ي ل  يشك  عبئا  ثقيت  عويها أي با ، لبالك مبن بب   حلبئ 

 .   حلئ حاج  اد ت  ولك
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 القامة والشدر

 

ة تمكنهم من سلألقزام حاسة ساد

التعدددرل علدددى األشدددياء مدددن الن دددرة 

 . األولى
 إدوارد توريس

 
 و  أ  أسال أد عنا  أو أابف عوبى  ؤوس أصباسدا، 

فوبا يكبن . بنه اصير القامة منا ت بول ا. ،ا812يبول تولا 

عشبر مبن أد من والدد  توي  القامة، وعندما سوغه الخاملبة 

الدمر  حله أ  اام ا تميب  إلبى الِقَصبر، لبالك  حبه أابو  

لكبن توبك . س ما ين  ياضية، عمت  سنصيزة اد مها لا الببد 

ل ابام ا،    وببا. يمبا ح  ب ت شبهي ا لو دبا اال ما ين لا ت و 

وعوبى البرغا  . لك مشكوة حقيقية لينا بنبا آيبااا عاتوبة فقيبر 

ي  من ال وع، سيد أيبا عاييبه من أينا   أتابر يوما  عاييه ف

من يقص ال غايبة ح بى أيبا  شبباسا، ولبدد  صبو  تشبهد عوبى 

أاول ب  هاا اآل  لي  با  يمكن لقبام ا أ  تكبو  أبإبر .  لك

وعنبدما سوغبه . ابو   لبو أينبا لبا آبب  آيبااا أبإبر، سب  أحلبن

( لببي  اببب   لببك ح ببى سيببو  واحببد)تمببا  الزا يببة والدشببرين 

 . الرياضية و هبه لتي خاساتتربه توك ال ما ين 

مببن المدببروف أ  ،ببكا  أمريكببا الو،بب ى   ي م دببو  

. سقامببات فا هببة تويوببة، ،ببوى سدبب  ا ،بب إنا ات ثقيوببة الببد 

. ويمكن لومر  أ  يقول ما يقول إ  اع با ها مشكوة عنصبرية

. ف ا أمريكا يوجد هنو  حمر ي واو  الو سيين سهاا المقيباس
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ال قبر ومبا يبن ا عنب  مبن يقبص فبا ومن  و  أ يى شك، فبإ  

