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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ّبّرلا نم ابلط ،انحويو بوقعي ،نيَذيملتلا ّنأ (45-35 ،10 سقرم) مويلا ايجروتيل ليجنإ يوري
ناك .ليبقلا اذه نم ءيش ،“ءارزو اَسيئر” امهّنأكو ،ام اًموي دجملا يف هبناجب اسلجي نأ عوسي
:لاق ذإ اًمهم اًميلعت ،ربصب ،عوسي مهل مّدق كاّذإ .اوظاتغاف مهنوعمسي نورخآلا ذيمالتلا
شيعن امدنع لب ،نيرخآلا قوف عفترن امدنع هيلع لوصحلا متي ال ّيقيقحلا دجملا
؟اذه ينعي اذام .بيلصلا يأ ،ميلشروأ يف اًبيرق عوسي اهلانيس يتلا اهسفن ةيدومعملا
،توملا رامغ يف همالآب لخد عوسي .هايملا رامغ يف لوخدلا ،“سيطغتلا” ينعت “ةيدومعم” ةملك
ىلإ علطتت  ةردق ال ،ةمدخ ريصت ةّبحم نذإ وه ،هللا دجم ،هدجمف .انّصلخيل هتايح مّدقو
لاقو عوسي متتخا كلذل .ةمدخ ريصت ةّبحم اهّنإ !ال ،ةنميهلا ىلإ علطتت ةردق ال .ةنميهلا
يكل .(43 ،10 سقرم) "اًمِداخ مُكَل ْنُكَيْلَف ،مكيف اًريبَك َنوكَي نَأ َدارَأ نَم" :اًضيأ انلو هعابتأل
.نيرخآلا اومدختو ،ةمدخلا قيرط يف اوريست نأ مكيلع ،اًرابك اوحبصت

نأو ،يفتخي نأ عوسي دارأو نيرخآلا مامأ اورهظَي نأ ذيمالتلا دارأ :نيَفلتخم نيَقطنم مامأ نحن
ةّيلقعلا كلت نع رّبعي هّنإ .رَهَظ وه لّوألا لعفلا .نيَلعفلا نيذه دنع فّقوتنل .اًرومغم نوكي
ةيذغتل ،تاقالعلا كلذ يف امب ،رومألا ّلك شيعن نأ :يهو اًمئاد انيرغُت يتلا ةّيويندلا
ةناكملا نع ثحبلا ريصي نأ نكمي .ةمهم نكامأ ىلإ لوصولاو ،حاجنلا مّلس قّلستو ،انتاحومط
،لاثملا ليبس ىلع .ةنسحلا اياونلا ءارو ىتح انسفنأ يفخنف ،حوّرلا يف اًضرم ةّيصخشلا
نأ يأ ،انتابثو انسفنأ نع طقف عقاولا يف ثحبن ،هب رشبنو هب موقن يذلا ريخلا ءارو
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بجي نيذلا ،نييحيسملا نحن ،ةرم مك .ةسينكلا يف اًضيأ اذه ىرنو ...قلستنو نحن مّدقتن
بلقلا اياون نم قّقحتن نأ اًمئاد جاتحن ،كلذل .قلستنو ،مّدقتن نأ لواحن ،اًماّدخ نوكن نأ
مأ ةمدخ ميدقتلأ  ؟ةيلوؤسملا هذهبو ،لمعلا اذهب موقأ اذامل” :انسفنأ لأسن نأو ،ةيقيقحلا
:ّيويندلا قطنملا اذه هقطنمب عوسي ضراع .“؟يناهتلا لّبقتلو ركشلاو مامتهالاب ىظحأل
،نيرخآلا قوف رهظي نأ نم اًلدبو ،مهتمدخل هشرع نم لزن ،نيرخآلا قوف عفتري نأ نم اًلدبف
(ةّبحملا) ساتيراك ةسسؤم  ةمدخ “هتروص ىلع” جمانرب يف دهاشأ تنك .مهتايح رامغ يف لخد
.نيرخآلا تاجايتحا نأشب قلقلاو ،نيرخآلا عوج نأشب قلقلا :“دحأل ماعطلا صقني ال ىتح”
يف اونحناو اورظنا .رثكأ ةحئاجلا دعب نوجاتحملاو ،مويلا نيجاتحملا نم ريثكلاو ريثكلا دجوي
.صاخلا دجملا لجأ نم اوقلستت نأ اولواحت الو ،ةمدخلا

