
جندلوج مايليول ةيرصم تايموي :لاحرتلا
فيوس فادهأ :ميدقتو ضرع
ةويلع ديمحلادبع ةمجرت

 لــصوــت رصــمل هــل ةراــيز يــف William Golding جــندــلوــج مايلــيو ناــك امنيــح ،تاونــس رــشع يــلاوــح ذنــم
 نيـشملا نـمو ،اـم دـح ىـلإ ةيـبرـع ةـفاقـث اهغبصـت ديقعتـلاـب مستـي دلـب رصـم" نأ اـهدافـم ةطيسـب ةقيقـح ىـلإ
 يداولـــل ةبيجعـــلا ةايحـــلا رمتـــست امنيـــب نيـــيرصـــملا ىـــتوـــم نيـــب هسفـــن رصحـــي نأ اهيلـــع علطـــملا ريـــغ رـــئازلـــل
 اوشيعيـل اـًبراـق هتلـئاـعو جـندولـج رـجؤيـس ،ةفلتخـم ةرـملا هذـه نوكتـس كـلذـل .ناكـم لـك يـف هـلوـح ءارـحصلاو
 )اينـملا ةظـفاحـم يـف( اسنهبـلا ةـيرـق لثـم ةمهـم عـقاوـم يـف نوطـحيو ،هاـندأ ىـلإ هالـعأ نـم لينـلا رـخمي ،هيـف
.تاومألا نم ًالدب ءايحألا نييرصملاب حرم يف نوطلتخي ثيح سوديبأو
 هذـه قيقحـت يـف اولـشف دـق نيـيرصـملا نأ هلـك كـلذ نـم مـهألا نكـلو ،بذـجلا عـقاوـمو ،لينـلاو ، براقـلا وـه اـه
 هـنأ وأ لاوـحألا بلـغأ يـف "زميتـلا رـهن لاحـك هـلاـح" لينـلاو ،رـخمي لاز اـمو مـيدـق براقـلاـف .ةيـلاثـملا تاعـقوتـلا
 كلتــب قلعتــي اميــف اهــب سأــب الــف بذــجلا عــقاوــم اــمأ ،"ضارــمألاــب جعــي" كــلذ ىلــع ةداــيزو "لــحوــم فرصــم"
 نـيذـلا مهسفـنأ نوـيرصـملا مـه هلـك كـلذ نـم أوـسألاو .بـسحف بتكـلا يـف اهتعـلاطـم لضـفألا نكـلو ءايـشألا
 نوــكرتــيو ،ةئــطاــخ اــياوزــب مهــلزانــم نوديشــي مهــنأ امــك ،)كــلذ ريــغ وأ فطلــب( نــيرــئازــلا يــف رظنــلا نوــقدــحي
 اذإو .لاثــمألا برضــب مهــمالــك نوهكنــيو ةيــبرعــلا ىقيــسوــملا نولغشــيو ،ىرقــلا عراوــش يــف ضاقــنألا ماوــكأ
 وــهو هتلــحر مظعــم يضقــي ناــك هــنأ ودبــي جــندــلوــج ديســلاــف ،ابــناــج حرمــب مهعــم طالتــخالا عوــضوــم انلمــهأ
.هيلإ مهراظنأ تفل بنجت لواحي
 نـم رصـم ولـخ اهيـف رـهظي لاوـحأو رـهاوـظ يـف ركفـي نيـح فـطاعتـلاو لايخـلا تاـجرد ىصـقأ يـف لـخدـي هـنإ
.هب نويرصملا قيلي ال نكلو عئار دلب رصم نأ روعش هكلمتيو -ءايحألا يأ -اهلهأ

