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Extremism and the Battle of Concepts 

Tijani Boulaouali (PhD) 

Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven University Belgium 

Abstract 

This article deals with the issue of extremism, on which much research has been 
written in the East and West, and in Islamic and Western thought as well. The 
various aspects, dimensions and manifestations of this concept have been 
analyzed and studied. It has been brought to my attention that researchers usually 
focus on the real and political dimension in approaching this phenomenon 
without contemplating the early stages that precede the emergence of extremism 
in reality, especially at the level of psychological and cognitive awareness, then 
the level of language and discourse. There, extremism arises in the form of 
feelings, emotions, and reactions before it is translated into concrete behaviors 
and practices. This article has been limited to the field of language and discourse, 
where something like a battle of concepts, symbols and signs occurs. Usually it 
is marked by semantic ambiguity, incorrect interpretation, and ideological use. 
Therefore, the terms fundamentalism, radicalism and extremism, which are often 
used with the same connotation despite the visible difference between them, are 
investigated. The correct meaning of the term extremism has been defined at the 
lexical and theological level, which reveals its incompatibility with the tolerant 
and moderate spirit of Islam. This meaning is almost absent in some Western 
media and intellectual discourse, where concepts such as fundamentalism, 
orthodoxy, radicalism and extremism are confused. Also, extremism is seldom 
presented as an unacceptable practice in Islam that is rejected by the Qur’an, 
Sunnah, the consensus of scholars and Islamic culture. 

Keywords: Islam, extremism; radicalism; fundamentalism; orthodoxy; battle of 
terms; policy of words. 

Short Bio 

، ابحث متخصص يف الدراسات الدينية والرتمجة الدينية وفلسفة التعددية وحوار األد�ن، أستاذ التجاين بولعوايل
ومؤطر بيداغوجي يف كلية اإلهليات والعلوم الدينية جامعة لوفان (بلجيكا)، درس اللغة العربية وآداهبا يف جامعة 

دام (هولندا)، واشتغل على أطروحة وجدة (املغرب) واتبع علم اإلهليات والدراسات الدينية يف جامعة أمسرت 
صدرت بلجيكا.   –املرجعيات الكتابية يف ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة اهلولندية يف كلية اآلداب، جامعة لوفان 

صورة اإلسالم يف املقاربة األكادميية ؛ املسلمون وفوبيا العوملةله جمموعة من الكتب األدبية والفكرية منها: 
اإلسالم ؛ الشعر العريب ثنائية املعيار واالنز�ح حافة األمازيغية املكتوبة بني النشأة والتطور؛الص؛ اهلولندية

 .املسلمون يف الغرب بني تناقضات الواقع وحتد�ت املستقبل؛ واألمازيغية حنو فهم وسطي للقضية األمازيغية
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Extremism and the Battle of Concepts 

Tijani Boulaouali 

 

Conflict: on language or on reality level?  

The term “conflict” is considered one of 

the most widely used concepts in our daily 

language. The human being is inclined to 

prove himself to others, to avoid any cause 

of loss and to affirm his existence at the 

expense of others’ existence. This means 

that readiness for conflict is an instinctive 

thing in humans, where a number of 

feelings and emotions arise and submit to 

complex mental and rational processes 

which occur in human consciousness or 

subconsciousness. When the factors that 

lead to the conflict are ripe and strong, man 

is often unable to control his emotional 

rush. As a result, the emotions dominate 

the rational consideration. However, when 

the case is normal, man can avoid the 

negative reactions and behave peacefully 

and patiently. Self-control differs from one 

person to another, and is affected by 

various psychological, religious, social and 

political motives.  

This means that the conflict is primarily a 

moral value that moves from self to 

existence, from mind to reality and from 

perception to language. During this 

transformation, this value submits to the 

context with all its characteristics, 

circumstances and challenges. So, the 

conflict acquires a material nature through 

its tangible effects and concrete 

consequences. Therefore, the focus should 

first be on the formation of the concept not 

only at the etymological level. Here, the 

cognitive and psychological elements also 

are important, where the concept appears 

and develops before it exists in the reality 

and will be adopted by society and people. 

Moreover, man usually pay attention to the 

concept of conflict in its real and material 

dimension without examining its cognitive, 

intellectual and  rhetorical aspects. This is 

what applies to the language in general, 

which first arise in the consciousness of 

man before it become realistic practices. 

Probably the focus on the “materialism” of 

conflict or on the “material” conflict has to 

do with the nature of human being who 

tends to the visible an tangible realities. 

This is more suitable for the contemporary 

globalized society that emphasizes the 

material dimension of this value. As a 

https://www.dragoman-journal.org/
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result, theories have emerged in this 

direction, such as ‘the clash of 

civilizations’ (Huntington 2002), ‘the 

fighting identities’ (Maalouf 1998), 

deradicalization, and others. But, what is 

almost neglected in these intellectual 

debates is the fact that these conflicts begin 

first in the human perception, and then 

move to the linguistic field and discourse 

before they are transformed realistically 

into clashes, wars and field operations. 

“Policy of words” and “battle of terms” 

The research question in this article 

emphasizes in the first place the issue of 

conflict in its linguistic and rhetorical 

manifestation. This is exemplified by the 

term “religious” extremism, which today 

dominates in the media, politics and 

literature, as if the conflict in the field is 

matched by another conflict at the level of 

intellectual discourse. In this regard, I 

quote the concept “battle of concepts” from 

Edward Said in his theory about “policy of 

words”, and from Mohamed Imara in his 

book “the battle of terms between Islam 

and the West”.  

Eduard Said in his Covering Islam speaks 

about the concept “policy of words” that 

means verbal conflict between the West 

and Islam, and it is characterized by 

challenging and answering, opening 

certain expressive areas and closing others, 

and all of this is what constitutes a policy 

of words by which each party tries to create 

certain positions, justify specific actions, 

and impose certain alternatives on the other 

party (Said 2006:36). 

This indicates that the conflict between 

Islam and the West takes first place on the 

terminological and symbolic level, where 

the motives and features of the 

confrontation are shaped as a result of 

psychological, linguistic and symbolic 

conflict. Rather, the conflicting parties 

predetermine their positions, actions and 

alternatives through “policy of words”. 

This applies to the phenomena of the 

extremism, which begins in the mind and 

interpretation, and is then translated into 

conversational and symbolic codes before 

it is transferred to the field of 

confrontation. 

In addition, the relationship between Islam 

and the West is marked by different 

meanings of many common terms between 

the two parties, which causes contradiction 

and ambiguity, and makes dialogue and 

communication weak and difficult, 

according to Muhammad Imara  

Imara dealt with dozens of terms, whose 

meaning differs between Islamic and 

Western use to prove that there is a 

terminological battle between the Islamic 

and Western worlds. His focus is directed 

https://www.dragoman-journal.org/
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more towards the semantic inconsistency 

due to the use of the same word in two 

different and opposite connotations. There 

are many words which denote in the 

Islamic use a meaning that is completely 

different from the meaning adopted in the 

Western application (Imara 2004:3-4).  

For example, the term “crusade” today in 

the contemporary Western terminology 

does not have the same meaning as it has in 

the Muslim wolrd.  People in the “West” 

have a crusade against smoking,  gun 

control and other issues. That means that 

people “make an effort to achieve 

something that you believe in strongly” 

(Cambridge Dictionary). It does not 

necessarily have the same religious and 

confrontational concept that existed 

between Christendom and the Muslim 

world in the past.   

On this basis, it appears that the conflict 

arises first in language and discourse, and 

exerts an impact on decision-making. It is 

the “policy of words” that determines the 

nature of the political and military 

relationship between the parties of the 

conflict, and it is the “battle of concepts” 

that reveals the epistemological, 

                                                           
1 In addition, we can speak about other closer 
concepts such as Salafism, Wahhabism and 
Jihadism. In this context I refer to an important 
article written by Abied Alsulaiman in which he 
examined in depth the political and religious roots 

ideological and psychological gaps 

between the self and the other. For 

example, the concept of extremism is 

intensively used in the media, thought, and 

education, where it is characterized by 

symbolic, expressive and rhetorical 

stereotyping. This use appears to be 

unfounded, as we will see in the following 

paragraph. 

Radicalism and extremism  

When the concept of extremism is 

investigated, a number of meaning-related 

terms are evoked, such as fundamentalism, 

orthodoxy, radicalism, and terrorism.1 

These terms are often confused in some 

Western media and used with the same 

meaning, even though they refer to 

different connotations. Each term differs 

from the other in the semantics and the 

context of its etymological, psychological, 

and historical formation. In addition, most 

of these concepts are Western in origin, 

context and conditions, but they are often 

projected literally into the Arab-Islamic 

context without taking into account the 

religious, historical, linguistic and cultural 

aspects. As a result, a severe battle of 

concepts arises, in which extremism is 

of Salafi Jihadism. See: Alsulaiman, A. (2016). Het 
Jihadi-Salafisme. Politieke en religieuze wortels. 
Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het 
Overlegcentrum voor Ethiek, 27 (2016), 177-197. 

https://www.dragoman-journal.org/
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linked to Islam, although Islam is in its 

nature incompatible with extremism; the 

Holy Qur’an, replete with the values and 

vocabulary of mercy, tolerance and peace, 

is described by some people as a scripture 

that calls for violence, hegemony and war 

(Crone 2019). 

These concepts often refer in the some 

media and literature to a negative 

connotation that is usually attached to 

Islam and Muslims. Islam is 

fundamentalist, although fundamentalism 

is historically linked to the Protestantism. 

Islam is Orthodox, while orthodoxy is 

basically a Christian doctrine calling for a 

return to the origins of the Christian faith, 

and Islam is radical, although radicalism is 

originally related to the term liberal 

radicalism that emerged in the late 

nineteenth century, and means progressive 

radicals who were facing the traditional 

liberal establishment (Bötticher 2017). 

This subjective approach can probably be 

explained by the ignorance of the truth of 

Islam, what can lead to present it 

incorrectly, and attributed to it what has 

nothing to do with it, according to 

Montgomery Watt (Watt 1983).  Although 

the humankind has made great progress 

today in knowledge and technology, there 

are still people who cling to Western 

egocentrism, which considers others as 

peripheries and meaningless parties 

(Derrida 1967; Chérif 2011) or as 

threatening parties that allow the West to 

fight them, both in terms of discourse and 

reality. As a result, such egocentricity is at 

the root of human suffering, “because the 

egocentric has a vested interest in seeing 

the world as conforming to the self-image” 

(Stark & Washburn 1977).  

On this basis, each term has a specific 

linguistic and conceptual meaning. Indeed, 

there is a semantic intersection between 

some terms, but it does not mean the same 

thing. The traditional Islamic 

'fundamentalism' that adheres to the 

original sources on the basis of literal 

interpretation does not aim for any 

"radical" political alteration or reform, but 

rather stands against any such change, and 

calls for the full obedience of the rulers (Q 

4:59). So, it cannot constitute any 

extremism that threatens the stability of 

society.  

Such a meaning refers to the Christian and 

Jewish orthodoxies as well, that have no 

interest in politics and change. For example 

according to the Orthodox Christianity “the 

political process itself, in whatever form, is 

a manifestation of sin in the world” 

(Biberdorf 2020). The main preoccupation 

of these traditional fundamentalisms is to 

return to the past and live there. This is 

https://www.dragoman-journal.org/
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what differs from the Protestant 

fundamentalism that emerged as a 

historical reaction to the crisis of the 

Catholic Church, and it carries a radical 

theological project that has been applied in 

European reality since Martin Luther 

launched his ninety-five theses in 1517 

(Luther 2021). Thus, Europe has known a 

religious radical movement that later 

contributed to the emergence of Christian 

Protestantism as a main branch in 

Christianity in addition to Orthodoxy and 

Catholicism. 

Radicalism is usually to do with a 

willingness to pursue profound changes in 

society, but “extremism means the active 

pursuit of/or support for profound changes 

in society which could pose a threat to (the 

continuity of) the democratic legal order, 

possibly by the use of undemocratic 

methods that might impair the functioning 

of the democratic legal order” (AIVD 

2018). This means that extremism is a form 

of radicalism. “While radicalism as a term 

has been around since at least the 18th 

century, extremism is of more modern 

origin” (Bötticher 2017). 

From this point of view, the translation of 

the term radicalism into extremism in the 

Arabic language is incorrect, because 

radicalism in Western use is an intellectual 

or ethical tendency that does not 

necessarily imply a specific change in 

reality, it may constitute a reason for this 

change, but not always. There are radical 

movements that embraced intellectual and 

ideological change, but without the use of 

force. On the other hand, extremism aims 

to achieve radical change, usually through 

non-democratic mechanisms that 

sometimes employ violence and coercion. 

This misusing also applies to some 

Western media. Here is an example of the 

use of the concept of radicalism in the 

printed and digital Belgian press. In 

January 2017, a title in bold was published: 

Walloon started 24 projects against 

radicalism (De Morgen 2017). This is the 

title of a news clipping quoted from Belga 

News Agency, consisting of 71 words 

spread over three short paragraphs, which 

does not really reflect the striking headline, 

because it does not address the radicalism 

itself as the headline indicates. Rather, the 

news is about launching projects aimed at 

countering the radicalization process. 

Usually, these two terms are translated 

incorrectly in the Arabic language into 

extremism, while the first word 

"radicalism" means radicalism as 

tendency, and the second word 

"radicalization" means the process, which 

causes someone to adopt radical thought or 

to become "radical" (van Dale 2002).  

https://www.dragoman-journal.org/
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Moreover, this news clipping does not 

clarify what is meant by radicalism. Is 

radicalism in general, or "Islamic" 

radicalism in particular? This simple and 

short example reveals various 

contradictions in dealing with the issue of 

extremism and radicalism. It is surprising 

that this was issued by a news agency such 

as Belga, which was founded a century ago 

in 1920, and employs 135 journalists and 

employees, and publishes annually about 

231 thousand newsletters and 150 thousand 

pictures, and its profits are estimated at 17 

million euros annually (see: belga.be).  

But, what place does the term extremism 

take in this complex linguistic equation, in 

which it is often linked to terms that are 

near or far from its real meaning? Or rather, 

what is the most appropriate definition of 

the term extremism to overcome this 

linguistic and symbolic conflict caused by 

its etymological and semantic ambiguity in 

discourse and reality? 

Extremism versus moderation of Islam 

The linguistic equivalent of the Arabic 

term taṭarruf in many contemporary 

European languages is extremism. In 

addition, other Arabic synonyms are used 

in the sense of extremism, such as tašadud, 

strictness and ġuluw, hyperbole. This term 

is defined in Arabic dictionaries as the 

opposite of moderation, based on the 

original lexical connotation, where the 

term extremism is derived from the 

linguistic root (ṭ.r.f.), which means 

"boundary and edge of something". It also 

means instability, moving away from 

moderation, going out of the ordinary, 

passing the limit, and moving away from 

the community (Daif 2004).  

The authentic dictionary, Lisān al ‘Arab, 

the Language of Arab, adds another 

meaning, which is "moving away from the 

middle and standing at the edge". 

Moreover, linguistic dictionaries consider 

that a person has two sides: his tongue and 

his genitals, and whenever he tends more to 

one of them he becomes extremist. An 

extremist is a person who does not keep to 

a certain order (Ibn Manẓūr 1980).  

Based on these linguistic and lexical 

definitions, it seems that the term 

extremism derived from the root (ṭ.r.f.) 

means the opposite of the middle or 

midpoint, not in the physical sense in 

which the middle occupies a specific space 

between two sides, but rather in the 

normative concept in which each position 

refers to a certain moral or ideological 

value. The center refers here to moderation 

or compromise. When a person leaves the 

center, he is seen as a person who breaks 

the norm and deviates from the group, 

especially when he deviates from the usual 

https://www.dragoman-journal.org/
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values, not only from the center in the 

political sense, but also from the right and 

left. This can lead either to right-wing 

extremism or to left-wing extremism. 

The term ṭ.r.f./side is mentioned in the 

Qur'an eight times with different meanings, 

three times with the same term and 

meaning (Q 38:52; 37:48; 55:56), namely 

'women limiting [their] glances'. 

According to the interpreters of the Qur’an, 

these women confine themselves to their 

husbands and do not look at others (Ibn 

Kathir 1999). Here we can consider 

husbands as the "center" that these wives 

adhere to without tending to another "side". 

Based on the foregoing, we note that the 

concept of extremism is marked by a set of 

characteristics such as: norm breaking, 

deviation from the community, 

unsteadiness, lack of commitment. All 

these descriptions apply to the extremist. In 

addition, the meaning of extremism cannot 

be confined only to the “deviation from the 

ordinary”, because there are people who 

stand at a certain side, outside the 

midpoint, but they are tolerant and adhere 

to the shared values. On the contrary, there 

are people from “the middle”, who are not 

moderate in their thought and behavior. 

The concept of extremism cannot be 

achieved unless by negative features that 

contradict the values and interests of 

society. 

The prophetic tradition rejects all the 

causes and types of extremism and 

exaggeration, the Prophet Mohammed said 

three times: "Perished are the extremists". 

This means that a person greatly 

exaggerates and delves too deeply in their 

sayings and behaviors (An-Nawawī 1996). 

This meaning does not differ from the 

concept of extremism that may be practiced 

by any person regardless of his juristic 

doctrine and ideology. A fundamentalist 

who exaggerates the freezing of legal texts 

to the point that they conflict with the spirit 

of Islam may be extreme in his literal and 

rigid interpretation. A rationalist who 

exaggerates the use of logical and 

philosophical consideration may also be 

radical in moving away from the correct 

meaning of the text. This could also be the 

case for a terrorist who submits religious 

texts to his sectarian ideology, and so goes 

beyond all religious, customary and socio-

cultural norms. 

Conclusion 

We conclude this article with three 

important conclusions about the use of the 

term extremism in contemporary linguistic 

and intellectual discourse. Firstly, the term 

extremism is used in conjunction with 
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other meaning related words including 

fundamentalism and radicalism without 

distinguishing between the connotations of 

these terms. The concepts of 

fundamentalism, radicalism and extremism 

are usually confused. Secondly, the 

terminological and legal significance of 

extremism shows that this negative value is 

contrary to the principles of the Islamic 

religion, which is based on moderation and 

tolerance. Finally, the use of the concept of 

extremism in some Western literature and 

media is sometimes characterized by 

generalization and projection, almost 

without reference to the outlook of Islam 

itself, which rejects all kinds of 

exaggeration and extremism. 
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 أملانيات عربيات: عن احلضور اللغوي العريب يف معجم اللغة األملانية

 Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Herkunft قراءة يف القاموس األملاين

 زهري سوكاح

Abstract 

This article deals with the dictionary, Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer 
Herkunft" (Small Dictionary of German Words  of Arabic Origin), published in 
German by Nabil Othman in 1982, in which he etymologically analyzes about five 
hundred German words of Arabic origin. This paper investigates the historical 
transformation of these words and their meanings. 

ابللغة األملانية عن املفردات األملانية ذات األصل العريب،  1982هتتم هذه القراءة بقاموس نبيل عثمان الصادر سنة 
                              ُ  ّ                          ة مفردة أملانية ذات أصل عريب أو م عر ب، ويشرح طرق انتقال هاته الذي حيلل فيه أتثيليا واترخييا قرابة مخسمائ

املفردات إىل اللغة األملانية ومعانيها األصلية اليت كانت عليها قدميا وأيضا املعاين احلديثة، اليت اكتسبتها يف بيئتها 
 اللغوية اجلديدة.

________________________________________________________ 

Keywords: Etymology; Etymological Dictionary; Arabic; German; 
Lexicology; أتثيل، قاموس، عربية، أملانية، معجم 
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 أملانيات عربيات: عن احلضور اللغوي العريب يف معجم اللغة األملانية

 Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Herkunft قراءة يف القاموس األملاين

 زهري سوكاح
 

 مقدمة
متنوعة هي الدراسات واألحباث والقواميس 
األجنبية والعربية اليت اهتمت ابلتأريخ 

إابن فرتة ازدهار للمفردات العربية اليت وجلت 
احلضارة العربية اإلسالمية إىل الكثري من لغات 
العامل والسيما األوروبية منها، مثل اإلسبانية 
والربتغالية والفرنسية واإلجنليزية وغريها كثري 
بفضل التفاعل احلضاري بني العاملني العريب 

ذي اختذ على اإلسالمي والغريب األورويب، وال
ّ                 مر  القرون أوجه عدة غري أن القارئ العريب،  . 

سواء املتخصص أو غري املتخصص، ال يكاد 
                   ُ   ّ                     جيد مراجعا عربية أو م عر بة اهتمت إبلقاء الضوء 
على املفردات العربية يف اللغة األملانية واترخيها، 
ذلك التاريخ احلضاري اجملهول الذي تشرتك فيه 
الثقافتني العربية واألملانية إىل يومنا هذا. 

ك ال يرجع يف نظر� إىل قلة ذلوالسبب يف 

املصادر األملانية حول املوضوع فحسب، بل 
يكمن أيضا يف غياب ترمجات عربية لتلك 
 املصادر األملانية العلمية وعلى قلتها، وهو ما

ضعف الرتمجة العربية من  يعكس عموما مدى
                        ُ                     اللغة األملانية مقارنة مبا ي رتجم عربيا عن اللغات 

 ولو من الناحية الكمية. الفرنسية واالجنليزية 

 األصل  عربيةاملفردات و قاموس نبيل عثمان 
يف  1982ويف ظل هذا الوضع ظهر سنة 

ُ    مدينة ميونخ األملانية، وكاستثناء فريد، ما مي كن                                          
أن نعتربه أول قاموس أتثيلي يف اللغة األملانية 
اهتم حبصر وبدراسة املفردات األملانية ذات 
األصل العريب دراسة أتثيلية واترخيية متينة، 
أصدره الدكتور نبيل عثمان، وهو من أهم 
املتخصصني يف القواميس التأثيلية، حتت 
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 Kleines Lexikon deutscher Wörterعنوان: 

arabischer Herkunft.1 
لقد لقي قاموس نبيل عثمان قبوال علميا حسنا 
وإعجااب كبريا من طرف القراء يف الدول الناطقة 
ابألملانية، لدرجة أن طباعة هذا القاموس الفذ 
قد تكررت مثاين مرات حىت الساعة، إال أن 

جمهوال يف املنطقة ك ذلظل مع  ذا العمل املهمه
رغم أمهيته ذه العقود، فالعربية طوال كل ه

العلمية كشاهد على حضور اللغة العربية يف 
أهم لغات أورواب وهي اللغة األملانية، فلم يسبق 
   ُ                                    أن ت رجم إىل اللغة العربية، مما يشكل ثغرة 
واضحة يف املكتبة العربية، اليت جند فيها قواميس 

لكن حول الكلمات أتثيلية من هذا النوع 
 2الفرنسية واالجنليزية واإلسبانية وليس األملانية.

يقع هذا القاموس الوجيز للمفردات األملانية 
صفحة من القطع  141ذات األصل العريب يف 

الصغري، وقد جعل املؤلف سبع صفحات منها 
مقدمة تضم مالحظات علمية قيمة، ومثاين 

وهو يتناول  صفحات للمراجع املتنوعة،

                                                           
يف سياق تعريب هذا القاموس أعطيناه عنوان: "القاموس  1

 الوجيز للمفردات األملانية ذات األصل العريب".
 وهذا ما حدا بنا إىل تعريبه والتعريف به لدى القارئ العريب. 2

سمئة مدخل ابلدراسة، مرتبا إ�ها ترتيبا مخ
أجبد� التينيا، كما يتميز أبسلوبه السلس 
واملمتع يف تتبع مسارات املفردات العربية اليت 
هاجرت إىل اللغة األملانية، حيث يقدم حتليال 

ل مدخل بصورة كافية ووافية بدون ومناقشة لك
 طناب مبالغ فيه أو اختصار خمل.إ

 ابقةقواميس أتثيلية س
غري أن هذا القاموس ليس األول من نوعه الذي 
يهتم ابقتفاء أثر الكلمات العربية يف اللغة 
األملانية، فقد أصدر كارل لوكوتش سنة 

قاموسا حترى فيه األصول العربية  1927
ومعها الشرقية عموما ضمن اللغات األوروبية، 

أنه مل يقتصر على اللغة العربية بل اشتمل  إال
ضا على مفردات عثمانية وفارسية قاموسه أي

كما أنه مل يهتم حبضورها يف اللغة األملانية 
فحسب، بل درس أيضا حضورها يف لغات 
أوروبية أخرى، وقد اعتمد عليه نبيل عثمان يف 
قاموسه هذا الذي خصصه خبالف لوكوتش 

غري  3                                    ً  للمفردات العربية يف اللغة األملانية حصر ا.

 Karl Lokotsch: Etymologisches ينظر: 3
Wörterbuch der europäischen Wörter 
orientalischen Ursprungs, Heidelberg 

1927.  
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أن قاموس لوكوتش وغريه من القواميس 
التأثيلية، اليت صدرت بني �اية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين قد صارت اآلن 
متقادمة ابلنظر إىل تقادم ما اشتملت عليه من 
آراء ومعلومات، وما استجد بعدها من 
دراسات حديثة وأحباث جديدة. أيضا ظهرت 

دراسات وكتب بعد صدور قاموس نبيل عثمان 
اهتمت بدورها حبضور األلفاظ العربية يف اللغة 
األملانية والتأريخ هلا، غري أ�ا مل ترقى إىل مستوى 
القاموس التأثيلي وشروطه العلمية كما سنرى 

، مثل الكتاب األملاين الصادر القراءةيف هذه 
 Von Algebra bisحتت عنوان  2006سنة 

Zucker Arabische Wörter im Deutschen 
من اجلرب إىل السكر. ألفاظ عربية يف اللغة (

بعض األلفاظ  ذي اقتصر على إيرادوال )األملانية
العربية اليت وجلت إىل اللغة األملانية، كما اعتمد 
فيه كاتبه على ما ورد يف قاموس نبيل عثمان 

لذا يظل قاموس نبيل   4من معلومات حوهلا.
      ُ     ، فهو ي عترب عثمان إىل يومنا هذا فريدا من نوعه

حلد الساعة أدق وأمشل قاموس أملاين، ختصص 

                                                           
Von Algebra bis : Andreas Unger ينظر: 4

Zucker: Arabische Wörter im Deutschen, 
Reclam 2006.  

يف التأثيل ملفردات ظاهرها أملاين وابطنها عريب، 
ورغم صغر حجمه إال أن فائدته العلمية عظيمة 
ليس يف سياقه األملاين فحسب، بل أيضا يف 
السياق الثقايف العريب، الذي يتيح له هذا 

ر القاموس يف نسخته املعربة اكتشاف حضو 
لغوي عريب فريد يف لغة مهمة مثل اللغة األملانية 

 احلاملة للفلسفة والفكر األوروبيني. 

 لقاموس: تنوع وراهنيةلاملنت املعجمي 
عند االطالع على املنت املعجمي الذي حيتويه 
             ُ                    هذا القاموس، ي الحظ أن معظم املداخل 
القاموسية الواردة فيه هي ابألساس 
مصطلحات عربية من خمتلف العلوم، والسيما 
من جماالت الفلك ومرورا بعلم النبات ووصوال 
إىل الطب وعلم التشريح، مما يعكس قوة اللغة 

لبحث العلمي يف فرتات العربية كلغة العلوم وا
ازدهار احلضارة العربية اإلسالمية، فقد وجلت 
كلمات عربية كثرية يف جمال العلوم إىل اللغة 
األملانية عن طريق حركة الرتمجة من اللغة العربية 
                       ً                  إىل اللغات الغربية ابتداء  من العصر الوسيط 

https://www.dragoman-journal.org/


Dragoman Journal of Translation Studies                                  ATI & Garant-Uitgevers nv, Belgium 
Volume 10, Issue 11, June 2020         https://www.dragoman-journal.org     Zouheir Soukah 

 

 18  
 

وإىل حدود مطلع العصر احلديث، حيث نطالع 
منجزات العلماء العرب  يف مقدمة القاموس عن

، 5يف العصر الوسيط يف خمتلف املشارب العلمية
وكيف أن املؤلفات واالخرتاعات واآلالت 
العربية قد وصلت إىل أورواب بكل يسر، 
والسيما يف علوم الفلك والكيمياء والر�ضيات، 
فقد كانوا منذ القرن احلادي عشر امليالدي على 

كروية األرض، سبيل املثال ال احلصر مقتنعني ب
ينضاف إليها قوة أتثري الكيمياء العربية على 
العلم األورويب يف العصور الوسطى. كما وجلت 
إىل اللغة األملانية كلمات عربية عديدة ترتبط 
ابلنبات واألدوية، وعامل احليوان بل وابآلت 
موسيقية، تنضاف إليها جمموعة واسعة من 

يومية، املفردات العربية املتصلة ابحلياة ال
وجمموعات أخرى من ميادين النقل البحري، 
والتجارة واملالبس واجللود واألقمشة، كما أن 
ضت عن طريق  ُ            هنالك كوكبة من املفردات اقرت                           
الرتمجات واألعمال األدبية املهتمة ابلشرق مثل 
ديوان جوته يف أملانيا. وهذا ما يدحض مجلة 

من من االهتامات النمطية املوجهة للغة العربية 

                                                           
ينظر إىل ملحق هذه القراءة، الذي يضم ترمجيت ملقدمة  5

 املؤلف كما جاءت يف النص األملاين األصلي. 

