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!اًديجم اًحصف مكل ىّنمتأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،مهتيب يف مهسفنأ ىلع نيقلغنم ،هيلع اوكب نيذلا ىلإ ءاجو !ماق دق بولصملا عوسي
مهل نّيبو  20، 19).انحوي( "!مكيَلع ُمالَّسلا" :مهل لاقو مهيلإ ءاج .ةّدشلاو فوخلاب اوألتما دقو
عوسي سفن ،هسفن وه ناك لب ،اًحبش نكي مل :هبنج يف حرجلاو ،هيّمدقو هيَدي يف حورجلا
ُمالَّسلا" :ةنمؤملا ريغ ذيمالتلا نويع مامأ رّركو .ربقلا يف عِضُوو بيلّصلا ىلع تام يذلا
 21).ةيآلا( "!مكيَلع
فنعلاو ،ريثكلا مدلا انيأر .برحلا يف مداقلا حصفلا اذه يف ،ةنمؤم ريغ اًضيأ اننويعو
ىلإ انتاوخأو انتوخإ نم ريثكلا رّطضا امنيب ،ةّدشلاو فوخلاب اًضيأ انبولق تألتماو .ريثكلا
عوسي ّنأ نمؤن نأ يف ةبوعص دجن دق .لبانقلا نم مهسفنأ نع عافدلل مهسفنأ اوسبحي نأ
؟انلايخ ةرمثو ؟مْهَو وه له .اًّقح توملا بلغ هّنأو اًّقح ماق دق
قرّشلا ىلع اًّدج ةزيزعلا حصفلا ىرشب حدصت ،ىضم تقو يأ نم رثكأ مويلا !اًمْهَو سيل اذه ،ال
تقو يأ نم رثكأ مويلا ،مئاقلا ّبّرلا ىلإ ،هيلإ ةجاحب نحن !".ماق اًّقح !ماق حيسملا" :يحيسملا
،انفلخ ةحئاجلا نم ناتنس .يهتني نأ ديري ال هّنأ ودبي ينيعبرأ موص ةياهن يف ،ىضم
عضنلو ،بنج ىلإ اًبنج ،اًعم قفنلا نم جرخنل تقولا اهنيح ناك .ةليقثلا اهراثآ انيف تكرت
دجوي لب ،دعب عوسي حور انيف دجوي ال هّنأ رهظُن انلز ام كلذ نم اًلدبو ...اندراومو انتّوق اًعم
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يضقي فيك ركفيو ،اًمصخ هيف ىري لب ،خأك ليباه ىلإ رظني ال يذلا ،نيياق حور انيف
عضنلو ّ،بحلا راصتناب نمؤنل تاومألا نيب نم مئاقلا بولصملا ىلإ ةجاحب نحن .هيلع
انل لوقيو اننيب َيتأيل ،ىضم تقو يأ نم رثكأ مويلا هيلإ ةجاحب نحن .ةحلاصملا يف انءاجر
!".مكيَلع ُمالَّسلا" :ىرخأ ًةرم
،طقف عوسي .مالّسلاب انرّشبي نأ مويلا هل قحي هدحو وه .كلذ لعفي نأ عيطتسي هدحو وه
،انببسب هتباصأ اهّنأل انحورج يه :نيترم انحورج يه هذه هحورج .انحورج ،حورجلا لمحي هّنأل
نم اهلمح وه هّنأل انحورج يهو .ءاقشألا نيب ةيهاركلاو ،انبولق ةبالصو ،اناياطخ ببسب
ىحمُي ال ٌمتخ اهّنإ .دبألا ىلإ هسفن يف اهظفحي نأ دارأ لب ،دّجمملا هدسج نم اهْلِزُي ملو ،انلجأ
حورج .عمجأ ملاعلا محريو انمحريف يوامسلا بآلا اهاري ىتح انل ةمئاد ٌةعافشو ،انل هتّبحمل
،انلجأ نم اهيف رصتناو اهضاخ يتلا ةكرعملا ةمالع يه تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي دسج
