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حمود هلص
ؾمٞمٜمامئل ؾمقري .درس اًمسٞمٜمام ذم ُمقؾمٙمق وشمتٚمٛمذ قمغم يد اعمخرج اًمسٞمٜمامئل
اًمرود إيٖمقر شم٤مالٟمٙملم ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمسٞمٜمام .V.G.E.K

صدرت فف افؽتب افتافقة:
"إقمالٟم٤مت قمـ ُمديٜم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ىمبؾ احلرب"( .رواي٦م) .دار "اسمـ
رؿمد" سمػموت " 9191دار األه٤مزم" دُمِمؼ .9111
"اعمـٜم٤ممُ ...مٗمٙمرة ومٞمٚمؿ" .دار اآلداب  -سمػموت .9111
"اًمٚمٞمؾ"( .ؾمٞمٜم٤مريق ؾمٞمٜمامئل) .دار يمٜمٕم٤من  -دُمِمؼ .3112
"اًمٙمؾ ذم ُمٙم٤مٟمف ويمؾ رء قمغم ُم٤م يرام ؾمٞمدي اًمْم٤مسمط"ُ( .مٗمٙمرة ومٞمٚمؿ).
دار اعمدى  -سمػموت .3112
"ُمذاق اًمبٚمح" (يقُمٞم٤مت) .دار رومقف  -دُمِمؼ .3191
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يكتة زوالى تازخ0
"افققمقات وادذـرات احلؿقؿة بقصػفا ظؿال (بحد ذاتف)؛ ال يؿؽـ أن
يؽقن هلا إال مزرات أدبقة بادعـك ادطؾؼ".
ويعؾؾ ذفؽ بؽقهنا جتع ــ"كص تؾقكف ذاتقة افؽتابة".
ويعؾؾفا تارخيق ًا ـقكـا "كـثر ظز ادذـرات يقما بققم؛ آثار حؼبـة دون يققـز
بغ ظظائؿفا "ؾـحقط بقشاضتفا" بافؽاتب وادسؽقك افققمل فزمـف ومققفف
ومزاجف ووشاوشف".
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مل أـتب هذه افققمقات ـققمقات شقـامئقة؛ إكام ـؿػؽرة صخصقة .فذفؽ
شؿحت فـػز بحذف ـؾ ما أظتؼدت أكف ال يتعؾؼ بافسـقـام .وفؾتعـقيض
ظـ افـؼائص أو افغؿقض؛ ؿؿت بنضاؾة بعض افتػاصقؾ وافؼوحات مـ
افذاـرة؛ ومقزت هذه اإلضاؾات بحرف ؽامؼ.
***

يقم أوؾدكا فدراشة افسقـام دم مقشؽق ()8691؛ ـان ظادـا افداخع يعج

باألحالم واألمؾ بخؾؼ شقـام وضـقة جديدة وخمتؾػة.
أما ادعؾقمات افتل ـاكت تصؾـا ظـ األؾالم افتل تـتجفا ادمشسة افعامة
فؾسقـام؛ وظـ إكخراط بعض ادخرجغ افعـر ادعـروؾغ ـتقؾقـؼ صـاف
وبرهان ظؾقية وـريستقان ؽـازي وؿـقس افزبقـدي؛ دم حتؼقـؼ أؾـالم هـذه
ادمشسة .ؾؼد بدا فــا مـمذا فـفـقض شـقـامئل دم بؾـدكا .ؾازددكـا تػـاؤالً
بافعقدة فؾؿشارـة دم هذا افـفقض.
ـام ـان إلؿامة مفرجان دمشؼ فسقـام افشبا ؛ وصعار "افسقـام افبديؾة" دم
ظام 8691؛ أن ازددكا محاشة؛ واظتؼدكا أن دمشؼ شتؽقن ظاصـؿة فؾسـقـام
اجلديدة.
وؾجلة وكحـ ظذ ظتبة اإلكتفاء مـ افدراشة؛ حدثت دم ادمشسة افعامـة
فؾسقـام تغقرات إدارية؛ وأؿقـؾ ادـديرافعام دمشسـة افسـقـام األشـتاذ محقـد
مرظل .ؾلخذت تتـاهك فـا األخبار باالشتبعاد فبعض افسقـامئقغ ممـ ظؿؾقا
خالل افػسة افسابؼة أو حؼؼقا تؾؽ األؾالم.
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مع مرور األيام أخذ يتض أـثر ؾلـثر؛ أن ما حـدث دم هـذه ادمشسـة
فقس تغقرات إدارية؛ بؾ رؾض جذري فؾؿرحؾة افسابؼة ومـجزاهتا .وأخذ
يؾقح فـا مـ افصحػ افتل ــا كتؾفػ فتداوهلا وكحـ ظذ وصؽ افتخـرج؛
أن األجقاء افسقـامئقة دم دمشؼ بدأ يطغك ظؾقفا معاير ومرجعقات جديـدة
ال ظالؿة هلا بافسقـام.
وأخذ يسدد ظذ األفسـ صعار جديد:
افقالء!.
وراؾؼ ذفؽ افشعار؛ ـتابـات صـحػقة ظديـدة تـتؼـد ادرحؾـة افسـابؼة
واألؾالم افتل حؼؼتفا ادمشسة خالهلا.
ومـ مؼال إػ آخر مـ هذه افؽتابـات ـاكـت تـتابــا افدهشـة؛ وكشـعر
بافتعجب مـ ما هتدف فف هذه افؽتابات ...بافطبع مل يؽـ خيػك ظؾقـا؛ أؿؾـف
بحؽؿ دراشتـا وختصصـا؛ أن كدرك بلن افؽثر مـ هذه افؽتابات أو افـؼـد؛
يتسس وراء معاير ؾؽرية شطحقة ورؤيا شقـامئقة مدرشقة حمدودة؛ ويؽشػ
ظـ ذهـقة هتدف فقأد آثار تؾؽ افبداية.
***
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4974
ُمع األي٤مم األظمػمة ذم ُمقؾمٙمق 2وظمالل إٟمج٤مز اًمقصم٤مئؼ اخل٤مص٦م يب 2ايمتِمـٗم٧م أن
ىمرار إيٗم٤مدي ًمدراؾم٦م اًمسٞمٜمام 2يِمػم إمم أين جي٥م أن أقمقد ًمٚمٕمٛمؾ ًمدى اًمتٚمٗمزيقن.
ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمقصـقزم إمم دُمِمـؼ ذم أيٚمـقل 2ذهبـ٧م إمم ُمبٜمـك اًمتٚمٗمزيـقن
وسمحث٧م قمـ "دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل" اعمحدصم٦م 2ومٗمقضمئ٧م أن هـذه اًمـدائرة
ًمٞمس٧م إال همروم٦م ذم اعمبٜمك اخلٚمٗمل ًمٚمتٚمٗمزيقن.
مل يٙمـ حلٔمتٝم٤م ذم هذه اًمٖمروم٦م 2ؾمقى اًمسـٞمد اًمـذي جيٚمـس وراء ـم٤موًمـ٦م
يمبػمة 2ىمرأت ذم ُم٘مدُمتٝم٤مُ" :مدير اًمدائرة اعمخرج ًمٓمٗمل ًمٓمٗمل".
ىمدُم٧م ًمف ٟمٗمز ومرطم٥م يب سمّمقت ظم٤موم٧م 2وأردف سمٕمٞمٜمٞمـف اًمٜم٤مقمسـتلم سم٠مٟمـف
يٕمرف قمٜمل يمؾ رء! .صمؿ اسمتسؿ سمقضمٝمف اهل٤مديء ُمٓمٛمئٜم ً٤م 2سم٠من اعمخرج هٞمـثؿ
طم٘مل ىمد "سقمٜم٤م" سم٤محلدي٨م قمٜمؽ 2وهيددٟم٤م سمٛمجٞمئؽ يمؾ يقمً 2مٕمٚمف يٜمتٔمرك
ًمت٘مقُم٤م سم٤مًمثقرة ُمٕم ً٤م.
يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مومذة اًمقطمٞمدة ذم هذه اًمٖمروم٦م 2اعمٛمتـدة قمـغم يم٤مُمـؾ الـدار 2شمٖمسـؾ
ومْم٤مء اًمٖمروم٦م سمْمقء ؾمديٛمل 2واًمٜمب٤مشم٤مت اًمتل وراء زضم٤مج اًمٜم٤مومذة شمتٚمقى ُمــ
ؾمٓمقع ؿمديد قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهن٤م ُمتٞمبس٦م وضم٤موم٦م.
دقم٤مين األؾمت٤مذ ًمٓمٗمل ًمٚمجٚمقس ُمِمػم ًا إمم يمٜمب٦م ـمقيٚم٦م ُمـ ظمِم٥م رُم٤مدي2
يٙمسق إؾمٗمٜمجٝم٤م همٓم٤مء سمٚمقن "اًمٙمٛمقن" 2يبدو أهن٤م اؾمتٕمػمت ُمـ ديٙمقرقمٛمؾ
شمٚمٗمزيقين.
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ُم٤م إن ضمٚمس٧م ىمٚمٞمال 2طمتك دظمؾ هٞمثؿ طم٘مل سمّمخ٥م 2ومبدأ اًمٕمٜم٤مق وشمٜمـ٤مصمرت
األؾمئٚم٦م 2وأظمذت ٟمٔم٤مراشمف اًمٓمبٞم٦م "شمزطمط" قمـ قمٞمٜمٞمف 2ومػمومٕمٝمام وهـق يٕمٚمــ
قمـ ومٙمرة ومٞمٚمؿ ُم٣م وقمـ ومٞمٚمؿ ًمٚمتٜمٗمٞمذ وقمـ اُمرأة ضمديدة ًمٚمح٥م.
سمٕمد ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمقىم٧م سمـدأت اًمٖمرومـ٦م شمٕمـ٩م سم٤مًمسـٞمٜمامئٞملم الـدد 2وشمتٗمتـؼ
اًمٚمحٔم٤مت اعمٚمٞمئ٦م سم٤محلٞم٤مة واألطمالم 2وسمدأت شمتٓم٤مير اعمنمـوقم٤مت سمـلم دظمـ٤من
اًمسج٤مئر وسمخ٤مر ومٜم٤مضملم اًم٘مٝمقة .وم٠مـمؾ اعمخرج الديد سمِم٤مر اًمٕم٘مـ٤مد ُمتخٗمٞمـ ً٤م
وراء ٟمٔم٤مرشمف اًمِمٛمسٞم٦م ،صمؿ فمٝمر ُمٓمال ُمـ قمغم قمتب٦م اًمٖمروم٦م 2اعمخرج اعمخمرم
أُملم اًمبٜمل وهق حيٛمؾ طم٘مٞمبتف ودمرسمتف سمحذر وشمقضمس 2يم٠مهنام طمزام ي٘مٞمف ُمــ
رص٤مص االظمتالط سم٤معمخرضملم األهمرار.
سمٕمده٤م ضم٤مء اعمخرج حمٛمد زاهر ؾمٚمٞمامن ُمتامي ً
ال حت٧م فمـالل سمسـٛمتف اًمٕمدُمٞمـ٦م2
يم٠مٟمف مل يّمح سمٕمد ُمـ ؾمٙمرة األُمس اًمبٕمٞمـد أو اًم٘مريـ٥م ...ومبـدا سمتحريمـف ذم
اًمٖمروم٦م سمحث ً٤م قمـ ُمٜمٗمْم٦م ًمرُم٤مد ؾمج٤مئره 2أن أذٟمٞمف شمؽمصـد "ـم٘مٓم٘مـ٦م" يمٜمـدرة
ٟمس٤مئٞم٦م ذم اعمٛمر .ويم٠مٟمف ُمـ٤م يـزال يتسـٙمع ذم ؿمـ٤مرع "همـقريمل" ذم ُمقؾمـٙمق
وقمٞمٜمٞمف شمٚمقب قمغم زضم٤مضم٦م اًمٗمقديم٤م.
اٟمتحك هٞمثؿ يب ضم٤مٟمب ً٤م وأظمذ يروي زم احلٙم٤مي٤مت قمـ ومٞمٚمٛمف اًمذي أٟمجـزه2
وقمـ اًمذي سملم يديف ذم اعمقٟمت٤مج 2وقمـ اًمـذي ؾمٞمّمـقره 2صمـؿ شمقىمـػ ومجـ٠مة
ويم٠مٟمف ىمد شمذيمر ؿمٞمئ ً٤م ومس٠مًمٜمل:
 وأٟم٧م ُم٤مذا ًمديؽ؟يمتب٧م؟
قمٜمدك ؾمٞمٜم٤مريق؟.
أو٤مف سمٕمده٤م ُمٜمبٝم ً٤م:
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 اآلن ي٤م حمٛمد! سمدٟم٤م ٟم٘مبؾ سم٤مألومالم اًم٘مّمػمة ،وؿمقي ؿمقي! راح يٕمرومقا ُمـٟمحـ.!..
صمؿ ؾم٠مًمٜمل:
 ؿمق أظمب٤مر روايتؽ؟صٜمع اهلل إسمراهٞمؿ ؿمق أظمب٤مره؟.
ضمب٧م ُمٕمؽ ومقديم٤م؟.
سمٕمده٤م اًمتٗم٧م إمم األؾمت٤مذ ًمٓمٗمل وأؿم٤مر ىم٤مئال:
 األؾمت٤مذ ًمٓمٗمل طمب٤مب ضمدا! ىمدم ًمف أي ُمنموع ًمٗمٞمٚمؿ ىمّمػم.طملم دظمؾ اعمّمقر طم٤مزم سمٞم٤مقم٦م 2أؿم٤مر هٞمثؿ إًمٞمف ىم٤مئال:
 هل اعمّمقر ضم٤مهز!واؾمتدرك ىم٤مئال:
 سمس اًمتّمقير أسمٞمض وأؾمقد ُم٤م ذم ُمٚمقن! ًمِمق سمدٟم٤م ٟمّمـقر ُمٚمـقن؟ ُمـ٤ماًمتٚمٗمزيقن أصال أسمٞمض واؾمقد!.
سمدا زم وٟمحـ ٟمدظمـ وٟمنمب اًم٘مٝمقة وٟمٛمأل اًمٚمحٔم٤مت سم٠مٟمٗم٤مؾمٜم٤م 2يم٠مٟمٜم٤م قمغم
ظمِمــب٦م ُمنــطمٞم٦م 2وأن ال٤مًمسـلم ذم اًمٖمــرف األظمــرى 2أو اًمـذيـ شمٓم٘مٓمــؼ
"يمٜم٤مدرهؿ" ذم اعمٛمرات 2هؿ اعمتٗمرضملم.
مل يٙمـ األُمر حيت٤مج ًمٚمقىم٧م اًمٓمقيؾ يمل ٟمـتٚمٛمس ٟمٔمـرات اًمتٕمـ٤مزم عمخرضمـل
اًمتٚمٗمزيقن ذم اًمٖمرف اعم٘م٤مسمٚم٦م 2أو ٟمٔمرات اًمسخري٦م وهؿ يتقىمٗمقن ىمب٤مًم٦م اًمب٤مب
اعمٗمتقح ًمٖمرومتٜم٤م 2وٟمحـ ٟمّمخ٥م سم٠مطمالُمٜم٤م قمغم هذه اعمٜمّم٦م.
***
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ىم٤مل هٞمثؿ شمٕمـ٤مل ُمٕمـل ألريـؽ ُمـ٤م طم٘م٘متـف أظمـػم ًا! .ومخرضمٜمـ٤م ُمــ هـذه
"اًمٙمقاًمٞمس" 2ودظمٚمٜم٤م ذم هل٤مث اعمبٜمك اًمرئٞمز وذم زطم٤مُمف.
ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مًمـ٨م طمٞمـ٨م اخلـدُم٤مت اًمسـٞمٜمامئٞم٦م اعمٛمـقل اًمرئٞمزـ ًمٚمبـ٨م
اًمٞمقُملً ،مـ دمد أطمد ًا ًمديف اًمقىم٧م ًمػمُمل ؾمالُمف إال قمـ سمٕمد.
أُم٤م اًمٙم٤مُمػمات اًمث٘مٞمٚم٦م وصٜم٤مديؼ اًمّمقت اعمٚمح٘م٦م هب٤م 2ومٝمل إُم٤م قم٤مئدة ُمـ
ريبقرشم٤مج أو ذاهب٦م إمم ظمٓم٤مب .واًمٙمؾ هٜمـ٤م يٕمت٘مـد أٟمـف هـق «اًمسـٞمٜمامش .وأن
أوًمئؽ اًم٘م٤مسمٕملم ذم دائرة اإلٟمت٤مج ُمـ محٚم٦م اًمِمٝم٤مداتً 2مٞمسقا أيمثر ُمـ ذسمـ٤مب
حيقم طمقل ُم١مظمرة هذا احلّم٤من اًمذي يٕمدو.
ذم هن٤مي٦م هذا اعمٛمر يم٤مٟم٧م آصم٤مر اًمٕمدوان اإلهائـٞمكم قمـغم دُمِمـؼ ذم اًمٕمـ٤مم
اعمــ٤ميُ 2مــ٤م شمــزال ُم٤مصمٚمــ٦م ...وم٘مــد سمــؽمت اًم٘مذيٗمــ٦م اًمتــل أًم٘متٝمــ٤م اًمٓمــ٤مئرات
اإلهائٞمٚمٞم٦م قمغم ُمبٜمك اًمتٚمٗمزيقن األرؿمٞمػ اًمسٞمٜمامئل 2وؾم٘مٓم٧م اًمنموم٦م اًمتل
يم٤مٟم٧م متتٚمئ سم٤مألومالم اعمّمقرة.
أُم٤م همرف اعمقٟمت٤مج اعمٜمتنمة قمغم ال٤مٟمبلم ومٝمل شمٖمص سمـ«اعمـقومٞمالتش اًمّمـٖمػمة
(ُ 91مؿ) 2وسم٤مًمٕم٤مُمالت قمٚمٞمٝم٤م واًمقاىمٗملم طمقهل٤م ...وصمٛم٦م رواح إًمٞمٝم٤م وقمـقدة
ُمٜمٝم٤م ال يتقىمٗم٤من أسمد ًا .واألذـم٦م اًمسٞمٜمامئٞم٦م اعمٕمدة ًمٚمٛمقٟمت٤مج إُمـ٤م ُمٕمٚم٘مـ٦م قمـغم
أـمراف "اعمقومٞمقال" أو ُمٚمتٗمـ٦م طمـقل رىمـ٤مب اعمـقٟمتػمات .وصـقت "شمـؽ"
اًمٚمّمؼ ال يتقىمػ أسمدا 2ألٟمؽ هٜم٤م شمسٛمع ضمٕمجٕم٦م وشمرى ـمحٜم٤م.
أظمذين هٞمثؿ ُمـ يدي وقمرومٜمل قمغم اصمٜملم يٖمٛمرمه٤م احلٜملم ًمٚمٕمقدة ًمٚمٕمٛمـؾ
ذم اعمقٟمتــ٤مج سمــ٤معمٕمٜمك اًمســٞمٜمامئل 2مهــ٤م ـمٚمٕمــ٧م اعمٖمــريب وُمــروان داهمســت٤مين2
وم٤مؾمتٕم٤مدا سم٘م٤مي٤م األُمؾ ًمٚمٕمٛمؾ ُمـ ضمديد 2ذم وىم٧م ىمري٥م سمٕمقدة هذه األقمـداد
ُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم.
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ًمٙمل ٟمِم٤مهد ومٞمٚمؿ هٞمثؿ (اعمّمقر ُ 23مؿ) دظمـؾ سمٜمـ٤م اعمـقٟمتٞمػم زيـ٤مد ُمٕمـدين2
رده٦م ُمٕمتٛم٦م ارشمِم٧م أروٝم٤م سمب٘مع رـمب٦م شمٜمبٕم٨م ُمٜمٝم٤م رائح٦م ٟمٗم٤مذة 2ويتّم٤مدى
ذم أرضم٤مءه٤م صقت آًم٦م اًمتحٛمٞمض وهل شمدور ًمتٔمٝمر اًمّمقر اًمتل السمـد ُمــ
سمثٝم٤م قمغم اًمِم٤مؿم٦م اًمّمٖمػمة.
ومتح زي٤مد "اعمٕمدين" سم٤مسم ً٤م ظمِمبٞم٤م يمبػما 2ومقضمدت ٟمٗمزـ ذم صـ٤مًم٦م واؾمـٕم٦م
ضمدا 2سمدت زم أهن٤م يم٤مٟمـ٧م "سمالشمـقه" ًمٚمتّمـقير .وذم زاويـ٦م صـٖمػمة ذم هـذا
اًمٗمراغ 2يم٤مٟم٧م ـم٤موًم٦م اعمقٟمت٤مج اًمـُ 23مؿ ىمد ٟم٠مت سمٜمٗمسٝم٤م سمٕمٞمدا .وًمقال اًمّمقر
اًمتل اٟمبٕمث٧م قمغم ؿم٤مؿمتٝم٤مً 2مب٘مٞم٧م أؿمٕمر أن يمؾ رء ذم هـذا اعمبٜمـك جيٕمٚمـؽ
حتس أٟمؽ ًمزوم ُم٤م ال يٚمزم.
ؿم٤مهدت اًمؽميمٞم٥م األوزم ًمٗمٞمٚمؿ هٞمثؿ اًم٘مّمػم «اعمـ٤مء واًمٜمـ٤مرش اعمّمـقرقمـ
ىمّم٦م سم٤مإلؾمؿ ٟمٗمسـف ًمزيمريـ٤م شمـ٤مُمر .وسمـدت زم صـب٤مح ضمزائـري ذم ُمالء ـ٤م
اًمدُمِم٘مٞم٦م اًمسقداء 2صبٞم٦م مجٞمٚم٦م شم٘مٓمرقمذوسم٦م وقمٗمقي٦م 2وم٠مهين أداؤه٤م .وُمـع
هن٤مي٦م اًمٕمرض يمٜم٧م ىمد وىمٕم٧م سمسحريم٤مُمػما طم٤مزم سمٞم٤مقم٦م.
***

قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمقوـع احلـ٤مزم واًمتقضمـف الديـد ًمٚمٛم١مؾمسـ٦م اًمٕم٤مُمـ٦م
ًمٚمسٞمٜمام ُم٤م يزال يدور ذم احل٤مًم٦م ذا ٤م ُمـ ٟم٘مد ًمٚمامي ودون ووـقح أي رء
ًمٚمٛمست٘مبؾ 2وم٢مين ذم اًمقؾمط اًمتٚمٗمزيـقين 2أؿمـٕمر سمٌمـء ُمــ ؾمـقء احلـظ 2أو
اًم٘مدري٦م اخلٗمٞم٦م .ألن يمؾ رء ذم داظمكم هيٗمق ًمٚمسٞمٜمام.
ومٞمام شمال ُمـ أي٤مم 2أظمذ ؿمٕمقري هبذه "اًم٘مدري٦م" خيٗم٧م ىمٚمٞمال 2ألن اًمبٕمض ُمـ
اًمسٞمٜمامئٞملم يم٤مٟمقا ىمد متٙمٜمـقا ُمــ ظمـالل اًمتٚمٗمزيـقن حت٘مٞمـؼ سمٕمـض األومـالم
اًم٘مّمػمة 2اًمتل شمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر سمسٞمٜمامئٞمتٝم٤م 2وطم٘م٘م٧م ُمٙم٤مٟم٦م ضمٞمدةً .مٕمـؾ أومالُمـ٤م
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يمٝمذه 2يٛمٙمـ أن شمٚمٕم٥م دور ًا ذم حت٘مؼ اًمٗمرص٦م ًمٜمـ٤م 2سمتح٘مٞمـؼ سمٕمـض األومـالم
اًمتسجٞمٚمٞم٦م أو اًمروائٞم٦م اًم٘مّمػمة 2ظم٤مص٦م وأٟمف ُمـ اعمـ٠مًمقف ذم سمٚمـدٟم٤م 2اعمب٤مهـ٤مة
اعمتب٤مدًم٦م واًمتٜم٤مومس قمغم اًمسٛمٕم٦م واًمتٛمٞمز 2سملم إدارشملم قم٤مُمتلم يم٤معم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م
ًمٚمسٞمٜمام واًمتٚمٗمزيقن.
ًم٘مد زودين ُم٤م أومٙمرسمف 2وُم٤م رأيتف وؾمٛمٕمتف 2سمٌمء ُمــ اًمتٗمـ٤مؤل اخلـ٤مص2
وؿمٕمرت سم٠مٟمف ُمـ اًممروري أن أطمسؿ ىمراري ًمٚمبدء 2واًمتٗمٙمػم سمٛمنموع ُمـ٤م
سمال أي شم٠مظمػم.
صحٞمح أن إدارة اًمتٚمٗمزيقن شمٕمٚمـ أن اإلٟمت٤مج اًمسـٞمٜمامئل ًمـٞمس ُمــ ُمٝمٛمتٝمـ٤م،
ًمٙمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م يبدو مل شمٙمـ مت٤مٟمع سم٠من حت٘مؼ سم٘مـروش ىمٚمٞمٚمـ٦م أومالُمـ ً٤م دمٚمـ٥م هلـ٤م
اًمسٛمٕم٦م واًمت٘مدير 2ـم٤معم٤م أن ًمدهي٤م ؾمٞمٜمامئٞملم يروقن سمتح٘مٞمؼ أومالُمٝمؿ سم٠مىمسـك
اًمنموط اإلٟمت٤مضمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م وسم٠مىمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ.
***

ذم اًمقىم٧م اًمذي يمٜمـ٧م أؿمـٕمر سمـف 2أين دء احلـظ سمـام خيـص اًمٕمٛمـؾ ذم
اًمتٚمٗمزيقن ،وم٢من اًمسـٞمٜمامئٞملم اًم٘مـ٤مدُملم طمـديث٤م 2يمـ٤مٟمقا يٕمتـؼمون أين حمٔمـقظ
ًمٙمقين ىمد قمثرت قمغم ُم٠موى .وم٘مد اىمتٜمّم٧م ومرص٦م همٞمـ٤مب أظمـل وأهشمـف ذم
اًمٙمقي٧م 2وؾمٙمٜم٧م ُمع أهيت ذم سمٞمتف.
ًم٘مد أشم٤مح زم وضمقد هـذا اعمـ٠موى 2إُمٙم٤مٟمٞمـ٦م اًمتٗمٙمـػم واًمتحْمـػم ًمٚمٕمٛمـؾ.
ويمذًمؽ االًمت٘م٤مء سم٤مألصدىم٤مء واًمسٞمٜمامئٞملم .وحتقل اًمبٞمـ٧م اًمـذي ؾمـٙمٜمتف إمم
ُمٚمت٘مك ًمتداول األومٙم٤مر واحلقارات واًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمٚمٞمٚمٞم٦م اعمٓمقًم٦م.
ذم هذا اًمّمخ٥م مل يٙمـ يٗمرىمٜم٤م إال شمقضمسٜم٤م ُمـ احل٤مل اًمراهـ عم١مؾمس٦م اًمسٞمٜمام2
أو شم٘مٞمٛمٜم٤م ًمألومالم اًمتل شمؿ حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم اًمتجرسم٦م اعم٤موٞم٦م .اظمتٚمٗمٜم٤م يمثػما ذم اًمٜمٔمر
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هلذه األومالم 2أُم٤م احلذر ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م واعمٗمٝمقم الديـد ًمتقضمـف اعم١مؾمسـ٦م سم٘مـل
يتٚمبسٜم٤م يمٚمٜم٤م.
ًم٘مد ُم٣م قمغم ىمدوم سمٕمض اعمخرضملم 2واًمتحـ٤مىمٝمؿ ًمٚمٕمٛمـؾ ذم اعم١مؾمسـ٦م
أيمثر ُمـ قم٤مُملم .ويم٤مٟمقا ؿمٝمقد ًا قمغم ؾمػم األُمقر ذم اًمس٤مسمؼ 2ويِمـٝمدون اآلن
األضمقاء اًمراهٜم٦م .ومٙمٜم٤م ٟمستٛمع ًمتجرسمتٝمؿ وشم٘مٞمٛمٝمؿً 2مٙمـ يمؾ ُمٜم٤م يمـ٤من يت٘مبـؾ
اٟمٓمب٤مقم٤م ؿ وآراءهؿ قمـغم هـقاه اًمِمخصـ 2ووومـؼ اعمـقال اًمـذي يريـد أن
"يٖمٜمٞمف" .مل ٟمختٚمػ أسمدا قمغم أٟمٜم٤م ًمٞمس ًمديٜم٤م ظمٞم٤مر إال اًم٘مبقل سم٤مألُمر اًمقاىمـع2
وقمغم اعمح٤موًم٦م إلجي٤مد اًمٗمرص٦م ًمٚمبدء ُمـ ضمديد وحت٘مٞمؼ اًمسـٞمٜمام اًمتـل ٟمّمـبق
إًمٞمٝم٤م.
قمغم اًمرهمؿ ُمـ هذه اًمٜم٘م٤مؿم٤مت 2يمٜم٧م أشمٓمٚمع ًمٚمتامس اعمب٤مذ ُمـع اًمسـٞمٜمامئٞملم
اًمذيـ طم٘م٘مقا أومالُمٝمؿ ظمالل شمٚمؽ اًمتجرسم٦م سمٕمد أن ؿم٤مهد ٤م يمٚمٝم٤م.
مل أيمـ قمغم ُمٕمروم٦م ؿمخّمٞم٦م سم٤مًمٙمثػميـ ُمٜمٝمؿ .رسمام يمٜم٧م ىمد اًمت٘مٞم٧م يقُم ً٤م ُم٤م
سم٤معمخرج صالح دهٜمل أو ٟمبٞمؾ اعم٤مًمح .أُم٤م اعمخرج ظم٤مًمد مح٤مدة ومٝمـق سم٤مًمت٠ميمٞمـد
ًمـ يتذيمرين 2سمٕمد أن ُم٣م ؾم٧م ؾمٜمقات قمغم ذاك اًمٚم٘م٤مء ذم اًمٚمجٜم٦م اًمٗم٤مطمّمـ٦م
اًمتل اظمت٤مرشمٜمل ًمدراؾم٦م اًمسٞمٜمام .سمٞمٜمام يمٜم٧م ُمت٠ميمدا أين اًمت٘مٞم٧م ىمـٞمس اًمزسمٞمـدي
يقُم ً٤م ُم٤م.
مـ جاكب آخر ـاكت األؾالم افروائقة وافتسجقؾقة؛ افتل حتؼؼـت خـالل
اإلدارة افســابؼة؛ وافتجربــة افـاجحــة فؾتعــاون بــغ افســقـامئقغ افســقريغ
وافسقـامئقغ افعر ؛ خالل «مفرجـان دمشـؼ فسـقـام افشـبا ش ظـام 91؛
واألؾؽار افتل يؽـقا مـ تلـقدها وتثبقتفـا؛ ومـا خؾػـف ذاك ادفرجـان مــ
ؾضاء كؼدي .ؿد خؾؼ ادزيد مـ افتـبف واحلذر فـدى اجلفـات افرشـؿقة مــ
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افسقـام وافسقـامئقغ .واختذت تقجفا أـثر سامة دم افتعامؾ مع أي مؼوع
ألي ؾقؾؿ روائل أو تسجقع؛ ومـ أي شقـامئل ال يؼقل مقؿػـف ورأيـف ظؾــا
بتؾؽ األؾالم.
مما شاهؿ دم خؾـؼ أجـقاء مــ افتـقتر دم افقشـط افسـقـامئل ،واحلـذر بـغ
افسقـامئقغ أكػسفؿ؛ وافشؽ بلي ياس مباذ مع خمرجل تؾؽ األؾالم.
***

مل يؽـ احلال دم افتؾػزيقن ظذ هـذا افـحـق؛ ؾفــا دم افتؾػزيـقن مل تؽــ
ادقاجفة معؾـة .فؽــا هـا كحس أن اهلقاء افذي كتـػسـف ـسـقـامئقغ خيـتؾط
بـؽفات وروائ خمتؾػة.
واإلدارة دم افتؾػزيـقن بـدال مـــ احلـقار؛ ـاكــت تسـتؿع دــا كؼقفـف بـظــرة
مستخػة؛ وبتعـال يتؿـسس وراء صـعار يؿؽــ اشـتخدامف ـؾـام اؿتضـت
افرضورة:
 إكـا إظالم وفسـا ثؼاؾة!.دم احلؼقؼة مل يؽـ أحد مـا ومــفؿ يسـؿع اخخـر؛ ؾــحـ هنـز رؤوشــا
فقء؛ وكضؿر دم داخؾـا أصقاء!.
فؼد ـاكت فديـا األوهام بلن ؾقؾ ًام شقاشقا (حقث افػقؾؿ افسقاد هق افشائع)
ؿد حيدث أثرا ـبر ًا دم افبؾد ـؽؾ؛ وربام «ثقرةش بذاهتا.
فذفؽ ـان حلذراإلدارة (افسؾطة) معـك؛ وحلذركا (ـسقـامئقغ) معـك آخـر.
وفؽؾامهتؿ دالفة (افتفديد أحقاكا) وفؽؾامتـا دالفة أخرى (كؼد افقاؿع).
***
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ىمرأت اًمٙمثػم ىمبؾ قمقديت ًمدُمِمؼ قمــ اًمٗمـٞمٚمؿ اًمتسـجٞمكم اًمٓمقيـؾ«احلٞمـ٤مة
اًمٞمقُمٞم٦م ذم ىمري٦م ؾمقري٦مش وؾمٛمٕم٧م األيمثر قمـ أمهٞمـ٦م هـذه اًمتجرسمـ٦م اًمسـٞمٜمامئٞم٦م
واًم٘مٞمٛم٦م اًمٗمٜمٞم٦م هلذا اًمٗمٞمٚمؿً .مٙمٜمل مل أيمـ ىمد شمٕمروم٧م قمغم خمرضمف قمٛمر أُمػماالي.
يقمفا مضقت إػ ادمشسة افعامة فؾسقـام فؾؼاء أحد ما هــاك .ربـام هـق ــام
أذـر افسقد حسـ حؾبقين ادـشط افسقـامئل وادسمول ظـ كؼة شـقـام افتـل
تصدرها ادمشسة.
دم مؽتبف اشتؼبؾـل حسـ ورحب يب بصقتف ادساخل افػاؿد فتزامــف مـع
تعبر وجفف .وؾقام ــت ما أزال واؿػا بعد؛ دخؾ ظؿر أمراالي.
تقهج وجف حسـ واكزى برحابة تؼديؿـا فـبعض؛ وهـق يبـقح بافعبـارات
افطقبة افتل أراد أن يـؼؾفا فؽؾ مـا ظـ اخخر.
ؾدخؾت وظؿر دم افؽالم وتبادل األحاديث واألشئؾة ...ودار أـثرها ـام
أذـر حقل افسقـام افروشقة وافسـقؾققتقة؛ وأشاشـ ًا حـقل ايزكشـتايـ افـذي
أظتزه ادعؾؿ األول؛ ودزيغـا ؾرتـقف افـذي بـدا أن ظؿـر يعتـزه مؾفؿـف
األشاد.
اشتؿر افؽالم بقــا إػ افؾحظة افتل دحـا ؾقفا أن ادقطػغ دم ادمشسة بـدأوا
حيقصقن بحقاء؛ ؾلدرــا أن افدوام ؿد اكتفك.
ظـدها خرجـا معا وكحـ ما زفـا كتبادل افؽالم دون تقجس أو حذر .وبعـد
أن تقؿػـا مطقالً دم شاحة "ظركقس" شلفـل ظؿر:
 صق ظـدك؟ تعال معل فـؽؿؾ! بقتل هـا شـتغدى وكحؽل!.أذـر أين ظدت إػ بقتـل فـقال ،وأكـا أصـعر باالشـتثارة واحلـامس؛ ؾؼـد
أحسست أين ظثرت ظذ صداؿة مػؼقدة فدي.
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مل أظثر دم دؾاتري ويقمقايت ظذ أي رء ـتبتة حقل هذا افؾؼاء األول مع
ظؿر .فؽـ فدي افؽثر دم هذه افـدؾاترظـ هـذه افصـداؿة؛ وافعالؿـة افتـل
بدأت بقــا يقمفا؛ وافتل اشتؿرت ألـثر مـ مخس وظؼيـ ظاما .ـام فـدي
أيضا ادػؽرات اخلاصـة فعالؿـات افعؿـؾ افسـقـامئل ادشـسك افـذي كشـل
واشتؿر بقــا بعدها.
أظتؼد أن هذا افؾؼاء األول ـان ؿد حصؾ دم ما تبؼك مـ افشفقر افؼؾقؾة
مـ ظام  97بعد ظرض ألؾالم ادتخرجغ اجلـدد دم صـافة افؽــدي وبقـفـا
ؾقؾؿل األول «حؾؿ مديـة صغرةش.
***

يب٘مك سم٤مب همروم٦م اإلٟمتـ٤مج اًمسـٞمٜمامئل ذم اًمتٚمٗمزيـقن ُمٗمتـقح دائـام .ويمٚمـام
سمٙمرت ذم اعمجلء اؾمتٓمٕم٧م أن حتّمـؾ قمـغم ُمٙمـ٤من ًمٚمجٚمـقس قمـغم اًمٙمٜمبـ٦م
اًمٙمٛمقٟمٞم٦م .وم٠مقمداد اًمسٞمٜمامئٞملم شمتزايد يقُم٤م سمٕمد يقم 2رسمام وصؾ سم٤مألُمس آظمـر
اعمتخرضملم ُمـ يمٞمٞمػ 2وىمد يّمؾ اًمٞمقم ُمـ روُم٤مٟمٞم٤م واطمد آظمـر 2وهمـدا ُمــ
سمٚمٖم٤مري٤م يمام أختٞمؾ .ومتحقًم٧م هذه اًمٖمروم٦م إمم "ُمٜمٗمك" ًمٜم٤م مجٞمٕم٤م.
مل يٙمـ أطمد ذم اإلدارة ًمديف احل٤مضم٦م ًمٞمتٗمٝمؿ اًمٗمـرق سمـلم اظمتّمـ٤مص هـذا أو
ذاك .أو يٗمرق سملم اًمروائـل أو اًمقصمـ٤مئ٘مل 2ومٙمٞمـػ ًمـف أن يٛمٞمـز اًمتخّمـص
سم٤مألومالم اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو اًمّمح٤موم٦م اًمسـٞمٜمامئٞم٦م .يم٤مٟمـ٧م اعمرضمٕمٞمـ٦م اًمث٤مسمتـ٦م ًمقصـٛمٜم٤م
"ظمرجيق دول إؿمؽمايمٞم٦م".
ومٜم٘ميض أهمٚم٥م األوىم٤مت ًمتقاضمدٟم٤م ذم اًمتٚمٗمزيقن ذم حمـ٤موالت اإلىمٜمـ٤مع .شمـ٤مرة
أٟمٗمسٜم٤م 2وأظمرى سم٠مٟمٗمسٜم٤م 2صمؿ سم٤مًمسٞمٜمام 2وراسمٕم٦م سممرورة أن يٙمـقن ًمٚمتٚمٗمزيـقن
دور ذم اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل.
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يتٖمػماألؿمخ٤مص ذم اعمٜم٤مصـ٥م اعمختٚمٗمـ٦م 2ومٜمحـ٤مول اًمٙمـرة سمٕمـد األظمـرى ذم
اًمنمح واإلىمٜم٤مع ُمـ ضمديد.
مل ٟمٙمـ ٟمٕمرف ُم٤مذا قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٗمٕمؾ؟.
ومل يٙمـ ًمديٜم٤م شمّمقرًمذًمؽ 2سم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م يم٤من حيٛمٚمف أي ُمٜم٤م ُمــ "طمـذر" ُمــ
اآلظمر وُمـ ُمنموع "ومٞمٚمٛمف" اعمٜمتٔمر.
وم٤مألومٙم٤مراًمتل شم٘م٤مل يقُمٞمـ ً٤م 2واًمِمـٕم٤مرات اًمتـل شمٕمٚمــ 2واعم٘مـ٤مالت اًمتـل
شمٜمنمقمـ اعمجتٛمع واًمٜمٝمقض 2أو اًمٍماع ُمع اًمٕمدواإلهائٞمكم 2يم٤مٟمـ٧م شمبـدو
ًمٜم٤م ُمـ "اًمبدهيٞم٤مت"ً .مٙمـ احل٘م٤مئؼ ذم هذا اًمقاىمع واعمامرؾم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م مل شمٙمـ
سمدهيٞم٦م.
مل ٟمٙمـ ٟمٗمرق سملم اعمحٙمل واعمْمٛمر 2وسملم اًمِمٕم٤مرواًمٗمٕمؾ .وم٘مٜم٤مقم٤مشمٜم٤م شم٘مقم
قمغم أن إٟمت٤مج اًمسٞمٜمام ي٘مع قمغم قم٤مشمؼ اًمدوًم٦م 2وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمح٘مـؼ اًمٗمـٞمٚمؿ اًمـذي
ٟمريده ٟمحـ.
رسمام مل يتب٤مدر إمم أذه٤مٟمٜم٤م اًمس١مال:
ُم٤م اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي شمريده هل؟! .يم٤من اًمراؾمخ ذم داظمٚمٜم٤م أن اًمٗمٞمٚمؿ يٙمقن 2ألٟمٜمـ٤م
يمسٞمٜمامئٞملم ٟمريده.
ًمذًمؽ يمٜم٤م ذم هذه اًمٖمرومـ٦م اعمسـامة سمــ"اإلٟمتـ٤مج اًمسـٞمٜمامئل" ٟمنمـب اًم٘مٝمـقة
وٟمدظمـ وٟمتج٤مهؾ يمؾ ُم٤م يتٜمـ٤مهك عمسـ٤مُمٕمٜم٤م ُمــ اًمـؽمداد سمخٗمـر أو سمقىم٤مطمـ٦م
قمب٤مرات ُمـ ُمثؾ:
 ُم٤م وم٤مئدة ه١مالء هٜم٤م ذم اًمتٚمٗمزيقن؟.ؿمق دظمٚمٜم٤م ٟمحـ سم٤مإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل؟.
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جي٥م حتقيؾ ه١مالء ًمٚمتٚمٗمزيقن ًمتجريبٝمؿ!.
يم٤مٟم٧م ُمثؾ هذه اًمٚمحٔم٤مت طمرضم٦م ،ومل ٟمدرب أٟمٗمسـٜم٤م قمـغم اعمقاضمٝمـ٦م إال
سم٤مًمٙمٛمقن واحلذر واًمتقاـم١م ُمع اًمذات 2الىمتٜم٤مص اًمٗمرص٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمٗمٞمٚمؿ.
أظمذت اًمّمٕمقسم٤مت شمؽمايمؿ 2وص٤مر هل٤م صقت يٕمٚمق .ويمـ٤من يمـؾ رء ذم
األضمقاء اًمٕم٤مُم٦م 2يِمػم إمم أن هٞمٛمٜم٦م اًمدوًم٦م قمغم اًمسـٞمٜمام أو اًمتٚمٗمزيـقن شمٜمٛمـق
وشمتٓمقر.
وم٠مظمذ يْمٛمراحلقار واإلىمٜم٤مع 2أو اعمج٤مدًم٦م اًمداظمٚمٞم٦م 2مم٤م أؾمس شمـدرجيٞم٤م حلـؾ
وطمٞمد أُم٤مُمٜم٤م ،هق "االىمتٜم٤مص" اًمٗمردي 2اًمذي ؾم٤مد واؾمتنمى ومٞمام سمٕمد.
سم٤مًمٓمبع ظمالل ذًمؽ يمٚمف 2يم٤من اًمْمقء األظممر ُم٤م يـزال ييضـء وخيتٗمـل2
ًمٙمٜمف يٜم٤مر أُم٤مم أي قمٛمؾ يتٜم٤مول طمرب شمنميـ أو ىمْم٤مي٤م القالن .وم٤مًمٙمثػمون
ُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم ذم اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام وذم اًمتٚمٗمزيقن 2ىم٤مم وي٘مقم سمتّمقير
األومالم أو "اًمريبقرشم٤مضم٤مت" قمـ اًم٘مٜمٞمٓمرة اعمستٕم٤مدة ُمدُمرة.
يم٤مٟم٧م صقر اًم٘مٜمٞمٓمرة ذم شمٚمؽ األومالم حتزٟمٜمل 2وشمبٕمـ٨م ذم داظمـكم طمٜمٞمٜمـ ً٤م
ظم٤مص ً٤م ًمـ"ُمس٘مط اًمرأس" وًمٓمٗمقًمتل ومٞمٝم٤م .ومبدأت اًمّمقر شمٜمداح ذم داظمـكم2
وأظمذت أؿمٕمرأن قم٤معمل اًمقضمداين يتٕمرض إمم ضمرقم٤مت ُمتٜم٤موسمـ٦م ُمــ اهلـقاء
اًمس٤مظمـ صمؿ اًمبـ٤مرد ...واؾمـتٕمدت دفء اًمروايـ٦م اًمتـل سمـدأت يمت٤مسمتٝمـ٤م قمــ
اًم٘مٜمٞمٓمـرة ذم ُمقؾمــٙمق 2وسمـدأ هــذا اًمـدفء يـدصمرين هبـ٤م 2وسمّمــقر األُمــ٤ميمـ
واًمِمخّمٞم٤مت اًمتل شمٕمٞمش ذم أرضم٤مءه٤م.
اؾمؽمىمٜمل اًمتحدي اًمـذايت ًمٕمالىمتـل اخل٤مصـ٦م سمـ٤مًم٘مٜمٞمٓمرة 2وطمسـٛم٧م أُمـري
وىمررت أن أسمدأ ؾمٞمٜمامي هب٤م وُمٜمٝم٤م.
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شمس٤مءًم٧م ُمع ٟمٗمز 2شمرى إذا يمٜم٧م ذم اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي طم٘م٘متف ذم ُمٕمٝمد اًمسٞمٜمام
سمٕمٜمقان «اًمٞمقم اًمس٤مسمعش ىمد روي٧م طمٙم٤مي٦م اُمرأة هم٤مدرت اًم٘مٜمٞمٓمرة ًمٞمٚمـ٦م اًمٞمـقم
اًمس٤مدس حلرب طمزيران  .19واًمتل طملم اؾمتٞم٘مٔم٧م ذم اًمٞمقم اًمسـ٤مسمع ًمتٚمـؽ
حلرب 2وضمدت ٟمٗمسٝم٤م ذم همرسم٦م قمـ اعمٙم٤من اًمذي هل ومٞمـف ،وم٘مـررت اًمـتخكم
قمـ يمؾ رء 2وظمرضم٧م ه٤مئٛم٦م ال شمدري أيـ يٛمٙمـ هل٤م أن شمستٕمٞمد ٟمٗمسٝم٤م.
شمرى ُم٤م اًمذي ؾمتٗمٕمٚمف هذه اعمرأة اًمٞمقم ،سمٕمد اؾمتٕم٤مدة اًم٘مٜمٞمٓمرة اعمدُمرة؟!.
ذم اإلضم٤مسم٦م قمغم ُم٤م شمس٤مءًمتف 2يمٜم٧م أؿمٕمر أين قمثرت قمغم ومٞمٚمٛمل الديد.
ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ذهب٧م إمم اًمتٚمٗمزيقن وضمٚمسـ٧م قمـغم اًمٙمٜمبـ٦م "اًمٙمٛمقٟمٞمـ٦م"
أختٞمؾ صقرة هذه اعمرأة 2وأطمـ٤مول اًمٕمثـقرقمغم اًمٓمري٘مـ٦م اًمتـل ؾمـ٠مذح هبـ٤م
ًمرئٞمس اًمدائرة قمـ اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي أٟمقي حت٘مٞم٘مف .وختٞمؾ رد ومٕمٚمف وُمقىمٗمف.
ذم اٟمتٔم٤مر أي أطمد ي٠ميت وخيرضمٜمل مم٤م أٟم٤م سمف 2فمٝمر هٞمثؿ طم٘مـل ُمبٙمـر ًا قمـغم
همػم قم٤مدشمف .ومتٚم٘مٗمتف ىمبؾ أن يتٚم٘مٗمٜمل وطمٙمٞم٧م ًمف ومٙمرة اًمٗمٞمٚمؿ.
ومٍمخ:
 هل ورىم٦م!ايمت٥م!
ؾمٞم٠ميت ًمٓمٗمل وي٘مرأه٤م ويٓمٚمع ًمٗمقق وجيٞم٥م اعمقاوم٘م٦م!
صمؿ أو٤مف:
 أشمٕمرف؟ هذا اًمٗمٞمٚمؿ راح خيٚمٞمٜم٤م ٟمثبـ٧م ومٙمـرة اًمٗمـٞمٚمؿ اًمروائـل اًم٘مّمـػم،سمٕمديـ هذا ومٞمٚمؿ ًمـ يٙمٚمػ يمثػما! .أص ً
ال اًم٘مٜمٞمٓمرة اًمٞمقم ؾمتديق ًمٚمتّمـقير!
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وممثٚم٦م واطمدة! سمٕمديـ صب٤مح ضمزائـري اًمتـل أقمجبتـؽ ذم "اعمـ٤مء واًمٜمـ٤مر"
ضم٤مهزة!.
ه٤م! هل األؾمت٤مذ ًمٓمٗمل وصؾ!
اؾمت٤مذ ًمٓمٗمل ُمٚمص قمٜمده ومٙمرة ومٞمٚمؿ!.
شمقضمف األؾمت٤مذ إمم ـم٤موًمتف وضمٚمس هبدوء يمٕم٤مدشمـف 2وٟمٔمـر إًمٞمٜمـ٤م سم٤مسمتسـ٤مُم٦م
هم٤مُمْم٦م وىم٤مل:
 أوالً ؾم٠مـمٚم٥م ًمٙمام ؿمٞمئ ً٤م ؾم٤مظمٜم ً٤م قمغم طمس٤ميب!.رومع ؾمامقم٦م اهل٤مشمػ وـمٚم٥م صمالصم٦م ىمٝمقة!
صمؿ همٛمس اسمتس٤مُمتف سمٕمٞمٜمٞمف اًمٜم٤مقمستلم 2وٟمٔمر سمٗمْمقل ُمٜمتٔمـر ًا أن يبـدأ أطمـدٟم٤م
اًمٙمالم.
روي٧م طمٙم٤مي٦م اُمرأة شمٕمقد إمم اًم٘مٜمٞمٓمرة شمبح٨م قمــ األًمٗمـ٦م سمـلم ظمرائـ٥م
اًمبٞم٧م اًمذي يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ومٞمف .وشم٘مرر شمٜمٔمٞمػ زاويـ٦م صـٖمػمة واًمب٘مـ٤مء رهمـؿ
أصقات اًمٓمٚم٘م٤مت اعمحٞمٓم٦م هب٤م.
صٛم٧م األؾمت٤مذ ًمٓمٗمل ُمٓمقالً 2صمؿ سمٕم٨م ومحٞمح٤م سم٘مّمد أن ٟمٜمتٔمر اًم٘مٝمقة!.
ضم٤مءت اًم٘مٝمقة وذسمٜم٤مه٤م ودظمٜم٤م وسمٕمد اٟمتٔم٤مر ىم٤مل:
 ومٙمرة ضمٞمدة! .سمٕمد صدور ىمرار اًمتٕمٞملم ؾمتّمقره٤م سم٤مًمت٠ميمٞمد.وم٘مٚم٧م:
 عم٤مذا سمٕمد اًم٘مرار؟ىم٤مل:
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 اآلن ال أؾمتٓمٞمع أن أىمؽمح أي سومٞم٤مت ُم٤مًمٞمـ٦م ىمبـؾ أن شمٙمـقن ُمــ ُمـالكاًمتٚمٗمزيقن ،أٟم٧م اآلن سمدون راشم٥م .طمتك «أذن اًمسـٗمرش ال يٛمٙمــ أن ٟم٘مدُمـف
ًمؽ!.
وم٘مٚم٧م:
 ال ومرق ًمدي! .سمدون سومٞم٤مت ختّمٜمل؟!.دهش وومٙمر ُمـ ضمديد صمؿ شمس٤مءل:
 ممثٚم٦م واطمدة واًمتّمقير يمٚمف ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة؟.دون أن أحلؼ سم٤مإلضم٤مسم٦م شم٤مسمع ىم٤مئال:
 ايمت٥م زم صٗمح٦م واطمدة شمبلم ومٞمٝم٤م اًمٗمٙمرة واًمتّمقر وأقمدك سم٠مظمذ اعمقاوم٘م٦م.قمٍم اًمٞمقم ذاشمف وسمٞمٜمام يمٜم٤م ٟمتسـٙمع ذم "اًمّمـ٤محلٞم٦م" شمقىمـػ هٞمـثؿ ومجـ٠مة
وسمدت قمغم وضمٝمف هلٗم٦م ىمقي٦م.
ٟمٔمرت إمم اًمرصٞمػ اعم٘م٤مسمؾ طمٞم٨م هلػ 2وم٤مؾمؽمىمٜمل وضمف اًمّمبٞم٦م وًمٗمتتٜمل
سم٘مقة.
شم٠مُمٚم٧م هذا اًمقضمف سمٗمْمقل وٟمحـ ٟمٛميض ٟمحقه٤م.
اىمؽمسمٜم٤م ُمٜمٝم٤م واًمِم٤مب اًمذي يراوم٘مٝم٤م .ومحٞم٤ممه٤م هٞمثؿ سمحـرارة واٟمـؼمى ٟمحـقي
ًمٞم٘مدُمٝمام:
 ٟم٤مئٚم٦م األـمرش وزوضمٝمـ٤م طمســ قمـقيتل!ُ .منـطمٞمقن ال قمالىمـ٦م هلـامسم٤مًمسٞمٜمام!.
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ص٤مومحتٝمام وأٟم٤م أشم٠مُمؾ وضمف هذه اعمنطمٞم٦م وأردد ُمع ٟمٗمز "يمـؿ شمِمـبف شمٚمـؽ
اعمرأة اًمتل ؾمتٕمقد ًمٚم٘مٜمٞمٓمرة ذم ُمنموقمل!".
سمٕمد أن اسمتٕمدا 2ؿمٕمرت سم٤محل٤مضم٦م ًمٚمت٠مُمؾ واالٟمٗمراد سمٜمٗمز.
وم٤مومؽمىمٜم٤م وُمْمٞم٧م إمم اًمٙمت٤مسم٦م.
***

هشسوع فيلن زوائي قصري0
"وًمدت اًمّمبٞم٦م ٟمٕمٛم٧م وقم٤مؿم٧م طمٞم٤م ٤م ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة ىمبؾ اإلطمتالل.
اًمٞمقم ٟمٕمٛم٧م ذم اًمٕمنميٜمٞم٤مت .وشمبدو سم٠مهن٤م صبٞم٦م ُمتحررة 2ال شمْمع ؿمٞمئ٤م يٖمٓمل
ؿمٕمره٤م 2وشمرشمدي شمٜمقرة ؾمقداء وىمٛمٞمص أسمٞمض ٟمّمػ يمؿ.
ال شمتٛمٞمز ُمالُمح ٟمٕمٛم٧م سم٠مي ُمٚمٛمح ظم٤مص خيتٚمػ قمـ صب٤مي٤م سمٚمدٟم٤م.
سمٕمد قمقدة اًم٘مٜمٞمٓمرة إًمٞمٜم٤م ُمـ اإلطمتالل 2شمٕمقد ٟمٕمٛمـ٧م إمم اًم٘مٜمٞمٓمـرة ُمـع ُمــ
قم٤مدوا ًمإلطمتٗم٤مل سم٤مؾمتٕم٤مد ٤م وًمٚمٗمرضم٦م قمغم ُم٤م ضمرى عمديٜمتٝمؿ ُمـ دُم٤مر.
ظمالل شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت ُمــ هـذه "اًمٗمرضمـ٦م" ٟمحـس أن ٟمٕمٛمـ٧م شمٖمـقص ذم
داظمٚمٝم٤م 2وخترج ُمـ سملم مجقع اعمتٗمرضملم ومتيض ٟمحق اعمديٜم٦م اعمدُمرة وطمٞمدة.
سمٕمد ُمرور ـمقيؾ ذم اًمِمقارع اعمتٝمدُم٦م 2وسمٕمد سمح٨م سملم أيمقام هـذا اًمـدُم٤مر2
شمٕمثر ٟمٕمٛم٧م قمغم سم٘م٤مي٤م سمٞم٧م ـمٗمقًمتٝم٤م.
شمت٠مُمؾ األؿمٞم٤مء اعمتٝمدُم٦م وُم٤م ضمرى هلذا اًمبٞمـ٧م سمحـػمة وأمل ،شمٕمبـ٨م سمتٗم٤مصـٞمؾ
اًمبٞم٧م 2ومتٜم٘مؾ األؿمٞم٤مء اعمتب٘مٞم٦م ُمـ ُمٙم٤من إمم آظمر سمحريم٦م قمبثٞم٦م ،ومتٙمتِمػ أهن٤م
ىم٤مدرة قمغم شمٖمٞمػم صقرة اًمبٞمـ٧م اًمراهٜمـ٦م .ويتقًمـد ًمـدهي٤م اإلطمسـ٤مس سمـ٤مًم٘مقة
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واًمٓم٤مىم٦م .وشمتحدث إًمٞمٜم٤م ويم٠مهن٤م شمتحدث ُمع ٟمٗمسٝم٤م .ومٜمتٕمرف ُمـ ظمالهل٤م قمغم
ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اعمٙم٤من يمام شمتذيمره وهل صٖمػمة .وطملم شمِمٕمر سم٤مًمٕمٓمش شمٕمثـرقمغم
ىمٓمرات ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اعم٤مء ذم اًمبئر 2ومتبٚمؾ ري٘مٝم٤م ومتسح وضمٝمٝم٤م .وشم٘مرر أن شمٜمٔمػ
زاوي٦م صٖمػمة ُمـ اًمبٞم٧م يمٛمـ يٕمد ومراؿمف.
ذم اعمس٤مء شمستٚم٘مل وشمٜم٤مم رهمؿ أصقات اًمٓمٚم٘م٤مت اًمبٕمٞمدة واعمحٞمٓم٦م هب٤م".
اشمّمٚم٧م سمٜم٤مئٚم٦م األـمرش ودقمق ٤م ًمٚم٘مٝمقة ذم اًمتٚمٗمزيقن.
سم٤مٟمتٔم٤مره٤م رضمقت اعمّمقر اًمٗمقشمقهمراذم أن يٕمـد ٟمٗمسـف ًمٞمّمـقر زم "شمٞمسـ٧م"
ًمقضمف ضمديد.
وطملم طممرت ٟم٤مئٚم٦م اًمت٘مط هل٤م قمدة صقر وهق سمرم ُمسـتٖمرسم ً٤م سمِمـدة ظمٞمـ٤مري
ًمقضمف يمٝمذا.
طم٤مول اعمّمقرسمٕمده٤م اإلٟمٗمراد يبً 2مٞمٕمرب زم قمـ طمرصف وينمح سم٠من صمٛمـ٦م
ممثالت يمثػمات 2رسمام مل يتح زم اًمتٕمرف قمٚمٞمٝمـ سمٕمد .وم٤معمٛمثٚم٦م ذم اًمسٞمٜمام جيـ٥م
أن شمٙمقن ـمقيٚم٦م ومجٞمٚم٦م وضمسده٤م طمٚمق .وأن هـذا ومٞمٚمٛمـل األول! .ومج٤مقمـ٦م
اًمتٚمٗمزيقن يٜمتٔمـرون أن "ي٘مـع" أي خمـرج ضمديـدً 2مٞمبـدأوا سمت٘مريٕمـف طمتـك
يس٘مٓمقه!.
ال أظمٗمل أن هذا اعمّمقر ىمد هب ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمِمؽ إزم.
وم٘مٚم٧م ًمف ًمٜمٜمتٔمر اًمّمقر!.
ًمذًمؽ ُم٤م أن شمّم٤مدوم٧م ُمع اعمخرج حمٛمد زاهر اؾمتدٟم٧م ُمٜمف قمغم قمجؾ ُمبٚمٖمـ ً٤م
صٖمػم ًا ىم٤مئ ً
ال:
 ًمٞمٜم٘مّمؽ زضم٤مضم٦م سمػمة اًمٞمقم ي٤م أسم٤م زاهر!.25

ومٛمْمٞم٧م إمم أطمد اعمختؼمات ًمتحٛمٞمض وـمبع اًمّمقر ُمٜم٤مؿمد ًا أن شمٜمجز اًمٞمقم.
شم٠مُمٚم٧م اًمّمقر ُمٓمقالً ذم اًمٚمٞمؾ وطملم همٗمقت يمٜم٧م أىمقل ًمٜمٗمز:
إهن٤م هل!.
شمذيمرت أين طملم ؿم٤مهدت صقر «اعم٤مء واًمٜم٤مرش ،يمٜم٧م ىمد وىمٕم٧م ذم ؾمحر
األسمٞمض واألؾمقد ًمدى اعمّمقر طم٤مزم سمٞم٤مقمـ٦م .وم٠مظمـذت صـقر ٟم٤مئٚمـ٦م حلـ٤مزم
وشم٠مُمٚمٜم٤مه٤م ُمٕم ً٤م 2ومٜمٔمر إزم سمتب٤مه وذم رأؾمف رء ُم٤م .وىم٤مل زم سمحرارة:
 أـمٚم٥م ٟم٤مئٚم٦م اآلن!.أو٤مف:
ًمــدي ذم اًمٙمــ٤مُمػما اًمســٞمٜمامئٞم٦م أُمتــ٤مر ُمـــ اًمٜمٞمجــ٤مشمٞمػ وأؾمــتٓمٞمع حتٛمٞمْم ـٝم٤م
سم٤مؾمٛمل!.
وهنض قمـ يمرؾمٞمف سمحامؾم٦م وىم٤مل:
 هٞم٤م! ؾمٜمٕمٛمؾ "شمٞمس٧م" ؾمٞمٜمام هلذا اًمقضمف!.ٟمٗمذٟم٤م "اًمتٞمس٧م" ومٕمال .وؿم٤مهدٟم٤م ُمٕم ً٤م اًمٜمتٞمج٦م ًمٞمال قمغم ضمدار خمتـؼم اعم١مؾمسـ٦م
اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام .ومحسٛم٧م ىمراري وسمدا طم٤مزم ؾمٕمٞمدا سمخٞم٤مري هذا.
يمٚمٛم٧م ٟم٤مئٚم٦م سم٤مًم٘مرار 2ومقاوم٘م٧م قمغم اعمٖم٤مُمرة ىم٤مئٚم٦م:
سمجرب!.
سمٕمد يقُملم 2ؾمٕمٞم٧م ًمؽمشمٞم٥م زي٤مرة «اؾمتٓمالعش ًمٚم٘مٜمٞمٓمرة ُمع ٟم٤مئٚم٦م.
ُمع ص٤مقم٘م٦م مت٤مد األول ُمع هـذه اًم٘مٜمٞمٓمـرة 2ىمبٞمـؾ أن شمٕمـقد ًمتحتٚمٜمـل ُمــ
ضمديد 2وأؾم٘مط ذم سمراصمٜمٝم٤م صم٤مٟمٞم٦م .أُمسؽ يب وأظمذ ي٘مقدين ذاك اًمٗمـراغ اًمـذي
26

يسقر ومْم٤مءه٤م .وم٠مُمسٙم٧م سمٜم٤مئٚمـ٦م ودومٕمتٝمـ٤م ًمـؽميمض ذم أرضمـ٤مء هـذا اخلـقاء
واًمّمــٛم٧م اعمريــ٥م 2وًمتتســٚمؼ ريمــ٤مم اًمبٞمــقت واًمــديم٤ميملم 2وًمؽممتــل سمــلم
األٟم٘م٤مض .صمؿ ـمٚمب٧م ُمٜمٝمـ٤م أن شمٗمٕمـؾ أي رء 2أن شمٚمٕمـ٥م وشمبٙمـل وشمبّمـؼ
وشمٜم٤مم ...هٙمذا وهب٤م أظمـذت أرؾمـؿ ومٞمٚمٛمـل الديـد 2وأؾمـتٕمٞمد «اًمروايـ٦مش2
وأحتقل إمم صبل صٖمػم ي٠مظمذ سمٞمده٤م إمم ُمسحقق ديم٤من أيب 2وإمم هب٤مب سمٞم٧م
أُمل 2وإمم اعم٘مؼمة ًمٜمْمع ُمٕم ً٤م قمرىم ً٤م أظممر قمغم ىمؼم ُم٤م .ومٙم٤مٟم٧م صقر ٟم٤مئٚم٦م اًمتل
أراه٤م 2شمتٓم٤مير ذم اهلـقاء وحتـط ذم داظمـكم .أُمـ٤م شمّمـقري ًمٚمٗمـٞمٚمؿ وم٘مـد يمـ٤من
يم٤مألؿمقاك احلبٞمس٦م ذم اًمّمدر.
يمٜم٧م واصم٘م ً٤م ُمـ قمالىمتل اًمقضمداٟمٞم٦م سم٤مًمٗمٙمرةً ،مٙمٜمل سم٘مٞم٧م أطمقم ذم قمٜمٙمبـقت
اًمٕمالىم٦م ُمع ومٞمٚمٛمل اًمس٤مسمؼ «اًمٞمقم اًمس٤مسمعش.
أدرك أن اًمٗمٞمٚمؿ اًمروائل اًم٘مّمػم هق «ومٙمـرةش .وال سمـد هلـذه اًمٗمٙمـرة ُمــ أن
شمٙمقن ُمٙمثٗم٦م ذم ًم٘مٓم٦م .وأن اًمٚم٘مٓم٦م ذم هذا اعمنموع هل :اعمٙم٤من اعمٗم٘مقد.
***

طملم مت٧م اعمقاوم٘م٦م قمغم اًمٗمـٞمٚمؿ وصـ٤مر االؾمـتٓمالع اًمٗمٕمـكم ممٙمٜمـ ً٤م ،يمٜمـ٧م
أطمس أين أطمت٤مج إمم شم٠مُمؾ اعمٙم٤من وطمٞمـد ًا .ومٛمِمـٞم٧م اعمديٜمـ٦م اعمـدُمرة طمجـر ًا
طمجر 2وظمٓمقة ظمٓمقة 2وشمِمٛمٛم٧م هقاءه٤م اخل٤مص وأصٖمٞم٧م حلٗمٞمػ رُمٚمٝمـ٤م
األؾمقد.
يٕمٞمش ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة اآلن اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ ؾمٙم٤مهن٤م األصٚمٞملم 2رسمام ال يتجـ٤موزون
أص٤مسمع اًمٞمديـ 2هؿ أوًمئؽ اًمذيـ مل خيرضمقا ُمٜمٝم٤م ظمالل اطمتالهل٤م اًمٓمقيؾ.
ويم٤مٟم٧م ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ طمٙم٤مي٤مه.
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ظمالل ضمقًمتل سملم هذه اًمب٘م٤مي٤م ُمـ اًمبٞمقت 2سمٞمٜمام يمٜم٧م أقمؼم ُمــ زىمـ٤مق إمم
آظمر 2وضمدت ٟمٗمز ومج٠مة أُم٤مم ُم٤م سمدا زم اُمرأة قمجـقز جمٚمٚمـ٦م سم٤مًمِمـٞم٥م 2قمـغم
رأؾمٝم٤م همٓم٤مء إٟمسدل ىمٚمٞمال 2وُمٙمسقة سم٤مًمسقاد اعمٛمزق وطم٤مومٞم٦م اًم٘مدُملم.
يم٤مٟم٧م دمٚمس قمغم طمجرأؾمقد 2وشمتٙملء سمٛمروم٘مٞمٝم٤م قمغم ؾم٤مىمٞمٝم٤م طمٞم٨م"يمنـة"
ظمبز ي٤مسمس وخممر وحت٤مول أن رس سمّمٚم٦م سملم يدهي٤م.
ًمقهٚم٦م ؿمٕمرت أين أُم٤مم يم٤مئـ ظمراذمً 2مٙمٜمٝم٤م سمٕمد أن دقمٙم٧م اًمبّمٚم٦م وأظمـذت
ىمٓمٕم٦م وووٕمتٝم٤م قمـغم اخلبـز وىمْمـٛمتٝم٤م وأظمـذت شمٚمـقك 2أهمٛمْمـ٧م قمٞمٜمـل
وومتحتٝمام حم٤موالً أن أشم٠ميمد مم٤م أرى!.
مل يٙمـ أطمدا ممـ اًمت٘مٞم٧م هبؿ هٜمـ٤م 2ىمـد طمـدصمٜمل إال قمــ ٟمٗمسـف .ومل يٙمــ زم
ألختٞمؾ أطمدا سملم هذا اًمدُم٤مر.
طملم شمٜم٤مهك إزم صقت ىمْمٛمٝم٤م وطمٗمٞمػ صمقهب٤م 2صمؿ اٟمزي٤مح اًمرُمؾ األؾمقد حت٧م
ىمدُمٞمٝم٤م احل٤مومٞمتلم 2شم٘مدُم٧م ىمٚمٞم ً
ال .ومٚمؿ متٜمحٜمل إًمتٗم٤مشم٦م أو إطمس٤مؾم٤م سمام حيٞمٓمٝم٤م.
شم٘مدُم٧م أيمثر ومبدا يم٠مهن٤م ؿم٤مهدت فمكم قمغم اًمرُمؾ .وم٤مًمتٗمت٧م ٟمحـقي سمآًمٞمـ٦م
وسمال ُمبـ٤مالة 2ومل يبـدوأهن٤م ىمـد ومقضمئـ٧م 2ومـ٠مدارت رأؾمـٝم٤م وقمـ٤مدت ًمتتـ٤مسمع
ـمٕم٤مُمٝم٤م.
سمٕمث٧م سمٛمرطمب٤م!
ومٚمؿ شمرد.
شم٘مدُم٧م ٟمحقه٤م ُمؼمسمر ًاً .مٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ويم٠مهن٤م ال شمريد أن شمسٛمع!.
شمٕمٛمدت اًمتحٞم٦م ُمـ ضمديد ُمع طمريم٦م ُمـ يدي.
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ومبٕمث٧م ظمرير ًا ُمّمحقسم ً٤م سمْمحؽ همري٥م ال هن٤مي٦م ًمف 2يم٠مٟمف صـقت ال صـقرة
ًمف.
ازددت إطمس٤مؾم ً٤م سم٤مًمٖمراسم٦م.
مل أشمذيمر حلٔمتٝم٤م إال «ومٞمٚمٞمٜملش .وم٤مزددت ومْمقال وشم٘مدُم٧م ُمٜمٝم٤م وىمرومّم٧م
ىمب٤مًمتٝم٤م مت٤مُم ً٤م.
ٟمٔمرت إزم 2صمؿ قم٤مدت ووحٙم٧م وحٙمتٝم٤م اًمٖمريب٦م ُمـ ضمديد.
أذت هل٤م سمٞمدي 2ومالطمٔم٧م أن قمٞمٜمٞمٝم٤م ىمد اًمتٛمٕمت٤م 2وسمٕمث٧م "وشمقشمـ٦م" صـقشمٞم٦م
هقضم٤مء 2وم٠مدريم٧م أهن٤م ظمرؾم٤مء.
ومدظمٚم٧م اخلرؾم٤مء ومٞمٚمٛمل 2وظمرضم٧م ٟمٕمٛم٧م ُمـ وطمد ٤م.
سمٕمد أي٤مم ىمٚمٞمٚمـ٦م سمـدأت اًمتّمـقير .وظمـرج اًمٕمـدد اًم٘مٚمٞمـؾ ُمــ اًمسـٙم٤من
ًمٞمتٗمرضمقا 2وسٟم٤م ٟمحـ «اًمٗمرضم٦مش.
هٙمذا متٙمٜم٧م سمٕمد ومؽمة ىمّمػمة ضمد ًا ُمـ قمقديت سمٕمد اًمدراؾمـ٦م 2وإٟمسـج٤مُم٤م
ُمع شمّمقرايت 2وظمروضم ً٤م قمـ اعم٠مًمقفُ 2مـ شمّمقير أول أومالُمل سمال ؾمٞمٜم٤مريق.
يم٤مٟم٧م ُمرضمٕمٞمتل اًمقطمٞمدة هل إطمس٤مد وقمالىمتل اخل٤مص٦م ُمـع اًم٘مٜمٞمٓمـرة
واًمٗمٙمرة اًمتل شمقضمٕمٜمل .شم٤مريمـ٤م ًمٚمٗمـٞمٚمؿ أن يتجسـد ذم اعمقٟمتـ٤مج 2اًمـذي هـق
سم٤مًمٜمسب٦م زم 2اًمٙمت٤مسم٦م األظمػمة ًمٚمٗمٞمٚمؿ.
سمٕمد إٟمتٝم٤مء اًمتّمقير اشمٗم٘م٧م ُمع اعمقٟمتٞمػم ـمٚمٕم٧م اعمٖمريب احل٤ممل سم٤مًمسٞمٜمام 2قمغم
أوىم٤مت اًمٕمٛمؾ يمؾ يقم طملم يٜمٝمل اعمٓمٚمقب ُمٜمف شمٜمٗمٞمذه ُمـ اًمؼماُم٩م اًمٞمقُمٞمـ٦م.
وىمررٟم٤م أن ٟمٕمٛمؾ ؾمقاء ذم اًمٚمٞمؾ أو اًمٜمٝم٤مر .وم٠مٟمجزٟمـ٤م ومـٞمٚمام سمٓمـقل  31دىمٞم٘مـ٦م
سمٕمٜمقان "ىمٜمٞمٓمرة ."97
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صحٞمح أن اًمٗمٞمٚمؿ يم٤من شمٕمبػم ًا قمـ «حلٔم٦مش روائٞم٦مً ،مٙمـ ُمٕم٤ميِمـتل ًمٚم٘مٜمٞمٓمـرة
ظمالل االؾمتٓمالع واًمتّمقير واًمٕمٞمش داظمؾ اًمٗمٞمٚمؿ ظمالل اعمقٟمت٤مج 2أقمـ٤مدين
ُمـ ضمديد ًمٚمرواي٦م 2اًمتل سمدأت يمت٤مسمتٝم٤م ذم اعمرطمٚم٦م األظمـػمة ُمــ دراؾمـتل ذم
ُمقؾمٙمق.
اؾمتخرضم٧م دوم٤مشمري وقمدت إًمٞمٝم٤م سمح٤مل وضمداين ُمٗمٕمـؿ سمـ٤محلامس 2وسمـدأت
اًمٙمت٤مسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م "إلقمالٟم٤مت قمـ ُمديٜم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ىمبؾ احلرب".
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أقمت٘مد أن اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٜمسب٦م زم هل حم٤موًم٦م ًمإلُمسـ٤مك سم٤مًمٚمحٔمـ٤مت واألومٙمـ٤مر
واعمِم٤مقمر اًمتل شمبح٨م ًمٜمٗمسٝم٤م قمـ وؾمٞمٚم٦م ًمتج٤مور اًمتٕمبـػم اًمسـٞمٜمامئل أو حتـؾ
ُمٙم٤مٟمف ذم همٞم٤مسمف .وطملم يتزاُمٜمـ٤م ومـ٢من اًمٙمتـ٤م سمـ٦م شمـٜمٖمٛمس سم٤مًمسـٞمٜمام وشمٜمْمـقي
داظمٚمٝم٤م.
سمٕمد إٟمج٤مز اًمٙمت٤مسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمروايتل 2أظمذت متتٚمٙمٜمل ومٙمرة شم٘مص وضمف اإلٟمس٤من
ذم اًمقاىمع احل٤مزم ذم ؾمقري٤م ،وشمنمحيف سمٙمـ٤مُمػما وصم٤مئ٘مٞمـ٦م ًمٚمٙمِمـػ قمــ اًمٕمـ٤ممل
اًمروطمل داظمٚمف.
ظمالل زي٤مرايت اعمتٕمددة ًمٚم٘مٜمٞمٓمرة 2شم٠مُمٚم٧م يمثػم ًا وضمف وداد ٟم٤مصٞمػ اًمتل سم٘مٞم٧م
ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة ظمالل االطمتالل .ومبدا زم أن وضمٝمٝم٤م ُمـ شمٚمؽ اًمقضمقه اًمتل يٛمٙمـ
ُمـ ظمالًمف شمٚمٛمس روح ص٤مطمبف.
ظمالل ًم٘م٤مءايت هب٤م 2يمٜم٧م أؿمٕمرأٟمف يٛمٙمـ اًمٕمثـقر قمـغم اًمٙمثـػم ُمــ اعمٛمٞمـزات
اًمتٕمبػمي٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمرىمك إمم ُمستقى اًمتٕمٛمٞمؿ.
أظمذت أؾمتٕمٞمد وضمف وداد ٟم٤مصٞمػ وأٟم٤م أطمس أن ُمنموقم ً٤م ؾمـٞمٜمامئٞم ً٤م يؽماُمـك
سملم يدي.
ُمنموع يٛمٙمـ ُمـ ظمالًمف اًمبح٨م قمـ رء يٖم٤ميراالطمتالل 2وخيتٚمػ قمـ ُمـ٤م
رأيتف ذم األومالم اًمتل صقرت ُمٕمٝم٤م.
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رسمام يم٤من يستٝمقيٜمل ذم هذا اعمرأة إظمتالومٝم٤م .وم٘مد يمٜم٧م أختٞمـؾ وأٟمـ٤م أراهـ٤م
يم٠مهن٤م ًمتقه٤م ىمد ظمرضم٧م ُمـ اًمِم٤مؿم٦م وىمٗمزت ُمـ ومٞمٚمؿ ؾمٞمٜمامئل ُم٤مً 2مٕمٚمف ومـٞمٚمؿ
ُمـ أومالم ضمريت٤م ضم٤مرسمق 2اًمتل قمغم ُم٤م يبدو أهن٤م ذم صب٤مه٤م يم٤مٟم٧م شمِمبٝمٝم٤م.
ازداد إطمس٤مد سمذًمؽ طملم يمٜم٧م أراه٤م شمٕمٞمش طمٞم٤م ٤م شم٘مرأ اًمٙمت٥م واًمرواي٤مت
وشمٙمت٥م اًمرؾم٤مئؾ واعمذيمرات وشمتحدث اًمٗمرٟمسٞم٦م واإلٟمٙمٚمٞمزي٦م سمٓمالىم٦م.
ذم اًمبٞم٧م اًمـذي شمٕمـٞمش ومٞمـف وداد 2يمٜمـ٧م أؿمـٕمر أن وراء هـذه اًمٙمث٤مومـ٦م ُمــ
اًمٜمب٤مشم٤مت واألزه٤مر اًمتل متأل اًمبٞم٧م 2ال سمد وأن يٙمقن هٜم٤مك إطمسـ٤مس قمٛمٞمـؼ
سم٤مًمقطمدة .ومٝمل شمٕمٞمش وطمٞمدة ُمع قمدد يمبػمُمـ اًم٘مٓمط.
ذم اًمبٞم٧م اًمذي أؾمـٙمٜمٝم٤م اعمحتٚمـقن ومٞمـف 2سمٕمـد أن اىمتٚمٕمقهـ٤م ُمــ ُمٜمٓم٘مـ٦م
"احلٛم٦م" 2هٜم٤مك همروم٦م شمبدو وومؼ األصم٤مث اعمقضمـقد ومٞمٝمـ٤م 2سم٠مهنـ٤م يم٤مٟمـ٧م همرومـ٦م
ًمْمٞمقف ؾمٙم٤مٟمف اًمذيـ ٟمزطمقا قمٜمف.
شمريم٧م وداد يمؾ رء ذم ُمٙم٤مٟمفً 2مٙمـ اًم٘مٓمط اًمتل شمٕمٞمش ُمٕمٝمـ٤م 2طمقًمتٝمـ٤م
إمم همروم٦م وٞمقومٝم٤م هل .أُم٤م اعمٓمبخ طمٞم٨م شمتٜمـ٤مول ـمٕم٤مُمٝمـ٤م وهـل شمسـتٛمع إمم
األظمب٤مر سمٙمؾ اًمٚمٖم٤مت 2وم٢مٟمؽ دمـد ٟمٗمسـؽ سمـلم ريمـ٤مم ُمــ اًمٕمٚمـ٥م اعمٕمدٟمٞمـ٦م
اًمٗم٤مرهم٦م عمختٚمػ األـمٕمٛم٦م اعمحٗمقفم٦م 2واًمتل قمغم ُم٤م يبدو أهنـ٤م اطمتٗمٔمـ٧م هبـ٤م
رسمام ًمتحس٥م أي٤مم االطمتالل اًمٓمقيٚم٦م.
ال أقمرف عم٤مذا سمدا زم أن شم٘مص ورؾمؿ هذه اًمِمخّمٞم٦م ُمـ اًمّمٕم٥م أن يتح٘مؼ
ذم ومٞمٚمؿ ىمّمػم.
***
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ُم٤مشم٧م اًمٞمقم "أم يمٚمثقم".
يبدو زم ذم همٞم٤مب هذه اعمٖمٜمٞم٦م 2صمٛم٦م ُم٤م يقطمل سمبداي٦م همٞم٤مب ًمٕمٍم قمِمٜم٤م شم٠مًم٘مف.
شمرى أيٛمٙمـ ًمٗمٞمٚمؿ أن يرؾمؿ ذاك اًمٕمٍم دون أن شمٙمـقن أم يمٚمثـقم أطمـد
ومْم٤مءاشمف اًمتل هل ٟمٙمٝمتف؟!.
يِمٖمٚمٜمل اًمٞمقم يمثػما أن أمتٙمـ ُمـ حت٘مٞمؼ ومٞمٚمؿ 2أو أن أمتٙمـ ُمـ شمّمقيره قمـغم
األىمؾ 2ىمبؾ أن أؾم٤مق إمم اخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م اًمتل ىمد شمٓمقل ًمـثالث ؾمـٜمقات.
وروطمل ٗمق أن يٙمقن هذه اعمرة ومٞمٚمام وصم٤مئ٘مٞم٤م وًمٙمـ قمغم ـمري٘متل.
أضمد ٟمٗمز طم٤مًمٞم٤م أُم٤مم ؿمخّمٞمتلم:
إُم٤م وداد ٟم٤مصٞمػ أو اخلرؾم٤مء! .واإلصمٜمت٤من ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة ُمـ ضمديد.
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شمتٜم٤مىمؾ األظمب٤مر اًمٞمقم أن اًمدُمقع شمرىمرىم٧م ذم قمٞمٜمل يمٞمسـٜمجر سمـ٤مألُمس...
وم٘مد ادقمك أن أُمريٙم٤م وإهائٞمؾ قم٤مؿمت٤م سم٤مألُمس يقُم ً٤م طمزيٜم ً٤م.
ُمٜمذ صب٤مح اًمٞمقم أظمذت اًمٓم٤مئرات احلرسمٞم٦م حتقم ذم ؾمامء دُمِمـؼً .م٘مـد قمـ٤مد
ؿمبح احلرب ُمـ ضمديد.
ذم اًمتٚمٗمزيقن أظمذ اإلداريقن يتب٤مدًمقن اًمس١مال:
ُمـ اًمذي ؾمٞمّمقر احلرب اًم٘م٤مدُم٦م؟.
وسمدأ اًمتٗمٙمػم سم٢مقمداد جمٛمققم٤مت ًمٚمتّمقير.
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أفمـ أن اإلدارة شمتس٤مءل شمرى سم٠مي ُمـ اعمخرضملم اعمتٙمدؾمـلم ذم دائـرة
اإلٟمت٤مج ؾمٜمبدأ؟ .ومٝمؿ القمٛمؾ هلـؿ إال ذب اًم٘مٝمـقة وشمـدظملم اًمسـج٤مئر
وٟم٘مد اًمٜمٔم٤ممً .مٙمـ هذه اإلدارة مل شمٙمتِمػ سمٕمد 2أٟمف ال يقضمد أي ُمـؽم ُمــ
األومالم اخل٤مم ًمٚمتّمقير! .وأهن٤م ؾمتتبلم أيْم ً٤م أن «اًمٜمٞمجـ٤مشمٞمػش اًمـذي شمـؿ
ذاؤه ُمٜمذ أؿمٝمر 2وصؾ إمم اعمٓم٤مر ُمٜمذ ومؽمة ـمقيٚمـ٦مً 2مٙمــ أطمـدا مل يٕمثـر
قمٚمٞمف.
طمٞمٜمٝم٤م ال سمد ًمإلدارة ُمـ أن شم٘مرر ذاء "ٟمٞمج٤مشمٞمػ" ضمديد 2ىمبـؾ أن شمٗم٤مضمئٝمـ٤م
احلرب وال شمتٛمٙمـ ُمـ شمّمقيره٤م!.
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واًمٞمقم شمؿ اهمتٞم٤مل ومٞمّمؾ ُمٚمؽ اًمسـٕمقدي٦م اًمـذي وم٘مـدوا اًمسـٞمٓمرة قمٚمٞمـف
قمٜمدُم٤م "ريمبتف" ومٙمرة حترير اًم٘مدس.
أُم٤م صدي٘مل أيٛمـ وم٘مد أدظمؾ إمم اعمستِمٗمك ذم طم٤مًم٦م اخلٓمر.
فقساحمـل أيؿـ هذا؛
مقتا ـان أو حقا!.
ؾلكا ال أتذـر افققم أبدا مـ هذا افصديؼ أيؿـ افذي ـتبت ظـف أكـف دم حافـة
اخلطر؟
ال أتذـره وال ماذا جرى فف بعد حافة اخلطرهذه .فؽـل أتذـر مـ هق ادؾـؽ
ؾقصؾ وأمخـ داذا اؽتقؾ.
***
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ُمع شمراضمع ؿمبح احلرب ىمٞم٤مؾم ً٤م إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمبؾ أي٤مم ،دقم٤م اعمدير اًمٕمـ٤مم
ًمإلذاقم٦م واًمتٚمٗمزيقن اعمخـرضملم إمم اًمٖمـذاء .ومالطمـ٧م اًمٗمرصـ٦م األُمثـؾ ًمٜمـ٤م
يمسٞمٜمامئٞملم يمل ٟمٚمٝم٨م الؾمتثامره٤مً 2مٞمس سم٤مأليمؾ سمؾ سم٤محلقار ُمع اعمـدير اًمٕمـ٤مم
الديد وحم٤موًم٦م إىمٜم٤مقمف سم٤مًمسٞمٜمام اًمتل ٟمريد أن ٟمح٘م٘مٝم٤م.
ذم ُمٙمتبف ىمبؾ أن ٟمخرج إمم اًمٖمداء 2زارشمف ُمٖمٜمٞم٦م ُمٕمرووم٦م 2وم٘مدُمٝم٤م ًمٜمـ٤م يمٗمٜم٤مٟمـ٦م
يمبػمة!.
وم٠مطمس٧م هل سم٤مًمزهقً 2مٙمٜمٝم٤م ُم٤م ًمبث٧م أن سمدت ويم٠مهن٤م شمٕمٞمش حلٔم٦م طمزيٜم٦م.
ىم٤مًم٧م سم٠مؾمك:
 ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ مل يّمٗمٜمل أطمد هبذه اًمّمٗم٦م!.طملم سمدأت شمتحدث قمـ اًمٗمـ ذم سمٚمدٟم٤م 2مل يٙمـ أُم٤مُمل إال أن أشم٠مُمـؾ ؾمـٞم٘م٤مهن٤م
الٛمٞمٚم٦م ،وأن أٟمٔمر إمم وضمٝمٝم٤م اًمذي سمـدا زم سمـ٤مًمرهمؿ ُمــ هـذه اًمٙمٛمٞمـ٦م ُمــ
األصب٤مغ اعمختٚمٗم٦م 2سم٠مٟمف وضمف ذو ٟمٙمٝم٦م سمٞمئٞم٦م مجٞمٚم٦م.
سمٞمٜمام يمٜم٧م أختٞمؾ صقر ٤م شمٖمٜمل وشمرىمص ذم ُمٚمٝمـك "اًمِمـٝمرزاد" ذم دُمـر2
ومقضمئ٧م هب٤م شم٘مقل زم سم٠مهن٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ اعمدير اًمٕم٤مم سم٠مين أومٙمر أن اىمؽمح قمٚمٞمٝمـ٤م
دور ًمت١مديف ذم اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي أريد حت٘مٞم٘مف! .ومٖمب٧م ُمـع ٟمٗمزـ حلٔمـ٦م 2قمِمـ٧م
ظمالهل٤م شمٞمٝم ً٤م هم٤مُمْم ً٤م .صمؿ ُم٤م ًمبث٧م أن ؾمٛمٕمتٝم٤م شم٘مقل وهـل شمْمـحؽ وشمٜمحٜمـل
ىمٚمٞمال إمم األُم٤مم ألـمؾ قمغم اًمْمقء األؿمٝمك ًمّمدره٤م:
 ًمٙمٜمل ؾم٠مرومض ألين طمٞمٜمٝم٤م ًمـ أيمقن أٟم٤م!.سمٕمد أن هم٤مدرشمٜم٤م 2أظمذ اعمدير اًمٕم٤مم يٚمٕمـ هذا اعمقىمع اًمذي يمٚمػ سمف 2واًمذي
يْمٓمر ُمٜم٤موؾ سمٕمثل ُمثٚمف أن يست٘مبؾ ومٜم٤مٟم٤مت هبذا الامل وهذا اًمتٕمري.
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ًمٙمٜمٜم٤م ذم اًمٖمداء مل ٟمؽمك ًمف اًمٗمرص٦م ًمٞمٝمٜم٠م سمٓمٕم٤مُمف .وم٘مـد أظمـذ يمـؾ واطمـد ُمٜمـ٤م
حيدصمف قمـ األومالم اًمتل يٜمقي أن حي٘م٘مٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف .وطملم ـمرح أطمـدٟم٤م ومٙمـرة
ًمسٚمسٚم٦م ُمـ األومالم اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م شم٘مقم قمغم ُمٗمٝمقم "اًمسبؼ اًمّمحٗمل" 2سمحٞمـ٨م
يٛمٙمٜمٜم٤م وصم٤مئ٘مٞم٤م شم٘مديؿ ُم٤م حيدث ذم سمٚمدٟم٤م اآلن 2شمٕمثرت اًمٚم٘مٛم٦م ذم طمٚم٘مف وٟمٔمـر
إًمٞمٜم٤م سمحذر وريب٦م 2يم٠مٟمف يتس٤مءل إمم أيـ يريد ه١مالء أن يقدوا يب؟.
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أُم٤م ُمدير اًمتٚمٗمزيقن الديد وم٘مد ـمٚم٥م ُمٜمل أن أىمدم ًمـف يمت٤مسمـ٤م 2قمــ ُمـ٤مذا
ؾمٞمدورُمنموع اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي اىمؽمطمتف سمٕمٜمقان «اًمذايمرةش؟ .وأن أووـح ُمـ٤مذا
أريد أن أىمقل ُمـ ظمالًمف!.
صمؿ أو٤مف ىم٤مئال:
 إن وداد ٟم٤مصٞمػ اًمتل شمرهم٥م أن شمٙمرس ومٞمٚم ًام قمٜمٝم٤مً 2مـديٜم٤م ٟمحــ إؿمـ٤مراتاؾمتٗمٝم٤مم طمقهل٤م! ال سمد زم ُمـ اًمتِم٤مور طمقهل٤م ُمع الٝم٤مت اعمس١موًم٦م.
وأو٤مف سمٚمٝمج٦م ال ختٚمق ُمـ اًمتحذير وم٘م٤مل سم٠مٟمف شمٜم٤مهك إمم ُمس٤مُمٕمف 2سم٠مين دائـام
ًمدي أومٙم٤مر شمدور ذم رأد ختتٚمػ قمـ ُم٤م أيمتبف وأىمدُمف! .ومحذرين ُمـ ذًمـؽ
ذم ُم٤م ؾم٠ميمتبف ًمف.
طملم أراد أن يٜمٝمل اًمٚم٘م٤مء ىم٤مل:
 أيمت٥م زم اًمٗمٙمـرة وؾمـٜمبح٨م اعمنمـوع وٟم٘مـدر ٟمحــ ومـٞمام إذا يمـ٤من األُمـريستحؼ.
ظمرضم٧م ُمـ ُمٙمتبف وأٟم٤م أؿمٕمر سم٤مالؾمتٞم٤مء اًمِمديد.
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ذم اًمٔمٝمػمة همٓمس٧م ذم ىمٞمٚمقًم٦م ؿم٤مهدت ٟمٗمز ومٞمٝم٤م أهمـرق ذم سمحـػمة ُمــ
الػم اًمس٤مظمـ.
ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ىمدُم٧م ًمف اعمنموع.
***

"الراكسج".
ومٞمٚمؿ شمسجٞمكم .أسمٞمض وأؾمقدُ 23 .مؿ .صمالصمقن دىمٞم٘م٦م.
يسٕمك اًمٗمٞمٚمؿ إمم شمّمقير اًمتٗم٤مصٞمؾ احلٞم٤مشمٞم٦م ًمٞمـقم واطمـد ُمــ طمٞمـ٤مة وداد
ٟم٤مصٞمػ ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة اعمدُمرة .هذه اعمرأة واطمدة ُمـ األؿمخ٤مص اًمذيـ قم٤مؿمقا
ذم اًم٘مٜمٞمٓمرة أصمٜم٤مء اطمتالهل٤م 2وفمٚمقا ومٞمٝم٤م رهمؿ االطمتالل.
اًمتٗم٤مصٞمؾ احلٞم٤مشمٞم٦م اًمٞمقُمٞم٦م اًمتـل ؾمٜمّمـقره٤م 2ؾمـٞمتؿ شمريمٞمبٝمـ٤م ذم اًمٗمـٞمٚمؿ ُمــ
ظمالل طمديثٝم٤م ُمع اًمٙم٤مُمػما .وؾمـٞمتخذ يمالُمٝمـ٤م ذم اًمبدايـ٦م ـمـ٤مسمع اعمقٟمقًمـقج
اًمداظمكم صمؿ يتحقل شمدرجيٞم ً٤م إمم هد ُمٕمٚمـ.
ومتستٕمٞمد وداد ٟم٤مصٞمػ ظمالل طمديثٝم٤م اعمراطمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل قم٤ميِمتٝم٤م ؿمخّمٞم ً٤م
ظمالل طمٞم٤م ٤م وشمٜم٘مال ٤م سملم ُمٍم وومٚمسـٓملم واألردن وًمبٜمـ٤من وؾمـقري٤م .ودور
احلرب ذم شمٜم٘مال ٤م ُمٜمذ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م األومم طمتك اًمقىم٧م احل٤مرض.
اًمذايمرة اًمتل شمستٕمٞمده٤م وداد ٟم٤مصـٞمػ 2هـل ذايمـرة ؿمخّمـٞم٦م ُمتداظمٚمـ٦م
وُمتامزضم٦م شمبٕم ً٤م ًمألصمر اًمٜمٗمز اًمذي يرشمسؿ ومٞمٝمـ٤م 2دون أن شمٙمـقن ىم٤مئٛمـ٦م قمـغم
اًمسٞم٤مق اًمت٤مرخيل ًمألطمداث.
يتٓمٚم٥م شمّمقير هذا اعمنموع:
 يقم واطمد ًمتسجٞمؾ صقيت وم٘مط حلديثٝم٤م واحلقار ُمٕمٝم٤م.37