ال غاية ،وية مع عوام  أخرى   تشك  ال،باس الباد ي دب  

مببن أسنببا  سببت د، و  ،ببيما أيببا، أ  يلببو   ومببا  أ،ببما   مإبب  

ياسويو  ولينين وشاسون، عندما ي  ر لوبرهنة عوبى أ  اصبر 

 . القامة   ي دا ض أسدا  مع ش اعة المر  أو عبقري  

ضزية لنكات عن اصر ابام ا، تكبو  وغالبا  ما أبو  

 و  أ يببى شببدو  –سمإاسببة تلببوية لببا ليهببا تولببد لببدد شببدو ا  

ساللبببدا   وال بببرح الم ابببه،  لبببك أ  اَِصبببر ابببام ا  -سبببالنقص

فببا سدبب  الحيببا  أاببو  أيببا  .يلبباعد عوببى تلببوية أصببزاسا

وسدبببد ف بببر  يزكيهبببا . س بببأليف سدببب  النكبببات عبببن اصبببرد

أد يبيدببوينا مببا –يببرد ف غياآلخببرو  لببا عوببى أيهببا مببن تببأل

مببا الدمببب ؟ لقببد تدبببو   . عوبببى مببا يقبببول المإبب  -اشبب روى منببا

اآلخرو ، الاين ها فا الوااع أاصر منا ولكنها يشدرو  أو 

. تدو  وا عوبى تبأليف يكبات عوبى حلباسا. يد قدو  أيها أتول

وغالبا  ما أ،كه عندما يزكويها وأب  ا سبالنلر إلبى عيبويها، 

مر ، وعندما ي  رغبو  مبا س دبب ها  فيلنو  أيا أ،مدها لول

منهببببا، يدببببو و  إلببببى سيببببوتها لمواجهببببة المشببببكتت الماليببببة 

 . والداتوية سش اعة

إ  يقببص ال غايبة، البباد يب  د إلببى اصبر القامببة، . حلبن

يد ا الشخص موهبة فبا ب اسبة الشبدر، و  يبد د أحبد بيبف، 

فدنبببدما أببببو  فبببا الشبببا ع فبببا اج مببباع مدبببين وأ ى . ولمبببا ا

 812سببو  أو ال ويلبو  ايبب ، البباد يقب  تولبب  عببن  تبو ي  أو

فكمببا أ  . ،ببا، أشببدر، أو أبببو  شببب  م أبببد أيببا أواجبب  شبباعرا  

الاببب ا  الزقيقيبببين يكويبببو   يبببو   للخبببرين، فبببإ  النببباس  ود 

وبمببا . القامببات الم و،بب ة يكويببو   ايقببين وحبب ينين م صببوفين

تلب ريا   ( الم برجا –إحبدى آلهبات ال بن ) ىيبدو أ  انلهة موع

إ  عنببدما تلببكن جلببما  صببغيرا  أو مشببوها ، بمببا فببا حالببة سببو  
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ومبا يم وكب  سولي با  مبن خبواص شبدرية، يببدو أيهبا . وليوسا  د

و سمببا يكببو  صببزيزا  أ  ح ببا أيببف . ياسدببة مببن هبباى الزقيقببة

ولكبن هباى  .بويوساتر  لدئ  و ا  فا ال بأثير عوبى تبا ير البشبرية

لشبدر المك بو  سان،ببايية، سزيبث الزقيقة   تن ب  تمامبا  عوبى ا

يقببال إ  الشببدر ان،بببايا بببا  يقببف عنببد يببوت   د آ ببب  لببو أ  

هب  يمكبن  ا ومبا عبدا ببو ت . ،ا 872تول  وسن  ا يو با  

لومببر  أ  ي صببو  شبباعرا  تولبب  م ببرا ؟ فبببايرو  بببا  أعرجببا  

إ ا  فالشبدرية   ت زقب  . وبوي يدو بايه ،اااى مإب  البراا خملبة

  .سالق  ات

 . واآل  لندد إلى ما أ  ت الوصول إلي 

اب  أيا  واده يداد عوى شروت ا ش راا فا ملاسقة 

الرسيع لمريكا الو، ى، ال ا ت رد ،نويا  فا غواتيما  منبا 

فإضببافة إلببى ال،ببدا  والشببكويات المدروفببة فببا . 8781عببا  

عوبى مبا أع قبد  –مإ  هاى الملباسقات ال نيبة، ضبمه الشبروت 

مبا    فد نببا  -آمب  أ  تكبو  آخبر مببر  فبا الدبالالول مبر  و

إلى ب اسة هاى الل و ، عوبى البرغا مبن أيبا   أعبرف بيبف 

 (. الما  )أضدها 

ات مبا جبجبا  فبا ال قبر  الم دوقبة سالن ا(  )ف ا النق بة 

يرجى ترتيئ وإحكا  تغويبف بب  عمب  مبع وضبع ا،با «: يوا

ة ملبب دا  لصبباحب  وا،ببا الدمبب ، ويك ببئ عوببى و اببة من صببو

ا،با الم لبف وعنوايبب  وتوايدب  وشبا  مببوج  عبن حياتب  مببع 

صبببو   فوتوغرافيبببة، أمبببا سالنلببببة لومشببب ربين فبببا الملببباسقة 

ا يصببف يوالشبدرية فيرجببى مببنها إضبافة إلببى مببا تقبد  أ  يببدو

تبببولها سال بببب  وساللبببن يم رات، ببببا ي بببرد ترتيبببئ موكبببة 

ملببباسقات الرسيبببع ومبببن يويهبببا مبببن التبببباع ال خبببريين حلبببئ 

 !.  حلوا يريدو  ال ول ساللن يم رات. »ال لول 

وأعببببو  أفكببببر مببببن جديببببد سبببببو  وليوسببببا  د، الوبببباا  
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يش ربا  فبا شبا  واحبد، هبو أيهمبا فبا ،باعات ال  بر الولبى 

