
 

 

 

 

 

يسئَ لرَ اَوتَ مَ   

 

 

 

انيمَ لَ سَ َيحَ فتَ دَمَ أحَ   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنيِبنيِأحداثهاِِوِاهِ تشاب ِ ِنِوجدتِ إفِ؛رضِالواقعأأحداثهاِيفِدولةِليسِهلاِوجودِعلىِِخياليةِتدورِ ِروايةِ ِهذهِ 
ناقشِوتلكِالروايةِتِ ِ،حداثاألِفكارِختلقاألِنإفِ،املقصودةأهناِِالدولِفالِتظنِىتاريخِقريبِألحدِحىتِوأواقعِال

فكارِوراءِالوقائع.ِاألِلِيفِهذهحقيقيةِولكنِتأمِ ِىاليةِمعِأخرِ حداثهاِاخليِ أهِشائعةِللغايةِهلذاِتتشابِ ِاأفكارِ   

 

 

 

 



 

ازةَ الجنَ َومَ يَ   

ِكبارِقادةِاجليشِناقِمثانيةِمِ عِ أعلىِِحممولِ ِاملشفىنِعشِمِ رجِالنِ خِ  ضباطِنيِمنِيتقدمهمِصفِ ِمنِالداخليواألن
يتقدمهمِابنِالرئيسِباسلِبنيِِزبِالاكملةِمنِرجالِالدولةِوالِ متتاليةِطويِفوفويتبعهمِصِ حاملنيِالزهورِِالشرف

اءِالدولِالكبريِحيثِتوافدِرؤسِ ِجدِ املسِ إىلِِالوطينللةِبالعلمِدفعيةِمِ ربةِمِ ضعِيفِعِ مثِوِ ِوالربملان،الوزراءِِرئيسيِ 
ِالذيالضريحِإىلِِثمانينقلِاجلِ أنِِقبلِولتهالِدِ ورجِ ابنهِإىلِِالعزاءِوتقدميِواجبِثمانهجِ خريةِعلىِاألِالنظرةِلقاءإل
وصيته.حبسبِِالصغريةِةجيعدِلهِمبسقطِرأسهِبقريةِالقرداأ  

شاركتِيفِِاليتفودِالدولِاملعزيةِعلىِشاشةِالتلفازِوِ ِشاهدِ أناِأباحيةِِوالصِ ِقهويتِأرتشفِ ِاللندنيةِشقىتيفِِكنت
ِذلكِالصباحِاخلرِ 

 
فارقِالتوقيتِساعةِواحدةِِنافذيت،تكادِتكسرِِطارمِ األِاتبينماِزخِ ِ،شمسِيفِبالدييفيِامل

والغرب.الشرقِِاختالفِ خيتلفِِالطقسِولكنِ   

أنِِصوتِالتلفازِقبلِغلقتِ أِيريد،ماِأعرفِِكنتِِصديقيِاعتبارهِأحبِ ِالذيسمِجورجِالناشرِارننيِهاتفيِمحلِ
 أرد.

جورج.اخلريِِصباحِ ِ-   

اجلنازة؟ِدمِهلِتشاهدِ آِ،اخلريِصباحِ ِ-   

نعم .ِ-ِ   

ِكلهاِالصِ ِالرئيس،نِمشروعِكتابكِعِ ِإلكمالظنِالوقتِمناسبِأ-ِ  ِِوتعيدِفتحِتذكرهسِ حفِالعاملية
 
لفاتِامل

يابه.غِ يفِاملنطقةِبعدِِياملرحلةِالقادمةِوماذاِسيجِرِتستشفِ أنِِالشائكةِاملرتبطةِبهِوعصرهِوحتاول  

ِالشارعِحيثِمِ إىلِِورةِيفِالتلفازِقدِانتقلتِ كانتِالصِ 
 
سطِوِ ِوالزهورملونِصورِالرئيسِبنيِيِ حواطننيِاملنتئاتِامل

 دموعهم.



؟امناسبِ ِالوقتِقدِأصبحِ أنِِأتظن-ِ   

ِأنِِلكِبالطبع،ِوأؤكد-ِ 
 
ِئاستهرِ ِوحتللِفرتةكتبِحتكىِقصةِالرئيسِِِياغةيفِصِ نِاألِيفكرونِ حررينِدزينةِمنِامل

ِفالِجيبِ،علىِهذاِالكتابِطويالِ ِاشتغلتِ ِعلمِأنكأِوولهِالةِاجلدلِحِ جتددِحِ ِستغلنياخليةِمِ والدِ ِوليةراعاتهِالدِ وصِ 
صرفه.منِناحيةِتسويقيةِإلِِلصاحلِمنِلِيهتمونِباملوضوعِتضعِفرصةِالدعايةِاجملانيةأنِ  

كالعادة.ِِنتِحمقِ أِ-   

ولية؟أةِسودِ نكِمِ مِ ِنتظرِ أِاإذِ فمىتِِ-   

بالتأكيد.باحيةِالصِ ِهويتقِ ِيأهنأنِِليسِقبلِ-ِ   

."صديقيياِِطويالِ ِنتظرِ أِعلينلِجتِ ولكنِاِحسنِ "كاِ ضاحِ ِ-   

ِِأهنيتِ 
 
ِامل

 
ِعيناهاموعهاِاملنداحةِمنِشاهدِفتاةِعشرينيةِملِختفِدِ أوأناِفازِلللتِالصوتِ ِوأعدتِ يجارةِسِ ِوأشعلتِ ةِكامل

ِ
 
خرينِيفِاألِبانوالشِ ِشراتِالشاباتِ وحوهلاِعِ ِتمِبوفاةِالرئيسأحساسهاِباليِ ِتصفِ وهيِِالشابِ اهلاِحتنقتنيِجِ امل

ستريية.هِ بهِالةِشِ حِ   

ِكانِدكتورِمِ األِوعلىِاجلانب اِيشاهدِاجلنازةِوقدِاتسعتِوحيدِ ِهيفِغرفتِنصفِجيلسِ خرِمنِالبحرِيفِمدينةِصغرية
ِكثةِيفِحماكاةِللرئيسِوهاِرريةِشوِ همِالعصِ الذينِرغمِمالبسِ ِالباكنيِ ِوعِالشبابِ شاهدِجِ يِ وهوِِدهشةِ عيناهِ ِمهبم

."خطأ؟يدفعونِيفِعقلهِسؤالِخميفِ"ِهلِكنتِعلىِ  

 

 

 

 

 



 

ةَنازَ للجَ َيَ التالَاليومَ   

عِ  وساخنِلقاءِخبزِمطابعِفاخرِإفاةِالرئيسِبمنِوِ ِحاولةِالرتبحِ مبِ ِارتبطِ مِ ِهيفِذهنِيسِ اقفزِندماِملِيكنِجورجِخمطئاِ 

فقدِجعتِعلىِمرِالسنواتِاملاضيةِأكوامِِومثري،اِملاِهوِجديدِمتعطشِدائمِ ِهوِككلِسوقِ ِالذيِ،الثقايفِوقللسِ 
ِكهذاِيفِأسرعِوقتِمنِاملوادِالالزمةِإل ِكتاب ِكنتِأنتظرِ ِوكأنيننتاج اللحظة.ِهذهِ ِبشكلِما  

استعرضتِِبالرئيس،ملفاتِالفيديوِداخلِملدِخمصصِلكلِماِيتعلقِِوواملقالتِالوثائقِِعشراتِ ِويبعلىِحاسِ 
الرئيسِالتلفزيونيةِالنادرةِِحدِلقاءاتِ عندِمقطعِفيديوِألِتوقفِ أأنِِلفِقبلىِكلِمِ وِ توياتِاجمللدِبسرعةِلتذكرِفحِ حم

شهري.ِيأمريكِتلفزيوينِمقدمِ ِجنبيةِمعِ األِمعِالصحافة  

ِكلِِالفائقة.ِالسينمائيةهِبكاريزمتِعرتافاألإلِِيسعكِ ِلِاملسجلة،ِالقليلةِ ِاتهِ ءلقاأوِِالرئيسِخطاباتِتشاهدِ ِعندما
ِتتضافرِبينماِمنهاِيسريِجزءإلِِالكثِهوشاربِاملشدودِ هِوبنيانِاملديدةِقامتهِ ِمتثلِلِ،فائقةِبقوةِينضحِكانِِفيهِما

ِسطوريةأِصورةِكمالإيفِِصوتهِلرفعِيتاجِلِنهأِيعرفِلرجلِاهلادىءِيالقِوِوصوتهِللجدرانِاملخرتقةِالثاقبةهِنظرات

ِ،املخاطرِبكلِامستهينِ ِهبدوءِالرعبِقلوهبايفِِيثريِماِيقابلِبطلِعنِالباحثةِااملذعورةِدائمِ ِاجلماهريِخيالِتداعبِ 

ال.الرجِ ِمنِالنوعِ ِهلذاِامنوذجِ ِأفضلِ ِالرئيسِ ِوكانِ   

ِكانِأإلِِجنليزيةِبطالقةلإلِجادةِالرئيسِ إوبرغمِ أهناِِنهِيدركرمباِألِبالعربية،إلِِولِيتحدثِ اِيستعنيِمبرتجمِدائمِ نه
ِكربيائأوِِلفاظهأحريةِيفِاختيارِِليكونِأكثرِ أوِِلغةِأغلبِاملتابعني ِبلغةِ ِويتحدثِ يتنازلِأنِِلهِملِيكنِيسمحِ ِهرمبا

.هلغتغريِ  

ميارسهِالنظامِِالذيالعنيفِِالقمعِ التمهيديةِحولِسئلةِواألعنِالبداياتِالتقليديةِِابعيدِ ِيالقيقِالديثِ ِكانِحمورِ 
ِكسبِنقطةِوحاولِِ،همعارضيضدِ السياسيني.ِهعارضيعديدةِتتهمهِبتصفيةِمِ مبكرةِمبواجهةِالرئيسِبأنِتقاريِراملذيع  

هبدوء:ِأجابِالرئيسِ   

ِكماِهوِمِ عداألِقوبتهارميةِعِ ىِجِ ظمِ نعمِاخليانةِالعِ ِ-ِ  .نصوصِعليهِيفِالدستورام  



عظمى؟ىِمعارضتكِخيانةِتسمِ ِوهلِ-  

ِكانِ ومقبولِِيمرِطبيعأوهذاِِأيالِريفِِيعارضهِمنِيلكلِنظامِسياسِ-ِ  للوطنِِأصلحختالفِحولِماِهوِالِطاملا
ِارتبطتِ أنِِوخاصةِ ِلوجيةِوأيدأوِِمصاحلِشخصيةِحتقيقيفِِاتكونِاملعارضةِطمعِ أنِِوغريِاملقبولِيماِغريِالطبيعأ

الوطنِِحقِ ِجرميةِيفِاعليهِاخليانةِالعظمىِالىتِيعدِالسكوتِ وهوِباسهِإلِِسميهباخلارجِفهذاِماِلِنِ ِبالستقواءِ 
أوِِجنبيةأالبالدِعلىِظهرِدبابةِِحكمِ يفِِمعِمنِيرغبونِتسامحِ أأنِِاحنطاطِهذاِأيف..اقبلهاخالقىِلِواحنطاطِ

ِعناتلفونِمِ كانواِخيِ نِِإِوعلىِقدمِاملساواةِمعِشرفاءِالوطنِِهلطويةِوأضعِ جلِشهوتهِالسِ أنِشالءِطائفيةِمِ أإىلِِهمتزيق
عتِنِادِ إِوِهبناءأِمقدراتأوِِمصلحةِالوطنِطالقِ األِخارجيةِلِتعنيهاِعلىِيةِقوىِ جلِترضِ أراءِمنِاألِبعضيفِ

بعضهم.تعاطفهاِمعِ  

جيةِيسمحواِلقوىِخارِ أنِِدونِجاعةِمنهأوِِلطائفةوليسِِهماِمنِقضيتهمِمصلحةِالوطنِويعملونِلصاحلِمواطنيأ
أحرتام.كلِِِوالرأسِوهلمعلىِالعنيِِوطنهمِفهمِدواتِيستعملوهناِضدِ بأنِحتوهلمِأل  

يعربِأنِِهحقِومنشاءِكماِيِ ولوجيتهِِيدِ أِوِهعقيدتويتخريِيعتقدِماِيشاءِأنِِالرئيسِمنِحقِكلِفردِسيديولكنِِ-
ِهنسانِلِميكنِجحداألِفهذاِحقِمنِحقوقِهلوجيتِويدأمعِوتعارضتِحزبكمِِئنِخالفتِمبادريةِوإحبِ ِهفكاِرأعنِ

ِالعِ ِمنِ التخوفِِريعةِ ذحتتِ
 
نسانِهذهِالقوقِعلىِقدمِإقراطيةِتكفلِلكلِِودولِالدميِ والِاخلارج،دعومنيِمنِمالءِامل

 املساواة.

ِِمنِ ِوغريهاِنسانِ األِوحقوققراطيةِِوعنِالدميِوملاذاِحتدثين-
 
ملصطلحاهتاِِكرتجةِ إلِِِلِنعرفهاوالىتِفاهيمِالغربيةِامل

ِكانتِ  ؟واخلريالوحيدِللتقدمِِالسبيلِ وكأهناِاِحمضاِ عتبارهاِخريِ إمِلِبأدقيقةِالرتجةِِسواء  

خالقيتناِعليها؟أِونقيسِجناحناِأنِِالقياسيةِالىتِجيبِيالغربِهِمعايريأنِِنعتربأنِِيفرتضِبناملاذاِ  

ِ
 
يفِِ.ِلديناِالقحمتلِيعقلِوليسلستِمهزومِِذهاهنمِيرونِذلكِولكينأستعمرِرمباِبعضِاملهزومنيِالذينِملِيغادرِامل

وجتربةِتارخيية.ِوعقيدةاِثقافةِالغربِاملختلفِعنِ ِهلتزامِمباِيدداألِحتديدِمعايريناِلِالقِيفولديناِختالفِاأل  

ِأِ؟اإذِ وماِالسبيلِِ-ِ
 
لشعوهبا؟والتقدمِخاءِالرِ ِتنِحققمِ ِيفاهيمِالغربيةِهليستِتلكِامل  



ِِعزيزىياِِهذاِ- 
 
كمِهوِِِ.والتقنيةِوالسالحميتلكِاملالِوناجحِِيقِوِ..ِالغرباملهزومذهنيةِاِيدورِبمثالِواضحِمل

ِهمنهجِ..ِالدميقراطيةشىءكلِِِبكافةِالسبلِيفِوحماكاتهِهفعليناِتقليدِاإذِ ِعلياءه!ِيفخِهذاِالغربِالشامِعظيمِ 
املثقفِِيهلِنالِياِصديقِ..ِولكنوهكذايةِفلتكنِعقيدتناِجتماعالِالليرباليةِعقيدتهِمنهجنا،السياسيِفلتكنِ

نسان؟األِوحقوققراطيةِِوالغربِكلِهذهِالقوةِمنِخاللِالدميِ   

ِكانتِلديهِالقدرةِالكافيةِلالستفادةِِفكارِ األِاِمنِهذهاستفادِالغربِكثريِ ِ،نعمِ منها.ولكنِعندما  

ِكماِتعرفِ  ِِوروباِهنضتِ أأنِِهاالقيقة
 
ِةمواجهِوحدهتاِيفِسلمنيِوكراهيتهاِهلمِتلكِالكراهيةِاليتنتيجةِحروهباِمعِامل

ِيالذِيالعرقِِواستعالئهاِالديينيتهاِِونناأنِخاللِمثِمِ اِمنِجتاوزِخالفتهاِالداخليةِنهِ كِ كعدوِمشرتكِمِ املسلمنيِِ

إىلِِمفارقةِويهدوهنِ األسيوينيِِواألِاملستعمرينهنمِينورونِأاِحبجةِخالقيِ أِوالستعبادِستعماراألِنحهاِالقدرةِعلىِتربيرمِ 
ِستولواِعلىِمواردهاِمثِحولوهاِألسواقِ اِاليتِفكنزواِثرواتِعظيمةِمنِاملستعمراتِ ِىلِالضارةالقوميةِوإِطريقِالعقيدةِ 

غنيةِمباِيكفيِِأصبحتِ أنِِمثِبعدِ ِولِالعظمى،نعِالدِ هوِمنِصِ ِللغربِ ِرفِ الغريِمشِوهذاِالتاريخِ ِ،منتجاهتاِلتصريفِ 
نعِفاةِولكنهاِملِتكنِممكنةِقبلِقيامِالدولةِاملركزيةِالقويةِالقادرةِعلىِصِ قامتِدولةِالرِ ِوِقامتِحركاتِالقوقِاملدنية

 النهضةِ.

ولكنِقدِيكونِهذاِصِ -ِ  ذوِِاريخِبلِعنِالاضرِ حننِلِنتكلمِعنِالتِ ِمعارضيك؟القةِهذاِبقمعِماِعِ حيحِنسبياِ 
ِ
 
املختلفة؟عطياتِامل  

ِكاهتامِنِيوالنتهازيِوالرجعيةِالتخريبيةِالعناصرِعلىِالرصِويبدوِالفضالتِبعضِيتويِالبشريِكاجلسدِ ِِالدولةِ-

التِخباطركِكلِكارِعديدةِجِ أفملِتقمعِنِأنِاألِيتجلسِأماملتكنِِمل!ِ؟يِ قصائإِنهأبِضالتالفِ ِمنِيتخلصِنمِ 
ِِهنسانِماِيفعلاألِيكلِمرةِيكنِلدِِي.ِففيوم

 
بالراحةِواللعبِِهتغريِةذهنهِتصوراتِلينِتقفزِيفجاحِوالنِ جدِليحوزِامل

رضِحكمِاألِشبِالضارِمنكماِيقتلعِالعِ هاِِويقتلعِ ِفكارِ األِهذهِملِيقمعِ ِ..ِفمنالياةالستمتاعِمبلذاتِوالنومِِو
.علىِنفسهِبالفشل  

محاءِبالدهمِليقالِعليهمِرِ ِرضِ أارِيفسدِالضِ ِيرتكونِالعشبِ ِهلِ ِمنِيقررونِ ِ..ِهمالقادةالةِحِ ِمرِيفاألِوكذلك
؟عليهمِينبغياِكمِ ِِهالقلوبِأمِجيتثونوطييبِ  



جناحِمنِلِيفعلِماِِأدىنكماِلِيستحقِِِوطنهِ ماِجيبِعليهِلمايةِِمنِيفعلِ إلِِزعيمأوِِيستحقِلقبِقائدِول

مِأهلمِالبلِعلىِالغاربِتكنِخرياِ وترتكِموالِطائلةِأغارِبنائكِالصِ ألِيهلِعندماِتعطِليه،إصولِجيبِعليهِللوِ 
املهالك؟أبِسىءِتوردهمِ  

عرتضِاملذيعِقائال :ا  

ِكامِبشعوهبمِليستِعالقةِأبويةِبلِتعاقديةِقائمةِعلىالِ ِبنائك!ِعالقةأليسِِوالشعببِأولكنكِلستِِ-
بالطبع.قراطيةِِوهذاِيفِحالةِالدميِوالواجبات،ِعرتافِاملتبادلِبالقوقِ األ  

عمالِاألِيدفعِرجالِحيثِبالدهمِالغنيةِالغبيةيفِِرىِالواقعأِو..قراطيةِوبالدميِحالِمنِيطالبوينإىلِِأنظرناِأ-ِ 
مونِضاةِيِ يعينونِقِ عمالِمصالهمِِواألِنِقواننيِحتفظِلرجالِويالسياسيدبجِنتخابيةِِواألِينيتكلفةِمحالتِالسياسِ 

ِكلِماِيتحصلواِعليهِيفِشراءِاألِتشجيعِثقافةجورهمِمعِأالعمالِيرفعونِِعندماِيتذمرِ هذهِاملصاحلِِو ستهالكِلينفقوا

نِلديهاِمستقرةِألهذهِالبالدِغنيةِِوِىقهكذاِتبكربِللرأسالينيِِواألِبالغِفيهاِوِيبقىِالربحسلعِلِيتاجوهناِبأسعارِمِ 
رحلونِِمواهلمِويِ أعمالِفيأخذونِاألِتتناقصِاملواردِيكونِالبقاءِهباِعبءِعلىِرجالِامنِاملواردِالكثريِولكنِعندم

ماِأ..لِالفقريِامِ كربِمنِخاللِالعِ أاِعنِربحِبالدِالعاملِالثالثِحبثِ يفِِوِيقومونِبصناعةِمنتجاهتمنِاألِكماِيدث

ألهنمِيصرخونِيفِِحرارأهنمِأوالدميقراطيةِويتومهونِيتشدقونِبالريةِِوالناسِ ..اجلحيمإىلِِبالدهمِفليذهبِعاملِ 
نِكانتِإوهذاِالوهمِلِيناسبناِِوِجادة،زمةِأولِأعندِِيوهمِسرعانِماِينقضيفِِعيشونوهمِيِ ِطائلِ الشوارعِبالِ

لِواملتنفذينِغنياءِاألِالشعبِقلةِمنِيفِمقدراتِ ِيروهاِيفِبالدناِحيثِيتحكمِ أنِِيرغبونِقراطيةِاليتِوالدميِيهذهِه
املتعارضةِبالِطائلِفكارِواألراءِاألِبينماِيتخبطِالشبابِبنيِلتحقيقِمصالهمِومصاحلِسادهتمِيفِالغربِ إلِِيعملون

اجلوفاء.ِاخلطبلقاءِإِوننشغلِبالتنظريِأنِِبالدناِلِنبِ أنِِنريدِحننِ ِريدها،نِ فالِ  

ِأنِِهلِميكنِاملستقبل؟وماذاِعنِِ-ِ  للدميقراطيةِيف  ِِالقريب؟ِبالدكمِيفِاملستقبلِجندِحتولِ  قاعدِِالتِ وهلِتفكرِيف 
كم؟الِ بعدِكلِهذهِالسنواتِيفِ  

واجهناِوخارجيةِِوروسِداخليةِاِضِ روبِ شهدناِحِ وقدِوقاتِالعصيبةِيفِاألِوخاصةخطاءِأيرتكبِِيكلِنظامِسياسِِ-
ولِصاحبِِ،نتهعِ أِوإلِِولِسائلِ،نصرتهإلِِمظلومِينلكنِملِيصلِ انِِويشيبِهلاِالولدِ ِومؤامراتِ ِاسودِ أِرهابِ إ



سواءِِِعيينِاِيفهمِجيعِ ِالذينِ ِوطينِبناءِ أجتاهِِاجيبداءِوِ آعلىِاِولِشكورِ ِانتظرِجزاءِ أأنِِدونِ،لهقضيتهاِإلِِحاجة
كس.العِ ثبتِيِ أنِِإىلِواحرتامِ ِكرماءِشرفاءِيستحقونِكلِتبجيلِ   

ِنواتِالقليلةِيفِمالتِالتنميةِاملختلفةِيفِالسِ ِىقفزاتِكرِبِاهللِتعاىلِحققتِبالدناِبفضلِ وقدِ
 
ِلديناِأصبحِ ِاضية،امل

ِوأصبحتِ نيةِحتتيةِقويةِومواصالتِوبِ ِشبكةِنقلِ ِوِاملواطننيِ ِتميزةِلكافةِ حيةِمِ عايةِصِ ورِ عممِاينِمِ عليمِمِ تِ نِاأل

ريفي.ِالنظيفةِتصلِلكلِبيتِ ِواملياهِ ِالكهرباءِ   

قالِاملذيعِحمِ مب راجه:ِاولِ تسماِ  إح   

ِأسئليت؟!ِيادتكِلِجتيبِ سِ أنِِلحظِ أ -  

يرد:أنِِقبلِهبدوءِ ِالرئيسِ ِبتسمِ ا  

هتمامِاِنفقدِ أنِِنريدِ..ِلجيبكِعليهاأحيحةِحىتِسئلةِالصِ األِتسألأنِِاإذِ ِ..ِحاوللحظتجيدِأنكِ-ِ 

معهم.ِيحديثِأنهِ أنِِالقناةِقبلِيغريِالناسِ أنِِعلىِامعتادِ ِلستِ ِستهلكة،مِ علبةِمِ ِبأحاديثِ شاهديناِمِ   

كعباتِغوطِمِ وصفةِللرئيسِبعدِهذاِاللقاءِبأنهِرجلِيتِتذكرتِ ِوِاملرتبكِأضحكينِعلىِوجهِاملذيعِالدهشةتعبريِ

.ثانيةِثلجِوضحكتِ   

ببساطة:ِهكالمِ ِِستطردِالرئيسِ ا  

ِكيفِ خيطىءِِلِمنِ- أي ِِأوهناك؟ِهناِخطاءأِيرافقهاإلِِالعظيمةِجنازاتاألِهذهِكلِِحتققِلثورةِميكنِليعمل..
أخطاء؟ِدونِالعاملِتاريخِيفِجنحتِ ِثورة  

ِىفمورِ األِاستتبابِبعدِحزاباألِتعددمِ ِنظامِلقيامِدستوريةِودجبتِتعديالتِططخِ ِوضعتِفقدِزبيةالِ ِالتعدديةِامِ أ
ِسياسيةِحزابأِنشاءإِخاللِمنِشرعيةِوالعمالءِةوناخلِ ِيكتسبِ ِنأبِنسمحِ أنِِباستطاعتناِيكنِولكنِملِالبالد
أنِِمربياليةاألِوعمالءِنييالدينِللمتطرفنيِنسمحأنِِباستطاعتناِيكنِمل..ِوكراهيتهمِللوطنِخيانتهمِورائهاِخيفون
ِساباهتمحِ ِولصاحلِ ِونوزاعهمِالشريرةِلطوائفهمِةِ مرضاِهومتزيقِالوطنِتقسيمِيهِوىلاألِغايتهاِسياسيةِحزابأِينشئوا
ِخاللِمنِمسترتِخرآبأوِِعلينِصريحِباحتاللِسواءِعدائهألِسائغةِلقمةِالوطنِيسلمواِوحىتِاملتخمةِالبنكية



ِلدىِدارينيإِوظفنيمِ ِمردِوزعمائهمِقائدهتمِبينماِحرارأِهنمأِشعوهباِيظنِالىتِولالدِ ِمنِبكثريِيفعلِكماِِالوكالء
ِ
 
ِوراءِمنِكانِِاطنِدومِ والوِ ِرةحاضِ ِادائمِ ِكانتِِالشعبيةِرادةاألِشاء،ِولكنِكيفماِِبالدهمِمبقاديرِيعبثِ ِحتلامل

 القصد.

ِِحاولِ 
 
ةِالوارِثانيةِفأسرعِبالقول:اكِبدفِ سِ مِ اإلِذيعامل  

حزبِواحدِوالشعبِإلِِعبِفالِيوجدللشِ ِاطيقرِ ِوالدميِالتمثيلِ ِغيابِ ِيفِاضرةحِ ِعبيةالشِ ِرادةاألِكانتِِكيف-
والتوجهاتِوالقناعاتِبطبيعةِالال؟ِراءِ األِمتعدد  

يِالقيقِستقالليفِاألِالهمِ آِوِشعبناِهباِيتمسكِالىتِواملثلِالعلياِالقيمِخاللِمنِاضرةحِ ِكانتِ ِِعبيةالشِ ِرادةاألِ-

ِاتيرادِ إِعلىِالقائمِائفالزِ ِوليسِالقيقيِوالزدهارِوالنموِستعمرةمِ ِولِتابعةِدولةِنكونِفالِيادوالقتصِ ِياسيالسِ 
يِيضحِ أنِِويقررِ ِالطبيعيةِهِ وحىتِغرائِزِالشخصيةِمصلحتهِالفخيِ يِنداجلِ ِجتعلِاليتِةرادِ األِ..ِتلكياحةوالسِ ِالنفط
.صدقاألِولكنهاِيدياألِورفعِ ِقرتاعِ األِببطاقاتِ ِيعربعنهاِولِالتمثيلِتقبلِلِرادةاألِ..ِهذهالوطنِجلأِمنِحبياته  

ِِبيبالطِ ِالقةعِ ِمرِ األِشبهيِ 
 
ِهوِالذيِوِيوِرالضرِ ِهئدواِعطيهن ِِالجهعِ ِنريدِالذينوحننِأبنائهِِمريضِ..ِشعب ناريضبامل

ِقذعأبونعتهِبهِطبيِرفسِوحاولِالدواءِاملريضِرفضِهمامِ ِولكنِرغوبةمِ ِغريِعديدةِجانبيةِثارآِولهِرِ مِ ِالداءِلصعوبة
يقتله.أنِِقبلِواخلالصِمنِاملرضِ ِالشفاءِيريدِ ِاملريضِ ِالنهايةيِفف؛ِلفاظاأل  

إىلِِيعودواولنِِهباِحتفهمِيلقواسِ ِمنهمِالكثريينِ أنِِيعرفِ ِمعركةإىلِِجنودهِسلرِي ِِالذيِالعسكريِالقائدىِتِرِكيفِ 
ن؟هنينتظرِوِاللوايتِوحبيباهتمِمهاهتمأ  

مدا ؟عِالتهلكةإىلِِهبمويلقِِحبائهمأِمنِيرمهمِوهوِ ِهؤلءِقحِ ِيفِامرمِ ِراهت ِِهلِ   

ِكمابداِ أِالوطنيةِمعىنِتعرفِفلمِذلكِتظنِكنتِ ِِنِ إ ِمصلحتكِضدِتعملِ أنِِعليكِرضِ تفِخالقياتاألِأنِ..
ِِيفِبنفسكوتلقِِاحيانِ أِالواضحة

 
ِِتاعبامل

 
ِملِاروسِ ضِ ِرباحِ ِكلهاِِالوطنيةاِمسريتنِكانتوقدِِِالوطنيةِكفكذلِ ؛ِهالكوامل

.ابدِ أِتنقطع  



ابراهتاِخمِ مربياليةِِواألِبناِالدوائرِملِتأتِ وِِلهِبكلِشيءِوولئناِلهِمطلقِِندينِ ِيالذِلطةِهوِالشعبالسِ إىلِِتىِبناأمنِ
ِكانِ هيونيةِملِ ربيبتهاِالصِ أوِِريكامِ أاِتتِبنِ أولوِ ِكهذاِالالِ ِا بقلبِنظيفِسبحانهِنعتزِبهِوِسنواجهِاهللِِيلذاِحالنا

ِكانتِأنِِيدِنظيفةِو ِوكثريِمنِالدولِاليتِ،ولِيومِتصديناِهلاأِاِمنِ نتىِبناِلفضحتأمريكاِودوائرهاِمنِأشاءِاهللِوِلو
علىِمقاعدِالرئاسةِيفِبالدِعديدةِِىِ ووضعواِدمِيفِهنبِبالدهمِوصِ عصاباتِمنِاللصِ سراِ يدعمونِاِعلنِ تنتقدناِ

ِكهؤلءِحننِجنددِ للحفاظِعلىِمصالهمِولكنناِلسِ  ممِاألِرايةِوطنناِبنيِشعبناِونرفعِ ِطموحاتِ ِدِأمتناِوِحنققِ مِ ِنا

.ِب ِأِمنِب ِأِوِمنِشاءِ ِشاءِ   

وقدِقفزتِلذهِ ِهفتحِمثِأعدتِ ِهالفيديوِعندِهنايتِأغلقتِ  رتجمِمِ إىلِِالوصولِستطعتِ اِلوِ..ِماذافكرةِغريبةِينفوراِ 

؟ِئيسِ الرِ   

ِ،قاءِمعهاللِأستطيعِ ورمباِاِتقاعدِيفِالسنِرمبِ ِاكبريِ ِِيبدوِ،اللقاءِ ِهنايةِ ِقربِ ِخاطفةِ ِعفويةِ ِطةِ يفِلقِالنحيلِ ِالرجلِ ِظهرِ 
ِكانواِخارجِ إيعرفونِالكثريِِوِهفأمثال ِعنِطبيعةِعملهمِلضروراتِنِكانِلِيسمحِهلمِبالتحدثإِوِالضوء،دائرةِِن

وهلِكثريةِِِواملخاطرِ ِفالشواغلِ ؛ِصالِ أِمنِبهاألِلِيهتمأوِِلتزامهِقدِسقطايكونِِالسريةِفرمباِبعدِوفاةِالرئيسِ منِِواأل
.كتشفأِوليهِإسأحاولِالوصولِِالكتابة؟علىِقولِماِيستحقِِؤجيِر  

 

 

 

 

 

 

 



يأب  

عودتهِيفِاملساء.ِنتظرِ أجلستِمبالبسِاملدرسةِ  

ِأنِِشيءِقبلِأياخلوفِوالرجِمنِفعلِِ..ِأعجزينأتناولِشيءِولِغسلتِوجهيملِ
 
ليهِبورقةِإرجتفةِأمدِيديِامل

عاجل.ِمرِ تطلبِمنهِالضورِللمدرسةِأل  

حىتِسألينِمتورمةِوعيونِدامعتنيِهِ وشفاِدامِ ِنفأبِمامهِأوقفتِ  ِهبدوء:ِصامتاِ   

حدث؟ِماذاِ- ِ  

فتضارب نا.ِبالقاذوراتِ ِهمالدِ ب ِِلئونميِ ِمثايلأِوِقذرِ ِمهاجرِ إينِِ..ِقالالصبيةِأحدِ ِمعِتشاجرتِ ِ   - 

م كتوم.ِبغضبِيلِ إِوهوينظرهِاجبيحِ ِوقطبِ ِتنهدِ   

الولد؟ِهذاِمعِتداخلتِملاذاِشقياءاألِنِتتجنبأِوِشاكلمِ ِحتدثِألِارارِ مِ ِأخربتكِ   -  

البكاء.ِيفِتأوبدِأردِمل  

بضيق.ِزفر  

قل؟األِعلىِلنفسكِقتصصتاِفهلِايضِ أِوضربكِهانكأِقدِراهأ...ناألِتبكِ ِل-   

.يقدمِنظرملوضعأِناأِوِنعميِرأسِهززتِ   

ِبراحةِتنهدت.ِنفسكِعنِتدافعِ أنِِفعليكِبكرامتكِأحدِمسِ ِرد..ِأنِبالِهناِلتهانِ ِالبحرِبكِعربأِملِحسناِ -
:ولكنهِ استدرك   

ِكان،ِعليكِوِمراألِستوضحِ أِوِغداِ ِللمدرسةِسأذهبِ ِخمطئاِ ِلستِأنكِليعىنِهذاِولكنِ-  ِيلنصائحِتستمعأنِِايا
منِياولِاألِمعِيتضاربِلِرتماِ حمِ ِالِ رجِ ِلتغدوِاملشاكلِيفِالوقوعِنِتتجنبِ أِو ستفزازكِاشقياء،ِسيكونِهناكِدوماِ 
أفضلِمنه.ِلهِفلستِ ِستجبتِ انِإف  



ِكربتِ ِيبأِىلدِ ِاملفضلةِالكلمةِ ِكانتِ ِِالريةِ  ِماِهبينيِ أنِِرادأِوِعنهاِاحثِ ابهِبالدِ ِمنِخرجِ ِنهِأأدركتِ ِقليالِ ِوعندما

إلِِمتلكِ أِلِاليتِوالديتِعنِبديلةِماِ ِأيلِوجدِ ِيكنِملِنإِوِبديلِ ِكوطنِ ِِالبالدِ ِهذهِ ِيفيِغرسِ ِحاولِوهلذاِمنهِرمحِ 
ترحال.ِكلِ ِيِفِحقيبيتِيفِهاجعلِ ِأيبأعِومِ ِارضيعِ يِمعِهلاِفنةِصوروحِ ِذاكريتِيفِعنهاِباهتةِصورة  

اِِخيربينِوملِالسابقةِحيايتِيفِكانِِمماِالكثريِذكرِ أِولِا،تقريبِ ِاخلامسةِيفِصغريِناأِوِالبشريِالطبيبِ ِيبِأهاجرِ  ِماأبد 
ِلياتكِختتارأنِِيفِاحرِ ِتكونِنأِوِأفضلِحياةِ ِعلىِحتصلِ أنِِردتِ أِيقولِكانِِواهلجرة،ِفقطِلبالدناِتركناِسبب

تريد.ِالذيِاملسارِ   

ِبناءِ أِمنِأيِ بِختلطِ أِولِاجلنسيةِعلىِحصلِ أأنِِعلىِوحرصيِبلدِوبنيِبيينةِصلِكلِِقطعِعلىِيرصِ ِكانِِولكنه
ِِيفإلِِهباِذاكريتِستعدِ أِوملِاتقريبِ ِنسيتهاِحىتِماألِبلغتناِيدثينِألِعلىِيصرِلسنواتِظلِ ِاللغةِحىتِوطننا

 
ِرحلةامل

كانِأنِِِدفهِوأنِملِيسألينهِ ِكانِِاجلديدِاجملتمعِيفِاإلندماج..ِيدرسونِبناءِالعربيةأِبعضِعلىِتعرفتِ ِحيثِاجلامعية
.هذاِهديف  

أعرفِِولِيشيءِعنِتارخيِأيأعرفِِناِلأِوِيمواقفِغرابةِ إىلِِفجأةِنتبهتِ احتددتِعليه،ِاِيفِهنايةِسنواتِمراهقيت
ِكيفِيدعِ،ِنزقِاملراهقةِجعلينأحدِمنِعائليت وهوِِنهِيريدينأِيأهتمهِبالنفاق ِيِ علِهِ وفرضِمسارِحيايتِيلِختاراحراِ 

منِبلدِلبلد.ِزرعِ ِطفال ِكأصيصِ ِيلِهحىتِبأسبابِنقلِولِخيربين  

:اهلادئةِوهوِجييبينِهملِيظهرِعليهِالغضبِولِفقدِصوتهِنربت  

،ِويتخذِالقراراتِالالزمةِهمستقبلِأفضلِمنِحياتِهبناءيضمنِألأنِِيفِهيبذلِقصارىِجهدأنِِباألِواجبِ -ِ 
ونِزِِونيابةِعنهمِيفِمرحلةِالطفولةِمثِيرتكِهلمِاختيارِمساراتِحياهتمِعندماِيِ ِهبقدرِطاقتِهماِيعرفلذلكِيفِضوءِ

قمتِ ِِ..ِعندماالعقالينِلنضجِالكاىفِلالختيارِ ا فلمِيكنِِ،فضلِملستقبلكاألِبالختيارِالذيِرأيتِكنتِطفالِ 

يفِاخلامسةِعنِخططأنِِمنطقيِ  كربتِمباِيكفيِملعرفةِالقيقةِوأظنكِستتفقِنِِاألِاملستقبلية،ِولكنكِهأسألِطفالِ 

أخر.ِنهِملِيكنِهناكِمنِطريقِ أِيعمِ   

لِِ..ِهمنهِلِعائلةِلكأاهلجرةِولكنِالقيقةِِقرارِ ِانكِمنِعائلتكِعندماِاختذتِ تلومينِعلىِحرمِ نِاألِأنت
كِمنِقبلك.وأمِ ِيريدونكِولِيعرتفونِبوجودك،ِنبذوكِكماِنبذوين  



ِكانتِأشب اِيفِالبِولكنِعائالهتمِيدرسانِيفِجامعةِواحدةِيقعِ ِ..ِشابانتبنسخةِواقعيةِمنِروميوِوجوليِهقصتنا

ِكنتِيتيمِيكرهونِ  ِكراهيةِعمياء، نفاقِعلىِرفضِبعنفِفكرةِواإلِبوينِوعميِالذيِتوىلِتربييتاألِبعضهماِالبعض
ِكماِرفضتينمِ ِيزواج .هذاِالطلبِ ِعلىِمثلِ ِحتقارِوغضبِمنِجرأيتاعائلتهاِبِنِأمك  

ملِيكنِسهال ..ِمرِ األِنا،ِلكنِ اِبعدِالتخرجِوتزوجِ ربناِمعِ نتحارِبلِهِ الِقصتناِواقعيةِفلمِميثلِأحداِ أنِِولكنِحيث  

ستعارةِمِ ِشناِبأساءِ الوقت،ِفعِ ِطوالِ ِداهمِ ِيفِخطرِ ِكِكانتِ واِأمري،ِولكنِأمِ وتناسِ ِينمِ ِتِعائليتأترِبِبالنسبةِيل
ِأوعملتِبائعِب

 
ليهاِإائلتهاِيتوصلِأحدِرجالِعِ أنِِاِمنحالتِيفِالعاصمةِبينماِلزمتِأمكِالبيتِخوفِ حدِامل

لشرفهمِالذيِمرغتهِيفِالوحلِبزواجهاِمين.افيقتلوهناِ نتقاماِ   

ِكانِ نةِوملِنكتفيِحبِ كانتِقصتناِواقعيةِفلمِنكنِنعيشِيفِجِ  اِخاصةِعلىِأمكِالىتِقاسيِ ِمرِ األِبناِعنِالعامل،
ِهنايةِاليومِبالقوتِالضروريِوهيِاليتِظرِعوديتِتنتربعةِجدرانِ أبيسةِصبحتِحِ أ،ِِوبارتباطهاِيبفقدتِكلِشيءِ

ِكلهاِيفِرفاهيةِوفرضِعليهاِاخلوف جتماعيةِاملرحة،ِاألِالشخصيةِتعيشِيفِعزلةِقاسيةِوهيِ أنِِعاشتِحياهتا
حدىِإيفِعقارِمتهالكِبِرطبةِ ِغريةِ صِ ِغرفةِ إلِِيفِالبيتِالذيِملِيكنِِواألكادمييِلتبقِ وفقدتِطموحهاِاملهين

يفِالعودةِألِملِتكنِ ..ضواحىِالعاصمةِالفقرية سرهتاِوطلبِالغفرانِولكنكِسعيدةِوملِأكنِسعيد،ِأظنهاِفكرتِمراراِ 
ِجيابيةِأكثرِوتشجعناِعلىإللمستقبلِبِناِننظرِ أملِيفِقلبهاِمنِجديدِوبداألِمحلهاِدبِ ِكتشفتِ ِاعندماِ..تيتأ

حبياتناِاجلديدةِوعدمِالنظرِللخلف.ستمرارِاأل  

وبالفعلِِكلِاجلراحِ ِِيداِوحبريةِدونِخوف،ِفالزمنِيِ ِاحنيأنِِختلفتِوأنناِنستطيعاالظروفِأنِِعتقدناابعدِسنواتِ

بينماِِشقةِسكنيةِأفضل،إىلِِوانتقلناِومؤهاليتِيالقيقِيسااِيفِأحدِاملشايفِاخلاصةِمعلنِ ِبالعملِكطبيبِ ِالتحقتِ 
كربتِأنتِقليال .أنِِِتبحثِعنِعملِمالئمِبعدِيهِتِ أبد  

ِكانِعاجزِ األِللتقاطِأيبملِيكنِصمتِِ اِعنِالتوقف،ِوملِأستطيعِكنتِعاجزِ ِِكمالِالقصةِولكينإاِعنِنفاس،

ليهِوهوِمطرقِصامتِكالتمثالِسألتهِ"مثِماذاِحدث؟ِ"ِِإنظرِأناِأِوِطويالِ ِالتحملِ   

يعلنِأحدِمسئوليتهِعنِاجلرمية.أنِِسيارةِمفخخةِيفِالسوق،ِدونِ..ِقتلتهامثِماتتِ-   



ِكنتِ نازهتا،ِوملِيرغبِبكِأحدِمنهمنهمِجِ مِ ِيِ ستالمِاجلثمانِوملِيضرأارفضتِعائلتهاِ معِطفلِصغريِيفِِ.. وحيداِ 
والكراهيةِبالِأسباب.ِباملوتِوالدمارِبلدِصرتِأكرههاِوكلِشيءِفيهاِيذكرين  

ِنسانِويسمحِلكاألِوأمكِلهِوأنِتعيشِيفِبلدِيرتمِتتعرضِملاِتعرضتِ إلِِهوِيفِحيايتِيالباقالوحيدِِكانِاهلدفِ 
دونأنِ ِكماِتريدِوحتققِذاتكِوتكونِسعيداِ  كِالزيبِوتقلباتِءسمِعائلتكِوولااِبيكونِذلكِمعلقِ أنِِحتيا

ِكانتِتريدِأمكِوتتمىنِلك را .تكونِحِ أنِِالسياسةِوصراعاتِالعشائرِوالطوائفِاجملنونة،ِهكذا  

ِكانِقرار تسقطِيفِبئرِلِقعرِلهِِترككِتعيشِيفِهذهِالبلدِاليتأأنِِستمرارِيفِالياة،ِملِأكنِأستطيعاألِقرارِاهلجرة
أوِِينجحِيفِشيءأنِِخيشىِجبانِ أوِِاجلميعِ ِهِ تكِرِمتحزبِ أوِِسخيفِ ِشعارِ ِراكِتتحولِجلندىِيرقِيفِسبيلِ أِو

يفِ أوِِذكيأوِِشخصِموهوبِأليالكارهنيِواملتنمرينِيتحولِهلدفِللمتعصبنيِمالِحىتِلِِأييظهرِمتيزاِ 
ِوأنِِالفرصةِيفِ..ِمنحتكمتهد تريد.حياتكِماِِنِختتارِملسارِ أتكونِحراِ   

ِإيل :يلتفتِأنِِخيرجِمنِالغرفةِقالِدونأنِِوقبلِهغرفةِنومإىلِِوقفِمتجهاِ   

ولكنِميكنكِتغيريِمستقبلكِِي،ِلِميكنكِتغيريِاملاضيتفكرِيفِاملستقبلِولِتشغلِتفكريكِباملاضأنِِأنصحكِ-

عدك.وجعلهِأفضلِلكِوألبنائكِمنِبِ   

 

 

 

 

 

 

 



 

اوةرَ الهَ   

..ِِ املدرسةِطويلإىلِِالطريق  

يفِالذهابِ ِساعةِ ِنصفِ  ِكانِالصيبِيقضيهاِماشياِعلىِطريقِمرتبِبنيِالقولِماِبنيِبيتِومثلِ ِيومياِ  هاِيفِالعودة
البلدةِواملدرسةِالوحيدةِجبوارِمدخلها.زوجِوالدتهِيفِطرفِ  

كيلوِمرتِعنِالعاصمة150ِِِوزوجهاِوثالثةِأخوةِغريِأشقاءِيفِبلدةِريفيةِتبعدِقرابةِِهطفلِيتيمِيعيشِمعِوالدت
هتمام.األِحيثِجيرىِكلِماِيثري  

ِكانِيدركِحقيقةِوضعِلِكانِالصيبِ  ِكبريةِإىلِِه،ِرغمِانتمائهيزالِيفِالعاشرةِولكنة ورثِعشرية ِكانِفقرياِ  ومؤثرة
تزوجتِابنِعمِهلاِتوفيتِزوجتهِعنِثالثِأطفالِِمهِاليتأعينيهِمنهِومنِِميألأنِِالذيِتوىفِدونِهالفقرِمنِوالد

 لينضمِإليهمِيفِتلكِالبلدةِامليتة.

اثلِوضعيةِالذيِميِهالقليلةِقدِرستِصورةِتقريبيةِملستقبلِهكانتِالياةِالريفيةِاخلاملةِالىتِأمضىِهباِسنواتِعمِر
طارِإيفِوظيفةِحكوميةِهامشيةِيفِذلكِالريفِاخلارجِعنِِهزوجِوالدته،ِيوزِقدرِبسيطِمنِالتعليمِيكفيِلتعيين

رضِأياولِحيازةِقطعةِأوِِالقليلةِجيربِحظهِيفِممارسةِالتجارةِهورمباِمبدخراتِهويتزوجِإحدىِبناتِعمومتِالصورةِ 
رهوبِاجلانب.مِ ِهالوجيِجانبِالعشريةِالغينِ إىلِِزراعيةِلعلهِخيرجِمنِجانبِالعشريةِالفقري  

ِكانِيذهبِللمدرسةِبينماِيتحولِأغلبِمنِهمِيفِمثلِسنهملِيكنِالصيبِيعاينِكثريِ  ِاِوملِيكنِيفِأسوءِحالِفقد
عنهمِبإديدانِأرض،ِوملِيكنِزوجِوالدتهِيسىءِمعاملتهِولِمعاملتهاِِوإىلِ ستمرارِيفِسعيهِالثيثِانِكانِمشغولِ 

بنيِأبناءِالعشريةاليكونِ عظم،ِاألِاِوتأكلِمنِمدخراتهِالقسمتفشلِغالبِ ِقوياءِوحماولتهِالتجاريةِاليتاألِسهِمذكوراِ 
ِِِبأعادةِالكرةِواملغامرةِمببالغِأكربِهوتنجحِأحيانِقليلةِفتغري

 
قامر.كامل  

ِكانِمتوسطِيفِكلِشيء،ِةِولِأضخمِ وهلمِقامِ ملِيكنِأفقرِصيبِيفِاملدرسةِولِأذكىِصيبِهباِولِأط همِجثة،ِبل
ِكانتِذكوريةِتشيِبأنهِسيكونِرجلِحسنِالسمتِبعدِسنواتِقليلةِولكنهاِملِتكنِزائدةِعنِالد،ِ وحىتِوسامته



،ِفلمِيكنِبهِماِيربزِفيجعلهِهوظروفِهعضهمِيزيدِعنِاملتوقعِملنِهوِيفِتكوينمنِتنمرِالصبيةِعلىِبِ ِهفلمِتكنِحصت

اللمتنمرينِالذينِكانِأبرزهمِأخوينِأكربِمنهِسنِ ِاهدفِ  ِِأكربِعائالتِ ِبناءِ أمنِِاِوحجم 
 
دينة.امل  

ِكانتِأيامهِمترِ  يه،ِحىتِذلكِاليوم..إليلفتِانتباهِأحدِأنِِبدونِ ِوهكذا  

ووضعهِِهةِملقىِعلىِجانبِالطريق،ِملاذاِأخذاِوقصريِأقربِللهِرِياملدرسةِوجدِعمودِحديدإىلِِاملعهودِهيفِطريق
..هاملدرسية؟ِألنِذلكِكانِقدِرِهيفِحقيبت  

ِةِاليتاِوولِمرةِحيثِاستعملِالفىتِاهلِراملدرسةِألإىلِِكانتِوالدتهِوزوجهاِقدِمتِاستدعائهمِِيبنهايةِاليومِالدراس
املشفىِعلىِوجهِالسرعةِبينماِمتِإىلِِوصلتهماأصاباتِشديدةِإصاهبماِأخوينِاملتنمرينِِواألِحتطيمِرؤوسِوجدهاِيف

ساتذتهِبسلوكهِالعنيفِاملفاجىء.أالتحفظِعلىِالفىتِالذيِفوجىءِ  

يرحلِذلكِالفىتِعنِاملدرسةِأنِِهلِالصبيانِعلىِاملصالةِشريطةأهلِاخلريِوافقِأوبعدِاعتذاراتِمتعددةِوتوسطِ
 وقدِكان.