 أرسمٕم٦م قمنم يقُم ً٤م ًمٚمتّمقير .ؾمبٕم٦م أي٤مم ُمٜمٝم٤م صقرة وصـقت ،وؾمـبٕم٦م أيـ٤ممأظمرى صقرة وم٘مط.
 ال حيت٤مج اًمتّمقير إمم ُمٕمدات ؾمٞمٜمامئٞم٦م ظم٤مص٦م .وم٘مط يمـ٤مُمػما واًم٘مٚمٞمـؾ ُمــُمٕمدات اإلو٤مءة .يرضمك اعمقاوم٘م٦م.
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ذهب٧م اًمٞمقم إمم اًمتٚمٗمزيقن ذم وىم٧م ُمبٙمر سم٠مُمؾ أن أمتٙمـ ُمـ ًم٘مـ٤مء ُمـدير
اًمتٚمٗمزيقن وُمٕمروم٦م رأيف ذم ُمنموع اًمٗمٞمٚمؿ.
إين أؾمٕمك أن أطم٤مول اًمتّمقير ىمبؾ االًمتح٤مق سم٤مخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م اًمتل ي٘مؽمب
ُمققمده٤م سمنقم٦م يمبػمة.
حتدصم٧م ذم اًمبداي٦م ُمع رئٞمس دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل ،ومتٜم٤مول األوراق اًمٞمقُمٞم٦م
اًمتل جي٥م شمقىمٞمٕمٝم٤م ًمٞمتخذه٤م طمج٦م ًمالًمت٘م٤مء سمٛمـدير اًمتٚمٗمزيـقن وؾمـ١ماًمف قمــ
اعمنموع.
صٕمدٟم٤م ُمٕم ً٤م إمم اعمدير 2ومتبلم أٟمف ذم إضمتامع 2وسمٕم٨م ًمٜم٤م ُمع ؾمٙمرشمػمشمف سم٠مٟمـف
ؾمٞمتّمؾ سمٜم٤م ذم اًمدائرة طملم يٜمتٝمل االضمتامع.
اًمس٤مقم٦م اآلن اًمث٤مٟمٞم٦م فمٝمر ًا وٟمحـ ٟمٜمتٔمر.
هم٤مدر رئٞمس اًمدائرة وشمريمٜم٤م ذم هذه اًمٖمرومـ٦م وٟمحــ "ُمتٙمقؿمـلم" طمـقل
اعمّمقر اًمسٞمٜمامئل أمحد أسمق ؾمٕمده اًمذي يروي ًمٜم٤م ُمٖم٤مُمراشمف اًمٕمجٞمب٦م ُمع اًمثقرة
واًمٜمس٤مء ذم أرشمػمي٤م.
ىمبٞمؾ أن أهم٤مدراًمتٚمٗمزيقن صٕمدت إمم ُمٙمت٥م اعمدير ومٚمؿ أضمد أطمدا.
***
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ُمع شم٠مظمر اعمقاوم٘م٦م قمغم ُمنموع ومٞمٚمؿ "اًمذايمرة" 2دومٕمتٜمـل طم٤مًمـ٦م االٟمتٔمـ٤مر
عمراوم٘م٦م هٞمثؿ طم٘مل ذم ؾمٗمره إمم اًمٗمرات ًمتح٘مٞمؼ ومٞمٚمٛمف «اًمسدش.
اًمٙمثػم ُمـ األؾمب٤مب شمِمدين ًمرطمٚم٦م يمٝمذه .إهن٤م ومرصـ٦م سم٤مًمٜمسـب٦م زم ًمزيـ٤مرة
ُمٜمٓم٘م٦م الأقمرومٝم٤م 2وًمٚمتٕمرف قمغم ُمنموع «اًمسـدش .سم٤مإلوـ٤موم٦م ًمـذًمؽ يمقهنـ٤م
ومرص٦م ًمزي٤مرة دير اًمـزور واًمرطمبـ٦م واًمتٕمـرف قمـغم أُمـ٤ميمـ اعمٜم٤مسمـ٧م اًمٕم٤مئٚمٞمـ٦م
ًمّمديؼ حيدصمٜم٤م قمٜمٝم٤م دائام.
يمام أين ُمٕمٜمل ظمالل اًمرطمٚم٦م سم٤محلقار ُمع هٞمثؿ طمقل األومٙم٤مراًمتل يٕمت٘مده٤م قمـ
اًمٗمٞمٚمؿ اًمتسجٞمكم 2واًمتل شم٘مقم قمغم إقم٤مدة إٟمت٤مج احلدث اًمقصم٤مئ٘مل روائٞم٤م.
يمام ومٕمؾ ذم ومٞمٚمٛمف «ُمٝمٛم٦م ظم٤مص٦مش 2ومحلم أراد احلدي٨م قمـ اىمتح٤مم اًمقطمدات
اخل٤مص٦م ًمٚمجٞمش عمرصد ضمبؾ اًمِمٞمخ ذم سمداي٦م طمـرب  292ضمـ٤مء سمـٜمامذج ُمــ
"اعم٘متحٛملم" 2وأظمذ يٕمٞمد ُمـ ظمالهلؿ سمٜمـ٤مء طمـدث اإلىمتحـ٤مم ويٕمٓمـل هلـؿ
اًمٗمرص٦م ًمٞمتحدصمقا قمـ اٟمتامءا ؿ االضمتامقمٞم٦م .ذم حم٤موًم٦م ًمٚم٘مقل:
أن اًمٗم٘مراء هؿ اًمذيـ صٜمٕمقا احلدث.
يبدو زم أٟمف سم٤معمٕمٜمك ذاشمف يريد اًمتقضمف إمم ُمٜمٓم٘م٦م "اًمسد" ًمٞمبلم ُمــ اًمـذي
يبٜمل ؾمد اًمٗمرات ويٙمِمػ قمـ احل٘مٞم٘م٦م ذا ٤م.
قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م اإلضمتامقمٞمـ٦م هلـذا اعمسـٕمك 2ومـ٢مين أطمـس سمتـداظمؾ
األومٙم٤مر وشمٖمٚم٥م اًمٜمٔمرة األيديقًمقضمٞم٦م قمـغم ال٤مٟمـ٥م اًمسـٞمٜمامئل 2ممـ٤م يـ١مدي
سم٤مًمٜمتٞمج٦م إمم أن يتٖمٚم٥م اًمِمٕم٤مر قمغم اًمٗمٞمٚمؿ ومٞمٗم٘مده اًمٜمٔمرة اًمسٞمٜمامئٞم٦م اخل٤مص٦م سمف
ًمٚمحدث اًمرئٞمز يمٙمؾ وعمقىمٗمف يمسٞمٜمامئل.
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أؿمٕمرقمدم ٟم٘م٤مء اعمرضمٕمٞم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م 2وسم٠من اعمٝم٤مرة احلرومٞمـ٦م ال شمٙمٗمـل إلٟم٘مـ٤مذ
اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ُمـ اًمس٘مقط ذم سمراصمـ اًمِمٕم٤مر.
يٕمٜمٞمٜمل احلقار واًمٜم٘م٤مش طمقل هذه اًم٘مْم٤مي٤م ًمٜمدىمؼ ُمٕمـ٤م ُمٗمٝمقُمٜمـ٤م اًمت٤مئـف سمـلم
اًمروائٞم٦م واًمتسجٞمٚمٞم٦م .وم٠مٟم٤م أقمت٘مد أن األومٙم٤مراًمتل يسـٕمك هلـ٤م هٞمـثؿ 2شمتـداقمك
وشمْمٛمر أُم٤مم اًمٓم٤مىم٦م اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م ًمٚمحدث.
خالل هذه افرحؾة تعرؾت ظذ ادـطؼة وصاهدت ظؿؾقة بــاء افسـد وادـدن
ادجاورة.
ـاكت افسقاشة واحلقار افسقاد مع افـاس هل احلـاةرة دائـام ،بـؾ أـثـر مــ
افالزم .وتدل ظذ األشئؾة افتل يعقشفا افـاس دم خمتؾػ ادـاضؼ افتل زركاها.
وجتربتـا كحـ افذيـ ــا ظائديـ مـ جتربة افعقش دم مقشؽق؛ ـاكت جتعـؾ
إجاباتـا ؾؽريـة وصـارمة .وـاكـت افسـقـام هـل افغائـب األــز دم تؾـؽ
األشئؾة.
أتاحت يل هذه افزيارة افتامس ادباذ مع شقـام يطؿـ هقـثؿ فتحؼقؼفـا،
وفعبت دور ًا أـثر وضقح ًا دم تباظد اهلقاجس افسـقـامئقة ادحضـة ،بـغ مـا
أريده مـ افسقـام وما يريده هقثؿ ،بكف افـظرظـ افتذوق ادتبادل افذي ــا
كحسف ؾقام حيؼؼف ـؾ مـا.
ـام أتاحت افتعرف ظذ مدن حقض افػرات افؽبرة وافصغرة وظذ صبايا
وظجائز وأماــ حلظات ومراحؾ مـ ضػقفة هقثؿ.
وأظتؼد أن هـذه افزيـارة هـل افتـل وضـعت دم داخـع افبـذور دؼـوع
شقـامئل ظـ هذه ادـطؼة؛ مل يت يل أن أحؼؼـف إال بعـد أن أهنقـت خـدمتل
افعسؽرية.
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5/4
شمٚم٘مٞم٧م ُمـ اعمدير اًمٕم٤مم يمت٤مب ؿمٙمر ذيٚمف سمٙمٚمٛم٦م "ُمؼموك" سمٛمٜم٤مؾمب٦م قمرض
ومٞمٚمؿ "ىمٜمٞمٓمرة  "97قمغم سمٕمـض اعمحٓمـ٤مت اًمٕمرسمٞمـ٦م طمٞمـ٨م ًم٘مـل اؾمتحسـ٤مٟم ً٤م
وشم٘مدير ًا واؾمٕم ً٤م.
ًمٙمل أصقر ومٞمٚمؿ "اًمذايمرة" ىمبؾ االًمتح٤مق سم٤مخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م اًمذي همدا
ىمريب٤م 2وم٘مد واوم٘م٧م قمغم اًمبدء سم٤مًمتّمقير سمنموط صٕمب٦م ورسمام همػم ُم٘مبقًم٦م .ومٚمؿ
يستٓمع اعمّمقر ؾمـٛمػم ضمـؼم أن يِمـ٤مريمٜمل اًمٕمٛمـؾ 2واوـٓمررت أن يٙمـقن
ُمّمقري حمٛمد اًم٘م٩م 2اًمذي مل شمٙمـ دمرسمتل ُمٕمف ذم ومٞمٚمؿ اًمدسمٚمقم ُمروٞم٦م.
سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمتّمقير 2وُمِم٤مهدة اعم٤مدة اًمٗمٞمٚمٛمٞم٦م اعمّمقرة 2ؿمٕمرت أن اًمٗمٞمٚمؿ ىمد
شمؿ وأده .ومل يٙمـ أُم٤مُمل ذم اًمٚمحٔم٦م اًمراهٜم٦م إال اًمّمٛم٧م.
شمريم٧م اعمقاد اعمّمقرة ذم ظمزائـ اعمقٟمت٤مج 2وأظمذت أومٙمـر وأطمـ٤مول أن أضمـد
طمال.
حغ أشتعقد افققم صقرة ادصقر حمؿد افؼج أصعر بافشػؼة.
ؾلكا ال أظرف ظـ مصر هذا ادصقر أي رء؛ وال أيـ هق اخن؟ وهـؾ هـق
حل؟!.
ـؾ ما أظرؾف ظـف افققم؛ ـان ؿد تــاهك إيل بلكـف ؽـادر شـقريا إػ مقشـؽق
حقث زوجتف افروشقة وأوالده.
يبدو أن ذاـريت بعدها مل حتتػظ إال بـلفقان باهتـة؛ وبـلن زوجتـف ماتـت
"ـحقفقا" بعد شػره .أتذـر وجف هذه ادـرأة ــام ــان دم شــتـا األوػ دم
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مقشؽق؛ حغ ـاكت تستؼبؾـا مــ وراء «افطــاجرش افؽبـرة ــؾ ؽـداء دم
مطعؿ افطؾبة؛ ؾتؽقن ؿد ذبت زجاجة افػقدـا ـؾفا.
ـاكت تسك أمامـا بؿغرؾة ـبرة وتكخ دم وجقهـا:
 مـ أي ضـجرة؟!وما أن ــا كشر فطـجرة ما مـ افطـاجر افعديدة أمامفا؛ تؽقن ؿد رمـت دم
افصحـ مغرؾتغ وهل تؼقل:
 يع بعده!.مل كدر متك وـقػ حصؾت بقـفا وبغ افؼج كظرة احلب! ؾبعد ظدة صفقر
مـ مغارؾفا دم صحقكـا تزوجفا افؼج.
***

دم ـتابتل فققمقات تؾؽ ادرحؾة بدا يل أكـا:
ــا كعقش وــلن احلقـاة فقسـت إال هـذه «احلؿـلةش ادتصـاظدة مــ افؽـالم
وافـؼاش وافكاع واالختالؾات افققمقة .وال يشغؾـا رء إال افسقـام.
ًم٘مد ُميض زُمـ ال سم٠مس سمف قمغم ُم٤م ضمرى ذم ُم١مؾمسـ٦م اًمسـٞمٜمام 2وأصـبح أُمـر ًا
واىمٕم ً٤م .واشمْمح قمٛمٚمٞم٤م اعمٕمٜمك واًم٘مّمد ُمــ هـذا اًمتٖمٞمـػم .ومدالالشمـف أظمـذت
شمتجغم ًمٞمس ذم شمٚمؽ اًمٙمدُم٤مت اًمزرىم٤مء قمغم وضمف اًمسٞمٜمام وم٘مط 2سمـؾ ذم اٟمت٘مـ٤مل
اًمِم٘م٤مق واًمٍماع سمـلم اًمسـٞمٜمامئٞملم إمم اًمٕمٚمــ .وحتقًمـ٧م اًمٕمالىمـ٤مت اعمٝمٜمٞمـ٦م
واإلسمداقمٞم٦م إمم ومْم٤مء ُمـ اًمتقضمس واحلذر واًمريب٦م.
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ًم٘مد همدا اًمتّمٜمٞمػ اعمسبؼ اًمّمٜمع 2واال ٤مُم٤مت اعمٕمدة ؾمٚمٗم٤م 2وًمٞمٛم٦م ؾم٤مظمٜم٦م ال
يٜم٘مّمٝم٤م إال رش اًمبٝم٤مرات اعمتٛمثٚم٦م سم٤معمزاودات االيديقًمقضمٞم٦م.
مل يٙمـ ُمـ اًمقاوح سمٕمد 2أن هذا اًمِم٘م٤مق يٕمٙمس ذم ضمقهره ساقم ً٤م سمـلم
ُمٜمٔمقريـ وومٝمٛملم ًمٚمسٞمٜمام .وأٟمـف ذم آظمـر اعمٓمـ٤مف 2هـق دالًمـ٦م قمـغم الـدل
األسمدي سملم اعمقهب٦م واًمالُمقهب٦م.
وأن اًمقوع اًمسٞم٤مد ذم سمٚمدٟم٤م أصبح يتٞمح سمسٝمقًم٦م "اًمت٠مويؾ" سم٤مإلشمٙم٤مء قمـغم
اًمسٞم٤مؾم٦م.
سم٤مًمٜمسب٦م ًمٙمثػم ُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم يمـ٤من "ُمٝمرضمـ٤من دُمِمـؼ ًمسـٞمٜمام اًمِمـب٤مب"
ىمدهمدا ُمرضمٕم ً٤م يٕمؼم سمّمقرة ص٤مرظم٦م قمـ ٟمٔمر ؿ ًمٚمسٞمٜمام 2وقمــ هقيـ٦م اًمٚمٖمـ٦م
اًمتل يبحثقن قمٜمٝم٤م ًمٚمقصقل إمم ؾمٞمٜمام ضمديدة.
واًمٍماع سملم اًمسٞمٜمامئٞملم ذم اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام أيمثر طمدةً .مٙمقهنؿ اًمٞمقم
إُمــ٤م ؾمــٞمٜمامئٞمقن اؾمــتٝمدومٝمؿ ذاك اًمتٖمٞمــػم ،وإُمــ٤م جمٛمققمــ٦م شمســٕمك أن شمٙمــقن
«أطمّمٜم٦مش اعمرطمٚم٦م الديدة.
وأن اعمٓمٚمقب ُمـ اًمسٞمٜمام :إُم٤م أن شمٙمقن «ُمروضم٦مش 2وإُم٤م «ُمٝمرضم٦مش .وإذا يم٤من
ال سمد ُمـ اهلٛمـقم ومٚمـتٙمـ اهلٛمـقم ىمقُمٞمـ٦م 2واهلـؿ اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمل ُمٗمتـقح قمـغم
ُمٍماقمٞمف.
أُم٤م ؿمٙمؾ وصقرة وًمٖم٦م الدل اًمذي يم٤من يـدور سمٞمٜمٜمـ٤م 2وظمٗم٤ميـ٤م اإلظمـتالف
واًمٍماع! .سم٤مًمت٠ميمٞمد يّمٕم٥م قمكم رؾمؿ األضمقاء واًمٚمحٔم٤مت اًمتـل ٟمٕمٞمِمـٝم٤م!.
سمؾ ال أؾمتٓمٞمع ذًمؽ 2ألين ال أرهمـ٥م ذم أن أؾمـتٕمٞمد ذاك اًمّمـخ٥م 2وشمٚمـؽ
األصقات اًمّم٤مرظم٦م اًمتل شمتّم٤مدى سملم ؾمح٥م اًمـدظم٤من وىمرىمٕمـ٤مت ومٜمـ٤مضملم
اًم٘مٝمقة ويم١موس اًمٕمرق وشمنق ُمٜم٤م ًمٞم٤مًمٞمٜم٤م.
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ورسمام ال أرى أي ضمدوى 2سمذيمر ُم٤م ٟمتب٤مدًمف ُمــ اال ٤مُمـ٤مت 2وال األؾمـٚمح٦م
اًمتل ٟمِمٝمره٤م ذم وضمف سمٕمْمٜم٤م اًمـبٕمضً .مٕمـؾ ضمـدران اًمبٞمـقت وـمـ٤موالت
اعم٘م٤مهل ذم أطمٞم٤مء دُمِمؼ اعمختٚمٗم٦م 2دمد ذم ٟمٗمسٝم٤م يقُم٤م ُم٤م اًمِمـج٤مقم٦م قمـغم أن
شمِمٝمد سمذًمؽ.
ظمالل هذه األضمقاء شمؿ دقمقة الٛمٕمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل سمدُمِمؼ
إلٟمتخ٤مب صمالصم٦م أقمْم٤مء ُمٙمٛمٚملم ذم جمٚمس اإلدارةاحل٤مزم .ومبـدا ًمٚمـبٕمض ُمــ
اًمسٞمٜمامئٞملم 2سم٠من هـذا اًمٜمـ٤مدي ىمـد يٙمـقن ُمٚمجـ٠م إلجيـ٤مد "يمٞمـ٤من" جيٛمٕمٝمـؿ2
وحيٛمٞمٝمؿ ذم اًمقىم٧م ذاشمف 2أو أن يٙمقن ُمؽماؾم ً٤م حيتٛمقن وراءه.
ظمالل اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اعمتٕمددة سمٞمٜمل وسملم قمٛمر آُمـػماالي وآظمـريـ 2فمٝمـر ًمٜمـ٤م أن
اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل هق اًمقؾمٞمٚم٦م اًمقطمٞمدة عمامرؾم٦م اًمسٞمٜمام سمٛمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين .وإذا
مل يٙمـ سمٛم٘مدورٟم٤م أطمٞم٤مٟم٤م أن ٟمّمٜمع أومالُمٜم٤م 2ومٚمٜمتٙمئ قمغم أومالم اآلظمريـ ًمٜمٕمـؼم
ُمـ ظمالهل٤م قمـ اًمسٞمٜمام اًمتل ٟمريد.
شمٚم٘مٗمٜم٤م ومٙمرة اإلٟمتخ٤مسم٤مت عمجٚمس اإلدارة وىمررٟم٤م ظمقوٝم٤م.
مـذ ذفؽ افعام ( )8691بدأكا كحاول افسقطرة ظذ جمؾس إدارة افــادي
افسقـامئل بدمشؼ؛ افذي ـان يعاين افؽثر مـ افصعقبات واإلكؼطاظـات دم
كشاضف؛ افذي ـان دائام رهـا بنرادة ادمشسة افعامة فؾسقـام.
ظز اإلكتخابات اشتطاع افبعض مـا افتؿؽـ مـ ادشارـة اجلزئقـة دم جمؾـس
اإلدارة .ودم افسـقات افالحؼة مـ افسقطرة افؽامؾـة ظـذ ادجؾـس .ؾبـدأكا
كحل افـشـاط وكعقـد فـف افػعافقـة احلؼقؼقـة؛ بنؿامـة افتظـاهرات افسـقـامئقة
ادختؾػة وافـدوات وافدورات اخلاصة بادقضـقظات وافؼضـايا افسـقـامئقة.
وافعؿؾ ظذ إجياد مؼر فؾـادي وتلشقس صافة ظرض خاصة بف.
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فؼد أخذ افـادي حيؼؼ فديـا صـعقرا ظؿقؼـا باإلشـتؼالفقة؛ ويتحـقل إػ
ـقان شقـامئل مجاظل .ـام أصب بافـسبة فـا مـز حر؛ كسعك مـ خالفف ومـ
خالل افسقـام افتل كؼـدمفا؛ إػ تــاول األحـقال دم بؾـدكا؛ وؿـقل األصـقاء
بؿسؿقاهتا.
فؼد اشتطاظت هذه افتجربة بجفد وصعقبة وؿسقة؛ أن تستؿر ضقيال حتـك
افتسعقـات.
أظتؼد افققم أن جتربة افـادي افسقـامئل بدمشؼ؛ بؼقت دم ذاـرة افؽثـريـ
مـ جقؾـا واجلقؾ افذي أتك مــ بعـدكا .واشـتطاظت هـذه افتجربـة حسـؿ
ادفاترات افتل ـاكت شائدة؛ وأن تمشس فقظل شقـامئل فـدى افؽثـر مــ
أبـاء اجلقؾ افشا حقـفا .ـام ؾشؾت ـؾ ادساظل إلؿصاء هـذه ادجؿقظـة
مـ افسقـامئقغ ادؾتػة حقل افـادي أو يزيؼفا.
ؾؼد ـان مـ افقاض أن هقؿـة افـظام ظذ افثؼاؾة؛ تتصـاظد إػ احلـد افـذي
ؽدا ؾقف احلقار وافـؼاش مع اجلؿفقر؛ ظبـارة ظــ حؼـؾ مــ األفغـام .وأن
افـادي دم هذه افظروف؛ بافـسبة فؾجفات افرشؿقة واألمـقة يدؾع إػ ادزيـد
مـ افتـبف؛ فف وفؾؿجؿقظة مـ افسقـامئقغ افتل تديره؛ وافرضورة بتفؿقشـفا
وظزهلا.
فؽـ هذه افتجربة أتاحـت هلـذه ادجؿقظـة أن تؽـقن أـثـر حلؿـة؛ وأن
ادامرشة افدؤوبة وافـشـاضات افسـقـامئقة ادسـتؿرة ضـقرت وظقفـا بـافقاؿع
ومعرؾتفا بادجتؿع وافظروف افسقاشقة ادحقطة هبا .ـام اشتطاظت أن تطقر
خزهتا جتاه كػسفا وجتاه افسقـام.
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5/7
ال أقمرف عم٤مذا يتسٚمؾ إزم ذم هذه األي٤مم ه٤مضمس اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمّمح٤موم٦م؟.
شمرى هؾ هق رد قمغم ُم٤م يٜمنم قمـ اًمسٞمٜمام ذم صحٗمٜم٤م؟
أم سمحث ً٤م قمـ ُمّمدر رزق؟.
ًمٕمؾ اًمبح٨م قمـ «صقشمٜم٤مش اًمٕمٚمٜمل واعمٗم٘مقد ذم اًمٍماع سملم اًمسـٞمٜمامئٞملم 2هلـق
اًمداومع األقمٛمؼ .ومٜمنمت اعم٘م٤مل األول سمٕمٜمقان:
"افبدهيل افصعب".
شمٜم٤موًم٧م ظمالًمف ومٙمـرة اًمّمـٕمقسم٦م ذم أن يـدرك اًمٜمـ٤مس ذم سمٚمـدٟم٤م 2أي ُمــ
اعمٗم٤مهٞمؿ اًمبدهيٞم٦م ًمٚمسٞمٜمام! .وطم٤مًم٦م احلػمة أو اًمدهِم٦م 2اًمتل يٛمٙمـ أن شمّمـٞم٥م
اإلٟمس٤من ًمق ىمرأ صدوم٦م "أن اًمسٞمٜمام ومـ يٛمٙمـ أن يٙمقن أطمد أهـؿ اًمٗمٜمـقن ذم
اعمجتٛمع" .أو أن "اًمسٞمٜمام هل أيمثـر اًمٗمٜمـقن إحل٤مطمـ ً٤م ورضورة أصمٜمـ٤مء قمٛمٚمٞمـ٦م
اًمتٓمقر اإلضمتامقمل 2سم٘مدر ٤م قمغم اعمس٤ممه٦م ذم إهمٜم٤مء اًمـققمل اًمٗمٙمـري واًمٗمٜمـل
ًمإلٟمس٤من اًمذي هق األؾم٤مس األول ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمٞمػم".
واومؽمو٧م ًمق أراد أي ىم٤مرئ هلذه اًمّمح٤موم٦م 2أن يدرك ُمٕمٜمك هـذه اًمٕمبـ٤مرات
اًمتل ذيمر ٤م 2ومام اًمذي يٛمٙمـ أن يّمؾ ًمف 2ويمٞمػ ًمف أن يٗمـؽ هـذه اًمرُمـقز
اًمرٟم٤مٟم٦م؟!.
أهنٞم٧م اعم٘م٤مل سم٤مًم٘مقل "سم٤مًمت٠ميمٞمد ًمٞمس اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمسـ١مال اًمبـدهيل2
اًمٍماخ واًمقًمقًم٦م اًمٚمذان يٓمٚم٘م٤من ًمرصم٤مء اًمقوـع اًمث٘مـ٤مذم واًمسـٞمٜمامئل ذم هـذا
اًمبٚمد".
يمتب٧م سمٕمده٤م ُم٘م٤مال سمٕمٜمقان:
"أيام اداء ادؼدس".
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هق ىمراءة ؾمٞمٜمامئٞم٦م ًمٚمٗمٞمٚمؿ اًمٙمقيب "أي٤مم اعم٤مء" 2اًمـذي يٕمـرض ذم دُمِمـؼ
وــٛمـ أؾمــبقع ًمألومــالم اًمٙمقسمٞمــ٦م .وم٠ميمــدت ذم ىمــراءيت "اعمســتقى اًمــذي
اؾمتٓم٤مقم٧م أن حت٘م٘مف اًمسٞمٜمام اًمٙمقسمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمٙمث٤موم٦م ذم اإلٟمت٤مج .وأن هـذه
اًمٙمث٤موم٦م مل حتدث ذم اًمسٞمٜمام اًمٙمقسمٞم٦م قمغم صٕمٞمد اًمٗمٞمٚمؿ اًمتسجٞمكم وم٘مط سمؾ أيْم٤م
اًمٗمٞمٚمؿ اًمروائل 2اًمذي هنض قمغم إٟمج٤مزات اًمسٞمٜمام اًمتسجٞمٚمٞم٦م 2وصٕمد هب٤م إمم
ُمستقى جيدر سمسٞمٜمامئٞمل اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م يمٚمف اًمتقىمػ أُم٤مُمف.
وأن اًم٘مراءة اًمبٍمي٦م ًمٚمٗمٞمٚمؿ شمٙمِمػ قمـ أن اًمِمـحٜم٦م اعمبدقمـ٦م اًمتـل يقىمـده٤م
اًمقاىمع اعمتخٚمػ 2واًمتل شمستٓمٞمع اًمسٚمٓم٦م اًمرضمٕمٞم٦م لٛمٝمـ٤م 2هـذه اًمِمـحٜم٦م ال
شمٜمتٝمــل 2وأن اًمٗمِمــؾ ال يٛمٙمـــ أن يٛمــر ذم وضمــدان اًمِمــٕم٥م دون اؾمــتٜمت٤مج
اًمدروس ُمٜمف.
ومٗمٞمٚمؿ أي٤مم اعم٤مء يروي ذًمؽ سمٚمٖم٦م ال شمؽمك اعمِم٤مهد قمغم ُمس٤موم٦م واطمدة سمٞمٜمـف
وسملم اًمِم٤مؿم٦م ،سمؾ دمٕمٚمف ي٘مٗمز ُمـ ُمٙم٤من إمم آظمر حمرو٦م إي٤مه قمغم اًمٙمػ قمــ
اًمتٚم٘مل اًمت٘مٚمٞمدي اًمس٤ميمـ.
وعمٜم٤مؾمب٦م أؾمبقع األومالم اًمٙمقسمٞم٦م ٟمنمت ُم٘م٤مالً آظمر سمٕمٜمقان:
"األؾالم افؽقبقة واالشتـتاجات ادطروحة أمام افسقـامئقغ افسقريغ".
سمٞمٜم٧م ُمـ ظمالًمف أن أؾمبقع األومالم اًمٙمقسمٞم٦م اًمذي أىمـٞمؿ ُمـ١مظمر ًا 2يِمـٙمؾ
ٟمِم٤مـم ً٤م ُمثػم ًا ًمت٠مُمؾ واىمع اًمسٞمٜمام ذم سمٚمدٟم٤م 2واًمٕمثرات اًمتل شمٕمؽموٝم٤م .وأٟمـف إذا
يم٤من واىمع اًمسٞمٜمام اًمسـقري٦م حيتـ٤مج إمم صـدق ذم اًمرؤيـ٦م وإمم احلـقار 2ومـ٢من
األومالم اًمٙمقسمٞم٦م اًمتل ؿم٤مهدٟم٤مه٤م ذم هذا األؾمـبقع 2شمٓمـرح أُم٤مُمٜمـ٤م قمـدد ًا ُمــ
احل٘م٤مئؼ اهل٤مُم٦م اًمتل شمس٤مقمد قمغم دراؾم٦م وحتٚمٞمؾ واىمٕمٜم٤م اًمسٞمٜمامئل.
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وأن طمقارا سملم اًمسٞمٜمامئٞملم اًمٙمقسمٞملم واًمسٞمٜمامئٞملم اًمسقريلم 2يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ
أن يتٞمح ومرص٦م عمٕمروم٦م واىمع اًمسٞمٜمام اًمٙمقسمٞم٦م واالـمالع قمغم اًمّمـٕمقسم٤مت اًمتـل
شمقاضمٝمٝمؿ 2وُمٕمروم٦م األؾم٤مًمٞم٥م اًمتل واضمٝمقا هب٤م هذه اًمّمٕمقسم٤متً ...مٙمـ ُمثؾ
هٙمذا طمقار مل يِمٙمؾ سمٕمد 2رضورة ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ وضمقد وومد ؾمٞمٜمامئل يمـقيب
ذم دُمِمؼ.
ًم٘مد اؾمتٓم٤مع اعمخرضمقن اًمٙمقسمٞمقن سمققمٞمٝمؿ وشمالمحٝمؿ وسم٤محلري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م
ُمت٤مطم٦م هلؿ 2أن يقضمدوا اًمِمٙمؾ واًمٚمٖم٦م اًمسٞمٜمامئٞملم اًمٚمذيـ حيقالن اًمٕمالىم٦م ُمع
الٛمٝمقر ُمـ ُمِمٙمٚم٦م إمم ـمٛمـقح ومٜمـل .ومـ٤مألومالم اًمٙمقسمٞمـ٦م اًمتسـجٞمٚمٞم٦م ُمٜمٝمـ٤م
واًمروائٞم٦م اًمٓمقيٚم٦م أو اًم٘مّمػمة اًمتل ؿم٤مهدٟم٤مه٤م ظمالل هذا األؾمبقع شمثبـ٧م أن
اًمقاىمع ،واًمقاىمع وم٘مط ،هق اعمٚمٝمؿ اًمقطمٞمد ًمٚمسٞمٜمام.
إن اًمسٞمٜمامئٞملم اًمسقريلم ُمدقمقون إمم طمقار يدرس واىمع اًمسـٞمٜمام اًمسـقري٦م2
وأن يستٗمٞمد ُمـ اًمتج٤مرب اًمتل دمٕمؾ ؾمـٞمٜمام سمٚمـد ُمثـؾ يمقسمـ٤م شمّمـؾ إمم هـذا
اعمستقى ُمـ اًمتٓمقر واًمٜمج٤مح اًمذي يسـتدقمل اًمتقىمـػ سمـ٢مظمالص وصـدق
أُم٤مم إٟمج٤مزاشمف.
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ُم٤مت اًمٞمقم ُمٝمٜمدس اًمديٙمقر اًمسٞمٜمامئل اًمِم٤مب شم٤مج اًمديـ شم٤مضمل وؿمٞمٕمٜم٤مه
سمٕمد فمٝمر هذا اًمٞمقم.
مل أفتؼ تاج افديـ تاجل صخصق ًا إال مرة واحدة .وـان هذا افؾؼاء ظابر ًا ظذ
أبقا ادمشسة افعامة فؾسقـامً ...مٙمـ صقرة شم٤مج ال شمبٝم٧م ذم ذايمـريت أسمـد ًا2
ألٟمف ىمد هبرين سمٕمٛمؼ ذم اًمٓم٤مىمـ٦م اإلسمداقمٞمـ٦م واًمبٍمـي٦م اًمتـل طم٘م٘مٝمـ٤م ذم ومـٞمٚمؿ
«اًمٞم٤مزرزمش ًم٘مٞمس اًمزسمٞمدي قمـ ىمّم٦م ىمّمػمة حلٜم٤م ُمٞمٜمف.
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ظؾام أن حتؼقؼ ؾقؾؿ "افقازريل" يعقد فؾػسة افسقـامئقة افتل تـؿ اإلكؼضـاض
ظؾقفا ،وشبؼ يل وأن ظزت ظـ اكحقازي بقضقح فؾتقجف افسـقـامئل افـذي
يؿثؾف هذا افػقؾؿ ،ـتجربة دم إضارافتلشقس فؾسقـام دم شقريا .ودم افـؼاصات
افعديدة حقل افػقؾؿ؛ ــت ضد افشعارات افتل تسست وراء ادؼقالت افتل
تدظل أهنا إصساـقة وتتفؿف بافشؽالكقة.
دم ما حؼؼف تاج افديـ دم هذا افػقؾؿ ــت أحـس أين ظثـرت ظـذ شـقـامئل
صا يؼػ معل ؾقام شقليت مـ مشاريع دم ادستؼبؾ.
فؽـ مقتف افـاجؿ ظـ خطل /اختالط /دم افتشـخقص يشـبف /االخـتالط/
افذي يسقد ظامل افسقـام فديـا ما جعؾـل أصعر أين ؾؼدت كصرا .بؿقت تـاج
يبؼك "افقازريل" ؾقؾؿف األـثر تعبرا ظـ رؤيتف افبكية فؾسـقـام وإخالصـف
ادفـل.
***

8/2
اًمتح٘م٧م اًمٞمقم سم٤مخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م 2وم٤مٟم٘مٓمع اًمسٞم٤مق اًمذي أقمٞمِمف واظمتٚمػ
يمؾ رء.
هم٤مدرٟم٤م وأهيت ُمٚمج٠مٟم٤م اًمذي أىمٛمٜم٤م سمف .وقم٤مدت زوضمتل ُمع اسمٜمتل إمم أهٚمٝمـ٤م.
واًمتح٘م٧م سمثٙمٜم٦م هٜم٤مٟمق ذم طمٚم٥م ًمٚمخْمقع ًمدورة "األهمرار".
هذه اًمدورة أؿمب٦م سمٛمريمز ًمٚمتجٛمع أيمثر ُمٜمٝمـ٤م دورة شمٕمٚمٞمٛمٞمـ٦مً 2مـذًمؽ أظمـذت
أومٙمر سم٠من اًمٗمرار ُمـ اًمدورة وًمق ًمس٤مقم٤مت 2أو اًمٕمقدة إمم دُمِمؼ واًمرضمقع إمم
طمٚم٥م ذم قمتٛم٦م اًمٚمٞمؾ وم٘مطً 2مٞمس ـمٛمقطم٤م سمؾ هدوم٤م!.
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يم٤من هذا يؽمسمص يب دائام ويم٠مٟمٜمل أريد أن أؾمتٕمٞمد ـمبٞمٕمتل .ومٚمـؿ أشمـردد أُمـ٤مم
هروب يمٝمذا 2يمٚمام أشمٞمح زم.
ومٕمٚم٧م ذًمؽ ظمالل أؾمبقع األومالم اًمسقومٞمٞمتٞم٦م أيْم٤م .مم٤م أشم٤مح زم أن أرى ومٞمٚمؿ
اعمخرضم٦م ضمٞمام ومػمشمسٗم٤م اعمٕمرووم٦م سم٠مومالُمٝم٤م اًمسٞم٤مؾمـٞم٦م اهل٤مُمـ٦م 2واًمتـل شمٜم٤موًمـ٧م
ىمْم٤مي٤م ؿمٕمقب ُمتٕمددة 2ظم٤مص٦م ىمْم٤مي٤م اًمِمٕمقب األومري٘مٞم٦م.
وم٤معمخرضم٦م ضمٞمام ومػمشمسٗم٤م سم٤مًمٜمسب٦م زم ؿمخّمـٞم٤م 2هلـ٤م أمهٞمـ٦م اؾمـتثٜم٤مئٞم٦م .وم٘مـد
يم٤مٟم٧م ىمد شمّمدت ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمٗمٞمٚمؿ اًمسٞم٤مد اًمذي طم٘م٘متف عمٕمٝمد اًمسـٞمٜمام ذم
ُمقؾمٙمق سمٕمٜمقان "اًمٙمؾ ذم ُمٙم٤مٟمف ويمؾ رء قمغم ُم٤م يـرام ؾمـٞمدي اًمْمـ٤مسمط"
أُم٤مم اًمٚمجٜم٦م احلٙمقُمٞم٦م اخل٤مص٦م سمٛمٜمحل دسمٚمقم اًمتخرج ُمــ اعمٕمٝمـد .وقمـؼمت
قمـ األمهٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ًمٗمٞمٚمٛمل ذم شمٜم٤موًمف ًمسجٜم٤مء اًمرأي ذم ُمٍم ظمالل ٟمْم٤مل
اعمٍميلم ًمٚمتحرر اًمقـمٜمل.
يٕمرض ذم دُمِمؼ طم٤مًمٞم ً٤م ومٞمٚمٛمٝم٤م "اًمِمٛمس اًمسقداء" ومٙمتب٧م ُم٘م٤مالً سمٕمٜمقان:
"افشؿس افسقداء! وافثقرة ادجفضة".
سمٞمٜم٧م أمهٞم٦م قمرض هذا اًمٗمٞمٚمؿ ذم سمٚمدٟم٤م ًمٙمقٟمف يسـٕمك إمم "اًمٙمِمـػ قمــ
يمٞمٗمٞمــ٦م اضمٝمــ٤مض طمريم ـ٦م اًمتحريــر األٟمٖمقًمٞمــ٦م 2واؾمــتخدام يمــؾ األؾمــ٤مًمٞم٥م
واًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م وهمػم اًمنمقمٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم االؾمت٘مالل احل٘مٞم٘مـل ًمبٚمـدان
اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م".
يمام ال يٖمٗمؾ اًمٗمٞمٚمؿ ُمـ أن يِمػم "إمم أظمٓم٤مء احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واعمٗم٤مهٞمؿ اعمث٤مًمٞم٦م
ًم٘م٤مد ٤م".
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يستٜمد اًمٗمٞمٚمؿ قمغم اعم٤مدة اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م اعمٙمتقسم٦م واعمّمـقرة ألطمـداث اًمٙمقٟمٖمـق
 .9111وىمد ؿمٙمٚم٧م هذه اًمقصم٤مئؼ اًمٜمسٞم٩م اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف اًمبٜمـ٤مء اًمـدراُمل
ًمألطمداث.
يٕمتٛمد اًمٗمٞمٚمؿ "أؾمٚمقسم ً٤م ؾمٞمٜمامئٞم ً٤م يقفمػ احلدث اًمقصم٤مئ٘مل شمقفمٞمٗم ً٤م دراُمٞم ً٤م ي١ميمد
روائٞمتف .وشمبٜمل اعمخرضم٦م ُمِمـٝمد اًمٚم٘مـ٤مء سمـلم ؿمخّمـٞم٦م سمـ٤مرت اًمـذي يٛمثـؾ
دورمهرؿمقًمد األُملم اًمٕم٤مم ًمألُمؿ اعمتحدة ،وسملم ؿمخّمٞم٦م ُمقؾمـقُمبل اًمـذي
يٛمثؾ دور ًمقُمقُمب٤م اًم٘م٤مئد األٟمٖمقزم .ومتبٜمـل هـذا اًمٚم٘مـ٤مء ؾمـٞمٜمامئٞم٤م ذم ىم٤مقمـ٤مت
األرؿمٞمػ ذم األُمؿ اعمتحدة 2سمٕمد ُمٍمع يمؾ ُمٜمٝمام .ودمٕمـؾ اًمّمـقر ذم هـذه
اًم٘م٤مقم٤مت قمٍمي٦م سم٤مردة واًمسالمل ُمٚمتقي٦م ،واًمقصم٤مئؼ اًمٙمثػمة ُمرصقوم٦م ...سمٞمـٜمام
اًمٙم٤مُمػما ه٤مدئ٦م وشمتحرك ويم٠مهن٤م شمسػم قمغم ُمس٤مٟمد آًمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م ال شمتٕمثر .طمٞمـ٨م
شمٚمت٘مل اًمْمحٞمت٤من ًمتتح٤مورا وشمتس٤مءال:
ُمـ يم٤من اًمسب٥م ذم ُمٍمع اآلظمر!؟.
وُمـ يم٤من وحٞم٦م اًمث٤مين؟.
طمقار سم٤مرد ،يمٚمامت ُمِمبٕم٦م سمـ٤مإليامءات ،شمٗم٤مصـٞمؾ صـٖمػمة ه٤مُمـ٦م يمقرىمـ٦م
شمتٓم٤ميرقمغم صٗمح٦م اًمبالط اعمرُمري ًمٚم٘م٤مقم٦م اًمٕمٍمي٦م الٛمٞمٚم٦م .أُم٤م قمٞمقن اًمثقرة
اعمجٝمْم٦م ًمث٤مئرقمغم ظمِمب٦م اإلقمدام 2ومال يٖمسٚمٝم٤م إال اًمبحر ،اعمـرأة ،األـمٗمـ٤مل،
اًمزراوم٤مت 2واًمِمٕمر.
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اٟمتٝمك اًمتجٛمع ذم طمٚم٥م واٟمتٝم٧م دورة "األهمرار" ذم اًمٜمبؽ .وُمٜمذ اًمٞمقم مل
ٟمٕمد أهمرارا.
إًمتح٘مٜم٤م سمدورة ختّمّمٞم٦م ًمٚمحرب اًمٜمٗمسٞم٦م.
مجٞمع اًمٕمسٙمريلم اعمٚمح٘ملم هبذه اًمدورة ؾمٞمجٛمٕمقن ًمثالصم٦م ؿمٝمقر ذم ىم٤مقمـ٦م واطمـدة
ًمٚمٛمح٤مرضات واًمٓمٕم٤مم واًمٜمقم 2ذم ىمبق ُمـ أىمبٞم٦م اإلدارة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م سمدُمِمؼ.
ذم اًمٞمقم األول ًمٚمدورة وىمبؾ أن يدظمؾ اًمـديمتقر سمـديع اًمٙمسـؿ ًمٞمٕمٓمٞمٜمـ٤م
اًمدرس األول ذم احلرب اًمٜمٗمسٞم٦م 2ىمرأت ذم صحٞمٗم٦م ُمـ اًمّمـحػ اعمتٜمـ٤مصمرة
قمغم األهة 2ظمؼم اًمٕمثقرقمغم ضمث٦م "سمـ٤مزوًمٞمٜمل" ُم٘متـقالً سم٤مًمٕمصـ وُمدهقؾمـ ً٤م
سمسٞم٤مرة اًم٘م٤مشمؾ.
مل أؾمتٓمع سمٕمده٤م أن أعمٚمؿ ُم٤م اٟمت٤مسمٜمل حلٔمتٝم٤م أو "شمنمحيف" واؾمتٞمٕم٤مسمف .وم٘مد يم٤من
ؿمٕمقري سم٤مًمقطمِمٞم٦م اهلقضم٤مء واألمل يٕم٩م ذم داظمكم يمْمـب٤مب ضمٕمٚمٜمـل قمـ٤مضمز ًا
قمـ اًمتٛمٞمٞمز ومٞمام إذا يم٤من اًمديمتقر اًمٙمسؿ ىمد دظمؾ اًم٘م٤مقمـ٦م أم مل يـدظمؾ سمٕمـد!
وهؾ هق حيٙمل أم ي٘مػ ص٤مُمت ً٤م.
مل أًمتؼ سم٤مزوًمٞمٜمل طملم ضم٤مء إمم دُمِمؼ 2ومل أره وًمق ُمرة!ً .مٙمـ أومالُمف اًمتل
ؿم٤مهد ٤م 2ويمؾ ُم٤م طمدصمٜمل سمف قمٛمر آُمػمالي قمٜمف 2وقمـ شمّمقير ومٞمٚمٛمف "ُمٞمدي٤م"
ذم طمٚم٥م 2يم٤من أؿمبف سمٕم٤مصٗم٦م شمٕمّمػ يب وم٠مؾمتٕمٞمده 2وأومٙمر سمٙمؾ ُم٤م شمريمـف ًمٜمـ٤م
هــذا اإلٟمســ٤من ُمـــ األومــالم واألؿمــٕم٤مر واًمٙمت٤مسمــ٤مت اعمِمــبٕم٦م سمــ٤مًمرومض
واإلطمتج٤مج 2واعم٘م٤موُم٦م ًمٙمؾ ُم٤م هق "وم٤مر" ذم هذا اًمٕم٤ممل.
أطمسس٧م أن هذا "اًمزاد" واًمٖمٜمك اًمٗمٜمل اًمذي شمريمف ًمٜم٤م سم٤مزوًمٞمٜمل وُم٘متٚمف 2مه٤م
سم٤مًمٜمسب٦م زم اًمدرس األول ذم "ا حلرب اًمٜمٗمسٞم٦م".
***
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ظمالل هذه اًمٗمؽمة ُمـ اخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م ،وسمٕمد أن ووح وحتدد سم٤مٟمف قمغم
اًمٜمحق اًمذي قمٚمٞمف طم٤مًمٞم ً٤م 2ومٙم٤من السمد ُمـ اًمتٗمٙمػم سمٙمت٤مسم٦م ُمنمـوع ومـٞمٚمؿ .وم٘مـد
اًمت٘مٞم٧م صدوم٦م سمّمديؼ ىمديؿ 2قم٤مئد ًمتقه ُمـ دراؾمتف ذم روُم٤مٟمٞمـ٤م سم٤مظمتّمـ٤مص
ُمثػم هق "األقمالف" .شم٠مُمٚم٧م صدي٘مل وهق حيٙمل سمجسده اًم٘مقي 2ووضمٝمـف
اًمٓمٗمح 2وشمنحي٦م ؿمٕمره اعمزيت٦م 2وم٤مؿمتٝمٞم٧م حلٔمتٝم٤م أن أوع قمـغم رأؾمـف ىمبٕمـ٦م
ُمـ ىمبٕم٤مت "اًمقيسؽمن" األُمريٙمل.
سمٕمد هذا اًمٚم٘م٤مء أظمذت أومٙمر سمف يمِمخّمٞم٦م عمنموع ومٞمٚمؿ روائل ـمقيؾ.
ؾاختذت مـف ومـ متابعتل فف ومعايشتل دا يرويـف؛ مـادة فؾؽتابـة دم مػؽـرة
خاصة بعـقان "األبؾف".
"ذم طمدي٨م رؿم٤مد قمـ روُم٤مٟمٞم٤م اًمتل قم٤مش ومٞمٝم٤م طمـقازم اًمٕمنمـ ؾمـٜمقات2
وقمـ "األقمالف" اًمتل ختّمّمٝم٤م هٜم٤مك .أؿمٕمر أٟمف يرُمل سملم يـدي ُمنمـوقم ً٤م
ؾمٞمٜمامئٞم ً٤م روائٞم ً٤م ُمـ شمٚمؽ األومالم اًمتل أطمٚمؿ سمتح٘مٞم٘مٝم٤م .ويٕمؼمقمـ شم٠مُمؾ ًمٚمقاىمع
ورصده 2ويريم٥م روائٞمتف ُمـ ُم٤م أؾمٛمٞمف "اعمٞمٙمروؾمٚمقك".
طملم يم٤من رؿم٤مد حيدصمٜمل قمـ ٟمٗمسف 2ـم٤مرت ىمبٕم٦م اًمقيسؽمن اًمتل ووٕمتٝم٤م قمغم
رأؾمف .وسمدت هذه احلٙم٤مي٤مت شمٓمـػم اًم٘مبٕمـ٦م اًمٕمسـٙمري٦م واعمدٟمٞمـ٦م قمــ رأد
أيْم ً٤م.
أظمذت أؾمتٛمع ًمرؿم٤مد سم٤مهتامم وشمريمٞمز ويم٠من "األسمٚمف" اخل٤مص يب يّمـٞمغ ُمــ
صقره شمّمقرا يتحقل إمم "ُمرآة" .شمتقاًمد ذم داظمٚمٝم٤م اًمّمقر وختتٚمط سم٤مًمذايمرة
اًمِمخّمٞم٦م.
سمدا رؿم٤مد ومرطم ً٤م سمٚم٘م٤مئل 2وأظمذ يتدومؼ سم٤مًمتٕمبػمقمـ ٟمٗمسـف 2وٟمحــ ٟمتجـقل ذم
اًمِمقارع يم٠مٟمف وطمٞمد وم٘مد سمٕمد قمقدشمـف يمـؾ أصـدىم٤مئف وُمٕم٤مرومـف .ويمـ٤من يمٚمـام
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همٓمس ذم ذاشمف 2وذم ذايمرشمف 2وذم ىمٜمٞمٓمرشمف 2وم٢مٟمف يم٤من يبدو يم٠مٟمف يقد أن هيـرب
ُمـ ٟمٗمسف اًمٞمقم 2سمٕمد هذا اًمٖمٞم٤مب.
قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمدرضم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمّمدق اًمذي يتبدى ذم يمالُمف 2يمٜمـ٧م
أرى أن صمٛم٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمٓمراوم٦م ذم طم٤مًمف وذم ختّمّمف 2وذم اًمبٚمد اًمذي قمـ٤مش
ومٞمف يمؾ شمٚمؽ اًمسٜمقاتً .مٙمٜمل يمٜم٧م ُمت٠ميمدا أن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ "اًمسـٞمٜمامئٞم٦م"
ذم هذه اًمِمخّمٞم٦م.
مل يسبؼ أن رأيٜم٤م سمٓمؾ "اًمٙم٤موسمقي" ُمٝمزوُم ً٤مً .مٙمـ صقرة رؿمـ٤مد وقمٞمٜمٞمـف
اخلمراويـ وإي٘م٤مقمف ذم اًمٙمالم وومحٞمح صقشمف 2يم٤من يبدو زم صقرة ٟمٛمقذضمٞم٦م
ًمبٓمؾ ُمـ "اًمقيسؽمن" اعمٝمزوم.
طملم وصٚمٜم٤م ذم ؾمػمٟم٤م إمم ضمن ومٞمٙمتقري٤م 2واٟمتّم٥م النـ الديـد أُم٤مُمٜمـ٤م2
شمقىمػ وٟمٔمر إزم ومبدا يم٠مٟمف يريد أن ي٘مقل زم ؿمٞمئ ً٤م قمـ هذا الن 2اًمذي يرسمط اآلن
سملم ؿم٤مرقملم خمتٚمٗملم عم٤م يمٜم٧م أفمٜمف طملم يمٜم٧م أىمرأ قمـ سمٜم٤مئف وأٟم٤م ذم ُمقؾمٙمق.
هز رؿم٤مد رأؾمف ؾم٤مظمر ًا 2وىم٤مل يمٜم٧م أختٞمؾ أن الن ؾمػمسمط ؾم٤مطم٦م اًمّمـ٤محلٞم٦م
سمٛمحٓم٦م احلج٤مزً .مٙمـ شمٕمٚمٞمؼ رؿم٤مد ذاك يم٤من قم٤مسمر ًا 2ألٟمف يم٤من ُمٝمٛمقُم ً٤م حلٔمتٝم٤م
سم٤مًمٕمثقر قمغم ُمٙم٤من ُم١مؾمس٦م األقمالف اًمتل ؾمٞمٕمٛمؾ هب٤م واًمتل قمٜمقاهنـ٤م ضمنـ
ومٙمتقري٤م.
مل يستٓمع أطمد ممـ ؾم٠مهلؿ قمـ اعم١مؾمس٦م أن يدًمف 2وأطمد اعم٤مرة مل يٙمـ ىمد ؾمٛمع
سمٕمد سمـ"اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألقمالف".
اومؽمىمٜم٤م وأٟم٤م أردد ُمع ٟمٗمز ًم٘مد قمثرت قمغم األسمٚمف".
***
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اًمت٘مٞم٧م رؿم٤مد سمٕمده٤م ُمرات قمدة 2وزرشمف ذم ُم١مؾمس٦م "األقمالف" اًمتـل مل
شمٙمـ سمٕمٞمدة قمـ الن اًمذي ختٞمٚمٜم٤م أٟمف ؾمٞمبٜمك قمغم اًمٕمٙمس مم٤م سمٜمل قمٚمٞمف.
ذم زي٤مريت ًمٚمٛم١مؾمس٦م أدهِمٜمل اعمقىمع عمـ٤م ي٘مدُمـف زم قمـغم صـٕمٞمد اًمتّمـقر
اًمسٞمٜمامئل .ومٝمل شم٘مع ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقي عمبٜمك ـم٤مسم٘مـف األري ديمـ٤ميملم ًمبـ٤مئع
اًمّمحػ 2وعمسح األطمذي٦م 2وحلالق 2صمـؿ سمـ٤مئع اًمٕمّمـػم .وسمجـقار اعمـدظمؾ
ُمٚمٝمك "القهرة" وومٜمدق ًمراىمّم٤مت اعمٚمٝمك ووٞمقومٜم٤م ُمـ اخلٚمٞم٩م اًمٕمـريب .ذم
اًمٓم٤مسمؼ األول ُمّمقر 2وذم اًمث٤مين ُمٓمٕمؿ وُمنمب اًمٗمروج اعمِمقي.
وقمٜمد اعمدظمؾ يمقة صٖمػمة سمٕمٜمقان "االؾمتٕمالُم٤مت" يٓمؾ قمٚمٞمؽ ُمـ داظمٚمٝمـ٤م
وضمف ُم٠مًمقف ًمقضمقه رضم٤مل األُمـ 2ذم طمْمٜمف ؾمالطمف وقمغم ًمس٤مٟمف ؾم١مال ًمٙمؾ
ُمـ ؾمٞمدظمؾ 2ويسجؾ اإلضم٤مسم٦م قمغم اًمدومؽم اًمذي أُم٤مُمـف .قمـغم ُمٜمّمـ٦م اًمٙمـقة
دومؽم آظمر ًمٞمقىمع اعمقفمٗمقن يمٚمام دظمٚمقا أو ظمرضمقا.
اعمّمٕمد اخل٤مص سم٤معم١مؾمس٦م صٖمػموىمديؿ وُمؽمدد ،سمؾ وُم٘مٚمؼ .شمدظمٚمف ُمـ ضمٝم٦م
ومٞمخرضمؽ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى 2وًمٞمّمؾ إمم اعم١مؾمسـ٦م صمٛمـ٦م زُمــ يمـ٤مف ًمتِمـٕمر
سم٤مًمدوظم٤من.
ذم داظمؾ اعم١مؾمس٦م ًمٞمس هٜم٤مك إال اعمٙم٤مشم٥م اًمسقداء ،واعم٘م٤مقمد الٚمدي٦م اًمٕم٤مًمٞمـ٦م
واًمدوارة 2قمغم يمؾ ـم٤موًم٦م ه٤مشمػ خيتٚمػ ًمقٟمف قمـ ًمقن أي ه٤مشمػ قمغم ـم٤موًم٦م
أظمرى والومت٦م صٖمػمة يمت٥م قمٚمٞمٝم٤مُ :مدير إٟمت٤مج ٟ -م٤مئ٥م ُمدير اإلٟمت٤مج  -رئٞمس
اًمٚمجٜم٦م اًمٜم٘م٤مسمٞم٦م ُ -مدير اًمِم١مون اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ُ -مـدير اًمِمـ١مون اعم٤مًمٞمـ٦م ُ -مـدير
اًمتقزيع ُ -مدير اًمٗمرع ُ -مدير اًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ُ -مديراالؾمتػماد.
سمٕمد هذه اًمزي٤مرة ختٞمٚم٧م اًمّمقرة اعمج٤مزي٦م اًمتل جيـ٥م رؾمـٛمٝم٤م قمــ هـذه
اعم١مؾمس٦م 2اًمتل شم٘مقم قمغم اطمتٙم٤مر األقمالف اعمستقردة وظمٚمٓمٝم٤م وسمٞمٕمٝم٤م".
أؽؾؼ مػؽرة اخبؾف وأظقد اخن إػ مػؽريت.
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ًمٔمروف ظم٤مص٦م سمرؿم٤مد وظم٤مص٦م سمخدُمتل اإلًمزاُمٞم٦م ذم الـٞمش 2شمب٤مقمـدت
اًمٚم٘م٤مءات سمٞمٜمٜم٤مً .مٙمـ سم٘مل "اًمٙمؾ ذم ُمٙم٤مٟمف! ويمؾ رء قمغم ُمـ٤م يـرام ؾمـٞمدي
اًمْم٤مسمط" .يمام قمٜمقان ومٞمٚمٛمل ذم ُمٕمٝمد اًمسٞمٜمام.
وم٤مًمٞمقم وـم٠مت ذم اعمٜم٤مم 2شمٚمؽ اًمّمبٞم٦م اًمتل اًمت٘مٞمتٝمـ٤م سمـ٤مألُمس ظمـالل زيـ٤مريت
ألُمل .واًمتل يم٤مٟم٧م ىمد سمدت زم سم٤مألُمس أؿمبف سمب٘مرة طمٚمقب.
ومبٕمد أن ىمٚم٧م هل٤م سم٤مألُمس "شم٘مٓمريـ أٟمقصمـ٦م!"ٟ .مٔمـرت إزم سمدهِمـ٦م وهـل ال
شمّمدق ُم٤م ؾمٛمٕمتف .وشمٜم٤مزًم٧م قمـ رص٤مٟمتٝم٤م وطمرصٝم٤م اًمٕم٤مئكم واىمؽمسمـ٧م ُمٜمـل
ًمتسٛمع اعمزيد .ومٝمرسم٧م ُمٜمٝم٤م ًمٙمٜمٝم٤م قم٤مدت إزم ذم اعمٜمـ٤مم وىمـذوم٧م يمٖمـدة صم٘مـ٥م
همِم٤مءه٤م.
يم٤مٟم٧م زوضمتل ُم٤م شمزال ٟم٤مئٛم٦م طملم اؾمتٞم٘مٔم٧م ،ومٜمٔمـرت إًمٞمٝمـ٤م حمـ٤موالً أن
أمخـ اعمٜم٤مم اعمختبئ وراء همٗمق ٤م .وًمٙمـل ال شمّمـحق وشمٙمتِمـػ اًمرـمقسمـ٦م ذم
أؾمٗمكم 2هنْم٧م صمؿ ارشمـدي٧م ُمالسمزـ وأهقمـ٧م إمم ىمبـق اإلدارة اًمسٞم٤مؾمـٞم٦م
ألشمٚم٘مك اعمزيد ُمـ دروس احلرب اًمٜمٗمسٞم٦م.
ذم اًم٘مبق شمبلم ًمٜم٤م أن اًمٞمقم هق "قمٞمد" .ومٙمؾ رء ؾمـٞمٙمرس ًمالطمتٗمـ٤مل هبـذا
اًمٕمٞمد.
مجٕمٜم٤م ذم ؾم٤مطم٦م اإلدارة ًمت٘مديؿ اًمتحٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ ،وىمرأ قمٚمٞمٜم٤م اًمْم٤مسمط سمٞم٤مٟم ً٤م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م
اطمتٗم٤مال هبذه اعمٜم٤مؾمب٦م .صمؿ وزع قمغم يمؾ واطمد ُمٜمـ٤م اًمٕمـدد الديـد ُمــ جمٚمـ٦م
ضمٞمش اًمِمٕم٥م اًمّم٤مدر ُمٚمقٟم ً٤م وأُمرٟم٤م سم٤مالٟمٍماف.
56

ومحٛمؾ يمؾ ُمٜم٤م جمٚمتف واٟمٗمٚم٧م سمٚمٝمٗم٦م ال شمٗمرق إمم أيـ ؾمٜمٛميض.
اعمٙم٤من األىمرب إًمٞمٜم٤م ٟمحـ اًمثالصم٦م (خمرضملم ؾمٞمٜمامئٞملم وصحٗمل) اًمتٚمٗمزيقن.
ذم اًمتٚمٗمزيقن يم٤من الق اًمٕم٤مم ُم٤م يزال ه٤مدئ ً٤م سمٕمد .ورئـٞمس دائـرة اإلٟمتـ٤مج
اًمسٞمٜمامئل الديد صٕمد إمم األقمغم ًمٞمتٛمؿ إضمـراءات إيٗمـ٤مده إمم اًمـٞمٛمـ .سمٞمـٜمام
ُمدير اًمدائرة سم٤مًمقيم٤مًم٦م حي٤مول ظمٚمس٦م أن يسـتٙمٛمؾ ىمـرار إيٗمـ٤مده إمم ُمٝمرضمـ٤من
اليبزيغ اًمسٞمٜمامئل.
أُم٤م صمالصمتٜم٤م اًمذيـ سومٜم٤م اًمٕمٞمـد 2وم٘مـد اؾمـؽمظمٞمٜم٤م قمـغم يمٜمبـ٦م "اًمٙمٛمـقن" وذم
طمْمـ يمؾ ُمٜم٤م جمٚمتف ٟمٜمتٔمر اًم٘مٝمقة.
ُمع اًم٘مٝمقة قمؼم ذم اعمٛمر ؾمٙمرشمػم حترير الريدة اًمتل يٕمٛمؾ هب٤م صم٤مًمثٜم٤م 2وهق
ُمنمق اًمقضمف 2قم٤مئد ًا ُمــ دائـرة اًمٍمـف اعمـ٤مزم 2ممـ٤م قمٜمـك ًمٜمـ٤م أٟمـف اؾمـتٚمؿ
خمّمّم٤مشمف ًمٚمتٕمٚمٞمؼ اًمسٞم٤مد اًمٞمقُمل اًمذي يٙمتبف .ومٝمرع طمٞمدر ودقم٤مه ًمٚم٘مٝمـقة
ًمٙمٜمف إقمتذر 2ومٕم٤مد ؾم٤مظمر ًا:
 يبدو أٟمف إسمـ !...ظم٤مف أن يدومع صمٛمـ ىمٝمقشمٜم٤م!.مل متر دىم٤مئؼ طمتك ُمر ُمـ أُم٤مُمٜم٤م صحٗمل آظمر ُمتجٝم ً٤م إمم اعمٙمـ٤من ذاشمـف .ومٜمـ٤مداه
طمٞمدر وم٠مضم٤مسمف:
 سم٤مًمرضمٕم٦م!ً .مٙمٜمٜم٤م مل ٟمره سمٕمده٤م.طملم ُمر اعمس١مول اًمث٘م٤مذم ًمٚمجريدة ذا ٤م ُمّمٓمحب ً٤م صـحٗمٞم ً٦م شمٕمٛمـؾ ُمٕمـف2
ه٥م طمٞمدر ُمـ ُمٙم٤مٟمف وأظمذ خيٚمط احلروف اعمٜمٓمقىم٦م واهل٤مرسم٦م ُمٕم٤مُ 2مٕمٚمٜم٤م:
 أظمػما زسمٓم٧م ُمٕمل اًمٞمقم!.57

وظمرج ًمٞمدومع هبؿ ًمٚمدظمقل إمم اًمٖمروم٦م سمدالً ُمـ اًمسالم اًمٕم٤مسمر.
وىمبٞمؾ أن جيٚمسقا ؾم٠مهلؿ طمٞمدر قمـ رأهيؿ سم٤معم٘م٤مسمٚم٦م اًمتل ٟمنمت ًمف اًمٞمقم!.
ودون أن يٜمتٔمر ضمقاسم ً٤م سخ ـم٤مًمب ً٤م اًم٘مٝمقة ًمْمـٞم٤مومتٝمؿ 2وُمٕمٚمٜمـ ً٤م ذم اآلن ذاشمـف
أهن٤م أقمٔمؿ ُم٘م٤مسمٚمـ٦م ٟمنمـت ًمـف .واؾمـتٕم٤من ًمٚمسـٕم٤مدة اًمتـل اُمتٚمٙمتـف ًمقضمـقد
اًمّمحٗمٞم٦م 2سمرومع يمٗمف داقمٞم٤م إي٤مه ً٤م ًممرب يمٗمٝم٤م .وضمٚمس وٟم٘مر يمتٗمـف سمٙمتٗمٝمـ٤م.
وم٤مٟمؼمى اعمس١مول اًمث٘م٤مذم ذم الريدة ُمٜمبٝم٤م:
 هذه طمٚمقيت!.وٟمٔمر إًمٞمٝم٤م سمٛمتٕم٦م وأو٤مف:
 إهن٤م رقمٞمتل وأٟم٤م ُمٙمتػ هب٤م!.سمدت زم هذه «احلٚمقةش اًمٞمقم أهن٤م أيمثـر ٟمحقًمـ٦م .وسمنمـة وضمٝمٝمـ٤م شمٚمتّمـؼ
سمٕمٔم٤مُمف سم٤مؾمتٙم٤مٟم٦م.أُم٤م األٟمػ وم٘مد يم٤من ويم٠مٟمف يٜمتٔمـر ُمبـ٤مدرة يمـل «جيٚمسـسش
اٟمحراف وشمػمشمف.
ضمٚمس٧م اًمّمحٗمٞم٦م قمغم اًمٙمٜمب٦م وُمدت ؾم٤مىمٞمٝم٤م اعمٚمتٗمتلم سم٘مامش مخـري اًمٚمـقن،
وأظمذت شمستٛمع ًمٚمٜمٙم٤مت وحتقص سمحـػمة قمـغم "اًمٙمٛمـقن" .وذم حلٔمـ٦م ُمـ٤م
عمح٧م سملم هذا االًمتٗم٤مف اخلٛمري طمقل ؾم٤مىمٞمٝم٤م ،ظمٞمقـمـ٤م سمٞمْمـ٤مء يم٠مهنـ٤م قمـغم
وؿمؽ أن شمتٗمٙمؽ قمـ رشم٘مٝم٤م .وطملم اؾمتٜمدت إمم ُمسٜمد اًمٙمٜمب٦م ،سمدا زم ويمـ٠مين
أؾمٛمع صقت هذه اخلٞمقط وهل شمتٗمٚم٧م ُمــ قم٘م٤مهلـ٤م .ومٚمـؿ يٙمــ أُمـ٤مُمل إال
اعميض ذم اخلٞم٤مل قمؼم اًمّمقت واًمّمقرة .وم٤مٟمتبٝم٧م الؾمتٖمراىمل ،واٟمٓمـقت إمم
األُم٤مم ووٛم٧م ؾم٤مىمٞمٝم٤م .يم٠مهن٤م شمقطمل زم سم٠مهن٤م أُمسٙمتٜمل سم٤ملرم اعمِمٝمقد.
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ومس٠مًمتٝم٤م:
سمرداٟم٦م؟.
وم٘م٤مًم٧م:
سم٤مًمٕمٙمس أؿمٕمر سم٤محلرارة!
ظمٚمٕم٧م ُمٕمٓمٗمٝم٤م وووٕمتف قمغم ؾم٤مىمٞمٝم٤م وم٤مظمتٗم٧م اخلٞمقط اًمبٞمْم٤مء .صمؿ اًمتٗمتـ٧م
إمم طمٞمدر ،وؾم٠مًمتف :أال يبدو احلزن قمغم وضمٝمل ي٤م طمٞمدر؟.
ُمدت رأؾمٝم٤م وراء فمٝمر األؾمت٤مذ ،وُمد طمٞمدر أيْم ً٤م رأؾمـف ٟمحقهـ٤م ،وم٤مظمتٗمٞمـ٤م،
و ٤مُمس٤م سمام ال يٛمٙمٜمٜم٤م ؾمامقمف .صمؿ ظمرضم٤م يْمحٙم٤م سمّمخ٥م ،وم٠مقمٚمٜمـ٧م ي٠مؾمـٝم٤م،
ُمـ أن أطمد ًا ال يّمدىمٝم٤م ذم طمزهن٤م .سمٞمٜمام يم٤من األؾمت٤مذ ُمـ٤م يـزال يتـ٤مسمع يمالُمـف
ؾم٤مظمر ًا ُمـ اًمقوع اًمبػموىمراـملُ ،مـتٝمٙم ًام قمـغم احلـ٤مل اًمث٘مـ٤مذم ،وسمـلم مجٚمـ٦م
وأظمرى يم٤من يتس٤مءل:
هؾ ؾمت٠ميت اًم٘مٝمقة؟
سمدال ُمـ أن شمٓمؾ اًم٘مٝمقة اعمٜمتٔمرة ،أـمؾ اعمٛمثؾ ه٤مين اًمروُم٤مين ،وىمد "سمرم"
أـمراف ؿم٤مرسمٞمف اًمٓمقيٚملم ،ومبدا ويم٠مٟمـف يـدظمؾ إمم االؾمـتديق وهـق يسـتذيمر
طمقاره:
إن ُمرؾمقم زي٤مدة اًمرواشم٥م اًمذي صدر اًمٞمقم ًمـ حيؾ اعمِمٙمٚم٦م!
صمؿ ضمٚمس وووع ؾم٤مىم ً٤م قمغم ؾم٤مقُ ،مت٤مسمٕم٤م:
وم٤مًمتج٤مر ؾمٞمٚمتٝمٛمقن هذه اًمزي٤مدة!
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ضم٤مء هٞمثؿ طم٘مـل سمٜمٔمـ٤مرات ضمديـدة وُمٕمٓمـػ ضمديـد .ودظمـؾ اًمبٜمٞمـ٤من
«األُملمش و«اعم٠مُمقنش ومهـ٤م يت٤مسمٕمـ٤م احلـقار طمـقل اًمتٕمٚمٞمـؼ اعمٙمتـقب ًمٗمـٞمٚمؿ
"اًمبؽمول" اًمذي أظمرضمف ُم٠مُمقن ،وـمٚم٥م أُملم ُمٜمف يمٛمـدير سم٤مًمقيم٤مًمـ٦م ًمـدائرة
اإلٟمت٤مج أن يْمٞمػ ًمٚمتٕمٚمٞمؼ ذم ومٞمٚمٛمف هذا ُم٤م خيـص اعمٜم٤مؾمـب٦م اًمقـمٜمٞمـ٦م اًمٞمـقم.
طملم رأى األُملم هذا اًمٙمؿ ُمـ اًمْمٞمقف أقمرب قمــ دهِمـتف وضمٚمـس وراء
اًمٓم٤موًم٦م وأظمذ يتّمٗمح ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م 2وًمػمد قمغم اهلقاشمػ ومٞمام إذا رٟم٧م!.
سمٕمد أن ذب وٞمقومٜم٤م ىمٝمق ؿ هم٤مدروٟم٤م.
طملم مل يبؼ ذم اًمٖمروم٦م أطمد همػم طمٚمٞم٘مل اًمِمٕمر ،وأىمٗمـؾ اًمّمـٜمدوق ،واٟمٕمـدم
اعمرور .مجٕمٜم٤م ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م صمٛمـ اًم٘مٝمقة ودومٕمٜم٤مه وهم٤مدرٟم٤م.
قمٜمد اعمخرج يم٤من ُمدير اًمتٚمٗمزيقن قمغم وؿمـؽ اعمٖمـ٤مدرةً ،مٙمٜمـف طمـلم عمـح
طمٞمدر ظمرج ُمـ ؾمٞم٤مرشمف وأظمذ طمٞمدر ضم٤مٟمب ً٤م وحتدث ُمٕمـف .صمـؿ قمـ٤مد وريمـ٥م
ؾمٞم٤مرشمف وظمرج .وم٤مًمتٗمٗمٜم٤م طمقل طمٞمدر وطم٤مسٟم٤مه ًمٞمحٙمل ًمٜمـ٤م ُمـ٤م ىم٤مًمـف ًمـف؟.
وم٘م٤مل أن اعمدير اقمتذر ًمف قمـ ؾمقء اًمتٗم٤مهؿ اًمذي طمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمـ٤مألُمس .وم٘مـد
يم٤من طمٞمدر ىمد ـمٚم٥م ُمٜمف ُم٘م٤مسمٚم٦م ،ومرومض ألن األؾمـئٚم٦م اًمتـل ـمرطمٝمـ٤م طمٞمـدر
ُمِمبٕم٦م سم٤مًمٜم٘مد .وأٟمف ذم هذا اًمٕمٞمد ال يٚمٞمؼ سمٜم٤م احلدي٨م قمـ اًمسٚمبٞم٤مت.
وصػ طمٞمدر وضمف اعمدير سم٠مٟمف يم٤من ي٘مٓمـر رقمبـ ً٤م .وطمـ٤مول أن ي٘مٜمٕمـف سمـ٢مضمراء
اعم٘م٤مسمٚم٦م اآلن سمٛمٜم٤مؾمب٦م اًمٕمٞمد اًمقـمٜمل! وأووح ًمف ساطم٦م سم٠من ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ هـذا
اًمٜمقع ؾمتخدُمف يمثػم ًا .وأٟمف ؾمػمد هذا الٛمٞمؾ ًمف.
أشمّمدىمقن؟!
ـمٚم٥م ُمٜمل أن ٟمجري اعم٘م٤مسمٚم٦م قمغم اًمٖمداء! سمنمومٙمؿ! ذم واطمد ُمٜم٤م يسـتٓمٞمع أن
يدقمق اًمث٤مين قمغم اًمٖمداء؟
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اًمِمٛمس سمـ٤مردة ،شمٔمٝمـر ىمٚمـٞم ً
ال صمـؿ ختتٗمـل .وٟمِمـٕمر سمرهمبـ٦م ذم اًمتسـٙمع.
ومتّم٤مدومٜم٤م واًمِم٤مقمر قمكم يمٜمٕم٤من ،اًمذي يم٤من ومٛمف ،سم٤مإلو٤موم٦م السمتس٤مُمتف احلٞمٞمـ٦م،
يٛمتٚمئ يمالُم ً٤م يِمبف طمب٤مت ُمــ اًمـثٚم٩م شمٜمتٔمـر دومئـ ً٤م ًمتٖمـدو ؿمـٕمر ًا .ومـدقمقٟم٤مه
ًمٚمتسٙمع ُمٕمٜم٤م .هرع ًمالؾمتٕمالُم٤مت وؾمجؾ اقمتذاره قمـ اًمدوام واٟمْمؿ إًمٞمٜم٤م.
وسمٞمٜمام يمٜم٤م ىمب٤مًم٦م اعمنح اًمٕمسٙمري اًمتحؼ سمٜمـ٤م ًمـ١مي قمٞمـ٤مدة ًمٞمـدقمقٟم٤م حلْمـقر
ُمنطمٞمتف "إين أطمبٙمؿ "!.
إمم ضمقار اعمنح اًمٕمسٙمري سمـدأت ـمقاسمـؼ "اعمػميـدي٤من" شمٔمٝمـر .ومٕمٚمـؼ
طمٞمدر أٟمف ىمرأ إطمّم٤مئٞم٦م شم٘مقل سم٠مٟمف شمؿ ذم اًمسـٜم٦م األظمـػمة سمٜمـ٤مء  0111قمـامرة
ؾمٙمٜمٞم٦م ضم٤مهزة ًمٚمسٙمـً ،مٙمٜمٝم٤م شمٜمتٔمر ارشمٗمـ٤مع األؾمـٕم٤مر .وأظمؼمٟمـ٤م أن مخسـلم
ٟم٘م٤مسمٞم ً٤م ُمٜمتدسملم ُمـ ٟم٘م٤مسم٤م ؿ ذهبقا عم٘م٤مسمٚم٦م رئٞمس اًمـقزراء وىمـرروا االقمتّمـ٤مم
أُم٤مم ُمبٜمك جمٚمس اًمقزراء .ومج٤مءت اًمنمـم٦م وومـرىمتٝمؿ .ومتٚم٘مـػ قمـكم يمٜمٕمـ٤من
اخلؼم ووٛمف عمنطمٞم٦م "اعمٚمح اًمّمـخري" اًمتـل يٙمتبٝمـ٤م 2وروى ًمٜمـ٤م ُمِمـٝمد
اًمٜمٝم٤مي٦م طمٞم٨م يٗمجر أطمد اًمٕمامل ٟمٗمسف ُمع اعمٜمجؿ.
يمٜم٤م حلٔمتٝم٤م ىمد وصٚمٜم٤م إمم ضمن ومٞمٙمتقري٤م الديد 2وم٤مقمتذر قمكم ىم٤مئال:
 ًمق ذهب٧م اًمٞمقم إمم الريدة واؾمـتٚمٛم٧م راشمبـل ًمٙمٜمـ٧م دقمـقشمٙمؿ ًمنمـباًمبػمة!.
مل يٙمـ أطمد ُمٜم٤م ىم٤مدر ًا قمغم اًمدقمقة سمدالً ُمٜمف .وم٤مومؽمىمٜم٤م.
ُمِمٞم٧م وطمدي وأٟم٤م أومٙمر سم٠من "اعمٚمح اًمّمخري" اًمذي يٙمتبف قمكم 2يٛمٙمـ
أن يٙمقن أيْم ً٤م ُمنموقم ً٤م ؾمٞمٜمامئٞم ً٤م .وم٘مررت اًمٕمقدة إمم اًمبٞم٧م ألشم٤مسمع اًمٙمت٤مسم٦م ذم
ُمٗمٙمريت.
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دظمؾ اًمٞمقم أطمد اًمْمب٤مط إمم اًم٘م٤مقم٦م اًمتل ُمـ اعمٗمؽمض أٟمٜمـ٤م ٟمٕمـٞمش ومٞمٝمـ٤م2
وأوىمػ اعمح٤مرضة اًمتل يمٜم٤م ٟمتٚم٘م٤مه٤م 2وأُمرٟم٤م سمؽمشمٞمـ٥م األهة ومـقر ًا وشمٜمٔمٞمـػ
اًم٘م٤مقم٦مُ 2مٕمٚمٜم ً٤م أهن٤م ؾمتِمٖمؾ اًمٞمقم سم٤مإلضمتامع احلزيب.
مل يٕمـ هذا اخلؼم سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜم٤م إال إٟمٍماومٜم٤م .ومٝمرقمٜمـ٤م ٟمٚمٛمٚمـؿ أقم٘مـ٤مب اًمسـج٤مئر
وٟمخٗمل أيمٞم٤مس اًمٜمٗمػم وٟمٛمدد اًمبٓم٤مٟمٞم٤مت وٟمٓمقي اعمالسمس اًمداظمٚمٞم٦م اعمٜمِمـقرة
قمغم األهة .صمؿ ارشمديٜم٤م ُمالسمسٜم٤م اعمدٟمٞم٦م وظمرضمٜم٤م.
ذم اًمتٚمٗمزيقن شمٕمٚمؼ صحٗمل ؿم٤مب سمحٞمـدر وأظمـذ يرضمـقه أن يٙمتـ٥م ًمـف
ُمقوققم ً٤م ضمديد ًا 2يمام يم٤من ىمد ومٕمؾ ًمف ُمـ ىمبـؾ! ووقمـده أن ي٘مـدم ًمـف قمـدد ًا
ُمْم٤مقمٗم ً٤م ُمـ زضم٤مضم٤مت اًمبػمة .صمؿ أظمذه ضم٤مٟمب ً٤م وطمٙمك ُمٕمف ؿمٞمئ٤م آظمر.
ومٕم٤مد طمٞمدر إًمٞمٜم٤م وهق ي٘مقل:
 اسمـ اًمٙمٚم٥م! يريد أن يستٕمػم ىمٚمٛمل وهيري!.ظمالل قمبقرٟم٤م إمم دائرة اًمسٞمٜمام 2دقم٤مٟم٤م ُمدير "األرؿمٞمػ" ُمــ قمـغم اًمٙمـرد"
اًمدوار" الديد 2وأظمذ يٚمتػ ويدور سمف أُم٤مُمٜم٤م وهق يِمـٕمر سم٤مالٟمتّمـ٤مر .وأسمـرز
االؾمتامرة اعمقىمٕم٦م ُمـ ُمدير اًمتٚمٗمزيقن واعمدير اًمٕم٤مم وُمـ اًمقزير سم٤مًمذات ىم٤مئال:
 قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمؾ هذه اًمتقاىمٞمع ًمٚمحّمقل قمغم هذا اًمٙمرد 2يم٤من ال سمد زمُمـ دقمقة أُملم اعمستقدع قمغم اًمٖمداء! .ومدقمقشمف ودومٕم٧م اعمبٚمـغ اعمرىمـقم! .صمـؿ
هنض وسخ:
 قمكم احلرام! يمؾ ُم٤م دومٕمتف ذم هذا اًمٖمداء ؾم٠مؾمؽمده!62

ٟمٔمر ُمـ طمقًمف سم٘مٚمؼ واىمؽمب ُمٜم٤م ه٤مُمس ً٤م:
 اًمٖمداء ؾمٞم٘م٤مسمٚمف ُمٙمتب٦م ًمٚمبٞم٧م!.ُم٣م طمٞمدر ُمع اًمّمحٗمل اًمِم٤مب سمٕمد أن اشمٗم٘مٜمـ٤م أن ٟمٚمت٘مـل سمـف الطم٘مـ٤م ذم
"الريدة" طمٞم٨م يٕمٛمؾ.
طملم ضم٤مء طمٞمدر إمم الريدة يم٤من ىمد ارشمدى ُمالسمس ٟمٔمٞمٗمـ٦م وُمٙمقيـ٦م وطمٚمـؼ
ذىمٜمف .وأظمذ يبح٨م قمـ اًمّمحٗمٞم٦م احلٚمقة سم٘مٚمؼ 2ويم٠مٟمف قمغم وؿمؽ أن ي٘مـذف
"ىمّمٞمدة"ً .مٙمـ أـمؾ سمدالً ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مىمد اًمسٞمٜمامئل رومٞمؼ األشم٤مد هم٤موـب ً٤م عمٜمـع
ُم٘م٤مًم٦م ًمف ،ومرضم٤مين أن أيمت٥م قمـ ومٞمٚمؿ حمٛمد ؿم٤مهلم "اعمٖم٤مُمرة" اًمذي يٕمـرض
طم٤مًمٞم ً٤م.
***

ؿم٤مهدت ومٞمٚمؿ «اعمٖم٤مُمرةش وظمرضم٧م ُمـ اًمّمـ٤مًم٦م يثـػمين هـذا االؾمـتٝمت٤مر
اًمٗمٜمل .ومٙمتب٧م:
"ادغامرة وؽقا ادغامرة".
إن "اًمٖمرض القهري ًمقىمقذم أُم٤مم هذا اًمٗمـٞمٚمؿً 2مـٞمس ُمٜم٤مىمِمـ٦م اًمٗمـٞمٚمؿ
سم٤مًمذات 2سم٘مدرُم٤م يستدقمٞمف ُمـ إقم٤مدة اًمٜمٔمـر سمـ٤مألومالم اًمتـل يٜمتجٝمـ٤م اًم٘مٓمـ٤مع
اًمٕم٤مم 2وُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜم٘مد اًمسٞمٜمامئل 2هبدف ـمـرح اًم٘مْمـ٤مي٤م اًمسـٞمٜمامئٞم٦م ذم اًمبٚمـد
واًمسٕمل عمٕم٤ملتٝم٤م.
ومبٕمد أؾمبقع واطمد وم٘مط شمقىمػ قمرض اًمٗمـٞمٚمؿ؟! .واًمٜم٘مـد اًمسـٞمٜمامئل اًمـذي
شمــتٚمخص إطمــدى ُمٝمامشمــف ذم شمٜمــ٤مول اًمٔمــقاهر اًمٗمٜمٞمــ٦م سم٤مًمدراؾمــ٦م واًمتحٚمٞمــؾ
واًمٙمِمػ قمـ اًم٘مٞمٛم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ،وشم٘مٞمٞمٛمف سمٕمٚمٛمٞم٦م وُمقوـققمٞم٦م...
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وم٢من هذا اًمٜم٘مد يٙم٤مد أن يٗم٘مد ُمٝمامشمف األؾم٤مؾمٞم٦م ويتحـقل إمم ُمٜمّمـ٦م إلـمـالق
األطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمستٜمد سم٤مًمدرضم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م إُم٤م إمم اعمزاضمٞم٦م أو إمم اًمٕمالىم٦م
اًمِمخّمٞم٦م سملم اًمٜم٤مىمد وُمبدع اًمٕمٛمؾ .وم٤مًمتج٤مهؾ أو اًمٓمٕمـ أو اعمديحً 2مٞمسـ٧م
هل اًمٜم٘م٤مط اًمتل يٛمٙمـ أن شمس٤مقمد قمغم حتديد ظم٤مرـم٦م وهقي٦م اًمقاىمع اًمسٞمٜمامئل
ذم اًمبٚمــد .ومٛمٕمــ٤ميػم اًمدراؾمــ٦م اًمٜم٘مديــ٦م جيــ٥م أن شمســتٜمد سم٤مًمدرضمــ٦م األومم إمم
اًم٘مقاٟملم اًمتل اظمت٤مره٤م اعمخرج ًمٜمٗمسف.
ومٛمـ اعمٕمروف أن ومٞمٚمؿ "اعمٖمـ٤مُمرة "هـق أومٚمٛمـ٦م ؾمـٞمٜمامئٞم٦م عمنـطمٞم٦م ؾمـٕمد اهلل
وٟمقس «ُمٖم٤مُمرة رأس اعمٛمٚمقك ضم٤مسمرش .واعمنطمٞم٦م اىمتبـ٤مس شمـ٤مرخيل عمِمـٙمٚم٦م
اًمٍماع قمغم اًمسـٚمٓم٦م سمـلم اخلٚمٞمٗمـ٦م اًمٕمبـ٤مد ووزيـره ذم ومـؽمة سمٚمٖمـ٧م ومٞمٝمـ٤م
ازدواضمٞم٦م اًمسٚمٓم٦م سملم اخلٚمٞمٗم٦م واًمقزير طمد ًا يٕمجز ومٞمف يمؾ ُمٜمٝمام ُمــ اًم٘مْمـ٤مء
قمغم ؾمٚمٓم٦م اآلظمر سم٘مقاه اًمذاشمٞم٦م.
هذه األطمداث اًمسٞم٤مؾمٞم٦م شمٗمرض قمغم أي حم٤موًم٦م ألومٚمٛمتٝم٤م ؾمٞمٜمامئٞم ً٤م 2إدراك
اًمٕمالىم٦م سملم اعم٤مدة ويمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤ملتٝم٤م 2ألن اًمٕمالىم٦م سملم اعم٤مدة اًمدراُمٞم٦م وُمٕم٤ملتٝم٤م
ًمٞمس٧م قمالىم٦م شمريمٞمبٞم٦م ُمّمٓمٜمٕم٦م 2سمـؾ قمالىمـ٦م ُمتداظمٚمـ٦م وشمٜمٛمـق يمـؾ ُمٜمٝمـ٤م ذم
أطمِم٤مء األظمرى.
إن اًمتٜم٤مول اًمسٞم٤مد يبدأ سم٤مًمدرضمـ٦م األومم ُمــ اًمرؤيـ٦م اًمٕمٛمٞم٘مـ٦م حل٘مٞم٘مـ٦م
اًمٍماع سملم اًمٓمروملم واعمقىمػ ُمـ هذا اًمٍماع .هذا اعمقىمػ ال سمد أن ي٠مظمـذ
ؿمٙمٚمف ال٤مد سمتسخػم األدوات اًمسٞمٜمامئٞم٦م خلدُم٦م اهلدف.
اًمٗمّمؾ سملم اعم٤مدة ويمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤ملتٝم٤م هل اعمِمٙمٚم٦م اًمتل وىمع هبـ٤م اعمخـرج حمٛمـد
ؿم٤مهلم 2واًمتل أدت إلٟمٕمدام اًمقطمدة األؾمٚمقسمٞم٦م ًمٚمٗمٞمٚمؿ".
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ذم اًم٘مبق شمٚم٘مٞمٜم٤م اًمٞمقم حم٤مرضة قمـ «اًمٚمقاء اًمسٚمٞم٥مش.
ال أظمٗمل أين دائام أؿمٕمر سم٤مإلؾمتث٤مرة ُمـ اعمٗمردات اًمتل ٟمبدقمٝم٤م عمّم٤مئبٜم٤م .ويمـؿ
ٟمح٤مول أن ٟمخت٤مر هل٤م ُمٗمردات ُمٞمٚمقدراُمٞم٦م .سمؾ "ُمٞمٚمق" سمح٧م.
ال شمبدو زم هذه اعمراوطم٦م سملم اعمٗمردات قمٗمقي٦م حمْمـ٦م .وال أقمـرف مت٤مُمـ٤م ُمــ
اًمذي يبدع هذه اعمٗمردات؟!.
أظمذت أؾمتٛمع ًمٚمٛمح٤مرضة وذهٜمل يت٠مُمؾ الٖمراومٞم٤م اعمسـٚمقسم٦م أو اعمٜمتٙمسـ٦م ذم
هذا اًمقـمـ.
ذم اًمٔمٝمػمة زارين ذم اًمبٞم٧م هٞمثؿ طم٘مل اًمٕم٤مئـد ُمــ ُمٝمرضمـ٤من "اليبزيـغ"
اًمســٞمٜمامئل 2وروى زم ُمــ٤م ؿمــ٤مهده ُمـــ أومــالم ،وم٤مهمتســٚم٧م قمٞمٜمـ٤مي سمروايتــف2
ٟمسٛم٧م ذم ٟمٗمز ٟمس٤مئؿ اًمسٞمٜمام اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م .صمؿ ىمررٟم٤م أن ٟمذه٥م إمم أي صـ٤مًم٦م
و َ
ًمٜمِم٤مهد أي ومٞمٚمؿ( .ال أتذـر أي ؾقؾؿ صاهدكاه يقمفـا؛ ربـام ألكــا ـــا ظـذ
اشتعداد فـشاهد أي رء).
ذم اعمٜم٤مم ؿم٤مهدت ٟمٗمز ذم قمـ٤ممل ُمٖمٚمـؼ حتـ٤مسين أصـقات شمٜمبٕمـ٨م ُمــ
راديقه٤مت يمثػمة حتٞمط يب ُمـ يمؾ الٝم٤مت .ومدومٕمتٝم٤م وقمؼمت ُمـ سمٞمٜمٝمـ٤م وُمــ
ومقىمٝم٤م ،ومرأي٧م أُم٤مُمل ؾمٚم ًام ظمِمبٞم ً٤م صٕمدشمف.
ذم األقمغم وضمدت أين قمغم ؾمٓمح سمٞم٧م دُمِم٘مل قمتٞمؼ 2وقمـغم طمبـؾ اًمٖمسـٞمؾ
اعمٛمتد يم٤من اًمبٜمٓمٚمقن اخلٛمري ًمٚمّمحٗمٞم٦م احلٚمقة اًمذي يم٤مدت ظمٞمقـمف اًمبٞمْم٤مء
أن خترج ُمـ قم٘م٤مهل٤مُ 2مبٚمال ي٘مٓمر ُمٜمف ُم٤مءه.
***

