
ةرصاعملاّةيبرعلاةحوللاويمالسإلايبرعلاثارتلا

صاخـةثلاثةفض

ليكشت

( ينارعشلارينمطخب /مارحماينلاىلعيلاعملاو :يقوشدمحأ )

ّنأبرعشوأ،ةملوعلالبسهبتقاضاّملك،نّانفلااهيلإونري،ّةيخيراتوأ،ةيقيزيفاتيمةدامدّرجم،اًموي،يمالسإلايبرعلايفاقثلاثارتلانُكيمل
ةيقارشتسالااهتاونقوةيعمقلااهتزهجأوةّيلاينولوكلاىوقلاىدلنمريوزتوفيرحتنمهخيراتبوشيامطرفنمةدّدهُمتتابةّيبرعلاهتيوه

نّانفلاىدللّكُشيّلظ،تاكوكسموةشوقنمتاباتكوايفارغيلاكوتامنمنمورامعمنم،ينفلاثارتلاف .نييبرعلاعامتجالاوةفاقثلالخادةّبعشتُملا
ةحوللاىلعيبرغلاريثأتلاريصاعأنمبرعنونانفاهبىمتحايتلا،ةنمآلاةّيلامجلاتاذالملازربأدحأولب،بضنيالاًيركفاًنازخرصاعملا
ايانثلخادةيوهلاوةيموقلانيبحجرأتيمغيداربهفصوبثارتلازربثيح،مرصنملانرقلاتاينيعبسوتاينيتسلالخاميس،ةرصاعملاّةيبرعلا

دودحنعةجراخةّيناربلماوعباًطابترارثكأتحضألب،هتاماهيتساودسجلابراسمبطبترت،ةيلييختلاّةينفلاةيلمعلاُدعتملْذإ،يبرعلاليكشتلا
قارعلانملكيف،اًديدجاXينفاًجاتنتمكارو،ّةيبرعلاةيدنسملاةحوللاحطسةيموقلاوةيوهلاوثارتلاميهافمتحستكادقل .هتطلُسودسجلا

بوص،رفسللعّطنتتتيقباّهنأّالإ،ةينقتلاىوتسمىلعيبرغلاّنفلابتّرثأتْنإويتلا،ىرخألانادلبلانماهريغو،رئازجلاوبرغملاوةيروسو
ّنكل .ةيدنسملاةحوللالخادهملاعموهملاوعوهفايطأةداعتسالالخنم،يمالسإلايبرعلاثارتلاباًماحتلارثكأةيملحىؤروةّيليكشتتاخانم

حطسىلعميدقلاّيرصبلاثارتلاعيوطتّنأل،اًيئارجإاهنمجرختملةدئارلاةّيبرعلابراجتلاضعبّنأّةينفلاةداعتسالاهذهرمأيفهابتناللريثُملا
ّنكل .ّينفلالمعلاءانبيفاهتقيرطكابتراو،ةّشهلاةّيلامجلااهتجلاعممكحب،ةيوهلاىلعبوكرللةعيرذثارتلانمتلعج،ةيلآةيلمعذختاةحوللا

،ميدقلاثارتلامهلتستةيلحمّةينفداوموةرصاعمبلاوققفوهميدقتويمالسإلايبرعلاثارتلااذهلييختيفريبكدحىلإتحجنىرخأبراجت
هيضامةبوبيغيفشيعتالىتح،هنعريبعتلاةيناكمإاهسفنللّوُختالاّهنكل .

هتاماهسإىدمويمالسإلايبرعلاثارتلاوليكشتلانيب،يقالتلاوعطاقتلادودحدنع،برعلانينانفلانمةبكوكعمفقن،ّصاخلاقيقحتلااذهيف
ةرصاعملاّةيبرعلاّةيليكشتلاةبرجتلاملاوعةغايصيف :

                                                                                                                                                          ( يناسحلافرشأ )

)يقارعيليكشت( راجنلايلع :
يمالسإلايبرعلاثارتلاريثأتةيلاكشإانيّدعتامبر
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راجنلايلع

اننفوانتفاقثلصافمنمًايساسأًالصفملثمييبرعلافرحلاناكنإ .ةرصاعملاةحوللاىلعيمالسإلايبرعلاثارتلاريثأتةيلاكشإانّيدعتامبر
دعبلاتاذموسرلاتاغايصيفّلثمتييناثلاءزجلاف،)ةبهذملاوةرئاغلاوةزرابلازيرافألاوتامنمنملاوتاطوطخملانممخضثارت( اًضيأيليكشتلا

دمحأو،يحيلملادمحم :ةبراغملاو،يوازعلاءايضو،ديعسلآنسحركاشو،يدومحليمجو،ميلسداوجنييقارعلالثمنينانفيديأىلع،دحاولا
اًراصتخاةيبرعلانادلبلاةيقبينانفاملثم،مهريغو،يواقرشلا .