ِهبالعاصمةِلريعاِهخالإىلِِمشاكلِجديدةِفذانِومنِوقوعهِيفهلِالصبيانِاملتنأرسلتهِامهِالىتِختوفتِعليهِمنِانتقامِأ
حياتهِلألبد.ِبوابِالدنياِوتغريِمسارِ أفانفتحتِلهِ  

اِولِيراهِمتميزِ أوِِيكنِأحدِيشعرِبهِ..ِملوجدانهِعالمةِبارزةِاِيذكرهاِوقدِحفرتِيففظلِدائمِ ِهكانتِاهلراوةِسبيل
عنيِأِعلىِمنهِمنزلةِولكنِاهلراوةِجعلتهِيرىِيفأممنِهمِِالتنمرِوقليلِمنشفاقِلكونهِيتيمِفقريِاألِالقليلِمنإلِِي لق

عجابِواحرتام.إليهِبإولِمرةِينظرونِألِ..ِوجدهمنظرةِجديدةِهزمالئهِالذينِملِيكنِأحدِمنهمِيشعرِبوجود  

القوة.حازِأنِإلِِحرتاماألِزيِ..ِلنحياتهِهمِيفاألِةِالدرساِوعلمتهِاهلِر  

ِِيقطاعاإلِساتِاجملتمعِحتملِ ِالبلدةِاليتيفِهِكانتِطفولت لِميحيِيف  رأىِالناسِينقسمونِِِ،ِنفسهقدِتركتِأثراِ 
يفِوظائفِأوِِولئكِالذينِيعملونِلديهمأقسمِالذينِميتلكونِالقوةِوالسطوةِِوِثرياءاألِيراضِ األِلقسمنيِقسمِمالك

الفقرِيزدريِهلِِوشهدِِحتالفِاجلِ ِحضورهم،يرفعواِرؤوسهمِيفِأنِِطفيليةِتتعيشِعلىِفائضِثرواهتمِولِميلكون
منِيروهنمِأدىنِمنهمِمنزلةِنِعلىِالفقراءِِوقوياءِيتكربِواألثرياءِِواألِهِوِمينعهِالكرامةِوشهديطِمنِقدِرنسانِِوباإل



عِيتحملونِِوِرهنمِوِيقسونِعليهمِلفرضِسطوهتمِوإثباتِوجودهمِِوِودِرويِز يقبلونِتلكِأىِمنِيقعِعليهمِالقم 
.عرتاضاألِلِشيءِفيهاِيستحقِ،شياءاألِرهاِطبيعةعتبااالقسوةِب  

ِنسانِيفِالسلماإلِموضعِذكياءِممقوتنيِواملثقفنيِحمتقرينِولِمعيارِيددِ األِنهِيفِاجملتمعِاجلاهلأتعلمِمبكراِ 
حرتام.الِهنِالقوةِفقطِماِسيمنحأمنِسلطةِوثروة،ِِوِهماِيوِزإلِِجتماعيال  

خري.إلِيكونإلِِوعزمِعلىِومقموعِ ِالناسِقامعِ أنِِتعلمِمبكراِ   

لخنراطِهويفِمنزلِخال ِيصحفإىلِِيفِالسياسةِفتحولِه"ِعزيز"ِضابطِاجليشِالسابقِالذيِأحيلِللتقاعدِمبكراِ 
حزابِومناظرهتاِوجيعلِبيتهِمنتدىِجيمعِالساسةِواملثقفنيِليناقشواِاألِوخطيبِوكاتبِشهريِيشاركِيفِمبارزات

باليويةِالعديدِمنِالدروسِولكنِملِيكنِفكارِالشأنِالعامِواأل مفعماِ  الكبريةِوالصغرية،ِتعلمِالصيبِالذيِصارِشاباِ 
تعلمهاِصبيا .ِمنهاِيفِأمهيةِالدروسِاليتِيِ أ  

وبالِمستقبلِواضحِبينماِِِفضِووجدِنفسهِعاطالِ كادمييةِالعسكريةِولكنِطلبهِرِ لتحاقِباإِلالِوبعدِالثانويةِحاول
عضاءِوقتها،ِوالذيِالتحقِاألِحديثِالنشأةِقليلِيشرتاكاألِيبالزبِالقومِهحتددِبالتحاقِالسياسيِهكانِمستقبل

واصفاِ أِهبهِخال ياهِحبزبِاملستقبلِالذيِجيمعِشبابِالوطنِالطموحِالذيِيملِروحِالعصرِوغريِملوثِِإيضاِ 
ِكنفِكاألحزابِاليت بع.هبمِهلمِأصاأوِِامللكيةِوهلمِعليهمِيدأوِِستعماراألِقامتِيف  

ذاعةِاألِصباحِعلىِصوتِوزيرِالدفاعِيفِيستيقظِذاتِ أنِِاس،ِقبليفِاجلامعةِبالِمحِ ِدبِ األِعامِمضىِوهوِيدرسِ 
ىِامللكية.مربياليةِوألغِ األِالذيِأقامتهِالفاسدِ ِرِالبالدِمنِالنظامِ اجليشِقدِحرِ أنِِيعلن  

ِباطِالغاضِ ذبحِالضِ 
 
والسياسينيِِمنيةِوالعديدِمنِالوزراءِ األِجهزةواألِقادةِاجليشِ ِنقِ لكيةِوشِ بونِالعائلةِامل

ِكانِيعيشِ ِللعهدِ ِلفِيفِقربانِ األِهضحيتِراحِ ِامِدمِ العامةِوتفجرِمحِ ِوالشخصياتِ  يامه.أأسعدِِاجلديد،ِولكنه  

منِمقاعدِالسلطةِبدعمهِاملطلقِولِاألِالصفإىلِِتجاوزنِبضعِمئاتعضاءهِيِ أقفزِالزبِاجلديدِالذيِملِيكنِ
كادمييةِاألِإىلِبوابِودخلاألِمامهمأباطِ"عبدِالكرمي"الذيِكافأهمِمبناصبِمتعددةِوفتحِوزعيمِالضِ ِلالنقالب

ارسةِالزيبِوممِ ِالتواجدِ ِكانِيريدِماِهوِأكثر،ِفلمِيعدِيلمِبأنِيكونِمردِضابط،ِبلِأصبحنِِاآلِالعسكريةِولكنه



ِكانتولوياتهأالسياسةِوترسيخِأقدامهِهباِعلىِرأسِ هابِمِ ِعليِ )سمِااِسيعرفِالعاملِكلهِتِوقريبِ أقدِبدرحلتهِِ..
.(الدين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عاهرةَلستَ   

ِحنرفتِمنِيدهِعجلةِقيادةِالسيارةِ اليمِحيثِأصغر"ِعمرِ"ِتويفِيفِحادثِاألِابنِالرئيسإنِِتقولِالروايةِالرسية
ِهالوسيمِأثناءِتدربِيياضالرِ ِالشابِ ِوماتِ ِينقلبتِوسقطتِيفِالواداحدىِالطرقِاجلبليةِفإالرياضيةِالىتِيقودهاِيفِ

ِالتأبنيِومشاطرةِعالناتِ إبِحفِ هيبةِوامتلئتِالصِ عشقهاِوأقيمتِلهِجنازةِمِ ِباقِالسياراتِاليتعلىِرياضةِسِ 
حزان.األ  

علىِيدِاتلِاغتيقِ ِابنِالرئيسِ أنِِالىتِمهسِهباِسراِ ِىخِراألِلكنِالرواية ذلهلاِإبناءِإحدىِالعشائرِالىتِمتادىِيفِألِ 
ساءةِهلا.واإل  

ِكانتِأكثرِمنِكافيةِإلاألِبناألِسعه وىلِالىتِحاولِفيهاِاألِةِوأهناِملِتكنِاملرةخاصِ ِه،غتيالاِروايةِ ِشاعةِ صغرِالسيئة
نتقامِلشرفةِبسفكِدماءه.األِهأحدِضحايا  

ِفضيحةِ فعندماِسعتِباسهِألِو ِكانِذلكِيفِخضم  ِكانِكربى،ِِلِمرة الذكرِليسِِِاِخاملِ صغرِمغمورِ األِبناألِفقد
توىلِحىتِِديةِهامةِمتعددةِيفِالزبِالاكم،توىلِمناصبِقياِيالذئم ِالظهورِيفِاملناسباتِالعامةِِوكربِدااألِهكأخي

املنصبِِاهذِهتركِلهِوالدأنِِرئيسِجلنةِالسياساتِبهِخلمسِسنواتِقبلِوفاةِالرئيسِبعدمنصبِأمنيِالزبِِو
تِصورِالدكتورِابنِالرئيسِأنهِالرئيسِالقادمِوبدأقتهاِعلمِاجلميعِأحدِعلىِمنازعتهِفيهِمنذِتوله،ِِوِؤملِجيِرِيالذ

يرصِعلىِِدهتاوحِ ِنيزرقةِالعينِهمنِوالدِورثِ ِيكانِهذاِالشابِالوسيمِِالذوِِ،يفِالعاصمةِهتزاحمِصورِوالد
الثقيل.ِهاثِ اِملرِياسِممهدِ ايبِبنيِالنِ جيِ األِالظهورِ   

ملِيرثِمنهِلِسرِأبيهِِوِروية،ِملِيكنِ ةِالكِ الفنيةِوالرياضيةِخاصِ ِيفِاملناسباتِ إلِِيظهرِلكنِالصغريِالذىِملِيكن
ِالرجالِِواملدللنيِثرياءاألِبناءألِالشخصيةِولِستِرجلِالدولةِبلِكانِمنوذجِمثايلنيِولِحدةِالذكاءِِوزرقةِالعين

ِكانِيفِأوروباِيدرسِيفِجامعاهتاِوِيوزِالشهاداتِكماِيدعِاِلرتبيةِأبنائهم،وقتِ قوياءِالذينِملِجيدواِاأل ِيفبينما
ِِوِةِاملرتفةِاملنغمسةِيفِالشهواتِ الرسيِوِيعيشِحياةِالنخبِاألعالم

 
وربيةِمقاطعِاألِيفِالواقعِتسربتِللصحافةِلذاتِ امل

الفضيحةِِِلكنويتعاطونِاملخدراتِِوِشربونِاخلمورِ فتياتِيهِِوحدىِاملدنِالساحليةِمعِبعضِرفاقِ إفيديوِلهِبفيالِب

ولكنِتلكِِاملسبحِضاحكنيِم نتشني،إىلِِعلىِسطحِالفيالأياتِمنِبالفتِهوِيلقيفِمقطعِمصورِلهِِوِكانتِ 



تتهشمِرأسهاِلِهتسقطِداخلِاملسبحِسقطتِخارجأنِِمنِياتِفبدلِ إحدىِالفتالضحكاتِانقطعتِعندماِأفلتتِ
ِحِ بالضِ ِيعجِ ِواحدةِ ِمنِلظةِ ِكانِ ِِيالدمِاملشهدِالذِألوِميِ ِفور ا

 
اجنةِ.كاتِامل  

عديدةِقويةِِِحىتِيغلقِملفِهذهِالقضيةِوِأيديجراميةِعديدةِمورستِ طائلةِأنفقتِوِضغوطِدبلوماسيةِوإِموالأ
عظ لسدِفمِالقيقةِوكتمِصوهتاِبذلتِجهداِ  طمرهاِحتتِضيحتهِاملوثقةِِوخراجِابنِالرئيسِمنِجرميتهِوِفإِويماِ 

لِيعودِلزيارةِتلكِالبلدِأنِِهتامِشريطةإبالِتوجيهِِهبالدإىلِِولكنِحىتِبعدِالسماحِلبنِالرئيسِبالعودةِ،الرتابِ 
ليهِإنظارِاألِلفتِيبنِخاملِالذكرِوالذلقتِالضوءِعلىِالياةِالصاخبةِلإلِوأظلتِالفضيحةِترتددِطويالِ ِثانية،

ِكانِأصبحِميارسهاِداخليِ ارتكابِالفضائحِوإِافتعالِاملشاكلِويفِِهاِهبوايتخريِ أ منِالسفرِِهمنعهِوالدأنِِاِبعدن
ِ.ثانية  

بسيارتهِيفِالشوارعِاخللفيةِللعاصمةِقربِالفجرِِمنِالرصاصِوهوِيتجولِ ِبعدهاِبسنواتِأطلقِعليهِمهولنيِوابالِ 
ِكانِيِ ِِهقوادأوِِبصحبةِصديقةِالميم ضابطاِالراسةِيفِاملقعدِاخللفىِِديقِعلىِالفورِوأصيبتلِالصِ قِ ِ؛قالكما

ترغمِأنِِخرىِوجههِقبلأومزقتِِذهجبروحِجسيمةِبينماِاخرتقتِالرصاصاتِصدرهِوذراعهِواستقرتِواحدةِيفِفخ
متامِاملهمة.ارصاصاتِرجالِسيارةِالراسةِالثانيةِاجملهولنيِعلىِالفرارِقبلِتأكدهمِمنِ  

ِاطبيعيِ ِيبدوِعادتهِلإِالتجميلِعملياتِحاولتِ ِووجههِالذيِ،يتلعثمِ ِ،يعرجِ ِظلِ ِولكنهِعجوبةأبِحياتهِطباءاألِأنقذ
طالق.األِعلى  

الذيِِهاِمنِوالدنتقامِ ابنِالرئيسِالبارِاغتيالِاستهدفتِاجنبيةِالىتِاألِعالمِالرسيِبالديثِعنِاملؤامرةاألِضجِ ِ
لضربِِالعشراتِمنِالعمالءِاملنخرطنيِيفِمؤامرةِ لقاءِالقبضِعلىِإوأعلنِِامربياليةِوالستعمارِوهزمهمِمرارِ األِأعجز

هاِيفِخزائنِالنسيانِاملغلقة.ووضعِ ِوامرِبالكفِعنِذكرِالادثةِ األِغتيالِقيادهتا،ِمثِصدرتاستقرارِالبالدِِوا  

ِكانِأشهرهاأوِِىِحقيقيةهلاِتفاصيلِدقيقةِويربطهاِحبوادثِأخرِ ِوِلكنِالشارعِظلِيذكرهاِوخيرتعِ ِ ِبناألِأنِمتخيلة
ِككلِثريِمصابِبعقدةِنقصِوالذأِيصغرِالذاأل ِيدمنِجتميعِالسياراتِالفاخرةِوِالسناواتِعلىِحدِسواء

ِكانِيتناولِطعامِالغديريدِمعِالفارقِيفِالطموحاتِالتصميمِيفِالصولِعلىِماِهوالدمنِورثِ اءِيفِمطعمِفندقِ،
بكوهناِجالسهِمعِزوجهاِضابطِقةِاجلمالِِوسيدةِفائهِالرشيدِالشهريِبوسطِالعاصمةِفلفتتِنظِر يشِيفِزيهِاجلملِيعباِ 



اجلناحِاملخصصِلهِبالفندقِبينماِطوقِحراسهِزوجهاِاملغدورِإىلِِهابحيسأنِِمائدهتماِقبلإىلِِدعاِنفسهالرسيِف
ِلسادساعةِمنِنافذةِاجلناحِِبالطابقِاقلِمنِسِ أبعدِِسكينةاملِ ِاِبينماِقفزتطلقهاِرسيِ هبدوءِليِ الفندقِِيِغادرِ الذ

حتفهاِ.إىلِ  

بسناء.ِكنتِمهتمِ ِِواهاِولكينحفيِفضائحِوالصغريِملِيكنِلهِشأنِسِ بنِالصغريِفلمِأكنِصِ ملِأكنِأهتمِباإل  

ِكانِلقائنا ِكانِاملللِقدِتسرباألِيفِمعرضِفينِبلندن ملعرضِِشعرِبالندمِعلىِذهايبأتِأنفسيِوبدإىلِِول،

وبينماِِ،حدىِاملقاهيإحىتِاجللوسِبأوِِفيلمأوِِمنِمتضيةِالليلةِيفِمشاهدةِمسرحيةِلوحاتِألحدِمعاريفِبدلِ 
الاضرينِوجدهتاِفتوقفتِوتوقفِالزمن.ِهمشاعرِووجِوِأيهاِالسأمِماِبنيِلوحاتِلِتثريِيفِنفسيِأجتولِبعيونِميلِؤ  

هاِعتدالِقوامِ اِبوصفِتكتفيأنِِفالِميكنكِه،فادرِالذيِيصعبِوصِ وعِالنِ سناءِجيلةِجدا ،ِوجاهلاِمنِذلكِالنِ 
ِكِهباِخرآوتظنِأنكِقدِوفيتِجاهلاِحقه،ِبلِهناكِشيءِِ،وطولِشعرهاِونعومةِبشرهتاِوسوادِعيناها مريةِأجيعلها

وضِجتعلِالرؤوسِتدورِالتاجِيتزينِبرأسها،ِجاذبيةِخاصةِحتيطهاِهبالةِمنِالغمِ إلِِمرياتِألفِليلةِلِينقصهاأمنِ
جدِفيه.اِوتمكانِتأيِِهتمامامنِحوهلاِلتكونِمركزِ  

ل اِجبوارهاِالصديقِصاحبِاملعرضِوالذيِكانِواقفِ ِيناديينأنِِناِأحدقِهباِقبلأمنِِوكمِمرِمنِالزِ أعرفِِِوصدقاِ 
فرصةِالتعرفِعليها.ِنِملِأكنِرأيتِغريهاِومينحينأِوِباسمِ ِخرينِيفِحديثِ آينخرطِمعهاِِو  

بكلميتِينطقِأسأنِِنِمبجردولك اِملِومنِبالدكِحىتِاختفتِبسمتهاِاجملاملةِوحىتِكلمةِمرحبِ ِيِ صحفِمصحوباِ 
 خترجِمنِشفتيهاِالصامتني.

بوح!ِيشيحِعنكِذلكِالوجهِالصِ أنِِماِأقسى  

الفرصةِحملاولةِبدءِحمادثةِِتسنحِيلأنِِنسحبتِهبدوءِقبلاوأهناِرسامةِمثِولِاألِسهااإلِِعنهاِتلكِالليلةأعرفِِمل
 قصرية.

ِِهاِخترجِ ارِأناِأالقِهباِِوأنِِقاومتِرغبةِملحةِيف
 
قولِهلا!ِأماذاِأعرفِِعرضِألنىنِملمنِبابِامل  



هذهِِترددِ أالسةِوحيدةِهباِوملِألجدهاِجِ ِيحدىِاملقاهإدخلتِِطويلةِ ِرقِوجدهتا،ِبعدِمتشيةِ األِبعدِثالثِليالِمن
اِبقوةِالقدرِالذيِجعنا.مدفوعِ ليهاِإاملرةِوتقدمتِ  

.اخلريِسيديتِمساءِ ِ-   

ستطردتِمبتسما .افِوجههاِبنظرةِمستفهمة،ِظننتهاِلِتتذكرينإىلِِرفعت  

.تيموثيمبعرضِصديقناِِيدمِتقابلناِيومِالثالثاءِاملاضآناِأِ-   

"؟ِحبواجبِمرتفعةِوهلجةِمتعاليةِأجابتِ"ِوبعدِ   

ِكانتِأقساها،ِلعنتِ ِيملِيسقطِسطلِاملاءِاملثلجِعلىِرأس قدارِالذيِسوءِفهميِلألِمراتِعديدةِولكنِتلكِاملرة
قلت:ِِيوليهاِظهِرأنِأِوقبلِنسحابِبكراميتاألِأقفِكاألمحقِهكذاِأمامِطاولتهاِوآثرتِجعلين  

لكِليلةِسعيدة.ِِ..ِأمتىنالوقتِغريِمناسبأنِِمعذرةِألزعاجكِمنِالواضح-ِ   

فورا :ِاستوقفتين  

تفضلِباجللوس.ِأرجوك..ِانتظر-ِ   

وقدِ ِِعدتِالنظرِ أجلستِقباهلاِمبتهجاِ  ة.ثانيِ ِقدارِ لألِهميفِ ِتقديرِيف   

ِكثريا .األِهناِوهلذاِفالِأحبِعنِبالدناِلتلحقِيبِرحلِ أفلمِِديبأتغفرِيلِسوءِأنِِأرجو-ِ  ختالطِبأبناءِبالدنا  

 بلهجةِمرحةِقلت:

ِكنتأتركتِالبالدِِوِولكين-ِ  مرِفالِاألِالثانيةِيفِواقعِالعربيةِلغيتِ..ِأنتفضحينِأظنِلكنيتِناِطفلِيفِاخلامسة،
وراقِثبوتيةِجبنسيتها.أمحلِألغتهاِولِِلِأتقنِ ِالبالدِاليتِمنِأهلِ ِيعتباِرانهِمنِالعدالةِأأعتقدِ  

ِكلِمنِيرونهِقصةِولِأحبِ..ِالصحفينيوكذلكِمسألةِاملهنة-ِ ِ عتربِقصة.أنِأِيعتربون  

 أجبتهاِضاحكا :



ِالصولِعلىِعملِجديدِيفِأحدِاملطاعمِكنينوميِ ِيمرِفأناِطباخِماهرِبشهادةِجيعِأصدقائاألِشكالِيفإلِِ- ِ
مر.األِلزمأنِ  

ِكافيةِجلعلِليليتأِانفرجتِ  ِكانتِأكثرِمن عنِضحكةِصغرية جل.األِساريرهاِأخرياِ   

بوابِِأوضعتهاِسناءِفقدِفتحتِهلاِِاليتِ..ِالواجزأتِالواجزِبينناِتتالشىاِبدتعددتِلقائتناِبعدِذلكِوتدرجييِ 
حضرتِيفِذهين.ِكاملةِبكلِالتفاصيلِاليتِِخربهتاِبقصةِحيايتأِمواربةِ أوِِولِليلةِوبالِخجلِ أكلهاِمنِ  

نفتاحِوبذلِالثقةِاألِبسجلِعاطفىِهزيلِوزجيةِفاشلةِلِأطلقِعلىِنفسيِخبريِعالقاتِعاطفيةِولكنِقدِيكون
تفتحِهلاِقلبكِأنِِماِهوِأكثرِفعليكإىلِِتريدِحتويلِعالقاتكِبامراءةِماِمنِسطحيةنِكنتِإأيسرِسبيلِلكسبها،ِف

اِستفعلِاملثل.ومتنحهاِثقتكِوتأمتنهاِعلىِأسراركِوتلقائيِ   

ِكانتِعاطفيتاألِخببثِاِحماولِ فتحِقلىبِلسناءِمصطنعِ أملِأكنِِولكين جتاههاِصادقةِوانِملِأكنِأدركِِيقاعِهبا،
بشدة؟خرِيشبههِآمرِأمِأِخرياِ أالقيقيِِالبِيماهيتهاِهلِه  

ِكثرةِلقائتناِحيثِملِأكنِ اِِملِأحاولِنينأإلِِالدائمةِنِحاولتِالتهربِوثرثريتإبعدِحتديدِموعدِِوإلِِتركهاأورغم أبد 
ِكنتسؤاهلاِعنِماضيها ِكلِاملهاجرينِلديهمِقصصِِوأعرفِأنِِ.. غلبِقصصهمِحزينةِوعندماِتكونِأورائهاِقصة،

ختالطِبأبناءِبالدكِفالقصةِبالتأكيدِحزينةِجدا .األِتتجنبِالديثِعنِماضيكِولِحتباِغامضِ   

ِكانِيكفيينأريدِأنِأعرفِِملِأكنِ..ِصدق اللسؤالِدفعينِيولِالشخصِيالصحفِلِفضويل ِيمعنِاألِِأهناشيء،
فتحتها.ِ.ِولكنها.قدِيؤذيهاِفتحهاِبفتحِصفحاتِماضِ ِيتبقِمعأنِِيفِيستعدادِلتهديدِأملاوملِأكنِعلىِ  

ِكماِأهناِِخربتىنأِوِباتصالِتليفوينِفاجئتينولِاألِبعدِشهورِمنِلقائنا لِتشعرِبالرغبةِيفِالذهابِللسينماِالليلة
كنتِراغبا .إنِِِلبيتهاِأنِأذهبِخططناِولكنِتريدين  

ِكنتِ كماِمتنيتِسريعا ِِعالقتناِملِتتطورِأنِِمتعضأشكلِوهلذاِملِِأيكونِمعهاِبأنِأِرغبِيفأوبالطبعِكنتِراغب
 وبقيتِيفِإطارِالصداقة.

:يلِوبدونِمقدماتِقالتِ ِيفِغرفةِاملعيشةِ ِيِ شهيِوجلسناِحنتسيِالشاِليلتهاِتناولناِعشاءِمنزيل  



قصتك.أعرفِِكماِِأظنِالوقتِاملناسبِقدِحانِلتعرفِقصيت-ِ   

ِِِِِِ..القصةِمنِبدايتهاِوتركتهاِحتكِ ِفسكتِ ِهقولملِيكنِهناكِشيءِأل  

فهمِشىءِمماِأِ.ملالرئيس.ِنهِأصبحأالرئيسِعلىِشاشةِالتلفازِليعلنِِالسادسةِمنِالعمرعندماِظهرِ يفِِكنتِِأظنين
وعندماِ..همكانِعيناِيهذاِالرجلِذوِالصوتِاهلادىءِوالشاربِالكثِوالبحرِاجلليدمنِِحسستِبرهبةأقالِولكىنِ

ِهاِبالنسبةِللكثريينِولكنِوالديِعاشِطيلةِعمِرقدِيكونِالرئيسِخميفِ ..باخلوفِوجدتِوجههِيفيضِيلوالدِالتفتِ 
وخوفِمنِعدوانِاملتنفذينِوحىتِِوذهبهِوخوفِمنِالضرائبِ هِيسرقواِجواهِرأنِِخوفِمنِاللصوص..خوفِيف

تِالدولةِوحىتِاالقومِوكلِقيادِةزبائنهِمنِعليأنِِزيدِمنِالالزمِرغمأليهِبإحدِحمالهِيتوددِأمرِبأنِِالصغريِيِ الشرط
أحدهمِأنِِجبوارِأطفالِيلعبونِالكرةِتصورِهنِمرِبسيارتإسوءِفاألِاِيتوقعكانِدومِ ِيِبأنِأإلِِعائلةِالرئيسِمنهم،

 سريكلهاِيفِوجههِباخلطأ.

ِكانِهناكِمنِيصرخِويتوعددائمِ  هبدوءِيهددِبلِيصفِأوِِملِيكنِيصرخِيالتلفازِولكنِهذاِالرجلِاجلليديفِِا
عداءِالوطنِبلسانِاملتيقنِوليسِاملهدد.أأقربِللحيدةِماِسيفعلِب  

:عايلِوقالِلنفسهِبصوتِ ِيومهاِتنهدِأيب  

علىِهذاِالبلد.ِيامِصعبةِطويلةِتأيتأ-ِ   

فعلىِالرغمِمنِثراءِِ ولِمرةِعلىِالرمانِفقدِسنواتِالربِعرفتناِألأنِإلِِالكبريِعائليتأيبِِووملِيكنِخمطئاِ 
ىِمسئويلِالزبِفوجدتِأاِمنِالاجاتِالكماليةِوِاجلماليةِحبسبِِرعديدِمنِالقيودِعلىِالكثريِجدِ وضعتِال

ِكذلكِأذاتِجودةِِىخِرأتعودهتاِوِاستبداهلاِبِدواتِالرسمِاليتأضطرِلالستغناءِعنِالعديدِمنِأنفسىِ أنواعِقلِو
ِالصولِعليهاِحىتِلِيلفتيفِِأيبالشيكولتةِالىتِكانتِهتربِبانتظامِولكنِيقتصدِمستحضراتِالتجميلِِو

اجلواهرِوماِِجتارةنهِورثِمهنةِأنظارِوِلولِاألِختفاءِعناألِيريدِىحياتيفِِكثرِرجلِعرفتهأليهِوهوِإنظارِاأل
.ِهوامرِولِيتكلمِفيماِلِيعنياألِاِِيطيعهامشيِ ِالكانِقضىِحياتهِموظفِ ِةصاحبهاِمنِثروةِوِسع  

ناشيدِاألِنشادإيفِِننتظمأنِِطفالِاملدارسِأولِتغيريِاحسستهِعندماِفرضِعليناِوأِأتِالدنياِتتغريوسرعانِِماِبد
زياءِاألِاِلرتداءخمصصِ ِيأصبحِجانبِكبريِمنِاليومِالدراسلثورةِوالرئيسِكلِصباحِِواِتتغىنِبالزبِِوالماسيةِاليت



عندِزيارةِوذكرىِتشكيلِالزبِِوِكرىِالثورةِذيفِِضاتِالفنيةِوالرياضيةاالتدريبِعلىِالقيامِبالستعِراملوحدةِِو
الزبِِكانِيعرضِعائلتهِللمسائلةِمنِقبلِمنتسيبِِمنِلِيظهرِالماسِالكايفىِوقياداتِالدولةِِوالشخصياتِالكرِب

علىِمِرأيوخبوهنمِالذينِيستدعوهنمِللمدرسةِِو اجلميعِعلىِسوءِتربيتهمِوعدمِقيامهمِأطفاهلمِِوىِومسمعِمنِأولِ 
ِىخِرأمدرسةِإىلِِتكررِضعفِمحاسِالطفلِينقلأوِِيمباِيكفِةمتذللِملِتكنِاعتذراهتمِتبدوأنِبواجباهتمِالوطنيةِِو

مناهضةِللثورةِ!ِ  وحسبماِسعتِيتعرضِوالداهِلالعتقالِألهنمِيزرعونِيفِأذهنِأطفاهلمِأفكاراِ 

ِكنتِأكرب ِكانِوجودِالزبِيكربِمعىِحىتِمأليفِِِومثلما ِكانتِحتاصرناِِيِفحياتى..كلِتفاصيلِِِكلِيوم كلِمكان
ثريِأسواقِوعلىِشاشاتِالتلفازِِوالافالتِواألِنشطتناِويفأكتبناِاملدرسيةِِوِِالصورِوالالفتاتِبشعاراتِالزبِويف

أنِِشرطِللوجود..وأصبحِعلىِكلِشخصإىلِِمثِميزةِووسيلةِللنجاحإىلِِنتماءِللحزباألِوسرعانِماِحتول..الراديو
لِوقفتِحياتهِفدرجةِالولءِإغريِاملشروطِهلماِِوِههدافِالثورةِوتأييدأهِاملطلقِبميانإيربهنِعلىِولئهِللحزبِِو

صحابِأِيقرعِبابكِليالِ إلِِوضمانالوظيفةِيفِِحىتِالبقاءأوِِولِمسوغاتِالتعينيِوشروطِالرتقيةأللحزبِهىِ
 البذلتِالسوداء.

ِكانِجيبِعلىِاجلميلِيهتمِأوِِحزابمستقلِلِينتميِألإنهِيقولِأنِِملِيعدِميكنِللشخص يعلنِأنِِعبالسياسة
سبيله.ِيفِهشرفبنائهِِوأللتضحيةِبِهستعداداللنظامِِوِهبوضوحِتأييد  

أوِِشخاصِفالِيهمِثقافتكاألِتقييمِلكِاملعايريِيفزبِوكذالِ ِموافقتهاِلسياسةِ ِحبسبِ لغىِوتِ صاغِكانتِالقواننيِتِ 
هدمِماِِالذيعمىِللحزبِاألِالولءِاملطلقإلِِملِتعدِتعينوالوطنيةِِه،الشخصِبلِاملعيارِهوِوطنيتِخربةأوِِتعليم

ِأصبحسوقِوكلِمكانِأوِِمدرسةأوِِمصلحةأوِِكلِمكتبِِ..ِويفوعاداتِوتقاليداجتماعيةِوقيمِمنِتاريخِِهقبل
أنِإلِِقضاءِمصالكأوِِنتفاعِخبدماتاألِهذاِاملكانِلِميكنكيفِِمركزِالثقلِهويوجدِشخصِماِميثلِالزبِ

.ولِ أزتِرضاهِحِ   

ِكانِمنحطِ أيِِكانِيقبلوهلذاِِِهعضاءأيفِِاملطلقِلهوالولءِنتماءِاألإلِِكانِالزبِلِيهمه ِااِوضيعِ شخصِمهما
أصبحِالزبِ..شىءِأيوالدينِِوسرةِنِكانِولئهِللحزبِفوقِولئهِلألإِويصبحِذوِحيثيةِىيرتقأنِِويسمحِله

الناسِِالتحكمِيفولِحدودِلشبقهمِللسلطةِِودبِأيعرفونِخلقِولِهؤلءِالذينِلِِبجتتذمصيدةِذبابِكهربائيةِ
حتوهلمِشقياءِِوواألشعاراتِسياسيةِزاعقةِجتتذبِصغارِاجملرمنيِِاِحتملِ افيِ مِ إىلِِصبحتِالدولةأوهكذاِذلهلمِإِو



منِِهكملأالشعبِبعِومنِاملالِواملناصبوالسلطةِِوقلوبِاجلميعِمقابلِالمايةِِتنشرِالرعبِيفِرعهاِاملمتدةِاليتذأل
اِداخلِسجنِكبري.قلةِمنِاملتنفذينِفأصبحناِجيعِ إلِِالسفرِللخارج  

ِكنتِطفلةِمِ ِولكين مثِكانتِبالرسمِمثِباملوسيقىِِِامايتدللةِمثِمراهقةِمدللةِاهتمملِأكنِأشعرِبوطأةِشيءِمنِهذا
كنتِضمنِِِنينأِوأدركتعيشِهباِأكنتِِِالفقاعةِاليتوانفجرتِحىتِالتحقتِباجلامعةِِمعِصديقايتِواللهوزياءِباأل

منِ احملظوظني.فئةِضئيلةِجداِ   

ملهاويسِأنِِوعلىِالرغمِمن ِكانتِمعقالِ  جتماعيةِوظلِاهناكِحياةِجديدةِملِأكنِِوجدتِ ِنينأإلِِالزب،اجلامعة
قعِملِأكنِعلىِواِيفتحتِعيناِوالطبقاتِحويلاخللفياتِِيضيقةِللغايةِلكنِأمواجِالشبابِخمتلفِيدائرةِأصدقائ

الديثِمرِخطريِِوأِيتانِملِيكنِمنِاهتمامإِوِالسياسة،نِالديثِيفِأنناِحنياِيفِدولةِبوليسيةِِوأِ..ِعرفتبهأشعرِ
اِِاملتوسطةِالذينِملِأكنِأختلطِهبمبناءِالطبقاتِالفقريةِِوأكثريِمنِكماِوجدتِالِِوخيمة،خبفةِعواقبةِ ووجدتِأبد 

الثرية.شديدِعلىِالطبقاتِوحقدِاِعندهمِغضبِ   

مورِلِحتتاجِالكثريِمنِاألِولكنِبعضِن،األِبلِكنتِساذجةِللغايةِمقارنةِبوضعىِوعيِسياسيِكايفِيملِيكنِلد
أخرىِطوائفِأوِِمعِطبقاتوالصراعِستمرارِمتحمسِللحربِااِباِغاضبِ فعندماِجتدِشخصِ ..لستيضاحهاالذكاءِ

عندماِتكونِ.يرام.هذاِالشخصِليسِعلىِماِأنِِصوتهِباستمرارِبشعاراتِلمعةِيفِمعظمهاِعنيفةِتعرفِيعلو
يفِاجلامعةِِ..نظركِةلِحتتاجِللصراخِلبيانِوجهكلها،ِِومورِِلألوتقبالِ هدوءِوتساحماِ ِأكثرحالتكِالنفسيةِجيدةِتكونِ

شاعِحالةِأورمباِخوفهمِماِجعلهمِغاضبنيِِو..خائفونالوقتِنفسهِاجلميعِِويفغاضبونِواجلميعِكانِاجلميعِيصرخِ
ِكانِالطالبِخيشونِ..البالدتكونِمنوذجِملستقبلِأنِِرِالعنيفةِيفِاجلامعةِالىتِيفرتضالتوت عضاءِهيئةِأيفِاجلامعة

ِكانِِأكثرِورمباعضاءِهيئةِالتدريسِكانواِخيشونِالطالبِبدورهمِأولكنِالتدريسِفيتملقوهنمِباستمرارِ فمنِضمنهم
واحدةِيفِتقريرِيرفعونهِلقيادهتمِوبعبارةِالسرينيِوهؤلءِميتلكونِسلطةِخميفةِوخمربيهِِالزبِبشكلِعلينِمنتسيب
أستاذ.أوِِطالبأيِِيقضواِعلىِمستقبلأنِِميكنهم  

يزورهمِالرجالِمرتديِالسوادِأوِِالفتاةِمنِمنازهلمِيفِالصباحأوِِخيرجِالشابأنِ..ختفاءاألِوىفِاجلامعةِسعتِعن
لِتعرفِعنهمِشيءِعندماِأهناِِتقولِالشرطةِمتاما ،ينِمثِخيتفونِيقولواِألأنِِمعهمِبدونويصطحبوهنمِيفِالليلِ

ِكاهنمِملِيوجدواِِاِمتحىوتدرجييِ هلهمِولِيراهمِأحدِأيسألِ منِكانِمنهمِطالباِ ِبدا ،أأسائهمِمنِالسجالتِالرسية



وينكرِيِاهليئةِالىتِكانِيعملِهباِسهِيفِكشوفِموظفااِلِجتدِلِجتدِاسهِيفِقوائمِطالبِاجلامعةِومنِكانِموظفِ 
اِمنِحالتِتعرضِفيهاِشبابِلمعونِللضربِرعبِ ِأكثرمصريِخميفِرمباِ..بهمعرفةِأيِِالسابقنيِءهورؤسازمالئهِ
وعشائرهم.ذللِعائالهتمِغتصبِإلأفتاياتِِوختطفتِاِوزقةِمظلمةِأيفِِيللوحش  

ِكماِِ..ِخييفىنكلهكنتِيفِمأمنِمنِذلكِِِِولكين السخيةِِيبأتربعاتِِفيلم،أوِِخافِمنِروايةِمرعبةأماِأسع
عنِوبعدناِالىتِكانِيدثهاِباستمرارِللمتنفذينِالذينِيرصِعلىِكسبِرضاهمِباهلداياِالباهظةِوالقائمةِللحزبِ
ِكانِجيعلناِيفِوالظهورِالسياسةِ عمر.كنتِأظنِمثِقابلتِِِ..ِهكذاأمانأكثرِمنِالالزم  

ِككلصدفة ويفِِما،رتادهِملشاهدةِمبارةِرياضيةِأِالذيِييفِالنادِتواجدأنِِتصادفِ،الياةشيءِيدثِيفِِ..
يرتدد؟جيعلهِِالذيفماِِتردد،بالِِيِ فتقدمِللتعرفِعلِهوأعجبتِينآللخروجِِرِيطريق  

ِيبدائرةِأصدقائِيكتفأِوصدهمِبلطفِأِوكنتِ،يِ علمنِالشبانِياولونِالتعرفِوالعديدِتِالدراسةِاجلامعيةِأمنذِبد
يكنِأحدِمنهمِابنِِوملحرسِمنِضباطِمسلحنيِِهوبرفقتالصغريةِولكنِملِياولِأحدهمِالتعرفِعلىِمنِقبلِ

جهورية.رئيسِ  

فجأة.ِفقدينِوكأنهبفزعِِيلِ إِ..ِنظروجههمباِحدثِورأيتِاملوتِيفِِوالديللمنزلِهذهِالليلةِأخربتِِعندماِأوصلين  

ِكانتِوالديت هلِيريدِِملِأكنِأفهمِبالضبطِماذاِيريدِعمرِمينِفعل،أمعرفةِماذاِِيفِمازالتِحيةِلساعدتينِرمباِلو
يكنِيستطيعِفعلِِوملِبالضبطِكانِيعرفِماذاِيريدِعمرِمينِِولكنِوالديخرِآشيءِأوِِالزواجِمينأوِِصداقيت
 شيء.

للبيتِبسيارةِشابِغريبِملِيكلفِنفسهِكلِليلةِوتعودِبنتهِخترجِِايشاهدِوهوِِيحساسِأبِشرقاهلِتعرفِ
يوما ؟ِلقاءِالتحيةِعليهإب  

جابِبدهشةِحقيقيةِأفِوالديعلىِوالتعرفِهلِيريدِالدخولِِهمنِمنزلناِألولِمرةِسألتِصطحايبىِعمرِلأتعندماِ
 ملاذا؟



ماِولكنِكونِلهِزوجةِوكذلكِفهمتِألنِِوأينكرفيقةِِِنهِيريديينأعرفواِِ..ِنعمبقوادينِيهلأوليسِلستِعاهرةِ
 العمل؟

ويثورِمدافعِ ِيقفِأنِيبِأيميينِنأِأمتىنِكنت ِخويتأوحياةِكانِمثنِذلكِحياتهِِِنإِوبنتهِااِعنِشرفِمعرتضاِ 
ولكنأيِوحيايت وبقيِيزوىِخسائرِِبأقلاخلروجِمنِالتجربةِِنِيتمنِيلأبِواكتفىِقلبهِهعقلِ..ِغلبيفعلملِِهضاِ 

عيناي.يتطلعِيفِأنِِؤميوتِببطءِولِجيِرِو  

ِكانِوصفيِوهكذاِأصبحتِِعمر،كنتِرفيقةِِِابنتهم،ِولستضيفةِِعتربويناالكرميةِِعائليت حىتِِأعرف،هكذا
فجأة.ِأختفواِمنِحيايتِيكنتِأظنهمِأصدقائومنِِظهورهمِِيلدارواِأِوِتنكرواِيلِخويتأ  

اِِطلبِمنهِشىءألستِعاهرةِفلمِ ليسِلالجيارِِ..ِجسديالتعويضعلىِسبيلِهِولِوستفادةِمنِنزوتاألِحاولأوملِأبد 
شيءِمنِِلعمر،كنتِقدِأصبحتِملكيةِخاصةِِِهكذا،ِملِيكنِأحدِيراينِ..ِولكنشرتىويِ باعِي ِِولستِشىء

العديدة.ِهأشياء  

وكانِخيارِيِيكنِلدِ..ِملمينقبولِِهيتمِذلكِبشبأنِِردتأِ،ياجلسدباملعىنِاملعهودِاملرتبطِبالعنفِِملِيغتصبينِ
أنِِردتأِاِولكينغتصابِ االرتهيبِجيعلهِأنِِ..ِأعرفرؤيتهأريدِِخرِمنهِملِأكنآجانبِِويظهرِهعصابأيثريِِأبدِيعمتنِ 
أعرفِِولكينِيقلِمعاألِأومتوحشِعلىِيملِيكنِسادِ،ابدِ أِيدموعِىيِرِتركهأوملِمرِشيءِاألِمنِيلأنِِنفسيوهمِأ
ِكانِيستطيعأ ِكانرادأنِإِيكونِهكذاأنِِنه يريدِاللعبِِ.. ميلهاِفريميهاِأنِِإىلِدميةِجديدةِيتسلىِهباوكنتِطفالِ 

 بعيدا .

ِكانتِأم طويال .درهاِحيةِلبكيتِعلىِصِ ِيلو  

ملِأعدِِ،التايللليومِِغرفيتِنفسيغلقِعلىِخرِالليلِألآليهِيفِإعودِأِالذيملِأعدِأطيقِاملنزلِِسجنا ،أصبحِالعاملِ

اجلميعِِهكِرأصبحتِأِعاهرة،ِناسِتراينأرىِأأنِِملِأعدِأحتملِ،يظهِرمنِخلفِومهساهتمِنظراتِاجلريانِِأحتملِ 
الدود.بعدِألِحتقرينأِوِنفسيِهأكِرناِأِووكيفِأحبِأحدِِاجلميع،علىِوأحقدِ  

ِتقعِالسماءِعلىأنِِوظالميةِأمتىنأصبحتِكئيبةِِ،يوردترىِالعاملِمبنظارِِتلكِالفتاةِاملدللةِاليتِأعدِ ِ..ِملتغريت
وتسحقِاجلميع.رضِاأل  



حِرِوِكزرعِشيطاينِِيفلمِأعدِفتاةِبريئةِبلِمنتِبداخلِمسلية،ِملِتعدِ ِاليتِولعلِهذاِماِأسرعِبزهدِعمرِيفِصحبيت
.ةِمسمومةأالياةِوأصبحتِامِرالناسِِوِهعجوزِمشطاءِحاقدةِتكِر  

ِكمنديلِمستعمل،ِفلمِأعدِمصدرِللمتعةِاليتِوتركين ِدِليايتأعأنِِيللبحثِعنهاِوملِيكنِمبقدوِرِهكرسِحياتِِعمر
للبقاءِهوِالرحيلِعنِتلكِالبلدِوتركِكلِهذاِالظالمِِكانِاخليارِالوحيدِيلالسابقةِفتلكِالفتاةِقدِماتتِوانتهتِِو

جديد.البدءِمنِِوِيخلفِظهِر  

درسِالفنونِباخلارجِكانِيفِعينيهِسؤالِأأريدِأنِِنىنأاِفورِ ِوالديوجدهتاِفخاطبتِعندماِِوِحبثتِعنِجامعةِتقبلين
ِيفتحِحسابِبنكيفِالصولِعلىِجوازِسفرِِوِوسيساعدينعمرِموافقِأنِِهينطقِبهِفأجبتنِأِوملِيستطيعِجيرحين

ستطيعِبدءِدراسىتِبه.سأحولهِألِالذيحتاجِاملالِأِولكينباخلارجِ  

كانِِِاجملوهرات،ِحقيبةِمليئةِباملصوغاتِِوعطاينأالسفرِوقبلِملِتزيدِأنِهِيفِمرياثِثروةِأظنهاِتعادلِنصييبِيبأِمنحين
فقط.ذهابِِتذكريتأنِِيعرف  

وهوِِذينأيفِويهمسِخريِاألِالوداعِمنهارِوهوِيودعينِدموعهتنهمرِأنِِخريةِقبلاألِحىتِبوابةِاملطارِأيبمتاسكِ
".ِ"ِساحميينِيتضنين  

معهِِبكيتِ ِولكينِ،هلعذاباتِهواتركأستطيعِمساحمتكِ"ِِ..ِلل"ِِيأمهسِلهِبدوِرأنِِيقاومتِرغبةِشريرةِبداخل

.ونِخبريأكفسوفِِيِ خيافِعلِوألِهاحمسِ أِوِهبأحِ ِنينأوقلتِلهِِهجبينِوقبلتِ   

ِكانتاجلديدِحدِعنواينألِوملِأرسلملِأتصلِبأحدِِصدفة،بعدهاِبشهرينِعلمتِبوفاتهِ وأهلهاِبتلكِالبلدِِعالقيتِ..
نتهت.اقدِ  

التحقتِباجلامعةِلدراسةِالديكورِحىتِِآخرِيفِبالدِأخرى،ِاكونِشخصِ ملِأهربِوأأنِِسيقتلينِيبداخلِكانِالسمِ 
ِِسكنتِيفِغرفةِرخيصةِوعملتِكبائعةِيفِأحدِاملتاجر،رغمِاملالِالوفريِحبوزيتِمهنةِأتكسبِمنهاِِوتكونِيل

صفحةِجديدةِِابنةِتاجرِاجلواهرِاملدللة،حدىِممتلكاتِعمرِولِكإلِكِينسانةِجديدةِعلىِحقيقإتِأعيشِكأوبد
ضاتِافرِتاأوِِأصدقاءِجددِوكونتِعالقاتِسويةِمعِأناسِجددِبالِحتيزاتاِمعارفِِوِفيهكتسبتِ ِافتحتهاِبيضاءِ



أصبحتِمعربةِهلاِروحِِهرِوِرسومايتدوجدتِفينِيِزاكتشافِنفسيِِواعدتِسبقةِعىنِولِينطقونِلغةِالضادِِوم
أنت.مثِأتيتِ..تنطقِمباِملِأبحِبهِ  

التعبري.عِِفلمِأستطقولِشيءِولكنِالكلماتِخانتينأأنِِأردت  

ِكلِماِلد-ِ  فضلك.منِِوحديِواتركيننِاآلِتقولِشيءِألِمنكِوأرجوألقولهِِيِ هذا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

يسئَ الرَ َمَ جَ رَ ت َ مَ   

جدا .ِكبريِِالعاصمةِوسطيفِِشىءِكل  

ِهويةِبالِولكنِوالثراءِالفاحشِبالفخامةِينضحِشىءِوكلِفسيحةوالشوارعِِجداِ ِواسعةوامليادينِِشاهقةِاملباين
موحدة،ِِمدنيةِ ِوأِعسكريةِ ِبأزياءِ ِمتأنقونِوموظفنيِجنودِامهاأمِواسعةِخاميةر ِِمبداخلِجداِ ِفخمةِاملباين؛ِواضحة

وح!رِ ِبالِاجيعِ ِلكنهاِضخمةِاملتاحفِ ِ،ضخمةِالكنائسِ ِ،ضخمةِاملساجدِ   

ِالسمتِحتملِلِولكنهاِالبناءِحديثةتبدوِِاتقريبِ ِوكلهاوالشرقيِِالغريبِبنيِمتجانسِغريِخليطِياملعماِرِفالنسق
الرتاثية.ِللمباينِاجلمايلِسالِ ِولِالديثِللبناءِيالعمل  

ِلِالذهبية(ِاسهِ)اجلوهرةِسخافةِمنِالضحكِمنِنفسيِمتالكأِملِقامتنااِحملِالفاخرِالفندقِىلإِوصلناِعندما
ِاقرتاحاتهِجيعلِمنصبِيفواملظهريةِِالسخفِمنِالدرجةِهذهِعلىِشخصيةِوجودولكنِِسماألِقرتحاِمنِعرفأ

الفندقِكانِعلىِأنِِة،ِولكنِيفِالقيقالكثريِالبالدِهذهِعنِخيربكِنقدِولِمراجعةِبالِفوريِتنفيذِحملِالسخيفة
التعليمِيتحدثونِبالعديدِمنِاللغاتِعاملنيِبهِمنِشبابِجيدِاملظهرِِودرجةِمفاجأةِمنِالفخامةِوِاجلودةِوِال

ِكانتِفساتنيِالعامالتِأقصرِبكثريِمماِتوقعتِيفِبلدِشرقيِحمافظِ.إِوِوذوقِرفيع،يتعاملونِحبرفيةِعاليةِبطالقةِِو ن  

سرية.ِكانتِمهميت  

منِصحفيِلتجنبِلفت علىِوحصلتِنظارِاألِخرجتِمنِلندنِجبوازِسفرِمدونِبهِ"تاجر"ِخبانةِاملهنةِبدلِ 
ألسبوع.تأشريةِسياحيةِمعِفوجِيزورِالبالدِ  

ِثارِاآلِيزورنمثِأتركهمِِيدِمعِالفوجِالسياحالبالِبسيطةِأدخلِ ِكانتِخطيتِِ
 
خططتِهلاِِاليتِقابالتوأجريِامل

غادرِمعهمِأعاودِاللحاقِبالفوجِيفِهنايةِالرحلةِِوأِواتفقتِعلىِاجرائهاِقبلِالسفرِومنِمثِ سبوعِاألِاللِذلكخِ 
ترضخِأنِِقوةِقبلِعنهاِبكلِماِأوتيتِمنِيثنائإِوحاولتِحالةِفزعِعندماِأخربهتاِخبطيتِانتابتهاِألعودِلسناءِاليت

السالمة.ِتتمنِيلِو  



رفيق.ِالسيد:كانِمعِمرتجمِالرئيسِالسابقِولِِاألِيلقائ  

رفيع،ِوكذلكِالديقةِِعنِذوقِ ِجيلةِتنمِ ِولوحاتِ ِوحتفِ ِرتِأعجايبِمباِحتتويِمنِأثاثِراقِ نيقةِأثااألِالفيال

ِكانتِمِ  سنا .النادرةِحِ ِنسقةِبطريقةِفنيةِزادتِزهورهاالصغرية  

حكايتهمِإىلِِملنِيدثهمِويستمعِامنِاملتقاعدينِدائمِ ِه،ِيتاجِأمثالكانِالعجوزِاملتقاعدِشديدِالفاوةِيبِِ
هنمِليسواِزائدينِعلىِالياة.أويشعرهمِبأنِهلمِبعضِالقيمةِِو  

الكي.عنِِهيقافإكانِمنِالصعبِِِىواللِووبعدِتقدميِالشايِ  

أوِِالتجارةِدرسِ أأنِِمالِوالديِالذيِكانِيطمحِيفآِتوخيبِهخرتتِدراستاجنليزيِوهلذاِاألِدباألِكنتِأهوى-
للذهابِأوِِالعلياِمتامِدراسيتختياريِإلاجتهاديِفلمِيتمِا،ِولألسفِبرغمِهشيءِنافعِعلىِحدِقولأيِِأوِاهلندسة

ِكنتِأمتىن،ِوبعدِهنايةِدراسيت ِكما جنليزيةِمثِالتحقتِبوظيفةِمرتجمِبوزارةِاألِيفةِمدرسِللغةوظإلِِملِأجدِيفِبعثة
الفرنسيةِلسببِغريب.ِذاتِالوقتِاتقنتِ ِالصناعةِويف  

بتسامتهِوهوِيكمل:ااتسعتِ  

ِجعلينِالذييِورغمِخجلبالصدفةِفوجدتِغادةِجيلةِتدخلهاِِذاتِيومِمرِجبوارِالقنصليةِالفرنسيةأكنتِِِ- 
دلفِللمبىنِالشجاعةِألِقليبِوجدتِيفِنينأإلِِعاطفية،ِدخلِبعالقةأأنِِدونِالدراسةِاجلامعيةسنواتِِأمضي
املستقبليةِِتزاملتِمعِزوجيتِوهكذا...الفرنسيةعنِدوراتِلتعليمِاللغةِِأسالأنِِقولِسوىأماِِوملِأجدورائهاِ

اللغةِالفرنسيةِِمستوىِمبتدىءِيفِهذهِالدورةِالىتِاكسبتينِ...ِوبسببحياتىي ِعلتِوكسبتِلغةِوزوجةِوفيةِمأل
ِكاملِمبعهداِرالوِزِوفدتينأ الفتاةِاجلميلةِاليتِليهِمعِإذهبتِِالذيِيدارةِالعامةِالفرنساألِةِلباريسِلدراسةِاللغةِلعام

تِزوجيت.أصبح  

ِوالفرنسيةِمتجنليزيةِاألِاللغتنيِتقاينوإلِجيدعالمِبراتبِاألِةاِروِزيفِِمرتجنيِللعملِيطلبِ ِاعالنِ إِوجدتِ ِوعندِعوديت
مرةِِرسلناِلباريسأِوختيارِاألِخرينِبعدِمسابقةِمتتِبنزاهةِغريِمعهودةِلهتمامِالرئاسةِحبسنآاختياريِضمنِمخسةِ