65

هذا اعمتسع ُمـ اًمقىم٧م ذم ظمدُمتل اًمٕمسٙمري٦م ،أقم٤مد زم احلامس ًمٚمٕمٛمؾ قمغم
ومٞمٚمؿ «اًمذايمرةش اًمـذي صـقرشمف .وم٘مـررت اًمٕمـقدة إمم اعمـقاد اعمّمـقرة اًمتـل
أودقمتٝم٤م ظمزائـ اعمقٟمت٤مجً 2مٕمكم أقمثر قمغم أطمد احلٚمقل ًمؽميمٞم٥م اًمٗمٞمٚمؿ.
يم٤من اًمٕمٛمؾ ذم اًمٗمٞمٚمؿ األول ُمع اعمقٟمتػم ـمٚمٕم٧م اعمٖمريب ُمرحي ً٤م وـمٞمبـ ً٤مً .مـذًمؽ
يم٤من ـمٚمٕم٧م هق ظمٞم٤مري عمقٟمت٤مج هذا اًمٗمٞمٚمؿ .ظم٤مص٦م وأن ـمٚمٕم٧م يٛمٙمـ ًمف أن
يتقاضمد ذم اعمقٟمت٤مج ذم أي وىم٧م يت٤مح زم ًمٞم ً
ال أو هن٤مر ًا .وم٤مشمٗم٘م٧م ُمٕمف.
يم٤من اًمتّمقر األوزم ًمٚمٗمٞمٚمؿ هق حم٤موًم٦م قمٛمؾ ومٞمٚمؿ ُمتقؾمط اًمٓمقل .وًمٙمـ سمٕمد
ُمِم٤مهدة اعمقاد اًمتل صقره٤م اًم٘م٩م ُمـ ضمديد 2ؿمٕمرت أٟمف ًمـ يٙمقن ًمدي ُمقاد
أؾمتٓمٞمع أن أطم٘مؼ ُمٜمٝم٤م أي ومٞمٚمؿ ُمٝمام ىمٍم .وسم٘مٞم٧م ومؽمة ـمقيٚم٦م أطمـس سمٕمـدم
اًم٘مدرة قمغم ىمبقل هذه اخلٞمب٦م.
دقم٤مين ـمٚمٕم٧م أن ٟمِم٤مهد اعمـقاد سمٕمٞمـدا قمــ اًمتّمـقر اًمسـ٤مسمؼ 2وسمٓمري٘مـ٦م
اًمبح٨م قمـ "ـم٤مىم٦م" يٛمٙمـ اًمٜمٗمـ٤مذ ُمٜمٝمـ٤م 2شمٓمـرح ٟمٗمسـٝم٤م وشمٗمروـٝم٤م ظمـالل
اعمِم٤مهدة .سمدأٟم٤م اًمٕمٛمؾ ي٘مقدٟم٤م حتد هم٤مُمض إلؾمتٜمب٤مط شمّمقرضمديد .وىمررٟم٤م أن
ٟمِم٤مهد يمؾ رء ُمّمقر سمال صقت .وُمع يمؾ ًم٘مٓم٦م يم٤من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٗمـؼ قمـغم
اظمتٞم٤مراًمٚم٘مٓم٦م يمٙمؾ أو ضمزء 2أو أن ٟمرُمل هب٤م ذم "اًمزسم٤مًم٦م" .سمٍمف اًمٜمٔمـرقمـ
أي رء آظمر.
ال أظمٗمل سم٠مين ظمالل ذًمؽ 2يم٤من يتٛمدد ذم داظمكم اًمٗمْمقل هلذا األؾمٚمقب2
يقازيف ىمٚمؼ وهمٛمقض ُمـ هذه اعمٖم٤مُمرة اًمٖمريب٦م 2ظم٤مص٦م ًمٞمس ًمٚمٗمـٞمٚمؿ ُمٗمٙمـرة
ًمٚمحقار اعمسجؾ.
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ذم هذه اعمرطمٚمـ٦م يم٤مٟمـ٧م مج٤مًمٞمـ٦م اًمّمـقرة واًمسـالُم٦م احلرومٞمـ٦م هـل اعمرضمٕمٞمـ٦م
اًمقطمٞمدة ذم اإلظمتٞم٤مر .وهق احلد اًمذي ال يٛمٙمـ اًمتٜم٤مزل قمٜمف سم٤مًمٜمسب٦م زم.
يم٤من ـمٚمٕم٧م يمٚمام ـمٚمب٧م ُمٜمف اًم٘مص يرشمٕمشً ،مٙمٜمٜم٤م ؾم٘مٓمٜم٤م ُمٕم ً٤م ذم هذا اإلهمراء
اًمٖم٤مُمض.
ذم آظمر اعمٓم٤مف اظمؽمٟم٤م ُمـ يمؾ اًمسـ٤مقم٤مت اعمّمـقرة طمـقازم اًمٕمنمـيـ دىمٞم٘مـ٦م
وم٘مط .وىمٚم٧م ًمف ُمـ هذه اًمٕمنميـ دىمٞم٘م٦م جي٥م أن ٟمّمٜمع ومـٞمٚم ًام ال ٟمـدري يمـؿ
ؾمٞمٙمقن ـمقًمف!.
سمٕمد شمريمٞم٥م هذه اًمدىم٤مئؼ اًمٕمنمون 2ؾمـجٚم٧م قمـغم اًمـقرق حمتـقى هـذه
اًمب٘م٤مي٤م وُمٙم٤من اًمت٘م٤مـمٝم٤م وطمجٛمٝم٤م وأـمقاهل٤م وحمتقاهـ٤م 2وأظمـذت األوراق
واومؽمىمٜم٤م.
يمٜم٧م يمؾ يقم 2أيٜمام يمٜم٧م 2أوع هذه األوراق أُم٤مُمل وأطم٤مول أن أشمـذيمر ُمـ٤م
يم٤مٟم٧م وداد ىمد ىم٤مًمتف ذم يمؾ ًم٘مٓم٦م ُمـ هذه اًمٚم٘مٓم٤مت.
سم٘مٞم٧م هذه األوراق ُمٕمل ذم اعمٝمامت اًمٕمسٙمري٦م وذم اعمح٤مرضات وذم اًمبٞمـ٧م2
وطملم ؿم٤مروم٧م قمغم اإلهؽماء يمٜم٧م ىمد ايمتِمٗم٧م سمٜم٤مء اًمٗمٞمٚمؿ.
طمٞمٜمٝم٤م رشمبٜم٤م سمرٟم٤مجم ً٤م ًمٚمٕمٛمؾ ًمٞمالً .واؾمتخرضمٜم٤م احلقار ُمـ اًمتسجٞمالت 2وسمدأٟم٤م
اًمؽميمٞم٥م صقرة وصقشم٤م وسمدأٟم٤م اعمقٟمت٤مج اًمٗمٕمكم.
سمٕمد ؿمٝمر ُمـ اًمٕمٛمؾ اؾمتٓمٕمٜم٤م اًمقصقل ًمٗمـٞمٚمؿ ضمديـد سمـثالث قمنمـة دىمٞم٘مـ٦م
سمٕمٜمقان "اًمذايمرة! حم٤موًم٦م ًمٚمدظمقل إمم ذايمرة وداد ٟم٤مصٞمػ".
***
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يم٤من ٟمِم٤مط اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل سمدُمِمؼ ُمـ ىمبؾ 2ي٘متٍمقمغم قمرض أومالُمـف
أؾمبققمٞم٤م ذم ص٤مًم٦م اًمٙمٜمدي اًمٕم٤مئدة عم١مؾمس٦م اًمسٞمٜمام.
سمٕمد اإلٟمتخ٤مسم٤مت الديدة عمجٚمس اإلدارة اًمذي اؾمتٙمٛمٚمٜم٤م سمف يم٤مُمؾ اًمٕمْمـقي٦م
ذم اعمجٚمس 2رومْم٧م اعم١مؾمس٦م إقم٤مرشمٜم٤م ص٤مًم٦م اًمٙمٜمدي ذم حم٤موًم٦م ُمٜمٝمـ٤م إلقم٤مىمـ٦م
ٟمِم٤مـمٜم٤م .وم٠مظمذٟم٤م ٟمٕمرض األومالم ذم ص٤مًم٦م األُمػم.
وووٕمٜم٤م ألٟمٗمسٜم٤م هدوم٤م أؾم٤مؾمٞم٤م هق شم٠مُملم ُم٘مر وىم٤مقم٦م قمرض ظم٤مص٦م ًمٚمٜم٤مدي!.
وًمٙمـ يمٞمػ؟.
زارين ذم اعمس٤مء ؾمٛمػم ذيمرى وحت٤مورٟم٤م ُمـ ضمديد طمقل دمرسم٦م اًمٕمٛمـؾ ُمـع
ُم١مؾمس٦م اًمسـٞمٜمام ؾمـقاء ذم إدار ـ٤م اًمسـ٤مسم٘م٦م "اعمٓمٕمقٟمـ٦م سمنمـومٝم٤م" أو اإلدارة
الديدة اًمتل "شمٓمٕمٜمٜم٤م" سمام ٟمحٚمؿ .وًمٜمخٗمـػ ُمــ قمـ٥مء الـق اخلـ٤مٟمؼ هلـذا
احلقار ظمرضمٜم٤م ُمـ اًمبٞم٧م.
ذم اًمِم٤مرع طم٤موًمٜم٤م أن ٟم٠مظمذ أي وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٛمقاصالت ومٗمِمٚمٜم٤م 2ومل يٙمـ أُم٤مُمٜمـ٤م
إال أن ٟمسػم .ذم ؾمػمٟم٤م واًمٗمرضم٦م قمغم ُمـديٜمتٜم٤م 2اؾمـتٖمٚمٞمٜم٤م اًمٗمرصـ٦م وأصـٚمحٜم٤م
أطمذيتٜم٤م.
سمٕمده٤م مل يٙمـ يٚمٞمؼ هبذه األطمذي٦م اًمالُمٕمف إال اعميض ًمٜمسٙمر.
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ُمــع سمدايــ٦م اًمٕمــ٤مم ذهبــ٧م إمم وزارة اًمث٘م٤مومــ٦م ألؾمــتٕمٞمد خمٓمــقط روايتــل
"إقمالٟم٤مت قمـ ُمديٜم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ىمبؾ احلرب" اًمتل ىمدُمتٝم٤م ًمٚمـقزارة 2سمٕمـد
أن قمٚمٛم٧م سمٕمدم اعمقاوم٘م٦م قمغم ٟمنمه٤م.
ذم اًمقزارة اًمت٘مٞم٧م اًمروائل طمٜم٤م ُمٞمٜمف اًمذي أصبح ُمستِمـ٤مر ًا ًمـقزيرة اًمث٘م٤مومـ٦م
الديدة 2وأطمدصم٧م ًمف ُمٙمتب ً٤م ظم٤مص ً٤م ذم ضمٜم٤مطمٝم٤م.
ؿمٕمرت ظمالل اًمٚم٘م٤مء أن أطمدا ُمٜم٤م مل يٙمـ يقد أن حيّمؾ .حتدث طمٜم٤م ُمٞمٜم٦م قمـ
ال "ىمرأت ىمس ًام ال سم٠مس سمف ُمٜمٝم٤م حم٤موالً
روايتل يم٢مهمراق يمبػم ذم اًمِمٙمالٟمٞم٦م ىم٤مئ ً
اإلُمس٤مك سمخٞمط وًمٙمـ قمبث ً٤م! .وم٤مًمِمخّمٞم٤مت شمٔمٝمر سمٙمث٤موم٦م وًمٙمـ ًمٞمس هٜمـ٤مك
ظمٞمقط شمرسمٓمٝم٤م 2ويٕمجز اًم٘مـ٤مرئ قمــ أن يٚمت٘مٓمٝمـ٤م .ومٚمٛمــ ٟمٙمتـ٥م ٟمحــ يـ٤م
حمٛمد؟!".
اؾمتٛمٕم٧م سم٤مهتامم وأٟم٤م أشم٠مُمؾ هذا اإلٟمس٤من اًمٙمبػم سم٤مًمٜمسب٦م زم ،وم٠مطمسس٧م سمـ٠من
قمٞمٜمٞمف يم٤مٟمت٤م شمتحقالن سمٙمٚمامشمف هذه إمم ُم٤م يِمبف ومقه٦م ؾمالح ٟم٤مري.
مل أضمد ًمدي اًم٘مدرة قمغم يمن االطمؽمام اًمذي أيمٜمـف ًمـف ،ومـقددت ًمـق أؾمـ٠مًمف
"أًمٞمس ُمـ اًمّمٕم٥م احلٙمؿ قمغم ٟمص ىمبؾ ىمراءشمف يم٤مُم ً
ال؟!"ً .مٙمٜمل ومٝمٛم٧م ُمـ
ُمٜم٤مداشمف ًمٜمج٤مة 2سم٠مهن٤م رهمب٦م ذم إهنـ٤مء اًمٚم٘مـ٤مء .طمـلم أرادت ٟمجـ٤مة أن شمّمـحبٜمل
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إلؾمتالم اعمخٓمقط 2اؾمتدريم٧م وـمٚمب٧م ُمـ األؾمت٤مذ طمٜم٤م ُمٜمحل يمت٤مسم ً٤م سم٤مقمتذار
اًمقزارة قمـ اًمٜمنم .وم٠مضم٤مسمٜمل:
 ٟمحـ ال ٟمٕمٓمل يمت٤مسم ً٤م سمذًمؽ! قمٚمٞمؽ وم٘مط أن شمقىمع قمغم إؾمتٕم٤مدة اعمخٓمقط.هنض وشمٜم٤مول ورىم٦م ُمـ قمغم ُمٙمتبف وـمٚم٥م ُمٜمل أن أيمت٥م 2وأظمذ يٛمكم قمكم ُم٤م
جي٥م يمت٤مسمتف .وطملم طم٤موًمـ٧م يمت٤مسمـ٦م اًمسـب٥م ؾمـٕمك ُمٓمـقالً إلىمٜمـ٤مقمل سمٕمـدم
رضورة ذًمؽ ،وطملم أسي٧م ؿمٕمر سم٤محلرج وهمـػم هلجتـف ذم ُمٙمـ٤معمتل! .وذم
آظمر األُمر واومؼ سم٤مُمتٕم٤مض قمغم قمب٤مرة «قمدم شمبٜمل اًمـقزارةش سمـدالً ُمــ قمـدم
اعمقاوم٘م٦م.
ؾمٚمٛم٧م اعمخٓمـقط إلحتـ٤مد اًمٙمتـ٤مب ويمٚمٛمـ٧م األؾمـت٤مذ أٟمٓمـقن ُم٘مـدد
ه٤مشمٗمٞم ً٤م .ومققمدين أن يٓمٚم٥م اعمخٓمقط ُمـ اإلحت٤مد ًم٘مراءشمف 2وـم٤مًمبٜمل أن أيمـقن
ـمقيؾ اًمب٤مل 2ومسٞمحت٤مج األُمـر ًمقىمـ٧م ـمقيـؾ .صمـؿ ؾمـ٠مًمٜمل قمــ ُمـ٤مذا هـذه
اًمرواي٦م؟.
أضمبتف سم٠مهن٤م رواي٦م أؿمبف سم٢مقمالٟم٤مت قمـ ُمديٜم٦م يمـام هـق قمٜمقاهنـ٤م 2وهـل روايـ٦م
ُمٙم٤من 2وًمٞمس٧م رواي٦م طمدث أو طمٙم٤مي٦م!.
سمدا زم أٟمف ؿمٕمر سمٖمبٓم٦م ُم٤م.
يم٤من ؾمٕمٞمد طمقراٟمٞم٦م ىمد ىمرأ اعمخٓمقط 2وطملم اًمت٘مـ٤مين ذم ًمٞمٚمـ٦م ُمــ ًمٞم٤مًمٞمـف
شمٚمؽ 2رومع يم٠مس اًمٕمرق وسخ "إهن٤م ؾمٞمٛمٗمقٟمٞم٦م ؿمقسمرت اًمٜم٤مىمّم٦م "!.
سمٞمٜمام قم٤مشمبٜمل ؾمٕمد اهلل وٟمقس سمٛمرارة ألين ذم هذه اًمرواي٦م مل أؾمـتٓمع "حتقيـؾ
اًم٘مٜمٞمٓمرة إمم شمراضمٞمـدي٤م يٛمٙمــ أن ٟم٘مـ٤مرن ُم٠مؾمـ٤م ٤م سمسـ٤مدوم وقمـ٤مُمقرة .وأن
يمٞمسٜمجر ذم اًمرواي٦م فمؾ ؿمخّم ً٤م سمحد ذاشمف 2ومل يٖمد ٟمٛمٓم ً٤م ورُمز ًا ًمإلُمؼمي٤مًمٞم٦م".
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صمؿ اٟمتٗمض سمٖمْم٥م ىم٤مئال "مل شمؽمك ًمٜم٤م اًمٗمرص٦م ًمٜمٙمره أطمـد ًا ُمــ ؿمخّمـٞم٤مت
اًمرواي٦م! .طمتك اًمذي شمٙمرهف ىمدُمتف ًمٜم٤م سمِمٙمؾ دمٕمٚمٜم٤م ٟمحبف!" وأو٤مف "أقمت٘مد
أن احلؾ أن شم٘مقم سمٙمت٤مسم٦م ٟم٘مد ذايت ًمٚمتجرسم٦م يتّمدر اًمرواي٦م ،شمنمح ومٞمـف يمٞمـػ
ؾمٞمٓمرت قمٚمٞمؽ اًمٕمالىم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘مـ٦م 2ومل شمسـتٓمع اخلـروج ُمٜمٝمـ٤م .ممـ٤م
ضمٕمٚمٝم٤م هل اعمتحٙمٛم٦م سمدالً ُمـ اًمٜمٔمرة االضمتامقمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م".
سمٕمد ُمرور زُمـ قمغم ُم٤م اىمؽمطمف ؾمٕمد اهلل وضمدت أين قم٤مضمز قمــ يمت٤مسمـ٦م أي
ٟم٘مد ذايت وإطمداث أي شمبديؾ ذم اًمرواي٦م .ومبٕمث٧م هب٤م ًمدار "إسمــ رؿمـد" ذم
سمػموت.
3 / 24
أؿمٕمر سمرهمب٦م يمبػمة ًمالٟمت٘م٤مل سمٛمنموع "األسمٚمف" ُمـ اًمت٠مُمالت إمم اًمتّمقر.
ًمبداي٦م اًمٗمٞمٚمؿ يم٤من يبدو زم اؾمتخدام ُمقت ُمٝمٜمدس اًمديٙمقر اًمسٞمٜمامئل سمدالًم٦م
رُمزي٦م ،واًمتٕمبػم قمـ االظمتالـم٤مت ذم ضمسده سمٕمـد إٟمٗمجـ٤مر اًمٖمـدة اًمّمـٗمراء.
جي٥م أن شمقطمل ويم٠من "اًمّمٗمراء" ذم جمتٛمٕمٜم٤م "همدة" 2ؾمٞم١مدي اٟمٗمج٤مرهـ٤م إمم
اظمتالـم٤مت شم١مدي ًمٚمٛمقت .وهـذه اًمدالًمـ٦م السمـد ُمــ أن أصـقره٤م سمِمـٙمؾ
ظم٤مص ًمتٙمقن إومتت٤مطمٞم٦م اًمٗمٞمٚمؿ.
يمام يم٤من ؿمٕمقري سم٠مين ُمـع األسمٚمـف أُمـ٤مم "ُمـرآة" .وم٤مًمٓمٗمقًمـ٦م شمٕمٞمـدٟم٤م ُمٕمـ ً٤م إمم
اًم٘مٜمٞمٓمرة 2وًمٜم٤م ذايمرة ُمِمؽميم٦م طملم يمٜم٤م ُمٕمـ ً٤م ُمٕمٚمٛمـلم ذم ُمدرؾمـ٦م واطمـدة ذم
اًم٘مٜمٞمٓمرة .صمؿ ؾم٤مومر يمؾ ُمٜم٤م إمم سمٚمد اؿمؽمايمل.
هذا يدومٕمٜمل ًمإلٟمٗمالت سمحري٦م يمل أظمٚمط طمٞم٤ميت وُمٕم٤ميِمتل اًمٞمقُمٞم٦م ُمع طمٞم٤مشمف
وفمروومف 2وأن أظمتبئ ذم اًمٙمثػمُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ حت٧م ضمٚمده.
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ًمٙمـ ُم٤م يزال ًمدي اًمٙمثػم ُمـ األؾمئٚم٦م طمقًمـف وطمـقل قمٛمٚمـف 2وًمٚمٛمزيـد ُمــ
اعمٕمروم٦م إلؿمب٤مع اًمتّمقر قمغم اًمّمٕمٞمد اًمسٞمٜمامئل.
ذم اًمسٞمٜم٤مريق يمام شمٕمٚمٛمٜم٤م جي٥م أن ٟمٕمرف يمٞمػ يرى هق اعمٙم٤من اًمذي يٕمٛمؾ سمف.
يمٞمػ يّمػ هذه اعم١مؾمس٦م ُمــ اًمـداظمؾ 2وهـؾ جيـ٥م أن يٙمـقن اًمقصـػ
واىمٕمل؟ أم أن اهلدف واًمتٕمبػم اًمسٞمٜمامئل يتٓمٚم٥م شمٖمٞمـػمات وإوـ٤موم٤مت ذات
ُمٕمٜمك جم٤مزي؟!.
وال سمد ًمرؿم٤مد ُمـ أن يّمػ زم اًمٞمقم األول اًمذي طممر سمف إمم اًمٕمٛمؾ.
اًمقىم٧م؟ يمٞمػ؟ إمم ُمـ يتقضم٥م قمٚمٞمف أن يتقضمف .يمٞمػ اؾمت٘مبؾ؟ وُم٤مذا ومٕمـؾ
ظمالل اًمٞمقم األول 2وطمـلم ظمـرج ُمــ اًمٕمٛمـؾ ذم ذاك اًمٞمـقمُ 2مــ طمـ٤مول
ُمراوم٘متف؟! اُمرأة أم رضمؾ؟ُ .م٤مذا ىم٤مًمـ٧م /ىمـ٤مل؟ ُمـ٤م األهار اًمتـل شمنـسم٧م
ًمف؟! .هؾ راوم٘متف  /راوم٘مف وهؾ هذه اعمراوم٘م٦م رهمب٦م ذم اًمتٕم٤مرف أم اخلقفُ .م٤م
اًمذي ًمٗم٧م اٟمتب٤مه رؿمـ٤مد ذم اعمقفمٗمـ٤مت؟ ُمـ٤مذا ؿمـٕمر؟ .هـؾ ؿمـٕمر سمٛمٙم٤مئـد؟
أومخ٤مخ؟ اُمتح٤من؟ .هؾ قمثروا ًمـف قمـغم ُمٙمـ٤من ًمٚمـدوام؟ ُمــ اًمـذي أظمتـػم
عمِم٤مريمتف ذم اعمٙمت٥م؟ عم٤مذا؟.
وطملم خيرج إمم أيـ ؾمٞمذه٥م؟ هؾ ؾمٞمِمؽمي ضمريدة ،هؾ ؾمـٞمٚمت٘مل أطمـد ًا؟.
هؾ ؾمٞمجرب اًمدظمقل إمم ؾمٞمٜمام األهرام طملم ُمر سمجقاره٤م؟ .يمؿ ًمػمة يم٤من ذم
ضمٞمبف؟!.
أؾمئٚم٦م أظمرى يمثػمة ألمتٙمـ ُمـ ؾمٙم٥م اًمِمخّمٞم٦م ذم اًمتّمقراًمٕم٤مم.
يمام جي٥م أن أرؾمؿ ؿمخّمٞم٦م األسمٚمف يمــ"يمـ٤مرايمؽم" .ال يٙمٗمـل أن أىمـقل سمـ٠مين
أرهم٥م أن أىمدم اعمس٤مر اًمذي شمٕمٞمِمف ؿمخّمٞم٦م ُمتقهج٦م يٜمٓمٗمئ شمقىمده٤م! .أو أن
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أىمقل أريد أن أىمدم ؿمخّمٞم٦م يم٤من ًمدهي٤م شمّمقر سم٠من اًمتٖمٞمػم أُمـر ممٙمــ 2وأهنـ٤م
سم٤معمامرؾم٦م واعمٕم٤ميِم٦م ايمتِمٗم٧م أهن٤م ُمث٤مًمٞم٦م أو ظمٞم٤مًمٞم٦م.
أطمس اًمٞمقم أين أمحؾ هذه اًمِمخّمٞم٦م وأدور .وم٠مراه٤م أطمٞم٤مٟم ً٤م واىمٗم٦م أُم٤مُمل،
وأطمٞم٤مٟم ً٤م أظمرى ُمٕمٚم٘مـ٦م ذم ومـراغ .وذم أهمٚمـ٥م األطمٞمـ٤من أراهـ٤م يمّمـقر صم٤مسمتـ٦م
ُمت٘مٓمٕم٦م همػم ُمتحريم٦م سمٕمد.
***

أظمرضمٜمل ًم٘م٤مئل سمرؿم٤مد ُمـ طمّم٤مري وطمٞم٤ميت اخل٤مص٦م 2وشمٜمبٝم٧م ًمٚمٙمثػم ُمـ
األؿمٞم٤مء ذم جمتٛمٕمٜم٤م 2ومبدأت أؾمتٕمٞمد إدرايمل سمال رُمقز أو جم٤مز.
يمام ؾم٤مقمدين اًمٚم٘م٤مء سمف قمـغم إدراك أن جمتٛمٕمٜمـ٤م 2يم٠مٟمـف جمتٛمـع سمـلم قمٓمـ٤مًمتلم.
شمتحٙمؿ سمف ايديقًمقضمٞم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وأظمرى ديٜمٞم٦م 2واالصمٜمت٤من ُمٖمٛمقؾمت٤من سم٤مًمٜمٗم٤مق.
وأن اًمدوًم٦م اًمٞمقم ذم ـمري٘مٝم٤م ًمتٙمقن اًمرأؾمامزم اعمٝمٞمٛمـ اًمذي يٖمٓمل يمـؾ رء
سمـ"ُم٤مٟمٞمٙم٤مٟم٤مت" ختٗمل احل٘مٞم٘م٦م.
ًمذًمؽ ىمررت أن أشمبلم اعمزيد ُمـ اًمتٗم٤مصـٞمؾً 2مرؾمـؿ اًمِمخّمـٞم٦م اًمسـٞمٜمامئٞم٦م2
وإظمراضمٝم٤م ُمـ ُمالحمٝم٤م اًمٗمردي٦م أو اخل٤مص٦م.
شمس٤مءًم٧م أيـ يٕمٞمش األسمٚمف؟
أيـ يسٙمـ؟
ىمررت أن اًمبٞم٧م اًمذي ؾمٞمسٙمٜمف رؿمـ٤مد ىمبـؾ ذه٤مسمـف إمم اخلدُمـ٦م اًمٕمسـٙمري٦م2
واًمذي ؾمتجري ومٞمف أضمزاء يمثػمة ُمـ اًمٗمٞمٚمؿ 2يٛمٙمـ زم أن أؾمتٕمػم ُمقاصٗم٤مت
قمديدة ُمـ اًمبٞم٧م اًمذي ؾمٙمٜمتف سمٕمد قمقديت .وأن ي٘مـع ذم طمـل ُمتقاوـع ُمــ
أطمٞم٤مء دُمِمؼ اعمقازي٦م حلل ىمديؿ يمحل "اًمزاهرة".
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اعمبٜمك اًمذي شم٘مع ومٞمف اًمِم٘م٦م اًمّمٖمػمة اًمتل ؾمٞمسٙمٜمٝم٤م 2ي٘م٤مسمٚمف اًمٙمثػم ُمـ اًمبٞمقت
اًمٕمِمقائٞم٦م.
طملم ٟمدظمؾ اعمبٜمك ُمع األسمٚمفٟ 2مرى قمغم سم٤مب اًمبٞمـ٧م ذم اًمٓمـ٤مسمؼ األول ًمقطمـ٦م
ُمٕمدٟمٞم٦م ًمرؾمؿ سمدائل ًمرأس اُمرأة ُمنطم٦م اًمِمٕمر وقمب٤مرة "يمـقاومػمة" 2وقمـغم
اًمب٤مب اعمج٤مور ًمقطم٦م ُمٕمدٟمٞم٦م ًمـ"ديمتقر ٟمس٤مئٞم٦م".
ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين سم٤مب ظم٤مل ُمـ ًمقطمـ٦م 2وآظمـر ًمقرؿمـ٦م ظمٞم٤مـمـ٦م 2أُمـ٤م اًمٓمـ٤مسمؼ
اًمث٤مًم٨م طمٞم٨م يسٙمـ رؿم٤مد 2ي٘مـٞمؿ ذم اًمِمـ٘م٦م اعمجـ٤مورة ًمـفُ 2مقفمـػ يٕمٛمـؾ
يمس٤مئؼ ًمسٞم٤مرة ُمديرقم٤مم هل سمٞمجق .317
اًمِم٘م٦م اًمتل ؾمٞمٕمٞمش هب٤م األسمٚمف 2صمٛم٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٘مـ٤مئص 2ومٝمـل همـػم ُمٓمٚمٞمـ٦م
ُمث ً
ال .يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ذم هذه اًمِم٘م٦م زوضم٦م األخ اًمٖم٤مئـ٥م ُمـع أوالدهـ٤مً 2مٙمــ
شمرشمٞمب٤مت واًمدة رؿم٤مد أضمؼم ٤م قمغم شمريمٝم٤م 2وم٠مىمٗمٚم٧م اًمٖمرف وذهب٧م ًمتٕمٞمش ُمع
أهٚمٝم٤م.
***

السمد ُمـ اًمتقىمػ قمـ ُمت٤مسمٕم٦م "األسمٚمف"ً 2مٔمروذم احل٤مًمٞم٦مً .مٙمٜمـل مل أؾمـتٓمع
أن أومٚم٧م ُمٜمف .ومقضمدت أين يمٚمام يم٤من وىمتل ُمت٤مطم٤م 2أقمقد وأوٞمػ.
وىمد يمتب٧م دم ادػؽرة اخلاصة بـ"األبؾف" هذه ادشاهد:
هشهد0
"ذم صب٤مح سم٤ميمر ًمٞمقم ُمـ أيـ٤مم دُمِمـؼ وذم ومسـح٦م ُمــ اعمريمـز اًمرئٞمزـ
ًمٚمٛمديٜم٦م 2ي٘مػ ذـمـل اعمـرور سمٛمالسمسـف اًمرؾمـٛمٞم٦م األٟمٞم٘مـ٦م 2ويٖمٓمـل يديـف
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سم٘مٗم٤مزات ضمٚمدي٦م ورأؾمف سمخقذة ُمٕمدٟمٞم٦م سمٞمْم٤مء وحيٛمـؾ سمٞمـده ضمٝمـ٤مز "شمـقيمل
وويمل" .وي٘مقم سمٕمٛمٚمف سمآًمٞم٦م ال ختٚمق ُمـ االؾمتٕمراوٞم٦م واًمث٘م٦م 2دمٕمٚمٜم٤م ٟمحـس
أٟمف يتٕم٤مُمؾ ُمع اعمحٞمط سمف ويم٠مٟمف رهـ إؿم٤مرة ُمٜمف أو ص٤مومرشمف.
إمم ضم٤مٟمبف يرشمٙمـ "ُمقشمقؾمٞمٙمؾ" خمٓمط سم٤مألسمٞمض واألؾمقد ،يم٠مٟمف مح٤مر وطمٌم
ُمزهق سمٜمٗمسف .سمٞمٜمام اإلؿم٤مرات اًمْمقئٞم٦م شمبدل أًمقاهن٤م احلٛمراء واخلمراء سمدىمـ٦م
ورشم٤مسم٦م يم٢مي٘م٤مع ُمقؾمٞم٘مل ظم٤مص.
ٟمرى ظمٚمػ اًمنمـمل ذم اًمبٕمٞمد اًمٜمّم٥م اًمتذيم٤مري ًمس٤مطم٦م اعمرضم٦م.
يمام يٜمتّم٥م الن اإلؾمٛمٜمتل اآليت ُمـ ؿمـ٤مرع اًم٘مـقشمكم ويٕمٚمـق ومـقق ؿمـ٤مرع
سمقرؾمٕمٞمد 2شمرومرف قمغم أضمٜمحتف الومت٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمتٕمددة يمتب٧م سمـ٠مًمقان قمٚمـؿ
اًمبالد.
أُم٤م ٟمحـ (يمٙم٤مُمػما) وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد أٟمٗمسٜم٤م ومج٠مة وؾمط وج٦م هم٤مُمْمـ٦م وضمـدل
سملم ذـمل اعمرورهذا وؿم٤مب ذم طمـقازم اًمثالصمـلم ُمــ اًمٕمٛمـر 2حيٛمـؾ سمٞمـده
ُمّمٜمػ وصحٞمٗم٦م.
يبدو أن هذا الـدال يبـدأ سمسـخقٟم٦م صمـؿ ُمـ٤م يٚمبـ٨م أن يتحـقل إمم ُمالؾمـٜم٦م
وا ٤مُم٤مت .ومٜمدرك أن اخلالف يدور طمقل الن اعمتٕم٤مزم أُم٤مُمٜمـ٤م واًمـذي ُمـ٤م
يزال ذم ـمقر اًمبٜم٤مء.
حي٤مول اًمِم٤مب أن ينمح ًمٚمنمـمل رأيف 2سمٞمٜمام اًمنمـمل هيزأ سمف ويتققمـده .وذم
حلٔم٦م ُمـ الدل يب٨م اًمنمـمل قمؼم "اًمتقيمل وويمل" ويٜم٘مؾ ًمٚمٛمريمـز احل٤مًمـ٦م
اًمٖمريب٦م اًمتل شمقاضمٝمف 2وؿمٕمقره سمريب٦م أُمٜمٞم٦م ُم٤م .صمؿ يٚمتٗم٧م إمم اًمِمـ٤مب ُمٝمـددا
سم٘مدوم ُمـ ؾمٞمٕمٞمد ًمف صقاسمف.
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ُم٤م يٚمب٨م أن يتٜم٤مهك صقت ؾمٞم٤مرة ذـم٦م اًمٜمجـدة 2اًمتـل شمٔمٝمـر وشمٚمتـػ صمـؿ
شمتقىمػ دون أن يتقىمػ ُمٜمبٝمٝم٤م اًمْمقئل واًمّمـقيت وي٘مـع اإلصمٜمـ٤من اًمنمــمل
واًمِم٤مب حت٧م فمالهل٤م اعمتٜم٤موسم٦م.
شمٜمٗمتح أسمقاب اًمسٞم٤مرة وهيبط رضم٤مل اًمٜمجدة اعمسٚمحقن ُمـ األسمـقاب ال٤مٟمبٞمـ٦م
واخلٚمٗمٞم٦م 2ويتخذ يمؾ ُمٜمٝمؿ ُمٙم٤مٟمف سمٞمٜمام هيرع ىم٤مئد اًمدوري٦م ٟمحق اًمِم٤مب شمراوم٘مف
أصقات ٞمئ٦م اًمسالح.
سمٙم٤مُمػما وصم٤مئ٘مٞم٦م حمٛمقًم٦م ٟمح٤مول ُمت٤مسمٕم٦م اًمٚمحٔم٦م 2سمٚم٘مٓم٤مت ُم٘مرسم٦م وُمتٜم٘مٚم٦م.
يبدأ شمٗمتٞمش اًمِم٤مب واألؾمئٚم٦م:
"هقيتؽ؟ .ؿمق ه٤مي األوراق؟ُ .مٕمؽ أؾمٚمح٦م؟ .ؿمق قمؿ سمتٕمٛمؾ هقن؟ُ .مـ
أي سمٚمد؟ .ؾمقري؟ .اهائٞمكم؟ُ .مع ُملم سمتِمتٖمؾ؟ .عملم سمـدك اعمٕمٚمقُمـ٤مت؟.
ًمٞمش قمؿ سمتدظمؾ سمِمٖمؾ همػمك؟ .ؿمق دظمٚمؽ سم٤ملن؟ .ؿمق ىمّمدك يم٤من الزم
يٙمقن ُمـ هقن وال ُمـ هقن؟.
رسمام ؾمٞمبدو أن اًمِم٤مب يتٚم٘مك األؾمئٚم٦م سمٌمء ُمـ اًمٓمراوم٦م وسمال ظمقف .ومٞمجٞم٥م
ومٜمٕمرف أن اؾمٛمف رؿم٤مد ،وأٟمف قم٤مئد إمم سمٚمده حيٛمؾ ديمتقراة ذم األقمالف ،وأٟمف
يِم٤مهد ُمديٜمتف سمِمقق سمٕمد همٞم٤مب ـمقيؾ 2وال حيٛمؾ هقي٦م سمٕمد وضمقاز ؾمٗمره ذم
اًمبٞم٧م.
وٟمٗمٝمؿ أٟمف أصمٜم٤مء همٞم٤مسمف ىمرأ اًمٙمثػم قمـ هذا النً 2مٙمٜمف ومقضمئ سم٠مٟمـف ُمبٜمـل
"سم٤مًمٕمرض" سمدال ُمـ "سم٤مًمٓمقل" .وأن ىمّمده ُمــ ؾمـ١مال اًمنمــمل مل يٙمــ
هيدف إال أن يٕمرف هؾ هق ختٞمٚمف ظمٓم٠م أم سمٜم٤مءه ظمٓم٠م!.
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يسخر رضم٤مل اًمنمـم٦م ُمـ ُم٤م حيٙمٞمف 2ويـزدادون رضاوة هلـذه "اًمٗمؼميمـ٦م"
اعمٙمِمقوم٦م 2وهمٞم٤مب اًمقصم٤مئؼ ًمٚمت٠ميمد ُمــ هقيتـف .وي٘مت٤مدوٟمـف وشمٜمٓمٚمـؼ ؾمـٞم٤مرة
اًمٜمجدة وشمبتٕمد يمام أشم٧م.
مشفد آخر (ؿد يؽقن مشفد اخلتام).
ٟمرى رؿم٤مد ي٘مػ قمغم الن ومقق اًمِم٤مرع اعمٛمتد ُمــ اًمّمـ٤محلٞم٦م إمم حمٓمـ٦م
احلجــ٤مز وئمٝمــر ظمٚمٗمــف ٟمّمــ٥م اًمٕمــريب طم٤مُمــؾ اعمِمــٕمؾ حم٤مـم ـ ً٤م سم٤مًمالومتــ٤مت
واًمِمٕم٤مرات واًمّمقر.
يبدو رؿم٤مد ُمـ ظمالل طمريم٦م يديف يتس٤مءل اًمس١مال ذاشمف.
ودم مشفد آخر ـتبت:
"خيرج رؿم٤مد ُمـ اًمبٞم٧م صب٤مطم ً٤م ومٜمت٤مسمٕمف وهق يٛميض إمم قمٛمٚمف سمح٤مًمـ٦م ُمــ
احلٞمقي٦م ويت٠مُمؾ ُم٤م طمقًمف سمٜمٔمرات ُمِمبٕم٦م سم٤مًمتٗم٤مؤل.
ي٘مػ رؿم٤مد قمٜمد ُمقىمػ اًمب٤مص ُمع اًمقاىمٗملم اعمٜمتٔمريـ سمٚمٝمٗم٦م أو اؾمتٞم٤مء.
ذم اًمِم٤مرع شمسػم اًمٗمتٞم٤مت إمم ُمدارؾمٝم٤م .وصمٛم٦م قم٤مسمرون قمغم دراضم٤مت هقائٞمـ٦م2
وؾمٞم٤مرات اًمِمحـ اًمّمـٖمػمة (اًمسـقزويمل) ذات اًمـثالث قمجـالت حتٛمـؾ
اًمبنم واًمبْم٤مئع.
يتقىمػ اًمب٤مص ويّمٕمد رؿم٤مد ُمع اآلظمريـ 2ومـٞمالطمظ أن اًمٜمـ٤مس حيتِمـدون
داظمؾ اًمب٤مص وىمقوم ً٤م 2سمٞمٜمام اعم٘م٤مقمد ظم٤مًمٞم٦م .ومٞمٜمٔمر سم٤مؾمتٖمراب صمؿ جيٚمس إمم أطمد
اعم٘م٤مقمد.
يْم٩م اًمب٤مص سم٤مهلرج واًمْمحؽ .وشمت٘مدم ُمٜمف ومت٤مة وشم٘مقل:
 اٟمتبف! ال دمٚمس!.77

يٜمٝمض رؿم٤مد ُمذقمقر ًا 2ويٜمٔمر إمم اعم٘مٕمد ومػمى يمٞمػ اٟمٓمبٕمـ٧م ُم١مظمرشمـف قمـغم
اعم٘مٕمد اعمكمء سم٤مًمٖمب٤مراألؾمقد اًمٙمثٞمػ.
يرشمبؽ ويٜمٔمر طمقًمف ومػمى الٛمٞمع ص٤مُمتلم ،واًمس٤مئؼ ي٘مقد سمال ُمب٤مالة ويدظمـ
ؾمٞمج٤مرشمف وينمب ؿم٤ميف!.
ومٞمٍمخ:
 اًمٕمٛمك ؿمق ه٤مد؟.يرد ىم٤مـمع اًمتذايمر اًمقاىمػ ذم اخلٚمػ:
 اًمٕمٛمك و٤مرسمؽ!.وحتدث سملم االصمٜملم ُمالؾمٜم٦م حي٤مول يمؾ ُمٜمٝمام أن يٛمرر ُم٤م يريد ىمقًمف ُمـ ومـقق
رؤوس اًمريم٤مب .سمٞمٜمام يت٤مسمع اًمب٤مص رطمٚمتف سمال ايمؽماث 2واًمِمقارع ُمزدمحـ٦م2
وأصقات "اًمزُم٤مُمػم" ال شمتقىمػ ومـال هـؿ ألطمـد إال اًمقصـقل سمـ٠مهع ُمـ٤م
يٛمٙمـ.
سمٞمٜمام يٕمٚمق صقت ىم٤مـمع اًمتذايمر ُمٓم٤مًمب٤م:
 يكم ُم٤م ُمٕمف ومراـمف يٜمزل! واأليم٤مسمر يكم ُم٤م هلؿ مهقم همػم ُمالسمسٝمؿ يتٗمْمـٚمقايِمقومقا ُمالسمز!.
أص ً
ال هذا اًمب٤مص ُم٤م يم٤من الزم خيرج ُمـ اًمتّمٚمٞمح!.
سمس اًمٞمقم فمٝمرت ـمٞمب٦م ىمٚم٥م اعمدير اًمٕم٤مم 2وؿمٕمر سم٤مًمِمٗم٘م٦م قمغم اًمٜم٤مس يكم ُمـ٤م
سمٞمستح٘مقه٤م 2وسخ سمقضمٝمٜم٤م وومرض قمٚمٞمٜم٤م ٟمتحرك!ُ .مٗمتٙمر طم٤مًمف ًمسع سمٕمده
سم٤ملٞمش!
سمديٜمٙمؿ؟! هٞمؽ ٟم٤مس ُمتؾ أظمقٟم٤م يكم قم٤مُمؾ طم٤مًمف ُمث٘مػ ،سمٞمٜمِمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م!
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صمؿ يتقضمف ًمرؿم٤مد ىم٤مئ ً
ال:
 سمدك إضمل أُمسح ًمؽ ُم٘مٕمدك سمِمقاريب؟!.صمؿ يتحرك ٟمحق رؿم٤مد ىم٤مئال:
 سمٕمدو هٞمؽ ي٤م ٟمسقان! ألُمسح اعم٘مٕمد ًمٚمبٞمؽ! .يمٚمٝمؿ أرسمٕمٛمئ٦م ًمػمة ُمٕمـ٤مرذم اًمِمٝمرً 2مؽ ظمبز ُم٤م سمٞمٙمٗمقاً .مؽ اطمٙمقا ؿمبٙمؿ ؾم٤ميمتلم!.
شمٖمٓمل هذه األىمـقال رطمٚمـ٦م رؿمـ٤مد .وال يتـدظمؾ أطمـد ُمــ اًمريمـ٤مب إال
ًمٚمتٕمٚمٞمؼ أو اًمسخري٦م أو اًمققمظ سمحدي٨م ٟمبقي أو آيـ٦م ُمــ اًم٘مـرآن .ويبـدي
أطمدهؿ طمٙمٛمتف وي٘مقل خمتـت ًام اعمِمـٝمد "ىمـ٤مل ُمـع هٞمـؽ ٟمـ٤مس سمـدٟم٤م ٟمحـرر
ومٚمسٓملم".
***
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شمداقمك اًمسٞمٜمامئٞمقن اًمٕم٤مُمٚمقن ذم اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام إمم اضمتامع جيٛمـع
اًمسـٞمٜمامئٞملم ذم اعم١مؾمســ٦م عمٜم٤مىمِمـ٦م واىمــع اًمســٞمٜمام ذم ؾمـقري٦م .وؿمــٙمٚمقا لٜمــ٦م
ًمإلذاف قمغم اًمدقمقة وإلدارة اًمٚم٘م٤مءاًم٘م٤مدم .وم٠مصم٤مر اًمسٞمٜمامئٞمقن ذم اًمتٚمٗمزيـقن
اطمتج٤مضم ً٤م وـم٤مًمبقا اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٚم٘م٤مء ًمٜم٘م٤مش ووـع اًمسـٞمٜمام واًمسـٞمٜمامئٞملم ذم
ؾمقري٤م.
صمؿ فمٝمرت ومٙمرة اًمدقمقة إمم ُم١ممتر يْمؿ يمؾ اًمسٞمٜمامئٞملم اًمسقريلم .وظمـالل
اًمٚم٘م٤مءات اًمتٛمٝمٞمدي٦م هلذا اعم١ممتر شمؿ االشمٗم٤مق قمغم شمِمٙمٞمؾ لٜم٦م حتْمػمي٦م شمْمـؿ
واطمد ُمـ ؾمـٞمٜمامئٞمل اعم١مؾمسـ٦م وصمـ٤من قمــ ؾمـٞمٜمامئٞمل اًمتٚمٗمزيـقن وآظمـر قمــ
اًمسٞمٜمامئٞملم همػم اعمقفمٗملم أو اعمست٘مٚملم.
79

قم٘مدت هذه اًمٚمجٜم٦م اضمتامقم ً٤م عمٜم٤مىمِم٦م صٞمٖم٦م اعم١ممتر وُمققمده وضمـدول أقمامًمـف.
وشمؿ االشمٗم٤مق أن يٕم٘مد اعم١ممتر ضمٚمس٤مشمف ذم دُمِمؼ ُمـ  97إمم  91يم٤مٟمقن اًمثـ٤مين
 .9199أُم٤م اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ؾمتٜم٤مىمش ظمالًمف ومٝمل:
 -9واىمع اًمسٞمٜمام اًمسقري٦م اًمٞمقم .إٟمت٤مج  -اؾمـتػماد  -شمقزيـع  -اًمّمـ٤مالت -
اًمرىم٤مسم٦م  -اعمٝمرضم٤مٟمـ٤مت اًمسـٞمٜمامئٞم٦م  -اًمث٘م٤مومـ٦م اًمسـٞمٜمامئٞم٦م ممثٚمـ٦م سمـ٤مًمٜمقادي
واعمجالت وأؾم٤مسمٞمع األومالم .وومٙمرة شم٠مؾمٞمس ؾمٞمٜمامشمٞمؽ.
ُ -3مرؾمقم اًمٗمٜم٤مٟملم.
 -2إُمٙم٤مٟمٞم٦م شم٠مؾمٞمس دمٛمع ًمٚمسٞمٜمامئٞملم (راسمٓم٦م  -مجٕمٞم٦م  -احت٤مد).
ُ -7مٜم٤مىمِم٦م ُمقوقع ىمٞم٤مم احت٤مد اًمسٞمٜمامئٞملم اًمٕمرب.
 -3اعم٘مؽمطم٤مت.
 -1احلٚمقل.
 - 9إصدار وصمٞم٘م٦م قمـ اعمـ١ممتر شمتْمـٛمـ شمقصمٞم٘مـ ً٤م ًمٙمـؾ ُمـ٤م دار ذم اعمـ١ممتر ُمــ
طمقارات وطمٚمقل واىمؽماطم٤مت وشمقصٞم٤مت.
قمرو٧م اًمٚمجٜم٦م اًمتحْمػمي٦م هذا اعمنمـوع قمـغم يمـؾ اًمسـٞمٜمامئٞملم 2وسمٕمـد
ًم٘م٤مءات ُمتٕمددة شمؿ اقمتامده يمجدول أقمامل ًمٚمٛم١ممتر.
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قم٘مدت اًمٚمجٜم٦م اًمتحْمػمي٦م اضمتامقم ً٤م صم٤مٟمٞم ً٤م وٟم٤مىمِم٧م اًمدقمقات واعمِمـ٤مريملم
واحلْمقر.
يمام ٟم٤مىمِم٧م ومٙمرة ضمٕمؾ الٚمس٦م اًمث٤مًمث٦م ًمٚمٛم١ممتر ضمٚمس٦م ُمٗمتقطمـ٦م ،شمٕم٘مـد حتـ٧م
ؿمــٕم٤مر اًمســٞمٜمام واًمث٘م٤مومــ٦م يِمــ٤مرك ومٞمٝمــ٤م سم٤مإلوــ٤موم٦م ألقمْمــ٤مء اعمــ١ممتر األدسمــ٤مء
واعمٗمٙمرون واًمٗمٜم٤مٟمقن واًمٜم٘م٤مد.
وأىمرت اًمٚمجٜم٦م هذه اًمٗمٙمرة .وأقمدت ُمذيمرة شمنمح األؾمـب٤مب اعمٚمحـ٦م اًمتـل
دقم٧م ًمٕم٘مد اعم١ممتر ،واعمٝم٤مم اًمتل شم٘مع قمغم قم٤مشمؼ اًمسٞمٜمامئٞملم ًمتسـتٕمٞمد اًمسـٞمٜمام
دوره٤م ذم شمٙمقيـ اإلٟمس٤من وشمث٘مٞمٗمف .يمام أىمرت صٞمٖم٦م اًمدقمقة .وشمؿ حتديـد أن
يٕم٘مد اعم١ممتر صمالث ضمٚمس٤مت.
الٚمس٦م األومم عمٜم٤مىمِم٦م واىمع وأزُم٦م اًمسٞمٜمام ذم ؾمقري٤م.
الٚمس٦م اًمث٤مٟمٞم٦م عمٜم٤مىمِم٦م ُمٝم٤مم اًمسٞمٜمام ودوره٤م.
واخلت٤مُمٞم٦م ًمٚمسٞمٜمام واًمث٘م٤موم٦م.
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قم٘مدت اًمٚمجٜم٦م اًمتحْمػمي٦م ذم هذا اًمٞمقم األظمػم ُمـ اًمٕمـ٤مم 2ضمٚمسـ٦م صم٤مًمثـ٦م
إقمالُمٞم٦م وشمٜمٔمٞمٛمٞم٦م.
ظمرضم٧م سمٕمد هن٤مي٦م هذا اإلضمتامع اًمٓمقيؾ أؿمٕمر سمح٤مضم٦م قمٛمٞم٘م٦م ًمٚمراطم٦م.
ذم همروم٦م ذم سمٞم٧م أهة زوضمتل طمٞم٨م ٟم٘مٞمؿ هـذه األيـ٤مم 2ومتحـ٧م اًمٜم٤مومـذة
اًمداظمٚمٞم٦م واًمبٕمٞمدة قمــ اًمِمـ٤مرع وقمــ احلـ٤مرضيـ ذم اًمبٞمـ٧م .ومتـدوم٘م٧م إمم
صدري أًمقان وروائح اًمٗمسح٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م ًمٚمٛم٘م٤مم اًمّمقذم اعمج٤مور 2وشمٜمِم٘م٧م
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زهقر أؿمج٤مر اًمٜم٤مرٟم٩م اًمٜمدي٦م ومِمٕمرت حلٔمتٝم٤م أن قمٞمٜم٤مي يم٤مٟمت٤م شمٕم٤مين ُمـ ضمقع
ؿمديد 2وأن األًمقان سمدأت شمتنب إزم ُمٖمٛمس٦م سمٜمـداوة اًمٜمـ٤مرٟم٩م وشمتسـٚمؾ إمم
ده٤مًمٞمزي اًمداظمٚمٞم٦م وشمسٙمـ ومٞمف.
أقمددت ًمٜمٗمز ومٜمج٤مٟم ً٤م ُمـ اًم٘مٝمقة 2وضمٚمس٧م إمم ضمقار اًمٜم٤مومـذةً .مٙمٜمـل سمٕمـد
حلٔم٤مت سمدا زم أين ىمد همٗمقت .وذم همٗمقيت يم٤مٟم٧م شمتٜم٤مهك زم أصداء سمٕمٞمدة آشمٞمـ٦م
ُمـ ؿمقارع قمتٞم٘م٦م ُمرصقوم٦م سم٠مطمج٤مر صٖمػمة 2وأن صمٛم٦م ظمٓمق ًمٙمٜمدرة رضم٤مًمٞم٦م2
سمدت ويم٠مهن٤م ظمٓمقات أيب .وهل شم٘مؽمب وشمتّم٤مدى وال شمّمـؾ .وأن اًمٖمرومـ٦م
وأؿمج٤مر اًمٜم٤مرٟم٩م شمٖمٓمس ذم قمتٛم٦م اعمس٤مء.
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قم٘مدت اًمٚمجٜم٦م اًمتحْمػمي٦م ضمٚمس٦م راسمٕم٦م شمؿ ظمالهل٤م اًمتقصٞم٦م سم٢مقمداد ُمٚمػ
وصم٤مئ٘مل يتْمٛمـ ُمٕمٚمقُم٤مت وإطمّم٤مءات قمـ واىمع اًمسـٞمٜمام واًمٓم٤مىمـ٦م اًمبنمـي٦م
اًمٕم٤مُمٚم٦م واًمتجٝمٞمزات واعمٕمدات اًمسٞمٜمامئٞم٦م اعمتقومرة .وشم٘مريـر قمــ اإلٟمتـ٤مج ذم
اعم١مؾمس٦م واًمتٚمٗمزيقن واًم٘مٓم٤مع اخل٤مص 2وإطمّمـ٤مئٞم٦م سمٕمـدد ذيمـ٤مت اإلٟمتـ٤مج
اخل٤مص٦م 2وآظمـر ًمّمـ٤مالت اًمٕمـرض ذم ؾمـقري٤م ،ويمـذًمؽ طمـ٤مل االؾمـتػماد
واًمرىم٤مسم٦م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م.
يمــام أىمــرت اًمٚمجٜمــ٦م اًمـدقمقة ًمســت٦م وؾمــتلم ؾمــٞمٜمامئٞم٤م ًمٚمٛمِمــ٤مريم٦م ذم اعمــ١ممتر.
(خمرضمقنُ 2مدراء اًمتّمقير 2يمت٤مب اًمسٞمٜم٤مريقُ 2مقٟمتػميلمُ 2مدراء إٟمت٤مج).
4/ 44
املؤمتس.
ومقضمئٜم٤م يمٚمجٜم٦م حتْمػمي٦م وُمِم٤مريملم سمحْمقر وزيرة اًمث٘م٤موم٦م ًمتٗمتتح اعم١ممتر.
وسم٠مهن٤م ؾمتٚم٘مل يمٚمٛمـ٦م االومتتـ٤مح .وأدهِمـٜم٤م أيْمـ ً٤م أن ُمٕم٤موهنـ٤م اًمسـٞمد أديـ٥م
اًمٚمجٛمل جيٚمس قمغم اعمٜمّم٦م يؽمأس اعم١ممتر ويدير ضمٚمس٤مشمف.
ُمٜمذ اًمبدايـ٦م أس اًمسـٞمد اًمٚمجٛمـل قمـغم قمـدم اقمتب٤مرهـذا ُمـ١ممترا سمـؾ ًم٘مـ٤مء
أظمقي ً٤م ...ودمٜم٥م سمِمٙمؾ ُمستٛمر اؾمتخدام قمب٤مرة ُم١ممتر أو ضمدول أقمامل .يمـام
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قم٤مرض سمِمدة أن يّمدر قمـ هذا اًمٚم٘م٤مء سمٞم٤مٟم ً٤م أو شمقصٞم٤مت .وٟمتٞمجـ٦م عمٕم٤مروـ٦م
اعمِم٤مريملم قمـغم ذًمـؽ 2شمـؿ اًمٚمجـقء إمم شمسـٛمٞم٦م مل ٟمخؽمهـ٤م وؾمـٛمل سمـ٤معم١ممتر
"اًمتحْمػمي".
ُمٜمذ سمـدأت الٚمسـ٦م األومم أظمـذت شمٔمٝمـر ذم األروىمـ٦مُ 2مـثٚمام ذم اًمّمـحػ
اًمّم٤مدرة اًمٞمقم اعمقاىمػ اإلٟمت٘م٤مدي٦م ًمٗمٙمرة اعم١ممتر 2واإلحي٤مء سم٠من صمٛم٦م شمٚمقصمـ٤م ُمـ٤م2
داظمؾ أهداف ُم١ممتر يمٝمذا!.
صمؿ سمدأ يتْمح أن ؿمٞمئ٤م حي٤مك هلذه اخلٓمـقة الامقمٞمـ٦م ًمٚمسـٞمٜمامئٞملم .وأن اعمبٞمـ٧م
هيدف إلضمٝم٤مض هذا اًمٗمٕمؾ سمٍمف اًمٜمٔمرقمـ ُم٤م يٛمٙمـ أن يتقصؾ إًمٞمف.
سم٤مًمٓمبع ال سمد هلذه احلٛمٚم٦م ُمـ أطمّمٜم٦م ُمـ سملم اًمسٞمٜمامئٞملم أٟمٗمسٝمؿ.
ذم اًمٞمقم األول ًمٚمٛم١ممتر ٟمنم أطمد اًمسـٞمٜمامئٞملم ُم٘مـ٤مال ذم صـحٞمٗم٦م اًمبٕمـ٨م
يٓمرح اًمِمٙمقك ذم اًمّمٞمٖم٦م واألهداف اًمتل يٜمٕم٘مد ومٞمٝم٤م 2واًمسـٞمٜمامئٞملم اًمـذيـ
وراءه!.
ذم األي٤مم اًمت٤مًمٞم٦م ظمالل إٟمٕم٘مـ٤مد اعمـ١ممتر 2فمٝمـرت ُم٘مـ٤مالت ُمتٕمـددة مم٤مصمٚمـ٦م ذم
اًمّمحػ األظمرى يمتبٝم٤م ؾمٞمٜمامئٞمقن وٟم٘م٤مد .يمام سمرزت وصمٞم٘م٦م ُمِمؽميم٦م ًمبٕمْمٝمؿ
ىمدُم٧م ًمٚمٛم١ممتر ًمتٙمقن وٛمـ وصم٤مئ٘مف شمِمٙمؽ سمنمقمٞم٦م متثٞمؾ اعم١ممتر ًمٚمسٞمٜمامئٞملم
اًمسقريلم 2وشمٓم٤مًم٥م سمحْمقر وُمِم٤مريم٦م أيمؼم وأن ال ي٘متٍم ُمـ١ممتر ؾمـٞمٜمامئل
قمـغم اًمسـٞمٜمامئٞملم وم٘مـط 2وأن يِمـ٤مرك ذم اعمـ١ممتر يمـؾ ُمــ يٕمٛمـؾ ذم اعمجــ٤مل
اًمسٞمٜمامئل.
سمدا ًمٜم٤م وٟمحـ هم٤مرىمقن ذم هـذه اعمٗم٤مضمـ٠مت سمـ٠من اخلٓمـ٦م اعمبٞمتـ٦م ـدف إمم
إضمٝم٤مض اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ىمد يسٗمر قمٜمٝم٤م اعم١ممتر.
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قمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف 2اٟمٕم٘مد اعم١ممتر سمجٚمس٤مشمف اًمثالث 2وٟمقىمِم٧م اًم٘مْمـ٤مي٤م
اعمٓمروطم٦م 2وصدر قمـ اعم١ممتر سمٞم٤من ظمت٤مُمل .وُمـ أهؿ شمقصٞم٤مشمف طمري٦م اًمتٕمبـػم
وإٟمِم٤مء صٜمدوق وـمٜمل ًمٚمسٞمٜمام.
***

سمٕمد إٟمتٝم٤مء ضمٚمس٤مت اعم١ممتر ٟمنم اًمٜم٤مىمد اًمسٞمٜمامئل حمٛمد ىم٤مؾمؿ طمقار ًا أضمراه
ُمٕمل يمٕمْمق ذم اًمٚمجٜم٦م اًمتحْمػمي٦م ذيمرت ظمالًمف:
"إن أهؿ إٟمج٤مز هلذا اعم١ممتر أن اًمسٞمٜمامئٞملم ايمتِمٗمقا سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م 2وشمبلم هلؿ
أن ُمِم٤ميمٚمٝمؿ ُمِمؽميم٦م وشمٕمٜمٞمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م.
أُم٤م اخلالوم٤مت اًمتل طم٤مول اًمبٕمض إهي٤مُمٜم٤م يمٛمخرضملم ؿمـب٤مب سمقضمقدهـ٤م سمـلم
اًمسٞمٜمامئٞملم 2ومٚمٞمس٧م إال رهمب٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ هذه األوو٤مع اعمؽمدي٦م.
ُمـ هٜم٤م وم٢من األومٙم٤مر واآلراء اًمتل ـمرطم٧م ذم اعم١ممتر ،شمٕمتؼم إو٤موم٦م إمم الديـ٦م
واعمس١موًمٞم٦م اًمتل اشمّمـٗم٧م هبـ٤م 2شمٕمبـػما قمــ ُمٕم٤مٟمـ٤مة أي ؾمـٞمٜمامئل ُمــ هـذه
األوو٤مع.
وأن اًمٜمجـ٤مح ذم أن يٜمٕم٘مــد اعمــ١ممتر ال يٙمٗمــل! .وم٤مًمٜمجــ٤مح احل٘مٞم٘مــل أن شمٚم٘مــك
شمقصٞم٤مشمف وُم٘مؽمطم٤مشمف اًمتج٤موب اًمٗمٕمكم ًمدى اعمسئقًملم اعمٕمٜمٞملم".
وطمقل أزُم٦م اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل ذم ؾمقري٤مٟ 2منمت أيْمـ٤م ضمريـدة شمنمـيـ
ٟمدوة ُمع قمدد ُمـ اعمخرضملم اًمِمب٤مب اقمتؼموا أن:
"ُمِمٙمٚم٦م اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل قمغم اًمرهمؿ ُمـ أمهٞمتٝم٤م 2وم٢مهن٤م ُم٤م شمزال شمدور ذم
دواُم٦م ُمـ األزُم٤مت حتقل دون حت٘مٞمؼ ؾمٞمٜمام وـمٜمٞمـ٦م شمٕمـؼمقمـ واىمٕمٜمـ٤م وسمٞمئتٜمـ٤م
وُمِم٤ميمٚمٜم٤م 2وشمٕمٙمس ـمٛمقطم٤مشمٜم٤م.
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وأن اآلُم٤مل ُمٕمٚم٘م٦م قمغم اًمتقصٞم٤مت واًم٘مـرارات اًمتـل شمٜمتٔمـر اًمتٜمٗمٞمـذ .ومٛمــ
اعم١مؾمػ سم٠من أيمثر اًمٜم٘م٤مؿم٤مت شمدور قمـ اإلٟمت٤مج 2يم٠من هٜم٤مك إٟمت٤مج ؾمٞمٜمامئل!".
وأو٤مومقا:
"ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس هٜم٤مك ؾمـٞمٜمام ؾمـقري٦م سمـؾ ؾمـٞمٜمام ذم ؾمـقري٦م .وأن ٟمٔمـؿ
اإلٟمت٤مج احل٤مًمٞم٦م ال شمتٞمح اًمٗمرص٦م الؾمتثامر اًمٓم٤مىم٤مت اعمتقومرة طم٤مًمٞم٤م .وأن اعم١ممتر
طم٤مول أن جيٕمؾ هذه اًمٜمٔمؿ ُمقوققمف اًمرئٞمز ًمتٓمقيره٤م".
يمام طم٤مول اًمسـٞمٜمامئٞمقن اعمِمـ٤مريمقن ذم هـذه اًمٜمـدوة اًمتٕمبـػم قمــ شمّمـقرهؿ
ًمٚمحؾ:
"سم٢مٟمت٤مج أومالم ذات يمٚمٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م 2واقمتامد أؾم٤مًمٞم٥م شمٜمٗمٞمذ شم٘مقم قمـغم جمٛمققمـ٤مت
شمّمقير صٖمػمة دمٛمع سملم اًمرؤي٦م اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م واًمروائٞم٦م .وأن هذه ًمٞمس٧م ىمْمـٞم٦م
ُمٕمٞم٤مري٦م إٟمام شمٕمبػمقمـ ُمٗمٝمقم ًمٚمسٞمٜمام ٟمٗمسٝم٤م يبدأ سم٤مًمٜمزول إمم اًمقاىمع واؾمتٜمب٤مط
اعمِم٤مريع ُمٜمف.
اعمٓمٚمقب اًمٞمقم هق إجي٤مد يمـؿ يمبـػم ُمــ اإلٟمتـ٤مج اًمـقـمٜمل 2يٓمـرح اًم٘مْمـ٤مي٤م
االضمتامقمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م وومؼ أؾمس ضمديدة شمتٞمح ًمٚمسٞمٜمامئل طمري٦م اًمتٕمبػم".
***

ال أخػل أين أصعر بغبطة فقجقد صػحات ؿؾقؾة وخمتكة هلذا ادمير دم
مػؽريت هذه .حقث أظتؼد افققم؛ بلكف ـان هـاك هدف آخر مبقتا فقأد ادمير؛
هق حمق هذا ادمير مـ افذاـرة؛ وأي وثقؼة خاصة بف.
وأكا  -ادشارك بػعافقة دم افػؽرة فعؼده ودم جلـتف افتحضرية  -مل أظثر ظـذ
أي وثقؼة مـ وثائؼف؛ ومل حتتػظ ذاـريت ظـف إال بافؼؾقؾ مـ افؾحظات ادمدـة
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خــالل اكعؼــاده؛ وافشــعقر باألشــػ ظــذ افقؿــت افــذي أضــعـاه وكحـــ
مـغؿسقن بلرواحـا؛ وباألمـؾ أن يؽـقن مـميرا حؼقؼقـا؛ يسـاهؿ دم إجيـاد
افظروف وافؼقاظد وافؼقاكغ فتحؼقؼ شقـام وضـقة.
ـام مل أظثر دم ـؾ ادرات افتـل بحثـت هبـا دم افســقات افسـابؼة فـدى مــ
أظرؾفؿ ممـ هيتؿقن بافسقـام ،ظذ أي وثقؼة .باشتثـاء ما ـتب أو كؼ ضـده
دم افصحػ .ودم بحثل ظــ وثائؼـف ــان يػـاجئـل دائـام افتقـف وافتسـاؤل
واالشتغرا مـ ـقكف ـان ؿد حصؾ باألصؾ.
أشؿ فـػز باإلصارة إػ أن ما ؾقجئـا بف مـ محؾة مضادة فؾؿمير؛ ـان
يشبف ـثرا دم أحصـتف وأشؾقبف؛ ما ــا ؿد واجفـاه مـ ؿبؾ مـ افعداء دا ــا
كجفد فتحؼقؼف مـ خالل افـادي افسقـامئل بدمشؼ.
***

سمٕمد اٟمتٝم٤مء دورة احلرب اًمٜمٗمسٞم٦م ًمٚمخدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م أوائؾ ؿمب٤مط 2أطمٚم٧م
إمم اخلدُم٦م ذم ؾمتديق الٞمش ًمٚمسٞمٜمام ذم طمرؾمت٤م سمْمقاطمل دُمِمؼ.
يبدو زم أين ُمـ اآلن وصـ٤مقمدا ؾم٠مؾمـتٓمٞمع ظمـالل قمٛمـكم ذم هـذا اإلؾمـتديق
اًمٕمٞمش سمام يِمبف احلٞم٤مة اعمدٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م فمروف وـمبٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ.
اًمٕم٤مُمٚمقن ذم هـذا اإلؾمـتديق ُمــ اعمـدٟمٞملم واًمٕمسـٙمريلم قمـغم صـٚم٦م ُمٝمٜمٞمـ٦م
سمجقاٟم٥م اًمٕمٛمؾ اًمسٞمٜمامئل .وم٤معمٝمٛمـ٦م األؾم٤مؾمـٞم٦م هلـذا اإلؾمـتديق هـل شمٖمٓمٞمـ٦م
اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٕمسـٙمري٦م وحت٘مٞمـؼ أومـالم ؾمٞم٤مؾمـٞم٦م وقمسـٙمري٦م ظم٤مصـ٦م وأومـالم
ًمٚمٛمٜم٤مؾمب٤مت واألقمٞم٤مد اًمقـمٜمٞم٦م.
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يٙمٚمػ اًمٕم٤مُمٚمقن ذم هذا اإلؾمتديق قم٤مدة 2سمتح٘مٞمؼ األومالم أو اًمريبقرشم٤مضمـ٤مت
ًمٚمٔمروف واعمٜم٤مؾمب٤مت إُم٤م سم٤مإلقمتامد قمغم األرؿمٞمػ أو الٛمع سمـلم األرؿمـٞمػ
واًمتّمقير.
شمتقومر ذم اإلؾمتديق يمؾ اإلطمتٞم٤مضم٤مت اًمت٘مٜمٞم٦م ُمـ اعمٕمدات واألضمٝمزة 2ويمذًمؽ
اعمختؼم ًمٚمتحٛمٞمض واًمٓمبع ًمتٜمٗمٞمذ يمؾ ُم٤م يٓمٚم٥م دون اإلؾمـتٕم٤مٟم٦م سمـ٠مي ـمـرف
ؾمٞمٜمامئل آظمر.
احلدث اًمسٞم٤مد واًمٕمسٙمري األؾم٤مد ُمع اًمتح٤مىمل ًمٚمٕمٛمؾ ذم اإلؾمتديق2
اًمذي يٜمِمٖمؾ االؾمتديق سمف 2هق دظمقل الٞمش اًمسقري وشمقاضمـده ذم ًمبٜمـ٤من.
وُمٜمذ هذا اًمدظمقل ذم طمزيران اًمٕمـ٤مم اعمـ٤مي 2يٙمٚمـػ مجٞمـع اًمٕمـ٤مُمٚملم سمـال
اٟم٘مٓم٤مع سم٤معمٝمامت ًمٚمتّمقير ذم ًمبٜم٤من 2وقمٛمؾ أومالم أو ريبقرشم٤مضم٤مت أو شمّمقير
ُمقاد ًمألرؿمٞمػ.
بافطبع ال يؿؽـ دػؽريت أن تتضؿـ افؽثر مـ افؽتابات ظـ ؾـسة خـدمتل؛
بسبب افشعقر افداخع بلن افؽتابة ظـ اجلقش مـ ادحرمات.
خالل ادفامت افتل ـؾػت هبا فؾتصقير دم فبـان؛ ـان يسـقطر ظـع دائـام
ؾضقل ؿقي فرؤية احلال افؾبـاين بشؽؾ مباذ خالل تؾؽ افظروف .وــت
مؼتـعا أن هذه احلر األهؾقة ما هل إال ساع يستفدف افثقرة افػؾسطقـقة.
ـان حيزكـل ـثرا أن افتدخؾ افعسؽري افسقري ؿد حدث باكحقاز مـاؿض
فؼقى احلرـة افقضـقة وافػؾسطقـقة.
دم ادفامت األوػ افتل ـؾػت هبا؛ مل أــ أشتطقع تػؼد أصدؿائل دم بـروت
افغربقة .ودم واحدة مـ هذه ادفامت مل أشتطع مغافبة رؽبتل بزيارة صـديؼل
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افػؾسطقـل ؾقصؾ دراج ادؼقؿ دم ـقركقش ادزرظة ببروت افغربقة .وتعـذر
ظع افذها إػ هـاك دم افسقارة ادراؾؼة فـا باظتبارها ذات كؿـرة ظسـؽرية.
ؾؿضقت ـل أزوره بغ ادسر ظذ األؿدام وافرسؾقس.
واشتطعت افؼقام بجقفة ظامة مع ؾقصؾ دم ادـطؼة افتـل ــان يطؾـؼ ظؾقفـا
حقـفا ادربع األخر .ـام ـان فدي رؽبة ظارمة فرؤيـة احلـال افـذي آل إفقـف
خمقؿ "تؾ افزظس" افػؾسطقـل بعغ شقـامئقة.
ذم اعمٝمٛم٦م الديدة اًمتل يمٚمٗم٧م هب٤م ًمٚمتّمـقير ذم ًمبٜمـ٤من 2ىمـررت أن أؾمـٕمك
سم٘مدر ُم٤م أؾمتٓمٞمع 2شمّمقير يمؾ ُم٤م ؾمـ٠مراه .طمتـك ًمـق شمٓمٚمـ٥م األُمـر اًمتّمـقير
سمرُمزي٦م ودالالت قم٤مُم٦م.
ويم٤من حمق خمٞمؿ "اًمٙمرٟمتٞمٜم٤م" وؾم٘مقط "شمؾ اًمـزقمؽم" يثـػم ذم ٟمٗمزـ ؿمـتك
اعمِم٤مقمر اعم١معم٦مً .مـذًمؽ شمقًمـد ًمـدي اًمرهمبـ٦م سمٛمِمـ٤مهدة "اًمـزقمؽم" ذم طم٤مًمتـف
اًمراهٜم٦م .وًمٕمؾ هذه اًمرهمب٦م 2هل اًمتل ُمٜمحتٜمل اًمرو٤م اًمقطمٞمد اًمـذي اٟمتـ٤مسمٜمل
طملم يمٚمٗم٧م هبذه اعمٝمٛم٦م.
ذم اعمرطمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م مل ٟمٙمــ ىمـ٤مدريـ قمـغم اًمتّمـقير إال ذم األُمـ٤ميمـ اًمتـل
يتقاضمد هب٤م الٞمش اًمسقري .ومل يٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م زيـ٤مرة أو شمّمـقير اًمب٘م٤ميـ٤م
اًمتل آل إًمٞمٝم٤م اعمخٞمؿ .ومٛمٝمٛمتل قمب٤مرة قمـ ىمّم٤مص٦م ورق شمٜم٤موهل٤م اًمٕم٘مٞمد ُمٕم٤مون
ُمــدير اإلدارة ُمـــ قمــغم ُمٙمتبــف 2ويمتــ٥م ومٞمٝمــ٤م مجٚم ـ٦م واطمــدة أـمٚمــؼ قمٚمٞمٝمــ٤م
"ؾمٞمٜم٤مريق":
"شمّمقير األطمقال اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م واؾمتتب٤مب األُمـ سمٕمد دظمقل الٞمش اًمسقري".
صمؿ أُمرين سم٤مًمتّمقير ذم يم٤موم٦م األرضم٤مء اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م.
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ًمذًمؽ ؾمٕمٞم٧م أن شمٙمقن اعمٝمٛم٦م حلقازم قمنمـة أيـ٤مم قمـغم األىمـؾ 2وأن شمٙمـقن
طمريمتل ذم ًمبٜم٤من ُمٗمتقطم٦م 2وأن يت٤مح زم اًمتّمقير ذم يمؾ األُم٤ميمـ ُمــ اًمِمـامل
إمم الٜمقب سمام ومٞمٝم٤م سمػموت .وأن شمتقومر ًمدي يمٛمٞم٦م يم٤مومٞم٦م ُمـ "اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ".
يقمفا ــا كصقرظذ ذيط شقـامئل  89مؿ أشقد وأبقض؛ ؾؾؿ يؽـ ؿـد
حدث افتحقل دم إشتديق اجلقش إػ ادؾقن بعد.
ـمٚمب٧م ُمـ اعمستقدع يمٛمٞم٦م حمددة ُمـ اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ 2وم٤ميمتِمػ ُمدير اعمستقدع أن
ًمديف يمٛمٞم٤مت ه٤مئٚم٦م ُمٜمف 2قمغم وؿمؽ أن شمٜمتٝمل ومؽمة صالطمٞمتٝم٤م .وم٠مظمذ يٜم٤مؿمدين
أن أؾمتٚمٛمٝم٤م يمٚمٝم٤م.
يم٤مٟم٧م هذه اًمٙمٛمٞم٦م شمٗمقق سمٙمثػم ُم٤م متٜمٞم٧م 2سمؾ أيمثر مم٤م حيٚمؿ سمف أي ؾمٞمٜمامئل 2إذا
مل ٟم٘مؾ يمؾ اًمسٞمٜمامئٞملم اًمسقريلم جمتٛمٕملم .واعمـدهش أن اًمٙمٛمٞمـ٦م اًمتـل يمـ٤من
ُمدير اعمستقدع يريد أن يتخٚمص ُمـ ُمس١موًمٞمتٝم٤م 2ال شمتسع هل٤م اًمسٞم٤مرة اعم٘مررة2
ومرضم٤مين أن أضمد اعمؼمر ًمٓمٚم٥م ؾمٞم٤مرة "سمٞمـؽ آب" .وأن أؾمـتٕملم ًمتٜمٗمٞمـذ هـذا
"اًمسٞمٜم٤مريق" سم٢مصمٜملم ُمـ اعمّمقريـ.
اُمــتألت اًمِمــ٤مطمٜم٦م اًمّمــٖمػمة سمٕمٚمــ٥م اًمٜمٞمجــ٤مشمٞمػ ومٕم ـ ً
ال .وـمٚمبــ٧م مم٤مزطم ـ ً٤م
اعمّمقريـ اًمسٕمداء سم٤مظمتٞم٤مري هلؿ 2أن ي٘مدرا اعمس٤موم٤مت اًمتـل ُمــ اعمتقىمـع أن
ٟم٘مٓمٕمٝم٤م ُمـ اًمِمامل إمم الٜمقب سم٤مًمٙمٞمٚمق ُمؽم 2وأن حيسب٤م أـمقال األذـم٦م اًمتل
حتتقهي٤م "اًمبٞمؽ آب" ...وطمددت هلام سم٠مٟمف ُمٜمذ دظمقًمٜم٤م األراي اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م سم٠من
يبدأ سمـ"شمِمٖمٞمؾ" اًمٙم٤مُمػما.
ضمٚمس يمؾ ُمٜمٝمام سمجقار ٟم٤مومذة ُمــ ٟمقاومـذ اًمسـٞم٤مرة .وُمـع دظمقًمٜمـ٤م األراي
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م سمدأ يتٜم٤مهل إزم صقت دوران اًمٙم٤مُمػمات.
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الـق مجٞمــؾ رهمـؿ اًمــؼمودة اًمِمـديدة 2سمــؾ ؾمـ٤مطمر ًا ًمٚمتّمــقير سمـ٤مألسمٞمض
واألؾمقد .مم٤م ظمٗمـػ قمٜمـل اًمِمـٕمقرسم٤مًمذٟم٥م إلؾمـتٝمالك هـذه اًمٙمٛمٞمـ٦م ُمــ
اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ قمغم هذا اًمٜمحق.
حت٧م ؿمٕم٤مر "اًمسٞمٜم٤مريق" اًمذي أمحٚمف 2ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمقصقًمٜم٤م 2يمٜم٤م ذم اًمّمب٤مح
اًمب٤ميمر سملم سم٘م٤مي٤م اًمزقمؽم .ومٚمؿ ٟمجد إال شمٚمؽ اًم٘مٓمط اًمتل يم٤مٟمـ٧م حتـ٧م زظمـ٤مت
اعمٓمر شمٜمبش سم٠مفم٤مومره٤م ًمتِمؼ األٟمٗم٤مق وحتـ٤مول أن دمـد ُمنـسم ً٤م هلـ٤م سمـلم ريمـ٤مم
األسمٜمٞم٦م اًمتل ٟمسٗم٧م قمغم ىم٤مـمٜمٞمٝم٤م.
خترؾم٧م ذم ُمٙم٤مين صقرة وصقشم ً٤م .وم٘مد شمبٕمثرت ًمدي األومٙم٤مر 2وشمبـددت
اًمرهمب٤مت ذم داظمكم .ومٚمؿ أقمد أضمد ًمدي أي اهتامم أو ُمٕمٜمك ألدومع سم٤معمّمقريـ
ًمٚمتّمقير.
اًمرهمب٦م اًمقطمٞمدة اًمتل وًمدت ذم داظمـكم حلٔمتٝمـ٤م أن أٟمـدومع ألٟمـبش صـدري
سم٠مفم٤مومري 2وأن أطمٗمر ُمنسم٤م ًم٘مٚمبل اعمقضمع.
أؾمٜمدت وضمٝمل قمغم ريم٤مم اإلؾمٛمٜم٧م اًمٜمدي اًمب٤مرد 2وأٟمّم٧م ُمٓمقال ًمّمـقت
زظم٤مت اعمٓمر قمٚمف يسٕمٗمٜمل صقت ُم٤م ُمـ حت٧م هذا اًمريم٤مم.
شمبٚمؾ يمؾ رء ذم 2وأظمذت اًم٘مِمٕمريرة حتتٚمٜمل وشمـٜم٘مط رضمٗمـ٦م .ومسـ٘مٓم٧م ذم
االردم٤مف.
ضم٤مء أطمد اعمسٚمحلم اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يراىمبقٟمٜم٤م قمـ سمٕمـد 2ودقم٤مٟمـ٤م ًمٜمـدوم٠م
ىمٚمٞمال ًمدهيؿ.
اؾمت٘مبٚمٜم٤م ذم اعمٙمت٥م قمدد ُمـ اًمِمب٤مب اعمسـٚمحلم طمـقل ؾمـقاقمدهؿ ًمٗم٤مومـ٤مت
"اًمِمبٞمب٦م اًمٙمت٤مئبٞم٦م" 2وسم٠ميدهيؿ يم١موس اًمٕمرق احلٚمٞمبل رهمـؿ اًمقىمـ٧م اًمبـ٤ميمر
ضمد ًا.
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رطم٥م ه١مالء سمٜم٤م سمٛمٜمٕم٦م واوح٦م 2وسمال أي صٞمٖم٦م ُمـ صٞمغ اًمتقاوع.
ىمبٞمؾ أي شمس٤مؤل ُمـ ـمرومٝمؿ أو ُمـ ـمرومٜم٤م 2رومٕم٧م اًمٙم١موس اًمتل صـب٧م ًمٜمـ٤م
سمام ال يرومض ذم فمرف يمٝمذا 2وأقمٚمٜمقا سمتب٤مه "ٟمخ٥م قمرق سمٙمٗمٞم٤م اًمبٚمدي "!.
اسمتٚمٕم٧م يمؾ ُم٤م ذم يم٠مد دومٕم٦م واطمدة.
وسمدأت أطم٤مول سمٕمده٤م وىمبؾ أن يّمؾ ذاك اًمٕمـرق إمم ُمـ٤م يّمـؾ إًمٞمـف 2ذم أن
أصمب٧م ًمٜمٗمز سم٠مٟمف جي٥م قمكم احلذر 2وإال ؾم٠ميمقن سملم هاليملم يمام ي٘مقل اًمِم٤مقمر
ٟمزيف أسمق قمٗمش.
ًمٙمـ قمغم اًمرهمؿ ُمـ حم٤موًمتل 2شمٗمٚم٧م ُمـ داظمكم ظمالل األطم٤مدي٨م اًمتل ضمرت
سمٞمٜمٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٖمْم٥م واإلطمت٘م٤مر .وطمـدصم٧م  -سمـدفء اًمٕمـرق اًمبٚمـدي -
ُمالؾمٜم٦م قم٤مصٗم٦م طمقل ُم٤م ضمرى ًمتؾ اًمزقمؽم .مم٤م دومع اعمجٛمققم٦م اًمٕم٤مُمٚمـ٦م ُمٕمـل
ًمتداري األُمر 2أن شمٜمٝمض يب ًمٚمٛمٖم٤مدرة سمذريٕم٦م اعمققمد اعمؼمم ُمع ىم٤مئد اًمٗمرىم٦م.
فقس هذا افذي ــت ؿد ـتبتف آكذاك؛ إال صظايا مـ افصقر افتـل ظايشـتفا.
ويبدو يل أين مل أـتب إال بؼايا مما يسؿ بف ـقين ظسؽريا.
وصٚمٜم٤م صٞمدا ًمٞمال.
هذا اًمٞمقم هق اًمٞمقم اًمث٤مين اًمذي شمال دظمقل الٞمش اًمسـقري إمم صـٞمدا سمٕمـد
اؿمتب٤مك ُمسٚمح.
الق اًمٕم٤مم ُم٤م يزال قم٤مصٗم ً٤م سمٙمؾ اعمٕم٤مين 2سمام ومٞمٝمـ٤م اًمرقمـقد واًمـريح واألُمٓمـ٤مر
اًمبحري٦م.
ذم اًمّمب٤مح اًمب٤ميمر طملم ظمرضمٜم٤م إمم اعمديٜمـ٦م اًم٘مديٛمـ٦م ًمٚمتّمـقير 2مل جيـذسمٜم٤م
ًمٜمّمقره 2ومل يسٛمح ًمٜم٤م إال سمتّمقير شمٚمؽ اًم٘م٤مومٚمـ٦م ُمــ اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمٞملم 2اًمـذيـ
92

يٜمتٛمقن ًمتٜمٔمٞمؿ يٕم٤مرض اًمقضمقد اًمٕمسٙمري اًمسقري ذم صٞمدا .اًمتـل يم٤مٟمـ٧م
شم٘م٤مد إمم طمٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٕمقد (ـمبٕم ً٤م ًمٞمس إمم ومٚمسٓملم سمؾ إمم اًمٕمراق).
ذم قمرض اًمبحر اعمؽمٟمح 2صمٛم٦م سم٤مظمرة ذم إٟمتٔم٤مرهؿً 2مٙمــ اًمٕم٤مصـٗم٦م اًمبحريـ٦م
اهل٤مئج٦م ومرو٧م إليّم٤مهلؿ إًمٞمٝم٤م ُمـ "ؿمحٜمٝمؿ" سمٛمرايم٥م صٖمػمة.
يم٤من ُمـ اعمستحٞمؾ أن ٟمّمقر هذه اعمرايم٥م اًمّمٖمػمة اًمتل أظمذت شمتّم٤مقمد هب٤م
األُمقاج اًمٕم٤مًمٞم٦م و بط هب٤م سمٕمبثٞم٦م ُمع يمؾ ُمقضم٦م ه٤مئج٦م.
ذم ـمــراسمٚمس ُمٜمٕمٜمــ٤م ُمـــ اًمــدظمقل إمم ىمٚمــ٥م اعمديٜمــ٦م اًمٕمتٞم٘مــ٦م اًمتــل يمــ٤من
يسٞمٓمرقمٚمٞمٝم٤م مج٤مقم٦م إؾمالُمٞم٦م .وذم هذه اًمرطمٚم٦م ًمٓمراسمٚمس ٟمجقٟمـ٤م صـدوم ً٦م ُمــ
حم٤موًم٦م شمٗمجػم ؾمٞم٤مرة "اًمبٞمؽ آب" اعمٛمتٚمئ٦م سمٜم٤م وسمٕمٚم٥م األومالم اعمّمقرة وهمـػم
اعمّمقرة .وم٤معمالطمٔم٤مت اًمٕمديـدة اًمتـل الطمٔمٜم٤مهـ٤م 2سمٕمـد اًمّمـب٤مح اًمبـ٤ميمر ذم
"اًمزقمؽم" 2وظمالل اًمتّمقير وحتريم٤مشمٜم٤م اًمٙمثػمة 2أن صمٛم٦م شمرصد هم٤مُمض اهلقي٦م
يالطم٘مٜم٤م أطمٞم٤مٟم ً٤م 2ومتقًمد اًمِمؽ سم٠من حم٤موًم٦م اًمتٗمجػم هـذه 2ىمـد يٙمـقن وراءهـ٤م
ؿمبٞمب٦م اًمٕمرق اًمبٚمدي اًمتل حترس ُم٤م شمسٛمٞمف اعمٜم٤مـمؼ اعمحررة .يمام ٟمجقٟم٤م أيْمـ٤م
ًمٞمٚم٦م وصقًمٜم٤م إمم صٞمدا 2طملم يمٜم٤م ُم٤م ٟمزال ًمدى ىم٤مئد اًم٘مقة اًمٕمسـٙمري٦م هٜمـ٤مك2
اًمذي شمٚم٘مك إؿم٤مرة قمـ ؾمٞم٤مرشمٜم٤م 2ومل يرض أن خيؼمٟم٤م سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م.
سمٕمد قمنمة أي٤مم ُمـ اًمتّمقير وومؼ "اًمسٞمٜم٤مريق" اًمذي رؾمـؿ عمٝمٛمتٜمـ٤م 2وذم
ـمريؼ اًمٕمقدة ُمـ سمػموت إمم دُمِمؼ 2سمٕمد أن ىمٓمٕمٜم٤م ُمس٤موم٦م ال سمـ٠مس هبـ٤م ُمــ
اًمٓمريؼ 2وسٟم٤م قمغم أقمت٤مب فمٝمر اًمبٞمدر .شمٕمذر قمٚمٞمٜم٤م ُمت٤مسمٕم٦م اًمٓمريؼ ذم شمٚمـؽ
اًمٚمٞمٚم٦م اعمثٚمج٦م ًمؽمايمؿ اًمثٚمقج.
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مل يٙمـ أُم٤مُمٜم٤م يمبٕمث٦م قمسـٙمري٦م 2إال أن ٟمٚمجـ٠م ألطمـد اعمٕمسـٙمرات ذم اًمـقادي
اًم٘مري٥م ُمـ طمٞم٨م يمٜم٤م ىمد وصٚمٜم٤م حلٔمتٝم٤مً 2مٜمحتٛمل طمتك اًمّمب٤مح.
ذم اًمثٙمٜم٦م اًمٕمسٙمري٦م اًمتل ل٠مٟم٤م إًمٞمٝم٤م اىمت٤مدٟم٤م احلرس إمم ُمٙمت٥م ىم٤مئد اعمٕمسـٙمر2
ومقضمدٟم٤م أٟمٗمسٜم٤م ذم هذا اًمقىم٧م اعمت٠مظمر ُمـ اًمٚمٞمـؾ 2أُمـ٤مم رضمـؾ يٚمـػ ومراؿمـف
طمقل ظمٍمه 2وحيقص شم٤مئٝمـ ً٤م أُمـ٤مم اًمٚمحٔمـ٦م اًمتـل اٟمتٗمْمـ٧م ومٞمٝمـ٤م اعمـدوم٠مة2
وُمألت همروم٦م اًم٘مٞم٤مدة سم٤مهلب٤مب األؾمقد واًمدظم٤من 2وطمقًمـ٧م أروـٝم٤م إمم سمـرك
ُمـ اعم٤مء اعم٤مزويت.
ٟمٔمر اًم٘م٤مئد إًمٞمٜم٤م سمٖمراسم٦م ودهِم٦م وهق يس٤مءل ٟمٗمسف ُمـ ه١مالء؟ وُمـ أيـ وُمـ
أشمك هبؿ ذم هذه اًمٚمحٔم٤مت اًمٙمئٞمب٦م؟.
ٟمٔمرت ًمٚمرضمؾ اعمٚمتػ سمٗمراؿمف طم٤مذم اًم٘مدُملم 2يتٓم٤مير ومقق رأؾمف اًمٕمـ٤مري
هب٤مب أؾمقد 2ومبدا زم أن زئػم اًمٕمقاصػ وٟمب٤مح اًمٙمالب اًمِمـ٤مردة ُمقؾمـٞم٘مك
شمّمقيري٦م .وؿمٕمرت أين أُم٤مم ُمِمٝمد ؾمٞمٜمامئل يّمٚمح ًمٜمٝم٤مي٦م ومٞمٚمؿ ًمـ يتح٘مؼ.
ذم اؾمتديق الٞمش ذم دُمِمـؼ 2يمـ٤من ُمــ اعمٕمتـ٤مد أن ٟمجـد سمٕمـد حتٛمـٞمض
اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ سمٕمض اعمقاد اعمّمقرة همػمصـ٤محل٦م ًمإلؾمـتخدامً .مٙمــ هـذه اعمـرة
"ٟمٙم٤مي٦م" سم٠مطمالُمل 2مل ٟمجد ُمـ يمـؾ ُمـ٤م صـقرٟم٤مه ًم٘مٓمـ٦م همـػم صـ٤محل٦م .قمـغم
اًمٕمٙمس يم٤مٟم٧م اًمٚم٘مٓمـ٤مت سمـ٤مألسمٞمض واألؾمـقد حتـ٧م اعمٓمـر وذم اًمٕمقاصـػ
اًمبحري٦م مجٞمٚم٦م .وًمٙمـ ًمدي اًمٙمثػم ُمـ اعمؼمرات اعمسب٘م٦مً 2مٚمتٝمرب ُمـ حت٘مٞمـؼ
أي ومٞمٚمؿ ُمٜمٝم٤م .ومؽميم٧م ًمألرؿمٞمػ.
***
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يمٞمػ خيت٤مر "اعمٜم٤مم" ُمٜمّم٦م أطمداصمف؟
ويمٞمػ يّمٞمغ اعمٜم٤مم زُم٤من وُمٙم٤من وىم٤مئٕمف؟!.
هذه اًمٚمٞمٚم٦م اظمت٤مر اعمٜم٤مم اًم٘مٜمٞمٓمرة يمــ"ًمقيمٞمِمـلم" حلدصمـف 2واٟمت٘مـك ديمـ٤من أيب
اًمٜمج٤مر عمِمٝمد اعمٜم٤مم.
ؿم٤مهدت ٟمٗمز ُمستٚم٘مٞم٤م قمغم هير ُمٕمدين قم٤مر ذم ديم٤من أيب 2وىمد اٟم٘مسٛم٧م إمم
ىمسٛملم أطمدمه٤م ُمـ اعم٤مي واآلظمر ُمتٝمدم يمام هق اًمٞمقم.
ورأي٧م اًمّمدي٘م٦م "ومػما" اًمتل أؿمتٝمل دائ ًام 2شمٓمؾ سمرأؾمـٝم٤م ُمــ سمـلم األًمـقاح
اخلِمبٞم٦م ذم صدر اًمديم٤من وشمٚمقح زم سمقرىم٦م حتٛمٚمٝم٤م وشمبتسؿ.
ظمرضم٧م ُمـ سملم األًمقاح وهل شمرشمدي صدري٦م ؾمقداء 2وقمغم رأؾمٝم٤م ذيٓمـ٦م
ُمٕم٘مقدة يمٗمراؿم٦م سمٞمْم٤مء 2يم٠مهن٤م ـم٤مًمب٦م ذم ُمدارؾمٜم٤م.
هرقم٧م إًمٞمٝم٤م ومتددت قمغم ٟمِم٤مرة اخلِم٥م وىمٚم٧م هل٤م سم٤مًمروؾمٞم٦م:
 شمِمت٤مي (إىمرأي)متددت سمجقاري وهزت رأؾمٝم٤م ُمتٛمٜمٕم٦م وهل شم٘مقل:
 شمسقًمقي ُمٜمٞم٤م ي٤م شمٞمبٞمف شمِمٞمت٤ميق (ىمبٚمٜمل وؾم٠مىمرأ ًمؽ).طملم مهٛم٧م ألىمبٚمٝم٤م اظمتٗم٧م!.
ٟمٔمرت ٟمحق اًمب٤مب سمحث ً٤م قمٜمٝم٤م 2ومرأي٧م أيب ىم٤مدُم٤م حيٛمؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمٕمٚم٘مف قمغم قمتب٦م
اًمديم٤من .ومبدا زم سمٕمد ُمقشمف ىمد ٟمحؾ يمثػما وص٤مر ويم٠مٟمف هٞمٙمؾ قمٔمٛمل.
شمس٤مءًم٧م ذم داظمكم عم٤مذا حيٛمؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمٕمٚم٘مف؟ شمرى هؾ اًمٞمقم يقم الالء.
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ومتح٧م قمٞمٜمل ُمتس٤مئ ً
ال 2شمرى أي ىمّم٦م اظمت٤مرت ومػما هذه اعمرة ًمت٘مرأهـ٤م زم يمـام
شمٗمٕمؾ دائ ًام .سم٤مًمٓمبع دائ ًام شمِمٞمخقف اًمذي شمِم٤مريمف ُمس٘مط رأؾمف.
***

