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 يمحر عوجر ىلع يوطنت ال ،"يقاسلا راد "نع ًاثيدح رداصلا ،"كاب شالف" ،اهباتك يف نيدلا فرش اذش اهعبتت يتلا ةيدرسلا ةدوعلا
 قيرطلا هبشي يدرس ّطخ يف اهمظنت مث ،اهتايركذ تتفت ةبتاكلاف .ةلوفطلا مايأ ذنم اهلاح ىلع ةكورتملا هئاجرأ يف ثوكمو يضاملا ىلإ
 لصفت يتلا ةفاسملا تالّوحت ىلع ةبتاكلا ضبقت .نينمز نيب ةنراقملا ّمه الول هتهجو ديدحت بعصيو ،يلوفطلا اهتيبل همسرت تناك يذلا
 ،ةريثك صصق هيف ،ًايدرسً اقودنص ةبطرلا اهتركاذ يف دجت .بورغلا نايثغ نع ةريهظلا ةفخو ،ةيتوريبلا اياكحلا نع يقيرفإلا دهشملا
 .ةيعمتجملا ةروريصلا نم ةيساسأ ءازجأل عستت ةيتاذ ةياكح أدبت ثيح رحبلا نم برقلاب اهتخأ عم فقتل هحتفت
 يف نانبل ةديس ةسردم ىلا راغصلا دالوألا لخديو ،حاّيشلا ةقطنم ىلإ ةرسألا لقتنت ،ايقيرفأ نم توريب ىلإ اهدارفأ عيمج لوصو عم
 نم ةاتفلا برتقت .هلاثمتو حيسملا ةروص مامأ اهتالص يف اهايإً ةّدلقم ،ةسينكلا ىلإ ةيداف اهتقيفر ةريغصلا ةنبإلا قحلت ثيح ،ةيفرشألا
 نم تلفتت نأ ،ةميدقلا لايجألا ىلإ ةيمتنملا ،ةيدرسلا تايصخشلا لواحت .هفلخ ةريثك ًارارسأ يفخي زغل هنأك هسملتو ،يماخرلا همسج
 اهثعبت تناك لئاسر ملست ال ةريغصلا ةنبإلا نأ الإ ً.ايعامتجاوً ايوغل عونمملا قرتخت يك اهنيب ام يف تاراشإلا لدابتب مّرحملا ىنعملا
 يف ةمّلعملا هتبتك ام ةاتفلا تأرق امدنع .ةيسردملا اهتابجاو نع ةسعاقتم اهنأ فرع اذإ هباقع نمً ةفاخم ،اهيبأ ىلإ "ىوجن ليزاومدملا"
 لاحتساف ،صنلا ضومغ ىلع لاثمتلا زغل سكعنا ."غراف" ةرابع ءانثتساب ،يلالدلا اهاوتحم كف نم نكمتت 	مل ،ةيمارغلا اهلئاسر
 نيرياغتم نيليج نيب ةقالعلا تلطعتو ، ةينيدلا ةيوهلاب نيتفلتخم نيتقطنم نيب يعامتجإلا مالكلا لبس تعطقنا .ًاسابتلا رثكأ ىنعملا
 نكأ مل يتلا" ،ونايبلا سورد نم اهنامرحب هتنبإ دلاولا بقاعي نأ نم ،ةيلصاوتلا ةعيطقلا دعب رفم ال .غارفلا ىوس قبي ملو ،ًاكاردإو ًةبغر
 فرغ باوبأ ىلعأ ليطتسملا جاجزلا ءارو امع لؤاستلا اهلالخ ىسنأُ تنك يتلا ةديحولا تاعاسلا اهنكل ،لاقي ّقحلاو اهيف ةغبان
 توملا ةزايح ىلع ًايعامجً اباقع ريصيل ،هيلعافم ةينانبللا تانيعبسلا يف ةعلدنملا برحلا تهنأ يدرفلا باقعلا اذه ."ةسردملا
