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قؿـ عاطفٔ٘ ّازف٘ الظالل يف "قافل٘ العطؼ" لطيا ٛالػعالٌ


بقله :د .عبد املالك أغَبٌْ

-----------------------------مل تعد القؿ٘ القؿريٗ مً الفيٌْ األدبٔ٘ اليت تيتد يف يف ىطيتال الْتبيتا
االضيتيتيتتَال ٔ٘ الطيتيتيتسٓع٘ اليتيت ٓقيتيتيتال عيَيتيتيتا بىَيتيتيتا تياضيتيتيتمل بٓقيتيتيتا العؿيتيتيتس املتطيتيتيتاز
ّاملكيتيتطسو ّاملييتيتدفط فقيتيتغد بيتيتيف يتيتد في يتال أدبٔيتيتا ال ٓقيتيتيف أٍنٔيتيت٘ عيتيتً بيتيتاقٕ الفييتيتٌْ
األدبٔيت٘ األ يتيتس ٚقٔنيت٘ أدبٔيتيت٘ ّمظيتيتْٗ زمصٓيت٘د ّميتيتا عَيتْز التيْٓعيتيتا امل تلفيتيت٘ يف
ضجيف القؿ٘ يف األدو العسبٕ عاميت٘ بال دلٔيتيف قيتاطط عليت ٙش يته ّ ييتٍ ٙيترا الفيتً.
فنً القؿ٘ القؿريٗ بىل منْذج القؿ٘ الطْٓليت٘()1د ّميَيتا بىل القؿيت٘ القؿيتريٗ
تيتدالد ٍّيتٕ ر يتس القيتازا املطت ػيتف٘ يف عيتامل ايفبيتدا يف اخّىيت٘ األ يتريٗد ّ ظيتيتٙ
باٍتناو ّاضط مً لدٌ ال ثري مً املبدعني ّالدازضني عل ٙمد ضْا...ٛ
ضيا ٛغعالٌ:
ّتعتيتيترب القاؾيتيت٘ الْاعيتيتدٗ ضيتيتيا ٛغيتيتعالٌ منْذت يتال ويتيترا التيْٓيتيتط ال يت اليتيترٖ
مي ً اعتبازِ قٔن٘ مجالٔ٘ مكاف٘ يف ضجيف القؿ٘ العسبٔيت٘ ااافيتيف ميتً يتالل
اؾٔتني اثيتني:
 اخلاؾيتيتٔ٘ األّىل ٍيتيتٕ أىَيتيتا ت تيتيتمل قؿؿ يتال غ يت لر يف ميتيتسرٗ الطيتيتسد العسبيتيتٕبسّقيتيتا زٔيتيتصٗد ّبغيتيتساقا مكيتيتٔ ٘ٝتيتيتْمٕ عكيتيتْز بؿيتيتنا الػيتيتاعس ال يتيتبري ى يتصاز
قباىٕد يف الْقر الرٖ ت نيف فُٔ زمل٘ ال تاب٘ ايفبداعٔ٘ بعصو ّثبا مً ميظيتْز
اتبيتيتا عسبٔيتيتا مػيتيتَْزا د عيتيتربٌ عيتيتً ّاقيتيتط امليتيتسأٗ العسبٔيتيت٘د ب يتيتثري ميتيتً ا يتيتسأٗ
ّا طيتيتيتازٗ ّالػيتيتيتيتاعسٓ٘ ( يتيتيتادٗ الطيتيتيتيتناٌد ّىيتيتيتْال الطيتيتيتيتعداّٖد ّأميتيتيتالو مطيتيتيتيتت ا
ّ ريًٍ).
 اتمل عسبٕ.
1يت تساتط يف ٍرا الؿدد اجملنْع٘ القؿؿٔ٘ األّىل لطيا ٛغعالٌ" :ال ابْع"د مٔث تعيٌْ بمد ٚقؿؿَا
بالعيْاٌ التالٕ" :قؿ٘ طْٓل٘"د داٜسٗ الثقاف٘ ّايفعالود الػازق٘د 2006د ط1:د ف.99:
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 اخلاؾٔ٘ الثاىٔ٘ ٍٕ مسؾَا عل ٙالْميتدٗ املْقيتْعٔ٘د لٔؿيتبم مْقيتْاايتيتمل ٍيتيتْ ضيتيتدٗ البييتيتا ٛالقؿؿيتيتٕ ّانتيتيتُد ّاخليتيتٔغ الييتيتاعه اليتيترٖ تييتيتتظه فٔيتيتُ
جمنْعتَا الثاىٔ٘" :قافل٘ العطؼ"( )2006مً البدآ٘ مت ٙاليَآ٘.
فقيتد أؾيتب ر القؿيت٘ القؿيتيتريٗد ميتً ميظْزٍيتاد "تسمجيتيتاٌ أغيتْال" م يتيتدّز
بَاد مقنْع٘د ّم ٔبيت٘ يف أ ثيتس املييتاط علنيت٘ ّضيتدمئ٘ يف مٔيتاٗ ايفىطيتاٌ .ميتً
تقلملَ مْقيتْ اايتمل ٍّ -يتْ الػيتْل العيتازو اليترٖ ال ٓقيتاّو -
ٍيا رثس القاؾ٘ أٌ ِّ
ميتيتً لتليتيتا تْاىبيتيتُد ّأٌ تطيتيتسد لييتيتا ضيتيتريٗ العدٓيتيتد ميتيتً ميتيتاال العػ يت امل تلفيتيت٘د
فنيَا ما ٍْ مطتلَه مً الرتاث العسبٕد ّميَا ما ٍْ مطيتتْم ٙزيتا ٍيتْ بىطيتاىٕد
دٌّ أٌ ت فيتيتيتيف القاؾيتيتيت٘ ّاقيتيتيتط العالقيتيتيتا العاطفٔيتيتيت٘ يف الْاقيتيتيتط العسبيتيتيتٕ املعيتيتيتٔؼ يف
لتليتيتا هظَساتُ...ليتيترلك عيتيتادٗ ميتيتا ٓفكيتيتيف يف ىظيتيتري ٍيتيترِ ال تابيتيتا القؿؿيتيتٔ٘
اضيتيتتبعاد األم يتيتاو املطيتيتبق٘د ّالرت ٔيتيتص عليتيت ٙالعالقيتيت٘ املفرتقيتيت٘ بيتيتني الػ ؿيتيتٔا
ّاألمداث ّاألف از املطسّم٘د ّزبيتغ

يتيف ذليتك بعتبيتا اليتيـ (العييتْاٌ ّؾيتْزٗ

ال يتيتيتالا ّالعبيتيتيتازٗ التْتَٔٔيتيتيت٘ )...ميتيتيتً تَيتيتيت٘د ّبطسٓقيتيتيت٘ تقيتيتيتدٓه تليتيتيتك القؿيتيتيتـ
ّبأضلْبَا يف جتطٔد الػ ؿيتٔا ّالْقيتاٜطد ّتالميته بياَٜيتا القؿؿيتٕ ميتً تَيت٘
أ س...ٚ
 1يت الْقْا عل ٙعتبا "قْافيف مً عطؼ":
بيتيتالعْدٗ بىل طيتيتسل ّقيتيتط عييتيتْاٌ اجمليتيتامٔط القؿؿيتيتٔ٘ ليتيتد ٚأ ليتيتمل

تيتيتاو

القؿ٘ املسمْقنيد ىلفٕ أٌ ّقط العيْاٌ ٓيطل مً تؿْزًٓ أضاضٔني مألْفني;
فقد ٓكط ال اتمل العيْاٌ مً ازج العيآًّ ال تتكنيَا اجملنْع٘ القؿؿٔ٘د
أّ ٓيت بيتيتُ ميتيتً دا يتيتيف عييتيتآًّ اجملنْعيتيت٘

