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 مقدمة
علػػا اغػػرنـ مػػف إعارػػ  مػػراران اغتمثػػؼ عػػف اغتمعاػػؿا إظ أرػػ  ذػػرعاف مػػا اظمػػر متعلػػذ  نمااػػة  ػػذ  اغممرػػةا معلػػا 

لػا اغػرنـ مػف اإلا ػاء بػعف ذغػؾ ت قػؽ مػرارانا لا ػة أف شيء اشب  اإلدماف مف دمف أف ارجح أي عاج في إاقافػ ا ع
ماغذػػػبعافا مظمػػػران بمػػػا اػػػدف  غل اػػػرة  اغرابعػػػة آظف دالػػػمف مثػػػد بلػػػ اغشػػػمار مػػػف رت ػػػدث عرػػػ   رػػػا  ػػػم اغممعػػػؿ اغ ررذػػػي 

تي غداػ  دائمػان علػا ثمػر مػرمر اغػزمف اغعػا ممجػمدماإلعجاب ثدران  ائان مػف اغشػباب اغمتجػدجد جذػدان مرم ػانا مػ  إ ػرار 
 . أثؿ ظ أكعر . . علا جذد  اغذي ثد ام ي بعر  مازاؿ في اغلمذاف
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(1) 
 

 ردفولة الـمريرة... والفتى المتمالط
 

ارتمػي آظف دالػػمفا أمذػـػ ممعلػػي اغشاشػػة اغ  ػػاة مأغمػػ  رجػػـم اغذػػارما اغ ررذػػاة اغمم ػػمباف فػػي عقػػدي اغذػػتاراات 
مأذػرة م ككػة تركتػ  اعػاش ط مغػة مراػرة مام ػي أاػاـ  ػبا   ماغذبعاراات مػف اغقػرف اغعشػرافا إغػا أ ػؿ متما ػ  جػدان 

اغ عبة بعادان كؿ اغبعد عف  مرت  اغذارمائاة اغمذتقبلاة اغمتعغقة. مغعؿ  ذا مػا جعلػ  مرشػ ان معاغاػان  داء دمر اغعاشػؽ 
 اغمر مس مدمر اغمند أم اغقاتؿ اغمعجمر أم م قؽ اغشرطة اغ اـر في اغعداد مف أفام  اغبمغاذاة.

فػػي إ ػػدا  ػػما ي اغعا ػػمة  5391تشػػراف اغعػػاري  8ُمغػػد الآظف فاباػػاف مػػمراس مارذػػاؿ دالػػمفع اػػـم اغجمعػػة فػػي 
اغ ررذاة باراس اغمعرمفة ب ا اة "ذم" اغتابعة إلثلاـ "اغذاف" الإثلاـ "أمت دم ذاف"  اغاانع اغذي ُاعدج جزءان مػف مرطقػة "إاػؿ 

 ي اغ رباة غلعا مة باراس.دم فرارس" اغتي تشكؿ بمجممعما جزءان مف اغ ما 
عاش آظف ذرمات  ا رب  ا مغا م  ماغدا  في مرزؿ اق   مف مجم  ذكري  ػ ار ببلداػة "بػمرغ ظراػف"ا 
م ي مف اغتقذامات اإلداراة غ ما ي باراس اغجرمباةا غكف غـ اتذف آلظف اغط ؿ اغبقاء ت ػت رعااػة ماغداػ  غ تػرة 

ا ذباب اغمباشرة اغمؤداة إغا  ب مرة ما  ة تمامان. غكف مف اغمؤكد أف طمالة رتاجة ار  اغمما اغذي غـ تتكشؼ 
لت في عملاة إرماء  ااتمما اغزمجاة.   اغلافات باف اغزمجاف عجج

كارػػت ثػػد تمفاػػت أممػػا ثبػػؿ أف تكمػػؿ  5355اغملقبػػة بػػػ الممراػػتعا اغممغػػمدة عػػاـ  -فماغػػدة آظفا الإاػػدات آررمغػػدع 
ماغػػد ا بػػاغزماج مباشػػرة مػػف امػػرأة ألػػرا أذػػاءت معاملػػة اغط لػػة اغاتامػػة الإاػػداتع  رمػػا  الإاػػداتع عاممػػا اغعاغػػث مغػـػ اتػػردد

ت مؿ شبمان كباران بعمما اغرا لػة. مبعػد عػدة ذػرمات عرػدما أ ػب ت شػابةا دفعمػا ذػمء معاملػة زمجػة أبامػا إغػا اغمػرمب 
اعت أف تجػد غر ذػما عمػان كلادمػة مف مرزؿ ذماما م  أرما أدركت عدـ مجمد مف ار جب بما مف ا ثاربا غكرما اذتط

مقامة في بات أ د اغ رػاراف اغػذي اعتػاد اذػتقباؿ اغكعاػراف مػف زمائػ  اغ رػاراف مناػر ـ مػف اغمػرتبطاف بع ػؿ اغ ػفا م ػذا 
مػا أتػاح اغ ر ػة غػػػ الإاػداتع غاغتقػاء باغعداػػد مػف  ػؤظء اغػػزمارا ممػرمـ الفاباػاف دالػػمفع اغػذي كػاف فرارػػان ممممذػان بكػؿ مػػا 

 ؽ بعممر اغذارما.اتعل
اغػذي اعػمد  -اغملقػب بػػ الفافػاع  –الإاداتع اغتي بل ت رباعما اغلامس ماغعشراف آرذاؾا أنرمت بػ الفابااف دالمفع 

جػػزء مػػف رذػػب  إغػػا أ ػػمؿ كمرذػػاكاةا متمطػػدت عاثتممػػا باغتػػدراز إغػػا أف تكللػػت بػػاغزماج فػػي رمااػػة ا مػػر. تركػػت 
لػت غلعػاش مػ  زمجمػا فػي  ػا اة "بػمرغ ظراػف"  اػث افتػتح الفاباػافع  ػاغة الإاداتع عملما فػي مرػزؿ ذغػؾ اغ رػاف مارتق

مطلػػب مػػف زمجتػػ  التاػػار اذػـػ غتلػػؾ اغذػػارماا فعطلقػػت علامػػا الإاػػداتع اذػـػ ذػػارما  5395أالػػمؿ  58ذػػارما جداػػدة فػػي 
تلػؾ اغ ػاغة. "راجارا" مأ ب ت تذ ب بارتظاـ إغا  اغة اغذارما اغجداػدة غتشػترؾ مػ  زمجمػا الفاباػافع فػي إدارة شػؤمف 

آظف  –التـ إناؽ  ذ  اغذارما في بدااة اغذتاراات عـػ أعاػد افتتا مػا بعػد عاعػاف ذػرة كمركػز عقػافي  مػؿ اذـػ "راجارػا 
دالػمف"ع. غكػف ابػػدم أف اغلافػات عػارت بػػاف اغػزمجاف علػػا ر ػم ناػر متمثػػ  ل م ػان بعػد أف رزثػػا بممغمد مػا اغجداػػد 

w ما كاف با ذاس ثائمان علا عاثة  ب ثماة.الآظفعا ماغ راب في ا مر أف ارتباطم
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ممػػػف ناػػػر اغم تمػػػؿ طبعػػػان أف اكػػػمف آظف اغط ػػػؿ ثػػػد اذػػػتلمـ ممرتػػػ  اغذػػػارمائاة اغمذػػػتقبلاة مػػػف ممرػػػة أباػػػ  رظػػػران 
. إف 5393غ  ر ذر  في تلؾ اغ تػرة م رػ  كػاف فػي اغرابعػة مػف عمػر  عرػدما ارتمػت اغعاثػة بػاف ماغداػ  بػاغطاؽ عػاـ 

الفابااف دالمفع مالإاداتع اذتدعا م   آظف ت ت رعااة أذرة بدالة ظذاما  اف أ جـ كؿ مرممػا عػف اظر  اؿ باف 
 اظ ت اظ باغط ؿ.

غكف ابدم أف اغم اط اغعاـ اغػذي ارتقػؿ إغاػ  آظف غـػ اكػف مشػجعان باغقػدر اغػذي اك ػؿ غػ  عػاش ط مغتػ  فػي أجػماء 
لػػة اغتػػي تمغػػت رعااتػػ  كارػػت تقطػػف فػػي بلػػدة "فػػػرذرا " ب ػػا اة طباعاػػة مبذػػاطة ك اػػر  مػػف ا ط ػػاؿ. فعذػػرة الراػػرمع اغبدا

"فػػاؿ دم مػػارف" بػػاغقرب مػػف مدارػػة بػػاراسا مكػػاف مرػػزؿ تلػػؾ ا ذػػرة ابعػػد عشػػراف متػػران فقػػط مػػف ذػػجف "فػػػرذرا " اغر اػػب 
ذػجف زرزارة باإل افة إغػا  5011اغذي ُاعدج عاري أكبر ذجمف فررذا ماطؿج مباشرة علا مبرا اغذجف اغذي ا ـ ر م 

   ار غلرذاء ما  ا اة ممذتش ا غلذجراء.
ازدادت اغظرمؼ تعقادان باغرذبة آلظف اغط ؿ  اف بل  عام  اغلامس م  اجتااح اغقمات ا غماراة غلعا ػمة 

 زاراف مف اغعاـ  00ما تاغما باغكامؿ. مبعد اذتذاـ اغجاش اغ ررذي اغعاري في  5311 زاراف  51باراس في 
ا أمػػاـ دمؿ اغم ػػمر بعػػد عاعػػة أاػػاـ فقػػط مػػف ذغػػؾ اغتػػاراو. مفػػي ظػػؿ  ػػذ  اغظػػرمؼ اغ ػػعبة ذاتػػ ا اذتذػػلمت فررذػػ

تللت عر  أذرة الرارمع بذبب ذلمك  اغعراػد  اػث أعبػت أرػ  مغػد شػقيج بكػؿ مػا فػي اغكلمػة مػف معرػاا فارتقػؿ إغػا 
  فامػػا غػػـ اذػػتمر غ تػػرة باػػت رعااػػة اجتماعاػػة آلػػر ثبػػؿ أف اػػتـ إرذػػاغ  إغػػا مدرذػػة داللاػػة كاعمغاكاػػةا إظ أف بقػػاء

طمالػػة أا ػػان  اػػث جػػرا طػػرد  مرمػػا مكارػػت بػػذغؾ أمؿ مدرذػػة  ػػمف ذلذػػلة مػػف ذػػت مػػدارس ألػػرا اغت ػػؽ بمػػا 
آظف دالمف مُطرد مرما جماعما بذبب عدـ ار باط  مذلمك  اغجامح اغذي عزز مف  مرت  ك تا عراػد م ػعب 

رع رمح اغتمرد في أعماث  مل م ان بعد أف أثػدـ اغمراس. مغعؿ بدااة ط مغت  اغم طربة  ي اغتي ذا مت في ز 
 ماغدا ا الفاباافع مالإاداتع علا اغزماج مف شراكاف ملتل اف.

ػػابان اػػدعا البػػمؿ  فماغػػد  الفاباػػاف دالػػمفع تػػزمج امػػرأة ترتمػػي إغػػا اغمذػػط اغ رػػيا أمػػا ماغدتػػ  الإاػػداتع فتزمجػػت ث ج
اغتػػي زادت مػػف اغت كػػؾ اغعػػاط ي باغرذػػبة آلظف إرجػػاب بمغمراػػ ع. كارػػت   ػػالة  ػػذ  اغتطػػمرات اغعائلاػػة ناػػر اغمتمثعػػة 

ألتاف نار شقاقتاف آلظف مف زماج أم  بػ البمؿ بمغمرا ع مأخ نار شقاؽ مف زماج أبا  بػػذادة ألػرا  مػؿ اذـػ الجػاف 
 اغذي اعمؿ  اغاان م مران بارما اعمؿ ابر  الفالاذااف دالمفع في مجاؿ اغتمعاؿ. -فررذما دالمفع 

ا ذػرة اغبدالػة اغتػي تمغػت رعااتػ  بعػد  -ا تػمفي الراػرمع مزمجتػ  5311عام  اغ ادي عشر في  عردما بل  آظف
طاؽ ماغدا . مثبػؿ أف ار ـػ آظف اغػذي بلػ  عامػ  اغرابػ  عشػر غلعػاش مجػددان مػ  ماغدتػ ا مغكػف  ػذ  اغمػرة مػ  زمجمػا 

غ ات ع مػػػف اغمدرذػػػة اغداللاػػػة اغجداػػػدا عػػػزز مػػػف  ػػػمرت  ك تػػػا متمػػػرد عرػػػدما  ػػػرب ذات اػػػـم مػػػ  زمالػػػ  الدارااػػػؿ ذػػػا
اغكاعمغاكاة اغتابعة غدار اغقداس رقمظ متمجما ذماة إغا مدارة "بمردم" نػرب اغػبادا  اػث غجػع اغ تاػاف إغػا إاقػاؼ إ ػدا 
اغذػػاارات مركمبمػػا مجارػػان غلم ػػمؿ إغػػا مجمتممػػا اغمرشػػمدة. غكػػف ذػػرعاف مػػا ثامػػت اغشػػرطة باغب ػػث عرممػػا فػػمر إبػػاغ 

رقػمظ بػعمر فػرار اعرػاف مػف تاماػذ مدرذػة اغػدار مكارػت اغرتاجػة مثمعممػا فػي ثب ػة اغشػرطة لػاؿ  را بات دار اغقداس
عادتممػػا إغػػا مدرذػػتمما اغداللاػػة. مػػ  أف آظف كػػاف معػػاؿ اغطاغػػب اغمشػػانب ماغمتمػػرد إظ أرػػ  أظمػػر ت مثػػان  فتػػرة مجاػػزة ما 

 م امغة إثراع آظف غدراذة علـم اغا مت. مل مظان في درمس م  ص اغداارةا ا مر اغذي شج  را بات اغدار علا
مشمدت تلؾ اغ ترة أا ان أمؿ ث ة  ب غل تا آظف م  أر  غـ اتجامز ذف اغرابعػة عشػرة  ػاف أنػـر ب تػاة تػدعا 
wالرافع.  امؿ آظف غ ت ارتبػا  فتاتػ  باذػتعراض ع ػات ذػف اغمرا قػة فركػب دراجػة راراػة المفػي رمااػات ألػرا دراجػة 
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ـ بػبعض اغ ركػات اغبملماراػة إظ أرػ  ذػقط أر ػانا مػا أدا إغػا إ ػابة فكػ  اغذػ لي مجػرح ذثرػ  جر ػان  مائاة عاداةع مثػا
عماقػػان تػػرؾ ردبػػة  ػػ ارة دائمػػة مازاغػػت آعار ػػا ظػػا رة إغػػا اآلف. عرػػدما بلػػ  دالػػمف اغلامذػػة عشػػرةا أي بعػػد مػػرمر عػػاـ 

غ تػرة غػدا دكػاف زمج أمػ  البػمؿ بمغمراػ ع فػي  تقرابان علا عمدت  غلذكف م  أم ا تػرؾ مدرذػة اغػدار بشػكؿ رمػائي معمػؿ
باػػ  اغل ػػـم  اػػث علمػػ  كا اػػة إعػػداد فطػػائر اغل ػـػ م ػػر  اغمقػػارؽ ماغذػػجؽ إغػػا أف بلػػ  آظف عامػػ  اغذػػادس عشػػر. عػـػ 
اتب  بعد ا دمرة تدراباة في معمد ممري لػاص غتعلػاـ ممرػة اغق ػابة. ارتقػؿ آظف بعػد   ػمغ  علػا شػمادة تل  ػاة 

لعمؿ غػدا مل مػة ث ػاب آلػر فػي بلػدة "ظي غػي رمز" ممػف عـػ فػي م ػؿ آلػر غباػ  ممعاغجػة اغل ػـم مف ذغؾ اغمعمد غ
 في شارع ذارت شارؿ بباراس.

ا تقدجـ بطلب غاغت اؽ 5310عردما أ بح آظف دالمف شابان فتاان في اغذابعة عشرة في شمر تشراف اغعاري 
ػ  غار  ػػماـ إغػا ثػػمات مشػػاة ذػاح اغب راػػة اغ ررذػي متػػـ ثبمغػػ  بػاغقما اغجماػػةا غكػف رظػػران غعػدـ تػػمفر شػػمانر تمجج

ا أي غدا بلمن  اغذف اغرظامي  داء اغلدمة اغعذكراة اغممتدة علا عاث 5319كارمف اغعاري  09رذماان بتاراو 
ذرمات. ل   آظف غدمرة تدراباة في معذػكر "بمرػت راػف" فػي  ػما ي مدارػة "راػف" نػرب فررذػا  اػث تبػاف أف 

مػػف مشػػكلة ناػػر متمثعػػة الدمار اغب ػػرع أعاثػػت غلم لػػة ا مغػػا تقدمػػ  فػػي تلػػؾ اغػػدمرة اغتدراباػػةا عػػـ دالػػمف اعػػاري 
  ػػؿ فػػي اغرمااػػة علػػا رتبػػة عراػػؼ فػػي ذػػاح اغب راػػة. غكػػف تػػدري مذػػتما دالػػمف اغدراذػػي لػػاؿ اغػػدمرة جعلػػ  

مذػتما دمف اغمذػط اشعر باإل باط  اث تعاف علا  ؼ اغ ػابط اغمتػدرب اغػذي تظمػر رتػائز التبػار  اغدراذػي 
اظلتاار باف أعماؿ اغترظاؼ طماؿ اغرمار أم اغت رغ اغكامػؿ غلدراذػة اغعذػكراةا فمثػ  التاػار دالػمف علػا اغجارػب 

 اغدراذي بدظن مف اغتمج  إغا أعماؿ اغذلرة ماغترظاؼ.
ذػػتاـ بػػزة عرػػدما م ػػؿ آظف إغػػا معذػػكر "بمرػػت راػػف" اغتػػدرابيا تلقػػا ا مػػر باعػػادة كافػػة أمتعتػػ  اغشل ػػاة ما

عذػػكراة منار ػػا مػػف ا دمات ماغمل قػػات اغلا ػػة بمظلاػػي ذػػاح اغب راػػةا بمػػا فػػي ذغػػؾ ثبعػػة مثمػػاص داللػػي ملطػػط 
مربطػػة عرػػؽ ذػػمداء مذػػترة ث ػػارة باإل ػػافة إغػػا بدغػػة عمػػؿ منار ػػا مػػف ثطػػ  اغػػزيج اغعذػػكري اغمم ػػد. كمػػا اذػػتلـ آظف 

تعباػػػػت اغقطعػػػة اغمعدراػػػة اغتػػػػي ت مػػػؿ اغػػػرثـ اغعذػػػػكري  ع مجػػػػرت اغعػػػادة آرػػػذاؾ1203T53رثمػػػ  اغعذػػػكري اغتذلذػػػلي ال
بمذػػاطة ذلذػػلة اػػتـ م ػػعما علػػا رذػػ  اغاػػد اغاذػػرا كاغذػػمارا مكػػاف آظف مػػف اغم ػػرماف بم ػػ  ذغػػؾ اغذػػمار معظػـػ 

 ا مثات مل م ان عرد اظذتعرا ات اغعذكراة.
"بمرػت راػف" كػاف اعػاري  ممف باب اغم ادفة أف شراؾ نرفة آظف لػاؿ فتػرة إثامتػ  فػي عكرػات معذػكر تػدراب

مف ظرمؼ مماعلة غظرمؼ آظف مف  اث اغعاثة نار اغطابة مػ  زمج ا ـ. كػاف ذغػؾ اغشػاب أكبػر مػف آظف بذػرتاف 
ماػػػدعا الرامػػػمف باذػػػكمع مذػػػرعاف مػػػا تمطػػػدت اغعاثػػػة بػػػاف اغشػػػاباف. مم ػػػؼ الباذػػػكمع ظ قػػػان آظف بقمغػػػ   "كػػػاف 

ا ذكر عف عاثت  بآظف "غقد ذ برػا ذات اػـم فػي إجػازة إغػا أ ػد اغمػراثص فػي متما عان م ادئان مذكاان مطاب اغقلب." كم
اغبلػدة غق ػاء بعػض ا مثػػات اغطابػة ماظذػتمتاع بػػاغرثص مػ  فتاػات اغبلػػدة. معرػد اغ ػرمب فػػي اغذػاعة اغذادذػة تقرابػػانا 

ؿ فػػي اغمثػػت اغمراذػػب تعػػاجف علارػػا اغعػػمدة إغػػا اغمعذػػكر بمذػػاطة  افلػػة اغمباػػت م ػػذا مػػا ذػػاجعلرا رتػػعلر عػػف اغم ػػم 
مذػػا مجت علارػػا ممعػػد اغعشػػاء فػػي مطعػـػ اغمعذػػكر. غػػذغؾ غػـػ اكػػف أمامرػػا ذػػما ترػػامؿ اغطعػػاـ فػػي اغبلػػدة ثبػػؿ اغعػػمدة إغػػا 
عكرات اغتدراب. غكف اغمشكلة أر  غـ اكف ب مزترا ما اك ي مف اغماؿ غدف  اغ اتمرة في أ ػد مطػاعـ اغبلػدة. عـػ علمرػا بػعف 

ـ مجبػػة مػف اغبطػػاطس اغمقلاػػة غقػػاء عشػػرة ذػرتامات فقػػط. فػػاثترح آظف أف رتمجػػ  غترػػامؿ تلػػؾ ملجػع اغ ػػلاب ا  مػػر اقػػد
م ػػمؿ اغمجبػػة ثبػػؿ م ػػادرة اغبلػػدة. غكػػف اغمشػػكلة أف جاػػمبي كارػػت لاماػػة مػػف أي فلػػسا فقلػػت غػػ  ...  ذػػران ذػػعرتظر  w
w
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عشػراف ذػرتامانا أي مػا اك ػي  ... غكر  رفض بشدة مأ رج علا ا ط ابي مثاؿ أف ب مزت اغ افلة راعما تترامؿ مجبتؾ
 .غشراء مجبتاف ... كرت أت مر جمعان في ذغؾ اغمثت مغف أرذا ممما  اات ذغؾ اغعرض اغذلي مف جارب آظف"

ف آظف أنػـر ب تػاة براطاراػة فػي إأما عف م امرات دالمف ا مغا مػ  اغجػرس اغلطاػؼ فقػد ثػاؿ الرامػمف باذػكمع 
ف تلػػؾ اغعاثػػة كارػػت ملتل ػػة تمامػػان عػػف اغعاثػػات اغ ػػبااراة اغتػػي نااػػة اغجمػػاؿ مبادغتػػ  تلػػؾ اغ ذػػراء اغشػػ عمر ذاتػػ  ما 

أثاممػػا دالػػمف ذػػابقان مػػ  اغ تاػػات فػػي "بػػمرغ ظراػػف"  رػػ  تػػذمؽ  مؿ مػػرة طعػـػ اغقبلػػة اغ قاقاػػة مػػ  تلػػؾ اغ ذػػراء. مذكػػر 
جداػػدة  تػػا  ػػباح الرامػػمف باذػػكمع عػػف ذغػػؾ بقمغػػ  "غقػػد ا ػػطررت إغػػا أف أت مػػؿ ذػػماع م ػػؼ آظف   اذاذػػ  اغ

 .اغاـم اغتاغي مف فرط ار عاغ ...  ذ   ي ا مثات اغ لمة اغتي جعلترا ررذا ثذمة اغتدراب في اغقمات اغمذل ة"
بعػػػد إرجػػػاز دمرة اغتػػػدراب فػػػي معذػػػكر "بمرػػػت راػػػف" افتػػػرؽ اغ ػػػداقاف  ػػػاف جػػػرا رقػػػؿ الرامػػػمف باذػػػكمع إغػػػا 

ب شػرؽ فررذػا مغـػ اجتمػ  بعػد ا اغ ػداقاف أبػدان باذػتعراء متابعػة "شاربمرغ" بارما رقؿ آظف دالمف إغا "طمغمف" في جرم 
الراممفع  لبار دالمف بعد دلمغ  عاغـ اغ ف ماغذارماا مغـ اكؼ عف ثراءة كؿ ما تكتب  اغ  ؼ ماغمجػات عػف اغػرجـ 

"أذػتطا  اغقػمؿ آظف دالمفا ف ان عف مشا دة جما  أعماغ  اغذارمائاة. معلؽ الراممف باذكمع بقمغ  في فترة ظ قة  
... غقػد أ ػبح إرذػاران ملتل ػان ا كاف علا  أاػاـ اغلدمػة اغعذػكراةإف اغرجـ اغكبار آظف دالمف ثد التلؼ التافان جذراان عمج 

عػػف ذغػػؾ اغشػػاب اغبذػػاط اغػػذي ث ػػات معػػ  أطاػػب ا مثػػات.(((". مأ ػػاؼ الباذػػكمع عػػف ذكرااتػػ  مػػ  دالػػمف فػػي تلػػؾ 
غػـػ اعرفػ  آظف  ػػم أف أمػػ  الإاػداتع غػـػ تػػرًس ابرمػا أبػػدان لػػاؿ أدائػ  اغلدمػػة اغعذػػكراةا اغ تػرة مشػػاران إغػػا أف ا مػر اغػػذي 

 اث جاءت إغا معذػكر اغتػدراب متقػدمت بمػذكرة غل ػابط اغمذػؤمؿ ا تجػت فامػا علػا ثػرار تمداػد لدمػة ابرمػا دالػمف 
 في ذاح اغب راة مف عاث إغا لمس ذرمات.

بزاػػارة أ ػػد أ اػػاء اغمدارػػة اغمعػػرمؼ باذػـػ "شػػاكانم"ا م ػػم  ػػي ذػػا  بعػػد رقػػؿ آظف إغػػا "طمغػػمف"ا ثػػاـ ذات اػػـم 
اغذػمعةا ممػا غبػث أف أ ػبح ما ػدان مػف رماد  ارػة "مارذػماف" اغػدائماف فػي تلػؾ اغمرطقػة متمطػدت عاثتػ  مػ   ػػا ب 

تمريع اغػػذي تلػػؾ اغ ارػػة مزمجتػػ  اغكمرذػػاكااف التشػػارغز مػػاركرتمريع مالراتػػاعا باإل ػػافة إغػػا ابرممػػا اغبكػػر الفررذػػما مػػاركر
غكػػف  ػػذ  اغ ػػداثة ذػػاكمف غمػػا  ػػدا ملتلػػؼ اػػؤعر تػػععاران كباػػران علػػا  اػػاة دالػػمف  -أ ػػبح  ػػداقان مقرجبػػان آلظف دالػػمف 

. مفػي اغ قاقػة غـػ اتػردد  ػذاف اغزمجػاف باغتعامػؿ مػ  دالػمف اغجرػدي بمرتمػا اغكػـر 5319بعد ذت عشرة ذرة مف عػاـ 
اغ ػػاراة مبعػػد عمدتػػ  مرمػػا أا ػػان. ماػػذكر التشػػارغز مػػاركرتمريع عػػف  –د ماغذػػلاء ثبػػؿ تمجمػػ  إغػػا لػػط اغجبمػػة فػػي اغمرػػ

تلػػػؾ اغعاثػػػة مػػػ  دالػػػمف بقمغػػػ  "غقػػػد تعرفػػػت علػػػا آظف ك اػػػر  مػػػف رجػػػاؿ ذػػػاح اغب راػػػة. ممػػػف اغشػػػائ  طبعػػػان أف ترمػػػم 
 ػافة إغػا اغ داثة باف  ا ب اغ ارة مرماد ا. غكف علا اغعكس مف بػاثي أ ػدثائ  اغػذاف ارتػادما  ارػات ملتل ػة باإل

 ارتيا فاف آظف اعتاد اغمجيء إغا  ذ  اغ ارة باغذات علا ر م متكػرر بػاغرنـ مػف دعػمات أ ػدثائ  غار ػماـ إغػامـ 
غزاػػارة بػػاثي اغ ارػػات فػػي اغمرطقػػةا مأ ػػبح بػػذغؾ ما ػػدان مػػف أف ػػؿ زبػػائري اغػػدائماف. مأذكػػر أرػػ  كػػاف شػػابان  ادئػػان ممدمدان 

فاما إذا كاف ذعادان باغت اث  بذاح اغب راة ك اػر  مػف اغشػباب طمعػان باغمزااػا ماغعػامات مم عمان باغ اماة غكرري غـ أتعكد 
اغماداػػة اغتػػي ا  ػػؿ علامػػا أفػػراد اغمشػػاة اغتػػابعمف غذػػاح اغب راػػة اغ ررذػػيا أم  ربػػان مػػف اغقاػػمد اغعائلاػػة اغ ػػارمة اغتػػي 

 .أثلؿ مف شعف ا تماممـ باغ رب اغدائرة آرذاؾ" ت دج مف  راة  ؤظء اغشباف في ذغؾ اغزمف. مغكف مف اغمؤكد أرري ظ
إف رمح اغتمرد اغمزرمعة في ط مغة آظف دالمف ماغتي تجلت بم مح أااـ اغمدرذة رافقت  أا ان لػاؿ فتػرة لدمػة 
. ف ػػي "طمغػػمف" ألبػػر  أ ػد أ ػػدثائ  اغمقػػرباف ذات اػػـم عػف رنبتػػ  ب ػػر  مػػذااعا فمػا كػػاف مػػف آظف إظ أف ذػػارع  اغعلـػ

w ة بعض ا دمات ماغقط  اغازمة مف اغعكرة اغعذكراة مذاعد  داق  في تجما  ذغؾ اغمذااع.إغا ذرث
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كػاف ثػد أثػاـ عاثػة نراماػة عػابرة مػ   5319اغ ػاراة عػاـ  –ثبؿ أف ا ادر دالمف فررذا متجمان إغا اغمرد 
فػي م  ظتػ  أارمػا ذ ػب.  شقاقة اغممعلة اغ ررذاة المادغاف غابمع اغتي ذلبت غبج دالمف أا ان مبات ا مؿ  ػمرتما

ػػاب البػػمؿ  كارػػت المػػادغاف غابػػمع تعػػاش فػػي اغ ػػي ذاتػػ  اغػػذي تقطرػػ  الإاػػداتع ماغػػدة آظف ممػػف زبػػائف زمجمػػا اغق ج
بمغمراػػ عا ماغتقػػت بػػػ الإاػػداتع عػػدة مػػرات فػػي دكػػاف زمجمػػا مأ ػػب ت اغذػػادتاف  ػػداقتاف  مامتػػاف  اػػث اعتػػادت 

ر ػػػة آلظف غلتعػػػرؼ إغػػػا المػػػادغافع مشػػػقاقتما اغ ػػػ را. كارػػػت المػػػادغافع زاػػػارة الإاػػػداتع فػػػي مرزغمػػػاا مػػػا مفػػػر اغ 
فػػي  ػػا اة "أرتػػمري" بمدارػػة "أمت دم ذػػاف"ا أكبػػر مػػف آظف بػػاعرتي عشػػرة  5309المػػادغاف غمبػػمعا اغممغػػمدة عػػاـ 

ذرة ممتزمجة باغممعؿ المارذػاؿ داغاػمع بعػد أف تعرفػت إغاػ  لػاؿ عملممػا معػان فػي إ ػدا اغمذػر اات. إف افتتػاف 
فتاػػات اغتػػي ذػػجلت أمؿ ظمػػمر غمػػا علػػا اغشاشػػة اغ  ػػاة فػػي فػػالـ " -مف بجمػػاؿ اغممعلػػة المػػادغاف غمبػػمع آظف دالػػ
 دفع  إغا إغ اؽ  مرتما في نرفت  بممج  اغعكرة في اغمرد اغ اراة. -" بائذات

ثررت فررذا إرذاؿ بعض اغتعزازات مف اغمظلااف اغتابعاف غقمات مشاة ذاح اغب راة إغػا لػط اغجبمػة فػي 
 ػػاراة اغ اغ ػػرب اغمردم ػػاراة اغ ررذػػاة أم اغ ػػرب اغمرػػدمرػػد اغ ػػاراة لػػاؿ اغ  ػػار فػػي "داػػاف باػػاف فػػم". إف اغ

فػػي اغمرػػد اغ ػػاراة فػػي اغ تػػرة بػػاف رتاجػػة اغرػػزاع اغقػػائـ ا مغػػا المتذػػما أا ػػان اغ ػػرب اغ اتراماػػة اغ ررذػػاةع كارػػت 
 "فاػػت مػػاف"مػػ  م  اة اغمماغاػػة غمػػا مػػف جمػػةاغ ررذػػاة ماغمجممعػػات اغعذػػكرا اظ ػػتاؿبػػاف ثػػمات  5311م  5311
في اغعلػث اغشػماغي  جرتمعظـ ا  داث اغرئاذاة م الات اد اذتقاؿ فاتراـع مف جمة ألرا.  ر ع متشي مالبرئاذة 

أا ػا إغػػا  مامتػدج غ اترػاـ الاغمرطقػة اغتػي ذػما ا اغ ررذػامف باذػـ "تػمركاف"ع بػاغرنـ مػف أف اغرػزاع شػمؿ كامػؿ اغػباد 
 اراة اغمجامرة معؿ ظممس مكمبمداا. م اغبلداف اغمرد
ا ماغتػػي معػػدت ب ػػؿج ذػػلمي. 5311فػػي آذار  ات اثاػػةإغػػا  رػػ ع متشػػي مالاغم ام ػػات بػػاف اغ ررذػػااف مأدجت 

عطػػاء م  "فاػػت مػػاف"علػػا فررذػػا اظعتػػراؼ ب كممػػة كػػاف   ػػذ  اظت اثاػػةبممجػػب م  فاترػػاـ مرزغػػة اغدمغػػة اغ ػػرة  ػػمف ا 
علا مدا شراطة اظرذ اب اغتدراجي  اغقمجات اغ ررذاة في فاتراـبقاء علا  اظت اثاةاإلت اد اغ ررذي. كما ر ت 

علػػػا  "فاػػػت مػػػاف"دعػػػـ  امرػػػة عرػػػدما  رػػػ ع متشػػػي مالمػػػ   مفتعػػػامف اغ ررذػػػا 5311فػػػي بدااػػػة م لمػػػس ذػػػرمات. 
 مف اغ زب اغقممي اغ اري.  لما علا اغدعـ اغقمماة ا لراا مبشكؿ لاص اغذااذااف اغذاف اغ  ائؿ 

ف م اغ ررذػػافا إظ أف ذااذػػاتمـ كارػػت متراث ػػة  "فاػػت مػػاف"مػػف اغتعػػامف اغتكتاكػػي بػػاف اغ ررذػػااف معلػػا اغػػرنـ 
. كشػ ت اغرمااػا اغ ررذػاة فػي ثػرار جػمرج كػامان  اذتقاظن إغا إعادة تعذاس ثاعدة اذتعماراةا بارما أرادت  ارمي امدفمف 

ا 5311فػػي  زاػػراف  ار ػػاف جمممراػػة مذػػتقلة ذاتاػػان ا اغمرػػدمب ا علػػا غلمرػػد اغ ػػاراةا بػػاعاف كمتشعتااػػري داجارلػػيال
ا 5311 اغعػػاري. فػػي أمالػػر تشػػراف "فاػػت مػػاف"اغم ام ػػات ا لػػرا اغلافػػات ا ذاذػػاة بػػاف اغ ررذػػااف مغكػػف غػـػ ت ػػؿج 

اغقػػمجات إنػراؽ بم امغػػة  "فاػت مػاف"ت ردج ا م عػدجة آظؼ مػف اغمػػدراافلاغمػػا أ ػاب " م  ا ػمرز" ررذػػاة اغذػ ارة اغث ػ ت 
 اة في  ارمي في كارمف ا مؿ غتبدأ اغ رب اغمردم اراة ا مغا.اغ ررذ

رنبػة اغشػعب   ػمأ مؿ اغ ررذامف اغذبب اغذااذي اغ قاقي غل رب غمدة طمالة بعدما كارما ماعقػاف مػف اغر ػرا م 
ررذػػاة اغجمػػمد اغ كارػػت غػػباد ـ.  ماظذػػتقاؿبت قاػػؽ اغم ػػدة  -ف غلشػػامعاة م  ـ اغمعػػادؤ ممػػف باػػرمـ زعمػػا -اغ اترػػامي 

ا 5313. أعاد اغ ررذامف تم اػد كمتشار ػاف مػ  بقاجػة فاترػاـ فػي عرة ذ  اغمشكلة ملادعة منار مؤ اغراماة إغا معاغجة 
wغلدمغػةا مغكػف أنلػب اغقػممااف شػجبما  ػذ   ان رئاذ عبام ديالم  إعاف "دمغة فاتراـ اغمشاركة"ا معاجرما اإلمبراطمر اغذابؽ 
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اغ كممػػة راج ػة م  ػلت علػا اغمذػاعدة ماغػدعـ مػف ب ػػرب ع ػابات  "فاػت مػاف"فػي تلػؾ ا عرػاءا ثامػت  اغمرػامرات.
 . 5313اغشامعاة اغجدادة غل اف بعد عاـ 

 5311كاف دالمف أ د أفراد مجممعة اغمظلااف اغتي أب رت مف مدارة "طمغمف" اغذا لاة إغا ذػاا مف فػي رباػ  
جابػػمتي مذػػػر افمرة. غكػػف دالػػمفا كاغعداػػػد مػػف رفاثػػػ  مػػرمران بعاعػػة مػػػمار  غلتػػزمد بػػاغمثمد ماغمػػػؤف فػػي كػػؿ مػػػف م ػػر م 

اغجرػمدا غػـػ اػػدرؾ اغذػػبب اغ قاقػػي مراء اغ ػرب اغمردم ػػاراةا بػػؿ إرػػ  غػـػ اػػدرؾ ذػبب مجػػمد  ككػػؿ فػػي اغشػػرؽ ا ث ػػا. 
فاغمرػػد اغ ػػاراة باغرذػػبة آلظف دالػػمف ماغكعاػػراف مػػف رفاثػػ  فػػي اغذػػاح غػـػ تتجػػامز  ػػمرة  قػػمؿ ا رز ماغرذػػاء بعاػػمرمف 

 قة ماغمائلة. اغ ا
غػـػ اتػػذمر آظف لػػاؿ مجػػمد  فػػي تلػػؾ اغػػباد مػػف اغ ػػر اغ ظاػػ  ماغرطمبػػة اغشػػدادة ماغ ػػباب اغرػػاتز عػػف اجتمػػاع 
اغ ر باغرطمبة ماغذي ا جػب زرثػة اغذػماءا بػؿ إرػ  غـػ اشػعر بػاظنتراب اغكامػؿ عػف أرض اغػمطف  ف ماغدتػ  الإاػداتع 

اغمقػػدد ماغكعػػؾ اغ ررذػػي كػػؿ أذػػبمع باإل ػػافة إغػػا رذػػائلما اغت  ػػالاة غػـػ تتمثػػؼ أبػػدان عػػف إرذػػاؿ فطػػائر اغ لػػما ماغل ػـػ 
.  اغطمالة كؿ اـم

معػػاد مجػػددان إغػػا  5311اغ ػػاراة بلػػ  عامػػ  اغعشػػراف فػػي تشػػراف اغعػػاري  -لػػاؿ فتػػرة مجػػمد دالػػمف فػػي اغمرػػد 
إغػا اغبلػدة ب ػرض اغلمػم إظمار رمح اغتمرد اغكامرة في ر ذ   اف ثاـ بذرثة ذاارة جاب عذكراة مف اغعكرة متمجػ  بمػا 

أاػػار  5غكرػػ  تذػػبب فػػي  ػػادث مػػرمريا مػػا أدا إغػػا إدلاغػػ  اغذػػجف اغعذػػكري. م باغتػػاغي إعاتػػ  إغػػا أرض اغػػمطف فػػي 
اممػػػان بذػػػبب  اازتػػػ  غمذػػػدس  ربػػػي ناػػػر  11. غكرػػػ  غػػـػ البػػػث أف دلػػػؿ اغذػػػجف مػػػرة عاراػػػة فػػػي "طمغػػػمف" غمػػػدة 5311

. عـػ  ػدر ثػرار بتذػرا   مػف اغلدمػة اغعذػكراة علػا ر ػم ناػر مرلص كاف ثد   ؿ علا  أعراء مجػمد  فػي ذػاا مف
مشرؼ بذػبب عػدـ ار ػباط  اغعذػكري. غقػد أم ػا دالػمف مػا مجممعػ  أ ػد عشػر شػمران تقرابػان فػي اغذػجمف اغعذػكراة 
بذبب عدـ اظر باط لاؿ فترة لدمت  اغممتدة غلمس ذرمات. كما تػزامف تذػراح دالػمف مػف اغجػاش مػ  ذػقمط فررذػا 

 .علا م ام ة غرمااة اغ رب في مؤتمر دمغي في جراؼ اف مافقت ا 5311عاـ أاار في  "ف بااف فمداافي "
بعد  ذا اغتاراو اغ افػؿ باغمشػكات نػادر دالػمف مدارػة "طمغػمف" ماتجػ  شػرثان إغػا "غاػمف" ثبػؿ اغعػمدة مجػددان إغػا 

ت تقرابػػان فػي اغجػػاش. غػػدا عمدتػػ  بػاراس بجاػػمب لاماػػة بمػا أرػػ  كػػاف عػػاطان عػف اغعمػػؿ مبعػػد أف أم ػا لمػػس ذػػرما
إغا باراسا غـ اتمفر غدا  مكاف غإلثامة ذما في فردؽ رلاص ادعا "راجارا"ا م م اظذـ ذات  اغػذي ُعرفػت بػ   ػاغة 

. اقػػ  ذغػػؾ اغ رػػدؽ اغػرلاص فػػي مذػػط اغعا ػػمة بػاراس بمرطقػػة "با ػػاؿ" بػػاغقرب 5395اغذػارما اغتػػي افتت مػػا ماغػػد  عػاـ 
مشاطر دالمف اإلثامة في نرفػة ذغػؾ اغ رػدؽ مػ  رزاػؿ آلػر اػدعا الغمذػااف غاجػمفع. مفػي تلػؾ مف شارع "رمشاشمار"ا 

اغ ترة باغذاتا تعرجؼ آظف دالمف إغا فرارة راشئة مطمم ة تذكف في اغبراء اغما ػؽ غل رػدؽ تػدعا الداغاػداع أم الامظرػدا 
تعػػمد أ ػػمغمما إغػػا جزاػػرة  إاطػػاغاافُمغػػدت فػػي مرطقػػة شػػبرا بم ػػر  بػػماف  م ػػراةكراذػػتارا جاجلاػػمتيعا م ػػي فتػػاة 

تما اغذػػػكراة مػػػ  . تقاذػػػمت الداغاػػػداعا اغتػػػي أ ػػػب ت فامػػػا بعػػػد فرارػػػة مم راػػػة مشػػػممرةا شػػػقإاطاغاػػػا" فػػػي جرػػػمب كاظبراػػا"
 ػػداقتما الجارػػا جػػمردؿع. غكػػف اغتعػػارؼ بػػاف دالػػمف مالداغاػػداع فػػي ذغػػؾ اغمثػػت غػـػ اتجػػامز عاثػػة  ذػػف اغجػػمار متبػػادؿ 

 اغت اة م  أف مذامة دالمف اغ رادة كارت تل ت ارتبا  الداغاداع ممف  مغما. 
غماػان فػي اػـم مػف ا اػاـا عـػ تطػمرت غـ الطر بباؿ الداغاداع أف دالػمف ا لـػ باغشػمرة معلمػا مأرػ  ذا ػبح رجمػان عا

بارمما  داثة طابة مألذ آظف اشجعما علا ت قاؽ طمم اتما اغ راة. مفي اغرمااة رج ت الداغاداع باجتاػاز التبػار فرػي 
w   لت بممجب  علا عمؿ كم راة في أ د ما ي باراس اغلالاة. 
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أف الداغاػػداع باتػػت تقػػدجـ غػػ  اغطعػػاـ عرػػدما أ ػػب ت اغ اػػاة ثاذػػاة باغرذػػبة آلظف دالػػمف مػػ  مػػرمر ا اػػاـ غدرجػػة 
ت ػػػاؽ بػػػ  ا  ػػػماؿ. غكػػػف إثامتػػػ  فػػػي مرطقػػػة "با ػػػاؿ" غػػـػ تػػػدـ غ تػػػرة طمالػػػة  اػػػث ععػػػرت ماغدتػػػ  الإاػػػداتع علػػػا عرمارػػػ  
ما ط بت  غلذكف معما مف جداد. ا طر دالمف اغعاطؿ عػف اغعمػؿ إغػا اغب ػث عػف أي م ػدر اذػاعد  علػا إعاغػة 

زاػػػ " فػػػي  ػػػي غقاػػػاـ بػػػبعض ا عمػػػاؿ اغ ػػػرجةا فعمػػػؿ أمؿ ا مػػػر كرػػػادؿ فػػػي مقمػػػا "كمغار ذػػػ  مغػػـػ اجػػػد أمامػػػ  ذػػػما ا
أاػػاـ ثلالػػة  تػػا تػػرؾ دالػػمف مظا ػػة اغرػػادؿ ممجػػد غر ذػػ  عمػػان آلػػر كمرػػدمب مباعػػات فػػي أ ػػد  "شػػارزغازا " مغػـػ تمػػض

ػػػاؿ اغم ػػػات اغتجاراػػػةا غكرػػػ  غػػـػ اذػػػتمر إظ غ تػػػرة مجاػػػزة فػػػي أداء  ػػػذ  اغمظا ػػػةا ارتقػػػؿ بعػػػد ا غلع مػػػؿ بػػػدماـ غالػػػي ك مج
مشػػُاجد  5395غلل ار فػي ذػمؽ "غاػز  ػمؿ" اغػذي كػاف ُاعػدج اغذػمؽ اغمركػزي اغتقلاػدي فػي بػاراس العـػ جػرا  دمػ  عػاـ 

 مكار  مجم  تجاري  داث  لـ ت ت ا رضع.
  إف  ػػذ  اغذلذػػلة مػػف ا عمػػاؿ اغ ػػرجة اغمؤثتػػة غػػـ تقػػدـ غػػدالمف ذػػما اغمزاػػد مػػف عػػدـ اظذػػتقرار. مبعػػد ارتقاغػػ

غلذكف في اغدائرة اغلامذة مف اغعا مة بػاراس ب تػرة ث ػارةا تعػرجؼ عػف طراػؽ اغم ػادفة إغػا اغممعلػة البراجاػت 
مذاع  ػػاتما فػػي أمرمبػػا بارمػػا غػػـ اذػػم  باذػػمما إظ ثلػػة ثلالػػة فػػي  5308أمباػػرعا م ػػي ممعلػػة فررذػػاة ُمغػػدت عػػاـ 

اػة أمػاـ رجػـ  مغاػممد الكػاري نرارػتع فػي فػالـ اغملػرج اغمظاات اغمت دة إغا أف أدت أمؿ أدمار ػا اغراطقػة باإلركلاز 
. ممػػف اغجػػدار باغػػذكر أف اغممعلػػة البراجاػػت أمباػػرع 5311" اغ ػػادر عػػاـ اغقػػبض علػػا غػػصالأغ راػػد  اتشػػكمؾع "

ا إلػػػراج الرارػػػداؿ ماغػػػاسع 5338" عػػػاـ رجػػػؿ باغقرػػػاع اغ داػػػديغعبػػػت دمران  ػػػ اران فػػػي اغرذػػػلة اغمعػػػادة مػػػف فػػػالـ "
 اكابرامع.د مبطمغة الغامراردم

مف اغمؤكد أف البراجات أمبارع  ي اغتي ممدت اغطراؽ أماـ دالمف غلتعرؼ إغا أجماء اغ ػف ماغ رػاراف. فقػد اغتقػا 
براث ػة زرجاػة تػدعا الممراػػؾع ممعرمفػة بلقػب الزاػػزي أاذػاتاع أثػاـ معمػا عاثػػة نراماػة عػابرة ثبػػؿ اغتعػرؼ علػا اغمزاػػد 

ثامػة عا عرػدما بلػ  دالػمف  – 5319ثػات  ػداثة طابػة مػ  عػدد مػرمـ. مفػي أاػار مف اغ رػاراف ماغممعلػاف اغ ػاعداف ما 
ع  اػث جمعتػ  5319ثامت البراجاػت أمباػرع با ػط اب  غ  ػمر ممرجػاف كػاف اغذػارمائي ال –عام  اغعاري ماغعشراف 

بعػػدد آلػػر مػػف اغممعلػػاف اغطمػػم اف ممػػرمـ الجػػاف كلػػمد براػػاغيع مذػػرعاف مػػا تمطػػدت عاثػػة  ػػداثة ثماػػة مطمالػػة بػػاف 
 غرجلاف.ا

*   *   * 
ع مثمامػ  اغراا ػي شػكلت اغمػؤ ات اغتػي ذػاعدت   581ابدم أف مذػامة آظف دالػمف اغمتماػزة مطػمؿ ثامتػ  ال ذـػ

علػػػا تلقػػػي بعػػػض اغعػػػرمض اغ مراػػػة غلعمػػػؿ فػػػي اغمجػػػاؿ اغذػػػارمائي. فقػػػد تعػػػرجؼ لػػػاؿ مجػػػمد  فػػػي ممرجػػػاف كػػػاف إغػػػا 
ع اغػػػذي كػػػاف اعمػػػؿ غ ػػػاغح  مغاػػػممد. غعػػػب 5398-5355مذتكشػػػؼ اغمما ػػػب ا مراكػػػي اغشػػػمار ال رػػػري مالذػػػمفع ال

المالذمفع دمران كباران في اكتشاؼ عدد مف اغمما ب اغشابة اغتي تماجز أ ػ ابما باغمذػامة اغمل تػة غارظػارا أمعػاؿ الرمؾ 
 دذمفع مالتاب  رترع مالرمبرت فانررع مالراؾ آدمزع مالناي ماداذػمفع مالتػرمي دمرػا مع مالرمي كػاغممفع مالكلارػت 

الدمغ ماكلمرع مالتاي  اردفع مالتشاد إا راػتع. كمػا اكتشػؼ المالذػمفع اغممعلػة الرمرػدا فلامرػ ع اغتػي كارػت فػي ممكرع م
طراقما إغا مدرذتما اغعارماة في با رغي  الز فع  ر ا إغا اغمرتز اغممغاػممدي اغمعػرمؼ الدا اػد أم. ذػالزرؾع  اػث تـػ 

عػػداد ا غترتقػػي ذػػلـ اغرجمماػػة فػػي  مغاػػممد. ممػػف اغمعػػرمؼ أا ػػان عػػف ال رػػري مالذػػمفع مذػػا مت  اغكباػػرة فػػي  تػػدرابما ما 
w إرجاح ممرة رجمة  مغاممد اغمتعغقة الظرا تارررع.
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مف اغمؤكد أف مذامة آظف دالمف  ي اغتي دفعت بمذتكشؼ اغمما ب المالذمفع إغا إل ػاع  ظلتبػار تمعالػي 
رؾع اغذي عرض علاػ  تمثاػ  عقػد غلعمػؿ غمػدة غ اغح اغمرتز الذالزرؾع. اجتاز دالمف ذغؾ اظلتبار مراؿ إعجاب الذالز 

ذب  ذرمات في  مغاممد شراطة أف اػتقف دالػمف اإلركلازاػةا مباغ عػؿ باشػر دالػمف غػدا عمدتػ  إغػا بػاراس بدراذػة اغل ػة 
 اإلركلازاة. مفي تلؾ ا عراء ثاـ الجاف كلمد برااغيع بتقداـ دالمف إغا اغملرج اغ ررذي الإاؼ أغا راػ ع اغػذي غـػ اتػردد فػي
مر   فر ت  ا مغػا غلػدلمؿ إغػا عػاغـ اغتمعاػؿ ماغذػارما بػاغرنـ مػف افتقػار   اػة لبػرة فػي اغتمعاػؿ الشػعر  فػي ذغػؾ شػعف 

 معظـ اغممعلاف اغراشئافع.
مػػ  أف عػػرض الدا اػػد أم. ذػػالزرؾع كػػاف م راػػان متماػػز باذػػتمراراة اغعمػػؿ ماغمزااػػا ا ف ػػؿا إظ أف دالػػمف ف ػػؿ 

تػػار اغبقػػاء فػػي فررذػػا غابػػدأ ممرتػػ  اغتمعالاػػة فػػي اغػػدمر اغ ػػ ار اغػػذي أذػػرد  إغاػػ  اغملػػرج عػػدـ اغػػذ اب إغػػا  مغاػػممد مال
ع اغذي  مؿ عراماف ملتل ة غدا إ دار ا  اػث أطلػؽ علاػ  فػي 5319" العردما تتدلؿ اغمرأةالإاؼ أغا را ع في فالم  "

". غعػب عرػدما ترتبػؾ اغمػرأةاػات اغمت ػدة "" مفػي اغمظأرذؿ اغمرأة  اف ا شػؿ اغشػاطاف" مفي إركلترا "نمدمإاطاغاا عرماف "
دثاقة دمران بشل اة ثاتؿ معجمر اػدعا جػم اذػتدعا   31دالمف في  ذا اغ الـ اغبمغاذي اغم مر با غماف مبل ت مدت  

 ػػا ب ملمػػا غالػػي اذػػم   رػػري نػػمدم الجػػاف ذػػارفا ع كػػي اػػتللص مػػف بػػمبي الإاػػؼ داراػػمع اغػػذي اتػػآمر مػػ  مػػااف 
ة نػػمدم. مػػ  أف  ػػذا اغ ػػالـ  ػـػ غ ا ػػان مػػف رجػػـم اغذػػارما اغ ررذػػاة باإل ػػافة إغػػا بعػػض اغمجػػم  الإاػػدما  فػػمالارعا عشػػاق

اغماعػػدةا أمعػػاؿ دالػػمف مالبرمرػػم كرامػػرع ماغ ذػػراء ال ػػمفي دممااػػرع اغتػػي غعبػػت اغػػدمر اغرممارذػػي اغػػرئاس فػػي اغ ػػػالـ 
ة باذػتعراء م امغػة اغملػرج الإاػؼ أغا راػ ع بشل اة الكمغاتعا إظ أف اغ الـ غـ اكػف مماػزان عػف ناػر  مػف أفػاـ تلػؾ اغ تػر 

اغدمز باف اغرمط اغكممادي مرمط اغ الـ ا ذمد الفالـ رػمارع ممػ  ذغػؾ كارػت اغرتاجػة مجػرد عمػؿ ذػارمائي تقلاػدي. مفػي 
" عشػػػاؽ اغذػػػارما ذػػػما ظمػػػمر آظف دالػػػمف فػػػي بػػػاكمرة أدمار  علػػػا اغشاشػػػة عرػػػدما تتػػػدلؿ اغمػػػرأةاممرػػػا  ػػػذا ظ اجػػػذب "

 ان بعف اذـ دالمف جاء في اغترتاب اغعاغث عشر في آلر ثائمة ممعلي اغ الـ.اغ  اةا علم
فالمػػان ذػػارمائاان ت ػػت  81غقػػد ذػػجؿ  ػػذا اغ ػػالـ آلظف دالػػمف بدااػػة ممرتػػ  اغذػػارمائاة اغطمالػػة اغتػػي  ػػمت ر ػػم 

ريع مالغمتشػػػػػارم إرشػػػػػاد متمجاػػػػػ  أشػػػػػمر اغملػػػػػرجاف اغذػػػػػارمائااف اغ ررذػػػػػااف ما مرمباػػػػػافا أمعػػػػػاؿ المااكػػػػػؿ أرجلػػػػػم أرتراػػػػػم 
فاذكمرتيع مالراراػ  كلامػافع مال رػري فاررماػؿع مالغػمي مػاؿع مالجػاؾ داػرايع ماللمذػا  جامفػاريع مالجػاف بااػر مال اػؿع 

 منار ـ. 
" التشػػػراف اغعػػػاري عرػػػدما تتػػػدلؿ اغمػػػرأةغػػـػ تمػػػض ب ذػػػما ب ػػػعة شػػػممر فقػػػط علػػػا ظمػػػمر آظف دالػػػمف فػػػي فػػػالـ "

شػقراء دمران آلػر فػي فػالـ " -اغشػقاؽ ا كبػر غلملػرج الإاػؼ أغا راػ ع  - ع  تا أذرد إغا  اغملرج المػارؾ أغا راػ ع5319
". ذػجؿ  ػذا اغ ػالـ مجرد مجػ  جماػؿ آلػرع ماغذي  مؿ عرماران ملتل ان أا ان غدا عر   في إركلترا "5318" الغلملاطر

اغػذي رػافس  -ع اغكممادي اغم مر با باض ما ذمد أمؿ تعامف مشترؾ غلرجماف اغ اعداف دالمف مالجاف بمؿ بلمردم
 –بااػرم البلمرػدمع غمغػم الدالػمفع م  -دالمف في شعبات  في عقد اغذتاراات. اؤدي دالمف مالبلمرػدمع دمر شػاباف جػار اف 

 اكذباف رزثمما بطرؽ ملتماة منار مشرمعة مف لاؿ تمراب كامارات اغت مار عبر اغ دمد إغا أغماراا. 
كرمػػا متمػػردة م ػػعبة اغمػػراس تػػدعا فرجارػػي الم ػػي اغشل ػػاة اترػػامؿ اغ ػػالـ ث ػػة  ذػػراء اتامػػة بارعػػة اغجمػػاؿ غ

اغتػػػي جذػػػدتما اغممعلػػػة اغ اترػػػة اغشػػػقراء "مالػػػاف داممرجػػػم"ع تمػػػرب مػػػف اإل ػػػا اة مػػػ  فتػػػاة ألػػػرا تػػػدعا أمغ ػػػا مذغػػػؾ 
بمذاعدة عشػاؽ أمغ ػا اغشػاب اغمذػاـ غمغػم الآظف دالػمفع اغػذي ا  ػر بذػاارة ربج عملػ  دمف درااػة مرػ  بمجػمد رشػاش 

wفػػػي  ػػػردمؽ اغذػػػاارة مابػػػدم أرػػػ  مل ػػػص غاذػػػتعماؿ فػػػي عملاػػػات اغذػػػطم مذػػػرثة اغمجػػػم رات. تبػػػدأ اغشػػػرطة ملبػػػع 
w
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بمطػػاردتمـ متتطػػمع فرجارػػي بتذػػلاـ ر ذػػما كػػي ت ذػػح اغمجػػاؿ أمػػاـ أمغ ػػا معشػػاقما غمغػػم غلتػػماري عػػف ا رظػػار فػػي أذػػرع 
اب اغمجم راتا غكػف نراممػا ناػر مثت ممكف. تتطمر ا  داث متتمرط فرجاري م  ع ابة متل  ة في ذرثة متمر 

اغمتمثػػ  بم قػػؽ اغشػػرطة اغمذػػاـ جػػاف ممراػػؿ ال رػػري فاػػداؿع مزماجمػػا مرػػ  اشػػكؿ عقبػػة تعاػػؽ مػػف مزامغػػة رشػػاطما مػػ  
 اغع ابة. عـ تزداد ا ممر تعقادان م  ظممر زعاـ اغع ابة شامبرغاف الرمجر  ارافع اغذي ظ اعرؼ اغر مة.

في عداد ا فاـ اغمرذاةا إظ أف عشػاؽ اغذػارما مػازاغما اربطػمف بارػ  مبػاف " أ بح اآلف شقراء غلملاطرم  أف "
ا دمار اغتي غعبما دالمف مالبلمردمع في فترات ظ قةا غكف امكف اغقػمؿ بعرػ  فػالـ غطاػؼ مممتػ  ماظمػر مػدا اظرذػجاـ 

اغ رػػػي اغطماػػؿ فػػػي عػػػاغـ اغما ػػح بػػػاف الدالػػمفع مالبلمرػػػدمع كعرػػائي رائػػػ   تػػػا فػػي  ػػػذ  اغمر لػػة اغمبكػػػرة مػػػف مشػػمار ما 
اغتمعاؿ م  أف أاان مرمما غـ اظمر اغكارازمػا ماغػزلـ اغكباػر اغػذي ارتػبط بشل ػاتامما فػي اغذػرمات اغا قػة  ػاف ت ػدجر 

 كؿ مرمما رجمماة اغذارما اغ ررذاة.
*   *   * 

ع فػػي اغ ػػالـ غعػػب دالػػمف أمؿ دمر بطمغػػة رئاذػػي أمػػاـ اغممعلػػة اغجمالػػة الرممػػي شػػراادر 5318فػػي كػػارمف ا مؿ 
"ا إلػػراج مذػػارارام البااػػر ناذػػبار ماػػتع. تػػدمر أ ػػداث  ػػذا اغ ػػالـ اغمقتػػبس عػػف مذػػر اة "غابالػػي" كراذػػتافاغرممارذػػي "

غار ػػد ث ػػة  ػػب معذػػاماة تبػػدأ  ػػاف تقػػ  اغ ذػػراء كراذػػتاف الرممػػي  5311غلمؤغػػؼ الآرعػػر شػػراتزغرع فػػي فاارػػا عػػاـ 
ط اغرمذػػػامي اغشػػػاب فرارػػػز غمبمػػػاارر الآظف دالػػػمفع اغػػػذي اكػػػمف شػػػراادرعا اغتػػػي ترتمػػػي   ػػػؿ متما ػػػ ا ب ػػػراـ اغ ػػػاب

مر مذان بعاثة نراماة ذراة م  اغبارمرػة اغمتزمجػة غارػا إا رذػدمرؼ الماشػلاف براذػليع اغتػي تكبػر  ذػران. عرػدما اكتشػؼ 
أف ا تمػػاـ  اغبػػارمف الجػػاف نػػاظفع لاارػػة زمجتػػ  ا ػػامؿ اذػػتدراج غمبمػػاارر إغػػا مبػػارزة م ػػاراة غاػػرد فامػػا اعتبػػار  مػػ 

بعد  اام  بكراذتاف متطمر اغعاثػة بارممػا إغػا ث ػة  غمبماارر باغبارمرة اتبلر مغـ اعد اشكؿ أي تمداد غشرؼ اغبارمف
  ب عا  ة. 

غكػػف غمبمػػاارر ااثػػي  ت ػػ  فػػي اغمبػػارزة مظ ت تمػػؿ كراذػػتاف مثػػ  اغ ػػدمةا ظذػػاما أرمػػا تجمػػؿ عاثػػة عشػػاقما 
ذدرمؼ فتقرر اظرت ار غاغتقاء ب  في اغ ااة ا لرا. فػي اغ قاقػة إف اغػداكمرات اغرائعػة ماغمرػاظر اغرا ؿ باغبارمرة إا ر 

اغلابػػة ماغترػػانـ اغذػػا ر بػػاف بطلػػي اغ ػػالـا دالػػمف مالشػػراادرعا  ػػي اغمقممػػات اغتػػي تشػػد إغامػػا مشػػا دي  ػػذ  اغػػدراما 
رة بػػػػا غماف عػػػػف مذػػػػر اة شكذػػػػبار "رمماػػػػم اغرممارذػػػػاة اغعاداػػػػة ب بكتمػػػػا اغبذػػػػاطة اغتػػػػي تبػػػػدم رذػػػػلة معدغػػػػة مم ػػػػم 

 مجمغاات".
"ا أ ب ت شعباة الرممي شراادرع ماذعة جدان في فررذا. كارت كراذتافبعد أدائما دمر اغبطمغة م  دالمف في فالـ "

فقػد ممعلػة م ترفػة رذػباان باغمقاررػة مػ  دالػمف اغػذي اكبر ػا بػعاث ذػرمات تقرابػان.  5398أالػمؿ  09الشراادرع اغممغػمدة فػي 
". كمػا عرػدما از ػر اغبر ذػز عاراػةذجلت أمؿ ظممر غما علا اغشاشػة اغ  ػاة م ػي فػي رباعمػا اغرابػ  عشػر فقػط فػي فػالـ "

رمذاماة ا  ؿا إغا عائلة مف اغ راراف. فماغد ا  م اغممعؿ اغرمذامي الممغؼ أغباخ  –ترتمي الرممي شراادرعا م ي أغماراة 
الرمزا أغبػاخ راتػيع كارػت ممعلػة  -ماغػدة أبامػا  - غماراة الماجدة شراادرعا مكذغؾ جػدتما راتيع مماغدتما اغممعلة اغذارمائاة ا

 مذر اة أا ان. 
" ثػػد تػػػُرجـ علػا أرض اغماثػػ  لػػاؿ ت ػػمار اغ ػػالـ  ػػاف أنرمػػت الرممػػي كراذػػتافابػدم أف جػػزءان مػػف ث ػػة فػػالـ "

. 5313لػت بػاعاف اغلطمبػة رذػماان فػي آذار شراادرع بدالمف في اغ ااة اغماثعاة متطمرت بارمما ث ة  ب جارفػة تكل
w نادرت الشراادرع مكاف إثامتما اغدائـ في اغرمذا بعد إعاف اغلطمبة ماتجمت إغا فررذا كي تكمف ثرابة مف دالمف.
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فػػي أدائمػػا اغمتػػعغؽ فػػي  5311مػػف اغمعػػرمؼ أف الشػػراادرع ذاع  ػػاتما علػػا اغمذػػتمااف اغم لػػي ماغعػػاغمي عػػاـ 
" غلملرج الإررذت ماراشكاع اغذي ا ػمجر فاػ  ث ػة  اػاة اإلمبراطػمرة ذاذيالاة غ الـ اغذارة اغذاتاة "بطمغة اغعاعاة اغتار 

الذاذػػيع أم الإغازاباػػثعا إمبراطػػمرة اغرمذػػا. أ ػػب ت الشػػراادرع بعػػد  ػػذا اغػػدمر اغرػػاجح أغمػػ  مأجمػػؿ مجػػ  علػػا اغشاشػػة 
ا فامػا  ػمرة مشػابمة غإلمبراطػمرة إغازاباػثا اغرمذاماة متمتعت بذ ر لاص أذػرت بمذػاطت  ثلػمب اغمعجبػاف اغػذاف رأم 

إمبراطمرة بافاراػا اغمعرمفػة بلقػب الذاذػيعا م ػي زمجػة آلػر إمبراطػمر رمذػامي الفرارػز جمزاػؼع. مغعػؿ اغ اػاة اغق ػارة 
 اغتي عاشتما اإلمبراطمرة عكذت  مرة مشابمة أا ان غ ااة الرممي شراادرع اغ ام ة ماغم طربة.

ممرت" ا مراكاة علا الرممي شػراادرع تمثاػ  عقػد غمػدة عػاث ذػرمات غكػف رفػض مثد عر ت اذتمدام ات "بارا
ماغػػدتما غمػػذ  اغ كػػرة  رممػػا مػػف مذػػتقبؿ ماعػػد فػػي  مغاػػممد. غكػػف الرممػػي شػػراادرع غػـػ تتػػردد  ػػذ  اغمػػرة فػػي اغتللػػي عػػف 

رت عاثتمػا بػآظف دالػمف اغرفا اة اغتي تمتعت بما في اغذارما اغرمذاماة معف اغشعب اغرمذامي اغم تمف بما عردما تطػم 
مغ قت ب  إغػا بػاراس مذػط اذػتااء اغمعجبػاف بمػا اغػذاف ر ػلما آلػر ا مػر غرنبػة رجمػتمـ اغم بمبػة فػي اغلػرمج عػف 

" إغػػا ا فػػاـ اغترفاماػػة ذاذػػيدائػػرة اغذػػارما اغرمذػػاماة ماظرتقػػاؿ اغرػػمعي مػػف دمر ػػا اغرػػاجح جػػدان فػػي اغعاعاػػة اغتارالاػػة "
فررذػا مػ  أرمػا غـػ تػتمكف مػف اظرذػاخ بذػممغة عػف  ػمرة اغ ذػراء ا رذػتقراطاة اغتػي ظزمتمػا اغبذاطة م  دالمف في 

غ تػػرة طمالػػة فػػي أذ ػػاف اغمشػػا داف ماغمرتجػػاف اغذػػارمائااف علػػا  ػػد ذػػماءا غكرمػػا رج ػػت ألاػػران فػػي اغت لػػب علػػا تلػػؾ 
مممػػػػة ر فػػػػي اغ ػػػػالـ اغتل زاػػػػمري "اغ ػػػػمرة اغرمطاػػػػة اغمازمػػػػة غشل ػػػػاتما عرػػػػدما عػػػػرض علامػػػػا الفراػػػػز كػػػػمرتررع أداء دم 

 " اغمقتبس عف مذر اة  عظـ شعراء اغكمماداا في ا دب اإلنراقي اغقداـ الأراذتمفافع.اغذاذتراتا
"ا غعب دمر اغبطمغػة فػي فػالـ م ػمر بػا غمافا إلػراج مذػارارام كراذتافبعد اغرجاح اغذي أ رز  دالمف في فالـ "

ا علمػان بعرػ   مػؿ عرمارػان ملتل ػان 5313شػباط  55" مجػرا إ ػدار  فػي اترذاء  عا الماشاؿ بماذرمفع  مؿ عرماف "
". تذػتعرض أ ػداث  ػذا اغ ػالـ اغكمماػدي اغػذي اشػتركت فػي بطمغتػ  اغقاتات اغػعاثغدا عر   في اغمظاات اغمت دة "

اتمتػ  بمذػامة  عاث مف أجمؿ اغرجمات اغ ررذاات افتتاف كؿ ما دة مرمف مذعاما اغم مـم ماغجريء غل مز بقلػب شػاب
ذ راة ظ تقػاـم اػدعا جمغاػاف فارػاؿ الآظف دالػمفع. فاغشػقراء اغ اترػة المالػاف داممرجػمع ظمػرت بػدمر اغ ذػراء الذػابافع 
اغتي ترجح في رمي شباكما  مؿ دالمفا أما الباذكاؿ باتاػتع فتلعػب دمر اغ ذػراء الأنػاثعا اغمتزمجػة مرػذ عمػد ثراػب 

 ػػا اغذػػابؽ الدالػػمفعا فػػي  ػػاف تظمػػر الجػػاكلاف ذاذػػاردع بػػدمر ال الػػاف مػػارمريعا غكرمػػا مازاغػػت تذػػت مذ علػػا ا تمػػاـ فتا
اغ تاة اغتي رشعت في دار إظ أرما ترذاؽ مراء ذػ ر اغمذػتمتر جمغاػاف فارػاؿ اغػذي اتللػا عرمػا مالت ػت إغػا نار ػا مػف 

 . 5313اغ ادرة غ ااة اغ ذرامات. مثد أظمر دالمف في  ذا اغدمر مم بة كمماداة نار مذبمثة في أعماغ  اغقلالة 
علا رنـ اعتقاد بعض رقاد اغذارما اغ ررذاة بعف اغملرج الماشاؿ بماذرمفع ثد كعؼ جمػمد  كلمػا غتػرماز  ػمرة 

رذػاء ماذـ اغرجـ اغ اعد آظف دالمف في  ذا اغ ػالـ اغػذي ت تقػر  بكتػ  مث ػت  م ػمار  غلمقممػات اغ راػة اغراثاػةا إظ أف "
دا عر ػػ  فػػي اغمظاػػات اغمت ػػدة. مػػف جمػػة عاراػػةا رأا اغػػبعض اآللػػر أف اغ ػػالـ كػػاف " رػػاؿ شػػعباة مل مظػػة غػػ ػػعا ات

مقبػػػػمظن بكػػػػؿ اغمقػػػػاااس مػػػػف جماػػػػ  جماربػػػػ  آلػػػػذاف بعػػػػاف اظعتبػػػػار أذػػػػلمب البماذػػػػرمفع اغمتماػػػػز فػػػػي ترػػػػامؿ مما ػػػػاع  
تشػػراف  51 – 5305تشػػراف ا مؿ  3اغكمماداػػة. فمػػف اغمعػػرمؼ عػػف اغملػػرج ماغكاتػػب اغ ررذػػي الماشػػاؿ بماذػػرمفع ال

ع جمػػػمد  اغراماػػػة إغػػػا  ػػػر  ا فػػػاـ اغكمماداػػػة ماغرممارذػػػاة اغمتماػػػزة ماغمرافػػػػبذة غ ار ػػػا مػػػف أفػػػاـ  ػػػذاف 0110اغعػػػاري 
اغرمطػػاف اغذػػارمائااف لػػاؿ ممرتػػ  فػػي  ػػراعة ا فػػاـ اغممتػػدة علػػا لمذػػة عقػػمد مػػف اغلمذػػاراات إغػػا اغتذػػعارااتا 

لػرجاف اغذػارمائاافا أمعػاؿ الجػػاف داظرػميع مالراراػ  كلاػرع مالكمكتػمعا مثػػاـ علمػان بعرػ  تتلمػذ علػا اػد عػػدد مػف كبػار اغم
w "ا بطمغة البراجات باردمع. فتاة شقاجةبعرماف " 5311بالراج أمؿ أفام  عاـ 
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" بشػراء مزرعػػة ماذػعة مفػالرة فػػي رذػاء  ػعا اتغقػد اذػت ؿ دالػمف ا جػػر اغجاػد اغػذي تلقػا  عػػف أدائػ  فػي فػػالـ "
معرمفػة باذـػ "دمشػي". فقػد كارػت  ػذ  بدااػة تزااػد دلػؿ دالػمف اغمػادي مارت ػاع أجػمر  ماكتذػاب  إ دا  ما ي باراس اغ

 اغعرمة بذرعة كبارة أكعر مف باثي زمائ  ا ثدـ في اغمذط اغ ري. 
أالػمؿ  09" اغ ػادر فػي طراػؽ اغشػبابكما  أذػرد اغملػرج الماشػاؿ بماذػرمفع دمران جداػدان آلظف دالػمف فػي فػالـ "

ع. اذػػػتعرض  ػػػذا اغ ػػػالـ اغػػػذي شػػػارؾ دالػػػمف فػػػي بطمغتػػػ  تػػػداعاات اظ ػػػتاؿ ا غمػػػاري غ ررذػػػا 5313ذاتػػػ  المػػػف اغعػػػاـ 
بتذػػػػلاط اغ ػػػػمء علػػػػا اغجمارػػػػب اغمظلمػػػػة فػػػػي تلػػػػؾ اغ قبػػػػةا كاغذػػػػمؽ اغذػػػػمداء م  ػػػػات اغتػػػػرؼ ماغبػػػػذخ اغتػػػػي اقاممػػػػا 

. عـػ ترتمػي ا  ػداث بلاتمػة تقلاداػة اظذت اغامف اغمرت عمف مف اغ رب في اغمثػت اغػذي ات ػمر فاػ  اغباراذػامف جمعػان 
ترطمي علا رشر اغمبادئ ماغقاـ ا لاثاة. اعتقد اغرقاد أف ا مػر اغم اػد اغػذي أرقػذ  ػذا اغ ػالـ مػف اغ شػؿ اغػذرا  بذػبب 
 ػػعؼ جماربػػ  اغ راػػة  ػػم ظمػػمر كمكبػػة مػػف اغمجػػم  اغامعػػة اغتػػي غعبػػت ا دمار اغرئاذػػاةا بمػػف فػػامـ الفررذػػماز أررػػمؿع 

 ا اتع مآظف دالمف بدمر الأرطماف ماشمع مالبمرفاؿع بدمر الشارؿ ماشمع مالجاف كلمد برااغيع بدمر البمؿع.بدمر الإ
 

(2) 
 

 أول خـطـوة عمى درب الشـيرة العـالميــة ...
 

إف ارتقاء دالمف غذػلـ اغرجمماػة كػاف ذػراعان علػا عكػس اغعداػد مػف رجػـم  مغاػممدا بمعرػا أرػ  غـػ ا ػطر  داء 
اػػة غ تػػرة طمالػػة كػػي تذػػرح غػػ  فر ػػة اغظمػػمر فػػي أدمار رئاذػػاة. ف ػػي أثػػؿ مػػف ذػػرة ما ػػدة فقػػط بػػدأ دالػػمف ا دمار اغعارم 

لػػػت مػػػف  ػػػعمد  ذػػػلـ اغشػػػمرة ل م ػػػان  ػػػاف أذػػػرد إغاػػػ  عػػػدد مػػػف كبػػػار اغملػػػرجاف  بػػػعداء ا دمار اغرئاذػػػاة اغتػػػي عجج
 اغمعرمفاف علا اغمذتما اغعاغمي أدماران بارزة في أفاممـ. 

" عرػدما تتػدلؿ اغمػرأةبػدأ ا بػػ "  -مف في لمذة أفػاـ جػرا إ ػدار ا فػي أثػؿ مػف عػاث ذػرمات فبعد ظممر دال
ع 5313" الطراػؽ اغشػبابع م"5313" الرذػاء  ػعا اتع م"5318" الكراذػتافع م"5318" الشقراء غلملاطرع م"5319ال
شػكؿ فعلػي  مؿ مػرة عػاـ اذتطاع ترذاو اذم  علا اغشاشة اغ ررذاة متذجاؿ ظممر  علا  عاد اغذارما اغعاغماة ب -

" غلملرج الرارا  كلامافعا عـػ ردفػ  ب  ػمر شمس ذاطعة اف جذب ارتبا  رقاد اغذارما بعدائ  اغمتماز في فالـ " 5311
" غلملػرج اإلاطػاغي اغكباػر الغمتشػارم رمكم مألمت ع في اغت  ة اغذارمائاة ا مبراغاة اغماثعاة "5311أثما في اغعاـ ذات  ال

 فاذكمرتيع.
اء آظف دالمف مف دمف أاة لبرة ا ترافاػة ذػابقة غاجذجػد بكػؿ براعػة شل ػاة اغشػاب اغم عـػ باغ اماػة اغػذي غقد ج

 5311ا لب علا  معظـ ا  ااف طاب  اغلص أم اغمند اغم بب إغا ثلمب اغجمممر. عـػ ت ػمؿ إغػا رجـػ ذػارمائي فػي 
" اغػذي  قػؽ فاػ  شػمس ذػاطعةالـ اإلعػارة ماغتشػماؽ "عردما أذرد إغا  اغملرج الرارا  كلامافع دمر اغبطمغة اغرئاذي في ف

دالػػمف رجا ػػان بػػا ران متػػعغؽ بعدائػػ  اغػػذي رذػػو  ػػمرة دالػػمف  ػػمف إطػػار شل ػػاة "اغمػػاؾ اغشػػرار"  ػػا ب ا ع ػػاب 
شػػمس اغبػػاردةا م ػػي اغ ػػمرة اغرمطاػػة اغتػػي ظزمتػػ  لػػاؿ اغذػػرمات اغتاغاػػة مماجػػ   ػػعمبة كباػػرة فػػي اظرذػػاخ عرمػػا. "

 مقتبس عف اغرمااة اغبمغاذاة "اغذاد راابلي اغمم مب" غلكاتبة الباتراشاا  ااذماثع.  " فالـذاطعة
شػػكؿ  ػػذا اغ ػػالـ اغػػذي  قػػؽ رجا ػػان دمغاػػان ملممذػػان دراذػػة ذػػاكمغمجاة عػػف اغشػػرج متذػػلاط اغ ػػمء علاػػ  بت ػػمار  

wرجػػؿ أمراكػػي م ػػطرب ت ػػت رػػمر "اغشػػمس اغذػػاطعة"  اػػث تػػعغؽ رجػـػ دالػػمف فػػي أداء دمر اغمنػػد التػػـم راابلػػيعا م ػػم 
w
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ر ذاان ارتكب جرامة ثتؿ ماذافر لارج اغمظاات اغمت دة عـ ارت ؿ شل اة   ات . اشترؾ م  دالمف في بطمغػة اغ ػالـ 
" ث ػة شػمس ذػاطعةبعض اغمجم  اغامعػة فػي اغذػارما اغ ررذػاة أمعػاؿ المػمراس رمراػ ع مالمػاري ظفمراػ ع. اذػتعرض "

مػف اغذػاد نرارلاػػؼ المػمراس رمراػ ع اغعػػري ظذػتعادة ابرػ  اغمذػػتمتر فالاػب مػػف  تػـم راابلػي الدالػػمفع اغػذي اتلقػا عر ػػان 
أغؼ دمظر. اععر تـم علا فالاب اغذي ا امؿ لداع  ماماطل  متظػا ران بعرػ   11أمرمبا مذغؾ مقابؿ مكافعة ماغاة بقامة 

اغتللػػي عػػف اغ ذػػراء مػػارج دمفػػاؿ  ذػػاعمد معػػ  إغػػا اغمظاػػات اغمت ػػدة برػػاء علػػا رنبػػة ماغػػد ا إظ أرػػ  فػػي اغماثػػ  ظ ارػػمي
 الماري ظفمرا ع اغتي ارنب في اظثتراف بما. 

بعػػد ارق ػػاء فتػػرة ظ بػػعس بمػػا مػػف ممػػاطات فالاػػبا اعتبػػر اغذػػاد نرارلاػػؼ أف اغمممػػة ثػػد فشػػلت مباغتػػاغي ال ػػي 
  مارت ؿ شل ػات  ماػتمكف فكرة اغمكافعة اغمت ؽ علاما. غكف تـم الجع إغا ثتؿ فالاب بداف  اغاعس ماغ ارة علا متف الت

بذغؾ مف أف اعاش  ااة اغترؼ ماغبذخ ماظذتمتار اغتي كػاف اعاشػما اغم ػدمر فالاػبا م ػذا مػا اتطلػب مرػ  تمظاػؼ كػؿ 
مماراتػػ  اإلجراماػػة فػػي اظ تاػػاؿ ماغمرامنػػة غاذػػتئعار با تمػػاـ مػػارج ماغ ػػمز بقلبمػػا مػػف جمػػةا مكػػي ابقػػا فػػي مرػػعا عػػف 

ب ماغ المغة دمف اغمثمع في ثب ة اغشرطة مف جمة ألراا غكف اغرمااػة تشػكؿ م اجػعة ناػر مترامؿ أ دثاء اغرا ؿ فالا
 متمثعة غتـم مغلمشا داف علا  د ذماء. 

مارتمػا فػي كػارمف ا مؿ  5313لاؿ ت مار اغ الـ اغذي اذت رؽ ر ػم أربعػة شػممرا إذ بػدأ اغت ػمار فػي آب 
ا دالػػمف غب ػػعة أاػػاـا فطلػػب مرمػػا اغملػػرج الكلامػػافع اغظمػػمر فػػي مػػف اغعػػاـ ذاتػػ ا ثامػػت الرممػػي شػػراادرع بزاػػارة لطابمػػ

اغ ػالـ ك ػػا ة شػرؼ مغػػم غل ظػػات ثلالػة. م ػػذا مػا   ػػؿ باغ عػػؿا فقػد ظمػػرت الشػراادرع فػػي بدااػػة اغ ػالـ بمشػػمد ث ػػار 
 م  الممراس رمرا ع مالبالي كاررزع.

