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ينورب ويتام
مايألا هذه يف انتاوطخ تدق كّنأل كل ًاركشو ،ريخلا حابص !ةسادقلا بحاص ،ريخلا حابص
نع مّلكتن نأب انل حيتت كنأل اًضيأ ًاركشو “.حارجلا”ـب هتيمس ام ديلا سمل سملن انتلعجو
ًاركش .اًعم كلذ
سيسنرف ابابلا
.اًليزج ًاركش ّ.مت هّنكل ،ريخأتلا ببسب ءاقللا ّمتي اّلأ ُتيشخ !اًركشو ،ريخلا حابص
.مكتلئسأ ىلإ عمتسأس
ينورب ويتام
نم سادنيست سونيدناتسوكل ) (Constandinos Tzindasلّوألا لاؤسلا .ةسادقلا بحاص ًاركش
.يصربقلا نويزفلتلا
) (CYBCسادنيست سونيدناتسوك
كتاظحالم ّنإ .نانويلاو صربقل كترايز ىلع اًركش ،ةصرفلا هذه ىلع اًركش ،ةسادقلا بحاص
تراثأ ،نانويلا يف مأ صربق يف ناكأ )،ينوكسملا( نايدألا نيب راوحلا نأشب ةّيوقلا
نكمي يتلا رومألا بعصأ وه ةرفغملا بلط ّنإ نولوقي .يلودلا ديعصلا ىلع ةزّفحم تاعقوت
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ديحوت لجأ نم ناكيتافلا يف لعفت نأ يونت اذام .ةعئار ةقيرطب كلذب َتمق دقو .اهلمع
؟سدونيس دقعل جمانرب ةمث له .ةّيسكذوثرألاو ةّيكيلوثاكلا ةّيحيسملا
يف رهظتو ،سدقألا ثولاثلا نم اهروذج دمتست يتلا ،ةّيحيسملا رهوج وه نييدونيس اننوك
،اهتيناسنإ تدقف ةملوعم ةئيب يف ،مويلا .ملاعلا يف ةسينكلل كرتشملا توصلا
وه َ،تلق امك ،مفلا يبهذلا انحوي سيدقلا ّنإ .ةعجان نوكت نأ نكمي ،طقف ةدحوم ةسينك
رظنلا ةهجو نم” هّنإ لاق دقو ،ةّيحيسملاو ينانويلا ركفلا نيب لعافتلا ىلع لاثم
انلك نحن هللا ىلإ ةبسنلاب امنيب ،نويناملعو سوريلكإ يه ةسينكلا ،ةّيرشبلا
“.هُعيطق
يف لافتحالاب ،سواملترب ينوكسملا كريرطبلا عم ،نييحيسملا عيمج نم َتبلط دقل
يف تاوطخ ةمث له .ايقين يف ينوكسم سدونيس لّوأ دعب اًنرق رشع ةعبس رورمب  ٢٠٢٥ماعلا
؟هاجتالا اذه
اًرخؤم يبوروألا داحتالا رّبع دقل – ةرايزلا حور يف لخدي هّنكل ليوطلا لاؤسلا ىلع رذتعأ – ًاريخأ
نوكردي ال صاخشألا ّنأل “،ةديعس تازاجإ” ةرابعب “ديجم داليم ديع” ةرابع رييغت يأ :ةرظن نع
نمزلا نم سانلا ةقفارم ىلإ فدهت ةايح ةربخ يه لب ،ةّيجولويديأ تسيل ةّيحيسملا ّنأ
موهفم هّنإ .اًدوجوم اًضيأ وه نوكي نأ نكمي يقيفر نأل دوجوم انأو .ةّيدبألا ىلإ ينافلا
.ةسادقلا بحاص اًليزج ًاركش “.انأ”ـلا ال “،نحن”لا
سيسنرف ابابلا
ّلك ىلع راذتعالاب ُتمّدقت .سومينوريإ يخأ ،سومينونريإ مامأ ُترذتعا ُ،ترذتعا دقل .اًركش معن
.كيلوثاكلا ُنحن اهب انبّبست يتلا كلت اًصوصخ ،نييحيسملا نيب ةدوجوملا تاماسقنالا
نم اًءزج ّنإ :ثدح ام ىلإ يهابتنا سومينوريإ تفل دقل .لالقتسالا برح ىلإ ًارظان راذتعالا ُتدرأ
.اهلالقتسا نانويلا لانت ال يك ةّيبوروألا تاموكحلا بناج ىلإ فافطصالاب ماق كيلوثاكلا
نم مهنيب نمو ،برحلا اوضاخو ،لالقتسالا معدب كيلوثاكلا ناكسلا ماق ،رزجلا يف نكل