يتيتيفّ...مً يتيتالل القيتيتسا ٗٛاملتؿ يت ف٘

(العابسٗ) ّاملتف ؿ٘ (املتعنق٘) للنجنْع٘ القؿؿٔ٘د جند أٌ ال اتب٘ رثيتس أٌ
تيطل مً التؿْز الثاىٕ يف عنلٔ٘ ّقط العيْاٌ السٜٔظ )"( (Le titreقافل٘
العطيتيتؼ")د ّ نيتيتا ٓظَيتيتس المقيتال أٌ العييتيتْاٌ مطيتيتتند ميتيتً أّل العييتيتآًّ الدا لٔيتيت٘
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( )Intertitreيف اجملنْعيتيت٘ اليتيترٖ انيتيتيف االضيتيته ىفطيتيتُد ّال بيتيتد أٌ ٓ يتيتٌْ ويتيترا
اال تٔاز م صّ ٚبااّ ٛدالل٘د ما داو ا تٔاز العيْاٌ عنْمال خيكط جملنْع٘ مً
الػسّط املفرتض

ققَا بؿف٘ عام٘د ّأٍنَا ٍرِ الػيتسّط :ايفثيتازٗ ّا يترو

مً تَ٘د ّاال تصال ّالتْتُٔ مً تَ٘ أ س...ٚ
ّتتأضظ $غاعسٍٓ٘ #را العيْاٌ ("قافليت٘ العطيتؼ")د يف ىظسىيتاد عليت ٙؾيتٔ ٘
مجالٔيتيتيت٘ ّاضيتيتيتتعازٓ٘ فل يتيتيتيف أفيت يت اىتظيتيتيتاز القيتيتيتازه التقلٔيتيتيتدٖد ّتطيتيتيتت ثُ عيت يتيتلٙ
اضت كيتيتاز فكيتيتا ٛاجمليتيتاش (الػيتيتعس) يف تياض يت ٍيتيتازمْىٕ ميتيتط فكيتيتا ٛاليثس(القؿيتيت٘)د
ّذلك يف اجتاِ ل

ؿْؾٔ٘ ما لعييتْاٌ اجملنْعيت٘د تيتيَ

عً ىثسٓ٘ العيْاٌ املألْف٘ يف أف
علٍ ٙرا امليْالد ت يتدّ

عليت ٙفعيتيف االىصٓيتا

قٔ غعسٓ٘ اؾ٘ بُ.

تابيت٘ العييتْاٌ زازضيت٘ ببداعٔيت٘د تٍْسٍيتا العيتدّل

ّ سل املألْا ّامل امسٗ يف الدالل٘د ّبجياد عالقا ّتْدٓ٘ م آسٗ بني األغيتٔاٛد
مٔث تتْلد عيتً ٍيترِ االىصٓاميتا د عليت ٙمطيتتْ ٚؾيتٔا ٘ العييتْاٌد دالال تدٓيتدٗ
عرزاٛد تيفتم عل ٙأ ثس مً قسا.ٗٛ
فنيتيتيتا

ٔيتيتيتيف علٔيتيتيتُ لفظيتيتيت٘ "القافليتيتيت٘"د بؿيتيتيتف٘ عاميتيتيت٘د ٍيتيتيتْ عيتيتيتامل الؿيت يت ساٛد

ّباأل ـ قْافيف ا نيتال ّاملطيتافسًٓ السميتيفد ّالت يتدٖ الْتيتْدٖ اليترٖ ْٓاتَيتُ
ٍيتيتءالٛد ميتيتا داميتيتر ا نيتيتال جمبْليتيت٘ عليتيتٙ
طاقيتيت٘ السميتيتيفد ّميتيتدّد

نيتيتيف العطيتيتؼ ّالؿيتيتربد يف ميتيتني تظيتيتيف

نليتيتَه للعطيتيتؼ ،يتيتدّدتني تيتيتداد بيتيتاليظس بىل طبٔعيتيت٘

يف مً الصمً (ا ْ اااز) ّامل اٌ (الؿ سا...)ٛ
ّبٌ

اىر الدالليت٘ املباغيتسٗ اليت انليتَا العييتْاٌ  -يف عيتاٍسِ  -ال فيتسج

عنيتيتيتا ضيتيتيتبقر ايفغيتيتيتازٗ بلٔيتيتيتُ أعيتيتيتالِ; ف ىيتيتيتُ بعيتيتيتد قساٛتييتيتيتا املتف ؿيتيتيت٘ للقؿيتيتيت٘ األّىل
اؾ٘د ّلقؿـ اجملنْع٘ عاميت٘د ضيتٔ ٌْ لصاميتا علٔييتا -

قيتسا - ٛبعيتادٗ اليظيتس

يف دالل٘ العيْاٌ مجل٘ ّتفؿٔال فٔنا بعد.
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ٍّ يتيتيترا ٓت ؿيتيتيتيف ليتيتيتد ٚالقيتيتيتازه اقتييتيتيتا تيتيتيتاو بيتيتيتأٌ القافليتيتيت٘  -يف ٍيتيتيترا الطيتيتيتٔال
امل ؿيتْف باليترا  -تيتْمٕ وْا يتمل العػيتال ّا،يتبنيد أميتا العطيتؼ فريميتص بىل
ما ٛر س ٓػفٕ عنأ ّ لٔيف ٍءال ٛالعطػ :ٙبىُ ما ٛااملد وفَْمُ األمشيف .فَْ
اليتيتيترٖ ٓعٔيتيتيتد للييتيتيتاع مٔيتيتيتْٓتَه ّعػيتيتيتقَه لل ٔيتيتيتاٗد مثلنيتيتيتا ٓعٔيتيتيتد امليتيتيتا ٛبىل األزض
كستَا ّىكازتَا ّزّىقَا ّبَاٍٛيتاد فالقاضيته املػيترتني بيتني ميتا ٛالعطػيتٙد ّميتاٛ
ا،يتيتيتبني ٍيتيتيتْ ماتيتيتيت٘ الطيتيتيتسفني املل يتيتيت٘ بىل االزتيتيتيتْاٛد يف شميتيتيتً التؿيتيت س العيتيتيتاطفٕ
ّا فاا الْتداىٕ...
اىطالقيتيتيتيتا زيتيتيتيتا ضيتيتيتيتب د ىء يتيتيتيتد أٌ مفَيتيتيتيتْو $العَيَْْىَيتيتيتيت٘ #يف ٍيتيتيتيترِ اجملنْعيتيتيتيت٘
القؿؿٔ٘ مكليف ّملتبظد ّٓد يف العيْاٌ السٜٔظ يف داٜيتسٗ العييتآًّ امل اتليت٘;
ألىيتيتُ ٓلعيتيتمل  -يف عالقتيتيتُ ببيتيتاقٕ عييتيتآًّ اجملنْعيتيت٘  -دّز الدمٔيتيت٘ السّضيتيتٔ٘ املل يتيتصد
نيتيتا ٍيتيتْ عليتيت ٙيتيتالا اجملنْعيتيت٘ القؿؿيتيتٔ٘د

مٔيتيتث ٓبيتيتدّ عييتيتْاٌ القؿيتيت٘ ّاق يت ا

ّبعد الػسّ يف قسا ٗٛالقؿـد الْامدٗ تلْ األ سٚد ى تػا جمنْع٘ عييتآًّ
دا لٔيتيت٘ أ يتيتس ٚال تقيتيتيف بغ يت الٔ٘; عييتيتآًّ مافليتيت٘ باألل يتيتاش ال يت تيتيتد يف القيتيتازه يف
داٜيتيتسٗ التػيتيتْٓ د عثيتيتا عيتيتً دالليتيت٘