ار  ا فػػاـ اإلاطػػاغي الغمتشػػارم أمػػا اغػػدمر اغػػذي أكذػػب دالػػمف اغشػػمرة علػػا اغمذػػتما اغعػػاغمي فكػػاف فػػي رائعػػة  ػػ
ع اغذي فاز بجائزة اغت كاـ اغلا ة في ممرجاف اغبردثاة اغذارمائي. غعػب دالػمف فػي 5311" الرمكم مألمت فاذكمرتيع "

 ذا اغ ػالـ اغرػاطؽ باإلاطاغاػة دمران ملتل ػان تمامػان عػف أدمار  اغذػابقة بشل ػاة اغممػاجر اغ ػقلي اغػمفي الرمكػم بارمرػديع 
كؿ اغت  اات مف أجؿ اغ  اظ علا رمابط عائلت  ماغ المغػة دمف ت ككمػا. تػدمر أ ػداث  ػذا اغ ػالـ اغم ػم ر  اغذي اقدجـ

رمزاراػػػا الكاتارػػػا باكذػػػارمع بعػػػد مفػػػاة زمجمػػػا ا رملػػػة اغ قاػػػرة ت ػػػامر بػػػا باض ما ذػػػمد فػػػي مدارػػػة ماارػػػم بااطاغاػػػا  ػػػاف 
ف ظع مرمكػم الآ اممف الرارػاتم ذػاغ اتمرااذػم  أبرائمػا ا ربعػة  مدارة ماارم إغا مف أرااؼ اغجرمب اإلاطاغي باظرتقاؿ 

ابرمػا اغبكػر فارذػرزم الذػبارمس أمػا ب عػان عػف  اػاة أف ػؿ.  دالمفع متشارم المػاكس كػارتاارع مغمكػا الرمكػم فادمظتذػيع
م ػم مػف  - يعبارتظار ـ في ماارما غكرػ  مشػ مؿ بزفافػ  اغمشػاؾ مػف اغ ذػراء جاراتػا الكلمداػا كاردارػاغفاكمف فمكاسع 

   أدمار ا ا مغا ثبؿ أف ت بح رجمة ذائعة اغ ات علا اغمذتما اغعاغمي.
اغػػذي اتػػعغؼ مػػف أربعػػة ف ػػمؿ ناػػر مترابطػػة فػػي أ ػػداعما ب اػػث اركػػز كػػؿ ف ػػؿ علػػا أ ػػد  -اذػػرد  ػػذا اغ ػػالـ 
فػي أعمػاؿ ة بارمرػدي لػم  اػث ارلػرط ا  اتاراو  راع عائلة بارمردي في  ذ  اغ ااة اغجداػدة - ؤظء ا شقاء ا ربعة 

اممف ار ػؼ اغعػاري مػف اغ ػالـ علػا ذػغملتل ة بارما ت امؿ اغعائلة ككؿ ا تماؿ اغعاش في  ي  اؽ ممزد ـ. اركػز ا
اممف ذم اغطباعػػػة اغقاذػػاة آلػػػر اغمطػػاؼ مػػػف ت قاػػػؽ اغرجػػاح فػػػي ماػػداف اغماكمػػػة فترتقػػػؿ ا. اػػتمكف ذػػػالدالػػػمفع مرمكػػم

عرػػاء اػػتـ اذػػتدعاء رمكػػم إغػػا اغلدمػػة اغعذػػكراةا عػـػ ا ػػبح ماكمػػان راج ػػان اغعائلػػة غلذػػكف فػػي  ػػي أف ػػؿ. مفػػي  ػػذ  ا 
اممف أمؿ مػػف اراداػا الآف جاػراردمع  اػػاتمـا  اػث اكػمف ذػ بائعػػة اغمػماأا ػان غػدا عمدتػ . تتعقػػد ا مػمر عرػدما تػدلؿ 

ـ ذػااممف علػا  با تماممػاا مػا اعاػر اغمرافذػة بػاف اغشػقاقاف إغػا أفرمكػم شقاق  ا   ر اق  في نرامما عـ ا ظا  اْقػدب w
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انت اب راداا علا مرأا مف رمكم اغذي ا  ي ب ب  غمػا مػف أجػؿ ذػااممف م ر ػ  اغشػداد علػا عػدـ   ػمؿ أي 
أمػػر اػػؤدي إغػػا ت كػػؾ اغعائلػػة. بػػاغطب  ظ ارتمػػي اغ ػػالـ ب ػػؿج ملمػػمس غمشػػكات رمكػػم مألمتػػ  مذغػػؾ تمشػػاان مػػ  أذػػلمب 

مػػػف اغملػػرجاف اإلاطػػػاغااف فػػي تعذػػػاس  ركػػة اغماثعاػػػة اغجداػػدة فػػػي اغملػػرج الفاذػػػكمرتيع اغػػذي كػػػاف اذػػا ـ مػػػ  أثرارػػ  
اغذارما اإلاطاغاة. ممف اغجػدار باغػذكر أرػ  أعرػاء ت ػمار اغ ػالـا طلبػت ذػلطات اغرثابػة مػف اغملػرج الفاذػكمرتيع  ػذؼ 

 مشمد انت اب راداا ممقتلما.
اغعػػاغمي. فقػػد أشػػاد اغراثػػد اغذػػارمائي ظثػػا دالػػمف عػػف أدائػػ  فػػي  ػػذا اغ ػػالـ اذت ذػػاف معرػػاء اغرقػػاد علػػا اغمذػػتما 

" بقمغ  "كػاف أداؤ  رائعػان ممػؤعران رمكم مألمت اغشمار البمذلي كرامعرع مف   ا ة "رامامرؾ تاامز" بعداء دالمف في فالـ "
ممعبجػػران  بعػػد اغ ػػدمد"ا فػػي  ػػاف ثػػاؿ اغراثػػد اغمعػػرمؼ الجػػمف بمفػػمرتع مػػف  ػػ ا ة "كراذتشػػاف ذػػاارس ممراتػػمر" عػػف 

ف  ػػممد رمكػػم اغمػػػؤعر اغػػذي ا طػػر اغقلػػػمب غمػػا اقدمػػ  مػػف ت ػػػ اات إرمػػا ا ػػ ي علػػػا اغ ػػالـ ثمػػة غ ظاتػػػ  دالػػمف "إ
اغتراجاداػػػة اغتمكماػػػة ... متكمػػػف م ػػػداثاة مم ػػػمع اغ ػػػالـ مفكرتػػػ  اغرئاذػػػاة فػػػي ا داء اغقػػػمي اغػػػذي ثدمػػػ  اغذػػػاد آظف 

 .دالمف"
*   *   * 

"  اػث اغتقػت  مؿ رمكػم مألمتػ دالػمف لػاؿ ت ػمار فػالـ "تمججمت الرممي شراادرع إغا ماارم غزاارة لطابمػا 
كباػر مدائـػ علػا الشػراادرع مػف اغرا اػة اغممراػةا باإل ػافة  كػاف غمػذا اغلقػاء أعػرمرة باغملرج الغمتشارم فاذكمرتيع. مثػد 

ف مػف إغا ثااـ عاثة عمؿ معاقة بػاف الفاذػكمرتيع مالشػراادرع مػف جمػةا متطػمر  ػداثة متارػة بػاف الفاذػكمرتيع مدالػم 
 جمة عاراة.  
اغتي غـ اذبؽ غمػا أف مافقػت علػا ثبػمؿ أي تػدراب  –تمكف الفاذكمرتيع مف إثراع الرممي شراادرع  5315ف ي 

تمكػػػف مػػػف إثراعمػػػا غ ػػػعمد لشػػػبة اغمذػػػرح متلقامػػػا بعػػػض اغػػػدرمس مػػػف الفاذػػػكمرتيع ر ذػػػ .  –أم درمس فػػػي اغتمعاػػػؿ 
رح بعقػػة كمػػا ت عػػؿ أمػػاـ عدذػػة اغكػػامارا. غكػػف اغتمػػراف مأعمػػرت جمػػمد الفاذػػكمرتيع بػػعف جعلمػػا تقػػؼ علػػا لشػػبة اغمذػػ

اغمر ػػؽ ماغمتكػػرر ارعكػػس ذػػلبان علػػا  ػػ تما  ػػاف بػػدأت تعػػاري مػػف اغػػم ف ما رؽ مم ػػاع ات  ػػ اة ألػػرا جعلتمػػا 
م ػػي  -تل ػ  آلػػر ا مػر غعملاػػة جرا اػة مػػف أجػؿ اذتئ ػػاؿ اغزائػػدة اغدمداػة. عػـػ  ـػ الفاذػػكمرتيع إغامػا آظف دالػػمف 

فػػي  5315مكارػػت اغرتاجػة ظمػػمر دالػػمف مالشػػراادرع عػػاـ  -ا اغتػػي ا ػػعد فامػػا دالػمف لشػػبة اغمذػػرح أا ػػان اغمػرة ا مغػػ
لػراج الغمتشػارم فاذػكمرتيع مراغػت عرمػا الشػراادرع اذت ذػاف اغرقػاد غاذؼ إرما عا رةمذر اة " " غلكاتب الجمف فمردع ما 

عػرض  ػذ  اغمذػر اة اغراج ػة فػي بػاراس عماراػة  اغ ررذااف اغذاف أعرما علا ت مغما إغا ممعلػة مذػر اة جػادة. ماذػتمر
 شممر متما لة.

" شػػمس ذػػاطعةبعػػد اغتعػػامف ا مؿ بػػاف اغملػػرج الراراػػ  كلامػػافع مآظف دالػػمف فػػي فػػالـ اإلعػػارة ماغتشػػماؽ اغرائػػ  "
بت مار فػالـ كمماػدي بػا باض ما ذػمد رػاطؽ باإلاطاغاػة  5315عا اجتم  كا ما عاراة في تعامف آلر عاـ 5311ال

" غكرػػ  فػػي اغماثػػ  كػػاف لاغاػػان مػػف اغمماثػػؼ اغمزغاػػة بػػاغرنـ مػػف ت ػػراؼ اغ ػػالـ  ػػمف اغػػرمط متعػػة اغ اػػاة مػػؿ عرػػماف "
اغكممادي. ف بكة اغ الـ تترامؿ م امظت اغ اشااف اكتشاؼ دمر اغرشر اغمذؤمغة عف طب  متمزا  اغمرشػمرات اغمرا  ػة 

أمغاذا  الدالمفع متمرادم الجاامباارم غاتاراع اغبقػاء فػي اغمدارػة  اث اقرر  5305غل اشاة. تدمر ا  داث في رمما عاـ 
wاغكبارة ماظذتمتاع بم راات اغ ااة فاما بدظن مف اغعمدة إغا ثراتمماا ل م ان عرػدما اعلـػ أمغاذػا  بػعمر مكافػعة مجزاػة 
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يا فاتػمرط أمغاذػا  ر د ا اغ اشامف غمف اذتطا  كشؼ دمر اغرشر اغمذؤمغة عػف طبػ  مرشػمرات معاداػة غلرظػاـ اغ اشػ
 طمعان باغماؿ ماعرض لدمات  غتر اذ اغمممة. 

اػػتمكف أمغاذػػا  مػػف اغتذػػلؿ إغػػا مطػػاب  "أمغارتػػم م فا لػػي" اغتػػي تقػػؼ مراء تمزاػػ  تلػػؾ اغمرشػػمرات اغمعاداػػة 
علػا غل اشاة إظ أر  ادرؾ أف اغعائلة اغتي تدار اغمطبعة عائلة طابة باغرنـ مف ارتباطما بمجممعة مف اغمتمػرداف 

اغرظاـ اغ اشي اغمذتبدا م ذا ما اعرا  عف اغتبلا  عف تمرطمـ أماـ اغذلطات اغمعراة ظذاما أرػ  با  ػؿ ظ اعاػر 
اغذااذػػة أي ا تمػػاـ  قاقػػي. عػػـ ارلػػرط أمغاذػػا  فػػي  ػػ مؼ اغمتمػػرداف بمػػدؼ اغتجربػػة غكػػف اغم امغػػة تذػػ ر عػػف 

ـ ارتمػػي بػػ  اغمطػػاؼ إغػػا دلػػمؿ اغذػػجف غػػدا ظمػػمر اعتقػػاؿ اغجماػػ  بمػػف فػػامـ أمغاذػػا  اغػػذي اػػتمكف مػػف اغ ػػرار عػػ
إر ػػػابااف  قاقاػػػاف مت جاػػػر بعػػػض اغقرابػػػؿ اغتػػػي غ ذػػػف  ػػػظ أمغاذػػػا  ظ تتذػػػبب فػػػي  ػػػدمث أاػػػة أ ػػػرار بمػػػا أرػػػ  
با ذػػػاس امقػػػت كافػػػة أشػػػكاؿ اغعرػػػؼ. تجػػػدر اإلشػػػارة إغػػػا أف البربػػػار  ظسع اغتػػػي شػػػاركت دالػػػمف بطمغػػػة اغ ػػػالـ 

تلػؾ اغ تػرة متزمجػة بػػ الرممػاف بمظرذػكيع اغػذي أ ػبح ظ قػان ملرجػان ذػارمائاان  بشل اة فراركػا فمذػاتي كارػت فػي
 5315معرمفػػان علػػا اغمذػػتما اغعػػاغمي. رػػاؿ اغ ػػالـ ترشػػا ان غجػػائزة اغذػػع ة اغذ باػػة مػػف ممرجػػاف كػػاف اغذػػارمائي 

  ف ؿ ملرج الرارا  كلامافع.
*   *   * 

"  اف أذرد إغاػ  اغملػرج الماشػاؿ بماذػرمفع متعة اغ ااةفالم  " عاد دالمف إغا فررذا ماغذارما اغ ررذاة بعد إرجاز
عا مذػجان بػذغؾ تعامرػ  غلمػرة اغعاغعػة 5315" الث ػص  ػب مشػممرةدمران جدادان في فالـ رممارذي تارالي  مؿ عرػماف "

ث ػػػص  ػػػب . اشػػػترؾ فػػػي بطمغػػػة "5313" اغ ػػػادراف فػػػي طراػػػؽ اغشػػػباب" م"رذػػػاء  ػػػعا اتمػػػ  دالػػػمف بعػػػد فالمػػػي "
" عػػدد مػػف ا ذػػماء اغتػػي ت ػػدرت اغذػػارما اغ ررذػػاة فػػي فتػػرة ظ قػػةا ممرمػػا الفالاػػب رماراػػ ع مالبراجاػػت بػػاردمع مشػػممرة

مالجػػاف بػػمؿ بلمرػػدمعا باإل ػػافة طبعػػان إغػػا آظف دالػػمف. ار ػػد اغ ػػالـ أربػػ  ث ػػص  ػػب ث ػػارة ُاعتقػػد أرمػػا تذػػترد فػػي 
فرذػػاي  اػث التػػار اغملػػؾ اغ ررذػػي غػػماس اغرابػػ   بكاتمػا إغػػا مثػػائ  تارالاػػة. تجػػري أ ػداث اغق ػػة ا مغػػا فػػي ث ػػر 

عشر الفالاب رمارا ع غر ذ  للالة جدادة غكف غمزمف البلمردمعا أ د فرذار  اغمذتمترافا اػتمكف مػف لػداع اغملػؾ مارتػزع 
 مر  تلؾ اغ ذراء غت بح عشاقت . مفي رمااة اغق ة اكمف اغ شؿ ماغلذارة مف ر اب كؿ مف اغملؾ ماغ ارس. 

ذػـػ اغعػػاري مػػف اغ ػالـ ث ػػة مالمدراماػػة تػػدمر أ ػػداعما فػػي اغقػرف اغتاذػػ  عشػػر متترػػامؿ اغ ػػراع اغػػدائر عـػ اذػػرد اغق
بػػاف ذػػادة أرذػػتقراطاة فػػي لراػػؼ اغعمػػر تػػدعا جارػػي ظكػػمر الذػػاممف ذػػارمرا ع معشػػاقما ا  ػػ ر مرمػػا ذػػران راراػػ  دم 

 ا مجم  ارتقامان غلاارت . ظرمش الباار فاراؾع اغذي اراد اغتللي عرماا فتقـم جاري برش ا ذاد عل
أمػػا اغق ػػة اغعاغعػػة مػػف اغ ػػالـ ما كعػػر إعػػارة بػػاف اغق ػػص ا ربػػ  فتػػدمر أ ػػداعما فػػي اغقػػرمف اغمذػػطا فػػي مرطقػػة 
"بػػاارف"  اػػث رشػػا د ابرػػة  ػػاؽ بذػػاط بارعػػة اغجمػػاؿ البراجاػػت بػػاردمع مكاػػؼ ت ػػبح  ػػدفان ظ تمػػاـ ممشػػاعر ا ماػػر 

فما بعض ا  اغي معلػا رأذػمـ ماغػد ا ماػر اغػذاف تػدفعمـ اغ اػرة ظتماممػا باغذػ ر أغبرت الآظف دالمفعا في  اف اذتمد
 ماغشعمذةا فترتمي اغق ة رمااة  زارة. 

" تترػافس ممعلتػاف الإدماػز فػمالار م آف جاػراردمع فػي ث ػص  ػب مشػممرةمفي اغق ة اغرابعة ما لارة مف فالـ "
اذػػي فػػي مذػػرح "تاغمػػا"ا عػـػ تت ػػمؿ اغمرافذػػة إغػػا  ػػراع فظاػػ  اغقػػرف اغتاذػػ  عشػػر فػػي عمػػد رػػابلامف علػػا أداء دمر رئ
w اتعجز بترافس اغممعلتاف علا اغ مز بقلب بارمف عري.
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علا اغرنـ مف اغرقػد اغذػلبي ماإلاجػابي اغػذي ظثػا  دالػمف  ػمؿ أدائػ  فػي بػاكمرة أعماغػ  اغذػارمائاة إظ أرػ  تمكػف 
أمعػػػاؿ المااكػػػؿ أرجلػػػم أرتراػػػمريع مالغمتشػػػارم فاذػػػكمرتيع  -مػػػف جػػػذب ا تمػػػاـ أبػػػرز  ػػػارعي ا فػػػاـ فػػػي تلػػػؾ اغمر لػػػة 

عطاء ػا  -منار ما  اغذاف أدركما ب عؿ رظػرتمـ اغ راػة اغعاثبػة تلػؾ اغمما ػب اغكامرػة فػي شل ػاة دالػمف مأرادما بلمرتمػا ما 
مػػا اغػػزلـ اغػػاـز مػػف لػػاؿ إشػػراؾ دالػػمف فػػي أعمػػاؿ ذات طػػاب  ذػػارمائي ملتلػػؼ عػػف ا فػػاـ اغبمغاذػػاة اغتػػي ظمػػر فا

غ ااػػة ذغػػؾ اغتػػاراوا مباغتػػاغي ذػػا مما فػػي مػػرح دالػػمف شػػمرت  اغعاغماػػة. فقػػد أذػػرد إغاػػ  الأرتراػػمريع دمران رئاذػػاان فػػي فالمػػ  
ع أمػاـ اغرجمػة اإلاطاغاػة الممراكػػا فاتػيعا مػا جعػؿ اذـػ دالػػمف اػرتبط بعاعاػة الأرتراػمريع اغلاغػدة اغتػػي 5310" الاغكذػمؼ"

" اغػذي شػارؾ دالػمف ببطمغتػ  أ ػبح مػف اغكذػمؼع. ف ػالـ "5315" الاغلاػؿع م"5311ال "اغم ػامرةبدأ ا ب الماػ  اغذػابقاف "
رمائػػ  اغذػػارما اغعاغماػػة رظػػران   ماتػػ  اغباغ ػػة فػػي عػػرض دراذػػة معمقػػة عػػف ارعزاغاػػة اغ ػػرد مانترابػػ  اغرم ػػي فػػي اغع ػػر 

 اغ داث.
 ا اذػػتطاعاظ تجػػاجماغمتذػػمة ب غقػػد اذػػتطاع الأرتراػػمريع بمم ػػمعات  اغع ػػراة اغ ػػرمراة اغمر ػػازة إغػػا اغطباعػػة

مبتربؤاتػ  بار طػاط  باشػارات  اغرػادرة اغتػي طػمرت اغذػارماافي مشاعر اغمشػا داف ؾ اغ  ب ااغجمممر اغرائـ مت ر إاقاظ 
اغ باػػػةا ماظعتػػػداء علػػػا اغبائػػػة متػػػردي اغعاثػػػات  اغ  ػػػارة اغ رباػػػة باغجشػػػ  ماغ طرذػػػة ذػػػماء فػػػي اغذااذػػػة أم اغ ػػػرمب

ناػػر اغماداػػة ممػا تذػػبب  مػف عزغػػة إرذػاراة بل ػػة ذػارمائاة  عاراتعاغتػ"ا  ػمجر الأرتراػػمريع اغكذػػمؼ  "مفػػي فالمػاإلرذػاراة. 
فػػراغ اغمط ػػعة م مافار إغامػػا م ػػجاز اغ ػػافات ماغرػػ الجػػؤمفاغتػػي كػػاف اغعشػػاؽ  اغزمااػػا ان ل م ػػمذػػبمثةا  فػػي  اغظػػاـا 

اظ م اؿ اغكلي غلشػلمص اغػذاف بلعمـػ  طا  اثاغشمارع متلؾ اغرمااة اغتي ازرع فاما اغبااض ا عار في رمااة اغشرا
 اغ س اإلرذاري.  "كذمؼ"اغبااض كاشارة إغا  اغرقاءا فاما كارت مشاعر ـ تت اءؿ في  ذا

ف ػػي  ػػذا اغ ػػالـ اغر ذػػاري اغمعقػػد اغم ػػم ر بػػا باض ما ذػػمد اغػػذي ثػػاـ المااكػػؿ أرجلػػم أرتراػػمريع بالراجػػ  مشػػارؾ 
 عأرتراػػمريعا بارمػػا تػػمغا إرتاجػػ  الرامػػمف  كػػاـعا اؤكػػد التمرارػػم نػػمارامال عإغاػػم بػػارتمغاريفاػػ  أا ػػان بكتابػػة اغذػػارارام مػػ  ال

بعف مرا ؿ اغذكمف اغطمالة غاذت ذما رذاغة ت اد بعف اغراس باتما ناػر ثػادراف علػا اغتما ػؿ فامػا باػرمـ. ار ػد فػالـ 
ارماػػػار عاثتمػػػا ناػػػر اغمكتملػػػة مػػػ  أ ػػػد  " اغمعارػػػاة اغتػػػي تمػػػرج بمػػػا ذػػػادة تػػػدعا فاتمراػػػا الممراكػػػا فاتػػػيع رتاجػػػةاغكذػػمؼ"

اغم كػػراف اغمعػػرمؼ باذػـػ راكػػاردم الفررشاذػػكم رابػػاؿع. فػػي تلػػؾ ا عرػػاء ا ػػامؿ بااػػرم الآظف دالػػمفعا م ػػم ذمذػػار فػػي 
ذمؽ اغبمر ةا رمي شباك  إلنماء فاتمراا اغتي تذتذلـ غ  باغتدراز متبػدأ بارممػا عاثػة نراماػة. تتمتػ  شل ػاة بااػرم 

اغل ػػاؿ اغ ماػػدة ماغبذػػاطة بعاػػدان عػػف أاػػة تعقاػػدات مػػ  أرػػ  مجػػرد ذمذػػار فػػي ذػػمؽ ا مراؽ اغماغاػػة مظ بػػاغكعار مػػف 
ارتمػػػي غطبقػػػة أمغئػػػؾ اغم كػػػراف اغبػػػارزافا مابػػػدم أف فاتمراػػػا تتمتػػػ  باغ ػػػ ات ذاتمػػػا أا ػػػانا غكػػػف اغملػػػامؼ اغكامرػػػة فػػػي 

جمػاض دامممػة اغعاثػة اغقائمػة بارممػا. شػارؾ أعماثمما تُ ْمؿ دمف اغتعبار اغ ادؽ عػف مشػاعر  بممػا متعمػؿ علػا إ
 في بطمغة اغ الـ أا ان الغالا برارامفع بدمر ماغدة فاتمراا مالرمزارا رميع بدمر أراتا. 

اجػػب عرمػػا  كػػؿ اغقماعػػد مطاغمػػا أعػػار أذػػئلة غػـػغقػػد كذػػر المااكػػؿ أرجلػػم أرتراػػمريعا ذػػاد اإللػػراج فػػي اغذػػتارااتا 
ي غل اغػػة اراعتمػد علػػا اغتطػمر اغر ذػػم  ممعلػاف فػػي أشػرطت  مػػف دمف شل ػػاةبدفػػ   مكػػاف اغم اػد فػػي اغذػارما اغػػذي ان أبػد

مشل ػػاات  اغمركبػػة ذػػاعدت علػػا  ان اغمعتػػادة مشػػذمذ زمااػػا  كػػاف متعمػػد دمػػر  ركػػة اغكػػاماراا م اغتػػي عكذػػما فػػي اغشاشػػة
فا مغكرػػ  جعلمػـػ ذػػائاف أم جاػػدا غػـػ اقػػدـ أشلا ػػان ا بمعرػػا أرػػ  اغجممػػمر مشلم ػػ  اغم اػػراف تشػػااد درع عػػاط ي بػػاف

w . دـ اغمعغمؼ في اغذارما غ ظت  اغ اذمة فيغعؿ ذغؾ ما اشكؿ مطلقاف م 
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" فػػػي  ػػػذ  اغمر لػػػة اغمبكػػػرة مػػػف ممرتػػػ  فػػػي اغتمعاػػػؿ اغذػػػارمائي جعػػػؿ اذػػػم  اغكذػػػمؼإف ظمػػػمر دالػػػمف فػػػي فػػػالـ "
رجمماتػػ  ممفػػر غػػ   مطرمثػػان بػػاف  ػػارعي ا فػػاـ ماغمرتجػػاف ماغرقػػاد مجممػػمر اغمشػػا داف مأ ػػ ا  ػػ ة اغعاغماػػة علػػا

مدلان ماذعان إغا ف اء عاغـ اغذارما اغشاذػ ا  اػث أظمػر دالػمف مػدا إتقارػ  غل ػة اإلاطاغاػة مػف جمػةا ممػدا براعتػ  
" بجػػائزة اغت كػاـ اغلا ػػة اغكذػمؼفػي اغتكاػػجؼ مػػ  اغػدمر اغجداػد اغمذػػرد إغاػ  فػػي  ػذا اغ ػالـ اغ ػػعب ظذػاما  ػػاف فػاز "

 ع باإل افة إغا ترشا   غجائزة اغذع ة اغذ باة مف اغممرجاف ذات .5310مائي الغدا عر   في ممرجاف كاف اغذار
*   *   * 

غقػػد ذػػا مت شػػمرة دالػػمف اغمتزااػػدة بػػمتارة ذػػراعة فػػي تعزاػػز  ػػمرت  كعمذػـػ ممعػػؿ فررذػػي ظمػػر علػػا اغشاشػػة 
  أفامػ ا مغعػؿ  ػذا مػا اغكبارة غ ااة ذغؾ اغتاراو مذرعاف ما أ بح "معشمؽ اغرذاء" رثـ ما د في كؿ مكػاف تعػرض فاػ

جعػػؿ دالػػمف اماجػػ   ػػعمبة فػػي اظغتػػزاـ فػػي  ااتػػ  اغعاط اػػة أمػػاـ تلػػؾ اغم راػػات. فلػػاؿ فتػػرة لطمبتػػ  علػػا الرممػػي 
ثامتمػػا فػػي بػػاراس شػػاعت ا ثاماػػؿ عػػف ثاػػاـ عاثػػة نراماػػة ث ػػارة ا جػػؿ بػػاف دالػػمف ماغمطربػػة معار ػػة  شػػراادرع ما 

ع مالراكػمع  ػم اذػمما اغ رػي. كارػت الراكػمع مػف أع ػاء 5388-5398اذػتا بػاف ف ا زااء ا غماراة اغ اترػة الراكػمع الكر 
أرجبػت الراكػمع ط ػان أطلقػت  5310اغ رثة اغممذاقاة اغشمارة "ذا فال ت أردرنرامرد" الاغعاغـ اغذ لي اغململيع. مفي عػاـ 

مف اغذي أركػر أبمتػ  غمػذا اغط ػؿ كراذتااف آرمفع مأكدت بعر  كاف عمرة عاثتما اغ راماة م  آظف دال -علا  اذـ الآري 
معػابر علػا ممث ػ   تػػا فػي اغمرا ػؿ اغا قػة مػػف  ااتػ ا مػا جعػػؿ ماغػدة دالػمف تتػمغا ترباػػة اغط ػؿ. المػف اغمعػػرمؼ أف 
دالمف ثط   لت  بماغدت  بذبب رعااتما ظبر  اغمزعـم "آري"ا إظ أف اغماػا  عػادت إغػا مجارامػا عرػد مفػاة زمج أمػ  فػي 

 .ر ذ  اغذي تمفات فا  "راكم" أا انعا م م اغعاـ 5388
*   *   * 

مماػػػزان باغرذػػػبة آلظف دالػػػمف. فقػػػد كػػػاف مػػػ  المػػػمراس رمراػػػ ع مػػػف اغمرشػػػ اف  داء دمر  5310كػػػاف عػػػاـ 
" مذغػػؾ  ػػاف اثتػػرح مرػػتز اغ ػػالـ الذػػاـ ذػػباا ؿع إذػػراد غػػمررس اغعػػربالشػػراؼ علػػيع فػػي فػػالـ اغملػػرج الدا اػػد غػػافع "

اظلتبػػار اغتمعالػػيا بارمػػا فشػػؿ اغمرشػػح ا مؿ المػػمراس رمراػػ ع بذػػب غكرتػػ  اغ ررذػػاة  اغػػدمر غػػدالمف بعػػد أف اجتػػاز
اغما ػػ ة. مباغ عػػؿ بػػدأ دالػػمف بػػاغتردد علػػا  داقػػة اغ امارػػات فػػي بػػاراس امماػػان غاػػتعلـ ركػػمب اغجمػػؿا غكرػػ  ماجػػ  

  اغمامػػح اغعرباػػة تتطابقػػاف مػػبمػػا أف عارػػي دالػػمف اغزرثػػاماف ظ مشػػكلة فػػي اذػػتلداـ عدذػػات ظ ػػقة براػػة اغلػػمف
غشل ػػاة الشػػراؼ علػػيع. عػػـ مثػػ  اظلتاػػار ألاػػران علػػا اغممعػػؿ اغم ػػري العمػػر اغشػػراؼع غالعػػب  ػػذا اغػػدمر رظػػران 
غشعبات  اغمرذلة في اغبلداف اغعرباة كرجـ م ري مشممرا م  أف اغملرج الدا اد غافع كاف ثد أذرد إغا  با  ؿ 

د غمررسا مغكف بعد أف تباف غ  عدـ م اءمة اغمرشػ اف دالػمف مالرمراػ ع باإل ػافة إغػا الدالاػب كممػارع دمر مرشب
 اذتقر اغرأي باغملرج الغافع ماغمرتز الذباا ؿع علا العمر اغشراؼع. 

ـج جػػػدمؿ أعمػػػاؿ دالػػػمف اغ افػػػؿ باغرشػػػاطات فػػػي  ػػػذا اغعػػػاـا ظمػػػمر  فػػػي أمؿ مذلذػػػؿ تل زاػػػمري  مػػػؿ عرػػػماف   ػػػ
ا ثػػاـ بالراجػػ  الفررذػػما 5310ل زاػػمف اغ ررذػػي فػػي شػػمر آذار "ا م ػػم مذلذػػؿ  ربػػي بػػا باض ما ذػػمد بعػػ  اغتاغكلػػب"

 شاغا ع مشارؾ في بطمغت  بعض رجـم اغشاشة اغ  ارةا أمعاؿ الإالؾ ذممرع مالغمازمف رمبافع مالأغبرت دارافع.
ـج ذػب  ث ػص ملتل ػة  مػؿ عرػماف " 5310كمػا شػارؾ دالػمف عػاـ  اغشػاطاف ماغم ػااا فػي بطمغػة فػالـ  ػ

اف دمفا ااػػ ع اغػػذي ذػػجؿ فػػي  ػػذا اغ ػػالـ عػػمدة عاراػػة  ذػػلمب  اغذػػابؽ فػػي ت ػػمار ا فػػاـ " غلملػػرج الجمغاػػاغعشػػر
اغجامعػػة اغتػػي ت تػػمي علػػا عػػدة ث ػػص ب بكػػات ملتل ػػة. مالدمفا ااػػ ع معػػرمؼ بمػػذا ا ذػػلمب اغرػػاجح  اػػث ثػػاـ 

ما ػدة مػف ث ػص  " فكػؿاغشػاطاف ماغم ػااا اغعشػر". أمػا فػي فالمػ  "جذد ملاػاؿ" م" كااا مارماتفذابقان بالراج " w
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اغ الـ اغذب  تجذد بع ان مف تلؾ اغم ااا اغعشرا معؿ "غاس غداؾ آغمػة ثبلػي" م"ظ تذػرؽ" م"بػرج بماغػداؾ" منار ػا 
مف اغم ااا. ممف اغمعار غا تماـ أف أبطاؿ اغ الـ  ـ مف أغم  مجم  اغذارما اغ ررذاة مأبرز فراراماا  اث رشا د 

الداري ذافاؿع في اغق ة اغعاراة مالشارؿ أزرافمرع مالغارم فرتمراع في اغق ة الماشاؿ ذاممفع في اغق ة ا مغا؛ م
اغعاغعػػة؛ مالماشػػلاف براذػػؿع مالماػػؿ فاراػػرع مالكلػػمد دمفػػافع فػػي اغق ػػة اغرابعػػة؛ مالفررارػػداؿع فػػي اغق ػػة اغلامذػػة؛ 

ذػارارام  ػػذا  مآظف دالػمف مالدارااػؿ داراػمع فػػي اغق ػة اغذادذػة؛ مالجػاف كلػػمد براػاغيع فػي اغق ػة اغذػػابعة. كتػب
 اغ الـ اغم مر با باض ما ذمد الماشاؿ أمدااردع رقان عف رمااة بقلـ الدا اد اغكذردرع.

ترام ػػت أعمػػاؿ دالػػمف اغ ػػادرة فػػي بدااػػة اغذػػتاراات بػػاف ا فػػاـ اغمممػػة اغتػػي اكتذػػبت شػػمرة عاغماػػةا ك المػػي 
اة علػا اغمذػتما اغم لػيا ممرمػا اغ ػالـ اغرممارذػي "ا ما فاـ اغتقلاداػة اغتػي راغػت شػعباة رذػباغكذمؼ" م"رمكم مألمت "

عا إلراج مذارارام النػاي جاػؿع مبطمغػة آظف دالػمف مالدارااػؿ ممذػمافع 5319" اغ ادر في ال ب في اغب راغلطاؼ "
ػار عػاجز  مالجر ااؼ تراا ع مالناي جاؿع. اترامؿ اغ الـ عاثة  ب ترشع باف ب جار مذكرتارة  ذػراء غكػف ابػدم أف اغب ج

ـ مشاعر  معماط   ر م اا ما ادفع  في اغرمااة إغا م ػ   ػدج غتلػؾ اغعاثػة علػا اغعكػس مػف اغ تػاة اغتػي تشػعر عف فم
ػار معدممػة باغمم ػمع كلػ . غعػؿ اغشػيء اغمماػز فػي اغ ػالـ  ػم  باظطمئراف ما ماف بعاثتما مع  في  اف تبدم عقة اغب ج

ة اغجداػدة"ا ممرمػا علػا ذػباؿ اغمعػاؿ تجماػد اغ ػمرة علػا اغشاشػة اذتعماغ  غاذاغاب ماغتقراات اغمتبعة فػي تاػار "اغممجػ
ممزج اغمشا د اغملمرة بمقػاط  م ػمرة بػا باض ما ذػمد. متجػدر اإلشػارة إغػا أف الرممػي شػراادرع ثػد ظمػرت فػي  ػذا 

 اغ الـ بشكؿ ممجز ك ا ة شرؼ.
رمػط ا فػاـ اغبمغاذػاة اغتػي  بعد اشػتراؾ دالػمف فػي بطمغػة ذلذػلة مػف ا فػاـ اإلاطاغاػة اغراج ػةا عػاد إغػا

ع اغػػذي جمعػػ  5319" الاغ ػػربة اغراب ػػة ظاػػت بشػػعباة ماذػػعة فػػي تلػػؾ اغ تػػرة مكػػاف أ ممػػا علػػا اإلطػػاؽ فػػالـ "
باغرجـ اغ ررذي اغمعرمؼ الجاف نابافع في ث ة غص مذف متقاعد مت اغ   م  "منػد" الدالػمفع فػي مقتبػؿ اغعمػر 

 ػػذا اغ ػػالـ  ػػدد اظتجػػا  اغػػذي ذتذػػلك  ممرػػة دالػػمف اغتمعالاػػة  اػػث  مػػف أجػػؿ تر اػػذ لبطػػة اغعمػػر. فػػي اغ قاقػػة إف
ارتبطػػت  ػػمرت  بشل ػػاة "اغمنػػد" أم "اغلػػص" فػػي رمػػط ا فػػاـ اغبمغاذػػاة اغتػػي ظثػػت رماجػػان ماذػػعان بػػاف عشػػاؽ 

ب ػػة" " بمعابػػة "اغ ػػربة اغرااغ ػػربة اغراب ػػةاغذػػارما لػػاؿ عقػػد اغذػػتاراات. مباغ عػػؿ كػػاف اغ ػػالـ اغبمغاذػػي اغرػػاجح "
 غدالمف علا اغ عاداف اغتجاري ماغ ري. 

ار د  ذا اغ الـ اغم م ر با باض ما ذمد اغذي ألرجػ  ال رػري فاررماػؿع رجػؿ ع ػابات طاعرػان فػي اغذػف بلػ  
عقػػد  اغذػػادس اػػدعا شػػارؿ الجػػاف نابػػافع لػػرج مػػف اغذػػجف غتػػم  ماػػرفض اثتػػراح زمجتػػ  غلعػػاش  اػػاة  ادئػػة بعاػػدان عػػف 

اعـز علا تر اذ آلر عملاة ذطم ثبؿ اعتزاؿ رشاط  في عاغـ اإلجراـ فاطلب مف فررذػاس فارغػم اغما ي ا ذمد  ر  
الدالػػمفعا اغشػػاب اغػػذي كػػاف شػػراك  فػػي زرزارػػة اغذػػجفا أف ا ػػبح شػػراك  أا ػػان فػػي عملاػػة اغذػػرثة اغتػػي الطػػط فامػػا 

مافتقػػار فررذػػاس غللبػػرة اؤداػػاف إغػػا غلذػػطم علػػا لزارػػة أ ػػد اغرػػمادي اغلالاػػة اغكباػػرة فػػي مدارػػة كػػاف. غكػػف اغ ػػظ اغعػػاعر 
إفشاؿ عملاة اغذطم متذ ب ا مماؿ اغمذرمثة إغا مكاف آلر بطراقة نار متمثعة بدظن مف أف ت بح فػي  ػمزة شػارؿ 

 مفقان غللطة اغمرذممة با  ؿ. 
عػامة علػا  " تقلاداة بشكؿ عاـ إظ أف أداء اغممعلافا مل م ان آظف دالػمفاغ ربة اغراب ةثد تبدم ث ة فالـ "

wاغ مار اغذي كتب  الماشاؿ أمدااردع بمرتما اغبراعةا ماغمازاراة اغكبارة اغمر مدة غإلرتاج أ  ا علا اغ ػالـ ركمػة لا ػة 
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ع كع ذػػف فػالـ أجربػػي باإل ػافة إغػػا 5311مػف اإلعػارة ماغتشػػماؽا مػا جعلػػ  ا ػمز باغجػػائزة ا مراكاػة "إدنػػار آظف بػم" ال
 ع كعف ؿ فالـ أجربي أا ان.5311مف اغمظاات اغمت دة ال ترشاح غجائزة "اغكرة اغذ باة"

*   *   * 
رمكػػػم فػػػي فػػػالـ " 5311بعػػػد اغتعػػػامف ا مؿ بػػػاف دالػػػمف ماغملػػػرج اإلاطػػػاغي اغكباػػػر الغمتشػػػارم فاذػػػكمرتيع عػػػاـ 

 ػاة مأكعر ػا ل م " اغ مػدغا ػ  دالػمف  ػذ  اغمػرة فػي ت  تػ  اغتارالاػة اغرائعػة " 5319"ا عػاد الفاذػكمرتيع عػاـ مألمت 
اغ ػػالـ مقتػػبس عػػف رمااػػة ماغ ػػائز بجػػائزة اغذػػع ة اغذ باػػة مػػف ممرجػػاف كػػاف اغذػػارمائي.  بػػاف ما مػػ  اغتارالاػػة اغمعرمفػػة

متمػػػت ترجمتمػػػا إغػػػا كافػػػة اغل ػػػات  5318رشػػػرت بعػػػد مفاتػػػ  عػػػاـ  عنامذػػػاب  تمماذػػػي دي ظمبدمذػػػاالغلكاتػػػب  مشػػػممرة
 ركذترع مالكلمداا كارداراغيع مالبامغم ذتمباع. شارؾ في بطمغة  ذا اغ الـ كؿ مف البارت ظ ا مرمباة.

تدمر أ داث اغ الـ في ذتاراات اغقرف اغعشراف في  قلاة  اػث ذػادت اظ ػطرابات اغذااذػاة ماظجتماعاػة فػي 
اغػػزعاـ اغعػػمري ثػػمات اغمثػت اغػػذي اتجمػػت فاػػ  إاطاغاػػا اغمجػزأة إغػػا إمػػارات ر ػػم تعذػػاس اغم ػػدة اغمطراػة. عرػػدما تتمركػػز 

ا اشػػعر ا ماػػر دمف فابرتذػػاما أماػػر ذػػاغاراا الباػػرت ظركذػػترع بػػعف عمػػد  علػػا مشػػؾ اظرػػدعار فػػي  ػػقلاة عيناراباغػػدال
بػػات اشػػكؿ لطػػران ما ػػ ان علػػا مبػػعف ما ػػا  ا رذػػتقراطي اغعراػػؽ غػػف ا ظػػا بػػعي ثامػػة فػػي ظػػؿج اغرظػػاـ اغجداػػد اغػػذي 

عػائات اغ اكمػة ماغتعكاػد علػا ارتقػاؿ اغذػلطة إغػا مف لاؿ رفض اغتقاغاد اغممرمعة مرظاـ اغمكارت  اظجتماعاة اغ اغاة 
 اغطبقة اغبرجمازاة اغراشئة. 

رمػػا ا ػػامؿ بػػد اء  غكػػف ا ماػػر فابرتذػػام اغػػذكي ظ الجػػع إغػػا إعػػارة اغل ػػممات ماغ ػػراع  ػػمؿ ارتقػػاؿ اغذػػلطة ما 
غتػي تتػاح غػ  اغبقػاء فػي  ػذا مماكبة اغتطمرات اغجاراة  ر  علا اقاف مف أف مذاارة اغرظاـ اغجداد  ي اغطراقة اغم اػدة ا

اغعاغـ اغجداد اغذي ا طر فا  "اغ مد" اغرباؿ إغا اغترازؿ مفذح اغطراػؽ أمػاـ "ابػف آما" اغػذي امعػؿ عامػة اغشػعب. ممػف 
 ػػذا اغمرطلػػؽا ظ اعػػارض ا ماػػر ثػػرار ابػػف ألاػػ  اغم بػػب إغػػا ثلبػػ  تاركراػػدي فػػاغكمفاري الآظف دالػػمفع غار ػػماـ إغػػا 

غديع ماغقتاؿ م  رجاغ  غ رض اغرظاـ اغجداػد اغرامػي إغػا تم اػد إاطاغاػا. عرػدما اعػمد تاركراػدي إغػا جاش اغزعاـ النارابا
 قلاة كبطؿ مف أبطاؿ اغ ربا ا امؿ ا مار إث اء  عف الناراباغػديع مرجاغػ  بػعف الطػط غػزماج تاركراػديا مت ػت 

مػ   اجداػد دمف كػاغمنارم ذػادارا البػامغم ذػتمباعاغ  ػقلاةاغ ذػراء أرجالاكػا الكلمداػا كاردارػاغيع ابرػة م ػافظ رعاات ا مف 
ا تقػػػػر دمف كػػػػاغمنارم  رػػػػ   ػػػػداث اغرعمػػػػة مثػػػػد جمػػػػ  عرمتػػػػ  مػػػػف باػػػػ  ا را ػػػػي لػػػػاؿ فتػػػػرة فابرتذػػػػام أف ا ماػػػػر 

اظ ػػطرابات اظجتماعاػػة اغتػػي   ػػلت مػػؤلران إظ أرػػ  امافػػؽ علػػا م ػػض علػػا زماج ابػػف ألاػػ  مػػف تلػػؾ اغ تػػاة آلػػذان 
مغكػػف لػػاؿ   لػػة راث ػػة ت ػـػ علاجػػة اغقػػـم مػػف أبرػػاء  ذا اغت ػػاغؼ باغرذػػبة غتاركراػػدي اغم لػػس.بعػػاف اظعتبػػار ثامػػة  ػػ

ادرؾ أف ا رذػتقراطاة آالػة غلػزماؿ فػي أعقػاب ظمػمر طبقػة  قلاة ا رذتقراطاافا اتعمؿ دمف فابرتذام بماثع  اغ اغي م 
"ا  رػ  تػمراف"تمران في اغبرغمػاف اغجداػد فػي ارفض عر ان ارقل  إغا  مبعمث  كممي كي ا بح ذارام اغبرجمازاة اغجدادة 

 ار و غامر اغماث  مبعف زمر  ثد مغا إغا دمف رجعة.
ع اغػػذي ذاع  ػػات  5391-5311إف  اغملػػرج اغذػػارمائي ماغمذػػر ي ماغكاتػػب اإلاطػػاغي الغمتشػػارم فاذػػكمرتيع ال

مػػػ  عرػػػدما ربػػػط بػػػاف اغمػػػذ باف بػػػاف أتبػػػاع اغماثعاػػػة اإلاطاغاػػػة اغجداػػػدة ار ػػػرؼ عػػػف تاػػػار تلػػػؾ اغ ركػػػة فػػػي بعػػػض أفا
اغرممارذي ماغماثعي اغجداد في مرت ؼ اغلمذارااتا إظ أر  عاد إغػا أذػلمب اغماثعاػة اغجداػد بشػكؿ  ػرؼ فػي فالمػ  

ع. غكف أفػاـ الفاذػكمرتيع لػاؿ عقػد اغذػتاراات أ ػب ت أكعػر ل م ػاة كمػا  ػم اغ ػاؿ فػي 5311" الرمكم مألمت "
w ".اغ مدفالـ "
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" اغ مػػدع ب ػػمرة مكع ػػةا إذ غػػـ ارتػػ  مػػف ت ػػمار دمر  فػػي فػػالـ "5319فػػي ذغػػؾ اغعػػاـ ال تماغػػت أعمػػاؿ دالػػمف
" غعب فا  دالمف دمر اغبطمغة اغرئاذػي. كمػا  ربة ممفقة تا باشر بت مار فالـ بمغاذي كممادي جداد بعرماف "

طرذػة مػدار مكاغػة اشترؾ م  دالمف في بطمغة اغ الـ الجػاف كلػمد براػاغيع مالغػماس دم فمراػ ع. اذػتعرض اغ ػالـ ن
ذ راات مذتبد ظاكؼ عف إر ػاب ممظ اػ  إظ أرػ  اذتذػلـ فػي اغرمااػة ماعلػف اذػتعداد  غلتللػي عػف مر ػب  بارمػا 
ا امؿ أ د اغممظ اف اغطامعاف باغ  مؿ علا ترثاة ذراعة أف ا ؿج م ؿ اغمدار. غكف  دمر ثرار جداد اتعلػؽ 

اغقاػػاـ بممػػاـ ناػػر متمثعػػة علػػا اإلطػػاؽ علػػا  ػػعاد ممرػػة بذػػف اغتقاعػػد اجعػػؿ اغمػػدار اغػػذي اذػػتعد غاذػػتقاغة 
اغذػػاا ة ماغذػػ ر. تػػمغا  ػػار  ا فػػاـ المارذػػاؿ بلػػماؿع إلػػراج  ػػذا اغ ػػالـ اغرػػاطؽ باإلاطاغاػػة ماغم ػػمر بػػا باض 

 ما ذمد مكتب ذارارام اغ الـ اغمرقمؿ عف رمااة غلكاتب الفراد كاذاؾع اغذاراراذت الباار تشاررااع.
 

(3) 
 ـون األولـى ...زوجـة ديم

 
تعػػرجؼ آظف دالػػمف علػػا ذػػادة مطلقػػة فػػي مقتبػػؿ اغعمػػر تػػدعا الراتػػاغي بػػارتلاميع فػػي رػػادي "ذػػارت  الاػػر" 

باذػػـ  5315. مالراتػػاغيع مماطرػػة فررذػػاة ُمغػػدت فػػي اغم ػػرب فػػي ا مؿ مػػف آب 5319ببػػاراس فػػي بدااػػة  ػػاؼ 
با ػاء بػاغم رب اغعربػي. فماغػد ا الغػماس كارمفػاع مػف الفرارذاف كارمفػاع مذغػؾ لػاؿ فتػرة إثامػة ماغػداما فػي اغػدار اغ

أ ؿ جزائري كاف ادار شركة رقؿ في اغم ػربا أمػا ماغػدتما الأرطماراػت رمدرا ػ ع فمػي مػف أ ػؿ إذػباري. عرػدما 
بل ت الراتاغيع عامما اغعامف عشػرا اغتقػت بجرػدي فررذػي أكبػر مرمػا بػعرب  ذػرمات اػدعا النػاي بػارتلاميع جػرا 

اظ تاػػػاطي غلقػػػمات اغ ررذػػػاة اغعاملػػػة فػػػي اغشػػػماؿ اإلفراقػػػي. تطػػػمر اغتعػػػارؼ بػػػاف الراتػػػاغيع  اذػػػتدعاؤ  غار ػػػماـ
مالنايع إغا عاثة نراماة ارتمت باغزماج  اث عقد ثرارمما في اغقر لاة اغ ررذاة في اغدار اغبا اء. بعد شممر 

. 5319ف مارتمػت بػاغطاؽ فػي ثلالة أرجبت الراتاغيع ط لة مغكف ذرعاف ما تد مرت اغعاثة بػاف اغػزمجاف اغشػابا
ا ػػت ظ النػػايع باغط لػػة بعػػد أف مر تػػ  اغم كمػػة  ػػؽ   ػػارتماا مػػا جعػػؿ الراتػػاغيع تقػػرر اغعػػمدة إغػػا بػػاراس ثبػػؿ 

 م  أرما ثامت بعدة زاارات إغا اغم رب بعد ذغؾ اغتاراو غرؤاة ابرتما.  -ارتماء إجراءات اغطاؽ 
رمػػا ابػدم أف  ػذا اغلقػاء اغػذي جػرا بػاف دالػمف مالراتػا غيع غػـ امػرج مػرمر اغكػراـ مغػـ اكػف مجػرد غقػاء عػابر ما 

ػػ  إغامػػا اغػػدعمة غتل ػػؽ بػػ  إغػػا إذػػباراا 5319تطػػمرت اغعاثػػة بارممػػا بػػمتارة ذػػراعة. ف ػػي  ػػاؼ اغعػػاـ ذاتػػ  ال ع مجج
" مػػػ  أرػػػ  كػػػاف مرتبطػػػان فػػػي تلػػػؾ اغ تػػػرة بلطابتػػػ  الرممػػػي شػػػراادرع. مذكػػػر اغتمغاػػػب ا ذػػػمدلػػػاؿ ت ػػػمار فالمػػػ  "

م ػػم ممعػػؿ متل ػػص فػػي أدمار اغمجازفػػة تعػػامف مػػ  دالػػمف فػػي بعػػض أفامػػ  اغذػػارمائاة مأ ػػبح أ ػػد الشػػا رعا 
" اغتمغاػب ا ذػمدأ دثائ  أا ان فػي  ااتػ  اغشل ػاةا ذكػر عػف ثػدمـ الراتػاغي بػارتلاميع إغػا ممثػ  ت ػمار فػالـ "

ة اغذػابقة غم ادرترػا بػاراسا كرػت في إذباراا ثائان  "غقد ذ لت غظممر ا اغم اج  في ممثػ  اغت ػمار ... ف ػي اغلالػ
ع ((".   أترامؿ اغعشاء م  دالمف ملطابت  الرممي شراادرع مالجمرج بـم

ثػػاـ دالػػمف اغػػذي أعجػػب بػػعجماء إذػػباراا أاجمػػا إعجػػاب لػػاؿ ت ػػمار اغ ػػالـ باذػػتئجار فػػاا فػػالرة فػػي  ػػما ي 
غػذاف تكمرػما بارماػار اغعاثػة بػاف دالػمف اغعا مة مدراد. غكف ابػدم أرػ  غـػ ا لػت مػف أعػاف رجػاؿ اغ ػ افة اغ  ػمغااف ا

ثامتمػػػا معػػػ  ذػػػران فػػػي تلػػػؾ اغ ػػػاا. علػػػا اغػػػرنـ مػػػف كػػػؿ  wمالرممػػػي شػػػراادرع بذػػػبب ار ػػػماـ الراتػػػاغيع إغاػػػ  فػػػي إذػػػباراا ما 
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إجراءات اغ اطة ماغ ذر اغتي اتلذ ا دالمف إلبقاء عاثت  اغ ماماػة اغجداػدة بػػ الراتػاغيع بعاػدة عػف أعػاف اغرػاسا تمكػف 
مراف اغ ػػ  ااف مػػف اغتذػػلؿ إغػػا اغ ػػاا ماغػػتقط بعػػض اغ ػػمر غػػػ الراتػػاغيع. علػـػ دالػػمف بػػا مر مذػػارع بب ػػث أ ػػد اغم ػػ

ع مالشػػا رع مثػػرر عاعػػتمـ اغتمجػػ  إغػػا مرػػزؿ اغم ػػمر. مذكػػر الشػػا رع عػػف ذغػػؾ  اغمم ػػمع مػػ  مػػدار أعماغػػ  الجػػمرج بػػـم
اغ ػمر اغملتقطػة للذػة بمػا أرػ  كػاف أكعررػػا  اغممثػؼ بقمغػ   "فػي اغبدااػة اعتقػدرا أف الجػمرجع ثػادر علػا  ػؿ مذػعغة  ػذ 

دبلمماذاة في اغتعامؿ م  اآللرافا غكر  فشؿ في اغ  مؿ علا فالـ اغت مار مف اغم مر اغػذي تػردد فػي اظذػتجابة 
غم امظت الجمرجع ... فعار ن ب دالػمف مارتػزع اغكػامارا مػف اػد اغم ػمر مألػرج مرمػا فػالـ اغت ػمار." غكػف اغق ػة غـػ 

ا اغ ػػدج. ف ػػي ذػػاعة متػػعلرة مػػف غالػػة اغاػػـم ذاتػػ    ػػر رجػػاؿ اغشػػرطة إغػػا فػػاا دالػػمف فػػي اغما ػػدة بعػػد ترتػػ  عرػػد  ػػذ
تػاؼ آغػة ت ػمار ا غكػرمـ أفرجػما عرػ   مرت ؼ اغلاػؿ ماثتػادم  إغػا اغمل ػر مكبػؿ اغاػداف بتممػة اثت ػاـ مرػزؿ اغم ػمر ما 

ع في اغق   اة. في ذاعات اغ جر ا مغا بعد تدلؿ مدار أعماغ  الجمرج بـم
" اغ تػػػػرة اغم ػػػػددة غػػػػ  فػػػػي بررػػػػامز اإلرتػػػػاج بذػػػػبب تركاػػػػز اغملػػػػرج الجػػػػاؾ اغتمغاػػػػب ا ذػػػػمدتجػػػػامز ت ػػػػمار فػػػػالـ "

كراذػػتاافع علػػا دثػػائؽ مت ا ػػاؿ كعاػػرة فػػي اغذػػاراراما غكػػف  ػػذا اغتػػعلار أتػػاح غػػدالمف فر ػػة غق ػػاء مثػػت أطػػمؿ مػػ  
ماؿ اغتي ترامغتما اغ ػ ؼ ماغمجػات عػف ربػع ارماػار الراتاغيع. في تلؾ ا عراء غـ ترنب الرممي شراادرع بت داؽ ا ثا

عاثتمػػػا بػػػدالمف. غكػػػف  ػػػذ  ا ثاماػػػؿ عززتمػػػا بعػػػض اغ ػػػمر اغملتقطػػػة للذػػػة غػػػدالمف مػػػ  الراتػػػاغيع أعرػػػاء ت ػػػمار فػػػالـ 
" فػػي إذػػباراا. فقػػد ظمػػر دالػػمف فػػي إ ػػدا تلػػؾ اغ ػػمر مثػػد جلذػػت الراتػػاغيع علػػا ركبتػػ  فػػي م ػػعاة اغتمغاػػب ا ذػػمد"

قػان غرمااػة اغ ػ  اة الفػرارس رمشعا اغتػي كارػت مػف  ػداقات الرممػيع اغمقربػاتا أف الرممػيع عبجػرت عػف  ماماة. ممف
أملمػػا فػػي اغبدااػػة بػػعف تكػػمف تلػػؾ اغ ادعػػة مجػػرد رػػزمة عػػابرة فػػي  اػػاة دالػػمفا ظذػػاما أرمػػا كارػػت تػػت مـ م ػػع  ك رػػاف 

 يع ثد تجامزت كؿ اغ دمد. مشممر مغدا  آظؼ اغمعجبات. غكف ابدم أف عاثت  بتلؾ اغ ذراء الراتاغ
اجتم  دالمف بػ الرممي شراادرع في رمما ثبؿ فذو اغلطمبة بارمما. مذكرت الرمميع عف ذغػؾ اغلقػاء  "كػاف كػؿ 
شػػػيء ابػػػدم طباعاػػػان باررػػػا ... مرافقتػػػ  إغػػػا اغمطػػػار  مدعػػػ  ثبػػػؿ ذػػػ ر  إغػػػا  مغاػػػممد. متبادغرػػػا ا  اداػػػث عبػػػر اغمػػػاتؼ 

 مغػػا بعػػد م ػػمغ  إغػػا اغمظاػػات اغمت ػػدة. كارػػت ا مػػمر كلمػػا تبػػدم علػػا  اغمػػا ... غكػػف كاغمعتػػاد لػػاؿ ا اػػاـ اغقلالػػة ا
اغشيء اغم اد اغذي شعرت بعر  نار عادي علا اإلطاؽ  م ظمػمر إشػاعة تكػرر  ػدا ا مػرات عداػدة فػي اغ ػ ؼ 

 ." ماغمجات عف ربع لطمبة دالمف علا تلؾ اغمرأة اغتي تدعا الراتاغيع
رمػػػا أرمػػا اغعاثػػػة معمػػػا برذػػػاغة كػػاف اغ ػػػراؽ  ػػػعبان با غرذػػبة غػػػدالمف اغػػػذي غػـػ ا تمػػػؿ مماجمػػػة الشػػراادرع بقػػػرار  ما 

ع إغػػا الشػػراادرع بعػػد فتػػرة ث ػػارة  "مداع". ممفقػػان غرمااػػة  ػػداقة الشػػراادرعا اغ ػػ  اة الفػػرارس رمشعا جػػاء الجػػمرج بػػـم
ؾ اآلف ..". فقػد كارػت تلػؾ اغرذػاغة  امان غما رذاغة مطمغة مف دالمف مثاؿ غمػا  " ػامغي اػا الرممػيع أف تذػتجمعي ثػما

رذػػاغة "مداع" مػػف دالػػمف. مثػػد أعلرػػت اغ ػػ  اة الرمشع ربػػع فذػػو اغلطمبػػة بشػػكؿ رذػػمي بػػاف دالػػمف مالشػػراادرع فػػي 
مجلػػة "فػػرارس ذػػمار". مذكػػر ا  ػػدثاء اغمقربػػمف مػػف الرممػػي شػػراادرع أف مثػػْػ  فذػػو اغلطمبػػة علامػػا شػػكؿ معذػػاة فػػي 

مفقػػان  –ع بػػذغت مػػا فػػي مذػػعما غت قاػػؽ زماجمػػا مػػف دالػػمف اغػػذي أكػػد غمػػا فػػي رذػػاغت   ااتمػػا. مثاغػػت الرمشع إف الرممػػي
بعف ا مر في نااة اغذممغة إذا اذتجابت غطلب  "... أرجم أف ت  ي غػي جاػدان ... فػا مر فػي نااػة  –غرمااة الرمشع 

 اغبذاطة ... ذرتزمج بشرط أف رتمثؼ عف اغشجار غعاعة شممر متما لة..((".
ا  اف ثرر دالمف فذو 5311إغا  5313ت اغلطمبة باف دالمف مالشراادرع لمس ذرماتا مف غقد اذتمر 

اغلطمبة. مارذب اغبعض فذو  ػذ  اغلطمبػة إغػا اكتشػاؼ الشػراادرع غلعاثػة اغ راماػة بػاف دالػمف ماغ رارػة الراكػمع 
ارشػػ اؿ الشػػراادرع ماغعاثػػة اغجداػػدة مػػ  الراتػػاغي بػػارتلاميعا فػػي  ػػاف ارذػػب بع ػػمـ اآللػػر فذػػو اغلطمبػػة إغػػا  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 -23- 

بعملمػػا اغذػػارمائيا ل م ػػان بعػػد أف أعػػارت ا تمػػاـ اغملػػرج الأمرذػػمف مالػػزعا أ ػػد عماغقػػة اإللػػراج فػػي  مغاػػممدا 
اغمعرمؼ بش    بت مار أكبر عدد ممكف مف ا دمارا ما دف  بػ الشراادرع إغػا اغترقػؿ بػاف فررذػا م مغاػممد علػا 

لمف اغذاف رأما بعف تللا  عػف الرممػي شػراادرع إرمػا كػاف بػداف  ر م متكرر. م راؾ فئة ألرا مف معجبي آظف دا
اغشمامة مدرء اغ  ا ة في اغمقاـ ا مؿ عردما اكتشؼ أف الراتاغيع أ ب ت  امان مر  الكما ذرتباف في اغ قػرات 
ف اغتاغاػػةع فلػػـ اجػػد أمامػػ  أي لاػػار ذػػما اظرتبػػاط بمػػا رذػػماان ت اداػػان غتشػػما  ذػػمعتما أم ذػػمعت . م رػػاؾ شػػيء مػػ

اغ  ة  مؿ  ذا اغرأي  ف الراتاغي دالػمفع م ػعت ممغمد ػا فعػان بعػد شػمر ما ػد تقرابػان مػف إعػاف اغزفػاؼ. غػـ 
اكف مث  فذو اغلطمبة ذمان علا الرممي شراادرع اغتي تملكما اغ زف ما ذا. فقد بدأت بترػامؿ بعػض اغعقػاثار 

 مغة مف  بما آلظف دالمف.اغممدئة غدرجة باتت ادا ا تعاري مف اظرتعاش مغـ تتللص بذم
" غلملػػرج اغتمغاػػب ا ذػػمدإ ػػدار فػػالـ " 5311مفػػي أعرػػاء تلػػؾ اغتطػػمرات فػػي  اػػاة دالػػمف اغعاط اػػةا شػػمد عػػاـ 

الجػاؾ كراذػػتاافع. غعػب دالػػمف دمر اغبطمغػة فػػي  ػذا اغ ػػالـ اغكمماػػدي اغ افػؿ باغم ػػامرات اغػذي تػػدمر أ داعػ  أاػػاـ اغعػػمرة 
معػػػرمؼ بلقػػػب "اغتمغاػػػب ا ذػػػمد" غا ػػػرض ذػػػاطرت  علػػػا مرطقػػػة "رمذػػػالمف"  ػػػاف ظمػػػر رجػػػؿ ع ػػػابات  5983عػػػاـ 

مم اطمػػا ماجعػػؿ ا  ػػاغي اغمذػػاكاف اظمػػرمف غػػ  كػػؿ اظ تػػراـ ل م ػػان عرػػدما اعلػػف أرػػ  رجػػؿ عػػمري ات ػػدا اغرظػػاـ 
دمر اغملكي اغ اكـ. غكررا ركتشؼ بعف اغكمرت جمغاافا  اكـ "ذارت برم" الآظف دالمفع  م ذغػؾ اغشػلص اغػذي العػب 

فاعؿ اغلار "رمبػف  ػمد". شػارؾ فػي بطمغػة  ػذا اغ ػالـ الفاررػا غاذػيع بػدمر كػارمغاف مالأدمغ ػم مارذػااشع بػدمر بػارمف 
 "ظممش". متجدر اإلشارة إغا أف دالمف أدا مشا د اغمجازفة في اغ الـ مف دمف اظذتعارة ببداؿ.

*   *   * 
ؿ   ػػػر   شػػػد كباػػػر مػػػف اغ رػػػاراف ماغ رارػػػات عقػػػد دالػػػمف لطمبتػػػ  علػػػا الراتػػػاغيع  ػػػمف   ػػػ 5311فػػػي رباػػػ  

تكللػت بػاغزماج بعػد  5319ماغشل اات اغبارزة في اغمجتم  اغباراذي. إف اغعاثة اغتي بدأت باف دالمف مالراتػاغيع فػي 
فػػػي كراذػػػة "فاػػػؿ إي كلاػػػرؾ" مأ ػػػب ت الراتػػػاغيع  5311آب  59عػػػاـ ما ػػػد تقرابػػػان  ػػػاف عقػػػد دالػػػمف ثرارػػػ  علامػػػا فػػػي 

شػػباف دالػػمف كػػاف  ػػداق  رجػػؿ اغمافاػػا الفررذػػما معرمفػػة باذػـػ الرا ػػػد عقػػد اغقػػراف ما  تػػاغي دالػػمفع. ممػػف اغطراػػؼ أف شا ب
 ماركرتمريعا اغذي كاف غ  مث  ملتلؼ علا  ااة دالمف في فترة ظ قة.

مفي اغاـم اغتاغي غ  ؿ اغزفاؼا ارطلػؽ اغعرمذػاف غق ػاء شػمر اغعذػؿ فػي اغمظاػات اغمت ػدة منػادرا اغػباد بر لػة 
آب.  01اة اذت رثت أذبمعان كامان تقرابان علا متف ذ ارة "فررذا" مف ماراء " افر"  اػث م ػا إغػا راماػمرؾ فػي ب ر 

إغػا  5311غقد تبدغت  ااة دالمف تبدظن جذراان مف شاب م ممر ظ املؾ ثمت امم  عرػدما عػاد مػف اغمرػد اغ ػاراة فػي 
ر لتػػ  إغػػا اغمظاػػات اغمت ػدة غق ػػاء شػػمر اغعذػػؿ لادمتػػ  رجـػ ذػػارمائي مشػػممر مماذػػ  اغعػراء. فقػػد ا ػػط ب معػػ  فػي 

 مطبال  اغلاص مكلب . 
ابدم أف دالمف مالراتاغيع غـ ارتظرا إعاف اغزماج كي ا ػا ا فػردان جداػدان  ذػرتمما اغمؤذذػة  ػداعان  ف الراتػاغيع 

شػمر ما ػد تقرابػان مػف   ػؿ  كارت  ػامان غتم ػا ثبػؿ   لػة اغلطمبػة مم ػعت ممغمد ػا اغجداػد فػي اغمظاػات اغمت ػدة بعػد
اغزفاؼ. فععرػاء مجػمد اغعرمذػاف فػي اغمظاػات اغمت ػدةا ذ بػت الراتػاغيع مػ  زمجمػا إغػا مذتشػ ا "ذػادرز أمؼ غابػارمف" 

. بػػات اغماغػػداف فػػي  اػػرة مػػف أمر مػػا  ػػمؿ تذػػماة اغط ػػؿ 5311أالػػمؿ  91الأرز غبرػػافع غت ػػ  أمؿ ط ػػؿ غػػدالمف فػػي 
دم أف ا مػػر اذػػتقر بممػػا علػػا اذػـػ الأرتػػمريع ماغػػذي جػػرا تعماػػد  فػػي اغكراذػػة فػػي النرا ػػمريع أم الأرتػػمريعا مغكػػف ابػػ

w .5311ا مؿ مف أاار 
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*   *   * 
فػي ت ػمار فػالـ  5311" اغ ػادر عػاـ شػمس ذػاطعةاجتم  اغملرج الرارا  كلامافع عاراة مػ  دالػمف بعػد فالمممػا "

ع. اؤدي دالمف في  ػذا اغ ػالـ اغم ػم ر بػا باض 5311" الث ص اغ ببمغاذي جداد  افؿ باإلعارة ماغتشماؽ  مؿ عرماف "
ما ذمد دمر مجـر بذاط ادعا مارؾ اطارد  رجؿ ع ابات لطار بذبب اكتشاؼ لاارػة زمجتػ  مػ  مػارؾ. بعػد ذلذػلة 
مف اغمطاردات التب  مارؾ في ث ر أرملة عراة جدان تػدعا بربػار  الغػمظ أمغبرااػتع  اػث اقػ  فػي شػرؾ معلػث نرامػي مػ  

مابرة شقاقتما اغمعارة مالردا الجاف فمرداع اغتي ظتتمثؼ عف م امظت إنمائ  بكؿ اغمذائؿا في  اف ا امؿ أ د ـ أف  بربار 
 ادسج غ  اغذـ. في تلؾ ا عراء ابدم أف زمج عشاقت  مرجاغ  اكتش مف ملبع مارؾا ما اعرجض  اات  غلطر  قاقي. 

ع بتمذػا  رشػاط عملػ  فػي اغم 5311بدأ آظف دالمف فػي  جػاؿ اغذػارمائي  ػاف ثػاـ مػ  مكاػؿ أعماغػ  الجػمرج بػـم
ــبتعذاس شركة "دالبػم" غإلرتػاج اغذػارمائي. ماذـػ اغشػركة مشػتؽ مػف اغ ػرمؼ ا مغػا غلقبػي اغػرجلاف ال ـع. بـوع م المفديم

الـ ع مفػ5311" الاغرجػؿ اغػذي ظ اُقمػرغكف  ذ  اغشركة غـ تشرؼ إظ علا إرتاج فالماف فقطا فالـ رمائي طماػؿ بعرػماف "
 ع إلراج الناي جاؿع .5311" الامماات معركةدثاقة بعرماف " 58تذجالي بل ت مدة عر   

ماغذي اشترؾ دالمف في إرتاج  مػ  الجػاؾ بػارع غـػ اشػكؿ تجربػة  5311" اغ ادر في اغرجؿ اغذي ظ اُقمرف الـ "
مػػةا ماذػػتااء اغجممػػمر طابػػة باغرذػػبة غػػدالمف اغػػذي عػػارا مػػف بعػػض اإل ػػابات ماغجػػرمح لػػاؿ عملاػػة اغت ػػمار مػػف ج

اغ ررذػػي مػػف جمػػة عاراػػة  رػػ  أعػػاد إغػػا ا ذ ػػاف  زامػػة فررذػػا فػػي اغ ػػرب اغجزائراػػة. كمػػا أ ػػرجت أجمػػزة اغرثابػػة علػػا 
 ػػذؼ بعػػض اغمشػػا د مػػف اغ ػػالـا مػػا عرج ػػ  إغػػا فقػػداف م ػػداثات  اغ راػػة م ػػذا مػػا زاد مػػف اذػػتااء دالػػمف بمػػا أرػػ  تػػمغا 

فاـ الآظف كافاغاا ع بالراج . غػذغؾ مبػاغرنـ مػف أداء دالػمف اغمتماػز فػي  ػذا اغ ػالـ اغػذي إرتاج اغ الـ بارما ثاـ  ار  ا 
تبػػػدم فاػػػ   ركػػػات دالػػػمف رشػػػاقة كرشػػػاثة اغ مػػػدا عػػػامة علػػػا اغت ػػػمار اغرائػػػ  بػػػا باض ما ذػػػمد اغػػػذي ر ػػػذ  اغم ػػػمر 

إظ أف  -" اظت ػػاؿ اغ ررذػػيفػػالـ " اغػػذي ثػػاـ ظ قػػان بت ػػمار اغجػػزء اغعػػاري مػػف -اغذػػارمائي اغمل ػػـر الكلػػمد رارػػمارع 
 .5319" ذججؿ أمؿ عمؿ ذارمائي نار راجح تجاراان باغرذبة غدالمف مرذ دلمغ  عاغـ اغتمعاؿ في اغرجؿ اغذي ظ اُقمر"

" اغػذي غعػب فاػ  دالػمف اغرجػؿ اغػذي ظ اُقمػرتشكؿ اغ رب اغ ررذاة في اغجزائر لل اػة اغ ػالـ ا ذػمد الفػالـ رػمارع "
بشل ػػػاة اغجرػػػدي تممػػػاس فاذػػػررمت اغػػػذي ا ػػػرج مػػػف فالػػػؽ اغقػػػمات اغ ررذػػػاة اغممجػػػمدة فػػػي اغجزائػػػر عػػػاـ دمر اغبطمغػػػة 

أااـ اغعمرة اغجزائراة. اتلقا تممػاس عر ػان مػف مػاـز ذػابؽ فػي اغجػاش اغ ررذػي اعمػؿ غ ػاغح مرظمػة اغجػاش  5315
ؿ التطػاؼ اغم اماػة دمماراػؾ ذػارفا  الغػي مف أجػ -م ي مجممعة فررذاة إر اباة غـ ُاكتب غما اغبقاء طماان  -اغذرجي 

ماذػػاريع اغممجػػمدة فػػي اغعا ػػمة اغجزائراػػة غلػػدفاع عػػف بعػػض اغػػمطرااف اغجزائػػرااف. امافػػؽ تممػػاس علػػا تر اػػذ اغمممػػة 
غكر  اق  في نراـ اغم اماة دمماراؾ اغجمالػة فاقػرر مذػاعدتما علػا اغمػرب ماغعػمدة ذػاغمة إغػا فررذػا غكرػ  بػذغؾ اػدلؿ 

غقػاء اغقػبض  راعان ظ م  رج مر  م  زمائ  في مرظمة اغجاش اغذري اغذاف ظاترددمف فػي مطػاردة تممػاس مدمماراػؾ ما 
 علامما. 

مثػد تعػرجض دالػمف غإل ػابة لػاؿ ت ػمار مشػمد  -مف اغما ح أف اغ الـ  افػؿ باإلعػارة ماغتشػماؽ ماغمطػاردات 
متػػػـػ إذػػػػعاف  مأ ػػػػاب بػػػػبعض اغكػػػػدمات ت جاػػػػر علػػػػا اغجبػػػػؿ أدا إغػػػػا فقػػػػداف تمازرػػػػ  مذػػػػقمط  مػػػػف مر ػػػػدر  ػػػػلري 

غكػػػف اغطػػػاب  اغمالػػػمدرامي اذػػػمد اغ ػػػالـ عرػػػدما اقػػػ  تممػػػاس ب ػػػراـ دمماراػػػؾ ما ػػػامؿ اغت ػػػ اة  -ماغر ػػػمض اغل ا ػػػة 
بمذػػتقبل  مػػف أجلمػػاا را اػػؾ عػػف بعػػض اغمشػػا د اغمػػؤعرة ممرمػػا علػػا ذػػباؿ اغمعػػاؿ رنبػػة اغبطػػؿ فػػي اغعػػمدة إغػػا أرض 

فاػ  أمثاتػان ذػعادة غكرػ  بػات عػاجزان عػف ت قاػؽ  ػذ  اغرنبػة بذػبب اغتػداعاات اغراجمػة اغمطف مباغت داد إغا مكاف عاش 
w عف  رمب  م  دمماراؾ. شارؾ في بطمغة اغ الـ الجمرج جارا ع مالممراس ناراؿع مالرمبرت كاذؿع.
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اغ رػي إغػا "ا مجج  جزءان كباران مف رشاط  اغرجؿ اغذي ظ اُقمًربعد أف التبر دالمف مما ب  في اإلرتاج ب الـ "
مغكػف ت ػت مظلػة شػركتي إرتػاج ناػر  5331إغػا  5318فالمػان مػف  01اإلرتاج اغذارمائي مثاـ بارتػاج أكعػر مػف 

 "دالبم" أذذمما في فترة ظ قة.
آظف دالػػمف اغػػذي أظمػػر براعػػات مترمعػػة باإل ػػافة إغػػا مم بتػػ  اغ راػػدة فػػي اغتمعاػػؿا أتقػػف اإلركلازاػػة ماإلاطاغاػػة 

غ تػ  ا ـا اغ ررذػاةا م ػذا مػا جعلػ  مػؤ ان  داء أمؿ دمر غػ  فػي فػالـ رػاطؽ باغل ػة اإلركلازاػة عػاـ باإل افة طبعان إغػا 
" اغػػذي اتػػعغؼ مػػف اغرمغػػز رماػػس اغ ػػ راء. فقػػد شػػارؾ دالػػمف فػػي بطمغػػة اغ ػػالـ اغكمماػػدي اغرممارذػػي اغبراطػػاري "5311

اء اغلػمف تشػػكؿ اغػرابط فػي أ ػداث ث ػػص عػاث  بكػات ملتل ػة تتم ػمر جماعمػػا  ػمؿ ذػاارة رػمع "رمغػػز رماػس"  ػ ر 
اغ الـ اغعاثا ظذاما أف اغملرج اغبراطاري الأرتمري أذكماثع تعامؿ م   ذ  اغذاارة كما غم أرمػا ما ػدة مػف شل ػاات 

 اغ الـ اغرئاذاة. 
فػػي اغق ػػة ا مغػػا ابػػادر اغلػػمرد تشػػارغز الراكػػس  اراذػػمفعا مػػاركاز مقاطعػػة "فرارتػػمف"ا إغػػا شػػراء ذػػاارة رمغػػز 
رماػػس جداػػدة كمداػػة غزمجتػػ  غاػػدي إالػػماز فرارتػػمف الجػػاف مػػمرمع. اػػذ ب اغزمجػػاف ا رذػػتقراطااف غ  ػػمر ذػػباؽ لاػػؿ 
تمػػا اغعائلػػة اغملكاػػة ظذػػاما أف اغمػػاركاز ر ذػػ  امتلػػؾ جػػمادان لا ػػان بػػ   "آذػػكمت" اغػػذي اشػػكؿ مراذػػبة اجتماعاػػة ظ ت مج

س اغبطمغة غكػف رشػمة اغ ػمز تتاشػا  ػاف اكتشػؼ اغمػاركاز غلمرافذة في اغذباؽ. ا مز جماد اغماركاز ما  ؿ علا كع
أف زمجت  تلمر  م  أ د مذاعدا  دالؿ ذاارة اغرمغز رماػس. ممػ  ذغػؾ اتم ػؿ اغزمجػاف إغػا تذػماة مؤثتػة مػف أجػؿ 
اغمظػػا ر اغعامػػة ماتظػػا راف فػػي ا مذػػاط اظجتماعاػػة مكػػعف شػػائان غػـػ ا ػػدثا غكػػف اغمػػاركاز فػػي اغماثػػ  ظ اطاػػؽ اغرظػػر 

ا تلؾ اغذاارة بما أرما كارػت اغمكػاف اغػذي مثعػت فاػ  اغلاارػة اغزمجاػةا فابػادر إغػا باػ  اغذػاارة  اػث اػتـ شػ رما إغػا إغ
 اغرا ارا في إاطاغاا بعد أف الذر ا أا ان أ د ا عرااء في غعبة ثمار في أ د كازارم ات ممرت كارغم. 

م ماغتاز الجمرج ذي. ذكمتع اغممجمد في إاطاغاػا ب ػرض مفي اغرا ارا اإلاطاغاة اقـم رجؿ اغمافاا ا مراكي بامغ
اغذػػػاا ة بشػػػراء ذػػػاارة اغرمغػػػز رماػػػس اغ ػػػ راء بػػػداف  اغتبػػػا ي أمػػػاـ لطابتػػػ  اغمدغلػػػة ماغمذػػػتمترة مػػػاي جركرػػػز الشػػػارغي 
مػاكلافع اغتػي ظ تتػػردد بم امغػة إنػػماء م ػمر مدغاػػؿ ذػاا ي مذػػاـ اػدعا ذػػتا ارم الآظف دالػمفع اغػػذي ابادغمػا اغشػػعمر 

ات . ا طر بامغم غلعمدة إغا ماامي غب عة أااـ غق ػاء بعػض ا عمػاؿ اغمممػة فاتػرؾ لطابتػ  مػ  جػمي مػاغتاز كػي ذ
تتاب  جمغتما اغذاا اة. تشعر ماي باغملؿ فتذ ب مػ  جػمي فػي جمغػة بذػاارة اغرمغػز رماػس إغػا شػاط  "أمػاغ ي"  اػث 

نماء ماي بشكؿ فعليا فاذب اف معػان ما ػاف  تلتقي مجددان باغم مر ذتا ارم اغذي ا امؿ  ذ  اغمرة انتراـ اغ ر ة ما 
إغػػا م ػػارة تشػػب  فػػي أجمائمػػا أجػػماء اغق ػػص اغلااغاػػة فا ػػمما إغػػا  ػػدر  ماطبػػ  ثبلػػة طمالػػة علػػا شػػ تاما متجػػا ان 
لطمرة ل ػم  رجػؿ اغمافاػا بػامغم مػاغتاز. غكػف مػاي تػدرؾ لطػمرة اغممثػؼ متلشػا اثتػراب ممعػد عػمدة لطابمػا بػامغم 

غتللػػي عػػف ذػػتا ارم اغػػذي ذػػلب غبمػػا بمذػػامت  مذػػ ر  اغػػذي ظ اقػػاـم ت اداػػان غمثػػمع  مػػاـ اغػػدـ اغم تمػػؿ فػػي  ػػاؿ فتقػػرر ا
 اكتشؼ بامغم لاارتما غ .

 اػػث رشػػا د  5315أمػػا فػػي اغق ػػة اغعاغعػػة مػػف اغ ػػالـ فت ػػؿ ذػػاارة اغرمغػػز رماػػس اغ ػػ راء إغػػا "تراذػػت" عػػاـ 
نذػػػافااف أعرػػػاء اغ ػػػرب اغعاغماػػػة اغعاراػػػة اطلػػػب اغمذػػػاعدة مػػػف ذػػػادة دافػػػاش العمػػػر اغشػػػراؼع أ ػػػد رجػػػاؿ اغمقاممػػػة اغام 

اغمجتمػػ  ا مراكاػػة اغمعرمفػػة جاػػردا مالاػػت الإر راػػد بارنمػػافع اغتػػي تكػػمف فػػي طراقمػػا غمقابلػػة اغملػػؾ اغامنذػػافي باتػػر. 
اػػردا ظذػػاما اطلػػب دافػػاش اظلتبػػاء فػػي  ػػردمؽ ذػػاارتما الاغرمغػػز رماػػس اغ ػػ راءع كػػي اعبػػر اغ ػػدمد بعمػػافا فتمافػػؽ ج

w  اف تردغ  رار اغ ب مف دمف مقدمات باف اغذادة ا رذتقراطاة مرجؿ اغمقاممة اغبذاط.
w
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كاف  دا اغ الـ ثماان علا اغمذتمااف ا مرمبي ما مراكي  اف راؿ ترشا اف مػف جػمائز "ا كاداماػة اغبراطاراػة 
اؾ  لػػدااردع مأف ػػؿ ت ػػماـ مابػػس الأرتػػمري  ف ػػؿ ت ػػمار الجػػ 5311غل رػػمف اغذػػارمائاة ماغتل زامراػػة" البافتػػاع عػػاـ 

ع اغتػػي تمر مػػا "رابطػػة  مغاػػممد غل ػػ افة اغلارجاػػة"  ف ػػؿ 5311مردغذػػمفع. عػـػ فػػاز اغ ػػالـ بجػػائزة "اغكػػرة اغذ باػػة" ال
ع  ف ػػؿ 5311أنراػة الأغ ػاف راػتس أمرتػمظري مكلمػات رمرمػاف راماػػؿعا باإل ػافة إغػا ترشػاح غجػائزة "اغكػرة اغذ باػة" ال

 راتس أمرتمظريع.ممذاقا ال
غقػػد  ػػعد دالػػمف ذػػلـ اغرجمماػػة بلطػػمات ماذػػعة مذػػراعةا إذ كػػاف فػػي اغعاغعػػة ماغعشػػراف فقػػط عرػػدما اذػػت مذ علػػا 
ا تمػاـ اغمذػط اغ رػػي ماغجممػمر اغػذي بػػدأ بمقاررتػ  مػػ  مشػا ار اغذػارما اغ ررذػػاة ما مراكاػةا أمعػاؿ الجاػػرار فالاػبع مالجػػاف 

بات  اغماذعة ماغمتزاادة في فررذاا ثامػت "اغمكتبػة اغذػارمائاة اغ ررذػاة" بعػرض لػاص مارا ع مالجامس دافع. ماذتجابة غشع
 .5311 فاـ آظف دالمف عاـ 

 
 

(4) 
 

 تجـربة خـجــولة في ىـولـيــوود ...
 

شػػمد مرت ػػػؼ عقػػػد اغذػػتاراات رشػػػاطان مكع ػػػان فػػػي أعمػػاؿ آظف دالػػػمف اغتػػػي زادت مػػػف رثعػػة رجمماتػػػ  دالػػػؿ فررذػػػا 
" غلملػرج ا مراكػي الراغػؼ رالذػمفع غػص ذػابؽغعب دالمف دمر اغبطمغة في اغ الـ اغمعار ماغمشمؽ " 5311 ملارجما. ف ي

ـ اغتي  مر ا دالمف في  مغاممدا بما فاما  ماغذاراراذت الزكااؿ ماركمعا مكاف بذغؾ أمؿ عمؿ في ذلذلة ث ارة مف ا فا
 ". تكذاس عبر اغرمر" م"اغ رثة اغم قمدة"

مف عقدة شكؿ أذرا  اغكبارتافا تمامان كرجـ  مغاػممد اغشػمار الكػارؾ نابػؿع اغػذي كارػت أذرػا   كاف دالمف اعاري
اغكبارتػػاف ماغبارزتػػاف كمقب ػػي اغ رجػػاف عائقػػان فػػي بدااػػة مشػػمار  اغ رػػي اغطماػػؿ. غػػذغؾ  ػػامؿ دالػػمف دائمػػان ت طاػػة أذراػػ  

ي تجمالي إظ أرػ  عػدؿ عػف رأاػ  لمفػان مػف ع باجراء عمؿ جرا 5311" الغص ذابؽباغشعرا عـ فكر ثبؿ ت مار فالـ "
 تمكـ مذائؿ اإلعاـ.

" شل ػاة اغمجػػـر اغذػابؽ إاػػدي باػداؾ اغػذي ا ػػامؿ أف ابػدأ  اػػاة طباعاػة بعػػد غػػص ذػابؽجذجػد دالػمف فػػي فػالـ "
لرمج  مف اغذجف بعف اجد غر ذػ  عمػان شػرا ان كػي اعاػؿ زمجتػ  كراذػتاف الآف مارنراػتع مابرتػ  اغ ػ ارة. غكػف  ظػ  

عػػاعر اقػػؼ عقبػػة فػػي طراػػؽ عػػاش  اػػاة  ادئػػة ممذػػاغمة  ػػاف ابػػدأ م ػػتش اغشػػرطة مااػػؾ فاػػدم الفػػاف  ػػا لفع بما قتػػ  اغ
غقػاء اغقػبض علاػ   اعتقادان مر  بعف إادي كاف اغمذؤمؿ عف إ ابت  بعاار رػاري مرػذ ذػرمات طمالػة ماراػد اظرتقػاـ مرػ  ما 

اداؾ الجاؾ باظرسع اغراؿ مر  ظعتقػاد ـ بػعف إاػدي ثػد لػارمـ بعاة مذالةا في  اف ا امؿ شركاء شقاق  اغمجـر ماغتر ب
تتػمرع اغتعامػؿ مػ  تلػؾ اغع ػابة اغتػي ظ في آلر عملاة ذطم ثبػؿ دلمغػ  اغذػجف. ا ػطر إاػدي بػداف  اغاػعس أف اقبػؿ

دة فػػي ثتػػؿ شػػقاق  ماغتػػر مالتطػػاؼ ابرػػة إاػػديا فػػا اجػػد مػػاذان ذػػما م ػػتش اغشػػرطة مااػػؾ فاػػدم طلبػػان غلمذػػاعدة ظذػػتعا
w ابرت . 
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ع الاغمكتػب اغكػاعمغاكي OCIC" جػائزة ممرجػاف "ذػاف ذباذػتااف اغذػارمائي اغػدمغي" مجػائزة الغػص ذػابؽراؿ فالـ "
 اغدمغي غلذارماع اغتي كارت مف ر اب اغملرج ا مراكي الراغؼ رالذمفع.

