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أﻛم ﺎ ﷲ
ﻟﺎذا  ﺣ اﻷﻼم إﻟﻰ ﺟﺎل  اﻟﺎﺻ؟ وﻟﺎذا ﺗ اﻟاﻛة اﻟﺔ ﻟ اﻟب  ز ﺟﺎء وﻣﻰ ﻠ دا اﻣﻬ وﻣﻰ ﺄﺻ اﻟﺎء ﺳﺎً ﺣﻬﺎ،
وﺄن اﻟر ﻧم ﻠﻰ إاﺋﺎ ا اﻟﻬم اﻟاﻊ ﺎ وﺻﻪ اﻟﺎ اﻟ ﻧار ﺎﻧﻲ  ،أﻛ ﻣ ﻧ ن ﻠﻰ اﻟﺎب ،ﻞ اﻟﺎﻟ ﺣﺎﺿ اً ة و ﻣﺎﺋﺔ وأرﺔ أام ﻠﻰ
ﻣﻼدﻩ ﻣﺎ زاﻟ اﻷﻣﺔ ﺗﻲ ﺑﻬا اﻟم اﻟ وﻟ ﻪ ﻲ اﻟﺎﻣ  ﻣ ﺎﻧن اﻟﺎﻧﻲ.
ﻞ ﺣاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ ،ﻟ ﻧ أﺣ اﻷﺻﺎء ﻟﺎب »ذﺎت ﻣﻪ« اﻟ ﻪ اﻟة »ﺗﺔ ﺎ «زوﺟﺔ اﻟ ﺟﺎل  اﻟﺎﺻ ﻣﺎ ﺢ ﻹﻼﻟﺔ ﻣة ﻟﻠ
اﻹﻧﺎﻧﻲ ﻲ ﺷﺔ اﻟﺎﻟ  أن أﻧﺎ  اً  ﺣﺎﺗﻪ اﻟﺎﺳﺔ وﺣوﻪ وﻣﺎرﻪ ﺎرس ﻧﺎدر أﻧﻪ ﻩ اﻷﻣﺔ ،وﺎن ﻣ ﺣ ﻞ ر درب اﻟﺋ  ﻰ
اﻟﺣﻠﺔ ﻞ أﻣﺎﻧﺔ ووﺎء.
 أﺗ اﻟﺻﺔ ﻟﻠﺎﺔ  ﻣﺎ وﻣ  اﻟﺎﺔ ﻲ ﺳة اﻟاﺣﻞ ﺎﻟﺎرق ﺑ ﺎﺔ اﻟﺋ اﻟ ﻟ» ﺑ اﻷﻣﺔ« و ﺎدة ﻟ ﻠا ﻲ ﺗﺎرﻬ ﻣﺎ 
اﻟ ﻩ وﻣوا ﻲ ذاﻛة اﻟب ﺎﺔ ﺻ ،ﻲ ﺣ ﻞ اﺳ ﺟﺎل  اﻟﺎﺻ ﺣﺎً وﺎﻟﺎﺻﻞ  ﻞ ا اﻟﺎب ﻞ ﻣ زاوﺔ اﻟﻠ وﺳﻞ اﺳﻪ ﻣاﺎً
ﻟاﻣﺔ أﻣﺔ وﺟت ﻧﻬﺎ ﺗﻟ ﻣ ﺟﯾ.
ﻲ ﺗﺎرﺦ  اﻟﺎﺻ ﺛﻼث ﻣﺎﺳﺎت ﺗﻠﺢ ﻠﻰ اﻟﻠ واﻟاﻛة ،ﯾم ﻣﻼدﻩ اﻟ ﺻﺎدف أﻣ ،وم اﻟرة اﻟﻲ ت وﺟﻪ اﻟﺔ ﻲ اﻟﺎﻟ واﻟ ﻣ ﺗز ،وم
اﻟﺣﻞ اﻟ ﻲ اﻟﺎﻣ واﻟ ﻣ أﯾﻠل وﺧﻪ اﻟﻊ ،و أﻧ أول ﻣﺎﺳﺔ وأت اءة اﻟﺎب ﻟﻠﺔ أول ﻣ أﻣ ،ﻷﺗ  ﺗﺎﺻﻞ ﺷﯾة اﻟاﺿﻊ ﻟﺟﻞ
ﺑﻬﻩ اﻟﺔ.