ترذتعا دقل .ةرتفلا كلت يف ابوروأل ًازاحنم ناك “طسولا” نكل .نطولا لجأ نم مهتايحب اوحض
.يتاذلا ءافتكالا حور .هنع نولوؤسم نحن يذلا كلذ هّلقأ ،ماسقنالا ةرثعمو كش ىلع اًضيأ
اًدبأ بعتي ال هللا نأ رّكفن نأ ديجلا نم .رذتعن نأ انيلع بجي هّنأ رعشن امدنع هاوفألا ّمكُت
دجن ،هللا نم ةرفغملا بلطن ال امدنعو ،ةرفغملا بلط نم بعتن نيذلا نحن ً.ادبأ ،ةرفغملا نم
ملعن انّنأل .هللا نم اهبلط نم بعصأ خأ نم ةرفغملا بلطن نأ .ةوخإلا نم اهبلط يف ةبوعص
لجخلا كانهف ةوخإلاب قلعتي اميف اّمأ “.كتحماس دقل ،بهذا ،بهذا” انل لوقي هللا ّنأ
رومألا نم ريثكلا .راذتعالاو عضاوتلا فقوم ىلإ ةجاح ةمث مويلا ملاع يف نكل .عضاوتلاو
اّلأ انعسي فيك .بورحلا يه ٌةريثكو ،نوتومي صاخشألا نم ديدعلا ،ملاعلا اذه يف لصحت
؟رذتعن
.نحن اهب انبّبست يتلا كلت هّلقأ ،تاماسقنالا ىلع رذتعا نأ ُتدرأ ،عوضوملا اذه ىلإ ةدوعلاب
ىلع ةرفغملا بلطأ ينكل ،كلذ اولعفي نأ نيلوؤسملا ىلع ىرخألا اياضقلل ةبسنلاب
،ةّيبوروألا ةموكحلا عم كيلوثاكلا نم ءزج زاحنا امدنع ،برحلاب قّلعتي اميف اّضيأو .انئاطخأ
.يفكي اذه له فرعأ ال ).مهنطو نع( عافدلل برحلا ىلإ اوبهذف ،رزجلا ناكس نم كيلوثاكلا اّمأ
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ىلع ،نيرجاهملا ةاسأم كشو ةرثعم ىلع :بلقلا نم عبني ،رخآ ءيش ىلع ريخأ راذتعا ةمثو
.رحبلا يف اًقرغ اوتام نيذلا حاورألا نم ديدعلا ببسب كشلا
ينورب ويتام
انريباعتب ،نيب عمجلا يه ةسينكلا” ّنأ بتك دقل .سدونيسلاب قّلعتي يناثلا لاؤسلا
“.دحاو عيطق نحنف هللا مامأ امأ ،نويناملعو سوريلكإ يه ةسينكلا ةّيرشبلا
سيسنرف ابابلا
ماسقنا وه نييناملعلاو سوريلكإلا نيب ماسقنالا ّنإ .حيحص اذه ،دحاو عيطق انّنإ معن
لخاد تافالتخالا نيب ةّيكيمانيدلاو .دحاو عيطق ةمث .ةدحَو ةمث نكل ،تالهؤم ،يفيظو
ةملك .اًعم ريسلاو ،ضعب ىلإ انضعب ءاغصإلا يأ :ةّيدونيسلا يه ةدحاولا ةسينكلا
كلذكو ،ةّيسكذوثرألا مكسئانكو .ةّيدونيسلا ىنعم وه اذه .اًعم ريسلا ينعت “سدونيس”
تيسن ةّينيتاللا ةسينكلا نأ ديب .كلذ ىلع تظفاح ،ةّيقرشلا ةّيكيلوثاكلا سئانكلا
عبرأ لبق ،ةّيدونيسلا ةريسملا ديعُيل سداسلا سلوب سيدقلا ءاج ىتح ،سدونيسلا
ىلع ،ةيدونيسلا ىلع داتعن يك ةريسمب موقن نآلا نحنو .ةنس نيسمخو تس وأ نيسمخو
.اًعم ريسلا
ينورب ويتام
تسيل ةّيحيسملا ّنأ سانلا كردُي اّلأ لقعُيأ :لوقيو ،داليملاب قّلعتي ريخألا لاؤسلا
).داليملا( ءاغلإ نوديري ؟ةايح ةربخ لب ،ةيجولويديأ
سيسنرف ابابلا
دقل .نمزلا يف ءارولا ىلإ عوجر اذه .داليملا نأشب يبوروألا داحتالا ةقيثو ىلإ َتقرطت دقل
يف رّكف .خيراتلا ّرم ىلع كلذ لعفت نأ لبق نم ةّيروتاتكدلا ةمظنألا نم ديدعلا تلواح
“ةضوم” يه مويلاو .ةّيعويشلا كلذكو ،ةّيزانلا ةيروتاتكدلا يف اًضيأ رّكفو .نويلوبان