يتيتيف عييتيتْاٌد ميتيتً يتيتالل قيتيتساٗٛ

يتيتيف قؿيتيت٘ عليتيتٙ

مدٗ...
أميتيتا ؾيتيتْزٗ ال يتيتالا ) )Page de couvertureفَيتيتٕ داليتيت٘ عليتيت ٙمْقيتيتْ
العييتيتْاٌ بطيتيتسٓقتني; فبيتيتاليظس بىل أٌ العييتيتْاٌ املس يتيتمل ميتيتً اليتيتني ٍنيتيتا" :قافليتيت٘"
ّ"العطؼ"; ف ٌ مكْز ما ٓػيتري بىل ٍيترًٓ امليتس بني االليتٔني يف عيتاٍس مجليت٘
العيْاٌ بيتازش ّّاقيتم (ٍّيتْ الدالليت٘ يتري املس يتْو فَٔيتا)د ّذليتك ميتً يتالل ؾيتْزٗ
ا نلني ّ را فكيتا ٛالؿيت ساٛد بىل تاىيتمل ٍٔنييت٘ الليتٌْ األشيتس املػيتتعيف اليترٖ
ٓءطس ؾْزٗ ال الا

يف ...نا ال ىعيتدو ميتا ٓػيتري بىل املعييت ٙاخلفيتٕ ّالسميتصٖ

(ٍّْ الدالل٘ املس ْو فَٔا بقْٗ) زا انليتُ ٍيترا العييتْاٌد ميتً زميتْش

ٔيتيف عليتٙ

طبٔع٘ العطؼ الرٖ ضْا ٓؿبم مْقيتْ اجملنْعيت٘ القؿؿيتٔ٘د ّٓتعليت األميتس
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بعطؼ ااملد ّما ْٓمٕ بىل ذليتك ٍيتْ أٓقْىيت٘ القليتمل املسضيتْم٘ عليت ٙالسميتال .أميتا
ؾْزٗ العنيد فَٕ

نا ىعله مؿدز الدمْ د ّاليتدمْ عيتادٗ ميتا فيتسج ميتً ميت قٕ

العٌْٔ بٌ مبا ّفسما أّ مصىا ّ ندا .مً ٍيا ٓ دّ اامل ّاملا ٛتْأمني غيتقٔقني
يف ٍرِ اجملنْع٘ القؿؿٔ٘ مً بدآتَا بىل ىَآتَيتاد مٔيتث ٓيتته تسضيتٔض مْقيتْ
العطؼ وفَْمُ االضتعازٖ مً الل طبٔع٘ اليـ التيتْتَٕٔ اليتراتٕ (أٖ ميتً
ببيتيتدا ال اتبيتيت٘ ىفطيتيتَا) باعتبيتيتازِ تطيتيتس عبيتيتْز ميتيتً دالال العييتيتْاٌد ّمعيتيتاىٕ ؾيتيتْزٗ
ال يتيتالا بىل عيتيتامل اجملنْعيتيت٘ القؿؿيتيتٔ٘ الفطيتيتٔم .تقيتيتْل القاؾيتيت٘ يف ٍيتيترا اليتيتيـ
التْتَٕٔ$ :ف ه ٍه عطػ...ٙأّلٝك الرًٓ ال ٓعسفٌْ أىَه عطػ#!ٙ
"قافل٘ العطؼ"د بذالد جمنْع٘ قؿؿٔ٘ قؿريٗد بسضه دميتْ ميتازٗ تيترزاد
دميتيتْ تأ يتيتر غيت يف

لنيتيتا فيتيتسج ميتيتً ميت قٕ العٔيتيتٌْ البا ٔيتيت٘د ّجتيتيتسٖ جمساٍيتيتا

امليطيتيتاو لتطيتيتلك طسٓقَيتيتا بيتيتني األؾيتيتابطد لرت يتيتمل بعيتيتد ذليتيتك يف قؿيتيتـ قؿيتيتريٗد
ل يَيتيتا ،نليتيت٘ بأضيتيتٝل٘

يتيتبريٗ ميتيتْل طبٔعيتيت٘ اليتيتت لظ السّميتيتٕ املتفػيتيتٕ يف عاملييتيتا

العسبٕد ٍّٕ أضٝل٘ بغ الٔ٘ طاملا مسزىيتا علَٔيتا ميتسّز ال يتساو لتفادَٓيتاد أّ تْقفييتا
عيدٍا ميتً ّتَيت٘ ىظيتس بطْلٔيت٘ (اليتر ْزٗ ّالف ْليت٘)د لي تػيتا بعيتد ذليتك أىَيتا
بطْل٘ تْفاٛد ال عالق٘ وا بالْاقط املعٔؼ يف لتلا م ْىاتُ...
ّحنيتيتً ىطت ػيتيتا ميتيتْاطً اخلل يت ّايفبيتيتدا يف ٍيتيترِ اجملنْعيتيت٘ القؿؿيتيتٔ٘د
المظييتيتيتا  -ب يتيتيتيف بطيتيتيتاط٘  -أٌ القاؾيتيتيت٘ عيتيتيترب بأضيتيتيتلْبَا القؿؿيتيتيتٕ املتنٔيتيتيتص عيتيتيتً
مْقْ قدٓه قدو ايفىطاٌ أال ٍّْ مْقْ ااملد ّقؿـ العػالد ّمط ذليتك ال
ٓطعيا بال أٌ ىطجيف أٓكال أٌ القاؾ٘ تا ٛببع

املعاىٕ املبت سٗ الطسٓف٘د يتري

امل سّزٗد فأًٓ ٍٕ ٓا تس ٚمالمم ٍرِ املعاىٕ املبت سٗ؟
 2يت جتلٔا ضريٗ ّؾْزٗ العػال:
ٓبيتيتدّ أٌ هثيتيتيف ضيتيتيا ٛغيتيتعالٌ ملْقيتيتْ اايتيتمل أعن يت زيتيتا
العػال (العرزٓنيد السّماىطٔنيد)...د مٔث
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ّازا ٔيتيتيتاوه اجمليتيتيتيمد ٍّيتيتيتْ اخلٔيتيتيتال اليتيتيترٖ ٓطيتيتيتبم بػ ؿيتيتيتٔاتَه يف دىٔيتيتيتا اؤيتيتيتاو
ّالعػ مت ٙاوالني ّاملْ ّ .ز ه أٌ تلك اليظسٗ تيه عيتً ىبيتيف اخلٔيتال ّزّعتيتُد
بال أىُ لٔظ فَٔا ىبيف الْاقط ّزّعتُد ّال قطاّتُ ّّمػٔتُ.
ٍ را مل تعد ؾْزٗ املسأٗ يف جتسب٘ ضيا ٛغعالٌ القؿؿٔ٘ جميتسد
مال ٜيتيتيتٕ ىيتيتيتْزاىٕد ّال متيتيتيتٙ

يتاًٜ

يتيتيتا ًٜمطيتيتيتٕ تيتيتيتابط للستيتيتيتيف بالكيتيتيتسّزٗد بيتيتيتيف تيتيتيتاٛ

قؿؿَا طاف ٘ بالعدٓد مً اليطا ٛاللْاتٕ تعدد ؾْزًٍد ّتيْعيتر ميتْاقفًَ.
فاملسأٗد أّال ّقبيف