من مهرجا  الرسيع يلت  ي قوبا  أ اا ، ل  النباس سدبد عبو تها 

يمبألو  ال  ببا   -وهبا يمببرو  تزبه غرف يهمببا–مبن المهرجببا  

 . مما ي دوهما يودنا  مهرجا  الرسيع ضزكا  وصخبا ،
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 اخ يا 

 

.   همببا أببببر فكبباهيي ن عوببى انتببت خبافكببا وسببو 

مم دا  جبدا  مبن » المزكمة«و» يا يصيئ فا ساس «فك اساهما 

ومببن الم بببد أيببَك ت بباب ر مببا االبب  مبباب  . البدايببة ح ببى النهايببة

سببرو  مببن أ  بافكببا غببصَّ سال ببزك عنببدما اببرأ سد ببا  مببن 

عوبببى أ  الك بببا  ي بببرا لبببديك . عمبببا حبببدث لولبببيد ا  واي ببب 

 و  «لب وأجد من المنا،ئ ال ابير سما حص  . شدو ا  مأ،اويا  

فببببالقرا  الواتبببب  ضببببزكوا، أمببببا الرومايلببببيو  .. »بيشببببوت

 مإبب  فراحببوا يبكببو  مببع القببرا ات الولببى، سا،بب إنا  المإق ببين

 ييغببو بويمنلببين، البباد بببا  ي ببرح فرحببا  عليمببا  عنببدما ي ببد 

أمببببا . ا   صببببزيزة فببببا مكايهببببا عنببببد اللببببير ،ببببرفاي  عببببب

المداصرو  فت ي زكو  و  يبكبو  حولب ، ليهبا ي  بو و  

ال ببزك أو البكببا  فببا ع مببة اللببينما، وَمببْن يببد د فقببد يكببو  

 .. اخ يا ها هاا فا مزو 
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 اني اع

 

غالبا  ما أ،مع مديزا  موج ا ، وأشدر ساللدا   لوزلة 

 . و  م اع ا  إ ا ما با  موج ا  عندما أ،مع أ  الخير يك

وي لبببا ل هبببوا س فبببا ،بببخري   المدهبببو  ، لمبببا ا   

يرت ببا النبباس سببأحوالها، فال بباجر يزلببد ال نببدد، وال نببدد 

 أ  ت ابرو   لك؟ . يزلد ال اجر

يقينا  أ  الكاتئ   يرغئ فا ب اسة يصوص مخ صبر  

موج  ، س  أي  ي     ب اسة يصبوص تويوبة   يهايبة لهبا، إ  

خي و ب البى   يز اج فيها  في برا الحبداث والشبيا  .. تشبغي  م 

والزيوايببات والنبباس ت ببرابا فببو  سدبب ، تو قببا أو تن ببر مببن 

سد بببها، تدبببيي ،بببوية تزبببئ سد بببها أو تلببب ك    سد بببها 

البببببد ،  و  أ  ين ببببب  إلبببببى يق ببببة أو فاصببببوة أو عتمبببببة 

 .. ا،  ها 

أ   ي دبي ن عوبا  ( اني باع)فا ضو  هاى النق ة الهامبة 

 .. أحئ وأبرى وأح ر 
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 3004 – 3003 – 3003 – 3000صدر عن دار كنعان 