ِقةِراقيةِوشراءِسيارةِوالستمتاعِمعمنطِِمنزلِيفمنِسكينِينلدراسةِتقنياتِالرتجةِالفوريةِبراتبِضخمِمكنِىخِرأ
.الفرنسيةِالشهريةِواملباهجالبيبةِبالثقافةِِزوجيت  



اِمبؤسسةِستعنيِمرتجمِرسيِ ِ..ِرفيقهعالنإبيفاجئىنِمديريِذاتِيومِأنِِعالمِلسنواتِقبلاألِارةعملِبوِزوعدتِأل
.يضاِ أملانيةِواإليطاليةِاألِأتقنتأنِِبعدِصبحتِمرتجمِالرئيسِاخلاصأوعربِسنواتِوبالتدريجِالرئاسةِ  

كوبِجديدِمنِالشايِقائال :ِِضحكِوهوِيناولين  

املتواضعة.وليسِقصةِحياةِالعمِرفيقِِبالطبع،ماعِعنهِهذاِمربطِالفرسِوماِتريدِالسِ ِ-   

ِكانوازدحامهِهمدىِتواضعِولِمرةِدخلتِمكتبِالرئيسِفاجئينأ بساطتهِلِيوجدِبهِجهازِِمكتبِمفرطِيفِ..
امللفات.منِكوامِأغارقِبِوتلفزيونِ  

السادسةِِيومهِعادةِيفِأديبالنهارِحيثِكانِالرئيسِاِمنِالليلِِوكتبِساعاتِطويلةِجدِ كانِالرئيسِيقضِهبذاِامل

ِكنتِاألِكثريِمنِيِفاِِواِيوميِ سنيِشخصِ اِلِيقلِعنِمخيقابلِماِِوصباحِ  مبجردِمعِالرئيسِِلعودةِللعملاطلبِأيام
.مطلعِالفجرحىتِِحيثِأظلِأعملِمعهِاملنزلِدخويل  

ِنأِوِاخلدماتِأفضلِللشعبِتقدمِنأِعلىِيرصِوكانِوكبريةِصغريةِبكلِهتماماألِشديدِاهللِرمحهِالرئيسِكان
.ا.دائمِ ِحسانواإلِبالعدلِيعامل  

ِحبسبِالرسائلِهذهِتقسمِنأِاملتبعِوالنظامِعادينيِمواطننيِمنِوالربقياتِالرسائلِمئاتِللرئاسةِرديِكانِِيومِكل
ِغلبهاأِوكانِبنفسهِوينظرهاِاعشوائيِ ِمنهاِمموعةِخيتارِالرئيسِكانِِليهمإِتذهبِنأِقبلِولكنِاملختصةِاجلهات
ِِوبعضهاِةوتافهِصغريةِيشكاِوِغلبهاأِوِاملسئولنيِبعضِمنِتشكوِخرىأِوِافورِ ِهباِيأمرِفكانِنسانيةإِمساعدةِطلبات
ِيأمرِوبعدهاِحمدودِزمينِحيزِيفِاملطلوبةِاملساعدةِتقدميِوأِاملشكلةِحبلِمرأويِهبنفسِمراألِيفِينظرِفكانِكيدية
ِتقصريِظهرِنإفِمراألِيفِمتِماِتنظرِاليتِاملخابراتِبتقريرِاملختصةِاجلهةِتقريرِ ِويقارنِ ِاملوضوعِ ِيفِمتِماِبعرض

.خميفِوالكاذبنيِاملقصرينِعلىِهغضبِكانِِوكذبأ  

ِمتِعماِاملختصةِاجلهاتِتقريرِويطلبِينظرهاِملِالىتِالعشوائيةِالرسائلِمنِمموعةِخيتارِكانِِفرتةِفكلوكذلكِ
ِيعلمِهمنصبِكانِِمهماِيحكومِمسئولِكلِِفكانِوهكذاِبينهمِويقارنِخرآِتقريرِعدادإباملخابراتِِمرأويِفوراِ ِحياهلا

ِنأِللمواطنِفيمكنِشأنهِرغِ صِ ِمهماِمواطنِأيِزاءإِهسلطاتِاستعمالِساءأِنإِنهأِوِالشخصيةِالرئيسِرقابةِحتتِنهأ
.همستقبلِالفاسدِاملسئولِوتكلفِ ِقرشِهتكلفِبرقيةِوأِبرسالةِبالرئيسِيلوذ  



بديوانِاملظاملِالذيِكانِللخلفاءِيفِالعصورِالقدمية.مرِشبيهاِ األِيبدوِ-   

يرد:أنِِصمتِللحظاتِيفكرِقبل  

ِكانِِنعم،ِ- بالرتاثِبقدرِحرصفقد ِأفكرِيفِ..ِعندماعلىِحتديثِالبالدِولاقهاِبركبِالضارةِهالرئيسِفخوراِ 
مرِأجدِالرئيسِفعال ِكانِأقربِللخلفاءِوالسالطنيِمنِأوجهِعديدة.األ  

ِكماِاخللفاءِ ،ِوكانِمينحِمبالغِوالسالطنيكانِالرئيسِيتصرفِكنصريِلآلداب،ِفيدللِالشعراءِويغدقِعليهمِالعطاء
ثننيِاأوِِمنِقصيدةِأكثرفكانِالشاعرِمتوسطِاملوهبةِلِيتاجِِتنشر،لكلِقصيدةِوطنيةِِمكافأةماليةِضخمةِ

ليتحصلِعلىِماِيفوقِراتبِالوزير.  شهرياِ 

هلذاِالدعمِأيضا ؟ِاألِوأظنِكانِ-ِ ِ نتماءِللحزبِشرطاِ   

حيثِِ،يالسامرائيِعلشرافِالسيدِ/ِإدباءِبوزارةِالثقافةِحتتِاألكانِهناكِنظامِملكافأةِالشعراءِِوِِبالضبط،ليسِِ-ِ
واملقالِومسابقاتِمتعددةِجبوائزِِالروايةِواملسرحِِوالقصةِتِللشعرِِوآوتقررِمكافجتماعاتِدوريةِاتقومِجلانِبعقدِ

ِكانِهلمِمكافعمالِالفائزةِواملكرمونِمنِممتدحيِالرئيسِِواألِتكونأنِِوملِيكنِيشرتطِكبرية، آتِالثورةِولكنِهؤلء
ِهوامِرأكماِأصدرِِِبرنامجِتلفزيوينأوِِقصيدةأوِِمقالِهأعجبنِإِتِخاصةآوكانِالرئيسِيأمرِمبكافِمزيةِمنفصلة،

ِكبارِالسنِمنهماألِفئاتِإىلِعدادِقوائمِمنِالفناننيِمقسمةإرةِالثقافةِبالوِز املتوفنيِحيثِأوِِوىلِمنهاِفئةِالروادِسواء
ستثنائيةِتكفلِهلمِوألسرهمِالعيشِالكرميِ.ايقررِهلمِمعاشاتِ  

يفِالزبِحىتِيستفيدِمنِتشجيعاتِالدولة،ِلكنِفناينأوِِيكونِاملثقفأنِِوملِيكنِمنِالضروري ِالفنانِعضواِ 

ِكانواِدائمِ  تِويشاركونِيفِاملعارضِواملهرجاناتِبالداخلِواخلارجِأكثرِمنِآيتلقونِأكربِاملكافاِيفِالواجهةِالدولة
ِخمربنيإىلِِبداعِحبريةِبالِقيودِطاملاِملِيتحولوااألِغريهمِمنِاملثقفنيِغريِالزبينيِالذينِترتكهمِأجهزةِالدولةِميارسون

ملنِأيكونِالدعمِموجهِأنِِيالِومنِالطبيعفهذاِدعمِالدولةِللثقافةِعلىِكلِحِوملِيرتبطواِباملعارضةِبشكلِما، ولِ 
اِهلمِبينماِلِتدعمِاِتشجيعِ خرينِنصيبهمِأيضِ األِالدولةِوِيدعمونِالثورةِوِالزب،ِمثِينالِيتفقونِمعِسياسات

.  الدولةِمنِيعاديهاِطبعاِ 



ِكانتِتنموِوتتطورِنقولِإنأنِِميكنناِإذاِ-ِ  ِكانتِيفِعهدِسلفِ حمكومِِبدعمِالدولةِولكنِيفِإطارِالثقافة اِمثلما
موسوليين.أوِِستالني  

بنربةِأكثرِجديةِِوِفيفسدِاللقاء،ِواستدركتِ ِهتضايقأنِِالساخرةِبسرعةِخشيةِغريتِمنِنربيت ظهارِلألهتمام:اقائالِ   

ماِسعناِعنِكرمِالرئيسِالامتيِمعِضيوفهِِ- الباهظةِاليتِناهلاِاحملظوظنيِليسِفقطِمنِِهجانبِوهدايااألِكثرياِ 
ِكلهاِفهلِهذاِصحيحِأمِيفالساسةِوالدبلوماسينيِبلِالفناننيِواأل مرِمبالغة؟األِدباءِوالرياضينيِاملتميزينِيفِاملنطقة  

ِكانِماِسعتِفهوِلِميثلِ-ِ  ِكرمِالرئيس،ِوعطائهِإلِِمهما الالحمدود.نسبةِضئيلةِمنِحقيقة  

كرامِقادهتاِواملؤثرينِفيها،ِفالكثريِمنِإالدولِبِويكسبِتضامنِإليهم،حسانِيستعبدِقلوبِالناسِباإلِكانِالرئيسِ 
الرئيس،ِخاصةِقادةِالعاملِالثالثِالذينِكانِيسعىِلكسبِودهمِيفِيستفيدونِمنِهباتِكانواِِِجانباألِالقادة

 مواجهةِالغرب.

تصويتِحتديِخاصةِيفِأيِِمامأوبالفعلِكانتِهذهِالدولِتسارعِبالتضامنِمعناِيفِكلِحمفلِدويلِوتقفِيفِصفناِ
خرى.األِاهليئاتِالدوليةِالذيِيعتربِمعيارِواضحِلقوةِالدولةِالدبلوماسيةِوحسنِعالقاهتاِبالدول  

ِكانإاستطردِضاحكا :ِِو مرِمكلفِللغايةِفأطنانِمنِالساعاتِالسويسريةِالذهبيةِواملرصعةِباجلواهرِمنحتِاألِن
ِكهداياِأرسلِالرئيساهتمِوكذاِالسجادِالشرقيِالفاخرِوللدبلوماسينيِوزوج دباءِأصحفينيِِوإىلِِسياراتِفخمة

 ورياضينيِمتميزينِيفِالعديدِمنِدولِاجلوار.ِ

مرِبرجاتيةِمنِالرئيسِونفقاتِدبلوماسيةِيفِشكلِمنحِوهداياِفقط؟األِولكنِهلِكان-ِ   

ِكانبلِماِهوِأكثرِمنِذلك- خرىِيفِاملنطقةِاألِبالدناِعليهاِمسئوليةِالنهوضِبالدولأنِِىالرئيسِيِرِ..
ِكبريِمنِهبا،وصاحبةِأقدمِحضارةِهمِواألكربيفِاملنطقةِاألِهاِالدولةاِرومساعدهتاِباعتب نفاقِموجهِلنفعِاألِفكانِقدر

وبنيِالوديةِليسِبنيِالقادةِفحسبِبلِِالعالقاتوتتوطدِهنمِاالشعوبِحىتِتكونِصورةِبالدناِمشرقةِيفِأذه
فتكونِلبالأالشعوبِ قليميِتضمنِالتعاونِوحسنِاجلوارِيفِاملستقبل.األِناِقوةِناعمةِيفِحميطهاديضاِ   



ببذخوِِ- ِ ِكماِيبدونفاقإِوِهكذلكِكانِالرئيسِمعروفاِ  عروفةِبفخامتهاِعلىِمنِالقصورِالرئاسيةِاملِهِالشخصي
.مستوىِالعامل  

الضخمةِِسرافِبسببِالقصورِالرئاسيةِواملشاريعِاملعماريةستمرارِبالبذخِواإلاكانِالرئيسِعلىِعلمِبأنهِيتهمِبِِ- ِ
ِهبارإيفِِهسهاِقناعةِالرئيسِبعظمةِبالدناِورغبتأاليتِقامِهبا،ِولكنِهذاِالسلوكِلهِالعديدِمنِاملربرات،ِعلىِِر

ضعتِكلِاملباينِالكوميةِوالرسيةِوكذلكِاملتاحفِواملساجدِظهارِثرائهاِوقدرهتاِالكبريةِفخإجانبِباألِالضيوف
ستحدثِاماِإىلِِشاملةِوصلتِحدِاهلدمِالتامِوإعادةِالبناءِباإلضافةعملياتِجتديدِإىلِِوالكنائسِالكربىِوغريها

البالدِوِحناءِأهناِبلِعمِالتغيريِكافةِِوملِيتوقفِقطارِالتعمري،ِمنِمنشئاتِعلىِأعلىِمستوىِمنِاجلودةِوالفخامة
يةِوكهرباءِومدتِخطوطِتليفوناتِوحتسنتِالبنِيبنيتِشبكةِطرقِعلىِأعلىِمستوىِوكذلكِشبكاتِصرفِصح

ِكلهاِب لفِاألِوقدِوفرتِهذهِاملشاريعِالقوميةِالضخمةِعشراتِ،ضطرادِطوالِسنواتِعهدِالرئيسِاالتحتيةِللبالد
.قتصادِيفِأوقاتِالركوداألِمنِفرصِالعملِفأنعشت  

تكونِمنشئاتِبالدناِأقلِأنِِفلمِيكنِمنِاملستساغمراءِأنناِحماطونِبدولِيكمهاِامللوكِوأتالحظِأنِِكماِجيب
كربِيفِاملنطقة.األِوهيِالدولةِمنهم  

مراءِالبرتولِيفِاملنطقةِالذينِيتقرهم،ِوملِأسطوريةِهوِمنافسةِاألِكربىفِبناءِقصورةاألِدافعِالرئيسأنِِعلمأكنتِ
قصورهم،ِولكنِالسيدِرفيقِملِيكنِليعرتفِبذلك،ِنِتكونِقصورةِأقلِفخامةِوضخامةِمنِأيكنِكربيائهِليسمحِب

.سئليتأكملتِأف  

ِكيفِكانِتعاملهِمعكمِوقدِعملتِمعهِلسنواتِطويلة؟ِ- ِ وماذاِعنِطبيعةِالرئيسِالشخصية؟  

ِكانِشديدِالتهذيبِمثقفِوماملِومراعيِلآلِهالرجلِالذيِعاشرتِ- ِ خرين،ِخاصةِمعِالسيداتِلسنواتِطويلة
اِفهوِملِيعقدِساقي اأبِيعلوِصوتهِألِبوابِويرصِعلىاألِةِويفتحِهلنأوجودِامِرِيفهِأبد  ِكانِطيلةِيفِِد  وجودِسيدة،

 الوقتِرجلِلطيفِمهذب.

الديثِمعِحمدثه:ِكنتِوأناِأعملِمعهِأجدِمنهِذلكِاجلانب ِكانِيقولِيل،ِمقاطعاِ  ما البسيط،ِفكثرياِ   



نفسِأصنافِِتناولِ أأنِِكنتِمعهِعلىِمأدبةِمعِحرصهأنِِِتناولِطعامكأوِِيربد،أنِِرفيقِاشربِشايكِقبل
 الطعامِاليتِتقدمِلهِولضيوفهِمنِالرؤساءِوالزعماء.

جواءِاألِكثريِالتعرقِيفِِيفِقاعاتِغريِمكيفةِولكينِهمِالظهرِفكانِيستقبلِزواِراألِوذاتِصيفِكانِيعاينِمن
لحظِتعرقيِوأمرِبرفعِمستوىِالتكييف.ِمعهجتماعِاالارة،ِفكنتِإذاِحضرتِ  

جتماعِموسعِمعِانهِيفِمطلعِحياتهِالدبلوماسيةِحضرِأوقفِحكاهِأحدِالدبلوماسينيِالعرب،ِمبِذكرتينِكلماتة
ِوِهالرئيسِكانِأصغرِحاضري ومنصباِ  منِمقاعدهمِوقفزواِِوارتبكِاجلميعوقفِفجأةِوجدِالرئيسِِهثناءِحديثأسناِ 

!هضايقوجههِفتعلىِِيتأالشمسِتأشعةِأنِِيتجهِللشباكِويعدلِالستائرِحيثِلحظِهليجدِو  

جتماعِببساطة.األِهبدوءِويواصلِهيعودِملقعدأنِِهكذاِأفضلِأستاذ؟ِسألِالرئيسِقبلِ- ِ  

.ومتنحهاِمصداقيةِسخرتِمنِهذهِالقصةِطويال ،ِولكنِشهادةِالسيدِرفيقِتعضدها  

 حاولتِدفعِالسيدِرفيقِلالستطرادِوتوضيحِاملزيد،ِفقلت:

وصورةِالرجلِصاحبِالقبضةِالديديةِالذيِسيطرِعلىِالبالدِعقوداِ ولكنِشتانِبنيِهذهِالصورةِاليتِترسهاِِ-ِ ِ
بقسوة؟ِهيوئطويلةِوسحقِمنا  

ِكانِشديدِاملراسِلأنِِأعلمِ-ِ ِ ِكانتِتسميهِطاغيةِوتشبههِبالغول،ِوبالفعل يهابِأحداِ ِالصحافةِالدولية
علىِاجلميع،ِولكنهِملِيكنِقاسيِالقلبِمعدومِالضمريِبلِكانتِأحكامِِهحرتامهِوهيبتااخلارجِوفرضِأوِِبالداخل

السلوكِالعنيفِحىتِيفظِأمنِالبالدِويتصدىِللمخربنيِيفِظلِأوضاعِداخليةِأحياناِ السياسةِهيِاليتِتفرضِعليهِ
قليميةِغايةِيفِالصعوبة..إِو  

يردف:أنِِقبلِصمتِللحظةِوتأملين  

هذاِالرجلِاملرعبِيفِعالقاتهِالشخصيةِشخصِلطيفِودودِوكانواِأنِِصدقونملِيكونواِيِيحىتِبعضِأصدقائِ-ِ 
متنانِللرئيسِخاللِسنواتِاألإلِِأشهدِبالقِوالقيقةِأنىنِلِأمتلكِولكينأكذبِبداعيِاخلوفِِيظنونِأنين

وألِينتمائاأرثوذكسيِوعلىِالرغمِمنِِفرمباِملِتالحظِولكينِه،عهد اِيفِأقلهاِاخنراطِ ِقلِالطوائفِيفِهذهِالبلدِعدداِ 



اِضطهادِيفِعهدِالرئيسِخالفِ ايِألِاملهنيةِوملِتتعرضِطائفيتِيفِمسرييتِيذلكِملِمينعِتقدمأنِإلِِغمارِالسياسة
ألهنمِضعفاءِإلِِاِعنِبلدِلِيضطهدهمِحكامهاِلِلشىءللهجرةِحبثِ ِضطرِفيهاِأغلبِأبناءِطائفيتالعصورِسابقةِ

اِِتتحكمِيفِسياستهأنِِِوِملِيسمحِللطائفيةبقوةِللمتطرفنيِالرئيسِىبلِتصدم،ِلِخيشىِجانبه ..أبد   

ِكانِقاسيِ إسلطانهِفكانِيفعلِماِهوِضروريِللحفاظِعلىِالدولةِوالنظامِِوِهلقوىِتنازعِهولكنِيفِحالِمواجهت اِن
مثِأهنمِاملخطئونِومنِيعرضِنفسهِللخطروينازعِصاحبأنِِمعهمِفهم السلطةِِمتكنواِسيكونونِأكثرِقسوةِوعنفاِ 

 الشرعيةِيفِسلطانه.

جنيلِمبتسما :األِعقبتِبعبارةِمن  

منِاهللِوالسالطنيِالكائنةِمنِاهلل.إلِِنهِليسِسلطانلتخضعِكلِنفسِللسالطنيِالفائقةِأل-ِ ِ  

حديثِنبويِقائال :بتسامىتِبذكِراردِعلىِ  

ِعلىِالسلطةِممقوتِيفِاملسيحيةِواإلسالمِعلىِحدِ ِحبشي..ِالنزاعِعبدِ ِرعليكمتأمِ ِنإِوِوالطاعةِبالسمعِعليكم-ِ ِ
حبسبِِهيبذلِجهدأنِِبلِعليهِهجيلسِعلىِعرشِلتحقيقأنِِهسواء،ِمنِيريدِاخلريِللناسِلِيعدمِالوسائلِولِيلزم

أوِِكراهيةِملنِيوزهاِشخصاِ أوِِِخيلصِالنصيحةِللحكامِمباِيراهِالصواب،ِولكنِاملنازعةِعلىِالكمِحسداِ ِه،قدرت
لةِبابِفنتِعمياء.عائ  

ِؤثرِفيهِقناعاتتلِِأينهِرجلِصلبِالِرأوهلِكانِالرئيسِيستمعِللنصائحِمنِاملخلصني؟ِقدِأشتهرِعنهِِ-ِ ِ
خرين؟ِاأل  

ِكانِالرئيسِيقسمِاملسائلأعلىِحسبِاملس-ِ ِ مسائلِموضوعيةِيستمعِفيهاِلنصائحِاخلرباءِإىلِِلةِحملِالنقاش،
فيها.حدِمبناقشةِقراراتهِمبدئيةِلِيسمحِألِىراءِوأخِراألِلكافةنفتاحِتامِوقبولِاواخللصاءِب  

راءِبينماِاملسائلِالغريِسياسيةِيرتكهاِآلِهفيهاِوحدِينهِجيعلِاملسائلِالسياسيةِمسائلِسياديةِيقضأتقصدِِ- ِ
ِكلِحبسبِمالِ ؟هخربتاخلرباء  



ِكاألِغلبأوحىتِاملسائلِالسياسيةِملِيكنِينفردِبالقرارِفيهاِيفِِ-ِ ِ ِصغريةِمموعةأيِِرِخذأِعلىِيرصِنأحيان،
ِالرئيسأيِِرِمبديحِيكتفونِحياناألِغلبأِيفِكانواِِنإِوِمشورهتمِدونِمرأِيقطعِواملستشارينِولِاملسئولنيِكبارِِمن

ِهباِيأخذِكانِِماِوكثريِاخلارجيةِالشئونِيفِرائهمآبِيدلونِكانواِِاخلارجيةِوزيرِعزيزِالسيدِوخاصةِهنمأإلِِوحكمته
ه.ئمباداقرتحِأحدِماِخيالفِأنِِشديدةِهلكنِيفِاملقابلِكانتِثورتالرئيس،ِِو  

قبل يستطرد:أنِِصمتِللحظةِمفكراِ   

أنِِجانبِقدِقابلِالرئيسِوأظنهِأساءِتقديرِحسنِضيافتهِوحفاوتهِبه،ِفاقرتحِعليهاألِأحدِالسفراءأنِِذكرِ أِ-ِ ِ
ِك رادةِالدالةِعلىِالرغبةِيفِتطبيعِالعالقاتِمعِالغرب.مؤشرِلإليعرتفِبدولةِإسرائيلِويقيمِمعهاِعالقاتِدبلوماسية  

،ِوانتهىِاللقاءِالوديِبطردِهيضربأنِِخِحمدثهِبعنفِحىتِخشيت،ِالذيِراحِيوبوبالطبعِأثارِذلكِحفيظةِالرئيس
ِكلهاِبعدِ زمةِأذلكِِ..ِسبببأنهِشخصِغريمرغوبِفيهِهعالنِبالدإالسفريِمنِالقصرِالرئاسيِوبعدهاِمنِالبالد

نهِرجلِبالِمبادئِوهذاِماِملِأيفِاقرتاحِذلكِالسفريِإهانةِبالغةِلهِواهتامِبِىدبلوماسيةِبالطبعِولكنِالرئيسِكانِيِر
اعتبار.ِيعنهِألِيالتغاضأوِِيكنِيستطيعِمساحمته  

ِمنستفادةِثريةِلالاألِقدِعرضِعلىِالرئيسِخطةِهلدمِالعديدِمنِاملساجدأحدِاملسئولنيِبالزبِأنِِذكرأكماِ
اليتِشيدتِعليهاِواليتِأصبحتِذاتِقيمةِاقتصاديةِعاليةِملواقعهاِاملتميزةِوالتصرفِيفِحمتوياهتاِذاتِِيراضاأل

منهاألِالقيمة مثلِِإىلإرادةِالرئيسِيفِحتديثِالبالدِقدِتنصرفِأنِِثريةِوالفنيةِبالبيعِلألثرياءِالعربِواملسلمني،ِظناِ 
 هذا.

.عرتضِالرئيسِبالطبعِعلىِهذااِ- ِ  

تفكرِيفِتدمريِتراثناِأنِِكيفِلكوهوِيوخبهِ"ِهوعالِصوتبلِاهنالِعلىِاملسئولِبالصفعاتِأمامِاجلميع!ِِ- ِ
مبنصبك "ِالديين؟ِأنتِلستِجديراِ   

ِهذاِموقفِشخصِمتدينِفهلِكانِالرئيسِمتدينا ؟ِِولمانيا ؟ِلكنِالرئيسِكانِعِ ِ- ِ  

رؤيتهمِوتعريفهمِللدينِعنِعامةِالناس.ِالقادةِوالزعماءِختتلفأنِِأنتِتعرفِبالتأكيدِ-ِ ِ  



يردف:أنِِترددِقليالِقبل  

ِكانِاألِالرئيسِملِيكنِمتدينا ،ِليسِبالشكلِالذيِيتدينِبهِعامةِالناسِعلىِإنِنهِميكنناِالقولأأظنِ- قل،ِلكنه
ِكانواِ همِأالدينِجزءِمنِالتكوينِالضاريِللبالدِومنِِىمسلمني،ِويِرِغريأوِِمسلمنييرتمِالدينِورجالهِسواء

 عناصرِبنائهاِالثقايف.

 قاطعتهِقائال :

ملِيتدخلواِيفِالسياسةِطبعا .أنِِهذا- ِ  

ِكانِِ- ِكانِخيارِللرئيس،مرِمبدئىِبالنسبةِأبالتأكيدِالفصلِبنيِالدينِوالدولة للخالصِنسانِاألِالدينِيفِنظرة
خالقِواللتزامِبالقانونِوالنظامِوتشجيعهمِاألِيثواِالناسِعلىِمكارمأنِِجتماعيةاألِرجالِالدينِةومهمالشخصيِ

ياسية.عملِلصاحلِالبالد،ِوليسِالبحثِعنِلعبِأدوارِسعلىِال  

ِكيفِيتفقِمبدِ-ِ ِ الفصلِبنيِالدينِوالدولةِمعِالرصِعلىِسيطرةِالدولةِعلىِالدينِمنِخاللِمؤسساهتاِِأولكن
ِكلِماِيتعلقِباخلطابِالديينالدينيةِالرسيةِاليتِت ؟نظم  

ِكانِبداعيِالضرورة،ِهذاِأيضِ -ِ ِ ملِتكنِأنِِللذئب،أوِِخيكألأوِِ؟ِهيِلكةالضالِةتعلمِذلكِاملثلِعنِالشاأا
منِيتفقونِمعِسياستهاِهمِاملسيطرونِعلىِاملؤسساتِالدينيةِفسيسيطرِعليهاِاملتطرفونِويتخذونِاملنابرِأوِِالدولة

الدولة.قالعِياربونِهباِ  

قائال :ِىخِرأِةالوارِجلهِةدرتِدفأحديثِنبويِِوِهاملثلِالذيِذكرِيفِحقيقتأنِِهخرِبأملِ  

منِخاللِالدولةِإلِِجتاريةِجديدةِهبا،أوِِوحداتِسكنيةأيِِيسمحِببناءِوألغالقِالعاصمةِإماذاِعنِقرارِ-ِ ِ
ِكانِجيبِعليهمِبيعهاِللدولةِ حصرا .وحىتِمنِيبيعونِعقاراتِميتلكوهناِهبا  

ِكانتِمكتظةِبالسكانِمباِيكفيِوملِيكنِالرئيسِراغبِ -ِ اِيفِاستمرارِمسريةِالعشوائيةِهباِفكانِقرارِحظرِالعاصمة
علىِالشكلِالضاريِللعاصمةِفهإلِِالبناء البالدِوأهمِمدهناِوملِِةواجهِيمنِخاللِهيئةِتنميةِالعاصمةِحفاظاِ 



أتتِخطةِالرئيسِمثارهاِوحتولتِالعاصمةِمنِمدينةِعشوائيةِختلواِِيعرتضِأحدِعلىِختطيطِالرئيسِومعِمرورِالوقت
مدينةِعصريةِجيلةِهادئة.إىلِِمظاهرِالنظامِدىنأمنِ  

سكرتريِيتِسنواتِطويلةِيفِالقصرِاجلمهوريِوبالتأكيدِتعرفتِعنِقربِبشخصياتِهامةِومؤثرةِمثلِضلقدِقِ-ِ 
ِهقاويلِحولِطبيعةِشخصيتاألِهناكِالكثريِمناِبدِ أِيعالماألِهرغمِعدمِظهوِرِالذيِالرئيسِاللواءِحسنِمحود

الواسعةِيفِالقصرِوعالقتهِبالرئيس.ِهوسلطت  

ِوِ-ِ  ِدمِةالوحيدِهباِالذيِلِميتِلهِبصلِهظنأنعمِاللواءِحسنِمحودِرمحهِاهللِأحدِرجالِدائرةِالرئيسِالضيقةِجداِ 
ِكانِمكتبِحيثِكانِفريقِاملرتجنيِتابعِ ِنتماءِلذاتِالعشرية،ِوكانِرئيسياألِمصاهرةِوأنِتشاركاأوِ ِكما اِله

ِكانتِثقةِالرئيسِبهِمطلقةِحىتِالصحافةِ ِكبريةِفقد ِكناِلِنعرفِأوالتشريفاتِوغريها،ِوبالتأكيدِكانِلهِسلطة ننا
الضيقة.ِهسرةِالرئيسِورجالِدائرتأجيدةِبأفرادِِهباسمِالرئيس،ِوكذلكِكانِعالقاتأوِِسهاحنيِيتكلمِهلِيتحدثِب  

ِوِإنهالبعضِيقولونِِ-  وملِينضمِللجيشِأصالِ  وكذلكِأملِيكنِعسكرياِ  نِرتبةِاللواءِمنحتِلهِمنِالرئيسِتقديراِ 
 درجةِالدكتوراةِيفِالعلومِالسياسيةِلكنهِلِيملِأيِشهاداتِفهلِهذاِصحيح؟

لِأستطيعِاجلزمِمباِحتصلِعليهِمنِشهادات.-ِ   

ِنهِخريجأيظهرِلكِشهاداتهِولكنِالعكسِصحيحِولكنِماِأعرفهِأنِِنتِلِتطلبِمنِرئيسكأأضافِضاحكا :ِ
بالريفِوكانِوقتهاِنائبِِهزيارتهِلبلدتِإحدىيفِِهاملميزةِبالرئيسِعندماِقابلِهتِعالقتأكادمييةِالعسكرية،ِوقدِبداأل

مييةِفوجههِالرئيسِلاللتحاقِبالكادِشخصي،كحارسِِِهيلتحقِخبدمتأنِِمنهِاللواءِحسنِالبكر،ِفطلبللرئيسِ
يفِِيالرئيسِكحارسِشخصِيالتحقِبطاقمِمساعدِههباِوعندماِانتهىِمنِدراستِهلهِتوصيةِلقبولوقدمِالعسكريةِ

قليلة.البدايةِمثِسكرتريِخاصِوظلِهكذاِحىتِوفاتهِقبلِالرئيسِبشهورِ  

له.ِهلاِالرئيسيفسرِالثقةِالكبريةِاليتِأوِ ِ..ِهذاِعاماِ ماِاستمرتِأكثرِمنِثالثنياِفعالقتهإذِ - ِ  

معهِطوالِالوقتِويقفِدائمِ أتعرفِأنِِوكانتِالثقةِيفِحملها،ِيكفي- ِ اِخلفِنهِالوحيدِالذيِكانِيملِمسدساِ 
ِكانتِتشيِأنِإلِِسعهِيقلِذلكأنِملِإخرية،ِِواألِحىتِأيامِمرضهِييزالِحارسهِالشخصِالرئيسِوكأنهِل تصرفاته

ت.وقأيِِنهِعلىِاستعدادِللتضحيةِحبياتهِيفِسبيلِالرئيسِيفأب  



وماذاِعنِأبناءِالرئيس؟ِهلِكانِلكِتعاملِمباشرِمعهم؟ِ-ِ   

ِكثريةِمعِدكتورِِكانتِيلِِبالطبع،ِ- أقربِأنِِِبيه،ِفهوأمثالِحيِملقولةِالولدِسرِوهوِِباسلتعامالت كانِشكلياِ 
حمبِلالته،ِوهوِمهوكأهناِمشتقةِمنِوالدِهِتبدووطباعِهعقليتأنِإلِِلوالدته ِهويعشقِالنظامِوتغضبطالعِدِجداِ 

.هاليتِواجههاِوالدِةيقابلِتلكِالصعوباتِاجلمِألِبيهِبنجاحِوأمتىنأسيكملِمسريةِِ..ِأظنهبشدةِأقلِهفوة  

صغرعمر؟األِوالبنِ- ِ  

جييب:أنِِرتباكِلثواينِقبلاألِبداِعليه  

.قولهِعنِالفقيدِعمرِرمحهِاهللألِيِ يسِهناكِالكثريِلدلِ- ِ  

عمالِخرينِواألاألِالدودِوولعهِاملرضيِبالستحواذِعلىِنساءِكلِِجتاوزتِاليتِقيلِعنه،ِنزواتهولكنِالكثريِقدِِ- ِ
اليتِشاركِفيهاِالعديدِمنِاملتنفذينِمثلِأبناءِاللواءِحسنِمحودِالذينِميتلكِكلِواحدِمنهمِشركةِِةالتجاريةِاملشبوه
ِالشباب،ِوغريهمريعانِِالشخصيِوهمِيفمهودهمِأوِِعمالِلِيتناسبِمعِمدخراتِوالدهمأضخمةِحبجمِ

.خرِفكونواِثرواتِهائلةآبأوِِالكثريينِممنِارتبطواِبالنظامِبشكل  

لقدِقلتِماِِيكفيهذاِِدم،آرجوكِسيدِأماراتِالفزعِ"أختفتِابتسامتهِاهلادئةِوبدتِعلىِوجههِاوقدِِقاطعينِ 
ألضيفه"عنديِوليسِلديِاملزيدِ  

ِكلمةِ ِكل ِكانِيراجعِيفِذهنه ِكانِبالِذاِاللقاءِوهوِيودعينقاهلاِيفِهأظنه بهِِِيلقائأنِِعليهِالندمِويسِيبدوِحرارة،
.اجسيمِ أِكانِخطِ   

 

 

 

 



 

ائرَ الحَ َنَ جَ يَسَ فَ   

ظللِنصفهاِباللون ثننيِوثالثونِاخرِومعهاِاألِسودِوتركِالنصفاألِقطعةِمنِالكرتونِرسمِعليهاِأربعةِوستونِمربعاِ 
عليهاِحروفِللدللةِعليهاِ)ح(ِحصان،ِ)ف(ِفيل،ِ)م(ِملك.قطعةِصغريةِمنِالكرتونِكتبِ  

واحداِ ِيكانِهذاِالشطرنجِالذيِصنعهِعلىِالسامرائ علىِرقعته.منهِوملِيقتنصِأحدِمنِرفاقِالسجنِانتصاراِ   

ِمهابِالدينِوعليِيالسامرائِيمتلئتِباملعتقلنيِمنِكافةِألوانِالطيفِالسياسيِكانِعلايفِساحةِالسجنِاليتِ
حزبِالوحدة.ِيقتلونِالوقتِباللعبِوالنقاشِمعِرفاقهمِمنِمنتسيب  

ملستقبلِالبالدِأنِِسقطواِامللكيةِدونأختبطِالضباطِالذينِِالسفن،ِيأتتِالرياحِمباِلِتشته واضحاِ  يددواِمساراِ 
نفرادِبالسلطةِاليتِألاِىخرِيِرقراطيِواآلِويفِالظاهرِلفريقني،ِأحدمهاِيدعمِاملسارِالدمينقسمواِعلىِأنفسهمِابعدهاِف

ِكانِالصراعِالقيقيِشخصيِبنيِمموعةِيِرخاطرواِحبياهتمِلال حقِاألِكلِفردِمنهاِنفسهِِىستيالءِعليها،ِبينما
ِكقائدِلالاألِويريدِلنفسهِنصيبِهبقيادةِالبالدِدونِغرِي نقالبِيفِسدِمنِالغنائم،ِفأطيحِبعبدِالكرميِالذيِظهر

نفجارِعدةِسياراتِاإلِِوملِيتاجِسلفةِالفريقِحافظِ،أضعفِقطيعِالذئابنهِأيتبنيِللجميعِأنِِالبدايةِقبل
حكامِاألِعالنِحالةِالطوارئِوإحزابِاملختلفةِليربرِاألِمشاجراتِعنيفةِبنيِمنتسيببضعِصداماتِِومفخخةِوِ

 العرفيةِويلقيِبكافةِالنشطاءِالزبينيِيفِالسجونِ.

باللعب،ِوكانتِعيناهِمعلقتانِبغابةِكانِمهابِالدينِخيسرِالدورِولكنهِملِيكنِمهتم خرِمنِاألِباجلانبِاللحىاِ 
هامسا :ِيالسامرائِشزرا ،ِخاطبالنظرِِهسالميِالذينِيبادلوناألِالدعوةحزبِِيالساحةِحيثِمعتقل  

سيكفونِعنِالتحرشِبنا؟ِىهؤلءِالمقأنِِهلِتعتقدِ- ِ  

وهوِيرد:ِةقطعةِالشاِيحركِالسامرائ  



نتحولِملصدرِتسليةِأنِِنهِليسِمنِصاحلِأحدأخربتهِأالصباح،ِمرِهذاِاألِيفِالكيمِعبدالشيخِِحتدثتِمعِ- ِ
ِكلِيومِووعدىن يأمرِاتباعهِبعدمِأنِِلراسِالسجنِالذينِلِيسعدهمِشيءِأكثرِمنِرؤيتناِنلكمِوجوهِبعضنا

نفعلِاملثلِوهذهِمهمتك.أنِِالتعرضِألحدِمنِرجالنا،ِعلى  

 بضيقِواضحِردِمهابِالدين:

ِكنتِأمتىنإيتجنبهمِرجالناِولِيتكونِهبمِِوأنِِحرصِعلىأحسنا ،ِسِ- ِ بكسرِِىعاجلِهؤلءِالمقأأنِِن
وساخِمنها.األِرؤوسهمِوإخراجِأكوام  

وهوإىلِِينظرِالسامرائ يقول:ِمهابِالدينِمبتسماِ   

هذهِالفكرةِأنِِيبدوالتقاربِبينناِوبينهم؟ِولكنِكنتِأفكرِيفِترتيبِلقاءاتِحملاولةِمدِجسورِِِنينأتعلمِأِ- ِ
تقال.أنِِأجهضتِقبل  

يفِغضبِوهوِيقول:ِههابِالدينِحاجبيمِ ِعقدِ   

حنارهبمِوهمِأنِِهلا،ِدورناعدائناِوهؤلءِجتسيدِحيِأالرجعيةِأهمِى؟ِجسورِمتدِمعِهؤلءِالمقِأيتقاربِِوأيِِ- ِ
 علىِغبائهمِالالحمدودِيعرفونِذلك.

هبدوء:ِيردِالسامرائ  

ِكاألِالدينِيفِبالدناِعاملِمهمِوليسِمبقدورناِيلكنِياِصديقِ- ِ قلِيفِاألِجتماعيِعلىاألِداةِللضبطأستغناءِعنه
ِكماِسيحرصِهؤلءِعلىِأنِِمنِصالناوليسِهذهِاملرحلة،ِ ِملِنصلأنِِظهارناإنظهرِمعادينِللدينِيفِنظرِالعامة

.تفاهمِمعهمِوحننِخارجِالسلطةإىلِ  

عدمِأهابِالدينِِرهزِمِ  قتناعهِقائال :اسهِمظهراِ   

يكونِذلكِمنِخاللِرجالِدينِأنِِستعمالِالدينِكأداةِتنظيميةِيفِاجملتمعِفيجبانِكانِجيبِعليناِإحىتِِوِ- ِ
 يدينونِبالولءِللحزبِوليسِمنِخاللِهؤلء.



:يردِالسامرائ  

ِكقوةِتنظيميةِمتنحناِالعديدِمنِالفوائد،ِفمنِناحيةِيتصدونِألعدائناِاملِ-ِ شرتكونِفيخففونِولكنِوجودِهؤلء
صطفافِمعنا.األِإىلِالضغطِعليناِومنِناحيةِأخريِيظهرونِكبديلِرجعيِيدفعِالرافضنيِللحكمِالديين  

 ردِمهابِالدينِمستنكرا :

صطناعِقويِوضربِبعضهاِببعض؟استعمارِيفِاألِنقلدأنِِتريدِمناأِ- ِ  

ِكانتِناجحةِيفِحفظِدماءِاملستعمرينِأنِِأتنكرِ- ِ ِطالةِأمدِبقائهمِيفِهذهِالبالدإومصالهمِِوهذهِالسياسة
 وغريها؟ِِ

ِكانتِالطريقةِناجحةِفالِضريِيفإ ولفرتةِإنستعملهاِبوعيِِوأنِِن طويلِِ..ِالطريقنتقاليةادراكِيفِإطارِحمددِسلفاِ 
قاطنيهِمنِتغيريِثقافةِهذاِالبلدِوحتويلِيفِِوىلِبه،ِبينماِاملعركةِالقيقةاألِالسلطةِهوِمردِاخلطوةإىلِِوالوصول

سلحة.األِشعبِوىفِهذاِاملعركةِحنتاجِللكثريِمنإىلِِجاعاتِطائفيةِوعرقيةِمتناحرة  

 ملِيعقبِمهابِالدينِوعادِينظرِلرقعةِالشطرنجِبوجهِجامد.

رسالةِشفويةِمنِرجلِالزبِِبلغتهطعمةِوالسجائرِاألِبعدِهذهِاحملادثةِبأيامِتلقىِمهابِالدينِزيارةِيفِالسجنِومع
يفرجِأنِِتفاهمِمعِالرئيسِحافظِوتقررِمبقتضاهإىلِِنهِاستطاعِالتوصلأملسِقيادةِالثورةِالعميدِالبكر،ِِالسريِيف

معه.أيقرتحِأساءِلضمهاِللقائمةِاليتِيفرجِعنهاِأنِِاِوطلبِمنهعنِعددِمنِرجالِالزبِتدرجييِ  ولِ   

ملِيكنِمنِضمنهم.ِيسمِالسامرائاولكنِِالكثريينهابِالدينِأساءِعددِمِ   

 

 

 

 



 

112وسَاسَ الجَ   

ِكانِيعيشِدكتورِمنصفِمنذِسنواتِ الالِبشقةِصغريةِمبجمعِسكينِمتوسطِ طويلة،ِِيفِإحدىِاملدنِالساحلية
ِكافة عن مبشاهداألِمنعزلِ  التلفازِوقراءةِالكتب.ِةحداثِمكتفياِ   

يكونِسجنيِأنِِإىلِمراحلِدراستهِمبستقبلِمبهربأِلهِأساتذتهِيفِكلِنقتصادِالالمعِالذيِتاألِنتهىِأستاذاكيفِ
 هذهِالشقةِلعقود؟ِِ

.مهابِالدينِيعلألنهِقابلِيوماِ   

لتوصل لقاءِمعهِوقدِظلِكلِهذهِالفرتةِيفِالظالل.ِليهِوطليبإِيكانِليزالِمندهشاِ   

ِكنموذجِلألكادمينيِالذينِمتِاقصائهمِيفِبدايةِأنِِخربتهِبالِمراوغةأِ ِهصعودِالرئيسِيفِسبيلاختياريِلهِجاء
ِككافةِنواحيِالياةِيفِالبالد.األِللتحكمِبالياة كادميية  

نسانِفيهِالذرِوخيشىِاألِالسنِالذيِيتوخىِ..ِتعدىشرتاطاتِولِخطوطِمحراءاستعدادِللحديثِبالِاكانِلديهِ
.هيفِروايةِقصتِأالعواقبِعلىِحدِقوله،ِوبد  

ِيهابِالدينِنائبِالرئيسِوكانتِمناظرةِمعِأحدِزمالئامعةِوكانِمِ كنتِوقتهاِأستاذِلالقتصادِالسياسيِيفِاجل
توليتِدورِأنِِقتصادِاملوجهِوتأثريِكالمهاِيفِحتقيقِالتنميةِوكانِحظيقتصادِالرِوالاألِللمقارنةِبنيدكتورِحممدِ

ِالطالبِأمرِبرتوكويلورِنائبِالرئيسِلفاعليةِمثلِهذهِغايتهاِحتفيزِعقولِضحأنِِقتصادِالر،ِوكانِظىناألِمناظر
كنتِخمطئا .ِِ..ِولكىنقتصادِالسائدةِيفِالعاملِداخلِاجلامعةاألِحمضِولِضريِيفِالديثِعنِأمناط  

ِكافةِأعضاءِهيئةِالتدريسِوطالبِقسم قتصادِيفِاجلامعة،ِوالكثريِاألِكانتِالقاعةِممتلئةِعنِبكرةِابيهاِحيثِحضر
واِلتحيةِنائبِالرئيسِالقياديِالكبريِيفِءجاِهالزبِومؤيديِسيبهنمِمنِمنتأاِكتشفتِلحقِ ِامنِالطالبِالذينِ

 الزب.



فتتاحيةِمحاسيةِقلتِفيها:اتِاملناظرةِبأبد  

حريةِساسيةِِورصِاألرمانِمنِالفِ والِ عفِمرِواسعِفهوِتعبريِعنِالضِ أنِالفقرِليسِمردِمشكلةِماديةِأنهِإِ- ِ
لالكراه.تعريضهمِأوِِالناسوهتميشِعراضِغيابِهذهِالفرصِأاِتنتجِعنِلِالقليلةِهيِغالبِ األختيارِواملداخ  

..ِنسانِاخلاصةاألِتشكيلِحياةِةِيفالريشةِجيدِِووصحيةِومستوىِمعيِةمنآِةستمتاعِحبياِاألنِالتنميةِالبشريةِتعينإ
الثرواتِبالطرقِتكديسِإىلِِمنِينزعوناألِلِيشعرِفيهاِمواطنيهاِبدرجةِعاليةِمنِنِالدولِاليتإفِنرىِساديتِوكما

ِمانِاجتماعيةِتضمنِعدمِوقوعهمأوجودِشبكةِولعدمِمنِاستثمارهاِخشيةِاخلسارةِِبدلِ وتكنيزهاِاملنحرفةِالسليمةِِو
خاطئ.قامواِباستثمارِأنِِقاعِالفقريفِ  

اِنهِملِتقعِماعةأِويالحظ بتِاجملاعةِجتنوبوتسواناِقراطياتِالفقريةِمثلِاهلندِِوقراطيِحىتِالدميِويِبلدِدمييفِأِأبد 
ِ..ِوتفسريالشماليةوكورياِِالحتادِالسوفييتوكمبودياِِومثلِالصنيِِىالكربىِوالصغِربينماِعانتِمنهاِالدولِالشيوعيةِ

ويفسحونِمشكلةِملحةِِةمواجهِيفِأخفقوانِإِقراطيةِيتمِخلعهمِوالدولِالدمييفِِالزعماءأنِِحيثذلكِبسيطِ
عليها.هلِالسلطةِمنِاجلوعِولِمنِردةِفعلِالشعوبِأموليةِفالِخوفِعلىِالدولِالشِ ِمامِغريهمِبينماِيفأالطريقِ  

ِكبريةِيفِالسوقِيسهمانِيِِوأوالِركذلكِفحريةِالصحافةِِِ ِيفِظهارِأسبابِاملشكالتِوالتوصلِللولِهلاإبدرجة
.تستفحلأنِِبدايتهاِقبل  

ِكانتإِو ِكرِبأحتقيقِيفِِتنجحالدولِالشموليةِِن ِنِذلكِيتمإفِىمنِخاللِاستغالهلاِلقدراهتاِالكرِبِىهدافِتنموية
30ِمات1961ِِو1958ِعوامِأالصنيِماِبنيِِمامِيفاألِإىلِىخاللِحتقيقِبرنامجِالقفزةِالكرِبِيففِباهظة،مثانِأب

يدىِخاصةِألِيراضاألِونقلتمنحِاملزارعنيِقسطِمنِالريةِِتِالدولةِيفأولكنِعندماِبد،ِنسانِمنِاجلوعإمليونِ

خاللِِيفِمليونِمزارعِصيين800ِوتضاعفِدخلِِائضِمنِالغذاءفنتاجيةِحىتِحققتِالصنيِاألِاِارتفعتتدرجييِ 
التاريخ.ِكربِعمليةِخفضِللفقرِيفيفِأِستِسنواتِفقط  

يزدهرِفكماِقالِفريديكِباستياِلوِملِأنِِاملفتوحِيسمحِللسالموالسوقِالتجارةِالرةِأنِِنهِيتضحِللجميعإوبالطبعِف
متِعلىِغريِرغبةِحكامهمِوالدمناركِالسالمِبنيِالسويدِأنِِذكرِمثاليوكثريِماِِاجلنود،تعربِالبضائعِالدودِسيعربهاِ

الذينِرفضواِحماربةِكالِالبلدينِِويفِِِارعنيِوالتجارالقرنِالسادسِعشرِنتيجةِللعالقاتِالتجاريةِالوثيقةِبنيِاملِزِيف



ِكالِالبلدينِعلىِعروشهمِمستقرةِجرِي اهنم،ِفتحققِالسالمِوالزدهارِللدولتنيِبفضلِهذهِالعالقاتِوحافظِامللوكِيف
 وجنواِمنِهتديدِالربِهلم.

 ردِدكتورِحممدِمسرعا :

غىنِيفِأِللفردِيالناتجِاحمللِجايلإغنياءِوالفقراءِتزدادِجبنونِفاألِالفجوةِبنيِىاملعاشِنِرِيواقعناِالعامليفِِلكنِِ-ِ
غىنِمخسةِباملئةِيستحوذونِعلىِأفرادِفيفِاألِمراألِوكذلكِمرة،30ِِدولةِحبوايل20ِِأفقرهِيفِمنِمثيلِأكرببلد20ِِ
الغنية.الدولِيفِِمنِنصفِالثروةِأكثر  

ردفِساخرا :مثِأ  

ِكبريةِلتوزيعهاِالثروةتوزيعِأنِِلكِيبدوإلِ  ؟ِالعصورِالوسطىيفِِهذاِمماثلِلدرجة  

 أجبتِهبدوء:

يتلقونِرضِلِمردِعبيدِلألِأقنان،العصورِالوسطىِكانواِيفِِوروباأِ..ِفالحنيهذهِمقارنةِظاملةِلدِكبريأنِِالقيقة-
ِكماِيشاءِدونِمعقبِولِأوِِرضِقتلهماألِميكنِملالكتعليمِنظاميِولِرعايةِصحيةِوليسِهلمِحقوقِِو تعذيبهم

مثلهم؟نِاآلِيبِووِراألِفقراءِالريفِإنِلِنقولهاِفحصدِ مراضِواألوبئةِاألِوحتصدهمِنيبِضمريأحىتِت  

جرِيفوقِنصفِأدولةِفقريةِويتقاضىِيفِِنِالفقرِنسيبِوليسِمطلقِفشخصِيعيشأنعرتفِبأنِِعندماِنقارنِفعلينا
.دولةِغنيةيفِِيعيشِالذيِهمقارنةِبنظرِيِاِمدقعاِ هذهِالبلدِيكونِفقريِ يفِِجوراألِمتوسط  

علىِأزدهارِللناسِِوالِفنحنِنتكلمِعنِأقربِالطرقِلتحقيقِأعلىِفرصماِنتكلمِعنِالسوقِالرِوحننِعند
طالتهاِحىتِمنِخاللِضمانِإمعدلتِللنموِوأسرعهاِللدولة،ِوكذلكِرفعِمستوىِمعيشةِالناسِوحتسنيِحياهتمِِو

ِمامأبوابِاألِقتصاديةِوفتحالِحصائياتِبالطبعِاللربلةالِبناءِعلىِهالتغذيةِاجليدةِوالرعايةِالصحية،ِوهذاِماِحتقق
ستثمارِاخلاصِواملنافسةِالشريفةِيفِالسوقِاملفتوح.ال  

 ردِدكتورِحممد:



ثروةِالفقراءِبقدرِضئيلِبطبيعةِوتزيدِغنياءِغىنِاألِهوِسوءِتوزيعِالثروةِحيثِيزداديفِالواقعِِولكنِماِيدثِ- 
كنونِمنِتعظيمِشياءِفيتماألِءِبطبيعةغنيااألِيكونِميزانِالقوةِفيهِلصاحلِهعيانِالسوقِاملفتوحِعلىِمصِرالالِأل
ِأكثرستهالكيةِبالقدرِالالزمِلضمانِمبيعاتِالِدراهتمقمناِلرفعِإالفائدةِالىتِتعودِعلىِالفقراءِضطرادِِواثرواهتمِب

غنياء.األِللمستثمرين  

سوقِيفِإلِِاللِالسحريِلالقتصادِاملزدهرِولكنِملِيدثِمعدلِمنوِثابتهوِالسوقِاملفتوحِِإنِقولألِناِأِ- 
سواقِيفِاألِتنظيمِالسوقِخاصةيفِِللحكومةِلدولِحتتاجِلتدخلِنسيباِبعضقتصادياتِاكانتِِِ..ِوإنمفتوح

ِةعادلوقواننيِالستغاللِحتكاراتِِوالِاِبقواننيِصارمةِضدهذهِاملرحلةِميكنِجتاوزهاِسريعِ أنِإلِِالناشئةِالضعيفة
.للعمل  

قتصاديةِيفِالدِمنِتضخمِالفوارقِالطبقيةِالِاليتِاختذتِهنجِاللربلةجراءاتِيفِالدولِالِفلحتِتلكوهلِأِ-
غنياءِوالفقراء؟األِالضرائبِالتصاعديةِتكفيِلسدِاهلوةِبنيأنِِوالالمساواةِاهلائلةِهبا؟ِهلِتظن  

وكانكِِاوادخارِ ِكثرِعمالِ األِميثلهاِبفرضِغرامةِعلىِ..ِالبعضمرِاملتفقِعليههذهِالضرائبِليسِباألأنِِالقيقةِ-
 تعاقبِالناجحنيِعلىِجناحهم!