يف غيتٕٛد

يتا ًٜبىطيتاىٕد ّعكيتْ يف اجملتنيتطد ّويترا تطيتت

يف ما للستيف مً مقيتْلد ّٓيطبيت علَٔيتا ميتا ٓيطبيت عليت ٙالستيتيف ميتً مقيتآٔظ
اخلري ّالػسد ال نال ّاليقـ...
فنيتيتيتط ضيتيتيتيا ٛغيتيتيتعالٌد يتيتيتدا مْقيتيتيتْ اايتيتيتمل ميؿيتيتيتَسا يف بْتقيتيتيت٘ الْاقعٔيتيتيت٘
الط يت سٓ٘ ال يت تعنيتيتد بىل تػيتيتبٔك الْاقيتيتط ميتيتط اخلٔيتيتالد ّ يتيتٔني األضيتيتطْزٗ ميتيتط
املعاؾيتيتسٗد ّتْلٔيتيتا املعقيتيتْل بالالمعقْل ...يتيتيف ٍيتيترِ املفازقيتيتا ال يت ٓيتيتته ا نيتيتط
بٔيَيتيتا يف ىطيتيتٔن اليتيتيـ القؿؿيتيتٕ عْ :ندَت:يتيتُ :التيْٓيتيتط عليتيت ٙمْقيتيتْ اايتيتمل اليتيتْازا
الظيتيتيتاللد باعتبيتيتيتازِ العيؿيتيتيتس املسقيتيت لليفيتيتيتْعد ّؾيتيتيتاىط املعجيتيتيتصا د ّمؿيتيتيتدز اليتيتيتداٛ
ّالدّا...ٛ
بىيتيتيتُ فعيتيتيتيف اايتيتيتمل اخليتيتيتازل اليتيتيترٖ جيعيتيتيتيف القاعيتيتيتدٗ اضيتيتيتتثياٛد ّٓيتيتيتدفط األضيتيتيتريٗ
ااطيتيتيتياٛد يف أّىل قؿيتيتيتـ اجملنْعيتيتيت٘د بىل أٌ تفكيتيتيتيف ماليتيتيت٘ األضيتيتيتس  -يف قيتيتيتٔاف٘
الػيتاو األليتس اليترٖ عػيتقتُ متيت ٙالثناليت٘  -عليت ٙأٌ تعيتْد بىل مكيتازو قبٔلتَيتاد
ٍّٕ رمي٘ مطنٝي٘...فقد

اىر علّ ٙغك أٌ تعتليتٕ ٍْدتَيتاد بقبكيتتُ القْٓيت٘د

ميعَا مً ب نال ؾعْدٍاد ّقال وصٓد مً االى طاز$ :مً ضيتت تازًٓ؟ #ىظيتس
يف عٔئُ$ :أىا عطػ...ٙعطػٙ
ميَاد

نا مل أ ً يف مٔاتٕ .#اقيترتو البيتدّٖ األليتس

اد أٌ ٓطنط ؾَٔلَا األىثْٖد ّقال $:عطػ ٙبىل ماذا؟ #
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قالر بؿْ متَدج $ :عطػ ٙبلٔك.)2( #...
اىر الؿْزٗ ال أزٓد وا أٌ تطْد ٍيتٕ أٌ تقالٔيتد القبٔليت٘ ّطقْضيتَا

فقد
ّعاداتَا ما

اىر لتجٔص للنسأٗ أٌ فتاز ري ٍرا الْقطد متّ ٙبٌ

اٌ زتٔبال

ّزالل ّبازدالد ّبذا أقفيا بىل ذلك أٌ ىظسٗ ٍءال ٛالبدّ بىل امليتسأٗ عليت ٙأىَيتا مٔيت٘
يتيتسد ّبال فيتيتالقرب; ف يت ٌ اىتفاقيتيت٘ الفتيتيتاٗ عل يت ٙتقالٔيتيتد القبٔليتيت٘

ليتيتٔظ ويتيتا يتيتري ا

أميتدثر يف ىفيتيتْع الستيتيتال زتيتال عنٔقيتيتا; ٍّيتيتْ الفعيتيتيف االىقالبيتيتٕ اليتيترٖ مل ٓطتطيت ُ
زتال القبٔل٘ الرًٓ أبدّا اظتَا مئييتال م تْميتا بىل طقيتظ تيتاٍلٕ ميتأثْز عييتد
العسو أال ٍّّْ :أد البيا .
ّمطمل تؿْز القاؾ٘د فالعطؼ بىل اامل أّزث الؿ سا ٛطقطال قاضٔال مً
طقْضيتيتَا الدامٔيتيت٘د أّزثَيتيتا طقيتيتظ ّأد البييتيتا د اليتيتبع
ْفيتيتا ميتيتً العيتيتازد اليتيتبع
السميتيتال

قيتيتال بىَيتيته ٓٝيتيتدٌّ بييتيتاتَه

اخ يتيتس قيتيتال بىَيتيته ٓفعليتيتٌْ ذليتيتك ْفيتيتا ميتيتً الفقيتيتسد $ل يتيتً

اىيتيتر تعيتيتسا أىَيتيتا جميتيتربٗ عليتيت ٙابيتيتتال الك يت آا الياعنيتيت٘ ْفيتيتا ميتيتً أٌ

تستْٖ ْٓمالد

اٌ مطنْمال لقْافيف أٌ تعطؼ ّتعطؼد ّوا أٌ هْ بٌ أزاد د

ل ً الْٓيف ملً ٓستْٖ يف ضِفْس العطؼ األ رب.)3(#
ّألٌ اأاٗ العاطفٔ٘ الطعٔدٗ يف املدٓي٘ ال تؿيعَاد أّ تْتََا متطلبيتا
املءضطا االتتناعٔ٘; ّألٌ تيترّٗ اايتمل يف ايفىطيتاٌ  -ذ يتسا

يتاٌ أّ أىثيت - ٙال

مي ً أٌ تطفَٝا مْاثٔ الصّاج املفسّق٘ عطمل العادا ّالتقالٔدد فقد

اىيتر

ٍياني داٜنا ىظسٗ بىطاىٔ٘ م آسٗ ل يتيف أىيتْا ال بيتر ّالقنيتط ّااسماٌ...ذليتك ٍيتْ
غيتيتأٌ الصّتيتيت٘ ال يت مل ٓ يتيتً خيطيتيتس بباويتيتا أٌ فيتيتتم اليافيتيترٗ املطليتيت٘ عليتيت ٙمدٓقيتيت٘
ا يتيترياٌ ضيتيتٔ ري مطيتيتاز مٔاتَيتيتا زأضيتيتا عليتيت ٙعقيتيتمل .بيتيتدٛا ميتيتً بمطاضيتيتَا ظطيتيتدٍاد
ّاعتصاشٍا بأىْثتَاد بىل ري ذلك مً املْاقيتا الطازٜيت٘ اليت تتعليت بؿيتْزٗ اليتصّج
 2يت ضيا ٛغعالٌ" :قافل٘ العطؼ"(جمنْع٘ قؿؿيتٔ٘)د مءضطيت٘ اليتْزال لليػيتس ّالتْشٓيتطد األزدٌد ط1 :د 2006د
ف.12:
 3يت املستط ىفطُد ف.14:
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يفيتيتُ عليتيت ٙأىَيتيتا

$:أضيتيتريٗ لػيتيتٕ ٛاليتيتُ شّج)4( #...د ّؾيتيتْزٗ فتيتيت ٙاألميتيتالو اليتيترٖ عَيتيتس فجيتيتأٗد ّميتيتا
تطتدعُٔ مثيف ٍرِ الؿْز مً مػاعس ااسماٌ ّالْمػيت٘ ميتط اليتصّجد أّ ميتً زّ
الفتي٘ ّايف سا ٛمط فت ٙأمالمَا...
اىر اليافرٗ ّضٔلتَا الْمٔدٗ لتر س أىْثتَا امليطٔ٘د ٍّٕ ذاتَا ىافيترٗ
املطبض ال عليتر غيتبُ مقفليت٘ مليتدٗ طْٓليتّ٘....ما أٌ فت يتر الصّتيت٘ ٍيترِ اليافيترٗ
الؿ ريٗ مت ٙاىفت ر معَا طاق٘

بريٗ تبازٗ يف دّا لَاد ّباتر ىقطيت٘ قيتْٛ

مػع٘ عل ٙأىْثتَا املطنْزٗ$ :بىَا ىافرٗ عاغق٘د ّاليْافر تعػ االىتظاز...#
ٍ را تْلد لد ٚاملسأٗ ز بيت٘ االىتظيتازد ّأغيتْال اللقيتاٛد ٍّيتٕ اليت مل ت يتً
قد رب مً قبيف معي ٙلرٗ االىتظازد ّ$مل ٓ ً اىتظازٍا ٓطيتْل للػيتاو األليتس
ذٖ اودبني الطسمدٓنيد ّالقام٘ املنتدٗ بط اٛد بذ ضسعاٌ ما ٓطيتيف لٔفيتٕ بييترزِ
الٔيتيتْمٕ بيتيتني ٓيتيتدَٓاد