بعض أهلها قبل اآلخرين، الذين ينعتو�ا ابلفقر 
والعجز عن محل العلوم احلديثة، بينما العيب 
                         ّ             يف معظم �طقيها، الذين مل يعب دوا هلا طريق 
العلم الذي سلكته قبل قرون وذلك ابألخذ 
جمددا أبسباب التطور العلمي كما فعل 

 أسالفهم.
وإضافة إىل هذا فنجد أيضا يف هذا القاموس 

ضورا لثلة من املفردات العربية اليت انتقلت يف ح
عصر� الراهن، غالبا عن طريق االعالم، إىل 
اللغة األملانية ومعها بقية اللغات األوروبية مما 
يعكس مدى حيوية االقرتاض اللغوي بني 
الثقافني العربية اإلسالمية والغربية األوروبية. 
وميكن، بشكل ولو تقرييب، تصنيف هاته 

دات الواردة يف املنت املعجمي هلذا القاموس املفر 
معظمها يتمثل إىل ما يقرب من عشرين جماال، 

 :فيما يلي
 مفردات عامة
 مفردات دينية

 سياسيةو  مفردات اترخيية
 مفردات فلكية
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 مفردات طبية وصيدلية
 مفردات النبات

 مفردات عسكرية
 مفردات الر�ضيات

 مفردات هندسية
 مفردات صناعية 

 األلبسةمفردات 
 مفردات موسيقية

 مفردات زراعية وفالحية
 مفردات حبرية

 مفردات اقتصادية وجتارية
 مفردات كيميائية

 مفردات إدارية
 مفردات األوزان واملقاييس

 مفردات التقومي الزمين.
 مفردات املطبخ

 منهجية قاموس: أتثيل لغوي وتنقيب اترخيي
ذه املداخل الرئيسية جند أن املؤلف إضافة إىل ه

ّ                  ج ل  املشتقات األملانية قد حرص على إدراج   ُ
املتفرعة عن تلك الكلمات عربية األصل، مثل 
األفعال والصفات واملصادر، وخباصة األمساء 

ذا ينم املركبة، اليت تتميز هبا اللغة األملانية، وه
عن جهد كبري بذله املؤلف يف التنقيب عن هاته 

القواميس األملانية قدميها ات يف املشتق
وحديثها، ومن مصادر أملانية متنوعة، وهو ليس 

عكس العديد من اللغات ابألمر البحثي اهلني. ف
األوروبية مثل اإليطالية واإلسبانية والربتغالية 
والفرنسية، اليت انتقلت إليها املفردات العربية 
مباشرة، مل تنتقل معظم املفردات العربية إىل 

ملانية إال عرب لغات أوروبية وسيطة أمهها األ
الالتينية يف العصور الوسطى، واالسبانية 

مطلع العصر احلديث، مع  اإليطالية والفرنسية
هلذا فقد أخد نبيل عثمان هاته اللغات الوسيطة 
بعني االعتبار يف هذا القاموس، ومن هنا ميكننا 
احلديث عن مساريني للمفردات العربية ابجتاه 

غة األملانية، ومها املسار غري مباشر عرب الل
اللغات األوروبية األخرى كما ذكر� آنفا وأيضا 
عرب الرتكية بسبب االحتكاك املباشر مع 
األتراك. أما املسار املباشر فلم يكن دائما 
كثيفا، وقد متثل غالبا يف احلروب الصليبية، 
والرحالت احلجية مث الرحالت العلمية ورحالت 

ني األملان، وما انتجوه من موسوعات املستشرق
 عن الشرق العريب. 
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وإضافة إىل هذا اجملهود التأثيلي، فلم يكتفي نبيل 
عثمان ابلتنقيب عن األصل العريب للمفردة 
األملانية فحسب، بل أشار يف قاموسه أيضا إىل 
أهم الصيغ اليت دخلت هبا تلك املفردات إىل 

صوهلا اللغوية لغات أخرى تشرتك مع األملانية يف أ
مثل اهلولندية واالجنليزية والدامناركية أو أخرى مثل 
الالتينية واإليطالية والفرنسية واالسبانية. إضافة 
إىل هذا ميد� هذا القاموس مبعطيات أترخيية ألول 
ظهور معروف للمفردات املدرجة فيه، كما اهتم 
إببراز املعان تلك اكتسبتها تلك املفردات يف بيئتها 

ديدة بشكل مفيد وخمتصر مع استحضار اجل
للصيغ املتنوعة للمفردة الواحدة اليت تنوعت بتنوع 
العاميات األملانية وتبدهلا مع تبدل األزمنة والسيما 
يف األملانية املعيارية. ومل يكتفي املؤلف بوضع قائمة 
تفصيلية يف آخر قاموسه للمصادر اليت اعتمدها، 

ستعان هبا عند �اية بل قام بتوثيق املصادر اليت ا
كل مدخل من مداخل القاموس اليت قاربت 

 اخلمسمائة.

 خامتة: عن الرتمجة العربية للقاموس
وخالصة القول أن هذا القاموس وإن مل يكن 
األول يف مضماره، كما رأينا، إال أنه كان األول 
من نوعه من حيث حمتواه ومنهجيته ومصادره 
وقيمته عموما لدى القارئ الناطق ابألملانية، 

املوجه إليه ابألساس، يف حني ظل القارئ العريب 
لعقود طويلة حمروما مما احتواه هذا القاموس 

                         ِ         ملاين، من معطيات مهمة عن جزء  مهم من األ
اتريخ اللغة العربية وفضلها، حىت خارج جغرافيتها 
الكالسيكية، يف احداث �ضة علمية غربية ال 

 تزال قائمة إىل يومنا هذا.
ومن هنا تكمن أمهية الرتمجة العربية اليت سعت إىل 
تقريب هذا القاموس األملاين من القارئ العريب عرب 

صل العريب للمفردات األملانية يف صورهتا تثبيت األ
العربية األصلية وضبطها ابلتشكيل الضروري 
ُ                                       ليسه ل التعرف عليها ونطقها نطقا سليما، حيث     
اكتفى مؤلف القاموس إبدراج تلك املفردات 
حبروف التينية فحسب، مما جعلها يف الغالب 
ملتبسة القراءة. أيضا مت وسم تلك املفردات لغو� 

اد مفرد أو مجع اللفظة املعنية حبسب مثل إير 
احلاجة إىل ذلك. ابإلضافة إىل هذا، فقد حرصت 
الرتمجة على االهتمام بشرح املعاين احلديثة 
للمفردات األملانية عرب إيراد ما يقابلها حاليا يف 
اللغة العربية املعاصرة، وذلك بعبارات توضيحية 
 ُ  ّ                                 م رك زة. كما ال ختلو الرتمجة من تعليقات يف
 احلواشي، وهي مثرة اطالعنا على مصادر أتثيلية
إضافية ومقارنتها مع احملتوى التأثيلي والتأرخيي 
ملداخل هذا القاموس، الذي كانت ترمجته رحلة 
معرفية شائقة امتدت منذ أوىل سنوات الدراسة 
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 2006اجلامعية يف أملانيا وحتديدا سنة 
لتتخللها انقطاعات طويلة دامت لسنني، غري 

ا مل متنع يف آخر املطاف دون اكتمال أركان أ�
، واليت نرجوا أن جيد 2020هذه الرتمجة سنة 

فيها القارئ العريب الفائدة املنشودة، وأن تشكل 
لبنة جديدة، ولو متواضعة، من لبنات بدورها 

ثمر بني الثقافة العربية 
 
                       صرح التفاعل احلضاري امل
ُ
                     

يف مقتبل  اإلسالمية والثقافة األملانية األوروبية
األلفية اجلديدة، وفيما يلي ترمجة ملقدمة 
املؤلف، الدكتور نبيل عثمان كما وردت يف 

 قاموسه األملاين  
 

 6ملحق: ترمجة ملقدمة املؤلف
 "من يدرك ذاته واآلخر:

 سوف يدرك هنا: 
ً          أن الشرق والغرب لن يفرتقا أبد ا" (غوته)                             

 
ومعها  Kofferو  Admiralفردات مثل امل

Mütze   وJacke   وJoppe  وأيضاGamaschen 

ممزوجة بسكر   Bonnenkaffeفنجان من قهوة  و
                                                           

6 Nabil Osman, Kleines Lexikon deutscher 
Wörter arabischer Herkunft, München 
1997, 5. Auflage, S. 7-13.  

kandiszucker  يف حملKonditorei  ووعاء 
Karaffe ب: مملوء Limonade  هي بداية  كلها       ً       

مفردات أملانية بديهية، ترد هنا جبانب بعضها 
البعض يف صورة معقدة أو بدون معن واضح. 

                  ّ وإىل جانب عدد غري هني  املفردات ذه إال أن ه
من املفردات لديها نفس املشرتك اللغوي، 
ويتمثل يف كون أن أصلها اللغوي قادم من اللغة 

اللغة  ذ قرون إىلالعربية، حيث انتقلت منها من
االملانية بطريق غري مباشر وذلك غالبا عرب 
اللغات الالتينية لتستقر بعدها يف اللغة االملانية. 

واليت تبدو  Lärscheثل بل وحىت مفردات م
وكأ�ا مفردة من وسط أورواب، إىل جانب 

وأيضا  Sandalholtzو  Tarokاملفردات األلبية 
Ebenholtz  كلها عربية األصل.ذاهتا  هي 

ليس من ابب الصدفة أن جتد املفردات العربية 
طريقها إىل عامل اللغات األوروبية. فالتواصل بني 
الثقافة العربية االسالمية والغرب املسيحي كان 
ّ                                    على مر  التاريخ كثيفا. وأبرز مثال على هذا       
انتشار اإلسالم يف إسبانيا. فابتداء من سنة 

فة م أصبحت إسبانيا إقليما اتبعا للخال 714
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االموية يف دمشق، وهناك بلغت احلضارة 
األندلسية أوجها والسيما يف فرتة حكم عبد 

). فكل العلوم 961-912الرمحن الثالث (
     ُ                              اليت ع نيت هبا األكادمييات اإلسالمية لقيت 
قبوال حسنا يف اسبانيا. ولقد كانت قرطبة يف 
               ً                             القرون األوىل مقر ا رئيسيا للعلوم العربية، حيث 

ك لفرتات طويلة أو قصرية أكرب   ُ       احت ضن هنا
العلماء واملفكرين يف العامل اإلسالمي ضيوفا 

عربت منه  ذيومنهم جتار. أما املكان الثاين ال
علوم العرب فقد كان جزيرة صقلية "فهناك مل 
يتم األخذ آبداب القصور العربية وعاداهتا 
فحسب، بل مت أيضا تلقي العادات والتقاليد 

لت اللغة العربية لغة اإلدارة والفنون والعلوم. وظ
ّ   هناك، فقد كانت الشهادات العليا ت صد ر    ُ                               
ّ   جزئيا ابلعربية، بل وحىت النقود كانت ت س ك   ُ                                  
وفق الطريقة العربية لدرجة أن احلكم النورماندي 
هناك اختذ طابعا شبه إسالمي. ويف هذه البيئة 
ترعرع امللك فريدريش الثاين وجنله مانفريد 

ربية ومارسا العلوم العربية ودرسا          ّ       اللذين تعل ما الع
الفلسفة اإلسالمية وأمرا برتمجة األعمال العربية 

                                                           
7 Otto Spies: Orientalische Kultureinflüsse 
im Abendland, p. 6. 

                     ً  . مل يكن من املستغرب إذ ا ]...[إىل الالتينية 
أن ينتقل االنتاج العلمي اإلسالمي عرب هذا 

 7الطريق إىل أورواب. "
 1833لسنة  8يف موسوعة ر�ل األملاين العامة
بدا�ت العلوم  جند وصفا خمتصرا ومجيال حول

مع اخلالفة العباسية انطلق  ]...[العربية: "
م دعم وتشجيع العلوم  750ابتداء من سنة 

والفنون. ويف القصر العامر للمنصور يف بغداد 
تلقت تلك العلوم الدعم األول. أما هارون 

فقد كان أول من زرع  809-766الرشيد  
ُ ّ                                      ح ب ها يف نفوس أهل بلده بصورة دائمة، فلقد 

ب العلماء من خمتلف األقطار إىل مملكته جل
وأجزل هلم األجر وجعلهم يرتمجون أعظم أعمال 
الكتاب اإلغريق إىل العربية ونشر نسخ من تلك 
الرتمجات. أما املأمون الذي حكم بعده بفرتة 
وجيزة فقد عرض على القيصر البيزنطي املئات 

                      ُ     وسالما حقيقيا مقابل أن ي عريه ذهب من قطع ال
ّ         ن الزمن الفيلسوف "ليو" ليدر س عنده. لفرتة م                           

ّ                           ويف عصره مت  تشييد مدارس ومعاهد علمية          
ارى وبناء  ُ           متطورة يف بغداد والبصرة والكوفة وخب                                  

 Allgemeine Deutscheاالسم الكامل للموسوعة:  8
Real-Encyklopädie für die gebildeten 

Stände.  
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مكتبات كبرية يف اإلسكندرية وبغداد والقاهرة. 
واعتمادا على مراجع مصرية ذ ذلك احلني ومن

وإغريقية ورومانية سابقة ومبساعدة لغة موحدة، 
القرآن العريب الكرمي، قام العلماء وهي لغة 

املسلمون املتعطشون للمعرفة بنشر علومهم يف 
البالد العربية ومشال إفريقيا وعرب إسبانيا لتصل 

 إىل ابقي أورواب.
وسرعان ما مت الوعي أبمهية هذه املعرفة يف 
             ُ                      الغرب، حيث اعت ربت حامسة، بل ومت توظيف 

لك نتائجها: فالطب وعلم الصيدلة وعلم الف
والر�ضيات والفيز�ء واجلغرافيا وغريها من 
العلوم يف أورواب قد استفادت بشكل كبري من 
النجاحات اليت حققتها البحوث العربية. 

 واألمثلة على هذه االستفادة كثرية:
                            ُ          ففي أورواب كان، ولوقت طويل، ي تعرب إجراء 
عملية جراحية ابليد وفتح جسم اإلنسان أمرا 

طباء األوروبيني. ويرجع معيبا ابلنسبة لأل
إىل تصورات مسيحية مبكرة، ذا السبب يف ه

لذا مل يكد يتحقق هناك أي تطور طيب 
اهتا كان زمالؤهم العرب ذملموس. ويف الفرتة 

قد بدأوا أوىل حماوالهتم اجلراحية يف إجراء 
عمليات أفقية معقدة على القصبة اهلوائية. 

األسنان أيضا كان كل من علم التداوي وعلم 
قد سبقا املعارف األوروبية بقرون. إضافة إىل 

كان كل من تشخيص ومعاجلة ذا، فقد  ه
األمراض اجللدية مثل اجلذري، واجلرب واخلرج 
متطورة جدا. وكان ابن النفيس املتوىف سنة 

ّ                      م أول من تعر ف على الدورة الدموية  1288            
الصغرى ووصفها بدقة. أما أكرب وأشهر 

ّ   د كان الرازي  (األطباء العرب فق            865-925 (
الذي كان معروفا عند األوروبيني يف العصر 

، فقد احتاج إىل ثالثني Rhazesالوسيط ابسم 
ن  ّ   جملدا كي يدو ن املعرفة الطبية يف الشرق إاب                            ّ           
          ُ                          ُ     زمنه. كما ن سب إليه أكثر من مئة كتاب ت رجم 
العديد منها إىل الالتينية، حيث سامهت يف 

حدود منتصف القرن  إثراء الطب األورويب إىل
 السادس عشر. 

أما تصنيف املعارف ونشرها يف موسوعات عن 
طريق العلماء واجلامعات فأفاد الحقا وبشكل 
كبري البحث األورويب، حيث مت إعداد 
موسوعات بيبليوغرافية ومراجع عدة حول 
ثلني عن مهن متنوعة وأيضا عن سكان  ُ                                 مم 

ية ُ                                   م همني ملدن ومناطق معينة وحول فرتات زمن
معينة وأيضا حول حقول معرفية حمددة وغري 
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ّ                             . وما يدل  على هذه الفائدة العظيمة ما ذلك         
قام به الطبيب القرطاجي قسطنطني اإلفريقي 
يف آواخر القرن احلادي عشر ميالدي حينما 
استطاع نقل جملدات ضخمة حول األعمال 
الطبية للعرب إىل إيطاليا. وقد مكنت املعرفة 

لكتب من جعل كلية الطب يف املركزة يف تلك ا
سالرينو، إىل جانب ابلريموا، تكسب مسعة 

 كبرية كأفضل كليات الطب يف أورواب. 
ُ              ويف ارتباط مع الطب جند ح ضورا لدراسات                       
النبات. فقد اهتم العرب بشكل خاص 
ابلنبااتت الطبية. وهنا ميكننا الرجوع إىل ما 

: "قام العرب ذا الشأنكتبه هومبولدت هب
فن الصيدلة الكيمائية. وأوىل القواعد بتأسيس 

                              ُ           الرصينة يف إعداد األدوية، أي ما ي عرف حاليا 
بكتب صناعة األدوية، كانوا هم من أصدروها، 
حيث انتشرت الحقا يف جنوب أورواب عرب 
مدرسة سالرينو". وهنالك العديد من املفردات 
من ميدان دراسات النبات هلا أصل عريب. 

حب  Abelmoschusل: ونذكر على سبيل املثا
 Alkakandschiميليا، االك Alchemilleاملسك، 

َ     كاك نج،    Alkanna  ،احلناءAnil ،النيل 
Aprikose البرقوق ،Artischocke  ،اخلرشوف

Aubergine ذجنان، االبAzarolapfelbaum 

 Behennußأبو حبوب،  Baobabالزعرور، 

أبو  Borretschبرابريس،  Berberitzeالبان، 
 Estragon/Dragunداتورة،  Daturaعرق، 

ُ     ط ر خ ون،   ْ  َDum  ،د و م    ْ  َDurra  ،الذرةEbenholz 

حلفاء،  Halfaخلنجان،  Galgantأبنوس، 
Harmelraute  ،حرملHaschisch  ،حشيش

Henna  ،حناءIngwer  ،زجنبيلJasmin  ،مسني�
Kaffee  ،قهوةKampfer  ،كافورKarube 

 Kolkotharَ ْ    ك ي ف،  Kifقات،  Katخروبة، 

َ  َ َ    الك ب اب ة،  Kubebenpfeffer ُ  ُ     ق لق ثار،    Kümmel 

ْ ُ    ك ر ك م،  Kurkumaكرو�ء،   ُLärche  ،أرزةLila 
ُ     ل ي م ون،  Limone َ ْ    ل ي لك،   َْ Nenuphar  ،نينوفار
Orange  ،رنج�Zwetsche/Quetsche  ،دمشق

Safran/Saflor  ،زعفرانSambak  ،زنبق
Sandelholz  ،ص ن د ل    َ  ْ َSennesbaum  ،سنا

Sultanine  ،سلطاينSumach  ،اق ُ     مس 
Sumbulwurzel  ،سنبلTamarinde  مت  ر  ْ َ

 جدوار.  Zitwerساج،  Teakholzهندي، 
غري أن املعارف الطبية والنباتية ليست هي 
ُ      وحدها من وصل إىل أورواب. ففي ح جرات                             
الكيميائيني العرب يف القرنني التاسع والعاشر 
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 ميالدي مت ألول مرة مالحظة عمليات كيميائية
ّ                 وهي جتري حتت ظروف أ عد ت اصطناعيا. كما    ُ                
قام العلماء العرب بتحديد التغريات يف أوزان 

ذلك املعادن، واليت تطرأ بسبب التأكسد و 
                    ُ               بواسطة موازين دقيقة أ عدت خصيصا هلذا 
الغرض. ومل يكتفي الكيميائيون العرب 
بتجارهبم الكيميائية األوىل أو، كما كان يقوم 
به زمالؤهم األوروبيون من حماوالت �ئسة، 
للحصول على الذهب، بل سامهوا بواسطة 
انتاجهم شبه الصناعي لألدوية إىل جانب مياه 

هي البضائع الرائجة العطر والزيوت والسكر، و 
جدا يف التجارة مع أورواب، أيضا يف نشر 
القدرات الصيدالنية العربية املتطورة. وقد كان 
علم تركيب األدوية العريب يف القرن الثالث عشر 
شاسعا لدرجة أن عامل النبااتت ابن بيطر من 
مالقة كان على دراية ابستعمال أكثر من 

 يفها. وصفة نباتية وعقار طيب وتصن 1400
بدورها أسهمت التجارة، اليت مت بفضلها أيضا 
نسيان اخلصومة الدينية بني الطرفني، يف جعل 
احملاليل واألكاسر العربية يف متناول النبالء 
والبطارقة األثر�ء والعلماء يف أورواب. ويف الفرتة 

كانت الصيدليات العامة يف البالد العربية ذاهتا  
جمل السا 

 
         ت وف ر الدواء مل
ُ
 كنة حبماية الدولة.ُ  ّ           

                             ُ             وما قيل عن اخليمياء والصيدلة، ي قال أيضا عن 
الر�ضيات العربية، اليت كانت مستخدمة يف 
احلياة اليومية. فالدليل اإلرشادي الذي نشره يف 
القرن التاسع ميالدي عامل الر�ضيات حممد بن 

 780موسى اخلوارزمي، الذي عاش بني سنيت 
، واملتعلق ابحلساب الكتايب ضمن نظام 850و

أو ما يسمى اجلرب، كان يف األساس ومنذ العد 
بدايته عبارة عن جمموعة من الوظائف للتجار 
ومقسمي اإلرث. وهكذا انتقل علم اخلوارزمي 
إىل أورواب عرب التجارة، حيث صار هناك علم 

ملدة قرون، وخباصة أن ذا أمهية حامسة اجلرب 
ّ                              نظام العد  العريب الذي مت اقتباسه كان قد          

ّ            عو ض ابتداء من القرنني الثاين عشر والثالث   
 عشر نظام العد الروماين املعقد. 

وهبذه الكيفية اقرتضت العلوم الغربية جمموعة 
وفرية من املفردات العربية من ميدان 
الر�ضيات. ففي اللغة األملانية نذكر على سبيل 

 Algorithmusاجلرب،  Algebraاملثال: 
، صفر Zifferالشفرة،  Chiffreاخلوارزمية، 
 وغريها كثري.
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ويف ارتباط وثيق مع العلوم الر�ضية جند أيضا 
علم الفلك، الذي ارتبط بدوره أساسا بعلم 
التنجيم بل وانبثق منه. ففي القرنني العاشر 
واحلادي عشر انتقلت معارف علم الفلك 
العريب بكل يسر إىل أورواب. ومن بينها: املنقلة 

د واألرابع واألسداس، واإلسطرالب لتحدي
مواقع النجوم. كما استطاع الفلكيون العرب 
حتقيق فتوحات يف حتديد مدارات الشمس 
والقمر والكواكب. ويف فرتة اترخيية جد مبكرة 
زت أيضا دراسات حول املد  واجلزر والفجر  ّ               أ جن                        ْ  ُ
والغسق وقوس قزح وهالة القمر، إضافة إىل 

 1079حركات الشمس والقمر. ويف سنة 
سنة الشمسية بشكل استطاع العرب حساب ال

صحيح. وأما أقواهلم حول نظام الكواكب أو 
حجم األرض، حيث اعتربوا ابتداء من القرن 
ّ    احلادي عشر أن األرض كروية، فقد مه دت                                
الطريق قرو� بعد ذلك أمام العلماء األوروبيني: 
فمنجزات نيكوالس كوبرنكوس أو يوهانس 
كيبلر على سبيل، ما كانت ممكنة لوال العمل 

 
 
 امل
ُ
سبق للفلكيني العرب. وقد ترك أتثري علم   

الفلك العريب على أورواب بصمات واضحة 
والسيما يف أمساء النجوم، ففي اللغة األملانية 

آخر النهر،  Achernarجند املفردات التالية: 
Alamac  ،املآقAldebaran  ،الدبرانAlgenib 

الغراب،  Algorabالغول،  Algolاجلانب، 
Alphard  ،الفردAzimut  ،السموت

Beteigeuze  ،يد اجلوزاءDenab نب، ذDubh 
فم احلوت،  Fomalhautالطنني،  Etaninُ    د ب، 
Nadir  .نظري، وغريها كثري 

كانت اسبانيا املسلمة أيضا جسرا ثقافيا هاما 
ساهم يف نقل املعارف العربية ابتداء من القرن 
الثامن، فعربها مل يربز التأثري العلمي العريب على 
أورواب فحسب، بل أيضا على مستوى الفنون 
كان هنالك أتثري مشابه: فآالت موسيقية مثل 
القيثارة واملندولني والعود كانت صادرات عربية 
ثقافية يف العصر الوسيط حنو أورواب. ومع 
اآلالت املوسيقية مت أيضا استقبال الصيغ 
املوسيقية. كما أن أهم املنظرين العرب يف 

الفارايب وابن سينا وآخرين، مل املوسيقى، مثل 
يرتكوا لنا منجزات مهمة فحسب، بل قاموا 
وبشكل ابرز بتحسني املوسيقى اليو�نية 
واهلندية. ومل تزدهر املوسيقى يف قصور األمراء 
فحسب، بل كانت أيضا مورواث شعبيا حقيقيا. 

، الذي  912-888وأما مقدم بن معاىف 
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أنشأ ما  عاش يف بالط عبد هللا األموي، فقد
ُ                              ي عرف ابملوشحات، وهي اليت اقتبسها 
األوروبيون عن العرب. بل وحىت تطور الشعر 

يشري بدوره إىل مصادر عربية.  ذاته،األورويب 
ذلك أن وصف الفروسية اإلسالمية أثناء فرتة 
انتشار اإلسالم، اليت احتفى هبا الشعراء 
العرب، قد ظلت لوقت طويل التيمة املفضلة 

عريب. ولقد وصل هذا الغرض يف الشعر ال
" Romanzeالشعري إىل أورواب حتت مسمى "

. لكن بعد اهلزائم احلربية يف )رومانسيات(
جنوب فرنسا وآسيا الصغرى مل تعد للحماسة 
الرومانسية يف احلروب تلك األمهية السابقة. 
وهكذا تطور عن قصائد الغزل اليت كانت يتغىن 
هبا الشعراء العرب حول اجلمال األنثوي، شكل 
شعري جديد، سرعان ما انتقل من مشال إفريقيا 

يما يعرف أبغاين تروابدور وإسبانيا إىل فرنسا ف
Troubadour  واليت أثرت بدورها على الغناء ،

 Minnesangالرومانسي األملاين املعروف ابسم 
يف العصر الوسيط. وال ننسى هنا اخلرافات 
الشرقية بصورها البالغية عن اجلنيات والسحرة، 
واليت وجدت طريقها بدورها إىل الشعر 

 األورويب.

عطائهم العلمي إىل حني وقد استمر العرب يف 
قدوم تلك اللحظة اليت تعرض فيها املركزين 
احلضاريني اإلسالميني إىل فاجعة كبرية، ومها 
بغداد يف الشرق، وقرطبة وغر�طة يف الغرب 
اإلسالمي. فكال املركزين مت احتالهلما من 
طرف الغزاة الربابرة، الذين أحرقوا املكتبات 

آلالف، مما أضر مبخطوطاهتا، اليت تعد مبئات ا
بشكل بليغ ابلعلوم يف فرتة مل تظهر فيها طباعة 

 الكتب بعد.
املفردات األملانية ذات األصل ذه ه ً  ذ ا تروي لنا إ

العريب قصصا حافلة عن أقدارها، كما أ�ا 
خترب� عن الطريق اليت سلكتها حنو أورواب. إ�ا 
جزء أساسي من املعجم األملاين العام، كما أ�ا 

تشكل مصري هذه اللغة، ففحني أن  سامهت يف
الكلمات املهملة تنقرض ابلتدريج، تظهر يف 
نفس الوقت مفردات أخرى جديدة. البعض 
منها يكشف علنا عن أصلها األجنيب بشكلها 
الظاهري، بينما البعض اآلخر يتم النظر إليه 

 كما لو أنه جزء ال يتجزأ من اللغة األملانية.
مهية اليت اكتسبها                    ً    قاموسنا هذا يوضح إذ ا األ

الرتاث اللغوي العريب ضمن اللغة األملانية عرب 
                             ُ            األزمنة. غري أن هذا القاموس مل ي نجز للباحثني 
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يف اللغة فحسب، بل هو خمصص أيضا لكل 
من يهتم مبعرفة املزيد عن املفردات "القادمة من 
اخلارج" والطريق الذي سلكته قبل وصوهلا إىل 

ار فيها شأ�ا يف ذلك اللغة األملانية واالستقر 
شأن ابقي اللغات العاملية ابتداء من اللغة 

 اهلندية القدمية ووصوال إىل اإلسبانية.
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 َ    َ     ْ أ واتـ ـــر  قصيدة: 

ُ     أ حبث  عن  ب  يلَ   ٍ   صاح   ِ َ   يف س ف ري     َ    
ِ  َّ ول ن د ي    ُْ اهل     َ ن  ـ ِ م   اهــ َ م  ـ َ ج   ْ ر    َ تـ    :ةـ  َْ 

 عبد الرمحن السليمان
ُ  أستاذ   =بلجيكا -لوفان     ِ  جبامعة         َّ  العربي ـة    

Awater 
‘ik zoek een reisgenoot’ 

 
Translated from the Dutch by: 

Abied Alsulaiman 
Professor of Arabic 

University of Leuven, Belgium 
 
 َ    َ     ْ أ واتـ ـــر  قصيدة: 

ُ     أ حبث  عن  ب  يلَ   ٍ   صاح   ِ َ   يف س ف ري     َ    
ُ   مارتين وس �يـ ه وفالشاعر:  أتليف  ْ      ُ      

 

 
Awater 

‘ik zoek een reisgenoot’ 
 

By: Martinus Nijhoff  
 

 
Abstract/Synopsis 

ُ     هذه ترمجة عربية لقصيدة (أ وات ر) أشهر قصائد الشاعر اهلولندي مار ت ين وس �يـ ه وف ( ) عنوا�ا (أواتر. 1953 - 1894                       َ   َ                                 ْ ِ ُ      ْ 
َ                                                    أحبث عن صاحب يل يف سفري). يقصد الشاعر ابلس ف ر هنا س ف ر احلياة الدنيا، أي حياة اإلنسان يف الدنيا ومسريته بعد   َ        َ َّ                                      

                                            ً                                   ذلك أن مارتينوس �يهوف يبدو يف قصيدته هذه مؤمن ا ابلبعث، لذلك رمز إىل رحلة اإلنسان يف موته إىل احلياة اآلخرة، 
َ                                                                                      الكون ابلس ف ر. وكان عنوان قصيدته الفرعي: "أحبث على صاحب يل يف سفري" أشبه مبثابة تسليم ضمين منه أبن سفر  َّ         

ً                                                  اإلنسان وحيد ا "قطعة من العذاب" وأن اإلنسان إمنا هو مستطيع أبخيه  اإلنسان يف رحلته عرب الكون، وأنه ال بد من املبادرة           
 إلجياد الصاحب املناسب الذي يستطيع به عبور هذه املفازة: احلياة الدنيا.

______________________________________________________________________ 
 
Keywords: Nijhoff; Awater; poetry; Utrecht; أواتر؛ شعر؛ هولندا؛ �يهوف، أوترخيت. 
_____________________________________________________________________ 
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Awater 
‘ik zoek een reisgenoot’ 

 
Translated from the Dutch by: Abied Alsulaiman 

 
ُ     أ حبث  عن ، َ    َ     ْ أ واتـ ـــر  قصيدة:  ب  يلَ   ٍ   صاح   ِ َ   يف س ف ري     َ    

ــها م ـن  اهل  ول ن د يـ ة ِ  َّ  تـ ر ج ـم   َْ  ُ ْ    َ  ِ      َ  َ  ْ َ   عبد  الرمحن  الس ل ي م ان:  َ   َْ ُّ     ِ       ُ    

 بني يدي القصيدة

                       َ   َ               هذه ترمجة عربية لقصيدة (أ وات ر) أشهر قصائد 
ُ     الشاعر اهلولندي مار ت ين وس �يـ ه وف (  ْ      ُ ِ ْ                  1894 - 

) عنوا�ا (أواتر. أحبث عن صاحب يل يف 1953
َ         سفري). يقصد الشاعر ابلس ف ر هنا س ف ر احلياة   َ        َ َّ                      
الدنيا، أي حياة اإلنسان يف الدنيا ومسريته بعد 

ته إىل احلياة اآلخرة، ذلك أن مارتينوس �يهوف مو 
                      ً                     يبدو يف قصيدته هذه مؤمن ا ابلبعث، لذلك رمز إىل 
َ               رحلة اإلنسان يف الكون ابلس ف ر. وكان عنوان  َّ                       
قصيدته الفرعي: "أحبث على صاحب يل يف 
سفري" أشبه مبثابة تسليم ضمين منه أبن سفر 
ً                              اإلنسان وحيد ا "قطعة من العذاب" وأن اإلنسان            
إمنا هو مستطيع أبخيه اإلنسان يف رحلته عرب 
الكون، وأنه ال بد من املبادرة إلجياد الصاحب 
املناسب الذي يستطيع به عبور هذه املفازة: احلياة 
الدنيا. يبحث الشاعر، املتحدث يف القصيدة 
بضمري األ�، عن صاحب له ليحل حمل أخيه 

ً   الراحل لتوه عن احلياة. شاهد ذات يوم رجال  مي ر                                      
وامسه  –من أمام �فذة بيته. يعمل ذلك الرجل 

    ً                              حماسب ا يف مكتب. قرر الشاعر أن يتبعه  –   َ   أوات ر 
                     َ             ً            لريى فيما إذا كان (أوات ر) هذا مناسب ا له قبل أن 
يربم معه صداقة. فاتبعه من مكتبه إىل صالون 
                              ً          حالقة إىل مقهى فمطعم، مث انتهيا مع ا إىل حمطة 

             ً        بقي أواتر واقف ا يصغي القطار. هناك، أمام احملطة، 
إىل وعظ داعية من دعاة جيش اخلالص املسيحي، 
                                    ً      بينما اتبع الشاعر مسريه إىل احملطة متظاهر ا أبنه 
 يريد أن يركب القطار وينطلق يف الوقت احملدد له.