امكوأ،تامنمنمبلعافلارثأتلايفقابسلاداوجناكو .يقارعلافحتملايفاًركبم،يوازعلاءايضو،ميلسداوجبردتدقف،رمعةحيدمةنانفلاادعام
ّالإثوروملانعدعتبيالًابولسأروطيلمث،هبهذمبءدبلايفيوازعلاءايضبهذيل،ينفلاهجاتنةيبلاغىلعترثأيتلاو،يطساولاتاطوطخمىعدت
انديعي،اًضيأ،وه .ثيدحلاوثوروملااهيفقشاعتييتلاةفورعملاهتانولميفوأ،ةيسايسلاوةيبدألاهتاقلعموهتاطوطخميفءاوس،ةثادحلابابلخديل

ةيادبيفمهلامعأتدهاشامكو .بابلااذهنمنيرشعلانرقلاةثادحىلإيبرغملاليكشتلارجهدهجلواحيذلا،يبرغملاتاينيتسلاليجو،يحيلملل
دادغبيفلّوألايبرعلارمتؤملاضرعميفةيضاملاتاينيعبسلا .

ذنمةيبرعلاةيفورحلاةبهلاهذهفدهامىرتايف،ناكملاونامزللاهجئاشوبطبترت،يمالسإلانفلاليصافتلمجموأ،ةطوطخملاوأ،ةمنمنملاتناكنإ
نكيملرمألانادقتعأو .ثيدحلايبرغلانفلانع،ًابلاغهتاينقتلوقأالو،هرداصميففلتخينفبنايتإلاوهحورطملاريربتلا؟يضاملانرقلاطساوأ

لازتال،ةيفوصةيعجرمنمديعسلآنسحركاشركفملانانفلاهثدحتساامىلاةفاضإ .اهطاشنجوأيفةيموقلاةيسايسلاةيفاقثلاتاريظنتلانمولخي
يتامالعلاديرجتلاىلإةيمويلاةيعقاولاغيصلانعهلوحتو،1966ماعيفجراعمتالمأتهضرعمذنمف .يرظنةهجونمةسبتلمةينفلااهجئاتن

ةممصملاتسيلو،لمعلاةحاسميفةمغدملافورحلاادعام،ةينقتواًردصمةيبرغلاةحوللااهتريظنامك،هيدل )ةحوللا( ينفلالعفلاثيحو .يحطسلا
اهنيوانعنماهاندرجول،لامعأاذكهنأدقتعأو .برعلانييفورحلانييليكشتلالامعأةيبلاغيفاهلوعفميقبيتلاو،يمالسإلانفلايفامكتادحوك

ًابئاصيطيحملارثألابلمعللًاقحالنانفلالوحتناك،كلذل .لوادتملاىنعملابيفورحلانفللاهباستناةياغتدقفل،هتاذنانفلاتاريسفتو،ةتبثملا .

" ةيبرعلاةيفورحلاةبهلاهذهفدهامىرتايف،ناكملاونامزللاهجئاشوبطبترت،يمالسإلانفلاليصافتلمجموأ،ةطوطخملاوأ،ةمنمنملاتناكنإ
؟يضاملانرقلاطساوأذنم "

فحتملاضرععورشمامك،يبوروألاملاعلل )ةيفورحلا( ةيليكشتلالامعألاهذهلاعفأردصتةيبرعلاةيليكشتلاةسسؤملالازتال،ماوعألاهذهلكدعب
لامعألانملضفأدجيملهنوكو،ضرعملاعورشمنعينربخأيذلا،)سيرخلادلاخ .د( فحتملاريدمقيدصلاتيقتلادقو .ةليلقماوعألبقيندرألا

بعشتملايبوروألاليكشتلانعزيامتوةيوهك،ةيبرعلاةيفورحلا .
ةيقبلاًفيدرتتابمأ،اهضارغأةثيدحلاةيبوروألاةيليكشتلاسرادملاةيبلاغتدفنتسااملثم،ةيليكشتلااهتيلعافةيفورحلاتدفنتساله :ًادراولاؤسلاىقبي

كلذنعثيدحلاو؟ةيبرعلاةيليكشتلاةرهاظلاهذهليعفتهيفمتيذلاهسفنسامحلاب،اهليعفتوةينمزلااهتيمهأىلإهابتنالاانيلعبجييتلاتالاغتشالا
يليكشتلايمالسإلانفلل )يراضحلا،ينمزلا( رثألاامك،اهرثأغلبلهو؟ًايوبخن،اًيئيب،ًايسايس،ًايفيقثت،ًايعيلطًانفةيفورحلاتناكله،لثم :لوطي