يتيتاٌ ميتيتً الْاقيتيتم أىيتيتُ ٓؿ يت سٍا بعقيتيتد ميتيتً اليتيتصمًد ّٓ ربٍيتيتا

بعقْد مً اأْٓ٘ ّالطعادٗ ّاألمئا ّالطٔؼ .)5(#ل ً األميتْز ال جتيتسٖ

نيتا

ٓػيتيتتَُٔ العػيتيتال داٜنيتالد فقيتيتد ميتيتيف الفتيتيت ٙاألليتيتس ميتيتً االىتظيتيتازد ٍّجيتيتس اادٓقيتيت٘د
ّا تفٙد ّقٔيف بىُ تيتصّج عليت ٙمكيت
تػيتيته أزجييتيتُد اليتيترٖ

د ّضيتافس للعنيتيف يف دّليت٘ عسبٔيت٘ ميتاد بقٔيتر

نليتيتُ اليتيتسٓم ميتيتً اليافيتيترٗد

ٓقليتيتَاد تطيتيتتنتط و اؾيتيتستُ ويتيتا يف زقؿيتيت٘ مل

اىيتيتر تطيتيتنط

لناتيتيتُ ال يت مل

يتيتدثد ّفجيتيتيف ميتيتً قبليتيتُ اايتيتازٗ

ال مل ترقَا.)6(#
ّتعيتيتْد بييتيتا القاؾيتيت٘ القَقيتيتس ٚبىل العؿيتيتس الْٔىيتيتاىٕ لتنيتيتتم مييتيتُ ميتيتا ٓعطيتيتٕ
لقؿؿَا أؾال٘ ال بد ميَا يف تيْٓط قؿيتـ العػيت ايفىطيتاىٕ ...يف ٍيترِ القؿيت٘د

 4يت املستط ىفطُ د ف.17:
 5يت املستط ىفطُ د ف.16:
 6يت املستط ىفطُ د ف.18:
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نيتيتا ىْاتيتيتُ أٓكيتيتا أىؿيتيتاا اخويتيت٘

ميْتٌْ عػقا مثلنا تعػ ال اٜيا اأ٘.
فاايتيتمل ميتيتً ٍيتيترا امليطليت د ال ٓفيتيتسل بيتيتني أّقيتيتا الييتيتاعد فال يتيتيف أميتيتاو ضيتيتلطاٌ
اايتيتيتمل ضْاضيتيتيتٕد ال فيتيتيتسل بيتيتيتني يتيت ّفقيتيتيتري ّال بيتيتيتني ميتيتيتا ه ّ ،يتيتيتْود ميتيتيتً ٍييتيتيتا
التأ ٔيتيتد عليتيت ٙقٔنيتيت٘ اايتيتمل ليتيتدٚ
الفتاٗ

تن بػدٗ علٙ

ّ تبر زضالتَا بىل

يتيتيف ميتيتً السعٔيتيت٘ ّاخويتيت٘ ضيتيتْا ٛبطيتيتْا .ٛفَيتيتإٍ

يتبري اخويت٘ (شٓيتْع) اليترٖ مل َٓبَيتا مبيتال ّاميتدال فقيتغد
بري اخو٘ تتطاٛل معُ تطاؤال ّتْدٓا عنٔقيتا $ :مليتاذا ٍيتٕ

مطيتيتيتجْى٘ يف ٍيتيتيترا ا طيتيتيتد األىثيتيتيتْٖ الب يتيتيتٔ
ّاميتدٗد لتطيتتطسد قاٜليت٘ :أٍيترا

؟ ّتتنييتيتيت ٙأٌ تت يتيتيتسز اظيتيتيت٘ ميتيتيتمل

يتثري عليت ٙبليتُ الطيتناٛ؟ بىَيتا ؾيتس ٘ ميتس ٚعليتٙ

ايفمعاٌ يف ي ٍرِ ال سٓيتصٗ اأْٓيت٘د ّلتفيتادٖ ّتيتط القليتمل ّ ثيتسٗ الػيت اّٚ
ٓؿيتيتدز شٓيتيتْع مسضيتيتْمال ٓء يتيتد فٔيتيتُ عليتيت ٙأىيتيتُ مل ٓعيتيتد بعيتيتد اخٌ معئ يتال وػيتيتا يف
العػال ّا،بني....ما داو شْٓع ىفطُ مل جيد دّا ٛلراتُ مً ٍرا الدا ٛاللعني...
ّميتيتً قؿيتيتـ ا،يتيتبني ّالعػيتيتال يف الْٔىيتيتاٌ تسميتيتيف بييتيتا القاؾيتيت٘ بىل قؿيتيتـ
العػ يف أفسٓقٔا مط قؿ٘

اٍي٘ مقدض٘ الَا تٔتا...مٔث ٓ يتسو بَيتا الطبٔيتمل

األّزبٕ الرٖ زميف بىل أفسٓقٔا يف بطاز بعث٘ للؿلٔمل األشس..

يتاٌ اللقيتا ٛبيتني

الطبٔيتمل ّال اٍييتيت٘ الطيتيتامسٗد ّعييتُ تْليتيتد ميتيتمل فيتيتٕد ضيتٔظَس ٍيتيترا اايتيتمل بقيتيتْٗ يف
مَستاٌ اامل( ريّال)د أّ عٔد األتطاد ٍّْ مفيف ضيْٖ $مٔيتث ٓتيتصًٓ الػيتباو
ّٓعسقٌْ أىفطَه للفتٔا ; لٔ رتٌ أمجلَه تطدال...ففٕ ٍيترِ اللٔليت٘ ٓبيتا ل يتيف
فتاٗ أٌ تَسو مط مً تعػ د متّ ٙلْ

اىر متصّت٘د فَيتٕ تطيتتطٔط أٌ تَجيتس

شّتَا يف ٍرِ اللٔل٘د ّاٌ تَسو مط زتيف تعبد مجالُ.)7(#
يف تليتيتك األعٔيتيتاد ٓت يتيتسز الفيتيتسد ىطيتيتبٔا ميتيتً ضيتيتلط٘ ا ناعيتيت٘ ز يتيته ّتيتيتْدِ يف
قلبَاّ .

يف األعٔاد ال تقيتاو ٍييتا ٍّييتانيد ّاليت تعيتْد بىل ميطقيت٘ ميطيتٔ٘ ميتً

التازٓض أّ مً اليتْعٕ البػيتسٖ; فيت ٌ

يتيف بىطيتاٌ ال بيتد ّأٌ ٓػيتازني يف ٍيترا اليتدف
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ا ن اعٕ االمتفيتالٕد ّميتً يتري اجمليتدٖ أٌ ٓقؿيتٕ الطبٔيتمل ىفطيتُ ميتً ٍيترا ا يتْ
االمتفالٕ الطسٓا.
مً ٍيا

اٌ عل ٙالطبٔمل أٌ ميتصج مط ٍرِ ااػيتْد البػيتسٓ٘ املبَنيت٘د ّأٌ

ٓلتصو طقْضَه ّعاداتَه...يف عيف ٍرِ األتْا ٛاالمتفالٔ٘د ٓتجيتسأ الطبٔيتمل عليتٙ
طا مبٔبتُد هػٔا مط ما تقتكُٔ الطقْع ّاألعساا يف ىظري ٍرِ املياضيتبا
االضتثياٜ٘ٔد لَٔسبا معال...لقد
مً مبَا أبدالد

نا

اٌ جميْىا ّمط ْزا بَاد ّمخيتً أىيتُ ليتً ٓػيتفٙ

اىر جميْىيت٘ بيتُ بىل دزتيت٘ مل تيفيتط معيتُ أدّٓتيتُ (بؿيتفتُ

طبٔبال)د ّمل ٓيفط ض سٍا يف جتاّش ٍيترا امليتسض اللرٓيتر اليترٖ اضيتتْطً أّؾيتاواد
ّض ً يف جتآّا الفءاد ّالسّ (باعتبازٍا

اٍي٘)....