ِخريناآلِقتصاديةِتضخمِمنِالفوارقِالطبقيةِوتزيدِمنِالالمساواةِلكنِماذاِيعنيكِمنِدرجةِغىنالِوبالفعلِاللربلة
ِكونِشخصِماِميتلكِماِيساوىِاألِعرتاضالِكنتِحتصلِعلىِكفايتكِوتعيشِحياةِهانئة؟ِماِهونِِإ خالقىِعلى

نسانِعلىِاإلِرخاء؟ِهلِاملالِشىءِسىءِيفِذاتهِليكونِحصوليفِِانِسائرِالشعبِيياكأنِِِنصفِثروةِشعبِبلد
مكافحته؟ِياِهبذاِالسوءِينبغمرِ أثروةِ  

عرتضِدكتورِحممدِقائال :ا  

لنِقنانِِوأإىلِِهباِقطاعِفسيتحولِالشعبإكانِهباِأنِِِكافةِالظروفِفدولةِزراعيةيفِِهِاِولكنِهذاِلِميكنِقبولعفوِ ِ-
ِيراضاألِيكدسِمالكِمرغمنيِعلىِالعيشِبالكفافِبينماِاِبلِسيظلونتغريِمنِوضعهمِمطلقِ أنِِاللربلةتستطيعِ
مامِالتجارةِأعيهاِابواهباِعلىِمصِرأوعندماِتفتحِالدولةِ،ِأحدولِيقاسهمِفيهاِواستهتارِجبنونِوينفقوهناِالثرواتِ

ِمثِتفقدِهذهِالدولِالناميةِقدرهتاِعلىِالتصنيعِوِتتحولاخلارجيةِفماِيدثِهوِبيعِللموادِاخلامِللبلدانِالغنيةِومنِ



مثانِوتضيعِاألِخبسأنِملِتقبضِالكومةِيدهاِعلىِهذهِاملواردِفستهدرِبإمردِموردِللدولِالغنيةِالىتِتستنزفهاِِوإىلِ
فالِيوجدِماِمينعِمائيةِجراءاتِاجلمركيةِالِ الِنِملِتطبقِالدولةإِوِجيالِالقادمةِصفرِاليديناألِفرصِالتنميةِوِترتك

علىِصناعاهتاِالناشئةِوحتولِشعوهباِِيرخصِفتقضأفضلِِوأسواقِالناشئةِمبنتجاتِاألِغراقإقوىِمنِاألِالدول
التقدم.ترتكِهلمِمالِللتنميةِِوأنِِملستهلكنيِدون  

منِِعنِامتالكِماِميكنينِفضالِ ِصالِ أمتلكِوسائلِحتقيقِالثروةِأ؟ِلِخاوِقتصاديةِوجييبالِناِالريةماذاِستفيدِو
.السمكِالكبريِيأكلينأنِِاملنافسةِالشريفةِدون  

بالرد:ِأسرعتِ   

ِقصارىبذلِإىلِِفراداألِوتدفعبتكارِالِولكنِالسوقِالرِواملنافسةِاملفتوحةِتكفلِازدهارِا،نسبيِ نعمِهذاِصحيحِ-
لِأنِِتريدِالنجاحِوحتقيقِالتنميةِاملستدامةدولةِيفِِيوالطبيعِ،والنجاحِاملهينجهدهمِللحصولِعلىِالافزِالفرديِ

ِكالصناعةِ هناِميكنِللفردِاجملتهدِوالتجارةِوالسياحةِواخلدماتِِويقتصرِاقتصادهاِعلىِالزراعةِبلِقطاعاتِمتعددة
ِككلِويثريِوينموِالقطاعِِوينموِأنِِاملبتكر اِِوليسِمنِالطبيعى..معهالقتصاد ساسِواقعِأحنددِطموحناِعلىِأنِأبد 

علىِالنموِوتساعدهاِخريِاألِتدعمِالسوقِالرِحىتِتدعمِالقطاعاتأنِِبلِجيبِعلىِالدولِالزراعيةِهرتضيلِن
ِكمالألمنِخاللِالافزِالفرديِ حيانِاألِاِيفِبعضيةِنسبيِ ِرنِكانتِضرِوإجراءاتِالمائيةِِويفِالِغراقاإلِأنِفراد،

السوقِككل.املطلوبِحيثِتضعفِالصناعةِلعدمِاملنافسةِويضعفِِيؤدىِلعكس  

نفسهاِبدعمِالسوقِالرِومحايةِِألزمتأهناِِقتِجناحِملحوظةِللدولِالناميةِالىتِحقئشتِالناقتصادياالماِميزِ
للسوقِاملمولِمنِالقطاعِاخلاصِِالعايلِبينماِتركتِالتعليمِيبتدائالِالتعليمِعلىِحقوقِامللكيةِوقامتِبالرتكيز

ِمعِحاجاتِالسوقِوطاقتهِومتِقولبةِالتعليمِالعايلِوفقِاحتياجاتِمتسقةاخلرجينيِِختصصاتِوِتِأعدادفكان
.قتصادال  

كيفِخرجتِمنِفمي،ِحيثِنِِاآلِإىلِستغربايفِفخِبكلماتِِالماسِوشهوةِالفوزِيفِاجلدلِفأسقطينِمثِجرفين
 قلت:ِ



موالِالشعبِأالفاسدونِمنِالكومةِعلىِاخلفاءِويستوىلِيفِِدِالفسادِبدرجةِمهولةملنغلقةِيتزايالدولِايفِِولكنِ-
وتتكلفِقتصاديةِالِىةِاجلدِوممنعدأوِِمشاريعِقليلةيفِِهدارباإلأوِِالسِاملباشرتببساطةِسواءِبالخوالتنميةِ

.ضعافِماِتستحقأ  

ِستبداديةِاليتِحكمتهاِحولتالِنظمةاألِولكنِضخمةولديناِمناذجِواضحةِلدولِمنغلقة،ِوهبهاِاهللِثرواتِطبيعيةِ
رضِوبيعهِاألِالغازِمنِباطنأوِِالنفطأوِِفسهولةِالصولِعلىِاملالِباستخراجِاملعادن،ِةلعنإىلِِةتلكِاملواردِمنِهب

ولكنِعندماِتضربِِسقطتِالاجةِلوضعِأطرِقانونيةِوتنظيماتِاجتماعيةِوخططِتنمويةِلتعظيمِثروةِالدولة،أ
حِمنِالشركاتِالعمالقةِالىتِتدفعِثرواتِطائلةِعلىِسبيلِجتتذبِاجلواِرِولِ أِيرضِفتخرجِالذهبِفهيفِاألِاملعاول

موالِالسائلةِالوفريةِبنيِيديهاِاألِالتنقيب،ِفتجدِالطبقةِالاكمةِوِمتيازاتِللحفرالِالرشاِوالعمولتِللحصولِعلى
ِاِوِبالتايلصاديِ فالِتتطورِالدولِاقت،ِكثروعدمِمشاركتهاِلتستأثرِحبقِتوزيعِتلكِالثرواتأمماِيدفعهاِللتشبثِبالسلطةِ

ِالدولةِحتصلِعلىأنِِاِحيثِتسقطِهذهِاملعادلةِمبادئِحقِمسائلةِالاكمِوِالشفافيةِحيثتتطورِسياسيِ ِل
التمثيلِإىلِِمناِمنِمواردهاِغريِاملتجددةِفتضعفِالاجةإتفرضِعلىِالشعبِِوِموالِليسِمنِالضرائبِاليتاأل

قراطيةِالىتِِوالثرواتِالغريِعادلِعنِالاكمِاملستبدِوِترفضِالدميالسياسيِوِتدافعِالطبقةِاملستفيدةِمنِتوزيعِ
كانِأنِِِعلىِالشعبِحرماهناِمنِامتيازِاستئثارهاِبتلكِالثرواتِالىتِستوزعِتوزيعِعادلِ إىلِِستؤدىِبطبيعةِالال

قراطية.ِوهناكِدمي  

موالِاألِقتكاملةِولِختطيطِشاملِفتنفقراطيةِعادةِماِيكونِبالِرؤيةِمِوالدولِغريِالدمييفِِيالتخطيطِالرسكماِجندِ
ِكوهناِاستعراضيةِتظهرِفيهاِالدولةيفِِالطائلة القائمنيِأوِِمشاريعِقوميةِعمالقةِلِحتققِالعائدِاملرجوِمنهاِباستثناء
ِوصيانتهادارهتاِإعباءِحيثِتتجاوزِتكاليفِأإىلِِماِتتحولِهذهِاملشاريعِاوسلطتهمِوكثريِ قوهتمِِىحِردارهتاِباألإعلىِ

.هدرِلثروتهموالِالشعبِِوأسبابِنزيفِمنِولِألرباحهاِفتتحأاملشبعةِبالفسادِ  

يبرتِالوارِفجأة.أنِِتبنيِماِقالهِدكتورِحممدِقبلأملِ  

 يكفيِهذا.

منِإىلِِنتبهأقاطعناِنائبِالرئيسِالذيِملِ ثائرا :يستطردِأنِِقبلِقبل،وجههِالذيِأمحرِغضباِ   



اِِملِأكنِأتصورِ-ِ  مربياليةِوتسهلِمهمةِاإلإلِِفكارِاليتِلِختدماألِملثلِهذهيكونِبنيِأظهرناِمنِيروجِأنِأبد 
!ِالغزوِالفكريِلعقولِأبنائنا  

ترددِهباِمزاعمِأنِِستقاللِوالنهضةالِكيفِميكنِللجامعةِاليتِنعتمدِعليهاِلتخريجِقادةِلكفاحناِالوطينِيفِسبيل
اِومنِمثِالتحكمِالتامِمبقدراتنا!أخضاعناِوهزميتناِذهنيِ إلِِاليتِلِيرادِهباِهالغربِوأكاذيب  

نائبِالرئيسِِفتحتِفميِحىتِحدجينأنِِوقدِأصبتِبالذعرِولكنِمبجردِيأقولِشيءِلتوضيحِموقفأنِِردتأ
خرسِ".ابنظرةِناريةِوهوِيقولِبصوتِمسموعِ"  

اولتِبثِالفرقةِبنيِأبناءِستعمارِوحمالِعيبلأِوهوِيلقيِخطبةِعصماءِعنِيأغوصِيفِمقعدِ..ِوبدأتخرست
 الوطنِوواجبناِيفِالتصديِللغزوِالفكري.

 كنتِأحسِمعِكلِكلمةِينطقهاِبالبلِيضيقِحولِرقبيت.

ِيدافعِعنِالرأساليةِبينماِيدافعِزميلأأنِِيمناظرةِودوِرِ..ِهياخلطورةِعلىِهذهِالدرجةِمنمرِاألِأنِاتوقعِأكنملِ
ِكانتِتتحولِلهتامِخميفِجيعلِِفعلِالرئيسِعنيفاِ ولكنِكانِردِِشرتاكيةِببساطة،الِعن ِكانِيقوهلا وكلِجلة

املنقمع.ِيهوجيفِِفواههاِواملشانقِتضحكأالسجونِتفغرِ  

.ىنِاليأسِمنِالنجاةمألوقدِِخرجتِمنِالقاعةِمثِمنِاجلامعةِمرِأخرياِ األِنتهىاعندماِ  

ِوصتينأِوِولدِلتذهبِلعائلتهاِيفِالريفولألحقائبِالسفرِهلاِعدتِأِومتاسكتِِاليتِزوجيتخربتِأِوِذهبتِملنزيل
يفِِولكنهِعنِمحاقيتالسياسيِليعتذِرِيزهدِاويعلمِيقينِ طويلةِِسنواتمنذِِيعرفينِالذيبالتواصلِمعِعميدِاجلامعةِ

.ميزِصويتأنِِمبجردِوجهييفِِغلقِاهلاتفأِههاتفتوعندماِِيرفضِلقائِاليومِالتايل  

جلسِأأنِإلِِيوملِيكنِأمامِدرسها،أاملوادِالىتِِخرآلغيتِحماضراتىِوتوىلِزميلِأولكنِِيقايفإملِيصدرِقرارِرسيِب
منتظرا .يفِمنزيلِ  

.وا.ءجاسبوعِاألِبنهاية  



مثِغطواِِيبارتداءِمالبسِمروينأ،ِيِبالسوادِفوقِرأسنيوجدتِالرجالِاملتشحِيعيناِ..ِفتحتمنِالنومِأيقظوين
مهول.مكانِإىلِِوذهبواِيبِيعينا  

فرضتهاِِاليتوالطريقةِِيزعاجإبالعتذارِعنِِأمامِحمققِشابِوسيمِبدأِنفسيدتِوعندماِرفعتِالغمامةِوج
.هالبسيطِعلىِحدِتعبرِيِستجوابِالروتيينيفِالِأللشربِقبلِالبدأريدِِطلبِماأانِوأصِرمنيةِاألِالضرورات  

بدقةِمذهلةِحىتِِختصِكلِتفاصيلِحيايتسئلةِمعقدةِأبِمطرينأحىتِِيسِالشاأِكِيلمستِشفتاأنِِومبجرد
ِكذاِقبلِيفِِللجامعةأذهبِِملاذاِملِلينأقولِوهوِيسأماذاِأعرفِِارتبكتِومل بأساءِأقاربِِعامني!ِويذكرينيوم
ِكنتراهمِيفِحيايتأبعيدينِملِ ِكلِِِنينأكتشفتِِاتوجسِحىتِأوِِالبسيطةِبالِحتفظِأعيشِحيايتِ، كنتِحتتِاجملهر

 ذلكِالوقتِولِأعلم.

أثقلناِعليكِِ:"اومعتذرِ اِمبتسمِ ِيودعينأنِِذنتِلدخولِدورةِاملياهِمرتنيِقبلأستاِولكينكمِمنِالوقتِمرِِِأدريلِ
ِكجبلِثلجِوابتسامتهِاِمصافحِ ِومدِيدهوقفِِأردأنِِوقبل"الكثريةِِسئليتأزعجتكِبأكونِأِألِأرجوِدكتور الراسخة
الرئيسِِهسسأِالذيستخباراتِالسريِالِمقراتِجهازِأحديفِِهذاِالتحقيقِكانأنِدهاِبعِ..ِعرفتلساينتكبلِ
.ِقيادتهوتوىلِ  

ِكانِهذاِيدثِجلميعِأساتذةِاجلامعةِِعنك؟كنتِمثارِشبهاتِلتجمعِكلِهذهِاملعلوماتِِِأنكوهلِتعتقدِِ- أم
 وقتها؟

ِكانِخيضعِللتدقيقِبشكلِماأنِِعتقدأِ- ِكمِاألِةاجلهازِذوِالسمعِ..ِهذااجلميع ِكانِجيمع هائلِمنِسطورية

ِكانتِكلِيفِِِالدولةِيوموظفالزبِِاِعددِمهولِمنِاملخربينِمنِمنتسيباملعلوماتِمستخدمِ  ِكما كافةِالدوائر
ِكلِوالستخباراتيةِمنيةِاألِالدوائر كنتِيفِغفلةِعنِذلكِكله،ِكشخصِعاديِِِ.ِولكين.معهِمعلوماهتاملزمةِمبشاركة

حتدثِلك.أنِِنكِلِتتوقعهباِألشياءِلِتفكرِاألِبعيدِعنِالصراعاتِالسياسيةِهذه  

.السجنإىلِِغرفةِتعذيبِمثإىلِِاستجوابِمعِشابِوسيمِبلإىلِِتنتهيالزيارةِالتاليةِللرجالِاملتشحونِبالسوادِملِ  

عفيىنِمنِذكرِبعضِالتفاصيلِحولِماِمتِقبلِ"أِايقولِسريعِ أنِِبعضِاملاءِقبلِفيهاِرتشفأِتوقفِعنِالكالمِلثواين
".كثروالضحاياِِخرىِعديدةِأمعِرواياتِِةفتلكِالتفاصيلِمتشاهبالسجنِيفِِيوضع  



سرعتِبتجاوزِتلكِالنقطةِحىتِلِتفسدِمراراهتاِأفِهاناتإمنِذكرِماِتعرضِلهِمنِِخجلِالرجلِالثمانيينحرتمتِا
قائال :ِاللقاء  

ِكانتِالتهمةِعرضتِعلىِقاضِ أوِِوهلِمتتِحماكمتكِ-ِ  صال ؟أ؟ِوما  

مريِحبكمِأمنِمثِاعتقايلِحىتِيتمِالبتِيفِمرِبتوقيفيِِواألِقيقِهوِمنِأصدرقاضىِحتأنِِالرسيةوراقِاألِماِوردِيف
تعاونِمعِجهاتِأوِِمرآوملِتكنِهناكِدلئلِتولِدخلتِحمكمةِيِقاضأيِِشاهدأملِِنينأولكنِالواقعِِهنائي،

ِيلقائإِمربرِولكنِهذاِملِمينعهمِمنِغريِاِوارتياهبمِاجلنوينخارجيةِضديِكانِسجلىِنظيفِ أوِِمعاديةِللنظامِداخلية
.112يفِالسجنِحتتِاسمِاجلاسوسِ  

ِكانِيقبعِيفِالنقطةِالعمياءِدائمِ ِاالسجنِِويف ابأراهِأملِِاِموجودِولكينكتشفتِجانبِخفيِمنِالياة ِ..ِوجدتد 
أنِِدونسخرِمنِشعارِحزيبِأوِِىوهوِجالسِعلىِاملقهِنهِقالِنكتةألِهقِبهِسنواتِعمِررِتيفِالسجنِمنِحت

ِكذلكأيعرفِ ِكانواِخمتلفنيِعنِاملساجنيِأيهِيعربِعنِِرنأيعرفِأنِِصحفيِدونِأينتقدِِراأوِِنه ِالزب،ِهؤلء
ِكانواِمعتقلنيِيفِالسجنِلسنواتِبالِعددِوبالِهتمةِوبالِاآل ملِيفِأخرينِالذينِصدرتِحبقهمِأحكامِقانونية،ِفقد

.ولِيسمحِهلمِبزياراتينِاملعتقلنيِأخروجهمِبوقتِحمددِفالِأحدِيعرفِ  

مستفهما :سألتِ  

ختفاء؟الِهلِكانِهذاِبدايةِظاهرة-  

ِما،تقاومِطاملاِهناكِمعركةِأنِِميكنكِاجلميع،كانِاملقصودِمنِهذهِاملمارسةِهوِبثِالرعبِيفِنفوسِِِنعم،ِ- 
ِكماِيأفالِيعرفِأحدِهلِِختتفيأنِِولكن رعبِاجلميعِنتِحيِأمِميتِفهذاِيكسرِيفِنفسكِكلِإرادةِللمقاومة

مصريكِبأيديناِملِ..عذابأيِِلِرسالةِأعىتِمنملساعدتك،ِبينماِتصلِملنِبالداخفالِيعرفواِماذاِيفعلونِوجيمدهمِ

أحرقناِأوِِنِمتِهناِدفناكِيفِالصحراءإاِبلِمردِرقمِيفِالسجالتِاليتِمنلكهاِولِيطلعِعليهاِغريناِِوتعدِشخصِ 
ِمتلكأنِِبدِدوناألِإىلِخراجكِمنهاإأوِِالياةإىلِِعادتكإتبعات،ِفنحنِمنِمنلكِقرارِجثمانكِيفِفرنِغازِبالِ

.شيءتفعلِأنِ  

 علقتِبصوتِمرتدد:



هله؟أعالنِإدونِِهوهلِحدثِذلك؟ِهلِماتِأحدِيفِالفرتةِاليتِقضيتهاِبالسجنِوختلصِمنِجثمانِ-  

ِكأنهِيصارعِذكرياتِ وقال:ليمةِجتتاحِذهنهِأتقلصتِمالمحِوجههِوبدا  

ِكنتِفيهِأقلِوطإبالطبعِحدث،ِحىتِِوِ-  ِكانِالسجنِالذي كماِسعتِمنِبعضِِِىخِرأةِمنِمعتقالتِأن
ِكناِمعتقلنيِبالِحقوقِولِبالِأدىنإلِِليهِمنِالتعذيبِالبدينإاملنقولنيِ دمية،ِفكانِآمعاملةِأوِِرعايةِصحيةِأننا

حيثِلِندري.إىلِِالراسِهفيأخذمعناِحىتِالصباحِِهاملوتِخيطفِكلِفرتةِأحدناِويبقىِجثمان  

 أسرعِبتجاوزِاملوضوعِقائال :

ووجدتِمديرِالسجنِيطلبينِ- ِكانتِمثِمرتِمخسةِعشرِشهراِ  أجفلتِِنينأسيِحىتِاالرسِبِينيولِمرةِينادأ،
وملِأردِمباشرة،ِبشرين مثِأخذوينِوصافحينِفراجِعينمرِباإلاألِبصدورِقليالِ  وملِِيمالبسغرفةِغريتِهباِإىلِِمهنئاِ 

ِنزلوينأقربِالعاصمةِحيثِإىلِِمالبسِصيفيةِوحننِيفِينايرِمثِوضعتِيفِسيارةِشقتِالصحراءِأعطوينأنِِعرتضأ
.مبعرفيتِلبييتِستقلِماِيوصلينعلىِالطريقِالسريعِأل  

ِكدتهجدأملِِولكينِأخرِالليلِكنتِقدِوصلتِملنزيل ِوعيِدونِصرختِمنزيلِمكانِاركامِ ِأجدِناأِوِعقليِأفقدِ،
الذينِتعرفواِعلىِبصعوبة.ِسرتىِأحدِجرياينأِمبكانِوخيربينِيهدئينِنأِقبل  

ِكنتِيفِالسجنِأوِِمعِعائلتهاِبالريفِحىتِأعودِكانتِزوجىتِقدِقررتِالسكن فعلت،ِفبينما ندلعتِاأدفنِوحسناِ 
ِكانتِزوجيتِحداهاِمنزيلإالربِوتعرضتِالعاصمةِلغاراتِعنيفةِهدمِيفِ لكنتِفقدهتمِِيبنائأبقيتِفيهِمعِِولو

يضا .أ  

شبح.إىلِِناِحتولتأِوكانِنائبِالرئيسِقدِأصبحِالرئيسِ  

ومنعتِمنِِقاريبأمعاريفِِوِوتنكرِيلِعندماِخرجتِمنِالسجنِالصغريِوجدتِنفسيِيفِسجنِكبري،ِفقدتِوظيفيت
ِكتيبالسفروالتدريسِ اِعلىِعائلتهاِحرصِ بناءِهلاِتربيهمِمعِاألِنفصالِوتركالِعلىِواتفقتِمعِزوجيتِوحظرِنشر

ِكنتيرادِمرياثيِالضئيلإهذهِاملدينةِالصغريةِأتعايشِعلىِإىلِِناأمستقبلهمِورحلتِ ويفِِالسجنِهوِحمنيتأنِِظنأِ..
كنتِخمطئا .ِِمنهِهنايتهاِولكينِيخروج  



يكمل:أنِِتوقفِلظاتِللتقاطِأنفاسهِوارتشافِبعضِاملاءِقبل  

ختالطِبهِالِيتجنبِكلِعاقلِشخصِمشبوهإىلِِهِوأصدقائهعائلتيفخرِبهِكنتِقدِحتولتِمنِأكادمييِناجحِِِ-

ِهماِيشبةِالديستوبياِيفِالروايات،ِفعندماِقامِمهابِالدينِبانقالبإىلِِاِعلىِسعتهِوكانتِالبالدِقدِحتولتحرصِ 
ِرهابِوساعدتهِظروفِالربِيفِبثِحالةِهيسرتيةِبنيِجوعِالناسالِعهدِجديدِمنِأواستوىلِعلىِالسلطةِبد

ِمنِوعشراتِ،بتهمةِاخليانةِبالرصاصِارميِ ِقتلوني ِِالوزراءِمنِمخسةِكانِِالتلفازِىفِولاألِخطابهِيلقىِكانِِفبينما
ِعلىِهمبناسبةِجلوسولِاألِهابِالدينكانِهذاِقربانِمِ مرين،ِِآعتبارهمِمتابِباردِ ِوقتلهمِبدمِ ِاعتقاهلمِمتِالزبِيقياد

 عرشِالبالدِوملِتنقطعِتلكِالقرابنيِأبدا .

ذئب؟ِهذاِبالضبطِإىلِِنهِيتحولإنسانِمعِبعضِالقرابنيِفاإلِذاقِاملرءِلمأنِِنهأغريقيةِاألِسطورةهلِسعتِباأل
ِ
 
ذئب.إىلِِهابِالدينِالذيِذاقِاللحمِالبشريِممزوجِبتوابلِالسلطةِوالتبجيلِللفعلِالدمويِفتحولماِحدثِمل  

تهِءااجراِوهلذاِقوبلتخميفِِيواقعِيوموالختطافِكانتِالسرقةِ..امنيِ أاِِوللغايةِاقتصاديِ ِيالوضعِمرتدنِكا
يفِِبالنارِوالشنقِييدىِوالكاألِعقوباتِقطع..عيبِواسعحيانِبقبولِشاألِكثريِمنيفِِِواملتعسفةالقروسطيةِالعنيفةِ

أوِِايواءِاملتخلفِاهلروبِمنِاخلدمةِالعسكريةِأووِأِذنِلكلِمنِارتكبِجرميةِالتخلفاألِميادينِعامةِوقطعِصوان
عرتاضِوسرعانِماِالِعلىِأحدِؤجيِرأنِِغريهاِمنِالعقوباتِالبدائيةِمورستِعلىِنطاقِواسعِدونِوِمنهاِاهلارب

ِكاشريِمبتورِأنِِيعتيادِفأصبحِمنِالطبيعالِحساسهمِببشاعتهاِمنِخاللاالناسِِتضاعفتِحىتِفقد تتعاملِمع
ِكِ ِيلكِالشاِيقدمأوِِاليد .تِجبهتهِبعالمةِأكسويِ نادل  

ِ"تاجرِجشع"اتِعلقِعليهاِلفتنارةِمِ اإلِعمدةأالىتِربطتِفيهاِجثثِبعضِالتجارِبِالبشعةسنواتِالربِوبعدِ
صوتِإلِِصواتأسعارِالسلعِالغذائيةِوملِيعلوِفيهاِصوتِعلىِصوتِاملعركةِملِيعدِهناكِمنِأللسيطرةِعلىِ

تفاقيةِسالمِنصتِإالاسمِفيهاِبعدِتوقيعِِهانتصاِرِأعلنِتلكِالربِالطويلةِاملريرةِاليتيفِِالرئيسِاملنتصرِالوحيد
فيهاِأحد.نهِملِينتصرِأبوضوحِعلىِ  



نِكانتِالروبِتقلبِاملنطقِإيِعنِهذا؟ِحىتِِوأالقوىِالسياسيةِواملثقفونِوأصحابِالِرِولكنِكيفِسكتتِ -
نِحدثِفسرعانِماِتعودِإليهمِبعدِزوالِإدِاجلميعِعقوهلمِفجأةِِوالوحشيةِولكنِلِيفقإىلِِالسليمِوتدفعِالناس

 العوارض.

 ردِدكتورِمنصف:

.هعمالأأوِِهستعادةِعقللِرهابِملِيرتكِفرصةِألحداإلِ-   

وملِيظهرِياللوِزِحسانِمثلِرهابِفمثال ِكاتبِومثقفِشهرياإلِمارستِالدولةِدرجةِمرعبةِمن ِخرجِمنِبيتهِيوماِ 
،ِهقتلحرقتِلدرجةِالتفحمِقبلِاليتِأِهميينيفِِالرسالةِواضحةوكانتِِعلىِجثمانهِةالتعذيبِجليِثارآأيامِِوإلِبعدِ

اِملِتكنِاجلثثِيديهمِوأحيانِ ألسنتهمِِوأتوجدِجثامنيِشبابِوشيوخِمنِاملثقفنيِوالنشطاءِوقدِقطعتِأنِِوقدِشاع
اِِتظهر الداخلِواخلارج.ِللسلطةِلِتتواىنِعنِاستعمالهِيفِيغتيالِسالحِماضالِوكانأبد   

.يستطرد"ولكنِهذاِليسِالسببِالوحيد"أنِِنصفِللحظاتِقبلصمتِدكتورِمِ   

ِأنِالناسىِفعلِالنظامِسقطِنإِستبداد،الِونئكانِأهلهاِيستمِرأنِِإلِِستبدادِيفِحكمِدولةالِيستمرأنِِلِميكن-
البالد؟ِتاريخِيفِاستقرارِوأكثرِالنظمِأقوىِالنظامِهذاِكانِِملاذا،ِواضحِسؤالِجييبوا  

جانبِلِأحتاللِحكمناِفيهاِالِاِمنطويلةِجدِ ِ..ِقروندجالِ أوِِصورةِجايبِ يفِإلِِبناءِشعبناِالدولةأملِيعرفِ
بناءِأيكرهِِ..ِهلذالبنهااستنزفتِأنِِبقرةِتذبحإلِِخالفوناِفلمِيرواِيفِشعبناأوِِالدينيفِِيتكلمونِلغتناِسواءِشاركونا

توبيسِأقعدِمزقِمِ أوِِالشارعِيفحطمِطفلِمصباحِأنِِتتعجبِ..ِفالدواعِ الكومةِويرونِهذاِالشعبِالدولةِ
.ةمبطوا  

إطارِالعصورِستعمارِليخرجهاِمنِالِتىأفقدِ..ستعمارالِخرجتِمنِرحمِالدولِاليتيفِِمفهومِالدولةِملتبسِو
فليستِدولِِ؛ولِتركتِعلىِحاهلاِيتطورتِبشكلِطبيعِيمعايريهاِوتركهاِبتجربةِمبتسرةِلِهالوسطىِومفاهيمهاِِو
ِكانتِِوسطدولِقرِوِييعرفهِالغربِولِهِالذيقوميةِحديثةِباملعىنِ ِكما ميلئواِفراغِأنِِهباِواملثقفنيعلىِالساسةِكانِية

صولِحىتِلألويرجعِِييلوذِباملاضأنِِرادأومنهمِمنِِهيلحقِبركبِالغربِبتقليدأنِِخميفِفبينهمِمنِاختارِيتارخي
صعوبةِواملفاهيمِالبالدِظالميةِِهابِالدينعليِمِ ِالدِمنِالظالمِوزادملِخيرجِالبوكالمهاِالضاللِيفِِلِيستمر



اِبلِجيبِعليهِموضوعيِ أوِِانِيكونِحمايدِ أاِوِلِيسمحِألحدِبفلمِيكنِيسمحِألحدِباعتبارهِمستبدِ ،ِوأشكالِ 
كلِوقتِوكلِحركاتهِوسكناته.يفِِِعالنِولئهِاملطلقِلهإ  

ساسِبالظلمِوالضطهادِتفسدِأخالقهاِوتذلِستبدادِوتِ الِرشيدِرضاِ"إنِالشعوبِاليتِتنشأِيفِمهدوكماِقالِ
وإذاِطالِعليهاِأمدِِ،نفوسهاِويذهبِبأسهاِوتضربِعليهاِالذلةِواملسكنةِوتألفِاخلضوعِوتأنسِباملهانةِواخلنوع

ِكالغرائزِالفطريةِخالقِموروثةِومِ األِالظلمِتصريِهذه والطبائعِاخللقيةِإذاِأخرجتِصاحبهاِمنِكتسبةِحىتِتكون
 بيئتهاِورفعتِعنِرقبتهِنريهاِألفيتهِينزعِبطبعهِإليهاِويتفلتِمنكِليقتحمِفيهاِوهذاِشأنِالبشرِيفِكلِماِيألفونه".

ِتصنفِالسلطةِالناسِوالعقالنيةِفكمامنِاملوضوعيةِوالتحيزِللتعصبِِأقربعقولِالناسِفتكونِيفِِستبدادالِويغري
ِ،اعوجِفالِيقيمونِلقِاخلالفِوزنِ األِعدوِبشكلِمطلقِيتسربِلعقولِالناسِمنطقهاأوِِدِبشكلِمطلقمؤيإىلِ

غريِعقالنيةِالصحفِقطعيةِمتحيزةِجامدةِِويفِِونأويقِرذاعاتِيفِاإلِخرينِكماِيسمعوناألِحكامهمِعلىأِوتصبح
.ولِموضوعية  

ِكانتِتقومِمحالتِلِعقالنيةِتعتقلِالناسِحيانِ أ وتقتحمِالطرقاتِيفِِوتفتشهمسجونِغريِمعلومةِيفِِوتغيبهما
منيةِلتشغلِاألِجهزةاألِمرِافتعالِمناألِأنِظنأكنتِاِِحيانِ أ..أسبابِواضحةالليلِبالِِمنتصفيفِِعليهمِبيوهتم

مرِترسيخِاألِأنِظنأكنتِاِِوأحيانِ مهيتهاِالقصوىِللسلطةِأعلىِوتؤكدِعلىِمستوىِجاهزيتهاِللقمعِوحتافظِنفسهاِ
اخلوفِمنكِتفرضِعليهمِسطوتكِِوأنِِكنِتستطيعلتراقبِاجلميعِِوأنِِفقدِلِتستطيعللرقابةِالذاتيةِعندِالناسِ

وقلوبِعلىِمستقبلهمِوخيوفوهنمِحتملِالنقدِللسلطةِأوِِصدرِمنهمِكلماتِلِتصحأنِِقارباألِنِيلومهمأب
إىلِِنظريةِيسحلِىأوقدِِربِعلىِذاتهِفيخشىِقلبِكلِشخصِحىتِيصريِهوِالرقييفِِنِتزرعِاخلوفأمهاهتمِِوأ

ذكاءِِأكثرمناِتنتجِمرمنيِإلكنِقسوةِالعقابِلِختفىِاجلرميةِِو..جرميةيرتكبِشبةِأنِِاجملهولِبالِجرميةِواضحة
.الكبريوالذنبِاِفالعاقبةِواحدةِوخيمةِللذنبِالصغريِعنفِ اِِوحرصِ ِشدأِو  

يفِِهالءِيعتقدونجدادهمِاجلِ أاخلرافاتِكِيسرِيأكادمينيِأفتجدِمثقفنيِِ؛مقتليفِِالقمعِالعقالنيةستبدادِِوالِيضرب

.املعملِوخيلعهِعلىِبابهيفِِهاِيلبسويكونِالعلمِبالنسبةِلهِقميصِ ِ،والدواءالفيزياءِيفِِاعتقادهمحرِوالسِ سدِالِ   



سفلِحيثِألِويدفعِباجملتمعبالتبعيةِالعقالنيةِِيويعادالنقدِِيالستبدادِيعادِتوجدِعقالنيةِحيثِيغيبِالنقدِِول
ملِاألِحىتِالفراشِتنتشرِفيهِالساديةِاجلنسيةِوإنزالِومتجرومصنعِكلِبيتِيفِِِةاملشوهوالعالقاتِالتخلفِوالعشائريةِ

نِالذاتِأعالءِشخرِوحطِمنِشأنهِإلاألِمناِفعلِللسطوةِوالسيطرةِعلىإبالشريكِباعتبارِاجلنسِليسِفعلِللحبِِو
 منِخاللِالعنفِوالقهر.

طموحاتهِويكبتِيؤذىِفينكفىءِعلىِذاتهِأوِِيقمعِنفسهِحىتِلِيبطأنِِستبدادىالِتمعاجمليفِِنساناإلِتعلمي
ِكافرِ ِالذيقدرةِإىلِِهويسخرِمنهاِيتحولِبؤس يعاقبِِوكأنهقهرِلمبذلةِلِوخيضعاعرتضِعليهِأنِِااِمذنبِ يعتربِنفسه

!حياةِسابقةيفِِوبقاتعلىِماِارتكبِمنِمِ   

وعندماِيفقدِالثقةِِومحاية،اجلماعةِوالطائفةِفيتوهمِفيهمِضمانةِإىلِِنساناإلِيلجىءِوتنحطوعندماِتزولِقيمةِالفردِ
غايةِالضعفِيفِِويكون،ِوضعهِةومأساويِهذهنهِعنِهولِواقعِوكلِماِيبعدِ واخلرافةِِييفِاملستقبلِيتجهِحنوِاملاض

ِكلِماِجيهلأ .علىِمنهأبقوةِِهاملثقفِخيضعِللساحرِوالعرافِوالشيخِوالقسيسِوكلِمنِيدثِكادميياألِفتجدِهمام  

ِكثريِمنيفِِِيتعاىلِعلىِاملواطننيِالذينِينجدِاملوظفِالكومويظهرِالتماهيِمعِالسلطةِوتقليدِالناسِمللوكهمِف
ِكأولِيسِِينهِصاحبِسلطةِفالِيرتضجتماعىِألالِالسلميفِِحيانِيعلونهاأل ِبالتعايلإلِِماِينبغىنهِيؤدىِعمله

ِكانتِِوكلِمؤدِ يِوحىتِالتاجرِوسائقِالتاكس..وسوءِمعاملتهمعليهمِ لعملِلِيرتكِفرصةِلستغاللِسلطةِمهما
ِكلماِزادِمنِفاألاألِحالةِرجاليفِِماأ..الدودقصىِاعتصرهاِألإلِِةتافه مرِيثقبِالعيونِوكلماِصغرتِالرتبة

ِغفريِلِتأمنِأصغرحدودِالقانونِبينماِويلتزمِنسانيةِإدميةِِوآالشرطةِيعاملكِبوالبطشِفقائدِالتسلطِإىلِِالتعطش
اِِطبقاتِاملستضعفنيإىلِِاِوخاصةِهؤلءِاملنتمنيجسديِ أوِِايأذيكِماديِ أنِ .منِالفقراءِالريفينيأبد   

ِهصالجلِأشىءِمنِأيِِنتهازىِالذيِلِيتورعِعنِفعلالِوىفِكلِمؤسسةِوهيئةِيوجدِذلكِالصنف،ِالرجل
ِواملتومهنيِمثِيعودِليتمسحِنيعدائكِالقيقيأسيظلِكالكلبِينبحِوينهشِِهئِ بِهذاِالشخصِوكافِ رِ ق ِ ..الشخصى
وعندماِتضربِالناسِومتلئهمِ..بتدخلكِوىفِظلِفسادكإلِِهمنصبإىلِِنهِملِيكنِليصلأِهخضوعِلتأكديفِِبقدميك

عدائكِأقلوهبمِويصفقونِعندماِتضربِيفِِوالولءِلكيقرِحبكِأنِِاِسوىمنِ آاِباخلوفِلنِجيدِالضعفاءِمالذِ 
ِكذلكِفعلِالرئيسِيفِبدايةِعهدأهنمِأويومهونِأنفسهمِ حيثِِهصدقائكِوحلفائكِوليسواِمردِخرافِتسوقها،



ووزعهمِعلىِكافةِاملصاحلِواهليئاتِوبدورهمِعينواِمنِأقارهبمِوأصدقائهمِِهجلبِللعاصمةِاملئاتِمنِأبناءِعشريت
 مئاتِأخرين.

أيِِنِجناحجتدِالعامةِميتعضونِمِ..ِحيثاخلوفِوجهورياتيفِبالدِالقمعِِينوعِخاصِمنِالقدِالطبقِكماِينتشر
ِكالعيبأوِِغريِمستحقِملاِهوِفيهِمنِشهرةشخصِويرونهِغريِجديرِِو يفِجوهرهِِوالفنانني،ِوذلككرةِالقدمِِِثروة

ِكلهمِِالذيمعِاملستبدِِخرآِيمتاه جديرينِبالثقةِوتقريرِمصريهمِومعرفةِمصلحةِِغريويراهمِيقدِعلىِالناس
ومصائرهم.قدارِالناسِأيفِِحتكمبالدهمِفيستبدِبالسلطةِوماِيستتبعهاِمنِثروةِِو  

منِيراهمِالاكمِلئقنيِإلِِاجلميعِتلكِالسمةِالقريةِمنهِالقدِفريىِويكتسبالشعبِاملقهورِمعِاملستبدِِيفيتماه
لهِاألِعائلةِالاكمِنصفِسكينيفِِاملكانةِبينماِلِجيدِغضاضةبالثروةِوالنجاحِِورتهِغريِجديرينِزميفِِفيدخلون
جزءِمنِدائرةِالسلطةِِجعلهمأنِِيستحقونِبتفضيلِاهللِهلمِألهنماليخوتِوالطائراتِاخلاصةِوامتالكهمِالقصورِ
.الصغرية  

نتهكة،ِتلكِاليتِختضعِملنِيأذيهاِيبطشِهبمِاجلميعِفهمِجتسيدِحيِملتالزمةِاملرأةِاملأماِأولئكِالضعفاءِالذينِ
.يستطيعِمحاييتِييذائإمنِيستطيعِأنِِويبطشِهباِولسانِحاهلا  

فرادِالذينِخيضعونِاألِبنيِالفردِوالسلطةِحيثِتقومِالسلطةِعلىِالساديةِمقابلِمازوخيةِةتلكِالعالقةِاملشوهفتقومِ
يِأمنِِنساينإيذائهمِولِترتبطِهبمِبرباطِإهناِساديةِمتتلكِسبابِألأبدونِأوِِسبابألسطوةِالسلطةِالىتِتقمعهمِب

.نوع  

غرامِجالدةِيفِِحالةِمازوخيةِيقعِفيهاِالضحيةيفِِعجابِبهِوالستسالمِلهاإلِرهابِيفرضِاملتسلطوبالعدوانيةِواإل

هانِبلِوياولِايذائهِموضعِالتبعيةِالذليلِهوِموضعهِالطبيعىِوينبحِعلىِمنِيرفضِهذهِاملذلةِوالمتأنِِاويقتنعِمتامِ 
يوشيِبه.أوِِبنفسه  

ِكاملةِبعقدِالنقصِالىتِإلِِفتجدِكلِالشعوبِاملقهورةِتتكلمِبلسانِواحدِلِيصلحنا السوطِوتصابِالشعوب
بناءِالريفِبناءِاملدنِألأِواحتقارِوالضعفاءعلىِالنساءِستهالكيِوالتنمرِالِستعراضيفِالِتظهرِعالماهتاِاملرضية

.والعكس  



يفِِاملبالغةإىلِِفيتجهِالناسِ؛ملاألِفاقآمانِيصبغِاملستقبلِبالتشاؤمِويسدِالقهرِاملستمرِوانعدامِالضِ حيثِ
ذيِأغابةِمنِالذئابِيإىلِِويتحولِالناسِمنِوالتغطيةِعلىِمشاعرِاخلوفِوالقلقاألِإىلِشباعِاجلوعستهالكِإلال

فيسقطِِدفعِشعورِاخلوفِمبمارسةِالتسلطِوالعنفإىلِِسبابِجديةِلتعودهمِالعنفِولاجتهمأاِبالِبعضهمِبعضِ 
لفاظِمثلِالشعبِاجلماهريِالعامةِمردةِمنِاملعىنِأشياءِمبهمةِوتصبحِأإىلِِاحساسِالناسِبأهنمِبشرِويتحولون

ميتصِدماءِ..طالقاإلِتتعلقِحبقوقِالناسِعلىأنِِتستخدمِعادةِيفِسياقِجلِحشديةِوشعاراتِجوفاءِدون
ناسِويضخِمكاهناِدماءِممزوجةِباخلوفِواملهانة.الكرامةِمنِشراينيِال  

بقانونِإلِِولِتعرتفالوجودِوالسعادةِيفِِخرِوحقهاآلِنسانيةإبوالعرتافِاملساواةِالقِِوِلسلطةِالقمعيةِقيمتسقطِا
ِيمرِعادأضعفِاألِقوىِمنهمِعلىاألِطغيانِوِيةِجتدِقانونِالغابةِهوِالطبيعوحوشِضاريإىلِِفتحولِالناسالقوةِ

.جعنيأمتقبلِكماِتطغىِالسلطةِعليهمِ  

شعارِزائفِخيفىِرغباتِعدوانيةِإلِِوتسحقِالبِوالتعاطفِفالِيكونِالقولِحببِالوطنوالكراهيةِتريبِالقسوةِ
ِيالفكِرِوِيواللفظِييسحقِالعنفِاجلسد..واملتامرينِعليهعداءِالوطنِأسحقِهؤلءِالذينِمنقتهمِفنسميهمِيفِِشريرة

الِيكونِفمتسلطنيِعنفاءِهباِيكسبهمِطبيعةِجديدةِفيكونِاجلميعِوجيناهتمِفاخلوفِفيغريِدمائهمِويعجنهمِاجلميعِ
هاناتِباإلِهالرئيسِيضغطِعلىِمرؤسالسيدِِوِهوعنفِواحتقارِباعتباِرعاملهاِبقسوةِأنِإلِِعنيِزوجتهيفِِالزوجِرجال

إىلِِكلههِيقدرِعلىِضربةِببساطةِفيتحولِاجملتمعِِنيضربِالصغريِألِوالكبريالعملِيفِِليبذلِاملزيدِمنِاجلهدِوالتحقري
ِكراهيةِأ ِكلِنقيصةِوِيتقرهاِفيكونِإالضعيفِفيهاِنفسهِوِينسبِِياجلميعِويزدِرميارسهِاجلميعِضدِوقهرِرض ليها
جيرتءِعلىِكلِشهوةِنفسهِِويفِِيتعاظمِالقوىِِويتجربأقربِلالحنطاطِمنِالسمو،ِِوغراءاتِوِاإلِةمواجهيفِِضفأ

رضوخ.التسلطِوِمنِالميارسونِلعبهِمريضةِواحدةِِبالِوازعِمنِضمرييشتهيهاِ  

ِكرميِ اِحرِ كناِنريدِشعبِ  لِخيضعِلالستعمارِولِلالستبدادِفجعلهِالرئيسِشعبِ أاِا اِمنِاخلانعنيِاجلبناءِخيافِأعظمِبياِ 

ِيةِوأصبحِاملواطنِاملثايلقصةِشعرِموظفِيفِالبلديفِِيقولِرايةأنِِأوِمقهىِشعيبيفِِيرفعِصوتهأنِِاالرجالِشاربِ 
هلِبيتهِحىت.أورمباِهِصدقائأِوِهالشريفِمردِخمربِيتجسسِعلىِجريان  

حيانِولكنِاألِبعضيفِِالعنفِقدِيكونِضرورةأنِِ..ِأفهماجلميعِبالدماءِييدأالعنفِولوثِيفِِورطِالرئيسِاجلميع
ِ..ِورطووجوهِاجلميعِييدأهناكِفارقِبنيِدماءِالعمليةِاجلراحيةِودماءِتسفكِلتلطخِهباِاجلدرانِوتصبغِهباِ



علىِاخلوفِمنِالعقابِوانتقامِمنِسفكواِدمائهمِِلئهمِاملبينِ ِوالدماءِواجلرائمِحىتِيضمنِيفِِممكنِعددأكرِب
وثن.إىلِِالرئيسِ..ِحتولِيذبحِاجلميعملأنِِذبحِأحدهمِسبحِالباقنيِحبمدهأنِِهليهمِحىتأِو  

أنِِيكونِهبذهِالسخونةِولأنِِالذيِملِأتوقعِأكملِالوارأنِِكنتِيفِحالةِذهول،ِأحاولِاستيعابِماِقالهِقبل
 يكونِالرجلِاهلادىءِاملالمحِاملنعزلِممتلىءِبكلِهذاِالغضب.

أستعيدِزمامِاملبادرةِوأسأل:أنِِسادِالصمتِدقائقِبينناِقبل  

ِالضخمةِالتحتيةِومشروعاتِالبنيةِوالرعايةِالصحيةِاجملاينِالتعليمِالشرتاكية؟ِالزبِجنازاتإِعنِماذاِولكنِ-
عجابِإِوِاحمليطةِواصموحسدِالعِ ِنظارأِحمطِالعاصمةِصبحتأِحىتِالربِسنواتِتوقفهاِملِالىتِوالنشاءات

.العامليةِاملنظمات  

وقال:  أشاحِدكتورِمنصفِبيدهِمستخفاِ 

وحتولِِنساناإلِضياعِفثمنهاِقيمةِأيِيعدمهاِاجدِ ِالباهظِمثنهاِنألِالطاغيةِملنجزاتِطالقاإلِعلىِقيمةِلِ-
ِبعاهةِالشعبِيصيبِ..ِالطغيانالقِكلمةِِقولِالختياروعنِعنِالعاجزينِاملنافقنيِاجلبناءِمنِجعِىلإِالشعب
الروحية.ِقوتهِهتفقدِمستدمية  

جلِأعلىِماِلِيتاجِويبددِثرواتهِجبنونِمنِِةسفاهيفِِأسطورىِنفاقيتاجِإلِةالعاملِاملتخلفِمصابِبعقدةِالوجاه
نفاقِالذىِمتِيفِمشروعاتِاأل،ِجوهره،ِإجنازاتِالزبِقشرةِحضاريةِختفىِورائهاِجاهليةاملظهرِالذيِخيفىِخواءِ

ِنِالصناعاتِولِتطوراملدنِالكربىِبينماِغاصِالريفِيفِالتخلفِوالفقرِوملِتتوطأثرتِبهِالعاصمةِِوستامظهريةِ
ِكانتال ِكانِسيحدثِلو ِكما ِالطبقيةِقرأِوِاملساواةِأمبدِالزبِفقدِرفضِ ِ،جتريِبنظامِوعدلِمورِ األِقتصادِوأشتد

ِواملنافعِاملواردِتوزيعِىفِللحزبِمهيتهاأِيفِاملتباينةِالبالدِجزاءأِبنيِيليساِوِيكنِفلمِيدولوجيأِساسأِعلىِالظاملة
ِكماِِِواملشاريع كانِيرمِاملتفوقنيِوِاملؤهلنيِمنِاملناصبِالقياديةِويهبهاِألهلِالثقةِمنِمنتسيبِالزبِوعشريةِالعامة

مدِاألِهلِاخلربةِووضعِخططِطويلةمورِالفنيةِألاألِسنادإِوِبتقييمِسليمِللفوائدِواملخاطرإلِِولِإدارةِناجحة،ِالرئيس
ستفادةِافرادِولِاألِلتميزِقصائيةِملِترتكِمالِ اإلِستعراضيةِولكنِسياسةِالزبالتحقيقِأهدافِعمليةِوليستِ

.البالدِمنِعقولِأبنائهاِومواهبهم  



ِكانِمنِاملمكنِجتنبه؟ِهلِكانِمنِطريقِإلأنِِىوهلِتِرِ-  ليهِالبالد؟إيقافِذلكِاملسارِالذيِحتولتِذلك  

يرد:ِنأِقبلةِوصمتِلربهِبتسما  

هلِتعلمِماِهوِأكثرِشيءِأندمِعليه؟ِ- ِ  

ِملِولكنهِاكافيِ ِِكانِِوالتعليمِوالتعلمِوالهنمامِبالعلمِطلبيتِعقولِتفتيحِيفِيوتركيِزِالسياسةِعنِانعزايلِيفِظننتِنينأ
ِنقدِيفِمبسئوليتهِويقومِيقفِنأِولبدِللمثقفِالشجاعةِمنِ..ِلبدملاألِةوجترعِمرارةِخيبِالبطشِمنِيميين
ترى.ِكماِِفالنتيجةِلإِوِهضمرِيِهيقبلِلِماِوالعرتاضِعلىِالسلطة  

املستقبل؟ِىالرئيسِكيفِتِرِةنِبعدِوفاواآلِ- ِ  

 تنهدِدكتورِمنصفِورد:

وملِيرتكِمنِمؤسسةِقائمةِعلىِأسسِصحيةِوأخالقيةِولِتركِللمعارضةِالياةِالسياسيةِِهابِالدينسمِمِ ِلقدِ-
البالدِِ..ِهذهعمىأيكمنِحقدِِوحتتِالطاعةالرمادِتوجدِنارِِقيادةِمعتدلةِمتارسِالسياسةِبغريِالسكاكني،ِوحتت

ِكبالونِانتفخِوملِيعدِلضغطهِالداخلىِمنِمتسعِيتح نفجارِسيكونِبالِالِذلكأنِِسوءأماِهوِِ..ِلكنهملستتفجر

.يِ قراطيةِولِحزبِقِوِوفالِتوجدِقياداتِفعالةِولِمفاهيمِسياسيةِواضحةِولِثقافةِدميِاطائلِغالبِ   

؟ستشتعلِثورةِأنتعتقدِِإذاِأنتِ- ِ  

تندلعِنرياهناِلنِأنِِوقعتِولكنِمبجردأنِِ،ستحدثِمينعِالثورةِهوِاخلوفِمنِالفوضىِالعارمةِاليتِ..ِماهذاِمؤكد-
أكثرِبكثريِفسيكونِالريقِأسرع.ِ..ِواليابسخضرِواليابساألِعلىِيقافهاِحىتِتأيتإتستطيعِقوةِ  

ِإىلِهلهاِبسببكِِصبحتِطبلِأجوفأمدمرِتسقطِالدولةِالىتِِيولكنِلِأرىِالثورةِالقادمةِسويِغريِانفجارِعشوائ
خر.آيقومِنظامِقمعىِأوِِيشاءِاهللأنِ  

ِفالستقرارِ؛عنفِودماءِجديدةِتسكبِعلىِمذبحِالسلطة،ِولِيغرنكِذلكِاهلدوءِالظاهريِلألوضاعِىسِوِأرِ لِ
ِسيكونِسقوطهِولكنِجالآِوأِعاجالِ ِامِ أِيسقطِنأِلبدِهارِ ِجرفِ ِشفاِعلىِاملبينِكالبيتِِاخلوفِعلىِاملبين

 مدوي.