تدفنتسامأ،يبرغلاليكشتلايفثدحامك،اهلةزواجتموأ،ةسفانمةيليكشتسرادمةيبرعلاةيليكشتلاةجوملاهذهنمتدلاوتلهوأ؟ةددعتملاهلصافمب
؟اذهرصاعملااننمزيفةلعافتتابًاينفايفارغجلالهو؟اهتالاغتشا

)ةيروسّةيليكشت( دمحأنيراد :
ّنفللةموميدلا
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دمحأنيراد

ةداعو .هلبقتسملهتيؤريفو،هرضاحيف،اًضيأ،نكلو،هيضاميفةمئاقبعشلكةيوهف،اًريثكةيبرعلاانتفاقثيفثارتلالاؤسوةيوهلالاؤسمزالتي
نإف،اًمتعمةيبرعلاتاذلارضاحوهامك،رضاحلاناكاذإو .رخآلاىلعقوفتلايفةبغارلاتاذللءاضرإواًقارشإرثكألاناكملايفةيوهلاجهوتت
ناكامىلعيضاملاو،هيلعوهامىلععقاولاَةيؤرهضفرل،لبقتسملاورضاحلامتعنمهرودبفعاضيًافعاضماًقاصتلاثارتلابقصتلتةيوهلا

نمثارتلاىرينأ،نآلا /مويلا،يمويلايفكرحتملاناسنإللهيفنكميلضفأرضاحداجيإىلعلمعلاةيغبمدهلاوكشلاودقنلالامعإهضفرو،هيلع
طبرلاو،ةيلكلاةيؤرلاىلعةرداقلاحورلا،ديدجلاقلخلانمكمهنأل،نفلاوهف،اذههيفثدحينأنكميناكمنمناكاذإو .هسبليوهيفىهامتينأنود

ديدجنمنارودلانميبرعلارضاحلاةلجعنِّكمتةديدجتاقالعبءازجألانيب .
لماوععم،ًاقحاليساسأروداهلناكةيعونةلقنرخآىلإناكمنملقنتلاةلهسةحوللاتناكدقفكلذلو،تباثلاحطسلاباًيخيراتيليكشتلانفلاطبترا

ررحتلااهزَّيمو،يضاملانرقلايفترهدزايتلاةددعتملاةيليكشتلاهسرادمبهفرعنيذلاثيدحلانفلاقلخيف،ىرخأةيداصتقاوةيعامتجاوةيفاقث
ضعبيفامك،ينهذلاموهفملاحلاصلهلةنضاحلاةداملاولكشلايفنىلإمثنمو،ديرجتلاىلإًالوصوةيلاثملايريوصتلانفلاريياعمنميجيردتلا

زَّكرو،َصيخشتلا،هلةلوادتملاةيمسرلاةخسنلاقفومَّرحدقوهف،ةيحانلاهذهنميمالسإلاثارتلابقلعتتةيصوصخكلانه .يميهافملانفلاتاهاجتا
نَّيزكسيبارألاف،اًضيأناكرحتمامهنكلو،رامعملايأ،تباثلاحطسلابطابترالاامهنكمينالقحامهو،هيفنفللنيلماحكفرحلاوةفرخزلاىلع

ىلعرثأيأ )امىنعمبثيدحلانفلا( لماحلاةحوللنكيملكلذلو .تاطوطخملاوَرامعملايبرعلاطخلانَّيزامك،كرحتملاثاثألاوتباثلارامعملا
ةيوهنعثحبلاةيبرعلاسفنلايفضهنتسيًايبرغثيدحلانفلااذهيقب،اًضيأ،كلذلو .يثارتلاوأ،يمالسإلانفلايفناكماهلنكيملذإ،امهروطت

ءانبيف،ةيبرعلاةفرخزلاوأ،يبرعلاطخلاجمدببرعنينانفمايقو،برغلايفةيديرجتلاةسردملاروهظدنعهنعثيدحلانكمأاموهو،هلةيقرش
امةيصوصخوةيمهأمغر،نآلاىتحققحتيملاموهو،يملاعلانفلاقايسيفهجمدتوثارتلامهلتستةيبرعةينفةسردمقلخةيغب،ةيديرجتلاةحوللا

قلختملةيدرفبراجتبراجتلاهذهتيقبو .مهريغو،دوعسملانسحو،ديعسلآنسحركاشو،ينارعشلارينمو،دامحدومحملثمنونانفهجتنأ
ثيدحلايليكشتلانفلاةريسميفةرثؤمةيملاعةينفةسردم .