 صنتقــت ثيــح ،اهلــهأ نــم تــَغِرــُْفأ نإ ةيــتابــنو ةيــجوــلويــجو ةيخــيراــت ةيمــهأ تاذ نوكتــس ةيقيقحــلا رصــم نإ
 نــمً ةررــحتم ،ئطاشــلا ىلــع ةداعــس يــف ريمــحلا بــثاوتــتو رــهنلا نــم اهتصــح لــجنم وــبأو فارــفرــلا رويــط
.دبألا ىلإ اهروهظ تلقثأ يتلا اهلامحأ
 وـه ةيلينـلا هتلـحر لاوـط جـندـلوـج ديسـلا اوجـعزأ نـيذـلا دـحأ نأ فرتـعأو ةقيقحـلا مكـل فشـكأ نأ بجـي انـه
 يـخأ وـه .مهتلـحر يـف جـندـلوـج ةلـئاـع ةقـفارـم هتمهـم تـناـك يذـلا ،فـيوـس ءالـع وـهو ادـج ينـم بـيرـق صخـش
 .)Soueif سيلو Swafe( ينع ةفلتخم ةقيرطب همسا بتكي ناك هنكل
 رـــشنلا راد تـــلواـــح اـــمدنـــع هلمـــكأـــب يـــثراكـــلا رـــمألا اذـــه بيـــترـــت يـــف دـــي يـــل ناـــك ينـــنأ ايصخـــش فرتـــعأو

Faber نأ اوررقــف ،ءيــش ىــلإ اولصــي ملــف ،رــمألا لوأ يــف رفســلا تالاــكو ىدــحإ لالــخ نــم ةلــحرــلا بيــترــت 
 ناــك )جــندــلوــج وــهو( Free Fall رــحلا طوقســلا ةــياور فــلؤــم نإ .ةدــعاســملا يرودقمــب ناــك نإ ينــم اوبلطــي



 A Moving هــباتــك يــف رصــم نــع هتــلاقــم نآلا تأرــق .يرمــع نــم رــشع ةــسداســلا يــف اــنأو يــلاطــبأ دــحأ
Target ينتبجعأف. 

 يــف هتلــئاعــبو هــب يقتــلأ نأ Faber رــشنلا راد تبــتر لــبوــن ةزــئاجــب جــندــلوــج زوــف نيــعوبــسأــب نلعــي نأ لبــقو
 هوأ" لاؤـس ىـلإ Faber تلقتـنا ذئنيـح ،ةدـعاسـملا مـيدقـت ىلـع تقـفاوو مهيـلإ تبـهذ .ريشتـلو ةنـيدمـب مهـلزنـم
 يـخأ عـم تـثدـحت اـهدعـبو .ينـم ةـيدـه كـلذ نأ تلـقو هنـع تـلزانـت ءاقمـح ةـيرصمـك يننكـلو "؟يداـملا لـباقـملاو
 طفـــن تاـــمدـــخ ةـــكرـــش عـــم لمـــع دـــقو تايـــنورتكـــلا سدنهـــم ءالـــع ناـــك .نآلا ائيـــش هنـــع لوـــقأ نأ دـــب ال يذـــلا
 ةـــــعانصـــــلا ةايـــــح بحـــــي نكـــــي مـــــل هـــــنأل تـــــقوـــــلا اذـــــه يـــــف ليقتـــــسي نأ لبـــــق نيـــــماـــــع ةدـــــمل تايسنجـــــلا ةددعتـــــم
 رـشن رادـل سـسؤـي ناكـف ،ةيثيـح هـل ءيشـب موقـي نأو نيـيرصـملا نيـب رصـم يـف شيعـي نأ دارأ .اهتيـجوـلدـياو

 لــب ،رصمــب امتــهم اهبــتاــك ىرــي نآلاو "باــبذــلا ريــمأ" Lord of the Flies ةــياور أرــق دقــل .ةــيروــث ةريغــص
 ءالـع ناـكو .كـلذ ىـلإ اـمو ،ءايـحألا نيـيرصـملا نـم اـنويلـم نوعـبرأو نينـثاـب رثـكأ متـهي حيحصـلا هاجـتالا يـفو
.اهلهأو دلبلا هيريل عيباسأ ةتس ةدمل جندلوج ةقفارم يف ابغار

 رــشنلا راد فلكــي نلــف كــلذــلو "اًديــج المــع" ىقبــت اهــنأ الإ ،ةــيراجــت تــناــك ةقفصــلا نأ مــغر هــنأ ىلــع انقفــتا
Faber ةيقـبو .اـًناجـم مدقيـس )ريثكـلا وـهو( كـلذ ادـع اـمو .تاقفنـلا ىـلإ ةـفاـضإ ةـيداعـلا ةيـمويـلا موـسرـلا الإ 