ّ                                   لقد مه د الشاعر هلذه القصة مبقدمة ال خترج عن       
اإلطار امللحمي التقليدي للشعر يف زمانه، وختمها 
                                      ٍ    خبامتة تغىن فيها ابلتكنولوجيا احلديثة متمثلة  يف 

إذن يشكل (أ) السفر، قطار الشرق السريع. 
و(ب) الصحبة يف السفر و(ج) شخصية 
الصاحب يف السفر املواضيع الرئيسة يف قصيدة 

.1934يهوف اليت كتبها سنة �
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 القصيدة

 
ر ة  هنا، أ يت ها الر وح  األ وىل، ُ    ك وين حاض     ُ  ُّ       ُ َ        ً َ  ِ       ُ 

َ  م ن ت ر ف ني   ِ    على و جه  املياه  الس رم د ية.َ   َ  ِّ   َ َّ     ِ      ِ  َ      
ل ئ ي ب ع ني  الر عاي ة  هذا الع م ل، َ   و اك   َ        ِ َ   ّ     ِ  َ  ِ   َِ  ْ  َ  

. ء: خ ر ب  وخال  ٍ  فهو ك العالـ م يف الب د       ٌ  ِ  َ     ْ  ِ       َ      َ      
ُ  ال ي ريد   ِ   كالق رن املاض ي   –َ    ي رى أن   ُ     َ    ً   د مار ا،  –   َ       

َ   مث ي تغ ىن جبمال  الط ب يع ة؛  ِ ّ     ِ       َ  َ    
ْ     فالغ ناء  ليس  إال الش وق  اآليت من األ و رام،  َ           ُ  َّ        َ     ُ  ِ     

.. د مار ا.  َ    ً   ومل ي ك ن يف أ ي  ي وم       ٍ   َ  ّ  َ     ُ  َ    
ع ت ل لت و. َ    ِ  َّ  الل ب ن ة األوىل و ض   ِ  ُ         َِ َّ    

َ         ُ   كل  ك ل م ة فيه جت  د  د  الص مت  الذي خترق ه؛  َّ     ُ ِّ َ ُ        َ  ِ َ  ُّ   
ٍ      وك ل  حاد ث  فيه   ِ دث  للم ر ة األ وىل. ُ  ُّ    ُ    حي      ّ  َ     ُ   َ 

ا! ف هذا ن وح  ي بين، لك ن ل يس  ف لك ا، ً   محد   ُ   َ  َ    ِ      َ   ٌ   ُ     َ    ً   
َ     ِ َ    و هذا ذ و الن ون  ي ع ظ ، لك ن ل يس  يف ن ين وى.  َ    ِ     ُ  ِ  َ  ِ  ُّ      ُ      َ 

 
َ     رأيت  ر ج ال  .. ال اسم  له.         ً  ُ  َ   ُ     
َ  َّ   ً   س أمنح ه امس نا األ و ل مع ا.     َ     ُ     َ 

ُ     َ ٍ   َ   إنه ابن  امر أة  وأ ب.        
َ    َ    مبج ر د  أ ن ي طلع  الف جر،    َ   َ  ِ ّ  َ   

ُ         َ     َ ي ذه ب  إىل املدين ة. مي    َ َ   ر  من أ مام  �ف ذ يت.َ    ِ   ِ   َ    ُّ  
ع من ح يث  كان. ، ي رج  ُ      و عندما ت غر ب  الش مس    َ       ِ   َ   ُ  َّ     ُ  ُ   َ       َ 

ُ  َ يف مقر  ع م له، ي سم  يه  ز م     ِ ِّ   ُ     َ  َ   ّ       َ   َ    الؤه (أ وات ر).    
َ   ا نظ ر إليه: لباس ه  من و ب ر إب ل  خاط ت ه إبر ة،      َْ     ٍ  ْ    َ َ      ُ ُ             ُ  ُ  
، ألن اجلراد  والع سل  الرب   ي   يف  َ     َِّ َّ ج سد ه حن    َ     َ           ٌ   َ    ُ  .  َ   ُ  ط عام هَ  

ُ  ِ   َ   ال أحد  ي فهم  ن داء ه.    َ  َ      
راء، ال أ حد  ي فه م ه.      ُ  كالم ه ُ     كإمياءات  ساك ن الص ح   َ   َ  َ   َ        ْ َّ      ِ     ِ        

ند ي، و طلعت ه  ط لعة  راه ب.  ِ    ه يئت ه  ه يئة  ج      ُ  َ   ُ ُ    َ     ِ   ِ   ُ   َ   ُ ُ   َ 
يه للص الة وال ل ن فخ  َ       َّ       َِ    ولكن ال و قت  ل د   َ  َ   َ  ،  ُ   الب وق       

َ        َ   ع ند ما ي بدأ الع م ل يف املكت ب.  َ      َ     َ  ِ  
ل س إىل طاو ل ته كالر اه ب،  ِ    جي   ّ       َ ِ         ِ َ 

َ    َ    َ  َ     ي كت ب يف أوراق ه احلر وف اإليطالية واأل رقام  الع ر بية،                 ُ      ِ         ُ  َ 
َ    ج داول  ت نساب  إىل األ س ف ل،   ْ  َ       ُ    َ   َ     َ 

م بل غة الك ه نة.  َ     لكنها تصع د  كأ�ا ط الس   َ       ُ    ِ   َ        ُ  َ         
ا، ا ر و يد  ط الد  فء  فيها ر و يد  ل غ رف ة هاد ئة ي نب س  ً   يف داخ    َ ُ    ً   َ ُ        ُ ِّ      ِ  َ َ     ِ      َ  ُ    ِ      

ُ    ون سم ة  اإلب ط ني ت نب ع ث  كم لح  أ جاج  ط عم ه.    َ   ٍ    ُ  ٍ   ِ    ُ  ِ  َ َ    َ  ْ    ُ َ   َ  
  َ      َ     َِ        َِ   ي تعاىل ر نني آل ت ه الكات ب ة.

قر أ! ليس  يف الن ص  ما ف يه. إمنا ف يه: 
ّ      ِ         ِ    ا  َّ       َ      َ  ِ  

ّ    "� أ م اه، ِ  َ         َ     أ راك  ت رتدين الف راء،لن     ُ     َ 
َ  ِ    الذي قل بت  مثن ه م رار ا قبل د فع ه.        ً    ِ   َ   ِ  َّ        

ِ  ولن أ زور ك   ُ   َ يف أ �م ع طل      َ   َ  ْ    يت يف املست ش فى،  َ      َ        
ُ    م صط حب ا م عي ابقة  من الز ه ور. ُّ        ً      َ  ً   َ   ُ 

ً         لكين، ع و ض ا عن ذلك  َ  ِ ُ              ، سأذهب  ابلز ه ور إىل املقربة".      ُّ     ُ        
ِ      هذا ما قد ك ت ب  .. عرب  عنه  وجه ه  الك لسي،      ُ ُ     ُ   َّ       َ  ِ ُ            

َ  َ      بدون أ دىن ح رك ة.        َ      
ل  أواتر م ثق ل.

ُ        ُ  َ   كم الس اعة اآلن؟ كاه   ِ            َّ       
ٌ    َ   ِ    اهلاتف  راق د  يف م كان ه.   ِ    ُ      

َ      َ        أقداح  الشاي الفار غة  أ ع يد ت إىل م كا�ا.    ِ  ُ  ُ  ِ             ُ      
ُ              َ      ِّ ْ دق ت ع قارب  الساعة اخلامسة  والن  ص       َ    َ     ف م ساء،  َّ  
ُ    َ            و انطفأت  م صابيح  الع مل اخلضراء.       َ  ْ      َ  

 
ّ     ع ندما كنت  أ سق ي الز هور هذا الص باح،           ُّ      ِ  َ  ُ        ِ  

َ   راو دت ين فكرة ، ون ويت  أن أ ذه ب،   َ     ُ    َ    ٌ      ْ  َ    
َ                 وأ حضر  أواتر من املكتب؛    ُ  

ب  يف س ف ري. ي بدون صاح  َ    فأ� منذ  م وت أخ   َ     ٍ  ِ           ِ      َ  ُ        
َ     َ   وع ندما ي بحث  املرء  عن ص ديق ل ه،      ُ     ُ   َ      ِ   
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ا أن  ً      فإنه من الط ب يعي جد  م م عه.           َّ ِ      ِ   َ    ي بح ث  عم ن ي نسج    َ   َّ    َ  َ  َ  
ْ    أ ق تفي يف املساء أثر  أ وات ر أل س رب   غ و ره،  َ  َُ  ْ  َ    َ   َ  َ               ْ َ  

ُ  فاللب يب    ُ  كما ي قال    –     ِ  ِ    م ن اختار  عن ع لم. -    ُ         َ        َ 
ي، أتعر ف   ُ  وإذا ص دق  ح د س   ّ        ِ  ْ  َ   َ   َ  .إليه     

ي ا من ن فسي. ِ  ً     َ     وهكذا ألفيت ين واقف ا على الر ص يف. م ست ح   َ  ُ     ِ َّ          ً      ُ           
ُ  ت الساعة  اخلام س ة والن  صف. ي صبح  َ  ّ د ق      ُ    ِّ       َ ُ     ُ الوقت  ال م          ُ    ِ  ِ  ً  ت ناه ي ا.       َ  

 ِ  َ          ُ      َّ  ا مت ألت الشوارع  ابملار ة،
ُ    وأضاء ت س جائر  املار ة ظ الم  الغ ر وب،  ُ    َ  َ   َّ      ُ     َ    َ     

ٍ     َّ  م طلقة  دوائر  د خان  ضال ة.    ُ   َ       ً    ُ 
ُ     � أ خي الذي يف الس ماء: ك ن  م عي ه نا.      َ  ْ  ُ       ّ              َ   

ين ُ  ا س رت   ْ َ  ٌ  ، فال ي ضيء  ظ ل ي ض وء ،ُ     ّ ِ   َ   ُ      
ٌ   و اح ف ظين، فال ي راين وال ي سم عين أحد .        َ   َ        َ        َ  ْ  َ  

َ  ف جأة  ظهر   ُ   َ َ    أواتر. أراه  يقرتب  مين، ي رم ش  ع ين ه. َ   ً      ُ  َ      ُ      ُ           
ٍ    ِ            ٍ      ُ         َّ    ال ي بايل ب ن فس  هال كة، وال مبدينة ، وال ب غروب الش مس.    َِ     ُ    

، على د ر ج ح ج ري إبزاء  ح ي ة  من  َ  ٍَّ     ي هب ط م ه رو ال  من ع ل    ِ       َ  َ    َ  َ        ٍ  َ      ً  ِ  َ  ُ   ِ  َ
اس.   ُ     حن 

د  ق تان ب عيدا ، يف اآلفاق، ح يث ي رى الص واع ق، ِ   و ع يناه  حم    َّ       َ    َ             ً    َ    َ ِّ  ُ   ُ   َ  َ 
َ  ت رب ق  وسط       ُ  ُ َ  ِ   حاب  ك ث يف. ُ س  َ     و ميض َ    ٍ    

ِ    وكأنه ي سم ع  ما كان حيل م ب س ماع ه،     َ  ِ   ُ          ُ  َ   َ       
َ   ُ                و يرى املكان  الذي كان  حيل م أن يكون فيه.           َ          َ 

ُ         َّ            م ر  يب ب س رعة، فشعرت  كأنه مر  من أعماقي.            ُ  ِ   َّ  َ 
ُ     ي عرب   من ع تب ة الدار ب س رعة،  ِ         َ َ     ُ ُ   َ 

قة املفات يح.  ُ  ُ   ً         ّ        ِ    حيث  املفتاح  م علق ا على عال         ُ    
ُ    ََ   ي ستقبل ه يف اخلارج ش وك  اجل ب ل    َ            ُ     َ. ّ  اجلاف      

ِ      ً  حيمل  ع صاه ، وميض ي الهي ا.      ُ   َ   ُ    
ه، أرفع  أ� قـ بـ ع يت داعي ا: َ       ً  بينما هو ي ضع  قـ بـ ع ت ه على ر أس  َّ  ُ       ُ        ِ  َ        ََ َّ  ُ    ُ   َ          

ّ ً  ُ     � م ن يف الس ماء، ك ن  م عي م ر ة  أ خرى،  َ     َ  ْ  ُ      َّ        َ   
ُ  يف م كان م قف ر ال ي سك ن    َ ُ َ  كاجل ل ج ل ة  –  َ     ُ  ِ     ُ    ُْ   . 

  
ٍ    ِ    الطريق  يف اخلارج م ع ب د ة  بزفت  غام ق.       ٌ َ َّ َ  ُ          ُ       

َ      والح ظت  أن ص دى خ ط وايت،   َ     َ      ُ   َ    
ق ين فوق الب الط األ بي ض.  ُ         ِ      َ َ    مل يـ ع د ي الح   ِ   ُ   ُ  َ    

ي فوق  الط ريق املعب دة؛  َ     َّ        َّ    خب طى  صام ت ة أ مش       ِ   َ   َ ِ    ً   ُ 
ٍ    ُ  َ  ٍ  والس يارات م صط ف ة يف م وك ب  ال م ت ناه ،  ِ  َ    َّ  َ   ُ      َّ     

َ       ّ   اتركة  وراء ها صرير ا �عم ا من ع ج الت املط اط.  َ       ً     ً        َ     ً    
. ٍ  أما أواتر ف ج د  اخل طى غري م بال     ُ       ُ   َّ  َ  َ           

، إنه عازم  على الس ف ر.     َ لقد ص   َ   دق  احل د س  َّ         ٌ          ُ  ْ  َ    َ   
َ  َ     َ     و قف  م تأمال  ع ند  م تجر أ ز�ء.  ِ   ً     َ  َ   َ 

ّ        أراه  يتأمل  يف عار ضات األز�ء الص ناعية،               ِ       ُ       ُ    
َ     ُّ َ            وه ن  ي عرضن ح صائر  الن زه ة، واملناظر،     َ       َ َّ  ُ  
فاف الن يل، ِ        ّ   وكأ�ن  م ست لق يات على ض           ِ  َ   ُ  ّ      
لة. ْ    كما ي بد و من ص ور ة اهلر م .. والن خ  َّ          َ      َ  ُ       ُ  َ      

،         َ    � أواتر، أ عر  ا ما ي دور  يف خ ل دك  َ  ف  جيد    َ َ     ُ   َ      ً     ُ 
ُ     ف على ب ضعة أ متار من ه نا،           َ     ِ     َ 

ية، ِ    مثة  إعالن  إلحدى اخل ط وط املالح         ُ  ُ         ٌ      َ  
ُ         َ ي ظهر ب د و�  يـ ل و  ح  بيده لس   ِّ  َُ    ً   َ ُ      ُُ   ف ينة تـ ل وح  يف األ ف ق،ُ     َ    ُ َ      ِ 

ْ    ومثة خ لف ه املصرف  يف ه يئ ة ق ص ر،   َ   َ  َ     ُ        َ  َ      
ّ          ُ  َ                ِ      ت س ج ل فيه "الع مل ة األجنبية" يف قائ مة.    َ  ُ 

ِ       وهكذا ب ق ينا عل  ى هذه احلال،       َ 
ي  ش  ِ   من  ِ         واجهات  املتاجر.   َ  إزاء  َ        

ِ   َ  ِ   ف جأة  ا خت فى أواتر يف شار ع ف رع ي.               َ  ِ  ً   َ 
عت  ر نني ج ر س الباب. ال ش ك  يف أنه س وف  ي دخ ل  ُ   مس    َ  َ   َ        َّ  َ             َ  َ    َ   ُ   َ

 هناك.
القة الش عر والذ ق ن". ِ        َّ       َّْ    م كت وب على الباب: "ح                  ُ  َ 
ع ة، َ   كان  صالو�  صغري ا ب ر ف وف ود واليب  م تواض   ِ     ُ  َ      َ     ُُ  ِ  ً     ً       َ    

ْ      ُ  ج علت  رائحة      ُ       َ     الع طور الق وية،َ   
ا التجميلية  منه  مكا�  أ صغ ر. ً  َ  َ   وم نتجاهت       ُ    ُ           ُ      ُ  

ُ   َِ    وأ عرتف  أبين س عيد  لر ؤي ت ه،  –أواتر     ٌ    َ      ُ    َ  
ُ   خ صوص ا وأين ك دت  أ فق د ه   ُ  َ   ُ   ُ        ً ُ  ُ   ً   ِ  ِ ّ    َ َ   جيلس  م لتف ا ب ك ت ان أ بي ض، –ُ       

ق املصن وع   ِ  أمام  ح وض  احلال    ُ     ّ     ِ   َ يين   َ   َ      ِّ  من اخلز ف الص        . 
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َ          ِ   ي قوم  احلالق  ب ع م له وأ� أجل س،  َ  ِ  ُ      ُ   َ 
ي االنت ظار.كأين  ِ      ِ     أ نتظر  د وري، على ك رس    ُ           َ   ُ    َ  

ِ        ُ    مل أر  ق ط  أواتر مبثل  هذا الق رب،           ّ  َ  َ     
الل املرآة  على األ ق ل؛  ِ        ِ        ََ    من خ      

ُ  ومل ي بد   ه  –    َ  ِ   يف الوقت نفس  َ             ص عب  املنال كاآلن. –             َ 
َ   ب دا أواتر بني قار ورات الع طر الالم ع ة،  ِ       ِ        ُ                َ 

ٍ  شاخم ا كأنه  ج بل  من ج ليد ،    َ      ٌ   َ   ُ     ً    
ُ  ي شق  املقص   ُ  األملس  َ   ُّ     ٍ   يه  كم نقار  ط ري  حاد . َ    َ   ط ريقه  ف         ٍ  َ   ِ     ِ    ِ  

ُ     َّْ   لكن س رعان  ما أطل  الربيع  الط ل ق؛       َّ        َ     ُ      
، ٌ  وبينما ال يزال  البخار  الذي أحدث ه مطر  عنيف       ٌ      َ          ُ        ُ              

َ    عالق ا يف كل مكان، ي رسم  م شط  احلالق الت جاعيد  يف      َّ          ُ   ِ  ُ    َ              ً   
َ  َ   ش عره األ شع ث.       َ 

   َّ             ود ع أواتر احلالق،
ِ   وت بعت ه دون أن ي راو د ين أي  ش ك  يف أ مر ي.   َ    ّ  َ  ُّ     َ ِ    ُ          ُ  َ   

 
ّ   ت شاء  األقدار  هذه املر ة،         ُ        ُ   َ 

ن أواتر االخت يار، س  ِ             ِ    أن حي   ُ     
ي؟  ِ    وأن يـ ت جه  ص وب  املقهى الذي كنت  أراتد ه مع أخ         ُ      ُ                َ   َ   َ  َّ       

َ             ِ   إنه ق د ر ال م فر  منه، أن جيلس  حيثما كنا جنل س؛            َّ   َ     َ  َ     
ع.  ي م كا�  آخ ر  للج لوس، فاملقهى واس  ِ    فاخرتت  لن فس                 ُ     َ  َ    ً    َ   ِ   َ   ُ      

ُ     الناد ل  ي عرفين، وي عرف  ش ع وري.  ُ   ُ    َ        َ  ُ  ِ      
َ   م سح  ط َ    َ  َ   اول يت ون ظ ف ها م رت ني.َ    ّ  َ    َ   

َ      َ   ُ      مث و قف  إىل جان ب طاوليت ب رهة ، وامل نش ف ة الب يضاء  على   َ  ِ      ً   ُ         ِ       َ   َ   
ِ   ي د ه.  َ 

، "ومل ي عد م ثل ما كان".- ُ       َ    ِ  َ         "لقد ت غري  الزمان"، قال  النادل         َ             َّ   َ      
ل، ِ   أعرف  أنه كان ي فك ر  أبخي الراح            ُ  ّ   ُ          ُ     

ُ        كيف  كان ي دخل  املقهى     َ      َ  َ  ُْ    ك ل ب ه، َ   ُ    ي صحب ه    
 إىل الوراء،    ُّ  ُ        ُ       ٌ وقـ ب عت ه الصغرية  مائلة  

َ َ   ً     َّ     وكيف  كان ميأل  املكان  ح ي وية  ابلض وضاء.   َ      ُ        َ     
ُ  ال يزال  الر مل     ّ     ُ َ        ي غطي أرض  املقهى،َ   ُ  ن فسه               ُ 

ها، ِ    وال تزال  احلمام ة  ن فسها ت نوح  يف قـ ف ص   َ  َ     ُ   َ       َ  ُ َ      ُ        
َ  ُّ  وال تزال  الريح  هتب  بدون تـ و ق ف.   َ       ُّ    ُ       ُ        
ز  الص مت.- ر  حاج  َ     َّ   "م ن ذلك الر جل"؟ سألت ه ألكس   ِ     َ  ِ      ُ        َّ          َ  

َ    ف ه م  النادل  م ن أ عين  م باش ر ة.   َ    ُ ِ   َ   َ  ُ        َ  ِ  َ 
    َ  ِ         َ  ُ       َ    "مل ي سب ق يل أن ر أيت ه من ق بل".

لف ا وراء ه ضجيج ا معتاد ا. ً        ً  مث عاد  النادل  إىل ابر املقهى، خم        َ      ً  ُ                ُ        َ      
ِ       واستأنف  غ سل الك ؤوس يف ح وض  املاء.   َ        ُ       َ   َ        

َ     َّ   ف أد رت  ع يين حنو  ضال يت،      َ   ُ   َ  َ  
رج  من ج يب ه شيئ ا ي ضعه  فوق  الط اولة. َ     ّ     فإذا به خي      ُ   َ  ً      ِ  َ      ُ   ُ           

ْ  َ  ِ      ْ      شيئ ا ي بدو وكأن ه ك تاب  أ خضر  خ ض رة  ب الد املغ رب.    ُ   ُ    َ  ٌ   ِ    ّ       َ   ً    
ل ى ل وح ة ش طر نج للع يان. ه جت  َ   َ      َ    و لكن ع ند ف تح     َ   َ   ّ َ    ِ  َ    ِ     َ  

َ    ً       ب دا أواتر ب ن ظرات ه ابرد ا و ص عبا  يف آن.   َ   ً      ِ    َِ           َ 
ً    ي ده  اليت ي ضر ب هبا الط اولة حم  د اث  إيقاع ا،        ً  ِ ْ ُ      َّ         ِ   َ      ُ  َ 

ن ح  ش جاع ة للر ؤ� اليت ي بد و أ ثر ها على ج ب ين ه.  َ  ِ ِ    مت          ُ  َ    ُ  َ        ُّ      َ    َ   ُ  َ َ 
تفاق  أواتر ب س ب ب الثـ ل ج، َ َ       َّْ   س رعان  ما اس   ِ        َ     ْ       َ     ُ 

ِ   ع ر به ي سري يف د م ه.      َ الذي ش    َ        َ      َ 
ها من ج د يد.   ِ      حر ك  أواتر ق ط ع الش طر نج م ـم رك ز ا إ�   َ        ّ    ً  ِ  َ  ُ    َ  َّ      َ  ِ        َ َّ   

ُ   ك أس ه  َ   على حال ه  م نذ  انس ك ب، –   َ ُ  أمام ه   –َ    َ     ُ   ُ  ِ ِ       
رت   يجارت ه حت  َ  ِ وس     ُ     ِ َ   م ن فض ة ُ    ق  يف       َّ  ِ    الس جائ ر، َ ْ  

ُ           ُّ     ي تصاع د منها الد خان   ِ    ك ز هرة اخل ط م ية  َ     ْ  َ       َ َ     ت لت وي حنو  األ على.َ     َ      َ َ  
. ا غري م بال  ٍ  جي لس و حيد     ُ      ً    َ     ِ 

، له ق وة  حتر ك ه  مثلما يـ ت حرك  الك وك ب  ُ  ب داخ   َ  َ     ُ    ََ          ُ ُ ّ    ٌ  ُ    ِ    ِ 
َ   و حييا م ثل ما حتيا الز هر ة.  َّ           َ  ِ     َ 

ر  ع رب ها إىل األ عماق.  له ق ناة  ي بح  َ       ب داخ          َ  َ   ُ  ِ  ُ   ٌ  َ     ِ    ِ 
َ     شرب  أوا َ     ِ  َ   تر كأس ه م رة  واحدة ، وط وى ك تاب ه.       ً      ً  َ   َ       

َ    ً  ي بد و أواتر، يف ح ضر ة  الص مت، ح زين ا.     َّ     ِ َ   َ             ُ  َ  
ِ     ي نظ ر ابجتاه ي ف يرتاءى يل و كأن ه كان ي ناد يين،    ُ        ّ   َ         َ    ِ       ُ  َ  

ينما �دى �د ل  املقهى. َ        ح   ِ            ِ 
َ  د فع   لكنه َ    ما ع ليه وغاد ر، َ           َ ُ  ود فعت       أ�، َ   

ُ      و خ رجنا من املقهى ب س رعة،   ِ               َ  َ 
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َ      ل ن نساب  يف الش وارع املكت ظ ة  من ج ديد.       َِّ  َ         ّ       َ    َ ِ  
ُ  ُ ت رس م          ُ          ُ     ّ     اليافطة  اإللكرتونية  الوه اجة، َ  

سم  املطع م ب ال ت وق ف.
َ     َ   ِ   َ   ُّ  ا    ِ 

َ   و ي نش أ يف داخل ه ازد حام  م زد و ج،  َ  ُ  ٌ   ِ     ِ        َ  َ  َ 
لني إليه، واخلار جني م نه، ِ    ِ    من ج ر اء الداخ                ِ        ّ  َ     

َ   ِ ِ     ُّ         ّ   عرب  ابب ه  الز جاجي الدو ار.   
ُ     د خ لنا واملوسيقى ت نب عث  من    َ َ               َ َ      األ رجاء.َ    

ه وال  يف هذا املكان؛ ً              ال ي بد و أواتر جم    ُ  َ          ُ  َ    
ام. َ    ِ َ      ِ   فأ ين ما ح ل  ي نظ ر إ ل يه ابحرت   ُ  َّ  َ     َ َ   

ُ         "ماذا"؟ قال  أحد هم: "أ حق ا ال ت عرف  أواتر"؟-    َ     ً  َ      ُ     َ            
ب  أو ما أ شب ه ذلك،- اس  ٌ        َ  َ       "أ ظن  أنه حم   ِ   ُ      ُّ   َ  

ِ    أ عر ف ه، ولكنه ل يس ص ديقي احل م يم،  َ        َ    َ           ُِ   َ 
ً    يـ ق ول ب عضهم: يقرأ  يف املساء ن صوص ا إ    ُ         ُ           َ    ُ       َّ  غريقي ة، َ 

ِ     و يزع م  آخر ون أ�ا ن صوص  إيرل ند ية".  َ      ٌ    ُ        ُ     ُ  ُ   َ 
َ     ثناء ح دث  أ مر  غ ريب.    َ يف األ     ٌ   َ  َ   َ       

ّ َ   ا رت قى ر جل  امل ن ص ة ،   َِ    ٌ   َ     َ  ِ 
َ   َ   ِ      َ   وقال إ نه يـ ت خلى ع ن م كان ه ألوات ر.      ََ     ِ       

سم اجلم يع، ِ    و دعاه قائ ال : "إين أحتدث  اب        ِ   ُ           ً  ِ        َ 
َ   ً   إن  بني ظ هرانـ ينا ف نا�  ك بري ا".   ً   َ      َ     َ     َّ   

تن ع   ُ  ِ  ً لكن أواتر أ وم أ  مم     ُ   ً       َ    ا م الزم ا طاولت ه،           َ  َ َ  
ً      َّ  َ    ِ     َ    َِ      راف ض ا الد عوة ، وإ ن كان ت ل ت كرميه،  ِ   

ا أن ي دع ه الناس  وش أنـ ه ي تناول  ع شاء ه.   ب ذ  َ   َ     حم    ُ     َ    َ   َ    ُ        َ   َ      ً  ّ ُ 
َ   خي م  الص مت  من ج ديد يف القاع ة،            َ      ُ   ّ     َ  ّ  

َ    ُِ      ِ ْ           َِّ       ُ  َ       ُّ َ   وت وق ف  الع ب و الب ل يارد عن الل ع ب عند م نت صف الل عب ة.  ّ  َ  
ُ       ُّ َ   َ   ً     ت قد م  الضيوف  يف الش رف ة ت وق ا حنو         َ ِ   َ   األمام ي نت ظ رون ه،َ   َّ  َ َ        

ِ     َ   َّ  َ   حتت  م رو ح ة س قف ت د ور بدون ا نق طاع ي رتق بون ه.  ِ          ُ  َ    َ    َ  َ  ِ  َ   
َ  ُ     � ض  أواتر و توج ه  حنو  امل ن ص ة، و أخذ  ي غين:    َ     ّ  َِ    َ    َ ّ    َ         َ  َ 

يين،  يت ل ت واس  ب ين، دائم ا أت  ِ     "هي  ح بيب يت حت     ُِ    َ    ً        ّ ُ    َ   َ   َ    
ُ  َ            َ      َ  ِ   ت له م  أ حالمي وأ� يف أ عماق ن وم ي،  ِ  ُ  

خذ  س لواي  ا َ   وأخري ا جاءت  م ع ذ بيت أت      َ   ُ   َ     ّ  َ  ُ  ْ     َ  ألخرية ،    ً     

ا خ سار يت. َ   اليت أ وج دهت     َ    ْ   َ   َ     
ُ                  ِ ٌ          أ د رت  رأسي فإذا هبا جاث ية  على مييين،   َ  َ 

د ة اخل وف املمز وج ابأل حزان.  َ       م نح ن ية  من ش       ُ        َ    َّ  ِ      ٌ ِ  َ   ُ 
عت ها  ن اإلميان، ولكن بدون أ م ل أو فـ ر ح؛  ََ   ّ تـ ت غىن  َ  ُ    مس  َ   مبحاس   َ       َ  َ                    ِ     

ري؟ ِ   صار خة  بو جهي: "أال تـ ت ذك ر اآلن املساء  األخ      َ           ّ   ََ            َ    ً  ِ    
َ      عندما حاولت  ت وفري  د م وع ك ع ليك،     ِ  ُ  ُ   َ    َ  ُ            

ُ  و فار قت   َ    بدون ش يء  –َ    َ   هذه احلياة؟ –     
َ  َ    مل أ قد ر، بل مل أ ش أ، أن أقول  لك  و قت ها،   َ    َ           َ  َ         ِ  َ    

ُ   ما أ حاول  اآلن أن أ جع ل ك ت فه م ه:  َ   َ   َ َ  َ         ُ     ُ    
َ     أن تـ ت وق ف  عن األ م ل يف   َ       َ  يف احلياة".   َ     أن ت راين      ََ  ّ 

ِ  َ          ُ   ِ َ   هبذه  الك لمات  أ �ى أواتر أ غن يت ه،     َ     ِ   
َ       ِ      ن ا كاخل ش ب الياب س.   َ   َّ    ِ و ظل  ساك    َ     ً  