اذهو .خيراتلا ّرم ىلع حجنت مل تالواحملا هذه ّلك .ةرطقم هايم لثم ،ةفَّفخملا ةنملعلا
نأ داحتالا ىلع :يبوروألا داحتالا نع ثدحتن امدنع ،مهم هّنأ دقتعأ ءيش يف رّكفأ ينلعجي
ىتح داحتالا هبتني نأ بجيو ،ومسو ةدحَو لثُم تناك يتلا ،نيسسؤملا ءابآلا لثُم ديعتسي
ىلإو ،نادلبلا ميسقت ىلإ يدؤي دق رمألا اذه .ةّيجولويديأ تارامعتسال لاجملا حسفي ال
عّونت .هلخاد يف دلب ّلك ةينب مرتحي نأ يبوروألا داحتالا ىلع .يبوروألا داحتالا لاشفإ
اذه سيلو ،كلذ لعفي نل هّنأ دقتعأ انأ .اهتايصوصخ ةلازإب اهنيب ةيوستلا سيلو ،نادلبلا
اذام نوفرعي ال مث ،هذه لثم عيراشم حرطُت اًنايحأ هّنأل ،هّبنتلا نم دب ال نكل ،دصقلا وه
داحتالا .ىرخألا نادلبلا ىلع حتفنم دلب ّلك نكل ،هتيصوصخ دلب ّلكل ،ال ...نولعفي
هّبنتلا نم دب الو .دلب ّلك ةّيصوصخ مرتحت ةدحَو راطإ يف ةوخألا ةدايس ،هُتدايس :يبوروألا
ءارولا ىلإ ةدوع يه داليملا ديع ةلأسم ّنإ اذل .ةّيجولويديألا تارامعتسالل تاونق نوكن ال يك
.نمزلا يف
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ينورب ويتام
يهو “.ينيميريتاك” نم ارغام انايليإل وه – ثلاثلا وأ – يناثلا لاؤسلا .ةسادقلا بحاص اًركش
.ةينانوي ةفيحص
) (Kathimeriniارغام انايليإ
يروهمجلا رصقلا يف تثّدحت دقل .نانويلل كترايز ىلع اًركش ،سدقألا بألا اهّيأ ريخلا حابص
...ابوروأ يف اًصوصخو ملاعلا يف ةيطارقميدلا عجارت نع انيثأ يف
ينورب ويتام

...رسحنتو ،عجارتت يتلا ةّيطارقميدلا نع تثدحت دقل )ابابلل مجرتي(
ارغام انايليإ
ءامعزلل لوقت اذام ؟ريشت نأ تدرأ دلب يأ ىلإو ،عوضوملا اذه نع ديزملا لوقت نأ كنكمي له
يفو نودبعتم نويحيسم مهّنإ نولوقي نيذلا ،ابوروأ يف فرطتملا نيميلا نم نيبخانللو
؟ةيطارقميد ريغ تاسايسو مّيقل نوجوري هسفن تقولا
سيسنرف ابابلا
ال .هيلع ظافحلا يغبني ،هيلع ظافحلا يغبني ةراضح زنك اهّنإ ،زنك ةيطارقميدلا ّنإ ،معن
ىلع ظافحلا نم دب ال ،اهسفن نادلبلا نيب لب ،ايلع ةئيه لبق نم هيلع ظافحلا
رطخ وه امهدحأ :ةّيطارقميدلاب نيقدحم نيرطخ امبر مويلا ىرأ يّنإ .نيرخآلا ةيطارقميد
ةيوبعش يف ركفأ يّنإ .اهبلاخم نع فشكت تذخأ يتلاو كانهو انه ةدوجوملا ،ةيوبعشلا
،ةّينطولا مّيقلا نع عفادت ةيوبعش تناك ةّيزانلا .ةّيزانلا :نيرشعلا نرقلا يف ةريبك
،سانلا توم عمو ،ةيطارقميدلا ةايحلا ىلع ءاضقلا نم تنكمت اهّنكل ،لوقت تناك امبسح
هّنإ مويلا لوقأ انأ ،ةّينيميلا تاموكحلاب قلعتي كلاؤس نأ امب .ةيماد ةّيروتاتكد ىلإ تلّوحت
،ةيوبعشلا قيرط يف – ةيراسي مأ تناك ةينيمي – تاموكحلا ريست ال يك هّبنتلا نم دب ال
ّرح ريبعت يه يتلا ةيبعشلا ىلإ ةلصب تمت ال يتلاو “ةيوبعشلا”ـب اًيسايس ىمسُي ام وأ
ةيوبعشلا ّنإ .رمتست اذكهو ،اهّنفو اهميقو ،اهرولكلوفو ،اهتيوهب رهظت يتلا ،بوعشلا نع
يف لخدت ،ةيطارقميدلا فعضت ةيوبعشلاب .رخآ ءيش بعشلا ةمدخ وأ ةيبعشلاو ،ءيش