ذم مح٠مة ُم٤م يمٜم٤م ٟمقاضمٝمف ُمع اعمِم٤مريع اًمٕمديدة 2وظمالل اًمٚم٘م٤مءات اًمٞمقُمٞم٦م ُمع
قمٛمر 2يمٜم٧م دائ ًام سمٕمـد أن أقمـقد إمم ٟمٗمزـ أشمسـ٤مءل سمّمـٛم٧م قمــ يمٜمـف هـذه
اًمِمخّمٞم٦م اًمسٞمٜمامئٞم٦م اًمتل اؾمٛمٝم٤م قمٛمر آُمػمالي 2وأشم٠مُمؾ شمٚمؽ اًمروح اعمبدقم٦م
واًمبّمػمة اخل٤مص٦م! .ومٞمٜمٛمق ذم ٟمٗمزـ اًمِمـٕمقر سمـ٤معمقدة واحلـرص قمـغم هـذه
اًمّمداىم٦م اًمتل ٟمِم٠مت سمٞمٜمٜم٤م.
ًم٘مد ضم٤مء قمٛمر إزم يقُم ً٤م ُم٤م 2وذم رأؾمف ومٙمرة يٛمسؽ هب٤م سمٕمٜم٤مد .وىم٤مل زم:
 اًم٘مراُمٓم٦م!.يقُمٝم٤م مل يٓمٚم٥م ُمٜمل إال:
يمـ ُمٕمل!.
ومدظمؾ اًم٘مراُمٓم٦م طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م 2وفمٚمٚم٧م اًم٘مراءات اًمت٤مرخيٞم٦م قم٤معمٜمـ٤م اًمٞمـقُمل2
وسمٚمٚم٧م اؾمتٕم٤مدات األطمداث أُم٤مؾمٞمٜم٤م .ومّم٤مرت شمٜم٤مصمرات اًمتخٞمالت 2وـمراوم٦م
اًمتّمقرات شمراومؼ شمسٙمٕمٜم٤م سملم ُمٙم٤من وآظمر.
طملم آن األوان سمٕمد ذًمؽ يمٚمف ًمٜمٜمت٘مؾ إمم اًمتٜمٗمٞمـذ 2اىمؽمطمـ٧م قمٚمٞمـف صـٜمع اهلل
اسمراهٞمؿ أن يِم٤مريمٜم٤م اًمٙمت٤مسم٦م.
سمٕمثٜم٤م ًمّمٜمع اهلل اإلىمؽماح واألومٙم٤مر واًمرهمب٦م اًمتـل شمراودٟمـ٤م .ومجـ٤مء صـٜمع اهلل
ومٕم ً
ال.
ىمرأ صٜمع اهلل األوراق اعمتٜم٤مصمرة واألومٙم٤مر اعمبٕمثرة ذم اًمرأس وم٤مٟمخرط ُمٕمٜم٤م.
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ذم اًمبداي٦م شمقاوم٘مٜم٤م قمغم أن ٟمٕمٓمل ومؽمة ـمقيٚم٦م ُمـ وىمتٜمـ٤م ظمـالل شمقاضمـدٟم٤م ُمٕمـ ً٤م
ًمٚم٘مراءة 2وًمٚم٘م٤مء يقُمل ًمٚمٜم٘م٤مش .ومٙمٜم٧م أقمقد ُمـ ؾمـتديق الـٞمش 2وأًمتحـؼ
سم٤مًمٚم٘م٤مء طمتك اًمٚمحٔم٤مت اعمت٠مظمرة ُمـ اًمٚمٞمؾ.
يمٜم٤م ٟمح٤مول قمؼم اعمراضمـع ويقُمٞمـ٤مت اعمـ١مرظملم واًمقصمـ٤مئؼ 2وُمــ ظمـالل
اًمٜم٘م٤مش 2أن ٟمستبٍم األطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ؾمٞمتٜم٤موهل٤م اًمسٞمٜم٤مريق .وشمسجٞمؾ
اًمتّمقرات اًمتل ٟمتقىمػ قمٜمده٤م ظمالل اًمٜم٘م٤مش 2وختٞمؾ سمٜمٞم٦م اعمِم٤مهد واًمّمقر2
واظمتٞم٤مر اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل السمد ُمـ طمْمقره٤م ذم اًمسٞمٜم٤مريق 2ويمت٤مسم٦م اًمّمـٞمٖم٦م
األوًمٞم٦م 2صمؿ ٟمٕمٞمد اًمتدىمٞمؼ واعمح٤موًم٦م ُمرات قمديدة.
ظمالل هذه اًمٗمؽمة شمقصٚمٜم٤م إمم أن يتٜمـ٤مول اًمسـٞمٜم٤مريق "اعمجتٛمـع اًم٘مرُمٓمـل ذم
دوًم٦م اًمبحريـ واًمٍماع ُمـع اًمدوًمـ٦م اًمٕمب٤مؾمـٞم٦م ُمـع هن٤ميـ٤مت اًم٘مـرن اًمث٤مًمـ٨م
اهلجري".
سمٕمده٤م سمدأٟم٤م اًمٕمٛمؾ سمٓمري٘م٦م ُمِمؽميم٦م 2يمـؾ ًمديـف ؾمـجٚمف ودومـؽمه وُمراضمٕمـف2
طمٞم٨م ال سمد ُمـ اًمبدء ذم صٞم٤مهم٦م اًمتّمقراألوزم ًمٚمسٞمٜم٤مريق ويمت٤مسمتف.
وـاكت هذه حمطة مـ ادحطـات افراشـخة؛ فؾتشـارك وافتعـاون اإلبـداظل
افذي امتد بقـل وبقـف ألـثر مـ مؼوع فف أو مؼوع يل.
افققم بعقدا ظـ مطبخ وخمتـزات افؽتابـة ادشـسـة افتـل مجعتــا كحــ
افثالثة ،أريد أن أؿقل أن شقـاريق "افؼرامطة" يتـاول تارخيقا جتربة افؼرامطة
فبـاء دوفة حرة وجمتؿع تسقده افعدافة .وأن اخلؾػاء افـذيـ حؽؿـقا افدوفـة
اإلشالمقة دم افعك افعباد جللوا إػ ـؾ أصؽال افعسػ وافعـػ إلشؼاط
هذه افتجربة.
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صقر األسمٜمٞم٦م اًمتل اهن٤مرت قمغم ؾم٤ميمٜمٞمٝم٤م ذم شمؾ اًمزقمؽم ،قمـ٤مدت زم ذم ُمٜمـ٤مم
اًمٞمقم وىمد شمداقم٧م قمغم هٞمئ٦م أهرام داظمؾ سمالشمـقه ؾمـٞمٜمامئل .وأن "اًمٙمـريـ"
اخل٤مص ًمٚمتّمقير 2يم٤من حيٛمؾ ذم أقم٤مًمٞمف سمدال ُمـ اًمٙم٤مُمػما يمتٚم٦م ُمٕمدٟمٞمـ٦م شمٚمٛمـع
وشمِمبف ومٙمل يمامؿم٦م يمبػمة .ويم٤مٟم٧م هذه شمٜمٖمـرس ذم األٟم٘مـ٤مض وشم٘مـبض قمـغم
يمتٚم٦م ُمٜمٝم٤م ،صمؿ يدور اًمٙمريـ ويرُمل سمام محٚمف ذم "همرسم٤مل" يمبػم .ومتٝمرهـر ُمٜمـف
األشمرسم٦م ويتب٘مك قمغم صٗمح٦م اًمٖمرسم٤مل 2يمتؾ حلٛمٞم٦م يم٠مهن٤م وضمقه سمنمسم٦م ُمٝمروؾم٦م.
وضمقه ُمسٓمح٦م ويم٠مهن٤م صقر شمتجسؿ ويتٓم٤مول ُمٜمٝم٤م أٟمقف شمٙمؼم وشمبح٨م قمـ
اهلقاء.
طملم ومتح٧م قمٞمٜمل يم٤مٟم٧م زوضمتل ٟم٤مئٛمـ٦م 2وقمـغم وضمٝمٝمـ٤م حلٔمـ٦م ُمــ ؾمـٕم٤مدة
ؿمديدة .وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م وطمٙم٧م سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م ذم اعمٜم٤مم شمريم٥م طمّمـ٤مٟم ً٤م 2قمـغم طمـد
ىمقهل٤م .روي٧م هل٤م ُمٜم٤مُمل وم٘م٤مًم٧م ـم٤معم٤م أٟمؽ ؿم٤مهدت دُم٤م وم٘مد ومسد اعمٜم٤مم.
مل يٙمـ أُم٤مُمل إال أن أهنض وأًمتحؼ سم٤مالؾمتديق ُمتس٤مئال:
شمرى إمم أيـ ؾمػمؾمٚمقٟمٜم٤م اًمٞمقم وُم٤م اإلٟمج٤مز اًمذي ؾمٜمّمقره.
ذم اًمٓمريؼ يم٤مٟم٧م ؾم٤مطم٦م اعمرضم٦م 2شمٖمص سم٤مًمٜم٤مس اًمذيـ دمٛمٕمـقا ًمٚمٗمرضمـ٦م قمـغم
ُمِمٝمد "اإلقمدام" .وعمح٧م أن أطمد ًا يم٤من ُم٤م يزال يتدمم قمغم طمبؾ اعمِمٜم٘م٦م.
ُمـ ٟم٤مومذة اًمب٤مص رأي٧م اًمّمحٗمٞم٦م احلٚمـقة شمٕمـدوقمغم قمجـؾ ويم٠مهنـ٤م هـل
األظمرى شمريم٥م طمّم٤مٟم٤م .ويم٤من واوح٤م أن صمٛم٦م شمبدل ذم ُمالُمح وضمٝمٝمـ٤م وأن
أٟمٗمٝم٤م ىمد صٖمر و"دمٚمس٧م وشمػمشمف".
***
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مل يتقىمػ ؾمٕمٞمٜم٤م اًمدؤوب ظمالل اًمٗمؽمات اعم٤موٞم٦مً 2متح٘مٞمؼ اهلدف اًمـذي
ووٕمٜم٤مه ألٟمٗمسٜم٤م سم٢مجي٤مد ُم٘مر ظم٤مص سم٤مًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل .اؾمـتٓمٕمٜم٤م اآلن إىمٜمـ٤مع
إدارة مجٕمٞم٦م "اعمٜمتدى اإلضمتامقمل" اعمتقىمٗم٦م قمـ اًمٜمِم٤مط طم٤مًمٞمـ٤م 2واًمتـل ًمـدهي٤م
ُم٘مرا أن شمٕمػمٟم٤م إي٤مه ُم١مىمت ً٤م.
ضبعا ـاكت هذه ادقاؾؼة كتقجة فؾعالؿات افشخصقة مع إدارة ادـتدى .وهذه
اإلظارة ادمؿتة اشتؿرت ما يؼار افعؼيـ ظاما.
ظمالل ؿمٝمقر قمديدة متٙمٜم٤م ذم آظمر اعمٓم٤مف سمجٝمقد ؿمخّمٞم٦م عمتحٛمز اًمٜمـ٤مدي
اًمسٞمٜمامئل إقمداد ص٤مًم٦م ًمٚمٕمرض اًمسٞمٜمامئل ًمٜمققمل األومالم ( 91وُ 23مـؿ) ذم
هذا اعم٘مر.
وسمدأٟم٤م ٟمِم٤مـم٤م خمتٚمٗم٤م ًمٚمٜمـ٤مدي اًمسـٞمٜمامئل سمٕمٛمـؾ دورات شمٕمٚمٞمٛمٞمـ٦م 2سم٤مإلوـ٤موم٦م
ًمٚمٕمروض اعمستٛمرة واًمٜمدوات واًمٜمنمات .صمؿ أظمذت شمتسٚمؾ إًمٞمٜم٤م اًمٙمثـػمُمـ
األومٙم٤مر اًمتل ٟمح٤مول ُمـ ظمالهل٤م أن ٟمجد ألٟمٗمسـٜم٤م ُمقىمٕمـ٤م يسـ٤مهؿ ذم اًمتـ٠مصمػم
واًمتٕمبػم .ومٙمٜم٤م ٟمتس٤مءل سمٓمقسم٤مي٦م ُمٙمِمـقوم٦م عمـ٤مذا ال ٟمِمـٙمؾ "ضمبٝمـ٦م" ًمٚمث٘م٤مومـ٦م
اعمْم٤مدة؟! وهؾ ٟمستٓمٞمع ي٤م شمرى ظمٚمؼ شمٞم٤مر صم٘م٤مذم يسـ٤مهؿ ذم اًمٜمٝمـقض اًمـذي
جي٥م أن ٟمح٘م٘مف؟!.
اٟمدومٕم٧م اًمٞمقم إمم اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل طمٚمٞمؼ اًمِمٕمر ألقمرض ومٞمٚمؿ "اعمٖمٜمل"
ًمٚمٝمٜمدي ؾم٤مشمٞم٤م ضمٞم٧م ري 2ظمالل اًمٕمـرض ضمٚمسـ٧م ظمـ٤مرج اًمّمـ٤مًم٦م سمجـقار
اعمدوم٠مة وأظمذت أىمرأ اًمرؾم٤مئؾ اًمقاردة ًمٚمٜم٤مدي.
ذم اًمٚمٞمؾ ىمْمٞم٧م إطمدى ًمٞم٤مزم "احلرد" اًمٕم٤مئكم 2ذم سمٞم٧م هٞمثؿ طم٘مل 2اًمذي يم٤من
أيْم٤م ذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمت٠مزم ُمع ظمٓمٞمبتف .وم٤موٓمرٟم٤م ًمٚمٜمقم ذم هير واطمـد .وأدار
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هٞمثؿ وضمٝمف ًمٚمح٤مئط وأدرت فمٝمري ًمف 2وذم قمتٛم٦م يم٤مُمٚم٦م أظمذ يمؾ ُمٜم٤م يـتٙمٚمؿ
ُمع اآلظمر ويم٠مٟمف يتٙمٚمؿ ُمع ٟمٗمسف.
ويم٤مٟم٧م اًمسٞمٜمام واًمذيمري٤مت واًمٜمس٤مء واألطمالم أؿمـبف سمــ"ُمقٟمقًمقضمـ٤مت" ال
شمٜمتٝملً .مٙمٜمل اوٓمررت أن أهنض ألحلؼ سمتحٞم٦م اًمٕمٚمؿ 2ومخرضم٧م وأٟم٤م أؿمٕمر
أن هذا اعمٜمقًمقج ومٞمٚمام ًمـ يتح٘مؼ.
4/4
ُمـ اًمبدهيل سم٤مًمٜمسب٦م زم ظمالل اخلدُمـ٦م اًمٕمسـٙمري٦م أن يتٕمٓمـؾ أي ٟمِمـ٤مط
ؾمٞمٜمامئل ظم٤مرضمل .ومل يٙمـ خيٓمر زم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمسٗمر ظم٤مرج ؾمقري٤م.
شمٚم٘مٞمـ٧م ىمبــؾ طمــقازم اًمِمـٝمريـ دقمــقة ًمٚمٛمِمــ٤مريم٦م سمٜمِمـ٤مط ؾمــٞمٜمامئل يٜمٔمٛمــف
اًمسٞمٜمامشمٞمؽ اًمٗمرٟمز سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمسٞمٜمامشمٞمؽ الزائري سمٕمٜمقان "ؿمٝمر اًمسٞمٜمام
اًمٕمرسمٞم٦م ذم سم٤مريس".
شم٘مدُم٧م طمٞمٜمٝم٤م سمال أُمـؾ سمٓمٚمـ٥م إضمـ٤مزة ...وإذ شمسـػم األُمـقر سمٙمـؾ سمسـ٤مـم٦م
وأطمّمؾ قمغم اعمقاوم٘م٦م سم٤معمِم٤مريم٦م واًمسٗمر.
ؾم٤مومرت ومٕمال!.
راوم٘مٜمل ذم هذا اًمسٗمر اعمخرج ٟمبٞمؾ اعم٤مًمح.
وصٚمٜم٤م سم٤مريس ًمٞمال .ذم احل٘مٞم٘م٦م مل ٟمٙمـ ٟمٕمرف اًمٙمثػم ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمسـٞم٦م2
أو اًمٙمثػمقمـ هذه اًمتٔم٤مهرة اًمسٞمٜمامئٞم٦م .ومٙم٤من اًمٌمء اًمقطمٞمد اًمـذي ٟمسـتٓمٞمع
ومٕمٚمـف 2أن ٟمٖمـ٤مدر اعمٓمـ٤مر سم٤مًمت٤ميمزـ إمم اًمسـٞمٜمامشمٞمؽ 2طمٞمـ٨م شم٘مـ٤مم اًمٕمــروض
واًمٜمِم٤مـم٤مت يمام ورد ذم اًمدقمقة.
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شمقىمٗم٧م اًمت٤ميمز أُم٤مم ىمٍم يمبػم ىمٞمؾ ًمٜم٤م أٟمف ىمٍم" ؿم٤ميق" 2ومٝمبٓمٜمـ٤م وطم٘م٤مئبٜمـ٤م
وأظمذٟم٤م ٟمت٠مُمؾ هذا اعمبٜمك ااًمدائري اًمٙمبػمسمدهِم٦م .سم٤مًمٓمبع يم٤من يمؾ رء ُمٖمٚم٘م٤م
ذم هذا اًمقىم٧م اعمت٠مظمر ُمـ اًمٚمٞمؾ.
سمٕمد اشمّم٤مالت ه٤مشمٗمٞم٦م ُمتٕمددة واًمٕمجز ذم اًمٕمثقر قمـغم أطمـد ممــ دقم٤مٟمـ٤م2
شمقضمٝمٜم٤م سمٕمد واطمدة ُمـ اعمٙم٤معم٤مت اًمتٚمٞمٗمقٟمٞم٦م إمم أطمد اًمٗمٜم٤مدق ًمٜم٘ميضـ ًمٞمٚمتٜمـ٤م.
وذهبٜم٤م إمم اًمٕمٜمقان اًمذي ذيمرًمٜم٤م 2ومقضمدٟم٤م أٟمٗمسـٜم٤م ذم ومٜمـدق يمبـػم وومخـؿ .مل
يٙمـ أُم٤مُمٜم٤م إال أن يدًمػ يمؾ ُمٜم٤م إمم همرومتف ًمٞمٜم٤مم.
ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم سمٕمد اًمٚم٘م٤مء ُمع ممثؾ اًمسـٞمٜمامشمٞمؽ الزائـري 2اٟمت٘مٚمٜمـ٤م إمم طمٞمـ٨م
اًمْمٞمقف اآلظمريـ إمم اوشمٞمؾ يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م ذم "رو ديزايٙمقل".
ذم األوشمٞمؾ مل يٙمـ اعمت٤مح زم وًمٜمبٞمؾ طمٞمٜمٝم٤م 2إال همرومتلم سمٛمدظمؾ واطمد 2وم٠مقمٚمـ
ٟمبٞمؾ سمقوقح قمـ طم٤مضمتف "ًمٚمٛمٖم٤مُمرة" 2واؾمتقمم قمغم اًمٖمروم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ُمٕمتؼم ًا
أين ًمس٧م سمح٤مضم٦م ًمٚمٛمٖم٤مُمرات.
ذم سمرٟم٤مُم٩م اًمتٔم٤مهرة ؿم٤مهدت ذم إطمدى ص٤مالت اًمسٞمٜمامشمٞمؽ اًمٗمٞمٚمؿ الزائري
"قمٛمر ىمتٚمتف اًمرضمٚم٦م" عمرزاق قمٚمقاش.
أدهِمٜمل هذا اًمٗمٞمٚمؿ وسمدا زم "حتٗم٦م" ؾمٞمٜمامئٞم٦م.
إٟمف أول ومٞمٚمؿ أؿم٤مهده عمخرج ضمزائري قمـ اعمجتٛمع الزائـري اًمٞمـقم 2سمٕمٞمـد ًا
قمـ ىمْم٤مي٤م اًمثقرة واًمتحرير.
يتٜم٤مول ومٞمٚمؿ "قمٛمر ىمتٚمتف اًمرضمٚم٦م (اًمرضمقًم٦م)" سم٘مـقة وصـدق أطمـقال احلٞمـ٤مة
واعمجتٛمع الزائري ذم اًمٕم٤مصٛم٦م .وي٘مقم قمغم سمٜم٤مء ؾمـٞمٜمامئل ؿمـج٤مع وُمـ١مصمر.
ومؽمشمسؿ أطمقال الٞمؾ الزائري اًمِم٤مب سمٚمٖم٦م طم٤مرة ُمتدوم٘م٦م وطمٞم٦م.
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ال أقمرف ُمـ هق ُمرزاق قمٚمقاش وهؾ هذا ومٞمٚمٛمف األول؟!.
ظمالل اًمتٔم٤مهرة شمٕمروم٧م قمغم ُمرزاق .اًمت٘مٞمٜم٤م ُمٓمقالً وشمداوًمٜم٤م األطمقال ذم سمٚمديٜم٤م.
ومبدا زم سم٘م٤مُمتف اًم٘مّمػمة ؿمخّمٞم٦م ُمتٙمتٛم٦م ًمٙمٜمف ـمٞم٥م اًم٘مٚم٥م .وهققمغم اًمرهمؿ ُمـ
شمٕمثره ذم ًمٖمتف اًمٕمرسمٞم٦مً 2مٙمٜمف ًمديف وؾم٤مئٚمف اعمتٕمددة ًمٞمٗمّمح قمــ ٟمٗمسـف ...سمٗمٞمٚمٛمـف
األول هذا 2يٗمّمح قمـ ؾمٞمٜمامئل ُمتٛمٙمـ ُمـ ٟمٗمسف وُمـ ؾمٞمٜمامئٞمتف.
ذم اعمس٤مء وم٤مشمٜمل ومٞمٚمؿ صـالح أسمـق ؾمـٞمػ "اًم٘مْمـٞم٦م  "10اًمـذي ؾمـبؼ زم
ُمِم٤مهدشمفً 2مٙمٜمل سمرهمب٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ؿم٤مهدت صم٤مٟمٞمـ٦م ومـٞمٚمؿ "اًم٘مـ٤مهرة  "21اًمـذي
أىمدره يمثػما .وأقمت٘مد أٟمف واطمد ُمـ أومالم صالح أسمق ؾمٞمػ اهل٤مُم٦م سمٛمْمـٛمقهن٤م
وُمٕم٤ملتٝم٤م اًمسٞمٜمامئٞم٦م اعمرهٗم٦م.
اًمٚم٘م٤مء ُمع صالح أسمق ؾمٞمػ سمٕمد اًمٕمرض أًمٖمل ًمٕمدم متٙمٜمف ُمـ اًمقصقل ُمــ
ًمٜمدن سمسب٥م إرضاب ظمٓمقط اًمٓمـػمان اًمؼميٓم٤مٟمٞمـ٦م .ومت٠مضمٚمـ٧م اًمٜمـدوة ُمٕمـف2
واؾمتٕمٞمض قمٜمٝم٤م سمٚم٘م٤مء ُمع اًمٙم٤مشم٥م ًمٓمٗمل اخلقزم.
ضمٚمس٧م ذم زاوي٦م قمٚمقي٦م ُمـ ؾمالمل صـ٤مًم٦م اًمسـٞمٜمامشمٞمؽ اًمٕم٤مًمٞمـ٦م 2ألشمٚم٘مـػ أي
يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل ذم ٟمدوة يمٝمذه 2وأٟم٤م أؿمٕمر سم٤مًمٖمّم٦م ُمـ ذاك اًمتٚمٙم١م اًمذي ٟمٕمٞمِمف.
يم٤مٟم٧م يمٚمامت ًمٓمٗمل اخلقزم قمـ ُمٍم وقمـ ؾمٞمٜمام اعمٕمٚمؿ صـالح أسمـق ؾمـٞمػ2
شمتٜمــ٤مهك إزم وشمٜمٖمــرس ذم داظمــكم 2وأشم٤مُمــؾ صــداه٤م قمــغم اًمقضمــقه اًمٜمٝمٛمــ٦م
ًمٚمح٤مرضيـ قمرسم ً٤م وومرٟمسٞملم.
أصٖمل ًمٚمٓمٗمل اخلقزم وأٟم٤م أؿمٕمر سم٠ممهٞم٦م هذه اًمٗمرص٦م اًمتل أشمٞمح٧م زم 2وُمتٕم٦م
اإلؾمتامع هلذه اًم٘م٤مُم٦م ًمٚمٛمرة األومم .وم٘مد قمروم٧م هذه اًم٘م٤مُم٦م ىمبؾ ؾمٜمقات سمٕمٞمدة2
ُمـ ظمالل يمت٤مسم٤م ٤م ذم جمٚم٦م "اًمٙم٤مشم٥م" و"اًمٓمٚمٞمٕم٦م" .يمٜم٧م أؾمتٛمع ًمـف وأؾمـتٕمٞمد
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سمحٜملم شمٚمؽ اًمٚمٝمٗم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمداظمٚمٜمل يمٚمام قمثرت قمغم قمدد ُمـ أي ُمٜمٝمام 2سمٕمد
أن يْمٜمٞمٜمل اًمتجقال ذم ؿمقارع دُمِمؼ سمحث٤مقمـ أي ُمٜمٝمام.
ذم وىم٧م ُمتـ٠مظمر ُمــ اًمٚمٞمـؾ اًمتـػ اًمْمـٞمقف واعمٜمٔمٛمـقن واًمٙمثـػم ُمــ
اعمِم٤مريملم 2ذم ضمٚمس٦م همٜمٞم٦م وداومئـ٦م 2طمـقل ـم٤موًمـ٦م ذم ُم٘مٝمـك "اًمٙمقسمـقل" ذم
اعمقٟمب٤مرٟم٤مس.
شمٕمروم٧م قمغم ؿم٤مدي قمبد اًمسالم اًمذي سمدا زم ىمديس ً٤م سمال ًمس٤من 2وًمٙمـ سمٕمٞمٜمـلم
مجٞمٚمتلم ال شمٙمٗم٤من قمـ ٟمثر اًمْمقء .أُمـ٤م شمقومٞمـؼ صـ٤مًمح اًمـذي أظمـذين سمٚمٝمٗمـ٦م
األؾمئٚم٦م واألطمقال قمـ ُم١مؾمس٦م اًمسٞمٜمام ذم دُمِمؼ 2واًمٗمْمقل عمٕمرومـ٦م ُمّمـػم
محٞمد ُمرقمل وؾمٕمد اهلل وٟمقس وهمػمهؿ ممـ يم٤من قمغم صٚم٦م هبـؿ طمـلم طم٘مـؼ
ًمٚمٛم١مؾمس٦م ومٞمٚمٛمف "اعمخدوقمقن" .ومٔمٝمرقمٛمر آُمػماالي يم٠من ه٤مشمٗمـ٤م ىمـد دقمـ٤مه
حلٔمتٝم٤م ًمٞمٕمٗمٞمٜمل مم٤م ًمس٧م سمف اآلن.
ذم صــدر هــذه اًمٓم٤موًمــ٦م اًمداومئــ٦م 2جيٚمــس الزائــري سمقمجٕمــ٦م يمــ٤مريش ُمــدير
اًمسٞمٜمامشمٞمؽ الزائري 2ويرشمٙمـ وراء ٟمٔم٤مراشمف اًمسٛمٞمٙم٦م 2يت٠مُمؾ سمرو٤م ُمـ٤م حت٘م٘مـف
هذه اًمتٔم٤مهرة سمٕمرض هذه اًمٙمٛمٞم٦م اًمٙمبػمة ُمـ األومالم اًمٕمرسمٞم٦م 2وهذا الٛمع ُمـ
اًمِمخّمٞم٤مت اًمسٞمٜمامئٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وم٠مظمذ يبدو يمـ"ذيػ" ذم ويسؽمن ومرٟمزـ.
يم٤من سمقمجٕم٦م يٙمٛمـ حت٧م هذه اًم٘مب٦م "اًمٙمقسمـقل"ً ،مٞمْمـؿ إمم صمـروة اًمسـٞمٜمامشمٞمؽ
الزائري اعمزيد صمؿ اعمزيد ُمـ يمؾ "ٟم٠مُم٦م" ؾمٞمٜمامئٞم٦م صـقرت .إهنـ٤م ممٚمٙمتـف اًمتـل
أؾمسٝم٤م ويديره٤م ويٕمتز أهن٤م صمروشمف اًمٙمؼمى (طمقازم مخس٦م آالف ومٞمٚمؿ)!.
يٗمٕمؾ سمق مجٕم٦م ذًمؽ يمٚمف همػم قمـ٤مسمئ سمـام يسـٛمك طم٘مـققُ 2م٘م٤مرٟمـ٦م سمٕمِمـ٘مف
ًمٚمسٞمٜمام وشمٙمريس طمٞم٤مشمف هل٤م .ومال يسٛمح ًمقضمٝمـف اعمبتسـؿ أن يٗمّمـح إال قمــ
وحٙم٦م ؾم٤مظمرةً 2مٙمؾ ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمف 2طمتك سمقصٗمف سمـ"ال ٟمجٚمقا" اًمٕمرب.
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دم افسـقات افثالثغ افالحؼة هلذا افؾؼاء مع بقمجعة؛ أخذت كظاراتـف تـزداد
شامـة .وتعارؾـا أـثر .وازدادت ظالؿتـا ظؿؼا ومقدة خاصة.
وخالل افتظاهرات افسقـامئقة افتل أؿامفا افسقـامتقؽ دم اجلزائرفألؾالم افتـل
حؼؼتفــا؛ مل يؽـــ بقمجعــة فقػــقت مــرة واحــدة؛ دم أن يؼــدمـل بـػســف
جلؿفقرافسقـامتقؽ.
ـام ـان ادؾفؿ وادتعاون بشغػ ـبر؛ حـغ حاوفـت وافسـقد حمؿـد امحـد
افسقيدي مدير ادجؿع افثؼـادم دم أبـق طبـل؛ تلشـقس شـقـامتقؽ ظـريب دم
اإلمارات؛ ؾؼدم فـا ـؾ افعقن واخلزة .فؽـ هذا ادؼوع مل يتحؼؼ.
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سمرٟم٤مُم٩م اًمٞمقم ذم اًمٜمٝمـ٤مر طمـقار ُمـع اعمخـرج ٟمبٞمـؾ اعمـ٤مًمح طمـقل دمرسمتـف
اًمسقري٦مً .مٙمـ اًمٙمث٤موم٦م اًمتل حتٞمط يب وأٟم٤م ذم سم٤مريس 2واعمت٤مح ُمِم٤مهدشمف ظمالل
هذا اًمقىم٧م اًمْمٞمؼ 2ضمٕمٚمٜمل أٟمِمد عمِم٤مهدة ومٞمٚمؿ ومٞمٚمٞمٜمل الديد "يم٤مزاٟمقوم٤م".
وم٘مررت أن أهمرق ذم قمتٛم٦م اًمّم٤مًم٦م ُمع ومٞمٚمٚمٞمٜمل سمٗمْمقل 2ألؿم٤مهد الديد ًمدى
هذا اًمس٤مطمر 2وأليمتِمػ ٟمٔمرشمف ًمٕم٤مؿمؼ اًمٜمس٤مء وُمٜمتٝمٙمٝم٤م...
ذم اًمٓمريؼ إًمٞمٝمام سم٘مٞم٧م أشمس٤مءل ُمع ٟمٗمز "شمرى هؾ ؾمٞمٝمدم هذا اًمبٜم٤مء اًمٙمبػم
قم٤ممل ذاك األوم٤مق األؾمٓمقري".
طملم سمدأت اًمّم٤مًم٦م شمٓمٗملء أوقاءه٤م 2يم٤من قمكم  -يمام هل اًمٕم٤مدة ذم أي ومـٞمٚمؿ
ًمٗمٞمٚمٞمٜمل ُ -مـ أن أـمٗمئ أوقاء اًمتٗمٙمػم ألشمالىمك ُمٕمف .ألين أدرك سم٠مٟمـف 2إذا مل
شمٗمٕمؾ هذا سمٜمٗمسؽ ومسٞمٗمٕمٚمٝم٤م هـق سمـؽً .مٞمٖمٛمسـؽ ذم قمـ٤ممل ُمــ اإلطمسـ٤مس
اًمس٤مئؾ اًمذي يٜمٗمذ إمم ُمس٤مُمؽ يمٚمٝم٤م 2ويتنب ُمـ يمؾ الدران اعمتّمدقم٦م ذم
داظمٚمؽ.
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ذم ومٞمٚمٛمف هذا شمٕمٞمش داظمؾ "ؾمـػمك" ُمــ اإلٟمٗمٕمـ٤مالت واًمـرؤى اًمٓم٤مزضمـ٦م
ًمألزُمٜم٦م واألُمٙمٜم٦م 2ومتٜمحؽ ؿمخّمٞم٤مشمف دوم٘م٤م شمٕمٞمد ُمـ ظمالًمف اًمتٗمٙمػم سمٙمؾ ُم٤م
يمٜم٧م شمٕمرومف قمام حيٙمٞمف 2وشمتِم٤مرك ُم٠مؾمقرا سمام يراه وُم٤م يبٜمٞمف وهيدُمف.
ذم اعمس٤مء ؿم٤مهدت ومٞمٚمؿ "اًمٕمّمٗمقر" ًمٞمقؾمػ ؿم٤مهلم .ويمتب٧م ذم ُمٗمٙمريت:
"اًمٕمّمٗمقر ٟمٛمقذج ؾمٞمٜمامئل ٟم٤مدر ذم رؤيتف اًمِمـٛمقًمٞم٦م هلزيٛمـ٦م طمزيـران .19
وهل أهؿ ُمٞمزاشمف( .ؾمٞمٜم٤مريق ًمٓمٗمل اخلقزم).
يرؾمؿ يقؾمػ ؿم٤مهلم أُم٤مم اعمتٗمرج ًمقطم٦م ظم٤مرىم٦م اًمتـ٠مصمػم ًمٚمقاىمـع 2وسم٤مٟمقراُمـ٤م
قمريْم٦م وقمٛمٞم٘م٦م شمنمح اًمقاىمع سمققمل وطمدة وضمرأة حيسد قمٚمٞمٝم٤م.
إن يقؾمــػ سمٓمٛمقطم ـف ًمت٘مــديؿ قمــرض ؿمــٛمقزم لقاٟمــ٥م اًمقاىمــع اعمتٕمــددة
واعمتداظمٚم٦م .يبٜمل ًمألطمداث اًمدراُمٞم٦م سمٜم٤مء يٛمٙمـ شمسـٛمٞمتف اصـٓمالطم ً٤م سم٤مًمبٜمـ٤مء
«اعمتٖمٚمٖمؾش 2اًمذي يٚمٖمل أطم٤مدي٦م اًمند واًمت٘مٓمٞمع اعمٜمٓم٘مل اعم٠مًمقف أو اعمٕمتـ٤مد2
ويٗمرض شمٖمٚمٖمؾ اًمقاىمع ٟمٗمسف ،وشمٜمٙمِمػ أُم٤مُمٜم٤م اًمٚمقطم٦م يم٤مُمٚم٦م.
ًم٘مد اؾمتٓم٤مع يقؾمػ ؿم٤مهلم أن جيسد ذًمؽ سمـققمل وسمّمـػمة وسم٢مطمسـ٤مس
ُمٖمٛمس سم٢مٟمٗمٕم٤مل مج٤مزم طمزيـ.
مل حيمر يقؾمػ ؿمـ٤مهلم ًمبـ٤مريز 2ومجـرى سمٕمـد اًمٕمـرض طمـقار ُمـع يم٤مشمـ٥م
اًمسٞمٜم٤مريق ًمٓمٗمل اخلقزم.
ًمٙمـ احلقار شمبدد سم٤مآلراء "اعمتٗمرٟمس٦م" واألؾمئٚم٦م اعمتٓمروم٦م .وم٠مظمذ حمٛمقد أُمـلم
اًمٕم٤ممل اًمٙمالم وحتدث قمـ اًمقوع اًمث٘م٤مذم ذم ُمٍم ودمرسم٦م احلـزب اًمِمـٞمققمل
اعمٍمي.
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دمقًم٧م اًمٞمقم ذم ُمٜمٓم٘م٦م األوسمرا .رسمام طمٜمٞمٜم ً٤م ًمزي٤مريت األومم ًمب٤مريس 2طمٞم٨م
أىمٛم٧م ذم هذا احلل ًمدى صدي٘مل ومٞمّمؾ دراج.
طملم ُمررت أُم٤مم ص٤مًم٦م ؾمٞمٜمامئٞم٦م شمٕمرض أومـالم "سمقرٟمـق" 2اظمتٓمٗمتٜمـل رهمبـ٦م
سمٛمِم٤مهدة هذا اًمٜمقع ُمـ اًمسٞمٜمام قمغم ؿم٤مؿم٦م يمبػمة ُمع الٛمٝمقر.
مل يٙمـ هٜم٤مك ذم اًمّم٤مًم٦م اًمٙمثػم ُمـ احلْمقر 2وؿم٤مهدت اعمِم٤مهد احل٤مرة ضمد ًا2
ًمٙمٜمل ؿمٕمرت أن هذه اًمسٞمٜمام سم٤مردة سمرودة وم٤مىمٕم٦م 2قمغم اًمرهمؿ ُمـ ؾمخقٟم٦م يمؾ
رء.
ذم اعمس٤مء ؿم٤مهدت ذم اًمسٞمٜمامشمٞمؽ ومٞمٚمؿ "ؾمـ٤مقم٦م اًمتحريـر دىمـ٧م! سمـره يـ٤م
اؾمتٕمامر" ًمٚمٛمخرضم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م هٞمٜمل هور.
طم٘م٘م٧م هذه اعمخرضم٦م ومٞمٚم ًام وصم٤مئ٘مٞم ً٤م ُمب٤مذاقمـ طمريم٦م حتريـر فمٗمـ٤مر والٜمـقب
اًمٕمريب سمٚمٖم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م حمْم٦م.
اؾمــت٘مبؾ اًمٗمــٞمٚمؿ سمحــرارة شمٔمٝمــر ُمــدى احلــامس اإليــديقًمقضمل ًمٚمســٞمٜمام
اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م! .وضمرى طمقار سملم اعمخرضم٦م واحلْمقر اًمذي سمدا أٟمف يتٗمـؼ ُمٕمٝمـ٤م
ومٜمٞم ً٤م وؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م.
ذم اعمس٤مء قمرض ؾمٞمٜمامئل ؾمقداين ؿم٤مب خترج ىمبؾ أؿمـٝمرُمـ ُمٕمٝمـد اًمسـٞمٜمام2
ال مم ً
ومٞمٚمام ـمقي ً
ال ًمدرضم٦م مل أقمد أذيمر اؾمٛمف وقمٜمقان ومٞمٚمٛمف.
ذم اًمٚمٞمـؾ قمروـ٧م اعمخرضمـ٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞمـ٦م ضمقؾمــٚملم صـٕم٥م قمـدد ًا ُمــ أومالُمٝمــ٤م
اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م .وىمدُمٝم٤م ًمٚمجٛمٝمقر صالح أسمق ؾمٞمػ اًمذي متٙمـ أظمػم ًا ُمـ اًمقصـقل
إمم سم٤مريس .وم٘م٤مل قمـ ضمقؾمٚملم أن "اؾمٛمٝم٤م صٕم٥م وص٤مطمب٦م ؾمٞمٜمام صٕمب٦م".
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قمرو٧م ضمقؾمٚملم مخس٦م أومالم طم٘م٘متٝم٤م ُمـ١مظمر ًاُ .مــ سمٞمٜمٝمـ٤م ومـٞمٚمؿ "ًمبٜمـ٤من ذم
اًمدواُم٦م" اًمذي سمدا زم أمجٚمٝم٤م وأمهٝم٤م.
شمٕمروم٧م قمغم هذه اعمخرضم٦م اًمالُمٕمـ٦م وأقمامهلـ٤م اهل٤مُمـ٦م .ومٝمـل شمِمـتٖمؾ سمرؤيتٝمـ٤م
اخل٤مص٦م قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمراهٜمـ٦م عمجتٛمٕمٝمـ٤م اًمٚمبٜمـ٤مين وُمـ٤م يٕم٤مٟمٞمـف .وقمـغم ًمٖمتٝمـ٤م
اًمتٕمبػمي٦م سمٗمٝمؿ قمٛمٞمؼ ًمٚمسٞمٜمام اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م.
وومٞمٚمؿ "ًمبٜم٤من ذم اًمدواُم٦م" يب٘مك ذم اًمٜمٗمس ـمقي ً
ال سمام ي٘مقًمف ويمٞمػ ي٘مقًمف!.
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قمٚمٛم٧م سمقضمقد ومٞمٚمؿ ًمب٤مزوًمٞمٜمل ذم اًمّم٤مالت اًمب٤مريزي٦م .ال يٛمٙمـ زم إال أن
أسمح٨م قمٜمف 2وأن أؿم٤مهده.
ومٞمٚمؿ "أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦م" سمدد ُمـ داظمكم يمؾ أٟمقاع األؾمئٚم٦م طمقل اًمسٞمٜمام!
ُم٤م هذا؟
أيـ؟
هؾ هذا أًمػ ومٞمٚمؿ وومٞمٚمؿ 2أم هذه "صالة" ًمٚمجامل وًمٚمجسد ُمـ ظمالل ذات
ُمتٛمردة قمغم اعمحرُم٤مت وقمغم هذا اًمٕم٤ممل...
ظمرضم٧م ُمـ اًمّم٤مًم٦م ومٙم٤من ُمـ اًمّمٕم٥م قمكم أن أطمٙمل أو أن أومٙمر سمٌمء2
إال قمـ هذا اًمذي يمٜم٧م أقمٞمِمف ذم قم٤ممل سم٤مزوًمٞمٜمل الٛمٞمؾ 2وشمدومؼ شمٚمؽ اًمّمقر
اًمتل يسٛمٞمٝم٤م أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚم٦م.
ال أقمرف عم٤مذا يم٤مٟم٧م اًمّمقرة اًمقطمٞمدة اًمتل ىمٗمـزت إمم ذايت سمـال إرادة ُمٜمـل2
وأٟم٤م أظمٓمق قمغم أطمج٤مر "اًمٙم٤مرشمٞمف الشم٤من" 2هل صقرة ُم٘م٤مم اًمِمٞمخ حمل اًمديـ
اسمـ قمريب ذم دُمِمؼ.
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سمؾ ًمٕمكم وأٟم٤م أـم٠م اخلٓم٤م سمبطء قمغم هذه األطمج٤مر اًمّمٖمػمة 2يمٜم٧م أشمس٤مءل 2هؾ
وصؾ يب اخلٓمؾ إمم احلد اًمذي رأي٧م ومٞمف ُم٘م٤مُم ً٤م ًمبـ٤مزوًمٞمٜمل جيـ٤مور ُم٘مـ٤مم ذاك
اًمِمٞمخ اًمبٝمل!.
خيٞمؾ زم دون إدراك واوح 2سم٠من صمٛم٦م ُمٙم٤مٟم٦م ؾمٞمٜمامئٞم٦م هم٤مُمْم٦م ًمب٤مزوًمٞمٜمل ذم
ٟمٗمز؟! .رسمام ذم اعمست٘مبؾ ؾم٠مسمح٨م قمٜمٝم٤م 2ورسمام ًمـ أومٕمؾ ذًمؽ أسمدا!.
إن شمٚمؽ اًمٜمزقم٦م اًمسٞمٜمامئٞم٦م ًمدي سمٕمد هـذا اًمٗمـٞمٚمؿ ًمبـ٤مزوًمٞمٜمل 2وذم همـػمه ُمــ
أومالُمف مم٤م أشمٞمح زم ُمِم٤مهدشمف 2يم٤مٟم٧م هل ذا ٤م دائام 2طمٞم٨م أطمـس دائـ ًام يمـ٠مين
داظمؾ "طممرة" صقومٞم٦م .ال يٛمٙمـ ًمؽ ظمالهل٤م أن شم٘مػ ُمتٗمرضم ً٤م 2وال سمد ُمــ
أن ي٠مظمذك "احل٤مل" إمم وضمده٤م 2ومتجد ٟمٗمسؽ ُمٜمخرـم ً٤م ذم حلٔم٦م اًمقضمد شمٚمؽ
شمٚمٝم٨م ُمردد ًا سم٢مي٘م٤مع طمريمل:
ُمدد! ُمدد!.
إي٘م٤مع حيتٗمل سم٤مًمقص٤مل وحيرر اًمٜمٗمس ُمـ أي ؾمٚمٓم٦م ديٜمٞم٦م أو دٟمٞمقي٦م.
ذم اًمسٞمٜمامشمٞمؽ يم٤من قمٜمقان ٟمدوة اًمٞمقم "اًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م واعمٜمٗمك" .ذم اًمٕمروض
ؿم٤مهدت "سمػموت ي٤م سمػموت" عم٤مرون سمٖمدادي وىمدُمف سمره٤من قمٚمقي٦م.
يبدو أن سمره٤من قمٚمقي٦م ُمٕمرووم٤م ذم اًمقؾمط اًمسٞمٜمامئل ذم سمـ٤مريس 2ورسمـام ُم٘مـٞمؿ
ومٞمٝم٤م .أُم٤م ُم٤مرون سمٖمـدادي اًمـذي قمرومٜمـ٤مه ذم وصم٤مئ٘مٞم٤مشمـف اهل٤مُمـ٦م 2ومٝمـذا ومٞمٚمٛمـف
اًمروائل األول اًمذي طم٘م٘مف قمِمٞم٦م احلرب األهٚمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م .93
حي ـ٤مول ُمــ٤مرون ذم ومٞمٚمٛمــف 2أن ي٘مــدم صــقرة اعمجتٛمــع اًمٚمبٜمــ٤مين سمتٜم٤مىمْمــ٤مشمف
وساقم٤مشمف اإلضمتامقمٞم٦م واًمٓم٤مئٗمٞم٦م 2واًمٔمقاهر اعمتحٙمٛم٦م ومٞمف .ممـ٤م جيٕمٚمـف يبـدو
أؿمبف سمبّمػمة وشمٜمب١م ًمإلٟمٗمج٤مر اًم٘م٤مدم أو اعمحتٛمؾ.
018

قمــغم اًمّمــٕمٞمد اًمســٞمٜمامئل واًمٓمروطمــ٤مت اعمتٜمــ٤مصمرة اًمتــل سمٜمــل قمٚمٞمٝمــ٤م
اًمسٞمٜم٤مريقاًمذي يمتبف أؾم٤مُم٦م اًمٕم٤مرف 2يبدو اًمٗمـٞمٚمؿ أؿمـب٦م سمــ"ؾمـٚم٦م" يتجٛمـع
داظمٚمٝم٤م ؾمٞمٜم٤مريقه٤مت ُمتٕمددة أليمثر ُمـ ومٞمٚمؿ .وأن ُم٤مرون سمديٜم٤مُمٞمتف اًمِمـب٤مسمٞم٦م
وإٟمحٞم٤مزه اًمقاوح 2قمغم اًمرهمؿ ُمـ ُمٝم٤مراشمف احلرومٞمـ٦م 2ئمٝمـر أؿمـبف سمٛمخـرج
يسٕمك إمم شم٘مديؿ "أـمروطم٦م" قمـ ؾمٞمٜمامئٞمتف 2ومػموي اًمٙمثػم مم٤م يدور ذم داظمٚمف
ًمٞمت٠ميمد ُمـ روائٞمتف أيْم٤م.
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يمرس هذا اًمٞمقم ًمٜمدوة "اًمسٞمٜمام واًمٜم٘مد" .ومٖمّم٧م اًم٘م٤مقم٦م سمـ٤مًمٙمثػميـ ُمــ
اًمْمٞمقف واًمٜم٘م٤مد واعمٝمتٛملم سم٤مًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمٗمرٟمسٞملم واًمٕمرب اعم٘مٞمٛمـلم
ذم سم٤مريز.
قمروم٧م ممـ اطمتؾ اًمّمٗمقف األُم٤مُمٞم٦م سمره٤من قمٚمقي٦م ،يمريستٞم٤من هم٤مزي ،ضمقرج
ؿمٛمِمقم ،اًمٜم٤مىمدة ُم٤مضمدة واصػ ،اًمٜم٤مىمد مخٞمس ظمٞم٤مـمل ،واًمٜم٤مىمد حمٛمد رو٤م.
يمام طممر اًمٜمدوة أيْم٤م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل ُمّمٓمٗمك أسمق قمكم واًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م هٞمٜمـل هور.
واعمقريت٤مين ُمٞمد هقٟمدو واًمتقٟمسٞمقن رو٤م اًمبـ٤مهل وٟمـ٤مس اًم٘مٓمـ٤مري وومريـد
سمقهمدير .واًمسقريقن ٟمبٞمؾ اعم٤مًمح وقمٛمر أُمػماالي.
يمِم٤مهد سمدت زم اًمٜمدوة أؿمـبف سمٖمرومـ٦م إٟمتٔمـ٤مر ذم قمٞمـ٤مدة ـمبٞمـ٦م 2أشمـٞمح ظمالهلـ٤م
ًمٚمٛمٜمتٔمريـ أن يروي يمؾ ُمٜمٝمؿ ًممظمريـ أوضم٤مقمف .مم٤م أظمذ اًمٜمدوة يمٚمٝم٤م ٟمحـق
إداٟم٦م اًمقاىمـع اًمسـٞم٤مد ذم اعمٜمٓم٘مـ٦م واًمٕمجـزقمـ حت٘مٞمـؼ اعمِمـ٤مريع اًمسـٞمٜمامئٞم٦م
اًمٙمثػمة.
أُم٤م اًمٜم٘مد اًمسٞمٜمامئل وم٘مد ـمٖمـك قمٚمٞمـف ظمـالل اعمـداظمالت اًمٜمٔمـرة اًمسٞم٤مؾمـٞم٦م
واًمٜمزقمــ٤مت اًمٞمســ٤مري٦م اًمرديٙم٤مًمٞمــ٦م 2ظم٤مصــ٦م سمحْمــقر اًمــبٕمض ُمـــ اًمٜم٘مــ٤مد
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اًمسٞمٜمامئٞملم اًمٗمرٟمسٞملم اعمٕمرووملم سم٠مرائٝمؿ اًمّم٤مرُم٦م اًمتل هقم٤من ُم٤م شمتحقل إمم
"روؿمٞمت٤مت" قمالضمٞم٦م.
سمٕمد اًمٜمدوة ؿم٤مهدٟم٤م ومٞمٚمؿ سمره٤من قمٚمقي٦م الديد "ال يٙمٗمـل أن يٙمـقن اهلل ُمـع
اًمٗم٘مراء".
اًمٗمٞمٚمؿ "همري٥م "قمـ ُم٤م ؾمبؼ زم وقمرومتف ُمـ أومالم سمره٤منً .مٙمٜمف شمرك ذم داظمكم
همبٓم٦م قمٛمٞم٘م٦م يمٛمقوقع ويمٚمٖم٦م.
ي٠مظمذٟم٤م سمره٤من ذم ومٞمٚمٛمف إمم ُمٍمـ .وسمٚمٖمـ٦م وصم٤مئ٘مٞمـ٦م يْمـٕمٜم٤م سم٠مرحيٞمـ٦م إٟمسـ٤مٟمٞم٦م
ُمدهِم٦م سملم يدي اعمٕمامري اعمٍمي طمسـ ومتحل 2وأُم٤مم ُمنموقم٤مشمف اعمٕمامريـ٦م
اًمتل شم٘مقم قمغم ومٝمؿ أصٞمؾ ًمٚمقاىمع وًمٚمت٤مريخ .واًمتـل يٕمتؼمهـ٤م طمســ ومتحـل
طمال ًمٙمقارث اعمٕمامر اًمراهـ ذم ُمٍم.
إسمتدع طمسـ ومتحل ُمٕمامرا ُمستٛمدا ُمـ اًمبٞمئ٦م ذا ٤م 2يمامدة ًمٚمٕمـامرة 2ويمِمـٙمؾ
ًمٞمحؾ ُمِم٤ميمؾ اًمٗم٘مراءً .مٞمٕمٞمد إرشمب٤مط أسمٜم٤مء اًمريػ سم٠مروـٝمؿ 2سمـدال ُمــ هـذا
اإلضمتٞم٤مح اخلٓمر ًمٚمٛمدن واًمٕمٞمش ذم اًمٕمِمقائٞم٤مت.
هذه اًمتّمقرات ًمدى هذا اعمٕمامري الٚمٞمؾً 2مٞمس٧م ٟمٔمري٦م 2سمؾ ىم٤مم سمبٜم٤مء ىمـرى
يم٤مُمٚم٦م شم٘مقم قمغم األؾمس اعمذيمقرة.
يستٙمٛمؾ اًمٗمٞمٚمؿ رطمٚمتف وأومٙم٤مره ذم هذه اًم٘مـرى اًمٜمٛمقذضمٞمـ٦م هلـذه اًمتجرسمـ٦م2
ويٕم٤ميش اًمسٙم٤من اًمٚمذيـ ي٘مٓمٜمقه٤م.
ومٞمٚمؿ مجٞمؾ ـمٞم٥م اًمٜمزقم٦م واألومٙم٤مرً 2مٙمٜمل يمثػما ُم٤م أطمسس٧م أين واىمـػ قمٜمـد
طمدود األؿمٞم٤مء.
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اًمت٘مٞم٧م اًمٞمقم صدي٘مل ومٞمّمؾ دراج اًمذي ؾمبؼ أن زرشمف ذم زيـ٤مريت األومم
ًمب٤مريس قم٤مم  .9193وم٤مصٓمحبٜمل ومٞمّمؾ هذه اعمرة ًمٚمريػ اًمٗمرٟمزً 2مزيـ٤مرة
أهة صدي٘متف ايزاسمٞمؾ .وم٠مُمْمٞمٜم٤م هن٤مرا مجٞمال وٟمدي سم٤مًمِمٛمب٤مٟمٞم٤م اعمثٚمج٦م.
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ذم اًمسٞمٜمامشمٞمؽ ًم٘م٤مء ُمع اًمٜم٤مىمد اًمسٞمٜمامئل همل هٞمٜمٞمبؾ اًمذي ؾمٞمتحدث قمــ
"اًمٗمٞمٚمؿ اًمثقري".
ومٗمْمٚم٧م أن أؿم٤مهد ومٞمٚمؿ إيٚمٞم٤م يم٤مزان "قمرسم٦م اؾمٛمٝم٤م اًمرهمب٦م" ذم أؾمبقع أومالُمف
اًمذي شمٜمٔمٛمف اًمسٞمٜمامشمٞمؽ ذم واطمدة ُمـ ىم٤مقم٤م ٤م.
ذم "قمرسم٦م" ايٚمٞم٤م يم٤مزان مل أقمرف عمـ قمكم أن أيمقن ممتٜم٤مً .مٚمّمدوم٦م اًمتل دومٕمـ٧م
يب هلذه اًمّم٤مًم٦م؟! .وم٘مد أظمذت أقمٞمش حلٔم٦م ُمـ اإلٟمتٕم٤مش اًمقضمداين اًمٕمٛمٞمؼ2
وؿمٕمرت أن روطمل شمراوح سملم ُم٤مرًمقن سمراٟمدو اًمرائع 2وُم٤مرًملم ديؽميش اًمتل
دمٕمٚمؽ شمٔمـ ويم٠مهن٤م هل اًمسٞمٜمام.
أؾمٕمدين أين يمٜم٧م ىمد ىمرأت هذه اعمنطمٞم٦م 2وأين ُمبٝمقر سمٙمؾ ُم٤م ىمرأشمف ًمتٞمٜمز
ويٚمٞم٤مُمز .ومريمبـ٧م ذم شمٚمـؽ اًمٕمرسمـ٦م دون أن أقمٓمـل أي اهـتامم سمـام يتب٤مدًمقٟمـف
سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م 2سمؾ سمام حيٙمل ضمسدهيام ُمــ رهمبـ٤مت وأومٕمـ٤مل .ومتتسـ٤مءل أي ُمــ
اإلصمٜملم يِمتٝمل اآلظمر أو يِمتٝمل ىمتٚمف .ومٝمام ُمٕم٤م ذم ؾمٕمػم يمل حيـدث أي ُمــ
هذيـ اًمٗمٕمٚملم ىمبؾ اآلظمر 2وًمٞمحدث أي ُمٜمٝمام ومٚمامذا هذا اإلٟمتٔم٤مر؟!
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اًمٞمقم ؿم٤مهدت ومٞمٚمؿ "ٟمقه" ًمٚمٛمخرج الزائري قمبد اًمٕمزيز ـمقًمبل.
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ظمرضم٧م ُمـ هذا اًمٗمٞمٚمؿ الٛمٞمـؾ واخلـ٤مص طمـ٤مئر ًا 2ورسمـام شم٤مئٝمـ ً٤م أطمـ٤مول أن
أسمح٨م قمـ ه١مالء اعمخرضملم الزائريلمُ ...متس٤مئال ُمــ أيــ هيـبط هـ١مالء
اًمِمب٤مب األوومٞم٤مء ًمٚمؽماث اًمـذي أؾمسـتف اًمسـٞمٜمام الزائريـ٦م اًم٘مقيـ٦م ذم شمٚمـؽ
األومالم اًمتل يم٤مٟم٧م ىمد طم٘م٘متٝم٤م ذم اًمبداي٤مت .وأن ه١مالء اعمتٛمردون قمغم شمٚمؽ
اًم٘مْمــ٤مي٤م اخل٤مصــ٦م سمــ٤مًمثقرة واًمتحريــر اًمــقـمٜمل حيــ٤موًمقن اؾمتبّمــ٤مر اًمقاىمــع
الزائري اًمراهـ.
سمدا زم ـمقًمبل ذم هذا اًمٗمـٞمٚمؿ ؿمـٕمٚم٦م وضمداٟمٞمـ٦م ٟم٤موـج٦م وُمتنمـسم٦م ًمٚمسـٞمٜمام
سمٕمٛمؼ.
إذا يم٤من ُمرزاق ىمد اظمت٤مر الزائر اًمٕم٤مصٛم٦م 2وم٢من ـمـقًمبل يٛميضـ ًمٚمريـػ
الزائري ًمٞمحٙمل ُمـ ظمالل اًمّمبل اًمٕمذب "ٟمقة" صقرة حل٤مل اًمققمل اًمذي
يتِمٙمؾ اًمٞمقم ًمدى الٞمؾ الديد 2واًمٕمالىم٦م سملم الٞمٚملم.
ومٞمٚمؿ "اًمِمٕم٥م اًمّمحراوي" ًمٚمٛمقريت٤مين ُمٞمد هقٟمدو 2اًمـذي قمـغم ُمـ٤م يبـدو
يٙمرس طمٞم٤مشمـف اًمسـٞمٜمامئٞم٦م وٟمْمـ٤مًمف اًمٞمـقُمل ًم٘مْمـٞم٦م ؿمـٕمبف 2اظمتـ٤مر اًمسـٞمٜمام
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اعمحْم٦م.
قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ومٞمٚمؿ ُمٞمد هقٟمدو ذيمرين سم٠مومالم ضمقؾمٚملم صـٕم٥مً 2مٙمٜمـف
سمدا ؾمٞمٜمامئٞم ً٤م شمسجٞمٚمٞم ً٤م ُمتٛمٙمٜم ً٤م ُمــ "اًمسـٞمٜمام اًمٜمْمـ٤مًمٞم٦م" اًمتـل شمٚم٘مـك شم٘مـب ً
ال
ورواضم ً٤م 2سمؾ رسمام هل ذم سم١مرة اًمتسديد ًمٚمٜم٘مد اًمسٞمٜمامئل اًمسـ٤مئد قمـغم هـذه
اًمْمٗم٤مف.
ُمٞمد هقٟمدو طم٘م٤م ؾمٞمٜمامئل ُمبدع وُم٘متدر 2شمـتجغم ذم أومالُمـف وذم ومٞمٚمٛمـف هـذا2
ومرادة ؿمخّمٞم٦م ظم٤مص٦م شمِمػم إًمٞمف سم٤مطمؽمام وشم٘مدير.
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يمام ؿم٤مهدت اًمٗمٞمٚمؿ اًمتقٟمز "طمٙم٤مي٦م سمالد ُمٚمؽ ريب" ًمٜمـ٤مس اخلٛمـػم اًمـذي
أقمٞمد قمروف .وم٠مشمٞمح زم سمٕمد اًمٕمرض اًمتٕمـرف قمـغم هـذا اًمسـٞمٜمامئل اًمتقٟمزـ
اًمِم٤مب.
شمرك ٟم٤مس اخلٛمػم سمٗمٞمٚمٛمف وؿمخّمٞمتف ظمالل شمٕم٤مرومٜم٤م 2أصمر ًا قمٛمٞم٘م ً٤م وُمٜمبٝم٤م عم٤م
يٛمٙمـ حت٘مٞم٘مف ذم اًمٔمروف اًمّمٕمب٦م ًمسٞمٜمام شمسٕمك ًمٚمٜمٝمقض.
أقمت٘مد أن اًمٙمثػم ُمـ اًمٔمـروف اًمتـل شمٕمٞمِمـٝم٤م اًمسـٞمٜمام اًمتقٟمسـٞم٦م يمتجرسمـ٦م
وإسمداع شمتامصمـؾ ذم اًمٙمثـػم ُمــ أطمـقال ؾمـٞمٜمامٟم٤م ذم ؾمـقري٤مً .مٙمٜمٝمـ٤م ؾمـٞمٜمام
ُمتحررة إٟمت٤مضمٞم٤م.
ومٞمٚمؿ ٟم٤مس اخلٛمػمسمٕمٜمقاٟمف الٛمٞمؾ رطمٚم٦م ُمٙم٤مٟمٞم٦م وزُم٤مٟمٞم٦م ًمسـٞمٜمامئل ذم سمـالد
رسمام يٛمٚمٙمٝمـ٤م ريب أو همـػمه .رطمٚمـ٦م وصم٤مئ٘مٞمـ٦م رائ٘مـ٦م ذم سمـالد شمـتٚمٛمس طم٤مهلـ٤م
وأطمقاهل٤م.
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قمرض اًمٞمقم ومـٞمٚمؿ "يمٗمـر ىم٤مؾمـؿ" ًمؼمهـ٤من قمٚمقيـ٦م .وم٠مهقمـ٧م سمٗمْمـقل
عمِم٤مهدشمف صم٤مٟمٞم٦م 2وشمٚم٘مػ ردود اًمٗمٕمؾ اًمتل ُمـ اعمٛمٙمـ أن يثػمه٤م هذا اًمٗمـٞمٚمؿ.
هذا اًمٗمٞمٚمؿ ُمـ إٟمت٤مج اعمرطمٚم٦م اعمقؤودة ذم اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام اًمسقري٦م.
ي٘مدم اًمٗمٞمٚمؿ يمِمٗم ً٤م ًمٚمٍماع اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل واعمحتؾ اإلهائٞمكم .ويستٕمٞمد ًمٚمسٞمٜمام
ىمٞمٛمتٝم٤م ودوره٤م.
وال يٛمٙمـ أن ٟمتج٤مهؾ ُم٤م يم٤من ىمد أصم٤مره طمتـك ذم إهائٞمـؾ 2طمـلم قمـرض ذم
اًمٙمثػم ُمـ اعمٝمرضم٤مٟم٤مت اًمسٞمٜمامئٞم٦م ووج٧م سمف اًمّمحػ اًمٖمرسمٞم٦م واإلهائٞمٚمٞم٦م
ُمٕم ً٤م.
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وم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمقـمٜمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م طملم شمتح٘مؼ ذم أومالم شمٕمٙمـس اًمقاىمـع سمّمـدق
وضمرأة 2وم٢مهن٤م شمستٓمٞمع أن شم٘متحؿ ؾمقر اًمّمقر اعمِمقه٦م اًمتـل شم٘مـدُمٝم٤م سمٕمـض
األومالم قمـ اإلٟمس٤من اًمٕمريب.
ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم يم٤من قمكم أن أهم٤مدر .وم٘مد إٟمتٝم٧م إضم٤مزيت واؾمتْمـ٤مومتل .أُمـ٤م
اًمب٤مٟمقراُم٤م ومٝمل شمستٛمر ذم ؿمٝمر "قمسٚمٝم٤م".
ًم٘مد أشم٤مطم٧م ًمٚمسٞمٜمامئٞملم اًمٕمرب أن يتٕمرومقا قمغم سمٕمْمٝمؿ 2وأن يرى يمؾ ُمٜمٝمؿ
وضمف اآلظمرً .مٙمٜمف ُمـ اعمحزن أن يِم٤مهدوا ؾمٞمٜمامهؿ ظم٤مرج سمٚمداهنؿ.
طملم قمدت إمم دُمِمؼ ٟمنمت ُم٘م٤مال ُمٓمقال قمـ هذه اًمب٤مٟمقراُم٤م وقمـ أمهٞمتٝم٤م.
ال أتذـر ما افذي ـتبتف وال أيـ كؼتف .ومل أظثر ظذ كسخة مـف.
***
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ذم اًمٓمريــؼ إمم اؾمــتديق الــٞمش مل أضمــد أي صــحٞمٗم٦م ألؿمــؽمهي٤م .وذم
اإلؾمتديق مل أومٕمؾ أو أىمرأ أي رء .وـمقال اًمقىم٧م يمٜم٧م أحترك ُمـ ُمٙم٤من إمم
آظمر سمال هدف وسمال ضمدوى .ومٝمرسم٧م ىمبؾ هن٤مي٦م اًمدوام.
قمغم ؾمالمل ُمديري٦م اعمس٤مرح واعمقؾمـٞم٘مك اًمت٘مٞمـ٧م اعمخـرج اًمسـٞمٜمامئل صـالح
دهٜمل وم٘م٤مل زم:
 ال شمٙمٛمؾ! ُم٤م ذم طمدا!.إذا سمــدك طمــدا ُمــٜمٝمؿ 2سمتالىمٞمــف ذم اعم١مؾمســ٦م اإلؾمــتٝماليمٞم٦م .وم ـ٤مًمٞمقم شمقزيــع
"سمقٟم٤مت" اًمسٙمر واًمرز!
ص٤مومحٜمل صالح وسمدال ُمـ يمٚمٛم٦م ُمرطمب٤م ؾم٠مًمٜمل:
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 ؿمق رىمؿ اًمبقن يكم ُمٕمؽ؟!.قمغم قمتب٦م اخلروج ُمـ اعمديري٦م 2اؾمتدرك واًمتٗم٧م إزم وهق يْمـحؽ سمسـخري٦م
ظم٤مص٦م يمام هق دائام وؾم٠مًمٜمل:
 ؿمق؟ ظمٚمّمتؿ يمت٤مسم٦م اًم٘مراُمٓم٦م؟.ومٝمززت رأد!.
ومخرج وهق ي٘مقل:
 إذن سم٤مٟمتٔم٤مر اًمٗمرج!.قمٍما طملم اًمت٘مٞم٧م قمكم يمٜمٕم٤من أظمؼمين سمجٜمقن اًمٙم٤مشمـ٥م اعمٍمـي حمٛمـقد
دي٤مب.
أُم٤م صدي٘مٜم٤م اًمذي شمقاقمدٟم٤م قمغم زي٤مرشمف 2وم٘مد وضمدٟم٤مه ي٘مرأ ُم٘م٤مالً ًمٞم٤مؾملم
احل٤مومظ قمـ اًمٜمْم٤مل اًمتٜمقيري ذم قم٤ممل اًمبـداوة .وًمنـوره سمـام يمـ٤من ي٘مـرأ2
أظمذ ي٘مرأ ًمٜم٤م اعم٘م٤مل يمٚمف (اعمٜمِمقر ذم صـحٞمٗم٦م هيـ٦م) .وم٤مؾمـتٛمٕمٜم٤م ومـ٤مهمري
األومقاه وقمٞمقٟمٜم٤م متتٚمئ ُمع يمؾ يمٚمٛم٦م ُمـ يمٚمامت ي٤مؾملم احل٤مومظ سمجرقم٦م ُمــ
اًمتِمٗمل.
***

يمام اًمت٘مٞم٧م قمٍم اًمٞمقم صـدوم٦م سمـ٤معمخرج ٟمبٞمـؾ اعمـ٤مًمح رومٞمـؼ رطمٚمتـل إمم
سم٤مريس ومس٠مًمٜمل:
 هؾ ًمديؽ ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمقىم٧م؟.ٟمٔمرت إمم ؾم٤مقمتل خم٤مشمال وأضمبتف سم٤مسمتس٤مُم٦م:
 إذا يمٜم٧م شمريد اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف ومٚمٞمس ًمدي!.005

وم٠مضم٤مب وىمد همدوٟم٤م ذم ؾمٞم٤مرشمف:
 إذن ًمٜمنمب اًم٘مٝمقة ذم ُمٙم٤من ُم٤م!( .حلٔمتٝم٤م يم٤من ًمدي رهمب٦م قم٤مرُم٦م سمٗمٜمجـ٤منُمـ اًم٘مٝمقة).
ىمبؾ أن يتحرك ىم٤مل:
 ضم٤مي قمغم سم٤مزم ٟمحٙمل سمٛمنموع ؾمـٞمٜم٤مريق! ؿمـق رأيـؽ ٟم٘مٕمـد ذم "ؾمـبٙمله٤مم"؟!.
سمدا هذا اإلىمؽماح أومْمؾ سمٙمثػم مم٤م ختٞمٚم٧مً .مٙمٜمل أضمبتف:
 ًمٙمٜمف ًمٞمس ُمٙم٤من حلدي٨م قمٛمؾ!.حتريم٧م اًمسٞم٤مرة وهق يردد:
 يٚمٕمـ أظم٧م ه٤مًمبٚمد! ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمٙم٤من ي٘مٕمد ومٞمف وحيٙمل!.سمٕمد ضمقًم٦م سملم األُمٙمٜم٦م 2مل خيؽم ٟمبٞمؾ إال "ؾمبٙمل ه٤مم".
أؿمٕمرأن ٟمبٞمؾ ال حي٥م أن يرشم٤مد األُمـ٤ميمـ اًمتـل ال يتقاضمـد ومٞمٝمـ٤م ٟمسـ٤مء ال
يٕمرومـ ُمـ هق .وال حي٥م أن يتحدث قمـ ُمنموع دون أن يقزع ٟمٔمراشمف قمـغم
اًمٓم٤موالت األظمرى.
ذم اًمسبٙمل ه٤مم ؾم٠مًمٜمل:
 شمنمب سمػمة؟وم٘مٚم٧م:
 سمرد!. شم٠مظمذ ويسٙمل؟!006

شمس٤مءًم٧م ُمع ٟمٗمز شمرى مل هذا االؾمتٕمداد ًمتٚمبٞم٦م ـمٚمب٤ميت.
ًمٙمٜمــل حلٔمتٝمــ٤م طم٤موًمـ٧م أن أختٞمــؾ "سمٕمٞمــقن قمٓمِمــ٦م" صمٛمـــ وطمجــؿ ىمــدح
اًمقيسٙمل اًمذي يٛمٙمـ أن ي٘مدُمف ُمٙم٤من يمٝمذا!.
يمٜم٧م أطمس سم٠مين أطمت٤مج أن "أؾمٙمر" وأٟم٤مم ًمٕمكم ال أؾمتٞم٘مظ أسمد ًا.
وم٠مضمب٧م:
– مخر أمحر؟
ؾم٠مل ٟمبٞمؾ اًمٜم٤مدل ؿمق ذم قمٜمديمؿ ٟمبٞمذ؟ يمس٤مره؟ُ .مٜمٞمح! .زضم٤مضم٦م ُمـ ومْمٚمؽ.
صمؿ سمدأ حيدصمٜمل قمـ ُمنموقمف:
"ًمدي ًم٘مٓم٦م عمقوقع أؿمـٕمر أين أريـد أن أصـٜمع ُمٜمٝمـ٤م ومـٞمٚم ًام خمتٚمٗمـ ً٤م سمِمـٙمٚمف
وأؾمٚمقسمف .وأريد أن أٟمتجف قمغم طمس٤ميب اخل٤مص وأن شمِم٤مريمٜمل اًمٙمت٤مسم٦م.
مخس٦م ؿمب٤مب خمتٚمٗمق االٟمتامءات 2يٚمت٘مقن ذم طمدي٘مـ٦م ومـٞمال وهـؿ قمـغم وؿمـؽ
شمٜمٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٦م هىم٦م ظمالل اًمسٝمرة اًمٕم٤مُمرة ذم هذه اًمٗمٞمال.
أطمد ه١مالء اًمِمب٤مب ُمٙمٞم٤مٟمٞمٙمل ؾمٞم٤مرات 2وآظمـر طمـالق! .وؾمـٞمٚمٕم٥م أطمـد
ه١مالء اخلٛمس٦م اعمٛمثؾ أسمق ري٤مح واألظمر اعمٛمثؾ يقؾمػ ؿمقيري.
ؿمٕمرت سم٤مظمتٞم٤مره هذا أن ومٙمرة اًمت٘مص اًمقصم٤مئ٘مل ىمد ؾم٘مٓم٧م.
ؾم٠مًمتف ًمٞمش اظمؽمت اعمٛمثٚملم ؾمٚمٗم ً٤م؟!
ىم٤مل:
 مل أظمــؽمهؿ وًمٙمـــ يمــل أىمــرب ٟمامذضمٝمــؿ ُمٜمــؽ .وؾمـ٠مىمدُمٝمؿ ذم اًمٗمــٞمٚمؿسم٠مؾمٚمقب خمتٚمػ .يم٤مُمػما حمٛمقًم٦م!.
ٟمٔمر ٟمبٞمؾ ًمٙم٠مد وم٘م٤مل:
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 ًمٜمنمب!...ىمٚم٧م:
 ومٙمرة اًمِمخّمٞم٤مت اخلٛمس٦م خمتٚمٗمل االٟمتامءات شمٕمجبٜمل 2ويٛمٙمٜمٜمل اًمبح٨مواًمتخٞمؾ ذم إـم٤مره٤م .وهل ريمٞمزة حلٚمقل همٜمٞم٦مً .مـٞمس ُمــ اًمّمـٕم٥م اًمتٗمٙمـػم
هب٤م!.
ظم٤مص٦م إذا ل٠مٟم٤م إمم شم٘مص وصم٤مئ٘مل خلٛمس ؿمخّمٞم٤مت ٟمخت٤مره٤م وٟمت٤مسمع طمٞم٤م ـ٤م
وُمّم٤مئره٤م .وؾمٜمتس٤مقمد ذم اًمبح٨م قمـ ؿمخّمٞم٤مت واىمٕمٞم٦م مم٤مصمٚم٦م ًمتٚمؽ اًمتـل
شمٗمٙمر هب٤م .وإذا أردت يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مٞم٤مم سمت٘مّمٞمٝم٤م ُمٕم٤م أو أن اىمؽمطمٝم٤م قمٚمٞمؽ! ومٙمر!
صمؿ ٟمرى ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمّمؾ ًمف!.
ُمتك شمٕمت٘مد أٟمؽ ؾمتبدأ سمتح٘مٞمؼ اًمٗمٞمٚمؿ؟.
ىم٤مل:
 ذم ٟمٞمس٤من اًم٘م٤مدم ؾم٠مصقر "سم٘م٤مي٤م صقر"ً .مذًمؽ أريد أن أصقر هذا اًمٗمـٞمٚمؿسمِمٙمؾ هيع وخمتٚمػ .وم٠مضمبتف:
 ٟمحـ اآلن ذم اًمِمٝمر اًمٕم٤مذ! ُمٕمٜمك هذا شمريد حت٘مٞمؼ هذا اًمٗمٞمٚمؿ ظمالل أىمؾُمـ ؾمت٦م ؿمٝمقر ...أود ومٕمال أن أؾم٤مقمدك ومٞمام حتت٤مضمف 2سمٙمؾ األطمـقال ًمٜمٗمٙمـر
وٟمٚمت٘مل!.
ـمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مدل ىمٚمام وؾمجؾ اؾمٛمل ورىمؿ ه٤مشمٗمل ذم دومؽمه اًمّمـٖمػم قمـغم
صٗمح٦م شمِمػم ًمٚمخٛمٞمس اًم٘م٤مدم .صمؿ أظمرج ُمــ طم٘مٞمبتـف أوراىمـ ً٤م يمتـ٥م قمٚمٞمٝمـ٤م
أرىم٤مُم ً٤م سم٤مالٟمٙمٚمٞمزي٦م ىم٤مئال:
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 ُمْمٓمر أن أذه٥م ًمٚم٘م٤مء اًمقومد اًمسٞمٜمامئل األُمريٙمل!.أس أن يقصٚمٜمل سمسٞم٤مرشمف إمم سمٞمتل.
دظمٚم٧م اًمبٞم٧م وٟمزقم٧م ُمالسمز ومـقر ًا وطم٤موًمـ٧م اًمٜمـقم ذم طمـلم مل شمٙمــ
اًمس٤مقم٦م ىمد دم٤موزت اًمٕم٤مذة ُمس٤مء.
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اًمّمب٤مح سم٤مرد .اًمِمٛمس ىمد اظمتٗمـ٧م وراء ومْمـ٤مء رُمـ٤مدي وسمـدأت ٓمـؾ
زظم٤مت ظمٗمٞمٗم٦م ُمـ اعمٓمر.
اًمٜم٤مس اًمذيـ أص٤مدومٝمؿ يمؾ صب٤مح ذم ـمري٘مل إمم اؾمتديق الٞمش ،صـ٤مدومتٝمؿ
اًمٞمقم أيْم ً٤م .واًمٙمؾ ذم اعمٙم٤من ذاشمف .وم٤مًمٓم٤مًمب٦م اًمسٛمراء ذات اًمِمـٗم٤مه اًمرىمٞم٘مـ٦م2
اعمرشمدي٦م ًمب٤مس" اًمٗمتقة"ُ 2م٤م شمزال شم٘مػ قمٜمد ُمقىمػ اًمب٤مص ذم اًمب٘مٕمـ٦م ذا ـ٤م2
وسمِمٗم٤مهٝم٤م اًمرىمٞم٘م٦م أيْم ً٤م .اًمبٜم٧م ذات اًمقضمف اعمرىمط 2شمسػم وىمد وصـٚم٧م اآلن
إمم اعمٜمٕمٓمػ مت٤مُم ً٤م يمام ذم األُمس ويمؾ يقم .أُم٤م اًمِم٤مب اًمذي أفمـ يمؾ يقم أين
أقمرومف أو ىمد قمرومتف يقُم ً٤م ُم٤م ،واًمذي أؾمـ٠مل ذايمـريت يقُمٞمـ٤م قمٜمـف" :شمـرى ُمــ
هق؟" 2ي٘مػ قمغم اًمرصٞمػ ذاشمف 2ىمب٤مًم٦م ُمٙمت٥م ُمٜمٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمٞم٦م!.
ويبدو أٟمف يٜمتٔمر اًمٌمء ذاشمف .وىمد دم٤مهٚمٜم٤م سمٕمْمٜم٤م اًمٞمقم أيْم ً٤م ،يمـام يمـؾ يـقم.
هذا يٕمٜمل أين ؾم٠مطم٤مومظ هذا اًمٞمقم أيْم٤م قمغم األرسمٕملم دىمٞم٘مـ٦م اًمتـل أشم٠مظمرهـ٤م
يقُمٞم ً٤م قمـ االؾمتديق وأين ؾم٠مٟم٤مل اًمٕم٘مقسم٦م ذا ٤م.
ذم صحػ اًمّمب٤مح يدقمق احت٤مد اًمٙمت٤مب اًمٕمـرب إمم ًم٘مـ٤مء اًمٞمـقم عمٜم٤مىمِمـ٦م
رواي٦م ه٤مين اًمراه٥م "أًمػ ًمٞمٚمـ٦م وًمٞمٚمتـ٤من" .ذم صـحٞمٗم٦م اظمـرى ُم٘مـ٤مل قمــ
اًمرواي٦م ذا ٤م .وذم صم٤مًمث٦م ؿمدين ُم٘م٤مل خلػمي اًمذهبل سمٕمٜمـقان "دًمٞمـؾ اًم٘مـ٤مرئ
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اًمذيمل إمم رواي٦م أًمػ ًمٞمٚم٦م وًمٞمٚمت٤من" .اعم٘مـ٤مل ـمريـػ ويٕمٙمـس سمدىمـ٦م طم٤مًمـ٦م
اًم٘م٤مرئ ًمٚمرواي٦م وُم٤م يٜمت٤مسمف ُمٜمٝم٤م ُمـ ُمٚمؾ وإهب٤مم .وي٘مقد ظمػمي اًمذهبل ىم٤مرئـف
إمم إيمتِم٤مف اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمٙمثػمة ذم اًمرواي٦م ...يمف! يمف! .وم٤معمٚمؾ واإلهب٤مم طم٤مًم٦م
قم٤مُم٦م داظمؾ وظم٤مرج اًمرواي٦م ي٤م "ظمػمي "! ويمٚمٜم٤م ذم اهلقا ؾمقا.
ذم صحٞمٗم٦م اًمسٗمػم ىمرأت أظمب٤مر ُمٗمّمٚم٦م قمـ اٟمتح٤مر صمالصم٦م ُمـ مج٤مقم٦م "سم٤مدر
ُم٤م يٜمٝمقف" .وشم٠مُمٚم٧م صقر اًم٘م٤مدة "األطمـد قمنمـ" اًمـذيـ ـم٤مًمـ٥م خمتٓمٗمـق
ـم٤مئرة "اًمٚمقومتٝم٤مٟمزا" اإلومراج قمٜمٝمؿ.
اًمّمـقر ُمـ١مصمرة ضمـدا .واًمٗمتٞمـ٤مت مجـٞمالتً .مسـ٧م أدري عمـ٤مذا وأٟمـ٤م أشم٠مُمـؾ
صقرهـ ،سمدا زم أن إطمدى اًمّمقر يم٤مٟم٧م شمِمبف اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م "ه٤مًم٦م" اًمتل ومرت
ُمـ اًمسجـ .وؿمٕمرت سمذقمر ختٞمؾ صقر ٤م أهن٤م ىمتٞمٚم٦م!.
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اُمتٚمٙمٜمل اًمٞمقم ؿمٕمقر همري٥م وأٟم٤م أؾمػم ذم ؾمقق احلٛمٞمدي٦م .سمدا زم يمـ٠مين مل
أيمـ هٜم٤م ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ .وأن اًمسقق ىمٓمٕم٦م ُمـ ُمديٜم٦م أظمرى.
متر اآلن ُمـ أُم٤مُمل يمتٚم٦م ُمـ اًمٜمس٤مء شمِمبف اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمتؾ اًمٕمديدة األظمرى.
األم سمٛمالءة ؾمقداء .اًمبٜمت٤من سم٢ميِمـ٤مرب أؾمـقد يٚمـػ اًمـرأس يمٚمـف ،واًمث٤مًمثـ٦م
سم٢ميِم٤مرب ُمٚمقن شمبدو ُمٜمف ظمّمٚم٦م صـٖمػمة ُمــ اًمِمـٕمر 2ومٝمـل قمـغم ُمـ٤م يبـدو
اًمٕمروس اًمتل يتؿ اًمبح٨م قمـ ُم٤م يٖمـري اًمٕمـريس ُمــ اعمالسمـس اًمداظمٚمٞمـ٦م.
واألوالد اًمّمٖم٤مر حمٛمقًمقن أو ُم٘م٤مدون ُمــ أيـدهيؿ أو ومـ٤مًمتقن ُمــ طمـقهلؿ
يتٕمثرون سملم اعمسػم اعمٗم٤مضمئ أو اًمتقىمػ سمٚمٝمٗم٦مً ...مٙمـ اًمٙمؾ يِم٤مرك ذم دمٝمٞمز
اًمٕمروس ًمٕمريسٝم٤م.
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أُمٌم وراء واطمدة ُمـ هذه اًمٙمتؾ وأشم٠مُمؾ اًمقضمقه اًمتل شمٜمتٕمش ذم ُم٤م يروٟمف ذم
ظمٓمقا ؿ اعمتٛمٝمٚم٦م 2ويمؿ خيتٚمٗمـ ذم أؿمٙم٤مل ومْمحٝمـ ًمذاك اًمتسؽم اعمٕمٚمـ .ومٝمـ
طمــلم يٛمســٙمـ سمــ٠مـمراف أصــ٤مسمٕمٝمـ سمتٚمــؽ اعمٜم٤مديــؾ اًمســقداء اًمتــل شمٖمٓمــل
وضمقهٝمـ 2وم٢من شمٚمؽ األص٤مسمع شمتحقل إمم قم٤مزوم٤مت عمقؾمٞم٘مك اًمِمٝمقة ،وألحل٤من
اًمذات اخلٗمٞم٦م 2ومٞمبدقمـ ذم اًمٙمِمػ قمــ ُمالحمٝمــ اعمتزيٜمـ٦م ،وقمــ اًمرهمبـ٤مت
اخلٗمٞم٦م ذم اًمتامهل ُمع قمري ُم٤م يت٠مُمٚمٜمف ُمـ اعمالسمـس اًمداظمٚمٞمـ٦م "ًمٚمامٟمٞمٙم٤مٟمـ٤مت"
اًمٕم٤مري٦م ،إال ُمـ شمٚمؽ اًم٘مٓمٕم٦م اًمّمٖمػمة .حلٔمتٝم٤م قمٚمٞمؽ أن شمرى يمٞمـػ يتحـقل
األمحر قمغم اخلديـ إمم دسمؼ ،وأًمـؼ األؾمـقد قمـغم األضمٗمـ٤من إمم سم٘م٤ميـ٤م دُمـقع.
وشمرختل األهمٓمٞم٦م اًمسقداء اعمبٚمٚم٦م سم٤مًمٚمٕمـ٤مب ًمتٖمٓمـل اًمِمـٗم٤مه اعمٙمتٜمـزة .ويمٞمـػ
شمتٕمٛمد اًمّمب٤مي٤م اًمّمٖمػمات قمغم أن شمزطمط قمـ رؤوؾمٝمـ اإليِم٤مرسم٤مت اعمٚمقٟمـ٦م.
ويّمبح ص٤مًمقن سمقفم٦م "سمٙمداش" ُمٚمج٠م ًمتٚمٛمض ـمٕمؿ اًمتثٚم٩م.
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ُمْمٞم٧م إمم ُمٕمٛمؾ أطمد ُمٕم٤مرذم اًم٘مري٥م ُمـ هٜم٤م إلصالح اًمبٜمٓمٚمقن اًمذي
أمحٚمف.
اؾمت٘مبٚمتٜمل إطمدى اًمٕم٤مُمالت ُمرطمب٦م يب سمٛمقدة ص٤مرظم٦م .يم٤من وضمٝمٝمـ٤م دائـري
ويِمبف ىمرص ً٤م ُمـ أي رء ُمدور 2وُمّمٗمروُمبٞمض ُمٕمـ٤م ،وال أصمـر ألي شمـزيـ
قمغم ىمسامشمف .شمرشمدي اًمٕم٤مُمٚم٦م سمٜمٓمٚمقن وشمٜمقرة ُمٕم ً٤م ،وصدره٤م خيتزن وراء يمٜمـزة
قم٤مًمٞم٦م اًمٞم٤مىم٦م .وقمغم اًمّمدر صٚمٞم٥م وىمٓمع ذهبٞم٦م أظمرى.
ذطم٧م هل٤م ُم٤م جي٥م إصالطمف 2وأٟمـ٤م أٟمٔمـر إمم يـدهي٤م اعمٛمسـٙمتلم سمـ٤مًمبٜمٓمٚمقن
اًمٚمتلم يم٤مٟمت٤م ىمبْمتلم ُمٖمٚمٗمتلم سمجٚمد ؾمٛمٞمؽً .مٙمٜمؽ ال يٛمٙمـ إال أن حتس يمؿ
هل ىمريب٦م ُمـ اًمٜمٗمس.
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محٚمـ٧م اًمبٜمٓمٚمــقن وقمــ٤مدت إمم همرومــ٦م اًمٕمــ٤مُمالت واظمــتٚمط صــقت اآلالت
هبٛمٝمٛم٦م ٟمس٤مئٞم٦م شمبٕم٨م قمغم اًمٗمْمقل وال يٛمٙمـ أن شمب٤مح.
ضمٚمس٧م سملم اًمٕم٤مُمٚملم ومنـقم٤من ُمـ٤م يمـ٤من ومٜمجـ٤من اًم٘مٝمـقة أُمـ٤مُمل 2واُمتـدت
اًمسج٤مئر ُمـ ضمٝم٤مت خمتٚمٗم٦مً ،مٙمـ اًمؼمد ؿمديد .واعمٕمٛمؾ أؿمبف سمٛمٕمؼم سملم سمٞمتلم
ىمديٛملم ُمـ اًمبٞمقت اًمتل حتٞمط سم٘مٚمٕم٦م دُمِمؼ وحتقًمـ٧م إمم ُمٕم٤مُمـؾ ُمــ هـذا
اًمٜمقعٟ .مٔمرت إمم ؾم٤مقمتل يم٤من اًمقىم٧م ُمت٠مظمرا 2وُمع اٟمتٝمـ٤مء ؾمـ٤مقم٤مت اًمٕمٛمـؾ
ارشمدت اًمٕم٤مُمالت ُمٕم٤مـمٗمٝمـ واختـذن صـقراًمٕمقدة إمم اًمبٞمـ٧م 2وم٤مؾمـتٙمٛمٚمـ
شمزيٜمٝمـ ووم٤مطمـ٧م سمٛمـرورهـ ُمــ أُمـ٤مُمل روائـح يمثٞمٗمـ٦م ودسم٘مـ٦م وظمـرضمـ.
ومالطمٔم٧م أن اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ اًمرضم٤مل سمدأوا يٕمدون اًمٓم٤موًم٦م ًمٚمٕمِم٤مء .وومقضمئ٧م
سم٤مًمتحْمػمات اًمٖم٤مُمْم٦م 2ظم٤مص٦م سمقوع ضمٝم٤مز قمرض ؾمٞمٜمامئل قمغم اًمٓم٤موًم٦م.
شمقًمد ًمدي اًمٗمْمقل ًمٞمقُمٞم٤مت ه١مالء .صمؿ طممر صمالصم٦م رضم٤مل قمروم٧م أهنـؿ
أصدىم٤مء 2يٕمٛمٚمقن ذم ُمٝمـ خمتٚمٗم٦م جم٤مورة( .أذهٚمتٜمل هذه اًمّمدوم٦م واؾمتٕمدت
اًمٚم٘م٤مء ىمبؾ أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م ُمع ٟمبٞمؾ اعم٤مًمح وُمنمـوقمف) .ومتٜمبٝمـ٧م أيمثـر ودمـ٤موزت
طم٤مًم٦م اًمزهؼ اًمتل يم٤مٟم٧م ًمدي .يم٤من اًمثالصم٦م اًمذيـ ضم٤مؤوا ىمد دظمٚمـقا سمحـامس
وصخ٥م وُمٕمٝمؿ قمٚم٥م قمديدة ُمـ األـمٕمٛم٦م ال٤مهزة .ومتحقًم٧م ـم٤موًم٦م اًمٕمٛمؾ
إمم ُم٠مدسم٦م قم٤مُمرة سم٤مًمٓمٕمـ٤مم واًمقيسـٙمل وؾمـج٤مئر" اًمٙمٜمـ٧م" 2وصـدطم٧م أم
يمٚمثقم .سمٕمده٤م أيمٚمٜم٤م سمحٞم٨م مل يبؼ ُم٤م ي١ميمؾ .وذسمٜم٤م سمحٞم٨م مل يبؼ ُم٤م ينمـب.
وًمٙمـ سمٕمد أىمؾ ُمـ قمنم دىم٤مئؼ ُمـ قمرض ومٞمٚمؿ اًمــ"سمقرٟمـق" اطمؽمىمـ٧م عمبـ٦م
اًمٕمرض .ومٚمؿ يسد سمٕمده٤م إال اعمزيد ُمـ اًمِمٕمقر سم٤مخلٞمب٦م واًمسـخري٦م ،ومٛم٣مـ
يمؾ واطمد إمم زوضمتف 2سمٞمٜمام ُم٣م اًمٕم٤مُمؾ اعمراهؼ إمم ٟمٗمسف.
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ىم٤مًم٧م زم اعمٜم٤موسم٦م ذم اإلؾمـٕم٤مف اخلـ٤مرضمل ًمٚمِمـٕمب٦م اًم٘مٚمبٞمـ٦م ذم اعمستِمـٗمك
احلٙمقُمل:
"ـمٚمٕم٧م ًمٕمٜمد ُمريض ىمٚم٥م ألؾمٕمٗمف ،وسمٞمـٜمام أطمـ٤مول إؾمـٕم٤مومف شمقىمـػ ىمٚمبـف.
قمٛمره مخسقن ؾمٜم٦م ،ويم٤من يٍمقمٜم٤م يمثػما سمٓمٚمب٤مشمف .سمٕمد حلٔم٤مت ؿم٤مهدت ؿم٤مسم٤م
يدظمؾ ؿمٕمب٦م اًم٘مٚمبٞم٦م سمنواًمف اًمداظمكم وظمٚمٗمـف صـبل صـٖمػم 2ومهـ٤م يِمـتامن
ويٍمظم٤من سمّمقت جمروح ويرددان "طمري٘م٦م "!.
يم٤من سملم يدي حلٔمتٝم٤م ُمريض آظمر قمـؿ سمٞمٛمـقت! ومٝمجٛمـقا قمٚمٞمـل ،ومؽميمـ٧م
اعمريض يٛمقت وٟمزًم٧م ُمٕمٝمؿ ًمإلؾمٕم٤مف.
ذم اإلؾمٕم٤مف هجؿ قمٚمٞمل يمؾ اعمحروىملم.
ُم٤م سمٕمرف يمؿ قمددهؿ؟!
طمقازم مخسلم أو ر مخس٦م وؾمبٕملم .ويمؾ حمروق ُمٕمـف أهٚمـف .يٕمٜمـل ختٞمـؾ
اًمٕمدد يكم هجؿ قمٚمٞمل!.
ُم٤م قم٤مد أحلؼ أقمٛمؾ رء! .عمـ٤م أـمٚمـع سمـ٤معمحروق قمـغم الراطمـ٦م ذم اًمٓمـ٤مسمؼ
اًمثــ٤مين ،يمــ٤مٟمقا يمٚمٝمــؿ يريمْمــقن وي٘مٗمــزون ورائــل سمنــاويٚمٝمؿ اًمداظمٚمٞمــ٦م
ويٍمظمقن.
يمٜم٧م وطمدي .وأٟم٤م قمؿ سمتٚم٘مك اًمِمت٤مئؿ واًممرب سمال شمقىمػ:
ي٤م "سمٜم٧م اًمٙمٚم٥م! ي٤م قمرص٤مت! يٚمٕمـ أسمقيمؿ ي٤م يمالب! ُم٤م ذم قمٜمديمؿ رمح٦م وال
إٟمس٤مٟمٞم٦م" .ست أقمٓمٞمٝمؿ أسمر "يمزاز" وأسمٕمثٝمؿ ًمٗمقق.
وعم٤م يمرسمقين ىمقل هلؿُ" :مٕمٚمٞمش ي٤مقمٛمق! ـمقًمقا سم٤مًمٙمؿ".
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صمؿ ضم٤مء ممرض ومِم٤مريمٜمل اًممرب واًمِمت٤مئؿ وهققمؿ يس٤مقمدين سمح٘مـ اإلسمر.
قمٛمٚم٧م شمٚمٞمٗمقن ًمرئٞمس األـمب٤مء ،وـمٚمب٧م أن يبٕم٨م زم اًمنمـم٦م! .ومدظمؾ رضمؾ
وُمٕمف ؾمالح رؿم٤مش وسخ:
 ويـ اًمٓمبٞم٥م؟!وىم٤مل زم:
 شمٕم٤مزم هلقن ي٤م "ذُمقـم٦م "! ُمٕمل طم٤مدث ؾمٞم٤مرة!.ىمٚم٧م ًمف:
 يكم سمٞمِمقف اًمرؿمٞمش سم٢ميدك! سمـ"خيرى" حتتف!سمٕمديـ ومٝمٛمٜم٤م طم٤مدصم٦م احلريؼ هذهُ .مثؾ يم٠مهن٤م ُمٜم٤مم!.
ىم٤مل يم٤من األوالد ـم٤مًمٕملم ُمـ اًمسٞمٜمام ،ومِم٤مومقا حمؾ طمٚمقيـ٤مت قمـؿ حيـؽمق
ضمٜم٥م اًمسٞمٜمام! .وص٤مطم٥م اعمحؾ قمؿ يٓم٤مًمع ُمـ اعمحؾ ضمرات اًمٖم٤مز ،ويرُمٞمٝم٤م
قمغم اًمِم٤مرع 2وم٤مٟمٗمجرت اؾمٓمقاٟم٦م هم٤مز ذم اًمٓمريؼ وأص٤مسم٧م األوالد يمٚمٝمؿ!.
ُم٤م ىمدرٟم٤م ٟمحٍم اًمٕمدد ،ألٟمف أول ُم٤م يدظمؾ اًمقاطمد يٍمخ:
 ًمؽ قمرص٤مت! شمٕم٤مًمقا ؿمقومقا اسمٜمل!.ص٤مر اإلؾمٕم٤مف يمٚمف دظم٤من ،ورائح٦م ؿمٕمر وحلؿ حمروق .ومِمـٕمرت سمـام يِمـبف
االظمتٜم٤مق.
ضم٤مءت ممرو٦م ُمـ ؿمٕمبتٜم٤م اًم٘مٚمبٞم٦م ،وىم٤مًم٧م ذم ُمريض آظمر قمـؿ يٛمـقت ،سمٞمـٜمام
يم٤من رشمؾ اعمحروىملم ُمـ اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين طمتك األؾمٗمؾ 2قمـؿ ي٘مٗمـزوا ُمــ األمل2
ويؽمايمْمقا ُمـ ُمٙم٤من عمٙم٤من.
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حلٔمتٝم٤م ىم٤مل زم أطمدهؿ:
 هقي زم! هقي زم سمٗمست٤مٟمؽ!.اًمٙمثػمون ُمـ اًمذيـ وٛمدٟم٤مهؿ ،أرؾمٚمٜم٤مهؿ إمم سمٞمق ؿ .وم٠مقم٤مدهؿ أهٚمٝمـؿ
ًمٜم٤م وهؿ يِمتٛمقٟمٜم٤م:
 ًمٞمش شمريمتٛمقهؿ؟! .ىم٤مقمديـ شمنمـُمٓمقا وشمنمـسمقا ىمٝمـقة وـمـؼ طمٜمـؽ يـ٤ميمالب!.
وم٠مظمذٟم٤مهؿ ُمـ ضمديد وأظمرضمٜم٤م األه٤مزم ،ومّم٤مروا يدىمقا األسمقاب ويٍمظمقا:
 سمدٟم٤م ٟمِمقف أوالدٟم٤م!".44 / 9
أقمٚمـ اًمس٤مدات قمـ اؾمتٕمداده ًمٚمتٗم٤موض ذم اًمٙمٜمٞمس٧م اإلهائٞمكم .ومقضمـف
سمٞمٖمـ رؾم٤مًم٦م ُمب٤مذة ًمٚمِمٕم٥م اعمٍمي.
الق اًمٕم٤مم ظم٤مٟمؼ 2وشمٕمبؼ رائح٦م االطمتامالت هل٤موي٦م ُم٤م .ودُمِمـؼ قمـغم طم٤مهلـ٤م
ُمـ اًمٚمٝم٤مث ظمٚمػ اعمجٝمقل .وم٘مد قمجز رضمؾ قمـ ؾمداد ديــ ُم٘مـداره مخـس
قمنمة ًمػمة ؾمقري٦م ،وم٤مطمتجز اًمدائـ صمالصم٦م ُمـ أوالده وأه٤مهنؿ ،ومِمٜمؼ اعمـديـ
ٟمٗمسف.
ًم٘مد ـمٗمح اًمٖمْم٥م سمٕم٤مُمؾ ذم ؾمقق اهل٤مل وسخ:
ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش ًمٞمس٧م ُمسقهم ً٤م ًم٘مبقل اإله٤مٟم٤مت اًمٞمقُمٞم٦م!.
وأرسمٕم٦م جمٛمٕم٤مت اؾمتٝماليمٞم٦م ذم دُمِمؼ وطمده٤م اطمؽمىم٧م أو طمرىم٧م .وُمـ١مضمر
هيدم سمٞمتف قمغم رؤوس ُمست٠مضمريف .وىمـ٤مم ؿمـ٤مب ذم اًمسـ٤مسمٕم٦م واًمٕمنمـيـ ُمــ
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اًمٕمٛمر يٕمِمؼ اعمقؾمـٞم٘مك 2سمـ٢مـمالق اًمرصـ٤مص قمـغم صـ٤مطم٥م اًمبٞمـ٧م اًمـذي
يست٠مضمره ،وـم٤مرد قم٤مئٚم٦م اًم٘متٞمؾ قمغم األدراج واألؾمٓمح٦م.
وىم٤مل واًمد اًم٘م٤مشمؾ إذا يم٤من اسمٜمل ؾمٞمقاضمف اإلقمدام ،ومٝمـذا ىمـدرٟم٤م ٟمحــ اًمـذيـ
همدت اعمِمٜم٘م٦م أو اًمٓمرد ُمـ اًمبٞم٧م ؾمقاء.
***