" نفللنيلماحكفرحلاوةفرخزلاىلعزَّكرو،َصيخشتلا،هلةلوادتملاةيمسرلاةخسنلاقفومَّرحدقوهف،يمالسإلاثارتلابقلعتتةيصوصخكلانه
هيف "

يفيمكهتهجوكلانهةهجنمف :نيهجوتاذةلأسمثارتلاروضحنعثيدحلاحبصي،ةنكمملاتاغايصلالكىلعثيدحلانفلاحاتفناعمو،مويلا
ُقلخيو،ثارتلاَدويقِثيدحلاِّنفلاُحاتفناُبعوتسيىرخأةهجنمو،رصاعملانفللمزالملاحاتفنالاو،ثارتللةمزالملادويقلاعمجييذلاحرطلااذه
همادختساوأ،ثارتلايفيملاعلانفلاجمدمهوءالجإىلعلمعلايفيهانهةمهملاةلأسملا .ينفليكشتىلإدعاوقودويقنماهايإًالِّوحم،اهلًاناكم

نكممريغوهفسكعلاامأ .هدفاورنمدفارُثارتلاو،ِّنفللةموميدلاف؛هتموميدوثارتلاتابثزيزعتل .

)يسنوتيليكشتوثحاب( ةعيوقليلخ :
رظنلايفةقيرطويفاقثفقوموّةيقّوذتّةيساسحثارتلا
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ةعيوقليلخ

عدبملانوكيف،ليعفتوفيظوتةقالعةقالعلاهذهاهيفنوكتةهجولالخنماّمإف .نييحنمىلعانينانفدنعةّماعثارتلابعادبإلاةقالعرّوصتننأنكمي
ثوروملاةطلسهاجتلاثتماةلاحّينفلالعفلادهشيف،ًالعفنمعدبملانوكيثيح،عوضخوّةيعبتةقالعلالخنمامإو،ةقالعلاهذهميمصيفًالعافاًنئاك

ةيناسفنـليلحتلاةريبعتلاانلمعتسااماذإيوبألا .
يثارتلاّمهلاحبصينأوهو ..نانفللةيتاذلاانألاايانثيفهمضهو،اًيلخادثارتلالاكشألثمتنودنمققحتينأيليعفتلاهجوتللىّنستينلّهنأىلع

ّةيماهيتساةفصباهجاتنإديعتو،ةثوروملاةيزمّرلاتاموظنملالخادميهتيتلاتاذلاتالاحنمةلاحو،بثوتميثادحسجاهةراثإلاًقلطنم
(Production fantasmatique) ةّيفرِحلاتاعانصلايفلكشتملايتاودألاويزمّرلاثارتلا( ثارتلافظونْنأف .اًيلامجوًاينفاهئاشنإلبق...(

ةروريصونوكةقالعنوكتنأثارتلابعادبإلاةقالعلنكمي،لكشلااذهب .يعامجلالايخملاناليسلصاونو،ديدجنمهليعفتىلعلمعننأوه
ةمئادةلاحتساو  (Etre et devenir) مويلا،نئاكلاودوجولاةلأسمحرطت،رخآىلإروطنم .

لعافتّلحمنوكينأهلفيكف .ناّنفللدّرفتملايتاذلالقحلاتامّوقمدحأةّيعادبإلاّةيلمعلاءانثأحبصيّةيفاقث -ويسوسوّةيعامجّةدامهفصوبثارتلاّنإ
؟ديدجيعادبإلعفىلإثارتلااذهلّوحتدقو،يقلتملادهاشملا،رخآلافرطلا

وهتالّمأتلاهذهلثميفهبّمتهنامو .ةّماعةفصببرعلانينّانفلاىدليليكشتلادهشملاحمالمدصريفماهروحميهثارتلابعادبإلاةقالعّنإ
ديلقتلكشيفهراركتعقييذلا "بعشلانف" وأ،ّةيناملألاةريبعتلابسح،"رول - ـكلوفلا" نمعونك،ثارتلارّوصتنمةنكمملاةلقنلاطورشيفثحبلا

يفا ماهاًناكمثارتللسسؤيروصت،ةّيعادبإلاتاناكمإلانمّةيئاهنالىلعحتفنتةعّيطوّةيرطّةدامهفصوبثارتلالوانتيرّوصتىلإ ...ثراوتم
ةّوقهنوكىلإةبذاجةّوقهنوكنمهبعادبإلاةقالعلو،ثارتللةجودزمليوحتةلقنبانهرمألاّقلعتيو .ثارتلابيعولايفةّماهةناكم،ةثادحللوةثادحلا

رمتسمءانبةقالعاهنوكىلإٍّنَبتةقالعاهنوكنمهبعادبإلاةقالعلو،ةعفاد .
ّةيرامعملثمتدقةجوخلاببيجننانفلانألاثملاليبسىلعركذننأيفكي .ا يعادبإًالماعتّةيثارتلاةيليكشتلاةداملاعمتلماعتيتلابراجتلايهةديدعو