 تايــمويــلا يــف يــخأ ىلــع فرعــتأ مــل ينــنإ لوــقأ نأ يلــع نيعتــي كــلذ نــم مــغرــلا ىلــعو .باتكــلا يــف ةصقــلا
 مـل ،ءيـش لـك لبـق نكـل ،هفـقاوـم وأ هتبيـكرـت ىلـع فرعـتأ مـل .اًـماـع 28 لاوـط هـب يتـفرعـم مـغر قـفارـملا هتفصـب
 "ةنـعارفـلا نـمز نـم فوخـب تـشعترا" دـق "ةـيرصـملا هـفارـطأ" نأ جـندـلوـج ديسـلا دقتعـي يذـلا لـجرـلا فرـعأ
 ليـــن نـــع عـــفرتـــي Golding ديســـلا نإـــف ، لاحـــلا ةعيبطـــبو .ةيميلـــقإ ةظـــفاحـــم ماـــع نيـــمأ ماـــمأ هروضـــح ىدـــل
 دـــــح ىـــــلإ اهـــــب نونـــــمؤـــــي هـــــلوـــــح نـــــم لـــــك نأ نظـــــي كـــــلذ عـــــمو ،)باقـــــلألاـــــب رصـــــم جعـــــت امتيـــــب( العـــــف باقـــــلألا
 نــع ةيطمنــلا ةروصــلا عــفادــب الإ ،قالــطإلا ىلــع اهــل ساــسأ ال تانيمــخت هذــه .اهــترضــح يــف "شاعــترالا"
 .ةريبكــلا ةلــئاعــلا دوــجو وــه رــخآلا ببــسلاو ،ةطلــسلل دــيدــشلا عونخــلا اهــتامــس نــم يتــلاو ،هنــهذ يــف رصــم
 "براقـــلا ىـــلإ مهبـــئاقحـــب نوبحصـــي" جنـــيدـــلوـــج ةلـــئاـــع دـــجن ،راحـــبإلا مويـــل جـــندـــلوـــج تايـــموـــي فـــصو يفـــف
 ةريبكـلا ءالـع ةلـئاعـل نيمتنـي ءاسـن" سانـلا ءالؤـه نيـب نـمو ،دـفاوتـلا يـف سانـلا أدبـي ثيـح ،ةضـماـغ ةقـيرطـب
 نأ دـــكؤـــملا نمـــف ،ءالؤـــه هـــيدـــل ناـــك اذإ نكـــلو .ةريبـــك ةلـــئاـــع ءالـــع ىدـــل نوكـــي دـــق امـــبر ،ًانســـح .ودبـــي اـــم ىلـــع
.ءالع ةبيطخ ،ريهسو انأ :فقوملا اذه يف ناتأرما كانه تناك .لبق نم مهري مل Golding ديسلا
 نــم مهبــئاقــحو جــندــلوــج ةلــئاــع راضــحإل اهــترايــسو يــترايــس اوــمدختــسا مهــنأ كانــه اــندــجاوــت ببــس عــجرــي
 نـيرـغاـف مهيـلإ قدـحنل يـتأـن نأ اـندصقـم ادـبأ نكـي مـلو .يداعـملاـب توخيـلا يداـن ىـلإ ةزيجـلا نوـتاريـش قدنـف
.ةرهاقلا يف ةيرورملا ةورذلا ةعاس مهبراق ىلإ مهلقننل ًابناج انمومه انيحن دقف ،انهاوفأ
 بـقرـيو نزـحي نأ ىتـح هرودقمـب سيـل هـنأ يوارـلا ةلكشـم نإ" ،جـندـلوـج لوقـي هـتايـموـي يـف اـم عـضوـم يـفو
 هـــنإ ،يصصـــق باتـــك سيـــل اذـــه نكـــل ؟قولـــخملا اذـــه لثـــم نـــم ةقيقحـــلا نورظتنـــت َِملـــف .نزـــحلا ةـــعاـــس هسفـــن