 ريغ بألا ةماسوب ةقلعتملا ،دسجلا ةغل يفو ،ةضماغلا لئاسرلا يف امك ،صنلا ةغل يف هاوتحم نع رظحلا عفر يف ددرتلاو يعامتجإلا
 رداق ريغ هنأ ةجحب هنع عئاقولا ءافخإو ريجهتلاو ميسقتلا لمحت ىلع دباكملا ،هسفن ةبتاكلا ليج ًاباذع رثكألا باقعلا ةيحض .ةنلعملا
 ميلعتلا ةصح يفف .عمتجملاو ةسردملا يف يفئاطلا فينصتلا نم قاتعنإلا ىلإ ديحو ليبسك هلايخ ىلإ ليجلا اذه أجلي اذل .اهمهف ىلع
 ،نممحتسي نهو تابهارلا دهاشتل ،ةقلغملا فرغلا ىلإ اهتلّيخمب ةريغصلا ةاتفلا للستت ،تاملسملا تايتفلا ىلع ةروظحملا ،ينيدلا
 مأ دوسألا رعشلاب ةئيلم نهطابآ تناك اذإو .اهنود نم نقُلخ نهنأ مأ تاملح نهئادثأل ناك نإ" ،نهماسجأ ليصافت ىلع ًةصصلتم
 تالماعلا ىدحإ ،تايانع حبصتو ،ةطلساللا شماه ىلإ زاحنتف ،اهلً اقبسم ميدقلا ليجلا هنّيع قيرط يف ةبتاكلا طبضنت ال ."هنلزي نهنأ
 ّيأ وأ ةملعم وأ ةبهار الو ،ةلئاع الو بأ الو مأ الب ،اهلثم نوكأ نأ ىنمتأ تنك مك" :ةأرجلاو ةوقلا نع زربألا اهلاثم ،ةلئاعلا لزنم يف
 ةروذنملا ،"ةيلاثملا ةاتفلا" ،ةيداف لثم مهريصم ناكف ،مهتاميلعتب اوقثوو رابكلل اوعضخ نيذلا امأ ."!ةصاخلا ينوؤش يف لخدتي دحأ
 اهنوك ىلإ ببسلا تداعأ يتلا ةيوارلا اهتقيدص اهارت نأ نود نم هعم "ةفيطخ تحار" مايألا دحأ يف ."برلا تيبب ءانتعإلل"
 نيذلا ،دحاولا ليجلا ءانبأ نيب ءاقلاللا برحلا تسرك .ةيداف لثم ،"برلل تابحملا" ،تايحيسملا هوجو ىلع "رونلا" ظحلت ال "ةيملسم"
 ىلع ةدقاحلاو ،ةفرطتملا ةحلسملا هتفئاطب ىمتحا ضعبلا .ءاوسلا ىلع ةيناملعلاو ةيفئاطلا ةيجولويديإلا مهفقاوم فلخ اوسرتمتو اومسقنا
 يدي يفو ةيركسعلا ةلذبلا ةسبالو تابيجلا ةبكار بوجأ" ،نييئادف اونوكي نأ ،ةيوارلا لثم ،اوررق نورخآلا .رخآلا
 ةيسامحلا ينيمخلا ةروص لوخدو ةيناريإلا ةروثلا راصتنا عم اهتلئاع دارفأ نيب يرذجلا لّوحتلا نيدلا فرش اذش دصرت ."فوكينشالك



 ،محلل فشاك وه ام لكو رحبلا سابل ءادترا نم انعُنم ،ةروثلا تلت يتلا ةنسلا يف" نأ ،ةينيمخلا راثآلا ّلوأ .يعيشلا ملسملا لزنملا ىلإ
 ولو ،نيحتفنم دارفأ نم انلهأ ّلوح يذلا عيرسلا بالقنإلا اذه لصح فيك مهفن مل نحنف ...ةيمويلا ةبقارملل عضخت انتسبلأ تراصو