نكميناكو .ثارتلابعادبإلاةقالعرّوصتيفا مهماًسردةبرجتلاهذهّلثمتو ...ةّيتاذةيؤريفاهجاتنإداعأّمث،سنوتيفّةيمالسإلاةّيبرعلاةنيدملا
يديس" دهاشملنيريسأاوّلظينأضوعسنوتيفةّيبرعلاةنيدملاعممهلماعتيفيّنفلاسّردلااذهنماوديفتسينأبابشلانيماّسرلانمديدعلل

"ةلحكلاةفيقّسلا"وترزنبيفميدقلاءانيملاوسقافصيف "ناويدلاباب"و "نيوافلحلا"و "ةقيوسباب"وناوريقلايف "يبحّصلايديس"و،"ديعسوب
ّينفلااهيفطلتخايتلاقوسلاتايجاحلةيبلتكلذو،ًالعتفماًماحقإمهتاحوليفاهنومحقيوأ،ةفاضإنودنمتاّرملاتارشعاهمسرنوديعي ...ةيدهملاب

يحايسلاب !
اهتلثمتنأدعب،ةّيعمجلااهقحاولوةّيخيراتلااهتالومحمنمتصّلختو،عدبمللةيتاذلاةيؤرلابّةيمالسإلاةّيبرعلاةنيدملاتلستغاةجوخلابلامعأيف

ًائيشدعتملةبرجتلاهذهيفةنيدملاّنكل .ّقالخلاهضبنيفماهسإلاو،نفلانهارةشياعملًاقيرطتحبصأو،صاخلااهباسحلاهتكلهتساوةعدبملاتاذلا
عادبإلاةظحليفهعمتعطقنأقبسدقوروهمجلاىلإدوعتنأةنيدمللفيكف ...ًايلخاداهلثمتدقو،نّانفلانكسيا يعادبإاًسجاهتحبصألب،هنكسن

؟يدرفلاجمىلإيعمجلالاجملانمتجرخو
،عادبإلاراسملصاويو،ناّنفلااهيلإىهتنايتلاةظحللانمرثألاعمهلماعتيفقلطنينأوهيّنفلالمعلليلامجلالعفلاةغايصيفّيقلتملاكراشينأو

رثألاعمهلماعتيفا يبسانتاًسايقماهلعجيف،ةيلآةفصبةحوللاىلعاهّطلسيو،)ةنيدملالاكشأنعهفرعياموأ( ّةيعجرملاةركاذلاتامكارتبحّلستينأال
ّينفلا ...

" رخآداويف،ًايعادبإنوكينأنكمياملو،ثارتلااذهلروهمجلارّوصتو،داويفثارتلابهتقالعلنّانفلارّوصت "

ىلعرصتقنّىتح،رامعملاّنفوأ،شقّرلاّنفوأ،يبرعلاّطخلاّنفلثم،اهنيعبّةينفةعانصبقّلعتتالو،طقفناّنفلاّصختالثارتلابعادبإلاةقالعنإ
اّمنإ،هتاّيلجتّزعيف،ثارتلاذإ،ةّماعةفصبيّنفلاقّوذتلالاجملمشتيهلب،ًالثم،يمالسإلاّنفللهتسارديف،ولوبودابابردنسكلأاهّمدقيتلاةلثمألا

ةروكابلاباصخإعقيىتحّينفلاّيقلتلاةّيجيتارتساوةقئاذلاةينبيفاًريوطت،اًضيأرمألابّلطتيو .رظّنلايفةقيرطويفاقثفقوموّةيقّوذتةّيساسحوه
ناّنفلانيبامّةيلدجةلداعمفرطكروهمجلادوجودّكأتيبصخلاوعدبملايّقلتلالعفبو .يخيراتلاويفاقثلاهروديّنفلالمعلاضوخيّىتحو،ةّيعادبإلا

اًضيأمدعنتامبرو،عادبإللةيخيراتلاوّةيفاقثلاّةيلعافلاّلشتسفهنادقفباّمأ .ملاعلاو .
يفثارتلابهتقالعلنّانفلارّوصتنأوهو،قزأملااذهنعةمجانيبرعلانطولايفةّيليكشتلانونفلاةفاقثبطيحتيتلاتابوعصلاديدعنأيفبيرالو
ًاليعفتةّيثارتلاةداملاليعفتىلإهجتيةّيسيسأتةعيبطنملّوألارّوصتلاف .رخآداويف،اًيعادبإنوكينأنكمياملو،ثارتلااذهلروهمجلارّوصتو،داو
املكاهبرسفيل،ةركاذلاتايطعميفزهاجوهامىلعنهاريا يدادترااًيوضاموًايجلاتسونيناثلارّوصتلاىقبيامنيب،لبقتسملاقافآىلإّدتميًاّددجتم