ال– ةحيبق ةملك حلاصل لحمضتو ،ةينطولا ميقلاب ىحضيو ،ءيطبلا عجارتلا نم راسم
،ةّيموقلا َقوَف ةموكح نع ةرابع يأ “،ةيروطاربمإلا” يهو اّلأ– اهريغ دجأ ال ينكل اهلوقأ نأ ديرأ
مساب مالكلا ثيح ،ةيوبعشلا يف عقن اّلأ بجي .ريكفتلا ىلع انلمحي نأ يغبني رمأ اذهو
نمو  -،ةّيزانلا يف رّكف “، -نيرخآلا نحنو نحن”ـلا ةيروتاتكد يهف .بئاغ بعشلا نكل ،بعشلا
عوضوملا اذه نع تبتُك ةياور ةمث .ةيلود ةموكح نمض ةصاخلا تايوهلا بوذت اّلأ بجي ىرخأ ةهج
بيدألا فيلأت نم ةياورلا !بدألا يف اًدج ٌقيتع ابابلا اذه ّنإ لوقت نأ نكمي  ١٩٠٣،ماعلا يف
ناناونع ةياورلل – “ملاعلا ديس” وأ “ضرألا ديس” اهناونع ةياور بتك يذلا ،نوسنب يزيلجنإلا
مكحتو ةيسايسو ةيداصتقا تاءارجإ عبتت ،ةيلود ةموكح هيف دجوت لبقتسمب ملحتو–

5
دقفُت تاموكحلا نم عونلا اذه وأ ةموكحلا هذه أشنت امدنع هّنإ )بتاكلا( لوقيو .نادلبلا يقاب
ةّوق كانه نوكت امدنع لصحي اذه ،عيمجلا نيب ةاواسملا قيقحت ىلإ يعسلا ّمتيو ةّيّرحلا
فعضت .ىرخألا نادلبلا ىلع ةّيعامتجالاو ،ةّيداصتقالاو ،ةّيفاقثلا فقاوملا ضرفت ىمظع
– “بعشلا ةمدخل ةيبعشلا” تسيل يتلا ةيوبعشلا رطخ ةجيتن ،معن ،ةيطارقميدلا
ال .خلإ ،ةفاقثلاو داصتقالا :ةّيلود ىوقب اذه ّلك طبر يف رطخ ةمثو .ليمج رمأ ،ةيبعشلا
.اًبسانم هارأ ام لوقأ ،ةّيسايسلا مولعلا يف اًريبخ تسل ،هيف ُركفأ ام اذه ،يردأ
ينورب ويتام
 Dpa (Deutsche Presseنم سترافش ليونامل وه ثلاثلا لاؤسلا .ابابلا ةسادق اًركش.ةّيناملألا ءابنألا ةلاكو )Agentur
 Deutsche Presse-Agenturسترافش ليونام
.ةماهلا ةرايزلا هذه يف مكعم باهذلاب انل مكحامس ىلع اًركش ءيش ّلك لبق ،سدقألا بألا
،ابوروأ نم ىرخأ قطانم يف اًضيأو لب طسوتملا رحبلا يف طقف ال يروحم عوضوم يه ةرجهلا
امك ةكئاشلا كالسألا نم ريثكلا ثيح مايألا هذه ةّيقرشلا ابوروأ يف لّوألا ماقملا يفو
ادنلوب نم ،ةقطنملا هذه نادلب نم نوعقوتت اذام .ايسوراليب ةمزأ كانه اًضيأو ،اهومتيمسأ
ايناملأ لثم ابوروأ يف ةماه ىرخأ لود نم نوعقوتت اذامو .ايسور نم اًضيأو لاثملا ليبس ىلع
؟لكريم اليجنأ ةبقح بقع ةديدج ةموكح نآلا اهيف نوكتس يتلاو
سيسنرف ابابلا
ناردجلا ءانب نآلا ةضوم اهّنإ – دودحلا نوقلغي وأ ةرجهلا نوعنمي نيذلا صاخشألا كئلوأ لوح
،اذه ينعي ام نوفرعي نابسإلا ،ةينوزلحلا ةكئاشلا كالسألا ىتح ،ةكئاشلا كالسألا عضوو
يف ركفتلف" :ماكحلا دحأ يمامأ ناك ول ،هلوقأ ام لّوأ .لوخدلا عنمل رومألا هذهب مايقلا اوداتعا
نَم تنأ نآلاو ،كضرأ نم رارفلا تنأ َتدرأ نيح ،لخدت كوعدي ملو اًرجاهم هيف تنأ َتنك يذلا نمزلا
تسيل .رخآ دلبل اًدبع ناك نيح ،هخيرات ،خيراتلا سح دقفي ناردجلا ديشي نَم ".ناردجلا ديشي
اوناك :ةربخلا هذهب اوّرم ناردجلا نونبي نمم لقألا ىلع ريبك ءزج ْنكلو ةربخلا هذه عيمجلا ىدل