ىمرأت اًمٞمقم ُم٘م٤مال ألطمد ٟم٘م٤مد األدب 2وؿمـٕمرت أن يمـؾ ُمـ٤م يٙمتبـف هـذا
اًمٜم٤مىمد قمـ دُمِمؼ 2جيٕمٚمؽ حتس يم٠من دُمِمـؼ أُمـف اًمتـل خيـ٤مف قمٚمٞمٝمـ٤م ًمٙمٜمـف
يِمتٝمل أن يْم٤مضمٕمٝم٤م ،وأٟمف رهمؿ اًمّمقرة اًمراهٜم٦م هلذه اعمديٜم٦م ،ومٝمق يٍم قمـغم
أن يٕمٚمـ ًمٜم٤م سمٙم٤مر ٤م ،ويداومع قمـ هذه اًمبٙم٤مرة ذم اًمقىم٧م اًمذي يٕمرف أهن٤م ىمد
همدت قم٤مهرة.
يمام ىمْمٞم٧م رطمٚم٦م ُمِمبٕم٦م سمـ٤معمرارة واحلـزن ُمـع يمتـ٤مب "يقُمٞمـ٤مت" اعمخـرج
اًمسٞمٜمامئل اًمقصم٤مئ٘مل اًمرود دزيٖم٤م ومػمشمقف .وأدريم٧م ُمـ ضمديـد 2أن رطمٚمـ٦م
اعمبدع هل دائ ًام ساع ُمع ه١مالء اًمٚمذيـ حي٤موًمقن إمخ٤مد ؿمٕمٚم٦م اإلسمداع.
شمٗمٞمف!.
وذم اعمس٤مء همرىمٜم٤م ٟمحـ اًمسٞمٜمامئٞملم اًمذيـ ٟمديراًمٜم٤مدي اًمسـٞمٜمامئل سمحـقارقم٘مٞمؿ
ُمِمبع سمٛمِم٤مقمر احل٘مدُ 2مع ؾمٞمٜمامئل ًمف وضمف يم٠مٟمف ظمِم٥م قمٗمـ.
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غاتح الرئاب.
طملم إٟمتٝمك األؾمبقع األول ًمٕمرض اًمٗمٞمٚمؿ اًمسـقري «هم٤مسمـ٦م اًمـذئ٤مبش ذم
ص٤مًمتلم رئٞمسٞمتلم ُمـ ص٤مالت دُمِمؼ ،وؿمب٤مك اًمتذايمر ُم٤م يزال يسجؾ إىمب٤مالً
ُمٕم٘مقالً وضمٞمد ًا 2ىمررت أن ايمت٥م قمـ هذا اًمٗمٞمٚمؿ وقمـ اًمتجرسم٦م اًمٜمـ٤مدرة اًمتـل
ظمٓم٤مه٤م اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص سم٢مٟمت٤مضمف هذا اًمٗمٞمٚمؿ.
ومٙمتب٧م:
"ؽابة افذئا جتربة جديدة دم معاجلة افؼضايا ادحؾقة".
شمٜم٤موًم٧م ظمالل اعم٘م٤مل ُم٤م أقمت٘مد أٟمف جي٥م اًمتقىمػ قمٜمده ذم هـذه اًمتجرسمـ٦م.
ومذيمرت أن "ومٞمٚمؿ هم٤مسم٦م اًمـذئ٤مب" إظمـراج حمٛمـد ؿمـ٤مهلم 2ظمٓمـقة ؾمـٞمٜمامئٞم٦م
شمدومٕمٜم٤م ًمٕمدم اًمّمٛم٧م قمـ هذه اعمح٤موًم٦م .ومٝمل حتٗمزٟم٤م ًمٚمسٕمل ًمٚمٙمِمـػ قمــ
إجي٤مسمٞم٤م ٤م واطمتْم٤مهن٤م ُمـ أضمؾ شمٕمٛمٞم٘مٝم٤م يم٤مدمـ٤مه ضمديـد ذم اًمسـٞمٜمام اًمسـقري٦م.
يتٜم٤مول اًمٗمٞمٚمؿ ىمْمٞم٦م ه٤مُم٦م هل٤م وىمٕمٝمـ٤م وإحل٤مطمٝمـ٤م وراهٜمٞمتٝمـ٤م .و ـؿ يمـؾ ُمــ
ايمتقى سمسٞم٤مط هذا االُمتداد اًمٕمٛمراين اًمسـ٤مئد .وأن يمـ٤مُمػما اعمّمـقر ضمـقرج
ظمقري اعمستٓمٚمٕم٦م 2متد سمٍمه٤م ٟمحق هذه اًمٖم٤مسم٤مت ُمـ األسمٜمٞم٦م احلديث٦م اعمٛمتـدة
ـمقالً وقمرو ً٤م 2صمؿ شمتقىمػ قمغم ظم٤مرـم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ طمٞمـ٨م يٚمتـػ اًم٘مٚمـؿ األمحـر
طمــقل سم٘مٕمــ٦م ي١مـمرهــ٤م يمٙمتٚمــ٦م ًمٚمٗمريســ٦م اًمت٤مًمٞمــ٦م ذم ُمسٚمســؾ اًمتٕمٝمــدات
واطمتٙم٤مرات اًمبٜم٤مء .اًمٗمريس٦م اعم١مـمرة سمٞم٧م ىمديؿ شمسٙمٜمف قم٤مئٚم٦م وم٘مػمة ُمزروقمـ٦م
سم٤مًمرقم٥م ووم٘مدان احلٞمٚم٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ طمٞم٤م ـ٤م وقمٞمِمـٝم٤م .صمـؿ يٛميضـ اًمٗمـٞمٚمؿ
ويــقُملء ًمٚمقاىم ـع االضمتامقمــل واألظمالىمــل هلــذه اعمديٜمــ٦م اًمٖم٤مرىمــ٦م ذم هم٤مسمــ٦م
«اإلؾمٛمٜم٧مش .إن اًمٓمٛمقطم٤مت اًمقاوح٦م اًمتل ؾمٕمك إًمٞمٝم٤م اًمسٞمٜم٤مريقً 2متٜمـ٤مول
ُمِمــٙمٚم٦م اضمتامقمٞمــ٦م ُمٚمحــ٦م ُمـــ ظمــالل ؾمــٞمٜم٤مريق حلٛمتــف األؾم٤مؾمــٞم٦م اًمقاىمــع
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االضمتامقمل 2واًمذي يمتبف طمسـ ؾم٤مُمل يقؾمػ ذم أول أقمامًمف اًمتـل ٟمِمـ٤مهده٤م
ذم اًمّم٤مالت سمٕمد ختّمّمف األيم٤مديٛمل .وؾمٕمل اعمخرج حمٛمد ؿم٤مهلم ًمتجسٞمد
ذًمؽ سمٍمـي ً٤م 2يتّمـػ هـذه اعمـرة سمـ٤ملرأة اًمتـل خيتٗمـل وراءهـ٤م رء ُمــ
االؾمتخٗم٤مف اًمٗمٜمل 2واًمتل ًمقص٤مطمبٝم٤م رء ُمـ اًمتـ٠مينً 2مٙمـ٤من ذًمـؽ قمالُمـ٦م
ه٤مُم٦م ًمٚمٗمٞمٚمؿ واعمخرج ُمٕم ً٤م.
وم٘مد اومت٘مدٟم٤م ُمرات قمدة شمّمقره وُمقىمٗمف مم٤م ي٘مدُمف ًمٜمـ٤م .صـحٞمح أٟمـف أىمحٛمٜمـ٤م
أطمٞم٤مٟمـ ً٤م قمــؼم اًمٚم٘مٓمــ٤مت اًم٘مريبــ٦م سمٌمــء ُمـــ اًمتســجٞمٚمٞم٦م 2يمٛمِمــ٤مهد احلريــؼ
واعمٓم٤مردةً 2مٙمٜمٜم٤م ىمبٕمٜم٤م سمٕمد ذًمؽ ذم ُم٘م٤مقمدٟم٤م ٟمرىم٥م اًمنـد سمحٞم٤مديـ٦م وٟمتٚم٘مـك
سمآذاٟمٜم٤م وم٘مط ُمقىمػ اعمخرج ُمـ األطمداث.
أريد أن أىمقل أن اإلىمب٤مل اًمذي يالىمٞمف ومٞمٚمؿ «هم٤مسم٦م اًمذئ٤مبش واًمّمٛم٧م اًمذي
ألؿ اعمتٗمرضملم ذم اًمٙمثػمُمـ اعمِم٤مهد 2عمٗم٤مضم٠م ؿ سمسٞمٜمام سمٚمدهؿ متد يده٤م وشمتٜم٤مول
هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمراهٜم٦م ...يدومٕمٜم٤م إمم رضورة اًمتذيمػم سم٤مًمسٞمٜمام اًمبديٚم٦م".
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يبدو أن اًمس٤مدات ىمد ىمرر اًمذه٤مب إمم إهائٞمؾ ومٕمال.
سم٤مألُمس يم٤من هٜم٤م ذم دُمِمؼ .ومبدت دُمِمؼ قمـ٤مضمزة قمــ اًم٘مبـقل أو اًمروـ٤م.
وقمغم اًمرهمؿ ُمـ هذا اًمٕمجز اعمٕمٚمـ حتس أن األُمقر اخلٗمٞمـ٦م أيمثـر سمٙمثـػم ُمــ
األُمقر اعمٕمٚمٜم٦م.
ىمبٞمؾ وصقًمف إمم دُمِمؼ فمٝمرت ًمٚمٕمٞمـ٤من اؾمـتٕمدادات أُمٜمٞمـ٦م ُمِمـددة داظمـؾ
اعمديٜم٦م وقمغم ُمداظمٚمٝم٤م .وسمٕمد أن وصؾ اظمتٗمـك داظمٚمٝمـ٤م! ومـال اؾمـت٘مب٤مل وال
ُمقائد وال أظمب٤مر .صمؿ فمٝمر ومجـ٠مة وؾمـ٤مومر .أُمـ٤م الامهـػم اعمرووـ٦م واعمٜمٝمٙمـ٦م
وال٤مئٕم٦م ،ومٝمل شمٗمٖمر ومٛمٝم٤م دهِم٦م.
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أطمس أن اًمروح ىمد سمدأت "سم٤مًمبٜمنمة".
***

طملم طم٤موًم٧م شمرمج٦م رء ُمـ يمت٤مب ٟمٔمري٦م اًمٗمٞمٚمؿ ألريسـت٤مريمق 2ؿمـٕمرت

أن ذايمريت ُمٗمٙمٙم٦م وأن األؿمٞم٤مء اًمتل أشمٙمقن ُمٜمٝم٤م أؿمبف سم٘مٓمع ُمتٜم٤مصمرة.
اًمقاىمع ُمٖمٛمقس سم٤مًمٜمٗم٤مق 2اعم١مؾمس٤مت ُمٝمؽمئ٦م وقمٗمٜم٦م .ضمسدي يٓمٗمح سمسخقٟم٦م
ىمٛمٞمئ٦م 2طمٞم٤ميت اًمداظمٚمٞم٦م ُمبٕمثرة وأؿمٕمر سم٤مًمٕمجز قمـ عمٚمٛم٦م ؿمت٤م ٤م.
اؾمتٞم٘مٔم٧م ذم اًمّمب٤مح وأٟم٤م أطمس سمحنة ًمٚمؽمدي اًمـذي وصـٚم٧م ًمـف .طمتـك
اعمٜم٤مُم٤مت اًمتل أراه٤م ،حتقًم٧م إمم ُمِم٤مهد ُمبتذًم٦م .وم٘مد ؿمـ٤مهدت اًمٞمـقم ُمٜم٤مُمـ ً٤م
وضمدت ٟمٗمز ومٞمف أىمػ وأشم٠مُمؾ حل ًام يِمقى ،وأؾم٤مًم٧م رائحتف ًمٕم٤ميب.
ذم اعمس٤مء اًمت٘مٞمٜم٤م ؾمبٕم٦م ممـ يٜمِمٖمٚمقن ذم اًمٗمٙمر أو اإلسمداع 2وقمجزٟم٤م قمـ إجيـ٤مد
ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمٗمٕمٚمف وًمق ًمس٤مقم٦م واطمدة .ومل ي٘مـدم أي ُمٜمـ٤م أي اىمـؽماح ويمـ٤من
اًمٙمؾ ُمؽمددا .ومٙمؾ االطمتامالت حمتٛمٚم٦م .ومٖمرق يمـؾ ُمٜمـ٤م ذم ظمّمقصـٞمتف صمـؿ
اومؽمىمٜم٤م.
ذم ص٤مًم٦م اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل ضمٚمس٧م سملم اعم٘م٤مقمد اخل٤موي٦م وشمس٤مءًم٧م مل َ ضمئ٧م؟!.
رسمام شمذرقم٧م أُم٤مم ٟمٗمز سم٠مين جي٥م اؾمتالم اًمؼميد! ومٚمٕمؾ واطمدة ُمـ اًمرؾمـ٤مئؾ
زم ؿمخّمٞم ً٤م .مل شمٙمـ هٜم٤مك رؾم٤مئؾ ألطمد .وم٘مررت أن أؿم٤مهد ومٞمٚمؿ "األصـ٤مسمع
ذم اًمرأس" ًمٚمٛمخرج اًمٗمرٟمز ضم٤مك دواًمٞمقن صم٤مٟمٞم٦م .ومٝمق ىمٓمٕم٦م سمٙمـر ال شمٜمبـ٧م
إال زهر ًا أصٞم ً
ال يتٗمتح قمب٘مف ًمٚمٛمتٗمرج سمؾ شمٙم٤مد أن شمٗمقح رائحتف اًمٓمٞمب٦م.
أُم٤م ٟمحـ اًمسٞمٜمامئٞملم ومام قمٚمٞمٜم٤م إال أن ٟمزداد وم٘مداٟم ً٤م ًمٚمنور وٟمحـ ٟمِم٤مهد ومٞمٚم ًام
ُمن ًا يمٝمذا.
***
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ذم أوائؾ يم٤مٟمقن األول اؾمتْمٗمٜم٤م ذم اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل 2اًمٜم٤مىمد األعم٤مين ه٤مٟمز
ؿمٚمٞمجؾ 2اًمذي يراومؼ قمروض سمرٟم٤مجملم ؾمٞمٜمامئٞملم ًمألومالم اًم٘مّمـػمة احلـ٤مئزة
قمغم ضمقائز ُمٝمرضم٤من "أوسمر ه٤موزن" اًمدوزم ًمألومـالم اًمتسـجٞمٚمٞم٦م واًم٘مّمـػمة
.99 – 91
اًمسٞمد ؿمٚمٞمجؾ هق واطمـد ُمــ إدارة هـذا اعمٝمرضمـ٤من اهلـ٤ممً .مٙمــ ختّمّمـف
األؾم٤مد هق ؾمٞمٜمام اعمٕمٚمؿ اًمرود ؾمػمضمل ايزٟمِمت٤ميـ.
ًمذًمؽ ىمررٟم٤م اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ وضمقده ُمٕمٜم٤م وقمـرض وشم٘مـديؿ قمـدد ُمــ أومـالم
ايزٟمِمت٤ميـ.
متٝمٞمدا ًمٚمتٔم٤مهرة اخل٤مص٦م سم٤ميزٟمِمت٤ميـ واًمٚم٘م٤مء ُمع ؿمٚمجٞمؾ 2ىمٛم٧م سمؽممج٦م ُم٘مـ٤مل
ًمٚمب٤مطم٨م اًمرود ًمٞمٗملم طمقل "ايزكشتايـ وؿضايا افتحؾقؾ افبـققي".
يتٜم٤مول ًمٞمٗملم ذم ُم٘م٤مًمف رؤي٦م ايزٟمِمت٤ميـ ًمبٜمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمـل 2ووطمـدة اعمبـ٤مدئ
اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمبٜمٞم٦م.
يٙمت٥م ًمٞمٗملم:
"إن ُمرطمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدؤوب ذم ٟمٔمريـ٦م اعمقٟمتـ٤مج ذم اًمٜمّمـػ اًمثـ٤مين ُمــ
اًمٕمنميٜمٞم٤مت ،واإلُمٕم٤من ذم ـمبٞمٕم٦م اعمقٟمت٤مج وظمّم٤مئّمف 2ؾم٤مقمد ايزٟمِمت٤ميـ قمغم
ايمتِم٤مف «اًمبٜمٞم٦مش يمخ٤مصٞم٦م ُمتٛمٞمزة ًمٚمِمٙمؾ ذم اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل .وشمقصؾ آٟمـذاك
إمم اإلؾمتٜمت٤مج اًمت٤مزم:
اعمقٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل ًمٞمس هق اًمتجٛمٞمع اًمسٙمقين ًمـ"اًمٚم٘مٓم٤مت" 2ومٝمق اًمٌمء الديد
اعمتقًمد قمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م اخل٤مص٦م هبذه اًمٚم٘مٓم٤مت .وهق اًمتِمٙمؾ الديد ًمٚمقطمدة اعمتقًمدة
قمـ اعم٘م٤مرٟم٦م  -اًمتّم٤مدم هلذه "اًمٚم٘مٓم٤مت" وشمب٤مدل اًمت٠مصمػم ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م.
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ًمذًمؽ جي٥م أن يٗمٝمؿ اعمقٟمت٤مج ،يمّمٞمٖم٦م شمٕمبػمي٦م ٟمققمٞم٦م ذم اًمبٜم٤مء اًمٗمٜمل.
ذم يمت٤مسمف «اعمقٟمت٤مجش  9129يٕمتؼم ايزٟمِمت٤ميـ اعمقٟمت٤مج سمٜمـ٤مء جم٤مزيـ ً٤م ًمٚمٕمٛمـؾ
اًمٗمٜمل 2وىم٤مٟمقٟم ً٤م ًمبٜم٤مء األؿمٞم٤مء .وأن اًمٚم٘مٓم٦م جي٥م أن شمّمبح سمحد ذا ـ٤م صـقرة
ًمٚمٛمقوقع اًمٕم٤مم اًمقاطمد.
وم٤معمقوقع اًمٕم٤مم اًمقاطمد يتٖمٚمٖمـؾ سمٛمٕمـ٤ميػم ُمتسـ٤موي٦م ذم يمـؾ اًمٚم٘مٓمـ٤مت .وأن
متقوع الزئٞم٤مت اعمتامصمٚم٦م وٛمـ سمٜم٤مء ُمٕملم 2يستقًمد «احلٞم٤مةش ذم اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل.
ومٞمٗمرض اعمقوقع اًمذي اؾمتقًمدشمف يمؾ ضمزئٞم٦م ذم اإلدراك.
يٙمت٥م إيزٟمِمت٤ميـ أن «اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل هق ُمٗمٝمقم ديٜم٤مُمل 2وهق قمب٤مرة قمـ ُمس٤مر
شمٙمقن اًمّمقر ذم أطم٤مؾمٞمس وقم٘مؾ اعمتٗمرج".
ومام هق اًمٌمء اًمذي يستحؼ االقمتب٤مر ذم ُمثؾ هذا اعمٜمٝم٩م؟.
ىمبؾ يمؾ رء طمٞمقيتـف  -ديٜم٤مُمٞمتـف .وذم هـذا اعمـٜمٝم٩م سم٤مًمـذات 2صمٛمـ٦م طم٘مٞم٘مـ٦م
أؾم٤مؾمٞم٦م هل أن اًمّمقرة اعمٓمٚمقسم٦م ال شمٕمٓمك ،سمؾ شمٔمٝمـر ،شمقًمـد .وأن اًمّمـقرة
اعمٗمٙمر هب٤م ُمـ اعم١مًمػ صمؿ اعمخرج وم٤معمٛمثؾ ،واعمقـمدة ُمـ ىمبٚمٝمؿ مجٞمٕمـ ً٤م ذم يمـؾ
اًمٕمٜم٤مس اًمتٕمبػمي٦م الزئٞم٦م ،شمتِمٙمؾ شمِمٙم ً
ال ضمديد ًا وهن٤مئٞمـ ً٤م ذم قمٛمٚمٞمـ٦م اًمتٚم٘مـل
ًمدى اعمتٗمرج.
إن اًمّمقرة ال يتؿ حت٘م٘مٝم٤م اًمٙم٤مُمؾ واًمٜمٝم٤مئل إال ذم وقمل «اعمتٚم٘ملش وم٘مط .وهل
دائ ًام ومردي٦م .واٟمٓمالىم ً٤م ُمـ اعمبـدأ ٟمٗمسـف ال يٛمٙمٜمٝمـ٤م أن شمٙمـقن ذات ُمْمـٛمقن
أطم٤مدي اًمبٕمد.
ًم٘مد درس ايزٟمِمت٤ميـ اًمتٙمقيـ يم٠مقمغم ُمسـتقى ومٜمـل ًمٚمٕمٛمـؾ اإلسمـداقمل.
و«اًمتٙمقيـش ٟمقع ظم٤مص ُمـ اًمبٜمٞم٤من اهلٜمدد إذا ٟمٔمرٟم٤م ًمف سمٚمٖم٦م اًمٗمـ اعمٕمامري.
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واقمتؼم أن اعمِمـٙمٚم٦م األؾم٤مؾمـٞم٦م واحل٤مؾمـٛم٦م ًمٚمتٙمـقيـ هـل ُمِمـٙمٚم٦م اًمّمـقرة
واًمٕمالىم٦م سم٤مًمّمقرة .وأن ُمٝمٛم٦م دمسٞمد قمالىم٦م اعم١مًمػ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل 2ي٘مقم هب٤م
سم٤مًمدرضم٦م األومم "اًمتٙمقيـ" سمذاشمف 2إذا ومٝمٛمٜم٤مه هٜم٤م يم٘م٤مٟمقن سمٜم٤مء.
و"هذا يٜمتٛمل ًمٜمٛمقذج اًمبٜمٞم٦م اعمبسٓم٦م أي «احلـزن احلـزيـش و«اعمـرح اعمـرحش
طمٞم٨م يتٓم٤مسمؼ ُمقوقع اًمتٕمبػم ُمع ُم٤م يستدقمٞمف ُمـ اٟمٗمٕم٤مالت.
أُم٤م اًمبٜمٞم٦م األيمثر شمٕم٘مٞمد ًا 2أي احل٤مالت اًمتل ال يتٓم٤مسمؼ ومٞمٝم٤م ُمقوقع اًمتٕمبػم ُمع
ُم٤م يستدقمٞمف ُمـ اٟمٗمٕم٤مالت ،وم٢من «احل٘مؾ اخل٤مص سم٤مًمبح٨م قمـ ظمٓمط اٟمٓمـالق
سمٜم٤مء اًمتٙمقيـ ؾمٞمٙمقن واىمٕم ً٤م ًمٞمس ذم االٟمٗمٕم٤مل اعمّم٤مطم٥م ًمٚمٛمقصـقف 2سم٘مـدر
ُم٤م يٙمقن وسم٤مًمدرضم٦م األومم ذم االٟمٗمٕم٤مل اعمتقًمد قمـ اًمٕمالىم٦م سم٤معمقصقف..ش.
يت٤مسمع ايزٟمِمت٤ميـ حتٚمٞمؾ اًمٜمامذج اعمختٚمٗم٦م ًمٚمتٙمـقيـ :احلـامد  -سم٤مشم٤مشمٞمـؽ،
اًمٙمقُمٞمدي ،اعمٞمٚمقدراُمل ،ويت٘مَم ىمقاٟملم اًمقطمدة اًمٗمٜمٞمـ٦م اعمٛمٞمـزة ًمـف .وهـل
دائ ًام سم٤مًمٜمسب٦م ًمفً 2مٞمس٧م اًمتجٛمٞمـع اًمسـٙمقين ًمٚمٕمٜمـ٤مس 2سمـؾ اًمٙمٞمٗمٞمـ٦م اًمٗمٜمٞمـ٦م
الديدة اعمتقًمدة قمـ هذا اعمجٛمقع.
ذم دراؾم٤مشمف ًمالظمتالوم٤مت سملم األؿمٙم٤مل اعمتٕمددة ًمٚمتٙمـقيـٟ 2مـرى ايزٟمِمـت٤ميـ
يبح٨م قمـ القاب ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م ذم اًمت٤مزم:
يمٞمػ ُمـ اًمّمقرة ٟمٗمسٝم٤م  -سمقؾم٤مـم٦م شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م اخل٤مص  -يتح٘مؼ االٟمت٘مـ٤مل إمم
اًمتٕمبػم اعمج٤مزي اًمذي هق وطمده يستٓمٞمع أن يٕمؼمقمـ قمالىم٦م اعم١مًمػ سم٤مًمقاىمع.
ومٝمذه اًمٕمالىم٦م هل ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف اعمْمٛمقن اًمداظمكم احل٘مٞم٘مل ًمٚمٕمٛمؾ اًمٗمٜمـل.
وم٢مذا دم٤مهٚمٜمـ٤م ظمّمـ٤مئص اًمٕمالىمـ٦م اعمتب٤مدًمـ٦م سمـلم اًمتٕمبػميـ٦م واعمج٤مزيـ٦م ،ذم أي
ُمستقى ُمـ ُمستقي٤مت اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ،وم٢مٟمف ؾمٞمّمبح ُمــ اًمسـٝمؾ اعمامصمٚمـ٦م سمـلم
اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل احل٘مٞم٘مل واًمٕمٛمؾ اعم٘مٚمد ًمف.
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إن وطمدة اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ًمٞمس٧م هل اًمقطمدة اهلٜمدؾمٞم٦م اعمٖمٗمٚم٦م ،سمؾ اًمقطمـدة
اًمديٜم٤مُمٞم٦م اعمٜمتنمة سملم قمٜم٤مسه٤م .و"اًمٚم٘مٓم٦م ًمٞمس٧م قمٜمٍمـ اعمقٟمتـ٤مج سمـؾ هـل
«اخلٚمٞم٦مش .واًمٚم٘مٓم٦م هل اعمقٟمت٤مج اًمٙم٤مُمـ .واعمقٟمت٤مج هق اًمٙمِمػ  -واالٟمتِمـ٤مر
ًمٙمؾ اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمٙم٤مُمٜم٦م هلذه اًمٚم٘مٓم٦م.
اًمٚم٘مٓم٦م شمبٜمك ُمقٟمت٤مضمٞم ً٤م ُمـ أضمؾ أن يقضمد اعمقٟمت٤مج.
هٙمذا يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمستٜمت٩م أن اًمٕمٜمٍم اًمتٕمبػمي ًمٞمس حمدود ًا سم٤مألؾم٤مس اًمٗمٜمـل2
وًمٙمـ سم٤محل٘مؾ اًمديٜم٤مُمل .وأن ىمدرة اًمٕمٜم٤مس اًمتٕمبػمي٦م ال يٛمٙمـ أن شمٙمتِمـػ
إال ذم قمالىم٤م ٤م اعمتب٤مدًم٦م ُمع احل٘مقل األظمرىُ ،متحقًمـ٦م قمـؼم ذًمـؽ إمم سمٜمٞمـ٤من
اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل".
***

سمٕمد قمرض أومالم ُمٝمرضم٤من اوسمر ه٤موزن 2واًمٜم٘م٤مش ُمع الٛمٝمقر وقمـرض
ومٞمٚمؿ "ايمتقسمر" إليزٟمِمت٤ميـ .أضمري٧م ُمع اًمسٞمد ؿمٚمٞمجؾ ًم٘م٤مء ُمٓمقال ًمٚمسـٗمػم
اًمث٘م٤مذم سمٕمٜمقان:
"ـان ايزكشتايـ مثؾ األ افذي يربقؽ ثؿ يطؾؼؽ دم افطريؼ افصحق !".
أذت ذم احلقار إمم "اًمسٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٜم٤مىمد اًمسٞمٜمامئل األعمـ٤مين اًمٖمـريب هـ٤مٟمس
ؿمٚمٞمجٞمؾ شمرشمٙمز سمّمقرة ظم٤مص٦م قمغم اإلهتامم اًمٕمٚمٛمل اًمقاؾمع سم٤مًمؽماث اًمٗمٞمٚمٛمـل
واًمٜمٔمري اًمذي شمريمف اعمخرج اًمسٞمٜمامئل واعمٜمٔمر الامزم ؾمػمضمٞمف ايزٟمِمت٤ميـ.
وىمد قمٛمؾ ؿمٚمٞمجؾ قمغم شمٜم٤مول هذا اًمؽماث ودراؾمتف واؾمتٙمِم٤مومف قمـغم ُمـدى
ؾمٜمقات ُمتٕمددة 2وُم٤م يزال طمتـك اآلن .وٟمنمـ ذم هـذا اعمجـ٤مل اًمٙمثـػم ُمــ
األسمح٤مث واعم٘م٤مالت 2وأًم٘مك اًمٕمديد ُمـ اعمح٤مرضات اًمٜمٔمري٦م – اًمتٓمبٞم٘مٞم٦م.
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يمام يـتجغم جمٝمـقده اًمرئٞمزـ ذم شمرمجتـف وإقمـداده ًمٚمٓمبٕمـ٦م األعم٤مٟمٞمـ٦م ألقمـامل
ايزٟمِمت٤ميـ اًمٜمٔمري٦م ذم ؾمت٦م جمٚمدات .وهل شمّمدر سم٤مألعم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمـرة األومم قمــ
دار "ه٤مٟمِمػم" ًمٚمٜمنم ذم ُمٞمقٟمٞمخ .صدر ُمٜمٝم٤م طمتك اآلن صمالصم٦م جمٚمدات.
ي٘مقل ؿمٚمٞمجٞمؾ ذم هذا احلقار:
"هذا االٟمجذاب إمم شمراث إيزٟمِمت٤ميـ يٕمقد سم٤مألصـؾ إمم اهـتامم ظمـ٤مص
أصمٜم٤مء وسمٕمد دراؾمتل ال٤مُمٕمٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمٜمٔمري٦م واعمٜمٝمجٞم٦م عمقوـققم٤مت شمتٕمٚمـؼ
سم٤مًمٗمـ سمِمٙمؾ قم٤مم وسمٕمٚمؿ الامل.
ومبٕمد دراؾم٤مت ُمٓمقًم٦م ًمألدب واًمٜم٘مد األعم٤مين صمؿ اًمسالذم 2اٟمت٘مٞمـ٧م ُمقوـقع
اعمقٟمت٤مج ذم اًمٜمثر اًمسقومٞمٞمتل اعمبٙمرً 2مٞمٙمقن ُمقوققم ً٤م ألـمروطم٦م اًمديمتقراه.
ًمٙمل أسمدأ سمحثل هذا قمغم أؾم٤مس ُمٜمٝمجل واوـح 2يمـ٤من ال سمـد ُمــ أن أسمـدأ
سمدراؾم٦م اعمقٟمت٤مج .ويم٤من ال سمد ُمـ اًمٕمٛمؾ قمغم ٟمٔمري٦م اعمقٟمت٤مج سمِمٙمؾ قم٤مم .ومـام
أن سمدأت سمذًمؽ طمتك وضمدت ٟمٗمز قم٤مضمز ًا قمـ اخلروج.
ًم٘مد يمِمٗم٧م ًمٜمٗمز إيزٟمِمت٤ميـ .ومل أؾمتٓمع سمٕمد هـذا االيمتِمـ٤مف أن أٟمٗمّمـؾ
قمـ اًمٕم٤ممل اًمٖمٜمل اًمذي شمريمف ًمٜم٤م.
ومؽميم٧م ُمقوققمل األول ًمتّمبح ىمراءيت ًمؽماث إيزٟمِمت٤ميـ اًمٜمٔمري واًمٗمٞمٚمٛمل
هل ضم٤مُمٕمتل اًمث٤مٟمٞم٦م.
ًم٘مد ايمتِمٗم٧م إيزٟمِمت٤ميـ ًمٞمس سم٤مقمتب٤مره ؾمٞمٜمامئٞم٤م وم٘مطً 2مٙمـ يمٛمٜمٔمر صمـقري
ًمٚمٗمـ ،ويمٕم٤ممل مج٤مل ُمتٛمٞمز ذم قمٍمٟم٤م.
يم٤من هذا اإليمتِم٤مف قم٤مم ً 210مٙمـ االٟمجذاب اؾمتٛمر طمتك اًمقىم٧م احلـ٤مرض.
طمٞم٨م يت٠ميمد زم دائ ًام أن إيزٟمِمت٤ميـ يم٤من ُمـ أوًمئؽ اًمـٜمامذج اعمبدقمـ٦م اًمدؤوسمـ٦م
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اًمتل رسمٓم٧م وطمتك اًمٜمٝم٤مي٦م سملم شم٘مّمٞمٝم٤م اًمٜمٔمري ضمـدًمٞم ً٤م ومم٤مرؾمـتٝم٤م اعمبدقمـ٦م.
ًمذًمؽ همدا ُمٜمٔمرا مج٤مًمٞم٤م ُم٤مريمسٞم٤م ذم اًمٗمـ سمِمٙمؾ قم٤مم.
إن إدراك األمهٞم٦م اًمٜمٔمري٦م عم٤م حتتقيف يمت٤مسم٤مت إيزٟمِمت٤ميـُ ،م٤م يـزال ذم اًمٕمـ٤ممل
يمٚمف دون اعمستقى اعمٓمٚمقبً ،مذا إن االيمتِم٤مف اًمٜمٔمري هلذا اًمؽماث ُم٤م يـزال
ُمٚمؽ اعمست٘مبؾ.
ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ هذا اًمؽماث مل يٜمنم سمٕمد 2وحيمر اآلن ًمٜمنمـه ذم ُمقؾمـٙمق.
و شم٠مصمػم هذه األقمامل ًمـ ي٘مؾ أمهٞم٦م قمـ األصمر اًمـذي شمريمتـف أومـالم إيزٟمِمـت٤ميـ
ٟمٗمسٝم٤م قمغم شمٓمقر اًمسٞمٜمام ذم اًمٕم٤ممل.
ٟمحـ طملم ٟم٘مرأ األضمزاء اًمٜمٔمري٦م ُمـ يمت٤مسم٤مت إيزٟمِمـت٤ميـ ،وم٢مٟمٜمـ٤م ٟمٙمتِمـػ
سمٕمٛمؼ أيمؼم ،اعمحتقى اًمٖمٜمل ذم أومالُمف ،ألٟمف سمٍمف اًمٜمٔمر قمام هق ُمٕمروف ذم
هذه األومالم ،وم٢مٟمف ُم٤م يزال اًمٙمثػم مم٤م هق همػم ُمٙمتِمػ سمٕمد .وهـذا االٟمٓمبـ٤مع
هق ٟمتٞمج٦م ًمتجرسم٦م ؿمخّمٞم٦م ...وم٠مٟم٤م يمٚمام شمٕمٛم٘م٧م ذم ٟمّمقصف ،يمٚمام يمِمٗم٧م قمـ
أؿمٞم٤مء ضمديدة ذم أومالُمف .ذم اعمقٟمتـ٤مج ،ذم اًمبٜمـ٤مء ،ذم اًمتجريـ٥م اعمٜمٝمجـل ،ذم
اًمتحٚمٞمؾ اًمٕم٤مم اًمٗمٜمل واًمٗمٙمري".
* ًمٙمـ أال شمٕمت٘مد أن اًمقاىمع االضمتامقمل اًمراهـ واألؿمٙم٤مل اًمتل يتخـذه٤م
جمٛمــؾ اًمٍمــاع االضمتامقمــل واًمٗمٙمــري ىمــد دومــع سم٤مًمســٞمٜمام ٟمحــق ادم٤مهــ٤مت
أظمرى..؟.
** إن اًمّمٞمٜمٞملم اًم٘مدُم٤مء يم٤مٟمقا ىمد ايمتِمٗمقا اًمب٤مرود يقُم ً٤م ُم٤مً 2مٙمــ اًمٕمـ٤ممل
ىمد ٟمز ذًمؽ .ومج٤مء أورويب ُم٤م ًمٞمٙمتِمػ اًمب٤مرود ُمـ ضمديد .واًمٕمرب أيْمـ ً٤م
ايمتِمٗمقا "اًمبقصٚم٦م" 2وُمرة أظمرى أشمـك األوروسمٞمـقن وايمتِمـٗمقا ذًمـؽ ُمــ
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ضمديد .إن اًمٙمثػم ُمـ اهتامُمـ٤مت إيزٟمِمـت٤ميـ يم٤مٟمـ٧م ُمرهقٟمـ٦م سمقاىمـع اًمت٘مٜمٞمـ٦م
آٟمذاكً ،مٙمـ اًمٜمٔمري٦م يٛمٙمـ هل٤م أن شمسبؼ اعمامرؾم٦م.
* اًمٞمقشمقسمٞم٤م هل اعمٙم٤من اًمذي مل ٟمجده سمٕمد.
** ٟمحـ ٟمجد اًمٙمثػم ُمـ اًمٞمقشمقسمٞم٤م ذم يمت٤مسم٤مت إيزٟمِمت٤ميـً ،مٙمـ يم٤من ًمديف
احلؾ واًمٜمزوع .ومذًمؽ احلٚمؿ اعمستقًمد ُمـ هذه اعم٤مدي٦م الدًمٞم٦م ،هق طمٚمؿ سمٗمــ
ضمديد ،سمٜمقع ضمديد ُمـ اًمٗمـ ،سمٗمـ شمريمٞمبل ،هـق اًمٜمتٞمجـ٦م اعمتخٚم٘مـ٦م قمــ يمـؾ
أٟمقاع اًمٗمٜمقن .وهذه يقشمقسمٞم٤م!.
أال شمرى ُمٕمل أهن٤م يقشمقسمٞم٤م ٟم٤مضمٕم٦م؟!.
صمٛم٦م طمٚمؿ آظمر يم٤من يٖمكم ذم قم٘مؾ هذا اًمٕمب٘مري الدزم ،إٟمف اًمرسمط الديد سمـلم
اًمٗمـ واًمٕمٚمؿ ،واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمـ ،اًمٕم٘مالٟمٞم٦م سم٤مالٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م ،وهذه أيْم ً٤م حلٔم٦م يقشمقسمٞم٤م
ُمٕمٞمٜم٦مً .مٙمـ هذا اًمبح٨م ،وهذا اًمٜمزوع ىمد ؾم٤مقمدا سمِمٙمؾ يمبػم وىمقي ذم اًمبٜم٤مء
احلــامد أو ذم اًمتحٚمٞمــؾ اًمبٜمٞمــقي ًمٚمٕمٛمٚمٞمــ٦م اًمســٞمٙمق – مج٤مًمٞمــ٦م ًمٚمٛمتٗمــرج.
وم٢ميزٟمِمت٤ميـ ًمٞمس ُمٝم ًام يم٢ميزٟمِمت٤ميـ وم٘مـط ،سمـؾ يم٢مٟمسـ٤من يـدومع سمـؽ إمم حمـٞمط
ًمتبح٨م أٟم٧م .ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم جمـ٤مل اًم٘مّمـ٦م ،اعمقؾمـٞم٘مك ،أو همػمهـ٤م ُمــ
اًمٗمٜمقن.
إيزٟمِمت٤ميـ أب يرسمٞمؽ ،وطملم يِمٕمر أٟمؽ ىم٤مدرقمغم اًمسـػم قمـغم ىمـدُمٞمؽ،
وم٢مٟمف ي٘مقل ًمؽ اذه٥م هذا هق اًمٓمريؼ.
إين أقمٜمل سمدرضم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م "اعمٜمٝم٩م".
ٟمحـ ذم أوسمر ه٤موزن اؾمتٗمدٟم٤م يمثػما ذم شمٓمبٞمؼ اعمٜمٝم٩م الامزم ألومالم مل يتٜم٤موهلـ٤م
إيزٟمِمت٤ميـ ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م "ٟمقع ومٜمل" يم٤مألومالم اًم٘مّمػمة اًمتل ي٘مـقم قمٚمٞمٝمـ٤م
ُمٝمرضم٤من أوسمر ه٤موزن.
036

* سم٤مإلو٤موم٦م ًمٚم٘مٞمؿ اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل يتْمٛمٜمٝم٤م شمراث إيزٟمِمت٤ميـ ،وم٢من صمٛمـ٦م ُمـ٤م
يٛمٙمـ شمسٛمٞمتف "سم٤معمخؼمي٦م" ذم هذا اًمؽماث.
** إيزٟمِمت٤ميـ هق واطمد ُمـ أقمٔمؿ األوومٞم٤مء لدل اًمٜمٔمري٦م واعمامرؾمـ٦م ذم
قمٚمؿ الامل اعم٤مريمز .ومٝمق سمٕمد إٟمج٤مز يمؾ ومٞمٚمؿ ُمـ أومالُمف ،يم٤من يٕمٞمـد اًمٜمٔمـر
ٟم٘مدي ً٤م ًمٞمستخٚمص اًمٕمالىم٤مت سملم ُم٤م هق ُمٜمجز وسملم اهلـدف اًمٗمٙمـري الـامزم
اًمٕم٤مم.
* ُمـ اعمالطمظ أن ًمٖم٦م إيزٟمِمت٤ميـ ُمـ اًمٚمٖم٤مت اًمٕمّمٞم٦م قمغم اًمؽممج٦م ،وإذا يمٜمـ٤م
ُمتٗم٤مئٚملم ومٝمل صٕمب٦م قمغم األىمؾ ،وذم يمثػم ُمـ األطمٞم٤من شمبدو شمرمج٦م يمت٤مسم٤مشمف ويم٠مهن٤م
همػم ُمٗمٝمقُم٦م 2وىمد طمّمؾ هذا قمٜمدٟم٤م ذم سمٕمض شمرمج٤مت إيزٟمِمت٤ميـ ًمٚمٕمرسمٞم٦م.
** جي٥م االقمؽماف ذم اًمبداي٦م أن إيزٟمِمت٤ميـ يم٤من يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٚمٖم٦م 2مت٤مُمـ ً٤م
يمام يم٤من يتٕم٤مُمؾ ُمع "اًمٙم٤مدر" اًمسٞمٜمامئل .هذه ىمْمٞم٦م أؾمـٚمقسمٞم٦م ه٤مُمـ٦م ،وم٤مًمٚمٖمـ٦م
سم٤مًمٜمسب٦م إليزٟمِمت٤ميـ أداة اؾمتٕمالُمٞم٦م أيمثر ُمٜمٝم٤م أداة إقمالُمٞم٦م ،إهن٤م اؾمٚمقب.
هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ شمرمج٤مت إيزٟمِمت٤ميـ ذم اًمٕمـ٤ممل 2وهـل صـحٞمح٦م ُمــ طمٞمـ٨م
اًمٚمٖم٦م ،وال شمتْمٛمـ أي٦م أظمٓم٤مءً ،مٙمٜمٝمـ٤م ذم اًمٜمٝم٤ميـ٦م شمٗمت٘مـر إمم ٟمزقمـ٦م اًمتنـب
داظمؾ اًمٜمصً .مذا ومٝمل ًمٞمس٧م إليزٟمِمت٤ميـ ذم آظمر اعمٓم٤مف.
سم٤مإلوــ٤موم٦م إمم اًمٜمزقمــ٦م االصــٓمالطمٞم٦م ذم اعمٗمــردات وذم اًمــدالالت اًمتــل
يستخدُمٝم٤م 2وم٢مين أرى أٟمف ال سمد ًمٚمٛمؽمضمؿ ذم سمداي٦م األُمر أن يٙمتِمـػ ُمـٜمٝم٩م
اًمتٗمٙمػم قمٜمد إيزٟمِمت٤ميـ.
هذا يٕمٜمل أن يتحقل اعمؽمضمؿ إمم سم٤مطم٨م ؾمٞمٜمامئل أو سم٤مطم٨م إيزٟمِمـت٤ميٜمل ،وإال
وم٢من اًمٜمتٞمج٦م ؾمقف شمٙمقن شمرمج٦م همػم ُمٗمٝمقُم٦م.
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اًمؽممج٦م اًمتل ىمٛم٧م هب٤م وُمٜمٝم٩م االٟمت٘م٤مء والٛمع ...يمؾ هذا شمـؿ سمٛمسـ٤مقمدة
ُمـ لٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م يمبػمة ذم االحت٤مد اًمسقومٞمٞمتل 2هـل "لٜمـ٦م اًمـؽماث اإلسمـداقمل
إليزٟمِمت٤ميـ" اًمتل يرأؾمٝم٤م اعمخرج اًمسٞمٜمامئل يقشمٙمٞمٗمٞمتش ...وشمِم٤مورٟم٤م ُمٓمقالً
وشمٜم٤مصحٜم٤م يمثػم ًا.
أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٜمٝم٩م اإلصدار ،ألٟمف ال يقضمد ذًمؽ اًمٜم٤مذ اًمٖمريب اًمـذي
يقاومؼ قمغم إصدار أقمامل إيزٟمِمت٤ميـ ًمٙمقهن٤م أقمامًمف وم٘مط ،وم٘مد ل٠مت إمم ـمري٘م٦م
يم٤مٟم٧م سمحٙمؿ اًممرورة هل اعمخرج اًمقطمٞمد:
"ًم٘مد ضمٕمٚم٧م ُمـ يمؾ جمٚمد ُمقوـققم ً٤م ًمٗمـٞمٚمؿ واطمـد ،طمٞمـ٨م يتٜمـ٤مول اعمجٚمـد
اًمٗمٞمٚمؿ ُمـ اًمٗمٙمرة األومم وطمتك وصم٤مئؼ اًمٗمـٞمٚمؿ األظمـػمة .ويتْمـٛمـ اعمجٚمـد
أيْم ً٤م األضمزاء اًمٜمٔمري٦م إليزٟمِمت٤ميـ اًمتل يمتبٝم٤م ذم أوىم٤مت خمتٚمٗمـ٦م قمــ اًمٗمـٞمٚمؿ
ٟمٗمسف ،وصمٛم٦م ىمسؿ صم٤مًم٨م ذم اًمٙمت٤مب يتٜمـ٤مول اًمنمـوط اًمتـل شمـؿ هبـ٤م اًمٕمٛمـؾ
واًمٔمروف واألطمقال االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٗمٞمٚمؿ ،وهذا اًم٘مسؿ يست٘مل ُمّم٤مدره ُمــ
اعم٘م٤مسمالت أو األظمب٤مر اعمٜمِمقرة قمٜمـف ،أُمـ٤م الـزء األظمـػم ُمــ اًمٙمتـ٤مب ومٝمـق
يتْمٛمـ ُم٘م٤مالت إيزٟمِمت٤ميـ قمـ اًمٗمٞمٚمؿ وقمـ األصمر اًمذي شمريمف اًمٗمٞمٚمؿ.
هذا اعمبدأ اًمذي يم٤من اوٓمراري ً٤م ،يمِمػ زم أٟمف سمحد ذاشمف ُمبدأ ُمٗمٞمـد ًمٚمٖم٤ميـ٦م.
ومٝمق يٗمٞمد اًمبح٨م اًمسٞمٜمامئل احلرذم ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ممتع وُمٗمٞمد ًمٖمػماحلرومٞملم،
يمام أٟمف سمٛمٜمٝمجف هذا خيدم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٛمؾ ذم اًمٜمقادي اًمسٞمٜمامئٞم٦م.
طملم يمٜم٤م ٟمٜمٔمؿ طمقارات ذم اًمٜمقادي اًمسٞمٜمامئٞم٦م ،ومٍمٟم٤م سمٛمس٤مقمدة هـذا اعمـٜمٝم٩م
ٟمتٛمٙمـ ُمـ ظمقض طمقارات قمغم ُمسـتقي٤مت خمتٚمٗمـ٦م وُمتٗم٤موشمـ٦م ،طمٞمـ٨م يمٜمـ٤م
ٟمبتدئ ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م اًمبسٞمٓم٦م وطمتك أقمٛمـؼ اًم٘مْمـ٤مي٤م واعمقوـققم٤مت
اًمٜمٔمري٦م وصقالً ًمتحٚمٞمؾ اعمبدأ اًمٜم٘مدي ًمٚمٗمٞمٚمؿ.
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ًم٘مد شمبلم زم ومٞمام سمٕمد أن هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي يم٤من سمحٙمؿ اًممرورة ،ىمد ووـع
سملم أيديٜم٤م أؾمٚمقسم ً٤م عمامرؾم٦م اًمتققمٞم٦م واًمتث٘مٞمػ اًمسٞمٜمامئل ويمذًمؽ شمٜمٛمٞمـ٦م اعمـٜمٝم٩م
اًمٜم٘مدي الدزم.
هذا اعمٜمٝم٩م ُمٗمٞمد ضمد ًا طمٞم٨م اعمـدارس وال٤مُمٕمـ٤مت ال شمِمـٖمؾ ٟمٗمسـٝم٤م إال
سمتحٚمٞمؾ اًم٘مّم٤مئد اًمِمٕمري٦مً .مٙمـ أسمد ًا ًمٞمس هبذه األداة الامًمٞم٦م األيمثر أمهٞم٦م ذم
قمٍمٟم٤م.
ُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل ٟم٘مقم هب٤مُ 2مِم٤مريع شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم إطمدى ال٤مُمٕمـ٤مت
اًمِمٕمبٞم٦م ذم ُمديٜم٦م يم٤مؾمؾ ،طمٞم٨م يٕمٛمؾ أيْم ً٤م اعمخـرج اًمسـٞمٜمامئل اعمٕمـروف ذم
اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ُم٤مٟمٗمريد ومقس.
هذه اعمِم٤مريع شم٘مـقم قمـغم ُمقوـقع ُمٕمـلم ،يمـ٤مًمتٙمقيـ اعم٘مـ٤مرن سمـلم اًمٗمـٞمٚمؿ
واًمٖمراومٞمــؽ .وهــذا يٕمٜمــل إىم٤مُمــ٦م ُم٘م٤مرٟمــ٦م سمــلم اعمبــ٤مدئ اًمٗمٞمٚمٛمٞمــ٦م واًمٖمراومٞمــ٦م
إليزٟمِمت٤ميـ واًمتٓمبٞمؼ اًمٖمراذم واًمسٞمٜمامئل.
يم٠من ٟمدرس ُمثال "يم٤مدرا" ؾمٞمٜمامئٞم ً٤م واطمد ًا ،أو اخلٓمقط اًمتجريدي٦م ًمٚم٘مٓم٦م ُمـ٤م،
أو اًمٕمالىم٤مت الدًمٞم٦م اعمتب٤مدًم٦م اًمتِمٙمٞمٚمٞم٦م ًمٚمحريمـ٦م .وسمٕمـده٤م ٟم٘مـدم حتٚمـٞمالت
إيزٟمِمت٤ميـ ٟمٗمسف ًمٚمرؾمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م ذم اًمٚمقن 2صمؿ ٟم٘مدم يمٞمػ ىمدم هق ٟمٗمسف هذه
اعمب٤مدئ ذم أومالُمف وٟمرسمط ُمـ ضمديد هذه اعمب٤مدئ واآلراء سم٤مًمرؾمقُم٤مت اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م
أو اًمّمٞمٜمٞم٦م أو ًمقطم٤مت الريٙمق .وٟم٘مـ٤مرن ذًمـؽ يمٚمـف سمتّمـقرات شم٤مشمـ٤مًملم أو
ًمٞمزشمسٙمل (ُمـ اًمبٜمٞمقيلم اًمروس) أو يمقُمٞمدي٤م "ديالريت" اإليٓم٤مًمٞم٦م اًمِمٕمبٞم٦م2
أو ُمنح سمرخي٧م.
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إن هذا اعمنموع اًمتٕمٚمٞمٛمل اعمتـداظمؾ ،يِمـٙمؾ اؾمتٕمراوـ ً٤م ممٜمٝمجـ ً٤م ىمـ٤مسم ً
ال
ًمٚمتٜم٘مؾ 2طمٞم٨م يتجقل ُمع اًمّمقر واًمٚمقطم٤مت واألومالم ذم يمؾ أعم٤مٟمٞم٤م ،وٟمّمدر
يمت٤مسم ً٤م يْمٛمف سمٙمؾ ُمراطمٚمف.
سم٤مًمٓمبع يٛمٙمـ دقمقة هذا اعمٕمرض إمم سمٚمديمؿ ُمست٘مب ً
ال".
***
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ثالثيح وثائقيح عي قسيح صدد.
ىمدُمٜم٤م ًمٚمتٚمٗمزيقن ُمنموع صمالصمٞم٦م ؾمٞمٜمامئٞم٦م شمِمٙمؾ ومٞمٚمام شمسجٞمٚمٞم٤م قمــ ىمريـ٦م
صدد.
إظمراج قمٛمر أُمػماالي وىمٞمس اًمزسمٞمدي وحمٛمد ُمٚمص.
شمٕمتؼم ىمري٦م صدد (حم٤مومٔم٦م محص) ُمـ اًم٘مرى اًمسقري٦م ،ذات الذور اًمت٤مرخيٞم٦م
اهل٤مُم٦م.
قمغم ُمدى ُمرطمٚم٦م ـمقيٚم٦م ،يم٤مٟم٧م صدد ُمريمز ًا اىمتّم٤مدي ً٤م ومٕمـ٤مالً ،يـرسمط اًمب٤مديـ٦م
اًمسقري٦م سمـ٤معمرايمز األظمـرى .وىمـد أيمسـبٝم٤م هـذا اًمقوـع ممٞمـزات ُمتٕمـددة،
اٟمٕمٙمس٧م قمغم األه٤مزم سمٖمٜمك داظمكم ووومرة اىمتّم٤مدي٦م 2وُمٜمحتٝمؿ ؾمامت يمثـػمة
ومتٞمزا ظم٤مص٤م.
اًمٔمروف اعمٜم٤مظمٞم٦م اًمسٞمئ٦م ذم اًمسٜمقات األظمػمة ،وىمٚم٦م اعمٞم٤مه ،ظمٚم٘مـ٧م ذوـمـ ً٤م
ىم٤مؾمٞم٦م ،ودومٕم٧م سم٤مًمٙمثػم ُمـ ؾمٙم٤من اًم٘مري٦م إمم اهلجرة.
يالطمظ اًمٞمقم ذم هذه اًم٘مري٦م ،فمـ٤مهرة ضمديـدة ،يٕمٞمِمـٝم٤م األهـ٤مزم ذم اًمقىمـ٧م
احل٤مرض .هل قمقدة اًمذيـ ه٤مضمروا ًمٞمٙمتِمـٗمقا اًمنمـوط احلٞم٤مشمٞمـ٦م اًمٙم٤مُمٜمـ٦م ذم
اًم٘مري٦م ٟمٗمسٝم٤م ،حم٘م٘ملم هبذا ٟمٛمقذضم ً٤م ،ىمد يٙمقن سمذرة حلؾ ُمِمـ٤ميمؾ اًمريـػ ذم
ىمٓمرٟم٤م.
ذم ُمنموقمٜم٤م اًمسٞمٜمامئلٟ ،مٓمٛمح إمم شمٜم٤مول اًم٘مري٦م ُمـ ظمالل ،صمالصمـ٦م آومـ٤مق،
يٙمٛمؾ يمؾ ُمٜمٝم٤م اآلظمر وشمٖمٜمل سمٕمْمٝم٤م ذم إـم٤مر وطمـدة ومٜمٞمـ٦م وومٙمريـ٦م ًمٚمٗمـٞمٚمؿ
يمٙمؾُ ،مـ ظمالل إضم٤مسم٦م اًمسٙم٤من قمـ األؾمب٤مب اًمتل أدت إمم اؾمتٜمب٤مط ؿمـٙمؾ
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ضمديد ذم اإلٟمت٤مج ،وحتقل اًم٘مري٦م ُمـ اًمزراقم٦م إمم إٟمت٤مج اًمبٞمض ،وُمــ ظمـالل
قمرض اعمٗم٤مرىم٤مت سم٠مؾمٚمقب ؾم٤مظمر وضمذاب ًمٚمٛمتٗمرج.
إٟمٜم٤م ُمـ ظمالل اإلؾمتٕمراض اًمسٞمٜمامئل اعمٞمداين ًمقاىمع اًم٘مريـ٦م احلـ٤مزم ،واحلٞمـ٤مة
اًمقضمداٟمٞم٦م ًمٚمٜمامذج اعمٜمت٘م٤مة ،وأؿمٙم٤مل اهلٛمقم واالهتامُم٤مت اًمتل يٕمٞمِمـٝم٤م أسمٜمـ٤مء
اًم٘مري٦م أٟمٗمسـٝمؿٟ 2مٓمٛمـح إمم رصـد اطمـتامالت اًمتٓمـقر اعمٛمٙمٜمـ٦م ،وإُمٙم٤مٟمٞمـ٦م
شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م قمغم اًمريػ يمٙمؾ ذم ؾمقري٤م.
ؾمقف يتخذ اًمٗمٞمٚمؿ ؿمٙمؾ اًمثالصمٞم٦م ،طمٞم٨م يتٜم٤مول يمؾ خمرج قمغم طمدةُ ،مرطمٚم٦م
ُمـ اعمراطمؾ اعمٕمٞمٜم٦م.
اًم٘مسؿ األول ؾمٞمٙمقن اعم٤مي أو اًم٘مري٦م ىمبؾ اًمقاىمع احل٤مزم.
اًم٘مسؿ اًمث٤مين ؾمقف ي٘مدم اًم٘مري٦م طم٤مًمٞم ً٤م.
اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م اطمتامالت اًمتٓمقر واعمست٘مبؾ.
ؾمقف يتْمٛمـ اًمٗمٞمٚمؿ ضمزء راسمع ىمّمػم ،حي٘م٘مف اعمخرضمقن اًمثالصم٦م ُمٕم ً٤م.
هذا الزء يٜمسؼ االؾمتٜمت٤مضم٤مت واآلراء اعمٓمروطم٦م واحلٚمقل اعمٛمٙمٜم٦م.
***
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قمِمٞم٦م إىمؽماب اإلٟمتٝم٤مء ُمـ اخلدُمـ٦م اًمٕمسـٙمري٦م اًمت٘مٞمـ٧م اًمّمـديؼ يم٤مشمـ٥م
اًمسٞمٜم٤مريق طمسـ ؾم٤مُمل اًمٞمقؾمػ وؾم٠مًمتف قمـ ُم٤م يٗمٙمر سمف ُمـ ُمِم٤مريع .وم٠مشم٤مين
سمٕمده٤م سمٛمنموع "اعمٜمٗمك واعمٕمت٘مؾ".
دمري األطمداث ذم هذا اعمنموع ذم ومٚمسـٓملم ٟمٞمسـ٤من – أيـ٤مر  .9170شم٘مـقم
ومٙمرشمف قمغم طمرب  70واًمتنمـد اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمل .يرشمٙمـز دراُمٞمـ٤م قمـغم اًمٕمـرض
اًمت٤مرخيل 2ويتٜم٤مول ؿمخّمٞم٤مت وأُم٤ميمـ شم٤مرخيٞم٦م حمـددة 2ويٙمِمـػ اًمٔمـروف
اًمتل أدت سمٗمٚمسٓملم إمم اًمْمٞم٤مع .ويروي األطمداث ُمـ ظمالل ومالح ذم ىمريـ٦م
دير ي٤مؾملم.
ىمرأت األوراق اًمتل أشمك هب٤م طمسـ 2وؿمٕمرت سم٠ممهٞمـ٦م اًمتّمـدي عمنمـوع
يمٝمذاً 2مٙمٜمف مل يٖمقيٜمل يمٛمنموع ظم٤مص يب.
ال أدرك اًمٙمثػم ُمـ األؾمب٤مب اًمتل ضمٕمٚمتٜمـل ال أشمبٜمـك ُمنمـوقم٤م يمٝمـذا رهمـؿ
اإلطمتامل سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م ىمبقًمف ُمـ اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمامً .مٙمٜمـل أقمـرف طمـذري
وشمٜمبٝمل ذم اظمتٞم٤مر ُمنموقمل اًمروائـل اًمٓمقيـؾ األول .ومب٘مـل هـذا اعمنمـوع
سمجقاري وًمٞمس ذم داظمكم.
أهنٞم٧م ظمدُمتل اًمٕمسٙمري٦م ذم آذار وقمدت إمم اًمتٚمٗمزيقن.
ًمٙمن احل٤مًم٦م اعمتجٛمدة ذم دائـرة اإلٟمتـ٤مج اًمسـٞمٜمامئل .ىمـدُم٧م وهٞمـثؿ طم٘مـل
ُمنموقم ً٤م ُمِمؽميم ً٤م يمـ(شمٞمٚمٞمف ومٞمٚمؿ) .يتٜم٤مول طم٤مل اًمٓمٗمقًم٦م اًمٞمقم.
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يتٙمقن اعمنموع ُمـ صمالصم٦م قمنم ومٞمٚمام .مخسقن دىمٞم٘م٦م اًمٗمـٞمٚمؿ اًمقاطمـد .ويٜمٗمـذ
يمؾ ومٞمٚمؿ سمتّمقر ظم٤مص سمف 2ووم٘م٤م ًمٚمج٤مٟم٥م اًمذي يتٜم٤موًمف.
وىمدُمٜم٤م ىم٤مئٛم٦م اعمقوققم٤مت اًمتل ٟمرهم٥م سمتٜم٤موهل٤مُ .مع صمالث ٟمامذج شمبلم ـمري٘مـ٦م
وُمْمٛمقن وؿمٙمؾ اًمتٜم٤مول.
يم٤مٟم٧م اعمح٤موًم٦م ًمت٘مديؿ "اًمتٞمٚم٦م ومٞمٚمؿ" دف أيْمـ٤م إلدظمـ٤مل اًمتّمـقرات
اًمسٞمٜمامئٞم٦م ًمِم٤مؿم٦م اًمٕمرض اًمتٚمٗمزيقين وًمدومع اًمتٚمٗمزيقن ًمالٟمخراط ذم اإلٟمت٤مج
اًمسٞمٜمامئل .واؾمتٜمب٤مط أٟمامط ُمـ اإلٟمتـ٤مج اًمقصمـ٤مئ٘مل اًمنـيع .سم٤مقمتبـ٤مراإلدارة
ختتبئ دائام ذم رومْمٝم٤م وراء اًمنقم٦م واًمتٙمٚمٗم٦م.
اؾمت٘مبٚمٜم٤م ُمدير اًمتٚمٗمزيقن سمٕمد أن ىمـرأ اعمنمـوع .ومبـدا يمـ٠من قمقاُمـؾ قمديـدة
شمتٜم٤مزقمف ودمٕمٚمف طم٤مئرا ذم اًمتٕمبػمقمـ إقمج٤مسمف أو قمـ طمذره.
سمٕمد صٛم٧م ـمقيؾ 2وطملم يم٤من ال سمد ُمـ اًمٙمالم ٟمٔمر إًمٞمٜم٤م ىم٤مئال:
 اعمنموع ُمٝمؿ ًمٙمٜمل أريد أن أقمرف اعمزيد ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ ًمإلُمس٤مك سم٤مًمٜمقايـ٤ماًمتل ختب١مهن٤م ذم لقؤيمؿ إمم هذا! .وأهنك يمالُمف وقمغم وضمٝمف شمٕمبـػم ُمرطمـ٥م
فم٤مهري٤م وراومض ومٕمٚمٞم٤م.
يم٤مٟم٧م هذه هل احل٤مًم٦م اًمتل شمرشمسؿ سمقوقح وٟمقاضمٝمٝم٤م دائام .مل يٙمـ يٙمٗمل أن
ٟمٙم٤مؿمٗمف سم٠مٟمٜم٤م ًمسٜم٤م إال ؾمٞمٜمامئٞملم ٟمح٤مول أن ٟمٕمؼمقمـ ىمْم٤مي٤م سمٚمـدٟم٤م وُمِمـ٤ميمٚمٝم٤م.
وأٟمــف ًمــٞمس ًمــديٜم٤م أي ُمِمــٙمٚم٦م إال اًمــرومض سمســ٘مقط اًمســٞمٜمام ذم أومخــ٤مخ
"اًمؼموسم٤مضم٤مٟمدا".
ًمٙمـ احلرج اًمذي وضمد ٟمٗمسف سمف 2يمقٟمف اآلن أُم٤مم ُمنموع يستجٞم٥م عم٤م شمٜم٤مدي
سمف اإلدارة ُمـ أقمامل واىمٕمٞم٦م ذات سمٕمد إضمتامقمل وهمػم ُمٙمٚمٗم٦م إٟمت٤مضمٞم٤م.
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ًمٙمـ هذا اًمٜمٛمط ُمـ اإلداريلم اًمذيـ يتؿ اظمتٞم٤مرهؿ ،ال يٛمٚمٙمـقن اًم٘مـدرة
قمغم أن يٜمزقمقا قمـ وضمقهؿ أىمٜمٕم٦م اًمِمٕم٤مرات .وهق ال يريد أن جي٤مهر أُم٤مُمٜمـ٤م
سم٠من االطمتٞم٤مج اًمٙم٤مُمـ ذم داظمٚمف 2أن يٛمأل اًمِم٤مؿم٦م سمٙمـؾ األؿمـٙم٤مل اًمدقم٤مئٞمـ٦م
ًمٞمت٤مسمع صٕمقده أيمثر .وأن شمٚمؽ احلػمة اًمتل سمدت قمـغم وضمٝمـف 2يم٤مٟمـ٧م ختبـئ
أُمٜمٞم٦م واطمدة هل ُمـ األومْمؾ أن ال ٟم٘مؽمح ؿمٞمئ٤م!.
وم٠مظمذ ذم اًمبداي٦م يس٠مًمٜم٤م ُم٤مذا شم٘مّمدون سم٤مًمٓمٗمقًم٦م؟ وُم٤مذا شم٘مّمدون سم٤مًم٘مـ٤مٟمقن؟
وُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مًمٓمٗمقًم٦م واحلرب ...وذم حلٔم٤مت يمثػمة ُمـ احلقار 2يمٜم٤م ٟمحـس
يم٠مٟمٜم٤م أُم٤مم حم٘مؼ 2وأٟمٜم٤م ُمتٝمٛمقن.
يم٤من يٜم٤مىمِمٜم٤م وهق حت٧م شم٠مصمػم صقر ُمسب٘م٦م أقمٓمٞم٧م ًمف.
يم٤من حيس يم٠مٟمٜم٤م الهدف ًمٜم٤م إال اإلي٘م٤مع سمف .ومٚمـؿ جيـد ذم أظمـر اعمٓمـ٤مف إال أن
يٕم٤مشمبٜم٤م قمغم شمريمٜم٤م ًمٚمٗمـ واًمسٞمٜمام واالدم٤مه ًمٚمسٞم٤مؾم٦م.
ظمرضمٜم٤م ُمـ ُمٙمتبف .يمٜم٧م أؿمٕمر سم٤محلػمة ذم أي "ظم٤مٟم٦م" جي٥م أن أوع هـذا
اًمٕمت٤مب؟! .ذم ظم٤مٟم٦م اًمٙمقُمٞمدي٤م أم اًمؽماضمٞمدي٤م؟!.
سمٕمد أي٤مم ُمٕمدودة صٕمدٟم٤م إًمٞمف ُمـ ضمديد.
يم٤من هذه اعمرة يرشمدى ـم٘م ًام رُم٤مدي ً٤م وحيٛمؾ سمٞمده ؾمبح٦م وم٤مظمرة!.
شم٠مُمٚمــ٧م شمنــحي٦م ؿمــٕمره 2وم٤مٟمتبٝمــ٧م إمم أهنــ٤م شمِمــبف اًمتنــحي٦م اًمســ٤مئدة ًمــدى
اعمس١موًملم .أي شمٚمؽ اًمتل جي٥م أن شمقطمل سم٤مًمرص٤مٟم٦م 2وأن شمقمهـؽ سم٤محلداصمـ٦م2
دون أن ختٗمل اًمِمٕمقر سم٤مًم٘مقة .وشم٘مقم قمغم ومرق اًمِمٕمر سمحٞم٨م ـمرومـف األيٛمــ
اًمّمٖمػم جي٥م أن يٕمؼمقمـ اخلٗمقر 2واًمٓمرف األين اًمٙمبـػم يـقطمل سمِمـبؼ ال
هقي٦م ًمف .وأن يرؾمؿ سمتٕم٤مًمٞمف ُمع اًمقضمف اًمٜمْم٤مرة واإلٟمتٕم٤مش.
ًمـ وال شمستٓمٞمع أسمد ًا 2أن شمدرك يمٞمـػ يتحـقل اعمسـ١مًمقن سمنـقم٦م إمم ٟمسـخ
ُمتِم٤مهب٦م .وال شمٕمرف عم٤مذا يِمتط سمؽ اًمتخٞمؾ طملم شمٙمـقن ذم طممرـ ؿ 2عمـ٤مذا
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هذا اًمذي جيٚمس أُم٤مُمؽ قمغم اًمٙمرد اًمدوار وسمٞمده اًمٞمنى ؾمبحتف 2أن يـده
اًمٞمٛمٜمك ضم٤مهزة دائام ًمٚمٛمّم٤مومح٦م وًمٚمرد قمغم اهل٤مشمػ وًمٚمتقىمٞمع وًمٚممرـب قمـغم
اًمٓم٤موًم٦م ...ومتختٚمط صقرشمف ُمع صقرة ذاك األظمر اًمذي يدير ُم٘مقد "اًمراٟم٩م"
سم٤مًمٓمريٗم٦م ذا ٤م.
ذم حلٔم٦م ظم٤مص٦م ظمالل هذا اًمٚم٘م٤مء 2رسمام ألٟمٜم٤م ٟمٜمتٛمل لٞمؾ واطمـد ودرؾمـٜم٤م
ُمٕم٤م 2يمِمػ ًمٜم٤م أن طمذره ؾمببف اًمسٞمد اًمقزير اًمذي أصدر شمٕمٚمٞمامشمف قمغم اقمتب٤مر
يمؾ اًمسٞمٜمامئٞملم ُمـ ظمرجيل اًمدول االؿمؽمايمٞم٦م ُمِمٙمقك ذم والئٝمـؿ اًمـقـمٜمل
وذم ُمقهبتٝمؿ.
يتٚمذذ ه١مالء اعمدراء سمـرٟملم ُمٗمـردات اًمـقـمـ 2وسمٛمـذاق اًمِمـٕمقر سم٤مًمتٕمـ٤مزم2
ويستٛمتٕمقن يمثػما سمٓمٕمؿ اًمٙمٚمامت ذم طمٚمقىمٝمؿ وهل قمغم وؿمؽ االٟمزالق ُمـ
سملم ؿمٗم٤مهٝمؿ.
إهنؿ ُم١مُمٜمقن ال جيـ٤مٟمبٝمؿ اًمِمـؽ سم٤معمسـت٘مبؾ .ويتٜم٘مٚمـقن سمخٗمـ٦م سمـلم رضورة
اًمٕمقدة إمم اعمسٜمد الٚمدي ًمٙمراؾمٞمٝمؿ اًمدوارة 2وسملم االٟمٓمـقاء قمـغم اًمٓم٤موًمـ٦م
إلؾمٜم٤مد ُمروم٘مٝمؿ وُمد أصبع اًمتٝمديد.
ظمالل ًم٘م٤مءات يمٝمذه يٜمت٤مسمٜمل دائام ؿمـٕمقر همريـ٥م سم٤مًمٓمراومـ٦م .وم٤مًمسـٞمد اعمـدير
يدرك أٟمف أُم٤مم صـديؼً ،مـذًمؽ ال جيـد أُم٤مُمـف إال أن يتحـقل إمم" ٟم٤مصـح"
يٙمررأومٙم٤مرقم٤مُم٦م ويمٚمامت ضمقوم٤مء .واآلٟمٙمـك ُمــ ذًمـؽ جيـد ٟمٗمسـف ُمْمـٓمرا
ًمالقمؽماف 2سم٠مٟمف يٗمٙمر يمام شمٗمٙمر أٟم٧م ،ويٕمرف اعمِم٤ميمؾ يمام شمٕمرومٝم٤م أٟم٧م ،وأٟمٜم٤م
ُمـ ُمٜمِم٠م واطمدً .مٙمـ اًمٌمء اًمذي ال خيٗمٞمف هق هذه اًمٔمروف اًمتل جي٥م.!...
ومرضم٤مٟم٤م أن ٟم٘مقم سمتٕمديؾ اًمٙمثػم ُمـ اعمٗمردات اًمقاردة ذم اًمٜمصً 2مٞمتٛمٙمـ ُمــ
مترير اعمنموع طملم قمروف قمغم اًمسٞمد اًمقزير .ووقمدٟم٤م سم٠مٟمـف ؾمـٞمخت٤مر حلٔمـ٦م
زُمٜمٞم٦م ُمٜم٤مؾمب٦م دمٕمؾ اًمسٞمد اًمقزير يٛمٞمؾ ًمٚمٛمقاوم٘م٦م.
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أُم٤م ُمتك ؾمتحّمؾ هذه اًمٚمحٔم٦م "اعمٜم٤مؾمب٦م" وم٢من ذًمؽ أُمر ال يٛمٙمـ شمٙمٝمٜمف.
سم٤مًمٓمبع ذم ظمت٤مم اًمٚم٘م٤مء ٓمؾ ُمزاري٥م اًمٙمٚمامت اعمبٚمٚم٦م سم٤مًمث٘م٦م سمـؽ واًمتٕمـ٤مـمػ
ُمٕمؽً .مٙمـ آظمرُم٤م شمسٛمٕمف صقت اًم٘مٗمؾ اًمٙمٝمرسم٤مئل يٓمؼ ًمتخرج 2صمـؿ يٓمـؼ
ُمـ ظمٚمٗمؽ.
وشمبدأ أٟم٧م سمٕمده٤م ُمرطمٚم٦م "اعمقٟمقًمقج" اًمـذايت 2ومتتٓمـ٤مير ظمٓمـقط اًمسـٞمج٤مرة
أُم٤مم قمٞمٜمٞمؽ 2وشمسح٥م جم٦م سمٕمد أظمرى وأٟم٧م شمتس٤مءل:
 شمرى هؾ اٟمتبف ًمٚمٗمٙمرة اًمتل ذطمتٝم٤م ًمف سمٞمٜمام يم٤من يرد قمغم اهل٤مشمػ؟.شمٕمؼم اًمِم٤مرع وأٟم٧م شمتس٤مءل:
 هؾ يم٤من صقيت ظم٤مومت ً٤م طملم يم٤مٟم٧م ـمرـم٘م٦م طمب٤مت ؾمـبحتف صـ٤مظمب٦م 2ومٗم٤مشمـفؾمامع اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ىمٚمتٝم٤م؟.
شمريم٥م اًمنومٞمس ويٍمخ ؾم٤مئ٘مف سمؽ سم٠من شمٕمٓمـل ُمٙم٤مٟمـؽ ًمتٚمـؽ احلرُمـ٦م
اًمٕمجقز 2وأٟم٧م شم٘مقل ًمٜمٗمسؽ - :شمرى هؾ اؾمتققم٥م االىمؽماح اًمـذي ىمدُمتـف
ًمف طملم يم٤مٟم٧م قمٞمٜمٞمف شمٜمخٓمػ ٟمحق اعمٚمػ اعمٗمتقح قمغم ـم٤موًمتف؟.
شم٘مػ ذم اًمنومٞمس حمٜمل اًمرأس 2وأٟم٧م شمٗمٙمر أن اًمتٚمٞمٗمقن ذم هـذه اًمٚم٘مـ٤مءات
هق اًمٕمدو.
وطملم شمدظمؾ إمم سمٞمتؽ وشمراضمع ٟمٗمسؽ يمثػما 2ىمـد شمٙمتِمـػ أن االسمتسـ٤مُم٤مت
اًمٖم٤مُمْم٦م اًمتل جي٥م أن شمرشمسؿ قمغم وضمقه اعمسـ١موًملم ُمـ٤م هـل إال ضمـزء ُمــ
اعمنطمٞم٦م .وُم٘م٤مـمٕم٤مشمف ًمٙمالُمؽ يمٚمـام أردت أن شمنمـح ًمـف رءً 2مٞمسـ٧م إال
رضورات قمٚمؿ "اإلدارة" ذم ؾمقري٦م احلديث٦م.
***
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ًدوج السينوا والسياسح.
ذم ُمٕمٛمٕم٦م اًمٜمِم٤مط اعمٙمثػ ًمٚمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل 2وسمٕمد اًمٜمدوة اًمتـل أىمٛمٜم٤مهـ٤م
سمٕمٜمقان "اًمٗمالطمقن واًمسٞمٜمام" اًمتل يم٤مٟم٧م سمداي٦م ًمّمخبٜم٤م 2سمتّمـٛمٞمؿ "ؿمـٕم٤مر"
اؾمتٗمزازي هل٤م 2وٟمنمه ذم اعمٚمّم٘م٤مت واًمٞم٤مومٓمـ٤مت اعمختٚمٗمـ٦م اًمتـل زرقمٜم٤مهـ٤م ذم
اًمِمقارع اًمرئٞمسٞم٦م.
صؿؿ هذا افشعار افػـان أذف بؼؾة؛ وـان مثر ًا جد ًا دم األجقاء افسقاشقة
افسائدة؛ ومعزا ظـ افرؽبة افؽامـة دم داخؾـا بافكاخ.
فألشػ ال يتقؾر فدي صقرة ظـ هذا افشعار .افذي ـان ـام أتـذـر ،رشـؿ
حلشد مـ افقجقه ظذ مالحمفا ظالمات افغضب وترؾع ؿبضاهتاظافق ًا وتػت
أؾقاهفا فتكخ.
وم٘مد ومٙمرٟم٤م يمٜم٤مد ؾمٞمٜمامئل سم٤مًمّمٕمقد سمقشمػمة اًمدوم٤مع قمـ احلؼ ذم اًمتٕمبـػم 2ورومـع
اًمّمــقت درضمــ٦م إوــ٤مومٞم٦م .وىمررٟمــ٤م إىم٤مُمــ٦م ٟمــدوة ؾمــٞمٜمامئٞم٦م سمٕمٜمــقان "اًمســٞمٜمام
واًمسٞم٤مؾم٦م".
سمٕمد إشمّم٤مالت ُمتٕمددة ٟمجحٜم٤م ذم إذاك جمٚم٦م "يمراؾم٤مت اًمسٞمٜمام" اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم
إىم٤مُم٦م هذه اًمٜمدوة .وم٠مظمذت اعمجٚم٦م قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م شم٠مُملم قمدد ُمــ األومـالمُ 2مــ
شمٚمؽ اًمتل يٛمٙمـ هل٤م أن شمثػم ٟم٘م٤مؿمـ٤م طمـقل اًمٕمالىمـ٦م سمـلم اًمسـٞمٜمام واًمسٞم٤مؾمـ٦م2
ويمذًمؽ ُمِم٤مريم٦م رئٞمس اًمتحرير اًمٜم٤مىمد اًمسٞمٜمامئل اعمٕمروف ؾمػمج داٟمٞمف وُمٕمف
اعمخرج اًمسٞمٜمامئل اعمٕمروف سم٠مومالُمف اًمٜمْم٤مًمٞم٦م ضم٤من ًمقي يمقُمقزم.
سمٕمد اًمتٖمٚم٥م قمغم اًمّمٕمقسم٤مت اًمٕمديدة 2شمؿ اإلقمالن قمـ إىم٤مُم٦م اًمٜمدوة سمـلم 32
وٟ 31مٞمس٤من ذم ص٤مًم٦م ؾمٞمٜمام اًمٙمٜمدي.
ٟمنمت ذم صحٞمٗم٦م شمنميـ ُم٘م٤مال سمٕمٜمقان:
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"كحق ؾفؿ كظري دػفقم افسقـام افقضـقة".
شمٜم٤موًم٧م ظمالًمف أٟمف "جي٥م أن ال ٟمتّمقر أن احلٞم٤مة اًمسٞمٜمامئٞم٦م ًمبٚمد ُمـ٤م شم٘مـقم
قمغم ٟمِم٤مط أطم٤مدي اًمبٕمد .ومحلم ٟم٘مقل شمٕمبػم احلٞم٤مة اًمسٞمٜمامئٞم٦م ذم سمٚمـدٟم٤م 2وم٢مٟمٜمـ٤م
ٟمْمع اًمسٞمٜمام رهٞمٜم٦م سمٕمٜم٤مس ُمتٕمددة وُمتٙم٤مُمٚم٦م شمستٓمٞمع أن متٜمح احلٞم٤مة ًمٚمسٞمٜمام.
وم٤مًمسٞمٜمام سم٤مإلو٤موم٦م ًمٙمقهن٤م إٟمت٤مج وقمرض 2هل ُمٜم٤مخ وومٕم٤مًمٞم٦م شمٜمـتٕمش أو ختبـق
شمبٕم ً٤م عمجٛمؾ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمتل شمٗمرزه٤م احلريم٦م اًمسٞمٜمامئٞم٦م".
وذطم٧م اًمٗمٙمـرة ُمٕمتـؼم ًا أٟمـف "ًمٞمسـ٧م هٜمـ٤مك طمريمـ٦م ؾمـٞمٜمامئٞم٦م وم٤مقمٚمـ٦م سمـال
مجٝمقريستجٞم٥م ويت٘مبؾ أو يرومض اعمٜمتقج اًمسٞمٜمامئل .وم٤مًمٕمالىم٦م اعمبـ٤مذة سمـلم
اًمســٞمٜمامئل وقمٛمٚمــف والٛمٝمــقر هــل اًمتــل شمتــٞمح ًمٙمــؾ ـمــرف سم ـ٠من يــدومع
سم٤مآلظمرويٖمٜمٞمف .وم٤مإلٟمت٤مج واًمٕمرض وطمدمه٤م ال يٙمٗمٞم٤من.
إن اًمٜمدوات واًمٜمقادي اًمسٞمٜمامئٞم٦م واعمجالت اعمتخّمّم٦م واًمدراؾم٤مت اًمٜمٔمري٦م
واًمٜم٘مد 2يمؾ هذا خيٚمؼ ُمٜم٤مظم ً٤م وم٤مقم ً
ال.
ٟمحـ يمسٞمٜمامئٞملم ال ٟمٜمٙمر سم٠مٟمٜم٤م ُم٤م ٟمزال ٟمٕم٤مين اًمٙمثػم ُمـ اًمريمقد ذم واىمٕمٜمـ٤م2
قمغم ُمستقى شمٓمقير اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٜمٔمري٦م اًمٗمٙمري٦م والامًمٞمـ٦م اًمتـل شمٖمٜمـل دمرسمتٜمـ٤م
وشمرؿمده٤م.
وأن دمرسمتٜم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُم٤م شمزال وم٘مػمة ووٕمٞمٗم٦م .وأٟمٜم٤م ُم٤م ٟمزال ٟمٕمـ٤مين ُمــ همٞمـ٤مب
اًمٕمالىم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمع الٛمٝمقر .ومٝمل قمالىم٦م ُمٗمرهم٦م ُمـ ومٝمؿ ُمتب٤مدل وُمـ ًم٘مـ٤مء
طمر وُمب٤مذٟ 2مستٓمٞمع ُمـ ظمالًمف أن ٟمدومع سمف ويدومع سمٜم٤م.
ًمٞمس٧م اًمسٞمٜمام ذم قمٍمٟم٤م ُمٝمٜم٦م طمٙمرقمغم ممتٝمٞمٜمٞمٝم٤م .واًمٗمـٞمٚمؿ اًمسـٞمٜمامئل ومٕمـؾ
صم٘م٤مذم ذم حت٘م٘مف وذم ٟم٘مده .وًمٙمقٟمف ومٕمؾ صم٘م٤مذم ومٝمق ُمس١موًمٞم٦م الٛمٞمـع ذم إقمـ٤مدة
ظمٚم٘مف صم٤مٟمٞم٦م سمٜم٘مده.
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ذم سمٚمد يمبٚمدٟم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل  -وًمق اصـٓمالطم ً٤م -إمم الحـٞمؿ يمـؾ اًمت٘مٜمٞمـ٤مت
واًمتخّمّم٤مت أُم٤مم أمهٞم٦م اًمٗمٕمؾ اًمث٘م٤مذم! .وم٤مًمقـمـ هق االظمتّم٤مص واًمٗمٙمـر
واًمت٘مٜمٞم٦م وٛمـ ُمرضمٕمٞم٦م واطمدة هل اًمتٖمٞمػم واًمٜمٝمقض.
اٟمٓمالىم ً٤م ُمـ هذا اًمٗمٝمؿ وم٢من أي ومٕمؾ صم٘م٤مذم ؾمٞمٔمؾ ُمتخٚمٗم ً٤م إذا سم٘مل هم٤مئب ً٤م أو
طمبٞمس٤م وحمّمقرا سمّم٤مٟمٕمٞمف وُمـ طمقهلؿ.
هبذا اعمٕمٜمك شمتبدى أمهٞم٦م اًمٜمدوات اًمسٞمٜمامئٞم٦م (اًمٜم٤مدرة أيْم ً٤م) اًمتـل يٛمٙمٜمٝمـ٤م أن
خترق ريمقد اًمقاىمع 2وخترج سم٤مًمٕمالىم٦م سملم اًمسٞمٜمامئٞملم واعمث٘مٗملم والٛمٝمـقر إمم
اًمٕمٚمـ .وشمْمع يمؾ ُمٜمٝمؿ أُم٤مم اآلظمر.
إن األومٙم٤مر اًمسٞمٜمامئٞم٦م ذم سمٚمدٟم٤م ُم٤م شمزال شمراوح ذم إـم٤مر أومٙم٤مر صـحٗمٞم٦م قم٤مُمـ٦م،
ومل يتح شمٓمقيره٤م سمٕمد .مم٤م يدقمق سم٠من ٟمٚمٛمٚمؿ ؿمت٤مت االؾمتٜمت٤مضم٤مت واًمتج٤مرب2
سمٗمٝمؿ ُمست٘مبكم يتج٤موز االرشمداد ٟمحق اًمتجرسم٦م اعم٤موٞم٦م 2ويستنمـف ووـقطم ً٤م
ٟمحق اعمست٘مبؾ.
وىمـد يمــ٤من هــذا اًمٓمٛمــقح يســ٤مور اًمٙمثـػميـ ُمـــ اًمســٞمٜمامئٞملم قمــغم أقمتــ٤مب
اعم١ممتراألول اًمتحْمػمي ًمٚمسٞمٜمامئٞملم اًمسقريلم اًمذي اٟمٕم٘مد ىمبؾ أيمثرُمـ ؾمٜم٦م.
إن ٟمدوة "اًمسٞمٜمام واًمسٞم٤مؾم٦م" ومرص٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م 2سمـام يتْمـٛمٜمف سمرٟم٤مجمٝمـ٤م ُمــ
قمروض ألومالم ذات أمهٞم٦م يمبػمة سمام حتٛمٚمف ُمـ دم٤مرب ؾمٞمٜمامئٞم٦م 2وُمـ٤م شمتٞمحـف
ُمـ طمقار وٟم٘م٤مش.
وهذه اًمٜمدوة شمْمٕمٜم٤م أُم٤مم أٟمٗمسـٜم٤م صم٤مٟمٞمـ٦مً 2مٜمـتٚمٛمس ُمـ٤م هـق ممٙمــ 2وُمـ٤م هـق
رضوري 2وُم٤م جي٥م االؾمتٗم٤مدة ُمٜمف .إو٤موم٦م عم٤م يٛمٙمـ أن شمتٞمحف أيْم٤م ُمـ إقم٤مدة
اًمٜمٔمر ذم واىمٕمٜم٤م اعمحٛمؾ سمٙمثػم ُمـ اًمِمٕم٤مرات.
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إن اـمروطم٦م اًمسٞمٜمام واًمسٞم٤مؾم٦م ًمٞمس٧م ُمٗمٝمقُم ً٤م ٟمٔمري ً٤م ً ،واًمٕمالىمـ٦م سمـلم اًمسـٞمٜمام
واًمسٞم٤مؾم٦م ًمٞمس٧م ؿمٕم٤مر ًا 2سمؾ طمـقارا يسـٕمل ًمٚمقصـقل ًمٚمٕمالىمـ٦م اًمّمـحٞمح٦م
سمٞمٜمٝمام 2والؾمتٜمب٤مط األؾم٤مًمٞم٥م عمامرؾم٦م اًمٗمٕمؾ اًمث٘م٤مذم اًمس٤مقمل ًمتٖمٞمػماًمقاىمع.
ومال سمد ُمــ طمـقار ضمـ٤مد يرُمـل سم٤معمٗمـ٤مهٞمؿ اًمٕم٤مُمـ٦م (اعم٤مٟمِمـٞمت٤مت) ضم٤مٟمبـ ً٤م2
ويستٚمٝمؿ ُمـ اًمتجرسم٦م اعمحٚمٞم٦م أو اًمٕمرسمٞم٦م أو اًمٕم٤معمٞم٦م اعمب٤مدئ ًمٗمٝمؿ ٟمٔمري أقمٛمؼ
عمٗمٝمقم اًمسٞمٜمام اًمقـمٜمٞم٦م.
صحٞمح أن سمٕمض اًمٙمت٤مسم٤مت اًمّمحٗمٞم٦م ىمد أصم٤مرت اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘مـ٦م
سم٤ملٛمٝمقر! .وًمٙمـ أًمٞمس ُمـ األمهٞم٦م أن ال ٟمؽمك احلقارأطمـ٤مدي ال٤مٟمـ٥م 2أو
يتسؿ سم٤مًم٘مٓمٕمٞم٦م واٟمٕمدام الدل؟!.
ًمٜمجٕمؾ ُمـ ُمِم٤مهدة األومالم اًمتل شمتٞمحٝمـ٤م اًمٜمـدوة 2وُمــ احلـقار ُمـع اًمْمـٞمٗملم
اًمٚمذيـ ؾمٞمحمرا ظمّمٞمّم٤م ًمٚمٜمدوة ومٝمـام ؾمـٞمٜمامئٞملم ذو دمرسمـ٦م وظمـؼمة ـمقيٚمـ٦م ذم
اًمٙمِمػ قمـ مج٤مًمٞم٤مت ؾمٞمٜمامئٞم٦م ضمديدة ذم سمٚمدان اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م .ومه٤م ىمـ٤مدُملم ُمــ
جمٚم٦م يمراؾم٤مت اًمسٞمٜمام اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمتل شمٕمتؼم ُمـ أهؿ جمالت اًمٜم٘مد اًمسٞمٜمامئل.
إن ـمٛمقح هذه اًمٜمدوة ُمرهقن سمٛمدى قمالىم٤مشمٜم٤م سمام ٟمٗمٙمر سمف أو ٟمٙمتـ٥م قمٜمـف أو
ٟمتحدصمف .وؾمتٔمؾ هذه اًمٓمٛمقطم٤مت ُمٕمٚم٘مـ٦م ذم اهلـقاء ُمـ٤م مل ٟمـٜمٖمٛمس يمٚمٞمـ ً٤م ذم
احلقار ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم إهمٜم٤مء دمرسمتٜم٤م اًمٜمٔمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م يمسٞمٜمامئٞملم وُمع
ُمـ ٛمٝمؿ احلريم٦م اًمسٞمٜمامئٞم٦م ذم سمٚمدٟم٤م".
الندوج0
ظمالل اًمتحْمػمًمٚمٜمدوة اظمؽمٟم٤م ؾمـبٕم٦م أومـالم ًمٚمٕمـرض .أرسمٕمـ٦م اظمت٤مر ـ٤م
اعمجٚم٦م ًمتٕمؼمقمـ شمّمقره٤م سمام شمٕمتؼمه ُمثػم ًمٚمٜم٘م٤مش .اًمثالصم٦م األظمرى اظمؽمٟم٤مهـ٤م
ٟمحـ ُمـ اًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م 2اقمتؼمٟم٤م أهنـ٤م شمسـ٤مقمد قمـغم ـمـرح األؾمـئٚم٦م اخل٤مصـ٦م
سم٘مْم٤مي٤م اًمٜمدوة.
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قمِمٞم٦م اًمٜمدوة قمٚمٛمٜم٤م أن أرسمٕم٦م أومالم ُمـ اًمسبٕم٦م ُمٜمٕمـ٧م اًمرىم٤مسمـ٦م قمروـٝم٤م .ممـ٤م
يْمع اًمٜمدوة يمٚمٝم٤م أُم٤مم ارشمب٤ميم٤مت ُمتٕمددة.
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ذم اًمٞمقم األول شمؿ قمرض ومٞمٚمؿ "ؾمٞمسٞمٚمٞم٤م" ًمٚمٛمخرج اًمْمٞمػ ضم٤من ًمـقي
يمقُمقزم .وسمٕمد اًمٕمرض وأُم٤مم طمْمقر يمثٞمػ يٗمقق ُم٤م شمقىمٕمٜم٤مه 2حتدث اًمٜم٤مىمد
اًمْمٞمػ ؾمػمج داٟمٞمف ذم اًمبداي٦م قمـ جمٚمـ٦م "يمراؾمـ٤مت اًمسـٞمٜمام" اًمتـل يـرأس
حتريره٤م 2واًمدور اهل٤مم اًمـذي ًمٕمبتـف ُمٜمـذ صـدوره٤م قمـ٤مم  39سم٤مًمٕمٛمـؾ قمـغم
شم٠مؾمٞمس رؤي٦م ٟم٘مدي٦م ًمٚمسٞمٜمام واٟمبث٤مق شمٞم٤مر "اعمقضم٦م الديدة".
صمؿ ىم٤مل ٟمحـ ضمئٜم٤م إًمٞمٙمؿ ٟمحٛمؾ ؾم١ماال هق يمٞمػ ٟمجٕمؾ ُمـ اًمسٞمٜمام ؾمٞم٤مؾمـ٦م؟
ويمٞمػ ٟمدظمؾ اًمسٞم٤مؾم٦م ذم اًمسٞمٜمام؟ً .مذًمؽ اظمؽمٟمـ٤م أن ٟمجٚمـ٥م أرسمٕمـ٦م أومـالم
يٓمرح يمؾ ُمٜمٝم٤م سمٓمري٘متف اخل٤مص٦م ؾم١مال يمٞمػ يٛمٙمــ أن ٟمجٕمـؾ ُمــ اًمسـٞمٜمام
ؾمٞم٤مؾم٦م؟.
أطمد هذه األومالم ومٞمٚمؿ هنتؿ سمف يمثػما ذم إـم٤مر ُمقوقع هذه اًمٜمدوة وأؾمـئٚمتٝم٤م2
هق ومٞمٚمؿ "هٜم٤م وهٜم٤مك" ًمٖمقدارً .مٙمـ اًمرىم٤مسم٦م ًمـديٙمؿ أصـدرت ىمـرارا سمٛمٜمـع
قمروف ألؾمب٤مب همػم ُمٗمٝمقُم٦م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜم٤م.
ؾقؾؿ هـا وهـاك فغقدار يتـاول افػؾسطقـغ وأحداث أيؾقل األشقد .8691
ويعرض ؽقدار ادادة افػقؾؿقـة افتـل ــان ؿـد صـقرها هــاك خـالل هـذه
األحداث ظذ صاصة تؾػزيقكقة دم بقت أرسة ؾركسقة فتشاهدها.
ذم اًمت٘مديؿ واًمتٕمٚمٞمؼ واحلقار اًمذي أداره ؾمـػمج داٟمٞمٞمـف ُمـع الٛمٝمـقر 2سمـدا
سم٤مًمٜمســب٦م ًمٚمحْمــقر أن ؾمــػمج ٟمٛمــقذج ًمٚمٛمث٘مــػ اًمٞمســ٤مري األوريب .وأن
طمْمقراًمسٞم٤مؾم٦م واأليديقًمقضمٞم٤م ذم طمديثف 2ضمٕمٚمف يبـدو هلـؿ 2ويم٠مٟمـف يرؾمـؿ
اًمٕمٜم٤مس والٖمراومٞم٤م ًمٚمثقرة وزُمٜمٝم٤م ًمروم٤مىمف.
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ذم يمالُمف وطمقاره يم٤من يٚمج٠م دائام إلؾمتخدام اؾمٚمقب اؾمـتٗمزازي وحمـرض.
وأقمت٘مد أن أومٙم٤مره وُمٗمٝمقُمف ًمٚمسٞمٜمام سمـدت ذم اًمٔمـروف اعمسـتٜم٘مٕمٞم٦م اًمرايمـدة
ًمديٜم٤م 2أهن٤م راديٙم٤مًمٞم٦م وُمتٓمروم٦م.
ذم اًمٞمقم اًمث٤مين سمٕمدقمرض ومٞمٚمؿ "اًم٘مْمٞم٦م ً "10مّمـالح أسمـق ؾمـٞمػ 2شمـال
اًمٕمرض ٟمدوة سمٕمٜمقان.
"حقل مػفقم افسقـام افقضـقة".
ظمالل احلقار اًمـذي ضمـرى ذم ٟمـدوة اًمٞمـقم 2شمقًمـد ًمـدي اإلٟمٓمبـ٤مع سمـ٠من
الٛمٝمقر اعمِم٤مرك 2مل يٙمـ حم٤مور ًا أو جم٤مدالً 2ويم٤من يتٜم٤مول األومٙم٤مراًمتل ختّمف
سم٘مٓمٕمٞم٦م ُمسب٘م٦م وسمتّمقر ؾم٤مذج وهم٤مُمض.
ويم٤من ومٞمام يٕمؼم قمٜمف ُمـ اآلراء 2يتٛمسؽ هب٤م وال يتزطمزح قمٜمٝم٤م.
األيمثري٦م ُمـ احلْمقر اعمِم٤مرك ُمسٞمس٦م سم٤مًمٓمبع 2وشمٕمت٘مد أن يمؾ ُمـ٤م شمـ١مُمـ سمـف
ُم٘مدؾم٤م ،واًم٘مدؾمٞم٦م دمٚمؾ يمؾ ُم٤م خيص االحت٤مد اًمسقومٞمتل أوال...
يمــ٤من هــذا الٛمٝمــقر سمــدال ُمـــ احلــقار يّمــٜمػ هــ١مالء اًم٘مــ٤مدُملم إًمٞمــف
سمـ"اًمؽموشمسٙمٞم٦م" ،وأهنؿ مل يـ٠مشمقا إال ًمــ"يِمـٙمٙمقا" هبـذه اعم٘مدؾمـ٤مت .هـذا
اًمِمؽ واًمريب٦م سم٤مألظمر! يمٜم٧م أؿمٕمر هب٤م ُمرة سمٕمد ُمرة 2وذم يمؾ حم٤موًم٦م عمٜم٤مىمِمـ٦م
أي ومٙمرة .مم٤م قمٓمؾ روح الدل واحلقار.
ظمرج اًمْمٞمٗم٤من سم٘مٜم٤مقم٦م سم٠من ُمثؾ هذه اًمٜمـدوات اًمتـل شمبحـ٨م قمــ صـٞمغ
ضم٤مهزة وشم٘مقم قمغم أومٙم٤مر ُمسب٘م٦م ،شمٜمتٝمل دائام إمم قمدم اًم٘مدرة قمغم إوـ٤موم٦م أي
رء ضمديد 2ال ُمـ طمٞم٨م األومٙم٤مر وال ُمـ طمٞم٨م اعمقىمػ .ومّمٕم٘م٤م ُمـ إٟمسداد
احلقار ُمع الٛمٝمقر.
***
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ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم دهش اًمْمٞمٗم٤من ُمــ اًمرىم٤مسمـ٦م وذهٜمٞمتٝمـ٤م ذم سمٚمـدٟم٤م .ورومْمـ٤م
اًمسامح ًمٚمرىم٤مسم٦م سم٘مص أي رء ُمـ ومٞمٚمؿ "ؿمجرة اًمزيتـقن" اًمـذي أطممرـاه
ُمٕمٝمام .مم٤م طم٤مل دون قمروف.
ىم٤مل داٟمٞمف ًمٚمجٛمٝمقر:
هذا هق اًمٗمٞمٚمؿ اًمراسمع اًمذي يٛمٜمع ذم اًمٜمدوة ومٙمٞمػ ؾمٜمستٛمر؟!
أو٤مف ٟمحـ ٟمِمٕمر أٟمٜم٤م ٟمقوع ذم طم٤مًم٦م شمدقمق إمم االؾمتٝمزاءً .م٘مد واوم٘مٜم٤م قمـغم
احلْمقر دون احلّمقل قمغم شم٠ميمٞمدات سم٠من أومالُمٜمـ٤م ؾمـتٕمرض دون شمٕمريْمـٝم٤م
ًمٚمتِمقيف.
ًمٙمٜمٜمل أؤيمد ًمٙمؿ أٟمٜمـل ُمنـور ضمـدا إلىم٤مُمـ٦م هـذه اًمٜمـدوة ذم هـذا اًمبٚمـد.
وهرت أيمثر ألهن٤م طمٔمٞم٧م سمٛمثؾ هذا االرشمٞم٤مد اًمٕم٤مزم ضمـد ًا 2واًمـذي مل ٟمٙمــ
ٟمتقىمٕمف أسمد ًا.
يمؾ اعمح٤موالت إلهمراق اًمٜمدوة 2شمٕمرو٧م هل ذا ٤م إمم اًمٖمرق .وًمألؾمػ أن
سملم األرسمٕم٦م أومـالم اًمتـل اظمؽمٟم٤مهـ٤م وأطممرـٟم٤مه٤م 2اصمٜمـ٤من ُمٜمٝمـ٤م قمــ اًم٘مْمـٞم٦م
اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م .وهذا ًمٞمس صدوم٦م 2ومٛمجٚمتٜم٤م اختذت ُمقاىمػ همـػم هم٤مُمْمـ٦م ُمــ
هذه اًم٘مْمٞم٦م.
ؾم٠مطمٙمل ًمٙمؿ سم٤مًمٙمالم األؿمٞم٤مء ذم هذه األومالم 2اًمتل مل شمرهم٥م اًمرىم٤مسم٦م ًمٙمؿ أن
شمروه٤م.
ذم ومــٞمٚمؿ "هٜمــ٤م وهٜمــ٤مك" ًمٖمــقدار 2هٜمــ٤مك صــقر دمٛمــع سمــلم "سمرجيٜمٞمــػ"
و"ٟمٞمٙمسقن" ُمٕم٤م.
ـمبٕم٤م يمؾ اًمٜم٤مس شمٕمرف أهنؿ مل يٚمت٘مقا ـمقال طمٞم٤م ؿ؟!.
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وومٞمٚمؿ "ؿمجرة اًمزيتقن" اًمذي يّمقر جم٤مزرقمامن 2يمؾ اًمٜم٤مس يمذًمؽ شمٕمـرف
أهن٤م مل حتدث أسمدا!.
أُم٤م ومٞمٚمؿ "اخلقف يٗمؽمس اًمروح" ًمٗم٤مؾمـبٞمٜمدر وم٘مـد ُمٜمـع ألٟمـف يـروي طمٞمـ٤مة
ُمٝم٤مضمر قمريب ذم أعم٤مٟمٞم٤م يٕمٞمش ىمّم٦م طم٥م ُمع اُمرأة أعم٤مٟمٞم٦م قمجقز حتس سم٤مًمقطمدة
يمام حيسٝم٤م هق ...رسمام أطمس٧م اًمرىم٤مسم٦م أٟمف يٗمْمح اعمقاىمػ اًمٕمٜمٍمـي٦م األعم٤مٟمٞمـ٦م
ومٛمٜمٕمتف.
ًم٘مد ٟمسـٞم٧م أن أىمـقل ًمٙمـؿ أن اًمٗمـٞمٚمؿ اًمراسمـع هـق ومـٞمٚمؿ "اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمل"
ًمٗم٤مٟمٞمسٞم٤م ريد همريػ 2اًمذي اٟمت٘مدٟم٤مه ذم جمٚمتٜمـ٤م يمثـػما 2وم٠مطممرـٟم٤مه ًمـٞمس قمــ
ىمٜم٤مقم٦م 2سمؾ جم٤مُمٚم٦م ًمألوو٤مع .ومل أيمـ أشمّمقر أسمدا أٟمف ىمد يٛمٜمع.
***