فيكو .هايملا انرمغتف صوغن نأ عوسي اّنم بلط .رمغلا يف صاغ :يناثلا لعفلا وه اذه
ةسسؤم ةمدخ يف) كانه .مهب يقتلن نم ةايح يف ،ةمحّرلاب ؟هايملا انرمغتف صوغن
نوكن امدنع ؟نيريثكلا سانلا عوج مامأ ةمحّرلاب ركفن له ،نحنو :عوجلا دهشن انك (ساتيراك
الو نولمعي نوريثك صاخشأ دجوي ،اهلكأن نأ اننكميو هللا نم ةمعن يهو ،ماعطلا ةبجو مامأ
كرتنلو لزننل ؟اذه يف ركفن له .رهشلا لاوط ةيفاك ماعط ةبجو ىلع لوصحلا نوعيطتسي
لهو .سانأ مهّنإ !ال :ةعوسوم يف  اًمالك سيل اذهو ...نوريثك عايج دجوي .ةمحّرلا ،انرمغت ةمحّرلا
،اًعيمج انعمو ،كعمو ،عوسي يعم عنص امك ،مهب يقتلن نم ةايح يف ةمحّرلا ؟مهل ةمحّرلا يدل
.اًمحار انم برتقا دقف

فشتكنلو ،حيرجلا انخيرات يف قامعألا ىتح رومغملا ،بولصملا عوسي ّبّرلا ىلإ رظننل
لب ،ىندأ ىلإ ىلعأ نم انيلإ رظني ،ءامسلا يف قوف قبي مل هّنأ ىرن .لمعلا يف هللا ةقيرط
رطملا لثم ،ىندأ ىلإ لزنت لب ،عفترت ال ،ةعضاوتم ةّبحملاو ةّبحم هللا .انمادقأ لسغيل لزن
،عوسي هاجتا سفن يف ريسن فيك نكلو .ةايحلا اهيف ثعبيو ضرألا ىلع طقسي يذلا
هذه ،ةرهشلا ةيلقع نمو ،مهعم رمغلا يف لوخدلا ىلإ نيرخآلا مامأ روهظلا نم لقتنن يكل
نكل ،اًمازتلا بلطتي اذه ؟ةيحيسملا ةيلقعلا هذه ،ةمدخلا ةيلقع ىلإ ،ةيويندلا ةيلقعلا
.اندعاست ةّوق انيف لخادلا يف نكل ،اًليحتسم نكي مل نإ ،اندحو بعص رمألا .يفكي ال اذه
،انهجوي يذلاو ةمعنلاب انعيمج هانلن يذلا عوسي مساب رمغلا لوخد يه ،ةيدومعملا اهّنإ
اهّنإ .ةمدخلا يف انسفنأ عضنل لب انتحلصم ءارو يعسلل سيل ،هعبتن نأ ىلإ انعفديو
انيف دّدجي نأ سدقلا حوّرلا نم مويلا بلطنل .اهتيذغت بجيو انيف حوّرلا اهدقوأ ران يهو ،ةمعن
اًمادخ نوكن ىتح ،ةمدخلا يف هب هّبشتن نأو ،عوسي مساب رمغلا لوخد ةمعن ،ةيدومعملا ةمعن
.انعم وه ناك امك اًمادخ نوكنو ،رثكأ

ىلإ َعست مل اهّنأ اّلإ ،اًنأش ربكألا اهّنأ نم مغّرلا ىلع :ءارذعلا ميرم انتديس ىلإ لصنل
،انتمدخ يف اًمامت ةسمغنم تناكو ،ةعضاوتملا ّبّرلا ةمداخ تناك لب ،نيرخآلا ماما روهظلا
.عوسيب يقتلن ىتح انتدعاسمل
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةردابم عم تالئاعلاو سرادملاو اياعرلل اًدعوم مويلا “ةمِّلأتُملا ةسينكلا ةدعاسم” ةئيه تمّدق
،هذه ةالّصلا ةلمح عجشأ .“ةيدرولا ةحبسملا نوّلصي لفط نويلم ،مالّسلاو ةدحَولا لجأ نم”
نيذلا لافطألا عيمج ركشأ .فسوي سيدقلا ةعافش ىلإ صاخ لكشب ماعلا اذه تلِكوأ يتلا
.اًليزج اًركش !نوكراشي

ةئاملا هقافرو انيدم سايلإ ناوخ نهاكلا بيوطت نالعإ ،اينابسإ يف ابودروك يف سمألاب مت
لالخ مهناميإ ببسب اولتق نييناملعو نييكيريلكإو تابهارو ةنهك :اًديهش نيرشعو ةتسو
اًعيمج مهتنامأ انحنمتل .اينابسإ يف تاينيثالثلا تاونس يف فينعلا ينيدلا داهطضالا
دهشنل ةّوقلا ،ملاعلا نم ةفلتخم ءازجأ يف نيدهطضملا نييحيسملل اميسالو ،ةّوقلا
!ددجلا نييوابوطلل قّفصنل .ليجنإلل ةعاجشب

ناتسناغفأو جورنلا يف لاثملا ليبس ىلع ،تاءادتعا ةدع يضاملا عوبسألا لالخ تذفُن
تالئاع نم يبرق نع رّبعأ .ىحرجلاو ىلتقلا نم ريبك ددع طوقس نع ترفسأ ،ارتلجنإو
ةميزه يهو ،اًمئاد ةرساخ يه يتلا فنعلا قيرط نع اولختت نأ مكلضف نم مكلأسأ .اياحضلا
.فنعلا دِّلوي فنعلا ّنأ رّكذتنل .عيمجلل

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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