ّ   د و ى   َ، ّ  بعد ذلك ت صف يق  حار      ٌ   ِ  َ         
َ   ِ ٌ   َ   ٌ   َ  َ                وأشر طة  و رق ية  ر فيعة  ت ناث رت يف اهلواء.       ٌ  ِ     

 ، ٍ   أواتر، واقف ا ك ص خر  ح ط ه  الس يل من ع ل   َ       َّ     َُّ  َ   ٍ   َ  َ    ً           
ي كد م ي ة  على و ش ك اال�يار، َ          د ل ف  ميش   َ       ٍ َ ْ  ُ     ِ    َ  ََ  

ح ا َ  َّ    َ   ش ق  طريق ه  ً   م رتج   ُ    بني اجلمه ور،ُ   ِّ        
ِ   م ت جه ا حنو الباب  ا           ً َ ّ             ملؤ د ي إىل اخلارج. ُ  َّ    

َ َ    َ  ُ   وعلى ك ت فه ش ريط  من الو ر ق ي تبع ه.        ٌ    َ     ِ َ       
َ   أما أ� فاقتف يت  أثر ه خ طو ة  خ طو ة.   َ   ً َ   َ    َ     ُ   َ            

 
، فحاو لت  أن أ خط و  وراء ه،  َ     َ    كان  الطريق  ض يـ ق ا وهادائ   ُ   َ     ُ  َ       ً        ً  ّ  َ   ُ        َ    

ٍ   َ  ُ   كي ال ي نتب ه إىل و جود ش خص  ي تبع ه.   َ      ُ       ِ  َ       
ُ  ُ     َّ ت كاثرت  املشاغ ل  واهلم وم  علي :      ُ  ِ       ْ      َ 

َ   ِ   َ       هناك ر سائ ل ب ريدية  َ     حتتاج  إىل ج واب،           ُ     
َ   ومل أ خرب  اخلاد م ة أبين أ نوي الس ف ر، َّ       َ       َ  ِ     ِ   ُ    

َ  ُ       ِ     ون وافذ  ب ييت م فت وحة  واحلطب  ي ض ط رم  يف املوق د،    ْ  َ  ُ       ٌ   ُ  َ   َ   ُ     َ  
َ   ِ   َ     ومل آخ ذ أ مت ع يت وح قائ يب م عي،      َ  ِ  َ   ُ      

َ    فكل  ما أعرف  هو أين أ نو ي الس ف ر.  َّ      ِ  َ         ُ         ّ    
ا حنو  األعلى فاأل سف ل:  يطا�  ا خ  َ  َ    الطائ رة  الو رقية  تـ ت جاذهب            َ     ُ     ِ    ُ     ََ    ُ    َ     ُ  ِ     
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يقي ب شارة ،  يل  ض  ِ     ِ    ً   ويف ك ل م ر ة  ي ستح    ُ   ِ    َ  ٍّ  َ   ُ     
َ   وي صبح  ا رتباك ي غ بط ة؛  ِ    ِ      ِ  ُ    ُ  

؟  ؟ ماذا ل و  لي: ماذا ل و  ْ   وأت ساء ل  يف داخ   َ        ْ  َ          ِ       ُ  َ   َ   
ي،  ِ    وهكذا أ لف يت ين أ تداو ل  مع ن فس    َ     ُ  َ    َ    ُ  َ  َ        

ِ    وأ� م نه م ك  يف ت فك ري ع م يق،  َ    ِ   َ    ٌ  ِ  َ   ُ     
ري.َ  ِ أل خت   ِ   ذ  القرار  األ خ   َ    َ        َ 

ع  الشارع  أمام ي، ُ       ُ     ِ   يـ ت س   ِ  َّ   
َ      َّ   وتـ ت ساق ط  ق طرات  الن دى من الش ج ر علي .   َّ          ّ    ُ     َ  ُ  َ   ََ    

ُ     َ      ُ    ِ       ت ظهر  أمام نا حمطة  الق طار.      َ 
ي.   - ِ      هل ي عق د  هنا يف م نتص ف الليل ا جت ماع؟ س ألت  ن فس    َ  ُ    َ       ِ  ِ         َ    ُ        ُ  َ  ُ    

ِ       ُ     ّ   ا كت ظ ت  الساحة  ابلن اس.  ّ  َ  ِ 
َ  ّ ٌ  َ  َ  و ف وق امل ن ص ة اخلش ب ية ص بي ة  ت رت د    ِ  َ      ّ ِ       ي ز ي  ج يش  اخلالص.َ َ      َِ    َ  َّ  ِ    

ِ     ّ   ِ      ُّ ّ   وح وهل ا ح شد  من األ طفال  والن ساء  والس ي اح،     َ       ٌ   َ    َ  َ   
ْ      وعمال  ي رتد ون ب دالت الع م ل الز ر قاء.  َّ      َ  َ       َ    ُ    َ  ٌ      

يا"، خ ط بت  فيه م ب ع زم، "حياة  ك ل ها خ ط يئ ة".- ن  حن  ِ  َ    "حن   َ     ّ ُ   ً         َ  ِ   ِ     ْ  َ  َ       َ   ُ  َ   
َ    أواتر الذي ا نض م  إىل اجل مه ور م نذ  ه ن يه ة،   َ  ُ   ُ   ُ    ُ   ُ      َّ  َ  ِ             

َ          ّ    َ أدار  ر أس ه حنوي وكأن ه أ    َ   َ َ      َ   ُِ   درك  أنه ي عر ف ين.       
ّ   َ     َ     ِ      و لكن من أ ين؟ مل ي تذك ر ب عد. أ يف الق طار؟    َ       َ        َ  

الل  ا سرتاح ة يف املسرح؟ َ           أم خ      ِ  َ   ِ     
َ َ       هكذا ت ساء لت  ن ظ رات ه اليت ر م قين هبا،        ُ   َ  َ  ْ  َ    َ      

َ    ب ينما مي سك  بق ب عت ه اليت أ وش كت  الريح  أن ت قتل ع ها.  ِ   َ     ُ       ِ   َ   َ       ِ َّ  ُ   ُ   ُ      َ  
فة  ش عر  اخل ط يب ة فوق   َ  داع بت  الريح  العاص       َ  ِ  َ    َ   َ   ُ  ِ       ُ       ْ    َِ  َّ  امل ن ص ة،   َ 

 : َ   ونـ ث رت  ح ول  داع ي ة  اخلالص الذ هب    ّ          ِ َِ     َ   َ   ْ   ََ    
ا أن ي صري  ه باء ". - "، قال ت  الص بية ، "ال مي كن  أ بد  َ   ً    "احلب    َ   َ      ً  َ   ُ   ُ       ُ  َّ     ِ  َ     ُّ     

ي  أواتر يف م كان ه. و أ سر عت  اخل طى،
ُ    ب ق     ُ   َ   ََ     ِ   َ          َ  ِ  َ 

ّ            وكأين ر أيت  القطار  الذي كان  علي  أن أركب.       َ          َ        ُ   َ       
م احل ج   َ  َ م وق د  النار  ي غذ ي الق طار  ابلف ح      ْ  َ    َ    ِ     ّ   ُ  ِ       ُ  ري. ُ  ِ 

َ      َّ   والس ائق  ي ط ل  من �ف ذ ته وع يناه  تـ ت فح ص  ع ت م ة الل يل.  ََ   ُ  ّ   ََ    ُ   َ      َ  ِ      ّ  ِ  ُ  ُ    ّ     
ك ة احلد يد ي ة الس اط ع ة،   َ     و راء  ح ل ب ة الس    ِ   ّ      ّ ِ   ِ     َّ ِّ      ََ  َ   َ   َ 

ُ  ُ             تـ ل وح  بني الف يـ ن ة واأل خرى إ شارات  م رور القطار.       ِ     ُ      َ ْ  َ       ُ   ُ َ  
ق ت لت ه م ه الساعة  ا لت هام ا.   ُ        ُ   ِ ِ   ً     مير  الو قت  كالرب   ِ  َ َ   َ      ُ   َ    ُّ   

رك  الق طار ُ    ِ    ي ص ف  ر  حم    ُ   ُ ِّ  َ ُ    َ   ُّ     ب د ون ت وق ف.    ُ   ِ 
نت ظار. ِ  ِ     ي صر خ ، ألن ص رب ه  ي كاد  ي نف د  من ط ول اال       ُ      ُ  َ  َ   ُ    َ  َُ  َ       ُ  َ   َ 

َ  ِ   ت صبح  ت نهيدات ه ع م ودا  من الس حاب الك ث يف.       َّ       ً    ُ  َ    ُ     َ   ُ    ُ 
َ  لكن ال ت ظ ن  أن ق طار      ِ    َّ  ُ ِ     َّ    الش رق  الس ريع       َ      ُّ      ِ   يئن  من أجل ك،   َّ 

َ   ِ   أو أنه ي شاط ر ك الفرحة  عندما ت قرأ  أمساء  األ مك نة،    َ    ُ    َ        َ        ُ  ِ    ُ        
ُ  َ ً       م رس وم ة  بكتاب َ    ة  ه ي أو ل  ص وت  يف املغام ر ة. َ    َ        ٍ   َ   ُ َّ     ِ   ٍ 

َ   ي ش ق  ط ريق ه، يف س ف ره، بال ه واد ة.    َ         َ  َ       َ   َ  ُّ  ُ  َ 
أل م ل، أو ا جتاح ت ك  األ حزان،  َ       و س واء  غ م ر ك  الش ع ور اب     َ  ْ َ     ِ       َ  َ  ِ     ُ ُّ     َ  َ  َ  َ   ٌ   َ  َ 

 ، َ   فالق طار  ال ي بايل ب ك   ِ    ُ     ُ    ِ    
ب  ل ك  يف الس فر، ث  ب و ج ود صاح  َ       َّ   وال ي كرت   َ  ٍ  ِ       ُ  ُ  ِ  ُ َ   َ    

د  ذلك. ص ن  ض  ِ  َّ     ألنه حم    ٌ  ّ  ُ      
َ  س واء  ج ل ست     َ َ َ  و حد ك  َ   ٌ    َ   َ ، َ   م ر فـ ه ا يف م قص ورتك      ُ   َ     ً  ّ َ  ُ 

َ     وأطل ل ت  من �ف ذ هتا م تأم ال  يف ك ل  ما ت راه  ع رب ها؛   َ   ُ   َ     ّ  ُ     ً  ّ   ُ    َ  ِ      َ  َْ     
َ     وس واء  غ م رت ك  الس عادة  الق صوى اليت مي ك ن  أن ي شع ر  هبا   ُ  َ     ُ  ِ  ُ          ُ    ُ   َّ     َ  ْ  َ  َ   ٌ   َ  

ِ       اال نسان:    
، وأ ن  الرك وب  مل ي ك ن ع بث ا،  ُ    َ  ً   وهي أن ت در ك  أبنك  م س ري   َ    َ   ُ     ّ  َ   َّ  َ  ُ  َ     َ  ِ   ُ        

ي ة   ِ  َّ ً وأن ك  ل ست  ض ح   َ   َ   َ  َ ّ  حل  سن  احلظ   –          ّ   ، أم ال، فإن ه   ّ      ِ ال  –ِ ُ 
  ُ          ي بايل بذلك. 

َ  ْ    أحالم ه م نغ م سة  حنو الالز ور د،          ٌ  ِ  َ  ُ   ُ    
ل سال  من ح ديد، ل  س 

زام ه اجمل لج  َ     ح       ٌ    ْ ِ   ُ  ِ  َ     ُ   ِ 
بـ ت يه إىل األ مام، فع  برك  َ     يـ غ ين و يد         َ  َ  ْ    ُ   ْ   َ    َ  ُ  

ار. ُ    و س ط  س حاب  من خب       ٍ    َ   َ  َ  َ 
َ ِ  َ   مث ي نط ل ق  يف الس اع ة  احملد د ة  ل ه. َّ     ِ َ   ّ       ُ  َِ  َ    

 

ْ   أ وت ر خ ت،  ِ  .1934هولندا،  ُ  ْ 
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Source Text 

 
 

Awater 
‘ik zoek een reisgenoot’ 

 
By: Martinus Nijhoff 

(1894 – 1959)  
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Awater 
‘ik zoek een reisgenoot’ 

Martinus Nijhoff 
(1894 – 1959) 

Wees hier aanwezig, allereerste geest, 
die over wateren van aanvang zweeft. 
Uw goede oog moet zich dit werk toe keren, 
het is gelijk de wereld woest en leeg. 
Het wil niet, als geheel een vorige eeuw, 
puinhopen zien en zingen van mooi weer, 
want zingen is slechts hartstocht van een 
zweer 
en nimmer is, wat ook, ooit puin geweest. 
Een eerste steen ligt nauwelijks terneer. 
Elk woord vernieuwt de stilte die het breekt. 
Al wat geschiedt geschiedt nog voor het eerst. 
Geprezen! Noach bouwt, maar geen ark meer, 
En Jonas preekt, maar niet te Ninive. 
 

 
 
Ik heb een man gezien. Hij heeft geen naam. 
Geef hem ons aller vóórnaam bij elkaar. 
Hij is de zoon van een vrouw en een vader. 
Zodra de rode zon is opgegaan 
gaat hij de stad in. Hij komt langs mijn raam. 
De avond blauwt, hij komt er weer vandaan. 
Hij werkt op een kantoor, heet daar Awater. 
Zie hem. Hij is bekleed met kemelhaar 
geregen door een naald. Zijn lijf is mager 
gespijsd met wilde honing en sprinkhanen. 
Niemand heeft ooit hetgeen hij roept verstaan. 
Het is woestijn waar hij gebaren maakt. 
Hij heeft iets van een monnik, een soldaat, 
maar er wordt niet gebeden, niet geblazen, 
wanneer men op kantoor het boek opslaat. 
Men zit als in een tempel aan een tafel. 
Men schrijft Arabisch schrift met Italiaans. 
In cijfers, dwarrelend als as omlaag, 
rijzen kolommen van orakeltaal. 
Het wordt stil, het wordt warmer in de zaal. 
Steeds zilter waait dun ratelend metaal. 
De schrijfmachine mijmert gekkepraat. 
Lees maar, er staat niet wat er staat. Er staat: 
‘O moeder, nooit zult gij de bontjas dragen 

waarvoor elk dubbeltje werd omgedraaid, 
en niet meer ga ik op mijn vrije dagen 
met een paar bloemen naar het hospitaal, 
maar breng de rozen naar de Kerkhoflaan...’ 
Dit staat er, en Awater's strak gelaat 
geeft roerloos zijn ontroering te verstaan. 
Hoe laat is het? Awater's hoofd voelt zwaar. 
De telefoon slaapt op de lessenaar. 
De theekopjes worden teruggehaald. 
De klok tikt, tikt, slaat, tikt tot half-zes slaat. 
De groene lampen worden uitgedraaid. 
 

 
 
Vandaag, toen ik voor 't raam de bloemen 
goot, 
is het voornemen in mij opgekomen 
Awater te gaan halen van kantoor. 
Ik heb sinds mijn broer stierf geen reisgenoot. 
Als men een vriend zoekt, is het doodgewoon 
dat men eerst ziet of men bij hem kan horen. 
Vanavond volg ik dus Awater's spoor, 
ik kijk de kat, zo men zegt, uit de boom, 
en morgen, gaat het goed, stel ik mij voor. 
Zo sta ik bij de hoge stoep. Ik schroom. 
Het slaat half-zes. De tijd wordt eindeloos. 
De straat wordt door voorbijgangers 
doorstroomd. 
In elke schaduw wordt een licht ontstoken, 
makend, al dwalend, omtrekken in rook. 
O broeder in den hemel, wees hier ook. 
Bescherm mij, dat mijn schim geen licht 
vertoont. 
Bewaar mij ongezien en ongehoord. - 
Opeens Awater. Van een overloop 
zie ik hem komen, knipperend met 't oog. 
Geen sterveling, geen stad, geen avondrood 
bestaat voor hem. Hij komt gesneld van 
boven, 
zandstenen trappen af langs slangen koper. 
Hij ziet, schijnt het, een horizon, een zoom 
waaruit ononderbroken weerlicht gloort. 
Het is alsof hij hoort waarvan hij droomt 
en de plek ziet waar hij te vinden hoopt, 
zo snelt hij langs me, en ik voel mij 
doorboord. 
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Hij loopt haastig de vestibule door. 
Hij hangt een sleutel op het sleutelboord. 
Een droge distel doet zich aan hem voor, 
hij grijpt zijn stok, hij wandelt fluitend voort. 
Hij dekt zich, ik echter ontbloot het hoofd: 
Wees hier, nogmaals, gij die op hoogten 
woont 
 

 
 
De straten zijn met asfalt geplaveid. 
Ik merk dat de echo, die mij uitgeleide 
deed door de hall met tegels, buiten zwijgt. 
De stad verleent de voet geluidloosheid. 
Een rij auto's glijdt karavaansgewijs 
met zacht gekraak van leer aan ons voorbij. 
Awater is mij reeds vooruitgeijld. 
Ja, ja, 't schijnt waar te zijn, hij wil op reis. 
Hij staat stil voor het modemagazijn. 
Ik zie dat hij naar een gezelschap kijkt 
van poppen die met plaids en verrekijkers 
legeren aan de oever van de Nijl 
gelijk uit pyramide en palmboom blijkt. 
O Awater, ik weet waarvan gij peinst, 
iets verder, bij de plaat der scheepvaartlijn 
waarop een Bedouïn in de woestijn 
een schip begroet dat over zee verschijnt, 
en, weer iets verder, bij het bankpaleis 
waar ‘vreemd geld’ genoteerd staat in de lijst. 
Zo gaan wij samen langs de winkelschijnsels. 
Eensklaps is hij verdwenen in een zijstraat. 
Een deurbel klinkt. Daar moet hij binnen zijn. 
Er staat geschreven: scheren en haarsnijden. 
Het klein vertrek met kasten aan weerszij 
lijkt door de sterke geur van allerlei 
parfumerie-artikelen nog kleiner. 
Awater - ik moet zeggen, ik ben blij 
dat ik hem zie, ik was hem bijna kwijt, - 
zit in een mantel van gesteven lijnwaad 
voor de wastafel van wit porcelein. 
De kapper doet zijn werk, en ik zet mij 
als wie zijn beurt wacht, op een stoel terzijde. 
Nooit zag ik Awater zo van nabij 
als thans, via de spiegel; nooit scheen hij 
zo nimmer te bereiken tegelijk. 
Tussen de flessen, glinsterend verbrijzeld, 
verrijst hij in de spiegel als een ijsberg 
waarlangs de gladde schaar zijn snavel strijkt. 

Maar het wordt lente, en terwijl wijd en zijd 
de damp hangt van een bui die overdrijft 
ploegt door het woelend haar de kam de 
scheiding. 
Dan neemt Awater van de kapper afscheid 
en ik volg hem op straat, werktuigelijk. 
 

 
 
Het toeval neemt een binnenweg naar 't doel. 
Moest het, dat Awater belanden moest 
in het café waar ik kwam met mijn broer? 
Het moest, en hij zit zelfs in onze hoek. 
Ik zet mij ergens anders. Plaats genoeg. 
De kelner kent me. Hij weet wat ik voel. 
Hij heeft mijn tafeltje al tweemaal gepoetst. 
Hij blijft, met in zijn hand de witte doek, 
geruime tijd staan zwijgen naast mijn stoel. 
‘De tijden’ zegt hij ‘zijn niet meer als 
vroeger.’ 
Ik weet dat hij ook aan mijn broer denkt, hoe 
met zijn hond aan de ketting en zijn hoed 
iets achterover op, hij binnenwoei 
en 't hele zaaltje vulde met rumoer. 
Hier ligt hetzelfde zand nog op de vloer, 
dezelfde duif koert in zijn kooi als toen. 
Oei, zei de wind, voort, voort! Zo is het goed. 
Wie is dat? zeg ik daar 'k iets zeggen moet. 
En hij, wetend terstond op wien ik doel: 
‘Iemand die voor het eerst de zaak bezoekt.’ 
Dan trekt hij van 't buffet het hekje toe. 
In 't water worden glazen omgespoeld. - 
Wat is 't dat in zijn zak Awater zoekt? 
Het is een boekje van marocco groen. 
Het is een schaakspel nu hij 't opendoet. 
Awater's ogen kijken koel en stroef. 
Zijn hand, op tafel trommelend, schenkt moed 
aan het visioen dat door zijn voorhoofd woelt. 
Een sneeuwvlok dwarrelt tussen droppen 
bloed. 
Het spel wordt tot een nieuw figuur gevoegd. 
Zijn glas, vóór hem, beslaat onaangeroerd. 
De cigaret die in de asbak gloeit 
maakt een stokroos die langs 't plafond 
ontbloeit. 
Hij zit volstrekt alleen en ongemoeid. 
Hij heeft wat een planeet heeft en een bloem, 
een innerlijke vaart die diep vervoert. 
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Nu drinkt hij het glas leeg en sluit het boek. 
Hij krijgt, nu hij stil voor zich kijkt, iets 
droevigs. 
Hij kijkt mijn kant uit, zodat ik vermoed 
dat hij mij roept als hij de kelner roept. 
Maar neen, hij rekent af, ik ook, en spoedig 
gaan wij weer samen door het straatgewoel. 
Elektrisch licht dat langs de gevel schiet 
schrijft ieder ogenblik de naam opnieuw 
van 't restaurant, en een dubbele file 
mensen gaat in en uit langs de portier 
die de toegang van draaiend glas bedient. 
Terwijl wij binnentreden klinkt muziek. 
Awater blijkt bekendheid te genieten. 
Waar hij langs komt wordt naar hem 
omgezien. 
‘Wat?’ zegt iemand ‘kent u Awater niet? 
Ik meen, hij is accountant of zo iets. 
Ik ken hem, maar ik ken hem niet intiem. 
Sommigen zeggen, 's avonds leest hij Grieks, 
maar anderen beweren het is Iers.’ - 
Er is intussen iets zeer vreemds geschied. 
Een heer die zich op 't podium verhief 
zegt dat hij Awater zijn plaats aanbiedt. 
‘Ik spreek’ zegt hij ‘uit naam van allen hier. 
Wij hebben tussen ons een groot artiest.’ 
Awater, met gebaren naar 't servies, 
wil zeggen dat hij van de eer afziet 
en liever had dat men hem eten liet. 
In de biljardzaal staakt men een serie. 
Het wordt doodstil. Boven schaart men 
nieuwsgierig 
zich langs de balustrade der verdieping. 
Het schroefblad van de ventilator wiekt. 
Dan staat Awater op en zingt zijn lied: 
- Steeds troostte ze, steeds heeft zij als ik sliep 
mij met haar liefelijke komst bezield, 
de aanbedene; thans kwam ze en heeft 
vernield 
de laatste steun die mijn verlies zich schiep. 
Zij was, toen 'k haar ontwaren ging, in diep 
met schrik vermengd verdriet terneergeknield; 
ik hoorde dat zij mij geloof voorhield 
maar zonder dat het hoop of vreugde opriep: 
‘Herinnert ge u dien laatsten avond niet’ 
sprak ze ‘toen ik uw tranen heb ontzien 
en zonder meer de wereld achterliet? 
Ik kon, noch wilde ik, melden u sindsdien 

hetgeen ik thans u te verstaan gebied: 
niet hopen mij op aarde ooit weer te zien.’ 
Awater zwijgt. Hij verstijft tot graniet. 
Men applaudisseert, werpt met serpentines. 
Awater, als een pop, als een pop die 
te zwaar is voor zijn eigen mechaniek, 
waggelt den uitgang toe dwars door 't publiek. 
Er wappert nog een smalle strook papier 
hem langs de rug. Ik volg hem op de hielen. 
Ik zorg - want het is stil en de straat nauw - 
gelijke tred met Awater te houden. 
Zo hoort hij niet dat iemand hem bijhoudt. 
Mijn bezorgdheden worden menigvoud: 
er ligt post thuis, ik heb aan de werkvrouw 
nog niet gezegd dat ik op reis gaan zou, 
mijn raam staat aan, er brandt vuur in de 
schouw, 
ik heb niets bij me, wat doe ik überhaupt 
op reis te gaan. - De vlieger aan zijn touw 
tuimelt en stijgt: telkens slaat mijn 
benauwdheid 
in vaster blijdschap om: wat zou 't, wat zou 't! 
Zo voer ik, het hoofd diep gebogen houdend, 
met mijzelf het beslissend onderhoud. 
De straat wordt breder. Uit bomen druipt 
dauw. 
Recht voor ons uit ligt het stationsgebouw. 
Zou men hier middernacht een meeting 
houden? 
't Is stampvol op het plein. Tussen 
flambouwen 
staat op een ruw getimmerte van hout 
in haar heils-uniform, een jonge vrouw. 
Toeristen met rugzakken op de schouders, 
kinderen, vrouwen, arbeiders, hun blauw 
werkpak nog aan, staan onder de 
toeschouwers. 
‘Wij leven’ zegt zij ‘heel ons leven fout.’ 
Awater, die de pas heeft ingehouden, 
kijkt naar mij om als kent hij mij van ouds. 
Maar waar? in een tram? in een 
schouwburgpauze? 
zo vraagt de blik waarmee hij mij beschouwt, 
terwijl hij - want het waait - zijn hoed 
vasthoudt. 
Wind, spelend met haar haar, legt langs de 
mouw 
der heilssoldaat een losse knoop van goud. 
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‘Liefde’ zegt zij, ‘wordt nooit vergeefs 
vertrouwd.’ 
Awater blijft, ik loop door, en zo gauw 
of ik de trein zag die ik halen wou. 
 

 
 
De stoker werpt steenkolen op het vuur. 
De machinist staat leunend uit te turen. 
Buiten de kap, boven de rails-figuren, 
beginnen de signalen hun prelude. 
De klok verspringt van minuut naar minuut. 
Weer roept zij, de locomotief; voortdurend 
roept zij, roepend dat het te lang reeds duurt. 
Haar zuil van zuchten wordt een 
wolkenkluwen. 
Maar denk niet, dat zij zich bekreunt om u, 
de Oriënt Express; nog minder deelt ze uw 
jubel 
als gij plaatsnamen ziet in een schriftuur 
die de eerste klank is van het avontuur. 
Zij kent in haar reisvaardigheid geen 
rücksicht. 
Wat voor hoop gij ook koestert of wegduwt, 
nogmaals, het deert haar niet; zelfs voor de 
illusie 
een reisgenoot te hebben is ze immuun. 
Dat gij, geheel alleen, u in haar luxe 
beklemd voelt, 't raampje neerlaat, en zelfs nu 
't perron nog afblikt; of dat gij het puurst 
geluk smaakt dat voor het individu 
is weggelegd: te weten, 'k werd bestuurd, 
't is niet om niet geweest, ik was geen dupe, - 
geprezen! - 't laat haar koud. Zij ziet azuur. 
Van schakels is haar klinkende ceintuur. 
Zij zingt, zij tilt een knie, door stoom 
omstuwd. 
Zij vertrekt op het voorgeschreven uur. 
 
 
Utrecht, 1934 
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      ُ الكبري           ُ االستبدال  
     ٍ جديد          ٍ حنو جمتمع  

ً  دائم ا      ِ لألمام        ُ نتقدم       
 :ةـ َّ ي   ِ ز  ــيـ ِ ل  ـ ِ ج  ـ ْ ن    ِْ اإل     َ ن  ـ ِ م    ُ ه  ــ َ م  ـ َ ج   ْ ر    َ تـ  

  ُّ ي  ـثـيـلـال  ُ د  ــمـأح
ُ      ِ       ِ        ِ           ِ أستاذ  الرتمجة  ابجلامعة  األمريكية  يف الشارقة       =
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Abstract 
This is a translation into Arabic of the introductory part of “The Great Replacement”, the 
Manifesto posted by the notorious Brenton Tarrant, who maliciously butchered 51 
Muslims attending their Friday Jumu’ah prayers at two mosques Christ Church, in New 
Zealand in 2019. The Source text is presented as is with its spelling and grammatical 
inaccuracies. 
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The Great Replacement: Towards a New Society - We March Ever Forwards 
 
Translated from the English by: Ahmed Allaithy 
 

ً  دائم ا      ِ لألمام        ُ نتقدم   -     ٍ جديد          ٍ حنو جمتمع  :      ُ الكبري           ُ االستبدال       
ــه  م ـن   َ  تـ ر ج ـم   ِ   ُ  َ  َ  ْ ـل ـيــز يـ ة َ  ن ـج  ُ            ُّ أحـمــد  الـلـيـثـي  :   ِْ ْ  ِ  ِ     ِ َّ  اإل          

 

3

Ì⁄Çœ⁄<

 إ�ا معدالت املواليد.

 إ�ا معدالت املواليد.
 معدالت املواليد. إ�ا

 
إذا كان هناك شيء واحد أريد منكم أن تتذكروه من هذه 
الكتاابت فهو أنه جيب أن تتغري معدالت املواليد. حىت 

ا فإن وروبي     َّ                   لو رح لنا كل األفراد غري األ ً       ني من أرضنا غد              
 ني سينتهي هبم األمر إىل الفناء واملوت احملتم.وروبياأل

 يف السن، وحيل بنا إن أعداد� تقل كل يوم، ونكرب
الضعف. ويف �اية املطاف سيجب علينا العودة إىل 
مستو�ت اخلصوبة االستبدالية، وإال سنموت ونفىن. 
وللحفاظ على عدد السكان جيب أن حيقق الناس معدل 
مواليد يصل إىل مستو�ت اخلصوبة االستبدالية. ويف العامل 

 ل امرأة.مولود لك  2.06الغريب فإن هذا املعدل حوايل 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_a
nd_dependencies_by_total_fertility_rate 

وجد دولة غربية واحدة أو أمة بيضاء واحدة تصل توال 
 إىل هذه املستو�ت. 

، وال يف أمريكا، وال يف اسرتاليا أوروابال حيدث هذا يف 
يف التناسل، فشل يالحق البيض وال يف نيوزيلندا. فال

 وتكوين األسر، وإجناب األطفال.
وعلى الرغم من معدل اخلصوبة االستبدالية املتدىن هذا 

 فإن عدد السكان يف الغرب يف تزايد متسارع.
 فكيف هذا؟

السبب هو اهلجرة الكثيفة ومعدالت اخلصوبة األعلى 
هما السبب يف ز�دة السكان ، فلدى املهاجرين أنفسهم

 هذه. 
             ً                                    إننا نشهد غزو ا على مستوى مل نره من قبل يف التاريخ. 
فماليني البشر يتهافتون على حدود بالد� بدعوات 
قانونية من الدولة واملؤسسات ليحلوا حمل البيض الذين 
فشلوا يف التناسل، وفشلوا يف خلق عمالة رخيصة، وزابئن 

ها الدولة واملؤسسات حىت جدد وقاعدة ضريبية حتتاج
 تزدهر.

وتعد أزمة اهلجرة الكثيفة هذه واخلصوبة االستبدالية 
، وإذا مل نواجه ورويباملتدنية مبثابة هجوم على الشعب األ

هذا اهلجوم فسينتهي األمر إبحالل عنصري وثقايف اتم 
 يب.و للشعب األور 
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ولرؤية هذا األثر بتمامه فما عليك سوى إلقاء نظرة على 
 .2010 مإحصائيات السكان يف األمم الغربية لعا

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_futu
re_population_(United_Nations,_medium_fertility_vari
ant) 

برغم األثر القائم للخصوبة املتدنية تبني  2010ففي عام 
أعداد السكان أن السكان ال يتناقصون ابلتوازي مع 
مستو�ت اخلصوبة االستبدالية املتدنية، ولكنها تبقى يف 
الواقع على حاهلا دون تغيري، بل وتتناقص بصورة متسارعة 

 يف الكثري من األمم البيضاء.
 وكل هذا بسبب اهلجرة.