ﻛﺎن ﺟﺎل ﻩ ﻧﺎم اﻟاﺔ ،ا ﺗل ﺗﺔ ،ﺎن ل» ،اﻧﻪ ﻧﺎم ﺧﺎص ﺎﻟﺎ  وﻟ اﻷﻠ ﺎﻣﻠﻧﻬ م ﻟﻸﺳة وﻷن اﻟا ﻻ ﻠ أن ﻲ أو ﯾﻠ أن
ﯾك اﻟل ،وﺎن  أن ﻩ اﻟﺔ اﻣﻬﺎن ﻟاﻣﺔ اﻟ «ا ﺗ  اﻟﺎﺻ ﻣ ﺑﺎء اﻟات اﻟﻠﺔ ﻣ ﺑأ اﻣﺔ اﻟ و ﻣﺎ  ﺷﺔ اﻟﺟﻞ
اﻟﺔ واﻟﺔ ﺎﺑ ﻟﻠ.
 اﻟرة ﺎم ،ﺗ ﺗﺔ ﻣﺎ اﻧﻠا إﻟﻰ ﻣل ﻣﺔ اﻟ» ،وﺟت ﺎﻛ اﻟ ﻠﻰ اﻟﺎب وﺎﻛ داﺧﻞ اﻟﺔ وأﻣﺎم اﻟ وﻣ ودا ﻣ اﻟﻟ اﻟﻲ
وق اﻟ ﻣ .ﺄﻟ ﻟﺎذا ﻞ ﻩ اﻟاﻊ واﻟ؟ وﻞ ﻟﻲ ،إن ﺎﺋ اﻟﻟ اﻟﻲ ﺣ ﻲ اﻟﺎح ورﺗ ﻞ ﺷﻲء ،وﺗ ،ﻲ اﻟﺎﺔ اﻟاﺣة ﻟﻼً ﺟﺎء
ﺟﺎل وﺳﻪ ﻠ إزاﻟﺔ ﻞ ا وﺎل ،ﻲ اﺛﺎن ﻣ اﻟ واﺛﺎن ﻣ اﻟﻟ اﻟﻲ«.
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ﺣل اﻟﺎم ﻲ اﻟ واﻟﺎﺋة ،ﺎﻟﺎدة ﺗن ﺗﻠ ﻣﺎدة ﻣﻬﺔ ﻟﻠﺎﺔ  رﺣﻞ أ ز ﻧ اً ﻟخ ﻣاﺋ اﻟؤﺳﺎء واﻟﻠك ،وﻟ ﺗﺔ ﺗل ،أﻛﻠﺎ ﺎن ﺎدﺎ وﺎء ﻠﻰ
رﺔ ﺟﺎل اﻟ ﺎن ل ﻟﻬﺎ» ،إن أوﻻدﻧﺎ ﺣ ون ﺳن ﺣﺎﺗﻬ ﻼ ون ﺎً ﺑ ﻣﻬ ،اﻵن ،وﻲ اﻟﻞ ﻧن ﺳاء« أ أﻧﻪ ﻟ  أو  ﺄن
ﯾﺧﻞ أ ﻣ أﺑﺎﺋﻪ اﻟﺎﺳﺔ أو ﯾرﺛﻪ ﻣﺎً أو ﻣﺎً ،إذ  زوﺟﻪ ﻲ ﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺎن ﺎ ﻼﻣﺎت أﺑﺎﺋﻪ اﻟﺔ ﻲ اﻟراﺳﺔ ﺎن ل» ،أوﻻدﻧﺎ ﺎ ﺗﺔ ﻧرﺛﻬ
اﻟﻠ.«
أول ﻣة ﺗ ﻬﺎ زوﺟﺔ اﻟ اﻟﺎﺋة ﺎن ذﻟ اﻟﺎم  1958أ  ﺧ ﺳات ﻣ ﺎم اﻟرة .وﺗﻞ ﻪ أﻧﻪ ﺎن ل ﻟﻬﺎ» ،إﻧﺎ ﻻ ﻧ ﺎﺋة واﺣة وﻧك اﻷوﻻد
ﻟﺣ  «ر اﻟﺎﺋة  زﺎرة ﻟﻼﺎ ﺑﺎء ﻠﻰ إﻟﺎح زوﺟﺔ اﻟﺋ ﺗ اﻟﻲ أﺻ ﺻﺔ اﻟﺎﺋﻠﺔ .وﻲ ﺗﻠ اﻟﺎرﻧﺔ ﺑ زﺎﻣﺎت اﻟد اﻟﺔ ﻟﺔ د
 أﺻ ﺎﺋﻼﺗﻬ ﺗ وﺗ وﺣﻟ اﻷوﺎن إﻟﻰ ﻣارع ﺧﺎﺻﺔ.