ةفاقثلاتالّوحتيفةمهاسملامدعبو،رّوطتلامدعبّنفلاىلعمكحيو،ديعّسلايضاملاّةينوكسىلإاّهدشيف،ةّيعادبإرهاوظنمهضرتعي !
ةدّيستموةّلقتسمتانايكاهفصوبةينفلالامعألاعملماعتلاىلعروهمجلادعاستنأّةيدّقنلاوّةيلامجلاةفرعملانأشنمو  (autonomes) لبقاهتاذلو

ّةيزمرلاوأ،ّةيدهشملاةركاذلاتايطعميفزهاجوهاملةجذاسوةيلآتاساكعنااهفصوباهعملماعتلاعقينأضوع،ءيشلك .

)يقارعيليكشت( نيسحنانس :
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رصاعمموهفمبثارتلاعملماعتلا

نيسحنانس

،تالالدوأ،تايثيحنمهلدنسيامب،يلومشىحنمبجردنيْنأبجيثيح،ةرصاعملاةحوللاهيهامبهتقالعو،يمالسإلايبرعلاثارتلاوأ،ثرإلا
لخادجردنيهّلكاذه،ةيمالسإلاةسدنهلاوأ،ةرامعلاىلإًالوصو،يبرعلاطخلاوتامنمنملاوةفرخزلاوتاطوطخملاونآرقلانمءادتبا،هبذخؤت

،يمالسإلاثارتلانيدايملخادلوخدلاوأ،دانتسالاروصتيالثيح،يقيقحيدامويفرعمحاتفمهتاذدحيفوهو،رصاعمموهفمبثارتلاعملماعتلا
نع،اهعملماعتلادنعثارتلاليغشتنمدارملاو،اهفلخةنماكلافئاظولاعاونأبهتقالعو،ثارتلاميقوميهافمصوصنبةفرعمقباسكالتمانودنم
رصاعملانّانفلامدختساثيح،هنيودتويمالسإلاثارتلاميهافمهبأدتباهّنأل،يبرعلاطخلاثارتلااذهزونكنمو،هعيوطتوعاجرتسالاوثحبلاقيرط

فرحلاربتعيثيح،صيمرأرمعيلع،يبيللانانفلالامعأيفامك،ةحوللازيحلخاديبيرجتراسمبطخلاعّوُطيْنأعاطتساو،تافيتوملاهذهنم
نيودتةيادبلبقتناكْنإوىتح،ثارتلاموهفمبجردنتةغللاف .ةفرعملاتلقتنااملةغللاالول :رمعيلعنانفلالاقامكو .ّةينفلاهتاحوللساسأكيبرعلا

ميقبهتالالدراكذتساو،ةيزمرلاةمسلاديكأتموهفمبفرحلاجمدلالخنمةرصاعمةغيصبفرحلازجنيْنأعاطتساثيح،يمالسإموهفمبنآرقلا
ةلتكىلعةرطيسملاةيوفعلاةنميهلاهمسبنانفلااهحرطينكلو،نآرقلايفةنودميهامك )أرقا( هحولدهاشنامدنعو .هيلعناكامل،ةرياغمةيلامج

ةيمويلاهتايحيفاًرودتبعليتلاو،ةيمالسإلاةفاقثلانمىرخأرصانعو،يبرعلاطخلامدختسا،يحالصلاميهاربإنّانفلاكلذك،ةحوللا .

" عّوُطيْنأعاطتساو،تافيتوملاهذهنمرصاعملاناّنفلامدختساثيح،هنيودتويمالسإلاثارتلاميهافمهبأدتباهّنأل،يبرعلاطخلاثارتلازونكنم
ةحوللاّزيحلخاديبيرجتراسمبطخلا "

جمديفاًمدقترثكأحبصأامدنع .ةريغصلاةيمالسإلاوةيبرعلاشوقنلاتامالعوزومربهلمعءلميفيحالصلاأدب،هثارتعملصاوتللةلواحميف
امم،ةيمالسإلاثارتلاوأ،ةفاقثلاميهافمنمتطبنتسايتلاتاتابنلاورشبلاوتاناويحلالاكشأجاتنإيفزومرلاتأدب،رصاعملاهلمعيفيبرعلاطخلا

.ةصاخةيماسةيحورناعمبتطبترا،ةيمالسإلاةراضحلايفاهتالالدراكذتسابةيزمرةلالد )لالهلا( هلمعدجنو .ةّينفلاهلامعألًاديدجىنعمرفوي
،ةيتابنلاةفرخزلاوطخلاجاردتسانمءادتبا،يمالسإلاثوروملابةقالعتاذميهافمنمهركفلمحيامل،يوازعلاءايضنّانفلاىلإ،اًضيأ،ريشأانهو