 ال ةداـع اـهاـياحـض لقنـل وأ اهـصوخـش نأ يـف تالـحرـلا بتـك يـف ةلكشـملا نمكـتو ،تالـحر باتـكو ، تايـموـي
 .ثدح امع ةصاخلا مهتياور ضرع نع كيهان ،اهتءارق نم نونكمتي
 ءوضـلا طيلـستل ؛ىرـخألا صوخشـلا لـباقـم هـتاذ عـضو يـف بـغرـي تالـحرـلا بدأ يـف ديلقـت ،عبطـلاـب ،كانـه
 تـسيل هذـه نكـل ً.اـضرـع هـئارـقو بـتاكـلا كولـس وـه ديـحوـلا يعيبطـلا كولـسلا نأـب ديـكأتـلاو رـخآلا ةـبارـغ ىلـع
 ناــك ةــيادبــلا نــمو .مهفــلاو "فراعتــلا" ةيغــب جرــخ دقــف .اهنــع حصــفأو هسفــن جــندــلوــج اهــل أيــه يتــلا ةمهــملا
 يــــف نوضمــــي زيلــــجنإلا " :هلبــــق بــــتاكــــل تاملــــك سبتــــقا دــــقو .هفــــقوــــم ةــــبوعــــص رــــعاشــــملا ريثــــي لكشــــب يعــــي
 نود مهيــلإ يــتاتــل ةــقادصــلا تاــقالــع راظتــناو ،مهــمامتــها نوريثــي ال نميــف رظنــلا يــف مهــتداعــب ... مهقــيرــط
 ... مهتعنـــم دـــق ... رصـــم ىـــف ءاـــبرغـــلا لـــك نيـــب ةـــبرـــغ سانـــلا رثـــكأ مـــه نييـــناطـــيربـــلا نإ ... اـــهءارو يعســـلا
 :الئاق تاملكلا هذه عم اقفتم هسفن دجيو "... دلبلا ةايح ىف جامدنالا نم ةيجازملا مهتعيبط
 نوكتـــي يزيلـــجنإ لـــجرـــل انيعـــم ازارـــط يـــنوكـــل ةايحـــلا ىدـــم يعـــم دتمـــت ةـــبرـــجتب رعـــشأ نأ يرودقمـــب ،اقـــح"
 اــنأ تنــكو .تاداعــلاو تاــضارتــفالا اهــنإ .ةغلــلا رادــج نــم ةعنــم رثــكأ رادــجلا اذــه ناــك دقــل .رادــجك يلــخاد
".سانلا نع لب دباعملا نع يباتك نوكي الأ لمأي ناك يذلا صخشلا

 بـتاكـلاو ،نسـملا يزيلـجنإلا لـجرـلا عـم ةفـطاعـلا ىتـحو ،باجـعإلاو ،فـطاعتـلاـب ءرـملا رعشـي ،لاحـلا ةعيبطـبو
 براقـــلا نتـــم ىلـــع ناـــك امـــك اـــمامـــت ، لبـــسلا هـــب تعطقـــت يذـــلا ،ملعـــملاو قـــباســـلا يرـــحبلا طـــباضـــلاو ،زيمـــملا
 يذــلا ســيرــلاو ةددــحم تاــبوــن يــف سيــلو ،هــل أرطــي اــمدنــع الإ لمعــلاــب موقــي ال ناــك يذــلا همــقاــط عــم يــناــه
."هربص ةعرشأ لزغي نأب" هحصني ناك
 اًراحــب هــنوــك ىــلإ ةــفاــضإلابــف .ةقيقحــلا يــفاجــي فــقوــم يــف تاــب دــق هــنأ رعــش نيــح اًضــيأ لبــسلا هــب تعطقــت
 مهنكـلو ,ريغتـي ال يذـلا هعبطـبً اضـيأ ملعـمو ،اـم ةرتـف يـف ةنهـملا بـسح ،ملعـم جـندـلوـج ديسـلا نإـف ،اًـسرمتـم
 زـجع هـنإـف هـلوـح نـم ءوسـت روـمألا هذـه بـقرـي وـهو ىتـحو ،هـب رـحُبي ناـك امـك يـناـه براقـلا راحـبا اوـلوتـي مـل
 لعـج اـم اذـه" لوقـيو رـمألا نـم مربتـي هلعـج امـم ،ةيـبرعـلا ثدـحتي ال هـنأل ملعمـك وأ ناـبرـك هتـناكـم يـلوـت نـع
 درـجتي نأ ءرملـل ناـك اذإو ."اهيلـع اًداتعـم نـكأ مـل ريغـص براـق يـف ةـناكـم" ... "بـكار درـجم يـه يتـناكـم
 ةفـنأ ىـلإ باتكـلا اذـه بضخـي يذـلا ينيـفوشـلا جايهـلا نـم ريثكـلا وزعـي نأ هلـف ،هريبعـت يـف ناسـحإلا نـم
.ةضراع
 لثــم ادوــسأ يــلذاشــلا ســيرــلا هــجو ناــك" :ةيــلاتــلا هــتاملــك ةربــن لــمأــت ً.اجــئاــهوً اينيــفوــش ديــكأتــلاــب ناــك دقــل
 ".خانملـــل ضرعتـــلاو ةـــثاروـــلا جاتـــن نيطـــلا نولـــب ودبـــي هنكـــلو ةـــيافكـــلا هيـــف امـــبً ازيمـــم اهـــجو ،نييـــبونـــلا هوـــجو
 نأو دـب ال "فـصوـت ال" ةملـك انـهو ".ةرـهاقـلا يـف فـصوـت ال ةيـحاـض يداعـملا" :اهسفـن ةحفصـلا يـف رـكذـيو
 ةريغـص ةنـج يداعـملا نأ كردـي ةرـهاقـلا راز نـم نأل ،اهفـصو ءانـع لمـحت دـيرـي ال جـندـلوـج ديسـلا نأ ينعـت
.اهينابم لوغتتو رابغلا اهوسكي ةنيدم يف عبقت اهنأ مغر تاليفلاو جورملاو راجشألا نم