اذهب نيرجاهم ةجوم يتأت نيحو ،مكحلا بجاو اهيلع تاموكحلا نكل" :يل لوقت نأ كنكمي .اًديبع
لابقتسا يننكمي" :حوضوب لوقت نأ ةموكح ّلك ىلع" :لوقأس ".مكحت نأ اهنكمي ال لكشلا
ّنأ اّلإ .حيحص اذه ،مهل ّقح هّنإ .هلابقتسا مهناكمإب يذلا ددعلا نوملعي ماكحلا ّنأل "،ددعلا اذه
اذه لمع اهنكمي ال ةموكح تناك نإو .مهجمدو مهزيزعتو مهتقفارمو مهلابقتسا بجي نيرجاهملا
ّنأل ،ماه يبوروألا داحتالا ّنإف اذهلو .مهنم ُّلك ،اذهب نورخآلا متهي يك نيرخآلا عم راوحلا اهيلعف
نكلو .نيرجاهملا عيزوتل ةفاك تاموكحلا نيب قيسنتلا ىلع رداق يبوروألا داحتالا
يف رّكفنلف ،ازوديبمال يف رّكفنلف ،نانويلا يف رّكفنلف ،صربق يف رّكفنلف
لاسرإل يبوروألا داحتالا لود عيمج نيب قيسنت يأ كانه سيلو نورجاهملا يتأي :ةيلقص
.ماعلا قيسنتلا اذه لثمل بايغ كانه .رخآ ناكم ىلإ نيرخآو ناكم ىلإ مهضعب
مهزيزعتو مهتقفارم ،نيرجاهملا لابقتسا بجي .جمدلا :اهُتلق يتلا ةريخألا ةملكلا كانه مث
ال – اًلثم يطعأ .وتيغ يف نكاسلا ةنَطاوم هل نوكتس هجمدت مل نإ رجاهملا ّنأل ؟اذامل ،مهجمدو
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ةاسأم وه ربكأ لكشب يف رثؤي يذلا لاثملا – ام اًموي ةرئاطلا يف اذه ُتلق دق تنك نإ يردأ
ءانبأ مهّنكل نييكيجلب اوناك راطملا ةرزجمب اوماق نيذلا نابشلا  Zaventem،ميتنيفاز
ةياعرلاو لمعلاو ةيبرتلاب رجاهملا جمدت مل نإ .نيجمدنم ريغ ،وتيغ يف نيروصحم نيرجاهم
سيل .ءايشألا هذه لثم لعفي صخش “،يعرش ريغ لتاقم” كيدل نوكي نأب رطاخت كنإف
ةلكشم ّلحن مل نإ نكلو ،نيرجاهملا ةلكشم ّلح اًلهس سيل ،نيرجاهملا لابقتسا اًلهس
قرغي ال ،رومألا ريست امبسح ،ابوروأ يف مويلا .قرغت ةراضحلا لعجب فزاجن انّنإف نيرجاهملا
تاموكحلا ولثمم قفتي نأ يرورضلا نمف اذهلو .انتراضح لب ،طسوتملا يف نورجاهملا طقف
دقف ،جمدلاو لابقتسالل ،جمدلل ،اهتقو يف ،اًجذومن ديوسلا تناك يل ةبسنلاب .ةيبوروألا
،يليشت نم ةيركسعلا تايروتاتكدلا نم ةّينيتاللا اكيرمأ نم نيرجاهملا عيمج تلبقتسا
،انيثأ يف ةسردم يف تنك مويلا .مهتجمدو مهتلبقتسا  -ليزاربلا ،ياوغوروأ ،نيتنجرألا
،تافاقثلا نم “ةطلس” كانه ،ةماع ةملك تلمعتساو ،كانه ،رظنأ" :مجرتملل تلقو ترظن
.ماه رمأ اذه .جمدلا يف ومنلا .جمدلا ".نانويلا لبقتسم وه اذه" :ينباجأف .نوجزتمم عيمجلا
يدايأ يف ،لوصولا لبق ،نورجاهملا طقسي نيح :اهيلع دّدشأ نأ ديرأ ىرخأ ةاسأم كانه ّنإ ّمث
مهتداعإ ّمتت نيح .براوقلا ىلع مهنولمحيو لام نم مهيدل ام ّلك مهنم نوذخأي نيذلا نيرجاتملا
ةيمنتلاب ةينعملا ةرئادلا( نيرجاهملاب ةصاخلا ةرئادلا يف .نورجاتملا ءالؤه مهذخأي
كلت يف ثدحي ام رّوصت مالفأ كانه )نيئجاللاو نيرجاهملا مسق  -ةلماكتملا ةيرشبلا
ّنأل ،مهكرت مث مهلابقتسا نكمي ال هّنأ امكو .نودئاعلا نورجاهملا اهيلإ بهذي يتلا نكامألا