ىلعهينيعحتفو،اهيلعلمعينأهنكمييتلا،ةنكمملالاكشألالقحيفهّسحعيسوتناكف،ةرصاعمتالالدلتاطوطخملاضعبليوحتكلذكو
نمو،ةيمويلاةايحلايفاهاريناكيتلا،ةيرصبلالاكشألانمهعيضاوميوازعلادمتسا،ىلوألاهتاحوليف .ةيمالسإلاةفاقثلايفةيريبعتلاتاناكمإلا

ةيمالسإلاةفاقثلارورمبترشتنايتلامسالطلاوداجسلاشوقننأعمو .نيسحلامامإلاداهشتسانمو،ةيناسنإلاةطشنأللزكارماهتفصبةحرضألا
ىلعصنلابطابتراللةينفلاهتسراممهيجوتربعةقحاللاهلامعأعبطيذلاوهريطاسألابركبملاهعلونإف،هلامعأيفةديدعتاونسلروهظلابترمتسا

هاجتايفانذخأتتاتابنلاوةيسدنهلاةرامعلاثيح،)حيرضلخادءاسن( هحوليفامك،هلامعأيفةّوقبةرضاحةرامعلادهاشنكلذك .ديازتموحن
يمالسإلاثوروملا .

)ةيسنوتّةيليكشت( يبهذلاةاجن :
ينفلاويركفلايمالسإلاثوروملاصئاصخعاجرتسا
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يبهذلاةاجن

يركفلايمالسإلاثوروملاصئاصخعاجرتسانمضجردنيمخضيريوصتويرظنزاهجبمويلانييسنوتلانّييليكشتلانينانفلانمديدعلاحلستي
"باتكلا" ّنفلخاداهملاعمزربتتناكيتلاةّيخيراتلاوةّيراضحلامهيضامتازجنمنمو،ةّيروطسأوّةيركفدراومنممهبراجتنوكتتو .ينفلاو
تافلؤملانمةضيرعلااهطوطختحوتساةرصاعمّةيسنوتتاسرامموبراجتانعلاطت .شوقنلاو،تامنمنملاو،جيسنلاو،ةرامعلانفو،ّيمالسإلا

ضعبديعتسيو .ّةيسدنهلاةفرخزلاو،قيوزتلاو،كسيبارألاّنفو،ّةيمالسإلاةمنمنملانفو،يبرعلاّطخلاّنفاهزربأ،ةميدقلاةّيمالسإلاتاطوطخملاو
ريوصتقرطراضحتساو،ةفرخزملاتّايفلخلالامعتساو،ةميدقلامسرلابيلاسأراضحتساربعّةيمالسإلاةمنمنملاّنفروصوتانيوكتنينانفلا
ًالماكاًضرعمةريخألاهذهتزجنأو .يلاليفلاةشياعو،لماكلاناميلسو،يكيرتلارديوقنمّلكهزجنأاملثم،ةّيروطسألاصوخشلاوروظنملا

ناونعتحتةّيسرافّةيمالسإتامنمنمةداعتساىلعدامتعالاب  "Ana-chroniques" (2015). ربعّيسنوتلاعقاولانمةيرخسلايفةناّنفلاغلابت
ةيفارغوتوفرصانعباهروصنيوكتيفنيعتست .ّةيخيراتلااهتلالجاهبلستو،ّةيلصألاتامنمنملاةّيلامجضقانتّةيمويلاةايحلانمروصودهاشمبيكرت

داضتربعةلذتبموةفينعىرخأىلإةّيرعاشلاةروصلاليوحتيفنعمت .ةيذحألاوبالكلاوططقلاوتالضفلامكارتك،ريقحتلاولاذتبالايناعميدؤت
رضاحلاويضاملانيبخراص .

بولسألثم،ّيفوصلاّيناحورلاموهفملايفةلّغوتملاةسدنهلالاكشأنممهلتستةرصاعمةّينفراثآزاجنإبّةيمالسإلاةرامعلارخآلاضعبلارواحي
،يكيرتلاريمسو،يدورطلاةماسألثم،نينانفلامعأيفةيئانبلاتافيتوملابةفرخزلاوةيسدنهلاءازجألاةفاضإو،غارفلاوةماقتسالاوراركتلاوعطاقتلا

رصقلاءانفيفطويخلانمةعونصمةبيكرتيهو،"ْعَّبرملا" ناونعبةبيصنت2018ماعةريخألاهذهتّمدق .ةلايسلمجلاىنمو،يساسجاحناندعو
ّةيتوبكنعةكبشةناّنفلاجسنت .رشعسداسلانرقلاىلإهئانبخيراتدوعييذلاو،ةمصاعلاسنوتيفةقيتعلاةنيدملايفدوجوملا "دّادحراد" يسلدنألا