 هتـيؤر دنعـف ،قايسـلا جراـخ هـلوقـي امـع هتـعانـق اًـمامـت نارـسفي ال امـهدـحو جايهـلاو ةينيـفوشـلا نإـف ،كـلذ عـمو
 نيـيرصـملا" نأ جـندـلوـج لوقـي ،اهنـهد مـت ةـغراـف نيـسوريـك ليـمارـب يـف نحـش براـق نتـم ىلـع ومنـت تاريجشـل
 ةقطنـم ىلـع ةرـباـع ةرظـن هـئاقـلإ لالـخ نـم لـه ؟كـلذ فرـع فيكـف ."ةـصاخـلا قـئادـحلا ىـلإ اًريثـك نوليمـي ال
 ؟ةرهاقلا يف نوتاريش
 شيعــي امَّلــقو .يــناكــس ظاظتــكاو يــنابــملا يــف طارــفا اهــب ةرــهاقــلا نأ ىرــخأ ةرــم لوقــن نأ انيلــع اــمازــل نكــل
 ةـعارز ىـلإ هجتنـف ،عاطتـسملا ردـق هرـمأ انتيقـب رـبدـيو .يداعـملا يـف امـك ،ةـصاـخ قـئادـحب لزانـم يـف سانـلا
 ىلـع عبقـي يذـلاو ،اـنأـش خاوـكألا لـقأ نأ ىتـح ،خـباطـملاو ةشيعـملا فرـغو مـلالـسلاو تاـنوكلبـلا ىلـع تاـتابـن
.ةقلستملا تاتابنلاو بالبللا عم ةشيرعتلا نم عون هيف نوكي امً ةداع ،ةيديدحلا كككسلا ةفاح
 باتكـلا يـف ىدامتـي غرافـلا يـلاعتـلا نـم عونـلا اذـه نكـل ،ريغـص رـمأ لوـح ةريبـك ةجـض ثدـحأ ينـنأ ودبـي
 ال هـنأ قافـشإـب جـندـلوـج ديسـلا حرتقـي ،)ةرركتـم( ةـيولـك ةـبوـن نـم مـقاطـلا دارـفأ دـحأ يكتـشي اـمدنعـف .هلمـكأـب
 .ناكـمإلا ردـق رصـم يـف بـسانـملا جالعـلا ىلـع لصحـي ىتـح ةرـهاقـلا ىـلإ لصيـل راطـق يـف هوعضـي نأ دـب
 اــمدنــعو .هنــم دــب ال نكــلو ،جــندــلوــج ريــياعــم بــسح يلــحم يفــير ىفشــم ىوتــسم ىــلإ اذــه ىــقرــي ال امــبرو
 ،يـبرـع يطفـن دلـب يـف لمـع ةرتـف دعـب يـبرـغ عـباـط تاذ ءايـشأـبً المـحم هتـيرـق ىـلإ دوعـي باشـل ادـهشم ىأر
 هلـك يـبرعـلا مـلاعـلا لـب ،بـسحف رصـم ليكشـت ديعـت ال يتـلا ةيخـيراتـلا ةيلمعـلا" ىلـع جـندـلوـج ديسـلا قلعـي
 اهيقلـي يتـلا تاقيلعتـلا هذـه ."ديـكأتـلاـب أوـسألـل رـمألا نوكـي نأ نكمـي الو .ىرـخأـب وأ ةقـيرطـب لضـفألـل امـبر
 مفـلا هيـف حتفنـي اتـماـص اهـجو ىرـي نيـح هـمامتـهاـب يظـح يذـلا ةالابـملا مدـع قـفاوـت نود اهـب قحلـي ةبضتقـم
 ةظـــحالـــم نـــع حـــئاســـلا بـــقارـــملا يفحصـــلا نيـــع تزـــجع دقـــل .كرابـــم هـــنإ ،نوـــيزفلتـــلا ةـــشاـــش ىلـــع قلغنـــيو
 لوقــيو ادــكأتــم نكــي ملــف ،نوــيزفلتــلا ةــشاــش ىلــع هــفداــص ىتــح ،رادــج لــك ىلــع هروــصو سيــئرــلا تاقصلــم
!كرابم وه نوكي امبر ،معن هوأ-