.مالس يف شيعنو ،مالس يف نوكنو ،مالّسلا لانن نأ عيطتسن ىتح ّ،بحلا ةحلسأب
،ةبلصتملا انبولق نيِلَتو ،ةنمؤملا ُريغ اننويع ُحتفنتف ،ةدّجمملا حورجلا كلت ىلإ رظنن
!".مكل ُمالَّسلا" :حصفلا ىَرشُب لوخدب حمستو
!اندالبو انتويبو انتايح لخدي نأ حيسملا مالسل حمسنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
تّرُج ،اهل ىنعم ال ،ةّيشحو برح رامدو فنعلا اهنحتما يتلا ،ةبذعملا ايناركوأ يف مالّسلا ّلحيل
اوراتخا !ديدج ءاجر رجف اًعيرس ْقِرشُيِل ،توملاو ملألا نم ةبيهرلا ةليللا هذه يف .اهيلإ
ىلع دّوعتن ال ،مكلضف نم .نوُبَّذَعُي سانلا امنيب تالضعلا ضارعتسا نع اوفّقوتو .مالّسلا
هيدل نم !عراوشلا يفو تافرشلا نم ،مالّسلا ٍلاع توصب بلطن نأب اًعيمج مزتلنلو ،برحلا
هحرط يذلا قلقملا لاؤسلا اذه عَمسُيلو .مالّسلل سانلا ةخرص عمسيلف ،ناطوألا ةيلوؤسم
ءاهنإ نم ةّيرشبلا نّكمتت مأ ةّيرشبلا يهتنت له" :اًبيرقت ةنس نيعبس ذنم ءاملعلا
 1955).ويلوي/زومت ، 9نياتشنيأ-لسار نايب( "؟برحلا
يف نيحزانلاو نيئجاللا نييالمو ،نيديدعلا نيّيناركوألا اياحضلا عيمج يبلق يف لمحأ
ندملاو ةمطحملا سوفنلاو ،مهدحو اوقب نيذلا نّسلا رابكو ،ةتتشملا تالئاعلاو ،دالبلا لخاد
الو ،مهيلإ رظنن .برحلا نم اوبره وأ اومتيَت نيذلا لافطألا ةرظن َّيَنيع يف ىرأ .ةرمّدملا
عيمج يف نيمّلأتملا نيريثكلا نيرخآلا لافطألا خارص عم ،مهملأ خارص عمسن اّلأ اننكمي
لالغتسالل ةسيرف نوعقي وأ ،ةياعرلا صقن وأ عوجلا نم نوتومي نيذلا :ملاعلا ءاحنأ
.اودلوي نأ يف مهقح اومرُح نيذلاو ،فنعلاو
تاعامجلاو تالئاعلا باوبأ ،ةحوتفملا باوبألا لثم ،ةعجشم تامالع اًضيأ رهظت ،برحلا مَلأ عم
ةّبحملا لامعأ حبصت نأ ىنمتأ .ابوروأ ءاحنأ عيمج يف نيئجاللاو نيرجاهملاب بحّرت يتلا
نأو ،ةريثكلا ةّيدرفلاو ةّينانألا ببسب اًنايحأ ىدرتت يتلا ،انتاعمتجمل ةكرب هذه ةديدعلا
.عيمجلاب بحّرت تاعمتجم قلخ يف مهست
يف ةديدع قطانم يف ،ىرخأ مالآو ةاناعمو رّتوت عاضوأب انمامتها ديزي اّبوروأ يف عارّصلا
.اهاسنن نأ ديرن الو اننكمي الو ،ملاعلا
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اذه يف .تاونس ذنم تاعارّصلاو تاماسقنالا هتقّزم يذلا ،طسوألا قرّشلا يف مالّسلا ّلحيل
 121 [122])،رومزم عجار( اهيِّبحم ّلكل مالّسلاو سدقلل مالّسلا بلطنل ديجملا مويلا
ناّكس عيمجو نوّينيطسلفلاو نوّيليئارسإلا رِبَتخَيِل .نيملسملاو دوهيلاو نيّيحيسملا
نكامألا ىلإ ةّيرحب لوخدلاو ،ةّوخأ يف شيعلاو ،مالّسلا لامج ،اهيلإ جاّجحلاو ،ةسّدقملا ةنيدملا
