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!كرابم دحأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
تناك .نيَسدقألا همدو ّبّرلا دسج ديعب ،ىرخأ نادلب يفو ايلاطيإ يف ،مويلا لفتحُي
عوسي ناك ،ةريسمل لوصولا ةطقن ةباثمب ،ريخألا ءاشعلا يف تئشنُأ يتلا ،اّيتسراخفإلا
ليجنإ اهيِوري يتلا ،ةفغرألا ريثكت ةزجعم اًصوصخ ،تامالعلا ضعبب اًقبسم اهيلإ راشأ دق
يغصُيل هعبت يذلا ريثكلا عمجلاب ّمتهي عوسي ناك  9، 11-17).اقول عجار( مويلا اّيجروتيل
،نيتكمسو ةفغرأ ةسمخ عوسي كراب :ليجنإلا لاق .ةفلتخملا رورّشلا نم رّرحتيو هتملك ىلإ
يف  9، 17).اقول( "اوعِبَش ىَّتح مهُّلُك اولَكَأف" ،اهعيزوتب ذيمالّتلا ماقو ،اهرسك ّمث
دسج لوانتي نم .ةّيلمعلا هتّبحمو ،اذه عوسي مامتها ربتخي نأ ٍدحاو ّلكل نكمي ،اّيتسراخفإلا
ناتّيساسأ ناتجاح امهّنإ :عبشنو لكأن .عبشي لب ،طقف لكأي ال ،ناميإب همدو حيسملا
اّيتسراخفإلا يف امهُعِبشُي ام دجن ،انيف
عوسيل ذيمالّتلا ةحيصن تناك ،ءاسملا َّلح امدنع ".مهُّلُك اولَكَأف " :اقول سيّدقلا بتك .لكأن
نأ دارأ :اًضيأ اذهب ّمتهي نأ دارأ مّلعملا نكل .ماعطلا نع اوثحبيو اوبهذي ىّتح عومجلا فرصي نأ
نيتكمّسلاو ةفغرألا ريثكت ةزجعم ّنإف ،كلذ عمو .هولكأيل اًئيش هيلإ اوغصأ نيذلا يطعي
ناك :ليلجلا اناق سرع يف ثدح امك ،اًبيرقت ظفحتلا نم ءيشب لب ّيمالعإ لكشب ثدحت مل
ناك عوسي ّنأ تكردأ ،لكأت عومجلا تناك امنيبو .ىرخأ ىلإ دي نم لقتني وهو رُثكَي زبخلا
نوكن نأ ىلإ انوعدي هّنإ :اّيتسراخفإلا يف رضاحلا عوسي ّبّرلا وه اذه .ءيش ّلكب ينتعي
اههجاون نأ انيلع بجي يتلا ةريسملا يعارُي هّنإ ،هسفن تقولا يفو ،ءامّسلا يف نينطاوم
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.رمألاب ّمتهيسو كلذ ملعي وه ،يتبيقح يف زبخلا نم ليلقلا ّيدل ناك نإ .ضرألا ىلع انه
،راونألاب اًطاحم نوكي دق ،ديعبو مهبُم ٍهجو يف اّيتسراخفإلا رصحن نأ وهو رطخ كانه ،اًنايحأ
ّلكل ثرتكي عوسي ّبّرلا ،عقاولا يف .ةّيمويلا ةايحلا بعاصم نع ديعب هّنكل ،روّخبلا رطعبو
مُهوطعَأ" :لاقف ،ذيمالّتلل اًلاثم يطعي نأ دارأو .ةّيساسألا انتاجايتحا نم اًءدب ،انتاجايتحا
قّقحتي ّيتسراخفإلا اندوجس .راهنلا ءانثأ يف هيلإ اوغصأ نيذلل  ١٣)،ةيآ( "نولُكأَي ام مُتنَأ
دجويو ،ةقفارملل اًضيأو ،ماعّطلل عوج دجوي انلوح :عوسي لعف املثم ،نيرخآلاب ينتعن امدنع
عوج دجويو ،نيرخآلا لبق نم مامتهالل عوج دجويو ،ةّيسفنلا ةحاّرلاو ،ةقادّصلاو ،ةيزعّتلل عوج
حيسملا مامتها ّ:يتسراخفإلا زبخلا يف هّلك اذه ىلع باوجلا دجن .ليجنإلاب رَّشبن يكل
ام انريغ يطِعنو لكأن :انبرقب مه نمل هسفن رمألا لعفن نأل انل ةوعد وه انتاجايتحاب
.نولكأي
نم اًضيأو ،ماعّطلا ةرفو نم عومجلا َعِبَش .عبّشلاب اًضيأ رعشن نأ بجي ،لكألا ىلإ ةفاضإلاب
اًضيأ نكل ،ىّذغتن نأ ىلإ ةجاحب ديكأّتلاب نحن !عوسي نم هيلع مهلوصحل شاهدنالاو حرفلا