– 3004 – 3005 

 المترجم/ المؤلف  عنوان الكتاب م
 جا  جني  شدرية ال مر  8

 م موعة ساحإين »يافا«،دد هللا ويوس / ا ايا وشها ات  1

 خالد آغة القودة  9ج+  1ج+  8اللير  الم  وحة لونصوص المغوقة ج 9

 إ،ماعي  الرفاعا »يافا«وعد عوى ش ة مغوقة .. يا    1

 بوو  لي ا ش راوس من اريئ من سديد  3

 باييوايو ا   اع رافات عرسا تيئ  1

 إعدا  مص  ى الولا شرا الد  9

 وفي  خنلة اصيد  هيروشيما 1

 دمحم صا   »يافا«مواعيد  7

 عوا الكر د »يافا«موبئ الب  البرد  82

 غافر سن خ را  »يافا«إ،راتي  وحر  المياى القا مة  88

 هنا د ع اة »يافا«عوى غ وة  من يديك  81

 ،يرغا بوفالوف ية ،يكووجية الزئ والدتاات ال،ر 89

 عوا ال تود  لموييات  81

 ،و،ن  هنيا ابوة فا مهئ النليا   83

 ي يئ عوض تقوس حافية  81

 يبي  اللهوا »يافا«التجئو  ال ول ينيو  فا ،و ية ولبنا   89

 تيرد ميلا  »يافا«الخديدة المرعبة  81

 آ   ،يو و ال نرال  87

 و  يوسيير س الدقتيية الدموية  12

 جا  سوتيرو ساس  والك ا  المقدس 18

 يك يايل الراص مع الاتا   11

 دمحم ،يف البزث عن الليد جو امي 19

 ممدوح عدوا  »يافا«وعويك ت ك  الزيا   11

 دمحم حافظ يدقو .  سيا  ضد السا تايد  13

 يو،ف ،اما اليو،ف القيمة والمديا   11

 عما  شديبا راتية من  ولة انبراى إلى الديمق 19

 إ وا   ،ديد القوا والليف  11

 مكليا  و يلو  سين ان،ت  والغر   17

 فنكول ين. يو ما  ج صدو  وأفول فول ين 92
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 عوا ي يئ إسراهيا. .ت وم  العما   98

 أمين ال اود  اتزة اليإى  91

 سيير سو  يو ( ثتثة أج ا )س س الدالا  99

 سرها  ع ي .     المرأ  فا ان،ت 91

 يو،ف ،اما اليو،ف الخيال والزرية  93

 ممدوح عدوا  ،اعا البريد  91

 فواع حدا  ال غينة والهوى  99

 فيد يكو فيووينا جن ر وفريد  91

 ماهر من ل ا »يافا«ال باس  97

 دمحم القيلا الد عاسة المر   12

 دمحم توفي  »يافا«مز ات ا ي لا   18

 سرتولد سريشه المن يين حوا ات  11

 إلياس شوفايا سوح فا الم اح  19

 عمايوتي  فاليرش اين ا، مرا ية ال ا ير  11

 أييلة عبو  سا  الَزْير   13

 يو،ف ،اما اليو،ف مقال فا الرواية  11

 عوا ي يئ إسراهيا.   جماليات الو لة  19

 دقو ف ر ي فابهة اللينما الممنوعة / عباس بيا و، اما  11

 ماهر من ل ا.   م ى يصبا انيلا  ش ر   17

 غ الة   ويي »يافا«ش ا  البزر  32

 غ الة   ويي »يافا«عمن يز ر   38

 تيلير ابدة »يافا«عا  م ى وا ي  اضة ت  ا   31

 غافر سن خ را  ،و ية والتجئو  ال ول ينيو   39

 ،رسله يبا »يافا«با ل ما ب   31

 صبرد هاشا  ج ير  الهدهد 33

 يزيى عووا   ال إة   تلبا ضد ال يا / هم   56

 صبرد هاشا أتياف الندى  39

 خيرد الاهبا »يافا«ال د يئ عوى الرعئ  31

 ماع  النقيئ  الزصا   37

 جوا  ال،دد يلا  فا الزر   12

 جوا  ال،دد فتمنكو البزث عن با من  18

اح  11  دجوا  ال،د آ   ياهد  الرم 

 بوو  لي ا ش راوس مدا يات ح ينة  63

 جاا  يليير الكومة الخر،ا   64

  في  عنينا ص ر واحد  65



 
 