 

 الش يخ َم ح م د

كانِلقائناِيفِعاصمةِأوروبيةِولكنهِأصرِأنِيكونِاللقاءِيفِمكانِعامِوقتِالظهريةِوانتظرتهِباملقهىِوسطِالعاصمةِ
قرابةِنصفِالساعةِرغمِمالحظيتِلرجالِالشرطةِالسريةِميألونِاملكان،ِقدِيبدوِهذاِإغراق اِيفِالتحرزِوالحتياطياتِ

 الساعة.ِدولةِأوربيةِتكفلِلهِحراسةِشرطيةِعلىِمدارِاألمنيةِبالنسبةِملتحدثِسابقِباسمِحزبِيعيشِيف

م عارضيِعليِم هابِالدينِِولكنِالشيخِحممدِعبدِالرازقِكانِاملتحدثِالسابقِباسمِحزبِالدعوةِاإلسالميةِأكرب
ِكجماعةِإرهابيةِيكمِعلىِمنِيثبتِانتمائهِإليهاِأوِمساعدهتاِبأيِطريقةِباإلعدامِودخلِ الذيِحلِالزبِوصن فه

عهمِيفِحربِضروسِملِيتورعِخالهلاِعنِاستهدافِقادهتمِبالغتيالتِيفِمشارقِاألرضِومغارهباِرغمِماِأثارهِم
 ذلكِمنِأزماتِدبلوماسيةِواعرتاضاتِمنِمنظماتِحقوقيةِوإنسانيةِدولية.

هابِالدينِالذيِبطشِبالزبِيفِصدامِدمويِشهدتهِمدينةِ
 
ِقدِانتهتِبانتصارِساحقِمل رياِأداكانتِالرب 

ِكاملهاِواجلماعةِذاهتاِتشظتِبعدِتلكِ جنوبِالبالدِمعقلِالزبِوانصارهِانتهىِمبذابحِمروعةِعوقبتِفيهاِاملدينة
املأساةِوانقسمِالفارونِمنِقيادهتاِخارجِالبالدِوكونواِجبهاتِمتعددةِحتملِاسهاِففقدتِفاعليتهاِوأيِقدرةِهلاِ

ِعلىِاكتسابِاللفاءِأوِتعاطفِالعاملِالذيِأمت مثِتعاملِمعِالواقعِواعرتف  عضِمنِعنفِمهابِالدينِقليالِ 
 الوجود.بانتصارهِوقدرتهِعلىِحموأعدائهِمنِ

ولكنِظلِقادةِالزبِاإلسالميِيتحينونِالفرص،ِويلمونِباليومِالذيِيتمكنونِفيهِمنِالعودةِوالنتقامِمماِجريِ
ِكقوةِمعارضةِلنظامِم هابِالدينِولكنِهلم،ِحماولنيِيفِسبيلِذلكِالصولِعلىِموطأِقدمِيفِالعاملِيع رتفِهبمِفيه

ِ.جدوى.دونِ

ِلكنِالشيخِحممدِملِيشهدِاملذحبة..



كانِوالدهِالقياديِيفِالزبِيستشعرِاخلطرِويذرِمنِالوقوعِيفِفخِالعنفِالذيِيعطىِملهابِالدينِالذريعةِاليتِ
يستكملِدراستهِباحديِدورِاجلوارِاملتعاطفةِيبتغىِلسحقهمِوبعدِانِاعتقلِابنهِالوحيدِلفرتةِقصريةِأصرِعلىِانِ

ِمعِحزهبمِفنجىِمنِمصريِوالدهِالذيِماتِاوِقتلِيفِاملعتقلِمعِأغلبِأصحابه.

يفِالربامجِالتلفزيونيةِاليتِكرسِنظامِالدولةِ معتاداِ  يفِالسنواتِالتاليةِملعِجنمِالشيخِحممدِكمتحدثِبارعِيلِضيفاِ 
ِكانتِقدِفقدتِاجلانبِاألعظمِمنِاملتعاطفةِجانبِمعتربِمنهاِملعارض يِمهابِالدينِوساعدهِانِاجلماعةِاملذبوحة

قيادهتاِوتشرزمِأعضائهاِيفِبالدِاهللِالواسعةِبالِقياداتِمستحقةِملكانتهاِبتارخيهاِالنضايلِفكانتِالفرصةِجليلِ
ِ.ساحنةِالشبابِاملتحمس

ِكورقةِمنِأوراقِاللعبِالكثريةِعلىِمائدةِ ورغمِحفاوةِالدولةِاملضيفةِوكرمهاِإلِانهِسرعانِماِأدركِحقيقةِوضعه
حيثِالصراعِعلىِالنفوذِاإلقليميِواملصاحلِاملتشعبةِاملفاوضاتِاملزدمحةِبنيِقياداتِتلكِالدولةِومهابِالدينِ

ِيتطلبِدائماِأوراقِجديدةِللضغطِواملساومة.

منِالمالئاتِاملتعددةِاليتِفرضتِعليهِأوضحِلهِضابطِالستخباراتِاملكلفِِمرذالتالشيخِحممدِِىبدوعندماِأ
ِكذلكِ برعايتهِمباِليدعِمالِللشكِأنِلِحقِلهِيفِالتذمرِوأنِالصفقةِعادلةِفكماِتسعىِجاعتهِلتحقيقِمصالها

قدمتِهلمِدولتهِمنِرعايةِومحايةِيستوجبِِقياداتِالدولةِاليتِحتتضنهمِوانِكانِجعهمِعداءِمهابِالدينِفما
ِباجلميل.منهمِالعملِعلىِمصالهاِوتقدميِفروضِالولءِهلاِعرفاناِ

ِكلمتهاِوتراجعتِاخلالفاتِاليدولوجيةِبنيِالدولةِاملضيفةِومهابِالدينِكانِ وعندماِفرضتِاملصاحلِالقتصادية
ِملصيدة.الشيخِحممدِقدِحسمِامرةِوهربِمنِتلكِالبلدِاليتِحتولتِ

ِكلِماِميلكِلرباهناِمقابلِانِيعربِبهِالبحرِيفِرحلةِغريِ وضعِنفسهِيفِمركبِصيدِحتملِمهاجرينِغريِشرعينيِدفع
مأمونةِالعواقبِومبجردِأنِخطتِقدماهِالساحلِعلىِاجلانبِالخرِمنِالبحرِسلمِنفسهِللسلطاتِطالباِللجوءِ

ِ.ليبدءِفصلِجديدِمنِحياتهِالسياسي

سنةِتسبقهِفتلقاةِاخوانهِمنِأبناءِالتنظيماتِاإلسالميةِاملختلفةِبالرتحابِوالعونِعلىِبدءِحياةِكانتِسعتهِالِِِ
جديدةِومرةِاخريِوجدِنفسهِيفِموضعِالصدارةِوقدِخفتتِأصواتِاملعارضنيِمنِالدولةِاليتِأحتضنتهِيفِاملاضىِ



ِك مقيمنيِيفِتلكِالبالدِدونِانِيرفعواِمثِحتولتِلسجنِخفيِلخوانهِالذينِارتضواِالصفقةِاجلديدةِأنِيعيشوا
لتلكِالدولةِبعدِطولِعداء. ِأصواهتمِبنقدِمهابِالدينِالذيِصارِحليفاِأسرتاتيجياِ 

فأصبحِالفرعِاألوريبِمنِحزبِالدعوةِهوِمنِميثلهِفعلياِعلىِالرغمِمنِعدمِاعرتافِفروعِاخريِحتياِيفِظلِأجهزةِ
ثِالرسيِللحزبِووجهِاإلعالميِاملتميزِلسنواتِطوالِقبلِانِيطاحِبهِبهِوأصبحِالشيخِحممدِاملتحدخمتلفةِخمابراتِ

منِمنصبةِويستبدلِبأخرِأكثرِتوافقاِمعِسائرِالقياداتِيفِالقضاياِاخلالفيةِالعديدةِوانِكانِاقلِحرصاِعلىِ
ِفلمِأحظِبفرصةِملقابلتهِابدا .ِِِويكتفيِبالبياناتِالصحفيةِالظهورِاإلعالمي

 :مبدئيبدأتِالوارِبسؤالِ

فالِيدركونِماهية ِأفكارهاِولِأيِِ- مبهماِ  يفِعصرِالداثةِالذيِحنياِبهِيريِكثريِمنِالناسِاألحزابِاإلسالميةِأمراِ 
دورِتلعبِيفِالد ولةِال ديثةِالقائمةِعلىِمفاهيمِاملواطنةِوسيادةِالقانونِوالفصلِبنيِالسلطاتِفماِهيِرؤيةِ

 جاعتكمِالسياسيةِوماِهيِأهدافها؟

 :سرعِالشيخِحممدِبالردِالاضرِيفِذهنهِفوراِ أ

ألهناِقائمةِعلىِاإلميانِ- ِكافةِإنِالتزمناِبهِبلِإنِِإننقولِِ..ِلاجلماعةِحتملِحالِ  السالمِسيحلِمشاكلنا
ثنيةِاإلسالمِإنِالتزمناِبهِسيغريِمعايريناِللحكمِعلىِاألشياءِفنرىِمبنظورِجديدِفالِنعتربِماِزرعتهِالضارةِالغربيةِالِو

نقصِولِنعتربِماِزرعهِاعالمِالكومةِشرفاِ    شرف.ىفِعقولناِنقصاِ 

 .نريدِأنِنستبدلِتلكِاهلويةِالوطنيةِالزائفةِهبويةِأخرىِحقيقيةِقائمةِعلىِاإلميان

فالقيقةِأنِهذاِالنظامِنظامِطائفيِعشائريِيفِجوهرةِيعاديِالدينِواألخالقِويكرهِأنِيتميزِاألفرادِأخالقي اِحىتِ 
لِينكشفِفسادهمِواستبدادهمِوهلذاِفهمِيتاجرونِبألفاظِالرياتِالشخصيةِلتيسريالحناللِوالفسادِاألخالقيِ

وألفاظِالشرتاكيةِلالستيالءِعلىِأموالِالن اسِاخل اصةِوالع امةِوادخاهلاِىفِمنظومةِمغلقةِوحدهمِمنِيستفيدونِهباِ
ِكاملستعمر ِيريدِالنتاجِوالستثمارِولكنه   .يستأثرِبثمارهِولِيرتكِملنِحققواِهذهِالثمارِإلِالفتاتِمثلهم



بينماِحننِنريدِأنِنكونِأحرارِحق اِيفِإعالنِدينناِواعتقادتناِىفِالص وابِواخلطأِبالِخوفِوحننِأقدرعلىِمحايةِ
ضطهادِإنِملِيوافقوهِاألقلياتِألنِدينناِيأمرناِحبمايتهمِولكنِالنظامِلِيميِاألقلياتِوإمناِيبتزهمِبتخويفهمِمنِال

 .علىِشرورهِوآثامهِويسكتونِعنها

إنِغايتناِإقامةِمتمعِمتوازنِلِيسحقِفيهِالفردِالطائفةِوحترتمِفيهِالطائفةِحقوقِالفردِولِتسقطِفيهِاألخالقِيفِ
 .صراعِالطبقاتِوالفئاتِعلىِالثروةِواملكانة

ندعوِإىلِحتكيمِالشريعةِاإلهليةِفأمناِننفيِعنِأنفسناِإقامةِمتمعِمساواةِوحقوقِوأمةِواحدةِمتماسكةِوحنن ِإذ ِ
ِاأليدولوجياتِالزائفةِوندعوهمِإىلِكلمةِسواءِحتفظِعلىِاجلميعِحقوقهمِومكتسباهتمِوينعمِفيهاِ وعنِبالدناِرجس 

اءةِطوائفهمِباألمنِوالريةِوتقومِعلىِرعايةِمصالهمِحكومةِراشدةِمنِاملشهودِهلمِباألمانةِوالكفِبشىتاجلميعِ
ِكم اِحتمىِمواردِالدولةِويسعىِإىلِتعظيمِالستفادةِمنهاِ وحترتمِعقائدهمِوملكيتهمِالشخصيةِوحتميِحقوقهمِهبا

 .جلميعِالشعبِلِأنِتستأثرِهباِطائفةِممقوتةِمنِاملتسلطني

ونظامِقويِِولكنِالزبِالاكمِيقولِإنِهدفهِنفسهِالشىءِتقريبا !ِإقامةِمتمعِموحدِاهلويةِقائمِعلىِالوطنيةِ-
يتصدىِللتدخالتِاألجنبيةِويكفلِللبالدِسيادهتاِالتامةِوحريةِقرارهاِومباِيققِإرادةِالشعبِككلِوآمالهِيفِ

 !الستقرارِوالزدهار

 :ردِساخراِ 

 وهلِفعلِهذاِالزبِالفاشيِأيِشيءِيتوافقِمعِالشعاراتِاليتِيرددها؟ِ-

اللص وصِوالسف احنيِاملتعطشنيِللدماءِوالدستورِإىلِمردِِالسلطةِاليتِحزبتِاجليشِوحولتِحزهباِإىلِجتمعِمن
ِكوميديةِوالستفتاءاتِالىتِخترجِدائماِبنتيجةِ كنكتةِمكررةِسخيفةِاستهزاءِبالدميوقراطيةِالىتِيتشدقونِِِ%99ورقة

ف اِللخضوعِهباِليستِإلِعصابةِمرمنيِلِيقِهلاِالديثِعنِدولةِووطنِويالبجاحتهمِعندماِجيعلونِالوطنيةِمراد
 .هلم

تلكِالطائفةِاجلهنميةِليسواِأكثرِمنِمرياثِاملستعمرِالذيِملِخيرجِمنِبالدناِإلِوقدِزرعِوسطناِهؤلءِاملخربنيِ
ِسهل ِالنقيادِيسريِ ليمنعونهِمنِالعودةِألصولهِالضاريةِوالنهضةِعلىِأساسهاِفيكونِدائم اِىفِموضعِالتابع 



ِكانِمؤسسوهِشرذمةِمنِالتحكم،ِفقدِنشأِهذاِالزبِيفِظلِ ِكناِجناهدِلستقاللِبالدنا الستعمارِوبينما
ِكناِنقتلِ الطفيلينيِم د عيِالثقافةِلِيفعلونِإلِاجلدلِالعقيمِجبلساهتمِعلىِمقاهيِوباراتِوسطِالعاصمةِوبينما

ِكانتِاألبوابِتفتحِهلؤلءِوأمثاهلمِألهنمِملِيكونواِأعداءِالستعمارِوأمنا همِأبنائهِالذينِِونعذبِيفِالسجون
صنعهمِعلىِعينهِحمملونِبثقافتهِوفكرهِليمنعواِقيامِدولةِإسالميةِعلىِأسسِصحيةِوعادلةِتوجههاِإىلِاختاذِ

 .املواقفِالصائبةِتارخيي ا

ِالشخصيةِوهمِأكثرِمنِينتهكهاِولِي راعيِح رماهتاِويدثونكِعنِالدولةِالديثةِوهمِ هوِيتشدقون ِبالريات 
ِكشفِوجوههمِيفِحواجزِاملدنِبالِداعيِإلِإذلهلنيفصلونِمنِي ض ِي صليِمنِعملهِوي رغ مونِالنساءِعلى  .بط 

ِإهنمِأصحابولكنِعندماِتقولونِنريدِأنِحنكمِالشريعةِيربزِالسؤالِماذاِتقصدونِبالشريعة؟ِخمالفيكمِيقولونِ
  !الرؤيةِالسليمةِلإلسالمِوإنِرؤيتكمِللدينِم تطرفةِوقائمةِعلىِأسسِخاطئة

 :قاطعينِممتعضاِ 

سيدِآدمِولكنِماِهيِديانتك؟ِ-  عفواِ 

مثِجييونِعلىِأسئلتكِبناءِعلىِتصورهمِملاِيالئمِعقليةِهذاِالتصنيف،ِوأناِ أغلبِالسياسينيِياولونِتصنيفكِأولِ 
 :لِأحبِأنِيصنفينِأحد،ِفحاولتِأنِتعكسِنربةِصويتِالحرتافيةِقدرِاألمكانِوأناِأقول

علىِص فحاتِج ريدةِأوروبيةِوالغالبية ِالعظمىِمنِقرائهاِليسواِمسلمنيِوأحاولِأنِأطرح ِِسي نشرهذاِاللقاءِ ِ-
 .األسئلةِاليتِجتولِخباطرهمِوأنِملِتعكسِأرائيِالشخصيةِبالضرورة

اِقبلِأنِجييبِعلىِس ؤايل  :هزِرأسهِمتفهم 

أنِماِيسمونهِرؤيتهمِلإلسالمِلِتعدوِحماولةِحتييدهِوإلغاءِتأثريهِيفِالشأنِالعام،ِأهنمِيريدونِأنِيقلصواِاإلسالمِِ-
زمةِشعاراتِترددِب ر وت ينيةِلينتهيِإىلِفلكلورِشعيبِينتقلِمنِ إىلِممارسةِفرديةِلطقوسِمفرغةِمنِاملعىنِوِإىلِح 

بينِعلىِالع قيدةِاخلالص ةِبفكرةِصدارةِالياةِوالعقولِوالقلوبِإىلِاملتاح
 
فِوالذكرياتِويريدونِاستبدالِولءِالدينِامل

ِدينناِوِ الد ولة ِباملفهومِالذيِابتدعهِالغربِولنكونِمواطننيِص النيِج ديرينِبالياةِيفِوجههِنظرهمِفعليناِأنِننس 



التمسكِبدينناِفهوِالائلِالوحيدِبينهمِوبنيِنعبدِدولتهمِالظاملةِورموزهاِالزائفة..لِيريدونِمن اِإلِأنِنرتاجعِعنِ
ن اِبالِجريرةِأمامِ ِكيفماِشاءواِويذحبونِمنِيشاءونِم  ِكيفماِشاءوا،ِويوجهونا حتويلناِإىلِأمهِمنِاألغنامِيستخدموهنا

 .أعنيِالباقنيِبالِاعرتاضِمنهمِولِاستنكار

 :بنربةِواضحةِقلت

ِاِ- ِكانتِولكنِماِيقولونهِهوِأهنمِينحازونِملشروع  لدولة ِالوطنيةِاليتِلِتفرقِبنيِمواطنيهاِحبسبِعقيدهتم،ِومهما
أخطاءهاِفهيِمتثلِاهلويةِالوطنيةِاجلامعة،ِبينماِأنتمِتنحازونِملشروعِدولةِدينيةِتقيمِترتيبِاجتماعيِعلىِأساسِ

 .طائفي

 :تنهدِمثِرد

يقول:"ِتنتهيِحماولةِاإلنسانِللتمردِعلىِاهللِِهناكِمقولةِلريتشاردِلوينثالِأعترب هاِأبلغِتعبريعنِهذاِالوضعِحيثِ-
منها ِكاملةِللدولة،ِفقدِأمثرتِحماولتهِخللقِجنةِعلىِاألرضِيفِإجيادِجهنمِبدلِ    ."يفِعبودية

ِكوهناِأصنامِحديثة،ِمثلماِر فعتِأنصابِاجل اهليةِرفعتِهذهِ اهلوياتِالقوميةِوالوطنيةِلِتعدوِيفِحقيقةِاألمرِمرد
تهاِالقِواإلنسانيةِوالدينِوكلِمعاينِاخلريِىفِالناسِمقابلِأوهامِولءِوانتماءِبالِحقالشعاراتِلي ذ  .بحِحت 

فقدِحولتِالع لمانيةِالولءِوالرباءِوالتأخيِاإلمياىنِإىلِالوطنِوالقوميةِوالطبقةِفجعلتِالدولةِإهل اِمنِدونِاهللِوبينماِ
ِالكفرِوجحدِوجودِاهللِذاتهِوخيانةِاإلميانِ تعاقبِعلىِخيانةِالدولةِباملوتِوتستبشعِأنِخيونِاملرءِماِأسوهِأباحت 
أنِخيونِربهِوخالقه   .وطنهِزور اِبينماِلِجتدِأشكالِ 

ِكتقسيماتِإداريةِوتوزيعِملناطقِالنفوذِبنيِاملستعمرينِفكيفِ فهذهِاألوطانِاملخرتعةِرسهاِالستعمارِفوقِخرائطه
قةِبلِونقاتلِبعضناِالبعضِعلىِتلكِاخلطوطِالىتِرسهاِأعدائناِاملستعمرونِإذاِرحلواِلِتلتئمِتلكِاألراضيِاملمِز

  !ونصرِعلىِأهناِحتددِوطنناِ 

مثِيطلبِمنكِأنِتكونِوطني اِحقيقي اِأنِتكونِعلىِاستعدادِأنِتضحيِحبياتكِمنِأجلِالوطنِوتقتلِمنِيقولونِ
ِبالفخرِ  ِزائف  ِبارد ِواحساس   وثنيةِأكربِمنِذلك؟ِ..ِأيِ لكِأهنمِأعداء ِالوطن ِبدم 



 :حاولتِإخفاءِاستنكاريِبالِجدوىِوأناِأقول

 !إذاِفأنتمِترفضونِفكرةِالدولةِالوطنيةِذاهتاِ-

 :دعىنِأوضحِلك"ِردِالشيخِحممدِوهوِيعتدلِيفِجلستهِقبلِأنِيستطردِقائالِ "

ملِأساسيةِهيِوحدةِاللغةِالقوميةِاليتِحتولِمموعِمنِالناسِإىلِشعبِينضويِحتتِلواءِدولةِتقومِعلىِعواِ ِ-
والتاريخِواألرض،ِوحننِعلىِهذهِاألرضِنتكلمِنفسِاللغةِوأغلبناِيدينِبدينِاإلسالمِمتشبعنيِبثقافتهِوإنِفشىِ

فالنظامِالسياسيِِ..ِفلهذابينناِالفسادِبسببِالستبدادِوأعالمهِالذيِيضِعلىِاحناللِاألخالقِوتارخيناِواحد
ِكرتاثِِجيبِأنِيقومِعلىِأساسِالشريعة اليتِتنظمِحياةِالفردِواجملتمعِواألسرةِوتقومِعلىِأساسهاِاألمةِونتشاركها

 .جعناِقبلِأنِيفرقناِالستعمارِويرسمِحدودِومهيةِيفرضهاِعليناِونظمِسياسيةِويفرضهاِعلينا

مدهاِفإنِوهذاِالنظامِالسياسيِجيبِأنِجيعلِنصبِعينيهِوهدفهِاألوىلِوحدةِالمةِاإلسالميةِوإعادهتاِلسالفِ
ِكتعددِالغرفِيفِالبيتِالواحدِجيمعهاِاإلخاءِوالرصِعلىِ تعذرِذلكِوتعددتِالدولِاإلسالميةِفليكنِفتعددها

 .مصلحةِاجلميعِوإنِقسمتهاِدواعيِحسنِاإلدارة

التارخييةِالتارخييِاملنطقيِألمتناِوليسِحماولةِتقليدِالغربِصاحبِالتجربةِِهذاِهوِالتطورِالسياسيِالطبيعيِواملسار
املختلفةِعناِمتاما ،ِفاألوربينيِاخرتعواِاهلوياتِالقوميةِألكسابِدوهلمِشرعيةِوخداعِعامةِالناسِليقاتلواِيفِحروبِلِ

ِكماِأفرزِمنِ ناقةِهلمِفيهاِولِجلِكادواِأنِيفنواِالبشريةِبسببهاِعندماِأفرزِوعاءِالقوميةِاألفكارِالنازيةِوالفاشية
 .رِاستعبادِالشعوبِوالسطوِعلىِثرواهتاقبلهاِاإلمربياليةِوبِر

جالِالعامِم رار اِعلىِيدِالستعمارِمثِعلىِيدِعمالئهِمنِاملستبدينِ
 
ولكنِماِحدثِهوِإقصاءِاإلسالمينيِمنِامل

الذينِبذلواِقصارىِجهدهمِيفِتضليلِالناسِوتزييفِوعيهمِفتجاهلواِتاريخِالبالدِاإلسالميِكأنهِملِيقعِوأصبحِ
ِالفرصةِلتشويةِالرتاثِوالفقهِتارخيناِينحصرِ فيماِقبلِامليالدِوماِبعدِجلوسِالرئيسِعلىِعرشهِوتركواِلكلِمغرض 

اإلسالميِبدعمِحكوميِواضحِىفِحماولِحملقِاهلويةِالسالميةِللشعبِفأصبحِالسنيِهوِاملعتديِعلىِيزيدِوِ
ِمتعصبِمستبدِوأبوِحني فةِفاسدِالعقيدةِوالشافعىِخمتلِأصبحِمعاويةِطامعِىفِسلطةِوعثمانِخمتلسِولصِوعلي 

 .ومالكِمنافقِوأمحدِجاهل



 :يلِتعليقِبسيطِقبلِأنِأكملِأسئليتِقلتِله

هناكِفارقِكبريِبنيِالوطنيةِوالشعوبيةِرغمِالتشابهِالظاهرى..الشعوبيةِحتيزِمردِعنِالسِاألخالقيِوالعقالنية،ِ ِ-
ريِألهلهِوبالده،ِوليسِمنِالعدالةِالتسويةِبنيِهذاِموضوعيِقائمِعلىِحبِاملرءِاخلِبينماِالتحيزِالوطينِحتيز

اجلهالةِوكراهيةِاألخرينِبالِأسباب،ِفالشخصِالوطينِهوِمنِميتلكِالوعيِِءوالتعصبِاألمحقِالقائمِعلىِاستمرا
ِأنِالقولِبأنهِلِأفضلِمنِساستناِولِأعظمِمنِبالدناِهوِذاتهِالقولِلِأفضلِمنِ األخالقيِالذيِجيعلهِيدرك 

 .راتنا،ِحيثِأنِانتمائهِلوطنهِلِيفقدةِمتييزهِبنيِالص وابِواخلطأِوموضوعيته،ِفالِجيبِأنِخنلطِبينهماعاه

أماِالسؤالِفهوِعنِطبيعةِتلكِالدولةِاليتِتطمحونِإلقامتهاِفاجلميعِيعلم ِأنِاإلسالمينيِليسواِدميقراطينيِوإمناِ
اِإىلِأسطورةِاملستبدِالعادلِبين يلتهمِمتيلِدائم  ماِتنفرِمنِأفكارِالفصلِبنيِالسلطاتِوسيادةِالشعبِواليتِهيِخم 

 .غربيةِلِتالئمِعقوهلمِولِثقافتهمِأفكارِجوهريةِيفِبناءِالدولةِبعصرناِوجيدوهناِأفكار

 :ردِالشيخِحممد

علىِإنِالضارة ِالعربية ِاإلسالميةِمتيزتِعنِسائرِحضاراتِالعاملِأهناِحضارةِفقهيةِاعتمدِفيهاِاملسلمونِ ِ-
فاألحكامِاملستمدةِمنِ..الكتابِوالسنةِوماِاستمد ِمنهماِيفِمواجهةِالرتاثِالضاريِوالقانوينِلألممِاليتِدخلوها

القرآنِوالسنةِتضخمتِمعِالوقتِوالتجاربِباستعمالِالقياسِواملصاحلِاملرسلةِوسدِالذرائعِوغريهاِمنِالوسائلِ
ةِفأصبحِميكنِالقولِبالِمبالغةِأنهِلِتوجدِحركةِولِسكونِالعقليةِحىتِغطىِالفقهِاإلسالميِكلِمناحيِاليا

ِتستمدِ ِهذاِالنبع  بدونِحكمِفقهيِجيعلهاِتقعِيفِتصنيفِالاللِأوِالرامِأوِاملندوبِأواملكروهِأواملباحِومنِفيض 
رِالغريبِفأهلِالقانونِالقواننيِاليتِتطبقِيفِالدولةِويتقبلهاِاجملتمعِألهناِتالئمِثقافتهِوأحكامِديانتهِوليسِهذاِباألم

يعرفونِأنِمصادرِالقاعدةِالقانونيةِهيِالدينِوالعرفِومبادئِالعدلِواإلنصافِوالتشريعِالذىِينشأِملواجهةِخطرِ
  .أوِحتقيقِمصلحةِللمجتمع

ِكانتِحرةِمستقلةِالقرارِفقوانينهاِستكونِمعربةِعنِثقافتهاِومصالهاِولذلكِ وهكذاِفالشعوبِاإلسالميةِإن
أنِتكونِقوانينيهاِمستندةِعلىِالشريعةِحبيثِيتخريِمنِاآلراءِالفقهيةِماِيققِمصاحلِاجملموعِوإماِغريِِفالطبيعي

ِكفلتهِألجيالِمنِقبلهم ِكما  .املسلمنيِفيتمسكونِحبقهمِيفِاملواطنةِالذيِكفلتهِهلمِالشريعةِاإلسالمية



 :علقتِمبتسماِ 

ِقناع تكم؟ِوهِ- وِأمرِغريبِأنِتعلقِحقوقكِوحرياتكِعلىِأوامرِونواهيِوماذاِالذيِيضمنِهلمِحقوقهمِخبالف 
دينِلِتعتنقه!ِوخالفِالدينِيفِحدِذاتهِمظنةِالعداء،ِفكيفِأؤيدِمنِيرىِعقيديتِباطلةِجيبِحموهاِوتصحيحهاِ

  يفِحكميِوتوىلِمقاليدِاألمورِيفِبالدي؟

 البتسامة:مثِعقبتِبذاتِ

ِكانِسيختلفِحبسبِإجابيتحىتِأنكِسألتينِعنِديانيتِمنذِدقائقِوأظنِ ِ-  !حوارنا

قبلِأنِجييب    :ملِيظهرِعليهِالغضبِكماِتوقعتِوإمناِأطرقِيفكرِقليالِ 

أنِحالةِعدمِالثقةِبنيِاإلسالمينيِوغريهمِسببهاِاألوحدِ ِ- ِكنتِمقتنعاِ  هذهِمسألةِهامةِبالفعل،ِلفرتةِطويلة
 .الربِاإلعالميةِاليتِشنتهاِاألنظمةِالستبدادية

ذاتهِتعرضِيفِالعصرِالديثِهلجمةِعنيفةِعلىِيدِالدولِامللحدةِحيثِوألولِمرةِيفِالتاريخِاملعروفِيصبحِالدينِ 
غالبيةِالبشرِرسي اِعلىِاألقلِم لحدينِتبع اِلدوهلمِاليتِشنتِحرب اِعنيفةِواجراءاتِقمعيةِمتعسفةِضدِالدينِ

 .واملتدينني

ِأرىِلزوم ِكافةِاألطرافِعلىِِولكنِمعِالوقتِتغريتِقناعايتِوأصبحت  ِالدستوريةِاليتِتلزم ِاجلميعِوتضع الضمانات 
والكثريِمنِاملرونةِإلظهارِحقيقةِالرغبةِيفِالعيشِاملشرتكِسواءِمعِمنِ قدمِاملساواة،ِوإن ِبناءِالثقةِيستلزمِوقتاِ 

ِ.خيالفونناِيفِالعقيدةِأوِخيالفونناِيفِالرأي

 باغتهِبالسؤال:

 باسمِالزب؟ِوملاذاِفقدتِمنصبكِكمتحدثِ-

 :أجفلِللحظةِقبلِأنِيرد



ِرمباِيكونِأقدرِقدرةِمينِعلىِ ِ- كلناِيؤديِواجبهِبقدرِطاقتهِولِأحدِيستمرِيفِوظيفةِلألبد،ِتركتِمكاينِلزميل 
 الزب.التعبريِعنِأفكارِ

  :رددتِمبتسماِ 

ِكماِينبغي؟ ِ-  وماِهيِأفكارِالزبِاليتِملِتعربِعنها

خرِواليتِعدتِليرباليةِهيِالسببِيفِثورةِأعضاءِملسِشورىِالزبِعليكِواهتامهمِأليستِتصرياتكِبقبولِاآل
 .لكِأنِطيلةِاملكوثِيفِأوروباِوخلطتكِبالعلماننيِقدِأنعمتِجلدك

 :جتاهلِالشيخِحممدِنربيتِالساخرةِوردِقائآل

ِآخرِوأمرِطبيعيِِ- جيدينِاجلميعِموفق اِِلأليسِبالضبط،ِهناكِخالفاتِيفِالرأيِبالزبِكماِتوجدِيفِأيِحزب 
يفِكافةِتصريايت،ِوهذهِوظيفةِالشورىِأنِيتداولِاملخلصنيِالقضاياِواملواقفِاملختلفةِويدلِكلِمنهمِبدلوهِويعلنِ

 .ماِيراهِاألقربِللصوابِورضوانِاهللِوحتقيقِمصلحةِاجلماعةِوالبالد

 فقلت:أسرعتِبطرحِسؤالِجديدِ

ِ..ِفأولِ نيِكبديلِللدميقراطية،ِهناكِالعديدِمنِاألسئلةِاليتِتدورِحوهلاخبصوصِالشورىِاليتِيطرحهاِاإلسالمي ِ-
ياسيةِمعينةِفكيفِتفرضونِعلىِ سلمنيِلديهمِرؤيةِس 

 
اعةِم نِامل ي ثارِاعرتاضِمبدئيِأنكمِلِمتثلونِاإلسالمِوإمناِج 

ِكانتِسائرِالناسِاختياراتكمِباعتباره اِالش ريعةِاإلهليةِواجبة ِالتباع؟ِفأنتمِختتل فونِعنِسائرِاألحزابِاملدنيةِاليتِأيا
م ِم عارضيهاِبأهنمِ يِوالص وابِالديينِوت ص  أيدولوجيتهاِلِتدعيِأهناِتطبقِصحيحِالدينِوتربطِبنيِالصوابِالسياس 

جتمعهمِ ِوإمناِهمِضالنيِد يانةِأيضا !ِفماِقيمةِالشورىِبنيِأناسِمتفقنيِعقيدةِوفكراِ  ليسواِفقطِعلىِخطأِسياسي 
رؤيةِواحدةِداخلِجاعتكمِبالنسبةِملنِهمِخارجها؟ِفمنِختتارونهِجمللسِالشورىِختتارونهِعلىِمعايريِمعينةِلِتتوافرِ

 .لغريِأعضاءِجاعتكمِالذينِلديهمِمعايريِأخرى

بارتياحِوكانِهذهِ   ِكماِتوقعتِبلِكانِينصتِمتأمالِ  كنتِأراقبِمالمحِوجههِوأناِاتكلمِوملِيبدوِعليهاِالتذمر
 قائال :الكلماتِدارتِيفِذهنهِمنِقبلِمثِردِ



المةِاإلسالميةِلِحتتاجِألئمةِمعصومنيِفكماِقالِابنِتيميةِ"ع صمة ِاألمةِتغينِعنِعصمةِاألئمة".ِوماِِ ِ-
ِبالنص رِفنحنِلِِنقدمهِللناس ناِبالتباعِوأحق  هوِاجتهادناِوهوِأفضلِماِقدرناِعليهِفمنِأتىِبأفضلِمنهِفهوِأوىلِم 

ِكماِيقولِأصحابِال تميةِالتارخييةِمنِاملاركسيني  .ندعىِأنناِم عصومنيِأوِأنِرؤيتناِهيِاللِالنهائيِاملطلق

 :توقفِللحظاتِقبلِأنِيكمل

ِكبريِمنِالتعدديةِحتتاجِقدرِأكربِمنِاملرونةِوالتسامحِمعِوبشكلِشخصيِأعتقدِأنِاجمل ِ- ِاليتِحتويِقدر تمعات 
ِكأحدِاملشاركنيِوالفاعلنيِيفِاجملتمعِميثلِفئةِمنهِويعربِعنِ اخلالفِوأنِأيِحزبِإسالميِجيبِأنِيقدمِنفسه

ِكلهِبصبغتهِفالتجربةِعلمتناِأنِحماولتِاإلسالميني جلمعنةِاجملتمعاتِحيثِتنتشرِِأفكارهاِلِأنِياولِصبغِاجملتمع
ِكلهِوليسِفقطِتسيطرِعلىِالكمِبهِحماولةِسيئةِالعواقب  .جاعتهمِلتبتلعِاجملتمع

 :أسرعتِبالتعقيب

تكتسبِاألفكارِقوهتاِعندماِتتحولِلقواننيِملزمةِمنِخاللِِ..ِحيثإذ اِفأنتِتعتقدِيفِمبدأِسيادةِالشعبِ-
ِككلِعنهاِبغضِالنظرِعنِموافق  !تهاِألراءِفقهيةِأوِأحكامِشرعيةِمنِعدمهرضاءِالشعب

 :بلهجةِحاسةِقال

ليسِبشكلِمطلقِبالطبع،ِأصولِالدينِوالعقيدةِليستِحملِنقاشِولِختضعِلقوةِاألغلبيةِوإمناِهيِثابتةِألنِاهللِ ِ-
للِويرمِوليسِالناسِوإماِماِدونِذلكِمنِمسائلِتشريعيةِوإداريةِفهيِمنِحقِعمومِالناسِ يتشاركونِوحدهِمنِي 

 .القرارِفيهاِحبسبِماِيرونِاألصلحِهلمِبالِوصايةِعليهمِمنِأحد

كنتِأعرفِأنِسعهِالشيخِحممدِجيدهِيفِأوساطِغريِاإلسالمينيِباعتبارهِرجلِمتفهمِيستطيعِقبولِحجةِاآلخرِ
ِكانِأكثرِمماِتوقعتِفتابعت  :ويعرتفِحبقوقهِأكثرِمنِغريهِمنِاملتشددينِولكنِهذا

ِِ..ِفإنكلماتكِتنفيِأغلبِاملخاوفِاليتِسببتِالتحفظِضدِاخنراطِاإلسالمينيِيفِالعملِالسياسىِِالقيقةِأن ِ-
ِلغريكِحبقوقِاملواطنةِوالرياتِاألساسيةِفلكِِ عليهِوتعرتف  كنتِتريدِاملشاركةِباعتباركِجزءِمنِاجملتمعِولستِق يماِ 



هذهِالكلماتِذهنيةِأغلبِاإلسالمينيِأمِأهنمِِكلِالقِيفِاملشاركةِالسياسيةِيفِإطارِدميوقراطيِولكنِهلِتعكس
  ليزالونِيرونِالقطيعةِاأليدولوجيةِواملعرفيةِالتامةِبنيِالقلةِاملؤمنةِواجملتمعِاجلاهليِنقطةِانطالقهمِوأساسِعملهم؟

هناِوكذلكِفالواقعِأنِاألحزابِاإلسالميةِهيِيفِالنهايةِأحزابِتصيبهاِأمراضِالتحزبِوالستقطابِوبقوةِأكربِأل
ِكانواِإسالمينيِمثلهمِوقدِرأيناِاجلماعاتِاإلسالميةِ تعتمدِعلىِالدينِوتريِأعدائهاِالسياسينيِأعداء ِللدينِوإن

ِدامية ِيفِدولِعديدةِفهلِهناكِمنِضمانةِملنعِتكررهذا؟ِِتتناحر راعات  ِكوسيلةِِِوإلوتدخلِيفِص  يستعملِالدين
لىِالطائفيةِوالتحريضِالديينِوجحدِحقوقِاملخالفنيِوالتعسفِكوسيلةِللبطشِباملعارضنيِوتكوينِشعبيةِقائمةِع

 ضدِأصحابِاآلراءِاملغايرة؟

 :تنهدِقائالِ 

لِضماناتِلشىءِ- الوحيدةِهيِتوافرِحالةِالرغبةِيفِالعيشِاملشرتكِوحسنِالنواياِبنيِكافةِِ..ِالضمانةنظرياِ 
طرِفتنةِالسلطةِوإفسادهاِملنِيوزهاِدائماِ األطرافِالسياسيةِفتنتجِثقافةِمتساحمةِبالِتعنتِضدِأحدِولكنِخ

 .حاضر

 :حاولتِأنِتكونِابتساميتِودودةِقدرِاإلمكانِوأناِأقول

هناكِبعضِاحملاولتِلدرءِتلكِالفتنةِوجتنبِفسادهاِمنِخاللِاستقاللِالقضاءِواألجهزةِالرقابيةِوضمانِحريةِِ ِ-
 .السلطاتِوالفصلِبينهاِالرأيِوالصحافةِوتوسيعِدائرةِاملشاركةِالسياسيةِوتقسيم

رأسه  :ضحكِوهوِيردِهازاِ 

ِكماِيفِكلِنواحيِ ِ- ِوجدهاِفهوِأحقِالناسِهبا،ِنعم ِالتجربةِاإلنسانيةِيفِالدميقراطية الكمةِضالةِاملؤمنِأىن 
للغربِأوِللشرقِولكنِنأخذِمنهاِماِ الياةِميكنِاألخذِهباِفهيِجزءِمنِالرتاثِاإلنساينِككلِوليستِملكاِ 

 .مناِبوعيِأنناِنأخذِماِيساعدناِيفِأصالحِدنياناِوليسِتقليدِأعمىيالئ

 :عقبتِقائالِ 



وماذاِتردِعلىِبعضِالعلمانينيِالذينِيصرونِأنِأوروباِحققتِم نجزاهتاِالضاريةِمنِخاللِالثورةِعلىِالدينِِ-
ِالضارة ِهوِ ِبركب  ِللحاق   إقصاءِالدين؟وإخراجهِمنِإطارِالياة ِالعامةِوأن ِالسبيل ِالوحيد 

بأنِالنهضةِالغربيةِنتجتِعنِأقصاءِأوروباِللدينِومنِمثِمتِإفساحِِ..ِالقولهذاِمنِاألراءِالتعس فيةِالشائعة ِ-
جالِللعقلِلتحقيقِالتقدمِاملاديِامللموسِبعدِإزالةِالعراقيلِالعقليةِوالنفسيةِاليتِوضعهاِالدينِىفِطريقِتقدمها

 
  !امل

بنيِالعلمانينيِليؤسسواِرفضهمِأليِدورِللدينِىفِالشأنِالعامِمنِناحيةِوبنيِويشيعِذلكِالقولِاملتعسفِ
اإلسالمينيِمنِناحيةِأخرىِوهذهِاملرةِللتدليلِعلىِفسادِالعقيدةِاملسيحيةِللغربِالىتِأصبحتِعائق اِأمامِتقدمهِ

 .فكانِمنِالواجبِسقوطها

ِكلِمدققِيفِالتمرحلِالتارخييِأنِ ِكانِلكنِالقيقةِاليتِيكتشفها ماِثارتِعليهِأوروباِوكانِعاملِمهمِيفِهنضتها
ِأوِاستبداد ِالكنيسة ؛ِفرتكتِهذهِالثورةِالفرصةِللشعوبِيفِحكمِأنفسهاِبناء اِ ِكانِاستبداد ِامللوك  الستبدادِسواء

 .علىِمصالهاِوحتقيقِرخائها

 :عقبتِقائالِ 

ِكماِالكثريينِأنِقدِصاحبِهذهِالثوراتِاليتِغريتِوجهِالياةِيفِالغربِوالعِ ِ- املِالكثريِمنِالعنف!ِفهلِتعتقد
 التغيريِالقادمِلبدِأنِيكونِمنِخاللِصدامِدموي؟

 :عقدِحاجبيهِوزفرِبتوترِقبلِأنِجييب

ِكبريِيفِالتاريخِبالِعنفِوتاريخِبالدناِجيعلِالعنفِالطريقِاألوضحِللسريِفيهِ ِ- الكثريينِيقولونِإنهِملِيدثِتغيري
ِكان ِاألكثرِ  .طورةخوإن

تقولِالفيزياءِوعندماِيستمرِالزبِالفاشيِىفِالسلطةِِ..ِهكذالكلِفعلِردِفعلِمماثلِىفِالقوةِومضادِيفِاإلجتاه
فإنهِيستدعيِبالضرورةِالتطرف  .طويالِ 



ِالذيِيأخذِم عارضيهاِشكلهِفيكونونِم عارضنيِفاشينيِللفاشيةِباسمِالدينِ  حيثِمتثلِالسلطة ِالستبداديةِالقالب 
ِالرتاثِوحظرِالدينِممنِيسمونِأوِا لوطنيةِأوِالشرتاكيةِأوِحىتِالعلمانيةِالليرباليةِفنجدِسخافاتِاملطالبةِمبحق 

 !أنفسهمِليرباليني

مثِأنِالسلطةِأوغلتِيفِالدماءِواإلرهابِفسجنتِالشعبِبكاملةِيفِزنزانةِمنِاخلوفِوالقهرِواهللِوحدهِيعلمِماِ
ِأغالله،ِفق دِجهدواِيفِتعليمِالشعبِطيلةِعقودِطويلةِلغةِالقسوةِحىتِحذقهاِوأصبحتِلغتهِسيفعلهِاملاردِأنِكسر 

   .املفضلةِللتعبريعنِنفسه

 هلِينتقمِاجملتمعِممنِقمعوه؟ِِ-

قدِيرضيهِِ..ِولكنيفِتراثِالعربِأنِالقتيل ِخيرج ِمنِهامتهِطائرِي سم ىِطائرِالصدىِيظلِيصرخِحىتِيثأرِلهِِ-
ِدماء ِالقات ِأوِدماءِآخرينِمنِقبيلتهِوأحيان اِيظلِيصرخِويطلبِالدماءِولِيكتفيِمنهاِمهماِِالقصاصِبسفك  ل 

 !كانتِغزيرة

   :أحسستِباخلوفِمنِاملستقبلِيتسربِمنِبنيِكلماتهِولكينِأكملتِ 

ِكانِهلذهِاخلوفِمنِثورةِفوضويةِدورِفيماِحدث ِ-  !رمبا

ِأقلِعنف اِأوِوحشيةِأليسِممك  ِكانِالرئيس  نِأنِيكونِهذاِدافع اِألحدِاجلنرالتِللقيامِبانقالبِهلِتظنِأنِلو
ِتعرفِتاريخِبالدكمِيفِالنقالباتِالعنيفة ِكانتِجتعلِِ..ِوكذلكعليه؟ِوأنت  احمليطِاإلقليميِواألوضاعِالدولية

بدعمِعدةِدولِِحظيالقوميِالشرتاكيِذاتهِِ..ِالزبالعديدِمنِالقوىِاخلارجيةِحتاولِكسبِحلفاءِسياسينيِهلم
ِيعيِذلكِكلهِويعلمِأنِالر محةِقدِِِ..ِبالتأكيدومعونةِأجهزهتاِالستخباريةِيفِطريقِكفاحهِحنوِالسلطة كانِالرئيس 
ِكأسدِعجوز ِكبادرةِضعفِيتمِعلىِإثرهاِافرتاسه  !تبدو

 مستنكرا :ردِ



ِكالنعاجِونعلقِكالذبائحِعلىِيدِسفاحيِالرئيسِ- منِأجلِاستقرارِالوطن؟ِلستِِوهكذاِفاملفروضِأنِيتمِذحبنا
أنِالسياسةِحتتاجِلبعضِالقسوةِيفِكثريِمنِاألحيانِوأنِالدولةِذاهتاِنشأتِكأداةِِ..ِأعرفرومانسي اِولِغرِصغري

 قمعِقبلِأيِشىء ِآخرِولكنِهلِترىِقمعِالرئيسِكانِضروري اِأوِحىتِعقالني ا؟

ِكانِلتكريسِسلطاتهِورفعهِفوقِأعناقِالناسِل  ِكماِنظرِهوِلنفسهِنصفِإلهِتنصبِلهِالعنفِكله ينظرواِإليه
  .التماثيلِىفِامليادينِوتوضعِصورةِيفِغرفِاملعيشةِوغرفِنومِاملراهقات

فهمِمصادرةِجريدةِأوِمنعِاجتماعِِ..ِميكنملِيكنِالقمعِمنِأجلِالوطنِوإلِكانِعقالني اِمشروط اِجبدواهِونفعه
ِككرةِثلجِولكنِماِنفعِالتعذيبِوإشاعةِالذلِواملذابحِاليتِجرتِيفِطولِ خشيةِأنِيتحولِاألمرِإىلِماِهوِأخطر

  نفعِأنِيرغمِالناسِعلىِاهلتافِللرئيسِأوِحىتِالوطن؟ِ..ِماالبالدِوعرضها

منِغريِرغبةِبلِكانِجتسيدِلنفسِمريضةِختتلقِمنِلِملِيكنِالقتلِمنِأجلِغايةِساميةِماِولِكانِباضطرارِ
 .األسبابِماِميكنهاِمنِإيذاءِالناس

ِبسؤايلِاملفضلِ"وبعد" ِكيفِ اختتمتِالوار   ترىِاملستقبل؟ِ..