ّمً فكا ٛأفسٓقٔا امللٕ ٛباا آيتا العجٔبيت٘ ّا رابيت٘د تيتسّٖ لييتا القاؾيت٘
م آ٘ الؿ فٔ٘ ال اىتيتدبتَا جمليت٘ سبٔيت٘ مػيتَْزٗ للقٔيتاو بت قٔيت ؾيت فٕ
مْل مٔاٗ الطْازل بالئجس...أما الؿ فٔ٘ ف اىيتر ّاقعيت٘ يف مػيت يف عيتْٓـ ميتط
شّتَا الفظ القاضٕ الرٖ ال ٓس مل يف طالقَا ميُ...
تؿيتيتيف الؿيتيت فٔ٘ بىل مكيتيتيتازو القبٔليتيتيت٘ املقؿيتيتْدٗ (البيتيتيتداّٗ ّاليقيتيتيتا)ٛد لتجيتيتيتد
ٍياني عادا ّتقالٔد لالف٘ ملا ألفتَا يف العاؾن٘ (املدىٔ٘ املتْمػ٘) .فالصّتيت٘
ّفيت يت ٍيتيتيترِ العيتيتيتادا د تطليت يت اليتيتيتصّج يف مفيتيتيتيف بَيتيتيتٔن مٔينيتيتيتا فنيتيتيتد غيتيتيتعل٘ اايتيتيتمل
بٔيَنا ...نا أٌ املسأٗ ٍٕ ال تطلمل الستيتيف ّفطيتمل ّدِد ّأىَيتا أٓكيتا ٍيتٕ اليت
تفٕ وتطلبا اليتسّ أمييتا امتفاٍّ...ٛييتاني تقيتط الؿيت فٔ٘ يف ميتمل زتيتيف ميتً
باز أعٔاٌ القبٔل٘د ّتتصّتيتُ بعيتد أٌ جتيتسأ عليت ٙطليتمل ٓيتدِد يف ميتني ذ يتس
ؾ ا املدٓي٘ أٌ شّتَا طلقَا بعد أٌ قاعر يف الؿ سا...ٛ
ّميتيتً املعيتيتسّا أٌ ىظيتيتري ٍيتيترِ األعٔيتيتاد ٓيتيتته فَٔيتيتا تعلٔ يت العيتيتادا ّاألعيتيتساا
الساض ٘ مءقتاد ّذلك ميتا ٓطيتاعد عليت ٙاىبعاثَيتا ّجتيتددٍا ميتً يتالل تؿيتْزٍا يف
أغ ال تدٓدٗد مٔث ٓءضظ ال سىفال عادٗ $قاعدٗ لالىتَاني ّٓءدٖ بالييتاع بىل
الت سز مً ال ساٜيتص امل بْتيت٘ ٍّيتٕ لٔطيتر داٜنيتا ساٜيتص تيطيتٔ٘ .بىيتُ اىفتيتا ليتصمً
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ر س يف شمً الياع ّاجملتنعا السؾيتٔي٘ ّامليافقيت٘ .بىيتُ عٔيتد منيتْذتٕ للجناعيت٘
ٓت سني فُٔ الياع بعٔدا عً التْتسا ّالك ْط متعددٗ املؿادز ّاألغ ال.)8(#
ّتقرتو بيا القاؾيت٘ أ ثيتس ميتً ّاقيتط العالقيتا االتتناعٔيت٘ يف شميتً ٍٔنييت٘
ايفىرتىٔرّ .تسّٖ ليا قؿ٘ املعلن٘ ال اطلعر ؾدف٘ عل ٙتفاؾٔيف عالق٘ ميتمل
طْٓل٘ عل ٙايفىرتىٔر يفمد ٚطالباتَا مط زتيف جمَيتْل اوْٓيت٘د ٓطليتمل مقابليت٘
فتاتيتُ اليت ٓتؿيتيتْزٍا اميتسأٗ ىاقيتيتجٍّ٘...يا ضيتتت نيف املعلنيتيت٘ مطيتءّلٔ٘ تؿيت ٔم
املْقيتيتاد مٔيتيتث ضيتيتترٍمل بىل ،طيتيت٘ القطيتيتاز لتيتظيتيتس ٍيتيترا القيتيتادو اجملَيتيتْلد ّمامليتيتا
ٓيصل الستيف باملْاؾفا املتف علَٔا ت يتٌْ املفاتيتأٗ ٍيتٕ أٌ املعلنيت٘ فيترب الستيتيف
امليتظس بأىَا

ربر علٔيتُد ّأٌ الَيتا ااقٔقيتٕ مييت ٙال داللد ّٓؿيتازما الستيتيف

مً تَتُ بأٌ الُ زغاد ال علٕ.
ّمً تدٓد تتعاىل ق اتَنا لتْمٕ ليا ال اتب٘ أٌ قؿ٘ ممل تدٓدٗ بدأ
تت ل مً تساٍ ٛرا اللقيتا ٛيتري امليتظيتسد ّأٌ ٍيترًٓ الػ ؿيتني اىيتتقال ميتً طيتْز
العالقيتيت٘ االفرتاقيتيتٔ٘ عيتيترب الػيتيتب ٘ العي بْتٔيتيت٘ بىل طيتيتْز العالقيتيت٘ الْاقعٔيتيت٘ اأيتيت٘
ال يت ٓلتقيتيتٕ فَٔيتيتا الطسفيتيتاٌد ٍّنيتيتا ميتيتً ايتيته ّدو ّأماضيتيتٔظّ...مً ؾيتيتلمل ٍيتيترِ
الل ظ٘ (الْاقعٔ٘) اانٔنٔ٘د ّبيا ٛعليت ٙدا ٛالل ظيتا الطيتابق٘ (االفرتاقيتٔ٘)
ٓبدأ اجنيتراو تيطيتٕ متبيتادل بيتني مييتّ ٙزغيتادد لتيفيتتم أطيتْاز أميتداث تدٓيتدٗد يف
ضٔال ما با ٓعسا زاٍيا بينْذج $القؿ٘ املرتا ٔ٘...#
ّتطتنس ملقا ضري العػال الْامدٗ تلْ األ سٚد ليتْقا مط قؿيت٘ الفييتاٌ
الرٖ عػ اميتسأٗ جميْىيتّ٘ .تيطليت ٍيترِ القؿيت٘ ميتً ف يتسٗ أضاضيتٔ٘ مفادٍيتا :أٌ
ا طد البػسٖ العازٖ يف ذاتُ مْقْ جيرو العنيد ّميتعَا أٌ تيتساِ ميتً تَيت٘د
ّأٌ تبؿيتيتسِ جمطيتيتدا يف اللْميتيتا الفئيتيت٘ ميتيتً تَيتيت٘ أ يتيتسّ .ٚمعليتيتْو أٌ ٍييتيتا فسقيتيتا
بريا بني اليظيتسٗ الػيتبقٔ٘ الكيتٔق٘ األفيت للنتلؿيتـ ا،يتسّود ّزؤٓيت٘ الفييتاٌ
 8يت غيتيتا س عبيتيتد اانٔيتيتد" :أىثسبْلْتٔيتيتا ا طيتيتد ّااداثيتيت٘"د جمليتيت٘ ":ببدا "(مؿيتيتس)د العيتيتدد التاضيتيتطد ضيتيتبتنرب
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للجطيتيتد العيتيتازٖد ٍّيتيتٕ السؤٓيتيت٘ ذاتَيتيتا ال يت تعتيتيترب ا طيتيتد العيتيتازٖ ليتيتٔظ مْقيتيتْعا
للفًد ف طمل ّل يُ غ يف ف مً أغ ال التعيتبري