حيسملا دسج يف دجن نحن ّ.بحب انل ىطعُي ءاذِغلا ّنأ فرعن نأ ّيأ ،عبشن نأ ىلإ ةجاحب نحن
سامحلاو ىنعملا انيلإ ديعيو ،انتلزع روزي وهو ،انم ٍدحاو ّلكل اهبهو يتلا هتايحو هروضح همدو
وه .انكوكشو ،انتملظو ،انتايحل ىنعم عوسي ّبّرلا يطعي امدنع ،انعبشُي ام اذه .ةايحلا يف
انيطعُي ام اذهو ،انعبشُي يذلا وه عوسي ّبّرلا هايإ انيطعي يذلا ىنعملا اذهو ،ىنعملا ىري
:انتايح رّيغتت هروضح ءفد يف هّنأل !عوسي ّبّرلا روضح ّيأ :اًعيمج هيلإ ىعسن يذلا “ديزملا”
ّلك نم هلأسنل ،همدو حيسملا دسجل دجسن امدنع .اًّقح ةنيزح انتايح نوكتس هنود نم ذإ
!“.كروضح نم ينعبشأ ّبر اي ،اًمدق يضمأل ّيمويلا يزبُخ ينطعأ ّ،بر اي” ْ:لُقنلو انبلق
عم هكراشن نأو اّيتسراخفإلا يف ّيحلا عوسيل دجسن نأ ،ءارذعلا ميرم انتدّيس انمّلعتل
.انتاوخأو انتوخإ
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
انيرام وليجنأ :ةّيكينيمودلا ةلئاعلا نم نابهرلا ضعب بيوطت ّمت ،ةيليبشإ يف ،سمأ موي
 (Giovanniسينود راليغأ ينافوجو ،رشع ةعستلا هئاقفرو ) (Angelo Marina Álvarezزيرافلأ
وريمور زيشناس اليبازيإو ؛نيّيكينيمودلا ظاعولا ةوخإلا نم ةعبرألا هئاقفرو )Aguilar Donis
زيريب وزوُوّتوُرْفو ،كينيمود سيّدقلا ةنبهر نم ةّنسم ةبهار (Isabella Sánchez Romero)،
مهعيمج لتُق .ةثلاثلا ةّيكينيمودلا ةنبهرلا نم يناملع  (Fruttuoso Pérez Marquez)،زيكرام
ةّيلهألا برحلا قايس يف اينابسإ يف ثدح يذلا ّينيدلا داهطضالا يف ناميإلا ةيهارك عفادب
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انل نّيبت مهيلتاقل مهترفغمو حيسملاب مهكسمتل مهتداهش ّنإ .يضاملا نرقلا يف
قّفصنل .انتوخإو هلل ةبحم ةمّدقت ةايحلا لعج ىلع انعّجشتو ةسادقلا ىلإ قيرطلا
.دّدجلا نيّيوابوطلل
ةّيناسنإلا ةدعاسملا ىلإ نورقتفي نيديدع صاخشأل ملأ ةخرص رامنايم نم يتأت لازت ال
ّمضأ ينّنإ .فنعلا نم رارفلا ىلعو ،تقِرحُأ اهّنأل مهتويب كرت ىلع اوربجُأ نيذلاو ةّيساسألا
امروب ناكس ّيلودلا عمتجملا ىسنَي ال ىتح ،ةبيبحلا ضرألا كلت ةفقاسأ ءادن ىلإ ّيتوص
تاّيفشتسملاو ةدابعلا رود كلذكو ،ةايحلا يف ّقحلاو ناسنإلا ةمارك مرتحُت ىتحو )،رامنايم(
.مويلا انه ةرضاحلا ايلاطيإ يف ةّيمروبلا ةّيلاجلا كرابأو .سرادملاو
يذلا ،تالئاعلل ّيملاعلا رشاعلا عامتجالا أدبيس ،وينوي/ناريزح  22قفاوملا ،مداقلا ءاعبرألا
اياعّرلا ةنهكو ةفقاسألا رّكشأ .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تقولا سفن يفو امور يف دقعُيس
رّكشأو .لافتحالاو لّمأتلا نم تاظحل ىلإ تالئاعلا اوعد نيذلا ةلئاعلا ةّيوعر يف نيلماعلاو
قيرطو ةوعدك ةلئاعلا يف ةّبحملل نودهشيس نيذلا تالئاعلاو جاوزألا ّصاخ لكشب
!اًدّيج ًءاقل مكل ىنمتأ .ةسادقلل
ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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