ﻛﺎن ﺟﺎل  اﻟﺎﺻ ﻻ ﻞ اﺎ إﻻ ﻣ رﺋ دوﻟﺔ  وﻞ أن ﺗن رﻣﺔ ،ا ﺗ زوﺟﻪ و ﺗ إاؤﻩ ﺳﺎرات ﻣ اﻟؤﺳﺎء واﻟﻠك ﺎﻷﺧ اﻟب وﺎﺋة
وﻣﺎ وﺳﺎ ﻣ رؤﺳﺎء اﻟول اﻟﺔ وﻠﻬﺎ ﺳﻠﻬﺎ ﻟﻠوﻟﺔ وﻟ ﯾك  رﺣﻠﻪ إﻻ اﻟﺎرة اﻷوﺳ اﻟداء ﻟ ﺗ إاؤﻩ ﺳﺎﺎت ﻣ اﻟﻠك اﻟب أاﺎ ﺟﺎً ﻟﻠﺎ
»وﺣﻬﺎ ﺎن ل ﻟﻲ» ،إﻧﻬ اﻟﺎ اﻟﯾ ﺧﺟا ﻣﻲ ﯾم  23ﯾﻟ.«
أﺣ أﺣ رﺟﺎل اﻷﺎل اﻟب وأﺻﺎب اﻟﻼﯾ ﺔ ،ا ﺗ زوﺟﺔ اﻟ وﻠ ﺻﻼح اﻟﺎ  اﻷﻣﺎء ﺑﺻﻠﻬﺎ ﻟﻠﺋ ،وﺎﻧ ﻣ اﻟﻠﻲ اﻟﺔ دﺎ
ورﺟﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺎ ﺟﺎﻩ رﺟﻞ اﻷﺎل أن ﯾﺳﻠﻬﺎ ﻣة ﺛﺎﻧﺔ وﺎل ﻟﻠﺋ ،إن اﻟﺟﻞ ﻰ ورﺟﺎﻧﻲ ،ﻠ ﻠﻬﺎ ﻧﺎﺻ وﺎل ﻟﻪ ،أﺎ ﺎل اﻟﺎ ،إﻧﻬﺎ ﺗﺎو أﻛ ﻣ ﻣﺔ أﻟ
ﺟﻪ د اﻟﺋ» ،ﻟ أ ﺎﻟرة ﻣ أﺟﻞ ﻣﺎل وﺣﻠﻲ وﻣات ،وﺈﻣﺎﻧﻲ أن أﺻر ،اً  ،ا اًر ﺎﺔ ﻣﺗﻲ وﻟ ﻟ ا ﻣﺎ  ﺎﻟرة ﻣ أﺟﻠﻪ ،اذ ﺑﻬﺎ ﻻ أر
أن أراﺎ«.
 زواج اﺑﻪ  ،ﺗ زوﺟﻪ ،م أﺣ اﻟزراء ﺔ ﻣ اﻟﻠﻲ  اﻟﺋ ﻟﻬﺎ ،وأﺎً ،ﻣ ﻟﻬ إﺣ زﻣﻼﺗﻬﺎ ﺎﻟﻠﺔ ﯾم زﺎﻬﺎ ﺳﺎﺔ ﻣﺻﺔ ﻠ ﻠﻬﺎ
وﺎل ﻟﻬ ،إن ﺗدﺎ وﺗ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺎً رﺎً ﻟﺎ ،أﻣﺎ  اﺑﻬ اﻟﺎﻧﺔ ﻣﻰ  أﻧﻬﺎ ﻧ ﻲ اﻟﺎﻧﺔ اﻟﺎﻣﺔ ،ﻟ ﺗ درﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﻠﻬﺎ ﻟﻠﺧل ﻲ ﻠﺔ اﻻﺎد اﻟﻲ
ﺗ ﺎﻻﻟﺎق ﺑﻬﺎ  اﻟﺋ أن ﺗﺧﻞ اﺑﻪ اﻟﻠﺔ ر ﺗﺣ وز اﻟﻠ اﻟﺎﻟﻲ.