عػػف الرممػػي  فػػي اغمثػػت اغػػذي تػػاب  فاػػ  دالػػمف  ااتػػ  اغممراػػة ماغشل ػػاة ب ػػمرة طباعاػػة مراج ػػة بعػػد ار  ػػاغ 
شراادرع مزماج  مف الراتاغيعا كارت الشراادرع ثػد مػرجت بعمثػات ع ػابة رتاجػة ار  ػاغما عػف دالػمفا غكرمػا غـػ تذتذػلـ 

. 5311غلم دة ممجػدت غر ذػما اغعػزاء بزماجمػا مػف اغممعػؿ ماغملػرج اغتل زاػمري ماغمذػر ي ا غمػاري ال ػاري مػاافع عػاـ 
" مارػػػدراؾع م"5310" الابرػػػة اغرثاػػػبمراػػػة مأفػػػاـ أغماراػػػة أ ممػػػا فػػػالـ "شػػػارؾ المػػػاافع فػػػي بطمغػػػة عػػػدة مذلذػػػات تل زا

ع 5318" الاغمػػػػػرمب مػػػػػف  ػػػػػ اراع م"5311" الجرػػػػػراؿ اغشػػػػػاطافع م"5310" الرػػػػػرثص علػػػػػا ثػػػػػمس ثػػػػػزحع م"5310ال
ع منار ػػا. كمػػا اجتمػػ  مػػ  دالػػمف فػػي 5315" الغعبػػة اغقتػػؿع م"5315" الرػػافمرة اغ اػػاةع م"5311" العا ػػ ة فػػي كػػعسم"

 ع.5311" الترؽ باراس؟ ؿ ت فالـ "
غـ تعف اغظػرمؼ اغ ػعبة اغتػي مػرجت بمػا الشػراادرع عػف مما ػلة مذػارتما اغ راػة ماذػتمرت  ػمرتما باغتػعغؽ 
علػػا اغشاشػػة اغ  ػػاة مظذػػاما فػػي فررذػػا. فقػػد اشػػتركت الشػػراادرع فػػي بطمغػػة أفػػاـ عداػػدة بعػػد رجا مػػا فػػي فػػالـ 

"  بابػػي غابػػد" غػػػ الغمتشػػارم فاذػػكمرتيع م"91بمكاشػػام الػػزع م"" غػػػ الأمرذػػمف م اغم اكمػػة"ا بمػػا فامػػا فػػالـ "كراذػػتاف"
" اغجػػػػار اغطاػػػػب ذػػػػاـ" م"اغج ػػػػاـع م"5319" الاغكاردارػػػػاؿ؛ م فػػػػالـ "5310جماعمػػػػا  ػػػػادرة فػػػػي  -" رػػػار مجلاػػػػدم"
" مػػػ  الماشػػػاؿ 1اغمدلرػػػة رثػػػـ فػػػالـ اغملػػػرج اغ ررذػػػي الجػػػاف شػػػابمع "ع م 5311" الاغ ػػػلاب اغمعقػػػمؼع م"5311ال

 ع.5311باكمغيع ال
*   *   * 

أثاـ دالمف م  زمجت  الراتاغيع لاؿ فترة مجمد  في اغمظاات اغمت دة في شقة ذكراة فالرة تق  فػي مرطقػة 
"با رغي  الز" اغتي اقطرما كبار اغ رػاراف ماغمشػا ار ما عراػاء. مذات اػمـ   ػلت  ادعػة معذػاماة باغرذػبة غػدالمف 

 -دع فػػػي أ ػػػد شػػمارع "با رغػػػي  الػػػز"ا فػػػار طر ثلػػػب دالػػػمف عرػػدما ثامػػػت ذػػػاارة مذػػػرعة بػػػد س كلبػػ  اغمػػػدغؿ البلارػػػ
 زرػػان علػػا كلبػػ . مفػػي مذػػاء ذغػػؾ اغاػػمـ كػػاف دالػػمف مزمجتػػ   –اغمعػػرمؼ بمغعػػ  باغ امارػػات مل م ػػان اغكػػاب 

الراتاغيع اذتعداف ظذتقباؿ بعػض اغمػدعماف إغػا   ػؿ أعػدج اغزمجػاف إلثامتػ  فػي شػقتمماا غكػف اغ ادعػة اغتػي ر ػؽ 
مف جعلتمما اؤجاف ذغؾ اغ  ؿ  زران علا فراث . مفي اغامـ اغتاغي ذارع مكاؿ أعمػاؿ اغممعلػة الجػاف فاما كلب دال

فمرداع با داء دالمف كلب رعاة أغماري اذم  الشارغيع مف باب اغمماذاة كي اتمكف دالمف مف رذااف كلب  البلاردع. 
إغػا مجممعػة كابػ  فػي مزرعتػ  بػػ "دمشػي"  مثد ألذ دالمف مع  اغكلب اغجداد في ر لة اغعمدة إغا فررذا مأ ػاف 

 كلبان.  58ماغتي م ؿ عدد ا في بعض ا  ااف إغا أكعر مف 
تػػاب  دالػػمف اغعمػػؿ مػػ   مغاػػممد  ػػاف شػػارؾ فػػي بطمغػػة فػػالـ  ربػػي مقتػػبس عػػف رمااػػة بقلػـػ الجػػاف ظرت ػػيع ثػػاـ 

اغ رثػػػة عرػػػماف " 5311 ػػػادر فػػػي بالراجػػػ  المػػػارؾ رمبذػػػمفع مكتػػػب اغذػػػارارام الرالذػػػمف ناػػػدار ع.  مػػػؿ  ػػػذا اغ ػػػالـ اغ
" مغعب فا  الأرتمري كمافع اغدمر اغرئاذي بشل ػاة فػاح فررذػي اػدعا راذػب ي تطػمع فػي اغجػاش مترفػ  إغػا اغم قمدة

أف أ ػػبح  ػػابطان برتبػػة مقػػد ـ لػػاؿ اشػػتراؾ فررذػػا فػػي اغ ػػرب اغمردم ػػاراة م  ػػار اغقػػمات اغ ررذػػاة فػػي "داػػاف باػػاف 
عػداد ـ غا ػب ما  فم". عـ اجري إرذاؿ راذػب ي إغػا اغجزائػر بمممػة تشػكاؿ مجممعػة مػف اغمجرػداف ا نػرار متػدرابمـ ما 

wم ػػدة ثتاغاػػة لا ػػة ُا ذػػب غمػػا أغػػؼ  ذػػاب. اقػػـم راذػػب ي بزاػػارة مذػػاعد  اغرقاػػب إذػػكافاار الآظف دالػػمفع اغػػذي تػػرؾ 
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لػػر فمػػم  ػػابط دمػػث ا لػػاؽ اغجػػاش بػػداف  اإل بػػاط مػػف اغ ػػرب اغػػدائرة اغتػػي ظ مذػػمجغ غمػػا. أمػػا مذػػاعد راذػػب ي اآل
اػػدعا بماذػػ ارامس المػػمراس رمراػػ ع غكػػف ذػػلمك  اغظػػا ر ال ػػي مراء  ثلػػب ذػػ اح مػػتعطش إلراثػػة اغػػدماء علػػا أرض 
اغمعركة. اتعرؼ راذب ي علا أرملػة جرػراؿ كػاف غػ  شػعف كباػر ماقػ  فػي نراممػا فتقطػ  غػ  معػدان بعرمػا ذػتقبؿ بػ  زمجػان 

اغ ػػالـ بمشػػا د ثماػػة فػػي ماػػداف اغمعركػػة باإل ػػافة إغػػا أداء دالػػمف اغرائػػ  مظمػػمر  إذا عػػاد مرت ػػران مػػف اغمعركػػة. تماػػز
 الكلمداا كارداراغيع في اغ الـ أا ان بشل اة العائشةع.

مػػ  أف دالػػمف كػػاف فػػي تلػػؾ اغ تػػرة مقتررػػان بػػػ الراتػػاغيعا إظ أرػػ  غػػـ اتمثػػؼ عػػف م امراتػػ  مػػ  اغجػػرس اغلطاػػؼ 
بػؿ مكعرػ  بػذغؾ اػردد  ػدا أدمار شل ػاات  اغذػارمائاة فػي  ااتػ  اغماثعاػة.  ماغتي ابدم أف ظبدااػة أم رمااػة غمػاا

فدالمف اغذي اتمت  بذ ر ظُاقامـا ظاذتطا  أا ان أف اقامـ ذ ر اغرذاء. ممفقان ظعترافػ  اغشل ػيا فارػ  اعشػؽ 
بعض أفامػ  فػي "اغمرأة" بكؿ أغمارما مأشكاغماا م ي اغتػي تشػكؿ م ػدر اإلغمػاـ فػي فرػ . فلػاؿ ت ػمار دالػمف غػ

 مغاػممدا أثػػاـ عاثػػة نراماػػة عػػابرة مػػ  اغممعلػػة ا مراكاػػة اغجمالػػة الآرجػػي داكرذػػمفعا اغتػػي اعترفػػت فػػي مػػذكراتما 
بتلػػؾ اغعاثػػة مػػ  دالػػمف مناػػر  مػػف أغمػػ  رجػػمـ  مغاػػممد فػػي تلػػؾ اغ تػػرةا أمعػػاؿ الإغ ػػاس براذػػليع مالفرارػػؾ ذػػراتراع 

 مالكاري نرارتع مالرمؾ  دذمفع منار ـ.
   **   * 

تعامرػػان آلػر بػػاف آظف دالػػمف م ػار  ا فػػاـ اغ ررذػػي اغمبػدع الراراػػ  كلامػػافع اغػذي غػـػ ا اغ ػػ   5311شػمد عػػاـ 
اغ ػظ  كرظرائػ  مػػف اغملػرجاف اغ ررذػااف فػػي تلػؾ اغ تػػرة مػف  اػث تذػػجاؿ أرثػاـ كباػػرة علػا شػباؾ اغتػػذاكر فػي أفامػػ . 

ػػ  ر ػػم  ػػراعة  ع كارػػت فػػي5331 – 5351مػػ  أف دراذػػة الراراػػ  كلامػػافع ال مجػػاؿ فػػف اغعمػػارةا إظ أف ا تمامػػ  تمجج
ا فػػاـ مأم ػػا اغر ػػؼ اغعػػاري مػػف عقػػد اغعاعاراػػات فػػي ت ػػمار ا فػػاـ اغتذػػجالاة فػػي بعػػض بلػػداف اغشػػرؽ ا مذػػط 

فراقاػػػا. ف ػػػي  أم ػػػا الكلامػػػافع فتػػػرة طمالػػػة رذػػػباان فػػػي اغػػػامف مػػػ  عػػػاغـ اآلعػػػار اغ ررذػػػي الجػػػمؿ بػػػارتمع لػػػاؿ  5399ما 
ع رجا ػان بػا ران 5311" المعركػة اغذػكؾ اغ داداػةلـ معػائقي عػف اغػامف. عـػ  قػؽ أمؿ أفامػ  اغرمائاػة اغطمالػة "ت مار فػا

مف اغرا اة اغتجاراةا متماغت بعػد ا رجا اتػ  م  ػد اغعداػد مػف اغجػمائز مأ ػبح مػف أبػرز مأرجػح اغملػرجاف اغ ررذػااف 
 ع. 5310" الأغعاب ممرمعةل م ان بعد إ دار فالم  "

" اغػػػذي  ػػـػ ثائمػػػة طمالػػػة مػػػف رجػػػـم اغذػػػارما مرػػػاؿ ترشػػػا ان غجػػػائزة  ػػػؿ ت تػػػرؽ بػػػاراس؟لمػػػ  اغمل مػػػي "غكػػػف فا
ع  ف ػؿ 5319ع  ف ؿ إدارة فراة مداكمر مأف ؿ ت مارا باإل افة إغا ترشػاح "اغكػرة اغذ باػة" ال5319ا مذكار ال

تجدر اإلشارة إغا أف ممذػاقا اغ ػالـ اغتػي ممذاقا الممراس جارعا أل ؽ إل اثان كباران نار متمث  علا شباؾ اغتذاكر. م 
أغ مػا اغمل ػف المػمراس جػارع ت مغػػت فامػا بعػد إغػا أنراػػة مطراػة مشػممرة  ػاف أ ػػاؼ المػمراس فاػداظفع اغكلمػات إغػػا 

 اغل ف مثامت ب رائما اغمطربة اغ ررذاة اغشمارة الماراي ماتامع.
شػارؾ دالػمف فػي بطمغتػ  كػؿ مػف الفررذػاس ماغػذي  5311" اغ ادر عاـ  ؿ ت ترؽ باراس؟كتب ذارارام فالـ "

فمرد كمبمظع مالنمر فاداؿع رقان عف كتاب مػف تػعغاؼ الظري كػمغارزع مالدمماراػؾ ظبااػرع. أمػا إرتػاج اغ ػالـ فكػاف جمػدان 
فػي اغمثػت اغػذي كارػت فاػ   5311أمراكاان مشتركان. تبدأ أ ػداث اغ ػالـ فػي أمالػر اغ ػرب اغعاغماػة اغعاراػة عػاـ  –فررذاان 

اراس علػػا مشػػؾ اغت راػػر مػػف جارػػب اغ ل ػػاءا مباغت داػػد عرػػدما اقػػـم  تلػػر بتكلاػػؼ اغجرػػراؿ داتػػراتش فػػمف شػػمغتاتز بػػ
الجاػػرت فػػرمبع بقاػػادة اغقػػمات ا غماراػػة فػػي بػػاراسا مامجػػ  إغاػػ  أمامػػر  ػػرا ة مما ػػ ة  ػػمؿ  تماػػة إ ػػراؽ اغمدارػػة 

بادتما باغكامؿ إذا اثتربت ثمات اغ ل اء مف تلممماا أم في w اؿ غـ اتمكف اغجرػراؿ شػمغتاتز مػف اغذػاطرة علػا بػاراس  ما 
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في  مء اغر اؿ اغشرس اغذي أبدتػ  ف ػائؿ اغمقاممػة اغ ررذػاة ظذػتعادة اغذػاطرة علػا اغمدارػة. غكػف اغجرػراؿ شػمغتاتز 
د مبعد ت كار طماؿ م راع ر ذػي ألاثػي مراػر مػ  ذاتػ  اػرفض اإلذعػاف  مامػر ثائػد   تلػر  رػ  اػدرؾ أف ا غمػاف ثػ

لذػػرما اغ ػػرب ظ م اغػػة مػػف جمػػةا م رػػ  ظارنػػب بػػعف اذػػجؿ اغتػػاراو اذػػم  علػػا أرػػ  ذغػػؾ اغبربػػري اغػػذي أ ػػرؽ مدارػػة 
باراس اغعراقة م  أر  اتلقا إاعازان مباشران مف أغ راد امدؿ اذكر  بم ار أمغئؾ اغػذاف ارف ػمف اظر ػااع  مامػر  تلػر. 

علػا  ػذا اغجارػب اإلرذػاري اغمػؤعر مذػط أكعػر اغ ػراعات اغاإرذػاراة ممف  ذا اغمرطلؽ اركػز اغملػرج الراراػ  كلامػافع 
 في اغتاراو اغ داث. 

غقد  امؿ الكلامافع اتباع اغتذلذؿ اغتارالي في أ داث اغ الـ  اف ارفض الأازرمامرعا رئاس ثػمات اغ ل ػاءا دفػ  
رذػي الغكراػؾع مػف جمػةا مارت ا ػة ثمات  غت رار باراس رظران غل ػ مط اغتػي تعػرجض غمػا مػف جارػب اغقائػد اغعذػكري اغ ر 

اغمقاممة اغتي ارػدغعت فػي بػاراس مػف جمػة عاراػة. غكػف اغجرػراؿ ا غمػاري الفػمف شػمغتاتزع تجرػب ممافػاة ثاادتػ  اغعلاػا فػي 
أغماراا بعاة ت ا اؿ عف اغمقاممة كي ارقذ بػاراس مػف عمػؿ ارتقػامي م تمػؿ اػؤدي إغػا تػدمار ا تػدماران شػامان فػي  ػاؿ 

لر إغا تمجا   ربة عذكراة ما قة ك الة بابادة اغمدارػة. م رػا اػعتي دمر اغقر ػؿ اغذػمادي اغػذي اتػدلؿ غجعت ثاادة  ت
فػػػي اغق ػػػاة ماػػػؤازر اغجرػػػراؿ الفػػػمف شػػػمغتاتزع فػػػي  ػػػراع  اغػػػداللي بػػػاف الفػػػمف شػػػمغتاتزع "اإلرذػػػاف" مالفػػػمف شػػػمغتاتزع 

بػػاراسا ذػػماء مػػف جارػػب اغقػػمات ا مراكاػػة أم  "اغجرػػراؿ اغرػػازي". كمػػا أف اغ ػػالـ ظ اركػػز فقػػط علػػا اغجمػػة اغتػػي ذػػت رر
رمػػا اذػػلط اغ ػػمء أا ػػان علػػا اغمرافذػػة اغم تدمػػة دالػػؿ  ػػ مؼ اغمقاممػػة ذاتمػػا اغتػػي ارقذػػمت إغػػا فػػراقاف.  اغ ررذػػاةا ما 
فاغ راؽ اغمؤاػد غلجرػراؿ الدا ػمؿع كػاف  ػد ارت ا ػة اغمقاممػةا فػي  ػاف اعتقػد اغ راػؽ اغمػرتبط باغشػامعااف أرػ  ظبػدج مػف 

مػػة شػػعارات اغمقاممػػة إغػػا أفعػػاؿ علػػا أرض اغماثػػ . مثػػد  ػػامؿ الدا ػػمؿع اغت لػػب علػػا  ػػذا ا عػػر اغشػػامعي لػػاؿ ترج
ت رار باراس مبعد ا اعتقادان مر  بعف اغشامعااف كارما الططمف غلذاطرة علا باراس في اغمر لة ا مغا ممف عـ علػا 

 فررذا بعكملما.
الـ اغ ربػػػي اغتػػػارالي اغمل مػػػي كػػػارما مػػػف رجػػػـم اغذػػػارما اغ ررذػػػاة إف جماػػػ  اغممعلػػػاف اغػػػذاف ظمػػػرما فػػػي  ػػػذا اغ ػػػ

ما مراكاػػة ما غماراػػة. فمػػف أغماراػػا شػػارؾ اغممعػػؿ الجاػػرت فػػرمبع بػػدمر اغبطمغػػة اغرئاذػػي بشل ػػاة اغجرػػراؿ ا غمػػاري 
ز ثػػد مافتػػ  شػػمغتاتز مال ػػارس ماذػػمرع بػػدمر أغ راػػد اػػمدؿ منار مػػا أا ػػان. متجػػدر اإلشػػارة إغػػا أف اغجرػػراؿ فػػمف شػػمغتات

اغمراة بعد عرض اغ الـ ب ترة ث ارةا في  اف تـ إعداـ الأغ راد امدؿع بعد م اكمت  في رمرمبرغ. كما شػارؾ مػف أغماراػا 
 بدمر اغماـز فمف أرراـ. –زمج الرممي شراادرع اغجداد  –أا ان ال اري ماافع 

ؾ شػاباف دالمػػا مالجػاف بػمؿ بلمرػػدمع أمػا ثائمػة اغممعلػػاف اغ ررذػااف فت ـػ بػػاف رجمممػا آظف دالػمف بشل ػػاة جػا
بشل اة باارم مالجاف باار كاذؿع بشل اة اغماـز  رري كارشر مالإاػؼ ممرتػافع بشل ػاة اغرثاػب مارذػاؿ باػزااف 

جمػػاعمـ غعبػػما دمر رجػػاؿ اغمقاممػػة اغ ررذػػاةا باإل ػػافة إغػػا الذػػاممف ذػػارمرا ع بػػدمر  ػػا بة اغمقمػػا مالجػػاف غػػمي  –
جا في  اف ظمرت الغاذلي كارمفع بدمر امػرأة ت ػامؿ عبعػان إطػاؽ ذػراح زمجمػا لشػاة أف تررتتاافع بدمر اغكابتف ذار 

 اقـم اغرازامف برقل  إغا أغماراا ثبؿ اظرذ اب ا غماري مف باراس.
أمػػػا اغممعلػػػمف ا مراكاػػػمف فػػػي اغ ػػػالـ فكػػػاف باػػػرمـ الكاػػػرؾ دمنػػػاسع بػػػدمر اغجرػػػراؿ بػػػاتمف مالنلػػػاف فػػػمردع بػػػدمر 

برت ذتاؾع بػدمر اغجرػراؿ ذػابار مالأرتػمري باركرػزع بػدمر اغرثاػب ا مراكػي مارف مالأمرذػمف مالػزع اغجرراؿ برادغي مالرم 
بػػدمر اغقر ػػؿ اغذػػمادي فػػي بػػاراس اغػػذي اتػػمغا اغم ام ػػات بػػاف اغرػػازااف ماغمقاممػػة اغ ررذػػاة ثبػػؿ م ػػمؿ فلػػمؿ ثػػمات 

اغتػي غعبمػا  ػار  ا فػاـ اغكباػر الأمرذػمف مالػزع فرثة فررذا اغ رجة بقاادة اغجرراؿ الفالاب غكراؾع. كاف ذغؾ أ د ا دمار 
w بمدؼ جم  ا مماؿ اغازمة غتر اذ مشاراع  اغذارمائاة.
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كمػػا غجػػع اغملػػرج الراراػػ  كلامػػافع إغػػا اذػػتعماؿ مقػػاط  إلباراػػة معائقاػػة م ػػمرة مزجمػػا فػػي اغ ػػالـ بمرتمػػا 
ف تذػػػجاان  قاقاػػان عػػػف مثػػػائ  تلػػػؾ اغبراعػػة غازاػػػد مػػػف م ػػداثات  غدرجػػػة تجعػػػؿ اغمت ػػػرجاف اشػػعرمف بػػػعرمـ اشػػػا دم 

اغمر لة ظذاما أف ت مار اغ الـ جػرا بػا باض ما ذػمد باذػتعراء لاتمتػ  اغملمرػة. كمػا رجػح الكلامػافع فػي إبػراز 
 ".  ؿ ت ترؽ باراس؟ مرة أ اغي باراس كرجمـ  قاقااف غ الم  "

تكذػػاس عبػػر المااكػػؿ نػػمردفع " أا ػػانا اشػػترؾ آظف دالػػمف فػػي بطمغػػة فػػالـ اغملػػرج 5311مفػػي  مغاػػممد عػػاـ 
"ا مذجان بذغؾ أمؿ دمر اؤدا  فػي أ ػد أفػاـ رعػاة اغبقػر ا مراكاػة الاغكػامبميع  اػث ظمػر بشل ػاة أرذػتقراطي اغرمر

إذباري مذػاـ اػدعا دمف أرػدراا باغػدزار. ابػدأ اغ ػالـ باثامػة   ػؿ زفػاؼ فػي غمازاارػا غلعرمذػاف دمف أرػدراا باغػدزار مفابػي 
اري فمرذاثعا غكف مراذـ اغزفاؼ تتمثؼ فجػعة غػدا م ػمؿ اارذػي كمتػؿ الذػتامارت أردرذػفع مأثربائػ  آف راالمر الرمزم

اغذاف اشكلمف م دة مف ذاح اغ رذاف ا مراكي بقاادة اغكابتف رمدري ذتامبذمف الباتر نرا زع ابف عـػ اارذػي كمتػؿ. 
دارتػػ  مػػف ثبػػؿ اغقا ػػي مم ػػامي اغػػدفاع بمػػا أف عػـػ تتطػػمر ا  ػػداث عرػػدما ُاػػتمـ دمف أرػػدراا الدالػػمفع بقتػػؿ كمتػػؿ متػػتـ إ

 اغم دمر كاف شقاقمما. 
المذ دمف أردراا باغ رار علا أف التقػي بلطابتػ  فابػي آف علػا جارػب اغرمػر فػي تكذػاس بمػا أف عائلتمػا أرذػلتما 

بقػر ذػاـ غالتباء في تكذاس راعما ارذا اغراس تلؾ اغ  ا ة. مفي طراػؽ ر لػة فابػي آف إغػا تكذػاسا اقػـم راعػي اغ
بمذػاعدتما  -اغػذي اتمتػ  بػرمح دعابػة مماػزة  - مغاز الداف مارتفع ممذػاعد  اغمرػدي ا  مػر كرمرػؾ الجػمي باشػمبع 

فػػي عربػػة اغقطػػار اغػػذي اقلمػػا إغػػا مجمتمػػا فػػي تكذػػاس. عػـػ ا تػػرؽ عرمػػا ذػػاـ  ػػمغاز مارطلػػؽ مػػ  مذػػاعد  كرمرػػؾ غرقػػؿ 
ف طراػػؽ اغم ػػادفة بػػدمف أرػػدراا مترشػػع بارممػػا عاثػػة عدائاػػة شػػ رة مػػف اغبرػػادؽ إغػػا بلػػدة "ممكاذػػاف فاتػػس" فالتقػػي عػػ

ظذاما عردما ا بح ذاـ  مغاز م تمران بلطابة دمف أردرااا فابي آف. متزداد ا ممر تعقادان  اف اقـم دمف أردراا بارقػاذ 
اغبػاض غكػف ذػػاـ  فتػاة مػف اغمرػمد اغ مػر تػػدعا غمراتػا التارػا أمممرػتع اغماربػة مػػف ثبالتمػا اغتػي ت ػامؿ شػف نػػارات علػا

  مغاز مدمف أردراا ارج اف ب دج تلؾ اغمجمات. 
"ا اغػذي غػـ اماػز  عػف ذػما  مػف أفػاـ رعػاة اغبقػر تكذاس عبر اغرمرمف أكعر اغمشا د اغمعارة غا تماـ في "

إظ ت مار اغ الـ اغرائػ  اغػذي ر ػذ  الراذػؿ ماتػيع باشػراؼ اغملػرج المااكػؿ نػمردفعا ذغػؾ اغمشػمد اغػذي ت ػؿ فاػ  
  ػػداث إغػػا ذرمتمػػا  ػػاف اعػػـز دمف أرػػدراا الدالػػمفع مذػػاـ  ػػمغاز الداػػف مػػارتفع علػػا اغػػدلمؿ فػػي مبػػارزة غكػػف ا

اغػرجلاف ظاتم ػاف إغػا ثػػرار فامػا إذا كػاف ارب ػي علاممػػا إجػراء اغمبػارزة باغطراقػة اغرذػػماة اغتقلاداػة ال اػث اقػػؼ 
مات باتجػا اف معاكذػاف ممػف عػـ اظغت ػات اغمتبارزاف مظمر كػؿ مرممػا اماجػ  ظمػر اآللػر عػـ اتقػدماف عشػر لطػ

طاؽ اغرار مف مذدذامماع؛ أم تر اذ اغمبارزة علا أذلمب رعاة اغبقر ال اث اقؼ اغمتبارزاف مجمان غمج   بذرعة ما 
فػػي رمػػااتي طراػػؽ م ػػدد ماتقػػدماف بمػػدمء باتجػػا  بع ػػمما اغػػبعض ممػػف عػػـ اذػػ باف مذدذػػامما بذػػرعة ماطلقػػاف 

 اغرارع.
(5) 

 
 ...فـرنسـا ودة إلىالعـ
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ابػػدم أف جمػػمد دالػػمف اغراماػػة إغػػا ترذػػاو اذػػم  فػػي  مغاػػممد غػـػ ت لػػح كمػػا لطػػط غمػػا ثبػػؿ م ادرتػػ  إغػػا اغمظاػػات 
اغمت ػدةا مػا دفعػ  غلعػمدة إغػا جممػمر  اغ ررذػي  اػث اتذػعت شػعبات  أكعػر مػف ذي ثبػؿ بظمػمر  فػي عػدة أعمػاؿ بػدأ ا 

" غدا إ دار اغ ػالـ فػي اغمظاػات اغمت ػدةع. تمجػ  اغم امرة ا لارةأم "" الاغم امرمفب الـ اغم امرات اغلطاؼ " 5319في 
ما ػط ب معػ  زمجتػ  الراتػاغيع فػي  ػذ   5311دالمف إغا إفراقاا مف أجؿ ت مار  ذا اغ الـ فػي شػمر تشػراف ا مؿ 

 اغر لة كي ابقا ثرابان مف أذرت ا مل م ان ابر  الأرتمريع اغم بب إغا ثلب .
" كاػػؼ اتعػػرض اغ ػػداقاف اغم ػػامراف مػػارم الآظف دالػػمفع مرمظرػػد الغارػػم فرتػػمراع إغػػا مقلػػب اغم ػػامرمفاذػػرد فػػالـ "

ذػػالف اكلػػػؼ مػػػارم لذػػارة رل ػػػت  غقاػػػادة اغطػػائرة فػػػي  ػػػذا اغ ػػالـ اغػػػذي أدا فاػػػ  الآظف دالػػمفع دمر اغبطمغػػػة اغرئاذػػػي 
ع اغػػذي اعػػمد 0115 – 5395متػػمغا إلراجػػ  مكتابػػة ر ػػ  اغذػػارمائي اغملػػرج اغ ررذػػي اغمعػػرمؼ الرمبػػرت إرراكػػمع ال

عا بطمغػػػة الفالاػػػب رماراػػػ ع مالرممػػػي 5391" الاغبردثاػػػة اغقدامػػػةم ػػػم ملػػػرج فػػػالـ " –أ ػػػل  إغػػػا عائلػػػة إاطاغاػػػة ممػػػاجرة 
 شراادرعا اغ ائز علا جائزة ذازار اغ ررذاة غلذارما. 

ـ طػػائرة نػػارؽ فػػي ابػػدأ اغ ػػالـ عرػػدما اػػعتي بعػػض معػػارؼ اغ ػػداقاف مػػارم مرمظرػػد غارقلػػما إغاممػػا لبػػر مجػػمد  طػػا
اغب ػػر ثباغػػة ذػػما ؿ اغكمر ػػم مبػػعف تلػػؾ اغطػػائرة كارػػت با ذػػاس ت مػػؿ كرػػزان عمارػػان. ارطلػػؽ اغم ػػامراف غلععػػمر علػػا تلػػؾ 
اغ رامة مترافقمما في  ذ  اغر لة فرارػة فاشػلة تػدعا ظتاتاػا الجمارػا شػامكمع اغتػي تعاملممػا معاملػة ألماػة. عـػ ال ػؽ بمـػ 

ا ا إغػػا علممػـػ ربػػع مجػػمد اغكرػػز بػػاف  طػػاـ اغطػػائرة اغ ارثػػة فػػي ثعػػر اغم ػػاط. ابػػدأ مػػارم بعػػض اغم تػػاغاف اغػػذاف اترػػ
مرمظرػػد باذػػتلراج ثطػػ  اغ طػػاـ فػػي  ػػاف تلجػػع ظتاتاػػا إغػػا  ػػر  مر متػػات فراػػة مػػف  طػػاـ اغطػػائرة مت لػـػ بشػػراء ثلعػػة 

ة غكػف ر لتممػا ب ػ بة  لمة ثدامة علا شاط  "برمفارس". عـ اكتشؼ اغم امراف أف ث ػة اغكرػز غاذػت ذػما لدعػ
 اغ رارة ظتاتاا تعكس طممح اإلرذاف م ب  اذتكشاؼ كؿ ما  م جداد.

*   *   * 
علػػا لل اػػة عاثػػة عاط اػػة ثماػػة جعلػػت  5311إف اغعاثػػة اغزمجاػػة بػػاف دالػػمف مالراتػػاغيع اغتػػي بػػدأت فػػي رباػػ  

لذت ت قد براقما في ظؿ اغلافػات اغتػي دالمف اتللا عف م بمبت  ملطابت  اغذابقة الرممي شراادرع  جؿ الراتاغيعا أ
أعرػػػػاء مجمد مػػػػا فػػػػي مرتجػػػػ  "ذػػػػارت ترمباػػػػ ". فاغلافػػػػات  5311زادت  ػػػػدجتما بػػػػاف اغػػػػزمجاف ل م ػػػػان فػػػػي  ػػػػاؼ 

رمػػا كارػػت ثائمػػة بارممػػا مرػػذ أف ذػػافر اغعرمذػػاف إغػػا  ماغمشػػا رات اغتػػي عػػارت بػػاف دالػػمف مالراتػػاغيع غػـػ تظمػػر فجػػعة ما 
اغعذؿا إظ أف دؼء اغعاثة بارمما كػاف اط ػا دائمػان علػا اغجمارػب اغذػلباة فػي  ااتممػا  اغمظاات اغمت دة غق اء شمر

اغشل اة مل م ان في أمؿ ذرتاف مف اغزماج. غكف ابدم أف  ذ  اغلافػات اغمتكػررة ماغتػي دارت علػا ا رجػح  ػمؿ 
 اغعاثةا مرذرة بارماار ا اغمشاؾ. رنبة الراتاغيع باغتمعاؿ مرفض دالمف غمذ  اغ كرة أدجت في اغرمااة إغا فتمر تلؾ 

فقػػد التلػػؼ اغزمجػػاف  ػػمؿ أمػػمر عداػػدةا ممرمػػا علػػا ذػػباؿ اغمعػػاؿ مغػػ  دالػػمف با ذػػل ةا كاغمذدذػػات ماغبرػػادؽا 
اغتػػي نطػػت جػػدراف إ ػػدا نػػرؼ مرزغػػ ا م ػػم أمػػر غػـػ ًاػػُرؽ كعاػػران غػػػ الراتػػاغيع اغتػػي ألبػػرت رجػػاؿ اغ ػػ افة ذات مػػرة أف 

مف ا ذل ة في مرزغ  علا ذباؿ اغممااة م  أر  كاف ا امؿ دائمػان إركػار  ػذا ا مػر علرػان.  زمجما اقتري مجممعة كبارة
مثاغت الراتاغيع  مؿ ذغؾ  "إر  الجع إغا اغمماربة في كعار مف ا  ااف إزاء أممر   ارة  ر  امقت ثػمؿ اغ قاقػة عرمػا 

  "... 
اة الفػػػػرارس رمشع  ادعػػػػة  ػػػػ ارة تتعلػػػػؽ معػػػػف  ػػػػمس دالػػػػمف با ذػػػػل ةا ًرًمت اغ ػػػػ  اة ماغذاراراذػػػػت اغ ررذػػػػ

wبمذدس كاف دالػمف ثػد أ  ػر  معػ  مػف اغاابػاف بطراقػة ناػر شػرعاة. فقػد شػارؾ زمجمػا اغمرػتز اغذػارمائي الجلبػرت دم 
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بتظػػا رة أذػػبمع اغذػػارما اغ ررذػػاة فػػي طمكاػػما  اػػث تمغػػت اغلطػػمط اغجماػػة اغ ررذػػاة  5319نمغدشػػمادتع فػػي راذػػاف 
ممجمت اغدعمة إغا بعض اغرجـم اغ ررذػااف غ  ػمر ذغػؾ اغممرجػاف اغذػارمائي اغمرعقػد فػي  ترظاـ مرعااة تلؾ اغتظا رة

 اغااباف مكاف باف اغمدعماف آظف دالمف مالفررذما ترمفمع مالفررذماز برامفع مالماري ظفمرا ع منار ـ. 
جر اابػاري م لػي مػف لاؿ فترة اظذترا ة باف عرمض اغممرجافا مجج   ؤظء اغذارمائامف اغ ررذامف اغدعمة غتػا

فردؽ "أمار تاكاراما" ماشترما مر  بعض اغ لػي اغم ػرمعة مػف اغلؤغػؤ علػا اغػرنـ مػف ثلقمـػ إزاء ا تمػاؿ اكتشػاؼ مجػمد 
تلؾ اغآلغ  فػي  ػمزتمـ مػف ثبػؿ ذػلطات اغجمػارؾ فػي اغمطػار. غكػف  ػذا اغقلػؽ ت ػمجؿ إغػا لػمؼ فظاػ  عرػدما ألبػر ـ 

از علػػا إعجابػػ  مبعرػػ  ذػػاعلؽ  ػػذا اغمذػػدس علػػا  ػػزاـ ذػػرماغ  ت ػػت اغمعطػػؼ دالػػمف بعرػػ  اشػػترا مذدذػػان ااباراػػان  ػػ
مذا  ػػر  معػػ  لػػاؿ ر لػػة اغعػػمدة إغػػا بػػاراس. ارتعػػػدت فػػرائص زمػػاء دالػػمف غمػػذا ا مػػر مغػـػ ت لػػح جمػػػمد الرمشع 

رؾ اغمطػارا مالبرامفع في إثراع دالمف غلعدمؿ عف ثرار . أما دالمف فقػد بػدا  ادئػان تمامػان غػدا م ػمغ  إغػا ذػلطات جمػا
مربما كاف اغذبب في ذغؾ اعتماد  علا شمرت  مابتذػامت  اغذػا رة. مباغ عػؿ  ػدؽ  ػدس دالػمفا إذ غـػ ازعجػ  ممظ ػم 
اغجمػػارؾ بػػعي ذػػؤاؿ. مأكػػدت الفػػرارس رمشع مػػدا مغػػ  دالػػمف با ذػػل ة ماغمافاػػا فػػي تلػػؾ اغ تػػرة مثاغػػت إرػػ  كػػاف ا ػػب 

 اة كما في أدمار  علا اغشاشة."تذمجؽ طعـ" اإلعارة ماغتشماؽ في  اات  اغماثع
*   *   * 

" ذافر دالمف م  الراتاغيع إغا أمذػترداـ  ربعػة أاػاـ عـػ اغرجؿ اغذاممرايمثبؿ ت مار فالـ " 5319آب  01في 
عاد بعد ا اغزمجاف إغػا بػاراس مغكػف ب اغػة التل ػت تمامػان عػف ر لػة اغم ػادرةا مذػجلة بػذغؾ بدااػة اغرمااػة فػي  ااتممػا 

بعاػػدان عػػف مذػػام  مأرظػػار رجػػاؿ اغ ػػ افة  5319آب  01د بػػدأ دالػػمف إجػػراءات طاثػػ  مػػف الراتػػاغيع فػػي اغزمجاػػة  فقػػ
" فػي ذػ ابة رملاػةممف دمف إعارة أاة  جة إعاماة  ػمؿ اغق ػاة. متػزامف ذغػؾ مػ  فتػرة تمػراف دالػمف علػا مذػر اة "

 . 5318مذرح "ممرتبارراس" ماغتي كاف اذتعد غتقدامما في شباط 
اغلػػاؼ اغقػػائـ بػػاف دالػػمف مالراتػػاغيع فػػي  ااتممػػا اغشل ػػاة علػػا  ااتممػػا اغممراػػةا ل م ػػان بعػػد  ارعكػػس  ػػذا

ار  ػػاغمما اغػػذي ذػػبؽ إعػػاف اغطػػاؽ ب ػػمرة رذػػماة  اػػث بػػات كػػؿ مرممػػا اعػػاش فػػي مرػػزؿ مذػػتقؿ عػػف اآللػػر. ف ػػي 
غي دالمفع في مشػرمع اغ ػالـ اغػذي " اعترض دالمف علا مشاركة زمجت  الراتااغرجؿ اغذاممرايمر لة ما ثبؿ إرتاج فالـ "

تمغا إلراج   ار  ا فاـ الجاف باار مال اؿعا مذغػؾ  ػاف أ ػرج المال اػؿع علػا ظممر ػا فػي اغ ػالـ علػا رنـػ افتقار ػا 
 اة لبرة في اغتمعاؿ  ر  رأا فاما جاربان ممازان ا  ي علا مشرمع  غمذة فراة لا ةا ظذػاما أرػ  تػمغا أا ػان كتابػة 

الـ. عػـػ اثتػػرح المال اػػؿع ت ااػػر غقبمػػا مػػف الراتػػاغي دالػػمفع إغػػا الراتػػاغي ذػػاردع فػػي ثائمػػة ممعلػػي اغ ػػالـ إر ػػاءن ذػػارارام اغ ػػ
" بذػػبب لافاتممػػا اغشل ػػاة اغتػػي تكللػػت باغمباشػػرة اغرجػػؿ اغذػػاممرايغػػدالمف اغمذػػتاء مػػف فكػػرة مشػػاركتما فػػي بطمغػػة "

" فػػي اغمقػػاـ ا مؿ مابػػدم أرػػ  درس اغمم ػػمع مػػف جماػػ  بػػاجراءات اغطػػاؽ ثبػػؿ إرتػػاج اغ ػػالـ. غكػػف دالػػمف رجػػؿ "فرػػاف
جماربػػػ  مثػػػرر عػػػدـ اغذػػػماح  مػػػمر  اغشل ػػػاة باغتػػػععار علػػػا رجػػػاح ممرتػػػ  اغ راػػػة اغمتعغقػػػةا ممافػػػؽ علػػػا رأي المال اػػػؿع 

 بل مص إذراد دمر غػ الراتاغيع في اغ الـ.
ي عاثتػػي مػػ  آظف عماقػػان مذكػػرت الراتػػاغي دالػػمفع عػػف ذغػػؾ اغممثػػؼ ظ قػػان بقمغمػػا  "غقػػد أ ػػبح اغشػػرخ فػػ

... عػـ تم ػلرا إغػا ثػرار  اغرجؿ اغذػاممرايمكباران جدانا مابدم أف ذغؾ كاف مراء ممث   اغرافض غمشاركتي في فالـ 
ر   فا   دان رمائاان غعاثترا اغزمجاة مات قرا علا ممارذة رشاطاترا اغممراة مف دمف تدلؿ أ درا بشؤمف اآللػر." 

wاغمؤثتةا اتجمت الراتاغي دالمفع إغا جرمب شرؽ اغباد  اػث اذػتعجرت شػقة ذػكراة فػي  مفي أعقاب  ذ  اغتذماة
w
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اغمرتج  اغذاا ي "ذارت ترمبا " علا ذما ؿ اغب ر ا باض اغمتمذط ممكعت فاما غمدة شمر م  ابرمػا الأرتػمريع 
 م داقتما الذال ي فاردافع ممرباة أط اؿ غرعااة الأرتمريع ماظ تماـ ب .

ع مػػف كاذػػاكاات ا فػػاـ ا مرمباػػة اغذػػمداء الفػػالـ رػػمارع اغػػذي كػػاف ا مؿ بػػاف 5319" الغذػػاممراياغرجػػؿ اُاعػػدج "
ع 5391" الاغػدائرة اغ مػراءاغ المػاف اآللػراف  مػا " –عاعة أفاـ تعامف فاما اغملرج الجػاف بااػر مال اػؿع مػ  آظف دالػمف 

بان آلر ارـج عف اغلشمرة ماغعرػؼ مغعػؿ أمؿ مػف ع. إف مذامة مج  دالمف ت مؿ في اغمثت ذات  جار5390" الاغشرطيم"
اذتعمر ذغؾ اغرقاض في شل ات  علا أف ػؿ  ػمرة  ػم اغملػرج الجػاف بااػر مال اػؿع مػف لػاؿ تذػلاط اغ ػمء علػا 

 ".اغرجؿ اغذاممراي مرت  كرجؿ عراؼ ملشف ممظؼ  ذ  اغ  ات اغتي اتمت  بما دالمف م  براعت  اغتمعالاة في "
 ػػالـ اغبمغاذػػي اغمعاػػر ماغمشػػمؽ دمر اغبطمغػػة اغرئاذػػي بشل ػػاة اغقاتػػؿ اغمػػعجمر اغباراذػػي غعػػب دالػػمف فػػي  ػػذا اغ

اغم ترؼ جاؼ كمذتاللم اغمعرمؼ باتقارػ  غتلػؾ اغممرػة اإلجراماػة إغػا  ػد اغكمػاؿ  اػث اقػـم بػاغتلطاط غعملاػات اغقتػؿ 
مذتبعدان. مغعؿ طباعة ممرت  جعلتػ  ثلاػؿ اغكػاـ اغتي ار ذ ا بمرتما اغعرااة ماغدثةا ما اجعؿ اكتشاف  أم اإلاقاع ب  أمران 

مارعزاغاان ظ أ دثاء غ  علا اإلطاؽا ا مر اغذي أبرز  كذاممراي معا ر ا اكي فػي ذػلمك  أفػراد مػدارس اغذػاممراي 
. اغقدامة. باغرنـ مػف ارعزاغاػة كمذػتاللما إظ أرػ  اكػمف م ػط ا تمػاـ معماطػؼ فتػاة تػدعا جػاف ظنػرارز الراتػاغي دالػمفع

اعلػـػ كمذػػتاللم بػػعمر مشػػاعر جػػاف ظنػػرارز ر ػػم  غكرػػ  فػػي اغمثػػت ذاتػػ  اعلػـػ أا ػػان بمجػػمد عشػػاؽ غمػػاا م ػػذا مػػا اجعلػػ  
 اتردد في اغتمدد إغاما. 

ار ػػذ كمذػػتاللم مممػػة جداػػدة ابػػدؤ ا بذػػرثة ذػػاارة ما  ػػؿ علػػا غم ػػات جداػػدة غلذػػاارة اغمذػػرمثة ممذػػدس مػػف 
كمذػػتاللم اغذػػاارة إغػػا ملمػػا غالػػي ماػػدلؿ إغاػػ  ماطلػػؽ اغرػػار علػػا  ػػا ب اغشػػلص اغػػذي اكل ػػ  بعملاػػة اغقتػػؿ. اقػػمد 

اغملمػػا فارداػػ  ثتػػاانا غكػػف مبم ػػض اغ ػػدفة تشػػا د فػػاغاري الكػػاعي رمزااػػرع عازفػػة اغباػػارم اغتػػي تعمػػؿ فػػي اغملمػػا  ػػذ  
ب عػػدد آلػػر اغجرامػػة. ظتم ػػي فتػػرة طمالػػة  تػػا تذػػتدعي اغشػػرطة كمذػػتاللم باعتبػػار  أ ػػد اغمشػػبم اف ماقػػؼ إغػػا جارػػ

مػػف أ ػػ اب اغذػػمابؽ ماػػتمكف بعػػض اغشػػممد اغػػذاف شػػا دما كمذػػتاللم لارجػػان مػػف مذػػرح اغجرامػػة مػػف اغتعػػرؼ إغاػػ ا 
فال ػػ  غلت قاػػؽ باشػػراؼ م ػػتش اغشػػرطة الفررذػػما بارااػػرع مذػػرعاف مػػا اػػتـ إطػػاؽ ذػػرا   عرػػدما ابػػر ف علػػا  تماجػػد  

ذتاللم مذبقان غتقداـ تلؾ اغ جػة أمػاـ اغشػرطة. كمػا أف عازفػة ذاعة مثمع اغجرامة م  جاف ظنرارزا اغتي ات ؽ معما كم 
اغباارم فاغاري تكذب متؤكد في إفادتما أرما غـ تشا د  في اغملما اغلالي. غكف م تش اغشرطة الفررذما بارااػ ع رجػؿ عراػد 

را ػػػر تعقػػػب ظ اقترػػ  ب جػػػة كمذػػتاللما فارذػػػؿ فػػي أعػػػر  بعػػض اغعرا ػػػر متل ػػاف باغلبػػػاس اغمػػدري. ا ػػػامؿ  ػػؤظء اغع
ت ركػػات كمذػػتاللم اغػػذي اتجػػ  إغػػا م طػػات متػػرم ا ر ػػاؽ فػػي بػػاراس ماغتػػي تشػػب  اغمتا ػػة فػػي تعقاػػداتما ماػػتمكف مػػف 
اإلفػػات مػػرمـا عػـػ اتجػػ  ظذػػتاـ أجػػر  غقػػاء اغق ػػاء علػػا  ػػا ب اغملمػػا مػػف اغرجػػؿ اغػػذي كل ػػ  باغمممػػةا غكػػف  ػػذا 

  اغمت ؽ علا . ا امؿ كمذػتاللم اائذػان اغ  ػمؿ علػا ماغػ  ماظرتقػاـ ا لار ا امؿ ثتؿ كمذتاللم بدظن مف إعطائ  اغمبل
مف شراك  اغملادعا مباغتاغي تبدأ  جتػ  اغمل قػة اغتػي ثػدمما غلشػرطة تتكشػؼ باغتػدراز فا ػطر اغقاتػؿ اغ ػارج أف اتػملا 

راران ا ػػرز رتػػائز اغ ػػرص اغشػػداد كػػي ات ػػادا اغمثػػمع باػػد م قػػؽ اغشػػرطة اغػػذي ظ اكػػؼ عػػف ما قتػػ ا ماتلػػذ كمذػػتاللم ثػػ
 نار متمثعة ت اج  جمممر اغمشا داف. 

مثد أكد اغملػرج المال اػؿع أرػ  ارنػب عػادة بتػرؾ اغمشػا داف فػي  اػرة مػف أمػر ـ بشػكؿ اجعػؿ كػؿ مشػا د ا ذػر 
لاتمػة اغ ػػالـ  ذػػبما تعرػي غػػ  ممفقػػان غتعمالػ  غا ػػداث. مػػ  أف  ػذا ا ذػػلمب ثػػد امغػد اغلابػػة غػػدا اغػبعضا إظ أرػػ  بػػرأي 

" رجا ػان كباػران مظثػا اذت ذػاف اغرجػؿ اغذػاممرايكعاراف اغطراقة اغمعلا اغتي اذػتطا  بمػا اغملػرج إرمػاء فالمػ . أ ػرز "اغ
wاغرقػػػاد ماغجممػػػمرا ذػػػماء علػػػا  ػػػعاد اإللػػػراج أم أداء اغممعلػػػاف عمممػػػان مدالػػػمف ب ػػػمرة لا ػػػةا ماغػػػداكمرات اغبذػػػاطة 
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ا مف اغمماد تبدم كقط  فراةا ف ان عف ا غماف اغ اثعػة اغتػي ماػزت ماغمذ لة في آف معان اغتي جعلت مف اغشمارع منار 
مر لة اغذتاراات مف اغقػرف اغعشػراف م ػ ات اغذػارما اغااباراػة اغتػي اتبعمػا اغملػرج بطراقػة ناػر مباشػرة.  ػذ  اغ ػ ات 

 ػالـ ككػؿ مغػاس اغلاتمػػة بمجملمػا ثػد جعلػت مػف اغ ػالـ عمػان ذػارمائاان رائعػانا ظذػاما مػرح اغجممػمر لاػار ت ذػار فكػرة اغ
ف ذب علا اغعكس مف معظـ ا فػاـ اغتػي تعػرض علػا اغمشػا داف أفكار ػا بشػكؿ  ػراح مما ػح. غػذغؾ رأا بعػض 

" فػػالـ مل مػػي مػػف أفػػاـ اإلعػػارة ماغتشػماؽ اغ ػػادرة لػػاؿ عقػػد اغذػػتاراات متػػرؾ أعػػران ملممذػػان اغرجػػؿ اغذػػاممراياغرقػاد أف "
" غلملػرج الجػػمف ممع اغقاتػػؿفػاـ ماغمشػػارا  اغذػارمائاة مغعػؿ أبرز ػػا كػاف فػػي فػالـ "مما ػ ان علػا اغعداػػد مػف  ػػارعي ا 

 .5383اغ ادر عاـ 
ػػة عاغاػػة ظتعػػرؼ اغكلػػؿ أم اغملػػؿا فمػػا إف ارتمػػي مػػف ت ػػمار فػػالـ  تػػا ابػػدأ  تػػاب  دالػػمف رشػػاط  اغذػػارمائي بممج

 00" فػػي اغمللػػص اغشػػاطاريدار فػػالـ ""ا جػػرا إ ػػاغرجػػؿ اغذػػاممرايبت ػػمار آلػػر. فبعػػد شػػمراف تقرابػػان مػػف إ ػػدار "
اغػػذي ذػػججؿ آلػػر تعػػامف بػػاف آظف دالػػمف م ػػار  ا فػػاـ اغ ررذػػي اغمل ػػـر الجمغاػػاف  5319كػػارمف ا مؿ مػػف عػػاـ 

دمفا اا عا اغذي ث ا ر ب  في  ػادث ذػاارة عػف عمػر رػا ز اغما ػد ماغذػبعاف بعػد إرجػاز ت ػمار اغ ػالـ ب تػرة ث ػارة. 
ع. مظبػػد مػػف اإلشػػارة 5310" اغ ػػادر عػػاـ اغشػػاطاف ماغم ػػااا اغعشػػر ػػذاف اغ رػػاراف فػػي فػػالـ "الكػػاف اغتعػػامف ا مؿ بػػاف 

" اغبذػاط اغمللػص اغشػاطاريفي  ذا اغ دد إغػا أف الدمفا ااػ ع اذػتطاع بممارتػ  ملبرتػ  اغ راػة اغطمالػة أف اجعػؿ فػالـ "
 غقرف اغعشراف. ب كرت  عمان ذارمائاان ممازان ترؾ ب مت  علا اغ ف اغذاب  في ذتاراات ا

" دمر رجػػػؿ اػػدعا بااػػػر ظنػػػرارز ا قػػد ذاكرتػػػ  إعػػػر  ػػادث ذػػػاارة بارمػػػا ظ اغمللػػص اغشػػػاطاريغعػػب دالػػػمف فػػػي "
ت اب اغمرأة اغممجمدة بجاربػ  بػعي لػدش. ا ػامؿ بااػر جا ػدان أف اذػتجم  بعػض اغػذكراات إظ أرػ  ظ اػتمكف أبػدان مػف 

اػػػ  بعرمتػػػ ا مػػػا اعاػػػر  اػػػرة ا طبػػػاء اغػػػذاف اتمغػػػمف معاغجتػػػ . غكػػػف أف اتػػػذكر بعرػػػ  رجػػػؿ عػػػري أم اغمكػػػاف اغػػػذي ا ػػػت ظ ف
كراذػػػتااف الذػػػرتا بارنػػػرع ظ ت ػػػدؽ ث ػػػة فقػػػداف ذاكػػػرة زمجمػػػا بااػػػر ظنػػػرارز م ػػػذا مػػػا اعتقػػػد  أا ػػػان أ ػػػدثاء اغعائلػػػة 

 اغمقربمف.
اإللػػػراج مػػػ  أف  بكػػػة اغ ػػػالـ ت تػػػمي علػػػا بعػػػض اغع ػػػرات مػػػف اغرا اػػػة اغرمائاػػػة إظ أف أذػػػلمب الدمفا ااػػػ ع فػػػي 

اغذارمائي جعؿ اغ الـ اغمقتبس عف رمااة غػػ الغػماس ذػي. تممػاسع مرقلمػا الرمظرػد جاػرارع إغػا ذػارارام فراػدان برمعػ  بػاف 
رمػػط أفػػاـ اإلعػػارة ماغتشػػماؽ. معػػزز مػػف  ػػذا اغرجػػاح اغكباػػر أداء دالػػمف اغػػذي رأا فاػػ  اغػػبعض أرػػ  مػػف أكعػػر ا دمار 

ا غمػاري اغمشػترؾ.  –اإلاطػاغي  –عة في ممرت  اغتمعالاة فػي  ػذا اإلرتػاج اغ ررذػي  اماة اغتي غعبما دالمف بمرتما اغبرا
مثد أشار بعض اغرقاد إغا أف اغتعامف باف دالػمف ماغممعلػة ا غماراػة اغجمالػة الذػرتا بارنػرع ربمػا  قػؽ رجا ػان أف ػؿ غػم 

كراذتااف الذرتا بارنرع رظػران غلتمافػؽ أف ث ة اغ الـ اثت ت ت مار عاثة  ماماة باف باار ظنرارز الدالمفع مزمجت  
 ماظرذجاـ اغ ازامغمجي اغمعاغي باف شل ي دالمف مالبارنرع.

 
(6) 

 
 ة ...الفضيح
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تعرج ػػػت  اػػػاة أشػػػمر رجػػـػ فررذػػػي علػػػا اغشاشػػػة فػػػي اغذػػػتاراات إغػػػا  ػػػزة عرا ػػػة علػػػا اغ ػػػعاداف اغشل ػػػي 
ش لت عراماف اغ  ؼ ا مرمباة رد ػان طػماان  ماج  آظف دالمف مزمجت  الراتاغيع ف ا ة كبارة 5318ماغممري. ف ي 

مف اغزمفا مذغؾ في أعقاب اغجدؿ اغعائر  ػمؿ تػمرط دالػمف فػي جرامػة ثتػؿ  ارذػ  اغشل ػي ماغمابذػات اغتػي أغقػت 
 بظاغما علا شل ات  في اغ ااة اغماثعاة.

 ػم طلػؽ رػاري فػي  فقد تـػ اغععػمر علػا جعػة  ػارس دالػمف اغشل ػي فػي مكػبج غلقمامػة متبػاف بػعف ذػبب اغمفػاة
اغػػرأس. مأدا ت قاػػؽ اغذػػلطات فػػي مقتػػػؿ اغ ػػارس الذػػتا اف مػػاركمفاتشعا م ػػم مػػػف أ ػػؿ  ػػربي الامنذػػافيعا إغػػػا 
كشػػػؼ مابذػػػات اغجرامػػػة متػػػمرط اغعداػػػد مػػػف أبػػػرز شل ػػػاات اغمجتمػػػ  اغ ررذػػػي مناػػػر ـ مػػػف اغذااذػػػااف ماغمذػػػؤمغاف 

اة. مثػػد تربػػع اغعداػػد برمااػػة ممرػػة آظف دالػػمف اغ راػػة اغ كػػممااف فػػي رشػػاطات إجراماػػة مث ػػااا ملػػدرات مف ػػائح جرذػػ
عرػػدما اذػػتمدفت  اغ ػػ افة بدعااػػة ذػػلباة م رطػػة بذػػبب ارتباطػػ  بػػبعض رجػػاؿ اغمافاػػا متمرطػػ  اغمزعػػـم بمقتػػؿ  ارذػػ  

 اغشل ي الذتا اف ماركمفاتشع.
راو ت  ػااتماا مػ  أرػ  بعد مثمع تلؾ اغجرامةا رشرت اغ  ؼ تقارار إلباراة مترمعػة ممت ػاربة رمعػان مػا فػي تػما

ا عب اغتعكاد علا ممعمثاة م ادر تلؾ ا لبار. فقد أفادت بعػض  ػذ  اغتقػارار بػعف الراتػاغي دالػمفع كارػت علػا عاثػة 
نراماػػة باغ ػػارس الذػػتا اف مػػاركمفاتشع مبعرمػػا اعترفػػت غػػدالمف بػػا مر ثبػػؿ ار  ػػاغمما اغرمػػائي بذػػاعات ثلالػػة. ممػػف ناػػر 

اركمفاتشع ب قاقػػة تلػػؾ اغعاثػػة. غكػػف بعػػض أ ػػدثاء المػػاركمفاتشع اغامنذػػافااف أكػػدما بػػعرمـ اغمؤكػػد أف دالػػمف ماجػػ  المػػ
شا دما مشادجة كاماة عرا ة باف دالمف مالماركمفاتشع في مرت ؼ شمر آب. مبممازاة ذغؾا تراثلػت اغ ػ ؼ ربػع ات ػاؿ 

أالػػمؿ بمعػػزؿ عػػف  51ماجتماعػػ  بمػػا فػػي  5318المػػاركمفاتشع  ات اػػان ثبػػؿ مقتلػػ  بػػػ الراتػػاغي دالػػمفع فػػي أمائػػؿ شػػمر أالػػمؿ 
تشػػراف ا مؿ تػـػ اغععػػمر علػػا جعتػػ  فػػي مكػػبج اغقمامػػة. بعػػد أذػػبمع تقرابػػان مػػف مثػػمع اغجرامػػة تمافػػد رجػػاؿ  5دالػػمف. مفػػي 

اغشرطة ماغمبا ػث إغػا مرػزؿ دالػمف غبػدء اغت قاػؽ معػ  ممػ  زمجتػ  الراتػاغيع متـػ تمثا ممػا غ تػرة مجاػزة علػا ذمػة اغت قاػؽ. 
ذ  اغت قاقػػػات ذػػػرعاف مػػػا أبعػػػدت اغشػػػبمات عػػػف اغػػػزمجاف عرػػػدما أعبػػػت دالػػػمف تماجػػػد  فػػػي مدارػػػة "ذػػػارت ترمباػػػ " غكػػػف  ػػػ

اغذا لاة في جرمب شرؽ فررذا ذػاعة مثػمع اغجرامػة اغتػي   ػلت فػي اغعا ػمة بػاراسا متبػاجف غلذػلطات بعرػ  كػاف اقػـم 
بارمػػا كػػاف مذػػرح اغجرامػػة فػػي بػػاراس. غكػػف  ػػذ  فػػي مدارػػة "ذػػارت ترمباػػ "ا  -"  ػػمض اغذػػبا ة" -بت ػػمار أ ػػد أفامػػ  

 اغت قاقات كش ت أا ان مجمد عاثات غدالمف م  بعض عرا ر اغمافاا.
غـ اتمكف دالمف اغذي أعبت براءت  مف اغتػمرط بتلػؾ اغجرامػة مػف تباػاض  ػمرت  بذػممغة فػي عرػاماف اغ ػ ؼا 

 ػاف  اغ ػب ماغكرا اػةا بػؿ مفػي كعاػر مػف ا  اػاف ظذاما أف عاثة دالػمف باغ ػ افة اغ ررذػاة كارػت تجمػ  بػاف اغرقا
اتذمت  ذ  اغعاثة باغعدائاة. كما رأا اغكعار مف عشاؽ اغذارما أف ا دمار اغعدادة اغتي غعبما دالمف علػا اغشاشػة فػي 

ة. فػي بعػض تجاربػ  اغ قاقاػ –علػا مػا ابػدم  –أفام  اغبمغاذاة كاف غما أعر ا علػا  ااتػ  اغماثعاػة  اػث تػردد  ػدا ا 
إف أداء دالمف  دمار رجػاؿ اغع ػابات ماغذػ ا اف منار ػا مػف ا دمار اغمرطماػة علػا اغم ػامرات اغجرذػاة اتلػذت ُبْعػدان 
جدادان في ظؿ اغرشاطات اغمماعلة اغتي مرج بما دالمف في  اات  اغماثعاػة بعاػدان عػف عدذػة اغكػاماراا ظذػاما بعػد اغمقابلػة 

 رتباط  ببعض اغم امرات اغتي جرت في اغظاؿ مف دمف اغكشؼ عف ت  ااتما.اغتل زامراة اغتي اعترؼ لاغما با
ارتمت اغت قاقات آلر ا مػر بتمجاػ  اغتممػة إغػا رجػؿ اغمافاػا اغكمرذػاكي الفررذػما مػاركرتمريع اغػذي ربطتػ  

ؾ متػػردد  فػػي تلػػ 5319بػػدالمف  ػػداثة ثدامػػة مرػػذ مجػػمد دالػػمف فػػي مدارػػة "طمغػػمف" لػػاؿ لدمتػػ  اغعذػػكراة عػػاـ 
wاغ ترة علا  ارة اغكمرذاكااف التشارغز مػاركرتمريع مالراتػاعا ماغػديج الفررذػما مػاركرتمريع. مباغ عػؿ تػـ إغقػاء اغقػبض 
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كػارمف ا مؿ  9عـ تـ اإلفراج عر  في رمااة اغعاـا مباغت داد فػي  5313كارمف اغعاري  51علا الماركرتمريع في 
 في جرامة ثتؿ  ارس دالمف اغشل ي الذتا اف ماركمفاتشع.غعدـ تمفر ا دغة اغدام ة ماغكافاة إلدارت   5313

*   *   * 
" ث ػػػص ناػػػر عاداػػػةم" 5319" اغ ػػػادر فػػػي كػػػارمف ا مؿ اغمللػػػص اغشػػػاطاريفػػػي اغ تػػػرة اغ ا ػػػلة بػػػاف فػػػالـ "

"ا م ػي مػف ذػ ابة رملاػةبمذػر اة " 5318ا  عد دالمف لشػبة اغمذػرح مػرة عاراػة فػي شػباط 5318اغ ادر في أاار 
  الجػاف كػامع. علػا اغػرنـ مػف اغرجػاح اغػذي  ققػ  دالػمف فػي  ػذ  اغمذػر اة اغتػي راغػت شػعباة ماذػعةا غـػ تعغاؼ  داق

مػػػرة فقػػط مأذػػدؿ اغذػػتار علػػػا عرم ػػما بعػػد أف أنلػػؽ اغمذػػػرح أبمابػػ  بذػػبب اظ ػػػطرابات  00اتذػػف عر ػػما ذػػما 
شػػترؾ دالػػمف فػػي بطمغتػػ  مػػ  . مكػػاف أمؿ عمػػؿ مذػػر ي رػػاجح ا5318اغذااذػػاة ماغشػػعباة اغتػػي عمجػػت فررذػػا فػػي أاػػار 

فػػي مذػػر اة   -ع 5318" الكراذػػتافبعػػد اجتماعممػػا معػػان فػػي بطمغػػة اغ ػػالـ اغرمائػػي " – 5315الرممػػي شػػراادرع عػػاـ 
" اغتػػي ثػػاـ بالراجمػػا الغمتشػػارم فاذػػكمرتيع ماذػػتمرت عرم ػػما غ تػػرة تجػػامزت غاذػػؼ إرمػػا عػػا رةاغكاتػػب الجػػمف فػػمردع "
 عماراة شممر متما لة.

ببطمغػة فػالـ مؤغػؼ مػف عاعػة أثذػاـا أم بعبػارة ألػرا مػف عاعػة أفػاـ ث ػارةا  5318مف فػي عـ شارؾ دالػ
ثاـ بالراجما عاعة مف أشمر اغملرجاف ا مرمبااف  الفادراكم فللاريع مالرمجر فاداـع مالغػمي مػاؿعا  اػث اثتػبس 

 ػػذا اغ ػػالـ عرػػماف  كػػؿ ما ػػد مػػرمـ ث ػػة ث ػػارة مػػف ث ػػص اغرمائػػي ا مراكػػي اغشػػمار الإدنػػار آظف بػػمع.  مػػؿ
" غلملػػرج ا غمػػاري ماتذر رشػػتااف". ف ػػي ث ػػة اغقذػػـ ا مؿ مػػف اغ ػػالـ اغتػػي ت مػػؿ عرػػماف "ث ػػص ناػػر عاداػػة"

الرمجػػر فػػاداـع تػػؤدي الجػػاف فمرػػداعا اغتػػي كارػػت زمجػػة الفػػاداـع فػػي اغ اػػاة اغماثعاػػة آرػػذاؾا دمر كمرتاذػػة مذػػتمترة 
مثتما في تر اب أفراد  اشاتما. مذات اػـم تػذ ب ب ػ بة  تر مس في ملذات اغ ااة في اغقرمف اغمذطا متم ي

اغ اشاة إغا إ دا ثاعمػا اغتػي تقػ  علػا مقربػة مػف أرض ابػف عممػا بػارمف فػالملـ اغ قاػر الباتػر فمرػداع اغػذي غػـ 
تجتم  بػ  مرػذ ذػرمات طمالػة. مغكػف عرػدما اقػ  رظر ػا علاػ ا تشػعر برنبػة جام ػة ر ػم  مت ػامؿ إنػماء  غكرػ  ظ 

رنباتمػػا علػػا عكػػس جماػػ  اغػػذاف تتػػمدد إغػػامـ اغكمرتاذػػةا فاقػػـم أ ػػد أتباعمػػا بػػا راؽ إذػػطبؿ اغلاػػمؿ اذػػتجاب غ
ما امؿ فالملـ إرقاذ   ار  ا ذمد إظ أر  ااثي  ت  ا م ػذا مػا اجعػؿ اغكمرتاذػة فراػدراؾ ترتابمػا اغمػماجس بػعف 

 ابف عمما بات متجذدان في ذغؾ اغ  اف ا ذمد. 
ثػاـ  د" اغتػي تشػب  إغػا  ػد بعاػد ث ػة الدمذتما ذػكيع اغق ػارة "اغشػبا " فقػمالاػاـ مالذػمف" أما ث ة اغقذـػ اغعػاري

برقلما إغا اغشاشة اغملرج اغ ررذي الغمي ماؿع. العب دالمف في  ذا اغقذـ دمر اغبطمغة بشل اة ت مػؿ عرػماف اغق ػة 
عتي ذات اػػـم إغػػا اغقػػس غابػػمح غػػ  ذاتػػ  المالاػػاـ مالذػػمفعا م ػػم جرػػدي ذػػادي فػػي اغجػػاش اغرمذػػامي مظ اعػػرؼ اغر مػػة اػػ

بػػاعتراؼ عػػف ا فعػػاؿ اغم شػػاة اغتػػي ارتكبمػػا طػػماؿ فتػػرة  ااتػػ  اآلعمػػةا باإل ػػافة إغػػا اشػػتراؾ شػػبام  اغمعػػرمؼ باظذػـػ 
ذات  المالااـ مالذمفع في غ ظات معارة مف  ااتػ  اغمرمعػة. مغعػؿ شػبام  اغ ػامض  ػذا إرمػا اعكػس " ػمار " ماغجارػب 

 ػات . مثبػؿ أف اقػـم مالاػاـ مالذػمف ا  ػلي باغق ػاء علػا شػبام  الأم ا رػا اغعاراػةع فػي رمااػة ا ذمد اغكامف فػي شل
باغذػمط غمجػرد أرمػا  -اغتي شاركت دالمف بطمغة  ذ  اغق ة  –اغق ةا رشا د كاؼ اتـ جلد جمذبارا البراجات باردمع 

تعامرممػا اغعػاري ما لاػر عبػر مذػارتمما  لذرت غعبة مرؽ. غقػد شػكؿ اجتمػاع دالػمف بػػ البراجاػت بػاردمع فػي  ػذا اغ ػالـ
اغ راة اغطمالة علا اغرنـ مف ارتباطمما ب داثة طابة مثماة طمالة ا جػؿ. مكػاف اغتعػامف ا مؿ بػاف اغرجمػاف فػي فػالـ 
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عػػب فاػػ  التاػػررس " اغػػذي التػػمبي دافاػػتثػػاـ الفاػػدراكم فللارػػيع بػػالراج اغقذػـػ اغعاغػػث ما لاػػر مػػف اغ ػػالـ بعرػػماف "
ذتامبع دمر رجـ ذارمائي براطاري فم ػمي مذػكار ماتعػاطا اغملػدرات اذػافر إغػا رممػا مػف أجػؿ ت ػمار فػالـ مػف 
أفاـ اغكامبمي اإلاطاغاة. ا ظا تمبي دافات باإلعجاب ماغتقػدار فػي اغ ػ افة اإلاطاغاػةا م ػذا مػا اػدف  اغمرتجػاف إغػا 

ارة رمع فراري. ثد اكمف اغقذـ اغذي ألرج  الفللاريع  م ا رمع بػاف أثذػاـ اغ ػالـ اغتملؽ إغا  ماقطعمف غ  معدان بتقداـ ذا
اغعاعة إظ أر  أكعر ا نرابة. غكػف مػف اغما ػح أف ارتبػاط ث ػص اغ ػالـ اغػعاث ببع ػما اغػبعض مػف اغرا اػة اإلبداعاػة 

معتػادة فػي  ػذا اغػرمط مػف ا فػاـ. ممػ  أفرز فالمان ممازان مف أفاـ اغرعب اغر ذػاراة مػف دمف زجج مشػا د ذػ ؾ اغػدماء اغ
" اتمت  بجما  اغمقممات اغ راة اغذارمائاة غل الـ اغق ار اغتي تلمغػ  غلعػرض ث ص نار عاداةأف كؿ ثذـ مف أثذاـ "

 بشكؿ مر ردا إظ أر  مف اغ عب ف ؿ تلؾ ا ثذاـ عف بع ما معر ما بشكؿ مذتقؿ.
لـ رممارذػي جداػد غػدالمف أدا فاػ  دمر اغبطمغػة أا ػان فػي ع  ػدر فػا5318مفي شػمر  زاػراف مػف اغعػاـ ذاتػ  ال

إركلاػػزي مشػػترؾا إلػػراج مذػػارارام الجػػاؾ كػػارداؼع رقػػان عػػف رمااػػة بقلػـػ اغكاتػػب الأردراػػ  دم  –إرتػػاج ذػػارمائي فررذػػي 
اغتػي تظمػر  "ا  اث تلعب المارااف فاع مؿع دمر تلػؾ اغ تػاةفتاة اغدراجة اغراراةباارع.  مؿ  ذا اغ الـ اغرممارذي عرماف "

فػػي اغ ػػالـ باذػـػ رباكػػا العلمػػان بػػعف  ػػذا اغػػدمر كػػاف با ذػػاس مػػف ر ػػاب براجاػػت بػػاردمع. ابػػدأ اغ ػػالـ عرػػدما تمجػػر رباكػػا 
اغتػي تعػدج رمػزان غل راػة  -زمجما اغجداد راممف الرمجر ماتمفع مت ادر مرزغ  فػي ذػممؿ ا غػزاس علػا مػتف دراجػة راراػة 

ابؽا راكػػػب اغدراجػػػة اغراراػػػة دارااػػػؿ الآظف دالػػػمفع اغممجػػػمد فػػػي مدارػػػة  ااػػػدغبرغ متتجػػػ  غزاػػػارة عشػػػاقما اغذػػػ -ماغمػػػرمب 
بعغماراػػػا. ملػػػاؿ ر لتمػػػا  غلقػػػاء دارااػػػؿ تذػػػترج  عبػػػر ذلذػػػلة مػػػف غقطػػػات اغ ػػػاش بػػػاؾ ا  ػػػداث اغمؤداػػػة إغػػػا اغل ظػػػة 

غػة بػػاف زمجمػػا معشػػاقما اغ اذػمة فػػي اغػػزمف اغ ا ػرا بمػػا فػػي ذغػؾ عاثتمػػا اغزمجاػػة اغمململػػة عـػ تعػػاش عاثتمػػا اغمتبد
" غػدا إ ػدار  أمؿ ا مػر فػي اغبلػداف اغراطقػة باغل ػة فتػاة اغدراجػة اغراراػة مف ذلذلة مف أ اـ اغاقظة. كػاف ت ػراؼ "

" رذػػبة إغػػا غبػػاس رباكػػا اغجلػػدي عاراػػة ت ػػت اغلبػػاس اغجلػػدياإلركلازاػػة ت ػػراؼ "إكػػس" الغلكبػػارع م مػػؿ عرمارػػان ملتل ػػان "
 اة علا متف دراجتما اغراراة.غدا م ادرتما بات اغزمج

غػـػ اتمثػػؼ دالػػمف عػػف اغت ػػمار فػػي تلػػؾ اغ تػػرة مكػػاف جػػدمؿ أعماغػػ   ػػافان باغمشػػارا  اغذػػارمائاة. ف ػػي ن ػػمف 
مداعػان بعرػماف " 5318آب  51"ا تـػ إ ػدار فػالـ آلػر غػدالمف فػي فتػاة اغدراجػة اغراراػةشمراف تقرابػان مػف عػرض فالمػ  "

ذي جم  باف دالمف ماغممعؿ ا مراكي اغشػمار التشػارغز برمرذػمفع ث ػة اجتمػاع زمالػاف ". ار د  ذا اغ الـ اغ داقياا
 ذابقاف في اغجاش بعد ذرمات عدادة مفي ظرمؼ اذتعرائاة. 

بعػػد مػػرمر فتػػرة طمالػػة علػػا إرمػػاء اغلدمػػة اغعذػػكراة فػػي فالػػؽ اغقػػمات اغ ررذػػاة اغلارجاػػة اغتػػي شػػاركت فػػي 
شػػمؿ اغجرػػدي ا مراكػػي اغمرتػػزؽ فرارػػز بػػرمب التشػػارغز برمرذػػمفع ماغطباػػب اغ ػػرب اغ ررذػػاة علػػا اغجزائػػرا التػػئـ 

اغ ررذي دارم باراف الآظف دالمفع باغ دفة مبشكؿ نار متمث  مفي ظرمؼ نار عاداة علا اإلطاؽ. اقرر دارم 
بارمف مذاعدة  داؽ التلس بعض اغذردات اغماغاة فاتمج  ت ػت جػرح اغظػاـ إغػا مبرػا تمجػد فاػ  لزرػة ت ػت 

 رض كي اعاد اغذردات اغمذرمثة إغا مكارما غكر  ا اج  بظممر زماؿ اغذاح اغذابؽ فرارز برمب البرمرذمفع ا
اغذي جاء أا ان إغا اغلزرة ذاتما مغكف بمدؼ اغذػطم علػا م تمااتمػا. بعػد مػرمر غ ظػات  رجػة امافػؽ اغػرجاف 

جاء مف أجلمػاا غكػف ا ػدث مػا غػـ اكػف علا م ض علا اغتعامف في فتح اغلزرة مارجز كؿ مرمما اغمممة اغتي 
w في اغ ذباف  اف ُا لؽ باب اغلزرة ما بح دارم مبرمب  باذاف دالؿ  ذا اغمكاف اغم لؽ. 
w
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مػػ  أف دمافػػ  كػػؿ مرممػػا مأ ػػدافمما متباارػػة تمامػػانا إظ أف فػػرص اغرجػػاة تعتمػػد علػػا تعامرممػػا اغمشػػترؾ فتتطػػمر 
" مداعػان اػا  ػداقيمص" تذػاعد ما علػا اغلػرمج مػف  ػذا اغمػعزؽ. "بارمما  داثة ترتكػز علػا "مبػدأ اغشػرؼ بػاف اغل ػ

فالـ مشمؽ  افؿ باغم امرات معزز مػف رجا ػ  اغكباػر ا داء اغمتماػز غكػؿ مػف آظف دالػمف مالتشػارغز برمرذػمفع ت ػت 
 إشراؼ اغملرج اغمبدع الجاف  ارمافع ماغذارارام اغبلا  اغذي كتب  الذباذتااف جبراذمع.

*   *   * 
ا عرػػاء م ػػلت اغعاثػػة اغزمجاػػة بػػاف آظف دالػػمف مالراتػػاغي دالػػمفع إغػػا رمااػػة م تممػػة عرػػدما أدركػػت فػػي تلػػؾ 

الراتاغيع أف براؽ اغعاثة م  دالمف ثد تاشا إغا ا بد. فمذا اغزماج غـ اذتمر ذما أرب  ذرمات فقػطا مأعلػف اغطػاؽ 
 .5313شباط  51رذمي غـ ترت  إظ في م  أف إجراءات اغطاؽ اغ – 5318آب  01باف دالمف مالراتاغيع في 

ا مر اغم اد اغذي أثلػؽ دالػمف  ػم مثػ  اغطػاؽ مأعػر  علػا ر ػس ط لممػا الأرتػمريعا مػا دفػ  الراتػاغيع غلذػ ر إغػا 
إاطاغاا كي تبتعد عف اغ مرة غ ترة مف اغزمف. غقد اعتبر دالمف  ذا اغطاؽ  م أذمأ تجربة في  اات   رػ  أدلػؿ ط لػ  

اغراب  في لافات ظ  مؿ غ  فاما مظ ثمةا مكعف اغتاراو اعاد ر ذ   ف اغط ؿ الأرتػمريع كػاف فػي اغذػف  اغذي بل  رباع 
ذاتػػ  اغػػذي بل ػػ  دالػػمف غ ظػػة طػػاؽ ماغداػػ . مثػػد طلػػب دالػػمف مػػف الراتػػاغيع اظ ت ػػاظ بلقػػب "دالػػمف" فػػي اذػػمما غابقػػا 

علػا عاثتػ  بػػ الراتػاغيع بعػد ار  ػاغمما بقمغػ   "كػاف الراتاغي دالمفع مذغؾ مف أجؿ ط لممػا الأرتػمريع. مثػد علػؽ دالػمف 
مػػف اغم تػػرض أف تكػػمف الراتػػاغيع أمؿ مآلػػر زمجػػة غػػيا غكػػف ابػػدم أف اغ اػػاة كػػاف غمػػا التاػػار ملتلػػؼ ... فػػي اغ قاقػػة 
غدي ذكراات طابة جدان عػف عاثتػي بػػ الراتػاغيع ... غطاغمػا شػعرت بػعف ثامػة ا ذػرة ت تػؿ ا مغماػة فػي  اػاتي ... بػؿ 

ف ثدذػػاة اغػػزماج ب ػػمرة عامػػة تكمػػف فػػي ا ط ػػاؿ ظ فػػي اغػػزمجاف ... عرػػدما أفكػػر بمغػػدي الأرتػػمريعا أشػػعر بػػعف  ػػذا إ
اغطاؽ  م أفظ  فشؿ مررت بػ  فػي  اػاتي كلمػا. عزائػي اغم اػد  ػم أرػ  مػازاؿ  ػ اران علػا فمـػ مػا تتدامغػ  اغ ػ ؼ 

غ تػرة طمالػة ا ػت ظ ب ػمرة الأرتػمريع فػي كػؿ ممثػ   ممذائؿ اإلعاـ  مؿ ث ػاة طاثػي مػف الراتػاغيع". ماذػتمر دالػمف
 مف مماث  ت مار أفام .

أما الراتاغيع مبعد اذتقرار ا غ ترة مجازة في " ردارس" بمظاة أمتام  ا مراكاةا فقد ا ترفت اغتمعاؿ مظمرت 
" غزرثػػػػاءاغل اػػػة اع م"5395" الفر ػػػػة  ػػػئالةع م"5313" الاغشػػػقاقاتع م"5313" الاغاػػػدفػػػي أفػػػاـ عداػػػدةا ممرمػػػػا "

ع. كما أ درت شػراطان 0118" ال ذ  اغلالةع م"5398" العامف للؼ اغرجمـع م"5391" الاغمرأة اغمفاجةع م"5390ال
 تذجالاان تدراباان عف اغامنا بعرماف "راا تي اغلا ة باغامنا". 
*   *   * 

اػػر مػػف عاعاػػة "ع كػػاف اغجػػزء ا لمجػػ  إجرامػػي" الأم " ُػػػمْ  مػػؿ عرػػماف " 5318ظمػػر دالػػمف فػػي فػػالـ آلػػر فػػي 
". غكػف اغػدمر اغػذي غعبػ  دالػمف فػي  ػذا اغعمػة زاتػا" عـ أتبع  ب ػالـ "اغم امرمفاغملرج الرمبرت إرركامع اغتي بدأ ا ب الـ "

رما اثت ر علا ظممر  في اغمطار  مف أ ػداث اغ ػالـا فػي  ػاف أذػرد دمر اغبطمغػة إغػا الجػاف  اغ الـ غـ اكف رئاذاان ما 
 ػػمغاف اغملقػػب بػػػ الُ ػػْمع. ا تػػرؼ الُ ػػْمع با ذػػاس ذػػباؽ اغذػػاارات مامػػارس  ػػذ  اغممرػػة  بػػمؿ بلمرػػدمع بشل ػػاة فررذػػما

ت ػػت رعااػػة أ ػػد زعمػػاء اغع ػػابات اغملػػمراف. مغكػػف عرػػدما اق ػػي أ ػػد أ ػػدثاء الُ ػػْمع ر بػػ  إعػػر  ػػادث فػػي اغذػػباؽا 
فػي ممرتػ  اغعاداػة اغذػابقة. اعتزؿ الُ ػْمع  ػذ  اغممرػة مار ـػ غلعمػؿ كذػائؽ مػ  زعػاـ اغع ػابة اغػذي كػاف اتػمغا رعااتػ  

أمػػػا اآلف فتر  ػػػر مممػػػة الُ ػػػْمع فػػػي ثاػػػادة ذػػػاارة اغع ػػػابة ماظرطػػػاؽ بمػػػا بذػػػرعة بعػػػد تر اػػػذ عملاػػػات اغذػػػطم علػػػا 
w اغم ارؼ. 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 -39- 

عرػػدما ااثػػي رئػػاس اغع ػػابة  ت ػػ  فػػي إ ػػدا اغعملاػػاتا ا ػػامؿ الُ ػػْمع أف ا ػػرض ر ذػػ  بػػاغقمة كػػي ا ػػؿ م ػػؿ 
رجاغماا عـ ظ البػث أف اقػاـ عاثػة نراماػة مػ  عار ػة ا زاػاء اغمشػممرة براػداكت  زعاـ اغع ابة اغرا ؿ ماذاطر علا

الجمارا شامكمسعا غكف اغشرطة تكمف باغمر اد متبدأ بمطاردة زعاـ اغع ابة اغجداد الُ ْمع. ظتم ي فتػرة طمالػة  تػا 
 ػػافة إغػػا إغقػػاء اغقػػبض علػػا تاثػػي اغعار ػػة اغجمالػػة برػػداكت  ت مػػا لػػاؿ اشػػتباؾ بػػاف رجػػاؿ اغع ػػابة ماغشػػرطة باإل

الُ ػػْمع اغػػػذي اعتقػػػد أف أ امػػػ  اإلجراماػػػة ثػػػد تبلػػػرت مػػ  م ػػػمؿ أفػػػماج اغم ػػػمراف اغ ػػػ  ااف ظغتقػػػاط  ػػػمرت  مكبػػػؿ 
 ا ادي.