 وهذا هو االستبدال العرقي
 هذا هو االستبدال الثقايف

 هذا هو االستبدال العنصري
 األبيض.هذه هي اإلابدة للعرق 

ومن مث فإن األولوية األوىل هي العودة إىل مستو�ت 
 اخلصوبة االستبدالية. ولكن هذه ليست مسألة سهلة.
فهناك أسباب ال حصر هلا وراء تدهور معدالت اخلصوبة 

 وا�يار وحدة األسرة التقليدية.
وجيب علينا بصورة حتمية أن نصحح كارثة االعتقاد 

احلسية وترفض املبادئ الدينية ابلفردية اليت تؤمن ابملتع 
 واألخالقية، مع القول يف الوقت ذاته بعبثية احلياة.

ونتيجة اهلجرة الكثيفة مل يعد لدينا الوقت املطلوب 
لتحقيق تغيري جوهري يف املثال احلضاري الذي حنتاجه 

 للعودة إىل الوضع الصحي املناسب واالزدهار.
ملزا� اليت نتمتع وستحرمنا اهلجرة اجلماعية من احلقوق وا

هبا، وستؤثر سلبا على قوة أممنا وسلطا�ا، وستدمر 

                                                 
ال�باب: كلمة سوق�ة �قصد بها المسلم، والمقصود ب�زالة ال�باب قتل  1

 . ن  المسلمن           ي

جمتمعاتنا، وحتطم روابطنا العرقية، وستدمر ثقافاتنا، 
 وشعوبنا.

وسيحدث هذا قبل أن تؤدي بنا مستو�ت اخلصوبة 
املنخفضة إىل النتيجة نفسها بوقت طويل. ولذا فإن علينا 

أن نتعامل مع  -قبل أن نعاجل مسألة معدالت اخلصوبة–
كل من الغزاة املوجودين داخل أراضينا، ومع الغزاة الذين 

 يسعون لدخول أراضينا.
ل أولئك الغزاة                                 ِّ               جيب علينا أن نسحق اهلجرة، وأن نرح  
الذين يعيشون على ترابنا ابلفعل. وليس هذا جمرد أمر 
يتعلق ابزدهار�، بل هو متعلق أشد التعلق ببقاء شعبنا 

 على هذه األرض.

5 

 اإلجابة على األسئلة احملتملة
 بوجه عام .1

 من أنت؟
  ً           عام ا. ولدت يف  28أ� جمرد رجل أبيض عادي، عمري 

 أسرتاليا، يف أسرة من الطبقة العاملة قليلة الدخل.
 اسكتلندا وأيرلندا وإجنلرتا.إىل                 َّ تعود أصول والدي  

 هبا حوادث كربى. ومل يكنكان طفوليت عادية، 
ً                         كان اهتمامي ابلتعليم قليال  أثناء دراسيت، وكنت أحصل                         

 على درجات النجاح.ابلكاد 
دراسة ما ب                                      َّ مل ألتحق جبامعة لعدم وجود اهتمام كبري لدي  

 تقدمه اجلامعات.
عملت لفرتة قصرية من الزمن قبل أن أحتصل على بعض 
املال الذي استثمرته يف عملة البيتكوين، مث استعملت 

 ئد االستثمار يف السفر.املال من عوا
  1الكباب. يف إزالة ونة األخرية أعمل بدوام جزئي ويف اآل
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سرة عادية، قررت أن وما أ� إال رجل أبيض عادي، من أ
 .ألفراد شعيبمستقبل وجود ضمن        ً    أختذ موقف ا ي

 ملاذا نفذت اهلجوم؟
                       ِّ                         السبب الرئيسي هو أن أبني   للغزاة أن أرضنا لن تكون 

ا، وأن ً       أرضهم أبد  أوطاننا هي ملك لنا، وانه مادام الرجل          
         ًّ                                          األبيض حي ا فإ�م لن يغزوا أراضينا ولن حيلوا حمل شعبنا.

 أوروابوكذلك لالنتقام من الغزاة ملوت مئات اآلالف يف 
 عرب التاريخ بسبب الغزاة األجانب.
ني الذين أخذهم وروبيولالنتقام من استعباد ماليني األ

 بالدهم.     ِ                املستعب دون املسلمون إىل 
ني الذين فقدوا أرواحهم نتيجة وروبيولالنتقام آلالف األ

 ة.وروبياهلجمات اإلرهابية يف مجيع األراضي األ
ِ   ُ   ولالنتقام (ملقتل الطفل) إيبا أك رل ند.                              

ة وروبيوللحد مباشرة من معدالت اهلجرة إىل األراضي األ
 بتخويف الغزاة أنفسهم وإزاحتهم إزاحة فعلية.

 جلديت السياسيني للقيام بعمل ما، وإلاثرة أعداء بين
وألجعلهم ميدون أيديهم أبقصى ما يستطيعون، ويشعرون 
بردة الفعل القوية واحلتمية نتيجة تلك األعمال يف �اية 

 املطاف.

6 

وإلاثرة العنف، وروح االنتقام، وإحداث شق بني الشعب 
 .ورويبوالغزاة الذين حيتلون الرتاب األ ورويباأل
 

الذين فقدوا أرواحهم يف ونسائها  أوروابولالنتقام لرجال 
ممن ماتوا  ورويباحلروب الدائمة اليت ال تنتهي يف التاريخ األ

َ   يف سبيل أرضهم، وماتوا يف سبيل شعوهبم، مث م نح ت    ُ                                     
 أراضيهم ألي أجنيب من حثالة الناس أتى إليها. 

وإلاثرة أعداء بين جلديت السياسيني للقيام بعمل ما، 
وألجعلهم ميدون أيديهم أبقصى ما يستطيعون، ويشعرون 

 بردة الفعل القوية واحلتمية يف �اية املطاف. 

                                ً              وألبني أثر الفعل املباشر، وأضيئ طريق ا ملن حيبون أن 
                     ً                      يسريوا يف أثر خطاي، طريق ا ملن يريدون حترير أرض 

بضة الغزاة، ولكي أكون شعلة يهتدي هبا أسالفهم من ق
من يريدون خلق ثقافة تدوم، وحىت أقول هلم لستم 

 وحدكم.
وخللق جو من اخلوف والتغيري ميكن أن يقع فيه عمل 

 ثوري قوي وجذري.
وإلعطاء دفعة قوية إىل كفة ميزان التاريخ املتقلبة، ما يزيد 

غرض من زعزعة استقرار اجملتمع الغريب وحتديد وجهته ب
القضاء التام على جنون الفردية احلايل الذي جيعل أفراد 
اجملتمع منغمسني يف املتع احلسية، غري مبالني بقيمة احلياة، 

 وهو املرض الذي استوىل على الفكر الغريب.
ني وبني وروبيولشق الصف بني دول حلف الناتو األ

                       ً                       األتراك الذين يشكلون جزء ا من قوات الناتو، وهبذا 
متحد يدفع تركيا  أورويبلناتو مرة اثنية إىل جيش يتحول ا

 اثنية للعودة إىل وضعها احلقيقي كقوة أجنبية معادية.
                                   ْ             ويف النهاية، خللق صراع بني أيديولوجيتني  داخل الوال�ت 
املتحدة بشأن متلك األسلحة النارية بغرض تقوية الفرقة 

ا والثقافية والسياسية يف أمريكا. وسيؤدي هذاالجتماعية 
الصراع حول التعديل الثاين يف الدستور وحماولة إلغاء احلق 

سيؤدي يف �اية األمر  إىل  –يف محل األسلحة النارية 
نشوب حرب أهلية تنتهي بتمزيق أوصال الوال�ت 
املتحدة على أساس سياسي وثقايف، وأهم من هذين على 

 أساس عنصري.
عنصري ولن ينتهي هذا التمزق واالنقسام إىل جمرد فصل 

للشعب داخل الوال�ت املتحدة، بل سيضمن وجود 
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الشمالية،  أوروابمستقبل للجنس األبيض يف قارة 
وسيضمن كذلك القضاء التام على حلم "بوتقة 

 االنصهار" الذي ال ميكن حتقيقه حبال.
وابإلضافة إىل هذا فإن االنقسام بني الوال�ت سيقلل من 

ا، وهو ما سيضمن قدرة أمريكا على فرض سيطرهتا عاملي
ا أن تتدخل الوال�ت املتحدة يف  ً                            أال حيدث مرة اثنية أبد                    

 أي موقف يشبه تدخلها يف كوسوفا (حيث

7 
حاربت قوات الوال�ت املتحدة والناتو إىل جوار املسلمني 

إلزالة احملتلني بيني النصارى يف حماولة و األور  ذحبتو 
 )أورواباملسلمني هؤالء من 

 ماذا تريد؟
نضمن وجود شعبنا، ووجود مستقبل لألطفال جيب أن 

 البيض.
هل هناك حدث بذاته أو سبب معني جعلك تقرر 

 ارتكاب عمل من أعمال العنف؟
كانت هناك فرتة منذ سنتني قبل وقوع اهلجوم غريت 
          ً     ً                                  آرائي تغيري ا كبري ا. امتدت تلك الفرتة من بداية إبريل 

 .2017إىل �اية مايو  2017
سلسلة من األحداث قضت على  وقعت يف هذه الفرتة

ممانعيت،  وحتفظايت، وشكوكي، وانكشفت يل حقيقة 
 الوضع احلايل للغرب.

وغريت هذه األحداث أفكاري من السعي خللق وضع 
دميقراطي سياسي، وانتهيت إىل أن تكشفت احلقيقة 
أمامي، وهي أن احلل الثوري املتسم ابستعمال العنف هو 

 احلالية. احلل الوحيد املمكن لألزمة 
الغربية يف تلك الفرتة،  أورواب             ً            فقد كنت مسافر ا للسياحة يف 

لز�رة فرنسا وأسبانيا والربتغال وغريها. وكان احلدث األول 

 7الذي بدأ التغيري هو اهلجمة اإلرهابية يف ستوكهومل يف 
. كانت هذه هجمة إرهابية أخرى يف 2017إبريل 

ي، وهي اليت كانت سلسلة اهلجمات اليت يبدو أ�ا ال تنته
تقع بصورة منتظمة طيلة فرتة شبايب. ولسبب ما كانت 
هذه احلادثة خمتلفة. ففي اهلجمات السابقة كان أقابل 
األمر بنظرة تشاؤمية متكررة ال ختتلف عن سابقاهتا، 

لقد كان هذا شيئا عهدته  ولكن هذه املرة مل حيدث هذا.
مات الغزاة طيلة حيايت، وهو النظرة التهكمية يف وجه هج

                                      ً         املسلمني على الغرب، ولكن هذا مل يعد موجود ا اآلن. مل 
        ً                                       أعد قادر ا على رسم صورة التهكم على وجهي، ومل أعد 
    ً                                          قادر ا على إدارة ظهري للعنف. كان هناك شيء خمتلف 

 هذه املرة.
ِ   ُ   وهذا الشيء املختلف هو إيبا أك رل ند.                             

 إيبا الصغرية الربيئة ... امليتة.
ملالقاة أمها بعد املدرسة حني قتلها  كانت إيبا تسري

مهاجم مسلم يقود مركبة مسروقة يف طريق احملالت الذي 
                              َّ                 كانت تسري فيه. كانت إيبا شبه صم اء، ومل تكن قادرة 

 على مساع املهاجم وهو يتجه حنوها.
كان موت إيبا على أيدي الغزاة، تلك امليتة  العنيفة غري 

ها، كان هذا مبثابة الكرمية اليت لقيتها وعجزي عن منع
املطرقة الضخمة اليت حطمت موقفي التهكمي املعتاد 

 داخلي.
8 

مل يعد إبمكاين جتاهل اهلجمات؛ فقد كانت هجمات 
موجهة لشعيب، هجمات على ثقافيت، هجمات على 

 عقيديت، هجمات على روحي. لن أجتاهلها.
وكان احلدث الثاين هو االنتخاابت الفرنسية العامة سنة 

لعصر الذي اضحة على اكان املرشحون عالمة و .  2017
ٍ                          نعيشه: عوملي ، رأمسايل، داع  للمساواة، مصريف سابق، بال              ّ           
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عقيدة وطنية سوى السعي وراء الربح أمام مرشح ضعيف، 
ال قيمة له، قومي مدين، شخصية ال خالف حوهلا، 
كانت فكرته الوحيد اجلريئة وامللهمة هي الرتحيل احملتمل 

 القانوننيللمهاجرين غري 
وعلى الرغم من هذه املنافسة السخيفة، فقد كانت 
احتمالية فوز املرشح شبه القومي هي على أقل تقدير 

على أن احلل السياسي قد ال يزال ابلنسبة يل عالمة 
   ً                                              ممكن ا. ولكن فاز املصريف السابق العوملي عدو البيض. ومل 
ً                     يكن فرق األصوات قليال .  وأصبحت حقيقة احلل                    

         ً                            فجأة أمرا  يستحيل قبوله. واستقر اليأس  أوروابيف الساسي 
 يف نفسي. وتبخر إمياين ابحلل الدميقراطي.

وكانت الدفعة األخرية هي رؤية حالة مدن فرنسا وبلداهتا. 
فقد كنت أمسع وأقرأ على مدى سنوات طويلة عن غزو 
غري البيض لفرنسا، وكنت أعتقد أن الكثري من هذه 

مبالغات صنعت للدفع اإلشاعات والقصص جمرد 
 حبوارات سياسية.

ولكن ما أن وصلت إىل فرنسا حىت وجدت أن القصص 
            ً                ً              مل يكن حقيقي ا فحسب بل أشد عمق ا مما يصورونه.

 فقد كان الغزاة يف كل مدينة وبلدة فرنسية.
رت، وبغض النظر عما إذا كان اجملتمع الذي فأينما ساف

 موجودين.           ً         ًّ                  أزوره صغري ا أو ريفي ا فإن الغزاة كانوا
                        ً                         وكان الفرنسيون أنفسهم دوم ا أقلية، وكان الفرنسيون 
الذين يعيشون يف الشوارع بال سند، وال ولد، وقد طعنوا 

 يف السن.
ً       هذا يف الوقت الذي كان املهاجرون فيه شبااب  نشطني                                       

 وهلم عائالت كبرية وأوالد كثر.
وأتذكر وقويف ابلسيارة يف موقف مركز للتسوق لشراء 

اجيات يف بلدة متوسطة املساحة يف شرقي بعض احل
ألف شخص. جلست  25-12فرنسا، يسكنها حوايل 

هناك مبوقف السيارات، يف سياريت املستأجرة، أشاهد 

   َ     ً                                         عدد ا كبري ا من الغزاة وهم يدخلون من األبواب األمامية 
 ملركز التسوق.

ً                    كان يف مقابل كل فرنسي، رجال  كان أو امرأة، ضعف                          
 العدد من الغزاة.

اكتفيت مبا رأيت، وخرجت ابلسيارة من البلدة يف 
ً                                  غضب، رافض ا البقاء أكثر من هذا يف ذلك املكان          

 امللعون، وتوجهت إىل البلدة التالية.

ً                             كنت أقود السيارة متوجه ا للبلدة الفرنسية التالية يف                       
بر�مج ز�ريت، وأ� أدرك أن الغزاة سيكونون هناك بكل 

بني الغضب الشديد  ، ووجد مشاعري تتأرجحأتكيد
 واليأس اخلانق على الكرامة املفقودة 

9 
نتيجة ما ترزح حتته فرنسا من غزو، وما يعيشه الفرنسيون 
من تشاؤم، وما يعانونه من فقد للثقافة واهلوية، فضال عن 

 سخف احللول السياسية املطروحة. 

ومررت ابملدافن، كانت واحدة من املدافن اجلماعية اليت 
ني ممن قضوا يف وروبيجلنود الفرنسيني واأل أنشئت لدفن

 أبلغ الضرر. ورواباحلروب اليت أحلق أب

               ً                           كنت قد رأيت صور ا كثرية ومسعت الكثري من الناس 
يتحدثون عن املدافن، وعلى الرغم من معرفيت السابقة 
ا لرؤية األمر على  ً                  بتلك املدافن من قبل، فلم أكن مستعد                                  

 حقيقته.
بيضاء خشبية متتد من احلقول كان هناك صلبان بسيطة 

، وتبدو يف األفق بال �اية. كانت األعداد جبانب الطريق
ال حصر هلا، يعجز العقل عن إدراك مدى اخلسارة يف 
األرواح. ركنت سياريت املستأجرة إىل جانب الطريق، 
وجلست أحدق يف تلك الصلبان وأفكر كيف سقطنا إىل 

ء الرجال هذا الدرك على الرغم من تضحية كل هؤال
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والنساء، وعلى الرغم من شجاعتهم. وانفجرت يف 
ا يف السيارة، وأ� أحدق يف  ً                         البكاء، أخذت أجهش وحيد                       

 الصلبان، يف املوتى املنسيني.
ملاذا كنا نسمح ملوت هؤالء اجلنود أن يذهب سدى؟ ملاذا 
كنا نسمح للغزاة أن يغزو�؟ ويتغلبوا علينا؟ دون أن نطلق 

ا رد ا ً     ً رصاصة واحد   على غزوهم؟          
ٌ     ً  ملاذا ال يفعل أحد  شيئ ا؟                

، وأمام أولئك اجلنود وأمام تلك الصلبان اليت ال تنتهي
املوتى الذي قضوا حنبهم يف حروب نسيناها، حتول �سي 
إىل شعور ابلعار، وحتول شعوري ابلعار إىل إحساس 
ابلذنب، وحتول إحساسي ابلذنب إىل غضب، وحتول 

 غضيب إىل غليان.
ٌ     ً  عل أحد  شيئ ا؟ملاذا ال يف       

ٌ     ً  ملاذا ال يفعل أحد  شيئ ا؟                
                   ً  ملاذا ال أفعل أ� شيئ ا؟

                               ً  انكشفت الغمرة. ملاذا ال أفعل شيئ ا؟

 مل ال أكون أ� هذا الشخص؟

                         ً           إذا مل يكن أ� من يفعل شيئ ا، فمن إذن؟

                              ً        ملاذا "هم" حني ميكنين أن أفعل شيئ ا بنفسي؟

أتصرف،                              ً           يف تلك اللحظة قررت أن أفعل شيئ ا، قررت أن 
 وأن أستعمل القوة. وأن التزم سبيل العنف.

 قررت أن أنقل املعركة إىل الغزاة بنفسي.

10 

 من متثل؟
ني وغريهم من الشعوب القومية وروبيأمثل ماليني األ

العرقية ممن يتمنون أن يعيشوا يف سالم بني أبناء جلدهتم، 

أن يعيشوا يف أراضيهم، وميارسون تقاليدهم اخلاصة هبم، 
 ررون مستقبلهم ومن ينتمون جلنسهم.ويق

 
 هل أنت جزء من أي حركات أو مجاعات سياسية؟

       ً       ً                             لست عضو ا مباشر ا يف أي منظمة أو مجاعة، رغم أين 
تربعت ابملال للكثري من اجلماعات القومية، وتواصلت 

 مع مجاعات أكثر منها بكثري.
 

هل اجلماعات اليت تدعمها موافقة على هجمتك أو 
   َّ      رو جت هلا؟أمرت هبا أو 

ال. مل أتمر أي مجاعة ابهلجمة اليت قمت هبا؛ فأ� أختذ 
قراري بنفسي. هذا على الرغم من أين تواصلت مع مجاعة 

 reborn Knightsفرسان املعبد املولودين من جديد (
Templar لنيل الربكة منهم دعم ا للهجوم، وقد نلت (                   ً                     

 مباركتهم.
 

أعضاء هذه  هل تتمتع هذه اجلماعات ابلقوة؟ من هم
 اجلماعات؟

ون هلذه املنظمات إىل املاليني، تصل أعداد من ينتم
والعدد اإلمجايل للجماعات ابآلالف. وهم أفراد من كل 
نواحي احلياة، يف كل الوظائف، وكل اجملاالت، ولكن 
بنسب متفاوتة يف أعمال اخلدمات العسكرية وتنفيذ 

عرقيون القانون. ومن غري العجيب أن يسعي القوميون ال
والقوميون للعمل يف جماالت ختدم أوطا�م وجمتمعهم. 

ة وروبيوميكنين تقدير عدد اجلنود يف القوات املسلحة األ
ممن ينتمون كذلك إىل اجلماعات القومية مبئات اآلالف، 
ومثلهم يف العدد ممن يعملون يف مناصب تتعلق بنتفيذ 

 القانون.
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                  ً         هل نفذت اهلجوم طلب ا للشهرة؟
يذ هجوم بغرض الشهرة أمر سخيف. فكيفما ال، فتنف

كان األمر من ميكنه ان يتذكر أمساء املهامجني يف هجوم 
سبتمرب يف نيويورك؟ وماذا عن اهلجوم على  11يوم 

البنتاجون؟ واملهامجني يف الطائرة اليت حتطمت يف احلقل 
 يف اليوم ذاته؟

َ         هذه األشياء ت نس ى سريعا.  ُ             
 وهذا شيء ال أمانع فيه.

 يل خصوصييتانطوائي و وعلى كل حال فأ� شخص 
ولكن الصدمة اليت ستتبع أعمايل سيرتدد صداها لسنوات 
قادمة، وستعمل على توجيه اخلطاب السياسي 
واالجتماعي، مؤدية إىل خلق جو من اخلوف والتغيري 

 املطلوب.
 

 ملاذا استهدفت هؤالء الناس؟

، ينتمون ، كبرية من الغزاةظاهرةكانوا جمموعة واضحة، 
لثقافة ذات معدالت خصوبة أعلى، وأمن اجتماعي 
أعلى، وذوي تقاليد قوية متينة، وهي تسعى الحتالل 
أراضي شعوب بين جلديت، وإحالل عرقهم حمل الشعوب 

 اليت أنتمي إليها.
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 كم املدة اليت خططت فيها هلذا اهلجوم؟
بدأت التخطيط هلجمة ما قبل سنتني، وخططت هلجوم 

 املوقع يف كرايستتشريش قبل ثالثة أشهر.على 
 

 ملاذا اخرتت هذا الوقت للهجوم؟
كان أمس هو أفضل وقت لتنفيذ اهلجمة، واثين أفضل 
                           ً                  وقت هو اليوم. كان اهلجوم خمطط ا حبيث يتوفر الوقت 

الكايف للتدريب، ووضع خطة، وتسوية أموري، وكتابة 
 آرائي، مث تنفيذ اهلجمة.

 
 أسلحة �رية؟ملاذا اخرتت استعمال 

كان ميكن يل اختيار أي أسلحة أو وسيلة، كأن أستعمل 
، أو "دقيق املنزل" وهي TATPعربة حمملة ابملتفجرات 

طريقة لنشر مادة متفجرة ومصدر إشعال، أو أستعمل 
مطرقة حديدية ودرع خشيب، أو أستعمل الغاز، أو النار، 

 حة.أو اهلجوم مبركبة أو بطائرة، أو أي وسيلة أخرى متا
هذا إذا توفرت لدي الرغبة واملوارد. واخرتت األسلحة 
النارية لألثر الذي سترتكه على اخلطاب االجتماعي، 
والتغطية اإلعالمية الزائدة اليت سيقدمها اإلعالم وللتأثري 
الذي سيكون هلا على سياسة الوال�ت املتحدة ومن مث 

 على الوضع السياسي يف العامل.
عدلة يف دستور الوال�ت املتحدة ميزقها إىل فاملادة الثانية امل

أطياف متعددة، ابإلضافة إىل تقسيمات الوال�ت، 
 والتقسيمات االجتماعية والثقافية والعنصرية.

ويف وجود الضغط الكايف فسيسعى جناح اليسار يف 
الوال�ت املتحدة إىل إلغاء املادة الثانية املعدلة يف 

خل الوال�ت املتحدة هذا الدستور، بينما سريى اليمني دا
    ً                    هجوم ا على حر�هتم األصيلة.

وستؤدي حماولة اليسار هذه إللغاء احلقوق إىل قوطبة 
مروعة للشعب يف الوال�ت املتحدة، ومن مث سينتج عن 

 هذا شرخ ثقايف وعنصري يف أمريكا.
 

 ملاذا اخرتت نيوزيلندا لتنفيذ اهلجوم؟
للهجمة؛ فأ� مل أصل إىل مل تكن نيوزيلندا اخليار األول 

إال لقضاء فرتة مؤقتة للتخطيط والتدريب،  نيوزيلندا
                                           ً     ولكنين سرعان ما اكتشفت أن نيوزيلندا تصلح هدف ا ألن 

 بيئتها غنية كأي مكان آخر يف الغرب.
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   ً                                           اثني ا سيضع أي هجوم يف نيوزيلندا حقيقة اهلجوم على 
يف حضارتنا يف بؤرة اهتمام اجلميع، وأنه ما من مكان 

العامل يتمتع ابألمن، وأن الغزاة موجودون يف كل أراضينا، 
مبا يف ذلك أبعد املناطق يف العامل وأنه مل يعد هناك أي 
ٍ                             مكان آمن أو خال  من اهلجرة اجلماعية ميكن للمرء                

 الذهاب إليه.
 

هل كان هناك أي سبب ملهامجة هذا املسجد/هذين 
 املسجدين على وجه التحديد؟

كان املسجد يف دوندين هو اهلدف يف أول األمر،  
الرئيس، خاصة بعد مشاهدة الفيديو الذي نشروه على 
صفحتهم على الفيسبوك، حتت اسم مجعية مسلمي 

 أواتغو.
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كان عنوان الفيديو "فيدو شائق للغاية. للمسلمني فقط. 
يرجى عدم التوزيع"، وهو ما أثبت معرفتهم أبعماهلم 

 وجبرمهم.

https://www.facebook.com/206778229358786/videos/4
51628238207116/ 

ولكن بعد ز�رة املساجد يف كرايستتشريش ولينوود، ورؤية 
تدنيس الكنيسة اليت حتولت إىل مسجد يف أشبورن، 

 تغريت خمططايت.
كان مسجدا كرايستتشريش ولينوود يضمان غزاة أكثر، 
                              ًّ                   ويف مبىن أكثر بروزا، ويبدو أجنبي ا للعيان، ويقل فيه 
الطالب، ويكثر فيه البالغون، وله اتريخ مسبق يف 

 التطرف.
ومسح اهلجوم على هذا املسجد ابلقيام هبجوم آخر خمطط 
على مسجد يف أشبورن، وإن كنت غري متأكد وقت 

آلن ما إذا كنت سأصل إىل ذلك اهلدف، فهو الكتابة ا
 هدف زائد.

 
               ً         ًّ  هل تعد هذا هجوم ا إرهابي ا؟

من �حية تعريف اإلرهاب، فاجلواب حينها نعم. ولكنين 
 أعتقد أن هذا عمل منحاز موجه حنو قوة حمتلة.

 
 هل تشعر أبي ندم على هذا اهلجوم؟

الغزاة،                               ً         ال، كنت أمتىن فقط لو أنين قتلت عدد ا أكرب من 
ً   ومن اخلونة أيض ا.              

 
 هل تكره املسلمني بشكل شخصي؟

 املسلم أو املسلمة الذين يعيشون يف أوطا�م؟ ال أكرههم.
والعيش  غزو أراضينا اختارو ممن اأما املسلم أو املسلمة 

 على ترابنا وحل حمل شعبنا؟ فنعم، أكرههم.
واملسلم الوحيد الذي أكرره حبق هو الذي يدخل يف 

من بين جلدتنا، ويديرون ظهورهم لرتاثنا، اإلسالم 
ويديرون ظهورهم لثقافاتنا، ويديرون ظهورهم لتقاليد�، 

 ويصبحون خونة لدم بين جنسهم. هؤالء هم من أكره.
 

هل تكره األجانب أو الثقافات األخرى بشكل 
 شخصي؟

ال. لقد قضيت سنوات كثرية يف السفر للكثري والكثري من 
فيما عدا بعض االستثناءات –ت البلدان. وحيثما سافر 

كان الناس يعاملونين معاملة رائعة، معاملة   -القليلة
الضيف يف الغالب، بل حىت معاملة الصديق. لقد 
تعاملت معي ثقافات العامل املختلفة بدفء وود، بل 

ً                 ً               واستمتعت كثري  بكل دقيقة تقريب ا قضيتها بينهم.             
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بغض النظر عن  وأمتىن اخلري لكل شعوب العامل املختلفة،
أعراقهم، أو عنصرهم أو ثقافتهم العقدية، وأمتىن أن يعيشوا 
يف سالم وازدهار بني أبناء شعوهبم، وميارسون تقاليدهم 

 اخلاصة هبم يف بالدهم.

ولكن إذا سعى هؤالء الناس أنفسهم للمجيئ إىل 
أبناء جلديت، وإخضاعهم، أراضي شعوبنا، وحل حمل 

          ً            سأكون مضطر ا ملقاتلتهم، وشن احلرب عليهم، فحينها 
                     ً  وأال أدخر يف قتاهلم شيئ ا.

 
 هل تعتقد أن من هامجتهم أبر�ء؟

ال يوجد أبر�ء يف أي غزو؛ فكل من يستعمرون أراض 
 الشعوب األخرى يشرتكون يف اإلمث.

 
للحصول على تغطية اإلعالم هل نفذت اهلجوم 

 والرتويج لكتاابتك أو معتقداتك أو قيمك اخلاصة؟
فاهلجوم هو غاية يف حد ذاته، وهو مصحوب ال؛ 

إبحداث كل األثر الضروري املطلوب. أما هذه الكتاابت 
 وتلك التغطية فهي جمرد فائدة مضافة.

 
                       ًّ            هل كنت تعتزم البقاء حي ا بعد اهلجمة؟

نعم، ولكن املوت كان احتمالية مؤكدة؛ فهذه املواقف 
فعلية  تتسم ابلفوضى ومن املستحيل السيطرة عليها سيطرة

مهما وصلت دقة التخطيط. وكانت النجاة من املوت 
                                 ُ           خيار أفضل بغرض نشر ما أؤمن به من م ثل على حنو 
أوسع من خالل التغطية اإلعالمية، وكذلك بغرض 

 استنزاف موارد الدولة حني وضعي يف السجن. 
 

" يف األصل؟                     ًّ         هل كان اهلجوم "عنصر� 
لعنصر البشري،                               ً    ترتبط معدالت اخلصوبة ارتباطا وثيق ا اب

                           ِّ                      ولذا فاجلواب بنعم. هناك مكو  ن راديكايل يف هذا اهلجوم.
 

 يف األصل؟ نتيجة كراهيتك لآلخرهل كان اهلجوم 
معدالت اخلصوبة مسألة ثقافية، ال ميكن ألحد إنكار 

، هذا. ومن مث فهناك حرب بني الثقافات يقاتل فيها الغزاة
فأ� ال أمحل وهجومي هو رد على هذا القتال. وبرغم هذا 

ً                         يف نفسي خوف ا كبري ا أو إحساس ا بعدم الثقة جتاه الشعوب           ً     ً          
  األخرى.