يترلك (بٔ اضيتٍْ/يسٖ ميتْز/

زٓيْازٍّ...)....يتيترا غيتيتأٌ املَييتيتدع املعنيتيتازٖ البيتيتاز يف فيتيتً السضيتيته اليتيترٖ تطيتيتتَُْٓ
ؾيتيتْزٗ الفتيتيتاٗ اجمليْىيتيت٘ يف اايتيتٕ $والبطيتيتَا القيتيترزٗ املنصقيتيت٘د بأطسافَيتيتا املتطيت ٘د
بأعافسٍيتيتا القيتيترزٗد بػيتيتعسٍا األغيتيتقس املتطيتيتآس بفْقيتيت ٙمط يت ر أٖ أثيتيتس لتنػيتيتٔغ
ميتيتدث يف اليتيتصمً ال يتيتابسد بيتيتدمْعَا ال يت تيتيترزفَا ٍّيتيتٕ تطيتيتتجدٖ امليتيتازٗد عيتيتاال
ا يٌْ ال تيتابَاد فتجعلَا تتعس ٚمً مالبطَاد ّتيؿمل ىفطَا بو٘ جميْىيت٘
تيتيتسقـ عازٓيتيت٘ يف ضيتيتبٔيف ااْزٓيتيتا د ّالؿ يت از ٓتؿيتيتااٌْ ّالستيتيتال اْقليتيتٌْد
ّبع

اليطا ٛتترب لطرتٍا والبطَا مً تدٓد.)9(#
فقيتيتد

ْليتيتر امليتيتسأٗ ميتيتً جم يتسد مْدٓيتيتيف أعجيتيتمل بيتيتُ السضيتيتاو لت يتيتدّ يف اليَآيتيت٘

شّتيتيت٘ زاٜعيتيت٘د تعيتيتٔؼ يف

ييتيتا شّتَيتيتا السضيتيتاود ّعٔبَيتيتا الْمٔيتيتد ٍيتيتْ أىَيتيتا تتعيتيتسٚ

عيدما ت كملد ّتػس يف الب ا....ٛ
ّميتيتً ؾيتيتْزٗ فٔييتيتْع

نيتيتا تؿيتيتْزٍا السضيتيتاو يف جميْىتيتيتُد

يتيتغ القاؾيتيت٘

السميتيتال عييتيتد أقيتيتدو مَييتيت٘ ،سميتيت٘ عليتيتّ ٙتيتيتُ األزض ٍّيتيتٕ زازضيتيت٘ اليتيتدعازٗد
ّ

ٕ ليا م آ٘ املسأٗ ال أمبيتر ٍّّبيتر أ ليت ٙميتا ليتدَٓا ابٔبَيتا اليترٖ فليتٙ

عيَا بعد أٌ قك ٙميَا ّطسِ....
يف البدآيتيت٘ امرتفيتيتر امليتيتسأٗ مَييتيت٘ اليتيتدعازٗ عثيتيتا عيتيتً ؾيتيتْزٗ الستيتيتيف اليتيترٖ
أمبتُ ٍّجسٍا ّ...يف مسٗ

اىر تتني ٙأٌ تلتقٕ بُد ّ يف لقا ٛمط زتيف ر يتس

تتؿْزِ ٍْد ّمٔينا تياو معُ تطتفٔ بعد ذلك عل ٙؾدم٘ مءمل٘ ٍّيتٕ جتيتد يف
الفيتيتساؽ زتيتيتال ر سّ...عليتيتر ْٓمٔاتَيتيتا عليتيتٍ ٙيتيترِ اايتيتال بىل أٌ فقيتيتد األميتيتيف يف
العثْز عل ٙؾْزٗ اامل األّلّ...يف اللٔليت٘ األ يتريٗ
ّمتفاعل٘ مط ميتً

اىيتر مطيتت ٔي٘ ّغيتَْاىٔ٘

اىيتر معيتُد ل يتً بيتدٌّ أٌ تب يتث يف تطيتدِ عيتً ؾيتْزٗ ذليتك

الستيف الرٖ أمبتُ ّ دز بَا...
 9يت ضيا ٛغعالٌ" :قافل٘ العطؼ"د مستط ضاب د ف.32:
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لقيتيتد قيتيتاعر ّقيتيتا ميَيتيتا الطسٓ يت يف اليَآيتيت٘د ّمل ٓب يت ميتيتً ذ يتيتساِ ضيتيتْٚ
مسق٘ أمل بىطاىٕ ميطْٖ علٕ ميام٘ مصٓي٘ ّ امكيت٘د تءدَٓيتا امليتسأٗ مييتر أقيتدو
العؿْز يف ٍرِ املَي٘ الطالب٘ ل سامتَا ّال تقلمل املقدع مدىطا!
ّبذا

اىر ؾْزٗ اابٔمل يف القؿ٘ الطابق٘ دٌّ مطيتتْ ٚاىتظيتاز اابٔبيت٘د

زا أضقغ اابٔب٘ يف فض السذٓل٘د ف ٌ قؿ٘ الطبٔمل (ٍّْ يف العقيتد الثاليتث ميتً
عنيتيتسِ) ميتيتط امليتيتسأٗ ال يت تعنيتيتيف معيتيتُ يف الْميتيتدٗ الؿ يت ٔ٘ (ٍّيتيتٕ يف زٓعيتيتاٌ غيتيتبابَا)
فتلا عً ضابقتَا ّ .ثريال ما ٓقال $بٌ الستيف مني ٓتيتأمل ٓ يتسِد بع يتظ امليتسأٗ
ال يت ميتيتني تتيتيتأمل تيتيتصداد عاطف يت٘ل ّ مب يتال#د مٔيتيتث تيػيتيتمل عالقيتيت٘ سامٔيتيت٘ ميتيتادٗ بيتيتني
الطسفنيد ل ً الطبٔمل (زأفيت٘ بَيتاد ّ ْفيتا ميتً الفػيتيف) خيربٍيتا بيتأٌ العالقيت٘ يتري
مت اف٘ٝد لطبمل فازل الطً بٔيَنا...
ٍ يتيترا تتيتيتصّج امليتيتسأٗ ب يتيتري الطبٔيتيتملد ّٓظيتيتيف مبٔبَيتيتا ماقيتيتسال بقيتيتْٗ يف

ييتيتا

مٔاتَيتيتا الصّتٔيتيت٘ ا دٓيتيتدٗ...زا أد ٚبىل ّقيتيتْ الطيتيتالل بعيتيتد شّاج داو أ ثيتيتس ميتيتً
تطيتيتط ضيتيتيْا ّ .ضيتيتسعاٌ ميتيتا أدز يتيتر أٌ ز بتَيتيتا يف ىطيتيتٔاىُ

اىيتيتر أقيتيتْ، ٚيتيتسض

لتر ّسِ .بعد الطالل عاد اابٔب٘ بىل مكً مبٔبَا الطبٔمل الرٖ أؾيتس عليتٙ
عدو ت ساز ما ضب د ّأٌ ٓسبغ مؿريِ وؿريٍا بىل األبد...
ّال تيطيت ٙالقاؾيت٘ عالقيت٘ امليتيتسأٗ ا،بيت٘ يف ميتال فقيتيتدٍا لصّتَيتاد ٍّييتا تطيتيتسد
علٔيا قؿ٘ املسأٗ ال فقد شّتَيتا ّعاغيتر عليت ٙأميتيف عْدتيتُد ّ اىيتر مْازاتَيتا
ميتيتط البٝيتيتس ميتيتْل اضيتيتتعادٗ شّتَيتيتا دٌّ تيتيتدّّ...ٚيف األ يتيتري ضيتيترتمٕ بيتيتال ٔظ اليتيترٖ
ٓكه بع

زفا شّتَاد أمال يف أٌ تعْد بلٔيتُ اليتسّ د ل يَيتا تقتييتط يف األ يتري أٌ

تطدال عاغقا ٓ فَٔا مٔيتث مليتر زّميتُ يف تطيتدٍاد مٔيَيتا فيتاض تطيتدٍا ضيتعادٗ
بالسّ ا دٓدٗد ّامتصج السّماٌ ّ اىر مطام٘ الفس
ّٓبدّ أٌ السؤٓ٘ ال

بريٗ...