هجمدنو همعدنو هقفارن نأ انيلع بجي رجاهملا اندعأ نإ ،كلذك ،مهجمدو مهمعدو مهتقفارم انيلع
اذه لوح ديزملا ةفرعم متدرأ نإو .ةوسق هذه .يبيللا لحاسلا ىلع هكرتأ نأ ال ،هدلب يف
لوح ديكأتلاب هنوفرعت ـ مليف اضيأ كانه .مالفألا هذه اهيدل يتلا نيرجاهملا ةرئاد اولأساف
انّنإ .ملؤم ءيش هّنإ .نوقرغي نَم عقاو انيري هّنكل ءيشلا ضعب يسنامور هّنإ ”Open Arms“،
.ةراضحلاب رطاخن ،ةراضحلاب رطاخن
ينورب ويتام
لاؤسلا حرطتس ،ةيسنرفلاب نيقطانلا نييفحصلا نم لاؤس نآلا .مكتسادقل اًركش
“.دنومول” نم وربماش ليسيس ةديسلا يلاتلا
)ةينابسإلاب( دنومول نم وربماش ليسيس
ايسوقين ىلإ انلوصو ىدل سيمخلا .ءالمزلا لجأ نم ةينابسإلاب لاؤسلا حرطأ ،سدقألا بألا
اوحرشت نأ مكل له .يتيبوأ نارطملا سيراب ةفقاسأ سيئر ةلاقتسا متلبق مكّنأب انملع
تاءادتعالا لوح ةلقتسم ةنجل لمع لالخ نم :يناثلا لاؤسلا ؟ةعرسلا هذهب اذاملو ،اذامل انل
ءازإ ةيتاسسؤم ةيلوؤسم ةسينكلا ىدل ّنأب اسنرف ةفقاسأ سلجم فرتعا ةيسنجلا
حيرصت يف مكيأر ام .فنعلا اذهل يماظن دعُب نع اًضيأ ثيدحلا رودي .اياحضلا فالآ ةاناعم
لاؤسلا ؟ةعماجلا ةسينكلل ةبسنلاب هينعي نأ نكمي اذامو ؟اذه نييسنرفلا ةفقاسألا
؟ةلقتسملا ةنجللا هذه ءاضعأ نولبقتستس له :ريخألا
سيسنرف ابابلا
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ىلإ هبتنن نأ انيلع تاساردلا هذه لثم ىرجُت نيح .لّوألا ىلإ دوعن مث يناثلا لاؤسلاب أدبأس
لوطلا اذه لثمب ةرتف ةسارد متت نيح .ةينمزلا تارتفلا بسح ّمتي نأ بجي يذلا ليلحتلا
،ةقباس ةبقح يف تثدح يتلا ةلكشملا مهفو ةيؤرلا ةيفيك يف طلخلا رطخ كانه نوكي
نأ بجي اًيخيرات اًعضو نإ .أدبمك اذه لوقأ نأ طقف ديرأ .ةنس  ٧٠ب اهضعب قبسي اهضعب
نحن ،ةيدوبعلا لاثملا ليبس ىلع .مويلا انتاريسفت بسحب سيلو ،هنمز بسحب كردُي
سانلا ّنأ اّلإ “.ةيشحو اهّنإ” لوقن تضم ةنس  ٧٠وأ ةنس  ١٠٠دعبو “.ةيشحو اهّنإ” لوقن
ىلع .اًفلتخم لكاشملا هذهل مهشيع ناك ،كلذ نومهفي اوناك فيك رصعلا كلذ يف مهسفنأ
 مَدختسملا بولسألا يه ةيطغتلا ،ةسينكلا يف تاءادتعالاب قلعتي اميف لاثملا ليبسكانه ،ءايحألا يف ،تالئاعلا نم ريبك ددع يف اًضيأ مويلا .ةلئاعلا يف كلذكو – فسألا عم
مهفن نأ اًمئاد بجي نكلو ".فشكن نأ بجي ،اذه حلصي ال ،ال" لوقن نحن .ةيطغتلا ةلواحم
نحن همهفن ام بسحب سيلو ،نمزلا كلذ يف سانلا اهمهفي ناك ام بسحب ةينمز ةبقح
.ئطاخ ريسفت ببسب رمد يذلاو اًلثم ريهشلا سيلوبانايدنإ عقوم .لّوألا ءيشلا اذه .مويلا
زييمتلا نم اذهلو .تارتفلا تلخادتو ،يقيقح ريغ اهريغو ،يقيقح اهضعب رومأ كانه تناك
.روصعلا نيب
ال ،ال .نييسنرفلا ةفقاسألا تاقيلعت ىلإ تعمتسا الو ،هأرقأ مل ،ريرقتلاب صتخي اميف
نأ مهلأسأسو ،رهشلا اذه لالخ نويسنرفلا ةفقاسألا نآلا يتأيس .ةحارصب ،بيجأ فيك يردأ
.رمألا يل اوحرشي