اﻻﺑ اﻟﺎﻧﻲ ﻟﻠ  اﻟ اﻟ ﺎﻟﻠﺔ اﻟﺔ وﻣﻊ ﺎﻪ ﻠ واﻟﺗﻪ أن ﺗاﻩ ﺎل ﻟﻬﺎ  اﻟﺎﺻ» ،ﺈﻣﺎﻧ أن ﺗورﻪ وﺗﺎﺑﻠﻪ ﺧﺎرج اﻟﻠﺔ أﺳﺎً ﺎ ﺗ ﺄن
ﯾ ر اﻟﺔ ﺧﺎرج ﺳر اﻟﻠﺔ وﺄﺗﻲ  اﻟ  دﺎﺋ ﻲ اﻟﺔ ﺎ ﻞ ﻞ أﺎﻟﻲ اﻟﻠﺔ« و ﺗ ﻼً ،ﺗروا زوﺟﺔ اﻟﺋ ﻻ ﺗﻊ دﺧل اﻟﻠﺔ اﻟﻲ
 أن ﺗﻞ ﻬﺎ ة أوﻟﻰ وﻟ  اﻟﺎﺻ ﻟ ﻞ أن ﺗن أﻞ ﻣ ﻞ أﻣﻬﺎت اﻟد.
ﻲ اﻟاﺎت اﻟﺔ  ،اﻟﺎﻧن ﺳﻠك اﻟﺎء اﻟﯾ ﯾن  ﻻ أﻛ ون ﻠﻰ رواﺗﻬ ، ﯾﻬ اﻟﺎب اﻟب ﺈﺟاء ﻣﺎرﻧﺎت ﺣﺔ ﺎﺳﺎً
ﺎة اﻟف واﻟخ واﻟﺎد ﻟﻬ اﻟﻲ ﺗ ﺣﺎة ﻣﻠﺔ  واﻊ ﺷﯾ اﻟ ،ﻟﯾﺎ اﻟذج اﻟ ﺎش ﺣﺎة ﺎﻟﺎﺳ اﻟ ﻲ ﺻﻣﺔ اﻟ وﻟ ﺗﻪ ﻞ اﻟﺎﺻ
واﻟات واﻷﻣال ،ﻲ ﺎً ﺎ  ﺑﻞ وﺿﻊ ﻣﺎﺳﺎ ﻟﻠﺎﻣﺔ وﻼﻬﺎ ﺎﻟﺎل ،أ ﻟﺎذا ﺗﻲ ذاﻛﺗﺎ ﺟﺎل  اﻟﺎﺻ؟ ﻷن اﻟذج اﻟﻪ ﺎن ﺄﻧﻪ ﻣد ﺣﻠ
ﺎﺑ.
اﻟﺎب إﻧﺎﻧﻲ وﻟﻪ ﻣﻬ ،أﺗﻰ ﻠﻰ ﺟﻊ اﻟب اءﺗﻪ وﺧﺻﺎً اﻟﯾ ﯾﻬﻠﻠن ﻟﻠﺎء اﻟﯾ ﺟﻠا أوﺎﻧﻬ ﺧاﺎت وﺎﺷا ﺎﻟﻠك ،ﻟﺄل ﻞ ﻻء ﻣ ﯾﻠن ﺑﺎ أم
أن إﺟﺎﺔ ﻧار اﻟة ﻲ رﺛﺎء اﻟﺎﻟ ﻣ اﻹﺟﺎﺔ ﺣ ﺎل» ،ﺎ ﺟﻞ اﻟﺎء  ..وآﺧ ﯾﻞ ز ﻲ ﻟﺎﻟﻲ اﻟﺎء  ...ﻟﺎذا ﻠ اﻟﻲء إﻟﺎ ....ﻠ ﺎن  ا ﻠﺎ
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