نر يف بىتاج ٍيترِ اجملنْعيت٘ القؿؿيتٔ٘ ٍيتٕ ليت

ؾيتيتيتْز زٔيتيتيتصٗ لعػيتيتيتال رمييتيتيتْا باايتيتيتمل متيتيتيت ٙاليَآيتيتيت٘...بىيا أميتيتيتاو تسمٔيتيتيتص للعالقيتيتيتا
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العاطفٔ٘ و تلا جتلٔاتَاد ٍّْ تسمٔص ٓقٕ القاؾ٘ عً أٓ٘ غبَ٘ لالبترال أّ
الط يت اف٘

نيتيتا ىيتيتسٍ ٚيتيترِ األٓيتيتاو…زيتيتا فيتيتتم ٍيتيترِ اجملنْعيتيت٘ عليتيت ٙلعبيتيت٘ املسآيتيتا

املتعيتيتيتددٗد فجعيتيتيتيف الػ ؿيتيتيتٔا مسآيتيتيتا لبعكيتيتيتَا اليتيتيتبع

د ّجتليتيتيت ٙذليتيتيتك يف اليتيتيتيقغ

التالٔيتيت٘ :االزتبيتيتاط بيتيتا،بْو بىل ميتيتد اويتيتْع ّالكيتيتعاد اايتيتمل ميتيتً طيتيتسا ّاميتيتدد
عَيتيتْز الػ ؿيتيتٔا ا،بْبيتيت٘ يف اجملنْعيتيت٘ القؿؿيتيتٔ٘ عليتيت ٙغ يت يف أل يتيتاش باليطيتيتب٘
للػ ؿيتيتٔا ا،بيتيت٘د تتنيتيتاٍ ٙالػ ؿيتيتٔا

يتيترلك لتقيتيتدو لييتيتا ؾيتيتْزٗ عيتيتً اايتيتملد

ٍّٕ اقتيا الػ ؿٔا بأٌ اامل قكاّ ٛقدز ال ف اني ميَنا.
ّمً ٍرا امليطل د ت يتدّ غ ؿيتٔا القؿيتـ متفيتسدٗ يف الؿيتباب٘د
ال ب٘د ٍّْ تفيتسد يف العييتآ ٛقيترتو ميتً طسٓقيت٘ الػيتعسا ٛالسّماىطيتٔني يف

نيتا يف
يتثري

ميتيتً األمٔيتيتاٌ .أميتيتا اليتيتدزع املطيتيتت لـ ميتيتً ضيتيتريٗ ٍيتيتءال ٛالعػيتيتال ّا،يتيتبني ٍيتيتْ أٌ
اامل ٓعله ا،مل أٌ ٓعػ ما ميقتُ الياعد ّٓدعِْ بىل مؿافاٗ مً ٓكا يْىُ;
ألٌ اامل لٔظ ؤصٗ يف ا،ملد بيف يف ا،بْو بالدزت٘ األّىل.
بقيتيتيتٕ علٔييتيتيتا أٌ ىء يتيتيتد أٌ ضيتيتيتس اىطيتيتيتْاّ ٛعيتيتيتراو ّمسقيتيتيت٘ ٍاتيتيتيتُ الػ ؿيتيتيتٔا د
ّفسازٍه مً ؾ ب٘ الياع مل ٓ ً طسض٘د ّل يُ ميتصٌ عنٔيت قيتدٓه ميتً تليتك
األمصاٌ العنٔق٘ القدمي٘ ال تطتقس يف اليتيفظ ّت نيتً ميتد ٚاأيتاٗد ّانليتَا
ؾامبَا معُ ّ أىيتُ انيتيف ؾيتلٔبُ عليت ٙطسٓيت العيتراوٍّ .يتْ ؾيتلٔمل ال انليتُ
املس ٛعلٙ
دا لُ

تفُ

نا

اٌ ٓفعيف القدما ;ٛألىُ ؾلٔمل باط انلُ ايفىطاٌ يف

نا انيف ٍٔ لُ العظنٕ.
يف األ يتيتري ال بيتيتد ميتيتً التيبٔيتيتُ بىل أٌ ل يتيتيف مبيتيتد مْقيتيتْع٘ ّاميتيتدٗ زٜٔطيتيت٘

ٓػت يف علَٔا يف أعنالُد ّأٌ أعنالُ تأتٕ تيْٓعال علٍ ٙرِ املْقْع٘ .فقيتد زفعيتر
القاؾيتيت٘ غيتيتعازا مس صٓيتيتا يف ٍيتيترِ اجملنْعيتيت٘ القؿؿيتيتٔ٘ ميتيتً بيتيتدآتَا بىل ىَآتَيتيتاد
ٍّْ غعاز مفادِ$ :أىا أممل فأىا مْتْد#ٗ/د ٍرا ال ْتٔطْ قد ٓثري مفٔظ٘ ريىا
مً القسا/ٛاليقاد عج٘ أىُ  $لٔظ باامل ّمدِ أا ايفىطاٌ.#
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ّحنطيتيتمل أٌ التقيتيتدٓس الؿيت ٔم لؿيتيتئط ضيتيتيا ٛغيتيتعالٌ ٓيب يتيتٕ أٌ ٓتجيتيتُ بىل
عياؾيتيتس الؿيتيتيع٘ الفئيتيت٘ يف جمنْعتَيتيتا القؿؿيتيتٔ٘ ٍاتيتيتُ; فبل يتيت٘ قؿؿيتيتٔ٘ ىثسٓيتيت٘
غفاف٘ ّزغٔق٘ ّغاعسٓ٘د ّبأضلْو مفازل ّضا س ّلاتيف اضيتتطاعر القاؾيت٘
أٌ تبلغ أف ازٍا ّتؿْزاتَا ّزؤٓتَا للْاقط.
أٌ تتبيتيتْأ م اىيتيت٘ زٔيتيتصٗ بىل تاىيتيتمل

يتيف ذليتك ّ يتريِ زفعَيتا ظيتدازٗ بىل

اتبيتيتا أ سٓيتيتا أبيتيتدعً أمييتيتا ببيتيتدا يف ٍيتيترا

اجملالد بال أىيا ّمط ذلك ال بد أٌ ىَنظ يف أذٌ مبدعتيا السقٔق٘ ضيا ٛغعالٌ أٌ
تتجيتيتُ بىل ال تابيتيت٘ عيتيتً$اايتيتمل ّأغيتيتٔا ٛأ يتيتس #ٚل يتيتٕ ت تنيتيتيف ؾيتيتْزٗ اايتيتملد بعيتيتد أٌ
تيصلُ مً مل ْ الطنا ٛبىل ت ٔه األزض

نا ٍْ يف الْاقيتط العسبيتٕ املعيتٔؼ...

ٍّٕ ؾْزٗ اامل اليت تيتيه عيتً ىبيتيف اخلٔيتال ّزّعتيتُد ّفَٔيتا

يترلك ميتً قطيتاّٗ

الْاقط الػٕ  ٛال ثريد ّذلك ٍْ السٍيتاٌ الفيت املءميتيف ميتً قاؾيت٘ ّاعيتدٗ مثيتيف ضيتياٛ
غعالٌ...
ٍْامؼ ّمساتط:
 1يت ضيا ٛالػعالٌ" :قافل٘ العطؼ"(جمنْع٘ قؿؿيتٔ٘)د مءضطيت٘ اليتْزال لليػيتس
ّالتْشٓطد األزدٌد ط1 :د .2006
 1يت غا س عبد اانٔد " :أىثسبْلْتٔا ا طد ّااداث٘"د جمليت٘ ":ببدا "(مؿيتس)د
العدد التاضطد ضبتنرب .1997
.............................***** ............................
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