ظمالل احلقارات اعمتٕمـددة ذم هـذه اًمٜمـدوة 2ـمرطمـ٧م ُمقاوـٞمع قمديـدة
وٟمقىمِم٧م أومٙم٤مر خمتٚمٗم٦مً ،مٙمـ ٟمستٓمٞمع أن ٟم٘مقل سم٠مٟمٜمـ٤م مل ٟمسـتٓمع اًمتقصـؾ إمم
اًمت٘مبؾ أو اًمتقاومؼ ُمع "اعمٜمٓمؼ" اًمذي ؾمٞمٓمر قمغم احلْمـقر 2واًمٓمري٘مـ٦م اًمتـل
شمٜم٤مول ُمـ ظمالهل٤م احلقار.
يبدو زم أٟمف ُمـ "اعمبٙمر" ضمدا قمٚمٞمٜم٤م سمٕمـد 2أن ٟمّمـٞمغ ٟمـدوة قمـغم هـذا اًمٜمحـق
سمْمٞمقومٝم٤م واًمبٕمض ُمـ أومالُمٝم٤م ...وأٟمف ذم ٟمدوة ُمد ٤م ىمّمػمةُ 2م٣م ُمٜمٝم٤م ُمـ٤م
ُم٣م طمتك اآلن 2السمد ُمـ اإلؾمتٜمت٤مج سم٠مٟمٜم٤م مل ٟمح٘مؼ ُمـ٤م يمٜمـ٤م ٟمّمـبق ًمـف 2وهـق
إقم٤مدة اًمتقاصؾ ُمع اآلظمر 2واحلقار ُمٕمف واًمٜمٔمر إًمٞمف 2وإمم أٟمٗمسٜم٤م "سمٓمزاضم٦م"
إلدراك ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف.
صحٞمح أٟمٜم٤م مل ٟمتقصؾ إمم األضمقسم٦م دائـ ًامً 2مٙمٜمٜمـ٤م أقمـدٟم٤م احلْمـقر ًمٚمسـ١مال!
وعمٗمٝمقم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ُم٤م ٟمٗمٙمر سمف.
055

سم ـلم اًمٞم ـقم األول ًمٚمٜمــدوة واًمٞمــقم 2رسمــام شمٓمــقرت اًمٕمالىمــ٦م سمــلم اًمّمــ٤مًم٦م
واعمتحــ٤موريـ ،وًمٕمٚمٝمــ٤م ؾمتٜمٌمــء ذم اعمســت٘مبؾ دالالت ضمديــدة ًمٚمٛمٜمٓمــؼ
واًمتّمقرات اعمتب٤مدًم٦م.
وأيمدت اًمٜمدوة أن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمّمـٕمقسم٤مت ًمٚمٜمٝمـقض سم٤مًمسـٞمٜمام واًمٜم٘مـد
اًمسٞمٜمامئل .وأن اًمسٞمٜمام ذم ؾمقري٦م شمٕم٤مين ُمـ أزُم٦م ذات وضمقه قمديدة.
وشمٙمِمػ ًمٜم٤م ظمالل اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م شمتؿ سملم اًمسٞمٜمامئٞملم أٟمٗمسٝمؿ 2ؾمقاء
أصمٜم٤مء وسمٕمد اعم١ممتر اًمتحْمػمي ًمٚمسٞمٜمامئٞملم اًمسقريلم ( 2)9199وظمالل هذه
اًمٜمدوة 2أن اًمِمٕم٤مرات أو اًمٜمقاي٤م ال يّمٜمٕم٤من ؾمٞمٜمام وـمٜمٞم٦م.
***
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ال أريد أن أظمٗمل أُم٤مم ٟمٗمز 2سم٠مين أؿمٕمر سم٤مًمْمٖمٞمٜم٦م سمٕمد ُمرور أرسمـع ؾمـٜمقات
قمغم قمقديت ُمـ اًمدراؾم٦م وأٟم٤م ُم٤مزًم٧م قمغم هذا احل٤مل ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م.
ومام شمقاضمٝمف اًمسٞمٜمام ذم سمٚمدٟم٤م ًمٞمس اًمّمٕمقسم٦م ذم حت٘مٞمؼ األومالم وم٘مط 2سمؾ اًمٍماع
واًمٕمداء اعمسبؼ اًمّمٜمعً 2مٚمٛمح٤موالت اًمتل ٟمسٕمك ُمـ ظمالهل٤م ًمٚم٘مٞم٤مم سمدورٟم٤م.
إٟمٜم٤م ٟمٕمل أن اًمقوع أقم٘مد ويتٕمدى وصٗمف سم٤مًمبػموىمراـمٞم٦م وم٘مط.
وم٘مد سمرهٜم٧م دمرسم٦م اًمٕمٛمؾ ُمــ ظمـالل اًمٜمـ٤مدي اًمسـٞمٜمامئل 2قمـغم اًمٙمثـػم ُمــ
اًمتٜم٤مىمْم٤مت سملم اًمِمٕم٤مرات واعمامرؾم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م.
رسمام هذا هق اًمذي أوضمد ذم داظمٚمٜم٤م ـم٤مىمـ٤مت ُمــ اًمتحـدي واًمٕمٜمـ٤مد وأطمٞم٤مٟمـ٤م
اعمِم٤ميمس٦م.
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أهنٞم٧م ظمدُمتل اًمٕمسٙمري٦م ىمبؾ ؿمٝمقر 2وجي٥م أن أسمدأ سمداي٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمتٕمبػمقمـ
ٟمٗمز سمٕمٞمدا قمـ اًم٘مٜمٞمٓمرة 2وقمـ ُم٤م ؾمبؼ أن طم٘م٘متف .واًمسٞمٜمام سم٤مًمٜمسب٦م زم روائٞم٦م
أم وصم٤مئ٘مٞم٦م هل اًمسٞمٜمام.
يٜمتنم هذه األي٤مم ذم األضمقاء اًمٕم٤مُم٦م ،طمْمقر يمبػم ًمألهمـ٤مين ذات اًمٓمـ٤مسمع
اًمريٗمــل واألهمــ٤مين ذات اًمٜمٙمٝمــ٦م اًمبدويــ٦م .وشمســقد ذم ؾمــ٤مطم٤مت اًمٕم٤مص ـٛم٦م
اًمٞم٤مومٓم٤مت اعمزداٟم٦م سم٤مًمّمقر اعمٚمقٟم٦م عمٖمٜمل هذه األٟمـقاع ُمــ اًمٖمٜمـ٤مء .سم٤مإلوـ٤موم٦م
ًمإلقمالٟم٤مت اًمدقم٤مئٞم٦م ذم اًمتٚمٗمزيقن ألُم٤ميمـ اًمٚمٝمق واًمٖمٜم٤مء ًمٚمٛمٓمرسملم اًم٘مـ٤مدُملم
ُمـ اعمدن اًمّمٖمػمة ذم طمقض اًمٗمرات أو اًمب٤مدي٦م.
يمام أن أيمِم٤مك اًمبٞمع اًمِم٤مرقمٞم٦م 2شمٖمص سم٤مًمٙم٤مؾمٞمت٤مت اًمتل شمروج هلذا اًمٜمقع ُمــ
اًمٖمٜم٤مء.
سمدا زم سمحبل وشمذوىمل ًمٚمٛمقؾمٞم٘م٤م واًمٖمٜم٤مء 2أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمــ ضمٝمـكم اًمٕمٛمٞمـؼ
هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمٖمٜم٤مء 2وريبتـل سمّمـقرشمف احلـ٤مرضة اًمتـل حتٛمـؾ اًمٙمثـػم ُمــ
اإلسمتذال 2سم٠مٟمف السمد وأن يٙمقن وراء هـ١مالء اعمٓمـرسملم أصـح٤مب األصـقات
اًمٕمذسم٦م 2رء ُمــ اًمتِمـقيف ًمألهمـ٤مين اًمِمـٕمبٞم٦م 2وأن هـذا اإلٟمتِمـ٤مر ُمّمـٞمدة
ًمٚمتٖم٤مي قمـ اًمؽماث اًمِمٕمبل وشمسٓمٞمح ُمٗمٝمقم األصـ٤مًم٦م .ذم اًمقىمـ٧م اًمـذي
سم٘مل سمف صقت "اًمِم٤مظمقًم٦م"  -آًم٦م اًمٕمزف اًمٗمراشمٞم٦م  -يتّمـ٤مدى ذم داظمـكم ذم
زي٤مريت اًم٘مّمػمة ًمتٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م.
ًم٘مد شمريم٧م زي٤مريت اًمٕم٤مسمرة ًمٚمحقض أصمٜم٤مء شمّمقير هٞمثؿ طم٘مل ًمٗمٞمٚمٛمـف اًمسـد2
ومْمقال ىمقي٤م ًمٕمقدة أيمثر شم٠من ومتحٞمص ًمتٙمقيـ صقرة أيمثر دىم٦م.
ومٗمل طملم يم٤من احلقض اًمٗمرايت 2يمام هقُمٗمؽمض سمٕمد سمٜم٤مء اًمسد قمغم اًمٗمرات 2أن
يٙمقن ىمد سمدأ هنقوف 2وم٘مد شمس٤مءًم٧م ُمع ٟمٗمز "شمرى ُم٤م األطمقال اًمٞمقم؟!".
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ذم حم٤موًمتل ًمٚمٕمثقرقمغم ومٙمرة ًمٗمٞمٚمؿ وصم٤مئ٘مل سمٕمٞمدا قمـ دُمِمؼ 2ومٙمرت سمحقض
اًمٗمرات .وم٘مد فمٚم٧م ظمرسمِم٦م اًمٖمٜمـ٤مء اًمسـ٤مئد ُمــ طمـقزم ذم دُمِمـؼ 2ختـرُمش
داظمكم وشمزيد ُمـ مح٤مد ًمٚمٛميضـ إمم هٜمـ٤مك .ومـ٤مظمؽمت أن أىمـؽمح ُمقوـقع
اًمٖمٜم٤مء ذم طمقض اًمٗمرات وقمالىمتف سم٤مًمقاىمع.
قمغم ومٙمرة! ًم٘مد أصبح طم٤مًمٞم٤م ُمت٤مطم٤م حت٘مٞمؼ ومٞمٚمؿ سم٤مألًمقان .ومٙمؾ ُم٤مطم٘م٘متف ُمــ
أومالم ُمـ ىمبؾ ذم اعمٕمٝمد أو اًمتٚمٗمزيقن هل أومالم سم٤مألسمٞمض واألؾمقد.
***

ومٝمذا اًمٖمٜم٤مء اًمِم٤مئع 2واًمذي يراد ًمف أن يرؾمؿ سمام يدقمٞمف هقي٦م ًمبٚمـدٟم٤م 2هـق
أصال ال هقي٦م ًمف! .وأٟمف يستبٞمح أضمقاءٟم٤م 2وٟمجقُمف يؽمسمٕمقن قمغم أرواطمٜمـ٤م ذم
األُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م.
شم٘مدُم٧م ًمدائرة اإلٟمت٤مج ذم اًمتٚمٗمزيقن سمٓمٚم٥م اإلؾمتٓمالع ًمٗمٞمٚمؿ شمسـجٞمكم قمــ
اًمٖمٜم٤مء اًمِمٕمبل ذم طمقض اًمٗمراتُ 2مروم٘م٤م سمتّمقر ؾمٞمٜمامئل ُم٘متْم٥م.
وأظمذت أٟمتٔمر اعمقاوم٘م٦م.
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أؿمٕمر أين ذم "ىمٗمص" يٚمتػ ُمــ طمـقزم .وأين أمحـؾ ىمٗمصـ وأدمـقل ذم
اًمِمقارع 2وأشمنمب صقر اًمّمٛم٧م واًمتقضمس واحلذر اعمٖمٛمس٦م ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ
اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم اعمديٜم٦م.
أذه٥م ًمٚمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل ُمتذرقم٤م سمت٘مـديؿ ومـٞمٚمؿ أو ُمٜم٤مىمِمـتف 2ورسمـام ألًمت٘مـل
أطمدا...
أومٕمؾ يمؾ رء سمال شمقىمد وسمال رهمب٦م .وأومٕمؾ يمؾ رء إال اًمٌمء اًمذي أرهم٥م
أو أريد أو أمتٜمك.
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ذم هذه اًمٗمؽمة ىمررٟم٤م إصدار جمٚم٦م ًمٚمٜم٤مدي سمٕمٜمقان "ؾمٞمٜمام"ً 2مذًمؽ أطم٤مول مجـع
وشمرشمٞم٥م اعمقاد اًمٙمت٤مسمٞم٦م واعمؽممج٦م ًمٚمٕمدد األول.
ًمدي ٟمزوع أن يٙمقن اًمٕمدد األول شمٕمبـػما قمــ هـذا اًمـؽمايمؿ ُمــ اخلٞمبـ٤مت.
وأؿمتٝمل أن يٙمقن اًمٖمالف عمس٦م شمٕمؼم قمـ اًمقوم٤مء ًمٚمٛمٕمٚمؿ اًمٙمبػم ايزٟمِمت٤ميـ.
شمّمٗمح٧م يمؾ ُم٤م ًمدي ُمـ رؾمـقم وخمٓمٓمـ٤مت اليزٟمِمـت٤ميـ 2وشمقىمٗمـ٧م قمٜمـد
خمٓمط رؾمٛمف ًمٞمّمٞمغ ُمـ ظمالًمف ُمٗمٝمقُمف ًمألؾمس اًمتل جي٥م أن شم٘مـقم قمٚمٞمٝمـ٤م
ٟمٔمري٦م اًمسٞمٜمام.
ذم اعمجٚم٦م اًمسٞمٜمامئٞم٦م اًمتل أشمّمٗمحٝم٤م 2ىمرأت أيْم ً٤م ُم٘م٤مالً قمـ اًمٗمٞمٚمؿ اًمروائل
اًمٓمقيؾ األول اًمذي طم٘م٘مف صدي٘مل وم٤مديؿ قمبد اًمرؿمٞمدوف اًمذي يمـ٤من ُمٕمـل
ظمالل اًمدراؾم٦م.
حيدصمٜم٤م ومٞمٚمؿ قمبد اًمرؿمٞمدوف قمـ "أن ايريٜم٤م شمِم٤مهد ٟمٗمسٝم٤م يقُمـ٤م ُمـ٤م ذم اعمـرآة
ومتحس أهن٤م ذم طمٞم٤م ٤م ىمد أومٚمح٧م أن شمٗمٕمؾ أىمؾ سمٙمثػم مم٤م شمسـتٓمٞمع أن شمٗمٕمٚمـف.
وشمٙمتِمػ أهن٤م مل شمٗمٕمؾ رء خيّمٝم٤م.
ومٝمل شم٘ميض يقُمٝم٤م شمست٘مبؾ اًمّمب٤مح صمؿ شمذه٥م إمم اًمٕمٛمؾ وشمٕمقد وشم٘ميض اعمس٤مء
وطمٞمدة .ومتدرك يمؿ يتٓمٚم٥م األُمر ُمــ ىمـقى داظمٚمٞمـ٦م ًمت٘مـ٤موم هـذا اًمٕمـ٤مدي
واعم٠مًمقف واعمست٘مر .ومتبدأ سمذرة اًمتٛمرد ختتٛمر داظمٚمٝم٤م".
قمّمػ يب ُم٤م ىمرأشمف قمـ اًمٗمٞمٚمؿ 2وؿمـٕمرت سمحرىمـ٦م شمٚمـذقمٜمل إمم احلـد اًمـذي
أطمسس٧م سمف سمتٗمحؿ طمتك روم٤مص٤مت اًمٙمرد اًمذي أضمٚمس قمٚمٞمف.
شمس٤مءًم٧م ُمع ٟمٗمز:
يمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمٙمقن صـقشم ً٤م ال يسـ٤مير طمـ٤مالً شمٜمٕمـدم ومٞمـف اعمحروـ٤مت اًمذاشمٞمـ٦م
ًمٚمٛمٕمروم٦م واًمققمل؟ .وأن ال ٟمٜمّم٥م أٟمٗمسٜم٤م أؾم٤مشمذة وآسم٤مء؟!.
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اًمٙمثػمون يٓمٚمبقن ُمٜمؽ أن شمٕمثر قمغم ذاك اخلٞمط ًمٙمل شمبدأ 2ومـال يـدريمقن أن
هذا اخلٞمط ؾمٞمتحقل إمم ُمِمٜم٘م٦م.
ًم٘مد أوح٧م اًمّمٕمقسم٤مت اًمرىم٤مسمٞم٦م أيمثر ووقطم ً٤م 2ومل شمٕمد ظمٗمٞم٦م أو همػم ُمٕمٚمٜم٦م2
ًمٙمٜمٝم٤م دائام ؿمٗمٝمٞم٦م وُمرشمبٓم٦م سم٤مالضمتٝم٤مدات اًمِمخّمـٞم٦م ًمٚمٛمـدير وُمـدى ىمقشمـف
وشم٠مويالشمف أو خم٤موومف.
وم٤مًمٙمثػم ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل أومٙمر هب٤م 2شمبدو هلؿ همػم ُم٘مبقًم٦م.
يبدو أن احلدود اعمرؾمقُم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م ذم قم٘مؾ هذا اًمٜمٔم٤مم 2ختتٚمػ يمثػم ًا قمام يٕمٚمٜمف
قمـ ٟمٗمسف .وم٤مًمسٙملم سمٓمرومٞمٝم٤م طم٤مدة وضم٤مرطم٦م .ال سمد ُمـ اعمٜمـ٤مورة واإلًمتٗمـ٤مف
واًمدوران ًمتج٤موز اًمسالمل اًمرىم٤مسمٞم٦م.
***
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ال أقمرف ُمـ ذم اإلدارة ىمـرأ اًمقرىمـ٦م اًمتـل يمتبتٝمـ٤م قمــ ُمنمـوع اًمٖمٜمـ٤مء
اًمِمٕمبل ذم احلقض اًمٗمرايت .ومحّمٚم٧م قمغم اعمقاوم٘م٦م ًمالؾمتٓمالع واًمتّمقير.
يبدو أن اإلدارة ىمد اؾمتٜمتج٧م أٟمف ومٞمٚمؿ وصم٤مئ٘مل قمـ "اًمٗمٚمٙمٚمقر" .ومّم٤مر اؾمـؿ
اًمٗمٞمٚمؿ ذم األوراق اعمتب٤مدًم٦م سمٞمٜمل وسملم اإلدارة "اًمٗمٚمٙمٚمقر".
االستطالع.
ظمالل االؾمتٓمالع ايمتِمٗم٧م ُمِمٙمٚم٦م شم٘مض ُمْم٤مضمع اًمٗمالطمـلم اًمـذيـ يمٜمـ٧م
أًمت٘مل هبؿ ذم ضمقًمتل 2وشمِمٖمؾ سم٤مهلؿ وحت٤مسهؿ.هل ُمِمٙمٚم٦م متٚمح األرض.
مل أيمـ أقمرف أي رء قمـ ُمِمٙمٚم٦م يمٝمذه .وسم٤مًمتـ٤مزم مل أيمــ أشمّمـقر أن هـذه
اعمِمٙمٚم٦م هبذا احلجـؿ ذم طمٞمـ٤م ؿ وذم قمٞمِمـٝمؿ 2واإلٟمتِمـ٤مر اًمقاؾمـع ًمـتٛمٚمح
األراي اًمزراقمٞم٦م ذم احلقض اًمٗمرايت.
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ًمذًمؽ طملم يم٤من اًمبٞم٤مض يٛمأل األوم٤مق 2مل يٙمـ أطمد ُمــ اًمٗمالطمـلم ذم طمـ٤مل
احلدي٨م واًمسـ١مال قمــ اًمٖمٜمـ٤مء اًمِمـٕمبل 2إال ويمـ٤من يٚمٕمــ اًمٖمٜمـ٤مء واعمٖمٜمـلم
ويٍمخ ُمِمػم ًا ألروف ُمردد ًا:
 صبخ٧م!.ذم ُمديٜم٦م دير اًمزور أشمٞمح زم أن أيمتِمػ ؾمٚمسٚم٦م ُمـ اًمٙمت٤مسمـ٤مت اًمتقصمٞم٘مٞمـ٦م2
يمتبٝم٤م اًمٗمرايت اًمتٜمقيري األؾمت٤مذ قمبد اًم٘م٤مدر قمٞمـ٤مش .اًمـذي يمـام يبـدو ىم٣مـ
طمٞم٤مشمف ذم مجع ويمت٤مسم٦م ُمالُمح احلٞم٤مة اًمٗمراشمٞمـ٦م وقم٤مدا ـ٤م وشم٘م٤مًمٞمـده٤م واألهمـ٤مين
واعم٠مصمقرات اًمٗمراشمٞم٦م اعمتقارصم٦م.
يمت٥م األؾمت٤مذ قمٞم٤مش يمؾ ذًمؽ دون ٟمزوع ُمٜمٝمجل أو ـمٛمقح أديب 2وٟمنمه
ذم يمتٞمب٤مت ؿمبف دوري٦م يم٤من يّمدره٤م قمغم ٟمٗم٘متف اخل٤مص٦م ويقزقمٝمـ٤م سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٤مشمـف
اعمتقاوٕم٦م.
سمٚمغ قمدد هذه "اًمٙمتٞمب٤مت" اًمتل أصدره٤م ىمبؾ ووم٤مشمف 2طمقازم األرسمٕمـلم ورسمـام
أيمثر سم٘مٚمٞمؾ.
يم٤مٟم٧م هذه اًمٙمتٞمب٤مت سم٤مًمٜمسب٦م زم ُمٚمٝمامً 2متحقل اًمذريٕم٦م اًمتل ىمدُمتٝم٤م ًمـإلدارة
إمم ُمدظمؾ أؾم٤مد ذم ُمنموع اًمٗمٞمٚمؿ 2وذم اؿمت٘م٤مق اًمتّمقر األديب واًمسٞمٜمامئل
ًمٚمٗمٞمٚمؿ .وهمدت هذه اًمٜمّمقص وسمٞم٧م األؾمت٤مذ قمبد اًم٘م٤مدر قمٞم٤مش 2واًمتحـػ
اًمٗمراشمٞم٦م اًمتل مجٕمٝم٤م وقمروٝم٤م ذم اًمبٞم٧م 2ضمزءا أؾم٤مؾمٞم٤م ُمـ اًمنـد اًمسـٞمٜمامئل
اًمذي اظمؽمشمف.
التصىيس.
ًمتّمقير اًمٗمٞمٚمؿ اصـٓمحب٧م ذا اًمٙمـ٤مُمػما الٛمٞمٚمـ٦م اعمّمـقر طمـ٤مزم سمٞم٤مقمـ٦م2
ًمٜمّمقر أول ومٞمٚمؿ ُمٚمقن ذم طمٞم٤ميت.
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اطمتٚم٧م ُمِمٙمٚم٦م "اًمّمـبخ" (اًمـتٛمٚمح) سم٠مصمرهـ٤م اًمٕمٛمٞمـؼ ذم طمٞمـ٤مة اًمٗمالطمـلم2
والامًمٞم٦م اًمبٍمـي٦م اًمـذي متٜمحـف ًمٚمٗمـٞمٚمؿ 2اًمٙمتٚمـ٦م اعمحقريـ٦م ذم اعمـ٤مدة اًمتـل
أصقره٤م .سم٤مإلو٤موم٦م ًمٚمٛمِم٤مهد واعم٘م٤مسمالت اًمٙمثػمة اًمتـل شمتّمـدى ًمٚمٛمِمـ٤ميمؾ
اًمٗمالطمٞم٦م اًمراهٜم٦م.
قمغم ُمدى قمنمة أي٤مم ُمـ القالت ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝمـ٤مر 2ذم أرضمـ٤مء خمتٚمٗمـ٦م ُمــ
احلقض ،وسمجٝمد ـمٞم٥م ُمـ اعمّمقر طم٤مزم سمٞم٤مقم٦م سمٞمديف اًمس٤مطمرشملم ذم اًمتٕم٤مُمؾ
الامزم ُمع "اهل٤مٟمد يم٤مُمػما" 2متٙمٜم٧م ُمـ شمّمقير ُمـ٤مدة ُمتٜمققمـ٦م وُمٕمـؼمة ًمٕمـدة
حم٤مورُ .متْمٛمٜم٦م األصقات األصٞمٚم٦م واخل٤مص٦م سم٤مًمٖمٜم٤مء اًمؽماصمل 2واًمتل شمٕمـزف
قمغم آالت ُمقؾمٞم٘مٞم٦م ومراشمٞم٦م ٟم٤مدرة.
يمام صقرٟم٤م األؾمقاق اًمتـل شمّمـدح سمـ٠مٟمقاع اًمٖمٜمـ٤مء اًمّمـ٤مدرة ُمــ األيمِمـ٤مك
اعمٜمتنمة ذم يمؾ األرضم٤مء ًمبٞمع "يم٤مؾمٞمت٤مت" شمٚمؽ األٟمقاع ُمـ األهمـ٤مين اعمٜمتنمـة
ذم يمؾ ُمٙم٤من.
طملم يمٜم٧م أٟمدومع ًمتّمقير اعمِم٤ميمؾ وأصمره٤م قمغم اًمٗمالطملم ذم اعمٜمٓم٘مـ٦م ،مل أيمــ
أظمِمك أظمذ اًمٗمٞمٚمؿ سم٤مدم٤مه آظمر 2همػم اًمذي يمٜم٧م ىمد اىمؽمطمتف .وم٘مد يمٜمـ٧م قمـغم
صم٘م٦م ُمـ همٜمك وشمٜمقع ُم٤م صقرشمف سم٠مين ؾم٠مضمد طمال ًمٙمؾ رء ذم اعمقٟمت٤مج.
***

سمٕمد اًمٕمقدة ُمـ اًمتّمقير اًمت٘مٞم٧م صدوم٦م اعمدير اًمٕم٤مم هيؿ اًمدظمقل إمم اعمّمـٕمد
اًمذي أصٕمد سمف 2وم٘م٤مل زم:
 شمريم٧م يمؾ ُم٤م جيري هٜم٤م ورطم٧م ًمتّمقر ومقًمٙمٚمقر اًمٗمرات!...سمرسمؽ! ىمؾ زم هؾ هذا ومقًمٙمٚمقر يستحؼ أن يّمقر؟!.
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وشم٤مسمع:
 أٟم٤م أريد أن شمٔمٝمر أؾمامءيمؿ قمغم اًمِم٤مؿم٦م يمـؾ أؾمـبقع وًمـٞمس يمـؾ ؾمـٜم٦م أوؾمٜمتلم!.
يمٜم٧م أؾمتٛمع ًمٙمٚمامشمف وأٟم٤م أٟمٔمر إمم األرىمـ٤مم اًمتـل شميضـء وشمٜمٓمٗمـئ ذم ًمقطمـ٦م
اعمّمٕمد 2ومبدا زم يمالُمف وقءا ُم٤م يٚمب٨م أن يٜمٓمٗملء أُم٤مم أي قمٛمؾ ٟم٘مؽمطمف.
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سمٕمد أن ؿم٤مهدت يمؾ ُم٤م صقرشمف 2سمدا زم أن صمٛم٦م قمٜمـ٤مس ذم اًمٗمـٞمٚمؿ ال سمـد زم ُمــ
شمٓمقيره٤م وإمت٤مُمٝم٤مً .مذًمؽ ىمبؾ أن أسمدأ اعمقٟمت٤مج 2أقمٚمٛم٧م اإلدارة سمٙمتـ٤مب رؾمـٛمل
قمـ طم٤مضمتل الؾمتٙمامل اًمتّمقيرُ 2مدقمٞم٤م احل٤مضم٦م عمقؾمؿ ىمٓم٤مف اًم٘مٓمـ!.
أضم٤مسمٜمل ُمدير اًمتٚمٗمزيقن سمٕمـدم اعمقاوم٘مـ٦م .وأقمٚمٛمٜمـل أن ُمـ٤م صـقرشمف يٙمٗمـل!
وأسمٚمٖمٜمل ُمـ ظمالل رئٞمس دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل 2أٟمف ذم طم٤مل قمـدم متٙمٜمـل
ُمـ اٟمج٤مز اًمٗمٞمٚمؿ سمدون اًمتّمـقير اإلوـ٤مذم 2ومـ٢من اإلدارة ؾمتسـح٥م اًمٗمـٞمٚمؿ
وشمٙمٚمػ خمرضم٤م آظمر الؾمتٙمامًمف.
اًمٓمراوم٦م أن أطمدا مل يس٠مًمٜمل قمـ ُمـ٤م ؾمـبؼ وصـقرشمف .وأن إدارة اًمتٚمٗمزيـقن مل
ختػ سم٠مهن٤م ال شمريد هٙمذا ومٞمٚمؿ.
واألٟمٙمك ُمـ ذًمؽ يمٚمف أٟمف ال يتقومر طم٤مًمٞم٤م ذم ُمستقدقم٤مت اًمتٚمٗمزيـقن أي ُمـؽم
ُمـ اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ ًمٚمتّمقير.
سمدأت اًمٕمٛمؾ سم٤مًمؽميمٞم٥م األوزم ًمٚمٗمٞمٚمؿ .واظمؽمت أوىم٤مت اًمٕمٛمؾ اًمٚمٞمٚمٞم٦م 2يمـل
ال يــؽمدد زوار وقمــ٤مسمرون 2ومٞمِمــتٛمقا رائحــ٦م اًمٗمــٞمٚمؿ 2ويبٞمْمــقا وضم ـقهٝمؿ
سمدؾمٞمس٦م ُم٤م.
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ظمالل أيـ٤مم ىمٚمٞمٚمـ٦م أهنٞمـ٧م اظمتٞمـ٤مر وشمرشمٞمـ٥م اعمِمـ٤مهد اًمتـل ختـص ُمِمـٙمٚم٦م
"اًمّمبخ" .وووٕمتٝم٤م ذم اخلزاٟم٦م وشمٜمٗمس٧م سمٕمده٤م سمراطم٦م.
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اًمٚمٞمٚم٦م سمٞمٜمام يمٜم٤م ُمستٖمرىملم ذم اعمقٟمت٤مج 2ومتح اًمب٤مب سمّمقرة ُمٗم٤مضمئ٦م ودظمـؾ
اعمدير اًمٕم٤مم 2ويم٠مٟمف يريد أن يْمبٓمٜم٤م سم٤ملرم اعمِمٝمقد.
ؾم٠مًمٜمل وهق قمغم اًمب٤مب سمٓمري٘م٦م متزج اًمسخري٦م سم٤مالؾمتٗمس٤مر:
 ؿمق؟ ُم٤م ظمٚمص اًمدضم٤مج سمٕمد؟!.ؾقؾؿ افدجاج أحد أؾالم افثالثقة افسقـامئقة ظـ مديـة صدد افتل تؼدمـا هبا
ثالثتـا ظؿر وؿقس وأكا؛ ويت ادقاؾؼف باإلـتػاء بػـقؾؿ واحـد ؾؼـط؛ فعـدم
تؽريس هذه ادديـة بثالثة أؾالم .وباظتبار ظؿر صاحب افػؽرة األوفقة؛ ؾؼد
اتػؼـا ظذ أن يؼقم هق بتحؼقؼ افػقؾؿ.
ؾحؼؼ ظؿر ؾقؾؿف بعـقان "افدجاج"؛ ومل يؾؼ رىض اإلدارة ادـتجة؛ وبافتايل
مل تسع فسوجيف؛ دون أن تعؾـ مـعف.
فمٜمٜم٧م أن اعمدير اًمٕم٤مم ًمٙمثرة ُمِم٤مهمٚمف ىمد ؾمٝم٤م!.
وم٘مٚم٧م ًمف ُمّمحح ً٤م:
 ىمّمدك اًمذايمرة؟!افذاـرة هق افػقؾؿ افـذي حؼؼتـف ؿبـؾ شــقات .ورصـحف ادـدير افعـام
فؾؿشارـة دم مفرجان اليبزيغ افسقـامئل.
وحؽ اعمدير اًمٕم٤مم ُمـ ؾمذاضمتل وىم٤مل ُمبتسام:
 أل! ىمّمدي اًمدضم٤مج!064

ىمٚم٧م:
 ؿمق ظمّمٜمل سم٤مًمدضم٤مج؟وم٠مضم٤مب ؾم٤مظمرا:
 ًمٞمش ؿمق اًمٗمرق؟!.هبط ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م أطمد اًمٕمـ٤مُمٚملم ًمديـف ويمٚمٛمـف سمـ٠من اًمـقزير يٓمٚمبـف قمـغم
قمجؾ!.
ومت٤مسمع يمالُمف ُمٖم٤مدر ًا:
 ظمٚمّمٜم٤م ي٤م حمٛمد! دضم٤مج وال سمٞمض ُم٤م هل يمٚمٝم٤م ُمدرؾم٦م واطمدة!ومل يٕمد ًمٞمٚمتٝم٤م.
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هذه اًمٚمٞمٚم٦م دظمؾ اعمديراًمٕم٤مم وأهمٚمؼ اًمب٤مب ظمٚمٗمف وىم٤مل:
 يال! ه٤مشمقا ألرى ؿمق قمؿ شمٕمٛمٚمقا؟! أـمٗمئقا اًمْمقء ًمٜمرى اًمٗمٞمٚمؿ!ىمٚم٧م:
 ًمٙمـ اًمٗمٞمٚمؿ ُم٤م يزال ذم اعمقٟمت٤مج!ىم٤مل:
 ًمٜمرى أي رء ُمٜمف!اظمؽمت ُمِمٝمدا وسمدأٟم٤م ٟمٕمروف ُمتٛمٜمٞم٤م أن يستدقمٞمف اًمقزير ذم أىمرب حلٔم٦م!.
ُم٤م اظمؽمشمف يم٤من ُمِمٝمدا ًمٞمٚمٞم٤م ًمرضمؾ قمجقز يٛمتٚمؽ صقشم٤م ظم٤مص ً٤م .أؿمٕمر أٟمف
أطمد االيمتِم٤موم٤مت الٛمٞمٚم٦م ذم اًمٗمٞمٚمؿ .ذم هذا اعمِمٝمد يٖمٜمـل اًمٕمجـقز سمّمـقت
قمذب ويٕمزف قمغم "اًمرسم٤مسم٦م" قمت٤مسم٤م ومراشمٞم٦م أصٞمٚم٦م.
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ارشمســٛم٧م قمــغم وضمــف اعمــدير اًمٕمــ٤مم قمالُمــ٤مت اإلؾمــتٛمت٤مع واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمــ٦م،
وم٤مؾمـتثٛمرت اًمٚمحٔمــ٦م وىمٚمــ٧م ًمـف سمتٗمـ٤مظمر أن هــذا اًمٕمجــقز ُمــ ايمتِمــ٤موم٤ميت
اًمسٞمٜمامئٞم٦م! .إٟمف إسمراهٞمؿ ىمٜمؼم ال أدري إذا يمٜم٧م شمٕمرومف أو ؾمٛمٕم٧م صـقشمف ُمــ
ىمبؾ؟!
هبط ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ؾمٙمرشمػمه 2وـمٚم٥م ُمٜمف اًمٕمقدة عمٙمتبـف ألن اًمـقزير قمـغم
اهل٤مشمػ 2ومخرج ُمنقم٤م وـمٚم٥م ُمٜم٤م أن ٟمحمر ًمف ُمِمٝمدا أظمر!.
حيروـف قمـغم
يم٤من همٞم٤مسمف ومرص٦م ًمٚمتِم٤مور ُمع اعمقٟمتػم واظمتٞم٤مر ُمِمٝمد آظمـر ىمـد ً
اعمقاوم٘م٦م سم٤مؾمتٙمامل اًمتّمقير.
طممرٟم٤م ُمِمٝمدا ًمٗمالطم٤مت يٕمٛمٚمـ ذم األرض ويرددن أهزوضم٦م طمقل اًم٘مٓمـ.
قم٤مد اعمدير اًمٕم٤مم وسمّمحبتف أطمد اعمذيٕملم 2وسمدا أهنام ُمِمـٖمقالن سمـ٠مُمر ُمـ٤م2
واليٙمٗم٤من قمـ شمب٤مدل اًمقؿمقؿم٦م سمٞمٜمٝمام.
قمروــ٧م ُمِمــٝمد اًمٗمالطمــ٤مت اهل٤مزضمــ٤مت 2وذطمـ٧م ًمــف رضورة اؾمــتٙمامل
اًمتّمقير .واٟمت٘مٚم٧م ًمٚمِمٙمقى ُمـ قمـدم شمـقومر اًمٜمٞمجـ٤مشمٞمػ .ومسـ٠مًمٜمل سمِمـٙمؾ
ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمل واعمذيع يت٤مسمع وؿمقؿمتف:
 يمؿ يٚمزُمؽ؟ وُمـ أيـ ٟمستٓمٞمع ذاء هذا اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ؟.صمؿ أو٤مف:
 أرومع زم يمت٤مسم٤م سمذًمؽ وؾم٠مواومؼ!.وظمرضم٤م.
أهمٚمؼ ـمٚمٕم٧م همروم٦م اعمقٟمت٤مج واٟمٗمجرٟم٤م ُمٕم٤م ذم وحؽ سمال طمدود.
***
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ضمئ٧م إمم اًمتٚمٗمزيقن ومقضمدت ٟمٗمز وطمٞمدا ذم دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل.
طملم سمدأ اهل٤مشمػ سم٤مًمرٟملم يمثػما مل يٙمـ ًمدي اًمرهمب٦م سم٤مإلضم٤مسم٦م .وذم حلٔم٦م وسمٕمـد
رٟملم ُمٚمح اوٓمررت ًمرومع اًمسامقم٦م وسمٚمٝمج٦م هم٤موبف ىمٚم٧م.
 ٟمٕمؿ!ومتٜم٤مهك صقت ي٘مقل:
 ُمرطمب٤م حمٛمد! يمٞمٗمؽ؟أضمب٧م:
 دء.وم٘م٤مل:
 ًمٞمش؟وم٘مٚم٧م سمقىم٤مطم٦م:
 يمؾ رء ظمرا!.ومج٠مة اٟمتبٝم٧م وؿمٕمرت يم٠مين أقمرف اًمّمقت!
وم٘م٤مل سمٚمٝمج٦م خمتٚمٗم٦م ُمتس٤مئ ً
ال:
 ؿمق ص٤مر سم٤مًمٗمٞمٚمؿ؟أدريم٧م أٟمف اعمدير اًمٕم٤مم .وم٤مرشمبٙم٧م وطم٤موًم٧م يمن اًمٚمحٔم٦م وؾم٠مًمتف:
 يمٞمػ قمروم٧م صقيت وأٟم٤م مل أقمرف صقشمؽ؟!.وم٠مضم٤مب ؾم٤مظمر ًا:
 أوال ألين ذيمل وأٟم٧م ال! .وصم٤مٟمٞم ً٤م ألين ُمديرقم٤مم وأٟم٧م خمرج.067

ىمٚم٧م ُمداورا:
 ُم٤م أزال أٟمتٔمر اؾمتٙمامل اًمتّمقير واًمٜمٞمج٤مشمٞمػ يٜمتٔمر شمقىمٞمٕمٙمؿ!وم٠مضم٤مسمٜمل:
 ًمٙمٜمل وىمٕم٧م ًمؽ قمغم اًمٙمت٤مب ُمٜمذ ومؽمة! َحتراألُمـر! قمـغم يمـؾ طمـ٤مل سمـدٟم٤ماًمٗمٞمٚمؿ يٙمقن ضم٤مهز أوائـؾ اًمِمـٝمر!ٟ .مريـد أن ٟمرؾمـٚمف إمم ُمٝمرضمـ٤من اًمٗمٜمـقن
اًمِمٕمبٞم٦م ذم ُمقؾمٙمق!.
وأـمبؼ اهل٤مشمػ.
دمٛمدت ذم ُمٙم٤مين وأٟم٤م أشمس٤مءل شمرى طم٘م٤م يريد اًمٗمٞمٚمؿ؟!.
طممر ُمدير اًمدائرة الديد 2ومروي٧م ًمف ُم٤مضمرى ومْمحؽ سمخب٨م وىم٤مل:
 ص٤مرت اإلدارة شمريد اًمٗمٞمٚمؿ! .وُم٤م قمالىم٦م ومٞمٚمٛمـؽ سمـ٤مًمٗمٜمقن اًمِمـٕمبٞم٦م؟ أُمـ٤ميزال اعمدير اًمٕم٤مم يٕمت٘مد أٟمؽ حت٘مؼ ومٞمٚمام قمـ اًمٗمقًمٙمٚمقر؟!.
يمل ال أشمريمف يسؽمؾمؾ ذم هذا 2ؿمٖمٚمتف ذم اًمبح٨م قمـ شمقىمٞمع اعمـدير اًمٕمـ٤مم
قمغم ـمٚمبل سملم األوراق اعمرُمٞم٦م قمغم ـم٤موًمتف .ومٕمثرٟم٤م ومٕم ً
ال قمـغم ـمٚمـ٥م اًمنمـاء
ُمقىمٕم ً٤م ُمٜمذ ومؽمة.
همٛمرين حلٔمتٝم٤م إؾمتٞم٤مء ؿمديد 2طمٞم٨م أطممر يمؾ يقم وأٟمتٔمر 2ودائام ُمـ ذم
األؾمٗمؾ يِمتٙمل ممـ ذم األقمغم .واألقمغم يِمتٙمل ممـ ذم األؾمٗمؾ.
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أٟمتٔمر ُمّمقر اًمٗمٞمٚمؿ أن يٕمٓمٞمٜمل إؿم٤مرة االؾمتٕمداد ًمٚمسٗمر عمت٤مسمٕم٦م اًمتّمقير.
ومٛمّمقري الٛمٞمؾ يٜمت٤مسمف اًم٘مٚمؼ هذه األي٤مم ُمـ أن شمٚمد زوضمتـف سمٙمرمهـ٤م أصمٜمـ٤مء
همٞم٤مسمفً .مٙمٜمل أقمت٘مد أٟمف يريد أن يٜمجز قمٛمال ُم٤م يّمقره سمخٗم٤مء ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص.
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أُم٤م ُمقؾمؿ اًم٘مٓمـ اًمذي شمذرقم٧م سمتّمقيره ىمد اٟمتٝمك 2وسمدأ ُمقؾمؿ اعمٓمر! .وم٢مذا
وم٘مس٧م زوضمتف "سمٞمْمتٝم٤م" ؾمٞمٙمقن اعمٓمر هق األمجؾ.
هٙمذا متيض أي٤مُمٜم٤م!.
ؿمٝمقر إلىمٜم٤مع اإلدارة سم٤معمقاوم٘م٦م قمغم اؾمتٙمامل اًمتّمقير 2واٟمتٔمـ٤مر ًم٘مـرار ذاء
اًمٜمٞمج٤مشمٞمػ 2وؿمـٝمقر ًمقصـقًمف أو ًمٚمٕمثـقر قمٚمٞمـف ذم ُمسـتقدقم٤مت اعمٓمـ٤مر أو
ًمتخٚمٞمّمف ُمـ الامرك.
وومقق ذًمؽ يمٚمف "سمٞمْم٦م" اعمّمقر اًمتل مل شمٗم٘مس سمٕمد.
ًمٙمٜمل ىمبٞمؾ هن٤مي٦م اًمٕم٤مم قمدت إمم اًمٗمرات الؾمـتٙمامل شمّمـقير ُمـ٤م شمسـٛمٞمف
اإلدارة ومٞمٚمؿ "اًمٗمٚمقيمٚمقر" .اًمذي اسمتٕمد اآلن يمثػما سم٤مًمٜمسب٦م زم 2قمـ أي شمسٛمٞم٦م
سمام ومٞمٝم٤م اًمتسٛمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ زم أن أـمٚم٘مٝم٤م.
وم٤مألراي اًمزراقمٞم٦م ذم طمقض اًمٗمرات اًمتل يمٜم٧م ىمد رأيتٝم٤م 2وذم اًمّمقر اًمتل
صقر ٤م 2شمٕمٞمد إمم ذايمريت ُمـ ضمديد اًمٙمثػم ُمـ األؾمئٚم٦م اًمتـل ـمرطمٝمـ٤م ومـٞمٚمؿ
"احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م ذم ىمري٦م ؾمقري٦م" ًمٕمٛمر آُمػمالي .وم٠مشمس٤مءل ُمع ٟمٗمز 2أًمٞمسـ٧م
األؾمب٤مب ذا ٤م هل اًمتل طمقًم٧م األراي اًمٕمٓمِمك إمم أراض سمٞمْمـ٤مء يٓمٗمـق
اعمٚمح قمغم ؾمٓمحٝم٤م؟!.
ذم اًمٓمريؼ إمم اًمٗمرات هذه اعمرة 2يم٤من الق سمـ٤مرد ًا .وومـٞمام ٟمحــ ذم رطمٚمـ٦م
اًم٘مٓم٤مر سملم طمٚم٥م ودير اًمزور شمس٤مىمط اًمثٚم٩م اًمساموي .وسمدأت اًمتّمـقير ُمـع
ؾم٤مئؼ اًم٘مٓم٤مر ًمٞمحدصمٜمل قمـ ُم٤م يٕمرومف ومٞمام يراه يقُمٞم٤م 2قمـ هذه األصم٤مر اًمت٤مرخيٞم٦م
اًمتل ٟمٚمت٘مٓمٝم٤م ُمـ ٟم٤مومذة اًم٘مٓم٤مر.
ظمالل قمدة أي٤مم أهنٞم٧م اًمتّمقير واؾمتٙمٛمٚم٧م ُم٤م أريده سمِمٙمؾ أومْمؾ مم٤م يمٜم٧م
أشمقىمع .وؾمٚمٛم٧م اعمقاد اعمّمقرة عمختؼم اًمٓمبع واًمتحٛمٞمض .صمـؿ اؾمتٕمروـ٧م
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ُمع اعمقٟمتٞمػم اعم٤مدة الديدة اعمّمـقرة 2وووـٕمٜم٤م خمٓمـط اًمٕمٛمـؾ ًمبٜمـ٤مء اًمٗمـٞمٚمؿ
وإٟمج٤مزه.
***

سمٕمد رطمٚم٦م ـمقيٚم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ اعمتٜم٤موب سملم األوىم٤مت واألزُمٜم٦م اعمختٚمٗم٦م 2شمؿ
إٟمج٤مز اًمٗمٞمٚمؿ سمٕمٜمقان "ومرات" .وهبذه اًمدىم٤مئؼ اًمثالث واًمثالصمقن يم٤من ومٞمٚمٛمل
األول سم٤مألًمقان.
قمرو٧م اًمٗمٞمٚمؿ ًمرئٞمس دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل الديد وم٘م٤مل:
 هذا ًمٞمس ومٞمٚمام سمٕمد.ومٜمٔمرت إًمٞمف اًمسٞمدة ه٤مًم٦م األشم٤مد رئٞمس٦م إطمدى اًمدوائر اًمٗمٜمٞم٦م ذم اًمتٚمٗمزيـقن
سم٤مُمتٕم٤مض ؿمديد وظمرضم٧م.
ذم قمرض رىم٤ميب آظمر ىم٤مل ُمدير اًمتٚمٗمزيقن:
 ومٞمٚمؿ ُمتِم٤مئؿ!.سمٞمٜمام قمب٤مرات اًمٜم٘مد واال ٤مم زادت قمـ طمده٤م يمثػم ًا .ومل ي٘مؾ أطمـد آظمـر ُمــ
لٜم٦م اًمرىم٤مسم٦م أي يمٚمٛم٦م .ومخالل اًمٕمرض يمـ٤من اعمـدير اًمٕمـ٤مم يِمـػمزم ويٓمٚمـ٥م
ُمٜمل:
 ىمص هذه ي٤م حمٛمد!.ِ
أًمٖمل يمؾ رء سمتٕمرف أؾم٤مؾم٤م أٟمٜم٤م ال ٟم٘مبٚمف!.
هذه ال ٟمسٛمح هب٤م!.
وىمبٞمؾ هن٤مي٦م اًمٕمرض اًمتٗم٧م إزم وأو٤مف:
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 أٟم٤م أقمرف هذه اعمٜمٓم٘م٦م ضمٞمدا .يمؾ ُم٤م ي٘مقًمف اًمٗمٞمٚمؿ ًمٞمس صحٞمح ً٤م! 2واًمقاىمعًمٞمس يمام شمّمقره .وإذا مل شمتٗمؼ ُمع رأي هذا 2وم٠مٟم٤م قمغم اؾمتٕمداد ًمٕمرض اًمٗمٞمٚمؿ
ًمٕمدد ُمـ اعمث٘مٗملم ُمـ أسمٜم٤مء اًمٗمرات ًمٞم٘مقًمقا رأهيؿ.
شمٚم٘مٗم٧م هذا االىمؽماح وأضمب٧م قمغم اًمٗمقر:
هذا شم٘مٚمٞمد ضمٞمد وطمبذا ًمق شمٗمٕمؾ ذًمؽ!.
ًمٙمـ هذا مل حيّمؾ أسمد ًا.
***

ُمع سمدء اإلؾمتٕمداد عمٝمرضم٤من دُمِمؼ اًمسٞمٜمامئل 2متٙمٜم٧م ُمـ اىمؽماح اًمٗمـٞمٚمؿ
ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اعمٝمرضم٤من 2ومتؿ إدراضمف وسمرجمتف .وقمرو٧م اًمٗمٞمٚمؿ قمرو ً٤م ظم٤مص ً٤م
ًمبٕمض اًمْمٞمقف واًمّمحٗمٞملم .وم٤مؾمِمت٤مـم٧م إدارة اًمتٚمٗمزيقن همْمب٤م وأُمـرت
سمسح٥م اًمٗمٞمٚمؿ.
يمت٥م يني ٟمٍم اهلل ذم صحٞمٗم٦م اًمسٗمػم ىمراءة ؾمٞمٜمامئٞم٦م ًمٚمٗمٞمٚمؿ 2وصدر سمٞمـ٤من
ُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم واًمْمٞمقف حيت٩م قمغم ؾمح٥م اًمٗمٞمٚمؿ .وم٠مصمـ٤مر هـذا ردود ومٕمـؾ
ُمتٕمددة ذم اًمتٚمٗمزيقن 2وـمٚم٥م وزير اإلقمـالم األؾمـت٤مذ أمحـد اؾمـٙمٜمدر أمحـد
ُمِم٤مهدة اًمٗمٞمٚمؿ.
سمٕمد ومؽمة ـمقيٚمـ٦م متٙمــ اًمسـٞمد اًمـقزير أن يِمـ٤مهد اًمٗمـٞمٚمؿ .وم٠مسمـدى اؾمـتٞم٤مءه
اًمِمديد .ويم٤من ضمؾ اهتامُمف "اًمٙمِمػ قمـ اآلًمٞم٦م اًمتل أشم٤مطم٧م ًمٗمٞمٚمؿ يمٝمذا أن
يتح٘مؼ ذم اًمتٚمٗمزيقن" .وـمٚم٥م اًمقصم٤مئؼ واًمٗمٙمرة اعم٘مؽمطم٦م ُمـ ىمبكم 2واًمٙمتـ٥م
اًمتل صدرت سم٤معمقاوم٘م٦م قمغم اًمتّمقير.
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سمٕمد أن اـمٚمع قمغم األوراق يمٚمٝم٤م 2مل يٙمتػ سمٛمٜمع اًمٗمٞمٚمؿ 2سمـؾ ـمٚمـ٥م شمِمـٙمٞمؾ
لٜم٦م ظم٤مص٦م ًمدراؾم٦م يمٞمػ طمّمـؾ هـذا 2وحم٤مؾمـبتل قمـغم ظمـداع اإلدارة ذم
اإلظمتالف سملم اًمتّمقر اعم٘مؽمح واًمٗمٞمٚمؿ.
مل شمتِمٙمؾ هذه اًمٚمجٜم٦م 2وال أقمرف إذا يم٤مٟم٧م ومٙمرة اًمٚمجٜم٦م جمرد "هـراوة" أم
ًمتج٤موز األُمر سمٕمد اًمْمج٦م .ودقم٤م اًمسٞمد اًمقزير إمم اضمتامع لٛمٞمع اعمخـرضملم
ذم اًمتٚمٗمزيقن (سمام ومٞمٝمؿ اعمخـرضملم اًمسـٞمٜمامئٞملم) وىمـرأ قمٚمـٞمٝمؿ اًمقرىمـ٦م اًمتـل
ىمدُمتٝم٤م ًمٚمٛمقاوم٘م٦م قمغم اًمتّمقير .وحتدث قمـ اخلداع ذم حت٘مٞمؼ األقمـامل اًمتـل
شمدور ذم أذه٤من اًمـبٕمض 2ممــ يسـٕمقن إلٟمت٘مـ٤مد اًمقوـع واًمٜمٔمـ٤مم 2واهلـقى
اًمسٞم٤مد اًمذي يدور ذم داظمٚمٝمؿ.
ًمٚمؼمه٤من قمغم ُم٤م ي٘مقًمف دقم٤م اعمخرضملم إمم قمرض ظم٤مص ًمٚمٗمٞمٚمؿ.
سمٕمد اًمٕمرض اظمت٤مر اًمٙمثػمون ُمــ اعمخـرضملم اًمّمـٛم٧م 2ويمـ٤مد اعمخـرج
همس٤من ضمؼمي أن يٙمقن اًمقطمٞمد ُمـ سمٞمٜمٝمؿ اًمذي يمنهذا اًمّمٛم٧م وىم٤مل رأيف
سم٤مًمٗمٞمٚمؿ سمّمقت قم٤مل.
سمٕمده٤م همدا اًمٗمٞمٚمؿ ومرص٦م ًمٚمبٕمض ُمـ خمرضمـل اًمتٚمٗمزيـقن ًمرُمـل اًمسـٝم٤مم ذم
صـدر اًمسـٞمٜمام 2وًمٚمسـٞمد اًمـقزير ًمتٚم٘مـلم اإلدارة اًمـدرس .وسمـدأت شمرؿمــح
اًمقؿم٤مي٤مت سمتقىمٞمٗمل قمـ اًمٕمٛمؾ.
(دم ـتا "افرؿابة ظذ افسقـام افؼققد واحلدود" فؾـاؿـد افسـقـامئل حسـغ
بققمل؛ وإصدار مجعقة كؼاد افسـقـام ادكـيغ 1111؛ كؼـت مؾـػ ؾـقؾؿ
"ؾرات" ـامال).
ُمع هن٤مي٦م اًمٕم٤مم ؾمتتقىمػ اؾمتديقه٤مت اًمتٚمٗمزيقن قمـ اإلٟمت٤مج ومؽمة ىمد متتـد إمم
ؾمبٕم٦م ؿمٝمقر ًمتحقيؾ اإلٟمت٤مج واًمب٨م إمم اعمٚمقن.
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ؿمٖمٚمتٜمل ومٙمـرة شمقىمـػ االؾمـتديقه٤مت يمـل أدومـع ومٙمـرة اإلٟمتـ٤مج اًمـدراُمل
سمقؾم٤مـم٦م اًمسٞمٜمام .وحت٘مٞمؼ ُمسٚمسالت دراُمٞم٦م سمتّمقر واؾمٚمقب اًمسٞمٜمام ظم٤مرج
اإلؾمتديق.
ؿمٕمرت أين أسمح٨م قمـ ٟمٗمز 2رسمام أضمده٤م ذم ذًمؽ .وم٘مدُم٧م اىمؽماطم٤م ًمسب٤مقمٞم٦م
ُمـ األومالم اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م سم٤مىمتب٤مس رواي٦م "اخلٞمقل" ألمحد يقؾمػ داوود.
أقمٓمٞم٧م اعمدير اًمٕم٤مم ٟمسختل اًمِمخّمٞم٦م ُمـ اًمرواي٦مً .مٙمـ القاب سم٘مل دائام:
 مل يتح زم ىمراء ام سمٕمد.صمؿ يقُم٤م ُم٤م 2ىم٤مل زم اعمدير اًمٕم٤مم أن اًمقزير ىمرأ رواي٦م اخلٞمقل ًمٙمٜمف مل ي٘مؾ رأيف2
وأٟمف ؾمٞمس٠مًمف قمـ رأيف طملم ؾمتت٤مح اًمٗمرص٦م.
ًمٙمـ هذه اًمٗمرص٦م مل شم٠مت أسمد ًا!.
***

يمؾ رء سم٤مرد.
أحترك وأطم٤مول اًمٙمثػمً 2مٙمـ ؿمٞمئ٤م ال ي٠مظمـذين إمم اًمٜم٘مٓمـ٦م اًمتـل يٛمٙمــ ُمــ
ظمالهل٤م حت٘مؼ أي رء .ومٖمدا اًمذه٤مب ًمٚمتٚمٗمزيقن جيقف أطم٤مؾمٞمز ويْمـٕمٜمل
ذم ًمقًمبٞم٦م قمبثٞم٦م.
إٟمٜم٤م قمغم وؿمؽ أن ٟمٕمت٤مد هذه اعمراوطم٦م اًمتل ال هن٤مي٦م هل٤م.
اًمتٜم٤مىمض سملم ُم٤م ٟمٓمٛمح ًمف ًمدومع اًمتٚمٗمزيقن ًمٚمٕم٥م دور قمٛمكم وومٕم٤مل ذم شمٓمقير
وشمــرُمٞمؿ ٟمٗمســف 2أو اعمســ٤ممه٦م ذم اًمٜمٝمــقض سم٤مًمســٞمٜمام 2وسمــلم اهلــؿ اإلقمالُمــل
اًمدقم٤مئل واعمب٤مذ اًمذي شمرؾمخ 2طمقًمتف إمم ضمٝم٤مز يستٙملم ا مم األُمـ٤من اًمـذي
ٟمِم٠م قمٚمٞمف 2وأؾمػما ًمٚمخقف ُمـ اإلظمالل سمام رؾمؿ ًمف.
***
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تسًاهج ًادي السينوا يف التلفزيىى.
خالل هذا افعام أيضا؛ دم واحدة مـ إشتدظاءات األمـ افسقاد فـا؛ بام
يتعؾؼ بـشاط افـادي افسقـامئل بدمشؼ .اشتدظك رئقس ؾرع األمـ افـداخع
هذه ادرة إياي وظؿر دؼابؾتف.
افتؼقـا هذا افضابط دم مؽتبف ؾجرى بقــا حقار ضقيؾ وهـام حـقل افـشـاط
افذي كؼقم بف دم افـادي وافذي يشتؿ مـف كشاضا فف بعد شقاد .خاصـة بعـد
كدويت "افػالحقن وافسقـام" و"افسقـام وافسقاشـة"؛ باإلضـاؾة فؾعـروض
افتل كؼدمفا دم صافة ادؼر.
بدا وـلن افؾؼاء هيدف إػ حتذيركا وردظـا ...ؾافعــاد دم تكـؾـا ـؿجؾـس
إدارة فؾـادي؛ واشتفتاركا بؼراراألمـ ظدم تثبقت ظضقيتـا دم جمؾس اإلدارة؛
وظدم إشتجابتـا إلجراء إكتخا جمؾس إدارة جديد حيظـك بؿقاؾؼـة اجلفـة
األمـقة ...دؾع افضابط افؽبر فؾفزء مـ أحالمـا؛ وافسخرية مـ األثر افذي
كعتؼده هلذا افـشاط؛ وأوهامـا بام يؿؽـ أن حيؼؼف ذفؽ ظذ صعقد افقاؿع!.
وتساءل مػـدا:
 ـؿ ظدد اجلؿفقر دم صافتؽؿ؟ شتقن؟! شبعقن؟! .وـؿ مـرة تعرضـقنافػقؾؿ مرتغ؟ ثالث؟ ماذا يعـل ذفؽ؟!.
وؿال باحلرف:
 روحقا اظؿؾقا كاد شقـامئل بافتؾػزيقن!.حقـفا شتدرـقن ـؿ هق اجلؿفقرافذي شراـؿ!.
فؾقهؾة األوػ مل كدرك افؼصد وافدالفة فؽالمـف األخـر؛ ودم حـال مــ
افتعجب وافدهشة تؾؼػـا هذه افػؽرة افساحرة!
أظتؼد أكـا بعد ذفؽ مل كعد كصغل بتؿعـ دا ؿافف أو حيذرمـف أو هيدد بف.
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خرجـا بعدها.
ال أذـر ياما هؾ ــا شعداء؟ أم الئؿغ ألكػسـا ظذ أوهامـا!.
فؽــا بعد أن كاؿشــا افػؽـرة افتـل ضرحفـا شـاخرا؛ وتـداوفـا مـع بعـض
األصدؿاء مــ افسـقـامئقغ؛ صـعركا أن ؾؽـرة بركـامج "كـاد شـقـامئل" دم
افتؾػزيقن مثرة فؾغاية.
أخذكا كحاول مجع ظدد مـ افسقـامئقغ األصدؿاء حـقل افػؽـرة؛ وافتعـاون
فتحؼقؼفا.
اؿسحـا افػؽرة ظـذ هقـثؿ حؼـل ومـلمقن افبــل؛ ودظقكـا مؼـدم افـزامج
ادعروف مروان صقاف فقتقػ تؼديؿ افزكامج وإدارة افـؼاش دم افـدوة افتل
تؼام بعد افعرض.
أؿـعـا اإلدارة بافزكامج ؾقاؾؼت؛ ؾتحؼؼت افػؽرة ؾعال!.
***

احلٚم٘م٦م األومم ُمـ سمرٟم٤مُم٩م ٟم٤مدي اًمسٞمٜمام وهق ٟمّمػ ؿمٝمري سمث٧م ذم متقز .90
ًمٙمٜمٜم٤م سمٕمد قمرض إطمدى احلٚم٘م٤مت (رسمام اًمث٤مًمث٦م) اًمتل يم٤مٟمـ٧م ُمٙمرؾمـ٦م ًمٗمـٞمٚمؿ
"االرض" ًمٞمقؾمػ ؿمـ٤مهلم 2واًمٜمـدوة سمٕمـد قمـرض اًمٗمـٞمٚمؿ ُمـع قمـدد ُمــ
اعمٗمٙمريـ اعمٕمرووملم .سمدأٟم٤م ٟمِمـٕمر سم٤مًمتّمـٞمد واإلٟمت٘مـ٤مد .وأظمـذت اإل ٤مُمـ٤مت
شمٙم٤مل طمقًمٜم٤م وطمقل األومٙم٤مر اًمتل شمثػمه٤م اًمٜمدوات اعم٘م٤مُم٦م.
ومدقم٤مٟم٤م اعمدير اًمٕم٤مم ًمٚمٜم٘م٤مش طمقل احلٚم٘م٦م 2واٟمت٘مد سمِمٙمؾ سيح اًمٓمري٘م٦م اًمتل
ٟمقضمف هب٤م اًمؼمٟم٤مُم٩م 2واظمتٞم٤مراشمٜم٤م ًمألومالم واعمقاوٞمع اًمتل شمثػمه٤م هذه األومالم.
واقمؽمض سمِمدة ٟمققمٞم٦م اًمْمٞمقف اًمذيـ ٟمخت٤مره٤م .وىم٤مل سمقوقح:
 إن ًمٜم٤م ُمقىمػ ُمـ فمٝمقر اًمبٕمض ُمـ اعمث٘مٗملم واعمٗمٙمريـ قمغم اًمِم٤مؿم٦م!.075

سمٕمدقمدة طمٚم٘م٤مت أظمذت شمٔمٝمرأيْم٤م سمٕمض اخلالوم٤مت سمٞمٜمٜم٤م يمسٞمٜمامئٞملم .سمدا
زم أن اًمٙمثػم ُمـ هذه اخلالوم٤مت يٜمٓمقي قمغم إطمس٤مس اًمبٕمض 2سم٠مهنؿ طمبٞمسـق
ذٟم٘م٦م اًمٕمٛمؾ الامقمل .ومجرت حم٤موالت ًمِمؼ هذه اًمنمٟم٘م٦م .وشمـرك اًمسـٞمد
ُمروان صقاف اًمؼمٟم٤مُم٩م.
وًمٙمـ يمل ال شمتٛمزق هذه اعمجٛمققم٦م 2ضمرى ٟم٘مـ٤مش ـمقيـؾ سمٞمٜمٜمـ٤م 2وم٘مررٟمـ٤م أن
يتقمم يمؾ واطمد ُمٜم٤م اعمس١موًمٞم٦م قمـ طمٚم٘م٦م ُمـ احلٚم٘م٤مت وشم٘مديؿ اًمٗمـٞمٚمؿ وإدارة
احلقار سمٕمد اًمٕمرض وذًمؽ سم٤مًمتٜمسٞمؼ واًمتٕم٤مون ُمع اعمجٛمققم٦م.
ظمالل هذه األضمقاء شمٚم٘مك اًمؼمٟم٤مُم٩م ُمـ أطمد اعمِم٤مهديـ رؾمـ٤مًم٦م ُمٓمقًمـ٦م2
أودقم٧م ُمٖمٗمقًم٦م اإلؾمؿ ًمدى ُمٙمت٥م اإلؾمتٕمالُم٤مت.
شمريم٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦م أصمر ًا ُمٚمٗمت ً٤م ًمدي 2وم٤مطمتٗمٔم٧م هب٤م .ومٝمل رد اًمٗمٕمؾ اًمقطمٞمـد
اًمذي شمٚم٘مٞمٜم٤مه ُمٙمتقسم٤م.
يمت٥م اعمِم٤مهد ذم رؾم٤مًمتف:
"اؾمتٛمتٕم٧م يمثػما سمٛمِم٤مهدة اًمٗمٞمٚمؿ األعم٤مين اًمذي قمرض ُمس٤مء  .91/1أظتؼد
أكف يتحدث ظـ ؾقؾؿ "تؼيس ؾراكز بؾقم".
ًمٙمٜمل ؾم٠مىمقل ًمٙمؿ 2قمغم اًمرهمؿ ُمـ الٝمقد اًمتـل يبـذهل٤م يمثـػمون ُمــ أضمـؾ
اًمقصــقل إمم الامه ـػم ،وإقمٓم٤مئٝمــ٤م صم٘م٤مومــ٦م ؾمــٞمٜمامئٞم٦م ضمٞمــدةً ،مٙمٜمــل سمٕمــد أن
اؾمتٛمٕم٧م وىمرأت ُمآد اًمٙمثـػميـ ممــ هـؿ وراء اًم٘مْمـب٤من 2وم٘مـد ؿمـٕمرت
سم٤محلامىم٦م شمٜم٘مط ُمـ وضمقهٙمؿ أٟمتؿ ُمـ ٟم٤مىمِمـتؿ هـذا اًمٗمـٞمٚمؿ .وىمـرأت ُم٠مؾمـ٤مة
سمٚمدي ُمـ ظمالل همب٤مئٙمؿ اًمالُمتٜم٤مهل.
اؾمٛمحقا زم أن أؾمتخدم سمٕمض اًمٕمب٤مرات اًمتل اؾمتخدُمتٛمقه٤م وراء اًمِم٤مؿمـ٦م2
يمّمقت ًمٚمققمل اًم٘م٤مدم ُمـ سمٕمٞمد 2وًمٙمـ سم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمتٍمف .ومٙم٤من يمّمـقت
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احلامىم٦م اًم٘م٤مدم ُمـ وراء ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗمزيقن .وذه٥م يب اخلٞم٤مل 2ومتذيمرت ُم٤م يم٤من
يرويف زم أطمد األؿمخ٤مص اًمٙمب٤مرُ 2مـ أٟمـف ذم اًمقىمـ٧م اًمـذي يمـ٤من اًمّمـٝم٤ميٜم٦م
حيتٚمقن ُمدن ومٚمسٓملم ُمديٜم٦م سمٕمد أظمرى 2وىمري٦م سمٕمد أظمرى وسمٞمت ً٤م سمٕمـد سمٞمـ٧م2
يم٤من ؿمٞمقخ اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مب٤مئؾ يٚمتٗمقن طمقل اعمٜم٤مؾمػ واًم٘مٝمقة اعمرة ويٜم٤مىمِمقن
اًمٗمس٤مد واًمْمالل ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر .إٟمٙمـؿ ال ختتٚمٗمـقن قمـٜمٝمؿ ؾمـقى سمـ٤معمٔمٝمر
اخل٤مرضمل.
دقمقا أعم٤مٟمٞم٤م واًمٗم٤مؿمٞم٦م واعمجتٛمع االؾمتٝماليمل 2وم٘مد أصبحتؿ يمثػميـ ذم وـمٜمل
اعمسٙملم دم٤مر اًمٙمٚمامت اًمٙمبػمة واًمٕمب٤مرات اًمؼماىم٦م واعمٜمتٗمٕملم ُمٜمٝمـ٤م .دقمـقهؿ
واٟمٔمروا إمم أُمراض هذا اًمقـمـ اعمسٙملم.
ؾمٛمٕم٧م ُمـ أطمد أصدىم٤مئل دقم٤مسم٦م 2طملم يم٤من يـدرس ذم االحتـ٤مد اًمسـقومٞمٞمتل
وم٘م٤مل:
إذا ٟمٔمرت إمم همروم٦م ُمـ همرف ؾمٙمـ اًمٓمالب األضم٤مٟم٥م 2ورأي٧م اًمْمـقء ُمـ٤م
زال ُمِمتٕم ً
ال إمم ؾم٤مقم٦م ُمت٠مظمرة ُمـ اًمٚمٞمـؾ 2ومٛمٕمٜمـك ذًمـؽ إُمـ٤م أهنـؿ ـمـالب
إومري٘مٞمقن يرىمّمقن ويٚمٝمقن أو ـمالب ُمـ اهلٜمد اًمّمٞمٜمٞم٦م يدرؾمقن أو ـمـالب
قمرب يتٜم٤مىمِمقن.
ىمبؾ أن يٚمتٗم٧م ىمسؿ ُمٜم٤م إمم ؿمتؿ اًمٖمرب وىمسؿ آظمر إمم ؿمتؿ اًمنمق ،اًمتٗمتـقا
إمم اًم٘م٤مذورات ذم ؿمقارع ظم٤مُمس أىمذر قم٤مصٛم٦م ذم اًمٕم٤ممل (طمسـ٥م إطمّمـ٤مئٞم٦م
ًمٚمدوائر اًمّمحٞم٦م ذم األُمؿ اعمتحدة) وىمبؾ أن شمِمتٛمقا اعمجتٛمع االؾمتٝماليمل ذم
ؾمجقن أعم٤مٟمٞم٤م اؿمتٛمقا اًمسٞم٤مط ودواًمٞم٥م اًمتٕمذي٥م واًمٕمٗمـ واًمبؼ واألُمـراض
واحلِمٞمش واًمِمذوذ الٜمز ذم ؾمجقن سمٚمدٟم٤م.
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وىمبؾ أن شمِمخّمقا أظمٓمـ٤مء ذًمـؽ اعمث٘مـػ سم٠مٟمـف يمـ٤من سمٕمٞمـد ًا قمــ اعمجتٛمـع2
ؿمخّمقا ُمروٙمؿ وهق ذم ـمري٘مف ًمٚم٘مْم٤مء قمٚمٞمٙمؿ وقمٚمٞمٜم٤م وقمغم هذا اًمـقـمـ2
اًمذي ال يرسمٓمٙمؿ سمف ؾمقى ُمٕم٤مؿم٤مت آظمر اًمِمٝمر.
أهي٤م اعمث٘مٗمقن اًمت٘مدُمٞمقن سمٙمٚمامشمٙمؿ اًمٕمٗمٜم٦م وذم مم٤مرؾمـ٤مشمٙمؿ ،ال شمبٕمـدوا اًمٜمٔمـر
يمثػم ًا واٟمٔمروا حت٧م أىمداُمٙمؿ 2وم٤مألرض تز واعمـ٤مء جيـري .وىمبـؾ أن شمٗمٙمـر
سمخٚمٗمٞم٤مت شمٗمٙمػم اعمخرج اًمتل حتٙمل قمٜمف 2يم٤من ُمـ األومْمؾ ًمـؽ وًمٜمـ٤م وهلـذا
اًمقـمـً 2مق أٟمؽ سمسٓم٧م اعمقوقع وسمحث٧م ُمقوقع طمٞم٤مة اًمسجقن ذم سمٚمدٟم٤م.
يمؿ أمتٜمك أن شمدظمٚمقه٤م أٟمتؿ ويمؾ أُمث٤مًمٙمؿ ومستخرضمقن
(إن ظمرضمتؿ أطمٞم٤مء) سمح٘م٤مئؼ هل أن ؾمٙم٤من ُمـ يمقايم٥م أظمرى وقمٛمالء ُمــ
أطمالف أضمٜمبٞم٦م ـرب اًم٘مٛمـؾ واألُمـراض واحلِمـٞمش واًمسـٞم٤مط ووؾمـ٤مئؾ
اًمتٕمذي٥م إمم ؾمجقٟمٜم٤م.
قمٜمدي اقمت٘م٤مد سم٠مٟمٙمؿ سمٕمد أن شم٘مرأوا ُم٤م يمتبتف ذم رؾمـ٤مًمتل هـذه ؾمـت٘مقًمقن (إن
ىمراءة هذا اإلٟمس٤من اًمرضمٕمل ًمٚمٗمٞمٚمؿ ؾمٓمحٞم٦م ،وأن أوم٘مف اًمسٞم٤مد حمدود ،وأن
وأن.)....
أقمت٘مد أٟمف سم٤مؾمتٓم٤مقمتل إقمٓم٤مء أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وُمٗم٤مهٞمؿ شم٘مدُمٞم٦م ًمٚمٗمٞمٚمؿ أيمثر ُمٜمؽ
وُمـ األرسمٕملم طمراُمل ُمـ طمقًمؽ .وم٠مٟم٤م اسمـ هذا اًمقـمـ 2وـمـ اًمٙمالم.
وُم٤م دام اًمقصقل إمم ٟمتٞمج٦م أو اإلؿم٤مرة سم٤مصبع ا ٤مم 2ومب٢مُمٙم٤مين أن أفمٝمر أيمثـر
سمراقم٦م ُمٜمٙمؿ ذم شمٗمسػم يمؾ ٟمٔمـرة .شمّمـقر! يٛمٙمٜمٜمـل أن أومنـ دظمـقل أطمـد
اعمس٤مضملم إمم دورة اعمٞم٤مه سمتٗمسػم ؾمٞم٤مد هؾ شمستٓمٞمٕمقن أٟمتؿ ذًمؽ أيْم ً٤م؟.
يم٠من األُمر ؾمٞمتقصؾ سمٙمؿ إمم ذًمؽ ًمـقال أن (ومـؽمة اًمؼمٟمـ٤مُم٩م ىمّمـػمة)ً .م٘مـد
يمٜم٧م ُمثٚمٙمؿ ًمٙمٜمل ومٝمٛم٧م اآلن احلٞم٤مة سمِمٙمؾ أووح وأسمسط.
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صديؼ رود ذم اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمسقومٞمٞمتل ىم٤مل زم:
(أٟمتؿ اًمسقريلم شمٕمت٘مدون أٟمف سم٤مؾمتٓم٤مقمتٜم٤م 2وأٟمـف ُمــ اعمٗمـروض قمٚمٞمٜمـ٤م ٟمحــ
اًمسقومٞمٞم٧م 2أن ٟمْمٕمٙمؿ ذم ُمّم٤مذم اًمٕم٤ممل اعمتٓمقر!.
جي٥م أن يتٖمـػم هـذا االقمت٘مـ٤مد .وًمــ شمٗمٞمـديمؿ اؿمـؽمايمٞم٦م وال رأؾمـامًمٞم٦م وال
ؿمٞمققمٞم٦م سمٌمء 2ألٟمٙمؿ ؿمٕم٥م ال يريد أن يٕمٛمؾ ،ؿمٕم٥م يريد أن جيٛمع يمٚمامت
ويتخدر هب٤م طمتك يستٓمٞمع أن يت٤مسمع ٟمقُمف.
إين يمسقومٞمتل ويمؾ روم٤مىمل ٟمرى أن ٟمِم٤مـمٜم٤م ذم سمٚمديمؿ ًمـ يٗمٞمديمؿ سمٌم ألٟمٙمـؿ
يمسقًمقن حتبقن اًمٙمالم أيمثر ُمـ اًمٕمٛمؾ).
أودقمؽ دون أن أيمت٥م ًمؽ اؾمٛمل وم٠مٟم٤م ضمب٤من ُمثٚمـؽ 2وأظمـ٤مف ُمــ وؾمـ٤مئؾ
اًمتٕمذي٥م (اًمٗمٚمٙمٚمقري٦م) واأليمثر ُمـ شمٚمـؽ اًمتـل ؿمـ٤مهد ٤م ذم اًمٗمـٞمٚمؿ اًمـذي
قمروتٛمقه".
***
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ىمررٟم٤م أن ٟمح٘مؼ طمٚم٘م٦م ُمـ سمرٟم٤مُم٩م "ٟم٤مدي اًمسـٞمٜمام" قمــ اعمخـرج اًمٚمبٜمـ٤مين
ُم٤مرون سمٖمدادي ًمٚمٕمرض ذم ؿمب٤مط اًم٘م٤مدم.
أٟمجز ُم٤مرون سمٖمدادي ومٞمٚمٛمف اًمروائل األول "سمـػموت يـ٤م سمـػموت" ذم اًمٕمـ٤مم
 .93ويمٜم٧م ؿم٤مهدت هذا اًمٗمٞمٚمؿ ظمالل ؿمٝمر اًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞمـ٦م ذم اًمسـٞمٜمامشمٞمؽ
اًمٗمرٟمز ذم سم٤مريز.
يتٜم٤مول ُم٤مرون سمٖمداي ذم اًمٗمٞمٚمؿ اعمجتٛمع اًمٚمبٜم٤مين سملم قمـ٤مُمل  .91 -11طمـلم
ؿم٤مهدشمف سمدا زم 2سمِمٙمؾ ُم٤م 2أؿمبف سمٜمبقءة ًمٚمحرب األهٚمٞم٦م .وقمـغم اًمـرهمؿ ُمــ
اهلٜم٤مت اًمٕمديدة ذم سمٜمٞم٦م اًمٗمٞمٚمؿ 2وًمٌمء ُمـ اًمسذاضم٦م اًمٗمٜمٞم٦مً 2مٙمــ اًمٗمـٞمٚمؿ ذو
أمهٞم٦م ظم٤مص٦م ويٜمبكء قمـ خمرج ؿم٤مب يتٛمتع سمٛمقهب٦م وٟمٔمرة ظم٤مص٦م ذم رؤيتـف
ًمبٚمده .سم٤مإلو٤موم٦م ًمٙمقٟمف يس٤مهؿ ذم اًمت٠مؾمٞمس ًمسٞمٜمام ًمبٜم٤مٟمٞم٦م ضمديدة.
طم٘مؼ ُمـ٤مرون سمٕمـده وظمـالل احلـرب قمـدد ًا ُمــ االومـالم اًمتسـجٞمٚمٞم٦م ُمٜمٝمـ٤م
"الٜمقب سمخػم ـمٛمٜمقٟم٤م قمٜمٙمؿ" .9191
ًمذًمؽ أقمت٘مدٟم٤م أن حت٘مٞمؼ طمٚم٘م٦م قمـ ُم٤مرون سمٖمدادي وقمرض ومٞمٚمٛمف اًمتسـجٞمكم
األظمػم "يمٚمٜم٤م ًمٚمقـمـ" ذم اًمتٚمٗمزيقن اًمسـقري 2ذم هـذه األيـ٤مم هـق ُمقىمـػ
ؾمٞم٤مد وؾمٞمٜمامئل ذو ىمٞمٛم٦م ه٤مُمـ٦م .وأن دقمـقة ُمـ٤مرون سمٖمـدادي واًمّمـحٗمل
ضمقزيػ ؾمامطم٦م رئٞمس حترير صحٞمٗم٦م احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦مً 2مٚمحقار سمٕمـد
اًمٕمرض ُمٖم٤مُمرة .واشمٗم٘مٜم٤م قمغم اعمح٤موًم٦م.
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طملم وصٚم٧م إمم سمػموت وٟمزًم٧م ُمـ اًمسٞم٤مرة 2وضمدت ٟمٗمز أُم٤مم ضمٜمـ٤مزة
أطمد اًم٘م٤مدة اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم اًمذي يم٤من ىمد اهمتٞمؾ رسمام سم٤مألُمس .ومتقىمٗمـ٧م أشم٤مُمـؾ
الٜم٤مزة واعمِم٤مريملم هب٤م .وإذ سم٠مُمـ ومتح اًمذي يم٤من ذم شمٚمـؽ اًمٚمحٔمـ٤مت سمـ٠موج
قمّمبٞمتف ًمٗم٘مداٟمف ىم٤مئد ًا ُمـ ىم٤مدشمف 2يٕمت٘مٚمٜمل ًمٚمتح٘مؼ ُمـ هقيـ٦م هـذا اعمت٠مُمـؾ ذم
هذه الق اًمٕم٤مصػ.
ًمٙمٜمف ُم٤م ًمب٨م أن أومرج قمٜمل ومقر ًا سمٕمد اًمتح٘مؼ ُمـ هقيتل.
اًمت٘مٞم٧م ُم٤مرون ودقمقشمف ًمٕمرض ومٞمٚمٛمف "يمٚمٜم٤م ًمٚمقـمـ" ذم اًمؼمٟم٤مُم٩م واعمِمـ٤مريم٦م
ذم اًمٜمدوة.
ال يٛمٙمٜمٜمل أن أٟمسك شمٚمؽ اخلالئط ُمــ اًمتٕمـ٤مسمػم اعمختٚمٗمـ٦م واعمتٜم٤مىمْمـ٦م اًمتـل
ارشمسٛم٧م قمغم وضمٝمف 2واًمتل قم٤مدت إمم صٗم٤مئٝم٤م سم٤مًمتدري٩م 2ومل يبـؼ ُمٜمٝمـ٤م إال
اًمٗمْمقل واخلقف 2اًمٚمذان مل يٖم٤مدراه أسمد ًا.
أقمٓم٤مين ٟمسخ٦م ُ 91مؿ ُمـ اًمٗمٞمٚمؿ دون أن يٗمٙمر ـمقي ً
ال .وىمـررت اًمٕمـقدة
سمف إمم دُمِمؼ ذم حم٤موًم٦م ًمتٛمريره ُمٕمل ذم اًمٞمقم ذاشمف.
مل يٙمـ أطمد ُمٜم٤م ىمد ؿم٤مهد ومٞمٚمؿ "يمٚمٜم٤م ًمٚمقـمـ" ُمـ ىمبؾ.
ظمالل اًمٕمرض اخل٤مص سمٜمـ٤م ذم صـ٤مًم٦م اًمٜمـ٤مدي 2أظمـذ ئمٝمـر ًمـديٜم٤م رء ُمــ
االرشمب٤مك ذم قمروف .ظم٤مص٦م أن اًمٗمٞمٚمؿ شمراوم٘مف ذم أيمثر ُمِم٤مهده أهمٜمٞم٦م ُم٤مرؾمـٞمؾ
ظمٚمٞمٗم٦م "ي٤م قمكم!".
سمدت ًمٜم٤م هذه األهمٜمٞم٦م ذم هذه اًمٔمروف اًمتـل شمٕمـ٤مين ُمٜمٝمـ٤م ؾمـقري٤م هـذه األيـ٤مم
ُمرسمٙم٦م .أُم٤م اًمٗمٞمٚمؿ وم٢من ُم٤مرون ذم هذا اًمٕمٛمؾ اًمقصم٤مئ٘مل الٛمٞمؾ 2واٟمحٞمـ٤مزه قمـغم
اًمرهمؿ ُمـ إٟمتامئف اعم٤مروين إمم الٜمقب واًمٗم٘مراء واعمحـروُملم 2سمـام يٜمسـجؿ ُمـع
رؤي٦م احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم ٟمْم٤مهل٤م ود االٟمٕمزاًملم 2ضمٕمٚمٜم٤م ٟمحس سممرورة قمروـف
ًمٙمـ سم٘مل اًمس١مال :وًمٙمـ يمٞمػ؟!.
082