قبلِأنِيردِقائالِ   :طالِص متهِهذهِاملرةِوشردِبعيداِ 

ِفِ..ِد عناتنقلبِأحواهلاِبنيِعشية ِوض حاهاِ..ِالدنيالِداعيِللتوقعاتِ- قطِنتمىنِأنِيقدرِاهللِلبالدناِاخلريويهب 
 .شعبناِالسالمة

 

 

 

 

 



َالر ئيس  نائب 

ِكأصغرِمنِتوىلِمنصبِ له كانِم هابِالدينِقدِوصلِإىلِقمةِالسلطةِعندماِعينهِرئيسِاجلمهوريةِاللواءِالبكرِنائباِ 
حمطِأنظارِ  .الص قورهبذهِاخلطورةِيفِتاريخِالبالدِواملنطقة،ِولكنِالقمةِدائماِ 

ِالندوة ِالتثقيفية ِاليتِجعتِم هابِالدينِبقادةِاألفرعِوالعديدِمنِضباطِالقواتِاملسلحةِوعددِمنِقياديِ كانت 
 .الزبِتبدوِمبتذلةِبشعاراهتاِال ماسيةِالفارغةِمنِاملعىنِوالصراخِالماسيِغريِاملربر

لكثريِمنِالغضبِوعدمِالرضاِعنِوصولهِكانِم هابِالدينِيرىِيفِعيونِبعضِالضباطِخاصةِالشبابِمنهمِا
لتلكِاملناصبِالس اسةِوح صولهِعلىِرتبِعسكريةِرفيعةِيفِهذاِالسنِالصغريِوهوِملِيكملِدراستهِالعسكريةِ

ِكانِيقولِعنِنفسهِ"أعرفِالذينِسيخونينِقبلِأنِيعرفواِهمِأنفسهمِ"،ِفظلِط يلةِالندوةِصامتاِ  أصال ،ِفكما
ِكختامِللندوةِوعندماِجاءِدورةِأسرعِبرتديدِالفتتاحيةِيدخنِويقرأِوجوهِالاضِر ينِوجعلِكلمتهِيفِالنهاية

 :الدبلوماسيةِاملعهودةِقبلِأنِيفاجىءِاجلميعِبالسؤالِمبتسماِ 

 منِمنكمِيفكرِيفِالقيامِبانقالب؟ ِ-

 :عقدتِالدهشةِالسنِاجلميعِقبلِأنِيكمل

تكونِنظامهاِالسياسيِقبلِترسخهِِبالدِاليتِملِتزالِيفِط ورإنِالتفكريِيفِالقيامِبانقالبِطبيعيِيفِظروفِال ِ-
ِ..ِولكنفيفكرِالكثريِمنِالضباطِأنِبإمكاهنمِتوجيهِدفةِالبالدِإىلِاخلريِوالنجاحِمنِخاللِالستيالءِعلىِالسلطة

ِكونهِباعثِشخصيِوليسِأكثر  .القيقةِأنِهذاِالعتقادِلِيعدو

 :قائالِأخذِآخرِنفسِمنِسيجارتهِقبلِأنِيلقيها

ِ%50أنِيسقطِعلىِاألرضِوِ%50تعرفونِنكتةِأنكِإنِألقيتِعقبِسيجارتكِمنِبلكونِفهناكِاحتمالِ ِ-
 أنِيسقطِعلىِرأسِرجلِيظنِأنهِأوىلِالناسِبقيادةِالبالد؟

   .كانِالكلِليزالِيفِحالِصدمةِفلمِيضحكِأحد



 :استكملِحديثهِباساِ 

ِكماِحتدثِيفِبالدِأخرىِوذلكِولكنِيفِالقيقةِلِأعتقدِأنِمسألةِالنِ- قالبِهذهِممكنةِالوقوعِيفِبالدنا
  .لسببنيِثانويِوجوهري

ِكهذهِيدركِأهناِحمكومِعليهاِبالفشلِمنِقبلِوقوعهاِفالذيِ أماِالسببِالثانويِفهوِأنِمنِيفكرِجلي اِيفِحماولة
ِك سرتِهذهِالوحدةِخبيانةِجيعلِبالدناِمتماسكةِهوِوحدتناِسياسينيِوعسكرينيِبإزاءِأعداءِالداخلِ واخلارجِوإن

حننِِ..ِفلهذافلنِيهنأِاخلائنِبانتهازيتهِقبلِأنِيعاجلهِطامعِآخرِيرىِيفِنفسهِالقدرةِعلىِدحرهِأوِطعنهِيفِالظهر
  .نبينِقواعدِالولءِيفِبالدناِالعزيزةِليسِألشخاصِوإمناِللوطنِولقيمناِومبادئنا

وطنيتكمِوولئكمِلبالدكمِوإميانكمِمببادىءِالزبِالذيِحررناِوسيصلِبناِأماِالسببِاجلوهريِفثقيتِاملطلقةِيفِ
ميكنِتصورِوجودِخائنِبينناِوإنِأسقطِالشيطانِأحدناِفمنِِ..ِفالمبشيئةِاهللِإىلِماِنتمىنِمنِرفعةِوازدهارِلوطننا

  .حولهِلنِيسمحواِلهِبأنِيدمرِبالدناِمنِأجلِأوهامِمصالهِالشخصية

 .القلوبِاخلائفةِ..ِودقاتبالتصفيقِواهلتافاتضجتِالقاعةِ

الكلِكانِيعلمِأنِم هابِالدينِتصلهِتقاريرِمفصلةِبكلِصغريةِوكبريةِعنِكلِضابطِوعضوِبالزبِوإنِاجلميعِ
اِللعيانِ عليهمِاختاذِالذرِمنِأقربِالناسِإليهمِفاستخباراتِم هابِالدينِتكمنِبنيِشراشفِأسرهتمِوباتِواضح 

 .لغفلةِأنِتنتابهِللحظةأنهِلنِيسمحِل

عندماِخرجِم هابِالدينِمنِالسجنِيفِأطارِمبادرةِالرئيسِحافظِمعِغريهِمنِالنشطاءِالسياسينيِوالزبينيِكانِقدِ
ِكانِقدِأدركِاللعبةِاليتِيلعبهاِالرئيسِحافظِ ِكلفهِذلكِحياته،ِويفِخاللِأيامِمعدودة عزمِألِيعودِإليهِثانيةِولو

خاللِإشعالِصراعِديوكِبنيِاألحزابِوضربِبعضهاِببعضِوملِيكنِليقبلِبلعبِأدوارِِلضمانِبقاءهِمبنصبهِمن
 .الدواجن

منِأولِيومِويفِأولِاجتماعِأعلنهاِصريةِ"ِلنِنكونِبيادقِيفِلعبةِشطرنجِحافظ   ."كانِموقفهِواضحاِ 



المةِولكنِسرعانِماِوافقوهِملِتكنِرؤيتهِيفِالصدامِمعِالرئيسِحافظِلتحظِمبوافقةِأعضاءِالزبِالذينِأثرواِالس
الرأيِيفِضرورةِالتخلصِمنِحافظِعندماِبدأِيصفىِوجودهمِمنِاجليشِواملؤسساتِمرةِأخرىِوظهرِواضح اِ

 .حتريضهِألعدائهمِالزبينيِعليهم

ولكنِرشاشِم هابِالدينِتعطلِوقتلِأحدِرفاقهِيفِحماولةِالغتيالِالفاشلةِسيئةِاألعدادِواضطرِللهربِوالختفاءِ
ابةِشهرينِصدرِضدهِخالهلماِحكمِغيايبِباإلعدامِوقبضِعلىِعشراتِمنِرفاقهِوظهرِأنِهتورهِواندفاعهِيفِقِر

 .حماولةِالتخلصِمنِحافظِرغمِاعرتاضِاللواءِالبكرِقدِحتولِإىلِخنجرِيذبحِالزبِوميحىِوجودهِمنِالياةِلألبد

بعدِأنِتسببِخوفهِمنِاملؤامراتِيفِاإلطاحةِِشاءتِاألقدارِأنِيتوىفِالرئيسِحافظِبأزمةِقلبيةِمفاجأة..ولكن
بالعديدِمنِالضباطِاألقوياءِلتخلوِالساحةِللواءِالبكرِالذيِقفزِملنصبِرئيسِملسِالثورةِمستخدماِطريقتهِاهلادئةِ

يفِإقامةِالتحالفاتِحيثِتقاسمِالسلطةِمعِاللواءِالنايفِممثلِالعسكرينيِالذينِتويلِمنصيبِرئيسِالوزراءِونائبِ
ئيسِبينماِجلسِناصرِحسانِعلىِكرسيِرئيسِاملخابراتِوحولِاجلهازِإىلِأداةِقمعِدمويةِللمعارضنيِالذينِملِالِر

الذيِاكتسبِسعةِسفاحِساديِِالتهديدِاألكربِهلمِهوِالعتقالِوإمناِالتعذيبِوالقتلِبالِرمحةِعلىِيدِناصريعدِ
 .بسرعةِفائقة

خرجِأعضاءهِمنِالسجونِوأسقطتِاألحكامِالقضائيةِاليتِصدرتِوعلىِاجلانبِاآلخرِصعدِالزبِإىلِالصدارةِوأ
وقدِرسخِيفِوجدانهِأنِعهدِالسجونِواملطارداتِقدِ ضدهمِفعادِم هابِالدينِللعاصمةِحيثِتزوجِابنةِخالهِأخرياِ 

 .انتهى

ِانتخابهِالذيِظهرتِعالقتهِبالزبِللعلنِووقفِم هابِالدينِيدعمهِيفِتوطدتِعالقةِم هابِالدينِواللواءِالبكر
أمنيِللحزبِرغمِرفضِعددِمنِقيادتهِالذينِحتفظواِعلىِربطِمصريِالزبِبرئيسِعسكريِوسامهتِالعالقاتِ

ِكانِالبكرِمغرم اِبالعملِالسريِويرصِعلىِكسبِولءِ العائليةِوالعشائريةِالوثيقةِيفِتقويةِالرتباطِبنيِالرجلنيِفقد
 .قهِمعِم هابِالدينِالذيِكانِيدعوهِابنهِالثالثِتاماِ اليتِرأهاِأهمِمنِاألحزابِفكانِتوافِالعشائر

كانِم هابِالدينِيزرعِأبناءِالعشريةِيفِكافةِاألحزابِواملناصبِولمايةِالرئيسِالبكرِالذيِحرصِعلىِأنِيكونِ
عنهِفلمِتتلوثِيداهِبالدماءِولِارتبطِاسهِبالعنفِ بكرِقتلِالعشراتِمنِمنافسيِالبينماِلقبِاألبِالقائدِمصدقاِ 



ِم هابِالدينِرجلِالبكرِاألولِونائبهِفعلي اِقبلِأنِيصلِ السياسينيِومناوئيهِاحملتملنيِأوِأبع دواِهبدوءِعلىِيدِعلي 
ِكانواِمنِالقياداتِ علىِاللقبِالرسي،ِفصف ىِأشدِالضباطِخطورةِباإلبعادِخارجِالبالدِحتتِضغوطِومفاوضاتِأن

ِكأمناِينظرِيفِاملرآةِوِأصحابِالرتبِالكبريةِأماِالشبابِالطمِو حِالذينِكانِم هابِالدينِيتعرفِعليهمِبسهولة
ِكانتِكفيلةِبوضعِحدِ اِيفِوجوههمِفالسياراتِالطائشةِوأسطواناتِالغازِالفاسدة فريىِاجلوعِإىلِالسلطةِناضح 

 . لطموحاهتم

لهِلدعمِمشروعِم هابِالدين يفِإقامةِجهازِاستخبارايتِِوكانِخوفِالبكرِمنِاملؤامراتِأوِقيامِانقالبِجديدِباعثاِ 
خاصِبالزبِبالتوازيِمعِأجهزةِالدولةِاألمنيةِاليتِملِيكنِيثقِيفِكفائتهاِولِولئهاِللنظام،ِوبالفعلِبدءِم هابِ

غضبِاللواءِناصرِرئيسِاملخابرات  .الدينِيفِزرعِعمالئهِوجواسيسهِيفِكلِمؤسسةِوتنظيمِمتحدياِ 

لِ..هِرؤيتهِللوضعِبوضوحِحنيِقالِ)لتنجحِالثورةِلِبدِهلاِمنِسيفِودرعكانِم هابِالدينِقدِأعلنِألعضاءِحزب
ميكنناِالعتمادِعلىِحسنِظنناِبضباطِاجليشِالربجوازينيِيفِأنِلِيرتكبواِمحاقاتِولِنستطيعِتوهمِأنِاألجهزةِ

خدمةِالثورةِألنناِاليومِدرجةِلتكونِيف180ِِاألمنيةِاليتِبذلتِقصارىِجهدهاِيفِحماولةِمنعِثورتناِأنِحتولِموقفهاِ
سيحاولونِالنقالبِعليناِوسيحاولونِاإلطاحةِبناِوسيحاولونِاستعداءِبعضناِعلىِبعضِلِ..يفِمواقعِالسلطة

يشكِأحدكمِيفِهذاِطرفةِعني..الثورةِاملضادةِقادمةِوإنِملِنتصدِهلاِبعنفِستطيحِبناِأوِتضعفناِلدرجةِجتعلناِ
 (.ةِأوِخارجيةِوأدواتِالسلطةِالاليةِلِتصلحِملواجهتهاعرضةِلالحنناءِأمامِأيِضغوطِداخلي

وبعدِعامنيِكانِجهازِخمابراتِالزبِقدِأثبتِأنهِبالفعلِدرعِوسيف،ِدخلِيومهاِم هابِالدينِإىلِمكتبِالرئيسِ
شاهدِوجهِالبكرِيتحولِلألصفرارِوجسدهِيرتعشِيوبيدهِملفِصغريِوضعهِبنيِيديهِدونِأنِيتكلم،ِوجلسِ

 .برعب

كابوسِالبكرِقدِحتققِوبنيِيديهِتقريرِتفصيليِخبطةِلالنقالبِعليهِيقودهاِالنايفِوناصرِوأغلبِرجالِاجلناحِكانِِ
 .العسكريِمنِالسلطةِوملِيكنِالبكرِيعرفِكيفِيتصرف،ِولكنِم هابِالدينِكانِيعرف

ىِدولِاجلوارِملِيكنِالنايفِعندماِمتِاستدعاءِاللواءِالنايفِللقصرِاجلمهوريِبذريعةِمناقشةِاتفاقيةِجتاريةِمعِإحد
يتوقعِماِحدث،ِولكنِعندماِدخلِم هابِالدينِغرفةِالجتماعاتِوطلبِمنِالنايفِاخلروجِمعهِبدونِلفتِ



ِ ِتقبضِعلي  "ِأنت  ِاألمرِبسرعةِواشتعلِغضبهِوشهرِمسدسهِىفِوجهِعليِم هابِالدينِصارخاِ  األنظارِفهم ِالنايف 
ِكلبِمنِتظنِنفسك  ." يا

ابِالدينِذكرهِأنِعائلتهِحتتاجِمنهِالتفكرِهبدوءِوأنهِمينحهِالفرصةِللخروجِاآلمنِبينماِغريهِلنِيكونِولكنِعليِم ه
باملطارِوسرعانِماِخرجِالنايفِمعِعليِم هابِالدينِالذيِأمرِحراسِالنايفِِينتظرونهِزوجتهِوابناءهرحيم اِوأنِ

 .ِأوروباِبالِرجعةومرافقيهِبالعودةِملنازهلمِقبلِأنِيتجهِإىلِاملطارِومنهِإىل

أماِناصرِفقدِجنِجنونهِوهوِيرىِم هابِالدينِالذيِأقسمِأنِيذيبهِيفِبرميلِمحض،ِقدِاستبقِضربتهِبضربةِأشدِ
ِاجليشِ ص ف ىِفيهاِرجالهِفاختطفِعدةِقادةِمنِاجليشِوالشرطةِوطلبِاملفاوضةِولكنِم هابِالدينِقررِأنِلِيتول 

الرسِالرئاسيِوأمنِالزبِاملزرعةِاليتِحتصنِهباِناصرحيثِقتلهِوأغلبِرجالهِالتصديِلهِواقتحمِهوِورجالهِمنِ
ِيفِولئهِقضىِعلىِأغلبِأعدائهِالزبينيِاحملتملنيِبتهمةِاملؤامرة ِكلِمنِشك  ِإليها  .والرهائنِويفِاحملاكمةِاليتِجر 

هابِالدينِبالزبِإلِالسياسيِاحملنكِصاحلِعبدِاهللِوه 
 
وِرجلِمثقفِوقويِالشخصيةِحملِوملِيكنِمنِمنافسِمل

ِكانِوقتهاِيفِرحلةِخارجيةِلتعريفِالدولِاحمليطةِبالنظامِاجلديدِومدِ إعجابِوثقةِزمالءِالزبِوالعامةِالذي
يفِأولِاجتماعِللرئيسِبقياداتِالزبِبعدِحماولةِالنقالبِالفاشلةِأعربِعنِغضبهِِ..ِلكنأوصالِالتفاهمِمعهم

ِكانتِلهِا  .تصالتِمعِالضباطِالذينِحاولواِالنقالبأنِصاحلِعبدِاهلل

جرفتِالماسةِالبعضِفطالبواِبإعدامِصاحلِبينماِطالبِاآلخرينِالذينِملِيصدقواِهذاِباملزيدِمنِالتحقيقِيفِاألمرِ
   .كلمةِالرئيسِكافيةِولِحتتاجِألدلةِوبراهنيِعليهاإنِِبينماِاحنازِم هابِالدينِاىلِالبكرِوقالِ

بطلبِالتصويتِلختيارِنائبِرئيس،ِوحيثِأنِصاحلِمنافسِِأجيلِالبتِيفِاملوضوعِوبادرولكنِالرئيسِطلبِت

م هابِالدينِالوحيدِعلىِاملنصبِأصبحِحملِشكِفلمِجيرؤِأحدِعلىِتزكيتهِوخرجِم هابِالدينِمنِالجتماعِنائباِ 
العشائريةِوتوىلِرئاسةِجهازي ِاألمنِللرئيسِيفِالزبِمثِيفِالرئاسةِوهيمنِعلىِالسلطةِبتحالفتهاِاملتداخلةِالزبيةِِو

ِكذبةِاملؤامرةِثانيةِ ِكانِقدِفقدِكلِقوةِلهِيفِالزبِوإنِملِتذكر الوطينِواملخابراتِوعندماِعادِصاحلِمنِرحلته

   .فانتهىِبهِالالِبقبولِمنصبِسفريِبإحدىِالدولِاألوروبيةِالقصيةِشاكراِ 



رِالرئاسيِجعِبهِأفضلِالعقولِالزبيةِواملستشارينِكمجلسِوطينِبعدهاِمباشرةِاختذِم هابِالدينِمبىنِجبوارِالقص
عنِختطيطِملسِالوزراءِ لإلدارةِوالتنميةِعهدِإليهِبإعدادِاخلططِالتنمويةِورسمِالسياساتِالقتصاديةِللبالدِبعيداِ 

 .والنواب

الزبِالوحيدِالذيِكانتِأوىلِخطواتِالسيطرةِعلىِاجليشِهيِتصفيةِعشراتِالضباطِالزبينيِوترقيةِأعضاءِ
سحِبعضويتهِلرجالِاجليشِملناصبِأعلىِوإدخالِمئاتِمنِأبناءِالزبِالكلياتِالعسكريةِوخترجيهمِسريع اِلتعويضِ

ِ"ِليسِهناكِفرصةِأليِشخصِِ..ِوسرعانالنقصِوفرضِالسيطرة ِواسع  ماِمتكنِالرئيسِمنِالقولِبثقةِيفِاجتماع 
 ."بِالكومةِلقدِانتهتِهذهِاألساليبِإىلِغريِرجعةلِيتفقِمعناِأنِيقفزِعلىِدبابتنيِويقل

 .كانِم هابِالدينِقدِوصلِلقمةِالسلطةِولنِخيرجِمنهاِعلىِقدميه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غ ن ائ م َالح ر بَ 

 .كانتِاألخبارِعنِاجلبهةِالشرقيةِم تضاربة

ِكانتِوسائلِاإلعالمِالرسيةِتقيمِاألفراحِوهتىنءِالشعبِبانتصاراتِجيشهِعلى اجلارةِالشرقيةِاليتِيكمهاِِفبينما
نظامِديينِرجعيِومتطرفِيصر علىِافتعالِاألزماتِويرفضِالعرتافِبرتسيمناِللحدودِويطالبِبالسيادةِعلىِإقليمِ

ِ ِوسائلِاإلعالمِاألجنبيةِتتحدثِعنِهزميةِموجعةِتعرضتِهلاِقواتناِاليتِفر  ِكانت  هوِجزءِلِيتجزءِمنِوطننا،
ىِالوطيسِوتركواِجنودهمِيتخبطونِيفِحماولةِانسحابِأقربِللفرارِبينماِأغلبِضباطهاِمنِميدانِامل عركةِملاِمح 

يفِغضونِبضعةِأيام  .اكتسحتِقواتِالعدوِاإلقليمِاملتنازعِعليهِوسيطرتِعليهِمتاماِ 

ِكانِخياطبِالشعبِمرةِأوِمرتنيِ زادِيفِقلقِالشعبِأنِالرئيسِالبكرِوقتهاِلذِبالصمتِعلىِغريِعادته،ِفهو
أوِمتِداعسبوعي اِيفِاألحوالِالأ ِكانِصامتاِ  ولكنهِهذهِاملرة طويالِ  يةِولِيرتكِموقفِذوِأمهيةِإلِألقىِبهِخطاباِ 

 .إسكاته

ِكانِم هابِالدين  .ملِيطلِالنتظارِولكنِمنِظهرِعلىِالتلفازِهذهِاملرة

لنظامِالنابضِوهلذاِفهمِاجلميعِالكلِكانِيعرفِمنِهوِعليِم هابِالدينِوأنهِليسِفقطِنائبِالرئيسِوإمناِقلبِا
ِكارثةِحلتِبالبالدِعندماِظهر ِكافيةِجلمعِِأهنا ِكاملةِلعلهاِتكون خلمسِدقائق علىِشاشةِالتلفازِفجأةِوظلِصامتاِ 

 .أكربِقدرِمنِالناسِوشحذِانتباههمِملاِس يقال

مِالقليلةِاملاضيةِبالتفصيلِوملِيغفلِمثِبدءِم هابِالدينِيتكلمِوبلهجةِهادئةِأقربِللحياد ِسرد ِسريِاملعاركِيفِاأليا 
ِكبريةِمنِالقواتذكرِحالتِهروبِالضباطِوالنفالتِالذيِحدثِوأعدادِالضحاياِالضخمةِواستسالمِ ِأعداد

 .للعدوِبالِمقاومة

  !كانِيسردِتفاصيلِاهلزميةِويسميهاِباسهاِبالِمواربةِأمامِاجلماهريِاملذهولةِاليتِملِتسمعِمثلِذلكِاخلطابِمنِقبل

كانِالرئيسِالبكرِهوِأكثرِمنِلعبِعلىِوترِالطابورِاخلامسِوزرعِيفِعقولِالناسِاخلوفِمنِاملؤامراتِواخلياناتِ
اِوعدوان اِمتكرر اِعلىِاجلبهةِالشرقيةِوعلىِ وقالِىفِآخرِخطابِلهِ)إنناِيفِالوقتِالذيِنواجهِفيهِضغط اِمتزايد 



منِزعانفِالرتلِاخلامسِوأعوانِالمربياليةِاملسترتينِوراءِِجيشناِالبطلِنواجهِيفِالوقتِنفسهِحتركاتِمشبوهة
إنِتلكِالتحركاتِاملشبوهةِإمناِتقومِبالواجباتِاليتِأنيطتِهباِلتنفيذِدورهاِ..شعاراتِأدركِالشعبِحقيقتهاِوزيفها

يشناِىفِاملؤامرةِمستهدفةِخلقِالفنتِوالضطراباتِمعتمدةِعلىِأسلوبِالغتيالتِوالتخريبِوالتحركِخلفِج
أنناِسنضربِبيدِمنِحديد ِودونِرمحة ِاملتالعبنيِواملستغلنيِواملشبوهنيِوالرتلِاخلامسِمنِأعوانِ..البطل

 .الستعمار(

فلمِجيدِم هابِالدينِصعوبةِيفِالستمرارعلىِاللعبِعلىِنفسِالوتر،ِخاصةِوأنِالكربياءِالوطينِجيعلِروايةِاخليانةِ
ِكانِكلِأقربِللتصديقِمنِحقيقةِأنِاهلزميةِج وقيادةِببساطة،ِوهذا ِكانِأقوىِوأفضلِجتهيزاِ  رتِألنِجيشِالعدو

ماِيتاجهِم هابِالدين،ِالذيِأمضىِوعدهِللجماهريِبأنِيقطعِأعناقِاملتآمرينِقبلِأنِينهىِخطبتهِفخرجتِ
شنوقنيِصحفِاليومِالتايلِوعلىِصفحاهتاِاألوىلِصورِلرجالِكانواِملىءِالسمعِواألبصارِوحملِاحرتامِومهابةِم

 .ومقتولنيِبأعريةِناريةِوآخرينِم قرننيِيفِاألصفاد

ولكنِ   ِكانِوجهِالبكرِحمايداِ  ويفِذاتِالليلةِظهرِعلىِالتلفازِم هابِالدينِوهوِيودعِالرئيسِالبكرِيفِاملطار،
 .زوجتهِملِتستطيعِإخفاءِفرحتهاِوهيِتصافحِم هابِالدينِحبرارةِممتنة

م هابِالدينِبتفويضِمنِقيادةِالزبِمثِمنِالربملانِبإدارةِالبالدِبسلطاتِمطلقةِِخرجِالبكرِمنِالسلطةِوانفردِهبا
ِكانحىتِإزالةِآثارِالعدوان كالِالتفويضانِباإلجاعِولكنِالبعضِملِيضرواِالتصويتِفقدِصفىِم هابِالدينِكلِِِ..

ىِالتطهريِاليتِقتلِهباِاملئاتِبتهمةِاخليانةِبال  .واضحةِإدلةِمنِظنِأنهِسيعرتضِيفِفورةِمح 

ِكاملةِحىتِوزيريِالدفاعِوالداخليةِعرضِعلىِكالمهاِمنصبِسفريِفرفضِوزيرِالدفاعِ أطاحِم هابِالدينِبالوزارة
وقبلِوزيرِالداخليةِالذيِأمضىِبقيةِسنواتِعمرهِيأكلِ بعنفِوارتفعِصوتهِبالتهديداتِولكنهِقتلِبالرصاصِفوراِ 

ِكرمِالرئيسِ  .ولِيذكرهِإلِبكلِخريِوتقديرالكافيارِويدخنِالسيجارِويشكر

)الرئيسِالبكرِهوِصاحبِفكرةِأنِ  أكدِم هابِالدينِيفِحوارِصحفيِبعدِسنواتِأنهِملِينقلبِعلىِالبكرِقائالِ 
ِكانأتوىلِالسلطةِولستِأنا قدِكربِيفِالسنِوصحتهِتدهورتِوخيشىِالنقالبِعليهِىفِأيِلظةِوالوضعِِ..

ِكانبالتحركِلمتصاصِالغضبِالشعيبِوالسيطرةِعلىِالغاضبنيِيفِاجليشِ..ِقمتالداخلىِحرج هذاِانقاذ اِِ..



وصفينِالرئيسِالبكرِبأينِالشخصِالوحيدِالقادرعلىِضمانِِ..ِقدللنظامِمنِداخلهِإنِملِيكنِحدثِلكانِاهنار
 متاسكِالكومةِوالزبِوأظنينِفعلت(.

إلعادةِالتسليحِالذيِدخلتِالدولتنيِيفِسباقِحممومِبهِوإنِِكانِوقفِأطالقِالنارِوإعالنِاهلدنةِمردِفرصةِ
ِكبريةِمعهاِومنحِ هابِالدينِالذيِتراجعِفجأةِعنِعدائهِللدولِالكربىِودخلِاتفاقياتِجتارية

 
كانتِالغلبةِمل

رِشركاهتاِامتيازاتِعديدةِللتنقيبِعنِالنفطِوالغازِمقابلِصفقاتِسالحِضخمةِوالمايةِمنِالقراراتِالدوليةِلظ
لدخولِحربِهيِمصدرِشرعيته  .التسلحِيفِاملنطقةِاملضطربة،ِولكنِم هابِالدينِملِيكنِمتعجالِ 

كانِهدفِم هابِالدينِاألولِهوِضمانِوحدةِجبهتهِالداخليةِوكانِسبيلهِإىلِذلكِجتييشِالزبِوحتزيبِ 
ِككلِبصبغةِعسكريةِاقتضتهاِحالةِالربِبينماِحزب اجليشِالذيِأصبحِأشبهِِاجليش،ِحيثِصبغِالزبِواجملتمع

 .مبيليشياِحزبيةِيفِحماولتهِلتحويلهِجليشِعقائديِليضمنِولءِضباطهِوتفاىنِجنوده

كماِواصلِالرئيسِتقويةِوتوسيعِشبكةِمنِالرجالِاألقوياءِاملنتمنيِلعشريتهِوعائالتِبلدتهِالذينِيرتبطونِببعضهمِ 
  .ةبصالتِالقرابةِواملصاهرةِوزرعهمِيفِكلِاألماكنِاملؤثِر

كانِم هابِالدينِيعتقدِأنِالعشائرِأهمِمنِاألحزابِوأقوىِوميكنِالسيطرةِعليهاِبضمانِولءِقادهتاِبينماِ
 .األحزابِعرضةِللتقلباتِاملستمرة

بأنهِأمتلكِكلِاخليوطِيفِيده،ِخرقِاهلدنةِوأعلنِالرب  .وعندماِأحسِم هابِالدينِأخرياِ 

بدءِبقصفِمكثفِعلىِالتجمعاتِالعسكريةِللعدوِوطرقِكانتِخطةِم هابِالدينِبسيطة،ِهجومِخاطفِي
امدادةِمثِتندفعِاللياتِالعسكريةِواملشاهِوتستعيدِالراضىِاحملتلةِوتدفعِبقواتِالعدوِاىلِماِبعدِحدودهمِمثِيعرضِ

 .وقفِأطالقِالنارِويدخلِيفِمفاوضاتِسالم

دهِالذينِاستماتواِيفِالدفاعِعنِخنادقهمِجنِوِيؤمنولكنِمهابِالدينِأغفلِأنِعلىِاجلانبِاآلخرِجيشِعقائديِ 
أنِدمائهمِتفتحِهلمِأبوابِاجلنةِفتحولتِالربِاخلاطفةِاليتِقدرِهلاِأنِتستمرِأسبوعنيِلربِاستنزافِلِتظهرِهلاِ

 !هناية



استمرتِالربِمستعرةِبالِهدفِولِاسرتاتيجيةِلرحبهاِأوِاخلروجِمنهاِلسنواتِمخسةِابتلعتِخالهلاِنصفِمليونِ
  !يلِمنِاجلانبنيِوأموالِتستعصيِعلىِالصرِدونِنتيجةِواضحةقت

ِكربياءِالزعماءِيفِالدولتنيِيسمحِ  ملِيكنِهناكِمعارضةِيفِكلتاِالدولتنيِلتطالبِبوقفِهذاِالنزيفِاجلنوينِولِكان
عهماِهلمِبالرتاجعِوالدولِالكربىِكانتِسعيدةِبصفقاتِالسالحِوالمتيازاتِاليتِحتصلِعليهاِمنِوراءِصرا

 .املستمر

ِكربىِلوقفِأطالقِالنارِوالدخولِيفِمفاوضاتِانتهتِ ولكنِيفِالنهايةِقبلِم هابِالدينِوساطةِشخصياتِدولية
ِكالِالطرفانِعلىِتصويرهاِللشعبِعلىِأهناِانتصارِساحق  .بإعالنِإتفاقيةِسالمِحرص

اِسواهِوتتله فِالصحفِاألجنبيةِلنشرِصورةِخاصةِخرجِم هابِالدينِمنِهذهِالربِزعيما ،ِلِيعرفِالشعبِقائد 
منِخطوطِالعدوِمظهر اِشجاعتهِوتلكِاليتِيدخنِهباِالسيجارِالذيِأصبحِ تلكِاليتِالتقطهاِيفِاجلبهةِقريب اِجداِ 

عالمةِمميزةِلهِوأصبح ِجيريِلقاءاتِمعِالصحفينيِاألجانبِبالِحتفظِويعربِعنِأفكارهِبوضوحِكماِقالِيفِ
صحفي    :حوارِ 

يولدونِسواسيةِمثِيكونِمنهمِاألحرارِالذينِتتقدِأنفسهمِوأرواحهمِِ..ِهمواسيةِعلىِاإلطالقسواِسِ الناسِليِ-
بقوةِالقِويسعونِللنورِولِيرضيهمِإلِشرفِالنتصارِعلىِالياةِوتبقىِاألكثريةِذابلةِالروحِمنتعشةِاألجسادِجتدِ

اِمتعتهاِيفِالطعامِوالنساءِوتكديسِاألموالِوالتباهيِباألشياء   .عوض اِعنِنقصِأرواحهمِولِيستويِالصنفانِأبد 

اِيسعىِإىلِاملوتِيفِسبيلِالقِكالساعيِللحياةِمعِذلكِالذيِقضىِ هلِيستويِالشهيدِالذيِقضىِعمرهِماهد 
 عمرهِعابث اِولهي اِمثِزلقِيفِالمامِفمات؟

دخنونِاألرجيلةِوهناكِمنِيسعونِهناكِمنِيقضونِأيامهمِيتسكونِيفِالطرقاتِويلعبونِالطاولةِيفِاملقاهيِوي
لتحقيقِغايةِوجودهمِيفِهذاِالياةِوتنشغلِرؤوسهمِدائم اِلِباألموالِوالنساءِولكنِهبمومِاألوطانِوآمالِ

  .منِهذاِالقسمِاآلخرِ..ِوأظنينالشعوب

يِدائم اِمشهرِفعلهِمنِأجلِبقاءِهذهِالبلدِورفعتهاِبنيِاألممِسيفِعلىأناِرجلِدولةِمبعىنِالكلمةِأفعلِماِجيبِ

أخشىِحكمِِ..ِولالِالدولةِولكنِأجزلِالعطاءِملنِخيدمهاِوينفعِشعبهاِبقولِأوِبفعلعلىِمِ ِولكنِبالق،ِاحرصِ 



ِأنِالتاريخِسينصفينِوبعدِزماينِبزمانِسيذكرينِالناسِويرتمحِ ِفأناِأعلمِ ِأهلِالاضرِ  ونِعلي ِوعلىِأياميِواخلريِاجلم 

السياسةِمضطر اِفهيِجاعِفنونِالكذبِواخلداعِوالنفاقِولكينِأمارسِالقسمِاألقلِجنس اِِ..ِأمارسِ هباِالذيِكانِ 
 .وقذارةِمنها

 .كتاتورِوجالدِولكنِالتاريخِسيذكرينِكصانعِدولةِوينصفينِوأنِظلمتموينميكنكمِاهتاميِبأينِدِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ق  ر ب ان َالد مَ 

ِالربونزي ِالعمالقِاملنتصبِ دليل ِعلىِانتصارِالرئيسِالساحقِكانِالتمثال  يفِوسطِاملدينةِبأكربِميادينهاِشاخماِ 
ِأتأملهِبعضِالوقتِوعندماِخفضتِعيىنِمنِعلىِوجههِوجدتِاملارةِينظرونِإيل ِبدهشةِعارمةِول سانِ وقفت 

  !ح اهلمِيقولِكيفِأجرؤِعلىِالتحديقِيفِوجهِالرئيس

 .الدينِمنذِعشرينِعاماِ كانتِهذهِم دينةِمتمردةِمحلتِالسالحِضدِم هابِ

اِأساهاِم هابِالدينِبعدِانتصارهِعلىِمتردهاِاملسلح،ِعاصمةِإقليمهاِوهلاِوضعِ ِكم  كانتِمدينةِأدارياِأوِالرة
متميزِحيثِأهناِم عقلِحزبِالدعوةِاإلسالميِالذيِخاضِجتربةِالكفاحِاملسلحِضدِالستعمارِقبلِالستقاللِمثِ

 .م هابِالدينِوحزبهِالقوميِالشرتاكيِبعدهجتربةِالربِاألهليةِمعِنظامِ

ِالتظاهراتِاعرتاض اِعلىِاعتقالِالشيخِحس انِوصحبهِمنِقادةِاجلماعةِاملعروفنيِوأبناءِ وبدأِالصدامِعندماِاندلعت 
العشائرِوالعائالتِالكربىِيفِاملدينةِوضواحيهاِيفِالوقتِذاتهِبدأتِالتظاهراتِسلميةِولكنِسرعانِماِحتولتِ

 .دماِفتحِرجالِالشرطةِالنارعلىِمظاهرةِأمامِأحدِمراكزِالشرطةِفأسقطتِثالثةِشهداءللعنفِعن

ِالشود ِالغاضبة ِبعدِالنتهاءِمنِمراسمِدفنِالشهداءِإىلِمركزِالشرطةِالذيِق تلواِ  ويفِاليومِالثاينِمباشرةِتوجهت 
ِ ِمبقتل  ِكبريِمن11ِِأمامهِود ارتِمعركةِدمويةِانتهت  الشدِالغاضبِوسرعانِماِامتدتِشرارةِجندي ِوضابطِوعدد

العنفِإىلِسائرِاحناءِاملدينةِالىتِفرتِمنهاِقواتِالشرطةِسريعاِخملفنيِورائهمِبضعِعشراتِمنِالقتلىِوالسياراتِ
واملباينِاحملروقةِولقهمِموظفيِالدولةِاليتِأغلقتِمكاتبهاِومبانيهاِيفِاملدينةِاليتِأعلنتِيفِحالةِمتردِليبدأِالصارِ

 .نِبعدهِاملذحبةوم

هنشتِنريانِاملدفعيةِوالطريانِوالدباباتِاملدينةِحىتِسوتِالعديدِمنِأحيائهاِباألرضِقبلِأنِتقتحمهاِقواتِ
التدخلِالسريعِبيتِبعدِبيتِوتدورِهباِرحىِمذحبةِبشعةِقتلِهباِاآللفِواعتقل ِاآللفِغريهمِيفِمعسكراتِ

  .العتقالِاليتِأقيمتِخارجها



يلِباملدينةِملِيعدِهناكِمنِآثارِللدمارِاهلائلِالذيِأوقعتهِيدِم هابِالدينِالغاضبةِولكنِبقيِعندماِحطتِرحا
ِاسهِولِأيِشيءِميكنِالستدللِبهِعلىِشخصيتهِ شهودِاملأساةِالذينِالتقيتِأحدهمِعلىِشروطهِألِيذكر 

 .ليحكيِقصتهِويرويِشهادته

كنتِشابِرياضيِشديدِالتأنقِوممتلىءِحببِالياةِوطموحيِأنِِِعامِملِأكنِسنيِأعرجِكماِتراين،ِولكين20ِمنذِ
اكونِلعبِكرةِحمرتفِوألعبِمعِاملنتخبِالوطينِوأصبحِجنم اِمنِجنومهِالذينِتغدقِعليهمِالدولةِوالناسِاملالِ

 .والحرتامِوالب

الكثريِمنِأهليِملِأكنِعضو اِيفِجاعةِحزبِالدعوةِاليتِغرستِجذورهاِيفِاملدينةِوضواحيهاِلعقودِولكنِ
اِماِالذيِحدثِوأشعلهاِحرب اِرمباِوتريةِالعتقالتِاليتِزادتِفجأةِفطالتِكافةِِ..ِلوأصدقائيِكانوا أعرفِحتديد 

ِكانِيرغبِمنهاِ قياداتِاجلماعةِالعلياِوبقتِالقياداتِالوسيطةِاليتِرفعتِالسالحِوأعلنتِالتمردِوأعطتِالنظامِما
ِك ِكانِهناكِخيانة ابراتِالرئيسِاخرتقتِاجلماعةِودفعتِهباِإىلِالتهلكةبالضبطِورمبا  .ماِترددِلحقا !ِأنِخم 

يبدوِمشهدِعشراتِالشبابِكثيِالل حىِغاضبنيِومسلحنيِوهمِيصرخونِملوحنيِبالبنادقِاآلليةِوالسيوفِوالبلطِ
كومةِعلىِأيِاجراءِمهماِِمتوعدينِمنتسيبِالكومةِبالذبحِكاخلرافِخميف اِللغاية،ِيدفعِمشاهديِالتلفازِملوافقةِال

يفِالتطرفِضدهم  .كانِموغالِ 

ولكنِنزقِالشبابِومحاسهمِلِيكفىِجلعلهمِيصمدونِساعةِيفِمواجههِمعِقوةِعسكريةِمنظمةِمدعومةِباأللياتِ 
عنِقوةِالتدخلِالسريعِاليتِملِنكنِسعناِعنهاِمنِقبلِواليتِكانتِاعدتِ واملدفعيةِوالقاذفاتِواملروحيات،ِفضالِ 

اِاليومِحتديدِوحصري ا،ِفعناصرهاِانتقتِمنِأشدِالعناصرِقسوةِوِفسادِومنِأكثرِالبيئاتِفقر اِمنِاحملافظاتِهلذ
الدوديةِالبعيدة،ِومنِاألقلياتِالطائفيةِوتلقىِمنتسبوهاِتدريب اِعلىِأعلىِمستوىِبأشرفِخرباءِعسكرينِأجانبِ

ومتيزهمِعنِكافةِالقوىِالعسكريةِوِاألمنيةِالخريِوِدفعتِأعدوهمِلربِاملدنِوِذبحِاملدنينيِبالِرمحةِومتِعزهلمِ
  .هلمِرواتبِضخمةِوميزاتِعديدةِ..وحوشِسنهاِالرئيسِلتأكلِأعداءهِعندِاللزومِوقدِكان



س رعانِماِحاصرِاجليشِاملدينةِولكنِملِتدخلهاِقواتهِحىتِجائتِقواتِالتدخلِالسريعِمبالبسهاِالسوداءِواألقنعةِ
الذينِوقفِضباطهاِبعيدِحىتِوردتِاألوامرِلقادةِقواتِاجليشِأنِيطيعواِقياداتِالتدخلِِعلىِوجوهِجنودها

 .العمليةالسريعِطاعةِمطلقةِأثناءِ

وملِيكنِكافةِالضباطِعلىِقلبِرجلِواحدِمتوافقنيِمعِ يقولونِإنِصراعِقوىِماِبنيِاجليشِوالرئيسِكانِحاضراِ 
اجليشِأنِيعرتضِعلىِالعمليةِيفِظلِهذاِالوضعِاخلطرِفارتضواِِسياسةِم هابِالدينِولكنِملِيستطيعِأيِأحدِيف

أنِيكونواِأدواتِحتتِيدِابنِعمهِسليمانِقائدِقواتِالتدخلِالسريعِوالذيِملِيكنِيرتكِجهازِالالسلكيِمنِيديهِ
اِويبلغِابنِعمهِبكلِكبريةِوصغريةِفور اِليكونِكلِماِيدثِحتتِنظرِم هابِالدينِوتنفيذاِألوامره  .أبد 

ِكانتِقياداتِاجليشِتعلمِأنِاشرتاكهاِيفِاملذحبةِسيفقدهاِأيِقدرةِعلىِالتصدىِللرئيسِلحق اِويفقدهمِأيِ رمبا
ثقةِللشعبِهبمِولكنهمِاختارواِأنِيكونواِأدواتِالرئيسِرمباِلقناعتهمِأنِحماولةِالتصديِلهِانتحاريةِولنِتفهمِإلِ

للجماعةِاليتِأعلنهاِإرهاب ِكانباعتبارهاِاحنيازاِ  اِبالدماءِولكنهِأقوىِمما  .ية،ِليخرجِالرئيسِمنِهذهِاملذحبةِملطخ 

استمرتِاملذحبةِلسبعِليالِبدأتِبقطعِالكهرباءِواملياهِوالتليفوناتِعنِاملدينةِاحملاصرةِمثِاقتحمتِقواتِالتدخلِ 
قبضِعلىِاملئاتِ..ظةالسريعِكلِبيتِملِهتدمهِقصفِاملدفعيةِوالدباباتِواملروحياتِالعشوائيِالذيِملِينقطعِل

تاجرأحر قت،ِحىتِم باينِ
 
بتِالبيوتِوامل ا،ِاغت صبتِمئاتِالنساءِوهن  وأعدمواِميداني اِوأخذِاملئاتِوملِيظهرواِأبد 

بت ِكانِالقتلِبالِتوقفِوالسكنيِلِتشبعِلِأحدِيعرفِكمِقتلِمنِ..الكومةِهن  ِاألمرِإىلِاإلبادةِالتامة مثِجتاوز 
يبتِيفِأحدِأبنائهاأهلِاملدينةِرمباِعشري ِكلهاِأص    .نِأوِثالثنيِألفِولكنِعائالتِكاملةِاختفتِوالباقية

ِكانِذبحِاملدينةِمنِالوريدِإىلِالوريد م ضربِلألمثالِودليلِصارخِعلىِأنِلِأحدِميكنهِالوقوفِِ..ِجعلهااملقصود
أمامِدولةِالرئيسِالذيِأرادِأنِيلطخِاجلميعِبدماءِاملذحبةِفالتلفزيونِوالراديوِوالصحفِكلهاِتلقتِأوامرِواضحةِلِ

دماءِلِيؤيدِويرضِعلىِذبحِاملدينةِهوِأحدِداعميهاِوسيعاملِمعاملةِاألعداءِوتلوثِاجليشِبِ..ِمنلبسِفيها
اِعنِجرائمِالسلطةِولِيستطيعِاإلدعاءِأنهِليسِمردِسيفِمنِضمنِسيوفِالرئيس   .الشعبِفلمِيعدِبعيد 

أنِينتفضِاجملتمعِالدويلِأوِاإلقليميِعندماِتصلهِأخبارِمذابحِجتريِيفِِ..ِتتوقعكانتِاملدينةِتذبحِولِأحدِيتكلم
قرتابِملِخترجِأخبارِاملذابحِإلِمتاخر اِبعدِوقوعهاِبايامِأحدِالبلدانِولكنِمعِقوةِالتعتيمِومنعِالصحافةِمنِال



ِكانتِمتجلطةِليستِِ..ِالصحافةفكانتِأخبارِقدميةِلِتستحقِالكثريِمنِاإللتفات تريدِالطازجِدائم اِودمائنا
 .بالدفءِالكايفِلتنالِالهتمام

املعاديةِملِجتدِماِتفعلهِإلِالستنكارِكماِأنِالدولِلِتتحركِإلِطمع اِيفِمصلحتهاِأوِحتتِضغطِماِوحىتِالدولِ
ِالس بابِللنظامِاجملرمِالذيِتعاديهِألنهِغريِأخالقيِوليسِبسببِخالفاتِالدودِوالنفطِبزعمهم والقيقةِأنِ..وكيل 

ِكانِعداءِيفِسياقِالدراما مِيدعيِم عادهت..أغلبِالعداءِبنيِالرئيسِوالدولِاجملاورةِومنِأساهمِاإلمربياليةِالعاملية
ليجدِتربيرِلسياستهِالقمعيةِولكنةِيافظِدائم اِعلىِشعرةِمعاويةِمعهمِويغفرونِمسبتهمِيفِخطبهِالناريةِوحركاتهِ

 .الستعراضيةِماِدامِيعوضهمِعنِذلكِبصفقاتِاقتصاديةِوسياسيةِسينةِيفِاخلفاء

ِكانتِإدانِ..ِلالغربِكانِيعرفِماِيدثِويباركه ةِالعنفِوالقسوةِضروريةِأحدِيريدِخوميينِجديدِهناِوإن
للحفاظِعلىِسعتهمِكحماةِللحريةِوحقوقِاإلنسانِفالبدِأنِتكونِبدرجةِخمففةِحىتِلِتوهمِالاكمِأنِهناكِ

ِكاناجراءِماِسيتخذِضده ِكالمِأجوفِبالِمعىنِواستغلهِلريبطِبنيِِ.. الرئيسِيعرفِأنِهتديداتِالغربِوتنديداته
اآلنِهناكِمنِيعتقدِبعمقِأنِاألصوليةِصنيعةِغربيةِوليستِتطورطبيعيِِوإىل..ِاألصولينيِوالغربِوكأهنمِعمالئه

  .لألفكارِالدينيةِاليتِسادتِبالدناِقرون

جعِالناسِيفِامليادينِاملهدمةِحتتِهتديدِالسالحِوالسياطِكأسرىِحربِليقومواِِوعندما أنتهتِاملعركةِأخرياِ 
نِفيهاِباسمِالرئيسِوشعاراتِالزبِوسبابِاإلسالمينيِبتظاهراتِحاشدةِوهمِينزفونِوالرتابِيغطيهمِيهتفِو

 !والشيوعينيِوأعداءِالوطنِمنِاجلواسيسِواخلونةِوالعمالء

ولزمتِمنزيلِطيلةِفرتةِالعمليةِالعسكريةِولكنِ بالسياسةِمطلقاِ  ِيفِأية ِتظاهراتِولِكنتِمهتماِ  ملِأكنِقدِشاركت 
زل،ِلِأدريِماِالذيِجعلهمِيظنونِأنينِأتسرت ِعلىِبعضِلعتقايلِيفِأولِيومِخرجتِمنِاملنأدىِسوءِحظيِ

عندماِحاولتِالتوسلِهلمِليرتكوينِقبلِأنِيلقواِ مربحاِ  اهلاربنيِمنِشبابِحارتناِفاعتقلوينِمنِالشارعِوض ربتِضرباِ 
  سيارةِمغلقةِومنهاِإىلِمركزِحتقيق.يبِيفِ

ِللتنظيمِاإلرهايبِومنِقاديتِبه"ِيسألوينِ"ِِمكانتِاللطماتِيفِالتحقيقِأكثرِمنِالكلماتِوه مىتِانضممت 
ِكانِعذايبِشديد   .وحيثِأنينِلِأعرفِشىءِولِحىتِأستطيعِالكذبِفأقولِفالنِأوِعالنِألينِلِأعرفهمِصدق ا



وبعدِالصفعاتِواللكماتِوالضربِباهلرواتِيفِاملكتبِأخذتِلقبوِتعذيبِص لبتِفيهِوكويتِبالنارِوملِينقذينِمنِ
دهمِإلِكثرةِاملعذبنيِفرتكتِألفسحِمكانِلغرييِونقلتِإىلِالسجنِمعِمئاتِمنِأبناءِاملدينةِاملنكوبةِاملوتِعلىِأي

ولِيصدقونِماِيدثِهلم ِكانواِيفِمثلِحايلِلِيعرفونِشيئاِ   .جلهم

أثناءِاعتقايلِولكنِانعدامِالرعايةِالطبيةِحولِالكسرِالبسيطِإىلِعاهةِ بسيطاِ  كانتِقدميِقدِكسرتِكسراِ 
 .مستدمية

خميفاِ  ِكابوساِ   ..كانِاملعتقل

..ِذاكريتِعنِتلكِالفرتةِمشوشةِمنِكثرةِماِتعرضتِفيهاِإىلِالضرب،ِجلدِوتعليقِورفسِباألحذيةِبالِأسباب
ِبنيِايديهمِملاذا؟ِتتوقع  أنِتتعرضِللتعذيبِيفِفرتةِالتحقيقِلنتزاعِمعلوماتِولكنِيفِالسجنِوأنت 

لِهنائيِضدنا،ِيفِاأليامِاألوىلِامتنع ِأحدِالشيوخِعنِكانِالتعذيبِيوميِوغريعقالينِ يملِمنِيقومونِبهِحقداِ 
ِكلِيومِمنِبعدِ ِكلبِوضربِأمامِأعينناِور فسِبالحذيةِحىتِفاضتِروحهِأمامِالسجناءِالذينِنبحوا القولِبأنه

ِكانِشيوخِاجلماعةِومنِيشتبهِأنهِمنهمِاألكثرِعرضةِلإلذللِبينناِفكانواِيأتوا بالشيخِويضربونهِحىتِتكادِِذلك،
روحهِتزهقِأمامناِوهمِيطلبونِمنهِأنِيدعوِاهللِأنِينجيهِمثِيقولونِلوِكنتِحق اِمنِأهلِاهللِوعلىِالقِألجناكِ

 !ولكنكِمنافقِمنِأهلِالنار

ِكانِخييفناِيفِاملعتقلِهوِالليل وبِفعندماِتغربِالشمسِتصعدِاملخاوفِإىلِعقولناِويسكنِالرعبِالقل..وأكثرِما
ِكانواِيسحبونِأحدناِفتمالءِالزناننيِالصراخاتِالوحشيةِللمعذبنيِونرجتفِوقدِملئناِالرعبِمنِأنِنكونِ فكثري اِما

التاليني،ِوازدحامِالسجناءِيفِالعنابرِوانعدامِالنظافةِوالطعامِاآلدميِنشرِبينناِاإلصاباتِباجلربِوالس لِواألمراضِ
مناِأزماتِصحيةِقاتلةِالعديدةِفحىتِالليايلِاليتِخلتِمنِالت ِتداهم ِاملرضىِواألقلِحتمالِ  ِكانت  عذيبِكثري اِما

 .فليفظونِأنفاسهمِاألخريةِوسطناِدونِأنِمنلكِشىءِلتخفيفِآلمهمِحىتِالصباحِحيثِتسحبِجثثهمِمنِبيننا

ِكاملِجسدهِوارتعاشِصوتهِاملتهدجِوعيناهِالزائغتنيِوأشباحِاملاض ..ِيِتقفزِأمامهااشفقتِعليهِمنِالرجفةِالىتِهتز
يفِتعذيبِحمدثيِفقررتِأنِأكونِرحيم اِوطلبتِمنهِفرتةِراحةِلشربِالشايِقبلِأنِنكملِحوارناِمل  .أكنِراغباِ 

 :عندماِعادتِأنفاسهِإليهِوهدئتِأعصابهِأكملِالكيِهبدوء



  !بعدِبضعةِشهورِصدرِأمرِبنقليِومموعةِأخرىِإىلِسجنِعاديِوكانِهذاِأسعدِحدثِيفِحيايت

دقيقةِيومي اِوأنِنطلبِالذهابِلعيادةِالطبيبِوحصلنا15ِِيِالسجنِأصبحِبامكانناِاستعمالِدوراتِاملياهِملدةِفف
ِكبارِ علىِمالبسِالسجنِالزرقاءِالنظيفةِوطعامِميلىءِبطونناِوبدأناِنتذكرِأنناِآدميونِولناِحقوق،ِحىتِإنِأحد

اِيدثِبالبالدِخارجِالسجنِهلِميكنِأنِيسمحِالسنِجترأِذاتِيومِوسألِأحدِالضباط:ِلِنعرفِأيِشىءِعم
لناِببعضِاجلرائدِاليومية؟ِفكانِردِالضابطِسنرى،ِهكذاِهبدوءِوبدونِسخريةِوبالفعلِبعدهاِبأيامِسحِبدخولِ