 ميمــص يــف لــتاقــلا بيعــلا وــهو جــندــلوــج ديســلا بــناــج نــم فــقاوــملا يــف براضــت كانــه ،اذــه لــك نــع اديعــب
 دنــعو .Fisher رــشيف ةرــيزــج ىــعدــت ةرــيزــج ىلــع بــكرــلا رمــي ،ةلــحرــلا تاــيادــب يفــف .ةيــفاشكتــسالا هتلــحر
 ثــيدــهأ ،رــشيف ديســلا ىــعدــي ،يزيلــجنإ لــجرــل دوعــت اهــنأ مــهوربــخأ ،ةرــيزــجلا كلــت خــيراــت نــع مــهراسفتــسا
 جـندـلوـج ديسـلا لـمأتيـف .هعـم ماعطـلا لوانـت نـع هـعانتـماـب هـناـهأ نيـح يرصـملا اهكـلاـم نـم ةرـيزـجلا كلـت هيـلإ
."هلثمً ارفنم رشيف ناك َ،ارفنم اًقمحأ يرصملا" ناك يذلا تقولا يف هنإ لوقي مث رمألا اذه يف
 هــنأ ىريــل ةــناــهإ لــباقــم هــترــيزــج نــع ىلــخت يذــلا يرصــملا هاجــت مارتــحالا وأ فــطاعتــلاــب ءرــملا رعشــي ال انــه
 رقــي وأ اــهردقــي مــل هــنأ عــم اهبلــطو اــيادــهلا لبــق دقــل :رــشيف رود جــندــلوــج ديســلا بعــل دــق ةلــحرــلا هذــه لاوــط
 يتـلا راخفـلا وأ نارزيخـلا نـم عنصـلا ةنقتـم ريـغ ةريثكـلا ءايـشألا ىـلإ ةراـشإ تـسيل ،ةبـسانـملاـب ،هذـه .اهـب
.اهيف بغار ريغ وهو جرحم لكشب هيدي يف اهئاقلإ ىلع سانلا بأد
 مـهو مهنـم ةدـحاو ةفـئاطـب يقتلـي نأ - دـيرـي هـنأ دقتعـي وأ - جـندـلوـج ديسـلا دـيرـي نيـيرصـملا فايـطأ نيـب نـمو