ذم ُمس٤مء اًمٞمقم اًمت٤مزم أظمذٟم٤م اًمٗمٞمٚمؿ ًمٜم٘مٚمف إمم "اًمٗمٞمديق" 2وٟمحـ ٟمِمٕمر سمتقضمس
يمبػم .وشمبلم ًمٜم٤م يمل ٟمستٓمٞمع أن ٟمٛمرراًمٗمٞمٚمؿ قمغم ؿم٤مؿمـ٦م اًمتٚمٗمزيـقن اًمسـقري
سمسالم 2يم٤من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتدظمؾ ُمقٟمت٤مضمٞم ً٤م قمغم صٕمٞمد اًمّمقرة شم٤مر ًة وقمغم صٕمٞمد
اًمّمقت شم٤مر ًة أظمرى.
ال أقمرف قمغم اإلـمالق يمٞمـػ أٟمٜمـ٤م مل ٟمِمـٕمر سمـ٤مالصمؿ ًمٚمتـدظمؾ ذم اًمٗمـٞمٚمؿ 2أو
رضورة اًمتِم٤مور ُمع ُم٤مرون ذم ذًمؽ .يمٜمـ٤م يمٕم٤مدشمٜمـ٤م ال ٟمٛمـؾ وال ٟمٙمـػ أُمـ٤مم
اًمّمٕمقسم٤مت طملم ٟم٘مرر ؿمٞمئ ً٤م ُم٤م 2وٟمّمٛمؿ قمغم حت٘مٞم٘مف!.
يم٤من اهلدف إيّم٤مل ُم٤م ي٘مقًمف اًمٗمٞمٚمؿ 2ومٝمل اًمٖم٤مي٦م اًمتـل شمٕمٓمـل ًمؼمٟم٤مجمٜمـ٤م يمٜمـ٤مد
ؾمٞمٜمامئل هقيتف.
صــحٞمح أن قمــرض هــذا اًمٗمــٞمٚمؿ ذم اًمتٚمٗمزيــقن ؾمــٞمزيد ُمـــ احلس٤مؾمــٞم٦م
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمؼمٟم٤مُم٩مً 2مٙمٜمف سم٤معم٘م٤مسمؾ هٜم٤مك شم٠مًمؼ مج٤مهػمي يمبػم هلذه اًمِم٤مؿمـ٦م
اًمّمٖمػمة.
ًمذًمؽ يمام ٟمٕمت٘مد 2يم٤من أُم٤مُمٜم٤م أن ٟمحذف ُمــ اًمٗمـٞمٚمؿ يمٚمٛمـ٦م "يـ٤م قمـكم!" ُمــ
األهمٜمٞم٦م 2مم٤م يتٓمٚم٥م أن ٟمٕمٞمد ُمٕم٤مل٦م اعمِم٤مهد اًمتل شمٔمٝمر هب٤م األهمٜمٞم٦م .وم٤مًمرهمبـ٦م
سمٕمرض اًمٗمٞمٚمؿ يم٤مٟم٧م شمٓمٖمك أيمثر مم٤م ٟمٕمت٘مد أٟمف األُم٤مٟم٦م اًمسٞمٜمامئٞم٦م.
اعمِمٙمٚم٦م اًمٙمؼمى يمٞمـػ ؾمٜمسـتٓمٞمع شم٘مٜمٞمـ ً٤م اؾمتئّمـ٤مل هـذا اًمٜمـداء ُمــ أهمٜمٞمـ٦م
ُم٤مرؾمٞمؾ.
مل ٟمٞم٠مس ُمـ اًمّمٕمقسم٦م ذم اعمح٤موًم٦م 2سمؾ يمثػم ًا ُمـ٤م يمـ٤من اًمٕمٜمـ٤مد يٗمجـر اخلٞمـ٤مل
سم٤محلؾ ُمع اًمسٕمل قمغم احلٗم٤مظ قمغم أيمثـر ُمـ٤م يٛمٙمــ ُمــ اًمٗمـٞمٚمؿ يمـام أراده
ص٤مطمبف.
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اًمٕم٤مُمٚمقن ُمٕمٜم٤م ذم اعمقٟمت٤مج يمـ٤مٟمقا ذم اًمبدايـ٦م 2يٕمت٘مـدون اؾمـتح٤مًم٦م حت٘مٞمـؼ ُمـ٤م
ٟمسٕمك ًمف .واعمقٟمتٞمػم اًمذي يٕمٛمؾ ذم هذه احلٚم٘م٦م 2سمدا ويم٠مٟمٜم٤م ٟمٓمٚم٥م ُمٜمف اًم٘مٞمـ٤مم
سمٕمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م ،وأن قمٚمٞمف أن يٛمسؽ "سم٤معمنمط" ًمٞمب٘مر ضمسد األهمٜمٞم٦م.
ظمالل شمٜمٗمٞمذ ذًمؽ يم٤من يمٚمام قم٤مد ُم٤مرؾمٞمؾ ًمػمدد "ي٤م قمكم!" يمٜم٤م ٟمحس سمـ٠من
زًمزاالً حت٧م أىمداُمٜم٤م.
اؾمتٖمرق هذا وٟمحـ وىمقوم ً٤م ُمع اعمقٟمتٞمػم اعمدهش سمجرأشمف وُمٝم٤مرشمفً .مٞمٚم٦م يم٤مُمٚمـ٦م
سمال شمقىمػ.
صمؿ فمٝمر أُم٤مُمٜم٤م سمٜمّم٤مئح اعمقٟمتٞمػم ُمِمٙمٚم٦م صقت ي٤مهقمروم٤مت ذم اًمٗمٞمٚمؿ اًمتل مل
ٟمٙمـ ٟم٘مدر أهن٤م ُمِمٙمٚم٦م! ومـتؿ إًمٖمـ٤مء اًمّمـقت واإلؾمتٕم٤موـف قمٜمـف سمـ٤معم١مصمرات
اًمّمقشمٞم٦م سمسٝمقًم٦م.
مل يٙمـ ُمـ اًمقارد سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜم٤م اًمتس٤مؤل عم٤مذا ٟمخت٤مر ومٞمٚمام يمٝمذا؟! .وعم٤مذا مل ٟمخؽم
ًمف ومٞمٚم ًام آظمر إذا يم٤من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مدم ؾمٞمٜمامئٞم ً٤م يِمبٝمٜم٤م ذم أومٙم٤مره وـمٛمقطمف.
طم٘مٞم٘م٦م مل يٙمـ ًمديٜم٤م ضمقاب 2ومل ٟمٓمرح قمغم أٟمٗمسٜم٤م هذا اًمس١مال .وم٤مًمٖم٤مي٦م اًمتل
ٟمٕمٞمِمٝم٤م هل أن ٟمتٛمٙمـ حت٧م ضمٜمح اًمسٞمٜمام ُمـ اًمتٕمقيض قمـ اًمسـٞمٜمام اًمتـل ال
شمتح٘مؼ 2واًمتل وضمدٟم٤م ًمتٙمقن.
األؾمئٚم٦م اًمتل ٟمٓمرطمٝم٤م ُمتداظمٚم٦م سمـلم اًمسٞم٤مؾمـ٦م واًمسـٞمٜمام .ورسمـام سمسـب٥م ُمــ
اًمسٞم٤مؾم٦م ٟمبح٨م قمـ طمؼ ذم اًمتدظمؾ اًمّمٕم٥م ذم قمٛمؾ ؾمٞمٜمامئل ُمٜمجز.
سم٤مًمت٠ميمٞمد إن إقم٤مدة ـمـرح ىمْمـٞم٦م "ضمٜمـقب ًمبٜمـ٤من" اآلن ُمــ ؾمـٞمٜمامئل ًمبٜمـ٤مين
ـمٚمٞمٕمل ،شمثػمٟم٤م وحتريمٜم٤م إًمٞمٝم٤م دواومع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م سم٤مإلو٤موم٦م حلامي٦م اهلقي٦م واًمسـٛمٕم٦م
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م اًمتل طم٘م٘مٝم٤م اًمؼمٟم٤مُم٩م ًمٚمٛمِم٤مهد اًمسقري.
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شمؿ شمسجٞمؾ احلٚم٘م٦م واًمٜمدوة اًمتل ؿم٤مرك هب٤م ضمقزيػ ؾمامطم٦م وُم٤مرون سمٖمدادي
وأداره٤م قمٛمر آُمػماالي.
ًمٙمـ احلٚم٘م٦م ُمٜمٕم٧م ُمـ اًمٕمرض.
احلٚم٘م٦م األظمػمة ُمـ اًمؼمٟم٤مُم٩م يم٤مٟم٧م  3 /37سمٕمرض ومـٞمٚمؿ " "9901ألريـ٤من
ُمٞمٜمقؿمٙملم خمرضم٦م ُمنح اًمِمٛمس ذم ومرٟمس٤م.
ذم سمداي٦م احلٚم٘م٦م وشم٘مديؿ اًمٗمٞمٚمؿ 2حتدصم٧م قمـ اًمثقرة اًمٗمرٟمسٞم٦م 2وسمٞمٜم٧م أن هـذا
اًمٗمٞمٚمؿ ال يتٜم٤مول هذه اًمثقرة شم٤مرخيٞم٤م أو "وىم٤مئٕمٞمـ٤م" .سمـؾ ينمـح وحيٚمـؾ آًمٞمـ٦م
اًمثقرة! ويمٞمٗمٞم٦م صٜمٕمٝم٤م! وذوط إٟمج٤مزه٤م .ويبلم أمهٞمـ٦م حتـ٤مًمػ اًمِمـٕم٥م ذم
إٟمج٤مز أي٦م صمقرة .وأن هذا اًمتح٤مًمػ ىمـ٤مدر دائـام قمـغم أن يسـ٘مط ظمٓمـقة وراء
اخلٓمقة 2ورضسم٦م وراء األظمرى 2أي ديٙمت٤مشمقري٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمقي٦م وُمتامؾمٙم٦م.
واؾمتِمٝمدت قمغم ُم٤م أىمقل سمام رأيٜم٤مه سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ُمٜمذ ومؽمة ًمٞمس٧م سمٕمٞمـدة 2سمتحـ٤مًمػ
اًمِمٕم٥م اإليراين اًمذي متٙمـ ُمـ أن يس٘مط ديٙمت٤مشمقري٦م قمتٞمدة.
يمام ذيمرت أن اًمٗمٞمٚمؿ يٙمِمػ أيْم٤م ُمـ ىمد يتسٚمؼ قمغم قمجٚمـ٦م اًمثـقرة 2وُمــ
يٜمٝمرس حت٧م هذه اًمٕمجٚم٦م.
ًمٙمـ هذا اًمت٘مديؿ وقمرض اًمٗمٞمٚمؿ واًمٜم٘م٤مش اًمـذي أدرشمـف سمٕمـد اًمٕمـرض2
اؾمتث٤مر ُمس١مول يمبػم 2وأصم٤مر طمٗمٞمٔم٦م ؿمخّمٞم٦م قمٚمٞم٤م .بـافطبع ظـذ افـرؽؿ مــ
اإلحياء هبذه افشخصقة ،فؽـ أحد ًا مل يتجرأ باإلؾصاح أو افتكي ظـفا.
ضمرى ذم اًمٚمٞمٚم٦م ذا ٤م 2إشمّم٤مل قم٤مزم اعمسـتقى ُمـع وزيـراإلقمالم 2شمـؿ ظمالًمـف
اًمتٕمبػمقمـ اًمٖمْم٥م واالٟمزقم٤مج اًمِمديديـ 2واؾمتٜمٙم٤مر اًمٍماخ اًمٚمـٞمكم اًمـذي
شمْمٛمٜمتف احلٚم٘م٦م 2وإزقم٤مج اًمٜم٤مس سم٤مألومٙم٤مر اعم٘مٚم٘م٦م ىمبٞمؾ اًمٜمقم.
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وـمٚمب٧م أن يٙمقن اًمتٚمٗمزيقن ًمٞم ً
ال ُمـ اآلن وص٤مقمد ًا 2ومسح٦م ه٤مدئـ٦م وُمسـٚمٞم٦م
ًمٞمٜم٤مم اًمٜم٤مس هبدوء وسمال مهقم.
اوٓمرب اًمقوع ذم اًمتٚمٗمزيقن.
طملم ضمئ٧م ذم صب٤مح اًمٞمقم اًمت٤مزم يم٤من الق ُمتقشمر ًا .ومالطمٔم٧م شمٙم٤مصمر اًمٚم٘م٤مءات
اخلٗمٞم٦م وال٤مٟمبٞم٦م 2وأظمذ اًمتٝم٤مُمس يدور سمـلم همرومـ٦م وأظمـرى .يمـام مل يتقىمـػ
اًمدظمقل واخلروج سملم اعمٙم٤مشم٥م واًمتحرك اًمٙمثٞمػ ًمٚمسٞم٤مرات ُمـ اًمتٚمٗمزيـقن
وإًمٞمف.
ـمٚمبٜمل اعمدير اًمٕم٤مم قمغم اًمٗمقر وأقمٚمٛمٜمل سم٢مي٘م٤مف اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمذي اؿمـتط يمثـػم ًا
قمـ أهداومف 2اًمتل وقمدشمؿ هب٤م 2واشمٗم٘مٜم٤م احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م.
صمؿ سخ طم٤مٟم٘م ً٤م قمغم دقمقة ُمـ ٟمِم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس ًمٚمحقار قمغم اًمِم٤مؿم٦م!
ومٗمل هذا اًمبٚمد هٜم٤مك أٟم٤مس ٟمٕمؽمض قمغم فمٝمقرهؿ 2وٟمحـ ُمـ ٟم٘مرر ُمـ ئمٝمر
وُمـ ال!.
ا ٛمٜم٤م سم٠مٟمٜم٤م ٟمٍم قمغم دقمـقة ٟمٛمـط ذي شمقضمـف ؾمـٞم٤مد ُمٕمـلم ًمٚمٛمِمـ٤مريم٦م
واًمٔمٝمقر .وأٟمٜم٤م سمال ؿمؽ ٟمسٕمك ُمـ وراء ذًمؽ حت٘مٞمؼ أهداف ُمٕمٞمٜم٦م.
أُم٤مم هذا اًمسٕم٤مر ؿمٕمرت أين جي٥م أن أٟم٘مذ ٟمٗمز ُمـ اًمقىمقع ذم رهـ٤مب هـذه
احل٤مًم٦م .وم٘مٚم٧م ًمٚمٛمدير اًمٕم٤مم:
 ٟمحـــ ال ٟمــدقمق اًمٜمــ٤مس ًمٚمحــقار قمــغم اًمِم٤مؿمــ٦م ُمـــ أويمــ٤مر هيــ٦م ،وأناألؿمخ٤مص اًمذيـ ؿم٤مريمقا ذم هذه احلٚم٘م٦م وهمػمه٤م هؿ ُمـ اًم٘م٤مُم٤مت اًمتـل هلـ٤م
طمْمقر صم٘م٤مذم .وال يٛمٙمـ أن خيٓمر قمغم سم٤مل أي ُمٜم٤م سم٠من ًمدى اًمٜمٔم٤مم اقمؽماض
قمغم فمٝمقرهؿ .ومسٕمد اهلل وٟمقس سم٤مإلو٤موم٦م ًمٙمقٟمف أهؿ ُمنطمل ذم سمٚمدٟم٤م 2هق
رئٞمس حترير جمٚم٦م شمّمدره٤م وزارة اًمث٘م٤موم٦م وُمدير اعمنح اًمتجريبل احلٙمقُمل.
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وصديؼ ُم٘مرب ضمدا ُمـ وزير اإلقمـالم اًمـذي يـدير هـذا اًمتٚمٗمزيـقن .أُمـ٤م
األؾمت٤مذ حمٛمد حمٗمؾ ومٝمق أؾمت٤مذ ذم ىمسؿ اًمت٤مريخ ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمـؼ .وأن ومـٞمٚمؿ
ُمٞمٜمقؿمٙملم قمٛمؾ ُمنـطمل قمٔمـٞمؿ وخمرضمتـف واطمـدة ُمــ أهـؿ اعمخـرضملم
اعمنطمٞملم ذم اًمٕم٤ممل .وهذا اًمٕمرض اعمنطمل قمـرض ذم اًمٕمـ٤ممل يمٚمـف .وٟم٘مٚمـف
ًمٚمسٞمٜمام يرشمٙمز قمغم أومْمؾ اٟمج٤مزات اعمنح اعمٕم٤مس.
ُمقوقع اًمٗمٞمٚمؿ اعمٙمرس ًمٚمثقرة اًمٗمرٟمسـٞم٦م 2ال خيتٚمـػ أطمـد قمـغم إقمتب٤مرهـ٤م
اًمثقرة األم.
ومرد قمكم سم٘مٓمٕمٞم٦م ُمٗم٤مضم٠مة:
 سمرٟم٤مجمٙمؿ ًمف شم٠مصمػمه اًمسٞم٤مد اًمقاوح وهق سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜم٤م سمرٟم٤مُم٩م ظمٓمر!.واقمؽمف ىم٤مئ ً
ال:
ظمرضم٧م اآلن األُمقر ُمـ أيديٜم٤م 2وهل ُمدار سمح٨م ًمدى ضمٝم٤مت قمٚمٞم٤م! .وأٟمـف
واآلظمريـ هٜم٤م ىمد داومٕمقا قمٜم٤م يمثػما وُمٓمقال سمام يٙمٗملً .مٙمـٜمٙمؿ مل شمـداومٕمقا أو
حتٛمقا أٟمٗمسٙمؿ.
وأو٤مف أن اعمخ٤مـمر إذا مل شمٚمحؼ سمٙمؿ واىمتٍم األُمـرقمغم إي٘مـ٤مف اًمؼمٟمـ٤مُم٩م2
ومٝمذا ؾمٞمٙمقن احلظ سمٕمٞمٜمف.
صمؿ ٟمّمحٜمل سم٤مًمتقاري واالسمتٕم٤مد سمؾ االظمتٗم٤مء ألؾمبققملم أو صمالصم٦م.
اظمتٗمٞم٧م مخس٦م قمنم يقُم٤م وفمٝمرقمغم ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗمزيـقن سمرٟم٤مجمـ ً٤م يقُمٞمـ ً٤م ُمسـٚمٞم ً٤م
اؾمٛمف "همدا ٟمٚمت٘مل".
أظتؼد أكـا حؼؼـا حقايل ثالث ظؼـة حؾؼـة وصـقال فؾحؾؼـة افتـل تـؿ
إيؼاف افزكامج هبا.
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أظتذر ألين مل أجد دم مػؽريت ؿائؿة بلشامء األؾالم افتل ؿدمـاها؛ ومل أظثر
أبدا دم أي مؽان ظذ هذه افؼائؿة .وما بؼل دم ذاـريت مـفا هق افؼؾقؾ.
***

اشمّمــؾ يب اًمّمــديؼ ومٞمّمــؾ دراج ُمـــ سمــػموت ،وأظمــؼمين أن "سمروومــ٦م"
اًمٓمب٤مقم٦م ًمروايتل ضم٤مهزة ذم اعمٓمبٕم٦م ،وال سمد ُمـ اًمسـٗمر إمم هٜمـ٤مك ًمـإلذاف
قمغم اًمٓمب٤مقم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م.
ذم سمػموت اؾمت٘مبٚمٜمل صـ٤مطم٥م "دار اسمــ رؿمـد" ؾمـٚمٞمامن صـبح 2وؿمـٕمرت
سم٤محلٛمٞمٛمٞم٦م اًمتل يبثٝم٤م ومْم٤مء هذه اًمدار الديدة 2واحل٤مرضون ذم أرضم٤مء همرومٝم٤م
اًمّمٖمػمة.
رومع اًمروائل طمٞمدر طمٞمدر رأؾمف قمـ اعمخٓمقط اًمـذي ي٘مـرأه سم٤مسمتسـ٤مُمتف اًمتـل
يت٘م٤مؾمٛمٝم٤م اًمٗمرح واًمسخري٦م 2سمٞمٜمام يم٤من اعمٖم٤مُمر اًمٓمٛمقح ؾمٚمٞمامن صـبح حيٛمـؾ
اًمّمٜم٤مديؼ اًمٙمرشمقٟمٞم٦م ُمـ ُمدظمؾ اًمدار ويرصػ إصدارشمف ذم اخلزائـ اًمٕمديدة
سمتب٤مه يالُمسف األُمؾ.
ُمع ومٜمج٤من اًم٘مٝمقة اقمتذر ؾمٚمٞمامن ُمٜمل إلوٓمراره أن يبٕمـ٨م يب إمم اعمٓمبٕمـ٦م ذم
"اخلٜمدق اًمٖمٛمٞمؼ" وينمح زم يمٞمٗمٞم٦م اًمقصقل إًمٞمٝم٤م.
هم٤مدرت اًمدار قمغم اًمٗمقر هلٗم٦م وومْمقالً أن أرى اًمرواي٦م ُمٓمبققم٦م.
ذم اًمٓمريؼ إمم ذاك "اخلٜمدق" مل شمٗم٤مرىمٜمل يمٚمـامت ؾمـٚمٞمامن اًمـقدودة 2يمـام
شمريم٧م ذم ٟمٗمز ٟمٔمرة طمٞمدر طمٞمدر اًمذي اًمت٘مٞمف ًمٚمٛمرة األومم أصمرا ـمٞمبـ ً٤م وهـق
يت٠مُمٚمٜمل وهيز رأؾمف يم٠من "اًمزُمـ اعمقطمش" مل يٖم٤مدره .وسمٕمد صـٕمقسم٤مت ؿمـتك
قمثرت قمغم اعمٓمبٕم٦م 2وم٤مؾمتٚمٛم٧م ُمسقدة اًمٓمب٤مقم٦م واطمتْمٜمتٝم٤م قم٤مئد ًا إمم دُمِمؼ.
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سمٕمد اًمتّمحٞمح أقمدت "اًمؼمووم٦م" ًمٚمدار ذم سمػموت وـمٚمب٧م ُمـ اًمٗمٜم٤من إطمس٤من
قمٜمت٤ميب شمّمٛمؿ اًمٖمالف .ثؿ صدرت وـاكت ـتايب األول.
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دظمٚمٜم٤م جمٛمققم٦م ُمـ اًمسٞمٜمامئٞملم ذم دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئلُ 2مٙمتـ٥م ُمـدير
اًمتٚمٗمزيقن ًمٜمٓمرح ُمِمٙمٚم٦م اًمدائرة واإلٟمت٤مج اًمسـٞمٜمامئل 2ومب٤مدرٟمـ٤م وٟمحــ قمـغم
قمتب٦م اًمب٤مب ىم٤مئ ً
ال:
 ًم٘مد وضمدٟم٤م طم ًال عمِمٙمٚمتٙمؿ!.
وأردف:
 ًم٘مد قمثرت قمغم اًمٓمري٘م٦م ًمتِمٖمٞمٚمٙمؿ يـ٤م خمرضمـل اًمسـٞمٜمام! .ؾمـٜمحقًمٙمؿ إمماًمؼماُم٩م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م!.
ٟمحـ ٟمٕمرف أن ـمٛمقطمٙمؿ ؾمٞمٜمامئلً 2مٙمـ هؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أن شمب٘مـقا هٙمـذا؟
ؾمٜمِمٖمٚمٙمؿ ذم اًمؼماُم٩م ًمتٛمتٚمٙمقا ٟم٤مصٞم٦م اًمتٚمٗمزيقن .وم٤ملٞمؾ اًمتٚمٗمزيقين اًم٘مديؿ
وصؾ إمم اعم٠مزق ومل يٕمد ًمديف رء! .ظمٚمص اٟمتٝمقا!.
وأٟمتؿ يمجٞمؾ حتت٤مضمقن إمم إصمب٤مت وضمقديمؿ!.
ـمبٕم٤م اعمدير اًمِم٤مب مل يسٛمح ًمٜم٤م سمٛم٘م٤مـمٕمتف أو اًمرد قمغم األومٙمـ٤مر اعمختٚمٗمـ٦م
اًمتل يٜمثره٤م أُم٤مُمٜم٤م .وم٘مد يم٤من يم٠مٟمف يٛمسؽ سمخرـمقم اعم٤مء أُم٤مم طمريؼ وم٤مضم٠مه.
شم٤مسمع حم٤مرضشمف سم٠من اُمتالك ٟم٤مصٞم٦م اًمتٚمٗمزيقن ًمٞمس٧م صٕمب٦مً 2مٙمٜمٝمـ٤م رضوريـ٦م!
ومٝمل يمبس أزرار!.
وأؿم٤مر سم٠مص٤مسمٕمف اًمٓمقيٚم٦م وٟم٘مرقمغم ـم٤موًم٦م ُمٙمتبف 2ومبدا ويم٠مٟمف يٓم٤مرد ذسم٤مسم٦م.
 أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٙمؿ أٟمـتؿ (ُمِمـػم ًا إزم وهلٞمـثؿ طم٘مـل وُمـ٠مُمقن اًمبٜمـل) وم٢مي٘مـ٤مفسمرٟم٤مجمٙمؿ ٟم٤مدي اًمسٞمٜمام وم٤مألُمر ُمٕم٘مد ضمد ًا 2وهق ًمدى (أؿم٤مر سم٠مص٤مسمٕمف إمم األقمغم).
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صمؿ شم٤مسمع ُمٝمدئ ً٤م:
 ؾمٜمٕمقد ًمٚمحدي٨م قمٜمف ومٞمام سمٕمد!.وشم٤مسمع ظمٓمتف:
 يمؾ سمراُم٩م اًمتٚمٗمزيقن جي٥م أن متسٙمقا هب٤م أٟمتؿ! اًمسٞمٜمام جي٥م شم٠مضمٞمٚمٝم٤م 2هـألُم٤م ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚمسٞمٜمام ،ؿمق سمدٟم٤م ٟمٙمذب قمغم سمٕمض؟!.
ٟمحـ ال ٟمريد أن ٟمٜمت٩م ؾمٞمٜمام 2وًمٞمس ًمديٜم٤م خمتؼماشمٜم٤م اخل٤مص٦م سمٜمـ٤م! وال ٟمريـد أن
ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اعم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام 2وم٤مًمٕمالىم٦م ُمع ُم١مؾمس٦م اًمسٞمٜمام قمغم اًمـرهمؿ
ُمـ أٟمٜم٤م ُمٕم ً٤م ىمٓم٤مع قم٤مم 2ودوًم٦م واطمدةً ،مٙمـ قمالىم٤مشمٜم٤م ًمٞمس٧م طمسـٜم٦م .وزيرٟمـ٤م
ًمٞمس قمغم ُم٤م يرام ُمع وزير ؿ .طملم ؾمٜمِمؽمي اعمٕمدات اخل٤مص٦م سمٜمـ٤م ؾمـٜمٕمٛمؾ
ؾمٞمٜمام.
أقمت٘مد أٟمٙمؿ الطمٔمتؿ سم٤مًمت٠ميمٞمد يمٞمػ أن اًمٕمراىمٞملم عم٤م اؿمؽموا اعمٕمدات طمِمدوا
يمؾ اًمٓم٤مىم٤مت وأومرهمقا اًمِمقارع سم٠ميمٛمٚمٝم٤م وطمقًمقا اًمٜم٤مس يمٚمٝم٤م "يمقُمبـ٤مرس"2
ذم اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي حي٘م٘مقٟمف اآلن.
ُم٤م أن أهنك اًمسٞمد اعمدير يمالُمف 2وأظمذٟم٤م ٟمستٕمد ًمٚمرد طمتك سمدأت ُمقضم٤مت
اًمرٟملم شمّمدح ذم اهلقاشمػ اعمتٕمددة قمغم ُمٙمتبف 2وم٤مٟمِمٖمؾ قمٜم٤م.
صمؿ َ
أـمؾ أطمد اعمذيٕملم قمغم قمجؾ وؾم٠مًمف:
 سمتقيص رء؟ سمدك رء ُمـ وارؾمق؟.ووع اعمدير يمٗمف قمغم ؾمامقم٦م اهل٤مشمػ ًمٞمحج٥م اًمّمقت وؾم٠مًمف:
 وطمدك؟.وم٠مضم٤مسمف اعمذيع وهق قمغم قمتب٦م اًمب٤مب سم٤مسمتس٤مُم٦م:
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 ُمٕمٝم٤م!.اًمتٗمتٜم٤م ٟمحـ إمم سمٕمْمٜم٤م اًمبٕمض وشمٖم٤مُمزٟم٤م سم٤مخلروج.
ظمرضمٜم٤م وىمد قمرومٜم٤م اآلن ُمِمٙمٚمتف ُمٕمٜم٤م! ًمٙمٜمف مل يدرك أسمدا ُمِمٙمٚمتٜم٤م ُمٕمف.
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سمٕمد زي٤مرة اًمٙم٤مشم٥م اًمدُمِم٘مل أمحد ىمـبالوي ذم سمٞمتـف ذم زُمٚمٙمـ٤م 2واحلـقار
ُمٕمف 2اؾمؽمىمٜمل أمحد إمم قم٤معمف اًمبٞمئل اًمٖمٜمل 2وأىمٜمٕمٜمل أن ٟم٘مؽمح قمغم اًمتٚمٗمزيقن
ُمنموقم٤م ًمسٚمسٚم٦م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م شمٜمٓمٚمؼ ُمـ أطمد اعمقاوٞمع اًمتل أىمٚم٘م٧م وؿمـٖمٚم٧م
سم٤مل اًمبديري احلالق ويمت٥م يقُمٞم٤مشمف اهل٤مُم٦م قمٜمٝم٤م.
وأظمذ يروي زم سمّمقشمف ذي اًمٜمٙمٝم٦م اخل٤مص٦م ؿمذارات ُمـ يمت٤مب هذا احلـالق
اًمبديري .ومِمٕمرت أين أُم٤مم اًمٙمثػم ُمـ احلٙم٤مي٤م اًمتل شمتّم٤مدى ُمع ُم٤م ٟمٗمٙمـر سمـف
وٟمٕمٞمِمف اًمٞمقم.
يم٤من أمحد ىمبالوي ىمـد سمـدأ ُمٜمـذ ؿمـٝمقرقمديدة يٕمٛمـؾ قمـغم إقمـداد طمٚم٘مـ٤مت
شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م سمٕمٜمقان "الراد" قمـ هذه اًمٞمقُمٞم٤مت .ويم٤من سمّمدد االشمٗم٤مق طمقهلـ٤م
ُمع ذيم٦م ًمإلٟمت٤مج اًمتٚمٗمزيقين ظم٤مرج ؾمقري٤م .وم٤مؾمتٓمٕم٧م اقمـتامدا قمـغم اًمٜمقايـ٤م
اًمٓمٞمب٦م 2أن أؤضمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمبٞمـع اعمـذيمقرة طمرصـ٤م قمـغم أمهٞمـ٦م هـذا اًمٕمٛمـؾ2
وطمٚمٛمل سم٤مًمٕمثقر قمغم ُمنموع ظم٤مص ُمثٚمف.
ظمالل شمب٤مدل األومٙم٤مر واآلراء اؾمـت٘مر رأي األؾمـت٤مذ ىمـبالوي قمـغم أن أشم٘مـدم
إلدارة اًمتٚمٗمزيقن سمّمٞمٖم٦م ال شمتٕمـدى اخلـط اًمٕمـ٤مم واًمتّمـقر اًمٗمٜمـل 2اًمٚمـذان
ؾمٞمٕمتٛمدمه٤م إقمداد اعمنموع .وذم طم٤مل ُمقاوم٘م٦م اًمتٚمٗمزيقن قمغم شمبٜمـل اعمنمـوع
إلٟمت٤مضمف 2يٙمٚمػ األؾمت٤مذ ىمبالوي سمٙمت٤مسم٦م اًمسٞمٜم٤مريق اًمدراُمل.
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اجلساد.
"اًمتٚمٗمزيقن اًمٕمريب اًمسقري.
ُمديري٦م اإلٟمت٤مج.
ُمنموع إلقمداد ُمسٚمسؾ شمٚمٗمزيقين (صمالث قمنمة طمٚم٘م٦م) سمٕمٜمقان "الراد"..
شمٕمتٛمد اعم٤مدة األدسمٞم٦م هلذا اعمنموع قمغم اًمٞمقُمٞم٤مت اًمتل يمتبٝم٤م اًمبديري احلـالق
ذم يمت٤مسمف "طمقادث دُمِمؼ اًمٞمقُمٞم٦م".
أرومؼ ًمٙمؿ سمٙمت٤ميب هذا اًمتّمقر اًمٕم٤مم اًمٗمٙمري واًمٗمٜمل ًمٚمٛمنموع.
أرضمق ذم طم٤مل اعمقاوم٘مـ٦م شمٙمٚمٞمـػ األؾمـت٤مذ أمحـد ىمـبالوي سمٙمت٤مسمـ٦م اًمسـٞمٜم٤مريق
واحلقار.
الراد.
قمـ يقُمٞم٤مت "اًمبديري احلالق".
اًمزُم٤من .9971
اعمٙم٤من دُمِمؼ.
شمدور األطمداث ذم هذا اًمٕمٛمـؾ ظمـالل ومـؽمة زُمٜمٞمـ٦م ال شمتٕمـدى اًمـثالث
ؾمٜمقات .يم٤مٟم٧م دُمِمؼ ظمالهل٤م حت٧م وـم٠مة احلٙمـؿ اًمٕمـثامين 2وختْمـع ًمِمـتك
أؿمــٙم٤مل اًم٘مٝمــر .ومــ٤مًمقالة همرسمــ٤مء 2واالٟمٙمِمــ٤مريقن يتســٚمٓمقن قمــغم رىمــ٤مب
اعمقاـمٜملم .طمٞم٨م يٕمٞمش اًمٜم٤مس حت٧م قم٥مء اًممرائ٥م واًمٖمالء واًمبٓم٤مًم٦م.
ذم فمؾ هذه األوو٤مع هيبط الراد ويستقـمـ سمس٤مشملم دُمِمؼ وطم٘مقهل٤م.
إن يمقن اعمجتٛمع ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة جمتٛمٕم ً٤م زراقمٞم ً٤م ،وم٤من حمٜمـ٦م الـراد شمتحـقل إمم
حمٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م .ومتختٗمل األهمذيـ٦م ُمــ األؾمـقاق ،ويزطمـػ اًمٖمـالء اعمرقمـ٥م،
092

وشمتٗمٙمؽ اًمٕمالىم٤مت االضمتامقمٞمـ٦م ،وحتـؾ ُمٙم٤مهنـ٤م قمالىمـ٤مت أظمـرى ضمديـدة.
وي٘مػ اعمزارقمقن قم٤مضمزيـ ،يبحثقن قمـ ظمالص ُمـ اعمحٜم٦م .ومٗمـل طمـلم أن
احلٙم٤مم يبحثقن قمـ ُمّم٤محلٝمؿ اخل٤مص٦م سمـ٤مًمٕمثقر قمـغم ـمري٘مـ٦م حلـؾ ُمِمـٙمٚم٦م
الراد ،يستٛمد االٟمٙمِم٤مريقن ُمـ احل٤مًم٦م اًمراهٜم٦م ُمّم٤مًمح ضمديدة.
اًمٕمالىم٤مت اًمزراقمٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ذم دُمِمؼ حيٙمٛمٝم٤م ٟمٔمـ٤مم اًمٕمنمـ .واًمـزارع
يــدومع ًمٚمــقازم ُمــع هن٤ميــ٦م اعمقؾمــؿ قمنم ـ اعمحّمــقل ،ويتــقمم أُمــر اًمــدومع
"حتّمٚمداري٦م" اًمقازم .وهل١مالء ُمع هذه اعمحٜمـ٦م طمٙم٤ميـ٦م أظمـرى .وم٤معمح٤مصـٞمؾ
اًمتل شمٜم٘مؾ ُمـ اًمبٞم٤مدر شمذه٥م اؾمٛمٞم٤م إمم خم٤مزن اًمقازم ،وومٕمٚمٞم ً٤م شمذه٥م عمخـ٤مزن
دم٤مر احلبقب .وهل١مالء أيْم ً٤م طمٙم٤مي٤م ظمالل هذه اعمحٜم٦م.
ُمع الراد اٟم٘مٓمٕم٧م ُمٙم٤مؾم٥م "اًمتحّمٚمداري٦م" ،واًمبٞمـ٤مدر ظم٤مويـ٦م ،وأهمٚم٘مـ٧م
خم٤مزن دم٤مراحلبقب ،وسمدأت هجرة اًمٗمالطملم ًمٚمٛمـدن سمحثـ ً٤م قمــ اًمرهمٞمـػ،
واٟمتنم اًمٗمس٤مد واًمتسقل.
سمٕمد قمقدة اًمقازم ُمـ رطمٚمتف اًمٓمقيٚم٦م إمم احل٩م ،يّمدر أواُمره سم٤من يسـٚمؿ يمـؾ
ومالح ًمٚمدوًم٦م "ؿمقاًملم" ُمـ الرادُ .مٕمتؼم ًا أٟمف اًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة ًمٚم٘مْم٤مء قمغم
الرادً .مٙمـ هذا ُم٤م يٚمب٨م أن يِمٙمؾ ووٕم ً٤م ضمديد ًا ،ويّمبح الـراد سمْمـ٤مقم٦م
شمب٤مع وشمِمؽمى ذم اًمسقق اًمسقداء ،ويٜمِم٠م ًمذًمؽ ؾمـقق ًمـف دمـ٤مره وحمتٙمريـف
وُمـ هلؿ اعمّم٤مًمح ومٞمف.
ذم ُمرطمٚم٦م دراُمٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م ذم آن واطمد ،يّمدر اًمقازم أُمر ًا جيـؼم سمٛمقضمبـف
اًمٗمالطملم سمزراقم٦م األرض ،وُمـ ال يزرع ؾمت١مول أروـف إمم اًمدوًمـ٦م .هٙمـذا
ُمـ أُمر إمم آظمر ،وُمـ طم٤مًم٦م ألظمرىٟ ،مرى هذا اعمجتٛمع يبح٨م قمـ احلٚمقل.
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وؾمط ذًمؽ صمٛم٦م ـم٤مىم٤مت خمٚمّم٦م وىمقى ذيٗمـ٦م ،ومـ٢مسمراهٞمؿ "اًمٕمٓمـ٤مر" اًمـذي
ٟمروي احلٙم٤مي٤م ُمـ ظمالًمـف يم٠مطمـد اًمِمخّمـٞم٤مت اًمدراُمٞمـ٦م األؾم٤مؾمـٞم٦م ،اًمتـل
يتٛمحقر ُمـ ظمالهل٤م اًمند اًمدراُمل ،هق واطمد ُمـ اًمذيـ يٜمـدومٕمقن سمحـامس
عمٙم٤مومح٦م الراد.
اٟمدوم٤مع إسمراهٞمؿ االسمـ اعمتٜمقر ًمٚمٕمٓم٤مر 2يرشمٙمز ذم حم٤مرسمتف ًمٚمجراد سمِمٙمؾ أؾم٤مد
قمغم "اًمٕمٓم٤مرة" ،اًمتـل ٟمِمـ٠م ذم أطمْمـ٤مهن٤مً 2مٙمــ هـذا اليتٗمـؼ ُمـع ُمّمـ٤مًمح
اعمستٗمٞمديـ ُمـ حمٜم٦م الرادً .مذًمؽ يستٖمؾ ه١مالء ىمّمـ٦م احلـ٥م سمـلم اسمـراهٞمؿ
وقم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمٗمران ،اًمتل سمؼماء ٤م وطمسـٜمٝم٤م ؾمـتٙمقن واطمـدة ُمــ وـح٤مي٤م
االوٓمٝم٤مد االٟمٙمِم٤مري .وشمٚمٗمؼ السمراهٞمؿ ٛمـ٦م هـدومٝم٤م إسمٕمـ٤مده قمــ قم٤مئِمـ٦م
وإيداقمف اًمسجـ .ومتٜمٝمل قم٤مئِم٦م طمٞم٤م ٤م سم٤مٟمتح٤مره٤م همرىمـ ً٤م ذم "سمـردى" ًمتْمـع
سمذًمؽ طمدا ًمٚمٕم٤مر اًمذي أص٤مهب٤م.
سمٛمرور اًمزُمـ شمٜمتٝمل اعمدة اًمتل طمـدده٤م اًمـقازم ًمٚمٗمالطمـلم 2وشمّمـبح ُمٚمٙمٞمـ٦م
أراوٞمٝمؿ ًمدى حتّمٚمداري٦م اًمقازم .طمٞمٜمٝم٤م يٙمقن ختٚمٞمص اًمبالد ُمـ الراد أُمر ًا
رضوري ً٤م .ومٞمٚمجـ٠مون إمم "إسمـراهٞمؿ اًمٕمٓمـ٤مر" إلٟم٘مـ٤مذ األراي اًمتـل صـ٤مروا
يٛمٚمٙمقهن٤م 2وخيرضمقٟمف ُمـ اًمسجـ.
سمٞمٜمام ي٘مػ اًمتج٤مر هلؿ سم٤معمرص٤مد 2ويبدأ ساع آظمر وضمديد ،وم٤مًمٗمالطمقن اًمذيـ
وم٘مدوا ُمٚمٙمٞمتٝمؿ يّمبحقن ود ختٚمٞمص اًمبالد ُمـ اعمحٜم٦م.
خيقض إسمراهٞمؿ ساقم ً٤م ُمرير ًاُ ،مٕمتؼما أن اخلالص ُمـ الراد وإقمـ٤مدة احلٞمـ٤مة
إمم اًمبٚمد ،هق اعمٝمؿ ذم اًمقىم٧م احل٤مرض.
هٙمذا ٟمرى أٟمٗمسٜم٤م أُم٤مم ؿمبٙم٦م ُمـ اًمٍماقم٤مت اًمدراُمٞم٦م واًمت٤مرخيٞمـ٦م ،اًمتـل
شمس٤مقمد قمغم شم٘مديؿ شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م واألطمـداث اًمتـل ُمـرت قمـغم اًمـبالد أصمٜمـ٤مء
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احلٙمــؿ اًمٕمــثامين .وفمٝمــقر وشمِمــٙمؾ اًمــققمل اًم ـذي أودى سمتٚمــؽ اعمرطمٚمــ٦م
واًمٜمٝمقض ُمـ ذاك اًمٕمٍم.
ًمـ يٗمل هذا اًمٕمرض سم٤مإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمدراُمٞم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم سمذرة هذه األطمداث،
وٟمحـ ٟمدرك أٟمٜم٤م ؾمقف ٟم٘مدم قمٛمال دراُمٞم٤م سم٤مًمدرضمـ٦م األومم 2يٕمتٛمـد طمٙم٤ميـ٦م
رئٞمسٞم٦م 2وطمٙم٤مي٤مت شمدور ذم ومٚمٙمٝم٤م.
إو٤موم٦م ًمذًمؽ صمٛم٦م ـمٛمقح ذم ومحقى احلٙم٤ميـ٤مت اًمتـل ؾمـٜم٘مدُمٝم٤م ،هيـدف إمم
شم٘مديؿ اًمٙمثػم ُمـ القاٟم٥م اًمٗمٜمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم.
ؾمٜمتٕمرف قمغم ومٝمد اًمذي ؾمٞمٙمقن أطمد اًمِمخّمٞم٤مت 2اًمتـل متـتٝمـ اعمقؾمـٞم٘مك
واًمٖمٜم٤مء ومتٚمؽ ُمٓم٤مُمح ومٜمٞم٦م ىمقي٦م .يمام أن أسمق قمٞمد ؿمخّمٞم٦م أظمرى شمٚمٕم٥م دور ًا
ُمٝمام ذم احلدث اًمدراُمل وشمٕمٙمـس ال٤مٟمـ٥م اًمقضمـداين واألظمالىمـل واًمٗمٜمـل
حلٞمــ٤مة جمتٛمٕمٜمــ٤م ذم شمٚمــؽ اًمٗمــؽمة .طمٞمــ٨م شمتٜم٘مــؾ هــذه اًمِمخّمــٞم٦م سم٤موــٓمٝم٤مد
االٟمٙمِم٤مري٦م ًمفُ 2مـ ُمٝمٜمـ٦م إمم أظمـرى .ذم سمدايـ٦م اعمسٚمسـؾ يٛمـتٝمـ أسمـق قمٞمـد
"إؿمٕم٤مل ُمّم٤مسمٞمح اًمٓمرق" ويتحقل قمؼم األطمداث إمم "يمرايمقزايت" صمـؿ إمم
"طمٙمقايت" ذم اعم٘م٤مهل ،صمؿ إمم ُمٕمٚمـؼ أظمـرس ذم دمقاًمـف ظمٚمـػ "صـٜمدوق
اًمٕمج٤مي٥م".
يٕمتٛمد اًمٕمٛمؾ ُمـذيمرات "اًمبـديري احلـالق" ُمٜمٓمٚم٘مـ٤م ومٙمريـ ً٤م وومٜمٞمـ ً٤مً ،مٙمــ
االظمالص ًمٚمبٞمئ٦م واًمٕمٍم ؾمٞمٙمقن ُمٜمٓمٚم٘م٤م ًمٚمخٞم٤مل اًمدراُمل 2إلظمراج اًمٕمٛمؾ
ُمـ اًمت٤مريخ إمم اًمٗمـ.
***
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5/4
الفسجح الشعثيح.
ُمنموع ًمسٝمرة شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م همػم دوري٦م 31 .دىمٞم٘م٦م.
حت٘مٞمؼ قمٛمر أُمػماالي  -حمٛمد ُمٚمص.
الفكسج0
سمٕمٞمد ًا قمـ اًمسٛم٦م اًمِم٤مئٕم٦م عمٗمٝمقم "أقمرف سمٚمـدك"ٟ 2مسـٕمك ًمتجسـٞمد اًمٗمٙمـرة
ذا ٤م سمام شمٕمٜمٞمف ُمـ سمٕمد وقمٛمؼ خمتٚمٗملم .وُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمتٕمريـػ سم٤مألؾمـ٤مًمٞم٥م اًمتـل
قمؼم ومٞمٝم٤م اإلٟمس٤من قمـ ٟمٗمسف ،وقم٤معمف وطم٤مضم٤مشمف اًمقضمداٟمٞم٦م ذم اعم٤مي وذم احل٤مرض.
اًمٖم٤مي٦م اًمتل ٟمتقظم٤مه٤م ذم هذا اًمتٕمريػ 2اًمٙمِمػ قمـ اًمٓم٤مىم٤مت اعمبدقم٦م ًمإلٟمس٤من
يمٗمرد ًمف قم٤معمف وسمٞمئتف اخل٤مص٦م 2ويمجامقم٦م هل٤م ذم قمٞمِمٝم٤م اعمِمؽمك ـم٤مىم٤م ـ٤م اًمٗمٜمٞمـ٦م
واعمٝمٜمٞم٦م 2وقم٤مدا ٤م وىمٞمٛمٝمـ٤م وشم٤مرخيٝمـ٤م اًمِمـٕمبل .ممـ٤م يتـٞمح شمقصمٞمـؼ وشمسـجٞمؾ
أرؿمٞمػ ظم٤مص ذو ُمٜمحك ومٜمل.
ُمـ اعمالطمظ أن سمٕمض اعمٔم٤مهر اإلضمتامقمٞم٦م قمٗم٤م قمٜمٝم٤م اًمـزُمـ أو ذم ـمري٘مٝمـ٤م إمم
اًمزوال .يمذًمؽ هٜم٤مك سمٕمض احلرف اًمِمـٕمبٞم٦م ىمـد اٟم٘مروـ٧م أو قمـغم وؿمـؽ
االٟم٘مراض .وهٜم٤مك أؿمٞم٤مء ذم اإلسمـداع اإلضمتامقمـل ُمـ٤م شمـزال جمٝمقًمـ٦م أو همـػم
ُمٕمرووم٦م سمِمٙمؾ واؾمع .ورسمام مل شمٕمد شمثػم اٟمتب٤مهٜم٤م القمتٞم٤مدٟم٤م قمٚمٞمٝم٤مً 2مٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م
يقُم ً٤م ضمزء ًا ُمـ ُمٕمرومتٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م.
وم٠مؿمــٙم٤مل اًمتٕمبــػم اًمِمــٕمبٞم٦م ذم األومــراح أو األطمــزان أو األقمٞمــ٤مد ،وأؿم ـٙم٤مل
’اًمٗمرضم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م يقُم ً٤م ُم٤م ذم اًمريػ أو اعمديٜم٦م يمثػمة 2وهل شمتٕمرض اًمٞمـقم
ًمٚمتٖمٞمػم أو اًمتِمقيف...وشم٘مدم اًمٞمقم سمسٓمحٞم٦م دمٕمٚمٝم٤م ُم٤مدة "ًمٚمٓمراوم٦م" اعمبتذًمـ٦م2
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إمم احلد اًمذي جيٕمؾ اًمٜم٤مس شمتٜمّمؾ ُمٜمٝم٤م سمدالً ُمـ اقمتب٤مره٤م ضمزءا ُمـ اًمـؽماث
اًمِمٕمبل ٟمٗمتخر سمف.
املنهج0
ٟمسٕمك إمم شم٘مديؿ ؾمٝمرة ومٜمٞم٦م شمست٘مٓم٥م الٛمٞمع .هيٛمٜم٤م ُمـ ظمالهل٤م أن ٟمٕمٞمـد
إٟمت٤مج اًمٔم٤مهرة اًمِمٕمبٞم٦م سمٛمٕم٤مل٦م سمٍمي٦م شمثػم اإلهتامم واعمت٤مسمٕم٦م.
ًمٙمؾ فم٤مهرة وُمٚمٛمح ؿمٕمبل طمرذم أو ُمقؾمٞم٘مل أو سمٞمئقي 2ؾمٞمٙمقن هل٤م اؾمٚمقب
ظم٤مص هب٤م ذم اًمٕمرض .وؾمٜمٝمتؿ هب٤م أيم٤مٟم٧م ومردي٦م أو مج٤مقمٞمـ٦م 2وؾمـقاء يم٤مٟمـ٧م
ذات ـمـ٤مسمع ـم٘مـقد أو إطمتٗمـ٤مزم ،أو اٟمتٛمـ٧م إمم اًمت٘م٤مًمٞمـد أو إمم اًمٗمرضمـ٦م أو
احلٙم٤مي٦م اًمِمٕمبٞم٦م أو اخلراوم٦م.
وؾمتبٜمك سم٠مدوا ٤م وآال ـ٤م اعمقؾمـٞم٘مٞم٦م 2وسم٤مألهمـ٤مين واألؿمـٕم٤مر واألُمثـ٤مل اًمتـل
ٟمتج٧م قمٜمٝم٤م.
الشكل0
شمٕمتٛمد يمؾ ؾمٝمرة قمغم شم٘مديؿ فم٤مهرة واطمدة 2ويستٜمد أؾمٚمقب اًمٕمرض إمم
اؾمت٘م٤مء اًمٓمري٘م٦م ُمـ اعمقوقع ٟمٗمسفً .مٙمـ ال سمد أن شمٙمقن سمذا ٤م "ومرضم٦م"ً .مـ
يٙمقن هٜم٤مك أي ضمزء ُمـ اًمٕمرض ي٘مـقم قمـغم اًمٕمٗمقيـ٦م أو اًمسـجٞم٦م .ومٕمٜمٍمـ
اإلصم٤مرة واًمتِمقيؼ أو اعمتٕم٦مً 2مـ يٙمقن ذم أؾمٚمقب اًمٕمـرض وم٘مـط 2سمـؾ ذم ُمـ٤م
ٟم٘مدُمف سمحد ذاشمف 2عم٤م ًمف ُمـ اًمٖمراسم٦م .ويٜمٓمٚمؼ ُمــ أن اإلسمـداع اًمِمـٕمبل حيٛمـؾ
دائ ًام ٟمزوقم ً٤م أصٞم ً
ال ًمٚمؽمومٞمف قمـ اًمذات والامقم٦م ذم آن واطمد.
ـمري٘م٦م اًمٕمرض ؾمقف شم٘مقم قمغم أؾم٤مس أن اعمقوقع يٕمرض ٟمٗمسـف دون أي
شمٕمٚمٞمؼ أو طم٤مضم٦م ًمٚمتدظمؾ ُمـ ـمرومٜم٤م.
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التنفير0
اًمتّمقير ظم٤مرج اإلؾمتديق طمرص ً٤م قمغم اًمنقم٦م وختٗمٞمػ اًمتٙمٚمٗمـ٦م اعم٤مًمٞمـ٦م.
وٟمٕمت٘مــد أن هــذه اًمســٝمرات ؾمــتٙمقن صــ٤محل٦م ًمٚمٕمــرض اعمحــكم واًمتســقيؼ
اخل٤مرضمل.
منىذج0
طسائف جحا.
رطمٚم٦م اًمبح٨م قمـ ضمح٤م.
يٚمٗم٧م ٟمٔمرٟم٤م يمثػم ًا ضمحـ٤م يمِمخّمـٞم٦م أدريمـ٧م روح اًمقضمـدان اًمِمـٕمبل2
وطمقًم٧م اعم٠مؾم٤مة إمم ُمٚمٝم٤مة.
إن زاوي٦م اًمرؤي٤م اًمتل شمتبدى ذم ـمرائػ هذه اًمسػمة اًمِمٕمبٞم٦م 2شمٕمـؼم قمــ ذاك
اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمْمحؽ واًمبٙم٤مء ذم ُمقاضمٝم٦م أقمب٤مء احلٞم٤مة.
ًم٘مد اؾمتٓم٤مع ضمح٤م أن خيٚمؼ ُمـ ٟمٗمسف ؿمخّمٞم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ ؿمخّمـف .وهـذه
اًمِمخّمٞم٦م شمقاضمف اعمقاىمػ وشمتٗمرج قمغم ذا ٤م وشمسخر ُمٜمٝم٤م .وم٤مٟمدُم٤مج اإلٟمس٤من
ذم اعمقىمػ يْمـٜمٞمف ،وظمروضمـف ُمٜمـف وومرضمتـف قمـغم ٟمٗمسـف ينـي قمٜمـف وىمـد
يْمحٙمف.
***
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إهن٤م اًمراسمٕم٦م واًمثالصمقن ُمـ اًمٕمٛمر.
ُم٤مذا سمٕمد؟!.
اخلٞمب٦م أم اإلٟمٙمس٤مر؟!.
شمبدو اًمٗمرص قم٤مئٛم٦م 2وأؿمبف سمـ"ضمزرة" ُمٕمٚم٘م٦م أُم٤مُمٜم٤م حتروٜم٤م قمغم االٟمـدوم٤مع2
ومٜمٚمٝم٨م ًمإلُمس٤مك هب٤مً 2مٙمٜمٝم٤م شمبتٕمد يمٚمام ُمْمٞمٜم٤م وراءه٤م.
طملم شمٚمقح اًمٗمرص٦م ذم األومؼ وشمرشمٕمش روطمل سم٤مألُمؾ 2هقم٤من ُمـ٤م شمتٙمِمـػ
أوه٤مُمٝم٤م.
مل أقمد أقمرف يمٞمػ أٟمجق ُمـ طم٘مقل األًمٖم٤مم اًمتل ٟمٕمٞمش داظمٚمٝم٤م.
أضمٚمس إمم ـم٤موًمـ٦م اًمٙمت٤مسمـ٦م ؾمـ٤مقم٤مت ُمٓمقًمـ٦م ،أراضمـع ،أؾمـؽمضمع ،أقمٞمـد
اعمراضمٕم٦م .ومتٜمزًمؼ األؿمٞم٤مء ُمـ سملم يدي وشمتِمٔمك ىمٓمٕم ً٤م ضم٤مرطم٦م 2ومتبدو اًمسٞمٜمام
ؾمديام حيرق قمٞمٜمٞمل.
إٟمٜم٤م اًمٞمقم يمٚمٜم٤م ذم طم٤مًم٦م شم٤مئٝم٦م وقمٜمٞمٗم٦م وقمدواٟمٞم٦م .اًمٜم٤مس ُمسـتٚمب٦م وُمٙمتٔمـ٦م
سم٤مًمٖمٞمظ وهم٤مرىم٦م ذم هل٤مث وراء ًم٘مٛم٦م اًمب٘م٤مء قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة.
أُمٌم ذم اًمِم٤مرع ومٞمبدو زم اًمقاىمع ُمت٘مرطم ً٤م وُمٖمٓمك سم٤مًمبثقر.
شمتحٗمر اًمٓمرىم٤مت وشمؽمك 2شمتخٚمع أيمِم٤مك وشم٘مـ٤مم سمـدال ُمٜمٝمـ٤م أيمِمـ٤مك أظمـرى.
أصح٤مب اًمديم٤ميملم احل٤مئرون يبدًمقن يمـؾ يـقم اًمـديٙمقر واًمبْمـ٤مئع .يٗمـتح
أطمدهؿ ديم٤مٟمف ًمبٞمع اعمالسمس ال٤مهزة اًمٞمقم ،وهمدا حيقًمـف ًمبٞمـع اًمسـٜمدويتش،
وسمٕمد همد ًمبٞمع اًمٕمّمػم ،صمؿ ال جيد ؾمبٞمال إال سمـ٠من يتحـقل ًمبقشمٞمـؽ ًمٚمبْمـ٤مئع
اعمٝمرسم٦م 2وسمٕمده٤م ال ُمٗمر أُم٤مُمف إال سم٤مًمتحقل ًمبٞمع اعمالسمس اعمستٕمٛمٚم٦م 2صمؿ شمٗم٤مضم٠م
ذم يقم آظمر وىمد شمّمدرت "اًمبقشمٞمؽ" ُمِمقاة شمتٚمٔمك اًمٗمراري٩م سمٚمٝمٞمبٝم٤م.
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ٟمٜمٖمٛمس ذم اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل يمؾ يقم .ه٤م ىمد ُم٣م أرسمـع ؾمـٜمقات وٟمحــ ال
ٟمٙمؾ وال ٟمٛمؾ ُمـ إقمٓم٤مء اًمقىم٧م ًمٚمٜم٤مدي طمْمقر ًا ومم٤مرؾم٦م يقُمٞم٦م.
أطمدصمٜم٤م ذم ُم٘مر اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل ص٤مًم٦م قمرض ُمـ الرء 2ومٜمٜمٔمـػ اًمّمـ٤مًم٦م،
ٟمّمٚمح اًمٙمٝمرسمـ٤مءٟ ،متـدسمر األُمـقال إلقمـ٤مدة وصـؾ اخلـط اًمتٚمٞمٗمـقينٟ ،مٓمـكم
الدرانٟ ،مجٗمػ اعمٞم٤مه اعمتجٛمٕم٦م ُمـ اعمج٤مرير أو األُمٓم٤مرٟ .مبح٨م قمـ األومالم
ًمٕمروٝم٤م ،وٟمحٛمٚمٝم٤م قمغم أيمت٤مومٜم٤م وٟمدقمق اًمرىم٤مسم٦م ًمرىم٤مسمتٝم٤مٟ .مٙمت٥م وٟمٓمبع وٟمقزع
اًمٜمنمات وٟمبٞمع سمٓم٤مىمـ٤مت اًمـدظمقلٟ ،مٕمـرض اًمٗمـٞمٚمؿٟ ،مٜمـ٤مىمش األومـالم ُمـع
الٛمٝمقر ،صمؿ ٟمحٛمؾ األومالم قمغم أيمت٤مومٜم٤م ُمـ ضمديد ًمٜمٕمٞمده٤م ُمــ طمٞمـ٨م أشمٞمٜمـ٤م
هب٤م .ويقُمٞم٤م ُمٝمامت ـم٤مرئ٦م وأظمرى ضمديدة ال ختٓمر قمغم اًمب٤مل.
ٟمبتسؿ ًمٗمالن ذم طملم ٟمِمتٝمل أن ٟمبّمؼ ذم وضمٝمفٟ ،مزور ومالن ذم طمـلم ٟمِمـتٝمل أن
ٟمرُمل سمف ذم اىمرب ُم٘مؼمةٟ .مٕمد ُمقائد اًمٓمٕم٤مم ذم ُمٜم٤مزًمٜمـ٤م قمـغم اًمـرهمؿ ُمــ ضمققمٜمـ٤م.
ٟمس٤مهر ُمـ ٟمِمتٝمل أن ٟم٘مدم ًمف اًمسؿ ًمٞمتجرقمف ُمثٚمام يم٤من ىمد ضمرقمٜم٤م ُم٤م هق أيمثر ُمٜمف.
شمرى هؾ ٟمحـ ٟمرى اًمقاىمع ُم٘مٚمقسم ً٤مقمغم ىمٗم٤مه؟!
أم هق ومٕمال هٙمذا؟
ي٘مقل سم٤مزوًمٞمٜمل اًمٕمٔمٞمؿ ذم ومٞمٚمٛمف "أي٤مم ؾم٤مدوم اعمئ٦م واًمٕمنمون":
أن اًمٗم٤مؿمٞم٦م هل اًمٚمحٔم٦م األظمػمة عم٘م٤موُم٦م قمجـز اًمؼمضمقازيـ٦م .وهـل اًمٚمحٔمـ٦م
اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمستدقمل ومٞمٝم٤م اًمؼمضمقازي٦م ًمٚمٛمرة األظمػمة اًمٓمب٘مـ٤مت اعمسـحقىم٦م
ًمت٘مػ سمج٤مٟمبٝم٤م ؾم٤مقم٦م ُمق ٤م ...ومتٗمتح ًمٚمٛمرة األظمػمة أيْم٤م أسمقاهبـ٤م أُمـ٤مم هـذه
اًمٓمب٘م٤مت اًمدٟمٞم٤م ًمٚمّمٕمقد اضمتامقمٞم٤م قمؼم "اًمٕمسٙمرة".
وهذه اًمٓمب٘م٤مت اعم٘مٝمـقرة 2ال شمـرى ذم هـذا اًمّمـٕمقد إال حت٘مٞم٘مـ٤م ألطمالُمٝمـ٤م
الٜمسٞم٦م ذم اًمتحٙمؿ ذم أضمس٤مد اآلظمريـ.
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دظمٚم٧م ُمٙمت٥م اعمدير اًمٕم٤مم وظمٓمقت ٟمحقه ىم٤مئال:
 إذا مل أقمط ومرص٦م ًمٕمٛمؾ ومٞمٚمؿ 2وم٢مين...ومٚمؿ أضمد ُم٤م أىمقًمف ذم وقمٞمدي أو ديدي هذا!.
اسمتسؿ اعمدير اًمٕم٤مم وىم٤مل ُم٤مزطم ً٤م وهق يدقمقين ًمٚمجٚمقس:
 ؿمق ه٤مإلومتت٤مطمٞم٦م اًمّمب٤مطمٞم٦م ذم هذا اًمٗم٤مشمح!ـمٚم٥م اًم٘مٝمقة وُمٕمٝم٤م ؾم٠مًمٜمل:
 ُم٤م هق اًمٗمٞمٚمؿ اًمذي شمريد؟ىمٚم٧م:
 أريد أن أروي طمٞم٤مة ُمٕمٚمٛم٦م 2ظمالل يقم ُمـ طمٞم٤م ـ٤م سمـلم اًمبٞمـ٧م واًمِمـ٤مرعواعمدرؾم٦م.
وم٘م٤مل:
 ُمقاومؼ! .ارومع زم اًم٘مّم٦م واًمتّمقر واعمٞمزاٟمٞم٦م!.ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ىمدُم٧م ًمرئٞمس دائرة اإلٟمت٤مج:
"املعلوح".
اىمؽماح ًمتح٘مٞمؼ ومٞمٚمؿ روائل ـمقيؾ يٜمٗمذ سم٠مؾمٚمقب اًمٗمٞمٚمؿ اًمتسجٞمكم.
اًمٓمقل  11دىمٞم٘م٦م.
ُ 91مؿ.
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الفكسج0
اًمتٕمرف قمغم صقرة اإلٟمس٤من ذم سمٚمدٟم٤م 2ورؾمؿ ُمالحمـف وأومٙمـ٤مره 2ورصـد
شم٠مُمالشمف وقم٤معمف اًمقضمداين.
ٟم٘مقم هبذا ُمـ ظمالل شمٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞمـ٦م 2وُمراوم٘متـف ذم اًمبٞمـ٧م واًمٕمٛمـؾ
واًمِم٤مرعً 2مٜمٙمتِمػ ٟمٔمرشمف ًمٜمٗمسف وًمٕم٤معمف اخل٤مص 2وٟمٔمرشمف عم٤موـٞمف وشمّمـقره
عمست٘مبٚمف.
احلٙم٤مي٦م اًمتل ؾمٜمروهي٤م هل طمٙم٤مي٦م اعمٕمٚمٛم٦م هٞمٗم٤مء .وهل إُمرأة ذم اًمثالصمٞمٜمٞمـ٤مت2
اشمْمح٧م أُم٤مُمٝم٤م طمٞم٤م ٤م 2ومل يٕمد ًمدهي٤م أهقاء أو أطمالم شمٕمٞمش قمٚمٞمٝم٤م.
ًم٘مد درؾم٧م واؾمتٓم٤مقم٧م أن شمّمبح ُمٕمٚمٛم٦م 2صمـؿ شمزوضمـ٧م وأٟمجبـ٧م ـمٗمٚمٞمٝمـ٤م
اًمٚمذيـ مل يٕمقدا صٖمػميـ.
ه٤م هل اًمٞمقم أُم٤مُمٜم٤م شمٕمٞمش ُمستٖمرىم٦م ذم احلريم٦م وذم اًمٕمٛمؾ 2وشم٘مـقم سم٤مألقمبـ٤مء
اًممروري٦م ًمٚمٛمدرؾم٦م واًمبٞم٧م واألوالد.
اعمراوطم٦م سملم اًمبٞم٧م واًمِم٤مرع واعمدرؾم٦م وسم٤مًمٕمٙمس 2شمِمٙمؾ اًمٜمسٞم٩م األؾمـ٤مد
ألطمداث اًمٗمٞمٚمؿ .وإذا يمٜم٤م ؾمٜمٜمت٘مؾ ذم حلٔم٤مت ُمـ٤م إمم أُمٙمٜمـ٦م أظمـرى يمٛمٜمـزل
أه ٤م 2أو إمم ُمٙم٤من قمٛمـؾ زوضمٝمـ٤م 2وم٢مٟمٜمـ٤م ؾمـٜمٗمٕمؾ ذًمـؽ إلهمٜمـ٤مء احلـدث
اًمداظمكم واًمقضمداين.
ًمـ ٟمروى ؾمػمة طمٞمـ٤مة هٞمٗمـ٤مء 2ومٝمـذا ًمـٞمس هـدف اًمٗمـٞمٚمؿ .وًمــ ٟمـروي
ُمِم٤ميمٚمٝم٤م أو اٟمٕمٓم٤موم٤مت طمٞم٤م ٤م 2سمؾ ٟم١مـمر أٟمٗمسٜم٤م ُمٕمٝم٤م وذم قم٤معمٝم٤م اًمداظمكم ُمــ
اًمٖمروب إمم اًمٖمروب.
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ُمٗمردات شمٕمبػمٟم٤م هل ُمٗمردات طمٞم٤م ٤م:
اإلؾمـتٞم٘م٤مظ .ؾمـ٤مقم٦م اًمتٜمبٞمـف ،أوراق ُمــذايمرات شمالُمٞمـذه٤م ،ـمٕمـ٤مم ًمألـمٗمــ٤مل
وًمٚمٙمب٤مر .صقت ـمٜمجرة اًمبخ٤مر ،اًمبـ٤مص ،ضمـرس اعمدرؾمـ٦م ،ومٜمجـ٤من ىمٝمـقة
اًمزوج ،ؾمٜمدويش ظم٤مص هب٤م ذم طم٘مٞمبتٝم٤م الٚمدي٦م.
الثناء.
إذا يمٜم٤م ؾمٜمستٕمػم ُمـ اًمٗمٞمٚمؿ اًمتسجٞمكم أؾمٚمقسمف وإُمٙم٤مٟمٞم٤مشمف ،ومسقف ٟمسـٕمك
أيْم٤م إمم اؾمتٕم٤مرة طمرارة اًمتٕمبػم اًمقصم٤مئ٘مل اًمذي جيٕمؾ اًمبٜمـ٤مء اًمـدراُمل ي٘مـقم
قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اعمِم٤مهد اًمدراُمٞم٦م اًمّمٖمػمة .اًمتل شمِمٙمؾ يمـؾ ُمٜمٝمـ٤م ظمٚمٞمـ٦م ذم
اًمبٜم٤مء اًمٕم٤مم.
ًمـ شمٙمقن اًمدراُم٤م هل األطمداث االؾمتثٜم٤مئٞم٦م أو اعم٠مؾم٤موي٦م 2سمؾ ؾمٜمتتبع اًمٕم٤مدي
ضمد ًا واعم٠مًمقف مت٤مُم ً٤م .ومرشم٤مسم٦م احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م ذم طمٞم٤مة هٞمٗم٤مء واطمـدة
ُمـ هذه اًمٕمٜم٤مس اًمتل سمٛمجٛمؾ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م 2ؾمتِمٙمؾ سمٜمـ٤م ًء دراُمٞمـ ً٤م .وإذا يمـ٤من
اًمند ؾمٞمٕمزل اًمزوج 2ومٝمذا ال يٕمٜمل همٞم٤مسمف 2وال ٟمريد أن ٟم٘مدم صـقرة ٟمٛمٓمٞمـ٦م
قمٜمف ،ومٝمق ًمٞمس اًمٜم٘مٞمض وال األىمؾ ؿمٗم٤مومٞم٦م ُمٜمٝم٤م .وال ٟمسٕمك إمم حتقيؾ اعمسـ٤مر
احلٞم٤ميت ًمٚمٗمٞمٚمؿ إمم دراُم٤م ؿمخّمٞم٦م.
اًمٗمٞمٚمؿ هق احلٞم٤مة ،اًمقاىمع ،اًمٔمروف ،احلـ٤مرض ،األهة ،اًمٌمـء الٛمٞمـؾ،
اًمٚمحٔم٤مت اعمتٕمب٦م دون اٟمٙمسـ٤مرات أو ُمٜمٕمٓمٗمـ٤مت 2أي دون اًمسـ٘مقط ذم ُمـ٤م
اقمت٤مدت اًمسٞمٜمام ـمرطمف أو اقمتب٤مره الدير سم٠من يٙمقن ُمقوققم٤م ًمٗمٞمٚمؿ أو رواي٦م
أو قمٛمؾ ومٜمل.
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األسلىب0
إذا شمقومرت ؿمخّمٞم٤مت ذم اًمقاىمع يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمٚمٕم٥م األدوار اًمرئٞمسٞم٦م :أي
هٞمٗم٤مء 2اًمزوج 2واًمدة هٞمٗم٤مء 2صدي٘متٝم٤م ذم اعمدرؾم٦مُ 2مراهؼ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم ُمـ
قمٛمره .ومسٞمٙمقن هق اخلٞم٤مر األومْمؾ سمدال ُمـ اعمٛمثٚملم اعمحؽموملم.
ؾمٞمتؿ اًمتّمقير ذم أُم٤ميمـ واىمٕمٞم٦مً 2مـ ٟمحت٤مج إمم أي ٟمقع ُمـ اًمديٙمقر .يمام ُمـ
اًممروري اقمتامد جمٛمققمـ٦م ومٜمٞمـ٦م صـٖمػمة ًمٚمتّمـقير 2شم٘متٍمـ قمـغم اًمٕمٜمـ٤مس
اًممروري٦م ضمدا .ىمد ال شمتٕمدى مخس٦م أؿمخ٤مص.
ؾمٜمٕمتٛمد أؾمٚمقب اًمٚم٘مٓم٦م – اعمِمٝمد .واعمقٟمت٤مج أصمٜم٤مء اًمتّمقير داظمـؾ اًمٚم٘مٓمـ٦م2
مم٤م ؾمٞمس٤مقمد ذم اعمح٤مومٔم٦م قمـغم األؾمـٚمقب اًمتسـجٞمكم 2واًمنـقم٦م ذم اإلٟمجـ٤مز
وختٗمٞمض شمٙم٤مًمٞمػ.
قمدد أي٤مم اًمتّمقير  21يقُم ً٤م.
اًمتٙمٚمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمت٘مديري٦م هل  33031ل.س".
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اإلًتظاز
يمتب٧م ذم ُمٗمٙمريت:
"أشمس٤مءل أطمٞم٤مٟم٤م عم٤مذا ضمٕمٚم٧م اعمرأة سمٕمد هزيٛم٦م طمزيـران ذم ومـٞمٚمؿ "اًمٞمـقم
اًمس٤مسمع" 2هل اًمتل شمٙمتِمػ همرسمتٝم٤م ذم اًمقاىمع اًمذي ٟمزطم٧م إًمٞمـف سمٕمٞمـد ًا قمــ
ذايمر ٤م؟! .وشمرومض اًمب٘م٤مء ذم ُمٙم٤من ال دمد ٟمٗمسٝم٤م ومٞمف؟!.
عم٤مذا ضمٕمٚم٧م اعمرأة ذم ومٞمٚمؿ "ىمٜمٞمٓمرة " 97هل اًمتل شمٕمـقد ًمٚم٘مٜمٞمٓمـرة وشمبحـ٨م
قمـ ذايمر ٤م سملم أٟم٘م٤مض اًمقاىمع! وشمِمٕمر وهل ذم ُمٙم٤من ذايمر ٤م يم٠مهن٤م وضمدت
ٟمٗمسٝم٤م ومت٘مرر اًمب٘م٤مء رهمؿ اًمدُم٤مراًمذي حيٞمط هب٤م.
عم٤مذا أقمقد اًمٞمقم ُمـ ضمديد إمم اعمرأة قمؼم هذه اعمٕمٚمٛم٦م؟!
يب قمـ طمس٤مؾمـٞم٦م ىمـ٤مدرة قمـغم اًمٜمٗمـ٤مذ ذم
شمرى هؾ اعمرأة سم٤مًمٜمسب٦م زم شمٕمبػم أد ٌ
اًمقاىمع اًمذي ٟمٕمٞمِمف 2وأشمٙمئ قمٚمٞمف ًمٚمتٕمبػم قمٜمف؟!.
اًمرهمب٦م سم٤مًمٕمقدة إمم اعمرأة "اعمٕمٚمٛم٦م" شمبدو زم أيْم ً٤م ألهن٤م اًمٜمٛمقذج األيمثر شمٕمبػم ًا
قمـ اإلؾمتالب ذم هذا اًمقاىمع.
ًمذًمؽ أرى ٟمٗمز ُمٜمِمدا إمم اًمت٠مُمؾ ذم قم٤معمٝمـ٤م اًمقضمـداين ذم جمٛمـؾ القاٟمـ٥م
اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م ذم اًمٕمٛمؾ واًمزواج واحل٥م والٜمس.
إين أشمقىمػ اًمٞمقم أُم٤مم صقر ٤م وهل قمغم قمتب٦م األرسمٕمٞمٜم٤مت ويم٠مهن٤م شمِمتٝمل أن
شمتقىمػ يقُم٤م ًمتٜمٔمر إمم طمٞم٤م ٤م وإمم ٟمٗمسٝم٤م 2ال ًمتٕمٞمد اًمٜمٔمر ومٞمام ُم٣م 2وم٘مـد ومـ٤مت
اًمقىم٧م قمغم ذًمؽ 2سمؾ ًمتتس٤مءل وًمتٙمقن ًمدهي٤م "األؾمئٚم٦م" اًمتل مل شمٓمرطمٝمـ٤م قمـغم
ٟمٗمسٝم٤م يقُم ً٤م ُم٤م .ومتٙمتِمػ قم٤ممل اإلُمتث٤مل اًمٖمري٥م اًمـذي يٜمسـ٩م قمٜمٙمبقشمٞمتـف قمـغم
ذاشمٜم٤م .هذه اًمذات اًمتل شمبدو طمٞمٜمٝم٤م "همروم ً٤م "ظم٤موي٦م وُمٖمؼمة ذم داظمٚمٝمـ٤م 2وسم٘م٤ميـ٤م
ُمتٜم٤مصمرة ُمـ حلٔم٤مت دفء قم٤مسمر قمغم قمتب٦م أن يٛمحل ُمـ ذايمر ٤م.
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قمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ 2دمد ٟمٗمسٝم٤م همػم ىم٤مدرة قمغم اًمتقىمػ وُمْمـٓمرة أن شمتـ٤مسمع
احلريم٦م ذم احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م.
أيمت٥م هذا ُمع ٟمٗمز سمحث ً٤م قمـ ظمّمقصٞم٦م ذم ُم٤م أريد اًمتٕمبػمقمٜمف وسمحث٤مقمـ
اًمٗمرادةً .مٕمؾ ٟمّمػ شم٤مريخ اًمسٞمٜمام حيٛمؾ األؾمـئٚم٦م ذا ـ٤مً 2مٙمــ يمٞمـػ زم أن
أظمتٚمػ ذم اًمرؤي٦م واًمتٕمبػم ألضمٕمؾ هذا اعمنموع يٜمتٛمل ًمٚمٜمّمػ اآلظمـر ُمــ
هذا اًمت٤مريخ.
وقمغم األىمؾ حت٘مٞمؼ ومٞمٚمؿ ذي ُمذاق ظم٤مص ذم هذه اًمتجرسم٦م اعمتٕمثرة ذم سمٚمدٟم٤م".
***

ذم ُمٗمٙمرة ظم٤مص٦م سمٛمنموع اًمٗمٞمٚمؿ يمتب٧م:
ظمالل هذا اإلٟمتٔم٤مر ًمٚمٛمقاوم٘م٦م قمغم اًمٗمـٞمٚمؿ 2سمـدأت اًمتحْمـػم اًمِمخصـ
واًمبح٨م قمـ أُمٙمٜم٦م ًمٚمتّمقير 2وقمـ ٟمامذج شمس٤مقمدين ذم إهمٜم٤مء شمّمقري ًمف.
أذيم٧م اًمٙم٤مشم٥م أمحد ىمبالوي ذم شم٠مُماليت .ومتخٚمؼ ذم شم٠مُمٚمٜم٤م ُمٕم ً٤م اًمٕمديـد ُمــ
األومٙم٤مرقمـ زوج اعمٕمٚمٛم٦م وقمٛمٚمف .وختٞمٚمٜم٤م أٟمف يٕمٛمؾ ذم اهل٤مشمػ اآلزم 2ويتٚمٝمـك
ظمالل قمٛمٚمف سمرؾمؿ اًمبٜم٤مي٤مت 2وأدظمٚمٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع اًمٙمٝمرسم٤مء اًمدائؿ قمٜمد اًمٕمِم٤مء.
ومتٜمٞمٜم٤م أن يٙمقن واطمد ًا ُمـ حمريم٤مت طمٞم٤م ٤م أن صبٞم ً٤م ذم سمداي٦م ُمراه٘متف ي٘مع ذم
قمِم٘مٝم٤م .ورسمام هذا اًمّمبل يقىمظ قمٜمده٤م األؿمج٤من 2ويـدومٕمٝم٤م ًمٚمتسـ٤مؤل قمــ
ٟمٗمسٝم٤م .وشمٜمِمد إمم اًمدومؼ اًمٕم٤مـمٗمل قمٜمد هـذا اعمراهـؼ وشمٙمتِمـػ ذا ـ٤م ُمــ
ظمالًمف.
ورؾمٛمٜم٤م ُمِمٝمد ًا سم٠مهن٤م طملم شمٕمقد ُمرة إمم ُمٜمزل أه ٤م 2شمسـتٚم٘مل ذم هيرهـ٤م
اًم٘مديؿ وشمبح٨م ذم اخلزاٟم٦م قمـ رداء ٟمقُمٝم٤م ىمبـؾ اًمـزواج .يمـام ومٙمرٟمـ٤م سمٛمِمـٝمد
ًمتّمحٞمحٝم٤م أوراق اعمذايمرات ظمالل طمْمقره٤م قمزاء ذم أطمد اًمبٞمقت اعمج٤مورة.
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ومٙمرٟم٤م يمذًمؽ أن شمٙمقن اعمدرؾم٦م طمٞم٨م شمٕمٛمؾ 2سمٞم٧م قمتٞمؼ يٕم٤مين ظمٓمر اًمتداقمل
اًمدائؿ .وذم ُمِمٝمد اإلطمتٗم٤مل ذم اعمدرؾم٦م سمٛمٜم٤مؾمب٦م وـمٜمٞم٦م 2شمٜمخٓمػ إمم اًمبٞم٧م
ًمتسٚمؼ اًمٚمحؿ وشم٘مٓمع اخلْم٤مر وشمٕمقد ًمٚمٛمدرؾم٦م.
ًمس٧م أقمرف عم٤مذا أختٞمؾ اًمٜمٝم٤مي٦م 2سم٠من رع إمم اًمبٞم٧م ًمتٓمٗملء اًمٜم٤مرقمـ اًمٓمٕم٤مم
ذم "ـمٜمجرة" اًمبخ٤مر ومتدهسٝم٤م ؾمٞم٤مرة قمسٙمري٦م.
سم٤مإلو٤موم٦م هلذه األومٙم٤مر 2أردت أيْم ً٤م أن أوـمد شمّمقرايت وم٘مررت اًمتامس ُمـع
اًمقاىمع اًمذي أؾمٕمك ًمٚمحدي٨م قمٜمف واالًمت٘م٤مء سمٕمدد ُمـ اعمٕمٚمامت.
***

معؾؿة اشؿفا أمقـة:
"طملم ىمرقم٧م أُمٞمٜم٦م سم٤مب ُمٜمزًمٜم٤م وومؼ اعمققمـد اعمتٗمـؼ قمٚمٞمـف ُمٕمٜمـ٤م ،ومتحـ٧م
اًمب٤مب 2ومؽمددت ذم اًمدظمقل وؾم٠مًم٧م قمـ زوضمتل 2ومنمطم٧م هلـ٤م وهـل قمـغم
قمتب٦م اًمب٤مب أهن٤م حلٔم٤مت وؾمتٕمقد.
شمٚمٙم٠مت ُمتقضمس٦م ُمـ رء ُمدسمر هل٤م 2ومقددت ًمق أقمرف يمؾ ُم٤م ظمٓمر ذم سم٤مهل٤م!.
دظمٚم٧م ُمرشمبٙم٦م.
يم٤مٟم٧م شمرشمدي شمٜمقرة محراء وىمٛمـٞمص أسمـٞمض .وأـمـراف ؿمـٕمره٤م ُمٚمٗمقومـ٦م
دوائر صٖمػمة ويمثٞمٗم٦م .يبدو ُمـ ُمٚمٛمح اًمقضمف أهن٤م ُمـ سمٞمئـ٦م دُمِمـ٘مٞم٦م سمسـٞمٓم٦م2
وأهن٤م اُمرأة متيض ٟمحق قم٘مده٤م اًمراسمع سمال شمقىمد .صمٛم٦م ؿمحقب ُم٤م خيتٚمط سمسٛمرة
ظمٗمٞمٗم٦م 2وؿمٗمت٤مه٤م صم٘مٞمٚمت٤من.
يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م طمتك اآلن يبدي سمسـامت اُمـرأة شمّمـٚمح ًمٚمـدورقمغم اًمـرهمؿ ُمــ
اًمتٝمدل واًم٘مٚمٞمؾ ُمـ االُمتالء.
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مل ٟمستٓمع اًمتحدث إال سمٕمد أن اـمٛم٠مٟم٧م سمٕمقدة زوضمتل .طمٞمٜمٝم٤م ضمٚمسـ٧م قمـغم
ـمرف ُم٘مٕمد واـمئ 2وسمـلم اًمٗمٞمٜمـ٦م واألظمـرى يم٤مٟمـ٧م شمسـؽم ريمبتٞمٝمـ٤م وشمٕمٞمـد
اًمتٗم٤مومٝم٤م طمقل ٟمٗمسٝم٤م.
ىم٤مًم٧م أُمٞمٜم٦م أٟمف ُمـ األومْمؾ أن شمس٠مًمٜمل 2وأقمرسم٧م أهنـ٤م ال دمٞمـد اًمٙمـالم قمــ
ٟمٗمسٝم٤م 2وطملم يمٜم٧م أؾم٤مهل٤م يم٤مٟم٧م شمتٝمرب وخترج ُمـ اخل٤مص إمم اًمٕم٤مم سمحٞم٨م
ال شمٗمّمح قمـ ٟمٗمسٝم٤م إال سم٠مومٙمـ٤مر قم٤مُمـ٦م .وطمـلم يمٜمـ٧م أقمٞمـده٤م إمم اخلـ٤مص
واًمِمخص 2يم٤مٟم٧م شمرشمٕمش وشمؽمدد وشمٕمٞمد وشمٙمرر سم٠مٟمف ًمقال صم٘متٝم٤م سمزوضمتل عمـ٤م
أشم٧م وعم٤م سم٤مطم٧م سمٙمٚمٛم٦م.
أُم٤م األؿمٞم٤مء اخل٤مص٦م اًمتل سم٤مطم٧م هب٤م 2يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م سمام يكم:
متـ٧م ظمٓمقسمتٝمـ٤م ظمـالل دراؾمـتٝم٤م ذم دار اعمٕمٚمـامت واؾمـتٛمرت اخلٓمقسمــ٦م
ؾمٜمقات خلالف طمقل رضورة يمت٤مسم٦م اعم٘مدار اًمـذي يتقضمـ٥م قمـكم دومٕمـف ُمــ
راشمبل ألهكم ؿمٝمري ً٤م 2ويم٤مد أن ال يتؿ هذا اًمزواج سمسب٥م ذًمؽ.
هذه اعمِمٙمٚم٦م ُم٤م شمزال ذم ٟمٗمسٝم٤م طمتك اًمٞمقم .وحتس أن هذه اًم٘مِم٦م اًمتل يٛمٙمـ
أن شم٘مّمؿ فمٝمر زواضمٜمـ٤م طمتـك هـذه اًمٚمحٔمـ٦م .زوضمـل همـػم ـمٛمـقح وهمـػم
ُمقهقب سمٌمء 2ومهقُمف آٟمٞم٦م وال يٗمٙمر سم٤معمست٘مبؾ أسمد ًا .مهف األول أن ٟم٠ميمـؾ.
وُمٜمذ زواضمٜم٤م ُم٤م ٟمزال ٟمٕمٞمش ذم اعمٙم٤من ٟمٗمسف.
ًم٘مــد اؾمتســٚمٛم٧م ًمــف مت٤مُم ـ ً٤م 2أقمٓمٞمــف راشمبــل وهــق يتٍمــف 2طمتــك ىمــروش
اعمقاصالت أـمٚمبٝم٤م ُمٜمف .أطمس أين ُمست٤مءة ُمـ ذًمؽ ًمٙمٜمل ىم٤مسمٚم٦م.
أؿمٕمر سم٤مًمْمٞمؼ طملم أرى اًمٜم٤مس شمّمٕمد وٟمحـ ال .وًمٞمس٧م ًمٜمـ٤م قمالىمـ٤مت
اضمتامقمٞم٦م ال ٟمزور وال ٟمزار .أؾمتٞم٘مظ ذم اًمس٤مدؾم٦م سمـدون ُمٜمبـف .أقمـد اًمٗمٓمـقر
وٟمٗمٓمر.
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أظمرج وطمدي ُمـ اًمبٞم٧م 2وذم ـمري٘مـل أؿمـؽمي احل٤مضمٞمـ٤مت وأشمريمٝمـ٤م ًمـدى
اًمب٤مئع .وذم اًمٔمٝمػمة طملم أقمقد آظمذ اعمِمؽمي٤مت وأقمد اًمٓمٕم٤مم .ذم اًمث٤مُمٜم٦م ُمس٤مء
أظمٚمع ًمب٤مس اًمٞمقم وأرشمدي ُمالسمس اًمٜمقم وأٟم٤مم ومقر ًا.
ٟمتِم٤مضمر؟!.
شمِم٤مضمرٟم٤م ُمرة 2ومٗمقضمئ٧م سمف هيقي سمّمٗمٕم٦م قمغم وضمٝمل .واًمسب٥م طمّم٦م أهـكم
ُمـ راشمبل .يقُمٝم٤م ظمرضم٧م ُمـ اًمبٞم٧م وقمدت إمم أهكم 2وم٘م٤مل زم أيب إٟمف ًمٌمـء
ؾمٞمئ ضمد ًا هذا اًمذي طمّمؾ 2وـمٚم٥م ُمٜمل أن أقمقد 2ألن األؾمـقأ أن شمٕمـقدي
إًمٞمٜم٤م ُمٓمٚم٘م٦م 2ومٕمدت".
***

معؾؿة مقشقؼك اشؿفا شعاد.
"ىم٤مًم٧م أرى دائام سم٤مسم٤م سم٤معمٜم٤ممُ 2مـرات يمثـػمة ي٘مقًمـقن أن اعمٞمـ٧م سم٤معمٜمـ٤مم ال
حيٙمل! ًمٙمٜمل أرى أيب حيٙمل وي٠مظمذين ُمِم٤موير ًمٞمسٚمٞمٜمل ويبسٓمٜمل.
أطم٥م سم٤مسم٤م يمثػما .عم٤م شمقرم يم٤من قمٛمري  91ؾمٜم٦م .أطمٞم٤مٟم ً٤م أراه ذم اعمٜمـ٤مم يـقسمخٜمل
ألؿمٞم٤مء يمثػمة وًمٚمٕم٤مدات اًمسٞمئ٦م اًمتل ًمدي! ُمثال أن أر سم٠مظمتل! ودائ ًام سم٘مقل
ًمٜمٗمز ي٤م ري٧م ُم٤م قمٛمٚم٧م هذا اًمٌمء!.
يم٤من اًمب٤مسم٤م رضمال ُمث٤مًمٞم٤م ويٕمٛمؾ ُمدير ُمدرؾم٦م 2وىم٧م شمقرم يمتبقا ذم اًمٜمٕمقة اعمريب
اًمٙمبػم .دائ ًام أشمّمقر أٟمف شمقرم ألين أٟم٤م أقمذسمف.
قمٛمري اآلن صمالصمقن ؾمٜم٦م .يمٜم٧م أطمٚمؿ دائام أن أصبح ُمٕمٚمٛم٦م .قمٜمدُم٤م أؿمـٕمر
سم٤مًمتٕم٥م اًمِمديد أطمس سم٤مًمٜمدم حلٚمٛمل هذاُ .مٕم٤مؿمٜم٤م ىمٚمٞمؾ سمس ال ٟمٕمد وم٘مراء.
أطمس أن اًم٘مٜم٤مقم٦م يمٜمز ال يٗمٜمك .ذم اًمٚمٞمؾ وىم٧م سمريد ٟم٤مم سمٕمد مخس طمّمـص
شمدريس أطمس أن ُمٗم٤مصكم ويدي يقضمٕم٤مين ألين أمحؾ األيمقرديقن وأقمزف
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مخس طمّمص دراؾمٞم٦م .وم٠مرى اًمٜمقـم٤مت اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ُمِمقؿم٦م ذم ٟمقُمل .سم٘مقل
حل٤مزم ًمٞمتٜمل أؾمتٓمٞمع أن ال أداوم ذم اًمٖمدً ،مٙمٜمل سم٘مقل طمرام أوالد اعمدرؾم٦م.
سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتنحي٦م اًمتل شمس٠مل قمٜمٝم٤م 2احلالق هق اًمذي اظمت٤مره٤م زم 2وم٘مد يم٤من ذم
ص٤مًمقٟمف صقرة قمغم الدار ختٞمٚمتٝم٤م ًمِمٕمري ومبدت زم ًمٞمس٧م مجٞمٚمـ٦م 2وم٘مـ٤مل زم
احلالق :همٚمٓم٤مٟم٦م!
سمس أقمٛمٚمٝم٤م ًمِمٕمرك سمتٓمٚمع طمٚمقة!.
سمح٥م اعمقؾمٞم٘مك .أطمٞم٤مٟم٤م أؾمتٖمرب يمٞمػ سمٕمض اًمٜم٤مس طملم يسٛمٕمقن سمٞمتٝمقومـ
حيسقن سم٤مًمّمداع 2سمٞمٜمام أٟم٤م طملم أيمقن أرىم٦م أؾمٛمٕمف وم٠مٟم٤مم.
أطم٥م أؿمٞم٤مء يمثػمة وم٠مشمٜم٤مزل قمٜمٝم٤م ألري أُمل .أًمبس اًمٗمست٤من اًمذي حتبف هل.
أؿمٕمر أين أطم٥م أن أروٞمٝم٤م ويتالؿمك ُم٤م أطمبف وأصػم أطم٥م ُمـ٤م حتـ٥م .ومٝمـل
شمٕم٤مُمٚمٜمل يمٓمٗمٚم٦م 2إذا يمٜم٧م ٟم٤مئٛم٦م شمٖمٓمٞمٜمل 2وعم٤م شمٓمٕمٛمٜمـل سمٞمـده٤م أؿمـٕمر سم٠مؾمـك
وطمزن.
ال أطم٥م أن أيمقن وطمٞمدة 2وأطم٥م أن أقمؼم قمـ أومٙم٤مري وُمِم٤مقمري ومت٘مقل زم
أُمل :هذاهمٚمط! .ـمٚمب٧م ًمٚمزواج ُمرات يمثػمة .اًمذيـ اىمتٜمٕم٧م هبـؿ 2وإذ أُمـل
شمٙمِمػ قمـ قمٞمقهبؿ .وم٠مصػمأراهؿ هبذه اًمٕمٞمقبً 2مدرضم٦م مل يٕمد ًمـدي رهمبـ٦م
سم٠من أشمزوج.
عم٤م سم٘مقل ألُمل ضم٤مي قمكم سم٤مزم أدمقز! .شم٘مقل زم آال شمستحل أن شم٘مقزم هذا!.
إذا طم٤موًم٧م أن أىمقل هل٤م :أل! .شمٕمتؼمين وده٤م وشمٕمت٘مد أن ُمـ يت٘مدُمقا ًمٚمزواج
ُمٜمل هؿ ـم٤مُمٕمقن سمراشمبل 2وشمٕمـ٤مىمبٜمل سمـ٠من ال شم٠مظمـذين ُمٕمٝمـ٤م ذم زي٤مر ـ٤م .وال
شمسٛمح زم االشمّم٤مل سم٤مآلظمريـ.وشمدقمل أهن٤م ال حت٥م اًمٜم٤مس وال حت٥م اعمٕم٤مذة.
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أطمٞم٤مٟم٤م خيٓمر زم أن أومٕمؾ ؿمٞمئ ً٤م ال يروٞمٝم٤م طمتك وًمق سمٌمـء ُمــ اًمالأظمالىمٞمـ٦م2
وأؾمتٓمٞمع ذًمؽ!
أُم٤م هل وم٢مهن٤م شمتقهؿ أين ـمٞمب٦م 2وأن اًمٜم٤مس يٖمِمقين ًمٙمٜمل ًمس٧م يمذًمؽ!
شمٕمت٘مد أين "ُمدودة "! (أي ًمدهي٤م دود ذم أُمٕم٤مئٝم٤مً ،مٙمـ هذه اًمٕمب٤مرة شمسـتخدم
ًمقصػ طم٤مًم٦م اعمرأة اًمتل شمٕم٤مين ُمـ اطمتٞم٤مضم٤مت ٟمٗمسٞم٦م وضمسـدي٦م) .وومروـ٧م
قمكم أن أذب دواء ًمرُمل اًمدود.
***

وذم حم٤موًم٦م اًمتٕمرف قمغم أٟمامط وٟمامذج أظمرى ل٠مت إمم اُمرأة قمٛمٚم٧م زُمٜم ً٤م
ـمقي ً
ال ذم األوؾم٤مط اًمٜمس٤مئٞم٦م ذات اًمبٕمد اًمسٞم٤مد .ومٜمٔمٛم٧م زم ًم٘م٤مء ذم ُمٜمزهلـ٤م
ُمع ُمٕمٚمٛم٦م ذم احلل اًمذي شمسٙمٜمف.
ُمٜمزل هذه اعمرأة ي٘مع ذم وؾمط قمامزم ذم طمل شمسٙمٜمف أيمثري٦م ُمـ األيمراد .وهـق
ُمٜمزل سمسٞمط وحم٤مط سمسقر ىمديؿ.
اؾمتْم٤مومتٜمل ذم همروم٦م همػم ُمٓمٚمٞم٦م.
قمغم الدار اعم٘م٤مسمؾ زم 2إـم٤مر ُمذه٥م ذم داظمٚمف صقرة جمسٛم٦م عم٤مريمس وإٟمجٚمز
وًمٞمٜملم .وضم٤مء زوضمٝم٤م ًمتحٞمتل وهق يرشمدي يمٜمزة محراء .وؿمٕمره ىمّمػم وصمٛمـ٦م
ؿمٞم٥م يتّمػ سمـف قمـ٤مدة اعمٜم٤موـٚمقن ذم طمـزب ؿمـٞمققمل .يم٤مٟمـ٧م ًمـف ُمالُمـح
"اًمٜمٛمس" وذم ٟمحقًمف وصٖمر قمٞمٜمٞمف ،سمدا زم ؿمبٞمٝم ً٤م سمٙمؾ اًمذيـ ُم٤مرؾمـقا قمٛمـ ً
ال
ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م أو ٟم٘م٤مسمٞم ً٤مً ...مٙمـ يمؾ رء ومٞمف يٕمٚمـ قمـ ىمقُمٞمتف اًمٙمردي٦م.
ىم٤مًم٧م زوضمتف أٟمف حم٤مُمل .ويمٜم٧م ىمد ختٞمٚم٧م أٟمف ُمٕمٚمؿ .وسمٚمب٤مىم٦م واوح٦م يمـ٤مٟمقا
ُمٕم ً٤م ىمد حتمروا إلقمٓم٤مئل يمؾ ُم٤م يٚمزم ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ ُمِم٤مق ُمٝمٜم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ،
واحل٤مًم٦م اعمٕمٞمِمٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م هلؿ.
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ذم آظمر اعمٓم٤مف طممرت اعمٕمٚمٛم٦م اعمققمقدة.
يم٤مٟم٧م هذه اعمٕمٚمٛم٦م أُم ً٤م دمر أُم٤مُمٝم٤م ـمٗمٚمٝم٤م ذم اًمٕمرسم٦م ،ويم٤من سمّمحبتٝم٤م ؿمـ٘مٞم٘مٝم٤م.
واًمتؼمير اًمٔم٤مهري حلْمقر اًمِم٘مٞمؼ ُمٕمٝم٤م أٟمف "ُمٕمٚمؿ".
صحٞمح هل ُمٕمٚمٛم٦مً ،مٙمٜمٝمـ٤م ذم محٚمـ٦م اًمتٓمٝمـػم اًمسـٞم٤مد ذم صـٗمقف ضمٝمـ٤مز
اًمتٕمٚمٞمؿ ،اًمذي جي٥م طمٍمه سم٤مًمبٕمثٞملم وم٘مطٟ .م٘مٚم٧م إمم اًمّمح٦م.
اوٓمررت ُمرار ًا أن أذح أين ال أريـد أن أصـٜمع ومـٞمٚم ًام قمــ اًمتٕمٚمـٞمؿ ذم
ؾمقري٤م ،وأين أضمرب ـمري٘م٦م إلقمداد ومٞمٚمؿ روائل ٟمريد ًمف أن يٙمقن خمتٚمٗم ً٤مً .مذا
أل٠م إمم وؾم٤مئؾ خمتٚمٗم٦م خلٚم٘مف.
ًمٙمـ سمدا زم أن صمٛم٦م قمدم ومٝمؿ 2جيٕمٚمؽ حتس سم٠مهنؿ ئمٜمقن أٟمـؽ ال شمٕمـرف أن
شمٙمت٥م ُمنموقمؽ ،وأٟمؽ شمريد أن شمٙمتبف قمغم أيمت٤مومٝمؿ.
مل أؾمتٓمع أن أذًمؾ ضم٤مٟمـ٥م احلـذر اًمسـٞم٤مد ًمـدهيؿ .ألين حتـدصم٧م سمٍمـاطم٦م
ؿمديدة قمـ ىمٜم٤مقم٤ميت سمام أراه ذم سمٚمدٟم٤م.
طملم ىمٚم٧م ًمٞمس ًمدي أؾمئٚم٦م! .ؿمٕمرالٛمٞمع سم٤مالرشمب٤مك.
طملم سمدأ أطمدهؿ يتحدث ،يم٤من يمـام اآلظمـريـ يتحـدث سمٕمٛمقُمٞمـ٦م ُمٗمرـمـ٦م،
وشمٕمٛمٞمؿ ذهٜمل ًمألومٙمـ٤مر .ومل يسـتٓمع أطمـد ُمـٜمٝمؿ أن يتزطمـزح أٟمٛمٚمـ٦م قمــ
اًمٕمٛمقُمٞم٤مت.
ذم احلدي٨م قمـ اًمسٚمبٞم٤مت اًمس٤مئدة ،يم٤مٟمقا هيرسمـقن ُمٜمٝمـ٤م إمم ُمِمـٙمٚم٦م األسمٜمٞمـ٦م
اعمدرؾمٞم٦م واٟمتِم٤مر الرذان.
***
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ظمالل ومؽمة اإلٟمتٔم٤مر اًمٓمقيٚم٦مً 2مٚمحّمقل قمـغم اعمقاوم٘مـ٦م سمتح٘مٞمـؼ اًمٗمـٞمٚمؿ،
اضمت٤مطمتٜمل رهمب٦م ًمٚمحٔم٦م داومئ٦م شمٕمٞمد زم شمٜم٤مصمري .وؿمٕمرت يم٠مين سمح٤مضم٦م إمم رء
يٛمتٚمؽ ؾمحر "اًمٖمراء" يٚمّمؼ ىمٓمٕمل اعمتب٤مقمدة.
ال أريد اآلن أن أؿمؼ هداسم ً٤م ذم داظمـكم ،يقصـٚمٜمل إمم ممـر ُمـكمء سم٤مًمقطمِمـ٦م2
وشمٕمٚمق ضمدراٟمف اًمٕمٜم٤ميم٥م واًمٖمب٤مر.
ذم اًمدوائر اًمتل شمٜمداح أُم٤مُمل ًمٙمن هـذه اًمرشم٤مسمـ٦مُ ،مْمـٞم٧م ًمزيـ٤مرة قمٛمـر ذم
اعمٜمزل الديد اًمذي اختذه ُم١مظمر ًا ًمٞم٘مٞمؿ ُمع ُمس٤ميمٜمتف اًمٗمرٟمسٞم٦م ُمٞمِمٞمؾ هم٤مًمٞمـف2
ذم طمل دُمِم٘مل قمتٞمؼ.
مل يٙمـ قمٛمر ذم اًمبٞم٧م 2واؾمت٘مبٚمٜمل اًمّمديؼ ُمٞمِمٞمؾ ؾمقرا اًمذي ي٘مٞمؿ ُمـع
زوضمتف ذم اًمٓمب٘م٦م اًمسٗمغم ُمـ اعمٜمزل ذاشمف.
مقشقؾ شقرا باحث شقشققفقجل ؾركز .يؼقؿ دم دمشؼ مـذ شــقات
ظديدة؛ وؿد بدأ حقاتف افعؿؾقة هـا ـباحث دم "ادعفد افػركزـ فدراشـات
افؼق األوشط".
ـان مشقؾ هيتؿ ـثرا بافقاؿع افثؼادم واألديب .اختص ؾقام بعد بدرشة "ابــ
خؾدون" وترجؿ فؾػركسـقة روايتـل "رجـال دم افشـؿس" و"أم شـعد"
فغسان ــػاين.
تزوج مـ إمرأة شقرية مـ حؾب؛ واكتؼال فؾعقش دم أحد افبققت افدمشؼقة.
وخالل حقاتف دم دمشؼ وصداؿتف مع افؽثريـ ممـ يعؿؾ دم ادجـال افثؼـادم
203