إف فذو اغلطمبة باف آظف دالمف مالرممي شراادرع غـ اعرمما عف اغتعامف معػان بعػد أداء دمر اغبطمغػة ذػماة فػي 
عد نااب الشراادرع عف اغشاشة غ ترة تجامزت ذػرتاف بذػبب زماجمػا مػف ال ػاري مػاافع فػي ع. فب5318" الكراذتاففالـ "

ماغت اتمػػا إغػػا رعااػػة  ػػ ار ا الدا اػػدعا أدركػػت مػػدا رنبتمػػا بمتابعػػة ممرتمػػا اغتمعالاػػة. مذكػػرت عػػف ذغػػؾ ظ قػػان  5311
رجػاب ا ط ػاؿ  ػ ي اغتػي تذػت مذ علػا ت كاػريا أـ بقمغما  "غقد ات ؿ بي آظف مذعغري فامػا إذا كارػت عملاػة اغػزماج ما 

أررػػي مازغػػت ممتمػػة بت ػػمار فػػالـ جداػػد ..((". مكارػػت اغرتاجػػة اشػػتراؾ الشػػراادرع مدالػػمف فػػي فػػالـ جداػػد  مػػؿ عرػػماف 
" انتاػاؿ ترمتذػكيا ممػف عـػ فػالـ "5313" اغذي أ رز رجا ػان مرقطػ  اغرظاػر علػا شػباؾ اغتػذاكر عػاـ  مض اغذبا ة"
 مما مدا اغ ااة. ع ماذتمرت اغ داثة بار5390ال

" بعاػاـ ثلالػة م ػؿج  ػمض اغذػبا ةتمجج  دالمف إغا مدارة "ذارت ترمبا " اغذا لاة ثبؿ بػدء بررػامز ت ػمار فػالـ "
 ا ان علا البراجات باردمع في شقتما اغتي تق  في ذغؾ اغمرتج  اغذػا لي. فػػ البػاردمع كارػت مػف أعػز  ػداقات دالػمف 

ل  ػػت البػػاردمع نرفػػة رػػـم مذػػتقلة غػػدالمف كػػي اشػػعر باغرا ػػةا م امغػػت أف  متربطػػ  بمػػا عاثػػة مداػػة طابػػة مثدامػػة.
تش ل  عف  ممم  اغتي باتت تؤرث  بذبب ار  اغ  عػف الراتػاغيع مطاثممػا اغمشػاؾ متػداعاات تلػؾ اغتطػمرات مرتائجمػا 

 اغم تملة علا   ار ما الأرتمريع. 
" بقمغمػػا   ػػمض اغذػػبا ةؿ ت ػػمار فالمػػ  "ذكػػرت البراجاػػت بػػاردمع فػػي فتػػرة ظ قػػة عػػف اذت ػػافتما غػػدالمف لػػا

" امغت أف أش ل  عف اغمشكات اغتي تقض م جع  ... فدعمتػ  غترػامؿ اغباتػزا مػ  أ ػدثائي فػي أ ػد مطػاعـ ذػارت 
ترمبا ا إظ أر  رفض بلباثة ... أعتقد أر  ف ؿ ترامؿ اغطعػاـ مػ  اغ ػرجاس علػا مرافقتػي إغػا اغمطعـػ ... غػدا عػمدتي 

ثطعػة مرؽ  ػ ارة علػا مذػادة ذػراري مكتمبػة بلػط آظف ثػاؿ فامػا  غمػاذا ت ذػداف  ااتػؾ بق ػاء  إغا اغمرػزؿا مجػدت
أمثات طمالة مػ  أشػلاص كمػؤظء؟ ... فػي اغ قاقػة غـػ أشػعر باظذػتااء مػف كلمػات آظف  ررػي أدركػت اغ اغػة اغر ذػاة 

ذػبب اثتػراب ممعػد م ػمؿ  بجػ  اغقػداـ .. اغتي امرج بما رتاجػة ار  ػاغ  عػف الراتػاغيع ... كمػا أرػ  كػاف اشػعر بػاغتمتر ب
 ...".  مض اغذبا ةالرمميع ... مف أجؿ ت مار فالـ 

غـ تذتمر إثامة دالمف في شقة البراجات باردمع إظ أاامان ثلالة فقط  اف ارتقؿ إغا شقة مذتقلة ثاـ فراػؽ اإلرتػاج 
اغي إغا اغمطار ظذتقباؿ الرممػي شػراادرع مكػاف باذتئجار ا غ  عرد بدء بررامز ت مار اغ الـ. تمجج  دالمف في اغاـم اغت

بارتظػػار   شػػد مػػف اغم ػػمراف اغ ػػ  ااف اغػػذاف اذػػتعدما ظغتقػػاط  ػػمر اغلقػػاء بػػاف دالػػمف مالشػػراادرع. فػػي تلػػؾ ا عرػػاءا 
 ػػامؿ  ػػ  ي مبتػػدئ اػػدعا الجػػاف مػػاري ممغارر ػػمع إجػػراء مقابلػػة مػػ  دالػػمف مذػػعغ  عػػف شػػعمر   ػػمؿ اغل ظػػة اغتػػي 

راادرعا فعلبر  دالمف ثائان  "أشعر باغتمتر رمعان ما ... فقد اذػتقبلت الرممػيع فػي  ػذا اغمكػاف باغػذاتا ذاذتقبؿ فاما الش
مغكػػف مػػف عشػػر ذػػرمات م ػػت ...". غػػدا م ػػمؿ الشػػراادرع إغػػا اغمطػػارا طػػرح ذغػػؾ اغ ػػ  ي ذػػؤاظن ممػػاعان علامػػا 

w فعجابت أرما في نااة اغذعادة غاغتقاء بدالمف مف جداد.
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أمؿ تعامف غدالمف م  اغملرج الجاؾ داػرايع فػي ذلذػلة طمالػة  5313" اغ ادر في مض اغذبا ة ذججؿ فالـ "
مػػف ا عمػػاؿ اغا قػػة بارممػػا. كمػػا تػػمغا اغذاراراذػػت اغمبػػدع الجػػاف كلػػمد كػػاراارع كتابػػة اغػػرص اغذػػارمائي غمػػذا اغ ػػالـ 

ر د اغ ػالـ ث ػة كاتػب عاطػؿ عػف اغعمػؿ اغبمغاذي اغرائ  اغذي اترامؿ ث ة لاارة منارة ترتمي بارتكاب جرامة ثتؿ. ا
اػػػدعا جػػػاف بػػػمؿ الآظف دالػػػمفع مزمجتػػػ  اغجمالػػػة اغ ػػػ  اة اغراج ػػػة ماراػػػاف الرممػػػي شػػػراادرع. مذات اػػػـم بارمػػػا المػػػم 
اغزمجػػػاف فػػػي  ػػػمض اغذػػػبا ة ب ػػػاا تقػػػ  فػػػي مرتجػػػ  "ذػػػارت ترمباػػػ " اغذػػػا ليا اػػػعتي غزاارتممػػػا شػػػلص اػػػدعا  ػػػاري 

غجػػاف بػػمؿ معشػػاؽ ماراػػاف ذػػابقانا غكرػػ   ػػم اغشػػلص اغػػذي كػػاف با  ػػؿ مذػػالة المػػمراس رمراػػ عا م ػػم  ػػداؽ ثػػداـ 
اغتعػارؼ بػػاف جػاف بػػمؿ مماراػاف ثبػػؿ اغػزماج. ا ػػط ب  ػاري معػػ  فػي  ػػذ  اغزاػارة ابرتػػ  ناػر اغشػػرعاة برالػمبي الجػػاف 

دد جػاف بػمؿ باغقاػاـ ذرة. ا امؿ  اري اغتمدد إغا عشاقت  اغذابقة ماراافا في  اف ظاتػر  58باركفع اغباغ ة مف اغعمر 
عػػض كػػؤمس اغرباػػذا اتشػػاجر جػػاف بػػمؿ بباغشػػيء ر ذػػ  مػػ  برالػػمبيا ابرػػة  ػػاري. بعػػد أف اترػػامؿ اغزمجػػاف م ػػا ا ما 

م ػػاري مارتمػػي  ػػذا اغشػػجار بػػدف   ػػاري إغػػا بركػػة اغذػػبا ة ماػػرفض جػػاف بػػمؿ إرقػػاذ  بارمػػا ا ػػرؽ أمػػاـ عاراػػ . اذػػارع 
 مما اغتعرض غتممة إنراؽ  اري م اك .اغزمجاف إغا تل اؽ ث ة أماـ اغشرطة تجرب

إف ناػػاب الرممػػي شػػراادرع عػػف اغشاشػػة بعػػد زماجمػػا مػػف ال ػػاري مػػاافع جعػػؿ ممرتمػػا تتععػػر بعػػض اغشػػيءا إظ 
"ا عـػ تابعػت الشػراادرع مذػارتما اغ راػة بعػد  ػذا  ػمض اغذػبا ةأرما اذتعادت تعغقمػا مػف لػاؿ ظممر ػا مػ  دالػمف فػي "

ع اغػذي شػكؿ بدااػة اغعمػؿ فػي ذلذػلة مػف ا فػاـ مػ  اغملػرج 5313" الأشااء مف اغ ااة" اغ الـ مشاركت في بطمغة فالـ
"ا مناغبػػان مػػا  ػػمرت  ػػذ  ذػػازار مرمزاغػػي" م"اغم ػػرفاة" م"ث ػػة بذػػاطةالكلػػمد ذػػمتا ع اغتػػي زادت مػػف شػػمرتماا ممرمػػا "

 ا عماؿ باغتعامف م   داقما اغممعؿ الماشاؿ باكمغيع. 
" مار  ػػاؿ دالػػمف عػػف الراتػػاغيعا تعػػرجؼ إغػػا اغعار ػػة ماغممعلػػة اغ ررذػػاة اغذػػبا ة ػػمض بعػػد إرجػػاز ت ػػمار فػػالـ "

" اغتقػا بمػا علػا مػتف ر لػة جماػة متجمػة مػف مدراػد جاػؼاغ ذراء الماراي دارؾع باغم ادفة. فقبؿ أف ا ػمر معمػا فػالـ "
فتػرة ظ قػة عػف تلػؾ اغل ظػات  إغا باراس. كاف ترتاب مقعد الماراي دارؾع في اغطائرة اق  بجارب مقعد دالمف. مثاغت في

رمػػا مػػف فػػرط اإلعػػارة  ػػار ثلبمػػا ال ػػؽ عرػػدما مجػػدت ر ذػػما تجلػػس بجارػػب أمذػـػ مأشػػمر رجػـػ علػػا اغشاشػػة ... مبعػػد إ
اغتعارؼ اغذي جرا بارمما لاؿ تلؾ اغر لػة اغجماػةا ثػدجـ غمػا دالػمف عقػدان مػف اغعػاج غػدا  بػمط اغطػائرة فػي مطػار أمرغػي 

 إغا اآلف. كتذكار مازاغت ت ت ظ ب 
فػي مدارػة طمغػمف بجرػمب فررذػا  ذػرة فقاػرة. ممػ   5398أاػار  51ُمغدت اغعار ة ماغممعلة الماراي دارؾع فػي 

غػـػ امرعمػػا مػػف أف تعػػاش  اػػاة ذػػعادة مػػ  أممػػا  ذغػػؾ ا إظ أفمػػف اغرا اػػة اغماداػػة ان كارػػت  ػػعبة جػػدأف ظػػرمؼ أذػػرتما 
تػػتعلـ أ ػػمؿ  ػػذا اغ ػػف مبػػدأت اغعارماػػة  مػػا ر ػػم اغمذػػرح م ػػي فػػيمامغالماػػرايع اكتشػػ ت  .ا كبػػر مرمػػاشػػقاقاما مأبامػػا م 

مذػػما ما. مثػد غ تػػت ارتبػػا  أذػػاتذتما إغػػا مما بمػػا  عراذػػافالم عكػػمرريػ الغػػ مت  ػظ عػػف ظمػػر ثلػػب اغمذػػر اات اغكاذػاكاة
الماػرايع  كػتعـػ تر ة  ركتما أعراء تلؾ ا دمار. غادمار اغمذر اة مرشاث أدائمافي اغرطؽ م ذف  اغ راة ب  ؿ ف ا تما

 في باراس غتدرس اغتمعاؿ اغمذر ي. ف رم اغمدرذة اغعامة بذبب كر ما غلدرمس ماغت قت بمدرذة اغ 
 ػمف كتػاب بعرػماف "مػاداـ اغقلػب ال ػؽ" أشػارت إغػا معاراتمػا  0111مفي مذكرات الماراي دارؾع اغمرشمرة في 
كارػت أممػا ا فبعػض اغمػاؿتكذب مر  ارمائي ذمذر ي أم ت ظا بدمر اغ عبة بعد إرجاز دراذتما أمؿ ا مر ثبؿ أف 

 دمران  أ ػد اغملػرجاف اغذػارمائاافأذػرد إغامػا عـ ابتذـ غمػا اغ ػظ م  .طمغمفمدارة  مفباف اغ اف ماآللر ترذؿ غما اغطعاـ 
ا أ ػب ت ماذػمرة مػف اغرا اػة اغماداػةمتتاغاػة إغػا أف عػدة أفػاـ ا مممػدان غمػا اغطراػؽ بػذغؾ غلظمػمر فػي في أ د أفام  w
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أجمر ػا ارت عػت اغراثاػة. عـػ اشػترتما بعػد أف بػاراس  اػاء أفلمة في أ د  شقةاغتي كارت تذكرما باغ  ارة ة  رفدجغت اغفب
عملمػا اغذػػارمائيا غكػف ذغػػؾ كػاف أمػػران تتمرػا أف ت تلػػر بمػا عائلتمػػا  رمػا رج ػت فػػي . كارػت الماػػراي دارؾع اغذػارمائاة

بػػا لاؽ ماذػػيء إغػػا ذػػمعة كػػعمر ملػػؿج اغذػػارما إغػػا اغعمػػؿ فػػي  ترظػػرم افظػػة ة عائلػػ ػػعبان  رمػػا با  ػػؿ ترتمػػي غ
 ا ما جعؿ المارايع تعاري كعاران مف ذغؾ اغممثؼ. امرأة تاغشلص مبلا ة إذا كار

 ػؿ " ماغػدتماعلػا طػرح اغذػؤاؿ اغتػاغي علػا مفي مذكرات الماراي دارؾع "ماداـ اغقلب ال ؽ" ثاغػت إرمػا غـػ تجػرؤ 
باػػت  ماغماثػػ  أرمػػا عرػػدما كارػػت تعلػػذ إجػػازة متعػػمد إغػػا ".مػػا؟ ان علػػا اغشاشػػة اممػػ ترػػيرأاأمػػي؟  ػػؿ  أفامػػي اػػاشػػا دتب 

شػػيء مػػا عػػدا  ات ػػدث عػػف كػػؿا كػػاف اغجماػػ  طمغػػمف اغماثعػػة علػػا شػػاط  اغب ػػر ا بػػاض اغمتمذػػط مدارػػة اغعائلػػة فػػي
ا بمػا أف بعػض أدمار اإلنػراء غـ ارؽ غمـ ا دمار اغتػي تؤدامػاجما  أفامما م  شا دماأرمـ  علمت ظ قان اغذارما( مغكرما 
اآلف فػي فررذػا ماغتمعاػؿ الت ػت  بػاغطب  فػاف  ػذ  اغرظػرة اغذػلباة إغػا اغذػارما. كبار مف جذػد ا تعراة ثذـتطلبت مرما 
عمجا كارت علا  مرذ ر ؼ ثرف. عـػ تطػمرت أ ػماؿ الماػراي دارؾع مأ ػب ت ممعلػة  بعد أف تطمرت اغعقلااتأم ذما ا 

ع 5319" العطلػة رمااػة ا ذػبمعدمر بطمغة  قؽ غما اغشمرة علػا اغشاشػة اغكباػرة فػي فػالـ "معرمفةا ل م ان في أمؿ 
 غلملرج الجاف غمؾ نمداردع.

" ذػاكمف غػ  شػعف جاػؼإف اغتعارؼ اغذي جرا بػاف دالػمف مالدارؾع علػا مػتف اغطػائرة متعامرممػا فػي فػالـ "
الػػة اذػػتمرت أربػػ  عشػػرة ذػػرة تقرابػػان مػػف كباػػر فػػي  اػػاة دالػػمف  ػػاف تطػػمرت تلػػؾ اغعاثػػة إغػػا عاثػػة نراماػػة طم 

" اغرجػػػؿ اغمذتعجػػػػبؿمغكػػػف مػػػف دمف زماجا مشػػػاركت  اغبطمغػػػة فػػػي عػػػدد مػػػف أفامػػػ ا ممرمػػػا " 5380إغػػػا  5318
 " منار ا. دـ بارد" م"بمرذاغارم" م"شرطي ذابؽ" م"مادغي" م"ممت رجؿ فاذدم"

*   *   * 
ع فػػي إف شػػركة "دالبػػم" غإلرتػػاج اغذػػارمائي اغتػػي أذذػػما دالػػ غػـػ  5311مف باغتعػػامف مػػ  مكاػػؿ أعماغػػ  الجػػمرج بػػـم
غت ػبح معرمفػة باذـػ شػركة "آداػؿ" غإلرتػاج اغذػارمائي  5318تر ذ ذما إرتػاج فالمػاف فقػطا عـػ  ػمجؿ تلػؾ اغشػركة عػاـ 

ظمػر ماغتي تمغت إرتاج أفام  إغا رمااة اغعماراراات باإل افة إغا أفاـ ألػرا غـػ اشػترؾ فػي بطمغتمػاا أم علػا ا ثػؿ 
أمؿ فػػالـ مػػف إرتػػاج شػػركة "آداػػؿ" مأمؿ فػػالـ تمعػػؿ فاػػ  الماػػراي  5313" اغ ػػادر فػػي جاػػؼفامػػا ك ػػاؼ شػػرؼ. مكػػاف "

دارؾع أماـ دالمف. غـ اشكؿ  ذا اغ ػالـ اغبمغاذػي اغمعاػر أمؿ تعػامف بػاف دالػمف ماغملػرج الجػاف  ارمػافع. فقػد أذػرد إغاػ  
 ".جاؼ" اغذي اعتقد اغبعض أر  أف ؿ مف فالـ "اا  داقيمداعان في فالـ " 5318ال ارمافع دمر اغبطمغة عاـ 

" فػػالـ عػػف اغجرامػػة اغكاملػػة اغتػػي تتععػػر فجػػعة مبطراقػػة ناػػر متمثعػػة. ار ػػد اغ ػػالـ اغػػذي بػػدأ ت ػػمار  فػػي جاػػؼ"
ث ػػة جاػػؼ الجػػمرج رمكمااػػ ع اغعقػػؿ اغمػػدبر غعملاػػة ذػػطم راج ػػةا غكػػف عرػػدما اتللػػؼ اغػػزعاـ  5318بلجاكػا فػػي شػػتاء 
اغتػػي  –مر بعػػد اغعملاػػة مػػف أجػػؿ اثتذػػاـ اغ رامػػة مػػ  رجاغػػ ا اذػػارعمف إغػػا م ػػ  إا ػػا الماػػراي دارؾع جاػػؼ عػػف اغ  ػػ

فتاة زعاـ اغع ػابة جاػؼ ماغشػاب غػمراف الآظف دالػمفع اغػذي  –أ ب ت عشاقة دالمف في اغ ااة اغماثعاة في تلؾ اغ ترة 
ة ممرعممػػا مػػف م ػػادرة اغمكػػاف راعمػػا ا ظػػا برعااػػة م مااػػة جاػػؼ ر ذػػ ا اذػػارعمف إغػػا م ػػعمما ت ػػت  راذػػة مشػػدد

ا ػػؿ اغػػزعاـ. غكػػف غػػمراف اػػتمكف مػػف اغ ػػراس مالػػمذ بػػاغ رار مػػ  إا ػػا فتبػػدأ مطػػاردة معاػػرة فػػي  داقػػة اغ امارػػات ترتمػػي 
بتبادؿ إطاؽ اغرار باف غػمراف مرجػاؿ اغع ػابة اغػذاف ا قػدمف ما ػدان مػرمـ بطراقػة مرمعػة عرػدما تماجمػ  أذػراب اغر ػؿ 

تلة. مفي اغرمااة ت  ؿ اغمماجمة باف غمراف مجاؼ في  راع ر اب غل  ػمؿ علػا اغمػاؿ اغمذػرمؽ. مػف بلذعاتما اغقا
w اغطراؼ أف مل ؽ اغ الـ كاف م لان بعف جعؿ اغكعاراف اعتقدمف أف دالمف  م اغذي العب دمر جاؼ. 
w
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*   *   * 
 تعرػدما تعرفػـ اغقلػب ال ػؽ" أرمػا غقد ت دعت الماراي دارؾع عف عاثتمػا بػآظف دالػمف فػي كتػاب مػذكراتما "مػادا

ا فامػػا بعػػد أ ػػبح ممػػعان الأرتػػمريعا ماغػػذي أرجبػػت غػػ   . فقػػد طلػػؽ زمجتػػ  اغتػػيةعائلاػػة كباػػر كات كارػػت غداػػ  مشػػإغاػػ  ا 
 ػا بة أباػ  أكعػر ممػا عػاش ع ماػراي دارؾالماغماث  أر  عاش مػ  ما . اغعاط ي باف أب عاش اغط ؿ  ااة اغتمزؽكاؼ م 

. مثاغػػت الدارؾع فػػي كتػػاب مػػذكراتما "مػػاداـ اغقلػػب افاكػػف غمػػا ا ترامػان مم بػػة كباػػر اآلف مػػازاؿ إغػػا ارػػ  مػ  أمػػ . مغػػذغؾ ف
 ااتػػ . فقػػد اتممػػم  بػػاغتمرط فػػي مقتػػؿ  ارذػػ  اغشل ػػي  اعػػاش أ ػػعب مر لػػة فػػيفػػي ذغػػؾ اغمثػػت  آظفال ػػؽ"  "كػػاف 

. ...  ارذػػػ   ػػػذا كػػػؿ مطاغػػػبغػػـػ اذػػػتجب غ . مغكػػػف ابػػػدم أف آظفعمػػػاركمفاتش ذػػػتا افالاغشػػػاب اغامنذػػػافي ا  ػػػؿ 
 ػذا جعػة  . فقػد مجػدماارتكابمػاب دالػمف آظف بب ػعة أاػاـ. مغػذغؾ اتممػما مثمع اغجرامػةة عرا ة ثبؿ دج م  لت بارمما مشا

 ...ردتػ  ثتػاان أ ػد اغ قػمؿ اغم اطػة ببػاراس بعػد أف أطلقػت ر ا ػة علػا رأذػ  مأمكبج غلقمامػة فػي في  ةاغشاب مرما
اغػػبعض أ ػػد كبػػار ثػػادة اتمػـػ . م .. ثتلػػ  أف أ ػػدان  ارت ػػر. مغكػػف ابػػدم ػػارس المػػاركمفاتشع ثػػد ف أف اغدالػػم  مزعػـػ أر ػػار

 ."شل اان  دالمف ثتل  بطلب مفة غدالمف بتدبار عملا ان اغمافاا مكاف  داق
 عردما ان ذااذا ان اغق ة ماتلذت طابعتطمرت عـ متتاب  الدارؾع في كتاب مذكراتما عف تلؾ اغ  ا ة ثائلة "

غػػػ  إذا غػػػـ اذػػػتجب  برشػػػر  ػػػمر جرذػػػاة فا ػػػ ة د دالػػػمف ػػػدج المػػػاركمفاتشع فابػػػدم أف  ػػػذا  ...ا ػػػااركشػػػ ت لباا
علػا  أرػ  إذا بقػي  ػذا اغشػلص -مفقػان غمػا اعتقػد  اغػبعض  - آظف أدرؾغمطاغب . م ذا ما ذرجع في ت  ات . فقد 
عتقػػد  اغػػبعض ا ػػذا مػػا  .إغػػا ت ػػ ات  مغػػذغؾ غجػػعا امػػدد  مابتػػزج  فػػمؽ رأذػػ  ثاػػد اغ اػػاة فذػػمؼ اظػػؿ ذػػا   مذػػلطان 

غلممعػؿ اغشػمار م ػم فػي   لػة ماجرػة أرمػا اغتقطػت ابػدم (( ما  قاقػة  ػذ  اغ ػمر اغ ا ػ ةان ... مغكر  غاس مؤكد
زا ػة مغكػف ابػدم أف  ػذ  اغ ػمرة كارػت مع. جػمرج بممباػدمال زمجة اغرئاس اغذػابؽ مفممر ام  اغعداد مف اغذادات

اغػدا مغي  مػف أجػؿ ذػدج بػاب اغرئاذػة أمامػ . فػاغ زب ان ؿ أف ا ػبح رئاذػثبػ ع ر ذػ بممبادمالثبؿ أعداء  مفممل قة 
ا بارمػػػا رف ػػػت اغجرػػػراؿ دا ػػػمؿ عبممباػػػدمالفػػػي أف اللػػػؼ مجمػػػمعتافا ترنػػػب ا مغػػػا مرممػػػا إغػػػا ان كػػػاف مرقذػػػم

 رمػؤامرة اغ ػم اغمجممعة اغعاراة  ذ  اغ كرة رف ان ثاطعان. ممف اغمرجح أف  ذ  اغمجممعة اغعاراة  ػي اغتػي أعػدجت 
 مػ   ػؤظء ان متمرطػ دالػمف غكي اتراج  عف ترشاح ر ذ  غلرئاذة. فمؿ كػاف آظف عبممبادمالاغ ا  ة غل  ط علا 
 ان أبعػاد . كؿ ما رعرفػ   ػم أف اغق ػة ألػذت قاقة ا مر ؟ ظ أ د اعرؼعجمرج بممبادمػ الاغدا مغااف اغمرا  اف غ

فػي تلػؾ اغ تػرة غلمزراء  كاف رئاذان  عبممبادمالات  ف اغملابر  مف ثبؿ أجمزة ما قان   لمة فاما بعد مأ بح دالمف
اغ ام ػػة تمػػت عملاػػة ت ػػ اة  ػػارس دالػػمف اغظػػرمؼ مذػػط  ػػذ  مشل ػػاة ثماػػة علػػا اغػػرنـ مػػف كػػؿ شػػيء. م 

 ."ب مف رئاس اغمزراءرج اغمق اظذتلباراتبجماز  مابدم أر  كاف مرتبطان اغشل ي الذتا اف ماركمفاتشع ... 
 ػعب غ ظػات كػاف اعػاش أ دالػمف آظف فػاف امممػا اكػف مػف أمػر"ثائلػة   كتابمػاع فػي ماػراي دارؾكما أشارت ال

... غقػػد تعرفػػت إغاػػ  فػػي ظػػؿ  ػػذ   اشػػعر بػػاغلمؼ مػػف شػػيء مػػا ثلقػػان ان مكػػاف دائمػػة ...  ااتػػ  عرػػدما اغتقاػػت بػػ   مؿ مػػر 
مفػي رة مجاػزة فقػط. فت اات  مرذ  كرت ثد دللت رريذبب ثلق  ما طراب    اغ عبةا م  أرري غـ أدرؾ  ارمااغظرمؼ 

اتمثػػؼ عػػف مكػػاف  ...ابػػدم شػػداد اغررفػػزة ماغع ػػباةآظف اغػػازمردي كػػاف  بػػاراس مػػف مرطقػػة اغشػػاط تمجمرػػا إغػػا أعرػػاء 
كػاف ... عجري ات ػاظن  ات اػان ذػ ...ارتظرارػي  رػا اطلػب مرػي اظرتظػار م  باف اغ اف ماآللػرركرما جاربان اثاادة اغذاارة م 

ؾ. غقػد عشػت مػ  آظف فػي . م كػذا دماغاػ..طمالػة عـػ اعػمد إغػا اغذػاارة مػف جداػد غ تػرةمػة ات ؿ بع د ـ متذتمر اغمكاغ
wابػػدم أرػػ  عكػػس كػػؿ  ااتػػ   مػػا رجػػاح.ر ابػػة تشػػب  ث ػػص ا فػػاـ اغبمغاذػػاة اغتػػي معلمػػا مرجػػح فامػػا أاج  ث ػػةتلػػؾ اغ تػػرة 
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رمػا فػي   ذ  ا فاـ مجعلت مرػ  أذػطمرة ذػارمائاة غػاس فقػط اغشل اة في أفام  مغذغؾ رج ت علػا مذػتما فررذػا ما 
غكػػف اغممعػؿ. اكمػػف أمؿ شػرط مػػف شػرمط رجػػاح  م رػا... فعػػان  مامكعرػػ  اعاشػاػؤدي أدمار  فقػد كػػاف ... ـاغعػػاغ كػؿ أر ػاء

 ة م امغما اظبتعاد عػف طراقػ  بذػبب تمرطػ  اغمزعػـم بقتػؿ  ارذػ  المػاركمفاتشعفي تلؾ اغ تر ف دالمف اغراس ار رفما ع
". 

دار ا مبػػػرا  كتابمػػػا "مػػػاداـ اغقلػػػب ال ػػػؽ" اغػػػذي اذتعر ػػػت فاػػػ  مػػػذكرات  ااتمػػػا "أثامػػػت كمػػػا ذكػػػرت الدارؾع فػػػي
ـج بػػاف   ػػمر    ػػذات مذػػاء بػػاراس  فػػياغ ررذػػاة   ػػؿ   آظفبػػارزةا فذػػعغري شل ػػاات فراػػة معقافاػػة مذااذػػاة ان كباػػران  ػػ
ذ ب معػػػؾ إغػػػػا أي مكػػػػاف فػػػػي ع... أجػػػػؿ ذػػػػمكرػػػػت ثػػػد مثعػػػػت فػػػػي  بػػػ  ..فعجبتػػػػ ... إغػػػػا دار ا مبػػػرا؟مرافقتػػػػي تقبلػػػاف ب
 ."إغا اغج اـ إذا غـز ا مر ذعذ ب... ا رض

 إغػا جاربػ  بكػؿ افتلػار رما مث ػت  بؿ ماغمتممرا  ذا اغممثؼ اغشجاعدالمف غـ ارس إغا اآلف ممرذ ذغؾ اغمثت 
 ف  ف اغعامػػةمعػػ  فػػي ا مػػاكبػػاغظممر مباغاػػة برظػػرات اغلػػـم ماغعتػػاب. فػػاغماث  أرػػ  مػػا كػػاف أ ػػد فػػي بػػاراس اقبػػؿ  ناػػر

اغم رػػػة  دالػػػمف عػػـػ تجػػػامز آظفد. اغقراػػػب ثبػػػؿ اغبعاػػػجربػػػ  ات ان مأ ػػػبح شل ػػػا كػػػؿ مذػػػائؿ اإلعػػػاـثػػػد شػػػم تما ذػػػمعت  
 .شل اة ذارمائاة في فررذا عشمراذتعاد ذمعت  اغطابة مأمجاد رجممات  كم 

 
(7) 

 
 ديمون وبممندو عمى عـرش الشاشة الفرنسية

 
عاعػة مػف  5313اممػان متـػ إ ػدار  عػاـ  91" اغػذي اذػت رؽ ت ػمار  لاافع ػابة اغ ػقاشترؾ في بطمغػة فػالـ "

أ ـ ممعلي رمط ا فػاـ اغبمغاذػاة فػي اغذػارما ا مرمباػة فػي ذػتاراات اغقػرف اغعشػرافا معلػا رأذػمـ آظف دالػمف مالغارػم 
منذػت غػم براتػمفع. رمجػر فرتمراع مالجاف نابافعا ماغ ػالـ مػف إلػراج مذػارارام ال رػري فاررماػؿع رقػان عػف رمااػة بقلـػ الأ

ذارتا  الدالمفع مجـر متمـ امرب مف اغذجف بمذاعدة ع ابة اغ ػقلااف اغتػي اتزعممػا اغعجػمز فاتمراػم مارػاغاز الجػاف 
نابافع. الطط اغزعاـ فاتمرام ماراغاز غلذػطم علػا لزرػة ملائػة بػاغمجم رات فػي أ ػد معػارض رممػا ت ػؿ ثامتمػا إغػا 

اغمجػػم رات كارػػت  قاقاػػة تػـػ اثترا ػػما مػػف م ػػؿ "رم دمظبػػي" غ ػػاانة اغمجػػم رات  علمػػان بػػعف  ػػذ  -ملاػػمف دمظر  11
 في باراس.

لػػاؿ اإلعػػداد غتر اػػذ اغذػػرثةا اقتػػرح ا مراكػػي تػػمري راكمذػػاا الأماػػدام راتذػػاريعا  ػػداؽ زعػػاـ اغع ػػابةا طراقػػة 
إغػا راماػػمرؾ غكػػف م ػػتش اغشػػرطة أف ػؿ غتر اػػذ اغذػػرثة تتمعػػؿ فػي التطػػاؼ اغطػػائرة اغتػػي ترقػؿ اغمجػػم رات أعرػػاء ر لتمػػا 

اغباراذي اغعراد غم نمؼ الغارم فرتمراع ا امؿ ما بمذع  إلفشاؿ ملططات اغع ابة. م  أف عملاة اغذػرثة راج ػة ب ػد 
ذاتماا إظ أف رمجػر ذػارتا  اجػد ر ذػ  عاغقػان فػي فػو مػف تػدبار مارػاغاز بذػبب اغعاثػة اغ راماػة اغتػي اقاممػا ذػارتا  مػ  

 زمجة ابف فاتمرام ماراغاز.الإارارا داماؾع 
ع ػػػابة إف ا داء اغرائػػػ  اغػػػذي ثدمػػػ  كػػػؿ مػػػف دالػػػمف مالفرتػػػمراع مالنابػػػافع ثػػػد ذػػػا ـ بشػػػكؿ كباػػػر فػػػي رجػػػاح "

w" اغػػذي كػػاف مػػف أف ػػؿ أعمػػاؿ اغملػػرج الفاررماػػؿعا ف ػػان عػػف اغممذػػاقا اغت ػػماراة اغذػػا رة اغتػػي بػػرع فػػي اغ ػػقلااف
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اض اغمتمذط اغمل ف الإرام ممراكمراػ ع. مثػد رػاؿ اغ ػالـ ترشػا ان غجػائزة إظمار طابعما اغلاص ببلداف  مض اغب ر ا ب
ع كع ذػػف فػػالـ أجربػػي. مبػػاغرنـ مػػف مػػرمر ذػػرمات طمالػػة علػػا إ ػػدار  ػػذا اغ ػػالـ اغبمغاذػػي 5395اإلكلاػػؿ اغػػذ بي ال

  س اغمشا داف. اغ ررذي اغكاذاكيا إظ أف مشا دت  مازاغت ممتعة إغا اممرا  ذا متبعث  سج اإلعارة ماغتشماؽ في ر
*   *   * 

غقد أ بح دالمف في تلؾ اغمر لة اغرجـ رثـ ما د في تجذاد  مرة "اغماؾ اغشػرار" اغػذي ا ػدجؽ بعدذػة اغكػامارا 
اجتمػػ  أشػػمر رجمػػاف فررذػػااف فػػي ا فػػاـ اغبمغاذػػاة بارتػػاج  5391كػػاغقط اغػػذي اذػػتعد غارق ػػاض علػػا اغ ػػعر. مفػػي 

"ا اغػػػذي ذػػػججؿ اغتعػػػامف اغرابػػػ  بػػػاف آظف دالػػػمف ممرافذػػػ  ا بػػػرز فػػػي  ػػػذا اغػػػرمط بمرذػػػاغارممعاػػػر مجداػػػد  مػػػؿ عرػػػماف "
اغذارمائي  الجاف بمؿ بلمردمعا مرافس دالػمف فػي اغممرػة م ػداق  فػي اغ اػاة اغماثعاػة. فقػد ظمػر دالػمف مالبلمرػدمع معػان 

مػ  أف  –ع 5318ال "عمجػ  إجرامػي" الأم " ُػػمْ ع م"5311" ال ػؿ ت تػرؽ بػاراس؟ع م"5315" الث ص  ػب مشػممرةفي "
 دمر دالمف في اغ الـ ا لار اثت ر علا مشا د م دمدة فقطا بارما غعب البلمردمع دمر اغبطمغة اغرئاذي. 

" فالـ بمغاذػي مقتػبس عػف رمااػة غلكاتػب الاػمجاف ذػاكممارمع بعرػماف "ع ػابات مرذػالاا"ا إلػراج بمرذاغارم"
باظذػػػتعارة  5391ـ أجػػػماء مرذػػػالاا كمػػػا كارػػػت عػػػاـ الجػػػاؾ داػػػرايع مذػػػارارام الجػػػاف كلػػػمد كػػػاراارع. ا ػػػمر اغ ػػػال

باغممذػػػاقا اغت ػػػماراة اغتػػػي تعكػػػس طػػػاب  تلػػػؾ اغ تػػػرة. اػػػؤدي دالػػػمف مالبلمرػػػدمع دمر م تػػػاغاف بذػػػاطافا دالػػػمف 
بشل ػػاة رمش ذػػا رادي مالبلمرػػدمع بػػدمر فررذػػما كػػاباا. ابػػدأ اغ ػػالـ فػػي  ارػػة ت ػػـ بػػاف رماد ػػا فررذػػما كػػاباا 

ة تػدعا غػػمظ الكػاتراف رمفاػؿع. اػدلؿ رمش ذػا رادي الدالػػمفع بذػرعة ماتجػ  ر ػم غػمظ اغتػػي البلمرػدمع مذػادة جمالػ
تجلػػس علػػا كرذػػي اغبػػار ماطلػػب مرمػػا أف تػػذ ب معػػ ا فاتػػدلؿ فررذػػما كػػاباا مارشػػب عػػراؾ با اػػدي بارػػ  مبػػاف 

اغ ػػداثة فامػػا بعػػد. ذػػا رادي. تتػػماغا أ ػػداث اغ ػػالـ بػػدءان مػػف  ػػذا اغلقػػاء بػػاف اغػػرجلاف اغػػذي اتطػػمر إغػػا رػػمع مػػف 
اتركز رشاط رمش مفررذما في اغبدااة علا أعماؿ اظ تااؿ اغبذاطة في ر ارات ماداف ذباؽ اغذػاارات ممباراػات 
اغماكمةا عـ تت ذف أ ماغمما عردما اتمجماف غلعمػؿ غػدا بعػض زعمػاء اغع ػابات اغم لاػاف. مغكػف عرػدما اقػرر 

كؿ مذػػتقؿ باظعتمػػاد علػػا ر ذػػامماا ارتقػػؿ بممػػا اغ ػػاؿ أا ػػان مػػف اغ ػػداقاف متابعػػة  ػػذ  اغرشػػاطات اإلجراماػػة بشػػ
 أعماؿ اظ تااؿ اغبذاطة إغا عملاات اغع ابات اغكبارة ماغلطارة.

غطاغمػػا أعػػار اجتمػػاع دالػػمف مالبلمرػػدمع علػػا اغشاشػػة  ػػجة ماذػػعة غػػدا جممػػمر اغمشػػا داف اغتػػماثاف غرؤاػػة أغمػػ  
ا فػاـ اغبمغاذػاة بمػدؼ اغ  ػمؿ علػا اغمزاػد مػف اإلعػارة ماغتشػماؽا م ػذا رجماف في اغذارما اغ ررذاة اظمراف معان في 

" مػػف أرجػػح ا فػػاـ اغ ررذػػاة اغ ػػادرة فػػي ذغػػؾ اغعػػاـ بت قاقػػ  أعلػػا اإلاػػرادات علػػا شػػباؾ اغتػػذاكرا بمرذػػاغارممػػا جعػػؿ "
 مف عاعاف ذرة. مأكد  دارة اغرجماف ا ذطمرااف دالمف مالبلمردمع علا شباؾ تذاكر اغذارما اغ ررذاة  كعر

فػي اغمثػت اغػذي م ػؿ فاػ  اغملػرج الجػاف بااػر مال اػؿع إغػا أمج ممرتػ  فػي  ػراعة ا فػاـا أذػرد دمر اغبطمغػػة 
ع اغػػذي ُاعػػدج مػػف رمائػػ  ذػػارما اإلعػػارة 5391" الاغػػدائرة اغ مػػراءفػػي ما ػػد مػػف أ ػـػ أعماغػػ  إغػػا آظف دالػػمف ت ػػت عرػػماف "

اغذػػارمائي المال اػػؿع باإل ػػػافة إغػػا إلراجػػػ ا عملاػػة ذػػػرثة اػػتـ تر اػػػذ ا  ماغتشػػماؽ. ار ػػد  ػػػذا اغ ػػالـ اغػػػذي كتػػب ر ػػػ 
بمرتمػػا اغمػػدمء فػػي ذػػا ة اغ ارػػدـم ببػػاراس. العػػب دالػػمف دمر غػػص أرذػػتقراطي  ػػادئ اػػدعا كػػمري ُاطلػػؽ ذػػرا   مػػف 

أردراػػ  اغذػػجف فػػي اغاػػـم ذاتػػ  اغػػذي امػػرب فاػػ  اغمجػػـر فمنػػؿ الجاػػاف ماراػػا فمغمرتاػػ ع مػػف ثب ػػة م ػػتش اغشػػرطة ماتاػػ  ال
بمرفاؿع مالتب  في  ردمؽ ذاارة كػمري اغػذي ابػادر إغػا ذػرثة أمػماؿ رئػاس ع ػابت  راكػم الأردراػ  إاكاػافع. عـػ اقػـم 
wكػػمري بػػاغتلطاط غلذػػطم علػػا م ػػؿ مجػػم رات كباػػر اقػػ  فػػي ذػػا ة اغ ارػػدـم باغعا ػػمة اغ ررذػػاة بػػاراسا ماجرػػد غتر اػػذ 
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مؿ اغك ػػمؿ ممشػػػممر بت ػػماب مذدذػػ  بكػػؿ دثػػة اػػػدعا  ػػذ  اغعملاػػة كػػؿ مػػف فمنػػؿ مشػػػرطي ذػػابؽ مػػدمف علػػا ترػػا
جارذػػف الإاػػؼ ممرتػػافع. مغكػػف فػػي اغمثػػت اغػػذي ا ػػامؿ فاػػ  راكػػم اظرتقػػاـ مػػف كػػمريا ابػػدأ اغم ػػتش ماتاػػ  ب عػػ  إلغقػػاء 
اغقبض علا اغمجـر فمنؿ اغذي فرج مف ثب ت ا باإل افة إغا عزم  علا اإلاقػاع ببػاثي أفػراد اغع ػابة. ا ػ ط ماتاػ  

ملما غالي ادعا ذارتي الفررذما براارع كي اتمكف مػف اإلمذػاؾ باغل ػمص اغطلقػاء مظ اتػردد فػي اتبػاع  علا  ا ب
 أذاغاب اظبتزاز غل  مؿ علا اغمعلممات مف اغشممد مأ  اب اغذمابؽ اغذاف ال عمـ غلت قاؽ.

*   *   * 
تػاج مكتابػة ذػارارام ا فػاـا أعبتػت إف ا تمامات دالمف اغمترمعةا بمعزؿ عػف ممرتػ  اغذػارمائاة فػي اغتمعاػؿ ماإلر

أر  "فراف" بكؿ ما في اغكلمة مف معرا. فمف أبرز  مااات دالمف  ي جم  اغت ؼ ماغلم ات اغ راةا ماغتػي ت مغػت فامػا 
بعد مػف  اػث ثامتمػا اغ راػة إغػا عػرمة طائلػة أ ػافما دالػمف إغػا عرمتػ  اغكباػرة اغمتراكمػة علػا مػرج اغذػراف. مغعػؿ دالػمف 

ذ  اغممااػػة با  ػػؿ مػػف اغملػػرج اإلاطػػاغي اغكباػػر الغمتشػػارم فاذػػكمرتيع اغػػذي تػػرؾ أعػػران كباػػران علػػا دالػػمف فػػي اذػػتم ا  ػػ
 اات  اغممراة ماغشل اة. فقد كػاف الفاذػكمرتيع ر ذػ  مػف  ػماة  ػذا اغ ػف مكػاف لباػران مماػزان فػي كػؿ مػا اتعلػؽ بػاغت ؼ 

 ماغلم ات اغ راة. 
ف رمعان مف اغممس اذػت مذ علػا جػزء كباػر مػف ا تمامػ  غدرجػة باتػت فامػا عـ أ ب ت  ذ  اغممااة باغرذبة غدالم 

اطػػاغااف مػػف اغقػػرراف اغذػػاب  عشػػر  جػػدراف مرزغػػ  م طػػاة كلمػػا تقرابػػان بلم ػػات فراػػة عداػػدة تعػػمد إغػػا رذػػاماف فررذػػااف ما 
مكػػاف بػػذغؾ أغػػؼ دمظرا  98اشػػترا غم ػػة رجػػؿ عجػػمز غلرذػػاـ اغشػػمار الرامبرارػػتع بمبلػػ   5313ماغعػػامف عشػػر. ف ػػي 

 أعلا ذعر في اغمزادات اغعلراة اغ راة في أمرمبا في تلؾ اغ ترة. 
مفي فترة ظ قةا بدجؿ دالمف اتجا   مباتت مجممعت  ت ـ غم ات تجراداة غ راراف معا راف اعػمد تػارالمـ إغػا 

 -"كػمبرا" اغتشػكالاة عقد اغلمذاراات مف اغقرف اغعشرافا أي ما اذما بمدرذة باراس اغعاراةا مل م ػان فرػاري  ركػة 
اغتي أرزغت اغ ف مف أبراج  اغعاجاػة مثرجبتػ  إغػا فرػمف  -اغتي ت ـ اغ رمؼ ا مغا مف كمبرماجف مبرمكذؿ مأمذترداـ 

 اإلعارات ماغمل قات.
غـ ا امؿ دالمف إل اء مجممعت  اغر اذة مف اغت ؼ ماغلم ات بعادان عف أرظػار عامػة اغرػاسا كمػا ا عػؿ عػادة  ػماة 

رما اذتعمر ثامتما اغ راة اغكبارة مػف لػاؿ عر ػما فػي بعػض أفامػ .  ذا اغ  ف بداف  اغ رص علا مجممعاتمـ اغعمارةا ما 
ا كارػػت جماػػ  اغت ػػؼ ماغلم ػػات اغ راػػة اغمذػػتلدمة فػػي داكػػمر ت ػػمار اغ ػػالـ مػػف 5391" اغ ػػادر فػػي مػػادغيف ػػي فػػالـ "

"ع أمؿ فػالـ رممارذػي مػف إرتػاج شػركة "آداػؿ" ركاء اغ ػبشػ" الأم "مػادغيمجممعة دالمف اغشل اة. مػف را اػة عاراػة كػاف "
كمػا فعػؿ فػي اغعداػد  –غإلرتاج اغذارمائي اغلا ة بآظف دالمف. مباإل افة إغا إرتاج اغ الـا غعػب دالػمف فاػ  دمر اغبطمغػة 

افع ث ػة تػاجر مف أفام  اغ ادرة في تلؾ اغ تػرة. ار ػد  ػذا اغ ػالـ اغرممارذػي اغكمماػدي اغػذي ثػاـ بالراجػ  الرمجػر كا ػ
اغتػػي كارػػت شػػراكة دالػػمف فػػي  –ثطػػ  أعراػػة اػػدعا جمغاػػاف دارػػدام الآظف دالػػمفع اعػػاش مػػ  عشػػاقت  أناعػػا الماػػراي دارؾع 

اغ اػػػاة اغماثعاػػػة. ات ػػػؽ اغعاشػػػقاف علػػػا مػػػرح اغ راػػػة غبع ػػػمما فػػػي اظر مػػػاس باغم ػػػامرات ماغملػػػذات اغ ذػػػاة مػػػ  أشػػػلاص 
ا ا الفاغرتارا كمرتازع مغمذااف الباذكاؿ دم بماذمفع. غػذغؾ ظاتػردد جمغاػاف بػدف  آلراف بمف فامـ مادغي الجاف دافربمرتع ما  

 للالت  أناعا إغا اغقااـ بم امرات مترمعة ب عان عف اغمتعة ماغشممات. 
" غػػدا إ ػػدار  رقػػدان ظذعػػان مػػف اغجممػػمر اغػػذي رظػػر إغػػا اغ ػػالـ كعمػػؿ ف ػػائ ي غدرجػػة علػػؽ فامػػا مػػادغيظثػػا "

w .مف "إذا تابعت أفامؾ علا  ذا اغمرماؿ اا ذاد دالمفا فلف ابقا شيء اذم  ألاؽ ...(("اغبعض بقمغمـ عف دال
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ممػػف اغطراػػؼ أف اغقلعػػة اغتػػي جػػرا فامػػا ت ػػمار بعػػض مشػػا د اغ ػػالـ كارػػت ملكػػان غذػػادة عراػػة مػػف اغمعجبػػات 
كاتمػا اغلا ػة مػف دمف مقابػؿ اغكعارات بآظف دالمف تدعا اغذادة الجابعا ماغتي غـ تتردد في تقداـ  ػذا اغجػزء مػف ممتل
 مف أجؿ إرجاز ت مار اغ الـ تعباران عف إعجابما اغكبار برجمما اغم  ؿ آظف دالمف.

*   *   * 
ع م ػػػدمدان  ػػػاف شػػػارؾ فػػػي بعػػػض ا فػػػاـ مشػػػاركة لجمغػػػة 5395كػػػاف رشػػػاط دالػػػمف فػػػي بدااػػػة اغعػػػاـ اغتػػػاغي ال

" غلملػرج الجاػرار باراػ ع ماغ ػادر فػي كػارمف اػا اغبذػطاءفرتاز ماثت ر ظممر  فاما ك اؼ شرؼ إغا  د ما. ف ػي فػالـ "
اثت ػػر دمر دالػػمف علػػا اغظمػػمر فػػي بعػػض اغمشػػا د فقػػط كما ػػد مػػف زعمػػاء اغع ػػابات اغم لاػػافا فػػي  5395اغعػػاري 

 اف أدا ا دمار اغرئاذاة كؿ مف الغارم فرتمراع مالماراي دارؾع مالجاف اافع. اتاب   ذا اغ ػالـ اغكمماػدي ا  ػداث اغتػي 
لجػػع لاغمػػا ع ػػابة مػػف اغل ػػمص إغػػا  ػػر  اغقطعػػة اغذػػ لاة مػػف اغبكارػػي اغػػذي ترتداػػ  راث ػػة تعػػر  فػػي أراػػاؼ مظاػػة ت

أركرذػػاس ا مراكاػػة مػػف اغمجػػم رات اغمذػػرمثة بمػػدؼ اغتمماػػ  مت ػػلاؿ اغشػػرطة عػػف ملبػػع تلػػؾ اغمجػػم راتا فػػي  ػػاف 
ا ػامظف  -آللػر اكػاد اكػمف ذػاذجان  بعػد اغ ػدمد أ د ما اعمػؿ فػي تجػارة اغماذػكي اغممرمعػة بارمػا ا -ا امؿ شقاقاف 

اغت ػػاذؽ علػػا اغشػػرطة مرجػػاؿ اغع ػػابة مػػف أجػػؿ اظذػػتااء علػػا  ػػذا اغبكارػػي اغمر ػػ  بػػاغمجم رات اغمذػػرمثة. غكػػف 
ا ثماؿ دائمان أذمؿ مف ا فعاؿا  اث ا طر اغشقاقاف إغا زاارة جما  مراثص اغتعري في اغمرطقة ب عػان عػف اغراث ػة 

 تدي اغبكاري اغعماف.اغتي تر 

عا إلػراج الجػمرج 5395" الشػرطي ذػابؽ مػؿ عرػماف " فقػد أما اغ الـ اغعاري اغذي ظمر فا  دالمف ك اؼ شرؼ
غػػمترارع اغمعػػرمؼ ببراعتػػ  فػػي ت ػػمار ا فػػاـ اغبمغاذػػاة اغتػػي تتلػػذ طابعػػان كمماػػداان. غػػذغؾ امكػػف اغرظػػر إغػػا  ػػذا اغ ػػالـ 

باغم ػػػامرات ماغتشػػػماؽ كم اكػػػػاة تمكماػػػة ذػػػالرة مػػػػف رمػػػط ا فػػػاـ اغبمغاذػػػػاة اغبمغاذػػػي اغ افػػػػؿ  -اغ ررذػػػي اغكمماػػػدي 
ماثت ػػػر ظمػػػمر دالػػػمف فاػػػ  علػػػا دمر اغشػػػلص اغػػػذي ا ػػػتش رمدرا اػػػ  الرمبػػػرت كاذػػػؿعا فػػػي  ػػػاف أدا دمر اغبطمغػػػة 
الماشػػاؿ كمرذػػتارتافع بشل ػػاة م ػػتش اغشػػرطة كامبارػػا اغػػذي امافػػؽ علػػا ارت ػػاؿ شل ػػاة شػػقاؽ تػػاجر ملػػدرات كباػػر 

ؿ في مدارة راسا مذغؾ كي اتذرا غلشرطة اغتذػلؿ إغػا  ػ مؼ ع ػابة لطاػرة متل  ػة فػي تمراػب اغملػدارت. ثت
مغكي تكتمؿ لطة اغشرطة متكتذب اغم داثاة أماـ اغع ابةا ارب ي علا اغم قؽ كامبارا اغظمػمر باغشل ػاة اغجداػدة 

كامبارػا غتبرػػجي زمجػة مؤثتػة مػ  ط لمػا مظ  م  أذرة كاملة بمػا أف شػقاؽ تػاجر اغملػدرات متػزمج با  ػؿ. غػذغؾ ا ػطر
اجد أمام  غتر اذ  ذ  اغلطة ذما زمالتػ  فػي ذػلؾ اغشػرطة كراذػتاف الماػراي دارؾع مابرمػا اغ ػ ار. غكػف كامبارػا رجػؿ 
عاش  اات  عازبانا ما اجعؿ تعثلم  في  اات  اغزمجاػة اغمؤثتػة  ػعبان متت ػمؿ  ااتػ  إغػا ج ػاـ  قاقػي. مبارمػا ا ػامؿ 

رػػا كذػػب عقػػة زعػػاـ ع ػػابة اغملػػدرات باذػػكاؿ مػػارمريا اتعػػرض غم ػػااقات ممطػػاردات اغشػػرطة اغم لاػػة اغتػػي ظ كامبا
تعلـ  مات  اغ قاقاة كم قؽ شرطة متعتقد أر  متمرط في ذلذلة مف جرائـ اغقتؿ. عـ تزداد ا مػمر تعقاػدان بتػدلؿ  ائػات 

 ئلة اغتي تبرا ا م تش اغشرطة معر ة غلطر  قاقي.مكاف ة اغملدرات ا مراكاة ما رتربمؿ اغدمغي مت بح اغعا
*   *   * 

اذػػػػتقرت أ ػػػػماؿ دالػػػػمف مػػػػ   ػػػػا بت  اغجداػػػػدة الماػػػػراي دارؾع معػػػػاد إغػػػػا  ااتػػػػ  اغطباعاػػػػة برفقتمػػػػاا ظذػػػػاما أرمػػػػا 
ا اذػػتطاعت ذػػدج اغ ػػراغ اغعػػاط ي فػػي  ااتػػ  بعػػد طاثػػ  مػػف الراتػػاغي دالػػمفعا مأعبتػػت لػػاؿ فتػػرة ث ػػارة رذػػباان مقػػدرتما علػػ

فمػػـػ شل ػػػاة آظف دالػػػمف "اغ رػػػاف" م"اإلرذػػػاف اغعػػػادي" أكعػػػر مػػػف نار ػػػا مػػػف اغرذػػػاء اغلػػػماتي ارتػػػبط بمػػػف ذػػػابقان. كمػػػا أف 
مؤازرتمػػا غػػدالمف فػػي ا مثػػات اغ ػػعبة اغتػػي مػػرج بمػػا فػػي بدااػػة تعارفممػػا ذػػماء فػػي ث ػػاة ار  ػػاغ  عػػف الراتػػاغيع أم فػػي 

wة طمالػةا أعػادت غػ  عقتػ  بر ذػ  معقػة اغرػاس بػ . مغعػؿ لاػر معػاؿ ف ا ة مقتؿ  ارذ  اغشل ي اغتي ظ قػ  شػب ما غ تػر 
w
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علػػا م اذػػف اغعاثػػة بػػاف الماػػراي دارؾع مدالػػمف  ػػم ثبمغػػ  اغتعػػامف مػػ  مطلقتػػ  الراتػػاغيع فػػي إرتػػاج ذػػارمائي جداػػد بعػػد 
ي اغ ػالـ اغكمماػدي ع. أمػا فػ5319" الاغرجػؿ اغذػاممرايمعار ت  اغشدادة اغتي أبدا ا اغمرة اغذابقة  مؿ مشػاركتما فػي فػالـ "

ع غلملرج الجاؾ دارايعا فقد ر جب دالمف باغتعػامف مػ  زمجتػ  اغذػابقة الراتػاغيع 5395" الاغ ادر في راذاف علا رذلؾ ("
 اػػث العػػب دالػػمف فػػي  ػػذا اغ ػػالـ دمر رجػػؿ اػػدعا ذػػاممف ماػػدام اغػػذي اعترػػؽ اغكمرمتاػػة عرػػدما اترػػا ا إغػػا علمػػ  مفػػاة 

مشكات  تت اثـ عردما اكتشؼ بعرما مازاغت علا ثاد اغ ااة متعمػؿ كبائعػة  ػما. عـػ اػعتي  زمجت  راتا الراتاغي دالمفع. غكف
ا ذقؼ البمؿ ممراسع اغذي اعشؽ  اػاة اغع ػمر اغمذػطا  ػاف تذػاءؿ اغرػاس فامػا إذا كارػت اغمػرأة كائرػان غػ  رمح كبػاثي 

رع إغػا اغت ػرر مػف اغعمػد اغػذي ثطعػ  برػذر اغبشرا اعتي غالقي بركات  اغذالرة  مؿ ماث  تطمر ا  داث. غكف ذػاممف اذػا
 ر ذ  غلكراذة كي اتمكف مف إرقاذ راتا ثبؿ أف تت مؿ إغا را بة.

مػػ  كػػؿ دمر جداػػد غعبػػ  آظف دالػػمف مكػػؿ شل ػػاة جداػػدة جذجػػد ا فػػي أفامػػ  اغمتتاغاػػة أعبػػت مزاػػدان مػػف اغبراعػػة 
. ف ػي فػالـ "ماغممارة في ا داءا ممزادان مف اغت اري في إتقػاف عملػ  كممعػؿ مل " غلملػرج اغبراطػاري اغشػمس اغ مػراء ػـر

ا اغذي كػاف أمؿ فػالـ رعػاة بقػر الكػامبميع التقػي فاػ  اغشػرؽ مػ  اغ ػربا تعلـػ دالػمف 5395التاررس امر ع اغ ادر عاـ 
 اذتلداـ اد  اغاذرا بكؿ براعة بما أف بطؿ اغ الـ كاف أعذر ماطلؽ اغرار مذتلدمان اد  اغاذرا. 

اري اغشػمار التمشػارم م امرػ ع فػي  ػذا اغ ػالـ دمر م ػارب ذػاممراي اػدعا كػمرمدا جػمبي غعب اغممعؿ اغاابػ
تذػػرد إغاػػ  مممػػة مرافقػػة اغذػػ ار اغاابػػاري ذاتمشػػي راكػػاممرا التاتذػػم راكػػاممراع لػػاؿ ر لتػػ  إغػػا اغمظاػػات اغمت ػػدة. 

مراكي تعباران عف  ذف رمااا ا  ر  ذا اغذ ار مع  ذا ان ذ باان مر عان باغمجم رات كي اقدم  كمداة غلرئاس ا 
باد . مغكف في ر لة اغقطار اغتػي تقػؿج اغدبلمماذػي ممرافقػ  اغذػاممراي عبػر أرا ػي اغ ػرب ا مراكػيا اتعرج ػاف 
إغا كماف ار ب  رجاف لارجاف علػا اغقػارمف  جػمش كارػؾ الآظف دالػمفع مغارػؾ ذػتامارت التشػارغز برمرذػمفع. 

باغمجم رات غكف جمش الجػع إغػا لػداع شػراك   ػاف امػرب  ػامان معػ   اقمـ جمش مغارؾ بذرثة اغذاؼ اغمر  
اغ رامة اغعمارةا غذغؾ ا طر غارؾ مم ارب اغذاممراي كمرمدا غلتعامف معان ب ذر ما تراس شداداف مارطلقاف فػي 
 أعر جمش في م امغة مرمما ظذترجاع اغذاؼ. ملاؿ عملاة اغب ثا ارب ي علا كػمرمدا مغارػؾ اغتعامػؿ ب كمػة
مػػ  اغ ػػراع اغعقػػافي بػػاف   ػػارتي اغشػػرؽ ماغ ػػربا باإل ػػافة إغػػا مماجمػػة  جمػػات اغمرػػمد اغ مػػر. كمػػا التقػػي 
اغػػػرجاف لػػػاؿ عملاػػػة اثت ػػػاء أعػػػر جػػػمش باغذػػػادتاف اغجمالتػػػاف كراذػػػتارا الأمرذػػػمظ أرػػػدرمسع مباباتػػػا الكبمتشػػػافع. 

" أرثامػان عاغاػة علػا اغشػمس اغ مػراءفقػد  قػؽ " مباغرظر إغا مم مع اغ الـ ماغرجمـ اغذاف غعبما فا  أدمار اغبطمغةا
 شباؾ اغتذاكر في أمرمبا ماغاابافا إظ أر  غـ ا ظ باظ تماـ اغمراذب في اغمظاات اغمت دة.

" اغػذي أذػرد فاػ  ا رملػة كػمدارؾع جرا إ دار فالـ جداد غدالمف بعرػماف "5395في شمر أالمؿ مف اغعاـ ذات  ال
" فػػػالـ ا رملػػػة كػػػمدارؾدمر اغبطمغػػػة إغػػػا كػػػؿ مػػػف آظف دالػػػمف مالذػػػاممف ذػػػارمرا ع. " اغملػػػرج البااػػػر نرارااػػػ  دا اػػػرع

مالػمدرامي ذػمدامي الفػالـ رػمارع مقتػبس عػف رمااػة غلكاتػب الجػمرج ذػامارمفع أدجت فاػ  اغممعلػة اغ ررذػاة اغقػدارة الذػاممف 
م ػي أرملػة فػي لراػؼ اغعمػر تعتمػد ذارمرا ع دمر اغشل اة اغرئاذػاة باذـػ عرػماف اغ ػالـ ذاتػ ا ا رملػة كػمدارؾ تػاتيا 

علػػا ر ذػػما فػػي اغعػػاش كمزارعػػة متػػؤمي شػػابان مذػػامان مشػػردان اػػدعا جػػاف ظفػػاف الآظف دالػػمفع اغػػذي ركتشػػؼ أرػػ  كػػاف 
ذجاران مأطلؽ ذرا   مرذ فترة ثرابة. اتمغا جاف اغقااـ بععماؿ مترمعة غ اغح ا رملة كمدارؾ اغتػي تعػاش مػ   ػا ب 

ـج عرػدما ا لػم غػ  فقػط. كمػا ابػدم أف  رػري كػاف اغمرزؿ ماغد زمجما اغع جمز  رري الجاف تاذاا ع اغذي اتظا ر بعر  أ ػ
wمرتبطان بعاثة  ماماة ذران م  كمدارؾ اغتي أم ػت شػبابما فػي اغعمػؿ بمزرعػة اغعائلػة متعر ػت غانت ػاب علػا اػد 
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غمػا اغ ر ػة كػي ت ػرض ذػاادتما علػا   رريا غكرما أ ب ت أرملػة ذػعادة بعػد ارتمػاء اغ ػرب اغعاغماػة ا مغػاا مػا مفػرج 
 اغمزرعة. 

عردما اعتي جاف غإلثامة م  كمدارؾ بدعمة مرماا ت ترـ  ذ  اغ ر ة شقاقة زمجمػا فررذػماز الممراػؾ شػمماتع اغتػي 
تب ث با  ؿ عػف ذراعػة غتػدف  بمرػري غم ػادرة اغمرػزؿ كػي اتذػرا غمػا باعػ ا بارمػا تذػعا ا رملػة كػمدارؾ مجػاف غت قاػؽ 

 ػػ  بذػػاط اتمعػػؿ فػػي برػػاء مدجرػػة  ػػ ارة تػػمجفر غممػػا غقمػػة اغعػػاش. غكػػف  ػػذا اغ لػـػ اغبذػػاط ا ػػبح معقػػدان عرػػدما  لػـػ متما
تظمػػر ابرػػة فررذػػماز ناػػر اغشػػرعاة اغمرا قػػة فالاذػػي الأمتافاػػا باكمغػػمع مػػ  ط لمػػا اغممغػػمد  ػػداعان. مظ تلبػػث فالاذػػي أف ترظػػر 

ؼ مثلػػؽ كػػمدارؾ غكرمػػا تػػت كـ بم ػػار جػػاف مػػف اغرا اػػة اغ علاػػة. بعػػاف اغ ػػراـ إغػػا جػػاف اغمذػػاـا ا مػػر اغػػذي اعاػػر ملػػام 
 اغمشكلة أف جاف ظاذتطا  مقاممة إنراء م اتف اغ ذراء فالاذي ا   ر ذران مف ا رملة كمدارؾ.  

مػ  أف فكػرة جمػ  دالػمف بػػ الذػػاممف ذػارمرا ع  داء دمري اغبطػؿ ماغبطلػة غـػ تكػػف مشػجعة فػي اغبدااػة مػف  اػػث 
را إظ أف تعامرممػػػا أعبػػػت اغعكػػػس مأظمػػػر مجػػػمد رػػػمع مػػػف اغتمافػػػؽ ماغترػػػانـ اغكاماػػػائي بػػػاف شل ػػػاتامما اغمائػػػة ماغمظمػػػ

" تجرػب عػرض أاػة غقطػات نراماػة ا رملػة كػمدارؾباإل افة إغػا تقػارب ما ػح مملمػمس مػف اغرا اػة اغ ذجػاة مػ  أف "
إغا اغجارػب اغجرذػي فػي عاثتممػا بمػا أف  ماماة باف دالمف مالذارمرا ع ماكت ا بت مار غ ظات دافئة بارمما كاشارة 

فكرة اغمعاشرة اغجرذاة باف شاب في مقتبػؿ اغعمػر مذػادة أكبػر مرػ  ذػران ب ػارؽ مل ػمظ غـػ تكػف م بجػذة باغرذػبة غجممػمر 
اغمشػػا داف فػػي اغػػزمف اغػػذي تػـػ فاػػ  ت ػػمار اغ ػػالـ. مبمػػا أف الذػػاممف ذػػارمرا ع ممعلػػة ثػػدارة ممم مبػػة جػػدانا ماذػػتطاع 

اظرتقاء إغا مذتما أدائما بكارازما شل ات  مف دمف اغلجمء إغػا جاذبػ  اغجرذػيا فقػد ثػدـج كا مػا  ػمرة  دالمف أا ان 
 مؤعرة ممقرعة جدان عف اغعاثة اغعاط اة اغقائمة بارمما في ث ة اغ الـ.

غ ػالـا غقد تمت  دالػمف بجػاذب لػاص فراػد برمعػ  تمكػف مػف تمظا ػ  بعذػلمب متماػز مفقػان غلػدمر اغػذي العبػ  فػي ا
فتػػارة ابػػرز  ػػذا اغجػػاذب ب ػػمرة ثماػػة مما ػػ ةا متػػارة ألػػرا ا ػػامؿ تلطاػػؼ تلػػؾ اغ ػػمرة بطراقػػة ظ ال ػػت فامػػا اظرتبػػا  
رما اشدج ارتبا  اغمشا د إغا طراقة أدائ  أم اغتركاز علا تعػابار مجمػ  مرظراتػ  اغعاثبػة اغتػي تتمتػ  ببانػة  إغا مذامت  ما 

اػاف. إف كارازمػا دالػمف ممذػامت  غـػ تتطلػب مرػ  جمػدان لا ػان فػي اذػتعراض تلػؾ ت مؽ ذطمر  مار  في كعار مف ا  
اغ ػػ ات اغمتع ػػلة فػػي شل ػػات  أم اذػػتعمار ا بع ماػػة علػػا اغر ػػم ا معػػؿ ك اػػر  مػػف بعػػض أغمػػ  اغرجػػـم فػػي تػػاراو 

 ا ػران مػ  أرػ  فػي اغذارما بػدءان مػف الكػارؾ نابػؿع مالكػاري نرارػتع ذػابقان إغػا الجػمرج كلػمريع مالغامرػاردم داكػابرامع 
اغ قاقػػة غػـػ اتمتػػ  أي مػػرمـ بجمػػاؿ مجػػ  دالػػمف ممذػػامت  اغ راػػدة غدرجػػة دفعػػت اغػػبعض إغػػا م ػػ   ك ػػمرة ذكمراػػة عػػف 

 الإغازابات تاالمرع أم البراجات باردمع رظران غعدـ تمفر اغمقاررة م  مف ا ا ي مذامة مجم  باف اغرجـم اغذكمر.
*   *   * 

ذا ملارجما جعلت  دائمان م ط ا تماـ  ارعي ا فاـ ا مرمبااف مل م ان إف رجمماة آظف دالمف في فرر
" اغ ػػادر عػػاـ اغبرمفذػػمرفررذػػي مشػػترؾ بعرػػماف " -فػػي إاطاغاػػا. فقػػد غعػػب دالػػمف دمر اغبطمغػػة فػػي إرتػػاج إاطػػاغي 

 ػاؼ " م"ةأمؿ غالػة  ادئػا علمان بعف اغ الـ ُعرؼ بعراماف ملتل ة  اث جػرا إ ػدار  فػي إاطاغاػا بعرػماف "5390
" في اغمظاات اغمت دة. تدمر أ داث  ذ  اغمالمدراما اإلاطاغاػة اغتراجاداػة اغكئابػةا  إلػراج مذػارارام الفػاغارام  ردي

زمرغاريعا في مرتج    ار ُاطلؽ علا  اذـ "راماري". ام ي أعااف تلؾ اغبلػدة اغذػا لاة جػؿج أمثػاتمـ فػي ذػمؽ 
مػارا عػـ ات ػمؿ ا تمػاممـ إغػا ا ذػتاذ اغجداػد دارااػؿ دممراتشػي الآظف اغم اربات اغعقاراة باإل افة إغا غعب اغق

wدالمفع اغممغ  باغقمار ماغذي ا ػؿ إغػا مدرذػة اغبلػدة اغعارماػة كبػداؿ مؤثػت  ذػتاذ مػادة اغشػعر  اػث اػتـ اغتعاثػد 
w
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مرج بعزمة  ػادة مع  غلتدراس غمدة أربعة أشمر. غكف ابدم أف عاثة ا ذتاذ اغجداد بزمجت  ممراكا الغي ماذاريع ت
بذػػػبب مزاجمػػػا اغع ػػػبي ممتطلباتمػػػا اغكعاػػػرةا مػػػا اجعلػػػ  ام ػػػي معظػػػـ أمثاتػػػ  ب ػػػ بة معارفػػػ  اغمقػػػامراف اغجػػػدد 
جامرجام ممذكا الجاػاف كػارغم جاػاراريع ممارتشػاللم الرارػاتم ذػاغ اتمرا ع مجاػراردم بافػاري الأدغبرتػم ماراػا مارغػيع. 

ذػػرة تػػدعا فاراػػا أبػػاتي  53جمالػػة منام ػػة تبلػػ  مػػف اغعمػػر  مفػػي  ػػؼ اغمدرذػػة التقػػي ا ذػػتاذ دارااػػؿ بطاغبػػة
الذمراا بترمفراعا فاشعر بارجذاب شداد ر م ا م  أرما فتاة جاراردم اغلا ة. ابدأ دارااؿ بمماعدة فاراا ماظجتمػاع 

 مػر بما لارج اغمدرذة متتطمر اغعاثة بارمما إغا عاثػة نراماػة. غكػف عاثػة دارااػؿ بطاغبتػ  تػمدي بممػا آلػر ا
 إغا رمااة معذاماة. 

غقػد ذػػجؿج أداء دالػمف فػػي  ػػذا اغ ػالـ بشل ػػاة اغمػػدرجس ار رافػان جػػذراان فػي رمطاػػة ا دمار اغتػػي اعتػاد أداء ػػا فػػي 
معظػـػ أفامػػ  بشل ػػاة اغرجػػؿ اغمنػػد ماغقاتػػؿ اغمػػعجمر اغمػػرتبط فػػي أكعػػر ا  اػػاف برشػػاطات اغعػػاغـ اغذػػ ليا مثػػد رأا 

". كمػا عػزز ت ػمار اغ ػالـ اغرائػ  اغبرمفذمرؿ أرمع أداء غ  علا اغشاشة اغ  اة في فالـ "معظـ اغرقاد أف دالمف ثد ذج
بكامارا اغم مر اإلاطاغي اغمعرمؼ الدارام دي باغماع مف رجاح اغ الـا ف ان عف اغممذاقا اغت ػماراة اغرائعػة غلمل ػف 

 راماري" اغذا لاة. المارام راذكمبارا ع مف  اث إبراز ا جماء اغمادئة ماغباردة في بلدة "
ع اغذي شمد اغتئاـ اغشمؿ بػاف آظف دالػمف ملطابتػ  5313" ال مض اغذبا ةبعد اغرجاح اغكبار اغذي  قق  فالـ "

اغذابقة الرممي شراادرع معاثتمما اغتي تطمرت إغا  داثة متارة مدائمةا عػادت الشػراادرع بعػد عػاث ذػرمات غلتعػامف 
. اذػػبر 5390" اغ ػػادر عػػاـ انتاػػاؿ ترمتذػػكيفػػالـ اغذػػارة اغذاتاػػة اغذااذػػي "مػػف جداػػد مػػ  دالػػمف ماغظمػػمر أمامػػ  فػػي 

اغملػػرج الجمزاػػؼ غمذػػيع فػػي  ػػذا اغ ػػالـ أعمػػاؽ ر ذػػاة فرارػػؾ جاكذػػمف الآظف دالػػمفع اغػػذي ر ػػذ عملاػػة انتاػػاؿ اغػػزعاـ 
ج الغمذػػيع أف اغشػػامعي اغرمذػػي غاػػمف ترمتذػػكي الراتشػػارد بارتػػمفع اغممجػػمد فػػي اغمر ػػا باغمكذػػاؾ. كمػػا ا ػػامؿ اغملػػر 

 اجعؿ اغمشا داف ات اعلمف م  أ داث اغ الـ غاشعرما بعرمـ في مكاف اغقاتؿ جاكذمف. 
تترػػامؿ ث ػػة اغ ػػالـ اغماثعاػػة تذلذػػؿ ا  ػػداث فػػي اغشػػممر اغقلالػػة ا لاػػرة مػػف  اػػاة ترمتذػػكيا مذغػػؾ بػػدءان مػػف 

ب مػػف اغعػػاـ ذاتػػ  عرػػدما رج ػػت مارتمػػاء بشػػمر آ 5311مدا مػػة مكػػاف إثامتػػ  اغم  ػػف فػػي اغمكذػػاؾ فػػي شػػمر أاػػار 
غاعػاش  5303عملاة اظنتااؿ اغتي ر ذ ا فرارػؾ جاكذػمف. فترمتذػكي اغػذي أجبػر علػا م ػادرة اظت ػاد اغذػمفاتي عػاـ 

اغػذي ارذػؿ رجػان اػدعا  5311مر اان في اغمكذاؾ غـ ا لت مف ا تماـ رئػاس اظت ػاد اغذػمفاتي الجمزاػؼ ذػتاغافع فػي 
كػػػي اتػػػمغا انتاػػػاؿ ترمتذػػػكي. اركػػػز اغجػػػزء ا كبػػػر مػػػف اغ ػػػالـ مباغت  ػػػاؿ علػػػا ثػػػدرة فرارػػػؾ جاكذػػػمف إغػػػا اغمكذػػػاؾ 

جاكذمف اغلجمؿ ماغ امض باغم ػمؿ إغػا مكػاف إثامػة ترمتذػكي اغم  ػف مػف لػاؿ كذػب مػمدة ذػكرتارة ترمتذػكي 
كي. عرػدما اغمفاةا ذال اا أنالمؼ الرممي شراادرعا اغتػي مثعػت فػي نػراـ جاكذػمف مممػدت غلتعػارؼ بارػ  مبػاف ترمتذػ

ارا ترمتذكي اغمرعزؿ عف اغعاغـ في جاكذمف شائان مف ذاتػ ا اطمػئف إغاػ  ماشػعر باظرتاػاح غمجػمد  دمف أف اػدرؾ أف 
 جاكذمف  م اغرجؿ اغذي ذا    دان غ اات . 

إف اغتعامف اغذي جرا باف دالػمف ماغملػرج اغ ررذػي الجػاف بااػر مال اػؿع فػي اغر ػؼ اغعػاري مػف عقػد اغذػتاراات 
  كباػػر ا عػػر علػػا  ػػمرة آظف دالػػمف علػػا اغشاشػػة مػػف  اػػث تذػػلاط اغ ػػمء علػػا اغجارػػب اآللػػر فػػي مذػػامة كػػاف غػػ

مجمػػ  ممام ػػ  اغ ػػادة اغمرطماػػة علػػا رػػمع مػػف اغلشػػمرة ماغعرػػؼا مػػا أ ػػ ا اغم ػػداثاة علػػا أدمار  اغتػػي العبمػػا فػػي 
ر اغم  ػػؿ غػػدا دالػػمفع أم م قػػؽ اغشػػرطة أفػػاـ اإلعػػارة ماغتشػػماؽ إمػػا بشل ػػاة اغمنػػد أم اغقاتػػؿ اغمػػعجمر الم ػػم اغػػدم 

w اغمتم د ماغ اـر  ا ب اغرظرة اغعاثبة. 
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مظبػػػد مػػػف اإلشػػػارة إغػػػا أف أذػػػلمب المال اػػػؿع فػػػي اإللػػػراج تػػػععر باغذػػػارما ا مراكاػػػة مكػػػاف ممممذػػػان فػػػي أفامػػػ  
ملػػرجاف اغ ررذػػااف بػػاغتركاز علػػا بعػػض إكذذػػمارات اإلرتػػاجا كا ذػػل ة ماغلبػػاس ماغقبعػػات. مكػػاف المال اػػؿع مػػف أمؿ اغ

اغذي اعتاد ت مار أفام  في مماث  ت مار  قاقاة لارج اظذتمداما ما ترؾ أكبر ا عر علا  ركة "اغممجػة اغجداػدة" 
"ا اغا ػثفي اغذارما اغ ررذاةا معزز ذغػؾ بظمػمر  شل ػاان بػدمر  ػ ار أا ػان فػي فػالـ اغملػرج الجػاف غػمؾ نػمداردع "

 مجة اغجدادة". اغذي ُاعدج مف بماكار أفاـ "اغم
باذـػ الجػاف بااػر نرممبػاخعا إغػا عائلػة رمذػاماة ماعتمػد غقػب  5359ارتمي المال اؿعا اغممغػمد فػي بػاراس عػاـ 

المال اػػػؿع مػػػف بػػػاب اإلعجػػػاب ماغتكػػػراـ غمؤغ ػػػ  ا مراكػػػي اغم  ػػػؿ ال ارمػػػاف مال اػػػؿع مبػػػات معرمفػػػان باذػػـػ الجػػػاف بااػػػر 
اراػػة مبعػػد عمدتػ  مػػف اغ ػربا تقػػدجـ بطلػػب غل  ػمؿ علػػا إذف غلعمػػؿ مال اػؿع. اشػػترؾ المال اػؿع فػػي اغ ػػرب اغعاغماػة اغع

كمذاعد ملرج. عردما رف ت اغذلطات اغ ررذاة طلب ا ثرر إلراج أفام  بم ػادر  اغلا ػة مأ ػبح بػذغؾ ما ػدان مػف 
ذػػمداءا أبػػرز اغملػػرجاف اغ ررذػػااف اغمذػػتقلاف ماتذػػعت شػػمرت  بعػػد  ػػر  عػػدد مػػف أفػػاـ اإلعػػارة ماغتشػػماؽ اغتراجاداػػة اغ

 ع مكا ما مف بطمغة اغرجـ اغكارازمي آظف دالمف. 5313" الاغدائرة اغ مراءع م"5319" الاغرجؿ اغذاممرايممف أ مما "
ا فقػػد ذػػجؿ اغتعػػامف اغعاغػػث ما لاػػر بػػاف دالػػمف ماغملػػرج الجػػاف بااػػر 5390" اغ ػػادر عػػاـ اغشػػرطيأمػػا فػػالـ "

عػػف عمػػر رػػا ز اغلامذػػة ماغلمذػػاف إعػػر رمبػػة ثلباػػة  ػػادةا  5399مال اػػؿع مآلػػر فػػالـ أرجػػز  المال اػػؿع ثبػػؿ مفاتػػ  عػػاـ 
 تاركان ب مت  علا أذلمب اغعداد مف اغملرجافا أمعاؿ الجمف ممع مالرار م ظـع مالكمرتاف ترارتارمع مالجاـ جارمشع.

دمر  "عاغمػاؿ اغ ػراـ" الماغذي جرا إ دار  فػي اغمظاػات اغمت ػدة بعرػماف "اغشرطيغعب دالمف في اغ الـ اغبمغاذي "
اغبطمغػػػػة بشل ػػػػاة م ػػػػمض اغشػػػػرطة اغباراذػػػػي إدمارد كمغمػػػػاف اغممكػػػػؿ بمممػػػػة إغقػػػػاء اغقػػػػبض علػػػػا ع ػػػػابة لطاػػػػرة 
متل  ػػة فػػي اغذػػطم علػػا اغم ػػارؼ. اتػػزعـ تلػػؾ اغع ػػابة فػػي اغذػػرج  ػػا ب ملمػػا غالػػي اػػدعا ذػػاممف الراتشػػارد 

ي اغرشػػػاطات اإلجراماػػػة. تتعقػػػد كرارػػػاعا م ػػػم  ػػػداؽ مقػػػرب مػػػف اغم قػػػؽ كمغمػػػاف اغػػػذي ظ اعلػػـػ بػػػعمر تػػػمرط  ػػػداق  فػػػ
ا ممر عردما اتعرؼ كمغماف علا كاعي الكػاتراف دمرػمؼا اغتػي كارػت  ػامان لػاؿ ت ػمار اغ ػالـع ماقػاـ معمػا عاثػة 
نراماة م  أرما با  ؿ عشاقة  ػداق  ذػاممف. عرػدما اذػتعد ذػاممف مرجاغػ  ظذػتلداـ أمػماؿ عملاػة ذػطم تذػتمدؼ 

لاػػة أكبػر ترطػمي علػا تمراػب اغملػدراتا ابػػدأ اغم قػؽ كمغمػاف بجمػ  لاػمط اغل ػػز م ػرؼ م لػي فػي بلػدة  ػ ارة بعم
مت ػػاؽ  لقػػػة اغت قاقػػات غاكتشػػػؼ بػػعف  ػػػداق  ذػػاممف  ػػػم رئػػاس اغع ػػػابة اغمذػػؤمؿ عػػػف عملاػػات اغذػػػطم متمراػػػب 

 اغملدراتا ما اؤدي إغا م   معقد ممماجمة م تممة باف اغ داقاف.
" كػاف فراػدان برمعػ  مػف  اػث اغشػرطيع فػي  ػذا اغ ػالـ أداءن مماػزانا إظ أف "ربما غـ اقدـ دالمف أم الكاتراف دمرػمؼ

اإللراج ماغت مار. ف ي مقابلػة أجراػت مػ  اغملػرج الجػاف بااػر مال اػؿع غػدا إ ػدار اغ ػالـ أشػار فامػا ثػائان "إف  لمػي 
ثػػ  رشػػا د فالمػػان ملمرػػان."  ػػم  ػػر  فػػالـ ملػػمف بػػا باض ما ذػػمد مظ ا تػػمي إظ علػػا شػػيء بذػػاط اػػذكررا بعررػػا فػػي اغما
"  اػػػث تمكػػػف اغشػػػرطيمباغ عػػػؿ ظبػػػد غلمشػػػا د مػػػف أف اشػػػعر بمػػػذا ا مػػػر اغػػػذي رجػػػح المال اػػػؿع فػػػي تجرابػػػ  فػػػي فالمػػػ  "

المال اؿع م  اغم مر الماغتر ممتاتزع مف ت مار مشا د بطرائؽ نار تقلاداة. فمف أجؿ اغتمافػؽ مػ  بعػض شل ػاات 
ا تػػػة غلتعباػػػر عػػػف عػػػاغـ اغجرامػػػة اغقاذػػػي فػػػي بػػػاراسا بػػػؿ إف بعػػػض ا غػػػماف تبػػػدم اغ ػػػالـا تمػػػت اظذػػػتعارة بػػػا غماف اغب

ممزمجة معانا كالتاط اغلمف اغبري م  اغلمف اغرمادي في  ػاف تبػدم ا غػماف اغذػاطعة الأ اارػان فػي اغلل اػة فقػطع مل  ػة 
 ي ذعا إغا  اغملرج المال اؿع.م عا ةا علمان بعف اغممرتارة الباتراشاا راريع ذا مت بشكؿ كبار في ت قاؽ اغمدؼ اغذ

*   *   * w
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مف اغمعرمؼ أف دالمف مف عشاؽ اغراا ة. فقد ذا ـ فػي ترظػاـ مرعااػة بعػض بطػمظت اغماكمػة اغعاغماػة فػي 
. ماذػػتعدادان غمػػذ  5390فررذػػاا ممرمػػا مبػػاراة اغبطمغػػة بػػاف اغماكػـػ اغ ررذػػي البمتااػػ ع مػػ  ل ػػم  المػػمرزمفع فػػي عػػاـ 

اممػانا  اػث  11رعتػ  اغ ػالرة فػي "دمشػي" بطػؿ اغماكمػة اغ ررذػي الجػاف كلػمد بمتااػ ع غمػدة اغبطمغةا اذت اؼ فػي مز 
ثػػاـ دالػػمف بتركاػػب  لبػػة ماكمػػة  قاقاػػة مذػػط اغمزرعػػة مػػف أجػػؿ تػػدراب البمتااػػ ع. مغػـػ تكػػف تلػػؾ اغمػػرة ا مغػػا اغتػػي 

ة فػػي اغمزرعػػة ذاتمػػا كػػي اتػػمغا اذت ػػاؼ فامػػا  ػػداق  اغماكػـػ البمتااػػ ع. فقػػد ذػػبؽ مأف طلػػب مرػػ  اإلثامػػة غ تػػرة مؤثتػػ
ع. كما اشترؾ دالمف أا ان علا ذػباؿ اغممااػة 5311" الرمكم مألمت تدراب دالمف علا اغماكمة لاؿ ت مار فالم  "

   .في راا ة اغ رمذاة مفاز جماد  الإاكمالامع ببطمغة اغعاغـ في اغ رمذاة
بػػة اغبػػمب اغ ررذػػاة اغشػػمارة الداغاػػداع اغممغػػمدة بمطر  5399غقػػد اذػػترج  دالػػمف ذكرااتػػ  اغقدامػػة عرػػدما اجتمػػ  فػػي 

ا بعػػد تذػػراح دالػػمف مػػف اغلدمػػة اغعذػػكراة 5311. فمرػػذ ذػػبعة عشػػر عامػػانا مباغت داػػد فػػي إاطػػاغااففػػي م ػػر  بػػماف 
غ اراة إغا باراسا تعرجؼ إغا الداغاداع اغتي كارػت فرارػة راشػئة  ارػذاؾ. مغـػ الطػر ببػاؿ الداغاػداع ا –معمدت  مف اغمرد 

أم دالمف بعرمما ذا ب اف في اـم مف ا ااـ مف أبرز رجـم فررذا. كارت رتاجػة غقائممػا اغجداػد بشل ػاتامما اغ راتػاف 
ا غ رػػ  اتػػردد علػػا مذػػام  اغرػػاس إغػػا اآلف. فقػػد ثػػدجـ اغمتػػعغقتاف اغجداػػدتاف عمػػان فراػػان عاغماػػان فػػي طباعتػػ  مػػازاؿ  ػػد

دالػػمف مػػ  الداغاػػداع أداءن عرائاػػان رائعػػان  نراػػة بعرػػماف "كػػاـ .. كػػاـ" أ ػػرزت رجا ػػان ماذػػعان جػػدان فػػي فررذػػا ماغاابػػاف مكرػػدا 
 منار ا مف بلداف اغعاغـ.