 .الصحفِالرسيةِاليوميةِللسجن

ِ أخرِحىتِأميِملِتتعرفِعلي  عندماِوبعدِشهورِأخرىِحكمِبربائيتِوخرجتِمنِالسجنِولكينِخرجتِشخصاِ 

ِكانتِرؤييتِللعاملِاختلفتِوالعاملِأيض اِمنِحوىلِاختلفِكثرياِ   .رأتينِألولِمرة،

ِكرةِمشهورِبغضِالنظرِأنينِملِأعدِأستطيع،ِولكنِفهمِالعاملِواإلجابةِعنِ  ملِيعدِطموحيِأنِأصبحِلعب
لةِالعودةِللحياةِالطبيعيةِاألسئلةِاليتِأكلتِروحيِيفِالسجنِأصبحِهديفِالذيِملِيشغلِقليبِعنهِالهنماكِمبحاِو

ِمنهِوأتزوجِنِاأِوومداواةِجروحِالسجنِالعميقةِ أتكسب  جتارياِ  أنتفضِمنِنوميِمفزوعا ِكلِليلةِوأنِِوألبدأِمشروعاِ 
 .أحتدثِمعِالناسِدونِخوفِمنِأنِيلطمينِأحدهم

ِكانِحتم اِعلىِِ كلِفردِأنِيسارعِعندماِخرجتِمنِالسجنِوجدتِالريبةِقدِسادتِالعالقاتِبنيِالناسِفقد
بإبالغِالسلطاتِعنِأيِسلوكِغريِمالئمِملبادىءِالثورةِوإلِفهوِمعرضِلالهتامِبالتسرتِوالتآمرِفتحولِاجلميعِإىلِ

رضِ..خمربينِسرينيِسواءِمنِلئمهِذلكِالعملِالقذرِومنِدفعهِإليهِاخلوف فكلِمنِيقبضِعليهِويتهمِبأنهِع ميلِحم 
ِكلِمنِ دائرةِعالقاتهِمنِأصدقاءِوزمالءِعملِوجريانِفكلهمِأصبحواِيفِدائرةِاإلهتامِيفِيشعلِحريقِتلتهمِناره

ِكتربيرِوحيدِلعدمِإبالغهمِالسلطاتِعنهِوإلِفهمِشركائه   .وعليهمِاثباتِبرائتهمِوجهلهمِبطبيعةِأفكارهِاهلدامة

يفِاحملظورِحىتِوإنِِِسجنِناجحِللغايةِهذهِالذيِيكونِكلِفردِفيهِرقيب اِعلىِزميلهِوعلىِنفسهِخيشىِالسقوط
 .كانتِقائمةِاحملظورِغامضةِوطويلةِحدِالعبثية

فبدلِمنِأنِاسقطِيفِهوةِادمانِاملخدراتِاوِورمباِهذاِالذيِدفعىنِلدراسةِعلمِالنفسِوانِملِأمارسِاملهنةِابدا ..
ِكماِفعلِكثريينِممنِتعرضواِلتجربيتِ ِلسنواتِأغرفِمنِمتعِالدنياِلتعويضِماِحدثِيلِوحماولةِنسيانه اهتممت 



بالقراءةِوالطالعِحولِالتجاربِالسياسيةِاملختلفةِيفِشىتِدولِالعاملِووجدتِأنِدولةِالقمعِتنتصرِعندماِيصبحِِ
عندماِتضربِبقوةِغامشةِعمياءِميلىءِالناسِاهللعِ..كلِمواطنِجاسوس اِليسِفقطِعلىِزميلهِوإمناِعلىِنفسه

لِسىءِأنِتفقدِممعتمةِختافِأنِتكلمتِبكلمةِتفهمِمبحِوالرعبِمنِمصائرِخميفةِيفِقبورِمهولةِوغرف
وظيفتكِأوِحريتكِأوِعائلتكِأوِحياتكِمقابلها،ِفتدرجيي اِتصبحِرقيب اِعلىِنفسكِتتحاشىِأنِتتكلمِيفِمواضيعِ

حساسةِأوِأنِتبدِاهتمامِمباِلِينبغيِعليكِالهتمامِبهِوإنِوجدتِأحدِزمالئكِأوِأفرادِعائلتكِيتساهلِمعِ
ِ.رعِلتأديبهِبغضبِألنهِشخصِمستهرتِغريِمسئولِيعرضِنفسهِواآلخرينِللخطرِاجلسيمِبالِمربرنفسهِهت

ِكجزءِمنِحياهتمِاليومية يفِدولةِمتقدمةِخربِمقتلِشخصِحتتِالتعذيبِيفِأحدِالسجونِ..يعتادِالناسِالوحشية
ؤشرِالبورصةِويرتنحِأمرِجللِيسقطِحكوماتِوخيرجِاملالينيِيفِمظاهراتِحاشدةِيفِالشوارعِويهوىِلهِم

ولكنِإنِقتلِكلِيومِعشرةِحتتِالتعذيبِفاألمرِسيتحولِإىلِطبيعيِلِيستحقِاللتفات،ِلِتكتبِ..القتصاد
ِكلِيومِفالِجديدِيستحقِ ِكماِتفعل اجلرائدِألنهِلِجديدِيفِاألمرِحكومةِتقتلِمعارضيهاِبالتعذيبِقتلتِبعضهم

اعةِاألمرِويستقرِيفِوجداهنمِأهنمِميكنِأنِيكونواِالضحاياِالتالينيِالذكر،ِويعتادِالناسِويسقطِمنِأذهاهنمِفظ
ِكماِنتقبلِاحتماليةِأنِتدهسناِسيارةِمسرعةِمثلِاللفِالذينِيلقواِحتفهمِعلىِالطرقِ ببساطةِألنِذلكِطبيعي

ِكلِعام  .السريعة

ِكيفِيستطيعونِاقرتافِكلِتلكِالبشاعات؟ ِ-    فماذاِعنِاجلالدين؟

الكثريِمنِاألعذارِلينامِقريرِالعني،ِإنهِأداةِالنتقامِاإلهلية،ِإنهِيعملِلصاحلِالوطنِواخلريِالعام،ِإنِمنِاجلالدِجيدِِ-
  .يعذهبمِليسواِضحاياِوإمناِمرمنيِيستحقونِالعقابِأوِإنهِفقطِينفذِاألوامر

ىِقسوةِالقلبِوتنفيذِوقدِيظهرِلكِأنِاجلالدينِصنفِنادرِأقربِللوحوشِمنهِللبشرِجيبِاكتشافهمِوتدريبهمِعل
اِأوِحتويلِأناسِ ِمنِضمريِولكنِالقيقةِأنِهذاِالصنفِسهلِالوصولِإليهِجد  ِكانتِوحشيةِبالِوازع  األوامرِمهما

 .عادينيِاليه

طلبِمنِكتيبةِشرطةِاحتياطِأملانيةِمكونةِمنِأرباب1942ِِيفِالروبِيظهرِهذاِبقوةِفعلىِسبيلِاملثالِيفِعامِ 
ِكافةِسكانِقريةِصغريةِببولونياأسرِمتوسطيِالعمرِأ هكذاِبالِأسبابِولِمربراتِورغمِأنِقائدهمِمنحِ..نِيقتلوا



رجلِملِينسحبِويرفضِالشرتاكِيفِاملذحبة500ِِمنِيريدِالنسحابِحقِالرتاجعِدونِعواقبِإلِأنهِمنِضمنِ
ىلِاملساءِحىتِغمرهتمِدماءِألفِإلِأثينِعشرِرجلِفقط،ِبينماِاخنرطِبقيةِاخلمسمائةِرجلِيفِاملذحبةِمنِالصباحِإ

اِلألوامرِبالِسابقِعداءِولِ ِبارد ِتنفيذ  ومثامنائةِرجلِوامرأةِوطفلِوشيخِمنِسكانِتلكِالقريةِاملنكوبةِذحبوهمِبدم 
هؤلءِملِيكونواِمنِكتائبِالصاعقةِأوِقواتِاجليشِاملدربةِبلِرجالِعاديونِموظفونِوعمالِمثلِ..مربرِعقالين

 .واِواغتصبواِجرياهنمِيفِالبوسنةِويفِرواندِوكامبودياِويفِكلِموضعِمنِاألرضِضحكِفيهِالشيطانهؤلءِالذينِقتل

  :أبديتِأعرتاضيِقائالِ 

ولكنِهؤلءِتعرضواِإىلِعمليةِغسيلِمخِكثيفةِنشطتِذلكِاجلانبِالوحشيِمنهمِوكانِيقودهمِحمرضنيِِ-
 .إرادهتمِالرةسلبوهمِإهنمِبأدواتِدعائيةِقويةِحىتِميكنِأنِنقولِ

نعمِلِأنكرِوكذلكِلِننكرِطبيعةِاإلنسانِالىتِجتعلِيستمتعِبلعبِدورِالطاغيةِوممارسةِالعنف..الناسِلديهمِِ-
فقطِعليكِأنِتوفرِالظروفِاملالئمةِفهؤلءِالذينِ..قدرِهائلِمنِالقسوةِقدرِلِميكنكِتصورهِرغمِحضورهِالدائم

لِجيدونِغضا ضةِيفِأيِخطةِتوفرِهلمِالعملِعلىِحسابِإلغاءِغريهمِبفصلِتعسفيِعانواِمنِالبطالةِطويالِ 
لآللفِعلىِأسسِطائفيةِأوِأيدولوجيةِأوِحىتِقتلهمِجاعي اِعندماِيكونِاإلنسانِمهددِباجلوعِأوِآلمِالعنفِ

ِكلِمنِيراه ِعدو ا..ووجودِاإلنسانِيفِم تمعِقائمِيرتدِإىلِالبدائيةِفيكونِأقربِللوحشِعلىِاستعدادِلسحقِعظام
ِكحاهلاِيفِاجملتمعاتِالطبيعية،ِ علىِالقسوةِوالعنفِينميِهذهِالرغباتِالسفليةِويضِعليهاِفالِتكونِممقوتة

منِأنِ فاملهمشِالفقريِينالِالكثريِأنِحتولِإىلِجالدِوخرجِمنِدائرةِالضحيةِاحملتملِفيكونِمنِميارسِالعنفِبدلِ 
   .يكونِضحيته

القمعيةِالىتِتقومِبتوحيشِشعوهباِوجتعلِالوسيلةِالوحيدةِخلروجهمِمنِدائرةِالقمعِِهذاِماِيدثِيفِكافةِاألنظمة
ِكماالقمعِذاهتاِآلةهوِأنِيصبحواِجزءِمنِ اليهودِوجدواِيفِالصهيونيةِخالصهمِوحتولواِمنِمقموعنيِلقامعنيِِ..

 .ومنِضحاياِلسفاحني

يهاِالناسِثقافي اِوعقلي اِفيتحولواِإىلِجثثِحتركهاِفقبلِقتلِالناسِجسدي اِمبذحبةِجيبِارتكابِمذحبةِأخرىِيقتلِف
ِمنِضمريِأوِأراءِشخصية  .إرادةِالدولةِبالِوازع 



كانتِاملهمةِاألوىلِهيِجعلِالص وابِواخلطأِاألخالقينيِترديدِملاِتقررهِاللجنةِالعلياِللحزبِلِالدينِولِالفلسفةِ
ِكانتِالغايةِقتلِالفرديةِوحتِو ِكبري،ِمثِزرعِفكرةِاملؤامرةِيفِولِحىتِالفطرةِالسوية يلِالنسانِإىلِجزءِمنِمموع

أذهنِالناسِواللعبِعلىِعواطفهمِوحتريضهمِحىتِيكونواِعلىِاستعدادِللفتكِبكلِمنِتشريِإليهِوتقولِهذاِعدوِ
 .الوطن

التعذيبِمثالِكثري اِمنهمِينخرطِيفِعملياتِِ..ِاألطباءواألمرِلِيتاجِملواصفاتِخاصةِليصبحِالشخصِجالد ا
 .واإلشرافِعليهاِببساطةِتامة

ِكانِيشرفِعليهاِأطباءِوأغلبِمنِيقتلونِيفِالسجونِواملعتقالتِختلواِتقاريرهمِ معسكراتِهتلرِلإلبادةِاجلماعية
الطبيةِمنِأثرِأيِتعذيبِوكلهمِميوتونِألسبابِطبيعيةِعادةِهببوطِيفِالدورةِالدموية،ِوالكثريِمنِبرامجِالتعذيبِ

دولِالعاملِوضعهاِأطباءِنفسينيِيوصفونِيفِماهلمِبالعلماءِويتجزونِيفِاملصحاتِاملعارضنيِاملمنهجةِيفِ
ِكاسيتِتنطقِمباِوضعِهباِفقط  .السياسينيِوجيرونِعليهمِالتجاربِلتحويلهمِإىلِأجهزة

ِكانتِغريِمعقولة،ِوقدِأجريتِجتاربِمتعددةِأثبتتِهذاِفقامِاألمريك يِميلجرامِكماِأنِالناسِتطيعِالسلطةِمهما
بتجربةِيفِاخلمسيناتِحيثِقامِباستقطابِعددِمنِالشخاصِعربِإعالنِوجعلهمِيدخلونِجتربةِيصعقونِفيهاِ

ِكانِالناسِي صعقونِاآلخرينِيفِغرفةِأخرىِ..آخرينِبالكهرباءِإنِاخطأواِيفِاإلجابةِعنِسؤال وعربِالتجربة
همِالتوقفِبينماِترتفعِشدةِالتيارِالكهريبِيفِكلِمرةِيسمعوهنمِولكنِلِيروهنمِوهمِيتأملونِويصرخونِويطلبونِمن

فكمِتظنِنسبةِالذينِاستمرواِيفِتعذيبِالخرينِبالِسببِحىتِالدِاألقصىِلشدةِالتيارِ..جييبونِسؤالِخطأ
 الكهريبِاليتِقدِتكونِصعقاتهِقاتلة؟

الذينِكانواِيظنونِأهنمِيسببوهناِبصعقاهتمِِثالثةِوستونِباملائةِقامواِبالستمرارِحىتِالنهايةِوملِيبالواِبصرخاتِالناس 
 !ولِطلبِأحدِمنهمِالتوقفِوالطمئنانِعلىِصحةِمنِيفِالغرفةِاألخرى

وىفِالسبعيناتِقامِالعاملِزميباردوِبتجربةِأخرىِوضعِفيهاِمموعةِمنِأبناءِاجلامعاتِاملرموقةِيفِمكانِمغلقِيشبهِ 
ِكانِالسجانونِبدأواِيفِِ..ِوقبلنِالسجناءالسجنِوجعلِبعضهمِيؤدىِدورِالسجاننيِواآلخري أنِتوقفِالتجربة

  !تعذيبِاملسجوننيِوإرغامهمِعلىِالنومِعراةِعلىِاألرضِوحرموهمِمنِالطعامِوعرضوهمِللضربِواإلذلل



  هلِتعجبتِمنِتلكِامليولِالساديةِاليتِظهرتِفجأةِعندِالطالبِاجلامعينيِاملثقفني؟

ئهمِاملسجوننيِملِيتوقفواِعنِلعبِدورهمِوحتملواِاإلهانةِوالتعذيبِوالطِمنِولكنِماِيثريِالعجبِأكثرِأنِزمال
ِكانِميكنهمِببساطةِشديدةِأنِيتوقفواِعنِالتجربةِبالِعواقبِفهمِليسواِمساجنيِحق اِولِيقضونِ الكرامةِبينما

 !عقوبةِما

على أيِحالِولكنِأحببتِأنِِملِأحبِأنِأناقشهِيفِمدىِدقةِهذهِالتجاربِوتقييمِنتائجهاِفلستِمتخصصاِ 
   :أستزيد ِمنهِفطرحتِسؤالِجديد

ِبنيِكثريينِممنِقابلتهمِأهنمِتعرضواِللتعذيبِبالِأسبابِواضحةِيفِكثريِمنِِ- وملاذاِالتعذيب؟ِقاسم ِمشرتك 
ِكانِنسيهاِإىلِ الحيانِفماِالغايةِوراءِذلك؟ِهلِلستخراجِمعلوماتِوتنشيطِذاكرةِالضحيةِبإعادةِمعلوماتِقد

  اجهةِالذاكرةِمرةِأخرى؟ِو

كثريِمنِاألحيانِيكونِغرضِالتعذيبِهوِكسرِِِ..ِيفلِيفِأغلبِاألحيانِلِيتمِالتعذيبِلستخراجِمعلوماتِ-
اإلرادةِوحتييدِالشخصِموضوعِالتعذيبِالذيِلنِيعودِملمارسةِالسياسةِأوِحقهِيفِالعرتاضِثانيةِخشيةِتكرارِ

 .ةالكرةِوتعرضهِوذويهِهلذاِاألملِثاني

ويفِأحيانِأخرىِرأيتهاِبنفسيِلِيكونِالتعذيبِغرضِإلِمتعةِمنِيقومِبه،ِفهذاِالسجنيِشخصِيدعىِأنهِهناِ 
يفِقلبهِولِيداهنِالسلطةِاليتِيعلمِبقوةِبطشهاِوهذاِيستفزِِعماِألنهِأفضلِأخالقي اِوصاحبِرؤيةِوشجاعةِليعرب

نفسهمِمدىِحقارهتمِووضاعتهمِوهمِيستأسدونِعلىِأذنابِالسلطةِومعذبنيِالناسِالذينِيعلمونِيفِقرارةِأ
 .مأسورينِيفِحالةِضعفِفيكونِيفِتعذيبهمِانتقامِومتعهِمريضةِهلؤلء

يكونِالتعذيبِمردِروتني!ِماكينةِالقمعِحتتاجِلزيتِجديدِأوِباألحرىِدماءِجديدةِلتظلِتعملِبكفاءةِ وأحياناِ 
 .همِوختتلفِالقضاياِوتبقيِاملاكينةِتعملِبكفاءةفريحلِجالدونِويأيتِغريهمِويرحلِضحاياِويأيتِغرِي

لكنِغايةِالتعذيبِاألوىلِهيِكسرِالضحيةِوحموِاحرتامهِلذاتهِوامتهانِانسانيتةِوكرامته،ِفيصبحِفارغِمردِمنِاملعىنِ 
أنِيعرفِالضحيةِأنهِلِِ..ِجيببشاعةِوإجراميةِالوسائلِضرورةِ..ِهلذامعدومِاإلرادةِيفعلِماِيأمرِبهِبالِتفكري



ِكانِيلمِبهِوكلِماِِ ميلكِمنِأمرِنفسهِشىءِويكونِأقصىِطموحهِوآمالهِأنِخيرجِمنِهذاِاجلحيمِفينسىِكلِما
   .كانِيفكرِبهِوينحصرعقلهِعلىِالرغبةِالفطريةِالبدائيةِيفِالبقاء

دباتِيفِنفسهِصعبةِالربءِمنهاِلِيريدِألِوعندماِخيرجِالضحيةِمتلئهِالرغبةِيفِالنعزالِوالبعدِعنِاآلخرينِممتلىءِبن
أنِيلعقِجراحهِيفِهدوءِويتحاشىِالناسِويرىِاجملتمعِالذيِكانِيلمِبتغيريهِإىلِاألفضلِمتواطىءِيفِسحقِآدميتهِ
ِاجلميعِالسلطةِبالصمتِواخلنوعِوالتجاهلِلإلجرامِ ِالعذابِبلِساعد  اِولِساعدهِأحدِيفِليال  فلمِميدِإليهِأحدِيد 

  .يدثِالذي

يولِالتعذيبِاملقاتلنيِمنِأجلِاجملتمعِإىلِأعداءهِفيحيدهمِويفقدهمِفاعليتهمِفإنِجلىءِالضحيةِإىلِالردِعلىِ
العنفِبالعنفِفهوِمتطرفِيعطىِالسلطةِمربر اِواضح اِللقسوةِوقمعِاملعارضنيِويسنِصورهتاِأمامِالعاملِفهيِ

الناسِلِتستمعِإىلِاملتطرفنيِولِتنساقِإىلِآرائهمِولِتأنسِحتاربِالتطرفِالذيِيضربِاجلميعِويعاديِاجلميعِِو
 !هبمِفهمِأيض اِوحوشِولكنهمِخارجِالسلطةِفالِميلكونِنفعهمِبلِايذائهمِفقط

 :سألتِمتحرياِ 

 وهلِهلذهِالدائرةِاجلهنميةِمنِهناية؟ ِ-

قبلِأنِيرد  :شردِقليالِ 

لديهمِرؤيةِخمتلفةِلالمورِولديهمِالقِيفِأنِيكتبواِجتارهبمِاخلاصةِويددواِِ..ِشبابهناكِجيلِجديدِاآلن ِ-
يكسرونِدائرةِالعنفِوالنتقامِويبدأونِمتمعِجديدِلِِ..ِرمبامصريهمِلِأنِيستمرواِيفِخوضِمعاركِملِيبدأوها

   جاح.هلمِالنِأنِيلمونِبوطنِأفضلِوواجبهمِأنِياولواِصنعهِوأمتىنِ..ِحقهميقدسِلغةِالدم

ِالقهوةِيفِهدوء ِمستمتع اِبنسماتِالعصرِاهلادئةِاملختلطةِبروائحِ  جلستِعلىِمقهىِقدميِأرتبِأوراقيِوأرتشف 
فجأةِشعرتِبغص ةِوأنِهناكِأمرِماِغريِطبيعيِيفِاألجواءِِ..ِولكنالبلدةِالقدميةِاليتِلِتوصفِإلِبرائحةِالنني
 .الذئبِعندماِأراهِ..ِأعرفهذهِالوجوهِوتلكِالنظراتِأعرفِ..التفتِخلفيِفجأةِألصطدمِبنظرتهِاجلليدية

ِكنتِطوالِرحليتِيفِكفِيده ِكما ِأمريِلِريب،ِقدِماتِالرئيسِولكنِالغولِملِميتِوأنينِاآلن  .انكشف 



  .بقيِيلِحوارِواحدِأرجوِأنِأمتكنِمنِإجراءه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الس ام ر ائ ي

لِميكنناِأنِندعِاألبِواألمِيسيطرانِعلىِالبيتِبالتخلفِواألفكارِالرجعيةِجيبِأنِجنعلِالصغريِيشعِيفِالبيتِ
ِكثريةِولكنِالبنِالصغريِمازالِبنيِأيديناِوجيبِأنِ لطردِالتخلفِألنِبعضِاآلباءِقدِأفلتواِمناِألسبابِوعوامل

وحدةِِِ-اتِاليتِميضيهاِيفِالبيتِبينهمِلتغيريهمِإىلِالفضلِحنولهِملركزِإشعاعِفع الِداخلِالع ائلةِطوالِالساع
العائلةِلِجيبِأنِتقومِعلىِأساسِمفاهيمِالتخلفِوامناِتقومِوتقوىِعلىِأساسِالنسجامِمعِالسياقاتِاملركزيةِ

ِ .لسياسياتِوتقاليدِالثورةِيفِبناءِمتمعِجديد

الروافدِوالوسائلِاألخرى،ِعلمواِالطالبِأنِيعرتضِعلىِعليكمِبتطويقِالكبارِعنِطريقِأبنائهمِباإلضافةِإىلِ  
والديهِإذاِسعهماِيتحدثانِعنِأسرارِالدولةِوأنِينبههماِإىلِأنِهذاِخطأ،ِعلموهمِأنِيوجهواِالنقدِإىلِآبائهمِ

 .وأمهاهتمِبالحرتامِالواجبِطبع اِإذاِسعوهمِيتحدثونِعنِأسرارِتنظيمهمِالزيب

اِيتلقىِتعليماتهِمنِمراكزِالثورةِاملسئولةِعليكمِأنِتضعواِيفِكلِبيت  ِ..ِعلموهابن اِللثورةِوعين اِأمينةِوعقال ِسديد 
أنِيعرتضِعلىِوالديهِأنِوجدمهاِيفرطانِيفِأموالِالدولةِوعلموهِأنِيذرِمنِاألجنيبِولِيأمنِجانبهِوأنِينبهِ

املعلمنيِكقطعة ِمرمر ِبكر ِبيدِحناتِميتلكِِبنيِأيديكمِأيهاِالسادةِ..ِالطفلاآلخرينِأنِلِيتحدثواِإىلِاألجانب
 .القدرةِعلىِاعطائهاِالشكلِاجلميلِاملطلوبِوهذاِماِنطلبِمنكمِفعله

  هلِتعلمونِمنِهمِأوىلِالناسِباهتمامنا؟

هؤلءِالصبيةِبنيِالاديةِعشرِوالسادسةِعشر،ِهؤلءِهمِمستقبلِبالدناِأنِملِمنألِعقوهلمِوحنسنِتنظيمهمِونضمنِ
  .وسالمةِعقوهلمِيفِهذاِالفرتةِسبقناِإليهمِاملخدراتِواملتطرفنيِفمألواِعقوهلمِواوقاهتمِولئهم

ِالدينيةِاملتطرفة؟ ِاجلماعات   أتعرفونِأنِهذاِهوِالسنِاألمثلِللتجنيدِعند 

همِيلتفِنقبائهمِعلىِالصبيانِالذينِخرجواِبالكادِمنِأحضانِامهاهتمِيبحثونِعنِقيمِيلتزموهناِويتلمسونِطريق 
يفِالياةِفيلبسونِهلمِجلدِالضأنِويقدمونِهلمِالص حبةِالطيبةِوالعملِاخلرييِالنافعِالذيِيشعرهمِبقيمتهمِ

عنِأفرادهاِوعالقتهمِاليتِِعاِ اويربطوهنمِبشيوخهمِوكأهنمِعائلتهمِوفجأةِجندِأنفسناِأمامِطائفةِجديدةِيقاتلونِدف



يدثِِ..ِوملاذامنِذلكِاخلطرِالسرطاينِإلِبسفكِدماءِأبنائناتنقطعِتلكِالرابطةِولِتنتهيِِ..ِولصارتِكالدم
  .هذا؟ِألنِالدولةِلِتقومِبدورهاِيفِمحايةِأذهن ِأبناء ِالوطن

املدارس،ِالصحف،ِالتلفاز،ِالراديو،ِوحىتِاملساجدِوالكنائسِجيبِأنِتكونِجيع اِأدواتِلنشرِالوعيِالقوميِوقيمِ
االزبِومبادئهِولِنرتكِأذهنِالشبي  .هيِاملعركةِاألهمِ..ِتلكبةِلقوىِالرجعيةِأوِالع مالءِأبد 

هكذاِتكلمِعليِم هابِالدينِيفِخطابِبوزارةِالتعليمِواإلرشادِحيثِعرب ِللمعلمنيِعماِيدورِبرأسهِولكنِملِيكنِ
ِكانِسالحهِاألمضىِ رجلِواحدِأساتذةِاملدارسِالبتدائيةِهمِسالحهِيفِحتقيقِغايتهِبزرعِالزبِيفِكلِعقلِوإمنا

 .هوِمنِاجتهتِللقاءه

ِأيامِتقاعدهِيفِقصرِريفيِكبريِ ِكبريةِقطعتهاِسياريتِبعدِمروريِمنِبوابةِاملزرعةِحيثِيقضىِعلي ِالسامرائي  مساحة
ِكالبِالراسةِمنِساللتِ"جريمانِ حماطِبدزينةِمنِاخلدمِوأخرىِمنِالرسِاملدججنيِبالسالحِوثالثِمن

 ."شيربد"ِوِ"بولِماستيف

هرِعلي ِالسامرائي ِبأنهِرجلِالدولةِالثقايفِحيثِأستأثرِمبنصبِاألمنيِالثقايفِللحزبِلسنواتِطويلةِتعاقبِاشت 
يتحكمِيفِمستقبلِالبالدِمنِطرفِخفيِبتحكمهِفيماِ فيهاِوزراءِالثقافةِواإلعالمِبينماِظلِهوِيفِمكانةِراسخاِ 

كتباتِأوِالندواتِأوِالراديوِوالتلفازِوكافةِوسائلِيصبِبعقولِأبنائهاِمنِعلومِومعارفِسواءِيفِاملدارسِأوِامل
 .العالم

املمتلىءِبالفخامةِويدلِكلِشربِفيهِعلىِذوقِرفيع،ِاستقبلىنِخادمِأربعيينِمهذبِِمبجردِأنِدلفتِللقصر
ِدافئةِومريةِودلينِعلىِالمامِامللحقِهباِألزيل ِماِعلقِيبِمنِترابِالسفرِوعندماِاصطحبىنِإىلِغرفةِانتظار

خرجتِوجدتِعصريِالربتقالِالطازجِوأطباقِالفاكهةِواألجبانِاملتنوعةِواملكسراتِيفِانتظاريِالذيِملِيطلِقبلِ
 .أنِيصطحبينِملكتبِاألستاذ

ِكانِعبارةِعنِمكتبةِضخمةِأظنهاِأكربِمكتبةِشخصيةِرأيتهاِيفِحيايتِتنتهيِمبكتبِصغريِ مكتبِاألستاذ
ِبابتسامةِمرحبةِوفنجانِقهوةِمميزةِوسيجارِِخمصصِللقراءةِوالتدوينِوجبوارهِركنِل لضيوفِحيثِاستقبلىنِالسامرائي 

 .كويبِفاخرِقبلِأنِنبدأِحوارنا



ِكنتِأستعدِلطرحِأسئليتِوأحبثِعنِمدخلِمالئمِلبدايةِالوارِفاجئينِبالقولِ"دعينِأقرتحِعليكِالسؤالِ   وبينما
 لِتعلم.ِأنكفمنِالواضحِعليكِ حدثِلوجهي؟ِ..ِماذااألول

باملعىنِالواضحِللكلمة،ِفقدتِإحدىِعيناهِورستِالندباتِخطوطِطوليةِوعرضيةِعلىِ كانِالسامرائي ِمشوهاِ 
ب ِكماِجي  ِكماِأنِبعضِالروفِملِتكنِخترجِمنِفمه  .وجهه

 :ملِيكنِلدي ِتعليقِفرتكتهِيقصِالقصة

ِيفِعهدِالرئيسِحافظِملِأكنِوحديِيفِالسجنِبلِكانِمعيِالك ِ- ثريينِمنِأعضاءِالزبِفكناِعندماِأعتقلت 
عصبةِحنميِظهورِبعضناِيفِمواجهةِأعدائناِمنِاملنتسبنيِللتياراتِالسياسيةِاألخرىِولكنِتأخرِخروجىِمنِ

اِتلوِاآلخرِمبراسمِالعفو ِكنتِأدورِِ..ِويفحىتِبقيتِوحديِالسجنِبينماِخرجِرفاقيِواحد  يومِصيفيِشديدِالرارة
كنتِأحسِأنينِتعرضتِللخيانةِوملِيكنِمعيِسجائرِفكانتِِِوقتهاِ..الئينسيِيفِساحةِالسجنِوالغيظِميحولِنف

 .أعصايبِمشدودةِففقدتِصوايبِقليالِ 

كنتِعلىِعالقةِطبيعيةِنوع اِماِمعِاملعتقلنيِاإلسالمينيِيفِالبدايةِولكنِعندماِأصبحتِوحديِحتولتِهلدفِ 
بكلمةِوأناِأمرِجبوارِبعضهمِفرددتِعليهاِبأسوءِمنهاِلسخريتهمِونظراهتمِاملتعاليةِويفِذلكِاليومِعرضِأحدهمِبِ

التهدئةِسببتهِبأمه  .وعندماِتدخلِشيخهمِحماولِ 

ِأمريجاعةِإسالميةِبأمهِوأناِمسجونِوسطِ "سببت  وكأنهِاستعادِذكريِموقفِغايةِيفِالسعادةِقائالِ  قهقهِضاحكاِ 
 !"جيشِمنِمهاويسه

دةِاملساجنيِيتشاجرونِويطمونِوجوهِبعضهمِالبعضِولكنِملِيكنِحراسِالسجنِيبونِشىءِأكثرِمنِمشاه
ِكنتسرعانِماِتوقفتِضحكاتِالراسِعندماِحتولتِاملشاجرةِاملستحيلةِإىلِمقتله أشتبكِمعِأكثرِمنِعشرةِِ..

ِيفِالسجن ِوضيق   .منِشبابِاإلسالمينيِالانقنيِالذينِوجدواِيفِقتلِهذاِالكافرِتعزيةِعماِيالقونهِمنِعنت 

ِكانتِأياميِيفِأنقذوينِ منِبنيِأيديهمِمبعجزةِونقلتِإىلِاملشف ىِاليتِخرجتِمنهاِبعدِتلقيِالعالجِرجلِحر،

ِجزءِهتوريِعالماتِلِتنم حيِيفِوجهيِلتذكرىنِبأنِأتروىِدائماِ  ،ِونلت   .السجنِمعدودةِولكينِملِأعرفِفتهورت 



ِالعفوِعنك؟ِ-  وملاذاِتأخر 

 :امةِعلىِوجههِوهوِيردملِتتغريِهلجتةِاحملايدةِوظلتِالبتس

ِألنِبعضِالرفاقِيفِالزبِملِيرواِأنِالوقتِمالئمِخلروجيِوأنِاملرحلةِحتتاجِسياسةِخمتلفةِعنِطبيعةِتفكريي ِ-
 .فقررواِأنِأبقِيفِالسجنِحىتِتنتظمِاألمورِوقتها

دراكِمنِصاحبِالرفاقِكانواِم هابِالدينِكنتِمتأكدِأنهِيعرف،ِفلمِيكنِاألمرِيتاجِللكثريِمنِالذكاءِإل
ختلفةِالذيِلِيرغبِيفِوجودهِوتأثريهِعلىِأعضاءِالزب،ِولكينِملِأواجههِبذلكِالتوقعِالذيِرغمِقوتهِ

 
السياسةِامل

 :يفتقرِإىلِالدليلِووجهتِاليهِسؤالِأكثرِعمومية

قابلِعادلِوماِموقفكِمنِهذاِالسلوك؟ِهلِتريِالغايةِتربرِالوسيلةِوأنِالتضحيةِبوضعِصديقِيفِاملخاطرِم ِ-
 هلدفِسامي؟

لألناسِالطيبنيِالطبيعينيِعلىِِ..ِليستليستِألهلِالقلوبِالرقيقةِواملشاعرالساسةِ..ِالسياسةبالتأكيد ِ-
الطالق،ِهؤلءِيأكلونِخبزهمِبرؤوسِمنخفضةِويتمنونِالسالمةِواجلنةِبعدِاملوتِولكنِمنِيريدِدخولِاللعبةِ

 .كلِتغيريِيفِالواقعِوقدِيكونِباهظاِ ِِفعليهِأنِيدركِأنِهناكِمثنِسيدفعِمقابل

عالقةِالشعبِبالسلطةِيفِالشرقِتشبهِعالقةِالرجلِباملرأةِالذكرِهوِاملسيطرِدائم اِويتطلبِالطاعةِإنِيقولونِِ-
 املطلقةِمنِزوجتهِالشعبِيفِحالةِالقائدِفهلِترىِهذاِصحيح ا؟

بالض عفِوالقابليةِلالستغاللِدائم اِوأناِأحرتم ِِلِأحبِاستعمالِهذاِاملثلِالشائعِفهوِيسىءِللنساءِويصمهم ِ-
 .النساء

ا   :توقفِللحظةِمثِأردفِضاحك 

ِكماِترىِ-   .رمباِأكثرِمنِالالزمِفعشتِحيايتِأعزب

ِكانِطرفهاِاملسيءِذكرِأمِ عالقةِالسلطةِالديكتاتوريةِبالشعبِهيِأقربِلنمطِالعالقةِالعاطفيةِاملسيئةِسواء عموماِ 
  .أنثى



هيِتس بهِوتلعنهِمثِهتددِبالنتحارِإنِتركها،ِتقلباتِدائمةِبنيِأظهارِمشاعرِ..يضرهباِبعنفِمثِي عاشرهاِبشغفهوِ 
ِواإلساءةِوالتحقريِورغبةِدائمةِيفِالسيطرةِعلىِالشريكِوانِكانِحطام اِواجللوسِعلىِعرشِالبلدِ البِوالهتمام 

يتالعبِبعواطفِالشعبِليظهرِأنهِالوحيدِالقادرِعلىِمحايتهِحىتِيسعىِالديكتاتورِدائم اِإىلِأنِ..وانِكانتِخراب ا
منِنفسهِفيسرفِيفِمدحِاجلماهريِويسرفِيفِقمعهاِيفِالوقتِذاتهِويومههاِبأنِاجلواسيسِواخلونةِوالعمالءِيفِكلِ

ِواخلونة ِالذينِلِيراهمِإلِال ديكتاتورِمكان،ِولِتسألِكيفِيكونِشعب اِعظيم اِويتويِكلِهؤلء ِاجلواسيس 
  .وسفاحي ِأجهزت هِالقمعية

 .كان.إذاِفأنتِتعتقدِأنِالرئيسِِِ- 

 ."وقاهلاِ"ديكتاتورِقاطعين

اِعلىِأنِأكونِ ِ- ِأوِنتاجِخوفِوأناِعجوزِجد  ِكانِديكتاتورِوأيِقولِغريِذلكِس خف  ِأنه طبعاِالكلِيعرف 

ِكانتِهدفناِمنِالبدايةِ..ِالقيقةجباناِ   .أنِإقامةِالديكتاتورية

 وكيفِهذا؟ِِ-

غالبيتةِالعظمىِتشعرِبالغبِوالضطهادِوحتقدِعلىِاألقليةِالسعيدةِِ..ِشعبالستبدادِملِيكنِخيار اِهوِضرورة ِ-
الثريةِواألقليةِالثريةِاملتنفذةِتعاديِباقيِالشعبِوالشعبِكلهِليسِلديهِثقافةِوطنيةِبلِينتميِللقبيلةِمثِللطائفةِمثِ

  يفِهذهِالالةِبالدميوقراطية؟ِللدينِبالرتتيبِفكيفِيكمِشعب

تتمِهذهِاملساواةِيفِبلدِمقسمةِإىلِطوائفِوعشائر؟ِجيبِأنِِ..ِوكيفجوهرِالدميوقراطيةِهيِاملساواةِبنيِاملواطنني
يدثِِ..ِولتكونِالدولةِأعلىِمنِالكلِوتستوعبِجيعِالطوائفِوالعشائرِوهتدمِبنيانِالعاملِالقدميِلتقيمِجديد

 .ديكتاتوريةِواعيةِتقومِمباِجيبِعليهاِفعلهِرضىِالناسِأمِسخطواذلكِإلِمنِخاللِ

ِكانتِالغايةِهيِإقامةِدولةِحديثةِعادلة،ِأليسِمنِالطبيعيِأنِيؤيدِذلكِاألغلبيةِفالِتكنِهناكِِ ِ- ولكنِأن
 حاجةِللديكتاتورية؟



ِكربىِ- الناسِلِيصلحونِإلِلالتباعِوليسِللقيادةِوهمِيعرفونِذلكِفماِفائدةِجيشِمنِِ..ِأغلباألكثريةِخدعة
اليتِتعرفِماِتريدِوتتخذِالوسائلِاملالئمةِ التابعنيِبالِقائد؟ِماِيتحكمِيفِاألكثريةِهيِاألقلياتِاملنظمةِفكر اِوعمالِ 

وقِاملواطنةِأنِتكونِمواطنِفقطِتباع،ِويفِبلدِلِيكفيِللحصولِعلىِحقلتحقيقِأهدافهاِوتسويقهاِلتكسبِاأل
ِكبديلِوجتذبِاجلماعاتِالدينيةِوتستقطبِأفرادهاِبأنِمتنحهمِقوةِيفتقدوهناِأهنمِمهمنيِوبينهمِرابطةِ تربزِالطائفية

  .وثقىِقويةِيفِمواجهةِالعاملِالذيِلِيرحم

ياسيةِفإهناِهترعِإىلِالتكتلِوِوعندماِجتدِاألقلياتِالدينيةِوالعرقيةِمنِيستغلِالدينِأوِالع رقِلتحقيقِمكاسبِس
العملِاملنظمِضدهِوِأنِحتججتِبالعلمانيةِوالحنيازِلنسقِالدولةِالديثةِإلِإهناِيفِالقيقةِتدافعِعنِمصالهاِ
الطائفيةِفتنتجِمنطِمشوهِمنِالعلمانيةِيقولِبفصلِالدينِعنِالدولةِبينماِماِيفعلهِفعالِهوِفرضِمنطِمنِالتدينِ

مبصالهمِوِِيوجدِإميانِحقيقيِحبريةِاملعتقدِوحقِالنسانِيفِالتعبريِوإمناِرفضِوعداءِلتدينِميسِ بقوةِالدولةِفالِ

ِكانتِتلكِاألقلياتِحتوزِسِ يِ  جاهبتهاِالسياسيِفمِ وضعهاِالطبقيِِواللِمِ لطةِوِثروةِمنِخِ ضعفِمركزهمِخاصةِأن

ِكلهبأفكارِدينيةِهتدمِمِ  ِكاملةِوتنزعِعنهاِالسلِدها حمتملةِِحتوهلاِمنِمركزِقوىِإىلِضحيةِ طةِوالسطوةِِووتزيلِقواها
ِ .يفِأيِوقت

إنِحادثتهمِقالواِإهنمِدميوقراطينيِيؤمنونِبسيادةِالشعب  !وهؤلءِجيعاِ 

اِسياسي اِفكيفِميكنكِالحتكامِإىلِاألغلبيةِيفِظلِانقسامِالشعبِ لِوجودِللدميوقراطيةِإنِملِيكنِالشعبِموحد 
اِحبقِبعضهاِاآلخرِيفِالوجودِذاته؟ِالدميوقراطيةِتكونِبنيِمتساوينيِيفِالقوقِإىلِطوائفِلِيعرتفِبعضه

ِكانِعبث  .والواجباتِمواطننيِأمامِالقانونِوحننِملِنكنِوصلناِهلذهِاملرحلةِبعدِفالقولِبالدميوقراطية

 :علقتِساخراِ 

 !ولكنِالدستورِوالقانونِينص انِعلىِغريذلك ِ-

  :جبديةِتامةجتاهلِنربتىِالساخرةِوأجابِ

القانونِوالدستورِيسودانِيفِالالةِالطبيعيةِعندماِتكونِاألمورِعلىِماِيرامِأم اِيفِالالةِالستثنائيةِعندماِتكونِِ-
الدولةِذاهتاِعلىِاحملكِكحالِالربِوالثورةِوالضطراباتِالداخليةِالعنيفةِفالسيادةِهناِمطلقةِللدولةِمفوضةِيفِ



ِكلِ ماِميكنهمِفعلهِللبقاءِعلىِالدولةِحيةِوالفاظِعليهاِمنِالهنيارِالذيِهوِهنايةِأشخاصِحكامهاِأنِيفعل
لسيادةِالقانون..فالقانونِتعبريِعنِإرادةِالشعبِممثلةِيفِكلمةِمؤسساتِالدولةِوقوهتاِفإنِسقطتِسقطِالقانونِ

نهِلِيصبحِيفِذلكِالوقتِمعهاِفالِمنطقِإذاِيفِالتمسكِبقانونِيؤدىِالتمسكِبهِإىلِسقوطِالدولةِواهنيارهاِأل
 .قانونِفالدولةِهيِالىتِتصنعِالقانونِوتصنعهِملصلحتها

ومىتِتنتهيِحالةِالستثناء؟ِحالةِالطوارئِمعلنةِيفِهذهِالبالدِمنذِأربعنيِعام اِودائم اِهناكِخطرِجسيمِيتهددِِ-
فمىتِيكونِالقانونِهوِالقانونِإذا؟  الدولةِيقتضيِأنِينحىِالقانونِجانباِ 

حالةِالستثناءِلِميكنِإلغائهاِمطلق اِولكنِالستثناءِليسِالقاعدةِولكنِهذهِالالةِقدِأسيءِاستعماهلاِوأط يل ِِ ِ-
ِغريِموضوعية  .يفِأمدهاِألغراض 

 تلكِاألغراضِالغريِموضوعيةِأغراضِرأسِالسلطةِأليسِكذلك؟ ِ-

 .صغرية.ملِيردِواكتفىِبابتسامةِ

ِترىِأنِالديكتاتوِرِ- يةِواجبةِأحيان اِلتغيريِوضعِقائمِفهلِهناكِمعايريِللتفرقةِبنيِتلكِالديكتاتوريةِالواجبةِإذاِفأنت 
 واألخرى؟

بالطبعِفإنِاتفقناِأنِالديكتاتوريةِتنتجهاِحالةِالستثناءِفهيِبطبيعتهاِمؤقتةِلتحقيقِغرضِالتحولِالسريعِ ِ-
الالزمةِليتمكنِمنِالتحكمِيفِمصريهِومقدراته،ِومواجهةِالثورةِاملضادةِومساعدةِالشعبِعلىِاكتسابِاألدواتِ

تلكِ ِومم  فغايتهاِاستنقاذِالوطنِوالشعبِوحتقيقِمصالةِوتلكِاملصاحلِلِضمانِهلاِإلِأنِيكونِالشعبِواع 
هناِهيِأداةِلكسرِقوىِالثورةِاملضادةِوالر جعيةِوليستِلقمعِالشعبِِ..ِفالديكتاتوريةلألدواتِالىتِمتكنهِمنِذلك

 .يِاستثناءِوليستِقاعدةذاتهِفه

وعلىِاجلانبِاآلخرِفإغراءِالسلطةِاملطلقةِوخاصةِيفِوقتِاألزماتِاليتِجتعلِأصحابِالسلطةِهباِيظهرونِكأبطالِ
أنِاملقدماتِتظهرِالنتائجِبوضوحِإنِكانِِ..ِوالقيقةأسطورينيِقوي ِللغايةِويصعبِعلىِأيِأحدِمقاومته

الولءِفهوِيصطنعهاِلنفسهِوإنِقوىِاألجهزةِاملوجودةِوأنشأِجديدةِذاتِالديكتاتورِيصطنعِقوى ِخاصةِتدينِلهِب



ِكانتِدرجةِقسوتهِوعنفهِفهوِيدركِأنِالديكتاتوريةِمؤقتةِويسعىِلزواهلاِبيسرِبعدِ طابعِمؤسسيِتلتزمِبالقانونِأي ا
 .زوالِأسباهبا

ِكنتِأحدِمؤسسيهِوارتبِ- طتِبهِمنذِنشأتهِإىلِأنِوصلِوهلِكانتِهذهِخطتكمِمنِالبداية؟ِأقصدِالزبِالذي
 للسلطةِفانفردِهباِوحظرِاألحزابِاألخرى؟

ِكانتملِتكنِهناكِمنِأيدولوجيةِحقيقيةِللحزبِ- لطموحاتِجيلناِالثائرِعلىِالوضعِِ.. شعاراتِالزبِمتثيالِ 
ِكنااملرتديِالذيِكناِبه أنِتتوىلِالكومةِاشرتاكينيِبقدرِماِنرغبِيفِحتسنيِحياةِشعبِمنِالفقراءِواملعوزيني،ِِوِ..