وافسقـامئل .ودراشتف فؾقاؿع افعريب وافسقري خاصة؛ ـتب وكؼ ادؼـاالت
وافؽتب دم إضـار ختصصـف؛ ومحؾفـا دائـام دالالت شقاشـقة حـقل افقاؿـع
افراهـ.
دظاين مقشقؾ فزيارتف ،ودم هذه ادـرة أخـذ ــام دم مـرات شـابؼة؛ وبحؽـؿ
ادعرؾة وافصداؿة ادؿتدة مــذ شــقات ظديـدة؛ بتبـادل اإلهتاممـات .فؽــف
بطبقعتف ادرحة اًمتل ختٚمط سملم اًمدقم٤مسم٦م والد 2وم٘مد وم٤مضم٠مين ذم هذه اًمزي٤مرة سم٠من
اىمؽمح أن ٟمح٘مؼ ُمٕم٤م يمت٤مسم ً٤م ُمِمـؽميم ً٤م سم٤مًمٕمرسمٞمـ٦م واًمٗمرٟمسـٞم٦م يتٜمـ٤مول "احلّمـ٤مر"
وأؿمٙم٤مل اًم٘مٛمع ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
ذم اًمتٚم٘مل األول ًمٚمٗمٙمرة اًمتل ي٘مّمده٤م ُمٞمِمٞمؾ ذم هذا اإلىمؽماح 2مل أقمرف
مت٤مُم٤م عم٤مذا أظمذشمٜمل ٟمزقمتل األدسمٞم٦م واٟمجـذايب ًمٚمروايـ٦م 2وم٤مقمت٘مـدت أن ُمٞمِمـٞمؾ
ي٘مّمد اًم٘مٛمع يمام يٜمٕمٙمس ذم اًمرواي٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
رسمام يم٤من ذًمؽ ٟمتٞمج٦م حلـقارات قمديـدة ؾمـ٤مسم٘م ً٤م طمـقل األدب واًمسـٞمٜمام قمـؼم
اًمٗمؽمات اًمبٕمٞمدة واعمت٘مٓمٕم٦م ًمٚمٕمالىم٦م سمٞمٜمٜم٤م .وًمٕمٚمف اإلٟمٖمامس اًمٓمقيؾ عمٞمِمـٞمؾ ذم
شمرمجت٦م ًمرواي٤مت همس٤من يمٜمٗم٤مين.
هٙمــذا شمٖمٚمــ٥م اإلطمســ٤مس األديب ًمــدي هلــذا اعمنمــوع قمــغم ال٤مٟمــ٥م
اًمسقؾمٞمقًمقضمل اًمذي هق ختّمّمف األؾم٤مد.
يٕمت٘مد ُمٞمِمٞمؾ أن يمِمػ آًمٞم٦م احلّم٤مر يمام يٕمؼمقمٜمٝم٤م اعمث٘مـػ 2ؾمتٙمِمـػ واىمـع
احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م .وأن صمٛم٦م ٟمامذج ًمٙمت٤مب وأدسم٤مء أظمـذ ؿ
طم٤مالت قمٚمٞم٤م ًمٚمحّم٤مر إمم الٜمـقن أو االٟمتحـ٤مر يمٛمحٛمـقد ديـ٤مب وٟمجٞمـ٥م
هور.
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ذم ًم٘م٤مءات الطم٘م٦م ؿمٕمرت أن اًمبٕمد اًمسقؾمٞمقًمقضمل يِمٖمٚمف يمثـػما ،وسمـدا زم
أن شمّمقره ًمٚمٙمت٤مب يٕمقم ذم أوم٤مق ؾمقؾمٞمقًمقضمٞم٦م سمحت٦م ،وهذا ًمٞمس اهتامُمل
اعمب٤مذ ،وال يتٞمح اًمٗمرص٦م ًمٜمٔمرة إسمداقمٞم٦م شمّمـقر ٤م 2وهـل اًمتـل ضمـذسمتٜمل
عمنموع يمٝمذا 2قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهن٤م مل شمٙمـ ىمد اشمْمح٧م زم سمٕمد.
ذم احلقار اًمالطمؼ طمقل اعمنموع 2شمقىمٗمٜمـ٤م ُمٓمـقالً أُمـ٤مم فمـ٤مهرة "اًم٘مٛمـع"
يمٕمالُم٦م وم٤مرىم٦م ًمٙمؾ األٟمٔمٛم٦م اًمس٤مئدة 2وشمس٤مءًمٜم٤م شمرى يمٞمػ ارشمسـٛم٧م هـذه
"اًمٔم٤مهرة" ًمدى اعمث٘مػ اًمٕمريب 2وذم ٟمت٤مضمف؟.
طم٤موًم٧م ُمع ٟمٗمز أن أطمٚمؾ اًمٕمٜم٤مس "اًم٘م٤مسمٕم٦م" ذم داظمكم سمـلم ؾمـٞمٜمام ال
شمتح٘مؼ ورواي٦م ال شمٙمت٥م .ومخٓمرت زم ومٙمـرة دمٛمـع سمـلم اًمسـٞمٜمام واًمروايـ٦م
وشم٘مقم قمغم "اعمقٟمت٤مج".
إذا يم٤من هذا اعمنموع هيدف ًمإلضم٤مسم٦م قمغم ؾم١مال:
يمٞمػ يرؾمؿ اعمث٘مػ اًمٕمريب طم٤مًمـ٦م احلّمـ٤مر واًم٘مٛمـع ذم اعمجتٛمـع ،ومٚمـامذا ال
ٟمتٜم٤مول ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمروايـ٦م؟! وم٤مًمروايـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م اًمٞمـقم ُمرضمٕمـ٤م سمـ٤مهرا
ًمٚمتٕمبػم قمـ هذا اًمقاىمع.
اىمؽمطم٧م قمغم ُمٞمِمٞمؾ ذم ضمٚمس٤مت الطم٘م٦م وٟم٘م٤مؿم٤مت قمديـدة ،أن شمٙمـقن
اًمرواي٦م اًمِم٤مهد األؾم٤مد ًمٚمٙمت٤مب.
إذا يم٤من اعمنمـوع سم٤مًمٜمسـب٦م ًمـف 2دراؾمـ٦م إلٟمٕمٙمـ٤مس "احلّمـ٤مر واًم٘مٛمـع" ذم
يمت٤مسم٤مت وأسمح٤مث اعمث٘مٗملم اًمٕمرب 2يتقمم هق هـذا ال٤مٟمـ٥م وأشمـقمم اًمروايـ٦م
يمِمٝم٤مدة أدسمٞم٦م.
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أصم٤مر هذا اإلىمؽماح ُمٞمِمٞمؾً 2مٙمٜمف سم٘مل سم٤مًمٜمسب٦م ًمف "ومٙمرة" 2وفمـؾ سمـ٤مرد ًا أُمـ٤مم
همٛمقوٝم٤م وُم٤م يٛمٙمـ أن يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م .وم٤مشمٗم٘مٜم٤م قمغم شمٓمقير األومٙم٤مرقمغم أن ٟمٚمت٘مـل
سمٕمد ؿمٝمر.
اٟمدومٕم٧م هبذا اإلهمراء سمرصد اًمرواي٤مت اًمٕمرسمٞم٦م 2ظم٤مصـ٦م ُمـ٤م يتٕمٚمـؼ ُمٜمٝمـ٤م
سم٤مًم٘مٛمع واًمسجـ.
ذم حم٤موًم٦م ُمٜمل ًمٚمت٠ميمد 2أو اليمتِم٤مف ُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م حت٘مٞمؼ اًمٗمٙمرة اًم٘م٤مئٛم٦م قمـغم
اعمقٟمت٤مج سملم اًمرواي٤مت .ىمٛم٧م ذم اًمبداي٦م سم٤مظمتٞم٤مر اًمرواي٤مت سمٓمري٘م٦م ؿمخّمـٞم٦م2
سمال ُمٜمٝم٩م أو أرؿمٞمػ ذم حم٤موًم٦م أوًمٞم٦م ًمتجٛمٞمع اًمٕمٜم٤مويـ اًمّم٤مدرة واحلّمـقل
قمغم ٟمسخٝم٤م.
سمدأت اًم٘مراءة ُمع دومؽم صٖمػم.
خالل افؼراءة ـتبت دم دؾسي افصغر افتعؾقؼات األوفقة:
"رواي٤مت ايٛمٞمكم ٟمٍم اهلل ه٤مضمس احلري٦م أٟمثقي سمح٧م .ذم رواي٦م يقؾمـػ
طمبٌم األؿم٘مر األسمٓم٤مل ومرديقن واهلٛمقم وضمقدي٦مً .مدى هم٤مدة اًمسامن اعمج٤مهب٦م
سم٤مهلروب .رواي٦م ًمٞمغم قمسػمان اٟمتّم٤مرات ومهٞم٦م ُمث٤مًمٞم٦م.
"ـمقاطملم سمػموت" ًمتقومٞمؼ يقؾمػ قمقاد شمقوع ضم٤مٟمب٤م ًم٘مراءة صم٤مٟمٞم٦م.
اًمٌمء اعمدهش واًمٖمري٥م ذم رواي٦م "ؾمت٦م أي٤مم" حلٚمٞمؿ سمريمـ٤مت اًمتـل ٟمنمـت
ؾمٜم٦م  .9119أي ىمبؾ اهلزيٛم٦م سمس٧م ؾمٜمقات 2أن اًمروايـ٦م شمبـدأ يـقم اإلصمٜمـلم
سم٢مٟمذار ًمدير اًمبحر سم٤مالؾمتسالم ،وطمرب طمزيران سمٕمد ؾم٧م ؾمٜمقات قمغم ٟمنم
اًمرواي٦م 2سمدأت يقم االصمٜملم واؾمتٛمرت ؾم٧م أيـ٤مم .وهـل شمتٜمـ٤مول اًمٕمجـز ذم
ُمقاضمٝم٦م ـمٖمٞم٤من اًمقاىمع اًم٘مٛمٕمل .ودمد اعمالذ قمٜمد اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم.
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أشمس٤مءل هؾ األدب يٜمٕمٙمس ذم اًمقاىمع أم اًمٕمٙمس؟!.
"اًمّمب٤مر" ًمسحر ظمٚمٞمٗم٦م ؿمٝم٤مدة ٟم٤مدرة ًمٚمقاىمع االضمتامقمـل اًمٗمٚمسـٓمٞمٜمل حتـ٧م
االطمتالل .عمنموقمل السمـد ُمــ اًمتقىمـػ قمٜمـد ومّمـؾ "اًمتٗمتـٞمش" ذم هـذه
اًمرواي٦م.
رواي٦م "ُمٚمػ احل٤مدصم٦م  "19الؾمامقمٞمؾ ومٝمد اؾمامقمٞمؾ ُمقٟمت٤مج ذهٜمـل ًمٚمتح٘مٞمـؼ
واًمتٕمذي٥م .يٛمٙمـ االؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا اعمقٟمت٤مج اًمذهٜمل 2ومٞمام ًمق أظمذ اًمسـجـ
ُمس٤مطم٦م يمبػمة ذم اًمٙمت٤مب .و"ٟمجران حت٧م اًمّمٗمر" ًمٞمحٞمك خيٚمػ جي٥م اظمتٞم٤مر
ومّمؾ "إقمدام اًمٞم٤مُمل".
يتْمح أُم٤مُمل ذم هذه اعمرطمٚمـ٦م اًمتٗمـ٤موت ذم اعمسـتقى األديب سمـلم يم٤مشمـ٥م
وآظمر 2وسملم سمٚمد وآظمر .وم٠مشمس٤مءل يمٞمػ زم أن أظمٚمـؼ ؾمـٞم٤مق أديب واطمـد ومـٞمام
سمٞمٜمٝم٤م ُمـ ظمالل اعمقٟمت٤مج ًمٚمقصقل ًمرواي٦م واطمدة؟.
ذم حلٔم٦م ُمـ اًمٚمحٔم٤مت ظمالل اًم٘مراءة اعمتقاصـٚم٦م ًمٚمروايـ٤مت 2سمـال إرادة سمـدأ
يٗمقشمٜمل اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمِمخّمٞم٤مت واألُمٙمٜم٦م ذم اًمرواي٤مت اًمٕمديـدة .وؿمـٕمرت
يم٠مين أىمرأ قمـ ؿمخّمـٞم٦م واطمـدة ذم أُمٙمٜمـ٦م ُمتٕمـددة وُمِمـ٤مهد خمتٚمٗمـ٦م وهـل
شمتٕمرض ألؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م ُمـ احلّم٤مر واًم٘مٛمع.
ًمذًمؽ أؿمٕمراآلن سم٠مًمؼ اًمٗمٙمرة اًمتل شمّمقر ٤م ًمٚمٛمقٟمت٤مج سملم اًمرواي٤مت .وسمدا زم
ومرادة هذه اعمح٤موًم٦م ذم سمٜم٤مء ٟمص إسمداقمل ظم٤مص ُمستٛمد ُمـ اًمٜمّمـقص اًمتـل
يتؿ اظمتٞم٤مره٤م.
وؿمٕمرت أين أقمقد ًمٚمسٞمٜمام قمؼم اعمقٟمت٤مج .وأين أسمٜمل رواي٦م ضمديدة مل أيمتبٝم٤م.
عم٤مذا ال!
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ًم٘مد صٜمع ضمٞمٛمس ضمقيس ُمـ ىمّمّمف "ايرًمٜمديقن ُمـ دسمٚمـ" "يمـقالج"
أديب ُمبتٙمر.
ي٤م شمرى هؾ ُمنموقمٜم٤م هذا رطمٚم٦م أظمرى ذم الحٞمؿ ،طمٞم٨م "سمنم ًا ال يٛمقشمـقن
وال يٕمٞمِمقن" يمام ي٘مقل داٟمتل.
صــحٞمح أن اًمروايــ٦م سمــذا ٤م وصمٞم٘مــ٦م أدسمٞمــ٦م ،وأين إذا يمٜمــ٧م أظمــؾ سمقصم٤مئٞم٘مٞمتٝمــ٤م
سم٤مظمتٞم٤مري لزء ُمٜمٝم٤م 2وم٢من هذا الزء يّمٜمع ُمع األضمزاء األظمرى وطمدة ختٚمؼ
سمتٙم٤مُمٚمٝم٤م وصمٞم٘م٦م ضمديدة".
***

سمٕمد ؿمٝمر قمغم ًم٘م٤مئٜم٤م اًمس٤مسمؼ اًمت٘مٞم٧م ُمٞمِمـٞمؾ وطمدصمتـف قمــ اإلٟمٓمب٤مقمـ٤مت
طمـ٤مئر .رسمـام يمـ٤من
األوًمٞم٦م اًمتل شمقصٚم٧م هل٤م وقمزُمل قمغم اعمح٤موًم٦م .ومبـدا أٟمـف
ٌ
ُم٤ميزال ُمت٠مرضمح٤م وقم٤مضمزا قمـ دمسٞمد شمّمقري( .اًمذي ُم٤م زًم٧م قم٤مضمز أيْمـ٤م
قمـ دمسده ومٕمٚمٞم٤م)
ذم احلقارطمقل ُم٤م ىمرأشمف ُمـ رواي٤مت ظمالل هذا اًمِمٝمر 2حتـدصمٜم٤م ـمـقيال قمــ
اًمتٕمبػم اًمروائل هلزيٛم٦م طمزيران 2ويم٤من واوح ً٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜمـ٤م ،أٟمٜمـ٤م ال ٟمريـد أن
ٟمجػم اًم٘مٛمع ًمٚمٝمزيٛم٦م ،سمؾ أن ٟمجػماهلزيٛم٦م ًمٚم٘مٛمع.
وشمبلم ًمٜم٤م أن اًمرواي٤مت اًمٕمرسمٞمـ٦م اًمّمـ٤مدرة ُمــ قمـ٤مم  / 11 - 19ذم اًمبٚمـدان
اًمٕمرسمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سمٗمٚمسٓملم  31رواي٦م.
سمٞمٜمام اًمرواي٤مت اًمّم٤مدرة ذم اًمبٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٗمسٝم٤م ُمـ قم٤مم 913 / 92 - 10
رواي٦م.
وم٢مذا يم٤من اعمٕمدل اًمسٜمقي ًمٚمٗمؽمة األومم  93رواي٦م .وم٘مد ارشمٗمع سمٕمد اهلزيٛم٦م إمم
 39رواي٦م ؾمٜمقي٤م.
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ؿررت متابعة افؼراءة ؾؽتبت دم دؾسي افصغر:
"رواي٦م" األؿمج٤مر واهمتٞم٤مل ُمرزوق "ًمٕمبد اًمـرمحـ ُمٜمٞمـػ "ُمقٟمقًمـقج"
حمزن 2وهل رواي٦م ُمِمبٕم٦م سم٤مًمٜمقاح وشمس٤مؤالت سمال هن٤مي٦م.
"ذق اعمتقؾمط" قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهن٤م هل سمحد ذا ٤م 2شمٕمؼمقمـ اًمتّمـقر ذاشمـف
اًمذي ٟمسٕمك ًمف 2وم٘مد ؿمٕمرت أصمٜم٤مء ىمراء ٤م سمتٚمؽ اًمدرضم٦م ُمــ اًمقضمـع اًمـذي
وصؾ إمم طمد األمل اًمٗمٕمكم ضمسدي ً٤م ...وشمس٤مءًم٧م ُمع ٟمٗمز 2شمرى أًمٞمس٧م هذه
اًمدرضم٦م هل أيمثر ُمـ اًمٚمزوم مم٤م جي٥م أن يٙمقٟمف األدب؟ شمرى أوم٘مد هذا اعمٕمٚمؿ
درضم٦م اعمٕمٞم٤مر اًمالزم ذم اًمٗمـ.
"اًمقىم٤مئع اًمٖمريب٦م ذم اظمتٗمـ٤مء ؾمـٕمٞمد أيب اًمـٜمحس اعمتِمـ٤مئؾ" إلُمٞمـؾ طمبٞمبـل2
أرهمٛمتٜمل أن أشمقىمػ سمدهِم٦م أُم٤مم ومّمٚملم ًمٞمـدظمال ذم اعمنمـوع مهـ٤م "ؾمـٕمٞمد
يٗمٌم سمن قمجٞم٥م ُمـ أهار اًمٕم٤مئٚم٦م" و"يمٞمػ أصبح قمٚمؿ االؾمتسالم ومـقق
قمّم٤م ُمٙمٜمس٦م قمٚمؿ اًمثقرة".
سم٤مًمٓمبع دون أن أوم٘مد اإلطمس٤مس 2يمؿ هق ُمـ اًمّمٕم٥م أن شمٗمْمؾ ُم٘مٓمٕم٤م ُمٜمٝمـ٤م
قمغم آظمر .وأقم٤مدت إزم اًمتٗمٙمػم سمجس٤مُم٦م اعمنموع اًمذي أـمٛمح إًمٞمـف وُمث٤مًمٞمتـف
وهمٛمقوف.
سمٕمد ىمراءيت هلذه اًمرواي٦م 2ال أقمرف عم٤مذا قم٤مد إزم اًمِمؽ ُمـ ضمديد ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م
حت٘مٞمؼ ُمنموقمل يمام أشمّمقره.
مل أؾمــتٛمد ـمــ٤مىمتل وحمــ٤موًمتل إال سمٕمــد أن قمــدت وىمــرأت اًمٙمثــػم ممــ٤م يمتبــف
ايزٟمِمت٤ميـ اًمذي يم٤من ُم١مُمٜم٤م سم٤معمقٟمت٤مج إمم احلد اًمذي شمتٙمنومٞمف ىمدؾمٞم٦م األؿمٞم٤مء
األظمرى.
209

"وىم٤مئع طم٤مرة اًمزقمٗمراين" لامل اًمٖمٞمٓم٤مينً 2مٗمتٜمل يمثػم ًا ُم٤م يمت٥م قمـ "أطمـقال
طمسـ أٟمقر اًمذي يّمدر صحٞمٗم٦م يقُمٞم٦م سمخٞم٤مًمـف 2ومــ"اؿمـؽمى سمدًمـ٦م وقمّمـ٤م
ُم٤مريِم٤مًمٞم٦م ُمـ خمزن رأس اًمٗمجٚم٦م ًمٞمّمدر األواُمر اًم٘مت٤مًمٞم٦م وخيـقض ُمٕمـ٤مرك
ومهٞم٦م".
ذم روايتف "اًمزيٜمل سمريم٤مت" الٛمٞمٚمـ٦م ،ـمرطمـ٧م اًمٚمٖمـ٦م اًمتـل اظمت٤مرهـ٤م مجـ٤مل
واعمستٛمدة ُمـ ًمٖم٦م قمٍم اعمامًمٞمؽ 2اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م سم٤مًمبح٨م قمـ إٟمسج٤مم "اًمٚمٖمـ٦م"
سملم رواي٦م وأظمرى طملم شمسٕمك خلٚمؼ وطمدة أدسمٞم٦م سمٞمٜمٝمام ذم قمٛمؾ ومٜمل واطمد.
شمدهِمٜمل هذه اًمرواي٦م .وم٤مظمؽمت اًمٗمّمؾ اخل٤مص سمـ"زيمريـ٤م سمــ راي يمبـػم
اًمبّم٤مصلم 2وؾمجٜمف" ًمٚمٙمِمػ قمـ اًمبٜمٞم٦م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ضمٝمـ٤مز "األُمــ"
ًمدى أي ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مد.
وومٙمرت سم٤مظمتٞم٤مر اًمٗمّمؾ اخل٤مص سمــ"يمـرم الـ٤مرح" اًمـذي ينمـح ومٚمسـٗم٦م
وُمٗمٝمقم رضمؾ األُمـ 2ويمٞمػ يتحقل ـم٤مًم٥م أزهري إمم رضمؾ أُمـ.
ًمدي اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمت٤مُم٦م سم٠من هذه اًمرواي٦م شمٕمتؼم اخلٚمٗمٞم٦م اًمت٤مرخيٞمـ٦م عمٗمٝمـقم وُمٝمٛمـ٦م
اًم٘مٛمع اًمذي ٟمسٕمك ًمٚمحدي٨م قمٜمف.
اظمؽمت حلٔم٦م اإلقمت٘م٤مل ذم رواي٦م "اًمسجـ" ًمٜمبٞمؾ ؾمـٚمٞمامن .سمٞمـٜمام ًمـديٜم٤م ُمــ
"اًمقؿمؿ" ًمٕمبد اًمرمحـ قمبد اعمجٞمد اًمرسمٞمٕمل ومّمؾ ً -مروايتٜم٤م اعمتخٞمٚم٦م  -خيص
اخلروج ُمـ اًمسجـ طمٞم٨م "ؾمٞمٔمؾ اًمرأس خمدرا طمتك اًمٜمٗمس األظمػم".
"اًم٘مٚمٕم٦م اخل٤مُمس٦م" ًمٗم٤موؾ اًمٕمزاوي و"اًمٕملم ذات الٗمـ احلديدي٦م" ًمنميػ
طمت٤مشم٦م 2حتس أن اًمٙمت٤مسم٦م رصٞمٜم٦م إمم طمد شمٗم٘مد ومٞمف ُمـذاىمٝم٤م األديب 2واًمسالؾمـ٦م
اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٜمص .وحتس اًمٓمٕمؿ اعمر ًمٙمٜمؽ شمٖمص ذم اًم٘مْمؿ .ىمـد أٟمت٘مـل ومـٞمام
سمٕمد رء ُم٤م.
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خمٓمقط "اًمٗم٤مرس اًم٘متٞمؾ يؽمضمؾ" إًمٞم٤مس اًمديري ومٝمل روايـ٦م ًمٕمبـ٦م اًمرقمـ٥م
اًمداظمكم وىمدر هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمتل ال خترج ُمـ ُمّمٞمدة إال وشم٘مع ذم أظمرى.
أُم٤م رواي٦م "أٟم٧م ُمٜمذ اًمٞمقم" ًمتٞمسـػم ؾمـبقل اظمـؽمت ُم٘مٓمٕمـلم صـٖمػميـ ذم
اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ًمٞمس ًمسب٥م ُمقوققمل سمؾ ًمسب٥م ذايت حمض.
(مـذ ظام  8691وأكا أؾؽر بتؼديؿ هذه افرواية ـػقؾؿ شقـامئل .فؽــل مل
أشتطع إال أن أضؾؼ اشؿ صخصقتفا افرئقسقة ظذ ابـتل افبؽر أمقة).
ُم٤ميزال قمغم اًمٓم٤موًم٦م ذم اًمٓمريؼ الظمتٞم٤مر رواي٤مت هم٤مئ٥م ـمٕمٛم٦م ومرُم٤من "اًمٜمخٚم٦م
والػمان" و"اعمخ٤مض" و"اًم٘مرسمـ٤من" .ويقؾمـػ اًم٘مٕمٞمـد "حيـدث ذم ُمٍمـ
اآلن" و"احلرب ذم سمر ُمٍم" .وصٜمع اهلل إسمراهٞمؿ "شمٚمؽ اًمرائحـ٦م" .وحمٛمـد
أسمق اعمٕم٤مـمل أسمق اًمٜمج٤م "اًمٕمقدة ُمـ اعمٜمٗمك" .وهم٤مًم٥م هٚمس٤م "اًمس١مال" .وضمؼما
إسمــراهٞمؿ ضمــؼما "ساخ ذم ًمٞمــؾ ـمقيــؾ" و"صــٞم٤مدون ذم ؿمــ٤مرع وــٞمؼ"
و"اًمسٗمٞمٜم٦م" و"اًمبح٨م قمـ وًمٞمد ُمسٕمقد".
(هناية افدؾس افصغر).
***

بعد بذل اجلفد وافتػؽر واحلقار ال أتذـر ـقػ؟ وماذا حدث؟ ؾتقؿػ

ادؼوع ،ومل يستؽؿؾ .وؽدا صظايا دم افـذاـرة ،وأؾؽـار ًا متــاثرة دم دؾـس
صغر .ـام بقـت هـا.
ترى هؾ ضار ادؼوع فقلس مـ ؿبؾف؟
مـ ؿبع؟!
هؾ صغؾ مقشقؾ رء آخر! أم أخذين افتقف دم مؼوع هقائل جديد؟!.
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أتساءل مع كػز؛ هؾ حرؾت ادؼوع افذي ــان دم ذهــ مقشـقؾ شـقرا،
كحــق ادغــامرة ب ـذاك االخــتالط افــذي ـــان دم رأد آكــذاك بــغ افروايــة
وافسقـام؟ .ؾساجع احلامس فديف بعد ذفؽ ،ثؿ بدأ يغقب ظـ اهتامماتف.
ال يبدو يل أن افذي حصؾ تتضؿـف األشئؾة افتل أضرحفا!؛
فؽـ البد مـ افسمال.
ؾؿقشقؾ ـان يشـبفـا ـثـرا دم تـداخؾ واخـتالط األؾؽـار وادشـاريع.
ـذفؽ دم تدؾؼ احلامس برسظة وتـاؿصف برسظة أيضـ ًا .وأكـف مثؾــا دم ؾفـؿ
افعالؿة بغ افثؼاؾة وافسقاشة ودورافثؼاؾة وادثؼػغ.
فؽـف باإلضاؾة إػ وظقف اخلاص ،ؾنن تعؼقدات افقضـع افسـقاد ،وارتبـاك
افقضع افثؼادم وادثؼػغ دم شقريا آكذاك؛ ؿد يؽقن فف دوردم ما آل إفقف هـذا
ادؼوع.
ـام أكـل جيب أن ال أجتاهؾ تؽرار خقبتف؛ وتبدد ادحاوالت افتل شـعك مــ
خالهلا مع أصدؿائف مـ ادثؼػغ افسقريغ؛ بدؾع افعؿؾ افثؼـادم فؾتجسـد دم
مؼوظات وؾعافقات حمددة وحمسقشة بدال مـ اهلقـام دم افـؼـد وادعارضـة
خاصة دم افسـقات األخرة مـ األحداث افتل صفدهتا شقريا آكذاك.
بعدها ترك مقشقؾ شقريا إػ بروت فقعقش ويعؿؾ.
ودم بروت اختطػ وأرس فسـقات ثؿ ؿتؾ.
***
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4981
شمتِم٘مؼ اًم٘مٓمرة األومم ًمْمقء هذا اًمٗمجر األول ُمــ اًمٕمـ٤مم 2وشمٜمبثـؼ ُمــ
سمراصمـ األومؼ األؾمقد 2وشمٙمـؼم رـمبـ٦م ،وسمـ٤مردة 2صمـؿ شمتسـع وشمٜمتنمـ 2ومٞمٜمتنمـ
اًمٜمٝم٤مر...
شمرى هؾ ًمزُمٜمٜم٤م أي ُمٕمٜمك؟ اًمقهؿ؟! أم أن اعمٕمٜمك هق ذم شمٚمؽ اعمٞم٤مه اًمتل شمٜم٘مط
ذم وشمرؿمح ؾمخ٤مم أؾمقد ٟمدي قمغم ضمدران اًمٜمٗمس!.
أظمٓمق ذم اعمٛمر اًمٓمقيؾ اعمٛمتد ُمـ اًمب٤مب اخل٤مرضمل إمم اًمٖمروم٦م اًمقطمٞمدة ذم سمٞمتٜم٤م
هذا 2أظمٓمق جم٤مورا اًمٙمت٥م اعمتٙمدؾم٦م ذم اعمٙمتب٦م 2وأعمح همب٤مر ًا رـمب ً٤م ُمتٕمِمب ً٤م قمغم
أـمراومٝم٤م 2وم٠مشمس٤مءل قمـ ؾماميمتٝم٤م ذم داظمكم!.
أؿمٕمر أن هذا االٟمتٔم٤مر ًمٚمخروج ُمــ اعمـ٠مزق 2يِمـبف اًمٞمـ٠مس اًمـذي يٜمتـ٤مب
ُمّم٤مسم ً٤م سم٤مًمنـم٤من 2يٜمتٔمر ُمزيد ًا ُمـ اًمتقرم يمل يٓمبؼ قمغم طمٞم٤مشمف .وم٤مألوهـ٤مم
طملم شمتٙمِمػ 2شمّمبح "اًمـذات" أؿمـبف هبـذا اعمٛمـر اعمقصـؾ سمـلم اًمِمـ٤مرع
واًمنير.
هٙمذا شمتحقل اًمٚمحٔم٦م اًمّمب٤مطمٞم٦م األومم ًمٚمٕم٤مم الديد 2إمم طمجر صـٖمػم
يرمتــل قمــغم صــٗمح٦م اًمــٜمٗمس ًمتٜمــداح دوائــر اًمٕمــذاسم٤مت واعمخــ٤موف
واالطمب٤مـم٤مت.
شمتجٛمع ذم طمٚم٘مل ُمذاىم٤مت أؿمبف سم٤مًمّمديد .وأسمدو يمٛمــ يبحـ٨م قمــ اًمـزُمـ
صٗمر وراء ىمْمب٤من زٟمزاٟم٦م األقمقام.
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ىمٓمرة صبح اًمثامٟملم شمتٗمٓمر وهل شمٚمقك وحشة اختالط األبقض واألشقد.
وم٤معمديٜم٦م شمتٗمت٧م وأؿمقاك اعمج٤مزر شمٕمٚمق .ىمقى شمّمٕمد ،خم٤موف شمٙمؼم ،واألومٙمـ٤مر
مل شمٕمد إال رُم٤مدا ًمٚمرُم٤مد.
ذم اعمس٤مء سمدأت سمؽممج٦م حم٤مورات "يمقزٟمتسٞمػ" ُمع ٟمٗمسـف ذم يمت٤مسمـف "ومْمـ٤مء
اًمؽماضمٞمدي٤م".
أشمرضمؿ ألين أٟمتٔمر!...
ًمٙمـ ُم٤م يتٜم٤مىمٚمف اًمٜم٤مس 2وُم٤م يتٝم٤مُمس سمف اًمِم٤مرع اًمسقري قمـ أطمداث األُمس
يسؽمىمٜمل يمٚمٞم٤م 2ومال أضمد يمٞمـػ زم أن أشمـرضمؿ ومْمـ٤مء شمراضمٞمـدي٤مشمٜم٤م .سمـ٤مألُمس
أهمٚم٘م٧م ُمٜمٓم٘م٦م "احلري٘م٦م" ذم دُمِمؼ حم٤مهل٤م سمنقم٦م قمجٞمب٦م 2طملم ُمرت ؾمـٞم٤مرة
وأـمٚم٘م٧م اًمٜم٤مر ذم اهلقاء .وهى اخلؼم يم٤مهلِمٞمؿ ذم اعمديٜم٦م يمٚمٝمـ٤م!ٟ .مسـٞم٧م أن
أذيمر أين ذم اًمٔمٝمػمة اؿمؽمي٧م "اًمبٓم٤مـم٤م" ُمـ صٜم٤مديؼ خمب٠مة حت٧م اًمٓمـ٤موالت
سمسٕمر اؾمتثٜم٤مئل .وأن اعمئ٦م ًمػمة ُم٤م ىمبـؾ األظمـػمة ُمــ اًمراشمـ٥م اًمِمـٝمري ىمـد
ـم٤مرت.
***

يبدو أن ومٝمٛمٜم٤م اعمختٚمػ ًمٚمسٞمٜمام اًمذي ٟمٕمت٘مده وٟم١مُمـ سمف 2حيتـ٤مج إمم زُمــ
ًمٞمٙمرس ٟمٗمسف ذم قم٤معمٜم٤م .وم٤مًمققمل اًمراهـ ُمٙمبـؾ 2واًمـققمل اًمبـديؾ ؾمـٞمت٠مظمر
يمثػم ًا ذم والدشمف.
شمرى ُم٤م هق احلؾ؟.
مل يٙمـ اًمتٕمبػم سم٤مًمٜمسب٦م زم ُمٜمذ أن وقمٞم٧م 2إال "اًمٚمحٔم٦م" اًمتل ختص ص٤مطمبٝم٤م2
ومٞمبدقمٝم٤م ويٛميض .ومل شمٙمـ اًمسٞمٜمام سم٤مًمٜمسب٦م زم 2إال وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٕمبػم اًمـذايت قمــ
رؤي٦م ظم٤مص٦م وؿمٝم٤مدة ؿمخّمٞم٦م .أُم٤م ىمدرة هذه اًمرؤيـ٦م 2وزُمــ وم٤مقمٚمٞمـ٦م هـذه
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اًمِمٝم٤مدة 2ومٝمذا رهـ سمٛمـ يتٚم٘م٤مه٤م .وًمـ يت٤مح ًمٜم٤م إال أن ٟمرُمـل سمِمـٝم٤مدشمٜم٤م هـذه
وٟمرطمؾ.
ذم اعمرطمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م ال طمٔمٜم٤م أن صمٛم٦م أٟم٤مس يمثػمون خيبئقن ؿمٝم٤مدا ؿ ذم داظمٚمٝمـؿ،
رسمام قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٛمزج هذه اًمِمٝم٤مدات سمرؤاٟم٤م وٟمّمٜمع وصم٤مئ٘مٜم٤م اًمذاشمٞم٦م .رسمـام ٟمسـتٓمٞمع
قمؼم ذًمؽ أن ٟمٜم٘مذ اعمٝمٛم٦م اعمستحٞمٚم٦م ذم سمٚمدٟم٤م 2وٟمحقهل٤م إمم اعمٝمٛم٦م اًمّمٕمب٦م.
إن أي واطمد ُمٜم٤م يٕم٤مين ُمـ أن ًمف رأؾملم ُمتّمٚملم 2يٕمٛمالن ذم اًمقىم٧م ذاشمف
سم٤مًم٘مقة ذا ٤م .أطمٞم٤مٟم ً٤م يٖمذي أطمدمه٤م اآلظمر 2ويمؾ ُمٜمٝمام يتْمٛمـ اآلظمرٟ .محــ
ذم "اعمّمٞمدة" 2قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمخرج ُمٜمٝمـ٤م ىمبـؾ أن شمتٙمنـ أضمٜمحتٜمـ٤م داظمـؾ هـذا
اخلٗم٘م٤من اًمٕمبثل اعم٠مزوم.
أىمقل ًمٜمٗمز قمٚمٞمؽ أن متتٚمؽ ُمقهب٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمقازن سملم اعمٛمٙمـ واعمراد.
وطملم ختٞمٚم٧م اًمتقازن ،أظمذت ُمِم٤مقمري شمٙمتس٥م ُمذاىم ً٤م ال خيتٚمػ أسمـد ًا قمــ
ذًمؽ اًمدومؼ ُمـ اًمٕمقاـمػ اًمتل يّمبٝم٤م زقمٞمؿ قمغم ؿمٕمبف يمؾ حلٔم٦م قمؼم ُمذي٤مقمف
اًمرؾمٛمل.
ه٤م أٟم٤م أُمتحـ ُمقهب٦م اًمتقازن 2وم٠مهمذ اًمسػم سملم صٗمقف اًمسٞم٤مرات اعمست٘مرة
سمٕمٜمػ قمغم األرصٗم٦م .وطملم يّم٤مدومٜمل ذم اًمٓمريؼ طم٤مضمز احلراؾم٤مت األُمٜمٞمـ٦م،
أظمٗمض رأد وسمٍمي سمٛمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م ،وأطم٤مول اإلحي٤مء سمـ"اًمبٚمـف" 2وأُمـر ُمــ
أُم٤مُمٝمؿ وأٟم٤م أسمرسمر أو أشمرٟمؿ سمٚمحـ ُم٤م 2ومٚمٞمت٠مهبقا يمام حيٚمق هلؿ ،وًمٞمتقضمسقا يمـام
يِم٤مؤون ،وًمٞمخٛمٜمقا ُم٤م يريدون 2وألرومع صقيت ُمؽمٟم ًام وُمردد ًا:
"...أقمٞمدي زم يمراُمتل! ي٤م! ي٤م طمبٞمبتل!".
ذم اًمتٚمٗمزيقن طمٞم٨م أقمٛمؾ ٟمٔمري ً٤م ،ؿمٕمرت سم٤مالؿمٛمئزاز ُمـ هذا اًمرىمٞم٥م اًمث٘م٤مذم
اًمذي ُم٤م اٟمٗمؽ حي٤مسٟم٤م ويِمٝمر ذم وضمقهٜم٤م ؾمٝم٤مم اعمس١موًمٞم٦م أُم٤مم الامهػم .إٟمف
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يمذاب .وطمّم٤مره ًمٞمس إال ضمزء ًا ُمـ خمٓمٓمف ًمٚمّمـٕمقد .أفمــ أٟمٜمـ٤م مل ٟمّمـ٥م
سم٤مالٟمٗمّم٤مم سمٕمد! ومل شمتٗمٙمؽ سمٕمد شمٚمـؽ اًمٚمٛمسـ٦م ُمــ "اًمٙمـقٟمؽمول" اًمتـل ال
شمسٛمح ًمٚمجٜمقن سم٤محلدوث .ومٜمحـ ٟمٕمٞمش ذم اًمّمٛم٧م هٞمج٤مٟم ً٤م ُمــ اًمٕمقاـمـػ
واًمقضمد ،وذم اًمٙمالم وداقم٦م وهدوء ...وسملم ُمقضم٦م اًمّمٛم٧م وُمقضم٦م اًمٙمالم
هنرب ُمقضم٦م ىمّمػمة ضمد ًا أؿمبف سمـ"ىمبالت ُمنوىم٦م".
ذم اعمٜم٤مم ؿم٤مهدت ٟمٗمز وأٟم٤مؾم ً٤م آظمريـ ويم٠مٟمٜم٤م ىمٓمع ُمـ اًم٘مامش اعمس٘مسـؼ
سم٤معم٤مء ُمٜمِمقر ًا قمغم ؾمالمل ُمٚمتٗم٦م ُمـ اخلِم٥م ،يم٤مٟم٧م شمبدو ويم٠مهن٤م ؾمالمل ُمئذٟمـ٦م.
ويمٜم٤م ٟمٜمٔمر سمٗمرح إمم األقمغم ًمٜمٓمؾ قمغم دُمِمؼ .وطملم شمٜمـ٤مهك إًمٞمٜمـ٤م ٟمـداء ُمــ
األؾمٗمؾ ،اًمتٗمتٜم٤م إمم اًم٘م٤مع ومِم٤مهدٟم٤م ذاك اًمٕمجقز اًمذي ٟمحبف 2ىمـد ظمـرج اآلن
ُمـ اًمسجـ اًمذي هق ومٞمف ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ .يم٤من ٟمحـٞمال وؿمـ٤مطمب ً٤م وؿمـٕمػمات
ذىمٜمف ىمد ـم٤مًم٧م ...يم٤من يم٠مٟمف آت ُمـ اعمـقت أو ذاهـ٥م إًمٞمـف .ومتحـ٧م قمٞمٜمـ٤مي
ومتٜم٤مهك ألذين صقت رضسم٤مت ىمٚمبل ،ومٚمؿ يٙمـ أُم٤مُمل إال أن أقمده٤م ُمتسـ٤مئ ً
ال
سم٘مٚمؼ وظمقف شمرى هؾ وصٚم٧م إمم "األرسمٕمٛمئ٦م رضسم٦م "؟.
***

يٕمرض اًمتٚمٗمزيقن ذم أُم٤مد هذه األي٤مم ُمنطمٞم٤مت دريد حل٤مم .ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م
شمتّم٤مدى ُمنطمٞم٦م "همرسم٦م " ُمـ ذوم٤مت اعمديٜم٦م يمٚمٝم٤م.
دريد حل٤مم ـم٤مىم٦م قمٔمٞمٛم٦م وُمقهب٦م يمبػمة .وًمديـف اًمبّمـػمة واعمٝمـ٤مرة ذم اًمت٘مـ٤مط
شمٗم٤مصٞمؾ هذا اًمقاىمع سمحس٤مؾمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م 2وًمٙمـ ال شمدرك عم٤مذا شمتبٕمثـر اًمتٗم٤مصـٞمؾ
وشمتبدد األؾمئٚم٦م اًمرئٞمسٞم٦م ًمديف!.
أُم٤م ٟمحـ إذا يمٜم٤م قم٤مضمزيـ قمــ ىمـقل احل٘مٞم٘مـ٦م اآلن ومٝمـؾ ٟم١مضمـؾ اًم٘مـقل؟ أم
هنتدي سمؼمخي٧م عمقاضمٝم٦م اًمّمٕمقسم٤مت ذم ىمقل احل٘مٞم٘م٦م؟! .أم أن هذا اًمقاىمـع ذم
سمٚمدٟم٤م 2أومرز صٕمقسم٤مت مل شمٙمـ ًمتخٓمر ذم سم٤مل سمرخي٧م؟.
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ذم اعمٚمت٘مك اًمٞمقُمل ُمع قمٛمر آُمػماالي 2يمٜم٤م سمٕمد أن ٟمٜمٗمؽ ُمـ يمؾ األوهـ٤مم
اًمتل ٟمح٤موهل٤م 2وٟمّمٗمك ُمع أٟمٗمسٜم٤م ...يبدأ احلقار واًمبقح اعمتب٤مدل وال يٜمتٝمـل.
ٟمتٝم٤مضمسٟ 2مرويٟ ،محٙمل ذم يمؾ رء 2ذم اًمسٞم٤مؾم٦م أو احلـ٥م أو اًمٜمسـ٤مء .ومل
يٙمـ ًمٚمخٞم٤مل أن يٖمٞم٥م!.
ٟمتحدث ؾم٤مقم٤مت يٗميض ومٞمٝم٤م يمؾ ُمٜمـ٤م سمٜمٗمسـف ًممظمـر .وهٚمقؾمـ٤مشمٜم٤م شمبـدأ ُمــ
اًمبح٨م قمـ اإلٟمت٤مج 2واعمِم٤مريع اًمسٞمٜمامئٞم٦م اعمختٚمٗم٦م 2وشمٜمتٝمـل ذم ذاك اًمٜمـزوع
اًمّمقذم إمم اًمتجديد واًمبح٨م قمـ اًمٚمٖم٦م اخل٤مص٦م ذم اًمتٕمبػم 2واًمٓمٛمقح اًمذي
ال يتزقمزع إمم اًمتٛمٞمز ذم اًمِمٙمؾ واألؾمٚمقب اًمسٞمٜمامئلً .مٙمــ اًمٕمٓم٤مًمـ٦م دمـثؿ
قمغم صدرٟم٤م يم٘مدر 2ومٜمٕمض قمغم أًمسٜمتٜم٤م وٟمح٤مول ُمــ ضمديـد .وٟمسـٕمك ُمـرة
وُمرات .ظمالل اًمٗمؽمة اعم٤موٞم٦م اىمؽمطمٜم٤م اًمٕمديد ُمـ اعمِمـ٤مريع اعمختٚمٗمـ٦مُ 2مٜمٝمـ٤م
اًمقصم٤مئ٘مل 2وُمٜمٝم٤م اًمروائـل 2ويمـذًمؽ اًمتٞمٚمٞمـف ومـٞمٚمؿ 2واعمسٚمسـؾ .واٟم٘مْمـ٧م
اًمِمــٝمقر وٟمحـــ ٟمٙمتــ٥مٟ ،مســجؾٟ ،متخٞمــؾٟ ،مْمــع شمّمــقراتٟ ،مخٓمــط
ًمـ"ديٙمقسم٤مضم٤مت" .ويم٤من أظمره٤م ُمنموع "اًمبٜم٤مي٦م" ُمع أمحـد ىمـبالويً .مٙمــ
ذًمؽ يمٚمف وسمٕمد االٟمتٔم٤مر واعمت٤مسمٕم٦م واعمالطم٘م٦م 2مل يٚمؼ إال اًمتج٤مهؾ .وسملم قمِمٞم٦م
ووح٤مه٤م شمبدأ "اًمٙمرة" سم٤مًمتدطمرج ُمـ ضمديـدٟ .مٜمٗمـؽ قمــ ىمـبالوي وٟمٕمٞمـد
اًمّمٚم٦م سمـ ؾمٕمد اهلل 2صمؿ ٟمٕمقد وٟمٜمٗمؽ ُمـ ضمديدٟ .م٘مرر ومتح ٟم٤مومذة ًمإلٟمتـ٤مج ُمــ
ظمالل ٟم٘م٤مسم٦م اًمٗمٜم٤مٟملم 2ومٜمداوم ذم اًمٜم٘م٤مسم٦م سمدال ُمـ اًمتٚمٗمزيـقن 2صمـؿ ذم ُم١مؾمسـ٦م
اًمسٞمٜمام سمدالً ُمـ اًمٜم٘م٤مسم٦م .وسمٕمد أي٤مم ٟمٚمج٠م ًمٚمدوام ذم ُمٙمت٥م اعمٜمت٩م قمبد اًمـرزاق
هم٤مٟمؿ 2صمـؿ ذم ُمٙمتـ٥م اعمٜمـت٩م ٟمـ٤مدر األشمـ٤مد 2صمـؿ ذم ُمٙمتـ٥م اعمٜمـت٩م حتسـلم
ىمقادري ...واًمرب ال يٕمٚمؿ أيـ ؾمٜمداوم همد ًا أو سمٕمد همد.
***
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أُم٤م أسمق ظمٚمٞمؾ ظم٤مًمد اًمٖمزي  -هذا اًمت٘مٜمل اًمسٞمٜمامئل اًمذي أسمـٞمض ؿمـٕمره ُمــ
األؿمٞم٤مء ذا ٤م وهمػمه٤م  -وم٘مد أظمذ هيٓمؾ قمٚمٞمٜم٤م يمؾ ُمس٤مء ذم اًمٜم٤مدي اًمسـٞمٜمامئل
ُمع هن٤مي٦م اًمٕمرض ًمٞمٙمن وطمدشمف اعمٓمٚم٘م٦م .ومقضمدٟم٤م ومٞمف يمنـًمقطمدشمٜم٤م .وصـ٤مر
أطمد ُمٕم٤ممل يقُمٜم٤م 2ومٜم٘ميض أُمسٞم٤مشمٜم٤م ُمٕمف وهق يسؽمضمع أُم٤مُمٜم٤م دمرسمتف 2إمم احلـد
اًمذي يم٤من يٖم٤مًمبف اًمٜمٕم٤مس ويٖمٚمبف 2ومٞمٛميض إمم وطمِمـتف ُمــ ضمديـد 2يتٜمـ٤مول
ىمٓمٕم٦م ُمـ البـ وطمب٤مت ُمـ اًمٕمٜم٥م صمؿ يٜم٤مم.
ٟمٛميض سمٕمد ُمٖم٤مدرشمف إُم٤م ًمبٞم٧م قمٛمر حلقار ًمٜمستٙمٛمٚمف ،أو إمم ُم٘مٝمـك "اًمـال
شمػمٟم٤م" ًمٜمٜمخرط ذم واطمدة ُمـ ُمِم٤مريع سمره٤من سمخ٤مري اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل ال شمٙمتٛمؾ
أسمد ًا .أو إمم "األريمٞمٚم٦م" ذم ُم٘مٝمك أسمق ؿمٗمٞمؼ ذم اًمرسمقة 2ومال ٟمـؽمك أطمـدا ممــ
ٟمٕمرومف إال وٟمتٜم٤موًمف سم٤مًمٜم٘مد واًمتنميح واًمـتٙمٝمـ 2وشمّمـقر ُمـ٤م ؾمـٞم١مول إًمٞمـف.
واًمٙمثػم ُمـ شمٜم٤موًمٜم٤م هذا ُمِمبع سم٤مًمسخري٦م و"اًمت٘مريؼ".
إٟمٜم٤م ؾمٞمٜمامئٞمق "افعغ افبصرة وافؽامرا ادػؼقدة".
***

رسمام يمـ٤من الٟمٗمرادٟمـ٤م سم٤مًمّمـداىم٦م يمسـٞمٜمامئٞملم 2ذم هـذه اًمٔمـروف اًمّمـٕمب٦م
واألضمقاء اعمخٞمٗم٦م ،ال يؽمك أُم٤مُمٜم٤م ظمٞم٤مرا آظمر إال أن ٟمٚمت٘مل.
ومٚمٕمب٧م هذه اًمٚم٘م٤مءات اًمٞمقُمٞم٦م 2دور ًا أؾم٤مؾمٞم ً٤م ذم شمٙمثٞمػ األومٙم٤مر اًمتل شمدور ذم
داظمٚمٜم٤مً .م٘مدص٤مهمتٜم٤م وص٤مهم٧م دمرسمتٜم٤م .ورسمام هل اًمتل حتٛمٞمٜم٤م ُمـ اًمٙمثـػم ُمــ
األُمراض اًمتل يٛمٙمـ أن شمّمٞم٥م أي ُمـ اعمٝمتٛملم ذم اًمتٕمبػم قمـ اًمِم٠من اًمٕم٤مم
ذم ُمثؾ هذه اًمٔمروف.
وم٤مًمقاىمع همدا سم٤مخلقف ود ٟمٗمسف ،ورسمام يٛميض ًمٞمٙمقن قمدوا ًمٜمٗمسف!.
ال ومٙم٤مك ُمـ هذا أسمدا.
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ذم اًمٚم٘م٤مء ذم هذه األُمسٞم٦م 2يمٜم٧م أؿمٕمر سم٤محلٜملم عمـ٤مض ُمـ٤م 2وم٤مؾمـتدرضمتٜمل
اًمذايمرة إمم اًمسـتٞمٜم٤مت وإمم اًمّمـب٤م وإمم طمـل "اعمٞمـدان" وٟمسـ٤مئف ...وطمـلم
طم٤موًم٧م اؾمتدراج قمٛمر حلٙم٤مي٤مه 2أظمـذ يقاضمـف احلٜمـلم سمـ٤مًمرومض 2وسمـدا أٟمـف
يٕمتؼماحلٜملم ُمرو٤م جي٥م ُم٘م٤موُمتف.
واظمتٚمٗمٜم٤م طمتك ذم شمنميح احلٜملم أو وصـٗمف أو شمٗمسـػمه .سمـؾ طمتـك سم٠مؾمـب٤مب
اًمِمٕمقر سمف.
يمٜم٧م أطمس أن االىمتْم٤مب وقمدم اًمٕمٗمقي٦م ًمديفُ 2م٤م هل إال ُمتـ٤مريس حيتٛمـل
وراءه٤م 2يمل يتقرط سم٤مألُمثٚم٦م واًمتجريد واًمتٕمٛمٞمؿ ًمّمقر اًمقاىمع.
يم٤مٟم٧م يستٕمٞمض قمـ اًمّمقر سم٠مومٙم٤مر عم٤مطم٦م وُمتس٘م٦م ومجٞمٚم٦م.
قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمقاوم٘مٜم٤م قمغم اًمٖم٤مي٤مت 2يمٜم٧م أدرك إظمتالف اآلًمٞم٤مت ذم اًمتٗمٙمػم
سمٞمٜمٜم٤م ذم اًمٜمٔمرة ًمٚمٗمـ واًمتٕمبػم.
أٟم٤م أقمت٘مد أن اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ال يٛمٙمــ أن يسـتٛمد ُمرضمٕمٞمتـف ُمــ اعمٗمـ٤مهٞمؿ
اعمجردة وم٘مط 2ومٝمل دمتثف ُمـ احلٞم٤مة و"شم١مُمثٚمف" .وأٟمـف يم٤محلٞمـ٤مة ذا ـ٤م 2حيتـ٤مج
سم٤مإلو٤موم٦م عمٕم٤ميػم اًمٙمامل واًمدىم٦م 2إمم اًمروح واًمرائح٦م وإمم اهلقاء.
يمٜم٧م أطم٤موره ذم شم٠مُمالشمف ُمع ٟمٗمسف 2وأؾمـتدرضمف ًمٚمبـقح اًمقضمـداين ًمٚمتجرسمـ٦م
اًمِمخّمٞم٦م واعمٕم٤مؿم٦م 2سمٕمٞمدا قمـ اعمرضمٕمٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م 2ومٙمٜم٧م أطمس أن قمٜمـ٤مده
واقمتداده سمٜمٗمسف أطمٞم٤مٟم٤م 2ال خيٚمق ُمـ ٟمٙمٝم٦م أىمٚمقي٦م.
ًم٘مد طم٤موًم٧م دائام وظمالل طمقرات وأزُمٜم٦م يمثػمة 2أن أسمدد اعمخ٤موف اًمتل ًمديف
ُمـ "اًمروائٞم٦م" ذم اًمسٞمٜمام 2سم٤مقمتب٤مره٤م ومسح٦م أيمثـر اشمسـ٤مقم٤م ًمٚمتٕمبـػم وًمٚمخٞمـ٤مل
واحلري٦م.
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يمٜم٧م أدرك أن رومْمف "ًمٚمروائٞم٦م" قم٘مكم أيمثر مم٤م هق وضمداينً .مٕمكم ٟمجح٧م ذم
شمبديد ذًمؽ اخلقف 2وهذا يتجغم ذم اًمٚمحٔم٤مت اًمتل شم٠مًمؼ ومٞمٝمـ٤م "روائٞمـ ً٤م" 2ذم
اعمِم٤مريع اعمِمؽميم٦م اًمتل شمالىمٞمٜم٤م هب٤م ُمٕم٤م 2وذم ُمنموقمٞمف اًمروائٞملم "اًم٘مراُمٓمـ٦م"
و"أؾمٛمٝم٤من "اًمٚمذيـ مل يتح٘م٘م٤م إال يمٜمّمقص.
ومال يٛمٙمٜمٜمل أن أٟمسك شمٚمؽ اًمٚمحٔمـ٤مت اًمروائٞمـ٦م الٛمٞمٚمـ٦م 2واًمّمـقراًمتل
يم٤مٟم٧م شمٜمبثؼ ُمٜمف وٟمحـ ٟمٙمت٥م ؾمٞمٜم٤مريق" اًم٘مراُمٓم٦م".
سمٞمٜمام يمٜم٧م أقمػ قمـ االؾمتٜمت٤مضم٤مت اعمجردة اًمتل يتقصـؾ هلـ٤م ذم أُم٤مؾمـٞمٜم٤م
هذه .وذم ُمرات يمثػمة مل أيمـ أرهم٥م ذم اًمت٘م٤مط األومٙم٤مر اعمتٜم٤مصمرة اًمتـل يم٤مٟمـ٧م
رر أُم٤مُمل يم٘مٓمع ُمـ اًمبٚمقر اعمتٙمن.
وم٤مخلٞم٤مل يتقًمد ًمديف ويم٠مٟمف "رب" خيٚمـؼ اًمٕمـ٤ممل ويت٠مُمـؾ خمٚمقىم٤مشمـف اعمرُمٞمـ٦م ذم
هِمٞمؿ اًمٖمريزة .ومٞمسٕمك هق سمٕمده٤م أن يبدع ُمٜمٝم٤م إي٘مقٟم٤مت ُم٘مدؾم٦م!.
ًمســ٧م ُمٞمــ٤مال ذم اًمٗمـــ ًمٕمالىمــ٦م اًمــرب سمٛمخٚمقىم٤مشمــف 2وأومْمــؾ قمٜمٝمــ٤م قمالىمــ٦م
اعمخٚمقىم٤مت سمٜمٗمسٝم٤م وسمرهب٤م ،وم٤مخلٚمؼ اًمرسمـ٤مين ذو ُمـذاق ٟمٗمٕمـل (سمرمجـ٤ميت) وال
يٕمٜمك إال سم٤مًم٘مٞمؿ ذم قمالىم٤مشمف سمٛمخٚمقىم٤مشمف .أُم٤م اعمخٚمقىمـ٤مت ومٚمـدهي٤م ذم قمالىم٤م ـ٤م
سمبٕمْمٝم٤م اًمبٕمض اًم٘مٞمؿ واعمِم٤مقمر واًمذايمرة واًمقضمدان.
وم٤مظمؽمت ًمٜمٗمز أن أشمٙملء قمغم اًمذايمرة 2وقمغم اًمتجرسم٦م اًمٕمٛمٚمٞمـ٦م اعمٕم٤مؿمـ٦م2
ألؾمتٛمد اًمّمـقر اعمٖمٛمسـ٦م سمٛمِمـ٤مقمر احلٜمـ٤من واحلـ٥م واألمل 2يمـام احل٤مُمـؾ
لٜمٞمٜمٝم٤م.
***
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ذم طمقارٟمــ٤م طمــقل ُمنمــوقمف الديــد قمـــ دُمِمــؼ 2اًمــذي اىمؽمطمــف قمــغم
اًمتٚمٗمزيقن يمٗمٞمٚمؿ وصم٤مئ٘مل.
ىمٚم٧م ًمف إن ُم٤م آًم٧م إًمٞمف دُمِمؼ 2جيٕمٚمٜمل أظم٤مف قمٚمٞمٝم٤م سملم يديؽ.
ُم٤م حيزٟمٜمل ذم دُمِمؼ ي٤م قمٛمر! ًمٞمس اضمتٞم٤مطمٝم٤م وم٘مط ،سمؾ أهٚمٝم٤م اًمذيـ يتٚمـذذون
سم٤مٟمتٝم٤ميمٝم٤م.
ًم٘مد ظم٤مٟمقه٤م وُم٤مرؾمقا اخلٞم٤مٟم٦م أُم٤مم قمٞمٜمٞمٝم٤م .ومٝمؾ شمريد أن شمتِمٗمك ُمٜمٝم٤م؟.
ومحلم يمٜم٤م ٟمت٠مُمؾ دُمِمؼ ُمـ أقم٤مزم ىم٤مؾمٞمقن 2يمٜم٧م أرى يمٞمػ يٓمؾ قمٛمـر قمـغم
دُمِمؼ ُمـ ومقىمٝم٤م 2سمٕمٞمٜمٞمف احل٤مدشملم اًمٚمتلم مل شمٙمــ شمٗمّمـح٤م 2إال قمــ اًمِمـٕمقر
سم٢مصمٛمٝم٤م ذم ُم٤م ضمٜمتف قمغم ٟمٗمسٝم٤م.
وم٘مٚم٧م ًمف :آه يمؿ أظم٤مف أن شمّمبح "دُمِمـ٘مؽ" ذسمٞمحـ٦م ُمٕمٚم٘مـ٦م وؾمـط طمِمـد
اعمتٗمرضملم.
***

حت٧م وـم٠مة اًمٗمراغ واحلر اًمِمديد 2ؿمٕمرٟم٤م ًمٚمحٔم٤مت سمْمٞمؼ اًمتٜمٗمس ويم٠مٟمٜمـ٤م
قمغم وؿمؽ االظمتٜم٤مق 2ومٙم٤من السمد ًمٜم٤م أن ٟمتذيمر ُمِمٝمد "وٞمؼ اًمتٜمٗمس" اًمـذي
قم٤مؿمف احلسـ األقمّمؿ ذم ؾمٞمٜم٤مريق "اًم٘مراُمٓم٦م" وٟمتامهك ُمٕمف.
شمقًمدت ًمديٜم٤م حلٔمتٝم٤م اًمرهمب٦م اًمتل ًمـ شمتح٘مؼ 2سمـ٠من ٟمخٛمـر وٟمٖمٜمـل وٟمـرىمص
طمتك اًمثامًم٦مً .مٙمـ صقت اعمآذن سمدأ سم٤مًمتٜم٤مىمص واإلسمتٕم٤مد واطمد ًا وراء اآلظمر2
وسمدأ صقشمٜم٤م سم٤مإلظمتٗم٤مء اًمتدرجيل.
وُمع شمنب وقء اًمٗمجر وراء اًمٜم٤مومذة 2مل شمٕمد ذم اًمِم٤مرع إال ؾمٞم٤مرات األُمــ
اًمتل شمتجقل وهل شمبح٨م قمـ و٤مل ضمديد.
مل يبؼ زم طمٞمٜمٝم٤م إال اًمٕمقدة إمم اًمبٞم٧م.
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اًمِمقارع ُم٘مٗمرة 2قمامل اًمٜمٔم٤موم٦م حيرىمقن اًم٘مامُم٦م 2سمٞمـٜمام ي٘مبـع رضمـ٤مل األُمــ ذم
اًمزواي٤م سمتٜمبف وطمذر.
أؾمػم يمٛمـ يسػم ذم ؾمجٜمف ُم٘مٞمد ًا سم٤مألصٗم٤مد .واألطم٤مؾمٞمس شمتٗمٚم٧م ُمـ داظمـكم
يمٗم٠مر ُمتٙمدم وُمذقمقر وطمبٞمس ذم ضمحره.
***

ذم ص٤مًمقن سمٞم٧م قمٛمر 2هذا اعمس٤مء ،يم٤من اًمْمقء األصٗمر اعمْمـٖمقط 2هيـبط
إمم ُمس٤موم٦م ىمريب٦م ُمـ ؾمٓمح اًمٓم٤موًم٦م اخلِمبٞم٦م 2ومٞمٜمٕمٙمس ًمٞميضء صدي٘مل اًم٘م٤مسمع
ذم اًمزاوي٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م زم 2ومتّمبح شمٗم٤مصٞمؾ يمؾ ُمٜم٤م ًممظمرٟ 2متٗم ً٤م ُمتٝم٤مًمٙم٦م 2سمٞمٜمام يمؾ
رء آظمر ذم قمتٛم٦م.
اًمٞمقم ٟمحٙمل عم٤مُم٦م ُمتٗمرىم٦م 2صمؿ ٟمتٙمئ ُمٗمٙمٙمل اإلرادة 2ومتتٜم٤مصمر ٟمتػ يمٚمامشمٜم٤م سمال
شمراسمط 2صمؿ حتقم ذم ومْم٤مء ُمٗمرغ اهلقاء.
شمذيمرت حلٔمتٝم٤م األُمػم ُمٞمِمٙملم ذم أسمٚمف دؾمتقيٗمسٙمل 2اًمـذي أراد أن ي٘مـقل
يمؾ رء صمؿ يٛمقت ذم حلٔم٦م ُمـ اظمتٞم٤مره هق.
ٟمبدو ذم هذه اًمٚمحٔم٦م 2يم٠مٟمٜم٤م ؿمخّمٞم٤مت "ُمٞمِمٙمٞمٜمٞم٦م" شمرهم٥م ذم اإلٟمخراط
ذم اعمنطمٞم٦م اًمتل شمتخٞمٚمٝم٤م ًمٚمٕمـرض قمـغم ُمٜمّمـ٦م اًمٜمـ٤مدي اًمسـٞمٜمامئل 2طمٞمـ٨م
اًمِم٤مؿم٦م اًمبٞمْم٤مء ال يرشمسؿ قمغم صٗمحتٝم٤م إال ظمٞم٤مل طمبؾ اعمِمٜم٘م٦م.
يم٤من صقيت ظمالل اًمٙمالم ذم هذا اعمس٤مء 2خيرج ُمـ داظمكم قمغم هقاه ،ومـ٠مطمس
أٟمف خيرج ُمـ أؾمٗمؾ ىمدُمل شمـ٤مرة 2وأظمـرى ُمــ حمجـري قمٞمٜمٞمـل 2وأين أرٟمـق
عمس٤مره وًمّمداه 2ومٞمٗمٚم٧م ُمـ أي قمالىم٦م يب.
يمٜم٧م أسمٚمؾ طمٚم٘مل سمام شمب٘مك ُمـ ًمٕم٤مب 2ومتذوىمٜمل ُمرارشمف.
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شمسؽمىمٜم٤م اًمّمقر واالٟمٗمٕم٤مالت إمم اًمِمب٤مب 2ومؽمشمسؿ األي٤مم اًمتل قم٤مؿمٝم٤م يمؾ ُمٜم٤م
ُمع شمٚمؽ احلرب 2يم٠من يمؾ رء ضم٤مهز ًمٚمقىمقف أُم٤مم هزيٛم٦م سمـال ٟمـدب وسمـال
ٟمٗم٤مق 2ال حيت٤مج إال ًمٚمتّمقير.
ؿمٕمرت حلٔمتٝم٤م سممرورة أن ٟمٗمـر ُمــ هـذه اًمّمـقر 2ومٜمٝمْمـ٧م قم٤مزُمـ ً٤م قمـغم
اعمٖم٤مدرة.
سمٕمد أن شم٠ميمد قمٛمر ُمـ شمّمٛمٞمٛمل قمغم اخلروج 2محـؾ يمـٞمس اًم٘مامُمـ٦م األؾمـقد
وراوم٘مٜمل إمم األؾمٗمؾ.
وطملم رُمك اًمٙمٞمس األؾمقد ذم احل٤موي٦م رومٕم٧م يدي ُمقدقم٤م!.
ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم همدا صٛمتٜم٤م أـمقل 2طملم قمٚمٛمٜم٤م أن أسم٤م ظمٚمٞمؾ ظم٤مًمـد اًمٖمـزي
ُمبدد وطمدشمٜم٤م ذم اًمٜم٤مدي اًمسٞمٜمامئل ىمد ُم٤مت!.
شمذيمرٟم٤م يمٞمػ متٜمك ُمرات قمدة أن يْمـع ُمسـجٚم٦م سمٞمٜمٜمـ٤م ٟمحــ اًمثالصمـ٦م يمٚمـام
اًمت٘مٞمٜم٤م .يم٤مٟم٧م أُمٜمٞمتف شمٚمؽ هـل اًمٌمـء اًمقطمٞمـد اًمـذي ؾمـخرٟم٤م سمـف ذم يمـؾ
أُم٤مؾمٞمٜم٤م ُمٕمف.
ىم٤مل قمٛمر سمحزن:
 إن ُمقشمف يٚمجٛمٜمل!.أطمسس٧م سمّمٕمقسم٦م أن أهمرق ذم ذايمريت! .وًمٚمخروج ُمـ ي٠مؾمـٜم٤م 2واطمتٞم٤مضمٜمـ٤م
اًمِمديد ذم أن ٟمرومف قمـ أٟمٗمسٜم٤م ىمٚمـٞمال 2اؾمـتٕمدٟم٤م حلٔمـ٤مت احلْمـقر اعمٗمـ٤مضمئ
ًمٚمٛمخرج الزائري قمبد اًمٕمزيز ـمقًمبل 2ص٤مطم٥م ومٞمٚمؿ "ٟمـقه" اًمرائـع 2طمـلم
وم٤مضم٠مٟم٤م سمٛمجٞمئف إمم دُمِمؼ ىم٤مدُم٤م ُمـ اخلٚمٞم٩م.
يقُمٝم٤م هبط قمٚمٞمٜم٤م قمبد اًمٕمزيز وهق حيٛمؾ ُمنموقم٤م ًمت٠مؾمٞمس ذيمـ٦م يمبـػمة
ًمت٘مديؿ اخلدُم٤مت اًمسٞمٜمامئٞم٦م ًمٚمدول اًمبؽموًمٞم٦م.
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شمذيمرٟم٤م سمسخري٦م ؿمديدة يمٞمػ ؾم٘مٓمٜم٤م ذم هذا "اإلهمقاء" .سمـؾ طمتـك اًمروائـل
صٜمع اهلل إسمراهٞمؿ اًمذي يم٤من ظمالهل٤م يِم٤مريمٜم٤م يمت٤مسم٦م ؾمٞمٜم٤مريق "اًم٘مراُمٓم٦م" ؾم٘مط
ُمٕمٜم٤م أيْم٤م .و"ذم فمالل اًمزيزومقن" هلذا اإلهمـقاء أؾمـتدرضمٜم٤م أيْمـ٤م اعمخـرج
ىمٞمس اًمزسمٞمدي.
وسمدأ طمٞمٜمٝم٤م "ؾمٞمالن اًمٚمٕم٤مب" .ومٚمؿ ٟمٕمد ٟمٕمرف يمٞمػ قمٚمٞمٜمـ٤م أن ٟمٛمسـؽ هبـذا
اعمنموع 2اًمذي ؾمٛمٞمٜم٤مه "اًمٙم٤موم٤مك" شمٞمٛمٜم٤م سمـ"اًمس٤موم٤مك" اًمذي ؾم٘مط ىمبؾ ومـؽمة
ىمّمػمة.
ًمٙمٜمٜم٤م اًمٞمقم مل ٟمستٓمٞمع أن ٟمتذيمر عم٤مذا سٟم٤م ٟمسٛمل قمبد اًمٕمزيز سمٕمبد اًمس٤مشمر.
ـام ـان ظبد افعزيز دم ـؾ فؼاء معف دم تؾؽ األيام؛ حيدثـا ضـقيال جـدا ظــ
"اجلؿؾ" .وظالؿتف افشخصقة مع اجلؿؾ .وما أن يبدأ باحلؽل ظـف؛ ما يؾبث
أن يغرق مطقال إػ حد افغرابة دم وصػف وضباظـف وإخالصـف .ثـؿ ويؼـح
ؾؾسػتف اخلاصة ظـ اجلؿؾ وظشؼف فف.
أُم٤م ُم٤م ضمرى سمٕمد ذًمؽ سمٛمنموع اًمنميم٦م 2ومبٕمد احلقار واًمٜم٘م٤مش واًمسـٗمري٤مت
اعمتٕمددة واعمختٚمٗم٦م ًمٕمبد اًمس٤مشمر ظمالل ؿمٝمقر قمديدة 2وُمـ٤م أن يمـ٤مد اعمنمـوع
يتحقل إمم أُمر واىمع 2سمٕمد ختّمٞمص ُم٘مر هلذا "اًمٙم٤موم٤مك" ذم سم٤مريز 2وم٘مد أظمذٟم٤م
ٟمتٝمرب وٟمبتٕمد إمم احلد اًمذي مل يبـؼ ُمٜمـف إال اًمسـخري٦م .واًمِمٕمقرسم٤مألؾمـػ
ًمذاك اًمٚمٕم٤مب اًمذي ؾم٤مل.
ظمالل ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م يمٜم٤م ٟمتخٞمؾ أن قمبد اًمس٤مشمر هذا 2ؾمـٞمٜمتٝمل جمٜمقٟمـ ً٤م ذم
اًمّمحراء 2يبح٨م قمـ مجؾ ًمٞمٕمِم٘مف ويٕمٞمش ُمٕمف وحيٙمل ًمف قمـ "اًمتٚمـٞمٙمس"
اًمذي يم٤من ىمد ايمتِمػ ؾمحره آٟمذاك.
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مل يٖم٥م اًمِمٕمقر سم٤مألؾمػ أن هذا اعمخرج الزائـري ىمـد شمقىمـػ قمــ حت٘مٞمـؼ
أومالم يمٗمٞمٚمٛمف األول "ٟمقه".
افتؼقـا ظبد افعزيز ؾقام بعد مرات ظدة دم باريز؛ وؿد اصسى بقتا مجقال دم حل
باريزي راق واشتؼر يعقش بعقدا ظـ اجلزائر.
***

ـمٚمبٜم٤م ُمققمد ًا ُمع دريد حل٤مم يمٜم٘مٞم٥م ًمٚمٗمٜمـ٤مٟملم ًمٚمتِمـ٤مور ُمٕمـف طمـقل اإلٟمتـ٤مج2
وحتقيؾ ومٙمرة اًمتٕم٤موٟمٞم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م ذم اًمٜم٘م٤مسم٦م إمم ذيم٦م إٟمت٤مج ؾمـٞمٜمامئل متٚمٙمٝمـ٤م
اًمٜم٘م٤مسم٦م .وىمررٟم٤م أن ٟمٕمرض قمٚمٞمف ُمنموقمل "األسمٚمف" و"طمٜمٔمٚم٦م"
مؼوع حـظؾة هق آخر جتؾقات ظؿر فتـداظقات "افػرجـة افشـعبقة" بعـد
رؾض افتؾػزيقن دؼوع افػرجة.
ذم اًمٚم٘م٤مء ُمع دريد سمدا أٟمف ال يرى ضمدوى ُمـ حم٤موًم٦م اإلٟمت٤مج ُمـ ظمالل ٟم٘م٤مسمـ٦م
يمٝمذه 2حتٙمٛمٝم٤م وشم٘مٞمده٤م اًم٘مقاٟملم اًمرؾمٛمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م.
ذهبٜم٤م إمم ُم٘مٝمك أسمق ؿمٗمٞمؼ ذم اًمرسمـقة 2وأظمـذٟم٤م ٟمِمـٗمط شمبـغ اًمٜمرضمٞمٚمـ٦م وٟمبثـف
وٟمحـ ٟمٜم٤مىمش "ُمقرومقًمقضمٞم٤م" اًمسٞمٜمام اًمقـمٜمٞم٦م ذم ؾمقري٤م .وؽرؿـا دم احلـديث
ظـــ ؾــقؾؿ "صــبل دم افزحــام" جلــرار بــالن ،افــذي ظرضـــاه دم افـــادي
افسقـامئل.
ترك هذا افػقؾؿ أظؿؼ ادشـاظر دم داخؾــا؛ وافطؿـقح دم تعؿـقؿ جتربـة
افسقـام ادتؼشػة بدال مـ ملشاة إكتظار ادـتظر.
خيرج هذان اعمخرضم٤من اًمسٞمٜمامئٞم٤من ُمـ ُمبٜمك اًمتٚمٗمزيقن ذم اًمٔمٝمػمة 2ويسـػمان
قمغم وٗم٤مف اًمٜمٝمر اًمدُمِم٘مل حيٛمؾ يمؾ ُمٜمٝمام أومٙم٤مره 2ال يـدري أيــ يْمـٕمٝم٤م
وال أيـ يْمع ٟمٗمسف.
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يٕمؼمان اًمِم٤مرع سملم ؾمٞم٤مرات ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمتقضمس واخلقف ،ويٛمـران أُمـ٤مم أسمٜمٞمـ٦م
حيرؾمٝم٤م ُمسـٚمحقن شمتـدومؼ ُمالحمٝمـؿ سم٤مًمريبـ٦م واحلـذر .ومٞمتٚمـذذان سم٤مًمٜمٙمـ٤مت
سمٙمؼمي٤مء يِمبف يمؼمي٤مء اًمٜمٝمر اًمّمٖمػم اًمذي ختؽمىمـف "شمرايمسـ٤مت" ذيمـ٦م ضمبـؾ
ىم٤مؾمٞمقن 2وشمدُمل ىمٚمبف "أقمٛمدة" ذيم٦م اإلٟمِم٤مءات 2ومٞمٖمدو يم٘مٚم٥م مل يبـؼ ًمـف
إال أن جيػ.
اومؽمىم٤م ويمؾ ُمٜمٝمام حيس أن ضمن "ومٞمٙمتقري٤م" الديد يِمٓمر اعمديٜم٦م إمم قم٤معملم.
قم٤ممل اعمِمٜمقىملم وقم٤ممل اعمتبقًملم وأن ُم٤م حت٧م الن ًمٞمس إال وؾم٤مُم ً٤م قمغم صـدر
هذه اعمديٜم٦م.
طملم اًمت٘مٞم٤م ذم إطمدى األُمسٞم٤مت حتـدث قمٛمـر قمــ رطمٚمتـف إمم سمـػموت2
واٟمتٝمك إمم رهمب٦م ُمْمٛمرة ذم اًمٕمٞمش ذم سمػموت.
يؽمسمٕم٤م ذم اعمس٤مء قمغم اًمبس٤مط اًمنمىمل 2ويٛمرر يمؾ ُمٜمٝمام سم٠مص٤مسمٕمف طمب٤مت ُمسبحتف
اًمتل شمتّم٤مدم طمب٤م ٤م اًمٕم٤مج سمبٕمْمٝم٤م 2ومٞمبدو صق ٤م يم٠مٟمف صد ًى ًمٙمٚمام ؿ.
ومتتٗمٙمؽ قمرى "القاٟمٞم٤مت" اعمحبقؾم٦م 2وشمتبـدد األومٙمـ٤مر همـػم اًمبسـٞمٓم٦م
وهمػم اًمّمٖمػمة وهمػم اًمسٞمٜمامئٞم٦م ومتّمبح سم٤مًمقٟم٤مت هقائٞم٦م شمتٓم٤مير ُمـ ومقىمٝمام.
ىمبٞمؾ أن يٗمؽمىم٤م ُمـ ضمديد 2يم٤من يمؾ ُمٜمٝمام يٗمٝمؿ اآلظمر أيمثر ممـ٤م ُم٣مـ 2ويمـؾ
ُمٜمٝمام أيمثر ووم٤مء ًمٗمٝمٛمف ًمٚمتٕمبػمقمـ ٟمٗمسف 2وًمٚمسٞمٜمام وًمٕمزيٛمتف.
ذم اًمٓمريؼ قم٤مئد ًا إمم اًمبٞم٧م ذم هذا اًمقىم٧م اعمت٠مظمر ُمـ اًمٚمٞمؾ .أظمذ يسٞمٓمر قمكم
اخلقف.
مل أضمـد إال قمرسمـ٦م ٟم٘مــؾ صـٖمػمة (ؾمــقزويمل) ًمالٟمت٘مـ٤مل هبــ٤م 2رهمـؿ أن هـذه
اًمِم٤مطمٜم٤مت اًمّمٖمػمة هل األيمثر ظمٓمقرة ًمِمـٞمقع اؾمـتخداُمٝم٤م ذم اًمٕمٛمٚمٞمـ٤مت
اإلٟمتح٤مري٦م.
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ؿمٕمرت سمٌمء ُمـ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م 2أن اًمس٤مئؼ يستجٞم٥م ًمإلؿم٤مرات اًمْمقئٞم٦م سمدىمـ٦م
وطمذر رهمؿ ظمقاء اعمٛمر أُم٤مُمٜم٤م .وىم٤مل:
 إذا ؾمٝمقٟم٤م ومسقف "ٟمتخردق" ومقرا وسمال أي حتذير.***

ذم األؿمٝمر اًمت٤مًمٞم٦م ُمـ هذا اًمٕم٤مم 2ـمٚم٥م ُمٜمل اعمدير اًمٕم٤مم أن أقمٞمـد شم٘مـديؿ
ُمنموع ومٞمٚمؿ "اعمٕمٚمٛم٦م" اًمذي يمٜم٧م ىمد اىمؽمطمتف ذم اًمِمٝمر اًمراسمـع ُمــ اًمٕمـ٤مم
اعم٤مي .وأن أىمؽمطمف سمال اؾمؿ.
أقمت٘مد أن ضمقهر ـمٚمبف يٙمٛمـ ذم اًمتقـمئ٦م عم٤م أظمذ يتحدث سمف ُمٓمـقال قمــ
اعمنــح اًمٕمــ٤معمل ويــدقمقين ًمٚمتٗمٙمــػم سم٢مُمٙم٤مٟمٞمــ٦م قمٛمــؾ اعمنــطمٞم٤مت اًمٕم٤معمٞمــ٦م
ًمٚمتٚمٗمزيقنُ ...مٕمت٘مد ًا أن هذا هق طمؾ ًمٚمٛم٠مزق.
سم٘مٞم٧م أٟمتٔمر اعمقاوم٘م٦م قمغم ُمنموع "اعمٕمٚمٛم٦م" سمٕمد أن اىمؽمطمتف ُمـ ضمديد سمال
اؾمؿ .وأٟمتٔمر أن يٕمقد اعمدير اًمٕم٤مم ُمــ ُمقؾمـٙمق .وأٟمتٔمـر أن شمرومـع اًمٚمجٜمـ٦م
اخل٤مص٦م سم٤مًمتح٘مٞمؼ ذم ومٞمٚمؿ "ومرات" شم٘مريره٤م ورد اًمقزير.
ًمٙمٜمل أقمت٘مد أن اًمْمج٦م اعمب٤مًمغ هب٤م لريٛم٦م ومرات 2أصـبح يٙمٛمــ وراءهـ٤م ذم
هــذه األيــ٤مم اًمرهمبــ٦م سمٛمٓم٤مًمبتٜمــ٤م سمتح٘مٞمــؼ أومــالم شمٓمٚمبٝمــ٤م اًم٘مٞمــ٤مدة اًمسٞم٤مؾمــٞم٦م
سمخّمقص ُم٤م حيدث .ومٝمذا ُم٤م طمّمؾ ومٕمال .ومٓمٚمب٧م اإلدارة حت٘مٞمؼ أومالم قمغم
ُمـ هذا اًمٜمقع.
حغ مل أحصؾ ظذ جقا دؼوع ادعؾؿة؛ اؿسحت ؾؽرة ؾقؾؿ تسجقع ظـ
"ادـامات" فرشؿ صقرة ظـ اهلقاجس افقجداكقة فدى افسـقريغ دم هـذه
األيام.
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دم افبداية راؿت افػؽرة فؾؿدير افعام ؾقاؾؼ مـ حقـث ادبـدأ .فؽــف بعـد أن
اشتشار افقزير ضؾب مـل أن أسف افـظر هنائقا.
***

أذهــ٥م إمم اًمتٚمٗمزيــقن يمــؾ قمــدة أيــ٤مم شم٘مريبــ٤م ،يمــل ال يٜمســك أُمـــ
االؾمتٕمالُم٤مت ؿمٙمكم 2ومٞمٓم٤مًمبٜمل يمؾ ُمرة سمقصمٞم٘م٦م اًمدظمقل.
ذم همروم٦م "اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل" ضمٚمس٧م وطمدي أٟمتٔمر يم٠مس ؿم٤مي أسمق ظمٚمٞمـؾ2
وأظمذت أىمرأ رواي٦م هم٤مًم٥م هٚمس٤م "اًمس١مال".
طملم قمؼم أمحد يقؾمػ داوود ؾم٠مًمتف أمل يٙمت٥م ًمٜم٤م سمٕمد ىمّم٦م يٛمٙمـ أن شم٘مبؾ هب٤م
اإلدارة؟
وم٠مضم٤مسمٜمل أن ىمّمّم ً٤م يمٝمذه ًمـ شمٕمثر قمٚمٞمٝم٤م إال ذم طم٤موي٤مت اًم٘مامُم٦م .وأظمؼمين أٟمف
يٕمٞمش طمب ً٤م ال يٙمت٥م قمٜمف وًمـ.
دمٛمع اآلظمرون ُمـ خمرضمل دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل 2ومٚمؿ ٟمجد إال اًمٜم٘م٤مسم٦م ُم٤مدة
ًمٚمدؾمٞمس٦م .وٟمٔمر ًا ًمٚمحذر األُمٜمل اًمس٤مئد سم٘مقة 2سم٘مٞمٜم٤م ٟمدس قمغم اًمٜم٘م٤مسمـ٦م حتـ٧م
ؿمٕم٤مر إي٤مك أقمٜمل واؾمـٛمٕمل يـ٤م ضمـ٤مرة 2إمم أن اٟمتٝمـك اًمـدوام وسمـدأ الٛمٞمـع
يٖم٤مدرون.
أظمرج ُمـ اعمبٜمك وأٟم٤م أطمس سم٠من صقرة اعمدير اًمٕم٤مم صمؿ ُمـدير اًمتٚمٗمزيـقن2
صمؿ ُمدير اإلٟمت٤مج ،صمؿ رئٞمس دائرة اإلٟمت٤مج اًمسٞمٜمامئل ...أؿمبف سمٙمرات ٟمت٘م٤مذومٝم٤م
ذم اهلقاء.
اًمٙمؾ يست٘مبٚمؽ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ذا ٤م ،ويٛمتٕمض ذم اًمٚمحٔم٦م ٟمٗمسٝم٤م.
أُم٤م اًمال طمقل واًمال ىمقة! ومتتّم٤مدى ُمثؾ يمقرال ُمسجؾ قمغم اًمنميط اًم٘مـديؿ
ذاشمف اًمذي يمح٧م ُمٖمٜم٤مـمٞمسف.
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اخلّمقصٞم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل يتٛمتع هب٤م أي ُمٜمٝمؿ 2هل شمٜمقيٕم٤مت ُمقؾمٞم٘مٞم٦م جيـ٥م
قمٚمٞمٝم٤م أن شمبٕم٨م األُمؾ اًمذي ال ي٠ميت .وشمٕمؼم قمـ اًمت٘مدير اًمذي ال يتجسد.
***

مل يٕمد أُم٤مُمٜم٤م ومرص٦م اآلن إال أن ٟمح٤مول ىمٓمع اًمِمـٕمرة اهلِمـ٦م اعمتب٘مٞمـ٦م ُمــ
اًمٕمالىم٦م ُمع هذا اًمتٚمٗمزيقن .وذم حم٤موًمتل اًمبح٨م قمـ وؾمٞمٚم٦م ًمإلٟمتـ٤مج ظمـ٤مرج
اًمتٚمٗمزيقن .شمزاُمـ هذا صدوم٦م ُمع ُمنموع إلحت٤مد اًمتسجٞمٚمٞملم اًمٕمـرب اًمـذي
أطمٞمل طمديث٤م ،ذم اعمس٤ممه٦م سم٢مٟمت٤مج أومالم شمسجٞمٚمٞم٦م قمـ ومٚمسٓملم.
وم٘مررت ٟم٘مؾ ومٙمرة ومـٞمٚمؿ "اعمٜم٤مُمـ٤مت" اًمسـقري٦م 2إمم "ُمٜم٤مُمـ٤مت" ومٚمسـٓمٞمٜمٞم٦م.
ومقاومؼ االحت٤مد قمغم اًمٗمٙمرة 2واعمس٤ممه٦م سم٤مإلٟمت٤مج .صمؿ وىمٕم٧م اشمٗم٤مىم٤م ُمٕمف شمٕمٝمدت
سمٛمقضمبف حت٘مٞمؼ ومٞمٚمؿ شمسجٞمكم سم٤معمٜمح٦م اعم٤مًمٞم٦م اعم٘مدُم٦م ُمـ ىمـبٚمٝمؿ ،وُمسـ١موًمٞمتل
ذم اًمبح٨م قمـ ُمّمدر آظمرالؾمتٙمامل اإلٟمت٤مج.
شاؾرت فبروت فالشتطالع دم ادخـقامت افػؾسـطقـقة دم فبــان وبؼقـت
صفقرا متعددة أشـجؾ ؾقفـا أصـقات رواة ادـامـات افتـل ــان يشـاهدها
ؾؾسطقـقق ادخقامت دم كقمفؿ.
دم افعام  18ظدت مع ـامرا حازم بقاظة وؾريؼ ؾـل صـغر وصـقرت بـام
فدي مـ اإلمؽاكقات جزءا مـ افػقؾؿ.
ألشبا إكتاجقة مل أيؽـ مـ إكجاز افػقؾؿ إال بعد شـقات.
حغ ظرض افػـقؾؿ دم ادفرجـان افـدويل فؾـزامج افسـؿعقة – افبكـية دم
"ـان"  .8619ظـ ادجتؿع افؾبـاين واألحداث افدمقية افتل يعقشفا.
حاز ظذ جائزة اإلبـداع وافتجديـد دم هـذا ادفرجـان بافتؼاشـؿ مـع ؾـقؾؿ
"تروتسؽل".
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وـتبت ظـف جمؾة "تقؾراما" افػركسقة حتت ظـقان مجقؾ فدرجة اخلقف".
ـان ظؿر ؿد ؽادر شقريا فؾعؿؾ مـ ؾركسا.
دم هذه افػسة ظاد ظؿـر إػ بـروت فتصـقير ؾـقؾؿ "مصـائب ؿـقم" ظــ
ادجتؿع افؾبـاين واألحداث افدمقية افتل يعقشـفا ومـلزق احلـر األهؾقـة
افؾبـاكقة.
حغ صاهدت افػقؾؿ صعرت أن هذا اخلقار هق األـثر تعبـر ًا ظــ ظـامل ذاك
احلققان األشطقري ذي افرأشغ ادتزامحغ.
ظاد ظؿر بعدها إػ بروت خالل افعدوان اإلرسائع  11فقحؼؼ ؾقؾؿ بعـقان
"رائحة اجلـة" ظـ احلصار اإلرسائقع فؾؿؼاومة افػؾسطقـقة.
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األفالم اليت حققها حمود هلص
طم٘مـؼ ظمـالل دراؾمتف اًمسٞمٜمامئٞم٦م صمالصم٦م أومالم روائـٞم٦م ىمّمػمة هل:
 "طمٚمؿ ُمديٜم٦م صٖمػمة" ( 91دىمٞم٘م٦م) .9193 "اًمٞمقم اًمس٤مسمع" ( 31دىمٞم٘م٦م) .9192 "اًمٙمؾ ذم ُمٙم٤مٟمـف ويمؾ رء قمغم ُم٤م يرام ؾمٞمدي اًمْم٤مسمط" ( 21دىمٞم٘م٦م).9197
سمٕمد قمقدشمف ُمـ اًمدراؾم٦م طم٘مـؼ ًمٚمتٚمٗمزيقن اًمسقري:
 "ىمٜمٞمٓمرة  - "97روائل ( 31دىمٞم٘م٦م) .9197 "اًمـذايمرة"  -شمسجٞمكم ( 92دىمٞم٘م٦م) .9193 "ومــرات"  -شمسجٞمكم ( 27دىمٞم٘م٦م) .9190وطم٘مؼ ًمٚمٛم١مؾمس٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام سمدُمِمؼ :
 "أطمـالم اعمديٜم٦م"  -روائل ( 931دىمٞم٘م٦م) .9107 "اًمٚمٞمؾ"  -روائل ( 931دىمٞم٘مـ٦م)  .9113إٟمتـ٤مج ُمِمـؽمك ًمٚمٛم١مؾمسـ٦ماًمٕم٤مُم٦م ًمٚمسٞمٜمام ُمع  ARTEواًم٘مٜم٤مل اًمراسمٕم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م.
وطم٘مؼ يمسٞمٜمام ُمست٘مٚم٦م:
 "اعمــٜم٤مم"  -شمسجٞمكم ( 73دىمٞم٘م٦م) .9109 "ٟمـقر وفمـالل"  -شمسجٞمكم ( 33دىمٞم٘م٦م)  .9113حت٘مٞمؼ ُمِمـؽمك ُمـعقمٛمر آُمػماالي وأؾم٤مُمف حمٛمد سمٛمٜم٤مؾمب٦م اعمئقي٦م األومم ًمٚمسـٞمٜمام .
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 "ُمــدرس"  -شمسجٞمكم ( 71دىمٞم٘م٦م)  .9111حت٘مٞمؼ ُمِمؽمك ُمع قمٛمـرآُمػماالي وأؾم٤مُمف حمٛمد قمـ رائد اًمتِمٙمٞمؾ اًمسقري ومـ٤مشمح اعمـدرس .
"طمٚمــ٥م ُمـ٘مـ٤مُمـ٤مت اعمــنة"  -شمسجٞمكم ( 33دىمٞم٘مـ٦م)  .9110قمــاعمٜمِمد احلٚمبل صؼمي ُمـدًمـؾ .
 "ومـق ق اًمـرُمـؾ ،شمـح٧م اًمِمـٛمس"  -روائـل ( 27دىمٞم٘مـ٦م) .9110حت٘مٞمؼ ُمِمؽمك ُمع هـ٤مًمـف اًمٕمبد اهلل قمـ ؾمـجٜم٤مء اًمـرأي  ،ذم اًمـذيمرى
اخلٛمسلم ًمإلقمـالن اًمٕم٤معمل ًمـح٘مقق اإلٟمس٤من.
 "اًمبح٨م قمـ قمـ٤مئـدة"  -روائـل ( 11دىمٞم٘مـ٦م)  .9111إٟمتـ٤مج ؾمـٞمٜملشمٞمٚمٞمف ومٞمٚمؿ – شمقٟمس .شمّمقر ؾمٞمٜمامئل ًمـ"ُمقٟمقدراُم٤م" ُمنـطمٞم٦م يمت٤مسمـ٦م
ومتثٞمؾ ضمٚمٞمٚمـ٦م سمـٙم٤مر .
 "سم٤مب اعم٘مـ٤مم"  -روائـل ( 911دىمٞم٘مـ٦م)  .3113إٟمتـ٤مج – Ceneteveسم٤مريس  .و Cenetelefilmشمقٟمس .دٟمٞم٤م ومٞمٚمؿ – ؾمقري٦م.
 "اعمٝمد"  -روائل ( 990دىمٞم٘م٦م)  .3110إٟمت٤مج ذيمـ٦م اًمريـػ – أسمـقفمبل.
 "حم٤مرم!"  -روائل ( 23دىمٞم٘م٦م)  .3111إٟمت٤مج الزيرة ًمألـمٗم٤مل. "ؾمٚمؿ إمم دُمِمؼ"  -روائل ( 13دىمٞم٘م٦م)  .3192إٟمت٤مج أسمقط – ًمبٜم٤من.ؿم٤مرك و شمرأس أطمٞم٤مٟم٤م لـ٤من اًمتحٙمـٞمؿ ًمٕمديـد ُمــ اعمٝمرضم٤مٟمـ٤مت اًمسـٞمٜمامئٞم٦م
اًمدوًمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م:
ىمرـم٤مج – شمقٟمس .وم٤مًمٞمٜمسٞم٤م – إؾمـب٤مٟمٞم٤م .اليبزيـغ – أعم٤مٟمٞمـ٤م .ومجـر  -إيـران.
دُمِمؼ – ؾمقري٦م .االؾمٙمٜمدري٦م – ُمٍم .اًمٗمٞمب٤م – سمٞم٤مرشمز  -ومرٟمس٤م .ىم٤مزان –
روؾمٞم٤م .شمٓمقان – اعمٖمرب.
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طم٤مزت أومالُمف قمغم اًمٙمثـػم ُمــ الـقائز ذم اعمٝمرضم٤مٟمـ٤مت اًمسـٞمٜمامئٞم٦م اًمدوًمٞمـ٦م
واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل قمرو٧م هب٤م.
ُمـ أمهٝم٤م:
"اًمتـ٤مٟمٞم٧م اًمذهبـل" ُمرشملم ذم ُمٝمرضم٤من ىمرـم٤مج  07و.13
"اًمٜمـخٚم٦م اًمذهبٞمـ٦م" ُمٝمرضم٤من وم٤مًمٜمسٞم٤م .07
"ضم٤مئـزة اًمٞمقٟمسٙمق" ُمٝمرضم٤من يمــ٤من .07
"ضم٤مئزة ُ "S . C . A . Mمٝمرضم٤من  F . I . P . A .يمــ٤من .9109
ال٤مئـزة اًمٙمـؼمى ُمٝمرضم٤من ومريبقرغ  -ؾمقينا .12
ال٤مئـزة االوًمـك ُمٝمرضم٤من سمـروج  -سمٚمجٞمٙم٤م .12
ضم٤مئـزة الٛمٝمقر ُمٝمرضم٤من ُمٕمٝمد اًمٕم٤ممل اًمٕمريب – سم٤مريز .9117
ضم٤مئزة لٜم٦م اًمتحٙمٞمؿ اخل٤مص٦م ُمٝمرضم٤من ُمرايمش  -اعمٖمرب .3111
ضم٤مئزة ُمٝمرضم٤من ضمٜمٞمػ – ؾمقينا .3192
ضم٤مئزة اإلٟمجـ٤مز اًمٗمٜمـل ذم ُمٝمرضمـ٤من اإلؾمـٙمٜمدري٦م وذم ُمٝمرضمـ٤من ُمسـ٘مط
.3197
اظمتػم ومٞمٚمٛمف األول "أطمالم اعمديٜم٦م" يمقاطمد ُمـ أومْمـؾ قمنمـة أومـالم ذم
اًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م.
يمام شمؿ اظمتٞم٤مر "أطمالم اعمديٜم٦م" و"اًمٚمٞمؾ" وٛمـ ىم٤مئٛم٦م أومْمؾ ُمئ٦م ومٞمٚمؿ ذم
شم٤مريخ اًمسٞمٜمام اًمٕمرسمٞم٦م.
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