 تبهرأ يتلا ،اهسفن روظحملا ةروصف ،عمتجملا ىلع ةئراط ةيكولسلا تالدبتلا هذه نكت مل ."نيتّمزتمو نيّددشتم سانأ ىلإ ،نيظفاحم
 هيلإ نيمتنملا مزلي ،رخآ لاثمت هناكم لحيو لاثمت بيغيل ،سدقملا ينيمخلا روضح يف ًاديدج وبات لكش تذخأ ،اهتلوفط يف ةاتفلا
 اننيب ةّوهلا تعستا اذكه" :لهألاو دالوألا نيب عدصلا فعضتو ،ةميدقلا ةيعمتجملا تايكولسلا عم ضقانتت ،ةديدج ًاسوقطو تاسرامم
 ةيبرتلل زكرمب ةيوارلا تقحتلا ،ةرشع ةسداسلا يف ."ضعب نع انضعب رومألا نم ديدعلا يف ءابرغ انحبصأ نأ ىلإ رثكأف رثكأ انلهأ نيبو
 اهفاطتخا ةثداح ناندع لتيإ تدرسو ،نييبئاتكلا يديأ ىلع تفطتخا يتلا "زور يرام تسلا" هتسسأ ،ةيلبجلا نالمش يف ةيجالعلا
 يذلا ريدلا ىنبم يف ةيرقلا يف تالئاعلا تأبتخاف ،لبجلا ىرق ةيليئارسإلا تاوقلا تمحتقا ،1983 فيص يف .اهتاياور ىدحإ يف
 ةلمحلا ءاهتنا دعب ،تيبلا ادقفتي يك اهتمع نبإ عم ةبتاكلا بهذت .هلخاد سانلا اوبهريل ،هيلع رانلا نيمحتقملا تاشاشر تقلطأ
 ىلإ هنع شتفت ةيوارلا تحار يذلا ،ثثجلا ىدحإ سأر لثم ،تابابدلا روباطب عوطقملا قيرطلا يف ةكورتملا ثثجلا نادهاشيف ،ةيركسعلا
 تيبلا .رثكأ دتشا يعمتجملا باقعلا نأ تدجو ،ًاماع نيرشع دعب تداع امدنعو ،ارسيوس ىلإ نانبل نيدلا فرش تكرت .هتدجو نأ
 ،"ىوجن ليزاومدم ىلإ" ةلاسرب اهباتك يهنت اذل ً.ةيمالظوً اداوس دادزا ،ةيسردملا اهرتافد قاروأ ىلع همسرت تناك يذلا ،يمهولا
 قرش نيب امك ،نيملسملاو نييحيسملا نيب قشلا قمعت نعو ،ًاماع نيثالث لبق اهيبأ ىلإ اهب تثعب يتلا لئاسرلا كلت توم نع اهيف اهغلبت
 لكك تبجحت مألاو ،مهنع بيرغ وه ام لكب كاكتحإلل ًايفالت ،مهنيدب ةصاخ ًاسورد هدالوأ نيقلت مدع ىلع مدن بألا .اهبرغو ةنيدملا
 تكرت ينأ حيحص" :ءاجرألا لك نيدلا لاجر روص تحاتجاو ،ةيعدأ تاسلج تحبصأ مهلزنم يف ةبخاصلا تالفحلا .ةلئاعلا ءاسن
 سانأ تويب هبشي مهتيب راص مويلا .مهروزأ تنك نيح هنع ةبرغب رعشأ نكأ مل ينكل ،ةرشع ةسداسلا يف تنك نيح ّيدلاو لزنم
 ةنكمألا نأ فرعت اهنكل ،اهيبأب ىوجن ةسنآلا عمجت نأ ةبتاكلا لمأت ."هيف تربك يذلا لزنملا هبشي امم رثكأ ،مهتفئاط نم نيريثك
 .دلبلا ةطيرخ نع تليزأ اهنأ ىتح تصلقت دق نيفلتخملا نيب ةعماجلا