*   *   * 
مذػػػارارام الآظف جاذػػػماعا كعادتػػػ  متعغقػػػان  عا إلػػػراج5399" العػػػاج باغ ػػػدمةظمػػػر دالػػػمف فػػػي اغ ػػػالـ اغبمغاذػػػي "

مأكعر شبابان م اماة عما  م علا  في ذر  اغتي بل ػت  ارػذاؾ اغعامرػة ماغعاعػاف غدرجػة ابػدم فامػا جذػد  بػاغ الـ مشػدمدان 
"ا اغػػذي جػػرا ت ػػمار  فػػي إ ػػدا جػػزر  ػػمض عػػاج باغ ػػدمةكمػػا غػػم أرػػ  فػػي اغعشػػراف ظ أكعػػر. اػػؤدي دالػػمف فػػي "

لةا دمر طباب فاذد ألاثاان اػدعا دا لػر اػدار مركػزان  ػ اان لا ػان اذػتقطب اغممذػراف ما عراػاء اغػذاف اغمتمذط اغجما
تتػػػرامح أعمػػػار ـ بػػػاف ا ربعػػػاف ماغذػػػتافا ماقػػػدـ غمػػـػ اغمركػػػز عاجػػػان عجابػػػان "غتجداػػػد اغشػػػباب"ا بمعرػػػا أرمػػـػ اذػػػترجعمف 

أزاػػػاء تػػدعا  الػػػاف تػػعتي إغػػػا  ػػذا اغمركػػػز  شػػبابمـ مػػف  اػػػث اغشػػكؿ ماغم ػػػممف. تػػؤدي الآف جاػػػراردمع دمر م ػػممة
 اغ  ي  اف تشعر بعرما باتت مذرة بعد أف تللا عرما عشاقما مف أجؿ  ذراء أ  ر مرما ذران. 

باغرنـ مف اغكل ة اغبا ظة اغمترتبة علا  ذا اغعاج اغػذي اذػتلدـ بعػض اغمػماد اغمذتلل ػة مػف اغ امارػات مفقػان 
بػػعف اغعػػاج ألػػذ اعطػػي عمػػار  مبػػدأت تذػػترج  شػػبابما ظذػػاما مػػف لػػاؿ اظ تمػػاـ إلفػػادة أطبػػاء اغمركػػزا تشػػعر  الػػاف 

اغجذػػدي اغػػذي ت ظػػا بػػ  مػػف اغطباػػب اغشػػمماري دا لػػر. غكػػف  الػػاف تشػػعر باظ ػػطراب ماغقلػػؽ بذػػبب الت ػػاء كػػؿ مػػف 
اغقػادماف غلعمػؿ فػي  ػدائؽ اغمركػزا عـػ ظ تلبػث أف تكتشػؼ اغذػرج اغر اػب اغػذي اػربط بػاف  اعتي مف اغشباب اغبرت ػاغااف

تجػػد مػػف ا ػػدؽ ث ػػتما بمػػا أف اغجماػػ   ػػاغااف. غكػػف اغمشػػكلة أف  الػػاف ظ"تجداػػد اغشػػباب" مالت ػػاء أمغئػػؾ اغشػػباف اغبرت
كتشػؼ بػعف أطبػاء اغمركػز ثػد ابتكػرما مذرمرمف أاجما ذرمر باذتعادة شبابمـ مظ اعارمف ا تماممـ  ي شيء آلر. عـ ر

 ػػػذا اغعػػػاج اغعجاػػػب اغم ػػػاد غلشػػػالملة مػػػف لػػػاؿ اذػػػتعماؿ دـ مأع ػػػاء بشػػػراة مذتع ػػػلة مػػػف اغعمػػػاؿ اغبرت ػػػاغااف 
 اغم عماف باغ اماة ماغشباب.
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غقػػد اذػػتطاع دالػػمف بعدائػػ  اغرائػػ  فػػي  ػػذا اغ ػػالـ أف اتػػرجـ علػػا أرض اغماثػػ  مػػا م ػػ   بػػ  اغ ررذػػامف علػػا أرػػ  
" فػي تجذػاد  ػمرة اغرجػؿ  ػا ب اغػدـ اغبػارد  اػػث رشػا د  فػي ""ا " كاػؼ اذػت ؿ إنػماء  مذػػ ر  عػاج باغ ػدمةغمعلـػ

 اغذي ظُاقاـم في اغذاطرة علا كؿ اغرذاء اغلماتي ا  رف غتلقي اغعاج اغعجاب في  ذا اغمركز اغ  ي.
أمراكػي  –إرتػاج أمراكػي أم فررذػي في عمدة ناػر مل مظػة إغػا ا فػاـ اغقلالػة جػدان اغتػي  ػمجر ا دالػمف  ػمف 

مشػػػترؾ الإذ غػػـػ تتجػػػامز أعماغػػػ  اغمر ػػػذة باغتعػػػامف مػػػ   مغاػػػممد أربعػػػة أفػػػاـ بػػػاف أفامػػػ  اغلمذػػػة ماغعمػػػاراف اغتػػػي ثػػػاـ 
ا كمػا شػارك  رجـػ 5399" اغ ػادر فػي اغعقرببت مار ا طماؿ ممرت  اغذارمائاةعا غعب دالمف اغدمر اغرئاذي في فالـ "

كذترع بطمغة  ذا اغ الـ اغجاذمذي اغ افؿ باغم ػامرات غلملػرج المااكػؿ مارػرع. مثػد اذػت رؽ ت ػمار  مغاممد البارت ظر
دمظر. مكاف أداء دالمف في  ذا اغ الـ رائعػان بشل ػاة اغعماػؿ اغمكلػؼ  9811111اممان بكل ة إرتاجاة بل ت  15اغ الـ 

 بمماـ اظنتااؿ ماغت  اة.
اظذػػتلبارات ا مراكاػػة اغمركزاػػة الذػػي. آي. إاػػ ع اغمذػػؤمؿ عػػف  اظمػػر الباػػرت ظركذػػترع بػػدمر كػػرمسا عماػػؿ

ت  اة اغشل اات ا جرباة اغمممة اغتي ت ػ  اغعقبػات ماغعراثاػؿ فػي اغذااذػة ا مراكاػة اغلارجاػة. الجػع كػرمس اغػذي 
عقػػرب" تقػػدمت بػػ  اغذػػف إغػػا اغتعامػػؿ فػػي أنلػػب ا  اػػاف مػػ  اغعماػػؿ اغ ررذػػي اغمػػعجمر جػػاف غمرااػػ  اغمعػػرمؼ بلقػػب "اغ

الآظف دالػػمفع ماغذػػبب فػػي اذػػتئجار لػػدمات غمرااػػ  إرمػػا اعػػمد إغػػا مم بتػػ  اغ راػػدة مبراعتػػ  اغ ائقػػة فػػي تر اػػذ عملاػػات 
اظنتااؿ. اتـ اذتدعاء غمراا  مف أجؿ تر اذ مممة جداػدة باغتعػامف مػ  كػرمس تتطلػب انتاػاؿ شل ػاة مشػبم ة لػارج 

 اغمظاات اغمت دة. 
ماعمد م  كرمس إغا اغمظاات اغمت دة غكف اتـ اعتقاغػ  مباشػرة علػا اػد رئػاس كػرمس ار ذ غمراا  اغمممة برجاح 

في مكاغة اظذػتلبارات ا مراكاػة ماكلماػد الجػمف كمغاكػمسع اغػذي اراػد معرفػة اغذػبب فػي بقػاء كػرمس علػا ثاػد اغ اػاة 
غمممػػةا مذغػػؾ ظشػػتبا  مػػ  أف غمرااػػ  تلقػػا تعلامػػات ما ػػ ة مػػف ماكلماػػد كػػي اتػػمغا ت ػػ اة كػػرمس أا ػػان كجػػزء مػػف ا

ات مف جمةا م ر  بات اعػرؼ أكعػر مػف اغػاـز مػف جمػة عاراػة. ارؤذائ  بعر  الكرمسع اقـم ببا  معلممات ذراة غلذمف
اعتقد غمراا  بعف كػرمس بػريء مػف تلػؾ اغتممػة إظ أرػ  امافػؽ علػا ثتلػ  غقػاء أجػر أعلػا. اػدرؾ كػرمس أف  ااتػ  باتػت 

لقػػا اغمذػػاعدة مػػف زمالػػ  اغذػػابؽ فػػي اغذػػاح لػػاؿ اغ ػػرب اغعاغماػػة اغعاراػػةا عماػػؿ مذػػتمدفة فامػػرب إغػػا فاارػػا  اػػث ات
اظذػػتلبارات اغرمذػػاة ذػػارجي زاركػػمؼ البػػمؿ ذػػكمفالدع. مغكػػف عرػػدما اعلػـػ كػػرمس أف زمجتػػ  ذػػار  الجػػماف غار اػػؿع ثػػد 

دي ذغػؾ إغػا مماجمػة دمماػة ظثت م رعما علا اد ماكلمادا اعمد إغا اغمظاات اغمت دة مارتقـ مر  بقتل . ذرعاف ما اؤ 
ألاػػرة بػػاف كػػرمس مغمرااػػ ا اغػػذي اشػػعر ب ػػدمة كباػػرة  ػػاف اكتشػػؼ أف عشػػاقت  ذػػمزاف النااػػؿ  اراكػػاتع متػػآمرة مػػ  

 كرمس. 
ا رملػػػة بعػػػد عػػػاماف تقرابػػػان علػػػا اغتعػػػامف ناػػػر اغم تمػػػؿ بػػػاف آظف دالػػػمف مالذػػػاممف ذػػػارمرا ع فػػػي فػػػالـ "

 ررذػي الجػاف شػابمع دمر اغبطمغػة فػي فػالـ بمغاذػي مشػاب   مػؿ عرػماف عا أذرد إغامما اغملرج اغ5395" الكمدارؾ
. اترامؿ اغ الـ ث ة معغمفة عػف 5399"ع جرا إ دار  في اغم قؽ" الماغمعرمؼ أا ان بعرماف "اغ ظائر اغمشتعلة"

" اركػػػز علػػػا اغ ظػػػائر اغمشػػػتعلةاغت قاػػػؽ فػػػي جرامػػػة ثتػػػؿ مغكػػػف علػػػا عكػػػس ا فػػػاـ اغبمغاذػػػاة اغتقلاداػػػةا فػػػاف "
غشل اات أكعر مف تركاز  علا اغ بكة. تدمر أ داث اغ الـ في بلدة فررذاة   ارة تق  في مرطقة رائاة ت طاما ا

اغعلمجا  اث تعػاش ذػادة تػدعا رمز الذػاممف ذػارمرا ع فػي مزرعػة مػ  أذػرتما اغتػي تعتمػد علػا رمز فػي كذػب 
رعػةا ت ػـم اغشػبمات  ػمؿ اعرػاف مػف أبرػاء غقمة اغعاش. عردما اتـ اغععمر علا جعة امرأة مقتمغة بجارب تلػؾ اغمز 

wرمزا بمؿ البررارد غم كمؾع مغماس الباار رمذمعا رظران غ اابمما عف اغمرزؿ ذاعة مثمع اغجرامػة. اتػمغا اغت قاػؽ 
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في  ذ  اغق اة م قػؽ اغشػرطة بااػر ظرشػا  الآظف دالػمفع اغػذي اعتقػد فػي اغبدااػة بػعف أ ػاب  اظتمػاـ تشػار إغػا 
ـ ظتلبث ا دغة أف تبرئممػا مػف أاػة شػبمات أم مابذػات تتعلػؽ بجعػة اغم ػدمرة. غكػف اغم ػتش تمرط بمؿ مغماسا ع

باار ظرشا  اكتشؼ لاؿ اغت قاؽ بعض ا ذػرار  ػمؿ عائلػة رمز كػاف مػف ا ف ػؿ غػم ظلػت مدفمرػة بػدظن مػف 
 ربش أذرار اغما ي اغذي ابدؿ  مرة اغعائلة بعكملما. 

الػػػمف مالذػػػارمرا ع باإل ػػػافة إغػػػا اغت ػػػمار اغرائػػػ    ػػػداث اغ ػػػالـ لػػػارج  ػػػدمد إف ا داء اغمتماػػػز اغػػػذي ثدمػػػ  د
اظذتمدام ثد عمض عف  عؼ ذارارام اغ ػالـ مػف اغرا اػة اغ راػة. متجػدر اإلشػارة إغػا أف فررذػماز ابرػة رمز الذػاممف 

 ذارمرا ع في اغ الـ  ي ابرتما اغ قاقاة  الكاتراف أغا را ع.
*   *   * 

إلػػراج  -ع 5395" ال ػػاري اغقػػذراغبمغاذػاة اإلاطاغاػػة فػػي معظػـػ إرتاجاتػ  إغػػا اغ ػػالـ اغشػمار "ُارذػب رمػػط ا فػػاـ 
ع 5399" المذدذػػات كباػػرةغكػػف ابػػدم أف فػػالـ اغملػػرج الدمتشػػام تاذػػاريع " -الدمف ذػػاا ؿع مبطمغػػة الكلارػػت إاذػػتممدع 

ع 5390" الاغعػػرجابس فػػمرد كمبػػمظع ""ع ثػػد اذػػتمد رجا ػػ  مػػف فػػالـ اغملػػرج الفرارذػػاتػػمري أرزرتػػاالاغمعػػرمؼ أا ػػان بعرػػماف "
" إغػػا فػػالـ زالػػر بمشػػا د مذدذػػات كباػػرةاغػػذي ُاعػػدج مػػف اغرمائػػ  اغلاغػػدة بػػاف أفػػاـ ع ػػابات اغمافاػػا. ثػػد اشػػار اغعرػػماف "

إغػػا علػػا ب ػػعة مشػػا د فقػػط ت ػػمجر اغمماجمػػات اغمذػػل ةا بارمػػا  غرػػارا إظ أرػػ  فػػي اغ قاقػػة ظ ا تػػميتبػػادؿ إطػػاؽ ا
اث بمشػػػا د مطػػاردات اغذػػػاارات ماغعػػػراؾ با اػػدي. غكػػػف امكػػف اغقػػػمؿ أف ت ػػمار مشػػػا د مطػػػاردات ت  ػػؿ بػػػاثي ا  ػػد

اغذػػاارات كػػاف رائعػػان بكػػؿ اغمقػػاااس. أمػػا  بكػػة اغ ػػالـ فتبػػدم تقلاداػػة متركػػز علػػا ثاتػػؿ مػػعجمر اػػدعا تػػمري أرزرتػػا الآظف 
غ ػاغ مـ اعتقػدمف أف ارذػ اب أ ػد أفراد ػا دالمفع اغذي اقرر اعتزاؿ ممرت  غكػف زعمػاء ع ػابات اغمافاػا اغػذاف اعمػؿ 

بمػػذ  اغبذػػاطة فكػػرة ناػػر ذػػدادة فالجػػؤمف إغػػا ثتػػؿ زمجتػػ  مط لػػ  بطراقػػة م شػػاة كػػي اعػػدؿ عػػف ثػػرار ا مباغتػػاغي تتعقػػد 
 ا  داث مت  ؿ مماجمات مذل ة داماة عردما اراد اغقاتؿ اغمعجمر تمري أرزرتا اظرتقاـ غم رع أذرت .

*   *   * 
لارجػػاف علػػا " ماغمعػرمؼ أا ػػان بعرػماف "رجػاف فػػي اغمدارػػةاغ ػػالـ اغبمغاذػػي اغر ذػاري اغ ررذػػي " غعػب دالػػمف فػي

غلملػػرج اللمذػػا  جامفػػاريع دمر جارػػم ذػػترابلا يا اغلػػص اغمتل ػػص فػػي اغذػػطم علػػا  5399" اغ ػػادر عػػاـ اغقػػارمف
غممظػػؼ اظجتمػػاعي اغم ػػارؼ اغػػذي اػػتـ إطػػاؽ ذػػرا   بعػػد ث ػػاء  كػـػ عشػػر ذػػرمات فػػي اغذػػجف مذغػػؾ بمذػػاعدة ا

اغػذي اذػا ـ فػي  ػدمر ثػرار اغع ػم عػف جارػم. اعػمد اغمجػـر  – ػداؽ جارػم اغقػداـ  -جارماف كزارمؼ الجاف نابػافع 
اغذابؽ جارم الدالمفع إغا زمجت  مابدأ  ااة جدادة شرا ة مغكػف غذػمء  ظػ  اظمػر أ ػدثاؤ  اغقػداما مػف عػاغـ اغجرامػة 

اة. مبعػد فتػرة مػف اغػزمف تعػمر أعمػاؿ شػ ب فػي اغذػجف اغػذي أم ػا فاػ  ما امغمف إنراء  غلعػمدة إغػا ممرػة اغل م ػ
ا فا ػطر اغممظػؼ اظجتمػاعي جارمػاف غارتقػاؿ إغػا اغبلػدة اغتػي اقطػف فامػا جارػم متتمطػد  ػداثتمما  جارم فترة اغ كـػ

تعكػػر مػػف جداػػد. مبعػػد أف تتعػػرض زمجػػة جارػػم إغػػا  ػػادث ذػػاارة اػػمدي ب ااتمػػاا اتػػزمج امػػرأة ألػػرا غكػػف ذػػرعاف مػػا 
  م أجماء  اات  اغزمجاة اغجدادة بم ااقات م تش اغشرطة نماترم الماشاؿ بمكا ع اغذي ا امؿ اغراؿ مػف جارػم بعاػة 

 مذالة م  أر  أ بح رجان مذتقامان اراد اغعاش  ااة طباعاة كباثي اغراس. 
ذػابا  ا ربعػة اغمتبقاػة تـ ت مار اغ الـ لاؿ تذعة أذابا ا لمذة مرمػا لػارج اظذػتمدام فػي جرػمب فررذػا ما 

دالؿ اذتمدام "بااركمر". مثد كلؼ مشمد اإلعداـ في رمااة اغ الـ مبل ان كبارانافا طر دالمف غباػ  غم ػة مػف مجممعتػ  
w اغ راة اغشل اة غت طاة ر قات اغمشمد بما أر  تمغا عملاة اإلرتاج. 
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ة أجاػػاؿ  الجػػاف نابػػافع مػػف اغجاػػؿ ا مؿ؛ " رلبػػة مػػف اغممعلػػاف اغػػذاف ارتمػػمف غعاعػػلارجػػاف علػػا اغقػػارمفا ػـػ "
آظف دالمف مف اغجاؿ اغعاري؛ الجارار داباردامع مف جاؿ اغراشئاف اغعاغث. مغعؿ  ذ  اغتركابة مػف اغممعلػاف ذػا مت فػي 
إكذاب اغ ػالـ رجا ػ  اغماذػ  علػا شػباؾ اغتػذاكر. مػف جمػة عاراػةا ُاعػدج  ػذا اغ ػالـ إعارػان  ػرا ان مما ػ ان مػف اغملػرج 

مفاريع  د عقمبة اإلعداـ بما أف الجامفاريع مزمال  اغملػرج الأردراػ  كااػاتع كارػا مػف أبػرز اغملػرجاف اغذػارمائااف الجا
اغ ررذػػااف فػػي ر ػػاغمما طػػماؿ ممرػػة  ػػراعة ا فػػاـ مػػف أجػػؿ إغ ػػاء عقمبػػة اإلعػػداـ. مباغ عػػؿ فقػػد ذػػا مت أفػػاـ  ػػذاف 

 .5385اغملرجاف في إغ اء تلؾ اغعقمبة في فررذا عاـ 
دأ دالػػمف بػػاغتركاز ب ػػمرة أكبػػر علػػا رشػػاطات ذػػارمائاة ذات مػػردمد أكبػػر باإل ػػافة إغػػا ا جػػمر اغعاغاػػة اغتػػي بػػ

" مػػػف لػػػاؿ اغرجػػػؿ اغػػػذي ظ اُقمػػرب ػػالـ " 5311اتقا ػػا ا عػػػف أفامػػ . فبعػػػد تجربتػػػ  ا مغػػا فػػػي ماػػػداف اإلرتػػاج عػػػاـ 
عا متطمار ػا إغػا شػركة شركت  اإلرتاجاة اغذارمائاة اغلا ة "دالبػم" اغتػي أذذػما باغتعػ امف مػ  مكاػؿ أعماغػ  الجػمرج بػـم

ع في ذرة  5318أكبر عاـ   مأ بح مذتقان في أعماغ .  5391ت ت اذـ "آداؿ"ا ثاـ ب ض اغشراكة م  الجمرج بـم
فدالمف رجؿ متعدد اغمما ب ماتمت  بعقلاة تجاراػة فراػدة تماجػز  عػف اغكعاػر مػف زمائػ  اغ رػاراف. فقػد أ ػبح 

ار آظف دالمف لارج رشػاطات  اغذػارمائاة رجػؿ أعمػاؿ راج ػانا بػؿ ممػف أبػرز رجػاؿ ا عمػاؿ اغ ررذػااف اغ راف اغكب
أذس شركة "آداؿ مامزاؾ" م  شركة إرتاج  اغذارمائي. مأنرات   5391مجم  عرمة كبارة بماااف اغدمظرات. ف ي 

ركة " الػػي آداػػؿ" اغتػػي  ػػمت أذػػطمظن اغمعرمفػػة "كمػػا فػػي اغذػػارما" كارػػت مػػف إرتػػاج "آداػػؿ مامزاػػؾ". كمػػا أذػػس شػػ
مؤغ ان مف ذت طائرات  المكبتر غلتعجار مكاف اعـز علا تعذاس لطػمط جماػة لا ػة بػ  باذػـ "اظت ػاد اغجػمي" 
ملطػػط غشػػراء طػػائرات ركػػاب ر اعػػة غكػػف اغ كممػػة اغ ررذػػاة غػػـ تمر ػػ  اغتػػرلاص اغػػاـز لشػػاة مرافذػػة اغلطػػمط 

 اغجماة اغ ررذاة "إار فرارس".
*   *   * 

فرثػػة ظمػػر دالػػمف فػػي دمر ملتلػػؼ عػػف أدمار  اغبمغاذػػاة اغذػػابقة فػػي فػػالـ اغملػػرج البااػػر نرارااػػ  دا اػػرع "
ع. تترػػامؿ  ػػذ  اغمالمدرامػػا اغذااذػػاة اغ ررذػػاة اغمرقمغػػة عػػف 5391"ع الذػػباؽ ا عاػػاف" الاغمعػػرمؼ أا ػػان بػػػ "اغرلبػػة

ا تترػػامؿ اغ ػػراع بػػاف اغطمػػمح اغذااذػػي 5313ا عػػاـ رمااػػة "كراػػزي" اغ ػػائزة علػػا جػػائزة اغتكػػراـ ا دباػػة فػػي فررذػػ
ع. فجمػمد جمغاػاف دارػدام غراػؿ مر ػب  غجمغااف داردام الآظف دالمفع منرام  بعار ػة ا زاػاء كراػزي الذػادري رـم
مزاري تبقا  مش مظن عف  اات  اغشل اة م  أر  ام ي معظـ أمثات  م  راراػ  فاباػر الجػاف مػمرمعا أرملػة مػدار  

ت ػػبح مذتشػػارت  اغذااذػػاة فػػي  ػػاف ظ اتمثػػؼ جمغاػػاف عػػف اغت كاػػر ب بابتػػ  كراػػزي. كمػػا اشػػعر  اغذػػابؽ ماغتػػي
 بتعراب اغ مار بذبب إدلاؿ زمجت  إغا م ح عقلي.

ثػد تكػػمف ث ػػة اغ ػػب فػػي  ػػذا اغ ػالـ عاداػػة إظ أرمػػا م بمكػػة باتقػػافا بػػؿ متتماػز عػػف نار ػػا مػػف ث ػػص اغ ػػب 
 ات  اغمعممدة ببرمد ا ع اب متعبار  اغمطلؽ في ا داء.با داء اغرائ  اغذي ثدم  دالمف في شل 

*   *   * 
ازدادت اغعاثة باف دالمف مالماراي دارؾع متارػة مػ  ا اػاـ مػف اغرػا اتاف اغعاط اػة ماغممراػة. غكػف رشػاط الدارؾع 

رما غعبت أدماران ملتل ة في عػدد مػف ا فػاـ اغتػي غػ ـ اشػترؾ دالػمف فػي غـ اقت ر علا اغظممر فقط في أفاـ دالمفا ما 
"  اػػػث اربعػػػث اغػػػدلافع م"5390" الاغرجػػػؿ اغطماػػػؿ ا شػػػقر باغ ػػػذاء ا ذػػػمدع م"5318" الاغقمػػػةبطمغتمػػػاا ممرمػػػا فػػػالـ "

wع منار ػػػا. مثػػػد ذكػػػرت الماػػػراي دراؾع 5391" الرػػػؾ ت برػػػيإ ثػػػؿ غػػػيع م"5399" الفتػػاة فػػػي  ػػػردمؽ اغذػػػاارةع م"5399ال
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بقمغمػػا إرػػ  إذا غػـػ اشػػترؾ معمػػا فػػي اغتمعاػػؿا فقػػد كػػاف دائمػػان بجاربمػػا  ظ قػػان عػػف مذػػاردة دالػػمف غمػػا فػػي  ااتمػػا اغممراػػة
 ا  ر ت مار أفامما للؼ عدذة اغكامارا كي امج  إغاما اغما ظات ماغر ائح. 

فػي فػالـ لػامس بعرػماف  5391غكرما باغطب  كارت ت  ؿ اغظمػمر أمػاـ دالػمف فػي أفامػ ا ماجتمعػت معػ  عػاـ 
رارع. غعػػب آظف دالػػمف دمر اغبطمغػػة فػػي  ػػذا اغ ػػالـ ا ذػػمد الفػػالـ رػػمارع اغمعاػػر بشل ػػاة "ا إلػػراج الجػػمرج غػػمتدـ بػػارد"

م اـ  ادعا مارؾ رالذمف اعتقد أف معرفت  اغماذعة تشمؿ كػؿ شػيء فػي اغ اػاةا غكػف ابػدم أف مػارؾ ذا اغلبػرة اغطمالػة 
ؾع اغتػي تلجػع مبػدـ بػارد مبمرتمػا بػرمد نار مذتعد بما اك ي غمماجمػة ممكلتػ  اغجمالػة اغشػقراء با ػي غاذػتر الماػراي دار 

ا ع ػػاب ماغمػػدمء إغػػا ثتػػؿ كػػؿ رجػػؿ اتقػػرب إغامػػا. مفػػي أ ػػد أاػػاـ اغشػػتاء اغبػػاردةا التقػػي كاتػػب اغذػػارارام اغتل زاػػمري 
فررذػػما رمظف الكلػػمد براذػػمرع بمػػذ  اغ ذػػراء اغ اترػػة علػػا شػػاط  مدارػػة رػػاس اغ ررذػػاة ماقػػ  فػػي نراممػػا علػػا اغ ػػمرا عػـػ 

غػا اغ ػاا  اػث التقػي باغم ػامي مػارؾ مالذػمف الدالػمفع اغمػرتبط ببا ػي بعاثػة نرابػة. فمػ  أف مػارؾ اػدرؾ ال ؽ بما إ
لطمرة اغتمدد مف با يا إظ أر  ظاذػتطا  مقاممػة ذػ ر ا ماظفتتػاف بمػا. معرػدما اقابػؿ فررذػما فػي اغ ػااا ظ اتػردد فػي 

 غذاف اتمددمف إغاما.إلبار  بعف با ي مدمرة ملدرات مبعرما تقتؿ كؿ اغرجاؿ ا
" مف أفاـ اإلعارة ماغتشماؽ اغر ذاراة اغ عبة ب اث ظاذتطا  اغجمممر اغػتكمف بذػممغة بمماػة ا شػرار دـ باردُاعدج "

" البػي أذماؽ رلبػة معارػة مػف اغجممػمر اغػذي ا  ػؿ دـ بػاردفي اغ الـ  تا رماات ا مربما كاف  ذا  م اغذبب اغػذي جعػؿ "
 ماغتشماؽ اغذملة ماغ افلة باغم امرات في آف معان. عمممان أفاـ اإلعارة

*   *   * 
غلملرج الجاؾ داػرايع ماغػذي شػارؾ فػي بطمغتػ  آظف دالػمف  5391" اغ ادر عاـ بمرذاغارمفي اغ الـ اغبمغاذي "

مالجػػػاف بػػػمؿ بلمرػػػدمع كػػػرجلاف طمػػػم اف مػػػف رجػػػاؿ اغع ػػػابات فػػػي مرذػػػالاا لػػػاؿ عقػػػد اغعاعاراػػػاتا ااثػػػي البلمرػػػدمع 
فػػي اغتتمػػة اغذػػارمائاة غػػذغؾ  5391رع  فػػي ذغػػؾ اغ ػػالـا بارمػػا ابقػػا دالػػمف علػػا ثاػػد اغ اػػاة كػػي اظمػػر مجػػددان عػػاـ م ػػ

عػف رمااػة "ع ػابات مرذػالاا" غلكاتػب  –" بمرذػاغارمكػاغ الـ ا مؿ " –"ا اغمقتػبس بمرذػاغارم مشػركا اغ الـ ت ت عرػماف "
" مباشػػػرة بعػػػد إرجػػػاز اغ ػػػالـ بمرذػػػاغارم مشػػػركا مػػػة اغذػػػارمائاة "الاػػػمجاف ذػػػاكممارمع. فػػػي اغ قاقػػػة جػػػرا ت ػػػمار تلػػػؾ اغتت

 غكف إ دار  تعلر  رب  ذرماتا علمان بعف دالمف  م اغذي تمغا إرتاج اغ الـ. 5391ا  لي عاـ 
"  ػمف مجممعػة ت ـػ عماراػة أفػاـ تعػامف فامػا اغملػرج الجػاؾ داػرايع مػ  دالػمف طػماؿ بمرذاغارم مشػركا مث  "

" اغػػذي  قػؽ فاػػ  اغملػػرج أمؿ رجا اتػػ  اغملممذػة  ػػمف ذلذػػلة طمالػػة  ػػمض اغذػػبا ةثػػد بػػدأ ا ب ػالـ "مذػارت  اغ راػػةا م 
مػػف ا عمػػاؿ اغتػػي ت ػػدرت شػػباؾ اغتػػذاكر فػػي فررذػػا. كمػػا كػػاف ذغػػؾ اغ ػػالـ بدااػػة عاثػػة تعػػامف راج ػػة م ػػداثة ثماػػة 

 ف فػػي ذػػف مبكػػرة مألػػذ درمذػػان فػػي أظمػػر ا تمامػػ  بػػاغ 5303مدائمػػة مػػ  آظف دالػػمف. فػػػ الجػػاؾ داػػرايع اغممغػػمد عػػاـ 
اغمذرح عردما كاف في اغتاذعة عشػرةا عـػ بػدأ اغتمعاػؿ فػي اغمذػرح ماغذػارما غكرػ  ذػرعاف مػا أدرؾ أف مما بػ  تكمػف فػي 
اغمثمؼ للؼ عدذة اغكامارا ك ار  أفاـ. مبدأ اغرقاد بمقاررة الدارايع بػ الجاف باار مال اؿع اغذي كػاف فػي رظػر  ػؤظء 

اغتػي بل ػت الداػرايع م  أعمػاؿبعػد  تماغػت " م زاػر اغرذػاء"  5311  عػاـ أفامػ أمؿ ألرج  ا فاـ اغبمغاذاة". عـاغرقاد "ذاد 
 ان. فالم  عاعاف  ر م

" بمرذػػاغارممفػػي اغ قاقػػة إف معظػـػ ا فػػاـ اغتػػي  ػػمجر ا مػػ  دالػػمف  ققػػت رجا ػػان كباػػرانا ممرمػػا علػػا ذػػباؿ اغمعػػاؿ "
منار ا. كما تعامف الدارايع في أعماؿ راج ة م  الجاف بمؿ بلمردمع مالإاؼ ممرتافع  "عاعة رجاؿ غلقتؿ" م"ث ة شرطيم"

w مالجاف كلمد برااغيع مالجاف غمي تررتتاافع مالغارم فرتمراع مالماشاؿ باكمغيع.
w
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"ا م ػػي اغشل ػػاة ذاتمػػا اغتػػي غعػػب بمرذػػاغارم مشػػركا ا ػػامؿ دالػػمف اغػػذي اػػؤدي شل ػػاة رمش ذػػا رادي فػػي "
تا ا ػػامؿ اظرتقػػاـ غم ػػرع شػػراك  فررذػػما كػػاباا الجػػاف بػػمؿ بلمرػػدمع فالجػػع إغػػا ت ػػ اة ل ػػمم  دمر ػػا مرػػذ أربػػ  ذػػرما

ببلمنػػػ  ذػػػف اغتاذػػػعة  5391بطرائػػػؽ مترمعػػػة مجداػػػدة مر ابػػػة فػػػي آف معػػػان. دالػػػمف اغػػػذي تلطػػػا راعػػػاف اغشػػػباب عػػػاـ 
اغرائػػ  اغػػذي غعػػب فاػػ  دمر اغبطمغػػة " بمرذػػاغارم" علػػا ممعمثاػػة فػالـ اغع ػػابات "بمرذػػاغارم مشػػركا ماغعاعػافا اعتمػػد فػػي "

مرػػذ أربػػ  ذػػرمات عرػػدما أ ػػرز ذغػػؾ اغ ػػالـ رجا ػػان مرقطػػ  اغرظاػػر مذػػا ـ فػػي تعزاػػز ذػػمعة دالػػمف كممعػػؿ مبػػدع علػػا 
" باغطراقػة ذاتمػا اغتػي تظمػر متارػة بمرذػاغارم مشػركا اغمذتما اغعاغمي. مكما  ػم معمػمد باغرذػبة غػدالمفا فقػد تػعغؽ فػي "

 باردة برمد اغجلاد. أع اب  ممام   اغ
مف جمة عاراةا فاف اغممعلاف ا ك اء اغذاف شاركما دالػمف بطمغػة اغ ػالـ كػارما رجممػان مػف جرذػاات ملتل ػة بمػا أف 

أغمػػاري مشػػترؾ. ممػػف  ػػؤظء اغممعلػػاف تجػػدر اإلشػػارة إغػػا الراكػػاردم كمشػػامظع  –إاطػػاغي  –اغ ػػالـ با  ػػؿ إرتػػاج فررذػػي 
دالػػػػمف اغتػػػػمأـ فػػػػي اغ ػػػػالـ مرئػػػػاس ع ػػػػابة مرافذػػػػة؛ الراراػػػػ  كمغػػػػد مؼع بػػػػدمر رجػػػػؿ  اغػػػػذي غعػػػػب دمر فمغبمراػػػػ ا شػػػػقاؽ

اغع ابات اغقمي اغتاب  غ مغبمرا ؛ الكاتراف رمفاؿع بػدمر بائعػة  ػما مػف اغطبقػة اغراثاػة معشػاقة رمش الدالػمفع اغذػابقةا 
تراف رمفاػػؿع غػـػ ت قػػد ذػػ ر ا تجػػدر اإلشػػارة إغػػا أف الكػػا -م ػػم اغػػدمر ذاتػػ  اغػػذي غعبتػػ  فػػي اغرذػػلة ا مغػػا مػػف اغ ػػالـ 

نػػداء علػػا ذػػرة عرػػدما عامػػت عاراػػة فػػي اغمػػاء فػػي فػػالـ " 51اغمعمػػمد مظمػػرت بعرمعتمػػا اغ اترػػة اغتػػي ظمػػرت بمػػا مرػػذ 
" غلملػػرج الجػػاف رارػػمارع؛ الدارااػػؿ إا رراػػؿع بػػدمر م ػػمض اغشػػرطة؛ الأغ راػػدم ظذػػتراتيع بػػدمر أ ػػد أعػػماف رمش اغعشػػب

 دا رار ع ك اؼ شرؼ.الدالمفعا باإل افة إغا الأرطمف 

*   *   * 
فػػي تلػػؾ اغ تػػرة ارتقػػؿ الأرتػػمريع غلعػػاش مػػ  ماغػػد  دالػػمف بعػػد أف بلػػ  اغذػػف اغقارمراػػة اغتػػي ترقػػؿ  ػػؽ اغم ػػااة إغػػا 
ا با مػػا جعػػؿ الراتػػاغيع تشػػعر باغم ػػدة اغر ابػػة فػػي شػػقتما اغ ذػػا ة ماغ ػػالرة فػػي شػػارع "فػػابار" فقػػررت اغر اػػؿ ماغ اػػاب 

ذكرت الراتاغيع  مؿ تلؾ اغل ظات بقمغما "كػاف اغ ػراؽ عػف ابرػي  ػعبان جػدانا غكػف مجػمد أرتػمري عف فررذا غمدة عاـ. م 
مػػػ  ماغػػػد  أمػػػر  ػػػرمري أا ػػػان مظ م ػػػرج مرػػػ  مل م ػػػان أررػػػي تم ػػػلت مػػػ  آظف إغػػػا  ػػػذا اغقػػػرار. غقػػػد اعتقػػػدت أررػػػي 

ما ػد فقػط علػا ار ػماـ أرتػمري  ذعت مؿ اغم دة بعادان عف ابري اغػذي رباتػ  طػماؿ تلػؾ اغذػرماتا غكػف بعػد مػرمر شػمر
غماغد  أ ذذت بمرارة اغم دة ماغعاش بعادان عف مغدي ... فقررت اغقااـ بر لة طمالة ماغعاش في نرفػة  ػ ارة بػدظن مػف 
اغشقة اغ ذا ة اغتي أذكرما م دي." مباغ عؿ نػادرت الراتػاغيع فررذػا مثامػت بجمغػة اذػت رثت عػدة أذػابا  زارت لاغمػا 

با امػػػػا مجامااكػػػػا عػػػـػ اذػػػػتقر بمػػػػا اغر ػػػػاؿ فػػػػي غػػػػمس أرجلػػػػمس  اػػػػث اذت ػػػػافتما  ػػػػداقتما اغمرتجػػػػة اغمكذػػػاؾ مجػػػػزر اغ
 اغذارمائاة الكارمغاف ب ا اا ع.

ر ػػاءن غط مغتػػ ا فقػػد ثػػاـ دالػػمف بت ػػمار فػػالـ  ا ت ػػاءن بعػػمدة الأرتػػمريع اغػػذي بلػػ  رباعػػ  اغ ػػادي عشػػر  ارػػذاؾ ما 
. تػػدمر أ ػػداث فػػالـ اغم ػػامرات 5391را إ ػػدار  عػػاـ " جػػزمرممرقػػمؿ عػػف مجػػات اغق ػػص اغم ػػمرة  مػػؿ عرػػماف "

" غلملرج اإلاطاغي الدمتشام تاذاريع في أمراكا اغجرمباػة  اػث غعػب دالػمف دمر اغ ػاكـ اغجداػد دمف داا ػم اغػذي زمرم"
اػػتـ تعاارػػ  فػػي اغمرطقػػة اغماثعػػة ت ػػت ذػػاطرة اغكمغمراػػؿ اغ اذػػد ماغمذػػتبد أمارتػػا الذػػتارلي باكػػرعا مذػػرعاف مػػا ات ػػادـ 
اغػػرجاف غكػػف اغ ػػاكـ دمف داا ػػم اتظػػا ر بعرػػ  رجػػؿ  ػػعاؼ مناػػر  اذػـػ كػػي اجعػػؿ أمارتػػا اعتقػػد بعرػػ  ظ اشػػكؿ أي 
wتمداػد غمجػمد ا مباغتػػاغي ات ػادا ا تمػػاؿ اذػتمداؼ  ااتػػ  علػا اػػد اغكمغمراػؿ اغشػػرار. إظ أف ا مػمر ظ تتمثػػؼ عرػد  ػػذا 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 -57- 

زمرم" مار ػػـػ إغػػػا اغرا ػػػب فرارشذػػػكم الجاػػػاـ بااػػػرم اغ ػػػد  ػػػاف اتلػػػذ اغ ػػػاكـ شل ػػػاة ذػػػراة  فاعػػػؿ اغلاػػػر اغمقرػػػ  "
رقػاذ اغ ا ػاف  أغبرتاريع ماغذادة ا رذتقراطاة اغجمالة اغكمرتاذة أمرترذاا الأمتافاا باكمغمع فػي ر ػاغمما غت قاػؽ اغعداغػة ما 
  اغمذػػػاكاف مػػػف بطػػػش اغكمغمراػػػؿ أمارتػػػا مجرػػػمد ا فترشػػػب مبػػػارزة طمالػػػة م اماػػػة اغػػػمطاس باغذػػػاؼ بػػػاف زمرم اغمقرػػػ

 ماغكمغمراؿ اغظاغـ.
اغ الـ أعرػاء معػاارة بػ  ا ؿج مكاركاف ت مار  ذا اغ الـ شاثان باغرذبة غدالمفا ل م ان م  عدـ تمافر ممعؿ بداؿ 

مػػف جمػػةا معػػدـ تػػمافر إجػػراءات ت طاػػة تػػعماف غػػدالمف  اإل ػػاءة متجماػػز م ػػعاات اغكػػامارا راعمػػا ابػػدأ اغت ػػمار اغ علػػي
فقػد اذػت رؽ مشػمد اغمبػػارزة مػ  الذػتارلي باكػرع ر ػم لمذػػة أذػابا  ماذػتملؾ أكعػر مػػف  أعرػاء اغت ػمار مػف جمػة عاراػػة.

ذاؼ غزـم ت مار اغمشمد  رما كارت تتعرض غلكذر. مرتاجة  ذا اغعمؿ اغمجمد فقػد دالػمف عماراػة كالمنرامػات  111
 لاؿ بررامز ت مار اغ الـ.
ي مرقػػػمؿ عػػػف ث ػػػة ماثعاػػة عػػػف  اػػػاة اغذػػػ اح ا ثػػاـ آظف دالػػػمف بتر اػػػذ مشػػػرمع ذػػارمائ5391فػػي مرت ػػػؼ عػػػاـ 

اغ ررذػػػي الإاماػػػؿ بماذػػػمفع اغػػػذي "دمجخ" اغشػػػرطة اغ ررذػػػاة بكػػػؿ مػػػا فػػػي اغكلمػػػة مػػػف معرػػػا فػػػي اغر ػػػؼ ا مؿ مػػػف اغقػػػرف 
مدلػؿ عػاغـ اغل م ػاة ماغذػطم اغمذػلح مػ  شػقاق  ا كبػر فػي عقػد  5310اغعشراف. ُمغػد الإاماػؿ بماذػمفع اغ قاقػي عػاـ 

بعػػد زماجػػ  ب تػػرة مجاػػزة تػـػ إغقػػاء اغقػػبض علاػػ  مأدلػػؿ اغذػػجف. ملػػاؿ فتػػرة  كمػػ  ظثػػت زمجتػػ  مط لػػ   اغعاعاراػػات. مغكػػف
م ػػرعمما ثػػػتان. مبعػػػد  ػػػذ  اغمعذػػػاة ت ػػػمؿ البماذػػػمفع إغػػػا مجػػػـر لطاػػػر مذػػػ اح ر اػػػب. مغػػػم غػػـػ اػػػتمكف م قػػػؽ اغشػػػرطة 

 البماذمفع في طي اغرذااف. الرمجر بمرراشع مف تدماف مذكرات  علا شكؿ كتابا   ب ت ث ة اغقاتؿ اغلطار 
". مثػػد ثػػاـ الجػػاؾ ث ػػة شػػرطيعرػػماف " 5391 مػػؿ مشػػرمع  ػػذا اغ ػػالـ اغػػذي جػػرا إ ػػدار  فػػي تشػػراف ا مؿ 

داػػرايع بػػالراج اغ ػػالـا بارمػػا تػػمغا دالػػمف عملاػػة اإلرتػػاج باإل ػػافة إغػػا أداء دمر اغبطمغػػة. ار ػػد اغ ػػالـ عملاػػة اغقػػبض 
أدا  ػذا اغػدمر اغممعػؿ اغقػدار الجػاف غػمي تررتتاػافع بكػؿ براعػة  –ماػؿ بماذػمف علا اغمجـر اغلطار ماغمػراض ر ذػاان إا

بعػػد أف دللػػػ  بذػػبب اظ ػػطراب اغر ذػػي اغػػذي  ػػؿج بػػ  رتاجػػة مقتػػػؿ  5319اغػػذي  ػػرب مػػف اغم ػػحج اغعقلػػي عػػاـ  -
بػاراس  زمجت  مط ل ا ماركػز اغ ػالـ علػا اغذػرمات اغػعاث بعػد  ػرمب اغمجػـر بماذػمف مػف اغذػجف. اعػمد بماذػمف إغػا

بعػػد  رمبػػ  مػػف اغم ػػحج مات ػػمؿ فػػي ن ػػمف عػػاث ذػػرمات إغػػا عػػدم اغشػػعب رثػـػ ما ػػد فػػي فررذػػا  ػػاف اشػػف  ملػػة 
مرمعة مف اغقتؿ مذ ؾ اغدماء. اتـ تمكاؿ م ػتش اغشػرطة رمجػر بػمرراش الآظف دالػمفع بمػذ  اغق ػاة فاذػتمر بما قػة 

ا زثة معلػا ذػطمح اغمرػازؿ باإل ػافة إغػا ذلذػلة مػف اغذ اح بماذمف غمدة عاث ذرمات متما لة اطارد  لاغما باف 
مطػػاردات اغذػػاارات فػػي شػػمارع اغعا ػػمة بػػاراسا ا مػػر اغػػذي اعػػرجض  اػػاة  بابتػػ  كػػاتراف الكلػػمداف أمجاػػ ع غللطػػر. 
مغعػػؿ مامػػح مثذػػمات مجػػ  دالػػمف اغمادئػػة ماغ ػػارمة فػػي آف ما ػػد ذػػا مت بشػػكؿ كباػػر فػػي رجػػاح أدائػػ  غػػدمر م ػػتش 

 مثلاؿ اغكاـ.اغشرطة اغ اـر 
اذتطا  اغدا اػة اغلطاػر بماذػمف ت ػادي م ػامظت اغم ػتش بػمرراش اغػذي اماجػ  عػاث ممػاـ  ػعبة  اغػت كـ بعرػؼ 
عادتػ  غللػؼ  اغشرطة اغمتزااد متجامز اغرمتاف ماغبارمثراطاػة كػي اػؤدي عملػ  بشػكؿ فعػاؿ ماغععػمر علػا اغمجػـر بماذػمف ما 

جماػػ  اغملبػػراف اغػػذاف جػػرا إرذػػاغمـ عػػف طراػػؽ بػػمرراش ظثت ػػاء أعػػر   اغق ػػباف. غكػػف بماذػػمف اػػتمكف مػػف اغق ػػاء علػػا
ببػػػرمد أع ػػػاب مم شػػػاة ظ معاػػػؿ غممػػػاا ظذػػػاما أف  ػػػذا اغمجػػػـر اغلطاػػػر اتلػػػذذ بقتػػػؿ اغرػػػاس بارمػػػا اتظػػػا ر أرػػػ  م ػػػطر 

مجػػـر  ظرتكػػاب جرائمػػ  اغمرمعػػة أعرػػاء تر اػػذ عملاػػات اغذػػطم. مظ تقت ػػر  ػػ ااا  علػػا عملاػػات اغذػػرثة بػػؿ متشػػمؿ أي w
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متػػماط  ا ػػامؿ لاارتػػ . مفػػي اغرمااػػة اػػتمكف اغم ػػتش بػػمرراش مػػف اغقػػبض علاػػ  بمذػػاعدة غػػص بذػػاط اػػدعا بػػمؿ رمبااػػر 
 البمؿ كرمشا ع مغكف بعد أف ر ذ بماذمف مئة عملاة ذطم مارتكب عاعاف جرامة ثتؿ. 

*   *   * 
  شػػعر بػػػعف دالػػمف اتمافػػؽ مػػػ  مػػف اغمعػػرمؼ أف اغملػػرج اللمذػػػا  جامفػػاريع أ ػػبج اغعمػػؿ مػػػ  آظف دالػػمف  رػػ

اغشل ػػاات اغتػػي ارذػػمما  فامػػ  دمرمػػا  اجػػة غتمجاػػ  اغممعػػؿ طػػماؿ عملاػػة اغت ػػمار. مثػػد كػػاف اغتعػػامف ا مؿ بػػاف 
عا أما فالممما اغعػاري فقػد جػرا إ ػدار  فػي اغشػمر ا لاػر مػف 5399" الرجاف في اغمدارةالجامفاريع مدالمف في فالـ "

امؿ  بكػة  ػذا اغ ػالـ ث ػة "اغرجػؿ اغذػا   ػا ب اغقلػب اغطاػب" اغػذي تجػري فػي عرمثػ  ". تتراغ جريبعرماف " 5391
دمػاء اغ جػر  اػث اذػػرؽ مػف ا نراػاء غاعطػػي اغ قػراءا ا مػر اغػػذي  اجػر اغذػلطات اغ ررذػػاة. غعػب دالػمف دمر اغبطمغػػة 

 مب مف اغذلطات. في  ذا اغ الـ بشل اة اغ جري  منم ذارار اغذي ا ظا بمذاعدة راري الآف جاراردمع غلمر 
إف فالـ اغملرج الجامفاريعا اغمتعاطؼ م  ذغؾ اغ جري في فالم ا امغػد شػعمران نرابػان غػدا مشػا دت ا إذ ا  ػؿ 
اغمت رج علا اظرطباع بعر  اشػا د فالمػاف فػي فػالـ ما ػد  فاغ بكػة ا مغػا ظ تتماػز عػف نار ػا مػف ث ػص اغع ػابات 

عارة غا تماـ ب ؽ مف لاؿ إبراز ماث  اغ جر اغمعذامي ما ػطرار ـ غلعػاش علػا اغتقلاداةا بارما اغ بكة اغعاراة تعتبر م
ف ػػات اغ اػػر فػػي اغمجتمػػ  اغ ررذػػي اغػػذي ارظػػر إغػػامـ ك ئػػة مػػف اغمربػػمذاف مظ اتقبػػؿ اغتعػػااش معمػـػ فػػي أي  ػػاؿ مػػف 

إغػػا غػص اطػػارد  رجػػاؿ ا  ػماؿ. غػػذغؾ فػاف اغلػػـم اقػػ  باغدرجػة ا مغػػا علػا اغمجتمػػ  اغ ررذػػي فػي ت ػػمجؿ  منػم ذػػارار 
 اغشرطة. 

" مغعػػؿ مامػػح مجمػػ  اغمتذػػمة بػػاغبرمد ذػػاعدت  علػػا اغتعباػػر عػػف مكرمرػػات اغ جػػريغقػػد تػػعغؽ دالػػمف فػػي فػػالـ "
ـج اغ ػػالـ بػػػاف ممعلاػػ  عاعػػػة أجاػػاؿ  البػػػمؿ  شل ػػاة اغ جػػري  منػػػم ذػػارار اغتػػػي غعػػب دمر ػػػا ببراعػػة مل مظػػػة. كمػػا  ػػػ

ت؛ آظف دالػػمف مالآف جاػػراردمع مػػف اغجاػػؿ اغمعا ػػر؛ البررػػارد جاػػراردمع مػػف مػمراسع مػػف جاػػؿ ا ربعاراػػات ماغلمذػػاراا
جاػػؿ اغمذػػتقبؿ. متجػػدر اإلشػػارة إغػػا أف ات ػػاد دالػػمف مالجاػػراردمع مالذػػاغ اتمرا ع فػػي  ػػذا اغ ػػالـ ثػػد ذػػبق  تعػػامف مشػػترؾ 

" عػاـ رمكػم مألمتػ "مماعؿ مرذ لمػس عشػرة ذػرة عرػدما ظمػر  ػذا اغعاعػي معػان فػي فػالـ اغملػرج الغمتشػارم فاذػكمرتيع 
5311. 

*   *   * 
مػػػ  أف الرممػػػي شػػػراادرع مال ػػػاري مػػػاافع ُرزثػػػا بط ػػػؿ أطلقػػػا علاػػػ  اذػػـػ الدا اػػػد كراذػػػتمفر مػػػاافعا ف ػػػان عػػػف 
اغرجا ات اغتي  ققما اغزمجاف في  ااتمما اغممراةا إظ أف  ااتمما اغزمجاة كارػت  ػعبة مشػػاثػػة مارتمػت بػاغطاؽ فػي 

اؽ ر ػؼ عرمتمػا كػي اترػازؿ ال ػاريع عػف  قػ  باغم ػااة علػا الدا اػدع. عـػ ارت ػر ال ػاري ا مثد كل ما  ذا اغط5391
. إف  ااة الرممي شراادرع بعد عاثتما اغ اشلة مػ  كػؿ مػف دالػمف مال ػاري مػاافع باتػت معقػدة 5393ماافع شرقان عاـ 

دما كارػت فػي اغذػابعة مػػف مذػاد ا اظ ػطرابا ماذػتمر بػذغؾ مذلذػؿ اغمآذػي فػي  ااتمػا اغػذي بػدأ بطػاؽ ماغػداما عرػ
رمػػا  امغػػت متابعػػة  ااتمػػا اغشل ػػاة ب ػػمرة طباعاػػة ك ار ػػا مػػف  عمر ػػا. غكػػف الرممػػي شػػراادرع غػـػ تعلػػف اذتذػػامما ما 

أطلقػػت علامػػا اذػـػ  5399مُرزثػػت مرػػ  بابرػػة عػػاـ  5391اغرذػػاء متزمجػػت ذػػكرتار ا اغلػػاص الدارااػػؿ بااذػػاريع عػػاـ 
 غ ف ماغمذرح عردما كبرتا م ي ممعلة مذر اة متل زامراة  اغاان. ماغتي درذت تاراو ا –الذار  ماجدغاراع 

*   *   * w
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باف عدد مف أفاـ آظف دالمف اغتي غـػ تشػكؿ التراثػات كباػرة فراػان أم تجاراػان علػا اغمذػتما اغعػاغميا جػاء فالمػ  
غعاغماػة مظثػا تر ابػان جما اراػان ع غلملرج الجمزاؼ غمذيع غاذجؿ عمان فراان اذتعرائاان فػي اغذػارما ا5391" الاغذاد كلاف"

م لاػػان مدمغاػػان كباػػرانا ممذػػعان بػػذغؾ مػػف رثعػػة رجمماػػة دالػػمف علػػا اغمذػػتما اغعػػاغمي مل م ػػان بعػػد أف   ػػد فػػي اغعػػاـ 
ع عاعػػان مػػف جػػمائز ذػػازار اغ ررذػػاة  ف ػػؿ فػػالـ مأف ػػؿ إلػػراج مأف ػػؿ داكػػمر. مثػػد عبجػػر اغعداػػد مػػف رقػػاد 5391ذاتػػ  ال

اغذػػاد ماغػػدمغااف عػػف اعتقػػاد ـ بػػعف دالػػمف ثػػدجـ أف ػػؿ أداء تمعالػػي فػػي ممرتػػ  اغذػػارمائاة كلمػػا فػػي " اغذػػارما اغ ررذػػااف
"ا ل م ػػان أف دمر  تطلػػب تبػػداؿ  ماػػة اغشل ػػاة اغتػػي اجذػػد ا فػػي اغ ػػالـ اغػػذي ثػػدجـ فر ػػة ذ باػػة غػػدالمف كػػي كلػػاف

 ا اؼ عمقان ذاكمغمجاان إغا أذلمب  اغتمعالي.
لػػاؿ فتػػرة اظ ػػتاؿ ا غمػػاري  5310"ا اغػػذي تػػدمر أ داعػػ  فػػي بػػاراس ذػػرة د كلػػافاغذػػاجذجػػد دالػػمف فػػي فػػالـ "

غ ررذاا شل اة تاجر فررذػي رػاجح اػدعا رمجػر كلػاف اتعامػؿ بػاغت ؼ ا عراػة ماغ راػة ممرنػمب جػدان مػف ثبػؿ اغرذػاء 
مغئػػؾ اغبؤذػػاء اغػػذاف اعر ػػمف رظػػران غمذػػامت  معرمتػػ  اغطائلػػة. ظ اعبػػ  اغذػػاد كلػػاف فػػي اغبدااػػة غا ػػتاؿ ا غمػػاري أم  

مقتراػػاتمـ اغ راػػة اغعمارػػة أم بعػػض  اجاػػاتمـ اغشل ػػاة اغقاجمػػة غقػػاء مبػػاغ  رمزاػػة كػػي اتذػػرا غمػـػ م ػػادرة فررذػػا ماغرجػػاة 
بعرما مـ مف بطش اغرازااف. بؿ إف عدـ اكتراع  غمذ  اغمثائ  ازاد مف عرمت  أكعر فػعكعرا عـػ تتبػدؿ ا مػمر فجػعة عرػدما 

أفػػراد اغمقاممػػة ثػػد ارت ػػؿ اذػػم  الرمجػػر كلػػافع كت طاػػة غعملااتػػ  اغذػػراةا مػػا اجعلػػ  مطلمبػػان مػػف جارػػب  اكتشػػؼ أف أ ػػد
ذلطات اظ تاؿ ا غماري. ا امؿ كلاف اائذان اغععمر علا ذغؾ اغرجؿ غتبرئة ر ذ  أم ذاتعرض غلعقمبػة اغ ػادرة ب ػؽ 

كلػاف عػػف شل ػ  اغمػزدمج إغػػا ت ػتح ب ػػارت  رجػؿ اغمقاممػة اغػػذي ارت ػؿ شل ػات . غكػػف اغقػدر اشػاء أف اػػؤدي ب ػث 
غمػا اػػدمر  مغػػ  مػػف اغمآذػػي اغتػػي غػـػ اشػػعر بمػػا مػػف ثبػػؿ. ماػػرا بعػػض اغرقػػاد أف ذغػػؾ اغشػػلص اغػػذي ارت ػػؿ اذػـػ كلػػاف 

رما اعكس " مار" اغذاد كلاف ر ذ  في اغظؿ.   نار ممجمد با  ؿ ما 
لاػػاـ مالذػػمف" غلكاتػػب ا مراكػػي الإدنػػار آظف كمػػا اعتقػػد اغػػبعض أف اغ ػػالـ اعاػػد إغػػا ا ذ ػػاف اغق ػػة اغق ػػارة "ما

ثػاـ بػالراج  ػذا اغجػزء الغػمي مػاؿعا بارمػا  –ع 5318" الث ػص ناػر عاداػةبمع اغتي رقلت إغا اغشاشة كجزء مػف فػالـ "
تمغا إلػراج اغجػزأاف اآللػراف الفاػدراكم فللارػيع مالرمجػر فػاداـع. مثػد غعػب دالػمف فػي ذغػؾ اغجػزء مػف اغ ػالـ دمر مالاػاـ 

 مشبام  اغ امضا أم بعبارة أ ح " مار " اغذي اعكس اغجارب ا ذمد اغكامف في شل ات .مالذمف 
" فالـ رائ  مغ  مقممات اغ ػالـ ا ذػمد الفػالـ رػمارع مػ  أرػ  غػاس فالمػان بمغاذػاان. ثػد تبػدم اغ بكػة عاداػة اغذاد كلاف"

رمائاة نام ػة مشل ػاة مزدمجػة أكعػر ممباشرة غكررا ركتشؼ جمارب عدادة فػي لل اػة تلػؾ اغ بكػةا مػا أفػرز ت  ػة ذػا
نمم ان غلذاد كلاف  ا مغا في اغظؿ ماغعاراة بعداء ممتاز ثدم  آظف دالمف أعبػت فاػ  براعتػ  فػي اغتمعاػؿ بػدمر التلػؼ 

" فالـ معقػد مملاػؼ فػي م ػممر  ثػاـ بالراجػ   ػار  أفػاـ مم ػمب اغذاد كلافعف رمط أفام  اغبمغاذاة اغذابقة. فاغػ "
فػػي بدااػػة اغلمذػػاراات ماػػدرؾ تمامػػان معرػػا "اظ ػػطماد" م"اغكرا اػػة". مثػػد  –اغمظاػػات اغمت ػػدة  –درة بػػاد  ا ػػطر غم ػػا

" بعرػػ  عمػػؿ امػػزج بػػاف أفػػاـ ال اتشػػكمؾع اغمعاػػرةا اغذػػاد كلػػافم ػػؼ اغعداػػد مػػف اغرقػػاد فػػالـ اغملػػرج الجمزاػػؼ غمذػػيع "
اػػر اغ ػػ ا ةا مكػػماباس الفرارػػز كافكػػاع فػػي كتابػػ   اػػث ارب ػػي علػػا ا بطػػاؿ فػػي أنلػػب ا  اػػاف اغتعامػػؿ مػػ  اغمماػػة ن

 "اغم اكمة". 
" علػػا كافػػة اغمذػػتماات اغ راػػة ماغتجاراػػة ماغجما اراػػةا اذػػتمر اغذػػاد كلػػافبعػػد اغرجػػاح اغكباػػر اغػػذي أ ػػرز  فػػالـ "

تشػماؽ  دالمف بت قاؽ رجا ات مماعلةا مل م ان علا  عاد شباؾ اغتذاكرا في فالماف متتػاغااف مػف أفػاـ اإلعػارة ماغ
ع. كمػػػا أظمػػػر دالػػػمف مم بػػػة جداػػػدة أ ػػػافما إغػػػا رشػػػاط  اغذػػػارمائي مذغػػػؾ 5399" الاغع ػػػابةع م"5391" الاغبممرارػػػ  "

w " اغذي شارؾ بارتاج  أا ان. اغبممرار باغمشاركة في كتابة ذارارام أفام ا مبدأ  ذا اغرشاط اغ ري في فالـ "
w
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رجػػاف فػػي اغ المػػاف اغذػػابقاف  مػػا " -اللمذػػا  جامفػػاريع  ذػػججؿ  ػػذا اغ ػػالـ اغتعػػامف اغعاغػػث ما لاػػر مػػ  اغملػػرج
ع. ا مر اغمعار في أفػاـ اللمذػا  جامفػاريع  ػم أف اغملػرج ر ذػ  مػف أ ػ اب 5391" الاغ جريع م"5399" الاغمدارة

اغذمابؽ ماذتلمـ أعماغ  اغذارمائاة مف تجارب  اغشل اة أم مف بعض ث ػص اغع ػابات اغ قاقاػة. فػاغملرج ماغرمائػي 
مترعػػرع مدرس فػػي مدارذػػما. مثػػد تػـػ إغقػػاء  5309رذػػي الجامفػػاريع مػػف أ ػػؿ كمرذػػاكي غكرػػ  ُمغػػد فػػي بػػاراس عػػاـ اغ ر 

بتممػػة تمرطػػ  فػػي عملاػػة ا تاػػاؿ مابتػػزاز ثػػاـ بترظاممػػا لػػاؿ اللمذػػا ع بمذػػاعدة شػػقاق   5311اغقػػبض علاػػ  فػػي ذػػرة 
 ػػدر  كػـػ باإلعػػداـ ب ػػؽ كػػؿ مػػف  5318ا كبػػر. غكػػف عملاػػة اظبتػػزاز  ػػذ  أذػػ رت عػػف مقتػػؿ عاعػػة أشػػلاص. مفػػي 

مرجػؿ آلػر اػدعا الجػمرج أكػادع. مغكػف مػف  ذػف  ػظ  –م  أر  بريء مف ثتػؿ أي مػف اغ ػ ااا اغػعاث  -اللمذا ع 
اللمذػػا ع مزمالػػ  أف اغػػرئاس اغ ررذػػي الفرذػػرت أمراػػمؿع آرئػػذ ل ػػؼ  كػـػ اإلعػػداـ إغػػا اغذػػجف غمػػدة عشػػراف ذػػرة مػػ  

متمػت تبرئتػ  فػي ظػؿ م اكمػة جداػدة جػرت عػاـ  5311ع م في كارمف ا مؿ  ا ش اؿ اغشاثةا عـ أطلؽ ذرا   بقرار
رتاجػػة إ ػػابت  برزاػػؼ دمػػاني  0111راذػػاف  01فػػي  ة. تػػمفي اللمذػػا  جامفػػاريع فػػي مدارػػة غػػمزاف اغذماذػػرا5381
  اد.

ـ " للؼ اغق باف  " دمر اغبطمغة بشل اة اغعري جاؾ باتكف اغذي ا امؿ إرقاذ ابر  اغقاب اغبممرار غعب دالمف في فال
بتممػػة ثتػػؿ أ ػػد رجػػاؿ اغشػػرطة. ظت لػػح جمػػمد جػػاؾ فػػي تبرئػػة مغػػد  اغم بػػب إغػػا ثلبػػ  إاػػدي الغػػماس جمغاػػافع  ف اغقا ػػي 
ماغقػارمف ظ ارظػراف إغػا اغ تػا اغعػري اغمذػكاف بعػاف اغشػ قة. فػاغمرا ؽ إاػدي الجػع ت ػت تػععار اغملػدرات إغػا ثتػؿ اغشػرطي 

مؼ اغمل  ة غق اة ابر  مابدي اذتعداد  غلت  اة بػعي عمػف إلرقػاذ ابرػ  مغػم كػاف ذغػؾ نراماغديا فالتمس ماغد  جاؾ اغظر 
عف طراؽ اغ الة ماغلداعا ماكاد أف ارجح في كذب عقة متعاطؼ الذمزاف فلمفع أرملة اغشػرطي اغم ػدمرا غكػف اغ ػ افة 

اجمػ  عرمتػ  ما ػبح مػف تكشؼ ما ي جاؾ بعر  كاف مف رجاؿ اغع ابات مأم ا فترة مػف  ااتػ  فػي اغذػجف ثبػؿ أف 
أنرااء اغطبقة اغراثاة في اغمجتم  فتذ ب كػؿ جمػمد  ذػدا مكػعف كػؿ مػا اتبعػ  مػف أذػاغاب ملتماػة إلرقػاذ ابرػ  اشػب  ثذا ػة 

رما تشكؿ "كاد اغمرتد"ا اغلطة اغتي ارتد أذا ا إغا ر ر  ا بما.  "اغبممرار " اغتي ظترتد إغا  ف ذبا ما 
رقػاذ ا غكػف ابػدم غقد  امؿ دالػمف فػي  ػذا اغ ػالـ  أف اجذجػد دمر ا ب اغػذي ات مػؿ رتػائز أفعػاؿ مغػد  اغمذػتمتر ما 

أف دمران كمذا غـ اُرْؽ غلجمممر اغذي اعتاد علا رؤاة دالمف ب مرة "اغذئب اغمتم ػد ماظرعزاغػي" فػي أفامػ  مػف دمف أاػة 
 رمابط تقاد  رات . 

". ار ػد  ػذا اغ ػالـ اغع ػابة" ف مػؿ عرػماف "اغبممرار " أما اغ الـ اغعاري اغذي ردؼ ب  دالمف مجممعة أفام  بعد
غلملػػرج الجػػاؾ داػػرايع ماغمقتػػبس عػػف رمااػػة غم قػػؽ اغشػػرطة اغذػػابؽ ماغكاتػػب الرمجػػر  5399اغبمغاذػػي اغ ػػادر عػػاـ 

بػػمرراشع ث ػػة زعػػاـ اغع ػػابة اغشػػمار "بااػػرم ا  مػػؽ" اغػػذي اذػػتمدفت رشػػاطات ع ػػابت  ذػػرثة اغم ػػارؼ ماغم ػػار  
عاغماة اغعاراة عردما كارت اغقمات اغ ررذاة مشتتة نار ثادرة علػا اغػت كـ بزمػاـ ا مػمر فػي اغػباد. العػب إباف اغ رب اغ

آظف دالمف في  ذا اغ الـ اغذي جرا ت مار  فػي مدارػة "رػاس" اغ ررذػاة دمر رمبػرتا زعػاـ ع ػابة  ػ ارة مؤغ ػة مػف 
رمبػرتا ماراراػت الراكػمؿ كاغ ػافعا اغتػي تبػاف بػعف لمذة م تاغاف بذطاء. اتـ ذرد ث ة اغ ػالـ مػف مجمػة رظػر زمجػة 

رمبػرت  ػم اغعقػؿ اغمػدبر غمػػذ  اغع ػابة اغتػي تر ػذ عػػدة عملاػات ذػطم برجػاح. تػزداد رثعػػة تلػؾ اغعملاػات غت ػبح أكبػػر 
فػػعكبر مػػ  مػػرمر اغػػزمف إغػػا أف ت ػػبح ع ػػابة رمبػػرت ثػػادرة علػػا تر اػػذ عػػدة عملاػػات ذػػطم بمرتمػػا اغدثػػة لػػاؿ اػػـم 

بعػػد ا اغع ػػابة غ تػػرة مػػف اغػػزمف كػػي تػػرعـ ب رائممػػا. ت شػػؿ جمػػمد اغشػػرطة فػػي اغبدااػػة غم ػػ   ػػد غممجػػة ما ػػد تذػػتراح 
w اغذطم اغمذلح اغتي تعـج اغباد غكف إغا متا ذابقا اغ ظ  لا ان غع ابة رمبرت؟

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 -61- 

غكػف اغشػيء " عاغقػان فػي ا ذ ػاف غ تػرة طمالػةا اغع ػابةربما غـ تكػف  بكػة اغ ػالـ ثماػة ممتقرػة غدرجػة تجعػؿ فػالـ "
 اغم اد اغذي اجعؿ  ذا اغ الـ جداران باغمشا دة  م كارازما آظف دالمف م  مر  اغقمي علا اغشاشة. 

*   *   * 
. كػاف 5318ا ت ؿ دالمف م  الماراي دارؾع بػذكرا اغذػرة اغتاذػعة غلعاثػة اغقائمػة بارممػا مرػذ  5399في 

ر كعارة طابة في  اات ا ل م ػان فامػا اتعلػؽ برعااػة ابرػ  دالمف ذعادان بمجمد المارايع  مغ  غما كاف غما مف آعا
مغػذغؾ  -الراتػاغيع  أكعػر ممػا عػاش مػ  أمػ ع ماػراي دارؾ ػا بة أباػ  العػاش مػ  الأرتػمريع  ماغماثػ  أفالأرتمريع. 
إغا اآلف اكف غما م بة لا ة ما ترامان كباران. ممف م اذف الدارؾع أا ان أرما اذتطاعت إثراع دالمف فمم ظازاؿ 

ي مراذبة ا ت اغمما بذكرا مػرمر اغذػرة اغتاذػعة علػا اغعاثػة بارممػا أف اقلػ  عػف تػدلاف اغذػجائر   اظػان علػا ف
مدلران شر ان اذتملؾ ر م علبتاف امماان مف ذجائر  اغم  لة رمع "جاتاف"ا م  أر  اذتمر   ت ا ظذاما أر  كاف 

 بتدلاف اغذاجار باف اغ اف ماآللر.
دالمف بطراؽ اغم ادفة بمطلقت  الراتاغي دالمفع في مطار دا مؿ بباراس مذغػؾ غػدا مفي اغعاـ ذات  اغتقا 

عمدت  مف ر لة ذاا اة إغا اغااباف اذت رثت ذتة أااـ كرمع مف اظذتجماـ  اث اغتقا لاؿ مجمد  فػي طمكاػم 
ػ الراتػػاغيع إغػا  ػػداثة باغممعػؿ اغاابػاري اغشػػمار التمشػارم م امرػػ ع مترػامظ اغعشػػاء معػان. غقػد ت مغػػت عاثػة دالػػمف بػ

طابة لاغاة مف مشاعر اغب ض أم اغ قد اغتػي ترمػم عػادة بػاف اغمطلقػافا مػ  أف تلػؾ اغ ػداثة ظ امكػف مقاررتمػا 
باغ ػػػداثة اغقماػػػة ماغ مامػػػة اغتػػػي تطػػػمرت بػػػاف دالػػػمف ملطابتػػػ  اغذػػػابقة الرممػػػي شػػػراادرع ماذػػػتمرت بارممػػػا مػػػدا 

 اغ ااة.
*   *   * 

أا ػان بعرػػماف  5399داػد مبمػػدة زمراػة ثااذػػاة غـػ تتجػامز اغشػػمر مجػرا إ ػدار  فػػي أرجػز دالػمف ت ػػمار فػالـ ج
"ا إلػػػراج مذػػػارارام الآظف جاذػػػماع. مكػػػاف  ػػػذا اغعرػػػماف اغ راػػػب مذػػػتم ا مػػػف كلمػػػة إنراقاػػػة تعرػػػي "اغمعركػػػة أرم ػػػدمف"

"  ذبما مردت في رذلة اغعمد اغجداػد باغل ػة اغا مراراػة اغقدامػة. تػرمي ث ػة اغكبرا اغ ا لة باف ثما اغلار مثما اغشرج
اغ الـ كاؼ تتبدؿ  ااة عامؿ بذاط ارتمي إغا اغطبقة اغكاد ة اػدعا غػماس كػاراار الجػاف اػافعا اغػذي عػارا مػف اغ قػر 
غذرمات طمالةا عردما ارث مبل ان كباران مف شركة اغتعماف عرد مفاة شقاق  في  ادث ذاارة. مػ  أف كػاراار رجػؿ نراػب 

رقػاذ اغرػاس ا طمار ماعاري مف جرم  ف اغعظمة في شل ات ا إظ أر  معاغي في أفكار  ماذعا إغػا إاجػاد عػاغـ أف ػؿ ما 
مف  اغة اظر طاط ماغتد مر اغتي جعلتمـ اعاشمف كاغارثات في مجتم  اغع ر اغ داث. بعد أف ا  ػؿ كػاراار علػا 

اذػػم  علػػا كػػؿ غذػػاف بعاػػة مذػػالة   ػػذا اإلرث اغكباػػر مػػف مفػػاة شػػقاق  تػػزداد لااظتػػ  جرم ػػان معر ػػان مارنػػب بػػعف ا ػػبح
ممكرػػػةا فتت ػػػاثـ  اغػػػة ا ػػػطراب  اغعقلػػػي مابػػػدأ بتمداػػػد اغشػػػرطة ماغ كممػػػة معتقػػػدان أف اغذػػػاعة ثػػػد  ارػػػت غلػػػػ "أرم ػػػدمف" 
عا فاقػرر ت جاػر ثاعػة اغمػؤتمرات فػي بػاراس اغتػي تذت ػاؼ ثمػة  الاغمعركة اغكبرا اغ ا لة باف ثػما اغلاػر مثػما اغشػرج

شػػػلص اغم اػػػد اغقػػػادر علػػػا أف اجعػػػؿ كػػػاراار اعػػػدؿ عػػػف ثػػػرار  اغر اػػػب ماعراػػػ  عػػػف ملططاتػػػ  زعمػػػاء اغعػػػاغـ. غكػػػف اغ
اغمرمعة  م اغطباب اغر ذاري اغشمار ماشاؿ أمبرمس الآظف دالمفع اغذي تطلػب اغشػرطة مذػاعدت  ظثت ػاء أعػر كػاراار 

اغكباػػػر آظف دالػػػمف فػػػي فػػػالـ ماغقػػػبض علاػػػ . غقػػػد أدا اغممعػػػؿ اغ ررذػػػي الجػػػاف اػػػافع دمر  ببراعػػػة مل مظػػػة أمػػػاـ اغػػػرجـ 
w ".أرم دمف"
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"ا إلػػراج الإدمارد ممغارػػارمع رقػػان عػػف رمااػػة غلكاتػػب اغرجػػؿ اغمذػػتعجؿبعرػػماف " 5399مفػػي فػػالـ آلػػر  ػػدر فػػي 
ػػػػما اغذػػػػارمائي اغذاراراذػػػػت اغمبػػػػدع الكراذػػػػتمفر فرارػػػػؾعا غعػػػػب دالػػػػمف دمر اغبطمغػػػػة مجػػػػددان  البػػػػمؿ مػػػػمرافع مكتػػػػب ر ج

ر راػػم الآظف دالػػمفع اجعلػػ  طمم ػػ  غت قاػػؽ اغرجػػاح مكذػػب اغر ػػمذ بعاػػة مذػػالة ممكرػػة بشل ػػاة رجػػؿ متػػزمج اػػدعا بااػػ
اتجا ػػؿ جماػػ  اغمبػػادئ ماغقػػاـ ا لاثاػػةا  اػػث ارنػػب بشػػراء كػػؿ مػػا  ػػم عمػػاف مثػػاجـ بػػدءان مػػف ملطمطػػات اغع ػػمر 

رمػا غكذػب اغشػمرة علػا اغمذطا م مظن إغا اغت ؼ اغ راة اغ داعة. ظا عؿ بااػر راػم ذغػؾ  بػان بػاغ ف أم مغعػان باغتػا راو ما 
 ذاب اآللراف في ذباؿ اغتبا ي ماغت الر أماـ اآللراف. كما اعتقد باار أرػ  طاغمػا اذػتطا  تذػلؽ ذػلـ اغشػمرة ماغمجػد 
في أعماغ  بعاة مذالة ممف دمف أي رادع ألاثػيا فارػ  ثػادر أا ػان علػا إر ػاء ملذاتػ  اغ ذػاة باغطراقػة ذاتمػا. عـػ ظ 

ك  معاران غلش قة ل م ان عردما البر زمجتػ  بػعف فتػرة اغ مػؿ تذػت رؽ مثتػان طػماان غػذغؾ اعتقػد أف البث أف ا بح ذلم 
ذبعة شممر كافاة إلرماء  ملما بما أف اغجرػاف ا ػبح مكػتمان فػي تلػؾ اغمر لػة. مظ عجػب أف أفعػاؿ بااػرا اغتػي تؤكػد 

ادئ اإلرذاراةا ترقلػب  ػد  فػي اغرمااػة متقػمد  إغػا علا أر  في عجلة مف أمر  في كؿ شؤمف اغ ااة متجامز  غلقاـ ماغمب
 اغماؾ.

"  اف ثػاـ بتمماػؿ إرتػاج  ػذا ممت رجؿ فاذدتبرا دالمف تر اذ مشرمع ذارمائي  مؿ عرماف " 5399مفي رمااة 
ػػ   اغ ػػالـ اغذااذػػي اغ افػػؿ باإلعػػارة ماغتشػػماؽا مشػػارؾ فػػي كتابػػة اغذػػارارام مأ ػػاؼ اذػػم  إغػػا ثائمػػة أبطػػاؿ اغ ػػالـ ممجج
اغدعمة إغا  ار  أفاـ اغم امرات ماغكمماداا اغشمار الجمرج غمترارع مػف أجػؿ إلػراج اغ ػالـا باإل ػافة إغػا إذػراد أدمار 
اغبطمغػػػة إغػػػا غ اػػػؼ مػػػف أغمػػػ  رجػػػـم اغذػػػارما ا مرمباػػػة فػػػي تلػػػؾ اغ تػػػرةا بمػػػف فػػػامـ الأمررػػػاا مػػػمتيع مالذػػػتا اف أمدرافع 

يعا معلػا رأس اغقائمػة طبعػان آظف دالػمف اغػذي ظزمػت  ػمرت  فػي مالماراي دارؾع مالماشاؿ ذارمؿع مالكامس كرذك
 ذا اغ الـ شل ات  اغمعممدة كذئب متم د مم ارب فلمر م"ذاممراي" مللص ممفػي   ػدثائ . كارػت  ػذ  اغعرا ػر 

ة " علػا ترشػا اف غجػائز مػمت رجػؿ فاذػدبمجملما ك الة بت قاؽ أعلا اإلاػرادات علػا شػباؾ اغتػذاكر مػف جمػةا ما  ػراز "
ذػازار اغ ررذػػاة. كػػاف اغترشػػاح ا مؿ مػف ر ػػاب دالػػمف ر ذػػ  كعف ػؿ ممعػػؿا بارمػػا ذ ػػب اغترشػاح اغعػػاري إغػػا الماشػػاؿ 

 م م اظذـ اغمذتعار غاداب الجاف ظبمردع.   –أمدااردع عف أف ؿ ذارارام مرقمؿ عف رمااة غلكاتب الراؼ فاغا ع 
ماغػػػذي  5399كػػػارمف ا مؿ  9غػػػذي جػػػرا إ ػػػدار  فػػػي اترػػػامؿ  ػػػذا اغ ػػػالـ اغ ررذػػػي اغذااذػػػي اغمشػػػمؽ ماغرائػػػ  ا

ات ػػػمف عرا ػػػر ممقممػػػات مترمعػػػة مػػػف ا فػػػاـ اغذااذػػػاة ماغبمغاذػػػاة مأفػػػاـ اغم ػػػامرات ماغع ػػػابات ما فػػػاـ اغر ذػػػاة 
اترػػامؿ  –اغتػػي تشػػكؿ بمجممعمػػا اظتجػػا  اغذػػائد فػػي ذػػارما اإلعػػارة ماغتشػػماؽ فػػي ذػػبعاراات اغقػػرف اغما ػػي  –اغمشػػمثة 
مؤامرة كبارة ا اكما ذااذي فاذد ا امؿ اغتللص مف جما  ل مم  بشتا اغمذائؿ اغمتا ػة أمامػ  ممػف دمف ت ا اؿ 

أي رادع ألاثي اعرا  عف ت قاػؽ  دفػ . اػؤدي دمر  ػذا اغذااذػي اغممعػؿ اغمرمػمؽ المػمراس رمراػ ع بشل ػاة ع ػم 
ب غػػ  رشػػاطات ألػػرا فػػي مجػػاؿ اغتجػػارة اغبرغمػػاف اغ ررذػػي فالاػػب دمبػػاي. باإل ػػافة إغػػا مر ػػب  اغذااذػػيا فػػاف فالاػػ

ما عمػػاؿ ماكػػمف شػػراكان م ػػداقان ثػػدامان غرجػػؿ ا عمػػاؿ اغبػػارز لػػافاار مارشػػاؿ الآظف دالػػمفع. غكػػف فالاػػب ال ػػي مراء 
 مرت  اغذااذاة ماظجتماعاة اغم ترمة شل اة إرذاف شرار مفاذد  اث الجع إغػا ثتػؿ زمالػ  ع ػم اغبرغمػاف ذػارارم 

رمػػا تكشػػؼ تماطػػؤ  اغلطاػػر باغ ذػػاد الشػػارؿ مػػمظفع  رػػ    ػػدد ب  ػػح تػػمرط فالاػػب بق ػػااا ظ تمػػسج رزا تػػ  ف ذػػبا ما 
ماغمػؤامرات اغذااذػاة. اذػارع فالاػػب إغػا ذػرثة م كػرة اغ ػػ اة  رمػا ت تػمي علػا معلممػػات اظبتػزاز اغتػي تكشػؼ تػػمرط 

 ػػداق  لػػافاار مارشػػاؿ الدالػػمفع طلبػػان  أذػػماء اغعداػػد مػػف زمائػػ  اغذااذػػااف ماغمذػػؤمغاف اغ كػػممااف. اتمجػػ  فالاػػب إغػػا
wغلمذػػاعدة مغكػػف بعػػد فػػمات ا ماف مظ اػػتمكف إظ مػػف إبانػػ  عػػف ملبػػع اغم كػػرة اغتػػي ذػػرثما مػػف اغم ػػدمر ذػػارارم  رػػ  
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ذػػرعاف مػػا ااثػػي م ػػرع  علػػا اػػد شػػركائ  اغمتػػماطئاف فػػي ث ػػااا اغ ذػػاد. عػـػ تتذػػارع متاػػرة ا  ػػداث ما ػػبح لػػافاار 
اري الأمررػػاا مػػمتيعا  ػػدفان غمطػػاردة أمغئػػؾ اغذااذػػااف اغمتػػآمراف مرجػػاغمـ لشػػاة مػػف افت ػػاح أمػػر ـ معشػاقة فالاػػبا فػػاغ

عػػف ذػػقمط اغعداػػد مػػف اغ ػػ ااا إغػػا أف  -اغتػػي تػـػ إلراجمػػا مت ػػمار ا بكػػؿ براعػػة  –متذػػ ر تلػػؾ اغمطػػاردات اغذػػالرة 
 ث اغمعذاماة.اتمكف لافاار في اغرمااة مف كشؼ اغمتآمر اغ علي اغمذؤمؿ عف تلؾ ا  دا

*   *   * 
أذػػس "رجػػؿ ا عمػػاؿ" آظف دالػػمف شػػركة تجاراػػة لا ػػة بػػ  فػػي مجػػاؿ إرتػػاج متذػػماؽ عطػػر  5398فػػي عػػاـ 

 مؿ ماركػة "آظف دالػمف". بػدأ بتذػماؽ  ػذا اغعطػر أمؿ ا مػر فػي ذماذػراا مذػرعاف مػا ظثػا رماجػان ماذػعان فػي أذػماؽ 
ا مػؿ عامتػػ   5385غمػذا اغرجػاحا طػػمجر دالػمف عطػران رذػػائاان عػاـ  دمغػة فػػي جماػ  أر ػاء اغعػػاغـ. مرظػران  31أكعػر مػف 

اغتجاراة اغلا ة ب  مأطلػؽ علػا  ػذا اغعطػر اذـػ "زمػف اغ ػب" ماذػتمر رجػاح تلػؾ اغعطػمر بشػكؿ مػذ ؿ ر ػم عشػراف 
اغػػػذي أ ػػػبح بػػػاف ا  ػػػراؼ  -ذػػػرةا عػػـػ جػػػرا اذػػػتبداغما بع ػػػراؼ  داعػػػة مػػػف اغعطػػػمر اغرجاغاػػػة كعطػػػر "اغذػػػاممراي" 

طراة اغلمذة ا كعر مباعان في اغاابافا عـ ردفما بعطمر رذائاة راج ةا بما فاما عطر "اغمػرأة اغذػاممراي" م"شػمناف" اغع
م"تمت اغمرأة اغذاممراي". كما افتتح مطعمان فالران في مدارة "رػاس" اغ ررذػاة أطلػؽ علاػ  اذـػ "كامػارغ" بػات اق ػي فاػ  

 ا.معظـ أمثات فران  بعادان عف عدذة اغكامار 
مفي عمدة إغا أعماؿ آظف دالمف اغذارمائاةا فقد  مجر فالمان مف أفاـ اإلعارة ماغتشماؽ م  اغملرج الذارج 

". ا ػذرما .. فا ط ػاؿ اراثبػمفرقػان عػف رمااػة غلكاتػب الباتػر إؿ. داكذػمفع  مػؿ عرػماف " 5398غارميع في ذرة 
ما  مغاػػممد فػػي أفاممػػا اغتػػي باتػػت معظػػـ مما ػػاعما كػػاف  ػػذا اغ ػػالـ متماػػزان ب كرتػػ  اغتػػي تلتلػػؼ عمػػا تطر ػػ  ذػػار

" ُاعػػدج رقػػدان ا ػػذرما .. فا ط ػػاؿ اراثبػػمفمعغمفػػة بشػػكؿ عػػاـ ب ػػرؼ اغرظػػر عػػف طرائػػؽ مأذػػاغاب اإللػػراج. ف ػػالـ "
  را ان مجرائان غآلعار اغلطارة اغراجمة عف مشا دة ا ط اؿ  فاـ مبرامز اغعرؼ اغم رط في اغتل زامف. 