رطضي ىتح ةروطخلا هذهب ءيش نم يتيبوأ لعف اذام :لءاستأ انأ .يتيبوأ لوح ،لّوألا لاؤسلا
.ام دحأ ينبجيلف ؟لعف اذام ؟هتلاقتسا ميدقت ىلإ
وربماش ليسيس
.ملعأ ال .ملعأ ال
سيسنرف ابابلا
اذه ).بيجي دحأ ال( ؟اذه فرعي نم ؟ةمهتلا يه ام .نيدن نأ اننكمي الف ماهتالا فرعن ال اّنك نإ
.ءيس رمأ
وربماش ليسيس
.فرعن ال ،رخآ ءيش وأ )ةيشربألا( ةرادإ ةيضق نوكت دق
سيسنرف ابابلا
دقل" :لوقلا رطخ كانه ّنأل .تاقيقحتلا ىرجُتلف .تاقيقحتلا ىرجُتلف :لوقأ بيجأ نأ لبق
...".ام اًئيش ...ملعن ال" ؟لعف اذام نكلو ...".ةرثرثلا ،ماعلا يأرلا" ؟هنادأ نَم نكلو ".هتنادإ تمت
ناك هّنأل ،اذامل اوفرعت نل متنأو .بيجأ نأ نكمي ال سكعلا لاح يف .اولوق ،نوملعت متنك نإ
لب اًميسج اًريصقت سيل نكلو ،ةسداسلا ةيصولا ءازإ ريصقت ،ريصقت هبناج نم كانه
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نم تسيل اهّنكلو ،ةئيطخ هذه .ماهتالا لوقي اذكه :اهلسرأ لئاسرو ةطيسب تافطالم
يه ةماسج رثكألا اياطخلا .ةماسج رثكألا تسيل دسجلا اياطخ ّنأل ،ةماسج رثكألا اياطخلا
وه يتيبوأ ّنإف اذكهو .ةماسج رثكأ هذه .ةيهاركلاو ،ءايربكلا “:يكئالم” هجو اهيدل يتلا كلت
،سرطب ناك املثم ...امبر ،اذكه كسفنب نيرعشت ِتنك نإ يردأ ال .ئطاخ انأ ام لثم ئطاخ
فقسأب ةرتفلا كلت ةعامج تلبق فيك .ةسينكلا حيسملا هيلع سسأ يذلا فقسألا
تناك نكلو .حيسملا ركنأ دقف “،ةيكئالملا” ـب ةئيلملا اياطخلا نم هذه تناك دقلو ؟ئطاخ
ةسينك تناك .عيمجلا ،اًمئاد ةئطاخ اهسفنب رعشت نأ ةداتعم تناك ،ةيداع ةسينك كلت
انّناب رهاظتنو ،ئطاخ فقسأ اهيدل نوكي نأ ةداتعم تسيل انتسينك ّنأ ىرن .ةعضاوتم
ومنت نيح نكلو .ةأطخ انعيمج “.ءارمحلا ةعبقلا” ةصق لثم اذه ،ال “.سيدق يفقسأ ّنإ” لوقن
،مكحي نأ صخشلا اذهل نكمي نل ،ةديجلا هتعمس صخشلا نع عزنتو ،ومنتو ومنتو ،ةرثرثلا
لثم ،يتئيطخ لثم ،سرطب ةئيطخ لثم يه يتلاو ،هتئيطخ ببسب ال هتيص دقف هّنأل
اًصخش ّنإ .اًرومأ نووري نيذلا نيلوؤسملا صاخشألا ةرثرث ببسب لب ،ةئيطخ اهّنإ ،كتئيطخ
تلبق اذهل .اًلدع سيل اذهو .مكحي نأ هنكمي ال ،ألملا ىلع ،لكشلا اذهب هتعمس هنع اوعزن
.اًركش .لوقأ نأ ديرأ ام اذه .ءايرلا ببسب لب ةقيقحلا ببسب ال ،يتيبوأ ةلاقتسا
ينورب ويتام
نم افوكابريش اريف نم ريخأ لاؤسل دعب قئاقد عضب امبر انيدل .ابابلا ةسادق اًركش
.سات ةلاكو
سيسنرف ابابلا
...اًرهام ناك ...فوكاغلوب يسكيلا ةفيلخ ،اًنسح !هآ
افوكابريش اريف
فوكاغلوب نم كفقومل سدقألا بألا اهّيأ اًليزج اًركش .اًمئاد اذه لوقأ ،اًريثك هدقتفأ انأو ،معن
ءاسؤر ةرايزلا هذه لالخ متيقتلا دقل :يلي ام لأسأ نأ تدرأ .انتلاكولو ايسورل ثرإ وه يذلا
ًاذإ نوكيس ىتم .ةدحَولا ةداعإو ةكرشلا لوح اًدج ةليمج تاملك متلقو ،ةّيسكذوثرألا سئانكلا
؟ةيسورلا ةسينكلا عم ةكرتشملا عيراشملا يه ام ؟ليريك كريرطبلا عم مداقلا مكؤاقل