34 

 ال ا س الاهبا الريا والموا  66

 ف ر يدقو   الوج  اللاسع لونر   67

 ماهر من ل ا .   عالا مخ وف  68

 ت  حلين حلن  اليو  الخير لبيه  مشقا  69

 سيير شويو فا عصر اليوا   الز ا   الو وسية 70

 عاتشة أ ياؤوت »يافا«حنين الدناصر  71

 عمر بو  ا ت اهات النقدية الزديإة  72

 عما  فوعد شديبا.   الليا،ة المريكية وصياغة الدالا ال ديد  73

 فراس ،ويما  »يافا«مرآتها صيا  أع ل .. امرأ  74

 ،هي  سدو  »يافا«مرايا الرما   75

 سهي ة مصرد ا لبا اود الغ 76

 دمحم الد وسا.   عشا  الدير  77

 إ،ماعي   سج. ت حما  المليا  78

 دمحم خمي  »يافا«تراتي  القيإا    79

 أفتتو   هيبياس الببر  80

 وليد إختصا ،مده صوتا  هات ا   81

 دمحم منصو  فيروع وال ن الرحبايا  82

 دمحم عبيدو  اللينما الصهيويية شاشة لو  وي  19

 سروتوله سريشه    امية ال غيير  11

 دمحم موص  الوي   13

 عبد اللت  يو  الدين .   الزقيقة والشريدة فا ال كر الصوفا  11

 ماهر من ل ا.   تص ي  سيد واحد   19

 دمحم الد وسا.   وعا اللووا  11

 عديا  مدايات  تزو ت اللينما البديوة  17

 ،مير تزا   القناع فا ال باع / ة أ واح تاته 72

 يو،ف ،اما اليو،ف  » مقا ت فا أ   غلا  بن ايا« عشة المأ،ا   78

 سيير سو  يو  ال و  يو  وآليات ال تعئ سالدقول  71

 فخرد صالا النقد والم  مع  79

 إيو  شوحات  بريات ممنوعة 71

 تيلير خوف ع وع البزير   73

 ر اليو، اماه ال هر  والز ر 71

 ف زية القت أشيا    ت ش رى 79

 جبا   البرغوثا الزئ وال ن .. المرأ  71

 عصا  حلن  هيك وهيك  77

82

2 

 ببير مص  ى عما اا لا  الدالا 
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82

8 

 سهية ما  ينا لوزئ  اتزة الخب 

82

1 

 ميا   لباسيدد ع ي الرغبة

82

9 

 جبا   البرغوثا أتباع الشي ا 

82

1 

 هاملن بويه سينويا

82

3 

 خالد آغة القودة  1اللير  الم  وحة لونصوص المغوقة ج

82

1 

 جا، و  ساشت  ال زوي  الن لا لحت  اليقلة  / النا  

82

9 

 يها  ،يري  خا  الزرير 

82

1 

 آ   ميناعغ جدا  شا و  

82

7 

 الي اسيث  و ينيلكو+جاا   يدا »ايد ال باعة«.. ما ا عن غد؟

88

2 

 أ يئ  يم رد »ايد ال باعة«عصر ال اشيات وه يمة الدق -8ي ا الدق  ج

88

8 

جاو  الدراية وأ، و   ال ن  -1ي ا الدق  ج

 »ايد ال باعة«الم  و  

 أ يئ  يم رد

88

1 

 دمحم الد وسا.   »ايد ال باعة«مزنة البيه القديا 

88

9 

 دمحم الد وسا.   »ايد ال باعة«حكواتا، لي  إ  

88

1 

 ماع  النقيئ »ايد ال باعة«الناعيو  ال د  

88

3 

 صبرد هاشا  »ايد ال باعة«حديث الكمأ  

88

1 

 تيلير خوف »ايد ال باعة«ال و   فا مصا   ال أ ير الدرسا 
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