 
هل كان اهلجوم يف األصل نتيجة "اخلوف من 

 اإلسالم"؟
إن الدول اإلسالمية على وجه اخلصوص تتمتع مبعدالت 
مواليد عالية بغض النظر عن العنصر أو العرق، ومن هذا 

ٍ      اجلانب فهناك دافع معاد  لإلسال م يف هذه اهلجمات،                     
ً                                        فضال  عن الرغبة يف االنتقام من اإلسالم بسبب تلك    

سنة وذلك الدمار الذي جلبته  1300احلرب املمتدة 
 على الشعوب الغربية وغريهم من شعوب العامل.

 

 هل كان اهلجوم يف األصل نتيجة العداء للهجرة؟

ٍ                     نعم، بدون أدىن شك؛ فهو معاد  للهجرة، معاد لإلحالل                           
ٍ               ومعاد  لإلحالل الثقايف. العرقي،      
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 هل كان اهلجوم يف األصل نتيجة العداء للتنوع؟
                   ً                          ال، فاهلجوم مل يكن هجوم ا على التنوع، ولكنه هجوم 

 ابسم التنوع.
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فهو لضمان أن تظل الشعوب املتنوعة حمافظة على 
تنوعها، وانفصاهلا، وتفردها، وعدم انصهارها وعدم 

 واالستقالل الثقايف أو العرقي.تقييدها يف نطاق التعبري 
                                        ً       ًّ  وكذا لضمان أن تظل شعوب العامل متسقة اتساق ا حقيقي ا 
مع تقاليدها وعقائدها وأال تتحلل أو تفسد نتيجة أتثرها 
مبن �تون من اخلارج. وكان اهلجوم لضما�حملافظة على 
اجلمال والفن والتقاليد. ويف خميليت فإن مجال قوس قزح 

انه، ولو مزجت األلوان بعضها مع بعض ليس إال لتنوع ألو 
       ً                                         تفسد مجيع ا، وتفين لألبد، وتكون النتيجة أبعد ما ميكن 

 عن اجلمال.
 

هل تعتزم قتل ضباط الشرطة أو أي منفذين للقانون 
 يف الدولة؟

ال، فقوة الشرطة يف نيوزيلندا بوجه عام على وفاق مع 
ة األخرى مثل فرنسا وروبيالناس، على عكس الدول األ

بريطانيا أو النرويج، لقد حافظت الشرطة حىت اآلن على و 
والئها للشعب. ومن مث فإحلاق الضرر بشرطة نيوزيلندا 

 ذأمر كان جيب جتنبه مهما كانت التكلفة إال إذا كان منف
 خلفية تعود إىل الغزاة. اذ يف الدولة القانون

كانت اخلطة هي الضرب بسرعة واالنسحاب يف سرية 
من اهلجوم لتجنب التعامل مع اتمة من منطقة 

سيستجيبون للحدث من العاملني يف الدولة ولتجنب 
                       ً                    الوقوع يف وضع أكون مضطر ا فيه إلحلاق الضرر هبم.

ويف حالة وقوع اشتباك فإن لدي مفهوم غري عملى وغري 
واقعي إىل حد ما وهو أن أصرخ يف منفذي القانون حبيث 
أثري فيهم اخوف حىت يضعوا أسلحتهم، ويف حالة فشل 
هذا فكنت سأستهدف املناطق غري احليوية يف أجسادهم 
                                         َّ    مثل مقدم الفخذ، أو الكتف، أو اجلانب بضرب مس انة 

ربطة الركبة أو عضالت املؤخرة وذلك إليقاع    ِّ        الر  جل، أو أ

أقل قدر ممكن من الضرر وحىت يكون التعايف من اإلصابة 
    ً   سريع ا.

 أما كيف حدث هذا يف الواقع، فأنتم من يعرف.
 

لو جنوت من اهلجوم فهل كنت تعتزم املثول 
 للمحاكمة؟

ً        نعم، وأن أقول إين غري مذنب؛ فاهلجوم كان موجه ا لقوة                                          
 مقاتل شرعي أرتدي زي املقاتل. احتالل، وأ�

 
 هل كانت هناك أهداف أخرى خمطط هلا يف هجمتك؟

ً                    الكثري، ولو أن هناك شيئ ا واحد  ميكن قوله عن احلالة       ً                      
الراهنة يف الغرب فهو أننا نعيش يف بيئة كثرية األهداف، 

 فاخلونة واألعداء موجودون بكثرة.
 

"، أو  أنت عنصري؟ هل              ًّ     هل كنت "عنصر� 

ّ                                     طبق علي  تعريف العنصري. فأ� أعتقد أن الفروق نعم، ين       
                                     ً     ً      العنصرية موجودة بني الشعوب، وأن هلا أتثري ا كبري ا على 

 الطريقة اليت نشكل هبا جمتمعاتنا

15 

جزء من هذه الفروق  وأؤمن كذلك أن معدالت اخلصوبة
العنصرية، وأنه جيب أن نطرد املهاجرين ذوي اخلصوبة 

 العالية ابلقوة من أراضينا لضمان وجود عنصر�.

 فاجلواب نعم، أ� عنصري.

 
 هل أنت كاره لألجانب؟

ال، فال توجد ثقافة ختيفين. وإمنا حذر فقط إحالل تلك 
 الثقافات ذات معدالت اخلصوبة األعلى حمل غريها.
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 هل كنت ممن خيافون اإلسالم؟
ال، فأ� ال أخاف من اإلسالم، وإمنا بسبب ارتفاع 
معدالت اخلصوبة (لدى املسلمني) فإنه سينمو حبيث حيل 

 (املسلمون) حمل شعوب وعقائد أخرى.
 

 هل أنت قومي؟
نعم، أ� قومي عرقي بشكل رئيسي (وأعطي أمهية لصحة 

 شيء آخر) العنصر الذي أنتمي إليه ورفاهته فوق أي
 

           ٌّ هل أنت �زي ؟
ال، ال يوجد �زيون حقيقيون؛ فهم مل يعودوا ميثلون قوة 
سياسية أو اجتماعية يف أي مكان يف العامل ألكثر من 

 سنة. 60
 

ٍ          هل أنت معاد  للسامية؟            
،                                          ً   ال، إن اليهودي الذي يعيش يف إسرائيل ليس عدو ا يل

أو إحلاق طاملا أ�م ال يسعون إىل عدم استقرار بين جلديت 
 .مالضرر هب

 
 هل أنت �زي جديد؟

ا، ومصطلح تعريفه غ ً                   هذا تصنيف فضفاض جد  ري حمدد                  
أين  دقتعأ اجلواب ال، الفعلى أحسن تقدير. ومن مث 

 �زي جديد.
 

 هل أنت من احملافظني؟
ال، احملافظون ما هم إال مجاعات متخفية حتمي مصاحلها 

الدولة، وال أريد الكربى اخلاصة ومن خالهلا تتحكم يف 
            ً              أن أكون جزء ا من هذا ابملرة.

 

 هل أنت نصراين؟
 هذه مسألة معقدة. حني أعرف سأخربكم.

 

 هل أنت فاشي؟

ً                         ًّ          نعم. فمثال  إن الشخص الذي يسمى فاشي ا هو فاشي          
  ًّ                                             حق ا. وأ� متأكد أن الصحفيني سيحبون هذا. وأ� أتفق 

نفسي الد موزيل، وأرى و غالب األمر مع آراء السري أوز 
     ًّ      ًّ         فاشي ا بيئي ا بطبيعيت.

أما الدولة ذات القيم السياسية واالجتماعية األقرب إىل 
 . قناعايت فهو مجهورية الصني الشعبية

16 

هل هناك شخصية سياسية أو حزب سياسي يف التاريخ 
 جتد بينك وبينه ارتباط وثيق؟

السري أوزوالد موزيل هو الشخصية التارخيية األقرب 
 اخلاصة.ملعتقدايت 

 
ٍ             ًّ  هل أنت معاد  للشواذ جنسي ا؟            

                                             ًّ   ال، أ� ببساطة ال أهتم ابملرة مبا يفعله الشواذ جنسي ا. 
ً       طاملا أ�م أوفياء لشعوهبم، ويضعون رفاه شعوهبم أوال ، فأ�                                              

 ال شأن يل هبم حينئذ.
 

 هل أن مييين؟
 يتوفق األمر على تعريف اليميين، أ� كذلك بكل أتكيد.

 
ّ  هل أن يساري ؟            

ّ                    فق األمر على تعريف اليساري ، أ� كذلك بكل أتكيد.يتو                           
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 هل أنت اشرتاكي؟
يتوفق األمر على تعريف االشرتاكي. امتالك العمال 
لوسائل اإلنتاج؟ يتوقف األمر على من يكون هؤالء 
                                  ً        العمال، وعلى مقاصدهم ومن ميتلك حالي ا وسائل 

 اإلنتاج، ومقاصدهم، ومن ميلك الدولة، ومقاصدها.
 

 مؤيد لدو�لد ترامب؟ هل أنت
           ً                                     ابعتباره رمز ا هلوية البيض اجلديدة واهلدف العام؟ نعم 

  وبكل أتكيد.
ً             أما ابعتباره صانع ا للسياسة وزعيم ا؟ فاللهم ال.                ً                

 
 ورويبهل أنت من مؤيدي خروج بريطانيا من االحتاد األ

 (بريكزيت)؟
نعم، وإن مل أكن من مؤيدي عمل سياسة رمسية يف هذا  

واحلقيقة هي أن الناس يف �اية األمر سيجب . الشأن
                                        ً   عليهم مواجهة احلقيقة أن املوضوع مل يكن متعلق ا 
           ً                                 ابالقتصاد مطلق ا، وأن هذه كانت طريقة الربيطانيني 
للتصدي للهجرة الكثيفة، والتشرد الثقايف والعوملة، وأن 

 هذا شيء عظيم ورائع.
 

 هل أنت مؤيد للجبهة القومية؟
مواليد (طفرة األطفال) ما بعد  ال، هؤالء حزب يضم

احلرب العاملية الثانية، وهم قوميون مدنيون ضعاف بال 
قيمة، عاجزون متام العجز عن إحداث تغيري حقيقي، 

 وليس لديهم أي خطة جمدية إلنقاذ البالد.
 

َ              مبا أنك تعيش يف نيوزيلندا، ألست  أنت نفسك من                              
 املهاجرين؟

     ًّ     ً     نا كم ا كبري ا من جنلب معنعم، ويبدو أننا املهاجرين 
املوضوعات. ال، ليس هذا هو الواقع. فإن االسرتايل الذي 

يعيش يف نيوزيلندا ال خيتلف يف أدىن شيء عن النمساوي 
ً        الذي يعيش يف ابفار�، فهما لن حيداث إحالال  عرقيا                                    
للشعب، ولن يغريا ثقافة األمة. فهما مثل الشعب 

 وينتميان للثقافة نفسها. 
17 

 غري متسامح؟ هل أنت شخص
نعم، بكل أتكيد. آخر الفضائل ألمة متوت هي التسامح 

 والالمباالة، وال أريد أن أكون هكذا.
 

 كيف طورت آرائك ومعتقداتك أو درستها أو تلقيتها؟
 استغرق مين هذا وقتا طويال، ومن أماكن كثرية.

 
 من أين تلقيت معتقداتك أو حبثت فيها أو طورهتا؟

 د. لن جتد احلقيقة يف أي مكان آخر.من اإلنرتنت ابلتأكي
 

هل يوجد شخص بذاته أثر ابلغ األثر يف حتولك هذا 
 التحول الراديكايل؟

                َّ                        نعم، إن من أثر يف  أكثر من أي شخص آخر على 
فكل مرة تكلمت فيها كان  كانداس أوينز.  كاناإلطالق  

يصيبين الذهول من نظرهتا الثاقبة، وقد أعانتين آراؤها  يف 
وأكثر حنو اإلميان أبن العنف أفضل من  حثي أكثر

الضعف والرضوخ، هذا على الرغم من أين أتربأ من بعض 
معتقداهتا، فاألفعال املتطرفة اليت تدعو إليها هي أفعال 

 غاية يف التطرف، حىت ابلنسبة يل.
 

هل تعلمت العنف والتطرف من ألعاب الفيديو 
 واملوسيقى واألدب والسينما؟

ولعبة  علمتين القومية العرقية، 3التنني نعم. لعبة سبايرو 
فورتنايت أسهمت يف تدرييب على القتل، وأن أظهر 

 الشماتة فوق جثث أعدائي.
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ً                  هل كنت دائم ا تؤمن هبذه اآلراء؟             
، وأخري ا أصبحت                     ًّ          ًّ      ً        ال، يف صغري كنت شيوعي ا، مث فوضو� 

 eco-fascist    ًّ                     حترر�  قبل أن أحتول إىل فاشي 
 

 ؟ا  ً يض                      ِ من هم الذين تعتربهم ب  
       ً         ون عرق ا وثقافة.وروبيهم األ

 

 ومن تعتربه غري أبيض؟
      ً         ني عرق ا وثقافة.وروبيغري األ

 

هل فرضت عليك أسرتك أو أصدقاؤك أو اجملتمع أو 
 غري ذلك، تلك املعتقدات اليت تؤمن هبا؟

ال، من حويل هم اسرتاليون عاديون، غري مبالني، وأغلبهم 
ابلسياسة، وال يظهرون أي محاسة حقيقية غري مهتمني 

إال يف األمور اخلاصة حبقوق احليوان، وشؤون البيئة 
 والضرائب.

 

 هل ترى يف نفسك أنك زعيم؟
 أ� جمرد مسلح ذي فكر منحاز.ال، 
18 

هل لديك أي ارتباط أبي مسلحني آخرين أو مقاتلني 
 عن احلرية أو جنود عرقيني؟

   ً                    موقف ا ضد اإلابدة العرقية  إنين أدعم الكثري ممن يتخذون
ديالن روف،  والثقافية، مثل لوقا ترايين، أنديرز برايفيك،

 بيرتسون، دارين أوسبورن، وغريهم. أنطون لوندين
 

 هل أتثرت معتقداتك مبهامجني آخرين؟
قرأت كتاابت ديالن روف، وغريه كثري، ولكن اإلهلام 

 احلقيقي ابلنسبة يل كان �يت جوستشار برايفيك.
 

 إذا أدانتك احملكمة فهل تتوقع أن تبقى يف السجن؟
            ُ ْ َ                                 نعم، إىل أن أ قـ ت ل أو يطلقون سراحي، أو تنتهي مدة 

كافية، واملوقف األكرب هو اهلزمية الواضحة ألبناء جلديت. 
مث سأنتحر وأ� سعيد أين بذلت أقصى ما أستطيعه ملنع 

.                          ًّ موت من أنتمي إليهم عنصر� 
 

 السجن؟ ملاذا تعتقد أنك ستخرج من
أ� ال أتوقع فحسب أن يطلق سراحي، بل أتوقع كذلك 
احلصول على جائزة نوبل للسالم يف �اية املطاف، مثلما 
منحت اجلائزة لإلرهايب نيلسون مانديال حال أحرز شعبه 

 النصر وتسلموا مقاليد األمور.
سنة يف السجن، وهو نفس  27أتوقع أن أ�ل حرييت بعد 
              ً          ها مانديال سجين ا على نفس عدد السنوات اليت قضا

 اجلرمية.
 

      ًّ  سرتالي ا؟أاب، ألست و ملاذا هتتم كل هذا االهتمام أبور 
ما هي  -أوروابمثلها مثل بقية مستعمرات –سرتاليا أإن 

 .ورويب، إصبع يد اجلسد األورويبإال فرع من الشعب األ
ة، ومعتقدايت السياسية أوروبية، وثقافيت أوروبيفأصول لغيت 

ة، أوروبية، وهوييت أوروبية، ومعتقدايت الفلسفية أوروبي
 .أورويبواألهم من هذا كله أن دمي 

 
2.   

  ومن ي��دونئ 
  جلدئ 

ي أجابات ع� أسئلة بئ 
ي            ن

ي     ت
                   ن

 ما هي آراؤك؟
. أؤمن ابالستقالل eco-fascistأ� قومي عرقي فاشي 

العرقي لكل الشعوب مع الرتكيز على احملافظ على الطبيعة 
 والنظام الطبيعي.

 
 تتبع؟من 

ً                                      ال أتبع شخص ا بذاته، وإمنا أؤيد مجاعات كثرية، ولكنين           
        ً            لست عضو ا يف أي منها.
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 من تدعم؟

                     ً                           أدعم من يريدون مستقبال  لألطفال البيض، ويعملون على 
 ضمان وجود بين جلدتنا.

 

هل تنتمي إىل أي جهة حكومية أو فيدرالية أو 
 استخباراتية أو ما أشبه؟

سيأيت بعده ويقوم هبجوم ممثل ال، ولكن الشخص الذي 
 قد يكون أحد هؤالء، ولذا فالشك الصحي شيء طيب.

ولكن ال تسمح لتشكك ان يتحول إىل ابرانو� متنعك 
 من دعم من يريدون اخلري لك.

 

 ما هي أمنياتك؟
ضمان مستقبل شعوبنا، وضمان مستقبل لألطفال 

 البيض، مع احملافظة على الطبيعة والنظام الطبيعي.
 

 م تشجعنا لكي نقوم به؟عال
ّ ِ                      خططكم، وتدربوا، وكو  نوا حتالفات، وأعدوا، مث  ضعوا                   

، ومضى ترمجوا هذا إىل عمل. فقد مضي زمن اخلنوع
كذلك زمن احلل السياسي منذ أمد بعيد. فعلى رجال 

ً           الغرب أن يعودوا رجاال  مرة اثنية.                     
 

 هل هذه هي كتاابتك ووجهات نظرك كلها؟
مكتوب أكرب من هذا، ما  لألسف ال، كان هناك عكل

صفحة تناولت فيها العديد من املسائل  240يقارب 
وبعمق كبري، ولكن يف حلطة نقد ذايت جامح حذفت 
العمل بكامله، وبدأت من جديد قبل هذا اهلجوم ذاته 

 أبسبوعني.
ومل يتبق لدي سوى فرتة زمنية قصرية وتركت آرائي غري 

 منتهية. سأجعل أعمايل تتحدث عن نفسها.

ن             إجابات ع� أسئلة المثبطن   ومن �عارضون  -3                        ي
 :   ووسائ� 

ي       ي  معتقدائ 
        ت

 ألن يؤدي هجومك إىل ضرر أكرب من نفعه؟
ال، ال توجد حركة كبرية مؤثرة �جحة قد أتسست بعد، 
وال منظمة تقود العمل، ومن مث فال يوجد بناء كبري 

 أوجد�ه ميكن أن يتضرر.
ل كانت نظرته ، فهأما من �حية كيف سينظر العامة إلينا

 إلينا خمتلفة بعد اهلجوم عن نظرهتم قبله؟
 

ألن يؤدي هجومك إىل ظهور دعوات إللغاء حقوق 
 محل السالح للرجل األبيض يف الوال�ت املتحدة؟

َ      نعم، هذه هي اخلطة املوضوعة منذ البداية، قلت  إنك                                          
ستقاتل لتحمي حقوقك والدستور، وسرعان ما سيأيت 

 ذلك الوقت.
20 
يؤدي هجومك إىل ظهور دعوات إللغاء حقوق ألن 

 محل السالح يف نيوزيلندا؟
إن من حيملون السالح يف نيوزيلندا ما هم إال جمموعة من 
ضعيفة ابئسة، من مواليد الطفرة السكانية فيما بعد 

، وهم قد ختلوا عن القتال. مىت كانت آخر مرة احلرب
ومة، وأ�                ُ                          حازوا فيها حقوق ا أكثر؟ لقد كانت خسارهتم حمت

 مل أفعل سوى أين عجلت هبذه األشياء قليال.
ِ                   لقد فقدوا مد�م منذ مدة طويلة، ألق  نظرة على أوكالند،                                  

ً          هل توقعت ابفعل أن خيسروا هم أيض ا حقوقهم؟                              
 

ٍ        أنت منحاز وعنصري وكاره لألجانب ومعاد  لإلسالم                                    
 و�زي وفاشي؟

 أ. لن جيدي هذا السيل من اجملامالت أي نفع
ً  ليس سؤاال .ب. هذا          

لم أين قد خترجت أول فلتعماذا قلت عين � ابن الفاعلة؟ 
دفعيت يف قوات البحرية األمريكية اخلاصة، وشاركت يف 
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القاعدة، وقتلت (تنظيم) الكثري من الغارات السرية على 
ً                              شخص ا. وأ� مدرب على حرب العصاابت،  300   

أما  وأحسن قناص يف القوات املسلحة األمريكية كافة.
 أنت فال شيء ابلنسبة يل، جمرد هدف. 

سأحموك من الوجود بدقة مل يعهدها هذا الكوكب من 
قبل، انتبه لكالمي، وسرتى ما سأفعله. هل تظن أنه ميكن 
أن تقول عين هذا الكالم الغث على اإلنرتنت وتنجو 

أثناء -بفعلتك؟ أعد التفكري � ابن الفاعلة. فأ� اآلن 
مع شبكيت السرية من اجلواسيس  أتواصل -هذا حديثنا

يف مجيع أرجاء الوال�ت املتحدة، وأقوم بتتبع رقم اآلي يب 
ا للعاصفة يف هذه اللحظةاخلاص بك  ً           ، ولذا فكن مستعد                 

تلك العاصفة اليت ستمحو أثر  القاتلة أيها الدودة احلقرية.
 ذلك الشيء البائس احلقري الذي تسميه "حياتك". 

ر. ميكنين أن أكون يف أي مكان أنت يف حكم امليت � غ
أي وقت أشاء، وميكنين أن أقتلك أبكثر من سبعمئة 

 .هاتني    َّ يدي  بدون استعمال أي شيء سوى طريقة، و 
ً                      لست مدر اب  تدريب ا شامال  على القتال غري املسلح فأ�       ً       ً َّ       

فحسب، بل وميكنين الدخول إىل ترسانة األسلحة 
ت املتحدة. بكاملها التابعة للقوات البحرية للوال�

وسأستعملها بكل إمكانياهتا ألحمو مؤخرتك البائسة من 
ومل كنت تعلم أي عقاب  � قطعة اخلراء. على ظهر القارة،

لعني سيجلبه عليك تعليقك التافة "املتذاكي" فرمبا كنت 
ساعتها ستمسك عليك لسانك البغيض. ولكنك مل 

 تستطع ذلك. مل تسكت. 
 األمحق امللعون.واآلن ستدفع الثمن، أيها 

              ً                               سأتغوط عليك هلب ا من أم رأسك إىل قدميك حىت أدفنك 
 فيه. 

ّ        اعترب نفسك ميت ا أيها الغر  اللعني.           ً              
 

الدميقراطية هي احلل الوحيد، فلماذا تصر على 
 استعمال القوة؟

الدميقراطية هي حكم الغوغاء، وهؤالء أنفسهم حيكمهم 
 شركات الكربىلأعداؤ�. فالصحافة العاملية اليت تديرها ا

، ويتحكم فيهم نظام التعليم (الذي سقط تتحكم فيهم
وأسلم نفسه منذ أمد بعيد للمسرية الطويلة من خالل 
املؤسسات اليت أنشأها املاركسيون)، وتتحكم فيهم الدولة 
                                ً                 (اليت أسلمت قيادها وأذعنت إذعا� اتم ا ومنذ أمد طويل 

لة للشركات الداعمة هلا)، وتتحكم فيهم كذلك اآل
 اإلعالمية املضادة للبيض.

21 

فال تتعب نفسك حتت وهم حتقيق انتصار دميقراطي 
 سيأيت دون خماطر أو جهد يذكر.

عليك أن تستعد للحرب، وأن تتجهز للعنف، وأن تعد 
 نفسك ملواجهة املخاطر واخلسارة والكفاح، بل واملوت.

، وهي فالقوة هي الطريق الوحيد للسيطرة وإحكام القبضة
 السبيل الوحيد للنصر احلقيقي.

 
 العنف ليس احلل، فلماذا تستعمل القوة؟

ال توجد أمة يف هذا العامل مل تقم على أساس من القوة، 
أو حتافظ على نفسها دون استعمال القوة. فالقوة هي 

السيطرة التامة. والتتاريخ ما هو إال اتريخ استعمال 
         َِ   لتاريخ. أ ف ق القوة. والعنف هو سبيل القوة، هو حقيقة ا

 من نومك.
 

 ما الذي جيعلك تظن أن لديك مجيع احللول؟
                              َّ              أ� ال أظن ذلك، ولكن قد يكون لدي  بعضها. خذ من 
آرائي ما يصلح، واترك ما ال يصلح؛ املهم هو حتقيق 

 النصر.
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 ما الذي جيعلك تعتقد أنك تتكلم ابلنيابة عن جمموعة؟
عمن إنين أحتدث عن آرائي وأفكاري، وابلنيابة 

يدعمونين، بعض الناس قد يتفق مع هذه اآلراء، وبعضهم 
 قد خيتلف.

                                         ًّ  ما الذي جيعلك تعتقد أنك أورويب، ولست أسرتالي ا 
 فحسب؟

وهل األسرتايل إال أورويب خممور؟ هذا جمرد مزاح. وما 
 ، تنتمي بوجه اخلصوص إىلةأوروبيأسرتاليا إال مستعمرة 

 .ورواببريطانية، ومن مث فهي امتداد ألأصول 
ما الذي جيعلك تعتقد بوجود فروق عنصرية، وأن هذه 

 الفروق مهمة؟
األمناط   اجملموعات النمطية لألفراد،  البحث والبيا�ت.

                                               َّ  الظاهرية، واالختبارات العاملية. ومبرور الوقت ستتكش ف 
 احلقيقة.

 ملاذ تلقي ابللوم على املهاجرين دون الرأمساليني؟
 وأعتزم التعامل معهما. إنين ألومهما سواء بسواء،

ملاذ هتاجم املهاجرين يف حني أن أساس املشكلة هم 
ألن تلك اجملموعات ميكن التعامل معها  "؟"اجملموعة إ�ها

حني حيني الوقت املناسب. أما اآلن فإن املهاجرين من 
                                  ً             ذوي اخلصوبة العالية سيقضون علينا متام ا، ولذا فإن 
املسألة هي مسالة صراع للبقاء، وعلينا أن نقضي عليهم 

 .     ً  أوال 
ملاذ هتاجم املسلمني إذا كان كل املهاجرين من ذوي 

 اخلصوبة العالية هم أساس املوضوع؟
ألسباب اترخيية وجمتمعية وإحصائية. فهم أكثر 

 ً                             ر ا يف الغرب، ويلقى اهلجوم عليهم اجملموعات الغازية احتقا
أعلى مستوى من الدعم، وهم كذلك من أقوى 
اجلماعات، ويتمتعون خبصوبة عالية، ورغبة يف الغزو، 

 ودرجتهم أعلى من بني اجلماعات املفضلة.

22 
ملاذا تركز على اهلجرة ومعدالت املواليد يف حني أن 

ً            التغري املناخي يعد موضوع ا أكرب بكثري؟                       
موضوع واحد، وفالز�دة السكانية هي اليت تدمر أل�ما 

ون من بني اجلماعات اليت ال تسهم وروبيالبيئة، وحنن األ
يف الز�دة السكانية. أما املهاجرون فهم الذين يقومون 
بذلك. اقتلوا الغزاة، تقضون على الز�دة السكانية، وهبذه 

 الطريقة تنقذون البيئة.
يح معدالت املواليد إذا كنت تعتقد أننا حنتاج لتصح

بني البيض فلماذا ال تتخذ لنفسك عائلة وتبدأ 
  بنفسك؟

ً                    ألننا إذا مل نقضي على الغزاة أوال  فإن معدالت املواليد                               
                ً                                 لدينا لن تعين شيئ ا، فليس لدينا معدالت مواليد ميكننا 
هبا حماربتهم يف ميدان تفوقهم، بل وال ينبغي علينا ان 

�اية املطاف للطبيعة نفعل ذلكح ألن هذا مدمر يف 
والثقافة. ولذلك فإنين أ�ض حبل هذه األمور بنفسي دون 

 انتظار أحد.
ظهار مساوئ القوميني العرقيني أمل يؤدي هجومك إىل إ

 ودعاة االستقالل العنصري؟
                         ً                         ال. سينسى الناس دوافعي سريع ا، ولن يتذكروا إال اهلجوم 

ألي نفسه. ليس عليكم أن تصدقوين، ولكن هل ميكن 
 أحد أن يذكر لنا دافع املهاجني يف تفجري قطار مدريد؟

ً                              األطفال دائم ا أبر�ء، فهل ترى أنك شخص مهجي            
 لقتلك األبر�ء؟

ً             إن أبناء املهاجرين ال يظلون أطفاال ، بل يصبحون                                
ً                  أشخاص ا ابلغني، ويتوالدون ، ويؤدي ذلك إىل تكثريهم     

ألعداد الغزاة حبيث حيلون حمل شعبكم. وهم يكربون 
ويصوتون يف االنتخاابت على عكس إرادة شعوبكم، ويف 
مصلحتهم ومصلحة هويتهم فحسب. يكربون و�خذون 
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ألنفسهم البيوت اليت كان ميكن أن تكون لشعوبكم،  
لبالد وكذلك فخم حيتلون املناصب الكربى، وينقلون ثروة ا

 ألنفسهم، ويدمرون الثقة االجتماعية.

ٍ        وكل غاز  تقتله  يعين نقص يف  -بغض النظر عن عمره–      
 عدد األعداء الذين سيضطر أوالدك إىل مواجهتهم.

فهل تفضل أن تقوم ابلقتل بنفسك أم ترتك هذا ألبنائك 
 وأحفادك؟
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Source Text 

 
 

The Great Replacement 
Towards a New Society 

 
We March Ever Forwards. 

 
Brenton Tarrant 
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3 

Introduction 
 

It’s the birthrates. 
It’s the birthrates. 
It’s the birthrates. 
If there is one thing I want you to remember 
from these writings, its that the birthrates must 
change. Even if we were to deport all Non-
Europeans from our lands tomorrow, the 
European people would still be spiraling 
into decay and eventual death. 
Every day we become fewer in number, we 
grow older, we grow weaker. 
In the end we must return to replacement 
fertility levels, or it will kill us. 
To maintain a population the people must 
achieve a birthrate that reaches replacement 
fertility levels. In the Western world this is 
roughly 2.06 births per woman. 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states
_and_dependencies_by_total_fertility_rate 
There is not a single Western country, not a 
single white nation, that reaches these levels. 
Not in Europe, not in the Americas, not in 
Australia or New Zealand. 
White people are failing to reproduce, failing 
to create families, failing to have children. 
But despite this sub-replacement fertility rate, 
the population in the West is increasing, and 
rapidly. 
How is this possible? 
Mass immigration and the higher fertility rates 
of the immigrants themselves are causing this 
increase in population. 
We are experiencing an invasion on a level 
never seen before in history. 
Millions of people pouring across our borders, 
legally invited by the state and corporate 
entities to replace the White people who have 
failed to reproduce, failed to create the cheap 
labour, new consumers and tax base that the 
corporations and states need to thrive. 
This crisis of mass immigration and sub-
replacement fertility is an assault on the 
European people that, if not combated, will 
ultimately result in the complete racial and 
cultural replacement of the European people. 
 