غ ػػالـ دالػػؿ فػػاا فػػالرة تقػػ  علػػا شػػاط  اغب ػػر  اػػث اذػػافر زمج مزمجتػػ  الغػػماس رافػػار مدارااػػؿ تػػدمر أ ػػداث ا
فػػمؿع إغػػا إارغرػػدة فػػي ر لػػة ث ػػارة تػػاركاف أط اغممػػا ا ربعػػة ت ػػت رعااػػة اغمرباػػة اغبرت اغاػػة اغشػػابة أفمكػػادمس الأدغاتػػا 

مػػارغاف ال ػػمفي رارػػمارع مدامتػػري الراتشػػارد  راكمارػػاع اغتػػي ظتذػػتطا  اغذػػاطرة علػػا  ػػؤظء ا ط ػػاؿ ا شػػقااء ا ربعػػة 
كمرذػػتارتاريع ممػػارؾ التاػػري تمرشػػا ع مظتاتذػػاا التا ػػاف غاػػرمع اغػػذاف تتػػرامح أعمػػار ـ بػػاف اغلامذػػة ماغعاغعػػة عشػػرة. ابػػدأ 
ا شػػقااء اغ ػػ ار باغت ػػرؼ علػػا  ػػما ـ مام ػػمف ذػػاعات طمالػػة فػػي مشػػا دة بػػرامز مأفػػاـ اغعرػػؼ فػػي اغتل زاػػمف. 

ب ا ط ػػاؿ غق ػػاء بعػػض اغمثػػت علػػا اغشػػاط  غكػػف اغمرباػػة أفمكػػادمس ا لبمػػا اغرعػػاس مت ػػط فػػي رػػـم مذات اػػـم اػػذ 
عماؽ بارما المم ا ط اؿ مامر مف عـ ا ملمف اغمرباة مف باب اغمزاح ما عمرما في ثارب مطاطي ماػدفعمف بمػا إغػا 

ذػػػبا ة. ا ػػػامؿ ا مظد إرقاذ ػػػا إظ أف اغمػػػاء. تذػػػتاقظ اغمرباػػػة مػػػذعمرة فتذػػػقط فػػػي اغمػػػاء مت ػػػرؽ بمػػػا أرمػػػا ظ تعػػػرؼ اغ
جممد ـ تبػمء باغ شػؿ فاعػمدمف إغػا اغ ػاا ماتعا ػدمف فامػا باػرمـ علػا كتمػاف ذػرج نػرؽ اغمرباػة ممفاتمػا بػدظن مػف تبلاػ  

 اغشرطة عف اغ ادعة ظذاما أف م مـم اغممت نار ما ح باغرذبة غل  ار في  ذ  اغمر لة اغمبكرة مف اغعمر.
ا ل م ػػان أرمػـػ أ ػػب ما بػػا رثاػػب أم  ذػػاب. غكػػف اعػػمد ا شػػقااء ا غ ػػ ار إغػػا ث ػػاء اغمثػػت كمػػا ا لػػم غمػـػ

اظمػػر رجػػؿ نراػػب الآظف دالػػمفع فجػػعة ماػػدلؿ مرػػزغمـ مالبػػر ـ بعرػػ  شػػا د كػػؿ مػػا فعلػػم  علػػا اغشػػاط  مكاػػػؼ أدا 
معػاغمـ بذػبب اغجرامػة اغتػي مزا مـ إغػا إنػراؽ اغمرباػة اغشػابة مابػدأ بتػر ابمـ بمػا ثػد ت علػ  اغشػرطة مػ  اغقتلػة اغ ػ ار أ

wارتكبم ا ب ؽ اغمرباةا مظ اتردد في إلافتمـ أكعػر فػعكعر باغتمداػد باغذػاح  ػاف اععػر علػا مذػدس فػي اغمرػزؿ. ا ػامؿ 
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ثتػػػؿ  ػػػذا اغرجػػػؿ اغ راػػػب.  -مػػػارغاف مدامتػػػري  -ا مظد ا ربعػػػة اظرتقػػػاـ مػػػف ذغػػػؾ اغرجػػػؿ اغ راػػػب ماقػػػرر أكبػػػر ـ ذػػػران 
اغ ػ اراف فػي مثػت مبكػر مػف  ػباح اغاػـم اغتػاغي ماتلل ػاف مػف جعتػ . اذػارع اغ ػ ار إغػا  مباغ عؿ ارػاؿ مرػ   ػذاف

ترظاػػؼ اغ م ػػا اغتػػي  ػػدعت دالػػؿ اغ ػػاا غم ػػم أي أعػػر مكػػعف شػػائان غػـػ ا  ػػؿ راعمػػا ا ػػؿ اغماغػػداف فػػي مذػػاء اغاػػـم 
 ذات .

 
(8) 

 
 ثر ...أفالم ديمون تتع

 
"ا غكرػػ  عػػاد أدراجػ  إغػػا فررذػػا 93كمركػػمرد .. مطػار   " ػامؿ دالػػمف مجػددان دلػػمؿ اغذػػمؽ ا مراكاػة ب المػػ

ـج غ ا ػػان مػػف رجػػمـ اغذػػارما بػػاف ممعلاػػ . فػػػ " كمركػػمرد .. مػػف دمف إ ػػراز اغرجػػاح اغمرشػػمد مػػف  ػػذا اغ ػػالـ مػػ  أرػػ   ػػ
كػاف اغجػزء اغرابػ  ما لاػر مػف ذلذػلة أفػاـ اغكػمارث اغجماػة اغمقتبذػة عػف رمااػة  5393" اغ ادر فػي 93مطار 
" 5391اغمطػار " م"اغمطػار"اغمطار" غلكاتب الآرعر  االيع  اث  ملت ا جػزاء اغعاعػة ا مغػا اغعرػاماف  " بعرماف

"ا علمان بعف الجمرج كرديع كاف اغممعؿ اغم اد اغذي ظمر في جما  ا جزاء ا ربعة بشل اة الجػم 99اغمطار م"
 باترمريع. 

" اغرػاطؽ باإلركلازاػة 93كمركػمرد .. مطػار د غماؿ راػتشع "أما آظف دالمف فقد ظمر في اغجزء ا لار غلملرج الدا ا
بدمر اغكابتف بمؿ ماتراف اغذي اشترؾ م  اغكابتف جم باترمري في ثاادة طائرة اغكمركمردا أذرع طائرة ركاب في اغعاغـ ماغتي 

 اا كراذتؿعا في  اف ت مؽ ذرعتما ذرعة اغ مت. كما اتم مر دمر دالمف علا عاثت  اغ راماة م  اغم ا ة إازاباؿ الذال
تركز  بكة اغ الـ علا ث ة رجؿ اغ راعة ا مراكي اغكبار م ا ب اغر مذ اغماذ  كا ف  اراذمف الرمبرت فانررع اغذي 
ـ بعقد   قات ذراة غبا  ا ذل ة غلدمؿ اغمعاداة غلمظاات اغمت دة لاؿ فترة "اغ رب اغباردة". مغكف عردما ا ؿ اغلبر  اقم

 مااف الذمزاف بلاكليعا ا امؿ  اراذمف اغق اء علاما بشتا اغمذائؿ. إغا اغ   اة ماني 
تذػػافر مػػاني جػػمان إغػػا ممذػػكم غ  ػػمر افتتػػاح ا غعػػاب ا مغمباػػة اغ ػػا اة فػػي اغعا ػػمة اغرمذػػاةا متذػػتقؿ فػػي 

غلطػػمط ر لتمػػا إغػػا ممذػػكم طػػائرة اغركػػاب اغكمركػػمرد اغتػػي اشػػترتما اغمظاػػات اغمت ػػدة مذغػػؾ فػػي ر لتمػػا ا مغػػا علػػا ا
اغجماػة ا مراكاػػة "عبػػر اغعػػاغـ". غػػذغؾ  ا ػامؿ  اراذػػمف تػػدمار طػػائرة اغكمركػػمرد بطرائػؽ متعػػددة بمػػا أف مػػاني ممجػػمدة 
علا مترما م  أف اغطائرة ت ـ باف ركابما عددان مف أبرز اغراا ااف ا مغمبااف مأشمر اغمطرباف باإل افة إغػا بعػض 

ترجح في ت ادي  ماراو اغطائرات اغمقاتلة اغتػي اذػتعجر ا  اراذػمف مػف بعػض  اغمدرااف ا عرااء. غكف طائرة اغكمركمرد
اغدمؿ ب ػرض إذػقاطماا فا ػامؿ  اراذػمف إ ػداث للػؿ فػي آغاػة  ػ ط اغكمركػمرد بارمػا ت لػؽ علػا ارت ػاع شػا ؽا مػا 

 اجبر ا علا اغمبمط اظ طراري اغم  مؼ باغملاطر علا جباؿ ا غب. 
مر اغم ػا ة اغجماػة إازاباػؿ أمػاـ دالػمف فػي اغ ػالـا ماغتػي راغػت شػمرتما بعػد أدائمػا الذال اا كراذتؿع اغتي غعبػت د

" 93كمركػمرد .. مطػار "ا ثدجمما دالمف غرجاؿ اغ  افة اغذاف ثامما بزاارة ممث  ت ػمار "إامارماؿدمر اغبطمغة في فالـ "
w ػػف  رػػا غر ػػامؿ ... مرشػػاقتي اغذػػابقةتي فػػي اغطػػائرة  ػػي عثػػائان مػػف بػػاب اغمػػزاح  "الذػػال ااع اغتػػي ذػػتلعب دمر م ػػا 
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... مثػػد  ػػمررا اغمشػػمد ا مؿ م ػػي ترتػػدي ترػػمرة غمػػا شػػؽ طماػػؿ اكشػػؼ ذػػاثما إغػػا أعلػػا فلػػذ اا إ اػػاء تلػػؾ اغعاثػػة
 .مباغطب  غـ تتعًر مف كؿ عاابما كما في عاثترا اغذابقة ..."

امت  "اغ تاكة"  اف اغتقػت بػ  مػرتاف ثبػؿ أما الذال اا كراذتؿع فذكرت ظ قان عف عاثتما بدالمف أرما أعجبت بمذ
بدء ت مار اغ الـ في غمس أرجلمس. مثاغت إر  شلص مرح مغطاؼ مترامغػت معػ  بعػض كػؤمس اغمشػرمب فقػط. أمػا 
فػي اغعمػؿ فقاغػت  "إرػ  جػػدي جػدان مملتلػؼ عػف  ااتػػ  اغعاداػة .. كػاف دثاقػان فػي مماعاػػد  أعرػاء ت ػمار اغ ػالـ .. مكػػاف 

ر  باغل ة اإلركلازاػة فػي نرفػة اذػترا ت  مػرات عداػدة مػ  أرػ  اػتقف اإلركلازاػة. غقػد شػرجفري اغعمػؿ اتدرب علا ذطمر  ما
م  ممعؿ عظاـ مم ترؼ كآظف دالمف. مم  أري رنبت في اغتعرؽ إغا  أكعػرا إظ أررػي غـػ أ ػظ بتلػؾ اغ ر ػة ماغذػبب 

 ".غماة دائمان  م تركاز  اغشداد علا اغعمؿ. فاغعمؿ باغرذبة آلظف دالمف ا تؿ ا م 
ملاػػػػمف دمظر ظثػػػػا رقػػػػدان ذػػػػلباان ظذعػػػػان علػػػػا  51" اغػػػػذي بل ػػػػت كل تػػػػ  اإلرتاجاػػػػة 93كمركػػػػمرد .. مطػػػػار غكػػػػف "

ملامف دمظر مذغػؾ بذػبب  ػعؼ  بكػة  59اغ عاداف اغجما اري ماغ ري مغـ تتجامز إارادات  علا شباؾ اغتذاكر ذما 
راراما مػػا جعػػؿ اغ ػػالـ ب ػػمرة عامػػة ارطػػمي علػػا تراث ػػات ما ػػ ة مػػ  اغ ػػالـ ما لطػػاء اغ راػػة اغكعاػػرة اغػػماردة فػػي اغذػػا

اغق ة مم  ا جزاء اغعاعة اغذابقة. مف جمة عاراةا كاف تمثات إ دار اغ الـ نار مراذب علا اإلطاؽ بمػا أف ر لػة 
اغذػػمفاتاة فػػي اغكمركػػمرد الفػػي اغ ػػالـع كارػػت متجمػػة إغػػا أمغمباػػاد ممذػػكم فػػي  ػػاف تػػزامف إ ػػدار اغ ػػالـ مػػ  بػػدء اغ ػػرب 

 أف ارذتاف متداعاات تلؾ اغ رب اغتي أدت إغا مقاطعة اغمظاات اغمت دة غاغعاب ا مغمباة اغمقامة في ممذكم.  
"ا اغػػذي كػػاف آلػػر إرتػػاج أمراكػػي شػػارؾ فاػػ  آظف دالػػمفا 93كمركػػمرد .. مطػػار بعػػد اغ شػػؿ ناػػر اغمتمثػػ  غ ػػالـ "

. غعػب دالػمف دمر اغبطمغػة فػي  ػذا اغ ػالـ اغ ربػي غلملػرج 5393در فػي " اغ ااغطبابعاد إغا جمممر  اغ ررذي ب الـ "
الباار نراراا  دا اػرع اغمقتػبس عػف رمااػة غػػ الجػاف فراذػتيع بعرػماف " ػارممري أم ملػامؼ اغ ػرب" ماغػذي اترػامؿ تعاذػة 

ح فػػػي  اػػػاة طباػػػب جػػػرجاح ممآذػػػي اغ ػػػرمب. فاغطباػػػب جػػػاف مػػػاري دذػػػبرا  الدالػػػمفع اتمتػػػ  بذػػػمعة طابػػػة كجػػػرجاح رػػػاج
اغعا ػػمة اغ ررذػػاة بػػاراسا غكػػف مذػػتقبل  اغممرػػػي ا ػػبح علػػا  افػػة اظرماػػار عرػػػدما امػػرج بعزمػػة ر ذػػاة بذػػبب تللػػػي 
زمجتػػ  عرػػ . عػـػ اجػػري إرذػػاغ  إغػػا مذتشػػ ا ماػػداري علػػا أرض اغمعركػػة عرػػد ارػػدظع  ػػرب شػػاملة فػػي مرطقػػة ناػػر 

 ذػػراء  ػػارممري الفارمراػػؾ جػػارمع اغتػػي تجعلػػ  أمؿ م ػػددة بعمرمبػػا. التقػػي اغطباػػب جػػاف فػػي تلػػؾ اغمرطقػػة باغممر ػػة اغ
ا مر اشعر باغ اظ بذػبب رظرتمػا اغت اؤغاػة غل اػاةا عـػ ظ البػث أف اػدرؾ بعرػ  بػات متامػان بمػا. غكػف اغقػدر ال ػي  قاقػة 

 مرجة عف  ااة  ارممري ماكتشؼ جاف بعرما م ابة بمرض ع اؿ مغاس أمامما أاة فر ة غلرجاة. 
ترشػاح غجػائزة أف ػؿ ممعػؿ مذػاعد البررػارد جاػراردمع  –راؿ ترشا ان غجائزة ذػازار اغ ررذػاة  "اغطبابم  أف فالـ "

ف ان عف أداء دالمف اغرائ  مفقان آلراء اغعداد مػف اغرقػاد اغػذاف اعتقػدما أف اغػدمر اغػذي غعبػ  فػي اغ ػالـ ثػد شػكؿ رقطػة  –
 قػػػؽ اغرجػػػاح اغمتمثػػػ  علػػػا اغ ػػػعاداف اغجمػػػا اري مممػػػة جػػػدان فػػػي ممرتػػػ  اغذػػػارمائاةا إظ أف اغ ػػػالـ ب ػػػمرة عامػػػة غػػـػ ا

" إرما اعمد إغا ذػارارام اغ ػالـ اغ ػعاؼ اغػذي كتبػ  اغملػرج ر ذػ . اغطبابماغتجاري. مف اغما ح أف اغذبب مراء فشؿ "
فاغ الـ ترق   اغماثعاة ما تقر إغا اغعمؽ اغعػاط ي ممػا ذغػؾ إظ رتاجػة فشػؿ فراػؽ اإلرتػاج فػي إثرػاع جممػمر اغمشػا داف 

" أ ػد اغمشػارا  اغذػارمائاة اغعداػدة اغتػي  ػامؿ اغطباػببعف ا  ػداث تػدمر فػي زمػف اغ ػرب. مػف جمػة عاراػةا كػاف فػالـ "
دالمف أف امذجػ  رشػاط  فامػا مػف لػاؿ تر اػذ إرتػاج اغ ػالـا ا مػر اغػذي أدا إغػا تػدري شػعباة أفامػ  باغتػدراز فػي عقػد 

w اغعماراراات.
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عاعػة ملرج الجػاؾ داػرايع فػي أداء دمر اغبطمغػة فػي فػالـ اإلعػارة ماغتشػماؽ "غلتعامف م  اغ 5381عاد دالمف في 
" اغمقتػػبس عػػف رمااػػة مشػػممرة غلكاتػػب الجػػاف باتراػػؾ مارشػػاتعا فػػي  ػػاف اشػػترؾ اغملػػرج الداػػرايع مػػ  آظف رجػػاؿ غلقتػػؿ

ف دالػمفع اغػذي اكذػب " ث ػة اغمقػامر ماشػاؿ جارفػم الآظعاعة رجاؿ غلقتػؿدالمف ر ذ  في كتابة ذارارام اغ الـ. اذرد "
غقمػػة عاشػػ  مػػف غعػػب اغبػػمكر. مغكػػف  ػػاف اتمثػػؼ ذات مذػػاء غاذػػاعد راكػػب دراجػػة راراػػة علػػا ثارعػػة اغطراػػؽا اتػػمرط 
بت طاة   قة ذاح نار ثارمراة مف دمف أي ث د. اذ ب جارفم مػ   بابتػ  بػي الدغالػ  دي ظذػارمع غق ػاء اإلجػازة 

افع اغتي تقطف في تلؾ اغبلدةا إظ أرػ  ذػرعاف مػا اجػد ر ذػ  مذػتمدفان مػف ثبػؿ في بلدة ترمفاؿ مزاارة ماغدت  الذاممف رار
مجممعة مف اغقتلة اغمعجمراف اغعػاملاف غ ػاغح رجػؿ اغع ػابات إماػراش البااػر دمع ممذػاعد  اغر اػب غابػرارس الماشػاؿ 

ذػاعدة مػف أ ػد أ ػدثائ  أمكلارعا اعتقادان مرمما بعف جارفم اعمؿ غ اغح اغع ابات اغمرافذة. ا ػامؿ جارفػم طلػب اغم
فػػػي ذػػػلؾ اغشػػػرطة غكػػػف جمػػػمد  ظ ت لػػػح  ف رجػػػاؿ اغشػػػرطة أر ذػػػمـ متمرطػػػمف مػػػ  شػػػركة ا تاػػػاؿ تتعامػػػؿ باغطػػػائرات 
اغعذػػكراة. غػػذغؾ عرػػدما اجػػد جارفػػم ر ذػػ  م ا ػػران مػػف كػػؿ اغجمػػاتا اػػداف  عػػف ر ذػػ  بػػاغمجـم علػػا اغمجػػرماف اغػػذاف 

 ذ .اطاردمر  مارقؿ اغمعركة إغا معقؿ إماراش ر 
ث ػاران مرئاذػاان فػي آف ما ػد مػ  أرػ  غـػ  5385" اغ ادر عاـ 19 –طمراف كاف ظممر دالمف في اغ الـ اغمعار "

اتجامز ذما ب   دثائؽ. ابدأ اغ الـ اغػذي تػمغا إلراجػ  مكتابػة ر ػ  اغذػارمائي الاغكذػردر أغػمؼ مفاداماػر رػامممؼع 
  إالاػتش الإا ػمر كمذتمغ ذػكيع ذكرااتػ  ماعػمد با  ػداث في بػاراس  ػاف اذػترج  اغعماػؿ اغذػمفاتي أردراػ 5381عاـ 

مباغت داػػد إغػػا أاػػاـ اظجتمػػاع بػػاف اغزعمػػاء ذػػتاغاف الاظت ػػاد اغذػػمفاتيع مرمزفلػػت الاغمظاػػات اغمت ػػدةع  5319إغػػا ذػػرة 
متشرشػػػؿ البراطاراػػػاع  ػػػاف اقػػػـم أ ػػػد اغ ػػػباط اغرػػػازااف اغمعػػػرمؼ باذػػـػ شػػػاررر الأغبػػػرت فالػػػمزمؼع بػػػاغتلطاط ظنتاػػػاؿ 
اغزعماء اغعاعة بمدؼ تقماض ثػمات اغ ل ػاءا ماكلػؼ اغعماػؿ ا غمػاري مػاكس راتشػارد الأرمػاف دزا ارلراػافع غتر اػذ  ػذ  
اغمممػة اغتػي ت شػػؿ فشػان ذراعػان بذػػبب فطرػة اغعماػػؿ اغرمذػي أردراػ  مذػػرعة ت ركاتػ  مردمد فعلػ . اتعػػرؼ أردراػ  لػػاؿ 

راتاغاا بالملمفذتاكمفاع اغمقامة في تلؾ اغمدارػة مترشػع بارممػا عاثػة مجمد  في طمراف بذادة فررذاة تدعا ماري غمري ال
 نراماة ث ارة مثماة في آف معان. 

بعد مرمر أربعة عقمد مف اغزمف تقرابانا اتـ إغقاء اغقػبض علػا اغجرػراؿ اغرػازي شػاررر غكرػ  ذػرعاف مػا ا لػت مػف 
اػؿ ا غمػاري مػاكس اغػذي فشػؿ فػي تر اػذ مممػة انتاػاؿ ثب ة اغذلطات بمذاعدة عدد مف اإلر ابااف غابدأ بمطػاردة اغعم

اغزعماء اغعاعة مرذ أربعاف ذرة. اعػاش اغعماػؿ مػاكس ملتبئػان عرػد شػابة فررذػاة تػدعا فررذػماز الكلػمد جاػدع ماعػؽ بمػا 
أف عقػػة كباػػرة ماطلعمػػا علػػا كافػػة اغمعػػائؽ اغذػػراة اغمتعلقػػة باغمممػػة اغتػػي أذػػرد ا إغاػػ  اغ ػػابط اغرػػازي شػػاررر مػػف دمف 

اػػدرؾ بعرمػػا تعمػػؿ غ ػػاغح شػػاررر ذػػران. فػػي تلػػؾ ا عرػػاء اتمجػػ  اغعماػػؿ اغذػػمفاتاي أردراػػ  إغػػا بػػاراس غاجتمػػاع ب بابتػػ  
اغتي غـ التػؽ بمػا مرػذ ذػرمات طمالػةا غكػف ابػدم أرػ  بػات مذػتمدفان أا ػان مػف مجممعػة إر اباػة رقلػت تمداػدات اغما ػي 

ة بػدمر م ػتش اغشػرطة جػمرج رمش اغمكلػؼ بما قػة  ػؤظء اإلر ػابااف إغا اغ ا ر. م را اظمر آظف دالمف غ ترة مجاز 
 ماغقبض علامـ بعذرع ما امكف.

فررذػاان راج ػػان بكػؿ اغمقػاااس  اػث اذػتطاع اغملرجػاف الاغكذػػردر  –" إرتاجػان ذػارمائاان رمذػاان 19 –طمػراف كػاف "
ا أغمؼ مفادامار رامممؼع  شد مجممعة ظمعة مف رجـم اغذارما اغرمذاة ماغ  ررذػاة ما غماراػة اغػذاف تػعغقما فػي أدائمـػ

ف ان عف إرتاج فػالـ  مػؿ  ػ ات مترمعػة بمػا فامػا اغجمارػب اغبمغاذػاة ماغ رباػة ماغرممارذػاة ماغم ػامراتا ا مػر اغػذي 
wدثاقػة. كمػا أف ممذػاقا  530اشدج ارتبا  مأع اب جمممر اغمشا داف باغرنـ مف فترة عرض اغ الـ اغطمالة اغتي بل ػت 
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الـ كارت رائعة في ترانمما م  ا  داثا ظذػاما ا نراػة اغجمالػة اغتػي أرشػد ا اغمطػرب اغ ررذػي ا ذػطمري الشػارؿ اغ 
" شػػكؿ فر ػػػة فراػػدة برمعمػػا غمشػػا دة اغتعػػامف بػػاف اغممعلػػاف اغػػػرمس 19 –طمػػراف أزرػػافمرع. عػػامة علػػا ذغػػؾا فػػاف "

 ادفةا مل م ػان أف آظف دالػمف اتمتػ  بشػعباة ماذػعة جػدان ما مربااف في إرتاج بعاد كؿ اغبعد عف أاة دعااة ذااذاة 
غػػدا جممػػمر اغمشػػا داف اغػػرمس. كػػاف مػػف اغمقػػرر ت ػػمار اغ ػػالـ فػػي إاػػراف عػـػ جػػرا ت ػػمار  ألاػػران فػػي اغجمممراػػات 

 راات.اغجرمباة مف اظت اد اغذمفاتي اغذابؽ اغتي كارت تشمد ار تا ان تدراجاان ر م اغذارما اغ رباة في بدااة اغعمارا
 

(9) 
 

 المأف ... صانعديمون
 

غقػػػد تمكػػػف آظف دالػػػمفا رجػػػـ اغذػػػارما اغ ررذػػػاة مرمػػػز اغع ػػػر اغػػػذ بي فػػػي اغذػػػارما ا مرمباػػػة فػػػي عقػػػدي 
اغذتاراات ماغذبعارااتا مف تطمار ممرت  اغذػارمائاة باغتػدراز مػف ممعػؿ إغػا مرػتز عػـ إغػا ذاراراذػت مألاػران إغػا 

"ع اغدمجامػػة" الاغمعػػرمؼ أا ػػان بعرػػماف "ملبػػع اغشػػرطيأعماغػػ  اإللراجاػػة ب ػػالـ "ملػػرج فػػي اغعماراراػػات ماذػػتمؿ أمؿ 
. كمػػا اشػػترؾ دالػػمف فػػي كتابػػة ذػػارارام  ػػذا اغ ػػالـ اغبمغاذػػي اغتقلاػػدي اغممتػػ  مػػ  الكراذػػتمفر 5385اغ ػػادر فػػي 

 الآف بارالمع.  فرارؾع رقان عف رمااة غلمؤغؼ الجاف باتراؾ مارشاتعا مغعب فا  أا ان دمر اغبطمغة م  اغممعلة
تترػػػامؿ ث ػػػة اغ ػػػالـ م ققػػػان لا ػػػان اتجا ػػػؿ اإلرػػػذارات اغممجمػػػة غػػػ  ماتػػػاب  ب عػػػ  عػػػف فتػػػاة  ػػػرارة م قػػػمدة. تبػػػدأ 
ا  ػػداث عرػػدما تػػعتي ذػػادة مذػػرة تػػدعا إازاباػػؿ با ػػم الآراػػؾ آظفع غزاػػارة اغشػػرطي اغذػػابؽ شػػمكا الدالػػمفع اغػػذي ت ػػمؿ 

قاػؽ بالت ػاء ابرتمػا اغ ػرارة. اقبػؿ شػمكا  ػذ  اغمممػة اغذػملة إظ أرػ  اآلف إغا م قؽ لاصا متطلب مذػاعدت  فػي اغت 
ذػرعاف مػا اكتشػؼ بػعف اغق ػاة غاذػت معقػدة أكعػر ممػػا تلاػؿ بػادئ ا مػر ف ذػبا بػؿ مترطػمي علػا ملػاطر  قاقاػػة 
نار متمثعة. فعمؿ ما اتعرض غ   م  جـم مبانت مف رجػؿ نراػب مجمػمؿ اغمماػةا عـػ تاثػي اغذػادة با ػم م ػرعما 
بطلػؽ رػاري ثبػؿ أف تػػتمكف مػف تزماػد  باغمعلممػػات اغ ػرمراة اغمتعلقػة بابرتمػػا اغم قػمدة. ظاتمثػؼ ا مػػر عرػد  ػذا اغ ػػد 
رما اماج  أا ػان تممػة مل قػة تشػار إغػا تمرطػ  فػي مقتػؿ أ ػد  ػباط اغشػرطةا فاػدرؾ شػمكا أرػ  علػؽ فػي غعبػة مماتػة  ما 

ا بػمتارة ذػراعة ممترانمػة فػي اغجمػمد اغتػي ابػذغما شػمكا غمعرفػة  ماػة تشب  غعبة اغقط ماغ ػعر. تتػماغا أ ػداث اغ ػالـ بعػد 
 ل مم  ماغداف  مراء إ رار ـ علا اغراؿ مر  بعاة مذالة ممكرة.

مظنرم أف دالمف أذرد غر ذ  دمر اغبطمغة في مشرمع  اإللراجي ا مؿ غكػف مػف اغمؤكػد أف دالػمف "اغملػرج" غـػ 
ذغػػؾ فػػاف أداء دالػػمف  دمار اغبطمغػػة فػػي عشػػرات ا فػػاـ اغبمغاذػػاة اغمتماػػزة ارتػػؽ إغػػا مذػػتما دالػػمف "اغممعػػؿ". ممػػ  

بطػػاب  اإلعػػارة ماغتشػػماؽ اغتػػي  ػػمجر ا مػػ  عػػدد مػػف عماغقػػة  ػػارعي  ػػذا اغػػرمط مػػف ا فػػاـ أمعػػاؿ الجػػاف بااػػر مال اػػؿع 
" ملبػع اغشػرطيفالمػ  "مالجاؾ دارايع ماللمذا  جامفاريع كاف غ  ا عر ا كبر في تع ال  كػ "ملػرج" مػف أجػؿ ت ػمار 

اغذي اذت ؽ "اغت  اؽ" بجػدارة كػعمؿ جمػد غػ  فػي اإللػراج اغذػارمائي مأعمػر فالمػُا بمغاذػاان جاػدان بمقػاااس اغمر لػة اغتػي 
w  در لاغما.
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"  ػػم إدلػػاؿ رمح اغ كا ػة فػػي اغ ػالـ اغبمغاذػػيا م ػي را اػػة ثلمػػا ملبػػع اغشػرطيمغعػؿ اغجارػػب اغمل ػت غلرظػػر فػي "
ـ دالمف. مغعػؿ اغذػبب مراء ذغػؾ اعتقػاد اغملػرجاف اغػذاف  ػمجرما أفامػ  أف "اغ كا ػة" ثػد تشػم   ػمرة شا درا ا في أفا
 دالمف "اغرجمغاة".

" بشػكؿ عػاـ تمتػ  بتركابػة جاػدة بػاغرنـ مػف بعػض ملبػع اغشػرطيكما عبجر اغعداػد مػف اغرقػاد عػف اعتقػاد ـ بػعف "
أفػػاـ اإلعػػارة ماغتشػػماؽ اغ ررذػػاة اغ ػػادرة فػػي تلػػؾ اغ تػػرة اغععػػرات فػػي عػػرض ث ػػة اغ ػػالـا ممػػا ذغػػؾ إظ عاػػب ذػػاد فػػي 

" اشتمؿ علا جمارب اذتطاعت شػدج ا تمػاـ اغمشػا د ملبع اغشرطيالأمائؿ اغعمارارااتع. مغكف مف  ذف  ظ دالمف أف "
متاع ا ممرما علا ذباؿ اغمعاؿ اغبطؿ اغكارازمي الدالمف ر ذ ع ماغممعلة اغ اترة مرمز اإلنراء الآف بػارالم ع اغتػي معلػت ما 

 أماـ دالمف في اغ الـ ممشمد اغمطاردة اغلالاة اغرائ  باإل افة طبعان إغا زلـ مشا د اغعرؼ اغعدادة ماغمترمعة. 
*   *   * 

بعد طاثمػا مػف اغممعػؿ ماغملػرج  5391الرممي شراادرع اغتي تزمجت ذكرتار ا اغلاص الدارااؿ بااذاريع عاـ 
 ا ا مر اغذي أدجا إغا ت اثـ مشكاتما اغشل اة. 5385مرة عاراة باغطاؽ في  ا غماري ال اري ماافع ارتما زماجما

غقد كارت الرممي شراادرع رجمة ذارمائاة ظمعةا غكرما ثلالة اغ ظ في  ااتمػا اغشل ػاة. مغعػؿ  ااتمػا اغ ػعبة 
طاثمػا مػف ال ػاري م  5311بدأت مرذ طاؽ ماغػداما عرػدما كارػت فػي اغذػابعةا مػرمران ب ذػو اغلطمبػة مػف دالػمف عػاـ 

ممػػا كل مػػا ذغػػؾ مػػف لذػػارة غر ػػؼ عرمتمػػا مػػف أجػػؿ اظ ت ػػاظ ب ػػ ار ا الدا اػػدعا مارت ػػار ال ػػاريع  5391مػػاافع فػػي 
ا ممف عـ فقداف جرارما بعد زماجما بػ الدارااؿ بااذاريع في  ادث ذاارة تذبب في إجما ػما عػاـ 5393شرقان في ذرة 

 . 5385ذاريع في ا مم مظن إغا طاثما اغعاري المف باا5391
ع تعػرجض 5385مغكف ابػدم أف مذلذػؿ اغمآذػي فػي  اػاة الشػراادرع غـػ اتمثػؼ عرػد ذغػؾ اغ ػدج. ف ػي اغعػاـ ذاتػ  ال

ابرما الدا ادع اغذي بل   ارذاؾ رباع  اغراب  عشر غ ادث مؤغـ أمدا ب اات . فقد كاف الدا اػدع ا ػامؿ تذػلؽ ذػمر شػائؾ 
ا إغػػا ثطػػ  شػػرااف اغػػدـ اغرئاذػػي فػػي فلػػذ  متذػػبب ذغػػؾ برزاػػؼ  ػػاد فػػي مرػػزؿ جػػد ا غكرػػ  أ ػػاب بجػػرح بلاػػ  مػػا أد

ماذتطاع ب عمبة اغتللص مف ا ذاؾ اغشائكة ماغز ؼ إغا دالؿ اغمرزؿ طلبػان غلمذػاعدة. مغكػف راعمػا م ػلت ذػاارة 
 اإلذعاؼ مرقلت  إغا اغمذتش ا كاف الدا ادع ثد فقد اغكعار مف دم  مفارؽ اغ ااة علا أعر ا. 

دمة علػا الشػراادرع اغممغعػة بابرمػا اغم بػب إغػا ثلبمػا ر ابػان. غقػد أدجا ممتػ  اغمعذػامي إغػا ارماار ػا كاف مث  اغ 
مػػف اغػػدالؿ مجعلمػػا ت ػػمص فػػي  اغػػة ظتم ػػؼ مػػف اظكتئػػاب ماغاػػعسا مذػػكف اغ ػػزف كػػؿ جػػزء فػػي ر ذػػما مبػػدأت ا ـ 

 اغم جمعة بترامؿ اغممدئات ماغمذكرات بافراط. 
ا جارػب  ػداقة اغعمػر فػي تلػؾ ا مثػات اغع ػابة مغـػ ابلػؿ أبػدان فػي مذػاردتما أمثػات بقي آظف دالمف اغمفيج إغ

اغشدةا ذماءن ماداػان أم معرماػان. معلقػت الشػراادرع ذات مػرة بقمغمػا عػف ذغػؾ مشػارة إغػا دالػمف "غقػد لذػرت  بابػانا غكررػي 
 كذبت  داقان مدا اغ ااة ...".

رما ما دة مف أجمؿ ممعاتما منػادرت اغشاشػة بػا رجعػة. ف ػي غكف اغق ة ارتمت بمعذاة أكبر عردما فقدت اغذا
ُمجبدت الرممي شػراادرع ماتػة فػي شػقتما ببػاراس عػف عمػر رػا ز اغعاغعػة ما ربعػافا ماعتقػدت اغشػرطة  5380أاار  03

اتمػػا أرمػػا ترامغػػت للاطػػان مماتػػان مػػف اغك ػػمؿ ماغ بػػمب اغمرممػػةا ممػػ  ذغػػؾ غػـػ اػػتـ تشػػراح جعتمػػا مأعلرػػت اغذػػلطات أف مف
كارػػت رتاجػػة إ ػػابتما برمبػػة ثلباػػة مظتػػزاؿ أذػػباب مفاتمػػا اغ قاقاػػة نام ػػة إغػػا اآلف. مثػػد تػػدبر آظف دالػػمف ظ قػػان رقػػؿ 

w جعماف ابرما الدا ادع كي ارثد في ثبر ماغدت  الرممي شراادرع.
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عا ُمر ػػت لػػاؿ   ػػؿ تمزاػػ  جػػمائز ذػػازار اغ ررذػػاة غلذػػارما الاغممازاػػة غجػػمائز ا مذػػكار 0118شػػباط  00مفػػي 
الرممػػي شػػراادرع جػػائزة اغشػػرؼ مػػف جػػمائز ذػػازار بعػػد اغمفػػاة. مغعػػؿ أكعػػر اغل ظػػات اغمػػؤعرة فػػي تلػػؾ ا مذػػاة  ػػي اغتػػي 
ػػ  فامػػا آظف دالػػمف إغػػا اغمر ػػة غالقػػي كلمػػة اغتكػػراـ غلرا لػػة الرممػػي شػػراادرعا مم ػػ ان اغذػػبب اغػػذي دفعػػ  غقبػػمؿ  تمجج

 اغدعمة اغممجمة إغا  مف أجؿ تكرامما بقمغ  
 "في  ذ  اغذرة كرت ذتبل اف عامؾ اغذبعاف ... 

 إرري أفتقدؾ كعاران ... بؿ مكعاران جدان .. 
  ررا كرا ملطمباف مرذ لمذاف ذرة ... 
 " ...   مض اغذبا ةم ررا ذب را معان مرذ أربعاف ذرة في فالـ "

 م ررا أ ببرا بع را بع ان ... 
 ...  ا ادعم ررا كرا ذعداء معان... متعذاء بمفاة الد

 ....  كرا معان... أرت مأرا
 . جؿ ذغؾ ثبلت تكرامؾ"

*   *   * 
بعرػػماف  5380كػػرر دالػػمف تجربتػػ  فػػي كتابػػة اغذػػارارام ماإللػػراج ب ػػالـ بمغاذػػي مشػػمؽ آلػػر جػػرا إ ػػدار  عػػاـ 

ئمػػة اغعػػاملاف "ا مشػػارك  الرمبػػف دا ػػاسع فػػي اإللػػراج مكتابػػة اغذػػارارام العلمػػان بػػعف اذػـػ دالػػمف غػـػ ُاذػػجؿ فػػي ثااغ ػػدمة"
باغ الـ كشراؾ في اإللراجع. أدا دالمف في  ذا اغ الـ دمر اغبطمغة م  الكاتراف دمرمؼعا مكارت  ػذ   ػي اغمػرة اغعاراػة 

 ع.  5390" الاغشرطياغتي تعامف فاما م  الدمرمؼع  اث اشتركا ذابقان في بطمغة فالـ "
مشكلة أر  ظ اذتطا  تر اػذ  ػذ  اغرنبػة ببذػاطة اذتعرض اغ الـ رنبة مارتف تراار الدالمفع في ترؾ عمل  غكف اغ

كػػعي شػػلص عػػادي بمػػا أرػػ  اعمػػؿ كقاتػػؿ مػػعجمر مظ تػػرمؽ فكػػرة اعتزاغػػ   ػػذ  اغممرػػة باغرذػػبة غاشػػلاص اغػػذاف اعمػػؿ 
غ اغ مـ  ر  اعرؼ أكعر مػف اغػاـز مػف جمػةا م ف لدماتػ  مازاغػت مطلمبػة غت قاػؽ أ ػدافمـ مػف جمػة عاراػة. ا ػمـ 

اػػػذ فكػػػرة اعتػػػزاؿ ممرػػػة اغقاتػػػؿ اغمػػػعجمر فامػػػرب إغػػػا اغراػػػؼ غ تػػػرة مػػػف اغػػػزمف كػػػي اتػػػمارا عػػػف أرظػػػار مػػػارتف علػػػا تر 
مذػػتلدما . اتعػػرؼ مػػارتف فػػي اغراػػؼ إغػػا امػػرأة تػػدعا كلاػػر الكػػاتراف دمرػػمؼع مظ ام ػػي مثػػت طماػػؿ  تػػا تتبػػرعـ 

  مػػرة عاراػة ماتلقػػا مػػرمـ عاثػة  ػػب ثماػة بػػاف مػارتف مكلاػػر. ا ػطر مػػارتف غلعػػمدة إغػا بػػاراس  اػث اماجػػ  مذػتلدما
إرػػذاران بتر اػػذ مممػػة ألاػػرة اذػػتطا  بعػػد ا أف ات ػػرر مػػف ثاػػمد ـ ب ػػمرة رمائاػػةا فػػا اجػػد أمامػػ  لاػػاران ذػػما اظمتعػػاؿ 

 غرنبتمـ م  أر  بات ادرؾ أف تداعاات اعتزاغ  ممرة اغقاتؿ اغمعجمر ذت بح أذمأ.
" كػاف مقرعػػان مرائعػػان مت ػػمجؽ اغ ػػدمةف أداء  فػػي فػػالـ "مػ  أف دالػػمف معػػؿ  ػذا اغػػدمر مػػرات ظتعػػد مظت  ػاا إظ أ

 علا الكاتراف دمرمؼع باغتعبار عف شل ات  في اغ الـ علا أف ؿ مج .
*   *   * 

ارتمت بشػكؿ م ػاج  عرػدما مثػ   5318إف اغعاثة اغ راماة اغطمالة اغتي رشعت باف دالمف مالماراي دارؾع مرذ 
فبعػد عاثتػ  مػ  الدارؾع اغتػي اذػتمرت ر ػم أربػ  عشػرة ذػرة مػف دمف زماجا . 5380دالمف في نراـ امرأة ألرا عاـ 

wثرر دالمف إرماء تلؾ اغعاثةا فما كػاف مػف الماػراي دارؾع إظ أف  زمػت أمتعتمػا منػادرت مرػزؿ دالػمف فػي اغلالػة ذاتمػا 
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مما غـػ ارتػ  باغل ػاـ مغـػ تتمغػد اغتي أبل ما فاما بقرار . غكف اغشيء اغرائ  فعان باف دالمف مالدارؾع  م أف اظر  اؿ بار
عرػػػ  أاػػػة مشػػػاعر عدائاػػػة علػػػا اإلطػػػاؽ. ف ػػػي مذػػػػاء اغاػػػـم اغتػػػاغيا لػػػرج "اغعاشػػػقاف اغذػػػابقاف" مترػػػامظ اغعشػػػاء معػػػػان 

 ػػداثة  بارممػػا إغػػااغعاثػػة "ك ػػداقاف  مامػػاف" مأم ػػاا أمذػػاة غطا ػػة فػػي أجػػماء مداػػة ظ تشػػمبما شػػائبة. عػـػ ت مغػػت 
 في فترة ظ قة. بمرض لباثالماراي دارؾع  ادئةا ل م ان بعد إ ابة 

غـػ تكػػف تلػػؾ اغمػػرأة اغجداػػدة اغتػػي مثػػ  دالػػمف فػػي نراممػا ذػػما اغممعلػػة اغ اترػػة مرمػػز اإلنػػراء علػػا شاشػػة اغذػػارما 
ع. كارػػػت الآف بػػػارالمع فػػػي رباعمػػػا اغعاغػػػث 5385" الملبػػػع اغشػػػرطياغ ررذػػػاة الآف بػػػارالمع اغتػػػي معلػػػت أمامػػػ  فػػػي فػػػالـ "

ما بػػدأت عاثتمػػا مػػ  دالػػمف اغػػذي بلػػ  اغذػػابعة ما ربعػػاف  ارػػذاؾ. مثػػد عاشػػت البػػارالمع مػػ  دالػػمف ماغعشػػراف فقػػط عرػػد
 كعشاقة غعاث ذرمات. 

*   *   * 
ع أكػػد دالػػمف مقدرتػػ  علػػا اإللػػراج اغذػػارمائي عػػاـ 5385" الملبػػع اغشػػرطيبعػػد عملػػ  اإللراجػػي ا مؿ فػػي فػػالـ "

"ا غكرػػ   ػػذ  اغمػػرة اغم ػػاربغاػػة علػػا شػػباؾ اغتػػذاكر  مػػؿ عرػػماف "بت ػػمار فػػالـ بمغاذػػي آلػػر  قػػؽ إاػػرادات عا 5389
كػػاف مشػػرمعان متكػػامان مػػف إرجػػاز دالػػمف. فباإل ػػافة إغػػا إلػػراج اغ ػػالـا تػػمغا أا ػػان عملاػػة اإلرتػػاج ماشػػترؾ فػػي كتابػػة 

فػي مقػاااس أفػاـ  اغذارارام مػ  الكراذػتمفر فرارػؾع مغعػب كاغمعتػاد اغػدمر اغرئاذػي فػي  ػذا اغ ػالـ اغػذي ُاعػدج عمػان جاػدان 
اإلعػػػػارة ماغتشػػػػماؽ اغتقلاداػػػػة اغ ررذػػػػاة. مثػػػػد أ ػػػػدا اغملػػػػرج ماغمرػػػػتز ماغذاراراذػػػػت ماغػػػػرجـ اغذػػػػارمائي آظف دالػػػػمف فػػػػالـ 

" إغػػا اغملػػرج الراراػػ  كلامػػافع إعجابػػان معرفارػػان متقػػداران غػػ  علػػا اغتعػػامف اغذػػابؽ اغػػذي جمػػ  بارممػػا فػػي أعمػػاؿ اغم ػػارب"
 ذابقة. 

اػػدعا جػػاؾ داررػػي الدالػػمفع اػػدلؿ  -"كػػذئب متم ػػد"  -" ث ػػة غػػص بذػػاط اعمػػؿ بم ػػرد  م ػػارباغاترػػامؿ فػػالـ "
اغذػػجف بعػػد اغقػػبض علاػػ  بتممػػة اغذػػطم علػػا م ػػؿ مجػػم رات مذػػلب م تمااتػػ  مثتػػؿ  ػػا ب اغم ػػؿ أا ػػان مػػ  أف 

 يعمػػاراغشػػرطة غػـػ تععػػر علػػا تلػػؾ اغمجػػم رات اغمذػػرمثة. اػػتـ إلػػاء ذػػباؿ جػػاؾ بممجػػب ثػػرار ع ػػم بعػػد أف اق ػػي 
ذرمات في اغذجف مل م ان بعد أف تعبت براءت  مف جرامة ثتؿ  ا ب م ػؿ اغمجػم رات. اذػارع جػاؾ بػاغعمدة إغػا 
باراس غاعلذ تلؾ اغمجم رات اغتي ذلبما ذابقان مالمذ باغ رار لػارج فررذػا ثبػؿ أف اقػ  فػي أاػدي اغشػرطة مػرة عاراػة مثبػؿ 

 ات مل م ان أرما غف تتردد في اغق اء علا . أف تذتمغي اغع ابات اغمرافذة علا تلؾ اغمجم ر 
اغتػي كارػت عشػاقة دالػمف  –مفي تلؾ ا عراء اقاـ جاؾ عاثة نراماة م  شابة  ذراء تػدعا راتػاغي الآف بػارالم 

في اغ ااة اغماثعاةع متكمف  ذ  اغعاثة بمعابة اغمؤشر إغا مذتقبؿ أكعر إشراثان مف ما ػا  ا ذػمد. فع ػدثاؤ  اغمقربػمف 
مف م ػػرعمـ اغما ػػد تلػػم اآللػػر فػػي  ػػاف اتلكػػع رئػػاس اغع ػػابة جارػػم رمجااػػري الفررذػػما بارااػػرع بمذػػاعدت . اػػدرؾ ااثػػ

جػػاؾ أف اغػػزمف ثػػد تبػػدؿ متبػػدغت معػػ  ر ػػمس معارفػػ  مبػػرزت إغػػا اغذػػا ة مجممعػػة مػػف اغمجػػرماف اغلطػػراف اغػػذاف ظ 
جػػاؾ  ف كػػؿ اغم اطػػاف بػػ  ااثػػمف  اتمرعػػمف عػػف ارتكػػاب أي شػػيء فػػي ذػػباؿ اغ  ػػمؿ علػػا مطػػاغبمـ. كمػػا ُاػػذ ؿ

  ت مـ أا ان م ذا اعري أف م مض اغشرطة رمذاؿ الباار ممرديع اطارد جاؾ أا ان مف دمف  مادة. 
"  م فالـ عف "اغمعركة" اغتي تدمر باف إرادة اإلرذػاف ما جاػاؿا اغجاػؿ اغقػداـ اغمتمعػؿ بػرئاس اغع ػابة اغم ارب"

ا ػػامظف اغ ػػ ط علػػا جػػاؾ بمػػدؼ اغ  ػػمؿ علػػا مجم راتػػ ا غكػػف جػػاؾ رمجااػػري مم ػػمض اغشػػرطة رمذػػاؿ اغلػػذاف 
اغػػػذكي اذػػػت ؿ  ػػػذاف اغػػػرجلاف غم ػػػل ت ؛ ماغجاػػػؿ اغجداػػػد اغمتمعػػػؿ برجػػػاؿ اغع ػػػابات اغراشػػػئاف بزعامػػػة ذػػػمفا الجاػػػرار 
 ارمغػػدع اغػػذي ظاتػػردد فػػي ثتػػؿ جماػػ  أ ػػدثاء جػػاؾ ممعارفػػ  كػػي اػػتمكف مػػف م ا ػػرة جػػاؾ مارتػػزاع اظذتذػػاـ مرػػ  

w تاغي اظذتااء علا اغمجم رات.مباغ
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بعدائػػػ  دمر "اغػػػذئب اغمتم ػػػد ماغمرعػػػزؿ" اغػػػذي اعمػػػؿ بم ػػػرد   –كمػػػا فعػػػؿ فػػػي أفامػػػ  اغذػػػابقة  –غقػػػد تػػػعغؽ دالػػػمف 
ما  ػؿ علػػا نرامتػ  مارػػاؿ مػػف ل ػمم  بعع ػػاب بػػاردة م ػدمء مطلػػؽ مجذػػارة فراػدة. مثػػد تعػػززت  ػذ  اغ ػػمرة فػػي 

اغبطؿ علا اذتقاغات  م رات  معزم  علا اغم مؿ إغا نرامت  نار آبػ  بمػف  " مف لاؿ تركاز جممداغم اربفالم  "
  مغ ا بؿ إر  ظاتمرع عف تذداد   عة ثماة إغا فتات  اغجمالة عردما اشعر بعف اغظرمؼ تتطلب  ذ  اغقذمة.

 
(10) 

 
 ...ديمون وسـينما الـفن

 
ات مبدااػػػة اغعماراراػػػاتا  ػػػاف بػػػدأ ذغػػػؾ اغػػػرمط مػػػ  ار ذػػػار شػػػعباة ا فػػػاـ اغبمغاذػػػاة رذػػػباان فػػػي رمااػػػة اغذػػػبعارا

اغذارمائي ا قد براق  اغمعتاد علا اغشاشة رتاجػة ظمػمر  ركػة "اغممجػة اغجداػدة" فػي اغذػارما اغ ررذػاةا بػدأت أفػاـ آظف 
دارة دالمف أا ان تتععر رظران ظرتباط  مرت  برمط ا فاـ اغبمغاذاة مأفاـ اغع ػابات اغتػي تػعغؽ فامػا متربػ  عػرش اغ ػ

 علا شاشة اغذارما اغ ررذاة ما مرمباة غذرمات طمالة شملت عقدي اغذتاراات ماغذبعاراات.
غعػػؿ اغذػػبب اغرئاذػػي فػػي ار ذػػار شػػعباة أفػػاـ دالػػمف إرمػػا  ػػم ظمػػمر جاػػؿ جداػػد مػػف اغمما ػػب اغ راػػة مػػف 

مػة ألػرا. مثػد ثػاؿ جمةا ماغشل اات اغتي كارت أكعر ماثعاة مػف تلػؾ اغتػي جذػد ا فػي أفامػ  اغبمغاذػاة مػف ج
عرػػ  اغملػػرج اغ ررذػػي الغػػمؾ باذػػمفع  "غطاغمػػا أ ػػاط برػػا اذػػـ آظف دالػػمف ... مغػػـ امػػض اػػـم ما ػػد مػػف دمف أف 

مالػػػة مغػػػم غػػػـ اظمػػػر فػػػي أ ػػػد أشػػػا د  علػػػا اغشاشػػػة أم أذػػػم  باذػػػم  فػػػي اغذػػػارما اغ ررذػػػاة علػػػا مػػػرج اغذػػػراف اغط
غرمائ  اغذارمائاة اغتي اشترؾ دالمف فاماا ماغتي تركت ... مظ امكف  ي شلص أف اتجا ؿ عدد اغت ؼ ماا فاـ

 .أعران كباران في ر مس مأذلمب  ارعي ا فاـ في جما  أر اء اغعاغـا بمف فامـ أرا شل اان"
مغكػػف ب ػػرؼ اغرظػػر عػػف اظرتبػػاط اغمعاػػؽ بػػاف آظف دالػػمف مأفػػاـ اغع ػػاباتا فقػػد رجػػح أا ػػان فػػي أداء أدمار 

كلاان عػف ذغػؾ اغػرمط اغبمغاذػي فػي مرا ػؿ مبكػرة مػف ممرتػ  اغذػارمائاة. ممػف  ػذ  ا فػاـ اغتػي  مترمعة مملتل ة التافان 
شػػارؾ دالػػمف ببطمغتمػػا برجػػاح مل ػػمظ مظثػػا عػػف أدائػػ  فامػػا اذت ذػػاف اغجممػػمر معرػػاء اغرقػػاد علػػا اغمذػػتما اغعػػاغمي  

" اغذػاد كلػافع م"5318" الداػةث ػص ناػر عاع م"5310" الاغكذػمؼع م"5311" الرمكم مألمت ع م"5318" الكراذتاف"
 ع.  5391ال

علػا أرفػ  اغجػمائز  5319مأاػار  5310كما  ازت عاعػة أفػاـ ظمػر فامػا دالػمف فػي اغ تػرة اغممتػدة بػاف راذػاف 
" غلملرج الأرترامريع بجائزة اغت كاـ اغلا ة في ممرجاف كػاف اغذػارمائي باإل ػافة إغػا اغكذمؼاغعاغماة  اف فاز فالـ "

" غلملػػرج الفاذػػكمرتيع اغػػذي فػػاز بجػػائزة اغذػػع ة اغذ باػػة فػػي ممرجػػاف كػػاف اغ مػػدع ة اغذ باػػةا عػـػ فػػالـ "ترشػػاح غجػػائزة اغذػػ
ع 5311" غلملػرج ال رػري فاررماػؿع باغجػائزة ا مراكاػة "إدنػار آظف بػم" الاغ ػربة اغراب ػةأا انا بارما فاز اغ ػالـ اغعاغػث "

ع كعف ػػؿ فػػالـ أجربػػي 5311ذ باػػة" مػػف اغمظاػػات اغمت ػػدة الكع ذػػف فػػالـ أجربػػي باإل ػػافة إغػػا ترشػػاح غجػػائزة "اغكػػرة اغ
w أا ان.
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ظشػػؾ بػػعف  ػػذا اػػد ض بعػػض اآلراء اغمتطرفػػة اغتػػي اتممػػت دالػػمف باغ شػػؿ رتاجػػة غ ػػعؼ اغمما ػػا  اغملتػػارة 
  فام  اغتي  مجر ا في مر لة متقدمة مػف مذػارت  اغ راػة ابتػداءن مػف أمالػر اغذػبعاراات ممطلػ  اغعماراراػات. ممػ  ذغػؾ
مفي ظؿ تلؾ اغتبدظتا ا طر دالمف إغا ت مار أثؿ ما امكف مف تلؾ ا فاـ اغبمغاذػاة اغتػي شػكلت بدااػة ارطاثتػ  
في عاغـ اغتمعاؿ ماتج  إغا ذارما اغ ف. مثد أعمرت جمػمد  باغ عػؿ مأعبػت جدارتػ  كممعػؿ مم ػمب مثػدار مبػارع فػي أداء 

" اغػذي ث ػة  ػب ذػمافتؿ اغمعجمر"ا مذغؾ  اف ذا ـ في رجاح فالـ "أدمار مترمعة بعادان عف شل اة "اغمند" أم "اغقا
  د جمائز دمغاة عدادةا باإل افة إغا فمز آظف دالمف ر ذ  بجائزة ذازار اغ ررذػاة الاغممازاػة غجػائزة ا مذػكارع عػاـ 

 ".ث ػجتراكعف ؿ ممعؿ عف دمر  في فالـ " 5381
تػػارالي رائػػ  مقتػػبس عػػف جػػزء مػػف رمااػػة ا داػػب  فػػالـ رممارذػػي 5381" اغ ػػادر فػػي عػػاـ ث ػػة  ػػب ذػػماف"

المارذاؿ برامذتع اغمل ماة "اغب ػث عػف اغػزمف اغ ػائ " ثػاـ برقلمػا إغػا اغشاشػة اغملػرج ا غمػاري الفػمغكر شػلمردمرؼعا 
بارمػػا تعػػامف فػػي كتابػػة اغذػػارارام كػػؿ مػػف الباتػػر بػػرمؾع ماغذاراراذػػت اغمبػػدع الجػػاف كلػػمد كػػاراارع. غقػػد رػػاؿ  ػػذا اغ ػػالـ 

 ذػػاف معرػػاء اغرقػػاد غلبراعػػة فػػي ت ػػماـ إرتاجػػ  مت ػػمار  اغرائػػ  بكػػامارا الذػػ ف راك اذػػتع اغمعػػرمؼ بتعامرػػ  غذػػرمات اذت
طمالة م   ار  ا فاـ الإر مار بارنمافع مف جمةا باإل ػافة إغػا اغبراعػة فػي ا داء اغمػتقف اغػذي ثدمػ  أبطػاؿ اغ ػالـ 

ا كػػاف اغترشػػاح 5381رشػػا اف غجػػائزة بافتػػا اغذػػارمائاة عػػاـ " ارػػاؿ تث ػػة  ػػب ذػػمافمػػف جمػػة عاراػػةا م ػػذا مػػا جعػػؿ "
ا مؿ غجػػائزة أف ػػؿ فػػالـ أجربػػي ماغترشػػاح اغعػػاري غجػػائزة أف ػػؿ ت ػػماـ مابػػسا عػـػ أ ػػرز اغ ػػالـ جػػائزتاف مػػف جػػمائز 

 ع  ف ؿ ت ماـ إرتاج مأف ؿ ت ماـ مابس.5381ذازار اغ ررذاة ال
جارامي أارمرػزع مالأمررػاا مػمتيع كمػا شػارؾ كػؿ مػف آظف دالػمف غعب ا دمار اغرئاذاة في  ذا اغ الـ كؿ مف ال

" فػػي بػػاراس فػػي أمالػػر اغقػػرف اغتاذػػ  عشػػر بظمػػمر ث ػػة  ػػب ذػػمافمالفػػاري آردافع فػػي بطمغػػة اغ ػػالـ. تػػدمر أ ػػداث "
اثاػة. اغشاب اغمعقؼ ما راؽ شارؿ ذماف الجارامي أارمرزع اغذي اتمؽ غار ماـ إغػا ا مذػاط اظجتماعاػة اغباراذػاة اغر 

مم  ت مام  مجمػمد  اغ عاعػةا اػتمكف ذػماف مػف أف ا ػبح مػ  مػرمر اغػزمف ما ػدان مػف أفػراد اغطبقػة ا رذػتقراطاة فػي 
اغمجتم  اغباراذي. التقي ذماف في  ذ  ا جماء اغململاة باغ اترة أمدات دم كراذي الأمرراا مػمتيعا م ػي م ظاػة مػف 

ا فاقػػػ  ذػػماف فػػػي  بائلمػػا مامػػػاـ بمػػػا  بػػان ماقػػػرر اغػػزماج مرمػػػا. غكػػػف اغم ظاػػات اغتػػػي اتمافػػت ا عراػػػاء علػػا معاشػػػرتما
أ ػػدثاء ذػػماف ا مفاػػاء ا ذرمرػػ  مػػف م بػػة اغتعلػػؽ بتلػػؾ اغ اماػػة بشػػكؿ جػػدي معػػدـ اغتػػمرط باظرتبػػاط بمػػا رذػػماان. غكػػف 

أف اػدرؾ  ذماف اغم تمف بعمدات اتجا ؿ ر ائح أ ػدثائ  ماتػزمج مرمػا رنمػان عػف معار ػة كػؿ مػف  مغػ . عـػ ظ البػث
بعف رنبتػ  ر ػم أمداػت كارػت مبراػة علػا أذػاس شػممة جذػداة ب تػة مبػعف عاثتػ  اغزمجاػة ت تقػر إغػا اغتقػارب اغرم ػي 
في ظؿ ناػاب اغمشػاركة اغمجداراػة ماغتباعػد اغعػاط ي بارػ  مبػاف أمداػت. تػرعكس  ػذ  اغعاثػة ناػر اغمتمازرػة ذػلبان علػا 

د اغتي بذغما في اغبدااة مف أجؿ اكتذػاب مكارتػ  اغمرممثػة فػي اغمجتمػ  م   ذماف اظجتماعي مظتبدأ بم م كؿ اغجمم 
رما تعججؿ برذؼ كؿ أ ام  مف أذاذما.   اغباراذي ف ذبا ما 

أما آظف دالمف فاظمر في اغ الـ بدمر رجؿ أرذػتقراطي نرػدمر فػي لراػؼ اغعمػر اػدعا بػارمف دم شػارغم. 
غمذتما علا  ذ  اغشل اة بكؿ براعة أكد فاما مجػددان علػا اذتطاع دالمف إ  اء غمذة كمماداة مؤعرة مرفاعة ا

مم بت  في أداء أدمار مترمعػة مجداػدة ظتػرتبط بػرمط أفامػ  اغبمغاذػاة اغتػي أكذػبت  اغشػمرة غذػرمات طمالػة. اكػمف 
علاان مارظػر بعػاف شػممة لباعػة إغػا لػادـ مذػاـ اػاف  اغذػفا غكػف اغ تػا اغمذػكاف ظاشػاطر  رنبا تػ  اغبارمف شارغم مب

wمرزماتػ  اغجرذػاةا مػا اعاػر  رػؽ شػػارغم اغػذي اتعامػؿ بمرتمػا اغ ظاظػة ماغقذػػمة مػ  أي فتػا ا ػامؿ مقاممػة اغتػػمدد 
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إغا . الظثا دالمف كؿ اإلعجاب ماغتقػدار علػا براعتػ  فػي أداء  ػذا اغػدمرع. كمػا تظمػر الفػاري آردافع بػدمر دمثػة 
مػف "تلػؾ اغمللمثػة" أمداػتا فلػف تذػمح باذػتقباغ  فػي  نمرمارتاس اغممغعػة بذػماف ماغتػي ترػذر  بعرػ  فػي  ػاؿ تػزمج

 مرزغما أم في أي مرزؿ آلر اذت اؼ اغ عاغاات اظجتماعاة مف طبقة ا رذتقراطااف.
غقػد تمكػػف دالػمف مبكػػؿ جػدارة مػػف إ ػافة بعػػد فرػي جداػػد إغػا براعتػػ  اغمتع ػلة فػػي تجذػاد اغشل ػػاة "اغرجمغاػػة" 

أداء دمر رجػؿ اغع ػاباتا كمػا أف مذػامت  اظذػتعرائاة جعلتػ  مػؤ ان دممػان غتجذػاد اغم عمة باغ اماة ماغ ااة مت مجث  في 
 دمر اغعاشؽ اغ رمف في ا فاـ اغرممارذاة. 

" غلملػػرج البرترارػػد بااػػرع باغػػدمر ث ػػػجتراع فػػي اغ ػػالـ اغرممارذػػي "5381ظمػػر دالػػمف بعػػد عاعػػة شػػممر الفػػي أاػػار 
لا ػػان فػػي مجػػاؿ اغذػػاارات ت ػػؿ  ااتػػ  اغزمجاػػة إغػػا شػػ ار اغماماػػةا إظ اغرئاذػػي اغػػذي ا ػػمجر  اػػاة رجػػؿ اػػدار عمػػان 

 أرما تتبدؿ كلاان عرد اغتقائ  بامرأة نرابة لاؿ ر لة اقـم بما علا متف اغقطار اغمتج  إغا باراس. 
ت ف ػػي  ػػذا اغ ػػالـ اغذػػرااغي اغم اجػػرا اغػػذي اتػػعرجح فػػي أ داعػػ  بػػاف اغ رابػػة ماغػػتمكـ بااقػػاع بطػػيءا التقػػي رمبػػر 

أفػػرارش الدالػػمفعا م ػػم رجػػؿ متػػزمج فػػي لراػػؼ اغعمػػر الكارػػت اغشل ػػاة متائمػػة مػػ  دالػػمف اغػػذي بلػػ  عامػػ  اغلمذػػاف 
غػػدا ت ػػمار اغ ػػالـعا بػػامرأة جمالػػة متزمجػػة أا ػػان تػػدعا دمرػػاتااف بمجاػػ  الراتػػاغي بػػايع فػػي ر لػػة باغقطػػارا مذغػػؾ  ػػاف 

متلبػر  بق ػة امػرأة مرجػؿ التقاػاف  مؿ مػرة أعرػاء ذػ ر ما تدلؿ دمرػاتااف مق ػمرة اغدرجػة ا مغػا اغتػي اشػ لما رمبػرت 
باغقطػػار مكاػػؼ ارتمػػي اغتعػػارؼ بارممػػا بق ػػاء غالػػة ما ػػدة فقػػط مػػف اغملػػذات ماغمتعػػة اغ ذػػاة ثبػػؿ أف ا ترثػػا إغػػا ا بػػد. 

 ترتمي ث ة دمراتااف بتعارؼ  ماـ م  رمبرت إغا  دج مطار ة اغ راـ باف اغم طات اغتي اتمثؼ فاما اغقطار.
تذتععر دمراتااف بمجا  با تماـ رمبرت أفرارش متذت مذ علػا ت كاػر  فال ػؽ بمػا مباشػرة بعػد م ػمؿ اغقطػار إغػا 
رمػػا  م طتػػ  ا لاػػرةا ماتمجػػ  إغػػا مرزغمػػا اغجبلػػي مغكػػف غػػاس ب ػػرض ث ػػاء غالػػة ما ػػدة فقػػط كاغق ػػة اغتػػي رمتمػػا غػػ ا ما 

كرات غدرجػػػة تجعلػػػ  ا ػػػرب بعػػػرض اغ ػػػائط ماثعػػػ  غق ػػػاء غاػػػاؿ  عداػػػدة ممداػػػدة اػػػر مس فامػػػا باغملػػػذات مشػػػرب اغمذػػػ
اغ ااتيا فارذا زمجت  مبات  مأذرت  معمل  مكؿ ما اتعلػؽ باغ اػاة اغعاداػة اغتػي اعاشػما فػي بػاراس ماذػلؾ دربػان ملتل ػان 
تمامان في عاش غ ظات طمالة مف اغطاش ماغتممر. غكف مجػمد رمبػرت بػاغقرب مػف دمرػاتااف ظ اػرمؽ غمػا كعاػران مظتراػد 

ف اق  في نرامما بشكؿ جػدجي. فمرػذ لذػارتما غ  ػارة أط اغمػا فػي ث ػاة طاثمػا مػف زمجمػاا ت ػامؿ دمرػاتااف مػؿء أ
 ػػذا اغ ػػراغ فػػي  ااتمػػا ماغمػػرمب مػػف اغم ػػدة اغقاتلػػة بػػاغعاش علػػا  ما ػػا فتعاشػػر كػػؿ اغرجػػاؿ اغػػذاف تلتقػػي بمػـػ  ػػمف 

مػػة عاثػػة مرطقاػػة أم  ػػادثة. معرػػدما ا ػػؼ أ ػػد ـ عاثػػات جرذػػاة عػػابرة. غػػذغؾ ظ اذػػتطا  رمبػػرت أم دمرػػاتااف إثا
دمرػػاتااف بعرمػػا عػػا رةا ظامافقػػ  رمبػػرت اغػػرأي ماعلػػؽ ثػػائان "باغرذػػبة غػػيا أجػػد ا امػػرأة ذات ثلػػب كباػػر جػػدان". كمػػا تتػػماغا 

ممػة. ذلذلة مف اغمماثؼ ماغل ظات اغذرااغاة اغتي ترقؿ رمبرت مف  اغة اظفتتاف إغا اظذت ماذ  مف فتػرات زمراػة مب
أما دمراتااف الراتاغي بايع فتتبدؿ شل اتما عبػر أ ػداث اغ ػالـ غتظمػر فػي  ػمر  ػباباة متعػددة كبائعػة  ػما مزمجػة 

 مأـج ممعلمة مزاراة. 
غكػػف  ػػذا اغ مػػمض اتجلػػا فػػي اغرمااػػة متتكشػػؼ اغ قػػائؽ أمػػاـ اغمشػػا داف دفعػػة ما ػػدة. فػػاغملرج البرترارػػد بااػػرع 

ة فػي ر ػمس اغمشػا داف مػف لػاؿ عػرض اغماثػ  اغبػداؿ بطرائػؽ ملتماػة م ػمر مر رفػة ًعًمًد با ذاس إغا إدلاؿ اغ ار 
عػػف اغ اػػػاة اغعاداػػػة. فاغشل ػػػاات ت اػػر متبػػػدؿ  ػػػمرتما ا  ػػػلاة ماغمذػػػافات ماغػػزمف ا ػػػب اف بػػػا معرػػػا ماغ مػػػمض 

ؼ فػػػي اكترػػػؼ اغعاثػػػات اغبشػػػراة غت ػػػبح ناػػػر ما ػػػ ة م ػػػباباةا عػػـػ الجػػػع البااػػػرع إغػػػا م ػػػ  اغرقػػػاط علػػػا اغ ػػػرم 
w اغل ظات ا لارة مف اغ الـ غاقش  اغ باب اغذي أنشا ب ر اغمشا داف عف رؤاة اغ قائؽ في أ داث اغ الـ. 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 -74- 

"  م دراذة "نرابة" عف اغعاثة باف اغرجػؿ ماغمػرأة مث ػة  ػب ذػرااغاة تبػدم تركابتمػا مكعرمػا ذلذػلة مػف ث ػجترا"
ترقػؿ فػػي عػػاغـ نرائبػػي عجاػػب  اػث تبػػدم ا شػػااء فػػي  ػػذ  ا  ػاـ اغتػػي تتماغػػد مػػف بع ػما اغػػبعضا مػػا اجعػػؿ اغ ػػالـ ا

اغق ػػة مكعرمػػا ناػػر ماداػػة. فمرػػاؾ بعػػض ركػػاب اغقطػػار اغػػذاف ا ػػ مف لػػاؿ اغ لػـػ غاػػدركما بػػعرمـ ظ ا لمػػمف. مفػػي 
لل اة بعض اغمشا د اغلارجاة اكاد اكمف  مت اغقطار مذممعان م مرت  مرئاػة فػي دظغػة علػا أف رمبػرت غـػ ا ػادر 

دان مػػف اغرا اػػة اغماداػػة مغػـػ اترجػػؿ مرػػ  إظ عرػػد م ػػمغ  إغػػا بػػاراس. فمرػػاؾ تركابػػة مػػف شل ػػاات ا  ػػاـ اغقطػػار أبػػ
 اغممازاة غلشل اات اغ قاقاة.

"  ػػي ث ػػة  ػػب ملتماػػة غػـػ تػػاؽ إعجػػاب اغكعاػػراف مػػف اغمشػػا داف ماغرقػػاد اغػػذاف رأما أف لل اػػة أ ػػداث ث ػػػجترا"
عامب. غكف ا داء اغرائ  جدان اغذي ثدجم  كؿ مػف دالػمف مالراتػاغي بػايع ذػا ـ فػي اغ الـ إرما اشمبما اغللؿ ماغكعار مف اغ

ع كع ذف ممعػؿ عػف أدائػ  اغمتماػز 5381ذدج تلؾ اغع رات اغما  ة في  بكة اغ الـ مراؿ دالمف جائزة ذازار اغ ررذاة ال
اغذي شارؾ في كتابػة اغذػارارام. كمػا  –" اغذي فاز أا ان بجائزة أف ؿ ذارارام البرترارد باارع مآظف دالمف ث ػجترافي "
 " ترشا اف غجائزة أف ؿ ممرتاج الكلمداف مارغافع مجائزة أف ؿ ت ماـ إرتاج البررارد إا اافع. ث ػجتراراؿ "

غكف دالمف اتمـ ممرجاف كاف اغذػارمائي ممزاػر اغعقافػة اغ ررذػي آرػذاؾ الجػاؾ ظرػ ع بممارذػة اغ ػ مط اغذااذػاة 
ا مػدجعاان بػعف اغممرجػاف غـػ ار ػ   بذػبب مامغػ  اغذااذػاة اغاماراػة. 5381ممرجػاف كػاف فػي  ظذتبعاد عرض اغ الـ فػي

فمػػف اغمعػػرمؼ أف آظف دالػػمف "دا ػػمغي" ذااذػػاانا بمعرػػا أرػػ  مػػف أر ػػار تاجػػار اغامػػافا مثػػد تعػػرجض غرقػػد شػػداد بذػػبب 
 رراؿ اغرمذي الاغكذردر غابادع.تعاط   متعااد  غلذااذااف اغامارااف اغمتطرفافا أمعاؿ الجاف ماري غم بفع ماغج

معف تعااد  غػ الجاف ماري غم بفعا ثاؿ دالمف  "إر  أ ػد أ ػدثائي ... فػي اغ قاقػة إف الجػاف مػاري غػم بػفع 
اشكؿ لطران باغرذبة غبػاثي رظرائػ  اغذااذػااف  رػ  اغم اػد باػرمـ اغػذي اتماػز باغمفػاء ماإللػاص غػباد . إرػ  اقػمؿ 

 اد في أعماثمـ مما ا جػـ اغذااذػامف اآللػرمف عػف ثمغػ ا إمػا  رمػـ دامػانمجامفب مت مرت   ما ا كر فا  اغعد
جدان أم جبراء جدان. مغعؿ الغم بػفع بكػؿ ألطائػ  م ذػرات  اغم اػد بػاف بػاثي اغذااذػااف اغػذي ا كػر بم ػاغح فررذػا 

 ثبؿ م اغ   اغشل اة." 
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(11) 
 

 خـيبات أمـل متالحـقة ...
 

 تػا ثػاـ بم ػا بة  5381بارالمع ذما عاث ذرمات. فما إف ار  ػؿ عرمػا فػي  غـ تذتمر عاثة دالمف بػ الآف
ا اغتػػي كارػػت متزمجػػة بطػػؿ ذػػباؽ اغذػػاارات الدادااػػ  5310آب  1 ذػػراء جداػػدة تػػدعا الكػػاتراف بلارػػيعا اغممغػػمدة فػػي 

غػػدا م ػػمـ  بارمرػػيع. كػػاف دالػػمف علػػا معرفػػة بػػػ الكػػاتراف بلارػػيع مرػػذ أف كارػػت فػػي اغعامرػػة عشػػرة عرػػدما كارػػت تعمػػؿ
ا زااء اغعاغمي اغشمار الناي ظرمشع اغذي تمغا ت ماـ بدظت ممابس آظف دالمف. مثػد ألبػر دالػمف أ ػد أ ػدثائ  
أر  عرػدما اغتقػا بمػا مجػددان بعػد عػاث ذػرمات مػف ار  ػاغ  عػف الماػراي دارؾع ماغ تػرة اغ ا ػلة اغتػي ارتػبط فامػا بػػ الآف 

ذعاؼ اغتي تععر علا اغمش ا اغمطلػمب ((. مغعػؿ أكعػر اغ ػ ات اغتػي جػذبت بارالمع شعر بعف اغم   اشب  ذاارة اإل
 دالمف إغا الكاتراف بلاريع كارت تكمف في بذاطتما مبراءتما م دمئما م اائما. 
ع عبجػػر دالػػمف عػػف 5381" الشػػرؼ شػرطيمفػي مقابلػػة أجرتمػػا مجلػة "فػػرارس ذػػمار" مػ  دالػػمف بعػػد إ ػدار فػػالـ "

تي اعتاد مراداتما بلقب الكاكيع مثاؿ عرما  "م  أف الكاكيع ظ تعػرؼ شػائان عػف اغذػارما إظ عمؽ عاثت  بػ الكاترافع اغ
ثبػؿ  ملبػع اغشػرطيأرما تتمت  بب ارة رافذة ثادرة علػا أف تعكػس رأي جممػمر اغمشػا داف بععمػاغي. فقػد ثػرأت ذػارارام 

 ..... مباغ عؿ ثمرا بتعداؿ اغذارارام"مااة اغ الـ ذابدم  زاران غل ااةت مار اغ الـ مرأت أف مقتؿ عشاقتي في ر
*   *   * 

مبػػدأ رشػػاط  فامػػا بتذػػماؽ  5398أ ػػاؼ دالػػمف أ ػػرافان ألػػرا إغػػا شػػركت  اغتجاراػػة اغلا ػػة اغتػػي أذذػػما فػػي 
عطػػػمر رذػػػائاة مرجاغاػػػة  ملػػػت ماركػػػة "آظف دالػػػمف". ممػػػف ا  ػػػراؼ اغتجاراػػػة اغتػػػي أ ػػػافما ذػػػاعات اغاػػػد ماغمابػػػس 

ذػػػجلت مباعػػػات ذػػػجائر "آظف دالػػػمف" أعلػػػا أرثاممػػػا فػػػي  -رظػػػارات اغشمذػػػاة ماغطباػػػة ماغذػػػجائر ما عػػػاث اغمكتبػػػي ماغ
ماغشمباراا ماغكمراػاؾ منار ػا مػف أ ػراؼ اغلمػمر اغتػي ت مػؿ عامػة "آظف دالػمف" اغتجاراػة. مكارػت جراػؼ  -كمبمداا 

دالػمف إثامتػ  إغػا ذماذػراا غاغت ػاؼ مقران غشركة أعماغػ  اغمتل  ػة بتمزاػ  مت ػدار مرتجػات "آظف دالػمف". مثػد رقػؿ 
 ذرة في جراؼ. 59علا اغ رائب اغ ررذاة اغمرت عةا م  ؿ ألاران علا اغجرذاة اغذماذراة بعد إثامت  غمدة 

ممف اغطراؼ أف اغرظارات اغشمذاة اغتي ت مؿ عامة "آظف دالمف" اغتجاراة ظثت شعباة ماذعة جدان فػي  مرػ  
ع غلملػرج الجػمف ممع. 5381" النػد أف ػؿذػارمائي التشػم ًاػف فػاتع فػي فالمػ  اغبمغاذػي "كمر  بعد أف م عما اغػرجـ اغ

ػػ  دالػػمف رذػػاغة إغػػا اغممعػػؿ التشػػم ًاػػف فػػاتع شػػكر  فامػػا علػػا مذػػا مت  فػػي تػػرماز ماركػػة رظاراتػػ  اغشمذػػاة فػػي  مثػػد مجج
اغػدائرة " م"رجػؿ اغذػاممراياغ مر  كمر . أما اغملرج الجػمف ممع فمػم مػف اغمعجبػاف بػدالمف مثػد رشػر مقاغػة عػف فالمػي "

 " عبجر فاما عف إعجاب  اغكبار بعداء آظف دالمف.اغ مراء
ُم ؼ آظف دالمف باغقذمة عردما غجع إغا مقا اة مغد  الأرتمريع بذػبب ارتماكػ  عامػة "آظف  5381مفي 

اغجلداػػة اغتػػي دالػػمف" اغتجاراػػة "آ.د"ا مذغػػؾ  ػػاف أ ػػاؼ الأرتػػمريع تلػػؾ اغماركػػة اغمذػػجلة علػػا بعػػض اغملبمذػػات 
wأرتجمػا بر ذػػ  مػػف دمف إذف ماغػػد  اغػػذي عػػارت عائرتػػ  مغػػـ اتػردد فػػي رفػػ  دعػػما ث ػػائاة  ػػد الأرتػػمريع اتممػػ  فامػػا 
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. مثد علؽ دالمف في مقابلة م   بارتماؾ  قمؽ عامت  اغتجاراة اغمذجلة مف دمف اغ  مؿ علا اغترلاص اغاـز
بر  بقمغ   "إرري أدرؾ مدا اذتااء الأرتمريع بذبب ار  اغي اغتل زامف اغ ررذي  مؿ  ذا اغلاؼ اغذي رشب م  ا

عف ماغدت  عردما كاف   ارانا غكرري أردت إعطاء  درذان أشد ثذمة مف اغتجربة اغتػي مػررت بمػا فػي ط ػمغتي ... 
أردت أف أعلمػػ  كاػػؼ ا ػػبح أكعػػر ر ػػجان مابػػدأ  ااتػػ  اغلا ػػة مػػف دمف اظعتمػػاد علػػا شػػمرة أباػػ . فػػي اغ قاقػػة 

 قدت الأرتمريع مذ بل  عام  اغعامف عشر. مربما كارت مشكلت  أر  الأرتمري دالمفع".إرري ف
فقػد تعػرض الأرتػمريع غاعتقػاؿ عرػدما بلػ  اغذادذػة عشػرة بذػػبب ذػرثة دراجػة عاداػةا عـػ أدلػؿ اغذػجف فػي فتػػرة 

ا تػرؼ اغتمعاػؿ  ظ قة بذبب ذرثة ذاارةا متماغػت ف ػائ   اممػان بعػد اػـم ب ػمرة شػ ؿ فامػا عرػاماف اغ ػ ؼ ثبػؿ أف
ػػ  ا تمامػػ  ألاػػران إغػػا فػػف اغتمعاػػؿ مذػػججؿ أمؿ ظمػػمر غػػ  علػػا شاشػػة اغذػػارما فػػي فػػالـ  كعباػػ . غكػػف الأرتػػمري دالػػمفع مجج

 ػؿ أكػػذب ع م"5339" النربػاء فػػي اغلاػؿعا عػـػ تػاب  رشػاط  مظمػػر فػي أفػاـ ألػػراا ممرمػا "5381" الشػمكة فػي اغقلػب"
" ا ماػر اغعربػي ػا مػف ا فػاـ ماغمذلذػات اغتل زامراػة بمػا فػي ذغػؾ "عا منار 0119" الارث ي مع ع م"5339" العلاؾ؟

 ع.0111" الفارمس مأبمغمع م"0111ال
مبعد مرمر ذرمات عدادة علػا ذغػؾ اغلػاؼ بػاف دالػمف مالأرتػمريعا ذكػر ا لاػر ثػائان  "غقػد ت ككػت أذػرترا مػذ 

ثتػػي بماغػػدي غػـػ تكػػف جاػػدة بمػػا اك ػػيا ممازاغػػت كرػػت  ػػ اران ... غكػػف اغ  ػػراف أمػػر ظ م ػػرج مرػػ  ... فػػي اغ قاقػػة إف عا
كذغؾ إغا اممرا  ذا ...  كذا  ي اغ ااة ... غـ أتمكػف مػف اغتما ػؿ معػ  فػي اػـم مػف ا اػاـ علػا اغر ػم اغمراذػب ... 