.دحاو ّلك قوقحل لدابتملا مارتحالاو ،ةسّدقملا
تاعامجلا عيمج اًصوصخو ،قارعلاو ةيروسو نانبل بوعش ىلع ةحلاصملاو مالّسلا ّلحيل
.طسوألا قرّشلا يف شيعت يتلا ةّيحيسملا
نَمَيلا يفو ،تارّتوتلا نم تاونس دعب رارقتسالا دجت ىّتح ،ايبيل يف اًضيأ مالّسلا ّلحيل
ةعّقوملا ةندهلا ديِعُت نأ وجرأ :ةّرمتسم هيف اياحضلاو ،عيمجلا ُهَيِسَن عارص نم مّلأتي يذلا
.ناّكسلل ءاجّرلا ةريخألا ماّيألا يف
ّرمتسي ثيح ،رامنايمل ةحلاصملا ةّيطع تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا ىلإ بلطنل
ةّيعامتجالا تارّتوتلا ةّدح ّفخت ال ثيح ،ناتسناغفألو ،يواسأملا فنعلاو ةيهاركلا دهشم
.ناّكسلا باذع يف ةّيواسأم ةّيناسنإ ةمزأ بّبستت ثيحو ،ةريطخلا
هتّيحض يه يتلا لالغتسالا فّقوتي ىّتح ،اهرسأب ةّيقيرفألا ةّراقلا يف مالّسلا ّلحيل
ةّوخأ يف اًّيلمع اًمعد دجتو  -لحاسلا ةقطنم يف ةصاخ  -ةّيباهرإلا تامجهلا نع جتانلا فيزّنلاو
،ةحلاصملاو راوحلا قيرط ،ةريطخ ةّيناسنإ ةمزأ يف ةعقاولا ايبويثأ دجتل .بوعّشلا
لجأ نم نماضتلاو ةالّصلا وجرنو .ةّيطارقميدلا وغنوكلا ةّيروهمج يف فنعلا فّقوتيلو
.ةرمّدملا تاناضيفلا نم ةررضتملا ايقيرفإ بونج قرش بوعش
يف اودهش نيذلا ،ةّينيتاللا اكيرمأ بوعش دعاسيو تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا قفاريل
،ةحئاجلا نم ةبيصعلا تاقوألا هذه يف اًءوس دادزت ةّيعامتجالا مهفورظ تالاحلا ضعب
.تارّدخملاب راجتالاو داسفلاو فنعلاو ةميرجلا تالاح ببسب اًضيأ تمقافتو
اهب موقت يتلا ةحلاصملا ةريسم قفاري نأ تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا ىلإ بلطنل
نم مئاقلا حيسملا حور فشيلو .ةّيلصألا بوعشلا عم ةّيكيلوثاكلا ةّيدنكلا ةسينكلا
.ةّوخألاو ةقيقحلا نع ثحبت يكل بولقلا ّدعُيو يضاملا حارج تاومألا نيب
ىلإ نزحلا نم :ءاعمج ةّيرشبلا لمشت بقاوع اهعم بلجت برح ّلك ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
مامأ .مويلا ذنم اهلئالد ىرن انرص يتلا ةّيئاذغلاو ةّيداصتقالا ةمزألا ىلإ ،نيئجاللا ةاسأم
ىلع رصتنا يذلا حيسملا ،ةملؤم ةديدع فورظ يف ةايحلا ةميزهو ،ةّرمتسملا برحلا تامالع
،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .فنعلاو ّرّشلل ملستسن اّلأ ىلع انّثحي ،توملاو فوخلاو ةئيطخلا
عيمجلا ةّيلوؤسم مالّسلاو ،بجاو مالّسلاو ،نكمم مالّسلا !انبلغي حيسملا مالس كرتنل
!ىلوألا
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