تاميسقتلاتالالدو،ةّيمالسإلاةرامعلاخيراتىلعىنمُلِكتت .يمالسإلايسلدنألايبرعلانفلافراخزيكاحتةراّودوةفيثكتاعّبرمنمةنّوكتم
"ةنوفدملارارسألا" ةركفوّيوبنلاراغلاةياكحديعتست .نايعللفوشكمريغوهاماًمئادكلانهّنإانللوقتل،ىُرتالوىََرتةطلسبةموكحملاةّيسدنهلا

ّيفخلاو "رتتسملا" موهفمبيفتحتلةميدقلاتويبلاطسووةيلاعلاناردجلاءارو .

" ريبعتلابلغيههيّمسياموأ،ّيقنلاوملاسملانآرقلاباطخيفةلّصأتمىرخأبنيملسملاومالسإلانعةهّوشملاةثيدحلاةروصلاةيفورحلاونانفلدبتسي
اهبلاطمىمسأوحوّرلاتاجاحعفرأنع" ّيهلإلانع ""

يرّابجميركلثم،ّةيفورحلالاجميفةّيسنوتلاءامسألانمديدعلاتعمل،ةيضاملاةليلقلاتاونسلالالخ  Kim، ةعومجمو  ST4، يزوفاهّمهأنكلو
ديسلا"ـبّبقلملا،يفيلخلا " ELSEED، ّنفةهجوتلّوحيتلاو،يبرعلاّطخلاّنفنمةاحوتسملاتابيصنتلاوتايرادجلانمةريبكةعومجمّمدقيذلاو

نموثيدحلارعشلاوةميدقلاصصقلاوثيداحألاونآرقلانمةفطتقملئاسراهروزييتلاةنكمألايفنّانفلاكرتي .لككملاعلايفيتيفارغلاوعراشلا
هبدوعتيتلاهروذجىلعظفاحيكلذل،هتاءامتناوعمتجملانادجوبطاختلئاسريههلامعأّنأ "ديّسلا" دّكؤي .ةرضاحلاتاعمتجملاوتاروثلارابخأ
خيراتءاعدتساىلعةّيبرعلاتاملكلاوفورحلاةردقبّطخلاوّةيفورحلاونانفنيعتسي .شقنلاورفحلاوّطخلاّنفرهدزينيأ،ةّيسنوتلادالبلابونجىلإ
نآرقلاباطخيفةلّصأتمىرخأبنيملسملاومالسإلانعةهّوشملاةثيدحلاةروصلانولدبتسي .ىلوألاّةيدئاقعلانّيدلاتاباطخّلكو،بوتكملامالسالا

)"لامجلاملعىلالخدم" يفلغيه( "اهبلاطمىمسأوحوّرلاتاجاحعفرأنع" ّيهلإلانعريبعتلابلغيههيّمسياموأ،ّيقنلاوملاسملا .
،ةعيوقنبريمستاتوحنمو،ةدومحنيمأدمحمتاطوطخمو،ينراشلاباهولادبعتاموسرلثم،ةديدعةّيسنوتبراجتيفيبرعلاطخلارضحي

،"فيطلاي"و،"وه" ةملكلثم،هتاموسروهتّايفزخةهجاويفنوكتلةّددحمتاملكوًافورحهتهجنمناميلسنبمدختسي .ناميلسنبدلاختايفزخو
تالؤاستحرطللاجملاهّنإ،اًمامتسكعلاىلع،ةيمالسإلاةديقعلاركفبطورشملاريغميلستلابطبترتالاهراتخييتلاتاملكلاّنأناّنفلادّكؤي ."ّ©"و

ّةيبلوللاطوطخلاوماهسلالثم،ةنكمملاّةيفوصلالاكشألاّلكناّنفلايعدتسي .ّيفخوراوتمّلكوّيدئاقعلاوّينيدلاوّيبيغلالثم،"هبٍمَّلَسُم" لكلوح
لّكشي .فيرعتلامالوفلأفذحربعةدحولاّةيطمناًرساك "ديحوتلا" قطنمىلإّينفلاهرثأءامتناكلذدعبركنيل،ةفافشلاتاخطللاوةلسرتسملاطاقنلاو
ةطلسبناميلسنبفرتعي .ةّيمرهوأ،ةيّرئادوأ،ةيناوطسألاكشأو،ةراجحو،حاولأو،قابطأو،ناوأنيبحوارتتلهتاملكلةفلتخمّةينيطلماحمناّنفلا

ّةيئرمريغملاوعىلإانحاورأبّومسلاىلعةرداقلااهدحويهةيهتنملاريغوّةلقتسملاتاملكلاّنأبّرقيو،ا يخيراتبوتكملا .
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