ِكانتِالطريقةِالوحيدةِلتوحيدِشعبِمتزقةِاخلالفاتِالدينيةِواملذهبيةِ مسئوليتهاِيفِهذاِالشأنِوكناِقومينيِألهنا
والطائفيةِوالعرقيةِوكناِعروبينيِألنناِرغبناِيفِوسيلةِلتقريبناِمعِدولِاجلوارِوكمناِأعداءِلإلمربياليةِوالصهيونيةِألهنمِِ

 .ذينِيرتصدونِبناِيفِالظاللكانواِاألشرارِال

ِكانِالشعورِالعاملِلديِاجلميعِ وقدِكانتِفرتةِانضماميِللحزبِفرتةِزخمِسياسيِكبريِفقبيلِالستقاللِوبعده
ِكماعادِمنِاخلارجِجيلِجديدِمنِاملثقفنيِِبوجودِفراغِسياسىِكبري يفِغيابِقوةِسياسيةِتتمكنِمنِقيادةِشعبنا

ِكماِنشطتِ كانِ..الركاتِاإلسالميةِوتأثرِالكثريينِيفِاجليشِبالنقالباتِيفِالبالدِاجملاورةحمملنيِبأفكارِثورية،
ِكانواِبالِخربةِ ِكانِاملؤسسنيِقلةِمنِجيلِالشيوخِأصحابِثقلِثقايفِولكنهم هذاِالوقتِالذيِظهرِفيهِحزبنا

ِكانتِأسائهمِلمعةِنتيجةِثقافتهمِومقاومتهمِللمستعمرِفكانِوجوده ِكاجلميعِبل مِمرحلةِتأسيسيةِسياسية
كانِهذاِالراكِالطبيعيِوعندماِمتِالستقاللِ..انتقلتِبعدهاِشعلةِالكفاحِتلقائي اِإىلِجيليِبالِصدامِولِختطيط

ِكانِهذاِاجليلِقدِاستنفذِأغراضهِوطاقتهِوكانِمنِالصعبِعلىِأيِمنهمِاملطالبةِمبناصبِقياديةِتنفيذيةِ أخري ا
دام  .دائمِحىتِانفردِبالسلطةِخاصةِوإنِالزبِكانِيفِحالةِص 

ِكلها؛ِفكناِ اِيفِاملنطقة أم اِحننِاجليلِالثاينِومنِحولواِالزبِمنِجتمعِثقايفِمبقهىِإىلِأقوىِتنظيمِسياسيِرمب 
ِكماِوصفناِاألستاذِالبيطارِ"اجليلِالذيِيعدِنفسهِلدخولِ شبابِلِيتجاوزِأكربناِسن اِمخسةِوثالثونِعاما ،ِوكنا

إخالصِاألطفالِوشغفهم،ِلِيفهمِألعيبِالسياسةِولِيسعىِإلرضاءِأحدِمنِالناسِأوِقوةِاملعركةِجيلِميتلكِ
داخليةِأوِخارجيةِبلِيشتبكِمعِالفسادِوالعفنِبقوةِغامشةِلِتعرفِالستكانةِليصنعِوطن اِعلىِيديهِوخيرجهِمنِ



هذاِاجليلِ..رةِيفِطريقهِفيضطرِلركلناعقلهِوقلبهِإىلِالواقع..رسالتناِودورناِأنِمنكنِهذاِاجليلِلِأنِنقفِحجرع ث
ِتارخيي ِيقومِبهِوجيبِعليناِأنِلِنكونِمحقىِفنقفِأمامِعجلةِالتاريخ  ."الصاعدِلديهِدور 

ِكناِنرغبِ اضيةِرمباِليسِكما
 
ِفغايةِاأليدولوجيةِهيِتغيريِاجملتمعِوقدِتغريِمتمعناِبعمقِخاللِالعقودِامل وعلىِكل 

ِكبريةِول ِكلِماِيتمىنبالضبطِولكنِبدرجة  .ِيققِاملرء

  وبعدِاملرحلةِاألوىلِ"الطفولية"ِتبلورتِأفكاركمِعندماِنضجِالزبِوص ارِجزءِمنِالسلطة؟ ِ-

كانِتوجهناِحنوِإقامةِنظامِدميقراطيِمتعددِاألحزابِوأنِتكونِاملرحلةِاألوىلِفقطِهيِالىتِيكمِفيهاِالبالدِ ِ-
إىلِشعبِوهذهِاألرضِالقاحلةِإىلِوطنِويعلمِالناسِمعاينِالوطنيةِبقبضةِحديديةِحزبِواحدِيولِهذاِالشعثِ

عاقلِيقولِباعطاءِالفالحِاألم يِالذيِلِجيدِحذاء اِيلبسهِِ..ِفالويزكيِاحساسهمِالقومىِويرفع ِع نهاِالذلِوالف اقة
حقِاختيارِالقيادةِالسياسيةِفالِيعىنِهذاِإلِتكريسِاستبداد أصحابِالقوةِوالثروةِِولِيفهمِماِهوِالوطنِأصالِ 

ِكاملني  .وزيادةِسيطرهتمِعلىِالناسِوحتويلهمِمنِنصفِعبيدِهلمِإىلِعبيد

ِكانِلبدِمنِالسيطرةِعلىِمرياتِ مثِدفعتناِالظروفِوالضغوطِإىلِاجراءِتغرياتِجذريةِيفِتكوينِالزبِوطبيعته،
لءِمنِيتخذونهِالتامِملبادىءِالزبِوجتنبِالمورِحىتِلِخيرتقِالزبِولكيِمننعِالتكتالتِونضمنِجودةِالقرارِوِو

ألفِمشكلةِأخرى،ِفتغريِنظامِالعضويةِيفِالزبِلتصبحِاملناصبِالقياديةِواملتوسطةِأقربِلتنظيمِسريِبينماِ
 .العضويةِالعاديةِمفتوحةِتقريب اِللجميعِولكنِدونِمثةِحقوقِحزبيةِولِقوةِحقيقية

 ادي؟مثِأردفِمتسائال :ِهلِتعرفِعزيزِعبدِاهل

الكلِكانِيعرفِعزيزِعبدِاهلادي،ِزعيمِالزبِالشيوعيِالذيِظهرِعلىِشاشاتِالتلفازِذاتِمساءِليعلنِللعاملِ"
 !أنِحزبهِيعدِلنقالبِضدِالرئيسِالبكرِبتمويلِمنِالسوفيت

نيِمذحبةِقامتِضدِاملنتمنيِللحزبِالذينِسحلتِجثثهمِيفِالشوارعِوعلقتِعلىِأعمدةِاإلنارةِوتعفنواِيفِزنان
التعذيبِبينماِذهبِهوِكسفريِيفِأحدِالبالدِاألوروبيةِلعشرةِسنواتِكاملةِقبلِأنِيفجرِرأسهِأحدِأبناءِضحاياهِ

 ."الذينِفرواِمنِالبالد



 .نعمِواحدة:أجبتِبكلمةِ 

ِكماِِ..ِملولكنِماِلتعرفهِهوِسببِانشقاقِعزيز ِ- يكنِاألمرِنتيجةِتعذيبِأوِاختطافِأبناءهِوالتهديدِبقتلهم
ِكانِسببِانشقاقهِومربرِماِفعلهِهوِخالفِحزيبِحيثِأرادِزمالئهِعزل هِمنِقيادةِالزبِفقررِتدمريهمِش اعِوإمنا

 !يفِلظةِجنون

ِكناِنتجنبه  الذيِيصلِفيهِمعتوهِإىلِأعلىِمنصبِتنفيذيِبهِمثِالتافههِالنوعِمنِاألحزابِِ..ِذلكهذاِبالضبطِما
ِكناِنطمحِ أنِيكونِحزبناِهوِمستودعِمصاحلِالشعبِالقيقيةِواملعربِالقيقيِعنِيدمرهِمنِأجلِاهلوسِباملنصب،

اإلرادةِالوطنيةِوليسِكيانِأجوفِكالطبلِومباِأنِالدولةِهيِأداةِحتقيقِتلكِاملصاحلِوإنفاذِهذهِاإلرادةِفكانِسعياِ 

 .للوصولِللسلطةِوالنفرادِهباِطبيعياِ 

 :رغماِعينِكانتِهلجيتِساخرةِوأناِأقول 

بعِفأنتمِفقطِمنِيهدفِملصلحةِالشعبِويعرفهاِبدقةِويعربِعنِإرادتهِدونِباقيِاألحزابِوأصحابِوبالط ِ-
 .الرؤىِالسياسيةِاملغايرة

 :رد ِالس امرائي ِبلهجةِمتفهمة

ِكانتِِ- ِاليومِأمر اِإجيابي اِورمباِضروري اِوصحي اِللحياةِالسياسيةِولكنِبالنسبةِلنا مردِالتعدديةِالزبيةِتبدوِيفِنظرك 
ِالعهدِالستعماريِالذيِأرادِمنعِقيامِنظامِالزبِالواحدِيفِالبالدِحىتِلِيواجههِولِ فخِنصبهِالستعمارِومرياث 
  .يققِهنضتهاِفحرضِعلىِالنقسامِوتعميقِاخلالفاتِوالدخولِيفِصراعاتِسخيفةِبينماِالوطنِيقبعِيفِذيلِاألمم

..ِهِإميانِينبعِمنِحاجتناِللوحدةِوإىلِنظامِلِيتحملِأنِيكونِدميوقراطياإميانناِبالدكتاتوريةِملِيكنِإميانِنظريِأن
ِكفايتهِمنِالطعامِأوِاملالبسِأوِاملسكنِالالئقِحر ا؟ِ..مرتادفةِمعِالكفايةِ.ِالرية كيفِيكونِاملواطنِالذيِلِجيد

تخوفِمنِالتدخالتِاخلارجيةِوقدِوماِمعىنِالريةِالسياسيةِوسطِجاهريِأميةِوجاهلةِومغيبةِقسر ا؟ِباإلضافةِإىلِال
  .حاولتِالعديدِمنِالدولِالتدخلِيفِسياستناِوكسبِحلفاءِهلمِمنِمعارضينا



ِكانتِواضحةِهيِالتنميةِمقابلِالريةِلِميكنناِالصولِعلىِالثنان أتكلمِبشكلِمطلقِبالطبعِولكنِِ..ِلاملبادلة
ِكانِهذاِاخليارِاملتاحِوا لريةِالسياسيةِملِتكنِتعىنِإلِالفوضىِالعارمةِومتزيقِهذاِالبلدِيفِتلكِالظروفِاليتِكناِهبا

 .إىلِأشالء

كانتِنسبةِاألميةِيفِهذهِالبالدِتتخطىِتسعونِباملئةِوثلثاِالبالدِحتتِخطِالفقرِولكنِمبعاونةِايراداتِالنفطِ
ليةِوخارجيةِمتعددةِعلىِالرغمِمنِخوضناِحربِضروسِوإشكالتِداخِووالتخطيطِاملركزيِوالسيطرةِعلىِاألسعارِ

لديناِاآلنِأقلِمعدلتِاألميةِووفياتِاألطفالِوأفضلِنظامِصحيِيفِاملنطقةِوتعليمِأساسيِوثانويِماينِوإلزاميِ
ِكبريةِواقتصادِمتماسكِوأصبحِلديناِجامعاتِوشبكةِطرقِومواصالتِعامةِومرافقِممتدةِيفِأغلبِ جيدِلدرجة

فيعيشونِسعداءِأمننيِيفِبيوهتمِدونِأنِِوالرخاءِوخرجِأغلبيتهمِمنِالفقرِاحناءِالبالد،ِحصلِعامةِالناسِعلىِاألمن
  .ينشغلواِبالسياسةِبينماِفقدِالطاحمونِيفِالسلطةِفرصتهم

ِكانتِالركاتِ  ِكبديلِلناِربحِللوطنِيفِحدِذاته،ِفأقوىِخصومنا وإنِكانِمنعِهؤلءِالذينِيطرحونِأنفسهم
ِكماِرو ج واِبلِكانِيرىِالدينِمسالةِسلطويةِاألصوليةِاليتِتريدِأنِترجعِالبالدِ ا قرونِللوراء،ِوالرئيسِملِيكنِملحد 

ِكانِاألمرِحتتِسيطرته ِكانِيقولِلنِأسحِبإدخالِالعمامةِيفِِ..ِملفالِيهمهِمنِيسجدِملاذاِطاملا ِكما يكنِاألمر
ِكانتالسياسة  .ديهاالعمامةِتدخلِيفِالسياسةِشريطةِأنِيكونِالرئيسِداخلِرأسِمنِيرتِ..

اِهكذا؟ِ-  أعلمِطبيعةِالركاتِاليتِعارضتكمِولكنِهلِأنتمِأبرياءِمتام اِمنِكوهن 

 ماذاِتقصد؟ِِ-

أقصدِأنِكلِحكومةِتسهمِبقدرِماِيفِصناعةِمعارضتها؛ِفحكومةِليرباليةِيصعبِأنِتوجدِهلاِمعارضةِِ-ِ
أفكرِرمباِأخذواِهذاِالتصورِمنِسلطةِراديكاليةِذاتِشعبيةِوعندماِأسعِمعارضيكِيشبهونِفكرةِالدولةِبالصنمِ

ِكذلك  .تتصرفِمعِالدولةِباعتبارها

وقال    :عقدِحاجبيهِمستنكراِ 

واِعلىِاديكاليةِوبغريهاِيفقدونِم سماهمِوقضيتهمِاليتِأقامِ كرهمِرِ طبيعةِفِ ِ..ِاألص وليونلِميكنكِأنِتكونِجاداِ ِ-

زبِمنِجهةِالِ ِكرِ تهِولِيتصورِأنِيكونواِتأثرواِبأيِفِ هاِتنظيمهمِوتربرِليسِفقطِأفعاهلمِبلِوجودهمِذااسِ أسِ 



ِذكيِ ِأحزنِكثري اِعلىِشابِ رةِوسِ هاويسِنظريةِاملؤامِ أنِتكونِمنِمِ ِ..ِإليطانِيفِاألرضالذيِيعتربونهِجيشِالشِ 
  .هكذاِثلكِأنِيكونِ مِ 

ولكنِاألثرِالثقايفِلزبكِيفِلِأقصدِطبع اِأنِالزبِس اهمِيفِتكوينِفكرِاجل ماعاتِاألصوليةِبشكلِمباشرِ-
ِكافةِ اجملتمعِصبغةِبصبغةِخاصةِترىِالعنفِضرورةِللتغريِوترىِالغايةِالقصوىِيفِقيامِدولةِذاتِشروطِمعينةِتربر

الوسائلِولِتقيمِوزن اِلعتباراتِالتسامحِوالنسانيةِيفِعالقاهتاِمبخالفيهاِالذينِتصنفهمِجيع اِعلىِاختالفِ
دة..ِاألعداءِالذينِيعتربِالتسامحِمعهمِخيانة..ِويفِتلكِالبيئةِازدهرتِاألفكارِاألصوليةِأطيافهمِيفِخانةِواح

  .املتطرفةِاليتِلِختتلفِعنِالزبِيفِاآللياتِوإمناِيفِاألساسِالفكريِهلا

 :تابعتِمبتسم ا

منِيصارعِالوحوشِيصبحِيقولونِإنِِ...أنتمِمنِجعلتمِالرتبةِمهيأةِلبذورِاألصوليةِأنِتثمرِوإنِملِتثمرِزهوراِ - 
  .منهمِبعدِحني

  :ردِعلىِابتساميتِالصفراءِبأختهاِوقال

رمباِولكنِإنِاتفقناِعلىِمسألةِالرتبةِوأمورِالزراعةِفمنِالعدالةِأنِتقولِإنِبذورِحزبناِوبذورِاألصولياتِوجدتِ-
الوقتِذاتهِوملِيكنِألحدناِالفضلِتربتهاِاخلصبةِيفِأرضناِبعدِقرونِمنِالستبدادِاألمحقِوالستعمارالنتهازيِيفِ

 .يفِمتهيدِاألرضِلآلخر

ِالديدِوهوِساخن   :تابعتِطرق 

ِكانِميكنِحتقيقِمعدلتِأكربِمنهاِبكثريِيفِظلِ-  ِمنِد ماءِالشعبِوكرامته وتلكِالتنميةِاليتِمتتِبثمن ِباهظ 
ِكماِحترصِعلىِأمنِالنظامدولةِقانونِوعدالةِحترتمِحقوقِالنسانِوتكفلِللناسِكرامتهمِوحترصِعلىِأمن   .هم

ِهدوءهِ  :هوِيردِوملِيفقد 



ِعلىِالناسِبلِِِ...وهذاِماِأرجوِأنِيكونِعليهِالوضعِيفِاملستقبل- ِيفِالتسلط  ملِنكنِمموعةِمنِالسادينيِنرغب 
منحيِولكنِاألمورِأخذتِِ...كناِحنلمِبوطنِقويِيعتزِبهِمواطنيهِوجيدونِفيهِاألمنِوالرخاءِوينعمونِفيهِبالرية

عنِكثريِمماِحدث    .آخرِورغمِأنينِجزءِمنِالسلطةِإلِأنينِملِأكنِراضياِ 

 هلِكنتِتعرتضِعلىِماِحدثِيفِالرةِمثال ؟-

أناِأكثرِالناسِرفض اِللتياراتِالدينيةِالسياسيةِوملِأكنِمتدين اِيفِأيِمرحلةِمنِحيايتِوتارخييِالسيءِِ...بالتأكيد -
ِ...لكنِاملذحبةِليستِفعلِمقاتلنيِهيِفعلِمرمنيِ...همِلِأنِأتعاطفِمعهممعهمِجيعلينِأمقتهمِوأحقدِعلي

ولكنِاإلجرامِملِيكنِلهِداعِ  ِكانِواجباِ  وبعدِالنتصارِتأيتِاملصالةِورأبِالصدعِ...ِفرضِالسطوةِوإعادةِالسيطرة
وعربة..ِ ملِيكنِهذاِعملِشريفِأخالقي اِوإعادةِالقواعدِالشعبيةِلواضنِالدولةِوليسِالتنكيلِباجلميعِوجعلهمِمثالِ 

ِكامنةِيفِبعضِرجالِالسلطةِورغبةِتدمرييةِيفِالبطشِوجدواِهلاِ ِكانِمردِتعبريِعنِحيوانية ولِصائبِسياسيا ..
  .متنفس

القوةِواليتِهيِأساسِالسلطةِوعصبِالدولةِليستِفقطِالقدرةِعلىِممارسةِالعنفِبلِيفِكثريِمنِاألحيانِتكونِ
أيِجبانِيتنمرِعلىِمنِهمِأضعفِمنهِولكنِالقويِخيوضِمعاركهِبشجاعةِوشرفِوميارسِالقدرةِعلىِمنعه،ِ

   .العنفِبقدرِمعلومِوهوِميلكِزمامِنفسهِفالِيكونِالعنفِإطاعةِشهوةِوإمناِأداءِلعملِضروريِبطريقةِعقالنية

 :كنتِأعرفِأنهِياولِتربئةِنفسهِمنِالشرتاكِيفِاملذحبةِولكنِملِأردِأنِأكذبهِفقلت

أحتاجِملزيدِمنِالتوضيحِبشأنِمسالةِالقدرِالكايفِمنِالعنفِهذهِولكنِأول ِكيفِتورطِاجلميعِيفِهذهِاملذحبةِ -
لِأذكرِأنِخرجِصوتِواحدِيعرتضِوقتهاِمنِأروقةِالسلطةِوالزبِبلِكانِالصوتِالوحيدِهوِالتأييدِاملطلقِ

  !والتحريضِعلىِسفكِاملزيدِمنِالدماء

 :ردِقائالِ تنهدِبأسىِقبلِأنِي

أيسرِوسيلةِللحصولِعلىِالولءِأنِتسندِاملناصبِاهلامةِملنِلِيستحقوهناِوتتأكدِأهنمِيدركونِذلك،ِفيكونونِ -
 .مديننيِلكِبنجاحهمِورغدِحياهتمِولكنِهذاِلهِمثنِباهظ



لِيفِليسِفقطِأنكِحترمِمنِجهدِاملبدعنيِواألكفاءِالذينِأقصيتهمِلصاحلِأصحابِالولءِولكنِإنِوضعتِرج
مكانةِأعلىِمماِيتوقعِأنِيصلِفإنهِيكونِأكثرِطاعةِبكثريِمنِهذاِالذيِجيدِيفِنفسهِالكفاءةِللوصولِللمناصبِ
والمتيازاتِمنِغريهِألنهِيعتقدِأنهِمستحقِملنصبهِوليسِمنحةِقدِتسحبِمنهِانِملِيفعلِماِيؤمرِبه،ِوكذلكِيرىِِ

هِضعفهِوانقيادهِوياولِالنتقامِمنهِفيكونونِم عولِهدمِيفِكلِمنِهوِمعارضِعدوِألنهِميلكِقرارِنفسهِفيمقتِفي
 .اجملتمعِككلِووسيلةِجلرهِإىلِأسفل

 .هذاِماِحدثِيفِالزبِوسببِاحنرافه

للشرِولكنِمتتِتصفيةِاجلناحِاملثقفِعلىِيدِالسفاحنيِالذينِوسوِأفضلِأعضاءِالزبِ ملِيكنِالزبِدائم اِحمراباِ 
 !منِأجلِشعاراتِكانواِيصدقوهناِباخليانةِوالعمالةِوالرجعيةوأنقاهمِممنِضحواِحبياهتمِ

أصحابِاأليديِالقذرةِمنِالنتهازينيِوجدواِفرصتهمِعلىِحسابِاملخلصنيِفأزاحوهمِوأحتلواِمقاعدهمِ 
 !واهتموهمِخبيانةِالشعاراتِاليتِصاغوهاِواملبادىءِاليتِسطروهاِودعواِالناسِاليها

اِلِميكنِتصورةِضدِاملثقفنيِوأبناءِالعائالتِاملعروفةِويعتربونِكلِصاحبِإجنازِكانِهؤلءِاجملرمنيِي كنونِحق  د 
ِكانِصاحبِمالِأوِعلمِولكنهمِملِيكونواِليحلمواِمباِنالواِإلِبفضلِم هابِ شخصيِوكلِمتميزِبذاتهِعدو اِسواء 

  .خرالدينِورؤيتهِيفِعسكرةِالزبِوجعلِالولءِوالطاعةِالعمياءِمقدمنيِعلىِأيِشيءِآ

ِكانتِ ماِجرىِكانِعسكرةِتامةِللحزبِصبغتهِبأهمِعالماتِالعسكرية..ِتلكِالطاعةِالعمياءِألوامرِالقادةِمهما
غريِأخالقيةِأوِعقالنيةِففيِاجليشِلِيوجدِإلِضباطِوجنودِجيبِعلىِاجلنودِطاعةِالضباطِواحرتامهمِألهنمِ

يةِيتعاملونِمعِالشعبِباعتبارهِجنودِجيبِعليهمِالطاعةِببساطةِأفضلِمنهمِوعندماِخيرجِالضباطِإىلِالياةِاملدن
  .ألهنمِأفضلِمنهم

هذاِيظهرِجلي اِيفِحالةِاستوىلِعلىِالكمِالضباطِبانقالب..ِأم اِيفِحالتناِفقدِاستوحىِالرئيسِعقليةِونفسيةِ
 .الضباطِوطبقهاِعلىِالزب

  :قاطعتهِألولِمرةِقائالِ 



  !ولكنِليستِكلِاجليوشِهكذا-

بالطبعِجيوشِالعاملِالثالث،ِاملستعمراتِالسابقةِفقطِهيِمنِتسمحِهبذاِالطائفيةِاملهنيةِوأنِيتقرِمنِيملِنعمِ-
ِكانِدورناِأنِهندمِهذهِاألفكارِالىتِزرعتهاِسنواتِالستعمارِوالستبدادِالطويلةِ السالحِمنِيملِاألفكار..

ِكرسناها  .ولكننا

ِكذلكِفاإلسال  ِكانوا اِولِميكنِأنِيتحولواِللدميوقراطيةِاجلانبِاآلخرِأيض ا مينيِكماِالعسكرينيِلِيقبلونِنقد 
بطبيعةِتفكريهمِفالعسكريونِتقومِعقليتهمِعلىِالطاعةِالعمياءِوالتنفيذِاملتقنِبالِتفكريِيفِجدوىِماِيفعلونهِولِ

  منيِفيها؟فهمِالصورةِالكبريةِوإلِفكيفِيأمرِالقائدِجنودهِخبوضِمعركةِيعلمِأهنمِمقتولنيِمنهِز

ِوالب يعةِفيتنازلونِطواعيةِعنِحقهمِيفِالنقدِوالتفكريِفكيفِيقبلونهِلغريهمِ وكذلكِاإلسالمينيِيستندونِعلىِالنص 
ِكماِالعسكرينيِيرونِكلِمنِخيالفهمِخائنِفعقليتهمِأنِع صيانِاألوامرِ بينماِيرونِكلِمنِخيالفهمِخصمِوعدو؟

 .خيانةِوالتشكيكِهباِمترد

ِفعلِماِفعل..ولكنِمنِرونِالرئيسِمرمِسفاحِملاِفعلهِهبمِولكنِماذاِتظنِموقفهمِإاإلسالمينيِي ِكانِالرئيس  ن

ويصفقونِلهِحي اِوميتاِ  ِكانواِسريونهِبطالِ   .أجلِإقامةِالدولةِاإلسالميةِعلىِاملعايريِاليتِيروهناِسليمة؟

 :كانِيشردِبعيدِعنِاملوضوعِفقاطعتهِثانية

ِكمصطلحكِهلِللحاجةِإىلِالوحدةِيفِمواجهةِاألخطاروملاذاِدفعِم هابِالدي- احملدقةِِنِالزبِيفِطريقِالعسكرة
 به؟

هابِالدينِيفِحدِذاهتاِوإنِملِتكنِالظروفِاليتِأنتجتهاِ -
 
مل ِكانتِهدفاِ  نعمِولكنِليسِهذاِفقط،ِالعسكرة

ِكانِسعىِيفِإجيادها،ِاملستبدِيعتربِنفسهِهوِالدولةِوس المتهِهيِ سالمةِالدولةِيعتربِنفسهِالقانونِموجودةِلرمبا
ثلِالعلياِويعتربِآمالِالشعبِهيِطموحاته

 
 .وامل

جيلسِعلىِع روش،ِجيبِأنِ يعاِ  طلقِولكنِليسِج 
 
وبنيِالص وابِامل وخنلطِبنيِماِنراهِص واباِ  كلناِيتوهمِهذاِأحياناِ 

غلِاوهامهِعلىِالقيقةِوإلِمنِداخلِالسلطةِيقفونِأمامِتِوِ..ِرجاليقفِالبعضِبشجاعةِويتصدونِللمستبد



فكيفِيعرفِاإلنسانِنفسهِإنِملِيقارهناِبغريهِوكيفِيكتشفِأنِأفكارهِسخيفةِإنِكانتِكلِكلمةِيقوهلاِتقابلِ
 بتصفيقِحار؟

ِكانِجيبِعلىِرجالِالزبِأنِيفعلواِذلك؟-  هلِتقولِأنه

نِمنِاجللوسِعلىِكرسيةِحىتِمحلِمنِالرئيسِكانِلهِمستشاريهِاألمناءِالذينِأخلصواِلهِالقولِوإلِفكيفِمتك-
  !عليهِجثة

وانِكانتِتقصدِملاذاِملِأتدخلِشخصي اِفاجلوابِأمامكِواضح..ِملِأكنِأخشىِعلىِنفسيِإنِيضافِاسيِ
لقائمةِضحاياِالرئيسِالطويلةِوملِيبقِىلِمعِالوقتِعائلةِأخشىِعليهاِولكينِملِأجدِيفِنفسيِدافع اِلتلكِاملواجهةِ

ملِأعدِزميلِزنزانةِالرئيسِلِميلكِولِوجدتِهلاِط ار اِمنِالستماعِفِرائل..ِهذاِإنِكنتِوجدتِهلاِسبيلِأصالِ 
ِكانتِاخلياراتِواضحةِإماِأنِأحاولِ هابِالدينِأوِأنِأقبلِبلعبِالدورِالذيِعبثاِ إليهِشاءِأمِأب..

 
التصديِمل

ِكماِأراد وأكونِنكرة  .الكثريينِأنِأكونِسحِيلِوأحققِجزءِمنِأهدايفِأوِأتنحىِجانباِ 

فالشهادةِملِتكنِعلىِقائمةِأهدايفِفغريتِمسارِحيايتِورضيتِبالدورِالذيِمنحِيلِ وحيثِإنىنِلستِمؤمناِ 
 .ولكىنِأجدتِفيهِحىتِأصبحتِأحدِأعمدةِالسلطةِاليتِخرجِمنهاِمنِاحتقروينِعلىِأسنهِالرماح

أظنىنِأفدتِالوطنِوسامهتِيفِنشرِا أنِِوأرضىِغروريلتعليمِوالثقافةِبقدرِاإلمكانِولِأظنِخياريِكانِسيئاِ 
ولكنِاجلوائزِِوِويتملقينِاملثقفنيِواألدباءِمنِأجلِالنشرِواملنحِ هكذاِعندماِأموتِلنِيقلِأحدِأينِكنتِبطالِ 

أفادِاجملتمعِبنشرِالثقافةِوالرتجةِوالتعليم  .سيقولونِكانِرجلِجيداِ 

 .!ِح ظيتِمبكانة ِرفيعة ِوحققتِجانبِكبريِمنِأحالمكفلمِيكنِاملسارِهبذاِالسوءِإذ اِبالنسبةِلك -

قبلِأنِأردف:"وثروةِمعتربةِفيماِأرى  ."تلفتِحويلِقليالِ 

 :ملِأتركِلهِفرصةِللردِواستدركتِقائالِ 

أنِتكونِمازوخيِأوِساديِإماِأنِ - نعودِملسألةِالعنفِالضروري،ِالبعضِيقولونِإنِممارسةِالسياسةِتتطلبِأحياناِ 
 اتِاآلخرينِأوِتتلذِبتعذيبهمِلكِفهلِهذاِاملقصودِبالعنفِالضروري؟تتلذِبعذاب



ِالتأثريِعلىِهذاِالرجلِاجلليديِ استطعت  كانتِابتسامتهِقدِاختفتِوبدأِصوتهِيكتسبِبعضِالدةِوبداِأنينِأخرياِ 

ِيفِالوارِوردِقائالِ    :ولكنهِاستمر 

السيطرةِعلىِاجلماهريِإلِبامتالكِالقدرةِعلىِالعنفِنعمِالعنفِضرورةِفالِسلطةِتقومِإلِبالعنفِولِميكنِ -
راكِتارخييِفالِميكنكِأنِتفعلِشىءِوأنتِلِمتتلكِالسلطةِولِميكنكِ ِكلِح  والستحواذِعلىِالسلطةِهوِبداية
امتالكِالسلطةِبدونِالقدرةِعلىِفرضِإرادتكِبالعنفِإنِكانِضروريِبالتأكيدِوالِفالتلويحِبهِيكفيِولكنِملِ

ِكلهاِبالِعنفتقومِس   .لطةِيفِالتاريخِبدونِاستعمالِعنفِوملِيدثِحراكِكبريِيفِتاريخِاإلنسانية

هذهِطبيعةِالبشرِفالنسانِقدِيكونِذئبِأوِقطِأوِفأر..ِلكنهِحيوانِمفرتسِلغريهِيفِكلِاألحوال..ِالطفل ِعندماِ
أحدِبرىء،ِِ..ِلتنبتِأسنانهِيعضِأمهينموِلديهِوعيِبذاتهِيبدأِالصراخِيفِمنتصفِالليلِليزعجِوالديهِوعندماِ

الكلِيفرتسِولكنِأسنانِالبعضِأقوىِمنِاآلخرين..ِإنِكنتِتريدِإنِتكونِقطِيسرقِالطعامِالذيِيشتهيِفهذاِ
شأنكِستتغذىِعلىِالفئرانِتسرقِالفتاةِاليتِتعجبِصديقكِأوِالرتقيةِالىتِيلمِهباِزميلكِوختتىبءِوراءِالرباءةِ

ِتتلقى   .التهاينِعلىِس ر قاتكِالصغريةِالتافهةِولكنِالبعضِيريدِأكثرِاملصطنعةِوأنت 

ةِالعنفِألنهِيعلمِإنِخملوقاتهِلنِيوقفهاِعنِالذنبِدالربِذاتهِعندماِنصِعلىِعقوباتِيفِكتبهِجعلهاِقاسيةِشدي
ِكذلكِالكوماتِتقتلِالبعضِوتعتقلِالبعضِلتؤكدِمنِقوةِصمامِاألما نِعلىِإلِاخلوفِمنِعقابِمؤملِوعنيف..

منِعشرة منِواحدِواعتقالِألفِبدلِ   .عقولِالشبابِاملتهورِبطبيعتهِفالِتضطرِلقتلِمائةِبدلِ 

ِكانِاألقوىِ .ِلِعالقةِللص وابِواخلطأِباملوضوعِاألقوىِهوِمنِينتصرِهذاِواألجرئ.انتصرِيزيدِعلىِالسنيِألنه
ِكانتِالدنياِملِتكنِعادلةِمعِحفيدِالنيبِوقطعتِهوِقانونِالدنياِالذيِينطبقِعلىِاجلميعِبشر اِوصراص ري..ِوإ ن

  بأفضلِمنِهذا؟ِأنِتعاملكرأسهِوأسرتِنساؤهِألنهِدخلِيفِصراعِكانِفيهِاألضعفِفأيِمحاقةِتلكِأنِتظنِ

ِكسكرِالقهوة،ِلِحتصلِعلىِوظيفةِساعِبالِواسطةِومعارفِفكيفِ العدالةِموجودةِيفِالدنياِولكنِجبرعاتِصغرية
وردية؟تطمحِيفِتغيريِ  العاملِلنكِتستحقِوألنِلديكِأفكاراِ 

ِكلهاِقامِهباِقلةِواعيةِحتدتِالسائدِوسارتِيفِعكسِطريقِالعامةِاألنبياءِوالقادةِالعظماءِعلىِ  األعمالِالعظيمة
السواءِفعلواِماِقالِعنهِمدعنيِالكمةِيفِزماهنمِوعامتهمِأنهِخطأ..ِوالسببِواضحِحقيقةِأغلبِالناسِمحقىِ



لديهمِالوعيِالكايفِإلدراكِمصالهمِعلىِاملدىِالبعيدِولِالسموِالروحيِالذيِميكنهمِمنِالتعايلِعلىِمتعهمِليسِ
 وشهواهتمِالوقتيةِفكيفِحنتكمِإليهم؟

الحتكامِإىلِالعامةِيفِجوهرةِاحتكامِإىلِاخلوفِوالطمعِالذينِيركونِالفردِحمدودِالذكاءِوهوِالنموذجِالسائدِيفِ 
ليسِهذاِمنِاألمانةِولِمنِافعالِالقادةِالكبارِولِمنِيتشبهونِهبم،ِمتلقِالعامةِفعلِالسفلةِمنِالناسِالعامةِوهذاِ

والطامةِالكربيِحتدثِعندماِيرتدىِهؤلءِأثوابِالساسةِواملثقفنيِويهرفونِبشعاراتِرومانسيةِلِعالقةِهلاِبالواقعِ
 .علىِالطالق

أنِأجعلهِي ويدعىِيفِعقولِالناسِطوالِعربِعنِحقيقةِأفكارهِاليتِبثهاِلسنواتِكنتِسعيدِبأينِأستطعتِأخرياِ 
 :فأكملتِالوارِقائالِ اليومِالرباءةِمنهاِ

ولكنِهذهِدائرةِمغلقةِلِف كاكِمنها؟ِفالنسانِحيوانِسياسيِوطاملاِهناكِسلطةِفستكونِهناكِمعارضةِوإنِِ-
ِاملعارضةِالعنيفةِواليتِيردِعليهاِمبزيدِمنِالعنفِكانتِالوسيلةِالعنفِفهوِيضعفِاملعارضةِالسلميةِويفتحِأبوا ب 

 وهكذاِإىلِالسقوطِيفِبئرِالربِاألهليةِوالهنيارِالتامِللدولة؟ِفأينِاملنطقِيفِاملوضوع؟

ِوظيفةِ-  ِوماهبة ِاملعارضةِبالعنفِوالقمع  ومنِقالِأنِاألمرِمعلقِباملنطقِفقط؟ِهناكِرغبةِيفِاستمراريةِالعنف 
همِفوقِالقانونِومنحتهمِامتيازاتِلِتوجدِيفِدولةِقانونِوهولءِأولِاملعرتضنيِعلىِتوجهِالسلطةِالكثريينِجعلت

ِكانتِحرب اِفسيكونونِأمرائهاِولنِيتنازلونِعنِتلكِ لتقبلِاملعارضةِوفتحِأبوابِالدميقراطيةِولوِنسبي اِأوِظاهري ا..ِإن
  .السطوةِاألسطوريةِإلِمرغمني

 هِالوحوشِباخلوفِمنهمِأحيان ا؟إلِيشعرِمنِيريبِهذ-  

بالطبعِخيافِمنهمِفالقائدِالذيِيأمرِاجلنديِبقتلِشخصِلِيعرفهِوملِيسىءِإليهِقدِيشعرِبالفخرِإنِنفذِاجلنديِ
ِكانِيفِ ِكما األمرِبالِترددِولكنهِميوتِرعب اِإنِنفذِاجلنديِاألمرِبابتسامة،ِيصبحِامللوكِأسرىِلدىِمماليكهم

 .اخللفاءِسجناءِقصورهمِولِميلكونِلقادةِجندهمِشيءِالتاريخِالقدمي،ِأصبح



وهناِمربطِالفرس..ِأنِكانِمنِميارسِالعنفِشخصِفهوِسيكونِضحيتهِيفِالنهايةِبالتأكيدِولكنِأنِكانتِالدولةِ
هيِاليتِمتارسهِممثلةِيفِنظامِسياسيِيفعلِماِهوِضروريِبوعيِلبقائهاِفهذاِيكونِتطبيقِلقانونِالياةِالذيِيسريِ

ألنهِلصاحلِالقيمةِاألعليِوهيِالوطنِوليسِلصاحلِشخصِماع   .لىِاجلميعِوهناِيكونِالعنفِمربراِ 

كناِنريدِأنِيكونِالوطنِهوِاملعيارِاألعلىِالاكمِللصوابِواخلطأِوالذيِيفرقِبنيِالسنِوالقبيحِفهلِميكنِأنِ
 يقولِشخصِماِإنِالنشيدِالوطينِلبالدهِسىءِأوِم وسيقاهِمزعجة؟

 حال!عمِفاملسألةِذوقية..ِهيِموسيقىِعلىِكلِأظنِن-

ِكماِ- حبِعمياء
 
لِياِصديقي،ِالوطين ِالقيقي ِلِميكنِأنِيشعرِبأنِهناكِعيبِيفِرمزِمنِرموزِبالده،ِمرآةِامل

يقولونِيفِاألمثالِوالذيِيبِلِيريِعيوبِوكذلكِالوطينِالقيقيِمشاعرِالنتماءِتغلبِأيِمشاعرِأخرىِعنده،ِ
عنِالعدالةِوالصوابِفكذلكِالدولةِتلزمِِهِيددِماِهوِالعدلِوالصوابِولِخيضعِلتصورتناِحننِالبشروكماِاإلل

 ا.مواطنيهاِمباِهوِقانوينِوصحيحِولِميلكِاألفرادِوصمِفعلهاِبالبطالنِألهناِمنِيددِالصوابِواخلطأِابتداءِ 

لتمِمصدرِالسلطةِالالهنائيةِللملكِبالدولةِبدل ِأليسِهذاِمردِحتديثِعصريِلنظريةِالقِاإلهليِللم لوك؟ِأستبد -ِ
 منِاإللهِيفِالعصورِالوسطي؟

ِكانتِاخراجِبالدناِ- وليسِالولءاتِالطائفيةِوالزبيةِالضيقةِغايتنا كناِنريدِأنِيسودِالوطنِأنِيكونِالوطنِأولِ 
مارِلتكونِقاطرةِحضارةِجديدةِمنِسجنِالقرونِالوسطىِالذيِوضعتناِفيهِقرونِحكمِالر جعيةِواليتِكرسهاِالستع

 .وملِيكنِهناكِسبيلِسوىِإزكاءِشعلةِالوطنيةِيفِالنفوسِألقصىِحد

  :رددتِبقوةِمتحدياِ 

؛ِفعندماِيعتزِالنسانِبوطنهِفإنهِيفِحقيقةِاألمرِيعتزِبذاتهِِ...لِعبيدِوطنيني - الوطنيةِلِيشعرِهباِإلِاألحرار 
وهويتهِفكيفِيكونِاإلنسانِالذيِينظرِإىلِنفسهِبدونيةِواحتقارِويرىِنفسهِشىءِأقلِمنِإنسانِأنِيكونِوطني اِ

ونِوكيفِنتوقعِمنِرجلِخائفِلِيأمنِوكيفِيدعي ِمنِيدفعونِالشعوبِإىلِأنِاحتقارِأنفسهمِهكذاِأهنمِوطني
  علىِنفسهِوعرضهِأنِيكونِمواطن اِخملص اِللبالد؟



ِمنِضمريِولِ ولكنِماِتسمونهِالوطنيةِاليتِتفرضِعلىِالناسِأنِيضحواِبأنفسهمِويقتلواِمنِأجلهاِدونِوازع 
لألوامر دينِجديدِاستبدلتمِأديانِعبارةِعنِدوجاِأخرىِِتساؤلِأخالقيِعنِجدوىِأوِصوابِماِيفعلونهِتنفيذاِ 

 !الناسِوطوائفهمِبه

ِكهنتهِ  اسهِالدولةِيعبدِوتقدمِلهِالقرابنيِالبشريةِونصبتمِأنفسكم لِغرابةِأنِيقولِمعارضيكمِأنكمِأقمتمِص نماِ 
 .وحتتِمسمىِالوطنيةِعص فتمِباألخالقياتِوالفضائل

  :أجابينِمعرتضاِ 

  األخالقياتِوالفضائلِم نِوجهةِنظرِمن؟-

القديسِبولسِكانِأحدِراجيِعا دةِماِيطلقِعليهِاسمِالفضيلةِواألخالقيِهوِمردِوجهةِالنظرِالسائدةِفمثالِ 
املسيحينيِقبلِأنِيتحولِإليهاِبينماِاإلمرباطورِماركوسِأوريليوسِالذيِاضطهدهمِوعذهبمِكانِمنِأرقِأهلِعصرهِ

يفِذلكِمحايةِللمجتمعِمنِالديانةِاجلديدةِاليتِهتددِِط باع اِوأكثرهمِتساحم اِوِماِبطشِباملسيحينيِإلِألنهِرأى
ِكانِالشعبِيتاجِإلعادةِتربيةِليمحوِأثرِ هبدمهِوِتفكيكِأواصره،ِوبعدِعصورِمظلمةِمنِحكمِالستعمارِوأذنابه

ِالستعمارِوالفسادِمنِالعقولِوالصدورِوإىلِأنِيوزِالشعبِالوعيِالكايف؛ِفعلىِقيادتهِأنِتضطلعِمبسئوليتهاِول
ِكالرمحةِواإلنسانية..ِالوطنيةِهيِالرمحةِوالنسانيةِوالعدالةِ ِكانتِناعمة ِكاجلبناءِحتتِأيِم سمياتِوإن تتهربِمنها

واخلريِاألسىِأماِالفردِفهوِأناينِبطبيعتهِالبشريةِولِخيرجِمنِهذهِاألنانيةِالعمياءِإلِبالنتماءِوالولءِملاِهوِأكربِ
 .الوطنيةِالشاملةِمنِذاتهِوهلذاِنؤكدِعلىِمعاين

العامةِيددونِماِهوِخريِوماِهوِشرِطبق اِملنفعتهمِورؤيتهمِملنفعتهمِقاصرةِحمدودةِتبع اِلذكائهمِووعيهمِ 
احملدودين..ِففيِكثريِمنِاألحيانِيكونِالشرِيفِأعينهمِهوِاخلريِهلمِولكنهمِلِيدركونِذلكِالذيِيدركِهوِمنِ

حتقيقهِوإنِوصمهِاألغبياءِبالشرِنتيجةِجهلهمِلكِوالشجاعةِعلىلديهِالوعيِوالذكاءِوالرؤيةِإلدراكِذ . 

القادةِهمِمنِيددونِاملعايريِوالقيمِوليسِالعامةِاوِاملتثاقفنيِهذاِدورهمِالتارخيىِومسئوليتهمِالىتِمنحهاِهلمِالقدرِ
الخالقياتِِلِأعتبارعندماِسحِهلمِبالوصولِإىلِمقاعدِالسلطةِومنحهمِالقوةِليحققواِقدرهمِوالِفهوِالعبثِمث



ِكانواِلِاخالقنيِيفِنظرِاجملتمعاتِالىتِحاربواِ السائدةِواألنصياعِملاِيعتقدِالعامةِانهِاخالقىِبينماِاملصلحون
 .فسادها

 :رددتِوقدِبدئتِأحسِبالضيقِمنِمراوغاته

بةِيفِاجملتمعِهذاِموضعِتدليسِيفِكثريِمنِاألحيان،ِاملصلحِالقيقىِيددِبوضوحِتلكِالخالقياتِالكاذ -
ِكانتِحتققِمصالهِأماِالزائفِفهوِيكتشفِأنِهذهِالخالقياتِكاذبةِفقطِأنِحالتِبينهِوبنيِ ويواجههاِحىتِلو

ِكماِيوصمِ رغباته،ِفيتحججِبفسادِاجملتمعِليتعاىلِعلىِأخالقياتهِويروج ِمفاهيمِوأفكارِلِهتدفِإلِلتحقيقِمصاله
سادِاألخالقيِبينماِتعتربِالطاعةِالعمياءِوالولءِاملطلقِللدولةِوإنِتعارضِمعِدعاةِالرياتِيفِالدولِالشموليةِبالف

الولءِلالسرةِولقناعاتِالنسانِذاتهِهوِالفضيلةِبعينهاِولكنِهذاِيكونِصحيحِيفِبالدناِفقطِوعندماِنكونِيفِ
ِكناِخارجِالسلطةِفإسقاطِالكومةِوالثورةِعلىِالدولةِهوِاألمرِاأل  .خالقيِاحملمودالكمِفقطِأماِإن

عدمِالقتناع  :هزِالسامرائي ِرأسهِمبدياِ 

ميكنناِأنِنتجادلِحىتِالصباحِدونِطائلِولكنِالقيقةِأنِاجلماهريِسطحيةِالتفكريِسهلةِالتالعبِبأفكارهاِ -
 .وعواطفهاِفالِميكنِالثقةِهبا

ِساخراِ   :رددت 

ِكماِيفعلِكلِنظامِقمعيِيدعىِأنِمعارضيهِهم - أعداءِالوطنِوأهنمِلِيهدفونِإلسقاطِالكومةِِيتمِالتالعبِهبا
ِكانتِهذهِالدولةِتافهةِ أوِتغيريِنظامِالكمِوإمناِإسقاطِالدولةِوتدمريالوطنِوتسليمهِلقمةِسائغةِألعدائهِمهما

الفرتاضيونِتافهني   .وكانِاألعداءِ 

 :ردِالسامرائي ِمتحدياِ 

 وملاذاِيصدقِأغلبِالناسِهذاِاهلراء؟ -



يثبتِصح فمعىنِذلكِأنِِاةِوجهةِنظريِأنِأغلبِالناسِتصدقِهذاِاهلراءِببساطةِتامةِألهنمِإنِملِيصدقِوإلِ 
ِكانواِجديرينِبالعتبارِأنِيقاومواِهذاِالنظامِ نظامهمِإجراميِيتعمدِتضليلهمِوتزييفِوعيهمِوهذاِيقتضيِمنهمِإن

 السلطة؟ويقفواِيفِمواجهةِ

ِساخراِ   :رددت 

  كِكافةِأدواتِالقمعِوأساليبِالعطاءِوحتاصرعقوهلمِبألهتاِاإلعالمية؟يقاومواِالسلطةِاليتِمتتل -

 :ردِالسامرائي ِمسرعاِ 

ومنِمنحِالسلطةِهذهِاألدوات؟ِأليسِالشعبِذاته؟ِأهناِتلكِاجلماهريِاليتِتصفقِوهتتفِوتطيعِومتنحِالسلطةِ-
ِاملتواطىء  .شرعيتهاِوقوهتاِمبوافقتهاِالصريةِأوِالضمنيةِبالصمت 

غلبيةِالساحقةِتابعنيِوليسواِقادةِهكذاِخلقواِوهكذاِالياة..ِفئةِضئيلةِمتلكِالقدراتِالالزمةِعلىِالقيادةِإنِاأل
بينماِسائرِالناسِمهماِحسدوهمِوطعنواِيفِقدراهتمِوأهليتهمِلِميتلكونِهذهِالقدراتِوعلىِرأسهاِالشجاعةِ

  .يتبعونِمنِيقودهمالواجبةِلختاذِماِيلزمِلتحويلِالفكرةِإىلِواقعِوالباقنيِ

الربجوازي ِالصغريِيذهبِللعملِويلمِأنِميتلكِمتجر اِوزوجةِجيلةِوأطفالِمؤدبنيِهذةِجنةِالرجلِالصغريِولكنِ
الكبارِلديهمِأحالمِأخرىِلِتكفيهمِالساباتِالبنكيةِاملتضخمةِولِالنساءِالفاتناتِولِترضيِطموحاهتمِولِ

 .استعدادِأنِيعيشونِبالسيفِوميوتونِبهِيفِسبيلِماِيؤمنونِبهِتطفىءِاجلوعِالذيِيأكلهمِوهمِعلى

قائالِ   :ابديتِاعرتاضاِ 

ِكقادة ِومؤثرينِيفِمتمعاهتمِوينكفئونِعلىِملذاتِالياةِ- عندماِيتملكِاخلوفِمنِالناسِيزهدونِيفِالظهور
ِهوةِاهلوسِالستهالكيِوعبادةِيتنافسونِيفِجعِاملالِلعلهِيشعرهمِببعضِاألمانِوتسقطِالطبقاتِالقادرةِمادياِيف

املظاهر،ِأماِالفقراءِفيمتصِالبحثِعنِلقمةِالعيشِكلِطاقتهمِوغايتهمِالعظمىِانِتبقىِرؤوسهمِعلىِأكتافهمِ
فكيفِميكنِللجائعِأنِيثورِأوِحىتِيفكرِبشكلِمنظمِوعقالينِليتحركِيفِتوجهِثوريِِ...وانِميلئواِبطوهنمِاجلائعة

 وعِولِحتركهِإلِغريزةِالبقاء؟ماِوهوِيصارعِاخلوفِواجل



 :ردِالسامرائي ِبربود

ِكأغنامِإنِكانِهذاِحاهلم؟-    وكيفِلِتعاملهمِالسلطة

ِكانتِهناكِقلةِتعرتضِعلىِالنظامِالقائمِفعليهمِأنِيتحلواِ كل ِشعبِيصلِعلىِالكومةِاليتِيستحقِوإن
ِكماِفعلناِلِأنِيتوقعواِأنِيتغريِ    .العاملِمنِتلقاءِنفسهِلصالهمبالشجاعةِالكافيةِلتغيريه

ويعيدونِجتربتكمِإذ ا -  !تريدونِمنِمعارضيكمِأنِيتخذوكمِمثالِ 

لِبلِهيِجتربتناِاليتِكانِهلاِظروفهاِالتارخييةِاخلاصةِوالتاريخِلِيعيدِنفسهِهوِي عطيِدروس اِفإماِإنِتفهمهاِأوِ-
 .ت عادِلكِثانية

ميِحيثِلبدِأنِيكونِهناكِمموعةِتتحكمِوختططِوتنظمِعملياتِالزراعةِاجملتمعاتِالزراعيةِخلقتِاجملتمعِاهلِر 
ِكلهاِالقدميةِ والريِوالصادِاليتِتتطلبِجاهريِتطيعِوإلِفكيفِميكنِاستمرارِالنمو؟ِهكذاِقامتِالضارات

راختِهذهِالفئةِوالديثةِفئةِضئيلةِمنِالناسِتسيطرِعلىِاجملموعِوتدفعِاجلماهريِرغم اِعنهاِإلنتاجِالضارةِوإنِت
ِكدستِالرأساليةِثرواتِضخمةِجعلتِالستغناءِعنِهذهِ عنِآداءِواجبهاِأكلِالكسلِهذهِالضارةِواهنارت،ِمث

ِعلىِ ِيعرفِكيفِتدارِالدول  الوسائلِالقدميةِوإقامةِمتمعاتِرفاةِممكنا ،ِوتطورتِالتكنولوجياِفأصبحِكلِإنسان 
ِأعنيِالناسِعلىِحبورِمنِاملعارفِواألفكار،ِهذاِعاملِاجلانبِاآلخرِمنِاحمليطِبدقةِلِيعرفهاِع نِبلدةِوتفتحت 
ِكانتِيفِعصرنا  .جديدِلهِقواعدِمغايرةِملا

 :تنهدِقبلِأنِيكمل

هناكِجيلِجديدِنشأِيفِظروفِمغايرةِلنشأتناِولديهِأفكارهِوطموحاتهِولهِالقِيفِأنِجيربِولعلِجتربتهمِتكونِ
 .ثريمنِالتجاوزاتأفضلِمنِجتربتناِاليتِكانِهباِالك

 :رددتِبقسوة



ِكنتمِتريدونِالديكتاتوريةِوجحدِ- الظروفِلِتصنعِاجملرمنيِوإمناِتظهرهم..ِحتتِالضغطِتظهرِمعادنِالناسِوأنتم
حقِالناسِيفِالريةِوالكرامةِوأردمتِالستئثارِبالسلطةِوساعدتكمِالظروفِوملِتضطركمِوإنِكنتِتنتقدِم هابِالدينِ

ِكنتِحملهاآلنِفالِأظنكِكنتِ  .ستختلفِعنهِقيدِأمنلةِلو

 :جفلِللحظةِمثِابتسمِقائالِ 

وكنتِسأفعلِكلِماِبوسعيِلألحتفاظِهبا - ملِأكنِألتركِالسلطةِحياِ   .نعم،ِأظنكِحمقاِ 

لكنِهذاِمنِاملاضي..ِاآلنِقدِانتهىِعصرناِوعلىِاجليلِاجلديدِالذيِسيحلِحملناِأنِيزم ِأمرهِويتخري ِالطريقِالذيِ
يعلقِعليهِختاذلهِيرغبِيف ِكانِيريدِكراهيتناِفليفعلِولكنِلِجيعلناِعذراِ   .السريِفيهِوإن
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 الرحيل

 .عدتِإىلِغرفيتِبالفندقِوسطِالعاصمةِألحزمِأمتعيتِوأرحل

ِكانِوجودِرجالِالمنِالذينِكشفتهمِطبيعتهمِالذئبيةِحويلِكثيفاِ  ملِأهتمِبالرحلةِالسياحيةِاليتِقدمتِمعها،
منِاألساسِولكنِ وملِينطليِعليهمِأدعاءِأىنِأتيتِسائحاِ  ولعلهمِأكتشفواِامريِقبلِأنِتطىءِقدميِالبالدِأصالِ 

قدِأنتهتِرحلىتِهناِوأريدِاملغادرةِفوراِ  ِ.ملِيعدِهذاِمهماِ 

واليتِارقتىنِِملِأكنِحباجةِاىلِعقدِاملزيدِمنِاللقائاتِولِجعِاملزيدِمنِاملعلوماتِحصلتِعلىِاإلجاباتِاليتِاريد
ِطويال .

بنهايةِرحليتِأدركتِانىنِملِأهتمِبتاريخِهذهِالبالدِأهتمامِمهينِكصحفيِولِكانتِغاييتِمنِهذهِالرحلةِأثراءِِِ
ِكتابِأشكِاألنِيفِأقداميِعلىِأمتامهِبلِكانتِاملسالةِمنِبدايتهاِمسالةِشخصية.

يفِهذهِالبلدِوتارخيهاِالديثِهوِماِرسمِوليسِالمرِمردِحبثِعنِجذورِأجتثتِمنِأرضهاِولكنِماِحدثِ
ِكعرضِجانيبِحيايتِوكونواِشخصييت.ِِوهؤلءِالذينِصنعواِتارخيهاِصنعواِمسارِحيايتِوحياةِاملراةِاليتِأحب

مهابِالدينِكانِدائماِبرأسىِوانِملِأكنِاعرفِعنهِشيئا ..ِيقبعِيفِزاويةِمظلمةِبعقليِويبثِفيهِاملخاوفِويرسمِ
..ِوقدِحانِالوقتِليخرجِمنِعقليِكماِيسريِيفِدمائىِوخيتلطِباعضائيِكاجليناتِاملوروثةِالكوابيسيفِخميلىتِ

ِخرجِمنِالعامل.

ِجيبِعلىِانِلِالتفتِللماضى.فاناِأيضاِوكماِعلىِأبناءِهذهِالبلدِأنِلِيلتفتواِللخلفِأنِأرادواِأنِخيطواِلالمامِ

 :يفِطريقىِللمطارِبدأتِكتابةِرسالةِقلتِفيها

 ... أيبِالعزيز

 .أظنينِمدينِلكِباعتذار



ِماِتصورتِأنهِ علىِماِقدمتِيلِعندماِمنحيتِالفرصةِألختارِوطينِوأهتمتكِأنكِفرضتِعلي  ملِأشكركِأبداِ 
   ة.كِالشخصيةِوليسِوفقِمعايريِحمايداألصلحِيلِبناءِعلىِجتربت

أللتزامهِِأشكركِعلىِأنِعلمتينِأنِماِمينحِالرجلِقيمةِليسِاملالِأوِالشهرة يعيشِوفقاِ  أوِالنفوذِوإمناِأنِيكونِحراِ 
لألخرين   .األخالقيِوإرادتهِالرةِوليسِتبعاِ 

ِكتبِيفِبطاقةِاهلوية ِكانِقلبهِوليسِأينِولدِولِما  .أشكركِعلىِأنِعلمتينِأنِوطنِاملرءِحيثِما

وأكونانتمىِِاليومِأناِأدركِأسبابِاختياراتكِوفهمتِدروسكِواليومِأختارِوطينِالذي ولهِحمباِ ِاليهِخمتاراِ  بهِحراِ 
بالِتردد   ..أمنحهِحيايتِراضياِ 

ِ.وطىنِهناكِواسهِسناءِوأينِعائدِإليها

َبح مد َاهلل  ت مت 

 

 

 حسابِالكاتبِعلىِفيسِبوك

https://www.facebook.com/ahmed.fathie.7 
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www.goodreads.com/book/show/55850056 
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