 

4 
To see this in full effect, you only have to look 
at the population statistics in Western nations 
for the year 2100. 
In 2100, despite the ongoing effect of sub-
replacement fertility, the population figures 
show that the population does not decrease 
inline with the sub-replacement fertility levels, 
but actually maintains and, even in many 
White nations, rapidly increases. 
All through immigration. 
This is ethnic replacement. 
This is cultural replacement. 
This is racial replacement. 
This is WHITE GENOCIDE. 
To return to replacement fertility levels is 
priority number one. But it is no simple task. 
There are myriad reasons behind the decline in 
fertility rates and the destruction of the 
traditional family unit. 
We must inevitably correct the disaster of 
hedonistic, nihilistic individualism. But it will 
take some time, time we do not have due to 
the crisis of mass immigration. 
Due to mass immigration we lack the time 
scale required to enact the civilizational 
paradigm shift we need to undertake to return 
to health and prosperity. 
Mass immigration will disenfranchise us, 
subvert our nations, destroy our communities, 
destroy our ethnic binds, destroy our cultures, 
destroy our peoples. 
Long before low fertility levels ever could. 
Thus, before we deal with the fertility rates, we 
must deal with both the invaders within our 
lands and the invaders that seek to enter our 
lands. 
We must crush immigration and deport those 
invaders already living on our soil. It is not just 
a matter of our prosperity, but the very survival 
of our people. 
5 

Answering possible questions 
1. In general 
Who are you? 
Just a ordinary White man,28 years old. Born 
in Australia to a working class, low income 
family. 
My parents are of Scottish,Irish and English 
stock. 
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I had a regular childhood, without any great 
issues. 
I had little interest in education during my 
schooling, barely achieving a passing grade. 
I did not attend University as I had no great 
interest in anything offered in the Universities 
to study. 
I worked for a short time before making some 
money investing in Bitconnect, then used the 
money from the investment to travel. 
More recently I have been working part time 
as a kebab removalist. 
I am just a regular White man, from a regular 
family. Who decided to take a stand to ensure 
a future for my people. 
 
Why did you carry out the attack? 
To most of all show the invaders that our lands 
will never be their lands, our homelands are 
our own and that, as long as a white man still 
lives, they will NEVER conquer our lands and 
they will never replace our people. 
To take revenge on the invaders for the 
hundreds of thousands of deaths caused by 
foreign invaders in European lands throughout 
history. 
To take revenge for the enslavement of 
millions of Europeans taken from their lands 
by the Islamic slavers. 
To take revenge for the thousands of European 
lives lost to terror attacks throughout European 
lands. 
To take revenge for Ebba Akerlund. 
To directly reduce immigration rates to 
European lands by intimidating and physically 
removing the invaders themselves. 
To agitate the political enemies of my people 
into action, to cause them to overextend their 
own hand and experience the eventual and 
inevitable backlash as a result. 
6 
To incite violence, retaliation and further 
divide between the European people and the 
invaders currently occupying European soil. 
To avenge those European men and women 
lost in the constant and never ending wars of 
European history who died for their lands, died 
for their people only to have their lands given 
away to any foreign scum that bother to show 
up. 

To agitate the political enemies of my people 
into action, to over extend their own hand and 
experience the eventual backlash. 
To show the effect of direct action, lighting a 
path forward for those that wish to follow. A 
path for those that wish to free their ancestors 
lands from the invaders grasp and to be a 
beacon for those that wish to create a lasting 
culture, to tell them they are not alone. 
To create an atmosphere of fear and change in 
which drastic, powerful and revolutionary 
action can occur. 
To add momentum to the pendulum swings of 
history, further destabilizing and polarizing 
Western society in order to eventually destroy 
the current nihilistic, hedonistic, 
individualistic insanity that has taken control 
of Western thought. 
To drive a wedge between the nations of 
NATO that are European and the Turks that 
also make a part of the NATO forces, thereby 
turning NATO once more into a united 
European army and pushing the Turkey once 
more back to the true position of a foreign, 
enemy force. 
Finally, to create conflict between the two 
ideologies within the United States on the 
ownership of firearms in order to further the 
social, cultural, political and racial divide 
within the United states. This conflict over the 
2nd amendment and the attempted removal of 
firearms rights will ultimately result in a civil 
war that will eventually balkanize the US 
along political, cultural and, most importantly, 
racial lines. 
This balkanization of the US will not only 
result in the racial separation of the people 
within the United States ensuring the future of 
the White race on the North American 
continent, but also ensuring the death of the 
“melting pot” pipe dream. 
Furthermore this balkanization will also 
reduce the USA’s ability to project power 
globally, and thereby ensure that never again 
can such a situation as the US involvement in 
Kosovo ever occur again(where 
7 
 US/NATO forces fought beside muslims and 
slaughtered Christian Europeans attempting to 
remove these Islamic occupiers from Europe). 
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What do you want? 
We must ensure the existence of our people, 
and a future for white 
children. 
 
Was there a particular event or reason you 
decided to commit to a 
violent attack? 
There was a period of time 2 years prior to the 
attack to the attack that 
dramatically changed my views. The period of 
time was from, beginning of April,2017 until 
the end May, 2017. 
In this time period a series of events broke 
down my own reserves, my reservations, my 
cynicism and revealed the truth of the Wests 
current situation. 
These events turned my thoughts from 
pursuing a democratic, political solution and 
finally caused the revelation of the truth, that a 
violent, revolutionary solution is the only 
possible solution to our current crisis. 
I was travelling as a tourist in Western Europe 
at the time, France, Spain Portugal and others. 
The first event that begun the change was the 
terror attack in Stockholm, on the 7th of April 
2017. It was another terror attack in the 
seemingly never ending attacks that had been 
occurring on a regular basis throughout my 
adult life. But for some reason this was 
different. The jaded cynicism with which I had 
greeted previous attacks didn’t eventuate. 
Something that had been a part of my life for 
as long as I could remember, cynicism in the 
face of attacks on the West by Islamic 
invaders, was suddenly no longer there. I could 
no longer bring the sneer to my face, I could no 
longer turn my back on the violence. 
Something, this time, was different. 
That difference was Ebba Akerlund. 
Young, innocent and dead Ebba. 
Ebba was walking to meet her mother after 
school, when she was murdered by an Islamic 
attacker, driving a stolen vehicle through the 
shopping promenade on which she was 
walking. Ebba was partially deaf, unable to 
hear the attacker coming. 
Ebba death at the hands of the invaders, the 
indignity of her violent demise and my 
inability to stop it broke through my own jaded 
cynicism like a sledgehammer. 
 

 
8 
I could no longer ignore the attacks. They were 
attacks on my people, attacks on my culture, 
attacks on my faith and attacks on my soul. 
They would not be ignored. 
The second event was the 2017 French General 
election. The candidates were an obvious sign 
of our times: a globalist, capitalist, egalitarian, 
an ex-investment banker was no national 
beliefs other than the pursuit of profit versus a 
milquetoast, feckless, civic nationalist, an 
uncontroversial figure who’s most brave and 
inspired idea resolved to the possible 
deportation of illegal immigrants. 
Despite this ridiculous match up, the 
possibility of a victory by the quasi-nationalist 
was at least, to myself, a sign that maybe a 
political solution was still possible. The 
internationalist, globalist, anti-white, ex-
banker won. It wasn’t even close. The truth of 
the political situation in Europe was suddenly 
impossible to accept. My despair set in. My 
belief in a democratic solution vanished. 
The final push was witnessing the state of 
French cities and towns. For many years I had 
been hearing and reading of the invasion of 
France by non-whites, many of these rumours 
and stories I believed to be exaggerations, 
created to push a political narrative. 
But once I arrived in France, I found the stories 
to not only be true, but profoundly understated. 
In every french city, in every french town the 
invaders were there. 
No matter where I travelled, no matter how 
small or rural the community I visited, the 
invaders were there. 
The french people were often in a minority 
themselves, and the French that were in the 
streets were often alone, childless or of 
advanced age. 
Whilst the immigrants were young, energized 
and with large families and many children. 
I remember pulling into a shopping centre car 
park to buy groceries in some moderate sized 
town in Eastern France, of roughly 15-25 
thousand people. As I sat there in the parking 
lot, in my rental car, I watched a stream of the 
invaders walk through the shopping centre’s 
front doors. 
For every french man or woman there was 
double the number of invaders. 
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I had seen enough, and in anger, drove out of 
the the town, refusing to stay any longer in the 
cursed place and headed on to the next town. 
Driving toward the next french town on my 
itinerary, knowing that inevitably the invaders 
would also been there, I found my emotions 
swinging between fuming rage and suffocating 
despair at the indignity of  

9 

the invasion of France, the pessimism of the 
french people, the loss of culture and identity 
and the farce of the political solutions offered. 
I came upon a cemetery, one of the many mass 
cemeteries created to bury the French and 
other European soldiers lost in the Wars that 
crippled Europe. 

I had seen many pictures and heard many 
people discuss the cemeteries, but even 
knowing about these cemeteries in advance, I 
was still not prepared for the sight. 
Simple, white, wooden crosses stretching from 
the fields beside the roadway, seemingly 
without end, into the horizon. Their number 
uncountable, the representation of their loss 
unfathomable. I pulled my rental car over, and 
sat, staring at these crosses and contemplating 
how it was that despite these men and womens 
sacrifice, despite their bravery, we had still 
fallen so far. I broke into tears, sobbing alone 
in the car, staring at the crosses, at the forgotten 
dead. 
Why were we allowing these soldiers deaths to 
be in vain? Why were we allowing the invaders 
to conquer us? Overcome us? Without a single 
shot fired in response? 
WHY WON’T SOMEBODY DO 
SOMETHING? 
In front of those endless crosses, in front of 
those dead soldiers lost in forgotten wars, my 
despair turned to shame, my shame to guilt, my 
guilt to anger and my anger to rage. 
WHY WON’T SOMEBODY DO 
SOMETHING? 
WHY WON’T SOMEBODY DO 
SOMETHING? 
WHY DON’T I DO SOMETHING? 
The spell broke, why don’t I do something? 
Why not me? 
If not me, then who? 
Why them when I could do it myself? 

It was there I decided to do something, it was 
there I decided to take action, to commit to 
force. To commit to violence. 
To take the fight to the invaders myself. 

10 
Who do you represent? 
Millions of European and other ethno-
nationalist peoples that wish to live in peace 
amongst their own people, living in their own 
lands, practicing their own traditions and 
deciding the future of their own kind. 
 
Are you a part of any political groups or 
movements? 
I am not a direct member of any organization 
or group, though I have donated to many 
nationalist groups and have interacted with 
many more. 
 
Did the groups you support/are aligned with 
order or promote your 
attack? 
No. No group ordered my attack, I make the 
decision myself. Though I did contact the 
reborn Knights Templar for a blessing in 
support of the attack, which was given. 
 
Do these groups hold power/who are the 
people in these groups? 
The total number of people in these 
organizations is in the millions, the 
total number of groups in the thousands. 
People from every walk of life, in every place 
of employment and field but 
disproportionately employed in military 
services and law enforcement. Unsurprisingly 
ethno-nationalists and nationalists seek 
employment in areas that serve their nations 
and community. I would estimate the number 
of soldiers in European armed forces that also 
belong to nationalist groups to number in the 
hundreds of thousands, with just as many 
employed in law enforcement positions. 
 
Did you carry out the attack for fame? 
No, carrying out an attack for fame would be 
laughable. After all who can remember the 
name of the attackers in the September 11 
attack in New York? How about the attack on 
the pentagon? The attackers in the plane that 
crashed into the field on the same day? 
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I will be forgotten quickly. Which I do not 
mind. After all I am a private and mostly 
introverted person. 
But the aftershock from my actions will ripple 
for years to come, driving political and social 
discourse, creating the atmosphere or fear and 
change that is required. 
 
Why did you target those people? 
They were an obvious, visible and large group 
of invaders, from a culture with higher fertility 
rates, higher social trust and strong, robust 
traditions that seek to occupy my peoples lands 
and ethnically replace my own people. 
11 
For how long did you plan this attack? 
I began planning an attack roughly two years 
in advance and an attack at the location in 
Christchurch three months in advance. 
 
Why did you choose this time to attack? 
The best time to attack was yesterday, the next 
best time is today. The attack was planned to 
allow enough time to train, form a plan, settle 
my affairs, write down my views, then enact 
the attack. 
 
Why did you choose to use firearms? 
I could have chosen any weapons or means. A 
TATP filled rental van. 
Household flour, a method of dispersion and 
an ignition source. A  ballpeen hammer and a 
wooden shield. Gas, fire, vehicular attacks, 
plane attacks, any means were available. I had 
the will and I had the resources. 
I chose firearms for the affect it would have on 
social discourse, the extra media coverage they 
would provide and the affect it could have on 
the politics of United states and thereby the 
political situation of the world. 
The US is torn into many factions by its second 
amendment, along state, social, cultural and, 
most importantly, racial lines. 
With enough pressure the left wing within the 
United States will seek to abolish the second 
amendment, and the right wing within the US 
will see this as an attack on their very freedom 
and liberty. 
This attempted abolishment of rights by the 
left will result in a dramatic polarization of the 
people in the United States and eventually a 

fracturing of the US along cultural and racial 
lines. 
 
Why did you choose New Zealand as a place 
to attack? 
New Zealand was not the original choice for 
attack, I only arrived to New Zealand to live 
temporarily whilst I planned and trained, but I 
soon found out that New Zealand was as target 
rich of an environment as anywhere 
else in the West. 
Secondly an attack in New Zealand would 
bring to attention the truth of the assault on our 
civilization, that nowhere in the world was 
safe, the invaders were in all of our lands, even 
in the remotest areas of the world and that there 
was nowhere left to go that was safe and free 
from mass immigration. 
 
Was there any reason you attacked 
that(those) mosque(s) in particular? 
Originally the mosque in Dunedin was the 
main target, particularly after watching the 
video on their Facebook page named “Otago 
Muslim association” 
12 
https://www.facebook.com/Otago-Muslim-
Association-206778229358786/ 
The video war entitled “Very interesting video. 
Only for Muslims. Please do not redistribute” 
that proved their knowledge of their actions, 
and their guilt. 
But after visiting the mosques in Christchurch 
and Linwood and seeing the desecration of the 
church that had been converted to a mosque in 
Ashburton, my plans changed. 
The Christchurch and Linwood mosques had 
far more invaders, in a more prominent and 
optically foreign building, with less students, 
more adults and a prior history of extremism. 
Attacking these mosques also allowed for an 
extra planned attack on the mosque in 
Ashburton, whilst I am unsure as of this time 
of writing whether I will reach that target, it 
was a bonus objective. 
 
Do you consider it a terrorist attack? 
By the definition, then yes. It is a terrorist 
attack. But I believe it is a partisan action 
against an occupying force. 
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Do you feel any remorse for the attack? 
No, I only wish I could have killed more 
invaders, and more traitors as well. 
 
Did/do you personally hate muslims? 
A muslim man or woman living in their 
homelands? No. 
A muslim man or woman choosing to invade 
our lands live on our soil and replace our 
people? Yes, I dislike them. 
The only muslim I truly hate is the convert, 
those from our own people that turn their backs 
on their heritage, turn their backs on their 
cultures, turn their back on their traditions and 
became blood traitors to their own race. These 
I hate. 
 
Did/do you personally hate foreigners/other 
cultures? 
No, I spent many years travelling through 
many, many nations. 
Everywhere I travelled, barring a few small 
exceptions, I was treated wonderfully, often as 
a guest and even as a friend. The varied 
cultures of the world greeted me with warmth 
and compassion, and I very much enjoyed 
nearly every moment I spent with them.  
13 
I wish the different peoples of their world all 
the best regardless of their ethnicity, race, 
culture of faith and that they live in peace and 
prosperity, amongst their own people, 
practicing their own traditions, in their own 
nations. But, if those same people seek to come 
to my peoples lands, replace my people, 
subjugate my people, make war upon on my 
people, then I shall be forced to fight them, and 
hold nothing in reserve. 
 
Do you believe those you attacked were 
innocent? 
They are no innocents in an invasion, all those 
who colonize other peoples lands share guilt. 
 
Did you commit the attack to receive media 
coverage and to propagate your own 
writings/beliefs/ideals? 
No, the attack was a end in itself, with all the 
necessary affect required. These writing, and 
their coverage, are just a bonus. 
 
 

Did you intend to survive the attack? 
Yes, but death was a definite possibility. These 
situations are chaotic and virtually impossible 
to control, no matter the planning. Survival 
was a better alternative to death in order to 
further spread my ideals by media coverage 
and to deplete resources from the state by my 
own imprisonment. 
 
Was the attack “racist” in origin? 
Fertility rates are innately tied to race, so yes. 
There was a racial component to the attack. 
 
Was the attack “xenophobic” in origin? 
Fertility rates are cultural, there is no denying 
that, so there was a war of cultures being 
fought by the invaders, and my attack was a 
response to this. Though I hold no great fear or 
distrust of other peoples. 
 
Was the attack “islamophobic” in origin? 
Islamic nations in particular have high birth 
rates, regardless of race or ethnicity, and in this 
there was an anti-islamic motivation to the 
attacks, as well as a want for revenge against 
islam for the 1300 years of war and devastation 
that it has brought upon the people of the West 
and other peoples of the world. 
 
Was the attack anti-immigration in origin? 
Yes, beyond all doubt, anti-immigration, anti-
ethnic replacement and anti-cultural 
replacement. 
14 
Was the attack anti-diversity in origin? 
No, the attack was not an attack on diversity, 
but an attack in the name of diversity. 
To ensure diverse peoples remain diverse, 
separate, unique, undiluted in unrestrained in 
cultural or ethnic expression and autonomy. 
To ensure that the peoples of the world remain 
true to their traditions and faiths and do not 
become watered down and corrupted by the 
influence of outsiders. The attack was to 
ensure a preservation of beauty, art and 
tradition. In my mind a rainbow is only 
beautiful to due its variety of colours, mix the 
colours together and you destroy them all and 
they are gone forever and the end result is far 
from anything beautiful. 
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Did you intend to kill police officers or other 
enforcers of the state? 
No. The police force in New Zealand is on 
overall good terms with the public and, unlike 
in other European nations such as France, the 
UK, or Norway they have so far remained loyal 
to the people. So harming the NZ police 
officers was to be avoided at all costs unless 
the state enforcer was from an invaders 
background. 
 
Striking quickly and then exfiltrating from the 
area of attack was the plan, to avoid the 
responders of the state and to avoid a situation 
where I was forced to harm them. 
 
In the event of an engagement I had the 
somewhat quixotic notion of shouting down 
responding state enforcers, intimidating them 
into dropping their weapons and if that failed, 
only targeting non-vital areas of their body 
such as the anterior of the thigh, shoulder or a 
side-on through shot of the calf, hamstring or 
gluteal muscles so as to cause the least amount 
of harm as possible and to allow for a quick 
recovery. 
 
How this worked in reality, well…only you 
know. 
 
If you survived, did you intend to go to trial? 
Yes, and to plead not guilty. The attack was a 
partisan action against a occupying force, and 
I am a lawful, uniformed combatant. 
 
Were there other targets planned in your 
attack? 
Many, one thing that can be said about the 
current state of the West is that 
we live in a target rich environment, traitors 
and enemies abound. 
 
Were/are you are “racist”? 
Yes, by definition, as I believe racial 
differences exist between peoples and they 
have a great impact on the way we shape our 
societies.  
15 
I also believe fertility rates are part of those 
racial differences and that the immigrants in 
our lands with high fertility must be forced out 

to ensure the existence of our race. So yes. I am 
a racist. 
 
Were/are you a “xenophobe”? 
No, no culture scares me. I am only wary of 
those cultures with higher 
fertility rates replacing others. 
 
Were/are you a “islamophobe”? 
No, I am not afraid of islam, only that, due to 
its high fertility rates, it will grow to replace 
other peoples and faiths. 
 
Were/are you a nationalist? 
Yes, predominantly an ethno-nationalist (I 
place importance on the health and well being 
of my race above all else). 
 
Were/are you a nazi? 
No, actual nazis do not exist. They haven’t 
been a political or social force anywhere in the 
world for more than 60 years. 
 
Were/are you an anti-semite? 
No. A jew living in Israel is no enemy of mine, 
so long as they do not seek to subvert or harm 
my people. 
 
Were/are you a neo-nazi? 
That is a very broad category of people, and the 
definition is fuzzy at best. So no, I don’t 
believe so. 
 
Were/are you a conservative? 
No, conservatism is corporatism in disguise, I 
want no part of it. 
 
Were/are you a christian? 
That is complicated. When I know, I will tell 
you. 
 
Were/are you a fascist? 
Yes. For once, the person that will be called a 
fascist, is an actual fascist. 
I am sure the journalists will love that. 
 
I mostly agree with Sir Oswald Mosley’s 
views and consider myself an Eco-fascist by 
nature. The nation with the closest political and 
social values to my own is the People’s 
Republic of China. 
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16 
Was there a political figure or party in 
history you most associate yourself with? 
Sir Oswald Mosley is the person from history 
closest to my own beliefs. 
 
Were/are you a “homophobe”? 
No, I simply do not care all that much what gay 
people do. As long as they are loyal to their 
people and place their peoples wellbeing first, 
then I have no issues. 
 
Were/are you “right wing”? 
Depending on the definition, sure. 
 
Were/are you “left wing”? 
Depending on the definition, sure. 
 
Were/are you a socialist? 
Depending on the definition. Worker 
ownership of the means of production? It 
depends on who those workers are, their 
intents, who currently owns the means of 
production, their intents and who currently 
owns the state, and its intents. 
 
Were/are you a supporter of Donald 
Trump? 
As a symbol of renewed white identity and 
common purpose? Sure. As a policy maker and 
leader? Dear god no. 
 
Were/are you a supporter of Brexit? 
Yes, though not for an official policy made. 
The truth is that eventually people must face 
the fact that it wasn’t a damn thing to do with 
the economy. That it was the British people 
firing back at mass immigration, cultural 
displacement and globalism, and that’s a great 
and wonderful thing. 
 
Were/are you a supporter of Front 
National? 
No, they’re a party of milquetoast civic 
nationalist boomers, completely incapable of 
creating real change and with no actual viable 
plan to save their nation. 
 
By living in New Zealand, weren’t you an 
immigrant yourself? 
Yes, and it seems we immigrants seem to bring 
a whole host of issues. Nah, not really. An 

Australian living in New Zealand is much the 
same as an Austrian living in Bavaria.  
They aren’t going to ethnically replace the 
people, nor change the nations culture. They 
are the same people, they are the same culture. 
17 
Are you intolerant? 
Sure. The last virtues of a dying nation are 
tolerance and apathy, and I want none of it. 
 
How did you develop/research/receive your 
views and beliefs? 
Over a great deal of time, from a great deal of 
places. 
 
From where did you receive/ research/ 
develop your beliefs? 
The internet, of course. You will not find the 
truth anywhere else. 
 
Is there a particular person that radicalized 
you the most? 
Yes, the person that has influenced me above 
all was Candace Owens. 
 
Each time she spoke I was stunned by her 
insights and her own views helped push me 
further and further into the belief of violence 
over meekness. Though I will have to disavow 
some of her beliefs, the extreme actions she 
calls for are too much, even for my tastes. 
 
Were you taught violence and extremism by 
video games, music, literature, cinema? 
Yes, Spyro the dragon 3 taught me ethno-
nationalism. Fortnite trained me to be a killer 
and to floss on the corpses of my enemies. 
 
Did you always hold these views? 
No, when I was young I was a communist, then 
an anarchist and finally a libertarian before 
coming to be an eco-fascist.  
 
Who do you consider white? 
Those that are ethnically and culturally 
European. 
 
Who do you consider non-white? 
Those who are not ethnically and culturally 
European. 
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Where your beliefs given to you by your 
family/friends/society etc? 
No. Those around my were the typical 
Australians, apathetic and for the most part 
apolitical, only truly showing motivation in 
matters of animal rights, environmentalism 
and taxation. 
 
Do you consider yourself a leader? 
No, just a partisan. 
18 
Did/do you have ties to any other 
partisans/freedom fighters/ethno 
soldiers? 
I support many of those that take a stand 
against ethnic and cultural genocide. Luca 
Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton 
Lundin Pettersson, Darren Osbourne etc. 
But I have only had brief contact with Knight 
Justiciar Breivik, receiving a blessing for my 
mission after contacting his brother knights. 
 
Were your beliefs influenced by any other 
attackers? 
I have read the writings of Dylan Roof and 
many others, but only really took true 
inspiration from Knight Justiciar Breivik. 
 
If convicted, do you expect to stay in prison? 
Yes, until I am either killed, released or enough 
time passes and the greater situation is an 
obvious defeat of our people. Then I will 
commit suicide, happy in the knowledge I did 
my best to prevent the death of my 
race. 
 
Why do you believe you will be released 
from prison? 
I do not just expected to be released, but I also 
expect an eventual Nobel Peace prize. As was 
awarded to the Terrorist Nelson Mandela once 
his own people achieved victory and took 
power. 
I expect to be freed in 27 years from my 
incarceration, the same number of years as 
Mandela, for the same crime. 
 
Why do you care so much about Europe, 
aren’t you an Australian? 
Australia, just like the rest of the colonies of 
Europe, is simply an off-shoot of the European 
people. A finger on the hand of the body of 

Europe. 
 
The origins of my language is European, my 
culture is European, my political beliefs are 
European, my philosophical beliefs are 
European, my identity is European and, most 
importantly, my blood is European. 
 
2. Answers to my people/supporters 
questions What are your views? 
I am an Ethno-nationalist Eco-fascist. Ethnic 
autonomy for all peoples with a focus on the 
preservation of nature, and the natural order. 
 
Who do you follow? 
No one person in particular, I support many 
groups but I am a member of none. 
19 
Who do you support? 
Those that wish a future for white children, and 
to ensure the existence of our people. 
 
Are you a Fed/shill/mossad agent/false 
flag/patsy/infiltrator/antifa/glow in the dark 
etc? 
No, but the next person to attack could be, so a 
healthy scepticism is a good thing. 
Just do not allow your scepticism to turn to 
paranoia and keep you from supporting those 
that want the best for you. 
 
What are your wishes? 
To ensure the existence of our people and a 
future for white children, whilst preserving and 
exulting nature and the natural order. 
 
What do you encourage us to do? 
Make your plans, get training, form alliances, 
get equipped and then act. 
The time for meekness has long since passed, 
the time for a political solution has long since 
passed. 
Men of the West must be men once more. 
 
Is this your complete writings and views? 
Unfortunately not, there was a much larger 
work written, roughly 240 pagies long that 
spoke on many issues and went into much 
depth, but in a moment of unbridled self 
criticism, I deleted the entire work and started 
again, two weeks before the attack itself. 
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I was left with a short period of time to create 
a new work and only leave my views half 
finished. I will let my actions speak for 
themselves. 
 
3. Answers to detractors and to those that 
oppose my beliefs/methods Won’t your 
attack do more harm than good? 
No, there isn’t a successful, influential grand 
movement established just yet, and no leading 
organizations, so there is no great structure 
created that could be brought to harm. 
As for how the public perceives us? Did they 
perceive us any differently after the attack than 
they did before? 
 
Won’t your attack result in calls for the 
removal of gun rights from Whites in the 
United states? 
Yes, that is the plan all along, you said you 
would fight to protect your rights and the 
constitution, well soon will come the time. 
20 
Won’t your attack result in calls for the 
removal of gun rights in the 
New Zealand? 
The gun owners of New Zealand are a beaten, 
miserable bunch of baby boomers, who have 
long since given up the fight. When was the 
last time they won increased rights? Their loss 
was inevitable. I just accelerated things a bit. 
They had long since lost their cities, take a look 
at Auckland. Did you really expect they would 
not also lose their rights? 
 
You are a bigot, racist, xenophobe, 
islamophobe, nazi, fascist! 
A. Compliments will get you no where. 
B. That isn’t a question. 
C. What the fuck did you just fucking say 
about me, you little bitch? I'll have you know I 
graduated top of my class in the Navy Seals, 
and I've been involved in numerous secret 
raids on Al-Quaeda, and I have over 300 
confirmed kills. I am trained in gorilla warfare 
and I'm the top sniper in the entire US armed 
forces. You are nothing to me but just another 
target. I will wipe you the fuck out with 
precision the likes of which has never been 
seen before on this Earth, mark my fucking 

words. You think you can get away with 
saying that shit to me over the Internet? Think 
again, fucker. As we speak I am contacting my 
secret network of spies across the USA and 
your IP is being traced right now so you better 
prepare for the storm, maggot. The storm that 
wipes out the pathetic little thing you call your 
life. You're fucking dead, kid. I can be 
anywhere, anytime, and I can kill you in over 
seven hundred ways, and that's just with my 
bare hands.  
Not only am I extensively trained in unarmed 
combat, but I have access to the entire arsenal 
of the United States Marine Corps and I will 
use it to its full extent to wipe your miserable 
ass off the face of the continent, you little shit. 
If only you could have known what unholy 
retribution your little "clever" comment was 
about to bring down upon you, maybe you 
would have held your fucking tongue. But you 
couldn't, you didn't, and now you're paying the 
price, you goddamn idiot. 
I will shit fury all over you and you will drown 
in it. You're fucking dead, kiddo. 
 
Democracy is the only solution, why are you 
committing to force? 
Democracy is mob rule and the mob itself is 
ruled by our enemies. The global and corporate 
run press controls them, the education system 
(long since fallen to the long march through the 
institutions carried out by the marxists) 
controls them, the state (long since heavily lost 
to its corporate backers) controls them and the 
anti-white media machine controls them. 
21 
Do not suffer under the delusion of an 
effortless, riskless democratic victory. 
Prepare for war, prepare for violence and 
prepare for risk, loss, struggle, death. 
Force is the only path to power and the only 
path to true victory. 
 
Violence isn’t the answer, why are you using 
force? 
There is no nation in the world that wasn’t 
founded by, or maintained by, the use of force. 
Force is power. History is the history of power. 
Violence is power and violence is the reality of 
history. Wake up. 
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What makes you think that you have all the 
answers? 
I don’t, but I may have some. Take from my 
views that which works, discard that which 
does not. Victory is all that matters. 
 
What makes you believe you can speak for 
a group? 
I speak for my views and my ideals, and those 
that support me. Some may agree with them, 
others won’t. 
 
What makes you believe you are European, 
not just an Australian? 
What is an Australian but a drunk European? 
Kidding, but Australian is a European colony, 
particularly of British stock and thereby an 
extension of Europe. 
 
What makes you believe there are racial 
differences and that those differences 
matter? 
Research and data. Haplogroups, phenotypes 
and globalized testing. In time, the truth will be 
revealed. 
 
Why do you blame immigrants and not the 
capitalists? 
I blame both, and plan to deal with both. 
 
Why attack immigrants when “x” are the 
issue? 
Because the “x” groups can be dealt with in 
time, but the high fertility immigrants will 
destroy us now, soon it is a matter of survival 
we destroy them first. 
 
Why attack muslims if all high fertility 
immigrants are the issue? 
Historical, societal and statistical reasons. 
They are the most despised group of invaders 
in the West, attacking them receives the 
greatest level of support. They are also one of 
the strongest groups, with high fertility, high in 
group preference and a will to conquer. 
 
 
 

 
22 
Why focus on immigration and birth rates 
when climate change is such a huge issue? 
Because they are the same issue, the 
environment is being destroyed by over 
population, we Europeans are one of the 
groups that are not over populating the world. 
The invaders are the ones over populating the 
world. 
 
Kill the invaders, kill the overpopulation and 
by doing so save the environment. 
 
If you believe we need to correct the white 
birth rates, why didn’t you start a family 
and do it yourself? 
Because if we do not destroy the invaders first, 
our own birthrates will mean nothing.  
We do not have the birth rates to fight them at 
their game, nor should we as it is ultimately 
destructive to nature and culture. So I took 
matters into my own hands. 
 