 ،رـــمألا اذـــه سيـــلو .ناكـــمإلا ردـــق "يعيبـــط" لكشـــب لـــب ،ةيمـــسر ةروصـــب كـــلذ متـــي نأ دـــيرـــي الو .نيـــحالفـــلا
 ىرـجو ةرـهاقـلا ىـلإ جـندـلوـج ةلـئاـع تداـع اـمدنـع ،ةلـحرـلا ةـياهـن بارتـقا عـم نكـلو .هـل بيـترتـلا لـهسي ،عبطـلاـب
 يـــف هتلـــئاـــع ةراـــيز يونـــيو ةيلـــئاـــع ةلكشمـــب رمـــي هـــئاـــقدـــصأ دـــحأ نأ ءالـــع ملـــع ،اتـــلدـــلا ىـــلإ ةلـــحرـــل دادـــعإلا
 ؟اذــه جــندــلوــج ديســلا ىرــي فيكــف .هتقــفارمــب جــندــلوــجو ءالعــل حامســلا ىلــع قــيدصــلا اذــه قــفاوــيو .مهتــيرــق
 ىلــع ةفــطاــخ ةرظــن ءاقــلإ ىــلإ ةــجاحــب جــندــلوــج ناــك دقــف .دــحاو رــجحب نــيروفصــع برــض دــق ءالــع نأ ىرــي
 مـلو .هـلزنـم ىـلإ هلقـي اـم روتـكدلـل حاـتأ دـق هسفـن نـظ ،عـقاوـلا يـف .هتلـئاـع ةـيؤرـل ةـجاحـب روتـكدـلا ناـكو اتـلدـلا
 نيـح ةرـسألا دـهاشيـل هـيدـلاو لزنـم ىـلإ لوـخدـلاـب هـل حمـس نيـح دوـلا ةـياـغ يـف اـفورعـم عنـص دـق لـجرـلا نأ رـي
؟كلذب ماق اذاملو .مهتمزأ
 املعــمو ابــيدأ هسفــن ناــك قــيدصــلا اذــه نأل ،بــتاكــلا جــندــلوجــل اــًمارتــحاو ءالعــل ةــقادصــلا عــفادــب كــلذ ناــك
 ديســلا ىدــل سيــل ،لاــح يأ ىلــع .هــب دتعــي الو ةيــبرعــلا ةغلــلاــب تــناــك دوهجــلا هذــه لــك نكــل .ادــقاــنو ابــتاــكو
 ريـساوبـلاو بألا" :الـئاـق رـمألا صخلـيو .ةراـيزـلا كلـت نـم ءيشـب جرـخي مـل هـنأل نانتـمالاـب هرعشـي اـم جـندـلوـج
 نـم رثـكأ ةجـعزنـمو ةنـيزـح تـناـك يتـلا مألاو !هراـقو هـتديفـح تـحرـج يذـلا دـجلاو ،اهنـم يكتـشي ناـك يتـلا
 مدعــب عيمــجلا عنقــيو روــمألا ئدــهي فقثــملا نــبالا ناــكو ،نــيرــخآلا نــم اًقلــق رثــكأ نكــي مــل بألاو ،ةقلــق اهــنوــك
 لبـق نـم ةرـسألـل ةـيدـيدـهت ةراـيز اهـب تـقدـحأ يتـلا ةيلـئاعـلا ةـمزألـل هلـك فدـهلا توـف دقـل ".ءيـش يأـب مايقـلا
 لاــق ثيــح هفيضــم ةدــلاو فاصــنإ يــف قفــخأو .ةرــهاقــلاــب ةيــبالــط ةرــهاظــم يــف مهتنــبا ةــكراشــم رــثا ةــطرــشلا
 نأ نـــم تنكمـــتو "اهخبطـــم ةزنـــع كراشـــت تـــناـــكو" ،"دعجتـــم رفـــصأ اهـــجوو ،داوســـلاـــب حشتـــت ةليحـــن" :اهـــنأ
 هـــنإ .عوـــضوـــملا اذـــه لوـــح ةبلـــج ثدـــحن نأ حصـــي ال" :ةلـــئاـــق عمقـــلا نـــم ماـــع يفـــلأ نـــم برقـــي اـــم دعـــب قطنـــت
." تارهاظملا يف كراشن نأ اًقح ريبك فرشل
 هتـصرـف نوكـت نأ ضرتفـملا نـم ناـك امـع ىـضاغتـي هتلعـج كانـه جـندـلوـج يينيـع ماـمأ لثـم امـع ةواشغـلا نإ
 عمتجـــملا نـــم يـــضرـــع عاطـــق لثمـــي اـــم مضـــي مـــقاـــط براقـــلا نتـــم ىلـــع ناـــك دقـــل ."نيـــيرصـــملا ءاقلـــل" ىلثـــملا
 ةــباتكلــل املعــمو ،اــيديــموــكو ،ايقيــسوــمو ،اــخابــط لمعــي ناــك يذــلا – يدــشر مهنمــف :لــمأــي ناــك امــك يرصــملا
 مدـخ يذـلا زوجعـلا يـبونـلا ديعـسو .هدينجـت دـعوـم رظتنـي ةراجـت ةيلـك بـلاـطو ةقيلـسلاـب ارـعاـشو ةيفيلـغوريهـلا
 نـمز ذنـم زيلـجنإلا لـكاشـم تـلو دقـل" :الـئاـق متتـخاـف ةـحزمـب مهيـلإ هومـض مهنكـلو مهضغـبو نييـناطـيربـلا عـم
 ،زورـــفو ؛هقـــتاـــع ىلـــع ةيـــجوز نـــحإو ناتـــجوز هـــيدـــل ناـــك يذـــلا زوجعـــلا يواينـــملا - يـــلذاـــش ســـيرـــلاو ،"ديعـــب
 هنـع ملعـن مـل يذـلا دمـحأ سدنهـملاو ؛ةيـهازـلا باوـثألاو اهيلـع ةرـثانتـملا موجنـلاـب ةيـضاـيرـلا ةـلدبـلا وذ باشـلا
 ةيــنوــعرــف رثــكأ همــسا ودبــي دــق هــنأل ،"تمــخأ" لوــقأو همــسا ةئجهــت يــف أطــخأ يذــلاو ،قالــطإلا ىلــع ًائيــش
.ءالعو ،ةقيرطلا هذهب
 رـمألا ةقيقـح يـف" هـنأـب فرتـعاو .مهنـم بارتـقالا نـم ًالدـب هـقاـفر نـع داعتـبالاـب الغشنـم جـندـلوـج ديسـلا ناـك
 قيـــقدـــلا لـــباقـــملا ناـــك اذإ اـــم لوـــح شاقـــن هبقعـــي ثيـــح ،ةـــياغلـــل ريثـــم اذـــه ناـــكو "اًلوجـــخ ناـــك ةـــبراوـــم نودو
 ديســـلا جتنتـــسا شاقنـــلا اذـــه لالـــخ نـــمو .ىرـــخأ ةيـــبوروأ تاغـــل يـــف هيلـــع رثعـــن نأ نكمـــي "لوجـــخ" ةملكـــل
 ةغلـلا يـفأ - لءاستـي ىتـح وأ - لأسـي نأً ادـبأ هـلابـب رطـخي مـلو .زيلـجنالا صخـت ةفـص لـجخلا نأ جـندـلوـج