.اًركش ؟هذه براقتلا ةريسم يف امبر اهنودجت يتلا بعاصملا امو
سيسنرف ابابلا
.ليمج لاؤس هّنإ .اًركش
ينيتأيس مداقلا عوبسألا ّنأ دقتعأ .اًديعب سيل قفأ يف وه ليريك كريرطبلا عم ءاقللا
ىلإ ...نيأ ىلإ يردأ ال ،رفاسي نأ هيلع كريرطبلا ّنأل لمتحم ءاقل ىلع قافتالل نويراليه
.وكسوم ىلإ باهذلل اًضيأ دعتسم انأ ،اًمئاد دادعتسا ىلع انأ .اًقثاو تسل يّنكلو ،ادنلنف
خألا عم انأو .تالوكوتورب ةيأ لبق ،خأ وه خألا ،تالوكوتورب كانه تسيل خأ عم راوحلل
لوقنو ةوخإ نحن– خأ هّنإ– سومينوريإ وأ سوموتسوزيرخ وأ ليريك همسا ناكأ  -يسكذوثرألا
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لثم نكلو هجول اًهجو رومألا لوقن انّنإ ،ال ،هينعن ال ام لوقنو لماجن ال نحن .هجول اًهجو رومألا
مألا ،اهنيع مألا ىلإ نومتني مّهنأل اًدج ليمج اذه ،نولداجتي ةوخألا ةيؤر ليمجلا نم .ةوخألا
خيراتلا ببسب نورخآو ،ثرإلا ببسب مهضعب ،ءيشلا ضعب نومسقنم مهّنكل ،ةسينكلا
لجأ نم ةدحَولا يف ريسلاو لمعلا ىلإ يعسلاو اًعم ريسلا انيلع نكلو ...مهنيب قرف يذلا
ةبغرلا كلت مهيدل نيذلا ةكراطبلا عيمجلو سوموتسوزيرخو سومينوريإل نتمم انأ .ةدحَولا
،ايجولوتاكسإلا سردي سالويزيز ريبكلا يسكذوثرألا يتوهاللا ...ةدحَولا .اًعم ريسلا يف
ريبعت اذه نكلو .ةدحَولا نوكتس كانه ،ةرخآلا يف اهدجنس ةدحَولا ّنإ اًحزام تارملا ىدحإ يف لاقو
ةلمج هذه .ال ،نويتوهاللا قفتي نأ راظتناب كارح الب ءاقبلا انيلع هّنأ اذه ينعي ال .يزاجم
بهذنو ةريزج يف اًعيمج نييتوهاللا عضنل" :سداسلا سلوبل اهلاق ساروغانيثأ ّنإ نولوقي
انعفديو انديفي اذه ّنأل ةساردلا نويتوهاللا لصاويلف نكلو ،ةحزم هذه ".رخآ ناكم ىلإ نحن
"؟فيك نكلو" .اًعم اًمدق ريسن نحن كلذ لالخ نكلو .ةدحَولا ىلإ لصوتلا ىلإو ديج مهف ىلإ
ثيح ديوسلا يف لاثملا ليبس ىلع ركفأ .اًعم ةّبحملا لامعأب مايقلاب ،اًعم ةالصلاب ،معن
نأ اننكمي اذه :اًعم ةالصلاو اًعم لمعلا .اًعم لمعلا .اًعم ،ةيكيلوثاك – ةيرثول ساتيراك كانه
.كلذ لمع نكمي فيك فرعن ال نحنف ،نويتوهاللا اهب مقيلف ىرخألا رومألا .نحن هلعفن
.قيرطلا اذه ىلع ،مويلا أدبت ةدحَولا :اذه لمعن نأ بجي نكلو
ينورب ويتام
انّنأ دقتعأ .اًضيأ انتلئسأل هصيصخت تدرأ يذلا تقولا ىلع اًركش .ابابلا ةسادق اًركش
.ءادغلا دعوم يف اًبيرقت
سيسنرف ابابلا
.اًبيط ًءادغو .اًليزج اًركش
ينورب ويتام
فسؤي ثيح ،نونيترابلل ،انيثأ سيلوبوركأل اًجذومن مكءاطعإ نييفحصلا دحأ دارأ
.مكيديب هسمل نم اونكمتت مل مكّنأ نييفحصلا
سيسنرف ابابلا
كانه ىلإ ينوذخأ ".هارأ نأ ديرأ ،ال" :سمأ ءاسم تلقو ،هتيؤر نودب رداغأ نأ رطخ كانه ناك ،معن
".فطللا اذه ىلع اًركش" :تلق ينكلو هسملأ مل .لقألا ىلع هتيأر ً:ءاضم ديعب نم هتيأرو
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