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أدبٚي أد١بًٔب أْ أجؼً : (أَ رزغبءي) جوسي

ٞ، ٌٚىٓ ػٕذٞ ِشىٍخ ألٕٟٔ ال أدت اٌغش٠مخ اٌزٟ ٠ؼبٍُِٙ أٚالدٞ ٠زجْٙٛ إٌٝ صٚط

 .  ثٙب

ِب اٌزٞ ٠فؼٍٗ ٚال . أٖٚ ، ٘زا فٟ ِجٍّٗ لصخ أخشٜ : (دوزٛس و١فٓ ١ٌّبْ) كيفن

 رذج١ٕٗ ؟

فؼٕذِب ٠ذبٚي أْ ٠خجشٖٚ .  أدذ أُ٘ شٟء ٘ٛ أٔٗ ٠خزصش ِشبػشُ٘:جوسي 

ٚ٘ٛ ِب رغّٛٔٗ . ٚ٘زا وً شٟء". افؼٍٛا رٌه ا٢ْ فٛسًا: "ف١مٛي. ثّشبػشُ٘ ، ال ٠ُٙ

 .فّب ٠مٌٛٗ ٠زُ رٕف١زٖ ٚال ٠ُٙ و١ف ٠شؼش األٚالد". اعزجذاد٠خ ٌٍغب٠خ"

أٔب . أٔب ال أدبٚي أْ أوْٛ ِخ١فًب.  ٌٚىٓ ِبرا ٌٛ اْ ٘زٖ ٟ٘ عش٠مخ رؼبٍِٗ ِؼُٙ:كيفن 

إٔٗ ػٍٝ األلً ٠شػٝ . ٌٛ وبْ ٘زا ِب ع١فؼٍٗ دػٗ ٠فؼٍٗ". ِبرا إرْ؟: "فمظ ألٛي

إٌٝ جبٔت رٌه، فإْ األٚالد ٌذ٠ُٙ ِشٚٔخ . األٚالد ٚال رذًّ اٌذًّ وٍٗ ثٕفغه

افؼٍٛا رٌه ألٕٟٔ لٍذ ٘زا :"فؼٕذِب ٠ىْٛٔٛ دٛي اٌٛاٌذ ٠ٚمٛي ٌُٙ. ٠ّٚىُٕٙ اٌزؼٍُ

فّؼه ٠زؼٍّْٛ ٔٛػًب . فغ١زؼٍُ األٚالد أْ ٠غشػٛا إٌٝ رٕف١ز رٌه". ٚأس٠ذ اٌم١بَ ثٗ ا٢ْ

 .ِخزٍفًب ِٓ االعزجبثخ ألْ اٌٛاٌذح أوضش اعز١ؼبثًب ٌى١ف١خ شؼٛسُ٘

 ٔؼُ ، ٌٚىٓ أٌٓ ٠زٌٛذ ػٓ ٘زا ِب رغّٛٔٗ دائًّب رٕبلض؟ :جوسي

ٌٚىٕٕب ٔزىٍُ .  ٔؼُ ، إرا اعزّش ٘زا إٌٝ ِب ال ٔٙب٠خ، فبألسجخ أْ ٠ىْٛ وزاٌه:كيفن 

ػ١ٍِه اٌزشاجغ ٚرشن ثؼض األِٛس رغ١ش ٚاٌزٟ ال رغؼذن . ا٢ْ ػٓ ِشبسوخ صٚجه

  .فٟ اٌجذا٠خ



فٟ اٌٛالغ ٠ٍضِه رٛج١ٗ أٚالدن ٔذٛ أث١ُٙ . ٘زا صذ١خ: (سأذٞ وبسٌغْٛ)راندي 

 :لٌٟٛ ٌُٙ وّب ٠ٍٟ. ػٕذِب ٠أرْٛ إ١ٌه ِززِش٠ٓ ِشزى١ٓ أٔٗ ال ٠فُّٙٙ أٚ أٔٗ ١ٙ٠ُٕٙ

إٕٟٔ أدسن ٠ب أدجبئٟ إٔضػبجىُ ٚإدغبعىُ وّب ٌٛ أْ أثبوُ ال ٠صغٟ ٌىُ؛ ٌىٕٗ فٟ 

ٌزٌه ألزشح ػ١ٍىُ اٌز٘بة إ١ٌٗ . اٌذم١مخ اٌٛد١ذ اٌزٞ ٠ّىٕٗ ِغبػذرىُ فٟ ٘زا األِش

 .ٚاٌزذذس ِؼٗ ِشح أخشٜ

فّٓ اٌُّٙ ٌألٚالد اٌجذء فٟ اٌزؼج١ش ألث١ُٙ ػٓ شؼٛسُ٘ . صُ شجؼ١ُٙ دمًب ػٍٝ اٌّزبثؼخ

فإْ وٕذ رٙز١ّٓ دمًب ثّب . ٔذٛ ِب ٠جذ٠ٗ ِٓ أضجبط ٚرأد٠ت ٚلٍخ ا٘زّبَ ثّشبػشُ٘

. أٚ أوزجٟ ٌٗ ِالدظخ. فؼٍٗ فزذذصٟ ِؼٗ فٟ ٚلذ الدك ػٕذِب رىٛٔبْ ِؼًب ٚدذوّب

 .ٌىٓ ال رزجبدٌٟ ِؼٗ أِبَ األٚالد ثشأْ ِب ٠فؼٍٗ

فإرا لّذ ثبٌغّبح ٌٗ ثبٌم١بَ ثذٚس أوضش فبػ١ٍخ فٟ سػب٠زٗ األث٠ٛخ ٌُٙ . ثبٌضجظ: كيفن 

خز٠ٗ جبٔجًب ٚرذذصٟ . صُ رجزؼذ٠ٓ ٌززشوٟ ٌٗ اٌذشثخ فغ١زشاجغ ٠ٚغٍّه وً اٌشػب٠خ ٌُٙ

ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ . ِؼٗ ػٓ ِشبػش األٚالد ٚشجؼ١ٗ ػٍٝ ِذبٌٚخ اإلصغبء ٌُٙ أوضش

دػ١ٗ ٠ؼشف أٔه عؼ١ذح ثأٔٗ ٠مَٛ ثذٚس اٌٛاٌذ اٌذبصَ اٌصبسَ ػٕذ ِذبٌٚخ رم٠ُٛ 

 .إٔٙب ِغأٌخ أخز ٚػغبء. ٚرص٠ٛت األٚالد

إْ وبٔذ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ِف١ذح فٕشجٛ اٌزجشع ٌٍّغبػذح فٟ دفغ ٔفمبد جؼً ٘زٖ  [

 .[اٌٙجبد ٚاٌزجشػبد ِؼفبح ِٓ اٌضشائت. اٌخذِخ اٌجب١ٔخ ٌإل٠ّبْ ِزبدخ ٌه ٌٚؼبئٍزه

ٌٍذوزٛس و١فٓ ١ٌّبْ ٚسأذٞ وبسٌغْٛ ِٓ " دذ٠ش األث٠ٛٓ" ِمزغفبد ِٓ :الكاتب 

 .١٘ئخ ارصبالد اٌذ١بح األعش٠خ

ج١ّغ اٌذمٛق ِذفٛظخ ، .  ارصبالد اٌذ١بح األعش٠خ1996 ©دمٛق اٌغجغ ٚإٌشش 

اٌزٟ رّٕخ " االعزخذاَ ٚدمٛق اٌغجغ ٚإٌشش"ثبعزضٕبء ِب ٘ٛ ِزوٛس فٟ صفذخ 
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