.ال مأ هقزأم سانلا مهفأ وأ )ديكأتلاب اهب دجوي( ؟ال مأ لجخلل ةملك ةيبرعلا

 وأ ،هنــع لــب ،رصــم نــع نوكــي مــل هبتــك اــم لــك " نأ ىــسأــب جــندــلوــج ديســلا رقــي ،هــتايــموــي ةــياهــن بارتــقا عــمو
 ةـــئداـــه قـــطانـــم يـــف نوشيعـــيو ةطـــسوتـــملا ةقبطـــلا ىـــلإ نومتنـــي نـــيذـــلا زيلـــجنإلا نحـــن انـــع وهـــف ،متببـــحأ اذإ
 اــًقداــص جــندــلوــج ديســلا ناــك وــلو .حيحــص اذــه ".يــهانتــمالــلا ديقعتــلا يــف مهــتداراــب نوميهــي مــث ،ارتلــجنإــب
 انلصحـل ،ةـيرـهنلا هتلـحر بيـجاـعأو ةـيربـلا ةايحـلاو ،ةيـجوـلويجـلا سـيراضتـلاو ،ةنـعارفـلا عـم لـظو هسفـن عـم
.ةدافإو ةيعوضوم رثكأ باتك ىلع ديكأتلاب
 نــم خراــص لكشــب ةئيســم تــناــك يتــلا داوــملا ضعــب فذــحب ماــق دــق جــندــلوــج نأ رــكذــن نأ فاصــنإلا نــمو
 بحسـل يـخأل ايـفاـك اببـس ناـك هيلـع ىقـبأ اـم نكـلو . ءالـع نـم ةلصفـم تاقيلعـت هيقلـت بقـع باتكـلا ةدوسـم

 حبــصأ دــق هــنأ نــم مــغرــلا ىلــع ،همــسا فذــح بلطــي نأ هــئاــبإ هعنــم دــق نكــلو .رــباــف رــشنلا راد نــم هروــص
 اــــفدــــه انلعــــج ىــــلإ تدأ يتــــلا قرطــــلا دــــهمو باوــــبألا حتــــف هــــنأل هنــــطو قاــــفر لبــــق نــــم داحــــلا موجهلــــل ةــــضرــــع
.يبرغ ةلاحر دي ىلع ةتنعتمو ةسرطغتم تاباتكل