 .غقد شعرت بعرري كبرت مرشعت بجارب رجؿ مجممؿ مغـ أشعر باغر ا ر م  في  ااتي ..(("
*   *   * 

" شػػػرؼ شػػػرطيجداػػػدة إغػػػا رمطػػػ  اغذػػػارمائي اغم  ػػػؿ فػػػي اغ ػػػالـ اغبمغاذػػػي اغمعاػػػر " ذػػػججؿ آظف دالػػػمف عػػػمدة
رتػػاج دالػػمف اغػػذي كتػػب ث ػػة اغ ػػالـ أا ػػان ماشػػترؾ مػػ  الفراػػدراؾ فاجػػارديع فػػي 5381ال عا إلػػراج اللمذػػا  برااػػرمع ما 

رشػػاد أنراػػة جمالػػة ب ػػمت  غػػدا عػػرض ثائمػػة ا غممعلػػاف ماغعػػاملاف كتابػػة اغذػػاراراما باإل ػػافة إغػػا أداء دمر اغبطمغػػة ما 
باغ الـ. إف مشاعر اغمرتز ماغذاراراذت ماغرجـ آظف دالمف تتجذجد  را في اغتعبار عف اغ كرة اغرئاذػاة اغتػي اػدمر  مغمػا 
 ذا اغ الـ اغبمغاذي اغذي اترامؿ مم مع "اغعداغة" اغتي تطبقما غجاف ا مف ا  لاة اغمؤغ ة مف اغمػماطراف ممػف اعلػذمف 

 تمطاد اغرظاـ ممعاثبة اغمجرماف مبلا ة  اف اعجز اغقارمف عف ذغؾ.  علا عاتقمـ مممة
بطػػؿ اغ ػػالـ دارااػػؿ بػػرات الآظف دالػػمفع شػػرطي ذػػابؽ كػػاف مػػف أف ػػؿ عرا ػػر ذػػلؾ اغشػػرطة فػػي جالػػ  إظ أرػػ  
اذتقاؿ مف عمل  بعد مقتؿ زمجتػ  علػا اػد بعػض اغمذػل اف اغمجمػمغافا مػا ادفعػ  إغػا اغر اػؿ عػف فررذػا  ارقػان علػا 
مرمجاػػة رظػػاـ اغعداغػػة اغػػذي اعجػػز عػػف إدارػػة ثتلػػة زمجتػػ . اتمجػػ  دارااػػؿ إغػػا اغذػػا ؿ اإلفراقػػي  اػػث اعػػاش فػػي إ ػػدا 
ثػػػرا اغكمر ػػػم كمر ػػػا طػػػمعي ب عػػػان عػػػف  ػػػدمء اغػػػر س مرا ػػػة اغبػػػاؿ ماكػػػرس  ااتػػػ  غترباػػػة ابرتػػػ  مالػػػاف الأمراػػػؿ دمازافع 

فػػي غعػػب اغػػمرؽ. بعػػد مػػرمر عشػػر ذػػرمات علػػا مجػػمد مام ػػي أمثػػات فرانػػ  كمػػا ا لػػم غػػ  إمػػا فػػي معاشػػرة اغرذػػاء أم 
دارااػؿ مابرتػ  مالػاف فػي اغكمر ػما ت ػطر مالػاف غلعػمدة إغػا فررذػا غمتابعػة دراذػتما. غكػف مالػاف اغمذػكارة تاثػي  ت مػا 
مذػػط عملاػػة تمراػػب ملػػدرات تجػػري  مغمػػا باغ ػػدفة. عػـػ اكتشػػؼ دارااػػؿ أف ابرتػػ  ثػػد ثتلػػت عمػػدان علػػا اػػد أفػػراد غجػػاف 

م ػي اغ ئػة  –ا  لاػة اغم ػمماف علػا تطماػر فررذػا مػف اغرػاس ناػر اغمرنػمب فػامـا أمعػاؿ ا  ػداث اغجػار اف ا مف 
مكػذغؾ تطماػر فررذػا مػف  –اغتي ذ بت  ػ اتما ابرػة دارااػؿ بذػبب اظعتقػاد اغلػاط  أرمػا كارػت مػف أمغئػؾ اغجػار اف 

w أبراء شماؿ إفراقاا متجار اغملدرات. 
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أف  اػػاة ابرتػػ  كارػػت  ػػ اة تممػػة باطلػػةا ا قػػد اغذػػاطرة علػػا ر ذػػ  متعػػمر عائرتػػ   عرػػدما اكتشػػؼ ا ب اغم جػػمع
ماق ؿ عائدان إغا فررذا غارتقاـ مف أجػؿ مقتػؿ ابرتػ  اغبرائػة م ػممان علػا تر اػذ اغقػارمف بطراقتػ  اغلا ػة مابػدأ بت ػ اة 

مـ ثبػؿ اغق ػاء علػامـ كػي اشػعرما أع اء غجرة ا مف ا  لاة اغما د تلم اآللر بطراقة م شػاة  اػث الجػع إغػا تشػمام
بمػػرارة ا غػـػ اغػػذي مػػزؽ  ااتػػ . عػـػ اكتشػػؼ بػػعف اغشػػلص اغمذػػؤمؿ عػػف اغجػػرائـ اغتػػي ترتكبمػػا غجرػػة ا مػػف ا  لاػػة غػػاس 

 ذما أ د أ دثائ  اغقداما. باغطب  تكمف اغعداغة "عمااء" منار ثادرة علا اإلاقاع بدارااؿ.
ـ أف ؿ عرم   اغتمعالاػة فػي  ػذا اغ ػالـا ممػ  أرػ  بلػ  اغلمذػاف مػف غقد أشار بعض اغرقاد إغا أف دالمف ثد ثدج 

"ا باإل ػػافة إغػػا تر اػػذ شػػرؼ شػػرطيعمػػر  إظ أف غااثتػػ  اغبدراػػة ارتقػػت بجػػدارة إغػػا مذػػتما اغم ػػامرات اغتػػي زلػػر بمػػا "
فراػانا إظ أرػ  غـػ  دالمف بر ذ  اغعداد مف غقطات اغمجازفة مف دمف اغلجػمء إغػا ممعػؿ بػداؿ. علػا اغػرنـ مػف رجػاح اغ ػالـ

 ا رز رجا ان مماعان علا اغ عاد اغتجاري. 
ػػا  مػػ  اغتػػردجي اغمل ػػمظ فػػي إاػػرادات أفػػاـ آظف دالػػمف علػػا شػػباؾ اغتػػذاكر متراجػػ  كعافػػة إرتاجاتػػ  اغذػػارمائاة عمج

ة اغتػي شػمدتما غاتػمجج ذلذػلة مػف اإلل اثػات اغمتقطعػ 5381" عػاـ اغمًعبًػركارت علا  في اغعقداف اغذابقافا جاء فالمػ  "
 " فشان م اجئان منار متمث  علا شباؾ اغتذاكر.اغمًعبًرشعباة أفاـ دالمف  اف ظثا فالم  اغجداد "

" كػاف أمؿ عمػؿ إلراجػي ار ػذ  الراراػ  مرػزمرع مغعػب فاػ  دالػمف دمر اغبطمغػة مظمػر إغػا جاربػ  فػي اغمًعبًرفالـ "
جػػاؾ مػػمرمع. ترػػامؿ اغ ػػالـ أنػػرب فكػػرة رقلػػت إغػػا اغشاشػػة فػػي  ػػذا اغ ػػالـ اغلاػػاغي كػػؿ مػػف الكراذػػتاف بماذػػمفع مالجػػاف 

تاراو اغذارما  اػث ُاعػرض "اغمػمت" بشل ػاة غمػا  ػ ات بشػراة. اػؤدي دالػمف فػي  ػذا اغ ػالـ دمر اغملػرج اغذػارمائي 
جػاف داػاز اغػذي اعمػؿ علػػا  ػر  فػالـ رذػـم مت ركػػة طماػؿ اترػامؿ اغعرػؼ اغمتزااػد ب عػػؿ اإلرذػاف. اعػاش داػاز م اػػدان 
م  ابر  دا اد الآظف ممذيع اغػذي غـػ اتجػامز عامػ  اغعاشػر مذغػؾ بعػد ر اػؿ زمجتػ  كػاتراف الكراذػتاف بماذػمفع. اػزداد 
 ػػب داػػاز غ ػػ ار  مػػ  مػػرمر ا اػػاـ أكعػػر فػػعكعر مترشػػع بارممػػا  ػػداثة جمالػػة جػػدان. ا ػػط ب داػػاز ابرػػ  دا اػػد لػػاؿ 

اظمػػػر متجذػػػدان بشل ػػػاة غمػػػا  ػػػ ات بشػػػراة اتػػػاب   اغعطلػػػة اغمدرذػػػاة إغػػػا ر لػػػة غ ػػػاد اغذػػػمؾا غكػػػف "اغمػػػمت" اغػػػذي
ت ركات اغبشر علا اغكرة ا ر اة عبر شاشات اغمراثبة اغلا ة ب ا اق  رظر  علا جاف دااز مُاعجب بععماغػ  اغ راػة 

 غدرجة تدف  بػ "اغممت" إغا اذت اؿ دااز مف أجؿ ت قاؽ رمااا . 
دلؿ ابرػػػ  اغ ػػػ ار دا اػػػد فػػػي نابمبػػػة. غكػػػف ابػػػدم أف اتعػػػرض داػػػاز فجػػػعة غ ػػػادث ذػػػاارة اػػػمدي ب ااتػػػ ا بارمػػػا اػػػ

"اغممت"  م اغذي تدبر ذغؾ اغ ادث غالتقي مجمػان بمجػ  مػ  جػاف داػاز اغمتػمفا ماعقػد معػ   ػ قة اذػتطا  بممجبمػا أف 
ظ فارػ  ذػاقبض رمح ابرػ  اغ ػ ار اغػذي  ُابعث  اان إذا مافؽ علا إرجاز فالم  اغكرتمري اغػذي بػدأ  مرػذ عشػر ذػرمات ما 

د غلعػػاش مػػ  ماغدتػػ  كػػاتراف. امافػػؽ داػػاز علػػا شػػرمط "اغمػػمت" اظبتزازاػػة مابػػـر معػػ  اغ ػػ قة مػػف دمف أف اعػػرؼ أف عػػا
"اغمػػمت" إرمػػا امػػدؼ إغػػا بػػث اغ اػػاة فػػي أفكػػار داػػاز مػػف لػػاؿ إرجػػاز ذغػػؾ اغ ػػالـ اغكرتػػمري كػػي اذػػت ل  كمذػػالة إلفرػػاء 

غجمرماػػة فارػػبش اغتػػراب كػػي ا ػػؿ إغػػا "اغًمعًبػػػر" اغػػذي اغجػػرس اغبشػػري م ػػاؾ ا رض. عػـػ اػػدرؾ داػػاز لطػػة "اغمػػمت" ا
ذػػارقل  مػػف اغمػػمت إغػػا اغ اػػاةا غكرػػ  اقػػ  فػػي ثب ػػة "اغمػػمت" اغػػذي اجبػػر  علػػا اغعػػمدة ماغبقػػاء فػػي عػػداد ا مػػمات بارمػػا 
اتجػػػ  غالطػػػؼ رمح دا اػػػدا فا ػػػامؿ داػػػاز مرعػػػ  مترشػػػب بارممػػػا معركػػػة ر ابػػػة تذػػػ ر عػػػف ثطػػػ  ذراع "اغمػػػمت" مت ػػػبح 

بارممػػا ظناػػة ماػػتمكف داػػاز مػػف التػػراؽ "اغمعًبػػػر" غارتقػػؿ مػػف اغمػػمت إغػػا اغ اػػاة ماتجػػ  مباشػػرة غتلراػػب فػػالـ اغ ػػ قة 
اغرذػػـم اغمت ركػػةا فاعطػػؿ بػػذغؾ بررػػامز "اغمػػمت" اغػػذي اذػػتمدؼ إبػػادة ا رض ممػػف علامػػا. عػـػ التػػئـ اغشػػمؿ بػػاف داػػاز 

w ممغد  دا اد علا شاط  اغب ر ما م  إغا  در  بكؿ  ب م راف. 
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"ا إظ أر  ث ػة رائعػة جػدان عػف  ػب أب ظبرػ  اغ ػ ارا كمػا كػاف أداء دالػمف اغمعبًػرباغرنـ مف نرابة فكرة فالـ "
في اغ الـ اذتعرائاان فػي رمعتػ . غكػف ابػدم أف اغ ػالـ غـػ اػتمكف مػف تلباػة أذماؽ اغكعاػرافا مػا أدا إغػا فشػل  تجاراػان مكػاف 

اج اغذارمائي "آداؿ برمدكشرز". عردما أدرؾ دالمف أف رتػائز أفامػ  ا لاػرة بذغؾ آلر فالـ مف إرتاج شركة دالمف غإلرت
ػػػ  ا تمامػػػ  إغػػػا  باتػػػت ملابػػػة غآلمػػػاؿ علػػػا شػػػباؾ اغتػػػذاكرا مقاررػػػة بععماغػػػ  اغ ػػػادرة فػػػي اغذػػػتاراات ماغذػػػبعارااتا مجج

ذغؾ إ ػػراز بعػػض رشػػاطات ذات مػػردمد أف ػػؿ فعذػػس شػػركة إرتػػاج ذػػارمائي جداػػدة باذػـػ "غاػػدا برمدكشػػرز"ا ماذػػتطاع بػػ
 اغرجا ات اغمقبمغة بما فاما عدد مف ا فاـ اغتي شارؾ في بطمغتما أا ان.

 
 
 

 
 ع50ال

 
 ...معشمؽ اغرذاء

 
إف مذامة آظف دالمف اظذتعرائاة اغتي ُا ػرب بمػا اغمعػؿ فػي كػؿ مكػاف تعػرض فاػ  أفامػ  ثػد جعلػت مرػ  رمػزان 

ـ ما ػد مػ  أعػداد ظتعػدج مظت  ػا مػف اغمعجبػات أارمػا كػافا مػا مف رممز "اغ ترة ماإلنػماء" مأ ػبح معشػمؽ اغرذػاء رثػ
 جعؿ تارال   افان باغم امرات ماغعاثات اغعاط اة. 

فقد تراثلػت بعػض اغمجػات اغ ررذػاة اغمتل  ػة بت طاػة ألبػار مف ػائح اغ رػاراف ث ػة أفػادت بػعف دالػمف فقػػد 
ا ماغتػي أدجت بعػض 5391اة الراتػا كػادااؾع اغممغػمدة عػاـ ع ت  عردما بل  اغعاراػة ماغعشػراف مػ  راث ػة اغتعػري اغ ررذػ

ا دمار فػػي أفػػاـ غلبػػاغ اف. كمػػا أشػػارت تلػػؾ اغمجػػات إغػػا أف دالػػمف كارػػت غػػ  عشػػاقات كعاػػراتا بمػػف فػػامف اغراث ػػة 
اث ػػة اغذػػمداء الممراػػؾع اغمعرمفػػة بلقػػب الزاػػزي أاذػػاتاع ماغممعلػػة اغ ررذػػاة ذات ا  ػػؿ اغبمغػػمري البػػاا دارفػػيعا أمػػا اغر 

. مأثػاـ دالػػمف أا ػان عاثػػة  الغمفػاممرع اغتػي كارػػت تعمػؿ فػػي ملمػا "اغ  ػػاف اغجػامح" فقػػد كارػت إ ػػدا عشػاقات  باغذػػرج
 نراماة عابرة م  اغممعلة ا مراكاة اغجمالة الآرجي داكرذمفع لاؿ ت مار بعض أفام  في  مغاممد.

ابرة اغتػػػي غػػـػ ا ػػػؿ ذػػػما جػػػزء بذػػػاط مػػػف مغكػػػف ب ػػػرؼ اغرظػػػر عػػػف عاثػػػات آظف دالػػػمف اغ راماػػػة اغكعاػػػرة اغعػػػ
ت  ػػااتما إغػػا أثػػاـ رجػػاؿ اغ ػػ افةا امكػػف   ػػر عاثاتػػ  "اغعلراػػة" مػػ  اغجػػرس اغلطاػػؼ بػػدءان مػػف الرممػػي شػػراادرع 
ممػػرمران بػػػ الراكػػمع مالراتػػاغي دالػػمفع مالماػػراي دارؾع مالآف بػػارالمع مم ػػمظن إغػػا الكػػاتراف بلارػػيع اغتػػي ار  ػػؿ عرمػػا بعػػد 

 ف.عاثة دامت ذرتا
ثػػػاـ دالػػػمف بػػػعداء أنراػػػة جمالػػػة بعرػػػماف "كمػػػا فػػػي اغذػػػارما" مػػػف إرتػػػاج شػػػركت  اغلا ػػػة "آداػػػؿ  5389ف ػػػي 

مزاغػي فػاف عار ػة ا زاػاء اغممغرداػة اغذػابقة الر إغػا مامزاؾ". مأعراء ت مار  ذ  ا نراة في فادام كلاػبا تعػرجؼ 
ا 5381ـ ارتلابمػا ملكػة جمػاؿ  مغرػدة عػاـ طبقػة أرذػتقراطاة فػي اغمجتمػ  اغممغرػديا متػ برامفع اغتي ترتمػي إغػا

wعلمػػػان بعرمػػػا درذػػػت اغ قػػػمؽ ثبػػػؿ أف ت ػػػبح عار ػػػة م ترفػػػة. تكلػػػؿ اغتعػػػارؼ بػػػاف اغػػػرجـ اغذػػػارمائي دالػػػمف مابرػػػة 
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اغمجتمػ  اغململػي الرمزاغػي فػاف بػرامفع بػاغزماجا مكارػت بػذغؾ اغزمجػة اغعاراػة آلظف دالػمف مأرجبػت غػ  برتػان أطلػؽ 
 ع.5331ع م باان ُذميج علا اذـ ماغد دالمف الآظف فاباافع ال5331علاما اذـ الأرمشكاع ال

*   *   * 
بعػػد ناابػػػ  عػػف اغشاشػػػة اغ  ػػػاة غمػػدة عػػػاث ذػػػرمات متتاغاػػةا عػػػاد آظف دالػػمفا اغػػػذي أ ػػػبح اذػػمان عراقػػػان بػػػاف 

لرج اللمذػا  برااػرمع اغذارمائااف اغ ررذااف ب  ت  ممعان مملرجان ممرتجان مذاراراذتا عاد غلظممر مجددان في فالـ غلم
ا مشػارؾ دالػمف فػي إرتاجػ  ف ػان عػف 5388" جػرا إ ػدار  فػي شػمر كػارمف ا مؿ ظتمثظ شرطاان رائمان  مؿ عرماف "

 مشاركت  في كتابة اغذارارام م  اغملرج اللمذا  براارمع ممؤغؼ اغرمااة الفرداراؾ فاجارديع. 
جممعة مػف رجػاؿ اغشػرطة اغاماراػاف اغػذاف ابػدؤمف تر اػذ ار د  ذا اغ الـ اغبمغاذي اغمتلـ باغعرؼ ماغقتؿ ث ة م

"عداغػػة" غجػػػاف ا مػػػف ا  لاػػػة اغتػػػي تعلػػػذ علػػػا عاتقمػػػا مممػػة تمطاػػػد اغرظػػػاـ ممعاثبػػػة اغمجػػػرماف مبلا ػػػة  ػػػاف اعجػػػز 
اغقػػارمف عػػف ذغػػؾ. الأ ػػاب كا ػػؿ دالػػمف أعرػػاء اغت ػػمار إ ػػابة بلا ػػة ماذػػت رؽ تماعلػػ  غلشػػ اء مػػف تلػػؾ اإل ػػابة شػػمران 

 .ا ما ذبب كارعة غشركاء دالمف في إرتاج اغ الـ رتاجة اغتعلار اغ ا ؿ في إرجاز بررامز اغت مارع كامان 
اركز أفراد تلؾ اغمجممعػة ا تمػاممـ علػا مكاف ػة تجػار اغملػدرات باغدرجػة ا مغػا مناػر ـ مػف اغمجػرماف اغػذاف 

دالػمفع اػت مـ ا ذػباب اغتػي تػدف  بػعفراد  ارج مف في اإلفات مف اغعقاب. م  أف م تش اغشرطة امجاف نرارػدؿ الآظف
. عػػـػ اػػدرؾ نرارػػػدؿ  غجرػػة ا مػػف ا  لاػػػة إغػػا اغقاػػاـ برشػػػاطاتمـ ناػػر اغرذػػػماةا إظ أرػػ  ظاؤاػػد اغم ػػػاظة فػػي ردمد فعلمػـػ
 ػػرمرة م ػػ   ػػدج غاعمػػاؿ ماغرشػػاطات اغمتطرفػػة اغتػػي ار ػػذ ا أمغئػػؾ ا شػػلاص  ػػاف ا ػػاغمف فػػي ت ػػرفاتمـ مابػػدؤمف 

ئمػػـػ مػػػف ذػػػلؾ اغشػػػرطة  ذػػػباب ناػػػر ما ػػػ ة فػػػي ظػػػؿ ناػػػاب أادامغمجاػػػة ت ػػػدد ممػػػاـ اغلجرػػػة. ا ػػػامؿ بمماجمػػػة زما
نرارػدؿ معرفػة اغمذػؤمؿ عػف ارتكػاب  ػذ  ا عمػاؿ اغمتطرفػةا فاكتشػؼ تػمرط زمالػ  فػي اغممرػة رمجػر ذػكاتي الماشػاؿ 

  اغة عف اغقارمف.ذارمؿع ما طر غمماجمت  مف أجؿ مثؼ اغجرائـ اغتي ترتكبما غجرة ا مف ا  لاة با 
"ا ظمػر دالػمف فػي مذلذػؿ تل زاػمري ظتػمثظ شػرطاان رائمػان " م"اغمًعبًػرفي اغ ترة اغ ا ػلة بػاف إ ػدار فالمػي "

ا إلػػراج الفالاػػب غا اب ػػرع مذػػارارام الجػػاف بااػػر 5388" فػػي عػػاـ ذػػارماث ػػار مؤغػػؼ مػػف أربػػ   لقػػات بعرػػماف "
كػػػؿ مػػػف الإدماػػػز فػػػمالارع مالإر راػػػد  الػػػدع مالذػػػارجام  بترمظتشػػػيع. اشػػػترؾ مػػػ  دالػػػمف فػػػي بطمغػػػة  ػػػذا اغمذلذػػػؿ

كاذػػتللاتمع مال ػػاري مالػػزع. ترػػامؿ مم ػػمع  ػػذا اغمذلذػػؿ م امغػػة جمغاػػاف مارػػدا الآظف دالػػمفع ردج اعتبػػار ماغدتػػ  
اغتػػي ذاع  ػػاتما علػػا اغمذػػتما اغعػػاغمي  لػػاؿ فتػػرة اغ ػػرب اغعاغماػػة اغعاراػػة كعازفػػة باػػارم مم مبػػة جػػدان عػػـ جػػرا 

 " اتممما باغتماطؤ م  اغرازااف. باارم برغافغا م حج عقلي بذبب فالـ ذارمائي  مؿ عرماف "إدلاغما إ
ا امؿ جمغااف ماردا إعادة ت مار ذغؾ اغ الـا إظ أف م امظت  تبمء باغ شؿ بذبب رفػض اغمرتجػاف مر ػ   قػمؽ 

  ماعػػاش  اػػاة تػػرؼ مرلػػاء غكػػف إعػػادة  ػػر  اغ ػػالـ. تبػػاف  لقػػات  ػػذا اغمذلذػػؿ أف جمغاػػاف مارػػدا رجػـػ ذػػارمائي ظمػػ
 اجس  ػمرة ماغدتػ  مارنراػت الإدماػز فػمالارع ظا ػارؽ ملالتػ  ماغمشػكلة أرػ  ظ ا تمػؿ فكػرة رؤاتمػا ب ػمرة تعاذػة فػي 
مذتشػػ ا ا مػػراض اغعقلاػػة. بػػاغرنـ مػػف مػػرمر ذػػرمات عداػػدة علػػا مجػػمد مارنراػػت فػػي اغم ػػحجا إظ أرمػػا تعتقػػد بعرمػػا 

ة اغتي ذاع  اتما في كؿ مكاف لاؿ عقد اغعاعاراات. غكف  ااة جمغاػاف تتبػدؿ فجػعة عرػدما مازاغت تلؾ اغعازفة اغشمار 
" معرم ػة غلباػ  بمػا أف اغ ػالـ  قػؽ رجا ػان مرقطػ  اغرظاػر باػارم بػرغافاترا ا إغا علم  أف  قمؽ إعػادة ت ػمار فػالـ "

الـ كػػي اػػتمكف مػػف إعػػادة ت ػػمار  . ابػػذؿ جمغاػػاف مػػا فػػي مذػػع  غشػػراء  قػػمؽ اغ ػػ5319غػػدا إ ػػدار   مؿ مػػرة عػػاـ 
wبطراقػػة تظمػػر  قاقػػة بػػراءة ماغدتػػ  مػػف اغتممػػة اغممجمػػة إغامػػا فػػي اغرذػػلة ا مغػػا مػػف اغ ػػالـ  ػػمؿ تماطئمػػا اغمزعػػـم مػػ  
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اغرازااف. مبعد جممد  عاعة ما  رار شدادا ا  ؿ جمغااف علا  قمؽ إعادة  ر  اغ الـ عـ اق  في  اػرة  ػمؿ التاػار 
قادرة علا أداء دمر ماغدت  مارنرات في اغ الـ ماذتقر ب  ا مر في اغرمااػة بالتاػار كػارمغاف ال ػاري اغممعلة اغمراذبة اغ

 مالزع  داء اغدمر رظران غك اءتما مف جمة منرام  بما مف جمة عاراة.
ة ع اغػػػذي غػػػـ اػػػاؽ تر ابػػػان جما اراػػػان مقبػػػمظنا بػػػدأت متاػػػر 5381" الاغمعبًػػػػربعػػػد اغرقػػػد اغػػػاذع اغممجػػػ  غ المػػػ  "

اػة أمذػ  بمرػعا عػف  مشارا  دالمف اغذارمائاة اغمتا قة باظرل اض ب ػمرة مل مظػة م ػامؿ التاػار مشػارا  ب رج
م مؿ مػػرة فػػي تػػاراو ممرتػػ   5331رمػػط ا فػػاـ اغبمغاذػػاة اغتقلاداػػة اغتػػي اعتػػاد ت ػػمار ا  ػػاف تعػػامف فػػي عػػاـ 

 ". اغممجة اغجدادة"اغذارمائاة كلما م  اغملرج الجاف غمؾ نمداردع في فالـ بعرماف 
غقد بدت فكرة اغتعامف باف دالمف ماغملرج النمداردع أمؿ ا مر "كمز ة" رظػران غالػتاؼ اغكلػي بػاف اغػرجلاف مػف 
اغرػػما ي اغ راػػة مرمػػط أفػػاـ كػػؿ مرممػػا. غكػػف تػـػ ترتاػػب غقػػاء بػػاف دالػػمف مالنػػمداردع فػػي بػػار أ ػػد فرػػادؽ بػػاراس غمراثشػػة 

ا اغملػرج النػمداردع إغػا دالػمف غلظمػمر فػي فالمػ . مػف اغمعػرمؼ أف النػمداردع لجػمؿ مشرمع اغ الـ ماغدعمة اغتي مجمم
بطباعت  ماشعر باظرتبػاؾ أمػاـ اغ ربػاءا معلػؽ دالػمف علػا  ػذا اغلقػاء بقمغػ   "غقػد ثلػت غػ  كػي اشػعر باظرتاػاح مأل ػؼ 

لععمػان   ػؿ درذػت عر ػي غلظمػمر مف  دجة تمتر  ... آ  .. إرؾ ملرج عظاـ مأرا ذػعاد جػدان بلقػائي بػؾ ... فذػعغري مت
فػػي اغ ػػالـ؟ ...  ػػؿ ثػػرأت اغذػػارارام؟ ... فعجبتػػ   .. بػػاغطب  .. مأعجبػػت بػػ  جػػدان  رػػ  معاػػر غا تمػػاـ ... مػػ  أرػػي فػػي 

 اغ قاقة غـ أفمـ اغجزء ا عظـ مف أفكار النمداردع اغماردة في اغذارارام ..". 
دمران غػػػدالمف فػػػي فالمػػػ   أذػػػردعرػػػدما ة  ػػػمؿ اغمم ػػػمع. فأمػػػا اغملػػػرج اغعبقػػػري النػػػمداردع فكارػػػت غػػػ  رظػػػرة ملتل ػػػ

" بشل اة شقاقاف تمأـ في اغظا ر غكرمما رقا اف كلاان فػي اغبػاطفا فارمػا ذغػؾ اعػمد إغػا اغرظػرة اغ راػة اغممجة اغجدادة"
اغممعػػؿ"  اغعاثبػػة اغتػػي امتلكمػػا اغملػػرج اغكباػػر النػػمداردع  ػػاف اذػػتطاع بر ػػاذ ب ػػارت  أف اػػرا را اػػة جم راػػة فػػي "دالػػمف

 ت تمي علا اغرقا اف  فمذامة دالمف مذ ر  اغذي ظُاقاـم إرما ال ي مراء  عاغمان داللاان ثاتمان معائران. 
" بدااة مر لة جدادة اغممجة اغجدادةالجاف غمؾ نمداردع " -أم اغملرج اغمؤغؼ  –شكؿ فالـ اغملرج اغمبدع 

ت ػػت فامػػا بعفكػػار  إغػػا أعماغػػ  اغذػػابقة. مفػػي  ػػذ  ا فػػاـ فػػي ممرػػة اغملػػرج النػػمداردع اغتػػي  ػػر  لاغمػػا أفامػػان اغ
اظذتعاداة طرح النمداردع علا ر ذػ  اغذػؤاؿ فامػا إذا كػاف باذػتطاعت  اظذػتمرار كملػرج ذػارمائي م ػار  أفػاـ 
في ظؿ اغظرمؼ ما م اع اغم رم ة علا  راعة اغذػارما اغتجاراػة اغعاغماػة. أذػرد النػمداردع دمر اغبطمغػة فػي 

" إغا آظف دالمفا أغم  رجمـ اغذارما اغ ررذاة ما مرمباة في عقدي اغذتاراات ماغذبعارااتا اغممجة اغجدادةفالم  "
عاد أ د ما إغا اغ ااة الأم غعل  غـ ا عؿع بعػد  - اث اؤدي  را دمران بشل اتي تمأـ  رمجر غارم مراتشارد غارم 

 أف ظثا  ت   في  ادث ذاارة. 
ت إغػػا اغ اػػاة ثػػد مفػػر اغ ر ػػة غػػػ النػػمداردع غلرجػػمع إغػػا اغت ػػمار اغػػداري اغمجػػازي إف مم ػػمع اغعػػمدة مػػف اغمػػم 

. أمػا باغرذػبة غل ػمار 5389" اغ ػادر عػاـ مر ػا اػا مػاريماظعتبارات اغكمرمتاة اغتي كارػت م ػط ا تمامػ  فػي فالمػ  "
ذػػ اة مترمعػػة المػػف دمف "ا فػػامكف اغرظػػر إغاػػ  ككشػػكمؿ مػػف مقػػاط  مقتبذػػة عػػف أعمػػاؿ أدباػػة مفلاغممجػػة اغجداػػدةفػػي "

ت داد أذػماء تلػؾ ا عمػاؿ أم مؤغ امػاعا م ػم ا ذػلمب اغػذي اعتمػد  النػمداردع فػي معظـػ أفامػ  اغا قػة بعػد ت ػمار 
إف غػػـػ اكػػػف مػػػف اغ ػػػعمبة بمكػػػاف فمػػـػ أبعاد ػػػا  –". ممػػػ  أف "ث ػػػة" اغ ػػػالـ عذػػػارة علػػػا اغ مػػـػ اغممجػػػة اغجداػػػدةفػػػالـ "

رب اغرمائي في اغ الـ اغذي امكف اذتاعاب  ب ػمرة أف ػؿ غػم تمػت  ػاانت  فػي مم ممرماا ف ان عف عدـ ترابط اغجا
" عػامة علػا اإلاقػاع اغمترػانـ فػي اغممجػة اغجداػدةمقاغة ترامغت مم مع أم فكرة "اغعمدة"ا إظ أف اغ مت ماغ مرة في "

w ف جمممر اغمشا داف.اغممرتاج اغذي ر ذ  النمداردع بر ذ  تعد بمجملما عرا ر ك الة بذلب غبج شرا ة ماذعة م
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ػػػعر" بكافػػػة أشػػػكاغ  م ػػػمر  مم امغػػػة غطػػػرح بعػػػض اغممجػػػة اغجداػػػدةفػػػالـ " "  ػػػم م امغػػػة إلعػػػادة اذتكشػػػاؼ "اغشب
ككا اػػة ت ػػمار اغجػػم اغعػػاـ غل ػػالـ ... إمكاراػػة ت داػػد  –اغعذػػارة علػػا اظذػػتاعاب مػػف اغمػػرة ا مغػػا  –اغم ػػا اـ اغمجػػردة 

م اغرظػػر إغػػا اغ ا ػػر مػػف لػػاؿ اغما ػػي ... مأاػػف تكمػػف عرا ػػر اغ اػػاة اغما ػػي باظذػػتعارة بػػاغزمف اغ ا ػػر ... أ
مكاراة اغ ػداث ماغعمػؿ برمػمز م ػا علػا  الاغطباعة ماغ ب ما فكار ...ع في اغ مرة اغتي تعكذما اغشاشة اغكبارة .. ما 

د اذػتماؾ اغ ر ػة عاراػة بعػاذتعماغما ر م عاعة عقمد مف اغزمف ... مما  ي اغػدظئؿ اغتػي تشػار إغػا مجػمد اغ ر ػة اغ
 ...ا مغا

ـ " "ا كرمااة الإررذت  مر مايع "علا   اؼ اغرمر مما مراء ا شجار"ا امكف اغرظر إغا  ك الـ اغممجة اغجدادةإف فال
عف ا  اذاس ماغ ماس اغتي تجعلرا رذم  دثات اغقلب باف   اؼ أمراؽ اغشجرا متعبار عف اغمشاعر اغكامرة في أعماؽ 

معاثت  م  ذات  إعر تعر   غ ادث ذاارة ممات علا أ د طرثات اغراؼ مذط أمرمبا  اث اعاش  رجؿ بل  لراؼ اغعمر
 ".اغا ثاغملرج النمداردع في ظؿ مراظر طباعة اغراؼ اغلابة اغتي تذمؽ جماغما مرذ أف  مجر فالم  "

ع عػػف فالمػػ  5331الغقػػد رػػاؿ الجػػاف غػػمؾ نػػمداردع ترشػػا ان غجػػائزة اغذػػع ة اغذ باػػة فػػي ممرجػػاف كػػاف اغذػػارمائي 
ع كعف ػؿ ملػرجا مترشػاح عاغػث غجػائزة 5331"ا باإل ػافة إغػا ترشػاح آلػر غجػائزة اغذػارما ا مرمباػة الاغممجة اغجداػدة"

 ع  ف ؿ  مت. 5335ذازار اغ ررذاة ال
*   *   * 

ء اشػػترا دالػػمف مرػػزظن فػػالران فػػي جراػػؼ مأعلػػف أرػػ  اراػػد ت قاػػؽ  لمػػ  فػػي اغعػػاش مػػ  أذػػرت  بعاػػدان عػػف  م ػػا
باراس. مباغ عؿ فاف رشاط دالمف اغ ري تراج  بعد زماج  مف الرمزاغيع اغتػي ُرزؽ مرمػا ببرػت م ػبيا معلػؽ علػا ذغػؾ 
 ارما بقمغػ   "أشػعر باإلر ػاؽ مػف فػرط اغعمػؿ .. مأشػعر بػعف اغ م ػا ت ػاط بػي مػف كػؿ جارػب ... أراػد اغتمثػؼ عػف 

   .م راء" اغعمؿ ... أراد اظذترا ة مأراد اغعاش م  أذرتي بذعادة
مغكف ثبؿ اظذتقرار في جراؼ غاذتمتاع بتلؾ اغ ااة اغمادئة اغتي اتمؽ إغامػا بعاػدان عػف اذػتمدام ات اغت ػمارا 

". كمػا اشػترؾ دالػمف فػي آغػة اغػرثص مػؿ عرػماف " 5331تمغا دالمف إرتاج مشرمع ذارمائي غلملرج الجاؿ بااتع فػي 
ارمر ع مالدادااػػ  دمكػػمافعا مأدا فاػػ  دمر اغبطمغػػة اغرئاذػػي مػػ  الكلػػمد كتابػػة ذػػارارام  ػػذا اغ ػػالـ باغتعػػامف مػػ  المػػارؾ ذػػ

 براذمرع مالباتراؾ دمبمفع مالتمراا كارزجرع. 
" دمر راثػص ذػابؽ مشػممر جػدان اػدعا آظف ممغػؼ تربجػ  علػا عػرش عػاغـ اغػرثص آغػة اغػرثصغعب دالػمف فػي "

ذائػ  جذػداان فت ػمجؿ إغػا معلـػ فػي فػف اغػرثص مبػدأ في اـم مف ا ااـ عـ ا طر ظعتزاؿ اغممرة بعػد إ ػابة أدجت إغػا إا
بتػػدراب اغمما ػػب اغشػػابة اغتػػي تطمػػح إغػػا ا تػػراؼ اغػػرثص كممرػػة فراػػة. بػػاغرنـ مػػف ثذػػمة اغقلػػب اغتػػي اعامػػؿ بمػػا آظف 
غ ا   علا ت قاػؽ اغكمػاؿ اغمطلػؽ فػي رتػائز اغتػدرابا إظ أرػ  اذػلب غػبج طاغباتػ  اغ ذػرامات  ممغؼ الدالمفع تاماذ  ما 

ماتي ا ؿ اغ اؿ ببع مف إغا كآبة اظرت ار  اف الجع إغا اذتبعاد نار اغمم مبات مرمف مف ػلمف مػف اظذػتمدام اغل
غدرجػة تجعػؿ إ ػدا تلػؾ اغطاغبػات تذػتمر فػي اغػرثص أمػاـ رافػذة مرزغػ  إغػا أف تل ػظ أر اذػما ا لاػرة.  ػاف اػزداد عػدد 

ة ماشػاؿ إابارفاػ  الكلػمد براذػمرع إغػا فػتح ت قاػؽ  ػمؿ اغمفاات باف طاغبات اغمعلـػ آظف ممغػؼا ا ػطر م ػتش اغشػرط
اغق ػػاة متتبػػادر إغػػا ذ رػػ  ا ذػػئلة فامػػا إذا كػػاف معلػـػ اغػػرثص آظف ممغػػؼ ببذػػاطة اكػػر  اغرذػػاء إغػػا  ػػدج اػػدفعمف إغػػا 

w اظرت ارا أـ أر  اتعمد   د أرماح   ااا  مف اغ تاات.
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رمػا تبػرز " دمر معلـػ اغػرثص الآظف م آغػة اغػرثصغقد أدا دالػمف فػي " مغػؼع ببراعػة ظ تعاػر اإلعجػاب ف ذػبا ما 
 ػػػمرة آظف دالػػػمف كممعػػػؿ عظػػػاـ اػػػتقف فػػػف اغتمعاػػػؿ إغػػػا درجػػػة اإلبػػػداع فػػػي أدائػػػ  أدماران ملتل ػػػة مرػػػذ ذػػػتاراات اغقػػػرف 
اغعشرافا ترمعت باف اغمند ماغلص ماغقاتؿ اغمػعجمر ماغعاشػؽ ماغ رػاف. مػف جمػة عاراػةا كػاف اظذـػ الآظف ممغػؼع معاغاػان 

مائمان غشل اة دالمف في  اات  اغماثعاة الفكلمة "ممغؼ" باإلركلازاػة تعرػي "اغػذئب"ع بمػا أف  ػ ة "اغػذئب اغمتم ػد" أم م 
 "اغذئب اغمرعزؿ" ظزمت دالمف ك رد مكممعؿ مك راف متماز في عاغـ اغذارما.

  اغشل اةا بػؿ إرػ  مارذب اغبعض  ذ  "اظرعزاغاة" في شل اة دالمف إغا تما ع  في اغكعار مف شؤمف  اات
 8ظا بػػذ اغ ػػداث عػػف اغذػػارما أم عػػف أفامػػ  فػػي  ااتػػ  اظجتماعاػػة. ف ػػي   ػػؿ عاػػد مػػااد  اغذػػاب  ماغلمذػػاف فػػي 

أعلف أر  ظ ا بذ اظ ت اؿ بمراذبة عاد مااد ا مل م ػان أرػ  ا ػب تقػداـ اغمػدااا ظ اذػتامما.  5330تشراف اغعاري 
ف اغمذتشػ ا كػاف إاد  دلؿ اغمذتش ا إلجراء بعػض اغ  م ػات اغطباػة مثػاؿ مثبؿ اثتراب ممعد عاد ما 5331ف ي 

ذا ا ػػطر ا مػػرا فػػاف  اغمكػػاف اغمعػػاغيا فػػا ات ػػاظت تمرئػػة مػػف ا ثػػارب أم ا  ػػدثاء مظ باثػػات ز ػػمر أم  ػػدااا .. ما 
فػي  ػذ  اغمراذػبة  مجمد عشرة أشلاص اعد كافاان برأا ا م ذا ما ت قؽ في عاد مااد  اغلمذاف  اف اثت ر اغ  ػمر

 شل ان.  50علا ماغدت  مبعض ا  دثاء اغمقرباف مكاف اغمجممع 
 
 

(13) 
 

 ...عودة كازانوفا
 

علػا ر ػم م ػاج  مناػر متمثػ   5330بعد نااب اذتمر ذرتاف تقرابانا عاد اغرجـ اغكبار آظف دالػمف عػاـ 
عػػمدة ". "عػػمدة كازارمفػػاإغػػا اغشاشػػة اغكباػػرة  " أبػػدان غالعػػب دمر اغبطمغػػة فػػي فػػالـ  مػػؿ عرمارػػان مشػػابمان غعػػمدة دالػػمف

" فػػالـ تػػارالي رممارذػػي غطاػػؼ مقتػػبس عػػف رمااػػة غلكاتػػب الآرعػػر شػػراتزغرع مثػػاـ بالراجػػ  الإدمارد رارمػػافع كازارمفػػا
 بارما كتب ذارارام اغ الـ الجاف كلمد كاراارع مشارؾ آظف دالمف في إرتاج . 

ر  مج ب لػػة ملتل ػة ت ػػ عكازارمفػاالاغعاشػؽ اغمجرػػمف زاػػر اغرذػاء م تقػداـ غ ةغػػم ام إف "كازارمفػا" اغذػارما اغ ررذػػاة كػاف 
مثػد لارتػ   التػػ  فػي إنػػماء اغ تاػات منػػزا اغشػاب رأذػػ  بعػد أف بلػػ  عقػد  اغلػػامس  مثػد لابػت بطمظتػػ  منادرتػ  مذػػامت 

 .اغ ػػداث اغجػػريءكػػؿ عاشػػؽ عػػاجز عػػف  ان الجػػع متعلمػػكػػاف فاغاػػ  . ممػػا عػػاد ذاؾ اغشػػاب اغذػػا ر بطلعتػػ  مغباثػػة  داعػػ 
اغم ػػامر اغػػذي تذػػبق  ذػػمعت  معػػؿ فػػارس أم شػػاعر رباػػؿ إغػػا أي مكػػاف ا ػػط فاػػ ا متػػرقا ك ػػاؼ ذغػػؾ غكرػػ  كازارمفػػا 

. غقػد ااطاغاػاا  لي في اغبردثاة بمرنمب مم ت ا ب  مف ثبؿ اغجما ا مذغؾ بعد أف تمارت  اات  اغما اة في ممطر  
ثػػد  –عبقػػري اغذػػارما اإلاطاغاػػة  - عفللارػػيالمػػ  الكازارمفػػا آلػػرع كػػاف اغملػػرج  ان اغذػػارما اغ ررذػػاة متجػػامر  "كازارمفػػاكػػاف "

 برؤاة لا ة ترذجـ م  ت مر  غلذارما. ان م  ذابقثدج 
" إغػا ا ذ ػاف ث ػة أشػمر زاػر رذػاء عرفػ  اغعػاغـ فػي اغقػرف اغعػامف عشػرا ماتػاب  اغ ػالـ عمدة كازارمفااعاد فالـ "

wي مدارػة اغبردثاػة مم امظتػ  اغراماػة إغػا اذػتماغة  ذػراء جمالػة ظ تعاػر  أي ا تمػاـ. رنبة كازارمفا بػاغعمدة إغػا ممطرػ  فػ
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رمػا م ا عبعػ  اغمتع ػؿأم  في تق ػي أذػرار م ػامرات كازارمفػا أم فػي ت ذػار طباعػة ثلقػ  اغمجػمدي ان غـ اتمنؿ اغ الـ كعار  ا 
عػف أاامػ   عر ت شائان بااقاع  ادئ  مغكفاغتي طر ما عبر مشا د ذراعة  ة  اات اكت ا باغمثمؼ عرد أجزاء مف ذار 

عػػف ا تماماتمػػا اغعلماػػة  ان عجػػزت غباثتػػ  اغمد شػػة فػػي اذػػتماغتما بعاػػد ابشػػكؿ ناػػر اعتاػػادي ةاغمتععػػرة مػػ  فتػػاة طمم ػػ
ماغ راةا غذغؾ  عب علا  م عما في ملالتػ  كمم ػمع جرذػي اذػمؿ رالػ . مكمػا  ػم معػرمؼ مػف اغرػادر أف اتذػاءؿ 

 .  لؾ رنبة  ادثة تذت ؽ اغم امرةإذا كارت تفاما  كازارمفا
اجػػد كازارمفػػا الآظف دالػػمفع ر ذػػ   ائمػػان بػػا  ػػدؼ فػػي جرػػمب فررذػػا مب ػػ بت  لادمػػ  اغػػمفي كاماػػؿ الفػػابراس 

ػظـ شل ػػػاات ا دب اغكاذػػػاكي اغقػػػػداـ عػػػفػػػي م ػػػم اغ ػػػاؿ معلمػػػا  -  بػػػكػػػاف بمعابػػػة اغظػػػؿ اغل ػػػاؽ غمتشػػػاريع اغػػػذي 
ا مػػر بتكػػرار  اغمل ػػمظ إشػػارة داغػػة إغػػا عرائاػػة مازمػػة تبػػرز مذػػعغة اغػػذات  مكػػعف دمف كاشػػمتع لػػادـ ممرافػػؽ الذارشػػم
كػاتـ أذػرار ا م كازارمفػاع  -اغمممػد  فعػاؿ الاغشل ػاة . كما اشكؿ كاماػؿ اغعر ػر اغكمماػدي اغرئاذػي فػي اغ ػالـ م مظلما

داث اغ ػالـ مػف ممثعػ   ػ مظػؿ تػاب  م ػم اغ ػمت اغػرامي  مفػيج غكرػ  علػا اغػدماـ  ػداؽ  اتماامأمؿ اغمت رراف بمشػك
مغكػػف عرػػدما ا ػػؿج بػػ  اغتعػػب مت ػػبح جامبػػ  لاماػة مػػف اغمػػاؿا اتػػمؽ اغعاشػػؽ ا ذػػطمري مزاػػر اغرذػػاء اغشػػمار اغمػؤعر. 

غلعمدة إغا مذػقط رأذػ  فػي اغبردثاػةا إظ أرػ  ا ػطر غل  ػمؿ علػا إذف لطػي مػف اغذػلطات اإلاطاغاػة اغذػالطة مرػ  
آمرػػة. مذات اػػـم التقػػي كازارمفػػا ب ػػداق  اغقػػداـ أمغا ػػم الجاػػؿ أربمرػػاع اغػػذي  أ ػػان كػػي اتذػػرا غػػ  اغعػػمدة ب ػػمرة شػػرعاة

امجػػ  إغاػػ  اغػػدعمة غلمكػػمث فػػي مرزغػػ  اغرا ػػي. اقبػػؿ كازارمفػػا تلػػؾ اغػػدعمة بكػػؿ ذػػرمر إظ أرػػ  ا اجػػع  ػػاف اػػدرؾ أف أمالػػي 
رار اغ راـ فػي  ػدر عشػاقما  الداغاا بمكاردمعا إ دا للاات  اغذابقاتا  ي زمجة  داق  أمغا م. ت امؿ أمالي إشعاؿ

اغذابؽ اغذي ترتظػر اغلقػاء بػ  مجػددان مرػذ أكعػر مػف عشػراف ذػرةا فػي  ػاف ار ػرؼ ا تمػاـ كازارمفػا إغػا اغشػابة اغ اترػة 
ماركمغارػػػا الإالذػػػا غػػػمرجاريعا ابرػػػة شػػػقاؽ أمغا ػػػما اغتػػػي تتمتػػػ  بػػػذكاء مماػػػز مأذػػػلمب رفاػػػ  فػػػي اغتعامػػػؿ مػػػ  مػػػف  مغمػػػا 

 غما اغذا ر. باإل افة طبعان إغا جما
مف اغما ح أف زار اغرذاء اغذي بل  اغلمذاف ظ اعب  غ ارؽ اغذف اغكباػر مػ  ماركمغارػا اغتػي اتػمؽ اغجماػ  
غلتقرجب مرما ماغتمدد إغاماا ما امؿ كازارمفا طبعان اغ مز بمػا كػآلر "طراػدة" عبػر تارالػ  اغ افػؿ باغرذػاء ماغشػممات 

مُا ػاب باغػذ مؿ عرػدما اجػد أرمػا ظ تذػتجاب غمبادراتػ  مظ تعاػر  أي  ماغملذات. غكف كازارمفا اشػعر ب ػدمة ثماػة
ا تماـ مظ ترا فا  ما اذت ؽ فكرة إثامة عاثة مع ا ظذاما أرما مر ت ثلبما غتم ػا إغػا اغجرػدي اغشػاب ماغمقػداـ 

 لطاؼ.غمرارزي الفاداؾ ذتارزاؾع اغذي ا امؿ بدمر  اغت مؽ علا لبرة كازارمفا ا ذطمراة م  اغجرس اغ
ف  ػػػدث معار ػػػت ا  أم ممارػػػة مػػػف اغرذػػاء اغتػػػي مثػػػػػ  علػػامف الػػػػػتاار ا م  ان مػػف اغرػػػادر أف ااثػػػي كازارمفػػا إعرا ػػػ

تظمػػر ثدراتػػ  اغذاتاػػة  ان مفػػي اغ الػػة ت داػػد. فرجػػد  مثػػد اغتجػػع إغػػا اغ الػػة -معلمػػا فعلػػت ماركمغارػػا  –ما ػػدة مػػرمف نزغػػ  
 -ب ػاؿ مػف ا  ػماؿ - اغجمالة فمي ذلارة لااغػ  اغمتقػدا مظ امكػف غمػا أما تلؾ اغ اؿ. اغ قاقاة علا اغت دي ماغمرامنة

 ...ببذاطة تبدأ م  كؿ م امرة جدادة أف تذتر د  ف  اات 
غقد  قػؽ دالػمف رجا ػان ملممذػان مظثػا كػؿ تر اػب فػي ت ااػر اغ ػمرة اغرمطاػة "اغرجمغاػة" اغمتمعلػة فػي دمر اغمنػد 

اغ ػػػاـر اغتػػػي ظزمػػت شل ػػػات  غذػػػرمات طمالػػػة مذغػػؾ بعدائػػػ  اغرائػػػ  غػػػدمر  ماغلػػص ماغقاتػػػؿ اغمػػػعجمر أم م ػػتش اغشػػػرطة
" ظذػاما بعػد ذلذػلة مػف لابػات ا مػؿ ماغمشػارا  اغذػارمائاة اغلجمغػة اغتػي ظمػر عمدة كازارمفااغعاشؽ ا ذطمري في "

اطػػػاغي اغشػػػمار فامػػػا فػػػي أمالػػػر اغعماراراػػػات. غػػػذغؾ امكػػػف بذػػػممغة اكتشػػػاؼ أمجػػػ  اغتشػػػاب  بػػػاف ذبػػػمؿ شػػػمرة اغعاشػػػؽ اإل
wكازارمفاا ماغرجـ اغ ررذي اغكباػر اغػذي ذاع  ػات  عاغماػان علػا كػؿ غذػاف لػاؿ عقػدي اغذػتاراات ماغذػبعارااتا عـػ تقػدجـ 
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بػػ  اغذػػف غارمػػي بظاغػػ  اغقاتمػػة علػػا رجمماتػػ  اغ افلػػة با مجػػاد ماغشػػمرة اغماذػػعة. غقػػد رأا اغعداػػد مػػف اغرقػػاد أف أف ػػؿ 
"ا إظ أرػػ  تمكػػف مػػف لػػاؿ إدراكػػ  غماثعػػ  أف اقػػدجـ أداءن عػػمدة كازارمفػػا ػػاف  ػػمجر فػػالـ " أاػػاـ آظف دالػػمف كارػػت ثػػد مغػػت

جداران باغعراء ماغتقدارا معبجران بماذطت  عف معذاة إرذاف ا اؽ ببطء علػا  قاقػة تجػامز  عمػد اغعر ػماف أمػاـ مرافذػة جاػؿ 
كشل ػاة كازارمفػا فػي اغ ػالـ  - ػذ  اغرظػرة مكػاف ت ػدجا  -شعر  كشعف كازارمفا  -اغشباب اغجداد. غكف ابدم أف دالمف 

ناػر آبػػ  بمم ػػمع "تقػػدجـ اغذػػف" ماذػػتطاعت  ػػمرت  أف تمػػامف علػػا اغ ػػالـ بكػػؿ براعػػة مع ماػػة مػػف لػػاؿ تجذػػاد  غػػػ  -
ف امػػا تتجذجػػد كػػؿ  .شل ػػاة ذػػملة امكػػف تقلاد ػػػا بذػػػممغةالكازارمفػػاع بتمكػػػجف م ػػبج غلشل ػػاة ذاتمػػا. إف الكازارمفػػاع غػػاس 

 ات اغتي ترذجـ م  إبداع ا قق  رجػاؿ امتلكػمف عبقراػة فػذة فػي اغ  ػمؿ علػا مبت ػا ـ غارػاغما إعجػاب اغرػاسا اغطمم 
 إْف ب دة مما بمـ أم ببراعة أذلمبمـ.

ع   ذػف ملػرج الإدمارد 5330" ترشا ان غجػائزة اغذػع ة اغذ باػة فػي ممرجػاف كػاف اغذػارمائي العمدة كازارمفاراؿ "
 ع  ف ؿ ممعؿ مذاعد الفابراس غمتشاريع.5339رشاح غجائزة ذازار اغ ررذاة الرارمافعا باإل افة إغا ت

*   *   * 
"ا م ػػم فػػالـ بمغاذػػي اذػػتعاد بػػ  اغملػػرج جرامػػةشػػارؾ آظف دالػػمف ببطمغػػة مكتابػػة ذػػارارام فػػالـ " 5339فػػي عػػاـ 

اغجداػدة". غػذغؾ مب ػرؼ اغرظػر  الجاؾ دارايع زلـ اغذارارام اغمتقف اغذي ذاد اغذػارما اغ ررذػاة ثبػؿ ظمػمر  ركػة "اغممجػة
" ذػجؿ عػػمدة ثماػػة إغػا ذػػارما ا ربعاراػػات. تػدمر أ ػػداث  ػػذا اغ ػالـ فػػي غالػػة ما ػػدة جرامػػةعػف  ػػمرة اغ ػػالـ اغملمرػةا فػػاف "

فقػػط علػػا امتػػداد عمػػاري ذػػاعات مػػف اغعاشػػرة مذػػاءن إغػػا اغذادذػػة مػػف  ػػباح اغاػػـم اغتػػاغي  اػػث تػػدمر تلػػؾ ا  ػػداث فػػي 
 دالؿ شقة رجؿ ملامرار اعاش في مدارة غامف اغ ررذاة. مكاف ما د تقرابان 

ار د اغ الـ ث ة لاؼ ارشب باف رجلافا تذتععر اغمماجمة بارمما با تماـ جمممر اغمشا داف مف بدااػة اغ ػالـ 
ف لػاؿ إغا رماات  دالؿ  ذا اغعاغـ اغم لؽ في اغشقة اغ ػالرة اغتػي تعػدج جػزءان مػف اغلعبػة ذاتمػا ماغتػي تتكشػؼ تػدراجاان مػ

إاػػراد أ ػػداث ممشػػا د معقػػدة مثعػػت فػػي زمػػف ذػػابؽ. العػػب آظف دالػػمف دمر اغرجػػؿ ا مؿ فػػي تلػػؾ اغمماجمػػة بشل ػػاة 
اغم ػػػامي اغشػػػمار شػػػارؿ دمرارػػػد أمػػػاـ ممكلػػػ  اغملاػػػمرار فراػػػدراؾ شػػػاباف تمرفاػػػؿ المارماػػػؿ بارػػػؾع اغػػػذي ا ػػػ ر  بر ػػػم 

ؼ اغمابذػػات  ػػمؿ مقتػػؿ ماغػػدي فراػػدراؾ   ػػؿ اثترفػػت اػػدا عشػػراف ذػػرة. ا ػػامؿ اغم ػػامي دمرارػػد طػػماؿ تلػػؾ اغلالػػة كشػػ
فراػدراؾ تلػػؾ اغجرامػة اغمرمعػػة؟ ...  ػؿ كػػاف فراػدراؾ رجػػان متشػائمان معرا ػػان مفاثػدان غ ػػس اغمذػؤمغاة ا لاثاػػة؟ ... أـ 
ح إرػػ  غػـػ ارتكػػب  ػػذ  اغجرامػػة با  ػػؿا  رػػ  ربمػػا كػػاف دمػػث ا لػػاؽ ماعػػاش فػػي عػػاغـ شػػاعري نراػػب؟ ... عػـػ اطػػر 

اغ ػػالـ بطراقػػة ناػػر مباشػػرة تذػػاؤظن  ػػمؿ  ػػدؼ مدمافػػ  اغم ػػامي دمرارػػد ر ذػػ    ػػؿ اب ػػث دمرارػػد عػػف اغ قاقػػة ماغعداغػػة 
فقػػط؟ ممػػا م اغذػػبب اغػػذي جعلػػ  اشػػعر شػػائان فشػػائان بعاط ػػة أبماػػة ر ػػم فراػػدراؾ؟ إشػػارات اذػػت ماـ كعاػػرة معداػػدة تتػػماغا 

ر ا مغػا ارتمػي اغكػابمس ماكتشػؼ دمرارػد اغ قاقػة ...  قاقػة ناػر لاؿ اغذاعات اغعماري ...  ممػ  بػزمغ لاػمط اغ جػ
 ...متارة تربط  ب رادراؾ إغا ا بد متمثعة. غكف ا مر اغمعار غلد شة  م أف  ذ  اغ قاقة تت مؿ إغا  لة

 بدأ ظممر آظف دالمف علا اغشاشة اغكبارة ار ذر تدراجاان لػاؿ اغتذػعاراات عرػدما ركجػز ا تمامػ  علػا مشػارا 
" غملرجػ  اغم  ػؿ الجػاؾ داػرايعا اغػدبج اغدماػةفي فػالـ " 5331ا عماؿ ماغتجارة مغـ اقؼ مجددان أماـ اغكامارا إظ عاـ 

مذػػػجؿ  ػػػذا اغ ػػػالـ اغتعػػػامف ا لاػػػر بػػػاف دالػػػمف ماغملػػػرج الداػػػرايع فػػػي ذلذػػػلة طمالػػػة بل ػػػت عماراػػػة أفػػػاـ راج ػػػة بكػػػؿ 
w اتشػكمؾ " لقػب باذـػاغػذي كػاف اُ  -ع جػاؾ داػرايالغذػارارام اغ ررذػي اغملرج مكاتػب ااغمقاااس. فقد تمثؼ تقرابان رشاط 
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فػي اغتاذػ  تػمفي تمثػؼ بعػد معارػاة طمالػة مػف مػرض لباػثا عـػ  - ماإلعػارةغما امتػازت بػ  أفامػ  مػف اغتشػماؽ  "فررذا
   .  0119مف آب 
الجػػمرج ذػػامرمفعا غعػػب فاػػ   " فػػالـ مػػف أفػػاـ اإلعػػارة ماغتشػػماؽ اغر ذػػاراة مرقػػمؿ عػػف رمااػػة غلكاتػػباغػػدبج اغدماػػة"

آظف دالمف دمر اغبطمغة بدمر طباب راجح متل ص با مراض اغرذػائاة ماغتمغاػد اػدعا جػاف را ااػر. مػ  أف اغػدكتمر 
جاف را اار ذائ  اغ ات مم تـر مغدا  عاادة تل  اة في برمكذؿا إظ أر  رجػؿ فاذػؽ ظ اتػمرع عػف لاارػة زمجتػ  

اغراجح مار ماذ  باغملذات م ااة اغتػرؼ اغتػي اعاشػما تتبػدؿ كلمػا فجػعة عرػدما اتلقػا كلما ذر ت غ  اغ ر ة. غكف عمل  
تمداػػدان باغقتػػؿ مػػف رجػػؿ مجمػػمؿ عػػف طراػػؽ اغمػػاتؼ البػػر  بعرػػ  "مػػذرب" مامػػدد  باظرتقػػاـ ثػػتانا عػـػ ارذػػؿ غػػ  دماػػة بمائػػة 

" نام ة كم تاح غ ؿ اغل ز فا امؿ اغطباب معرفػة اغتممػة اغممجمػة إغاػ  ماك تشػؼ بعرػ  مذػؤمؿ عػف  ػادعتي مفػاة "دبج
ارتكبممػػا بر ذػػ  مػػف دمف ث ػػد. اتمثػػؼ جػػاف را ااػػر عػػف اغجػػري مراء اغرذػػاء معػػف  اػػاة اغ ذػػؽ ماغ جػػمر ماعػػمد أدراجػػ  

 إغا زمجت  مأذرت  عـ ارتمي اغ الـ ب ار اغطراقة اغممغاممداة اغمعغمفة.
اغمػرة مػ  كمكبػة مػف رجػـم اغذػارما فػي  مغكف ك اؼ شػرؼ  ػذ  5331عاد آظف دالمف غلظممر عاراة في عاـ 

"ع غلملرجػة اغ ررذػاة اغقػدارة الأراػاس فػارداع اغتػي مئػة غالػة مغالػة مػ  ذػاممف ذػارما" الأم "مئػة غالػة مغالػةفالـ رائ  بعرػماف "
مػا  ػم "رذػاغة كتبت اغذارارام أا ان. ظُاعدج  ذا اغ الـ اغ راد برمع  عرفاران متقداران غ راعة اغذػارما بم ممممػا اغعػاـ بقػدر 

 ػػب" ممجمػػة مػػف الفػػارداع إغػػا اغذػػارما. مشػػارؾ آظف دالػػمف فػػي اغظمػػمر بمػػذا اغ ػػالـ مػػ  غ اػػؼ مػػف كبػػار رجػػـم اغشاشػػة 
اغ  ػػاة اغعػػاغمااف ك ػػامؼ شػػرؼا بمػػف فػػامـ الجػػاف بػػمؿ بلمرػػدمع مالكػػاتراف دمرػػمؼع مالجارػػا غمغػػم براجاػػداع مالرمبػػرت 

 دمرارمع منار ـ.  
ت مرؤا اغذارمائي اغعراؽ ماغمل ـر ذػاممف ذػارما الاػؤدي اغػدمر اغممعػؿ اغ ررذػي تركز ث ة اغ الـ علا ذكراا

اغقػػػدار ماشػػػاؿ باكػػػمغي اغػػػذي اذػػػتلدـ شػػػعران مذػػػتعاران أشػػػقر غػػػزـم اغشل ػػػاة اغتػػػي اجذػػػد اع  ػػػمؿ  ػػػراعة ا فػػػاـا 
 اغعاغماة. كما اعرض اغ الـ مقاط  ملتارة مف رمائ  مت ؼ اغذارما  -مذتعر ان بذغؾ تاراو متراث اغذارما 

اعػػاش ذػػاممف ذػػارما اغعػػري اغػػذي بلػػ  عامػػ  اغمئػػة فػػي ث ػػر فػػالر ازلػػر بذػػجات مثطػػ  تذكاراػػة عػػف كػػؿ مػػا 
امت ب لة غل ف اغذاب . مغكف عردما تبدأ ذاكػرة ذػاممف تلمرػ  فػي اذػترجاع ذكرااتػ  ممعرفتػ   ػمؿ اغذػارماا الجػع إغػا 

تع غتعمػؿ غداػ  كذػكرتارة تذػاعد  علػا إرعػاش ذاكرتػ  فامػا اذتلداـ طاغبة تدرس فف اغذارما تدعا كاماؿ الجػمغي ناااػ
اتعلػػؽ باغت ا ػػاؿ اغمممػػة فػػي عػػاغـ اغذػػارما مذغػػؾ مػػف لػػاؿ تػػدماف ما ظاتػػ  متذػػجاؿ مذكراتػػ  متجاربػػ  فػػي  ػػراعة 
ا فاـ مف جمةا متذرد علا مذامع  ث ص كؿ ا فػاـ اغتػي شػا دتما أم ثػرأت عرمػا مػف جمػة ألػرا. تتػردد كاماػؿ 

 زؿ ذاممف اغعجمز  داء  ذ  اغمممة كؿ اـم مرة ما دة مغ ترة تمتد علا "مئة ماـم ما د". علا مر
ام ي ذاممف معظـ أمثات  م   داق  اغرجـ اإلاطاغي اغشمار المارتشاللم ماذترمااريع. عـ اعتي غزاارة ذػاممف 

جػػاظن غمػػذا اغذػػارمائي ا ذػػطمري. عػػدد كباػػر مػػف أشػػمر اغممػػعات ماغممعلػػاف اغعػػاغمااف البشل ػػااتمـ اغ قاقاػػةع مفػػاءن  ما 
مت ػـػ ظئ ػػػة اغ رػػػاراف اغزائػػػراف أذػػػماء عداػػػدةا أمعػػػاؿ آظف دالػػػمف مالجػػػاف بػػػمؿ بلمرػػػدمع مالكػػػاتراف دمرػػػمؼع مالرمبػػػرت 

 دمرارمع مال اراذمف فمردع مالجارا غمغم براجاداع مالجاف ممرمع مالفاري آردافع منار ـ.
رمػا بق ػد اشئاف اغذاف اعتمف ظاغذارما اغركما اعتي غزاارة ذاممف بعض طاب  م بػة أم تقػداران غذػاممف ذػارما ما 

اغ  ػػػمؿ  علػػػا جػػػزء مػػػف عرمتػػػ  ظذػػػتعمار ا فػػػي إرجػػػاز مشػػػاراعمـ اغذػػػارمائاة اغمطلمبػػػة فػػػي مقػػػرراتمـ اغدراذػػػاةا أم 
مػػؿ اذػػت اغما فػػي ت قاػػؽ أ اممػـػ اغمذػػتقبلاة. اظمػػر بػػاف  ػػؤظء اغراشػػئاف شػػاب اػػدعا ماكػػا المػػاعام دامػػيع اغػػذي اع w
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كمذػػاعد مرػػتز ماطمػػح  ف ا ػػبح ملرجػػان ذػػارمائاان معرمفػػان . م ظ تم ػػي فتػػرة طمالػػة  تػػا ترشػػع عاثػػة نراماػػة بػػاف 
ماكا مكاماؿا اغتي تبدأ باعداد مكادة تذتطا  بمذػاطتما اغ  ػمؿ علػا عػرمة اغعجػمز ذػاممف فتذػتدعي أ ػد أ ػدثائما 

 عف اغباد غ ترة طمالة ماعتي غاطاغب ب ق  مف اغعرمة اغكبارة. غادجعي بعر  مف مرعة ذاممف اغشرعااف اغذي كاف نائبان 
" إغا ثذماف  ذكراػات ذػاممف ذػارما اغعجػمزا م اػاة اغجاػؿ اغ ػاعد ب اػث اػتـ ذػرد مئة غالة مغالةترقذـ  بكة "

ف إرتػاج اغطلبػة اغق تاف باغتمازي إغا أف تلتقاا في رقطة ما دة برمااة اغ الـ عردما العب اغعجمز ذاممف دمران في فالـ م
" فالـ رائ  اشب  في ث ت  مأ داع  " لمان" جماان أكعر مػف كمرػ  فالمػان ذػارمائاان تقلاػداان مكعرػ  مئة غالة مغالةاغشباب. إف "

" عمػػان معقػػدان عذػػاران علػػا مئػػة غالػػة مغالػػة لػـػ مػػف أ ػػاـ عبقػػري اغذػػارما اإلاطاغاػػة الفػػداراكم فاللارػػيعا م ػػذا مػػا اجعػػؿ "
شاؽ اغذارما. إف فكرة اغ الـ اغ رادة مرجمم  اغكبار مأذلمب إلراج  اغمتقف جعلػ  جػداران براػؿ ترشػاح غجػائزة اغ مـ غ ار ع

 . 5331اغدب اغذ بي  ف ؿ إلراج الأرااس فارداع مف ممرجاف برغاف اغذارمائي اغدمغي عاـ 
*   *   * 

ع اغتػػػي غعػػػب فامػػػا دالػػػمف دمر اغبطمغػػػة 5318" الذػػػ ابة رملاػػػةبعػػػد عاعػػػاف ذػػػرة تقرابػػػان علػػػا اغمذػػػر اة اغعاراػػػة "
فػػػي بطمغػػػة  5331ع  ػػػعد دالػػػمف لشػػػبة اغمذػػػرح غلمػػػرة اغعاغعػػػة عػػػاـ 5315" غاذػػػؼ إرمػػػا عػػػا رةالاغمذػػػر اة ا مغػػػا "

" غػ الإاراؾ إامارماؿ شمادتع علا مذرح "ماراري" بباراسا مشارك  في اغبطمغػة اغممعػؿ اغعراػؽ ت اارات مبمًمةمذر اة "
تشػػػراف ا مؿ  شػػػد كباػػػر مػػػف اغ رػػػاراف  9ثػػػد   ػػػر افتتػػػاح اغعػػػرض ا مؿ غمػػػذ  اغمذػػػر اة فػػػي الفررذػػػاس أمذػػػتارع. م 

مأ دثاء دالمفا بمف فامـ الإدماز فمالارع مالماراي دارؾع مالجاف بمؿ بلمردمع منار ـا باإل ػافة إغػا زمجتػ  الرمزاغػي 
 فاف برامفع. 

ع اغترتابػػات اغازمػػة غا ت ػػاؿ بعاػػد مػػااد تشػػراف اغعػػاريا أعػػدجت الرمزاغػػي 8مفػػي اغعػػرض اغذػػاب  ماغعاعػػاف فػػي 
دالػػمف اغما ػػد ماغذػػتاف مػػف دمف علمػػ ا مذغػػؾ بعػػد إذػػداؿ اغذػػتارة  اػػث بػػدأ اغجممػػمر بترداػػد غ ػػف "عاػػد مػػااد ذػػعاد .." 
ا ت اء بعاد مااد رجممـ اغم بمبا عـػ  ػعدت ابرتػ  الأرمشػكاع مابرػ  الآظف فاباػافع لشػبة اغمذػرح مثػدجما غماغػد ما باثػة 

ـج ط لاػ  إغػا  ػدر  غ تػرة مف  اغز مر بمذ  اغمراذبةا فلـ اتماغؾ دالمف ر ذ  مف ذرؼ دمػمع اغ ر ػة ماغ ػب ماغ رػاف م ػ
ؿ مػف أذػعد طمالة مذط ت  اؽ م تػاؼ منرػاء اغ  ػمر. مثػاؿ دالػمف ظ قػان عػف تلػؾ ا مذػاة  "غقػد كػاف  ػذا اظ ت ػا

 .ي ما دمت  اان ..((."... مذتبقا  ذ  اغذكرا اغجمالة معاغل ظات في  ااتي كلما
فػػي تلػػؾ اغ تػػرة شػػاعت أثاماػػؿ كعاػػرة عػػف اغلػػاؼ اغقػػائـ بػػاف دالػػمف مابرػػ  الأرتػػمريع مػػف زمجتػػ  اغذػػابقة الراتػػاغي 
دالػػمفع  ػػمؿ ث ػػاة ارتمػػاؾ الأرتػػمريع غعامػػة "آظف دالػػمف" اغتجاراػػة "آ.د" مػػف دمف إذف ماغػػد ا  اػػث رقػػؿ اغػػبعض عػػف 

اغماػػراث مأف عرمتػػ  كلمػػا ذػػتكمف مػػف ر ػػاب مغداػػ  مػػف الرمزاغػػي فػػاف بػػرامفعا غذػػاف دالػػمف أرػػ  ذػػا ـر الأرتػػمريع مػػف 
الآظف فاباافع مالأرمشكاع. مظشؾ بعف تمداان كمذا كاف غ  مث  كباػر علػا ر ػس الأرتػمريعا ل م ػان أف عػرمة دالػمف فػي 

 ذا اغممثػؼ تبػدؿ ظ قػان تلؾ اغ ترة كارت تقدر بذتة عشر ملامف امرم الأي أكعر مف عشراف ملامف دمظر تقرابانع. غكف 
 عردما عادت اغماا  إغا مجاراما باف ا ب مابر .

ع بر لة ث ارة إغا ممذكم تلباة غلدعمة اغممجمة إغا  مػف  ػداق  اغجرػراؿ 5331ثاـ آظف دالمف في ذغؾ اغعاـ ال
رظػػػران غلشػػػعباة ماغذااذػػػي الاغكذػػػردر غاباػػػدع مػػػف أجػػػؿ مؤازرتػػػ  فػػػي  ملتػػػ  اظرتلاباػػػة غمر ػػػب رئػػػاس اظت ػػػاد اغرمذػػػيا 

اغماذػػػعة اغتػػػي اتمتػػػ  بمػػػا دالػػػمف بػػػاف جممػػػمر اغذػػػارما اغرمذػػػي. ممعلػػػـم أف دالػػػمف اغػػػذي ارتمػػػي إغػػػا اغتاػػػار "اغػػػدا مغي" 
wاغذااذي كاف ثد تعرجض ظرتقاد شداد فاما ذبؽ بذػبب تعااػد  غلذااذػااف اغاماراػاف اغمتطػرفافا أمعػاؿ اغذااذػي اغ ررذػي 
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تربطػػ  بػػاغجرراؿ اغرمذػػي الاغكذػػردر غاباػػدعا مكارػػت اغرتاجػػةا مفقػػان ظعتقػػاد دالػػمفا  الجػػاف مػػاري غػػم بػػفع ماغ ػػداثة اغتػػي
 .5381" في ممرجاف كاف اغذارمائي ث ػجترااذتبعاد عرض فالم  "

ا متػرأس م ام ػات 5331اغجرراؿ الاغكذػردر غاباػدع اغػذي رشػح ر ذػ  غارتلابػات اغرئاذػاة فػي رمذػاا عػاـ 
ع مغعػػب دمران كباػػران فػػي اغتذػػماة اغذػػلماة اغتػػي أرمػػت تلػػؾ اغ ػػربا 5331-5331بػػاد   ػػمؿ اغ ػػرب اغشاشػػاراة ال

 . 0110راذاف  08ث ا ر ب  في  ادث ت طـ طائرة مرم اة تابعة غلقما اغجماة اغرمذاة في 
لاؿ زاػارة دالػمف غممذػكما ثػدجـ غػ  اغجرػراؿ الغاباػدعا اغػذي كػاف اعػرؼ مػدا مغػ  دالػمف بػاغكابا ثػدجـ غػ  كلبػاف 

" اذػػكي" اغذػػاباراة كمداػػة إعرابػػان عػػف امترارػػ  غ  ػػمر دالػػمف إغػػا رمذػػاا مػػف أجػػؿ تعااػػد  فػػي اظرتلابػػات مػػف ف ػػالة 
اغرئاذػػاةا متعباػػران عػػف إعجابػػ  اغكباػػر برجمػػ  اغ ررذػػي اغم  ػػؿ الآظف دالػػمفع. بػػاغطب  ثبػػؿ دالػػمف اغمداػػة بكػػؿ ذػػرمر 

 معة كاب  اغمدغلة. ما ط ب مع  اغكلباف في ر لة اغعمدة إغا فررذا غا ممما إغا مجم
مػػػف اغمعػػػرمؼ عػػػف دالػػػمف مغعػػػ  باغ امارػػػات ا غا ػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ معشػػػق  غلكػػػاب بشػػػكؿ لػػػاص. مفػػػي إ ػػػدا 
اغمقابات اغ   اةا أشار دالمف إغا اغلاؼ اغذي عار مػ  زمجتػ  الرمزاغػي فػاف بػرامفع ذات مػرة  ػمؿ اغكلبػاف اغلػذاف 

غرمع مف اغكاب ات ػؼ بممارتػ  فػي اغ ػاد مغداػ  نراػزة ثماػة ر ػم تلقا ما كمداة مف  داق  اغجرراؿ اغرمذي . فمذا ا
ثػػػرص اغطرائػػػد. غػػػذغؾ كػػػاف  ػػػذاف اغكلبػػػاف اقر ػػػاف ا رارػػػب اغممجػػػمدة فػػػي مزرعػػػة دالػػػمف اغ ػػػالرة بػػػػ "دمشػػػي" ماقممػػػاف 

مػف با  ار ا أمػاـ دالػمف. فعػار  رػؽ الرمزاغػيع اغتػي كارػت ع ػمان فػي إ ػدا جمعاػات اغرفػؽ بػاغ اماف ماذػتاءت جػدان 
 ذا اغت ػرؼ اغم شػي غلكلبػاف. فا ػطر دالػمف إلل ػاء ا مػر عرمػا بػعف  ػار اذػتاقظ فػي ذػاعات اغ جػر ا مغػا كػؿ 

 اـم "مف دمف أي تذمر" غادفف ا رارب اغتي ا طاد ا اغكلباف اغذابارااف ثبؿ اذتاقاظ الرمزاغيع. 
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(14) 
 

 االعـتـزال ... وعودة "كازانوفا" من جديد
 

تبػػدأ  -كػػػ الكازارمفػػاع  -إغػػا شاشػػة اغذػػارما إرمػػا تشػػب  "عػػمدة كازارمفػػا" إغػػا  ػػد بعاػػد. فػػدالمف  إف "عػػمدة دالػػمف"
... مبما أف اغ ف اجػري فػي عرمثػ ا غـػ اتماغػؾ ر ذػ  معػاد بعػد ذػرتاف مػف ظمػمر   اات  ببذاطة م  كؿ م امرة جدادة 

فػي غاشػارؾ فػي بطمغػة فػالـ " 5339فػي عػاـ  "ا عػادمئػة غالػة مغالػة مػ  ذػاممف ذػارمافي فالـ اغملرجة الأرااس فػارداع "
"ا إلػػراج البررػػارد  رػػري غا ػػيع. غكػػف ابػػدم أف عػػمدة دالػػمف إغػػا اغشاشػػة فػػي  ػػذا اغ ػػالـ غػـػ تذػػا ـ إظ فػػي اغلاػػؿ ماغرمػػار

 تد مر شعباة أفام  باف عشاؽ اغذارما.
اغ ررذػي البررػارد  رػري  ا أتا ػت اغ ر ػة  غل الذػمؼ ماغكاتػب5331" اغ ػادر فػي اغبمذػرةبعد فالمػ  اغتذػجالي "

"ا مذغػػؾ بعػػد أف تمكػػػف فػػي اغلاػػؿ ماغرمػػػارغا ػػيع مػػف أجػػؿ ت قاػػػؽ  لمػػ  فػػي ت ػػمار فػػػالـ رمائػػي طماػػؿ  مػػػؿ عرػػماف "
ب ػػعمبة مػػف اغ  ػػمؿ علػػا اغتمماػػؿ اغػػاـز غتر اػػذ مشػػرمع  اغذػػارمائي مأذػػرد أدمار اغبطمغػػة فػػي فالمػػ  غعػػدد مػػف رجػػـم 

. مغكف باغرنـ مف تمافر  ذ  اغشرمط اغمائمة إلرتاج عمؿ ذػارمائي ثػمي ممماػز اغذارما اغبارزاف بمف فامـ آظف دالمف
" فشػان ذراعػان علػا شػباؾ اغتػذاكرا مكػاف مػف أذػمأ مػا عر ػت  فػي اغلاػؿ ماغرمػاركارت اغرتاجة ناػر متمثعػة  ػاف فشػؿ "

ذػراعة غممرػة البررػارد  رػري غا ػيع اغشاشة اغكبارة في فررذا في اغتذعاراات. كما أف رمعاة  ػذا اغ ػالـ غـػ تػؤد إغػا رمااػة 
لػت أا ػان فػي لبػم رجمماػة بطػؿ اغ ػالـ آظف فػي اغلاػؿ ماغرمػارفي  راعة ا فاـ اغتػي بػدأ ا غتػم  فػي فػالـ " رمػا عجج "ا ما 

رمػا ماجػ  ارتقػادات ذػلباة غـػ اذػبؽ غمػا معاػؿ في اغلاػؿ ماغرمػاردالمف. ف الـ " " غـػ اذػجؿ إل اثػان تجاراػان مرمعػان ف ذػبا ما 
 ػػاف اعتبػػر  اغرقػػاد معػػاظن رممذجاػػان  ػػمؿ كا اػػة "عػػدـ"  ػػر   5339عر ػػ  ا مغػػي فػػي ممرجػػاف كػػاف اغذػػارمائي غػػدا 

 ا فاـ.
فػػاغ الـ اغػػذي اشػػترؾ فػػي كتابػػة ر ػػ  اغذػػارمائي كػػؿ مػػف الجػػاف بػػمؿ إرتػػمففع مالنماداغػػمب غػػمازاع اترػػامؿ مقػػدرة 

" علػػا معاغجػػة مم ػػمعات  ذاذػػة تتعلػػؽ بتقػػدـ اغذػػف ماغت ػػ  اة باغػػذات مناػػاب اغعاط ػػة ماإلغمػػاـ. غعػػب دالػػمف "اغ ػػبج
دمر اغبطمغػػة بشل ػػاة كاتػػب فررذػػي مرمػػمؽ اػػدعا اغكذػػردر اعتػػزؿ ممرػػة اغتػػعغاؼ متػػرؾ  ااتػػ  اغ ػػالبة فػػي بػػاراس 
مارتقؿ غلعاش م  زمجت  أرااف المارااف دراكمرع في مزرعة با دا بلدات اغمكذػاؾ ب عػان عػف  ػدمء اغػر س مرا ػة اغبػاؿ 

لب اغ ااة في اغعا مة اغ ررذاة. غكف ابدم أف اغكآبػة غـػ ت ػارؽ اغكذػردر بػاغرنـ مػف مػرمر عشػر ذػرمات بعادان عف  
علػػا  جرتػػ  إغػػا اغمكذػػاؾا ظذػػاما أف عاثاتػػ  اظجتماعاػػة فػػي مكػػاف إثامتػػ  اغجداػػد تقت ػػر علػػا تركابػػة نرابػػة مػػف 

فررذػػاة نرابػػة ا طػػمار تػػدعا ذػػمراا الغػػمراف  اغمعػػارؼ ما  ػػدثاء اغ ررذػػااف اغمقامػػاف فػػي اغمكذػػاؾا ممػػف باػػرمـ  ذػػادة
باكػػاؿع. عػـػ تػػعتي غزاارتػػ  ممعلػػة اإلنػػراء اغشػػمارة غػػمر الآرااػػؿ دممباذػػؿع مػػ  مرتجمػػا فالاػػب الكػػارؿ زاػػرمع فػػي م امغػػة 
غل  مؿ علا ممافقة اغكذردر مف أجػؿ اثتبػاس إ ػدا رماااتػ  اغشػمارة مرقلمػا إغػا اغشاشػة فػي فػالـ ذػارمائي تلعػب فاػ  
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فػػي اغمثػػت اغػػذي ا كػػر فاػػ  اغكذػػردر بػػذغؾ اغعػػرضا ظ تتػػردد غػػمر فػػي اغلجػػمء إغػػا "ذػػاح إنرائمػػا" غلم ػػمؿ إغػػا 
 دفما اغمرشمد فت امؿ اذػتماغة اغكذػردر اغػذي اذػتجاب غتمدد ػا. فػي تلػؾ ا عرػاء أا ػانا تػر مس أراػاف زمجػة اغكذػردر 

ي علػػـم اغجامغمجاػػا ماغػػزظزؿ اػػدعا كػػارغم اللػػافاار بمفػػماعا م ػػم فػػي عاثػػة  ػػب جارفػػة مػػ  با ػػث شػػاب متل ػػص فػػ
مكذػػاكي مػػف أ ػػؿ فررذػػي. تتشػػابؾ اغعاثػػات بػػاف تلػػؾ اغشل ػػاات اغ ررذػػاة اغتػػي م ػػا علػػا مجمد ػػا ر ػػم عشػػر 
ة ذرمات في اغمكذاؾ متزداد تعقادان م  تماغي أ داث اغ الـا في  اف ابدأ اغذكاف اغم لاػمف باظذػتعداد إلعػاف ارت ا ػ

 مذل ة.
كػاف مػػف اغمتمثػػ  غ ػالـ اغملػػرج البررػػارد  رػري غا ػػيع أف اظمػػر كعمػؿ ذػػارمائي فراػػد برمعػ ا غكػػف ا مػػر اغملاػػب 
غآلمػػاؿ أف اغ ػػالـ بػػدأ بطراقػػة جاػػدة معػػرض مشػػا د رائعػػة عػػف جمػػاؿ اغطباعػػة اغلابػػة فػػي اغمكذػػاؾ مأجمائمػػا اغمادئػػة. 

شد ارتبا  أم ا تماـ جمممر اغمشا داف ب اث باتػت اغشل ػاات مغكف ما إف بدأت ا  داث  تا تمثؼ تطمر ا بما ظا
ذػػط اة ممتكل ػػة فػػي عػػرض عاثاتمػػا مػػ  بع ػػما اغػػبعض. مػػف را اػػة عاراػػةا فػػاف تركابػػة اغ ػػالـ ظ تعاػػر اظ تمػػاـا بػػؿ 

ة ماغ بكػػ –اغمتعلقػػة باغكاتػػب مرفاثػػ   –متبػػدم ناػػر مرطقاػػة  اػػث تترقػػؿ ا  ػػداث بشػػكؿ متقطػػ  بػػاف اغ بكػػة اغرئاذػػاة 
 اغمتعلقة باظرت ا ة اغشعباة باف اغذكاف اغم لااف. –اغعارماة 

فػػي اغ شػػؿ اغم ػػاج  مناػػر اغمتمثػػ  غ المػػ   5338عػـػ تتمجػػت ذلذػػلة إل اثػػات دالػػمف علػػا شػػباؾ اغتػػذاكر عػػاـ 
 "ا مأعلف دالمف بعد  ذ  اغرتاجة اغملابة غآلماؿ عف رات  اعتزاؿ اغتمعاؿ. فر ة  ئالة"

اغػذي رػاؿ ترشػا ان غجػائزة ا مذػكار عػف  –غلملػرج البػاتراس غمكمرػتع  5338 ادر عاـ " اغفر ة  ئالةفالـ "
جمػ  بػاف آظف دالػمف مالجػاف بػمؿ بلمرػدمع بعػد عاعػاف ذػرة تقرابػان مػف ظممر مػا معػان فػي  –ع 5331" الاغذلراةفالم  "
تشػػماؽ اترػػامؿ ث ػػة فتػػاة تػػدعا " فػػالـ بمغاذػػي كمماػػدي مػػف أفػػاـ اإلعػػارة ماغفر ػػة  ػػئالةع. "5391" البمرذػػاغارمفػػالـ "

أغػػاس تمماذػػم الفاراذػػا بػػاراديع دللػػت اغذػػجف بتممػػة ذػػرثة اغذػػاارات عػـػ تػـػ إطػػاؽ ذػػرا ما بعػػد شػػمر مػػف مفػػاة ماغػػدتما 
اغتي تركت غما شػراطان تذػجالاان تلبر ػا فاػ  بعرمػا كارػت علػا عاثػة نراماػة بػرجلاف الدالػمف مبلمرػدمع مرػذ عشػراف ذػرة 

 ف مرمما  م ماغد أغاس اغ قاقي. غذغؾ غـ تعرؼ باغ بط م
بعػد أف تذػػتم  أغػاس إغػػا اعتػػراؼ أممػا اغممجػػمد علػػا شػراط اغتذػػجاؿا تبػػادر إغػا ذػػرثة ذػػاارة مترطلػؽ بمػػا إغػػا 
جرمب فررذا في م امغة اائذة غلععمر علا "ماغداما" اغم تملاف  تاجر اغذاارات غام براذاؾ الجػاف بػمؿ بلمرػدمعا مرجػؿ 

فارػاؿ الآظف دالػمفع. مػ  أف غاػم براذػاؾ مجمغاػاف فارػاؿ ل ػماف غػدمدافا إظ أرممػا ا ػطراف  ا عماؿ اغرػاجح جمغاػاف 
إغػػا ت ػػافر جممد مػػا ماغتعػػامف معػػان مػػف أجػػؿ إرقػػاذ أغػػاس اغتػػي ت ػػؿ إغاممػػا مفػػي أعر ػػا رجػػاؿ اغع ػػابات اغرمذػػاة  ف 

اغمافاػػا اغرمذػػاة. ظ تتمثػػؼ  ػػذ   ملاػػمف دمظر الػػصج  11اغذػػاارة اغتػػي ذػػرثتما ت تػػمي فػػي  ػػردمثما اغلل ػػي علػػا مبلػػ  
اغع ػػابات عػػف مطػػاردة أغػػاس بمػػدؼ اذػػترداد اغمبلػػ  اغممجػػمد فػػي اغذػػاارةا غكػػف اغمشػػكلة أف  ػػذ  اغذػػاارة تقػػ  فػػي اػػد 
اغم قؽ كػاراا الإاراػؾ دا ػمسع اغػذي اتػاب  جماػ  ت ركػات أفػراد اغمافاػا اغرمذػاة. مػف  ذػف  ػظ أغػاس أف غاػم براذػاؾ 

  مػف أفػراد اغقػمات اغ ررذػاة اغلا ػةا بارمػا كػاف جمغاػاف فارػاؿ الدالػمفع فػي اػـم مػف ا اػاـ غ ػان البلمردمع كاف في شػباب
م ترفػػان فػػي ذػػرثة اغمجػػم راتا مباغتػػاغي اتمتػػ  اغػػرجاف بكػػؿ مػػا الػػـز مػػف اغلبػػرة ماغ الػػة ماغػػد اء مػػف أجػػؿ درء لطػػر 

 اغمذل ة ماغت جار ماغعرؼ. أشرار اغمافاا اغرمذاة عف أغاس متبدأ ذلذلة مف اغمطاردات ماغمماجمات
غقػػد لػػاب أمػػؿ اغجممػػمر اغػػذي كػػاف فامػػا م ػػا تماثػػان ظجتمػػاع أغمػػ  بطلػػاف فػػي ا فػػاـ اغبمغاذػػاة بػػاغظممر معػػان 

ع. مغعػؿ اغذػبب 5391" البمرذػاغارمعلا اغشاشةا كما في تعامرمما اغذابؽ ماغراجح جدان في فالـ اغملرج الجاؾ دارايع "
w" غـ تتراذػب أبػدان مػ  اغمر لػة اغعمراػة اغتػي م ػؿ إغامػا فر ة  ئالةالا كشفع في فالـ " م أف مشا د اغعرؼ ماغ ركة 
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دالػػمف مالبلمرػػدمع بمػػا جعػػؿ أداء مػػا ناػػر مقرػػ  فػػي رظػػر اغجممػػمر مػػف جمػػةا ماذػػتماؾ اغجػػزء ا كبػػر مػػف اغ ػػالـ فػػي 
غعاثػة بػاف اغشل ػاات اغػعاث ت مار مشا د الا كشػفع  ػذ  بػدظن مػف اغتركاػز علػا ث ػة اغ ػالـ اغرئاذػاة اغمرتبطػة با

الاظبرة ماغماغداف اغم تمافع مف جمة عاراة. فاغجمممر كاف اتمث  اظذتمتاع بمشػا دة أداء تمعالػي اذػتعرائي فػي رمعتػ  
بػاراديعا بػدظن مػف متابعػة مشػا د اغعرػؼ ماغت جاػر اغعاداػة مرجػاؿ اغمافاػا  –بلمرػدم  –مف  ذا اغعاعي اغرجػممي الدالػمف 

ممطاردات اغذاارات اغعاداة متبادؿ إطاؽ اغرار باغطرؽ اغعاداػة أا ػان منار ػا مػف اغمشػا د اغمبتذغػة ماغمكػررة  اغتقلادااف
 في مئات ا فاـ اغبمغاذاة اغمماعلة.

مباغ عػػؿ مبعػػد  ػػذ  اغرتاجػػة اغملابػػة غآلمػػاؿا أعلػػف دالػػمف ثػػرار  اعتػػزاؿ اغتمعاػػؿا مجػػاء ذغػػؾ لػػاؿ مقابلػػة أجرا ػػا 
ا عـ أعاد دالمف اغتعكاد علا ثرار اعتزاؿ ممرػة اغتمعاػؿ اغذػارمائي فػي مقابلػة 5338آذار  1 غماري في مع  اغتل زامف ا

. غكػػف اغ ػػف اغػػذي اجػػري فػػي عرمثػػ  مرػػذ 5338آذار  51مماعلػػة مػػ  اغتل زاػػمف اغ ررذػػي بعػػد عػػدة أاػػاـا مباغت داػػد فػػي 
ع مغعػب دمر 0111" الاغممعلػمففػي بطمغػة فػالـ "أربعة عقمد جعل  اذتمر باغظممر مغم في أعماؿ مت رثةا  اث شارؾ 

ع عػـػ عػػاد غلظمػػمر مجػػددان 0119" الا ذػػػدع ماغ ػػالـ اغتل زاػػمري "0110" الفػػابام ممرتػػاؿاغبطمغػػة فػػي اغمذلذػػؿ اغتل زاػػمري "
 ع. 0118" الدأذتاراكس في ا مغمبااعلا اغشاشة اغكبارة في فالـ "

" اغػذي اترػامؿ مم ػمع اغذػارما اغممعلػمفرد باارع بعرػماف "ظمر دالمف في فالـ غلملرج البرترا 0111ف ي راذاف 
ماغتمعاؿ فػي  ػاف تركػز ث ػة اغ ػالـ علػا أبػرز رجػـم اغذػارما اغ ررذػاة اغػذاف العبػمف أدمران تجذػد شل ػااتمـ اغ قاقاػةا 

" اغممعلػمف"ما اجعؿ اغ الـ بشكؿ عاـ مبممان منام ان في متابعت  غمؤظء اغممعلاف بذلذلة مف اغق ص اغتػي تجعػؿ مػف 
عمػػان ممتعػػان بكػػؿ اغمقػػاااسا ظذػػاما فػػي اغل ظػػات اغتػػي التقػػي فامػػا اغممعلػػمف ببع ػػمـ اغػػبعض فػػي اغشػػارع عػػف طراػػؽ 
اغم ادفة ماتبادغمف اغتماثا  ماغعبػارات اغتذكاراػة مذػط اغمشػا رات ماغمشػكات اغتػي ظتر ػؾ تعػمر بػاف أبرػاء  ػذا اغمذػط 

 تدمر فاما بارمـ أم اغتي تذتمدفمـ. اغ ري م دا ا ثاماؿ ماإلشاعات اغتي 
إف اغملػػرج البرترارػػد بااػػرع معػػرمؼ فػػي فررذػػا بعفامػػ  اغتذػػجالاة ماغرمائاػػة اغتػػي تترػػامؿ اغجارػػب اغذػػلبي غلت ػػرر 

" فُاعػػدج عمػػان  جائاػػان اذػػلط مػػف لاغػػ  اغ ػػمء علػػا  ػػرمؼ اغزمػػاف اغممعلػػمفاغجرذػػي مأعػػر  علػػا اغمجتمػػ . أمػػا فالمػػ  "
 مذػػما اغتػػي امػػرج بمػػا اغ رػػارمف مذغػػؾ علػػا غذػػاف مجممعػػة مػػف رجػػـم اغذػػارما اغ ررذػػاة اغػػذاف اجذػػدمف مذػػعمد اغ اػػاة مر

شل ػػػااتمـ اغ قاقاػػػة فػػػي ا دمار اغمذػػػردة إغػػػامـ فػػػي اغ ػػػالـا بمػػػف فػػػامـ آظف دالػػػمف مالأردراػػػ  دمذػػػمغاا ع مالجػػػاف بااػػػر 
 مارااؿع مالكلمد راشع. 

ذاف تقػػػدجمت بمػػـػ اغذػػػف مارعكػػػاس ذغػػػؾ علػػػا ممرػػػتمـ مت ػػػاؤؿ " ظ اذػػػرد ث ػػػة عػػػف  اػػػاة اغممعلػػػاف اغػػػاغممعلػػػمف"
رما ُاعدج تكرامان متقداران غلذارما اغ ررذاة عمممان مغلممعلاف اغ ررذااف ب مرة لا ة.   رجمماتمـ م  اغزمف ف ذبا ما 

*   *   * 
بػاف آظف دالػمف  بعد ارتباط اذتمر أرب  عشرة ذرة مكاف عمرت  إرجاب الأرمشكاع مالآظف فاباافعا ارتمػت اغعاثػة

. غكػػػف الرمزاغػػػيع تابعػػػت  ااتمػػػا بشػػػكؿ طباعػػػي مذػػػارعت 0115مالرمزاغػػػي فػػػاف بػػػرامفع بػػػاعاف اغطػػػاؽ فػػػي  ػػػاؼ 
بػاغزماج مػػف الآظفع آلػػر الآظف أفلالػػمعا م ػػم مػف أكبػػر تجػػار اغرظػػارات اغطباػػة ماغشمذػاة. مفػػي مقابلػػة  ػػ  اة أجراػػت 

  ػذا شػعرما اغلػاصرمزاغػيع مزماجمػا اغ ػمري  برجػؿ آلػر بقمغػ   "م  دالمف في فترة ظ قة علؽ فاما علا طاث  مػف ال
امػػداما رجػػؿ ظمػػرأة   أف داػػة امكػػف عمػػف .. غقػػد أ ػػداتما أ اغػػذي تمرطػػت فاػػ  م ػػل ةأرفػػض اغتعلاػػؽ علػػا زماج اغ ...

w ."تمارذما كما تشاء أفة في م ي  رج  ... اذتعادت  راتماغقد . .. اظر  اؿ
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مان بعدـ اظذتقرارا إظ أرما تماػزت بعاثتػاف رئاذػاتاف. كارػت اغعاثػة ا مغػا م  أف عاثات دالمف اتذمت عمم 
مرمما م  اغرجمة اغرا لة الرممي شراادرع اغتي ارتبطت ب  بعاثة مماػزة علػا اغ ػعاداف اغممرػي ماغعػاط يا أمػا اغعاراػة 

مغكػف مػف دمف ارتبػاط رذػمي.  5380مغ ااػة  5318فقد تمطدت م  اغممعلة الماراي دارؾع ماذتمرت غ ترة طمالػة مػف 
علا رقاض ذغػؾا فػاف اغػزمجتاف الراتػاغي دالػمفع مالرمزاغػي فػاف بػرامفع اغلتػاف ُرزؽ مرممػا با ط ػاؿ غـػ تتمكرػا مػف فمـػ 
متلباة ا تااجات شل ات  اغ عبة اغتي ا عب إر اؤ ا. مغكف ب ذػب اعتػراؼ دالػمفا فػاف ممرتػ  اغ راػة  ػي اغ ػب 

ت اغذػػارما ا مغماػػة فػػي جماػػ  شػػؤمف  ااتػػ . م ػػرجح ذات مػػرة فػػي مقابلػػة  ػػ  اة بعرػػ  اغ قاقػػي باغرذػػبة غػػ   اػػث ا تلػػ
فاباػافعا أمػا إذا التار ػا بر ذػ  فلػف اتػردد فػي مذػاعدت . مثػاؿ  –اعشؽ اغتمعاؿ غكر  غف ا رض ممرت  علػا ابرػ  الآظف 

ردان مػػػف أفػػػراد اغشػػػرطة راكبػػػي فػػي تلػػػؾ اغمقابلػػػة إرػػػ  عرػػدما كػػػاف  ػػػ اران بعمػػػر ابرػػػ ا كػػاف اتمرػػػا أف ا ػػػبح فػػػي كبػػػر  فػػ
اغدراجات اغراراػة ... فقػد اعتػاد مشػا دة اعرػاف مػف شػرطة اغػدراجات كػؿ  ػباح ممذػاء اعبػراف اغطراػؽ أمػاـ مرػزؿ ذماػ  
بػػاغتبري فػػي "بػػمرغ ظراػػف". ممػػف  ػػذا اغمرطلػػؽا ظ ا ػػامؿ دالػػمف أبػػدان أف ا ػػدد أم ارذػـػ مذػػتقبان لا ػػان  برائػػ ا  رػػ  

 ب ااتمـ اغلا ة بمـ.  ظاؤمف بربط ممرت 
 اػػػاتي ا ت ػػػدث اغػػػرجـ اغ ررذػػػي اغعراػػػؽ عػػػف ر ذػػػ  ثػػػائان  "إف 0110فػػػي مقابلػػػة أجراػػػت مػػػ  آظف دالػػػمف عػػػاـ 

اغممراػػة راج ػػة جػػدان علػػا عكػػس  اػػاتي اغشل ػػاة .. كػػؿ إرذػػاف غػػ  م اذػػف ممذػػامئ ... مغعػػؿ أف ػػؿ م اذػػري  ػػي 
فامػا  ان رة آظف دالػمف اتعااشػمف فػي داللػي ماتشػاجرمف دائمػ راؾ عشػ .. عرا رجؿ معقدف أرري أعرؼ ما ي مذامئي ..

 .".. م ؤظء  ـ م در ا  زاف اغدائمة اغتي ت ا رري مت تؾ بي مف اغدالؿ(. بارمـ  اغ رمف ماغقاذيا اغلطاؼ ماغ ظ
 ان أبقػا  اػػ أفمػا أراػػد   ػم  كػؿ. م ..مالفاباػافع  مػػا م ػمر كػؿ  اػػاتي اآلف عرمشػكاأالمت ػدث دالػمف عػػف أمظد   "

م ػم  ان مريع فشػيء آلػر  رػ  أ ػبح راشػدتأما الأر .فقداف ا ب ب دمةاتذبب غمما ممتي  أف تا اكبراا  رري ظ أراد 
 تشػعر  باغكممغػػة" مبتذػمان  رمػا جػػد"كلمػة ." أمػا عػف   اداػػ  الغاػؼع مالغػمعا أبرػاء الأرتػػمريعا فقػد رفػض دالػمف رجػؿ رائػ 
 ان العبػمف معػ ا ..مػمتممريع اآلف بعمر عمممػا معتأبراء الأر"غقد أ بح . .. "أمظدي"ا  ؿ مراداة أ  اد  بكلمة مثاؿ إر  

علػػا أ  ػػاد  أم أمظد   علاػػة ت  اغذػػلطغ اػػاب  ذػػرت  إل ػػاء  دالػػمفظ ا ػػامؿ م " كػػعلمة فػػي عائلػػة ما ػػدة.ان مالرجػػمف معػػ
ذي دمػػػر ربػػػاط اغعائلػػػة غكػػػف اغػػػزمف ت اػػػرا ماغقػػػارمف أ ػػػبح اقػػػؼ بػػػاف ا  ػػػؿ ما برػػػاء.. اغقػػػارمف  ػػػم اغػػػ اناغذػػػت متذػػػلط"

 .ان"ا مرمباة اغذي طاغما كاف مقدذ
ا معلػػؽ علػػا ذغػػؾ علػػا إغ ػاء اغلدمػػة اغعذػػكراة اإلغزاماػػة اغتػي كارػػت تجعػػؿ مػػف ا مظد رجػاظن دالػػمف ر ت ذجػػ كمػا
 ...ساظعتمػاد علػا اغػر اغ قاقاة.. تعلمت مف اغ اػاة اغعذػكراة اغرظػاـ ماظ تػراـ م أذرتي مجدت في اغجاش بقمغ   "غقد 

... يغـػ تػرعكس ثذػمة اغجػاش إظ غامرػة مرممارذػاة علػا شل ػات أداف غلجاش بكؿ ما  ققت  في  اػاتي مػف رجا ػات.
 ."...علا اغشاشة ان رنـ كؿ اغم شاة اغتي كرت أظمر بما أ اار

فقػد  مػذ بلػ  ذػف اغذػابعة عشػرة.الأرتػمريع بػدأت لافػاتي مػ  الأرتػمريع ثػاؿ  "لافاتػ  مػ  ابرػ  اغبكػر معف 
تلػؾ  فػي رفػض اغلدمػة اغعذػكراةا مرفػض كػؿ اغمشػارا  اغتػي طر تمػا علاػ . عرػدما كرػت ..اغدراذةمتابعة ض رف

رتاجة ار  اغرا أرا مأم  اغتي كػاف اعػاش معمػا  ان كاف معقدشابان مذتمتران. في اغجاشا م م كاف  ان كرت جردا ااغذف
اغػػعمف س مجػػرد ابػػف الآظف دالػػمفع. غكرػػ  دفػػ  مري دالػػمفع مغػػاتػػرأرػػ  الأاعبػػت غر ذػػ  مغكػػؿ اغعػػاغـ  أفمكػػاف ا ػػامؿ 

w ."آظف دالمف عا  ف اغجما  اذت لما كمر  الابفان ناغا
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أمتلػؾ كػؿ اغمما ػب إظ بػعرري مػرة ذات أ ػدثائي "ألبررػي أ ػد مأشار دالمف إغا اغذػعادة ماغ ػزف فػي  ااتػ  بقمغػ   
.. أمػػا  اغمراعاػػة غاذػػت مبرمجػػة غلذػػعادة ماغ ػػرحجارػػاتي  أفرػػ  كػػاف علػػا  ػػؽ. أعتقػػد أ بمػػرارة عتػػرؼأ. .. مم بػػة اغذػػعادة

ا مجاد ماغرجا ات اغتي أ رزتما طماؿ أربعاف عاما مف  ااتي اغذارمائاة فػا عاثػة غمػا باغذػعادة  اغرجػاح  ػم طراقػة مػا 
أعػػاش ذػػعادتي اغلا ػػة " تعػػاساغرظػػر إغػػا ر ذػػ  كرجػػؿ غكػػف رنػـػ ذغػػؾ رفػػض دالػػمف ." فػػي إعػػاف اغ ػػداد علػػا اغذػػعادة

غقد تعلمت مالتبرت كؿ شيء م  لت علػا كػؿ شػيءا غكػف اغذػعادة اغ قاقاػة . راقتي اغلا ةا م ذا ذر أذراريعلا ط
 .تكمف في اغعطاء"

اغمجتمػػػ  اغمػػدري بعػػػد  إغػػاأداػػف غلرذػػػاء بكػػؿ مػػػا أرػػا علاػػػ . اغمػػرأة  ػػػي اغتػػي أدللترػػػي "اقػػػمؿ  أمػػا عػػػف اغرذػػاءا ف
عػف  بػي غلرذػاء. مكػؿ ا مجػاد اغتػي  ػرعتما فػي  ثػؼ اممػان لرمجي مف اغجاش. أرػا رجػؿ رممارذػي بطباعتػي مغـػ أتم 

 ااتي كارت  داة غعامف اغمرأة اغتي كرت أ بما. ذماء كارت  ذ  اغمرأة الرمزاغيع أم الماػرايع أم الراتػاغيع.. أم الرممػي 
.. كرػػت أذػػتمات  ظمػػر فػػي أ ذػػف  ػػاظتي علػػا اغشاشػػةا أم علػػا شاشػػة . شػػراادرع اغتػػي كارػػت أجمػػؿ رذػػاء  اػػاتي

.. ممػا  أبمػر  بابتػي أف.. كػاف  ػدفي مػف اغرجػاح  فػي عاػمف اغمػرأة اغتػي أ ػب مراج ػان  أبػدم ثماػان  أف ااةا مف أجػؿ اغ
 ."اآلف أا ان  إغاأزاؿ  كذا 

*   *   * 
عا عػػاد غالعػػب دمر اغبطمغػػة عػػاـ 0111" الاغممعلػػمفبعػػد ناػػاب اذػػتمر ذػػرتاف مػػف ظمػػمر آظف دالػػمف فػػي فػػالـ "

مذلذػػؿ تل زاػػمري بمغاذػػي مشػػمؽ  افػػؿ باغم ػػامرات مالا كشػػفع مؤغػػؼ مػػف عػػاث  لقػػات مغكػػف  ػػذ  اغمػػرة فػػي  0110
ع  رقػػػان عػػػف TF1". ثػػػاـ بػػػالراج اغ لقػػػات اغػػػعاث اللمذػػػا  برااػػػرمع غ ػػػاغح اغتل زاػػػمف اغ ررذػػػي الفػػػابام ممرتػػػاؿبعرػػػماف "

رعػان جػدان فػي تجذػاد شل ػاة اغبطػؿ اغعاعاة اغرمائاة غلكاتػب الجػاف كلػمد إاذػمع "عاعاػة مرذػالاا". كػاف دالػمف متعغقػان ممق
م ػم مػف ذػكاف مرذػػالاا إظ أف أ ػل  اعػمد إغػا عائلػة إاطاغاػػة  -اغػذي  مػؿ عرػماف اغمذلذػػؿ اذػم   -الفػابام ممرتػاؿع 

ممػػاجرة. اذػػتعرض اغمذلذػػؿ جمػػمد م ػػتش اغشػػرطة فػػابام ممرتػػاؿ غمكاف ػػة اغ ذػػاد ماغعر ػػراة ماغجػػرائـ اغمت شػػاة كاغمبػػاء 
اغتي اعشقما فابام ممرتاؿ بػاغرنـ مػف  ػذ  اغذػلباات اغتػي ترمػي بظاغمػا اغقاتمػة علػا  ااتػ  م اػاة  في مرذالااا اغمدارة

 ذكاف اغمدارة. 
تعػػػػامف دالػػػػمف مػػػػرة عاراػػػػة مػػػػ  اغملػػػػرج اللمذػػػػا  برااػػػػرمع فػػػػي فػػػػالـ تل زاػػػػمري جداػػػػد معاػػػػر م افػػػػؿ  0119مفػػػػي 

ابرػة آظف دالػمف فػي  –ـ اغتل زاػمري الأرمشػكا دالػمفع ". اشػترؾ مػ  دالػمف فػي بطمغػة  ػذا اغ ػالا ذػػدباغم امرات بعرماف "
مالأمرراا ممتيع. تدمر أ داث اغ الـ في إفراقاا في لمذػاراات اغقػرف اغعشػراف لػاؿ  ػرب  -أمؿ دمر غما أماـ ماغد ا 

اػت الآظف ثبائؿ "اغماممام" غار د ث ة اغ داثة اغتي ترمم باف باتراشاا بمغات اغ  ارة الأرمشكا دالمفعا ابرة جػمف بمغ
دالمفعا م"أذػد" ثامت باتراشاا بتربات  مذ كػاف شػبان  ػ اران. ممػف اغمعػرمؼ أف دالػمف  ػمجر  ػذا اغ ػالـ إر ػاءن ظبرتػ  

 " إر اءن ظبر  الأرتمريع.زمرماغ  ارة الأرمشكاع اغتي كارت في رباعما اغعاغث عشرا كما فعؿ ذابقان في ت مار فالـ "
جد جمممر  فػي اغمذػرح ماغشاشػة اغ ػ ارة ظ فػي اغشاشػة اغكباػرة اغتػي اثتػرف ابدم أف دالمف في تلؾ اغ ترة م 

فرارػؾ بما  كعر مف أربعة عقمد مف اغزمف. فقد عاد غلظمػمر فػي مذلذػؿ تل زاػمري بمغاذػي مشػمؽ جداػد بعرػماف "
 تػرة طمالػة " غلملرج الباتراػؾ جامػافعا مغكػف  ػذ  اغمػرة باغتعػامف مػ  الماػراي دارؾع اغتػي نابػت عػف اغشاشػة غرا ا

إعر تعر ما غ ادث ذاارة لطار أدا إغا إ ابتما إ ابات بلا ة فاعتزغت اغتمعاؿ عـ عادت غلظممر مرات ثلالة 
في اغتذعارااتا عـ ظمرت ألاران أماـ دالػمف فػي  ػذا اغمذلذػؿ اغتل زاػمري اغػذي شػارؾ دالػمف فػي إرتاجػ  مبطمغتػ  

اغػذي  –اغعاراة في اغتل زامف اغ ررذي بشل اة فرارؾ را ػا علا اغقراة  0111م  0119باغ لقات اغمعرم ة باف  w
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" ث ػة اغشػرطي فرارػؾ را ػا". ار ػد مذلذػؿ "فػابام ممرتػاؿاتلذ  اغمذلذؿ كعرماف غػ ا كمػا فػي اغمذلذػؿ اغذػابؽ "
ذػرة علػا مجػمد  فػي اغمر ػا. اتماجػ  فرارػؾ را ػا  01اغذري فرارؾ را ا الدالمفع اغذي اعمد إغا باراس بعػد مػرمر 

اراس م  رئاس إ دا اغع ابات اغلطارة اغمعرمؼ باذـ رمربرت غمجاا مابر  مكذاـ اغلػذاف ار ػداف مكافػعة في ب
 غقتؿ فرارؾ را ا.

عرض مذرح "ماغتر راد" في اغجمعاة اغذارمائاة اغتابعة غمركز "غاركمغف" فػي راماػمرؾ تظػا رة أفػاـ  0119مفي 
دالػػػمف"ا مذغػػػؾ باغتعػػػامف مػػػ  اغم طػػػة اغلامذػػػة فػػػي اغتل زاػػػمف  آظف دالػػػمف ت ػػػت عرػػػماف "رجػػػؿ فػػػي اغظػػػؿ  أفػػػاـ آظف

اغ ررذي ماغمكتب اغذارمائي في مزارة اغلارجاة اغ ررذاة. غقد كارت  ذ  اغتظػا رة اغذػارمائاة تكرامػان لا ػان غلػرجـ اغكباػر 
علػػا اغذػػارما اغ ررذػػاة  ماغعراػػؽ آظف دالػػمف متعباػػران عػػف تقػػدار اغذػػارما ا مراكاػػة غعطػػاءات دالػػمف اغ راػػة مأعػػر  اغكباػػر

 ب مرة لا ة ماغذارما ا مرمباة عمممان. 
رمػا  ػذ  اغمػرة فػي  0111عاد دالمف غلتعامف مػ   بابتػ  اغذػابقة مزمالتػ  فػي اغتمعاػؿ الماػراي دارؾع فػي أالػمؿ  ما 

ت " اثتباذػػان عػػف رمااػػة غلكاتػػب ا مراكػػي الرمبػػرت جػػامس ماغػػرع ماذػػتمر طراػػؽ ماداذػػمفعمػػؿ مذػػر ي بعرػػماف "علػػا 
اغتمرارات علا  ذ  اغمذػر اة اغتػي ثامػت بالراجمػا الآف بمرجػماع إغػا أف جػرا عر ػما ألاػران فػي  شػمر كػارمف اغعػاري 

علا مذرح "ماراري" في باراس. مثد شكلت تلؾ اغمذػر اة فر ػة غػدالمف كػي اعػرض لاغمػا مبكػؿ رثػة جاربػان  0119
اغكباػرة. مظبػػد مػف اإلشػػارة إغػا أف  ػذ  اغرمااػػة ثػد جػػرا  مػف معاراتػ  اغشل ػػاة اغتػي طاغمػا تجرػػب ترامغمػا علػػا اغشاشػة

فػي فػػالـ ذػػارمائي رػاجح جػػدان مػػف إلػراج الكلارػػت إاذػػتممدع مبطمغتػ  أا ػػانا بارمػػا  5331رقلمػا إغػػا اغشاشػة اغكباػػرة عػػاـ 
مر ". اتم ػػجذػػمر مقاطعػػة ماداذػػمفغعبػػت الماراػػؿ ذػػترابع دمر اغبطلػػة أمػػاـ الإاذػػتممدع فػػي اغ ػػالـ اغػػذي  مػػؿ عرػػماف "

 إغػاتقػمد  لطػا   بػاف ربجػة باػت مم ػمر عػابر فػي ن لػة مػف اغػزمفا ةث ة  ػب مذػت المم مع  ذ  اغمذر اة  مؿ 
 .طراقما

" غػـػ تشػكؿ آلػػر عمػػؿ مذػػر ي مػف أداء دالػػمف. فقػػد غعػب ثبلمػػا فػػي تشػػراف طراػؽ ماداذػػمفغكػف مذػػر اة "علػػا 
" باظشػػتراؾ مػػ  اغممعلػػة الأذػػتراد فالػػمفع رمذػػاةجبػػاؿ دمر اغبطمغػػة فػػي مذػػر اة اغمؤغػػؼ الإاراػػؾ أذػػترمع " 0111ا مؿ 

عػػرض علػػا مذػػرح "مػػاراري" فػػي بػػاراس ثبػػؿ عر ػػما فػػي جراػػؼ بذماذػػرا فػػي آذار  511مثػػد ذػػجلت  ػػذ  اغمذػػر اة 
 مفي بلجاكا عـ في ممذكم في شمر راذاف مف اغعاـ ذات  علا مذرح "مااكمفذكي". 0111

رمػا ممعػػؿ ذػػارمائيا غػػذغؾ فػػاف معػف ظمػػمر  فػػي تلػػؾ ا عمػاؿ اغمذػػر اة ثػػاؿ دالػػمف   "أرػا غذػػت ممػػعان مذػػر اان ما 
معػؿ اغذػارمائي فػا اتطلب مر  ا مر اغدراذةا أما اغماغعمؿ اغمذر ي اشكؿ ت داان كباران باغرذبة غي. فاغممعؿ اغمذر ي 

ذا كاف  رػاؾ باغ عػؿ معمػد غتعلػاـ اغتمعاػؿ اغذػارمائي فػاف اغ اػاة  ػي ذغػؾ اغ اجة غ   معمػد ... فػػ الجػاف غدراذة كمذ . ما 
 نابافع أم البارت ظركذترع أم أرا .. غـ رتعلـ اغتمعاؿ أماـ اغكامارا."

ع إلػػراج الجػػاف 0118" العػػدم اغشػػعب رثػـػ ما ػػدمظبػػد مػػف اإلشػػارة فػػي  ػػذا اغذػػااؽ إغػػا أف فػػالـ اغذػػارة اغذاتاػػة "
جػػاؾ ماذػرافعا كػػاف با  ػػؿ فررذػما راشػػا ع مبطمغػػة الفرذػرت كاذػػاؿع اغػػذي جذجػد شل ػػاة اغذػػ اح اغ ررذػي اغشػػمار ال

مشػػرمعان لطػػػط غت ػػػمار  الجػػاف غػػػمؾ نػػػمداردع مػػ  آظف دالػػػمف مالجػػػاف بػػمؿ بلمرػػػدمع فػػػي رمااػػة اغذػػػبعاراات. مثػػػد ثػػػاـ 
 الباتراؾ ممداارمع مالماشاؿ أمدااردع مالفالاب ظبرمع بكتابة ذارارام مشرمع اغ الـ اغذي غـ اًر اغ مء.

*   *   * w
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أف ابا  جاربان مف مجممعت  اغ ػلمة مػف ا عمػاؿ  0119ف في تشراف ا مؿ في لطمة م اجئة ثرر آظف دالم 
كػػاف ا مذػـػ فػػي تػػاراو اغذػػارما اُ مرمباػػة أرػػ   اغ راػػة فػػي إ ػػدا  ػػاظت اغمػػزاد اغعلرػػي ببػػاراس. مأم ػػح اغممعػػؿ اغػػذي

 ا  ؿ أف ا  ر عرمت  م م علا ثاد اغ ااة مف أف اترازع علاما اغمرعة بعد ر ال . 
غم ة مف اغرذـ اغتجراديا م  مظة بشكؿ جادا متعمد إغا فتػرة اغلمذػاراات مػف اغقػرف  11اغمزاد مُعر ت في 

ملاػػػمف دمظر أمراكػػػي. مأغمبػػػت غم ػػػات كػػػاف  50اغعشػػراف. مرظػػػران غشػػػمرة ماغػػػؾ اغلم ػػػاتا فقػػػد تجػػػامزت   ػػالة اغمػػػزاد 
ناػػر اغمذػػماة ماغتػػي اعػػمد تارالمػػا إغػػا  دالػػمف ثػػد اثترا ػػا علػػا مػػرج اغذػػرافا ا ذػػعار فػػي اغمػػزاد. فلم ػػة البااػػر ذػػمظجع

أغػؼ دمظر. أمػا اغقطعػة  391ا باعت بعكعر مف ملامف دمظرا بارما تـ با  غم ػة "اغعائلػة" غػػ الكاراػؿ آبػؿع بمبلػ  5311
غلرذػػاـ الجػػاف بػػمؿ رامباػػؿع بعرػػماف "مادي  5311ا نلػػا ذػػعران فػػي اغمػػزاد فكارػػت غم ػػة كباػػرة اعػػمد تارالمػػا إغػػا عػػاـ 

متـ باعما بملاػمف دمظر مربػ  اغملاػمف. مثػد أفػاد مػدار اغمػزاد الأررػم كمرراػت دم ذػارت ذػارع أف اغمػزاد  قػؽ  اغع افار"
رجا ػػان كباػػرانا مأف اغلم ػػات كارػػت رػػادرة مجمالػػة متػـػ باعمػػا إغػػا شػػراة فػػي اغ ػػاف مفرػػزماا ماغمظاػػات اغمت ػػدة مأمرمبػػػا 

 باإل افة إغا بعض اغمتا ؼ في شماؿ أمرمبا. 
لمفا اغذي بلػ  اغعاراػة ماغذػبعاف غػدا باػ  تلػؾ اغلم ػاتا إرػ  ا  ػؿ تذػماة   ػر عرمتػ  بارمػا  ػم علػا مثاؿ دا

ثاػػد اغ اػػاة  رػػ  ا تقػػر عملاػػات اغباػػ  اغمعتػػادة بعػػد اغمفػػاة لػػاؿ ت ػػ اة اإلرث. مثػػد جػػاء إغػػا  ػػاغة اغمػػزاد مب ػػ بت  
ا. غكػف تلػؾ اغلم ػات غـػ تشػكؿ ذػما جػزء بذػاط مػف ذرةا إلغقاء رظرة ألارة علا غم ات  ثبؿ باعمػ 59ابرت  الأرمشكاعا 

مجممعة  لمة مف اغلم ات اغتػي تػزاف جػدراف مرزغاػ  اغ ػالراف فػي فررذػا مذماذػراا ماغتػي دأب علػا اثترائمػا مرػذ أف 
اشػػترا فػػي ذػػتاراات اغقػػرف اغما ػػي تلطاطػػان غل رػػاف الماكػػم ذػػبادارمع مػػف  ػػاغة "ذػػمذباز" اغلردراػػة غلمػػزاد. كمػػا ت ػـػ 

  المف أعماظن غػ الفاف كمخع مالدااكرماع مالبمناتيع منار ـ.مجممعة د
*   *   * 

فػػي تشػػراف ا مؿ اغػػدمغي مػػراكش اغذػػارمائي علػػا  ػػامش اغػػدمرة اغعاغعػػة غممرجػػاف دالػػمف فػػي رػػدمة  ػػ  اة عقػػد ا 
ارام ا ظػػا . ماشػػترط غمػػذ  اغعػػمدة تػػمفار ذػػار0111عػػف إمكاراػػة عمدتػػ  إغػػا اغذػػارما بعػػد اعتزاغػػ  مرػػذ عػػاـ أعلػػف  0119

تلقػػػا عر ػػػان مممػػػان مأم ػػػح دالػػػمف أرػػػ  إذا  بمما ػػػ ات اذػػػتعرائاةا مملػػػرج ذػػػارمائي اراذػػػب ك اءاتػػػ  متجربتػػػ  اغمتراكمػػػة.
أم اغػػرفضا  ػػمؿ إمكاراػػة اغقبػػمؿ  ان فػػالـ ذػػارمائيا فذػػامعف اغت كاػػر أكعػػر مػػف مػػرة ثبػػؿ أف اتلػػذ ثػػرار ت ػػمار لمشػػاركة فػػي غ

 ان رج اغػػذي ذػػارجز اغ ػػالـ. م ػػرح دالػػمف بعرػػ  ناػػر رػػادـ علػػا اعتزاغػػ  اغذػػارماا مشػػار ذػػماء تعلػػؽ ا مػػر باغذػػارارام أم بػػاغمل
 ان ارتعاشػ ان فػي اغمثػت ذاتػ  تشػمد  اغاػإظ أرما أف ما تقدم  اغذارما اغ ررذاة في اغمثت اغرا ف ظ اراذب ذمث  ممؤ ات ا  إغا

بذغؾا كما أكػد فػي اغذػااؽ ذاتػ  أرػ   اظغتزاـاعت   اؼ أر   اف أعلف اعتزاغ  اغذارما غـ ا دؽ أ د أف باذتطأ. م ان مل مظ
 عف رنبت  في اعتزاؿ اغعمؿ اغ ري في مجاغي اغتل زامف ماغمذرح. ان غـ اعلف أبد

مباغ عؿ مبعد لمس ذرمات تقرابان مف ت راح دالمف في ممرجاف مراكش اغذارمائي اغدمغي اغعاغث  ػمؿ إمكاراػة 
بشل ػػاة  0118دالػػمف   ػػمران جداػػدان علػػا اغشاشػػة اغ  ػػاة فػػي عػػاـ ظمػػمر  مجػػددان فػػي عمػػؿ ذػػارمائيا ذػػجؿ آظف 

 "ا إلراج الفرادراؾ فمراذتاارع مالتمماس ظر مافع. دأذتاراكس في ا مغمبااامغامس ثا ر في فالـ بعرماف "
تشػػػترؾ اغشل ػػػاتاف اغكرتمراتػػػاف اغشػػػمارتاف عاغماػػػان أذػػػتاراكس مأمبالػػػاكس فػػػي عػػػاغـ اغراا ػػػة فػػػي  ػػػذا اغ ػػػالـ 

ثبؿ اغمااد  اف ارطلػؽ أذػتاراكس اغق ػار اغمػاكر  11دي اغ يج اغمليء باغم امرات اغذي تبدأ أ داع  في اغذرة اغكمما
wالكلمفاس كمررااؾع ممذاعد  اغمللص  ا ب اغجعة اغ لمة أمبالاكس الجاػرار دابػاردامع فػي ر لػة إغػا رممػا  اػث 
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فػػمز  بماداغاػػة رفػػ  ا عقػػاؿ أمػػر م قػػؽ غكػػف اترػػا ا إغػػا اػػعماف باغمرافذػػة فػػي ا غعػػاب ا مغمباػػة. اعتقػػد أمبالػػاكس أف 
علم  أف أكذار اغقمة اغلاص اغذي اذتعمل  عادة نار مذممح في ا مغمباادا في  اف اتشتت ارتبػا  أذػتاراكس بذػبب 

اغامراراػة  اغ اؿ ماغلدع اغتي تجػري مراء اغكػماغاس. عـػ رشػا د ا ماػرة اغجمالػة إارارػا الفاراذػا  اذػلرع مػف اغعائلػة اغملكاػة
مكاؼ اتمدد إغاما شاب  ذػف اغراػة اػدعا ظفذػكس الذػتا اف رمذػمع اغػذي اذػتعمؿ بعػض اغق ػائد اغشػعراة اغمذػرمثة 
مػف أمبالػػاكس مػػف أجػػؿ اغ ػػمز بقلػػب ا ماػػرة اغجمالػػة. أمػا برمتػػمس البارػػما بمغ ػػممردعا ابػػف اإلمبراطػػمر اغرممػػاري امغاػػمس 

لػػػا اغعػػػرش مػػػف ماغػػػد  فا ػػػامؿ باذػػػتمرار ثتػػػؿ اغقا ػػػر كػػػي اػػػتمكف مػػػف ثا ػػػر الآظف دالػػػمفعا فاتػػػمؽ إغػػػا اظذػػػتااء ع
" عػدد مػف رجػـم اغراا ػة ا مرمباػاف ك ػامؼ شػرؼا دأذتاراكس في ا مغمباػااعتاء اغعرش بذرعة. اظمر في فالـ "

 بمف فامـ الزاف اغداف زادافع مالمااكؿ شممالرع مالتمري باركرع.
". م ػػػذا اغ ػػػالـ اغمزمػػػ  اغػػػدائرة اغ مػػػراءثاػػػد اإلرتػػػاج ا مػػػؿ عرػػػماف "أمػػػا آلػػػر مشػػػارا  دالػػػمف اغذػػػارمائاة فمػػػم فػػػالـ 

ا إرما  م إعادة  ر  غل الـ اغبمغاذي اغ ررذػي اغكاذػاكي ذاتػ  0113ت مار  في  مر  كمر  في  اؼ اغعاـ اغ اغي 
شػتراؾ مػ  بارمػا غعػب فاػ  دالػمف دمر اغبطمغػة باظ 5391اغذي ألرج  مكتب ر   اغذارمائي الجاف بااػر مال اػؿع عػاـ 

الإاؼ ممرتافع مالبمرفاؿع مالجااف ماراا فمغمرتا ع. أما اغرذلة اغجداػدة مػف اغ ػالـ فاتػمغا إلراجمػا  ػار  ا فػاـ اغممرػ  
 كمر ي الجمري تمع بذارارام مف تعغاؼ البراااف غاؼع.

معػؿ اغم اػد اغمكػرر اغم –" آظف دالػمف اغدائرة اغ مراءممف اغمقرر أف اشارؾ في بطمغة اغرذلة اغُمعادة مف فالـ "
ع مالًاػػف فػػات شػػمع. ممػػف اغمػػرجح أف العػػب  –مػػف اغرذػػلة اغذػػابقة  ماغممعػػؿ اإلارغرػػدي الغاػػاـ راذػػمفع مالأمرظرػػدم بلػػمـم

ع دمر اغلػػص ا رذػػتقراطي اغمػػادئ الكػػمريعا م ػػي اغشل ػػاة اغتػػي جذػػد ا دالػػمف فػػي اغرذػػلة ا  ػػلاة  الأمرظرػػدم بلػػمـم
فػي ذغػؾ اغ ػالـ  ػم عملاػة اغذػرثة اغتػي اذػت رؽ عر ػما علػا اغشاشػة ر ػم . مغعػؿ أشػمر مشػمد 5391مف اغ ػالـ عػاـ 

عاعاف دثاقة. أما عرماف اغ الـ فاشار إغا عبارة مقتبذة عػف بػمذا اغػذي رذـػ دائػرة بمذػاطة طبشػمر أ مػر مثػاؿ "عرػدما 
  اغػػدائرة اغ مػػراء مممػػا ات ػػتـ علػػا اإلرذػػاف اظغتقػػاء بعلاػػ  اإلرذػػاف فػػي اػػـم مػػف ا اػػاـا ظبػػدج أف اجتمعػػا معػػان مذػػط  ػػذ

 التل ت اغدرمب اغتي ذلكما كؿ مرمما مممما أ اب  مف  رمؼ اغزماف".
*   *   * 

. ان ذػارمائا عمػاراف فالمػان  كعػر مػف لمذػة م فػي أدمار اغبطمغػة  عمػاراف شل ػاة ملتل ػةدالمف أكعر مف عاش غقد 
ر  اغرجؿ اغػذي شػاخ م ػـر ثبػؿ إقاؿ عر  اآلف اُ ث .. مب افي آف ما د . ما أنرا شل ات  اغ قاقاةا مأفرا ا امغعؿ  ذ
. مأشػار اغػرجـ اغكباػر دالػمف غكػؿ عمػر مذاثػ  أفاػرا فمػم  .لمفمشػكلة غػداباغتقػدـ فػي اغذػف غػاس غكف مم ػمع  ا ماف.

اعكػػؿ مػػا اراػػد مظ الػػاؼ  ػػماجس اغذػػمرة مظ فمػػم تمثػػؼ عػػف ممارذػػة اغتمػػاراف اغراا ػػاة مرػػذ ذػػف اغلمذػػافا إغػػا أرػػ  
 .مف أاة مشكات   اةظاعاري م ظ اغكمغذترمؿا م م   اح معافا اغذكري م 

ا   ؿ علا جػائزة دا اػد اغلا ػة 5390  د آظف دالمف جمائز عدادة لاؿ ممرت  اغذارمائاة اغعراقة. ف ي 
 5331عا عـػ ثلدتػ  فررذػا عػاـ 5381مف جمائز "دا اد دي دمراتاللم" اإلاطاغاةا مجائزة ذازار اغ ررذاة كعف ؿ ممعػؿ ال

مذػاـ اغشػػرؼ مػػف اغدرجػة ا مغػػا تكرامػػان غػ  معرفارػػان بمذػػا مت  اغكباػرة ماظذػػتعرائاة غلعقافػػة اغ ررذػاة بشػػكؿ عػػاـ ماغذػػارما 
wرػاؿ جػائزة اغػدب اغػذ بي اغ لراػة مػف ممرجػاف بػرغاف اغذػارمائي اغػدمغيا عـػ ثامػت  5331اغ ررذاة بشػكؿ لػاص. مفػي 
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رػػػاؿ  5333ان إلرجازاتػػػ  اغذػػػارمائاة فقػػدمت غػػػ  جػػائزة اغكػػػامارا اغذ باػػة. مفػػػي بتكرامػػ  عرفارػػػان متقػػدار  5339أغماراػػا عػػػاـ 
 "جائزة اغممرة" مف جمائز "فااارم اإلاطاغاة اغدمغاة". 

كرجمػػ  ممرجػػاف مػػراكش اغذػػارمائي اغػػدمغي اغعاغػػث بمر ػػ  جػػائزة اغرجمػػة اغذ باػػة فػػي   ػػؿ اظفتتػػاح  0119مفػػي 
مذػػػط  عكلمداػػػا كاردارػػػاغيالاطاغاػػػة إلمػػػف زمالتػػػ  اآظف دالػػػمف  ػػػذ  اغجػػػائزة باػػػر اغػػػرجـ اغكعرفارػػػان بعطائػػػ  اغ رػػػي. متذػػػلـ 

ف ااغشػػائ... ف  ػػذا اغتكػػراـ امػػس شػػ اؼ ثلبػػي  "اغجػػائزة غػػدا تذػػلم دالػػمف مثػػاؿ  .ت ػػ اؽ اغ  ػػمر اغػػذاف مث ػػما غت اتػػ 
اغػػذي  " ػػمض اغذػػبا ة"الـ مشػػا دة فػػان." عػـػ اعتػػذر دالػػمف عػػف مفرػػي عاراػػ مظن أبرػػائي أفلػػر بممػػا فػػي  اػػاتي  مػػا أف ااغلػػذ
معػؿ ا علػا ثلبػي ان عػزاء جػدأشػلاص كػارما أممشا دة   اغبقاء ذتطاأ رري ظ اعذرمري   "طار تكرام  ثائان إرض في عُ 
 ."  ػػذا شػػيء ظ امكررػػي ت ملػػ...  ملرجػػي اغم  ػػؿ عراياػػجػػاؾ دال ػػداقي مع مػػمراس رمراػػ الم... رممػػي شػػراادرع ال

ماغ رارػػػة  - ذػػػرة 31- عمغا ااػػػراأمارماػػػؿ دي العماػػػد اغذػػػارما اغبرت اغاػػػة ـ أا ػػػان متجػػػدر اإلشػػػارة إغػػػا أف اغممرجػػػاف كػػػرج 
 ع.رادغي ذكمتالماغبراطاري  عمغا ر ذتمفالأ ا ماركياغم راة اذرا ماغملرج 

عا ثػػدجـ دالػػمف جػػائزة أ ذػػف ممعلػػة غرجمػػة كمراػػا اغجرمباػػة الجػػمف 0119مفػػي ممرجػػاف كػػاف اغذػػارمائي اغذػػتاف ال
" مكارت بذغؾ أمؿ ممعلة مف كمراا اغجرمباة ت ػمز بجػائزة اغشمس اغذراةالـ اغملرج الغي شار ع "دمامفع عف دمر ا في ف

ا ثػدجـ دالػمف جػائزة ذػازار أ ذػف ممعلػة غػػ المػارامف 0118شػباط  00ممرجاف كاف. مفي   ػؿ تمزاػ  جػمائز ذػازار فػي 
اغ اػػػاة اغتػػػاراو عػػػف دمر ػػػا فػػػي فػػػالـ "كمتاػػػاردع اغتػػػي راغػػػت أا ػػػان جػػػائزة ا مذػػػكار  ف ػػػؿ ممعلػػػة بعػػػد اػػػمماف مػػػف ذغػػػؾ 

 "ا مكارت عاري ممعلة فررذاة بعد الذاممف ذارمرا ع ت مز بعمذكار أ ذف ممعلة.اغمرداة
*   *   * 

علػػا اغذػػارما اغ ررذػػاة ما مرمباػػة لػػػاؿ  –أم "اغمػػاؾ اغشػػرار" كمػػا م ػػػ   اغػػبعض  -غقػػد  ػػامف آظف دالػػمف 
ل اة ررجذاة نام ة مكارازمػا ثماػة. فقػد ذػجؿ دالػمف لػاؿ ممرتػ  اغ راػة اغذتاراات ماغذبعاراات بجاذب ظُاقاـم مش

اغطمالة اغممتدة علا اغعقمد اغلمذة اغما اة   ػمران ثماػان علػا اغشاشػة غـػ ا ققػ  ذػما ثائػؿ مػف اغممعلػاف إغػا اممرػا 
ف مشػا ار  مغاػممد أمعػاؿ  ذا. بؿ إر  عمجر أكعر مف اغعداػد مػف اغرجػـم اغػذاف اشػتركما معػ  فػي بطمغػة أفامػ ا بػدءان مػ

فػي فػالـ  –مالأرتػمري كػمافع  –" انتاػاؿ ترمتذػكيفي فالـ " -مالراتشارد بارتمفع  –" اغ مدفي فالـ " –البارت ظركذترع 
"ا م ػػػمظن إغػػػا رجػػػـم اغشاشػػػة اغ ررذػػػاة الجػػػاف مداعػػػان اػػػا  ػػػداقيفػػػي فػػػالـ " –مالتشػػػارغز برمرذػػػمفع  –" اغ رثػػػة اغم قػػػمدة"

 ػػمض " مالمػػمراس رمراػػ ع فػػي فػػالـ "ع ػػابة اغ ػػقلااف" مالغارػػم فرتػػمراع فػػي فػػالـ "فػػي اغمدارػػةرجػػاف نابػػافع فػػي فػػالـ "
 ".شمس ذاطعة" م"اغذبا ة

غقد أ ب ت  مرة آظف دالمف لاغػدة فػي ا ذ ػاف مػف لػاؿ أعماغػ  اغ راػة اغتػي تجػامزت اغمئػة. فقػد أدا أدمار 
فة إغا أربعػة أعمػاؿ تل زامراػة مػف أفػاـ ممذلذػات ملمػس فالمان ذارمائاان في فررذا ملارجماا باإل ا 81اغبطمغة في 

 مذر اات. كما زارت  مرت  عددان مف أشمر أغبممات ممذاقا اغرمؾ. 
علا عكس مرافذ  م داق  "اغلدمد" الجػاف بػمؿ بلمرػدمع اغػذي أ ػاب برمبػة ذػببت غػ  شػلان جزئاػان غب ػ  ذػراف 

رض   مر  علا اغذا ة متمكف مف إ راز رجاح ملمػمس فػي ناب لاغما كلاان عف عامف اغجمممرا اذتمر دالمف ب 
اغمذرح عبر اغذرمات اغقلالة اغما اة. كما ذجؿ   مران رائعان بعمدت  إغا اغتل زاػمف مرػاؿ شػعباة ماذػعة جػدان بػاف جاػؿ 

غمشػػمثة "  اػػث جذجػػد فاممػػا اغشل ػػاة اغبمغاذػػاة افرارػػؾ را ػػا" م"فػػابام ممرتػػاؿاغمشػػا داف اغشػػباب فػػي مذلذػػلاف رائعػػاف "
w اغتي أكذبت  اغشمرة ماغرجاح في ممرت  اغذارمائاة.
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غقػد ثػدجـ دالػمف أداءن رائعػان فػي بعػض ا دمار اغملممػة اغتػي ذػتبقا لاغػدة فػي ذاكػرة اغذػارما مػ  أف إمكاراتػ  اغ راػػة 
تػي  ػمجر ا فػي ماغتمعالاة ناغبان مػا تعر ػت غارتقػاص مػف بعػض اغرقػاد اغػذاف أعلرػما أف اعتمػاد  اغمطلػؽ فػي ا فػاـ اغ

ع ػػر  اغػػذ بي إرمػػا كػػاف علػػا مذػػامت  فقػػط. مػػف اغمؤكػػد أف دالػػمف  ػػم مػػف أمذػـػ اغمجػػم  اغتػػي زارػػت اغشاشػػة اغ  ػػاةا 
مغكػػف ابػػدم أف رظػػرة  ػػؤظء اغرقػػاد تمث ػػت فقػػط عرػػد كارازمػػا دالػػمف مجاذباتػػ  اغذػػا رةا  رمػـػ عجػػزما عػػف رؤاػػة ثذػػمات 

اغتمعالي اغ امت. فػدالمف مػف أكعػر اغممعلػاف اغمم ػمباف فػي عػاغـ اغذػارماا إذ مجم  اغمعبجرة جدان مغـ اذتمعبما فف أدائ  
 اذتطا  اغتعبار بعارا  في دثائؽ ثلالة أكعر مما ارطؽ ب  معظـ اغممعلاف في ذاعتاف مف اغ مار. 

(15) 
 

 فيمموغرافـيـا آالن ديـمـون
 
 ع "عردما تتدلؿ اغمرأة" 5ال

 " ععندما ترتبك المرأة/ ""لشيطانأرسل المرأة حين يفشل ا" /"غودوالأم "
 بمغاذي الملمفع -رمائي 

 إلراج  إاؼ أغا را 
 أراس راذمتي  –إرتاج  تشارم داؿ دمتشا 

 ذارارام جاف ماكرا 
 دثاقة  31مدة اغعرض  
 5319تشراف اغعاري  51تاراو اإلرتاج  

 
 "عمجرد وجو جميل آخر" الأم "شقراء لممخاطرع "0ال

 ذمدعكممادي الأباض مأ –رمائي 
 إلراج مذارارام  مارؾ أغا را 

 إرتاج  راممف إا ار
 ذارارام  نبرااؿ أرم

 دثائؽ  551مدة اغعرض  
 5318أاار  9تاراو اإلرتاج  

 
 "كريستينع "9ال

 تارالي الملمفع –رممارذي  -رمائي  
 إلراج مذارارام  باار ناذبار مات 

  مار  جمرج رمفم
 دثاقة  511مدة اغعرض  
 5318كارمف ا مؿ  53تاراو اإلرتاج  
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 "عالقاتالت الثالث" الأم "نساء ضعيفاتع "1ال
 رمائي الملمفع

 إلراج مذارارام  ماشاؿ بماذرمف
 إرتاج  بمؿ نراتس

 دثاقة  91مدة اغعرض  
 5313شباط  55تاراو اإلرتاج  

 
 "طريق الشبابع "1ال

 رمائي الأباض مأذمدع
 إلراج مذارارام  ماشاؿ بماذرمف

 ا رمااة  مارذاؿ إام
 ذارارام  جاف أمرارش

 دثاقة الأباض مأذمدع 31مدة اغعرض  
 5313كارمف ا مؿ  95تاراو اإلرتاج  

 
 "شمس ساطعةع "1ال 

 إعارة متشماؽ الملمفع –بمغاذي  –رمائي 
 إلراج مذارارام  رارا  كلاماف 

 رمااة  باتراشاا  ااذماث
 رمبرت  كاـ –إرتاج  راممف  كاـ 

 دثاقة  550مدة اغعرض  
 5311آذار  51او اإلرتاج  تار 
 "روكـو وأخوتوع "9ال

 بمغاذي الأباض مأذمدع –رمائي 
 إلراج مذارارام  غمتشارم فاذكمرتي 

 إرتاج  نمفرادم غممباردم
 دثاقة 599مدة اغعرض  
 5311 زاراف  01تاراو اإلرتاج  

 
 "متعة الحياةع "8ال

 كممادي الأباض مأذمدع -رمائي 
   إلراج مذارارام  رارا  كلاماف
 باار بمذت –ذارارام  غامراردم بر رتمري 

 دثاقة الأباض مأذمدع 590مدة اغعرض  
w 5315تاراو اإلرتاج  
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 "قصص حب مشيورةع "3ال 

 تارالي الملمفع –رممارذي  –رمائي 
 إلراج  ماشاؿ بماذرمف 
 ذارارام  مارذاؿ أشارد

 إرتاج  أرماف باكم 
 دثاقة الملمفع 591مدة اغعرض  
 5315تشراف اغعاري  9تاراو اإلرتاج  

 
 "الكمبع "51ال 

 الأباض مأذمدع - ربي  –مذلذؿ تل زامري 
 إلراج  فررذما شاغا 
 5310تاراو اإلرتاج  آذار 

 "الكسوفع "55ال
 ر ذاري الأباض مأذمدع –رمائي 

 مااكؿ أرجلم أرترامري  إلراج مذارارام
 رمبرت  كاـ -راممف  كاـ   إرتاج

 رم نماراتمرا - إغام بارتمغاري  ذارارام
 دثاقة 509مدة اغعرض  
 5310عاـ اإلرتاج  

 
 "الشيطان والوصايا العشرع "50ال 

 رمائي الأباض مأذمدع
 جمغااف دمفا اا    إلراج

 رمااة  دا اد اغكذردر
 ذارارام  ماشاؿ أمداارد

 أغمم مازم –رمبرت أممف   إرتاج
 دثاقة 519مدة اغعرض  
 5319تاراو اإلرتاج  

 
 "حب في البحرع "59ال

 رمائي الأباض مأذمدع
 ناي جاؿ  مذارارام  إلراج
 فالماكس  إرتاج

w دثاقة 99مدة اغعرض  
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 5319تاراو اإلرتاج  أاار 
 
 "الضربة الرابحةع "51ال

 رممارذي الأباض مأذمدع –بمغاذي  –رمائي 
  رري فاررماؿ   إلراج

 ذارارام  ماشاؿ أمداارد
 رمااة  زكااؿ ماركم

 فاؿجاؾ جمررا –جاؾ بار   إرتاج
 دثاقة 558مدة اغعرض  

 5319تاراو اإلرتاج  آذار 
 
 "الفيدع "51ال 

 تارالي الملمفع –رمائي 
 شارم فاذكمرتيتإلراج مذارارام  غم 

 إرتاج  نمفرادم غممباردم
 ذمزم ذاشي داماكم -ذارارام  باذكاغ  فاذتا كامبارال  

 دثاقة 589مدة اغعرض  
 5319تاراو اإلرتاج  

 
 "ضربة موفقةع "51ال 

 كممادي الأباض مأذمدع –بمغاذي  –رمائي 
 مارذاؿ بلماؿ   إلراج

 ماشاؿ أمداارد –ذارارام  باار تشارراا 
 دثاقة 88مدة اغعرض  

 5319تاراو اإلرتاج  أاار 
 
 "التوليب األسودع "59ال

 كممادي الملمفع –م امرات  –رمائي 
 كراذتااف جاؾ  إلراج

 امغاريمارتشاللم ذامرذ –ذارارام  اغكذردر دمما 
 إرتاج  جمرج شاكم

 دثاقة 551مدة اغعرض  
 5311تاراو اإلرتاج  شباط 

 
w "  قفص الحبع "58ال
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 " غدا إ دار اغ الـ في براطاراا[منزل المتعة]أم "
 إعارة متشماؽ الأباض مأذمدع –بمغاذي  –رمائي 
 رارا  كلاماف مذارارام  إلراج

 ذارارام م مار  باذكاؿ جارداف
 رمااة  داي كاف

 ج  جاؾ بارإرتا
 دثاقة 39مدة اغعرض  

 5311تاراو اإلرتاج  تشراف اغعاري 
 
 "  الرجل الذي ال ُيـقيرع "53ال

 رمائي الأباض مأذمدع
 آظف كافاغاا  مذارارام  إلراج

 ذارارام  جاف كام
 آظف دالمف –إرتاج  جاؾ بار 
 دثاقة 551مدة اغعرض  
 5311تاراو اإلرتاج  

 
   "الرولز رويس الصفراءع "01ال

 كممادي الملمفع –رممارذي  –رمائي 
 أرتمري أذكماث  إلراج

 ذارارام  تاررس راتا اف
 إرتاج  أراتمغي دي نرمر اغد

 دثاقة 500مدة اغعرض  
 5311تاراو اإلرتاج  

 
 "  لص سابقع "05ال

 إعارة متشماؽ الأباض مأذمدع  –بمغاذي  –رمائي 
رتاج  إلراج  راغؼ رالذمف ما 

 اركمرمااة مذارارام  زكااؿ م
 جاؾ بار –إرتاج  فراد إرجؿ 

 ائؽدث 511مدة اغعرض  
 5311تاراو اإلرتاج  أالمؿ 

 

 "  الفرقة المفقودةع "00ال
w  ربي الملمفع –رمائي 
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رتاج  إلراج  مارؾ رمبرذمف ما 
 رمااة  جاف ظرت ي 

 ذارارام  رالذمف نادار 
 دثاقة 503مدة اغعرض  

 5311تاراو اإلرتاج  أاار 
 
 "  اريس؟ىل تحترق بع "09ال

 الملمف/أباض مأذمدع – ربي  –رمائي 
رتاج  إلراج  رارا  كلاماف  ما 

 نمر فاداؿ –ذارارام  فررذاس فمرد كمبمظ 
 دمماراؾ ظباار  -رمااة  ظري كمغارز 
 إرتاج  بمؿ نراتس

 دثاقة 591مدة اغعرض  
 5311تاراو اإلرتاج  

 
 "  تكساس عبر النيرع "01ال

 كممادي الملمفع –كامبمي الرعاة بقرع  –رمائي 
 مااكؿ نمردمف   إلراج

  ارمغد نراف –ذارارام  مالز رممت 
 إرتاج   اري كالر

 دثاقة 515مدة اغعرض  
 5311تاراو اإلرتاج  تشراف ا مؿ 

 
 "عالمغامرة األخيرة" الأم "المغامرونع "01ال

 م امرات الملمفع –رمائي 
 رمبرتم إرراكم  مذارارام  إلراج

 يذارارام  لمذا  جامفار
 رارا  باراار –إرتاج  جارارد باتم 

 دثاقة 550مدة اغعرض  
 5319تاراو اإلرتاج  راذاف 

 
 "  الرجل السامورايع "01ال

 إعارة متشماؽ الملمفع –بمغاذي  –رمائي 
 جاف باار مال اؿ مذارارام  إلراج

w ذارارام  جمرج بال راف
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 امجاف غاباذاا  –إرتاج  راممف بمرداري 
 ؽثائد 511مدة اغعرض  

 5319تاراو اإلرتاج  تشراف ا مؿ 
 
 "  المخمص الشيطانيع "09ال

 إعارة متشماؽ الملمفع –بمغاذي  –رمائي 
 جمغااف دمفا اا   إلراج

 ذارارام  رمظرد جارارد
 رمااة  غماس ذي. تمماس

 إرتاج  راممف دارمف
 دثاقة 39مدة اغعرض  

 5319تاراو اإلرتاج  كارمف ا مؿ 

 
   "قصص غير عاديةع "08ال

 نممض الملمفع –رعب  –رمائي 
 غمي ماؿ -رمرجر فاداـ  -فادراكم فللاري مذارارام  إلراج

 رمااة  إدنار آظف بم
 أغبرتم نراماغدي –إرتاج  راممف إا ار 

 دثاقة 505مدة اغعرض  
 5318تاراو اإلرتاج  

 
 "  فتاة الدراجة الناريةع "03ال

 الملمفع –رممارذي  –رمائي 
 جاؾ كارداؼ  ر مذارارام مت ما إلراج

 ذارارام  رمراغد دركاف 
 إرتاج  مالااـ ذاذمف

 دثاقة 35مدة اغعرض  
 5318تاراو اإلرتاج   زاراف 

 
 "  وداعًا يا صديقيع "91ال

 م امرات الملمفع -إعارة متشماؽ  –بمغاذي  –رمائي 
 جاف  ارماف  مذارارام  إلراج

 ذارارام  ذباذتااف جابراذم 
 إرتاج  ذارج ذالبرماف

w دثاقة 551اغعرض   مدة
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 5318تاراو اإلرتاج  آب 

 
 "عوجو إجرامي" الأم "ُىـو  ع "95ال

 الملمفع –بمغاذي  –رمائي 
 رمبرت إرراكم مذارارام  إلراج

 رمااة  لمذا  جامفاري
 باار بالا ري  –ذارارام  غمذااف اممف 
 إرتاج  ذارج ذالبرماف

 دثائؽ 519مدة اغعرض  
 5318تاراو اإلرتاج  

 
 "  السباحة حوضع "90ال

 الملمفع –إعارة متشماؽ  –رمائي 
 جاؾ داراي  إلراج

 ذارارام  جاف كلمد كاراار 
 إرتاج  جارار باتم

 دثاقة 501مدة اغعرض  
 5313تاراو اإلرتاج  

 
 "  جيفع "99ال

 الملمفع –إعارة متشماؽ  -إجرامي  –رمائي 
 جاف  ارماف  إلراج

 جاف كام  –ذارارام  أردرا  جي. برمرااف 
 اج  جارار باتمإرت

 دثاقة 39مدة اغعرض  
 5313تاراو اإلرتاج  

 

 "  عصابة الصقميينع "91ال
 الملمفع –إعارة متشماؽ  -إجرامي  –رمائي 
  رري فاررماؿ  مذارارام  إلراج

 ذارارام م مار  لمذا  جامفاري 
 دثاقة 501مدة اغعرض  

 5313تاراو اإلرتاج  كارمف ا مؿ 

 
w "  بورسالينوع "91ال
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 الملمفع –إعارة متشماؽ  –رمائي 
 جاؾ داراي مذارارام  إلراج

 كلمد ذمتا  –جاف كام  –ذارارام  جاف كلمد كاراار 
 رمااة  امجاف ذاكممارم 

 باار كارم –إرتاج  آظف دالمف 
 دثاقة 501مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  

 

 "  الدائرة الحمراءع "91ال
 الملمفع –إعارة متشماؽ  –رمائي 
 جاف باار مال اؿ رارام مممرتاج مذا إلراج

 كلمد ذمتا  –جاف كام  –ذارارام  جاف كلمد كاراار 
 رمااة  امجاف ذاكممارم 
 إرتاج  رمبرت دمرفماف

 دثاقة 511مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  

 
 "عشركاء الحب" الأم "مادليع "99ال 

 الملمفع –رممارذي  –رمائي 
 رمجر كا اف مذارارام  إلراج

 باذكاؿ جارداف –  ماراي إا رم ذارارام
 إرتاج  آظف دالمف

 دثاقة 81مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  

 
 "  فنتازيا البسطاءع "98ال 

 الملمفع –كممادي  –رمائي 
 جارار بارا    إلراج

 كلمد مالر –ذارارام  جمرج بالار 
 دثاقة 511مدة اغعرض  
 5395تاراو اإلرتاج  

 "  شرطي سابقع "93ال
 الملمفع –كممادي  -بمغاذي  –رمائي 
w جمرج غمترار  مذارارام  إلراج
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 رمااة  راتشارد كارمف
 ذارارام  فررذاس فابار

 إرتاج  آظف بمارا 
 دثاقة 81مدة اغعرض  
 5395تاراو اإلرتاج  

 
 "  عمى رسمكع "11ال

 الملمفع –كممادي  –رمائي 
 جاؾ داراي  مذارارام  إلراج

 رمااة  راتشارد كارمف
 باذكاؿ جاردافذارارام  

 إرتاج  آداؿ برمدكشرز الآظف دالمفع
 دثاقة 31مدة اغعرض  
 5395تاراو اإلرتاج  

 
 "  الشمس الحمراءع "15ال

 الملمفع -إعارة متشماؽ  –رعاة بقر الكامبميع  –رمائي 
 تاررس امر    إلراج

 غمررس رمماف –مالااـ رمبرتس  –ذارارام  غارد كمرار  
 إرتاج  تاد راتشممرد

 دثاقة 550غعرض  مدة ا
 5395تاراو اإلرتاج  

 "  األرممة كوديركع "10ال
 الملمفع -م امرات  –رممارذي  –رمائي 
 باار نراراا  دا ار  إلراج

 ذارارام  جمرج ذامارمف
 ممراس جاكاف –إرتاج  راممف دارمف 

 دثاقة 30مدة اغعرض  
 5395تاراو اإلرتاج  

 
 "عصيف ىندي" /"أول ليمة ىادئة" الأم "البروفسورع "19ال

 الملمفع -مالمدرامي  –رمائي 
 فاغارام زمرغاري مذارارام  إلراج

 ذارارام  إرراكم مدامغي
w دثائؽ 511مدة اغعرض  
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 5390تاراو اإلرتاج  

 
 "  اغتيال تروتسكيع "11ال

 الملمفع -ذااذي  –ذارة ذاتاة  –رمائي 
 جمزاؼ غمذي مذارارام  إلراج

 ذارارام  جمرج ذامارمف
 برا ف إرتاج  رمرماف
 دثائؽ 519مدة اغعرض  
 5390تاراو اإلرتاج  

 
 "عالمال الحرام" الأم "الشرطيع "11ال

 الملمفع -بمغاذي  –رمائي 
 جاف باار مال اؿ مذارارام  إلراج

 إرتاج  رمبرت دمرفماف
 دثاقة 38مدة اغعرض  
 5390تاراو اإلرتاج  

 
 "  عالج بالصدمةع "11ال

 لمفعالم -إعارة متشماؽ  –بمغاذي  –رمائي 
 آظف جاذما مذارارام مممذاقا  إلراج

 راممف دارمف –إرتاج  رمبرت دمرفماف 
 دثاقة 35مدة اغعرض  
 5399تاراو اإلرتاج  

 
 "  العقربع "19ال 

 الملمفع -إعارة متشماؽ  –م امرات  –رمائي 
 مااكؿ مارر مممرتاج  إلراج

 ذارارام  دا اد رارتلز  جاراغد مالذمف
 إرتاج  ماغتر ماراش

 دثاقة 551ة اغعرض  مد
 5399تاراو اإلرتاج  

 
 "عالمحقق" الأم "الحظائر المشتعمةع "18ال 

 الملمفع –بمغاذي  –رمائي 
w جاف شابم مذارارام  إلراج
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 راممف دارمف –إرتاج  راغؼ بـم 
 دثاقة 31مدة اغعرض  
 5399تاراو اإلرتاج  

 "عتوني أرزنتا" الأم "مسدسات كبيرةع "13ال
 الملمفع -ارة متشماؽ إع –بمغاذي  –رمائي 
 دمتشام تاذاري  إلراج

 فراركم فارمتشي –ذارارام  رمبرتم ناردمس 
 "آداؿ برمكشرز" الآظف دالمفع –إرتاج  غمتشاارم مارتارم 

 دثاقة 511مدة اغعرض  
 5399تاراو اإلرتاج  

 
 "عخارجان عمى القانون" الأم "رجالن في المدينةع "11ال

 مفعالمل -ر ذاري  –بمغاذي  –رمائي 
 لمذا  جامفاري مذارارام  إلراج

 باار كارم –إرتاج  آظف دالمف 
 دثاقة 31مدة اغعرض  
 5399تاراو اإلرتاج  

 
 "عسباق األعيان" الأم "فرقة النخبةع "15ال

 الملمفع -ذااذي  –رمائي 
 باار نراراا  دا ار  مذارارام  إلراج

 ذارارام  باذكاؿ جارداف
 رمااة  فالاذااف ماركم

 ردرا  جارمفا إرتاج  أ
 دثاقة 31مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  

 
 "  دم باردع "10ال 

 الملمفع -إعارة متشماؽ  –رمائي 
 جمرج غمترار  مذارارام  إلراج

 رمااة  راتشارد ماعاذمف
 راممف دارمف –إرتاج  آظف دالمف 

 ائؽدث 511مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  
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 "  بورسالينو وشركاهع "19ال
 الملمفع -م امرات  -بمغاذي  –ئي رما

 جاؾ داراي  مذارارام  إلراج
 رمااة  امجاف ذاكممارم 
 ذارارام  باذكاؿ جارداف

 إرتاج  آظف دالمف 
 ائؽدث 551مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  

 
 " زوروع "11ال

 الملمفع -رعاة بقر الكامبميع  –م امرات  –رمائي 
 دمتشام تاذاري   إلراج

 رجام أرغمرامذارارام  جم 
 دثاقة 501مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  

 
 "  قصة شرطيع "11ال

 الملمفع -إعارة متشماؽ  –بمغاذي  –رمائي 
 جاؾ داراي مذارارام  إلراج

 ذارارام  أغ مرس بمدار
 إرتاج  آظف دالمف 

 دثاقة 519مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  

 
 "  الغجريع "11ال

 الملمفع -امي إجر  –م امرات  –رمائي 
 لمذا  جامفاري  مذارارام  إلراج

 راممف دارمف –إرتاج  آظف دالمف 
 دثاقة 510مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  

 
 "  السيد كمينع "19ال

 الملمفع –بمغاذي  –رمائي 
 جمزاؼ غمذي  إلراج

w فراركم ذمغاراس –فرراردم ممراردي  –ذارارام  كمذتا كافراس 
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 رمبرت كمبربارغ –إرتاج  آظف دالمف 
 دثاقة 509مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  

 
 "  البومرينغع "18ال

 الملمفع –بمغاذي  –رمائي 
 لمذا  جامفاري  مذارارام  إلراج

 ذارارام  آظف دالمف
 دثاقة 511مدة اغعرض  
 5391تاراو اإلرتاج  

 "  العصابةع "13ال
 الملمفع –بمغاذي  –رمائي 
   جاؾ داراي مذارارام  إلراج

 أغ مرس بمدار -ذارارام  جاف كلمد كاراار 
 دثاقة 511مدة اغعرض  
 5399تاراو اإلرتاج  

 
 "  أرمغدونع "11ال

 الملمفع –رمائي 
 آظف جاذما  مذارارام  إلراج

 رمااة  دا اد غاباركمت
 دثاقة 35مدة اغعرض  
 5399تاراو اإلرتاج  

 
   "الرجل المستعجلع "15ال

 الملمفع –ر ذاري  –رمائي 
 إدمارد ممغارارم   اجإلر 

 ذارارام  كراذتمفر فرارؾ
 رمااة  بمؿ ممراف

 راممف دارمف –راغؼ بـم  –إرتاج  آظف دالمف 
 دثاقة 35مدة اغعرض  
 5399تاراو اإلرتاج  

 
   "موت رجل فاسدع "10ال

w الملمفع -إعارة متشماؽ  –ذااذي  –رمائي 
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 جمرج غمترار   إلراج
 المفآظف د –ذارارام  ماشاؿ أمداارد 

 رمااة  راؼ فاغا 
 إرتاج  آظف دالمف

 دثاقة 501مدة اغعرض  
 5399تاراو اإلرتاج  

 
   "احذروا .. فاألطفال يراقبونع "19ال

 الملمفع -إعارة متشماؽ  –رمائي 
 ذارج غارمي  مذارارام  إلراج

 ذارارام  كراذتمفر فرارؾ
 رمااة  باتر إؿ. داكذمف 

 إرتاج  رمربرت ذعدا
 ائؽدث 519مدة اغعرض  
 5398تاراو اإلرتاج  

 
   "79كونكورد .. مطار ع "11ال

 الملمفع -إعارة متشماؽ  -م امرات  –رمائي 
 دا اد غماؿ راتش   إلراج

 رمااة  آرعر  االي 
 إرتاج  جارر ز ظر 

 دثاقة 509مدة اغعرض  
 5393تاراو اإلرتاج  

 
   "الطبيبع "11ال

 الملمفع - ربي  –رمائي 
 نراراا  دا ار باار مذارارام  إلراج

 رمااة  جاف فراذتي
 إرتاج  آظف دالمف

 دثاقة 31مدة اغعرض  
 5393تاراو اإلرتاج  

 
   "ثالثة رجال لمقتلع "11ال

 الملمفع -م امرات  –إعارة متشماؽ  –رمائي 
w جاؾ داراي مذارارام  إلراج
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 كراذتمفر فرارؾ –ذارارام  آظف دالمف 
 رمااة  جاف باتراؾ مارشات 

 ف دالمفإرتاج  آظ
 دثاقة 39مدة اغعرض  
 5381تاراو اإلرتاج  

 
  "43 -طيران ع "19ال

 الملمفع -م امرات  –إعارة متشماؽ  - ربي  –رمائي 
 فادامار رامممؼ  -إلراج مذارارام  اغكذردر أغمؼ 

 جاف فالاب ماراف –إرتاج  جمرج شاكم 
 دثاقة 530مدة اغعرض  
 5385تاراو اإلرتاج  

 
 "ع  الدّوامة" الأم "يمخبأ الشرطع "18ال

 الملمفع -رممارذي  –إعارة متشماؽ  -بمغاذي  –رمائي 
 إلراج مذارارام  آظف دالمف 

 ذارارام  كراذتمفر فرارؾ
 رمااة  جاف باتراؾ مارشات

 دثائؽ 511مدة اغعرض  
 5385تاراو اإلرتاج  

 
 "  الصدمةع "13ال

 الملمفع -إعارة متشماؽ  -بمغاذي  –رمائي 
 آظف دالمف –  رمبف دا اس إلراج مذارارام

 ذارارام  آظف دالمف
 رمااة  جاف باتراؾ مارشات

 إرتاج  آظف ذارد
 دثاقة 511مدة اغعرض  
 5380تاراو اإلرتاج  

 
 "  المحاربع "91ال

 الملمفع -إعارة متشماؽ  -بمغاذي  –رمائي 
 إلراج مذارارام  آظف دالمف 

 ذارارام  كراذتمفر فرارؾ
w إرتاج  آظف دالمف
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 دثاقة 505دة اغعرض  م
 5389تاراو اإلرتاج  

 
 "  قصة حب سوانع "95ال

 الملمفع -تارالي  -رممارذي  –رمائي 
 إلراج  فمغكر شلمردمرؼ

 جاف كلمد كاراار -ذارارام  باتر برمؾ 
 رمااة  مارذاؿ برامذت

 إرتاج  إبر ارد جركرذدمرؼ
 ثائؽد 551مدة اغعرض  
 5381تاراو اإلرتاج  

 
   "قصـّتناع "90ال

 الملمفع -ر ذاري  -رممارذي  –رمائي 
 إلراج مذارارام  برترارد باار

 إرتاج  آظف ذارد
 دثائؽ 551مدة اغعرض  
 5381تاراو اإلرتاج  

 "  شرف شرطيع "99ال
 الملمفع -إعارة متشماؽ  –بمغاذي  –رمائي 

 إلراج  لمذا  براارم
 فرادراؾ فاجاردي –ذارارام  آظف دالمف 
 جاؾ بار –إرتاج  آظف دالمف 

 دثاقة 38مدة اغعرض  
 5381تاراو اإلرتاج  

 
 "  الَمعَبر ع "91ال

 الملمفع -لااغي  –م امرات  –رمائي 
 إلراج مذارارام  رارا  مرزمر

 فرادراؾ فاجاردي –ذارارام  آظف دالمف 
 فررذاس ظظف –دارااؿ شمبارامف  –إرتاج  آظف دالمف 

 دثاقة 511مدة اغعرض  
 5381تاراو اإلرتاج  

 
w "  التوقظ شرطيًا نائماً ع "91ال
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 الملمفع -إعارة متشماؽ   –بمغاذي  –رمائي 
 إلراج  لمذا  براارم
 فرادراؾ فاجاردي –ذارارام  آظف دالمف 
 دارااؿ شمبارامف  –إرتاج  آظف دالمف 

 دثاقة 39مدة اغعرض  
 5381تاراو اإلرتاج  

 
 "  سينما ع "91ال

 مذلذؿ تل زامري الملمفع
 رارام  فالاب غا اب رإلراج مذا

 ذارارام  جاف باار بترمظتشي
 5388تاراو اإلرتاج  

 
 "  الموجة الجديدةع "99ال

 الملمفع –رمائي 
 إلراج مذارارام مممرتاج  جاف غمؾ نمدارد

 إرتاج  آظف ذارد
 دثاقة 31مدة اغعرض  
 5331تاراو اإلرتاج  

 
 "  آلة الرقصع "98ال 

 الملمفع -إعارة متشماؽ   –رمائي 
 لراج  جاؿ بااتإ

 آظف دالمف –ذارارام  مارؾ ذارمر  
 جاؾ بار  –إرتاج  آظف دالمف 

 دثائؽ 519مدة اغعرض  
 5331تاراو اإلرتاج  

 
 "  عودة كازانوفاع "93ال

 الملمفع -كممادي  –رممارذي   –رمائي 
 إلراج  إدمارد رارماف 

 ذارارام  جاف كلمد كاراار
 رمااة  آرعر شراتزغر

 كراذتاف نمزظف  –دالمف إرتاج  آظف 
w دثاقة 39مدة اغعرض  
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 5330تاراو اإلرتاج  
 
 "  جريمةع "81ال

 الملمفع -إعارة متشماؽ  –بمغاذي   –رمائي 
 إلراج  جاؾ داراي 
 جاف كمرتااف –ذارارام  آظف دالمف 

 إرتاج  آظف ذارد 
 تر اذ اإلرتاج  آظف دالمف

 دثاقة 31مدة اغعرض  
 5339تاراو اإلرتاج  

 
 "  الدّب الدميةع "85ال

 الملمفع -إعارة متشماؽ  –رمائي 
 إلراج  جاؾ داراي 

 جاف كمرتااف -ذارارام  فالابم أذامر  
 5331تاراو اإلرتاج  

 
 "عمئة ليمة وليمة مع سيمون سينما" الأم "مئة ليمة وليمةع "80ال

 الملمفع -كممادي   –رمائي 
 إلراج مذارارام  أرااس فاردا 

 فاجرا   إرتاج  دمماراؾ
 دثاقة 515مدة اغعرض  
 5331تاراو اإلرتاج  

 
 "  في الميل والنيارع "89ال

 الملمفع  –رمائي 
 إلراج  بررارد  رري غا ي

 نماداغمب غمازا -ذارارام  جاف بمؿ إرتمفف 
 إاراؾ دمذار –إرتاج  جاؾ دم كلارؾ 

 ائؽدث 518مدة اغعرض  
 5339تاراو اإلرتاج  

 
 "  فرصة ضئيمةع "81ال

 الملمفع -إعارة متشماؽ  -م امرات   –ي رمائ
w إلراج  باتراس غمكمرت
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 ذارج فرادماف –ذارارام  باتراؾ داممغؼ 
 إرتاج  كراذتااف فاشرر

 ائؽدث 551مدة اغعرض  
 5338تاراو اإلرتاج  

 "لممثموناع "81ال
 الملمفع -كممادي   –رمائي 

 إلراج مذارارام  برترارد باار
 إرتاج  آظف ذارد

 ائؽدث 519  مدة اغعرض
 0111تاراو اإلرتاج  

 
 "فابيو مونتالع "81ال

 الملمفع -مذلذؿ تل زامري 
 إلراج  لمذا  براارم
 رمااة  جاف كلمد إاذم

 0110تاراو اإلرتاج  
 
 "األسدع "89ال

 الملمفع -م امرات  –تل زامري   –رمائي 
 إلراج مذارارام  لمذا  براارم 

 0119تاراو اإلرتاج  
 
 "فرانك ريفاع "88ال

 الملمفع -بمغاذي   –مذلذؿ تل زامري 
 إلراج  باتراؾ جاماف

 ذارارام  فالاب ذاتبمف
 شراؾ إرتاج  آظف دالمف

 0111 - 0119تاراو اإلرتاج  
 "دأستيريكس في األولمبياع "83ال

 الملمفع -لااغي  –كممادي   –رمائي 
 تمماس ظر ماف –إلراج  فرادراؾ فمراذتاار 

 أغبرت أمدارزم –ذاري ث ص م مرة بقلـ  رارا  نم 
 ذارارام  تمماس ظر ماف
w إرتاج  تمماس ظر ماف
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 دثاقة 551مدة اغعرض  
 0118تاراو اإلرتاج  

 
 "  الدائرة الحمراءع "31ال

 الملمفع -إعارة متشماؽ   –رمائي 
 إلراج  جمري تم

 ذارارام  براااف غاؼ
 اجعتاراو اإلرتاج  الثاد اإلرت
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