Didn’t your attack just result in the of 
ethno-nationalists/racial autonomists? 
No, people will forget my motivations quickly 
and only remember the attack itself. Don’t 
believe me, can anymore tell you the 
motivation of the Madrid train bomber 
attackers? 
 
Children are always innocent, do you not 
think you are a monster for killing an 
innocent? 
Children of invaders do not stay children, they 
become adults and reproduce, creating more 
invaders to replace your people. They grow up 
and vote against your peoples own wishes, for 
the interests of their own people and identity. 
They grow up and take the potential homes of 
your own people for themselves, they occupy 
positions of power, remove wealth and destroy 
social trust. 
Any invader you kill, of any age, is one less 
enemy your children will have to face. 
Would you rather do the killing, or leave it to 
your children? Your grand children.
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 الـمكتــب

 
ــه ا َ  تـ ر ج ـم    َ  َ  ْ ـل ـيــز يـ ة  َ  ن ـج  ِ   ِ     ِ َّ  م ـن  اإل    ْ ِْ    َ  ِ : 

=أحـمــد الشيمـي

The Office 
 
 

Translated from the English by: 
Ahmed al-Sheemi 

 
 الـمكتــب

 أليـس مـونــرو: أتليف

 
The Office 

By: Alice Munro 

 
Abstract/Synopsis 
يف قصة "املكتب" تبدأ الراوية قصتها أب�ا عندما جتد غرفة مكتبة خاصة هبا سوف جتد احلل لكل مشكالهتا يف احلياة، فهي 

الذي ظل يضايقها                                                                     ً                   كاتبة وتبحث عن بيئة مواتية تستطيع أن متارس فيها الكتابة، مث وجدت مكتب ا يف عمارة السيد مايل
بدس أنفه يف حياهتا بطريقة كرهتها وكرهت املكتب والعمارة ورحلت. قد توحي هذه القصة أبن املرء قد يظن احلل جلميع 

 .مشكالته يف شيء، مث يكتشف أن هذا احلل هو بداية املتاعب، وأساس البالء، وأن توقعات اإلنسان املستقبلية حمدودة
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Short Bio 

جامعة بين سويف. حاصل على املاجستري من جامعة  –كلية األلسن   –. أستاذ األدب اإلجنليزي أمحد الشيمياملرتجم: 
). حصل على درجة أستاذ مساعد 1996القاهرة  والدكتوراه من جامعيت القاهرة ورايس األمريكية بنظام اإلشراف املشرتك (

ً       ً                     كتااب  منشور ا ما بني املركز القومي   20أكثر من  . عضو احتاد الكتاب املصريني. مرتجم لـه2015ودرجة أستاذ  2009عام     
للرتمجة واهليئة العامة للكتاب واهليئة العامة لقصور الثقافة وعامل املعرفة الكويتية منها: اإلرهايب جلون ابدايك (املركز القومي 

عرفة)، هل يوجد نص يف هذا للرتمجة)، حكمة الشرق وعلومه: دراسة العربية يف إجنلرتا  يف القرن السابع عشر (عامل امل
الفصل: سلطة اجلماعات املفسرة (املركز القومي للرتمجة)، ذات يوم يف حلب (املركز القومي للرتمجة، هيئة الكتاب)، موسوعة 

 كيمربدج لألدب العريب اجلزء اخلاص ابألدب العباسي (املركز القومي للرتمجة) 
. 
< 
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The Office 
 
Translated from the English by: Ahmed al-Sheemi 

=
 ـمكتـبال

ــه   ْ  َ  َ   َ تـ ر ج ـم  ـل ـيــز يـ ة ا َ  نـ ج  َ    ِْ ْ  ِ  ِ     ِ َّ  م ـن  اإل    أحـمــد الشيمــي:  ِ 
 

 نبذة عن الكاتبة والقصة
) يف 1931      ِ                                ولدت أل س مونرو يف العاشر من يوليو عام (

هام من أعمال أونترييو ألسرة من الفالحني. ـچمدينة ونـ
أبوها امسه روبرت إرك ليدلو، وأمها آن كالرك ليدلو، 
كانت تعمل ابلتدريس. بدأت الكتابة وهي يف فرتة 

). عملت 1950املراهقة، ونشرت أول قصة هلا يف عام (
) تركت 1951يف تلك الفرتة أمينة مكتبة ويف عام (

دب اإلجنليزي لتتزوج من اجلامعة وتركت ختصصها يف األ
جيمس مونرو وتنتقل معه إىل فانكوفر يف بريتش كولومبيا. 
      ِ                                   نشرت أل س مونرو جمموعتها القصصية األوىل "رقص 

) فنالت عنها جائزة 1968األشباح السعيدة" يف عام (
احلاكم العام وهي أرفع جائزة يف كندا، مث نشرت جمموعة 

ت بنات ونساء" قصص قصرية اعتربهتا رواية وهي "حيوا
). وانتقلت بعد طالقها من جيمس مونرو 1971عام (

إىل أونترييو لتعمل يف جامعة أونترييو ككاتبة.  ويف عام 
) تزوجت من عامل اجلغرافيا جريالد فرملن، 1972(

وانتقلت بعدها إىل مزرعة خارج كلنتون أونترييو، ونشرت 
)،  1978جمموعتها القصصية "من تظن نفسك؟ عام (

ت عنوان "املتسولة احلسناء"  فنالت جائزة احلاكم العام حت
للمرة الثانية. توالت بعد ذلك جمموعاهتا القصصية، 
ً                                              وتوالت أيض ا اجلوائز احمللية والدولية: نذكر منها جائزة "أو           

هنري،" وجائزة النقاد وجائزة "ماالمود" للتميز يف القصة 
عية، وجائزة القصرية، وجائزة الكومونولوث للكتابة اإلبدا

األكادميية األمريكية للفنون واآلداب. مث حصلت على 
                ِ   .  حىت اآلن نشرت أل س 2013جائزة نوبل يف العام 

 مونرو ثالث عشرة جمموعة قصصية وهي على التوايل: 
 )1968رقص األشباح السعيدة عام ( -1
 ). 1971حيوات بنات ونساء عام ( -2
 )1974شيء كنت أريد أن أخربك به ( -3
 )1978نفسك؟ (من تظن  -4
 )1982أقمار املشرتى ( -5
 )1986ارتقاء احلب ( -6
 )1990صديقة شبايب ( -7
 )1994أسرار مفتوحة ( -8
 )1997املختار من قصص مونرو ( -9

 )1998حب امرأة طيبة ( -10
 )2001كره، صداقة، مفاحتة، حب، زواج ( -11
 )2003ال حب يدوم ( -12
 األفضل عند مونرو  -13
 )2004اهلاربة ( -14
 )2006مشهد القلعة ( -15
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 )2009دة عن احلد (سعادة زائ -16
 . 2015عزيزيت احلياة  -17

                ً             ِ              حيس القارئ أن كثري ا من شخصيات أل س مونرو ليست 
                                        ً     مقطوعة الصلة بـه.  كما حيس القاريء أن كثري ا من 
                  ِ                               األمكنة اليت تصفها أل س مونرو مألوفة لديه.  والقارئ 
الذي أقصد هو القارئ يف كل مكان وليس القارئ يف 

كية.  إ�ا أمكنة تزدحم بساكنيها كندا أو يف القارة األمري
البسطاء، الذين يبذلون العرق والدم من أجل لقمة 
العيش.  إ�م من الغالبية وليسوا من القلة.  هذه الغالبية 
هي اليت تصنع احلياة آبالمها وآماهلا، مبا فيها من صراع 

و�س، وضيق ويسر.  يف قصة "املكتب" تبدأ الراوية 
غرفة مكتبة خاصة هبا سوف جتد  قصتها أب�ا عندما جتد

احلل لكل مشكالهتا يف احلياة، فهي كاتبة وتبحث عن 
بيئة مواتية تستطيع أن متارس فيها الكتابة، مث وجدت 

الذي ظل يضايقها بدس أنفه      ً                   مكتب ا يف عمارة السيد مايل
يف حياهتا بطريقة كرهتها وكرهت املكتب والعمارة 

رء قد يظن احلل ورحلت. قد توحي هذه القصة أبن امل
جلميع مشكالته يف شيء، مث يكتشف أن هذا احلل هو 
بداية املتاعب، وأساس البالء، وأن توقعات اإلنسان 

 املستقبلية حمدودة.
 

 الـتــرجـمــة
مشاكل حيايت كلها ميكن أن جتد احلل إذا ظفرت بغرفة 
َ   مكتب. دمهين هذا اإلهلام الباطين بينما كنت أقوم ب ك ي   ِ                                          
قميص. احلل يسري، ولكنه حل مندفع وغريب. مضيت 
إىل حجرة اجللوس حيث كان زوجي يشاهد التلفاز وقلت 

 لـه: "أعتقد أنين يف حاجة إىل غرفة مكتب". 

ً            ى أذنيه، وعلى أذين  أيض ا. ما حاجيت               ً    وقع الكالم غريب ا عل    ّ                 
إىل غرفة مكتب؟ فعندي منزل رحب، يطل على البحر، 
كثري احلجرات، وفيه أماكن مجيلة لألكل والنوم واحلمام 
ً           ّ    وإدارة احلوارات مع األصدقاء. وفيه أيض ا حديقة غن اء،                                    

 وفوق هذا مساحته ال حتتاج إىل مزيد. 

سري على نفسي. أ� ال .. يوجد سر! والبوح به ليس ابلي
كاتبة، اعرتاف فيه الكثري من اجلرأة، والتهور، والصلف 
ً                                             أيض ا. وفيه الكثري من التكلف والزيف، على األقل غري    
مقنع. أحاول مرة أخرى. أ� أكتب. أفضل؟ أحاول 
ا عن اإلقناع،  ً              الكتابة. هذا أسوأ من األول، أكثر بعد                                    

 د؟ وأقرب إىل التواضع الزائف. طيب .. وماذ بع

مهما يكن فقد صرحت هبذه احلقيقة، وانداح الصمت 
مع اند�ح الكلمات احململة بلحظة الكشف. ولكن 
الناس طيبون، سرعان ما تراجع الصمت مع أصوات 
ا، حاويل،  عة. يقولون يل: مجيل جد  شج  

 
ً          األصدقاء امل                    ِّ  
ُ
          

تشجعي، ال تيأسي. وراحوا يتساءلون: وماذا تكتبني؟ 
ّ            تها هان علي  هواين بشيء قلت هلم: أكتب قصة، حلظ           

من اليسر، اقرتاح ينطوي على جسارة، والمباالة ابلعواقب 
كلها، ومل يكن على أية حال اقرتاحي اخلالص، مسعته 
                                                ً  يرتدد يف دائرة أصدقائي نفسها، ورأيت الدهشة ختبو شيئ ا 
عة، ولعلها األصوات  شج  

 
  ِّ                  فشيئ ا بفضل بعض األصوات امل
ُ
                    ً    
العزاء، ومل يبق إال كلمة: اليت نفد رصيدها من عبارات 

 "آه!" على ألسنتهم املثقلة. 

إذن هذا هو ما أريد، غرفة مكتب أكتب فيها وحدي، 
وهذا ما قلته لزوجي. وكنت أعلم من البداية أنه طلب 
مزعج، ينطوي على حب �در للذات. تريد أن تكتب 

آلة كاتبة، وعلى األقل  –كما يعرف اجلميع   –فتحتاج 
وراق، ومائدة، ومقعد، وهذه األشياء أقالم رصاص، وأ
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عندي، موضوعة يف ركن يف حجرة نومي، ولكين اآلن 
ً                               أريد غرفة مكتب أيض ا. أ� نفسي مل أكن متأكدة من أين                   
سأجلس يف غرفة مكتب وأمارس الكتابة، أغلب الظن 
أين سأجلس يف غرفة مكتيب ألحدق يف  اجلدار، وحىت 

ببة ابلنسبة يل. هذا اخلاطر مل يكن خيلو من إاثرة حم
املكو�ت الصوتية لكلمة "غرفة مكتب" هي اليت أحببت 
 ً                                      حق ا، مفعمة بدالالت العظمة واالعتداد ابلنفس 
والسالم. وفيها من اإلحياء بوجود اهلدف، واألمهية. مل آبه 
إبخبار زوجي بكل هذه املعاين املتدفقة، ابلعكس: رحت 

ً                      أشرح املوضوع شرح ا فيه الكثري من اجلرأة  و"الربامجاتية"               
 والكرب�ء. أذكر أين قلت لـه:  

"البيت مكان مناسب ابلنسبة للرجل ليمارس فيه عمله. 
                              ُ                  هو �يت أبعماله إىل البيت، املكان ي نظف من حوله، ويتم 
ِ  ِّ   ترتيبه كما ينبغي أن يكون ترتيب البيت، واجلميع ي ق ر  ون   ُ                                             

َ            أبن عمله مهم، وال ميكن جتاهله. مل يـ تـ و قع منه أن جي يب                                ُ َ 
َ              على الت ل فون، أو أن يبحث عن أشياء ف ق د ت، أو يتساءل   ِ  ُ                          ِِ       
. يستطيع الرجل  ْ                عن سبب بكاء أطفال، أو إطعام ق ط   ِ                            
أن يغلق عليه ابب حجرته. ختيلوا (قلت) أم توصد دو�ا 
ابب حجرهتا، وأطفاهلا يعرفون أ�ا موجودة يف الداخل؛ 

؟ جمرد التفكري يف ذلك يسبب هلم إزعاج ا أميا إز  ً          مل  عاج. ِ                                
املرأة اليت جتلس حتدق يف الفراغ، يف بالد ليست بالد 
ا منافي ا للطبيعة.  ً        ً           زوجها أو بالد أبنائها، تشكل مشهد                                
البيت ابلنسبة للمرأة ليس هو البيت ابلنسبة للرجل؛ فهي 
ليست الشخص الذي ميشي داخل البيت، الذي يستفيد 
من البيت، مث يربحه ليعود إليه من جديد. إ�ا البيت 
نفسه، ال فرق بني اإلثنني، هي البيت. من أين �يت 

 الفرق؟  

(هذا هو احلق، رغم أنين حني أدخل يف جدال حول 
شيء غري مقتنعة به جتدونين أستخدم العبارات احلامسة، 

واملفعمة ابلعاطفة واالنفعال. ويف أوقات معينة، وأظن يف 
من أمسيات الربيع الطويلة، واملطر ال يزال يتساقط بشيء 

اخلجل واألسى، وملبات النور تنشر الضياء الباهتة يف 
األمكنة، ضياء مهادن يتجه حنو البحر ال يشجع على 
الوعود، فتحت النوافذ وأحسست ابلبيت ينكمش إىل 
كتلة من اخلشب واجلبس وما إىل ذلك من تلك املواد 
اليت تكونه، وتنحسر فيه احلياة فأنكشف صفر اليدين، 

حساس برعشة حرية، رعشة عاتية جاحمة، وإمنا يدامهين إ
وشعور بوحدة ال أحتمل قسوهتا واكتماهلا اآلن. مث يعود 
ّ                                       إيل  اإلحساس بعد ذلك حبجايب وقيودي، وكيف أنين   

 أعيش يف دفء األسرة وحدودها).

"روحي شويف لك مكتب زهيد السعر واشرتيه". هذا ما 
ٍ                       قاله يل زوجي حينئذ . فهو ليس مثلي، ال �به                  

ٌ  فسريات. وال يعرف أن قلب الشخص اآلخر كتاب  ابلت                                     
مغلق، والبد من االستماع إىل نبضه الدال على الدوام 

 ودون ندم. 

حىت يف تلك اللحظة مل أكن متأكدة من الظفر مبا أريد.  
رمبا بدا يل يف قرارة النفس أن رغبيت ال تستحق التحقيق، 

رو، وأنه كان األوفق أن أسعى إىل امتالك ابلطو من الف
ا، أو امتالك عقد  من املاس، فهذه هي  ٍ                   فرو "امل نك" حتديد                 ً        ِ       
األشياء اليت تتوق إليها النساء، وتسعى إىل امتالكها. 
وحني علم أبنائي برغتيب استقبلوا هذه الرغبة بشيء من 
الريبة املندفعة واجلفوة املستعجلة. على أية حال ذهبت 

من العمارة إىل مركز التسوق الذي يبتعد مبسافة عمارتني 
اليت أسكن فيها؛ هناك كنت أرى ولشهور متعددة، ودون 
أن خيطر يل أبن ذلك سيكون لـه صلة يب، الفتتني تعلنان 
عن إجيار عقار، معلقتني على نوافذ الطابق الثاين ملبىن 
تشغل طابقه األول صيدلية وصالون جتميل. رقيت الدرج 

ستئجار فدامهين إحساس ابلزيف والوهم، وأن عملية اال
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عملية معقدة، ويف حالة املكاتب ال ميكنك أن تطرق 
أبواب األمكنة اخلالية بشيء من األرحيية، مث تنتظر حىت 
ً   ي سمح لك ابلدخول، العملية البد أن متر بقنوات. وأيض ا                                               ُ

 حيتاج بعضهم إىل كم كبري من املال. 

ِ             بدأت األمور تنكشف، مل أحتج حىت لطرق  على الباب،                                 
أحد املكاتب اخلالية، جتر مكنسة  ظهرت امرأة من

كهربية، وتدفعها بقدمها حنو الباب املفتوح عرب الصالة 
تفضي إىل شقة يف آخر العمارة.  –على ما يبدو  –اليت 

كانت تعيش مع زوجها يف هذه الشقة؛ يسمو�ما "آل 
مايل"،  وكا� ميلكان العمارة، وكا� يؤجران املكاتب. 

يأ لعيادة قالت يل إن احلجرات اليت   ُ           كانت تنظفها هت              
طبيب أسنان، ومن مث فهي ال تناسبين، وقالت يل إ�ا 
ستصحبين إىل مكان آخر. دعتين إىل شقتها بعد أن 
وضعت املكنسة يف ركن من أركان احلجرة، وتناولت 
املفتاح. قالت بشيء من األسى مل أعرف سببه، إن زوجها 

عر أسود، مل يكن يف البيت. كانت السيدة "مايل" ذات ش
وجسد رقيق يسر الناظر، رمبا يف أوائل األربعينيات من 
عمرها، تعلوها أوساخ تطل من بينها عالمات على مجال 
يهم ابلرحيل، مع ملسات قلقة ألنوثة أشبه خبيط حنيف 
من أمحر شفاه فاقع، الشبشب الوردي املصنوع من الريش 
 يغطي قدمني رقيقتني غضتني متيالن إىل السمنة. فيها

سلبية متأرجحة وهجوع مرتدد، وحييط هبا جو من 
االستنفاد واإلرهاق واجلزع الصامت الذي يشي حبياة 
ضاعت يف خدمة رجل كان فيما مضى يتمتع بشباب 
عنيف وأفكار غريبة واتكالية ممجوجة. كيف عرفت كل 
ذلك يف حلظة، وما مقداره فيما بعد؟ ولكين متأكدة من 

، ضغوط احلياة اليت عاشتها،             ُ          أن السيدة مل ت رزق أبطفال
ً                                        أ�  كانت هذه احلياة، مل تسمح هلا ابإلجناب، وكان   
ً                                    استنتاجي صحيح ا. كانت احلجرة اليت فيها انتظرت مزيج              

من حجرة جلوس ومكتب. أول ما وقعت عليه عيناي 
مناذج من سفن، وغليو�ت ومقصات ومتاثيل صغرية 

لنوافذ للسيدة العذراء موضوعة على املوائد وعتبات ا
والتلفاز. وإذا خال املكان من مثل هذه األشياء، ميتلئ 
ابألصص احلافلة ابلورود، وأكوام أشياء مما يسميها الناس 
ً                                           أحيا�  "حلية الرجال" مما يستوردونه من الصني: رؤوس      
غزالن وخيول من الربونز وطفا�ت سجائر ضخمة قدت 

ُ َّ                   من مواد ثقيلة مصقولة جم  ز عة. وعلى اجلدران تط ل الصور                      
الفوتوغراغية املؤطرة، وشهادات أغلب الظن أ�ا 

 دبلومات.  

إحدى هذه الصور كانت لكلب من نوع "البودل" وآخر 
من نوع "البلدغ"، يرفل أحدمها يف مالبس الذكر واآلخر 
يف مالبس األنثى، تشملهما هيئة العاشقني املفعمة 
ابرتباك حزين، وتظهر على الصورة عبارة "صديقان 

                             ً             ان". ولكن احلجرة كانت مشغولة حق ا بلوحة، متأل قدمي
املكان بسحرها اخلاص من خالل إطارها املطلي 
ابلذهب، كانت لرجل وسيم اهليئة، مجيل الشعر يف 
منتصف العمر، جيلس إىل مكتب، يرتدي بدلة رجل 
األعمال، ويبدو عليه النجاح يف أعماله، موفور الصحة، 

ً            مقبول الطبع. أيض ا هنا أستطي ع أن أقول إنين أدركت                
متأخرة أن اللوحة تشي بشيء من التململ، شيء من 
ٍ                       فقدان اإلميان هبذا الدور، مبيل  فيه إىل بسط نفوذه على                           

يف  –كثري من األمور إبحلاح وإصرار، وهي أشياء تنتهي 
 إىل كارثة.  –نظر أصحاب البصرية النافذة 

. اتقت نفسي إىل امتالك ا ملكتب               ِ  ْ                     ال عليك من املال يني 
مبجرد أن رأيته. أرحب مما كنت أحتاجه، وتقسيمه على 
ً         النحو الذي رأيت يناسب مكتب طبيب فعال . (قالت                                    
السيدة مايل بنربة أسى وأسلوب ال تظفر منه مبعلومات: 
كان عند� اختصاصي يف أمراض اجلهاز العصيب يف 
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العمود الفقري، ورحل.) كانت اجلدران ابردة وعارية، 
ن أبيض مشوب ابللون الرمادي رمبا هبدف وكانت ذات لو 

احلد من أتثري اللون األبيض على العينني. وعرفت ابلبديهة 
                                         ً  أن حديث "السيدة مايل" عن وجود طبيب مكث زمن ا 
يف املاضي ضرب من الوهم، ومن مث عرضت عليها مخسة 
           ً                                      وعشرين دوالر ا يف الشهر. قالت: إ�ا مضطرة إىل التشاور 

 مع زوجها يف األمر.

                                         ُِ    عندما جئت يف املرة الثانية وجدت أن طليب قد ق ب ل، 
كما شرحت   –                     ًّ            وقابلت السيد مايل شخصي ا. شرحت لـه 

أنين ال أنوي استخدام املكتب يف أثناء ساعات   -لزوجته 
العمل الرمسية، ولكن أنوي استخدامه يف أثناء العطالت 
أو أوقات العشاء. سألين فيم أريد املكتب؟ قلت لـه دون 

دد إنين أريد أن أمارس فيه الكتابة االختزالية. وتقبل تر 
ِ  اخلرب بشيء من املرح واملزاح الطيب وهو يقول: "آه، أنت                                                  

 كاتبة." 

 "نعم .. أ� أكتب". فأجاب دون حتفظ: 

"مجيل .. وحنن من جانبنا سنوفر لك كل وسائل الراحة 
هنا". مث أردف: "على فكرة أ� من كبار أصحاب 

تلك النماذج من السفن املعلقة إال من  اهلوا�ت، وما
                         ُّ                       صنعي يف ساعات الفراغ، وأعد ها نعمة تعينين على راحة 
أعصايب، أنت عارفة الناس حتتاج أشياء تشغلهم وهتدئ 

                   ً                       أعصاهبم، وأعتقد جازم ا أنك من هؤالء الناس". 

 "يعين". 

قلت ذلك بشيء من اإلصرار، ولكين أحسست بشيء 
تياح لرؤية تعبريات وجهي يف هذا من اهلدوء، ورمبا ابالر 

كما توقعت   –الضوء اخلفيف املبهم. على األقل مل يسألين 
عمن يعتين أبطفايل، وهل يوافق زوجي  –% 50بنسبة 

على إقاميت هنا؟ عشر سنوات أو رمبا مخسة عشر هي 

الفرق بني الصورة على اجلدار، والرجل الذي جيلس أمامي 
وم الروح، وقد تراكمت واهن الصحة، مرتهل اجلسد، مهز 

على وركيه وفخذيه أكوام مرعبة من الدهون جعلت 
حركاته مصحوبة آبهات مفعمة ابحلسرات، أو يستقر 
على الوسائد كومة من اللحم، أو ركام من الضجر الثقيل. 
ضعف نور عينيه، ونصل لون شعره، وضاعت مالحمه 
ا                                              ً األوىل، واستبدل الزمن بتعبريات وجهه اليت كانت مزجي  

                                      ً           من القسوة والرقة، تعبريات أخرى كانت مزجي ا من اخلنوع 
ِ                          املقلق والشك املزمن. مل أط ل النظر يف وجهه. مل يكن من                        
بني خططي وأ� أحبث عن مكتب أن أهتم مبعرفة املزيد 

 من البشر. 

ويف عطلة �اية األسبوع انتقلت إىل املكتب دون أن 
سريحبون يساعدين أحد من أفراد أسريت الذين كانوا 

  ً                                           طبع ا. أخذت معي آليت الكاتبة ومائدة صغرية وكرسي 
ً                                      وأيض ا مائدة صغرية من اخلشب وضعت عليها غالية     
" أصفر. هذا كل ما أخذته.  ْ                          ومرطبان قهوة وملعقة و"م ج   َ                      
رحت أأتمل بشيء من الرضا جدراين اخلالية من الزينة، 
 واجلالل الزهيد احمليط أبدوايت األساسية، والنقص امللحوظ
  يف األشياء اليت سوف أستخدمها يف التنظيف والتلميع. 

مل يعجب املشهد السيد مايل كل اإلعجاب. طرق ابب 
مكتيب بعد استقراري مباشرة وقال يل إنه يريد أن يشرح 
يل بعض األمور القليلة املهمة، أمور تتعلق إبطفاء النور 
 يف احلجرة اخلارجية والذي لن أحتاجه، وعن الدفاية، وعن

كيفية استخدام الستارة اليت تلحق ابلنافذة من اخلارج. 
وجعل يتلفت إىل كل شيء بشيء من احلزن واحلرية وقال 
            ً           ً                          إن املكان فعال  غري مريح متام ا ابلنسبة لسيدة مثلي. قلت 
ا". قلت ذلك وأ� أقاوم  ً                       لـه: "ابلنسبة يل املكان مريح جد                             

ً                       رغبة يف ردعه؛ فدائم ا ما كنت أميل إىل التهد ئة مع الذين                  
أنفر منهم دون سبب منطقي، أو الذين ال أريد أن أعرفهم 
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على العموم. ابلعكس: كنت أستخدم معهم بعض 
، يساورين أمل أمحق يف أن يغربوا  ً                              عبارات اجملاملة أحيا�                    

 عن وجهي ويرتكوين وحدي. ولكنه مضى يقول: 

"ال حتتاجني إال إىل كرسي أنيق مريح جتسلني عليه، بينما 
ظرين اإلهلام. عندي كرسي مجيل يف البدروم، عندي تنت

أشياء كثرية هناك ال تزال معي منذ رحيل أمي العام 
املاضي. وعندي قطعة سجاد موضوعة يف الركن يف 
البدروم مل ينتفع هبا أحد. تعايل نتعاون يف أن جنعل هذا 
 املكان أمجل مما هو عليه، جنعله يشبه بيتك أو أكثر".  

أ� مراتحة للمكان كما هو عليه اآلن".  قلت: "الواقع
 فأجاب: 

"إذا كنت تريدين بعض الستائر، ميكن أن أشرتي معك 
القماش. املكان حيتاج إىل ملسة مجال يف اختيار األلوان، 

 أخشى أن يصيبك السأم من كثرة اجللوس هنا". 

"أوه .. ال .. أ� متأكدة من أن السأم لن يصيبين". قلت 
 ذلك وضحكت. 

ٌ                                       "لو أنك  رجل  لكانت القصة خمتلفة. لكن املرأة حتتاج إىل      ِ       
 مزيد من الدفء". 

�ضت ومضيت حنو النافذة وأمعنت النظر يف شارع 
األحد الفارغ من خالل شرائح الستارة "الفينيسية"، لعلي 
م، واصطنعت صوات  ابرد ا  ً     ً  أبتعد عن وجهه املؤنب الد س                ِ  َ                       

ة يف إخراجه من          ً                       مسعته مرار ا يف نوابت فكري وأجد صعوب
 فمي اخلائف املضطرب. قلت: 

"سيد مايل، من فضلك ال تضايقين يف هذه األمور مرة 
أخرى. قلت لك إن املكان يناسبين، لدي فيه كل ما 

            ً                              أحتاجه، شكر ا على أنك عرفتين حبكاية النور". 

                      ً                        وكان وقع ذلك عليه مدمر ا لدرجة أخجلتين من نفسي.   
ارجة من ضمري مكلوم: رد وهو يضغط على الكلمات اخل

ا مبضايقتك، كلها كانت اقرتاحات  ً                              "ابلـتأكيد ال أحلم أبد                     
اهلدف منها راحتك، ولو كنت أدرك أن ما قلته 
سيضايقك ألجلت ذلك إىل وقت آخر". وعندما ذهب 
تنفست الصعداء، وشعرت حىت بنشوة االنتصار 
املصاحب لشعور آخر ابخلجل ليسر التحقيق. قلت يف 

كان ينبغي أن يسمع هذا الكالم القاسي اآلن نفسي رمبا  
ً                                   أو غد ا، واألفضل أن يسمعه اآلن وليس الغد.       

يف األسبوع التايل طرق على ابب حجريت. كانت تعبريات 
                    ً                               اخلنوع على وجهه مبالغ ا فيها، تكفي للسخرية منه، ورمبا 
مبنطق آخر تعبريات حقيقية، عدت ال أثق يف حكمي. 

 قال: 

دقيقة واحدة، مل أكن أقصد قط               ِ  "لن آخذ من وقت ك
ِ          مضايقتك منذ أ�م، أردت فقط أن أقول لك  إنين آسف                                     
ملضايقتك املرة املاضية، وأ� اآلن أعتذر. هذه هدية 

  ." ِ     بسيطة إذا قبلت                

ً                                       كان حيمل نباات  مل أكن أعرف امسه، نبات لـه أوراق براقة             
المعة تنهض جزوعه من أصيص ملفوف ببذخ يف رقائق 

 ية اللون. أردف: معدنية فض

"ها هي .. خذيها". وهو يضع هذا الشيء يف ركن من 
حجريت، وهو يستمر يف القول: "ال أريد أن نؤسس 
ملشاعر سلبية بيننا، أ� الغلطان، وقلت يف نفسي رمبا ال 
حتب الكثري من التجهيزات، ولكن ما الغضاضة يف إ�ء 

ء رقيق من هذا النبات لينشر الضياء والنور يف أرجا
 حجرتك".  

أن أخربه  –يف تلك اللحظة  –         ً           مل يكن ممكن ا ابلنسبة يل 
أبنين مل أكن أريد هذا النبات، أ� نفسي أكره نبااتت 

 املنازل. 
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أخربين كيف أعتين به، وكم مرة أرويه، وما إىل ذلك. 
        ً                                      شكرته طبع ا. مل يكن يف وسعي أن أفعل أكثر من ذلك، 

ذا السيل املنهمر وساورين إحساس غري حمبب أبن وراء ه
ٌ                    من االعتذارات واهلدا� يكمن وعي  مبا أشعر به حنوه مما                             
                                        ً   أرضاين بدرجة قلت أو كثرت. مضى يتحدث مستخدم ا 
عبارت مثل: "مشاعر سيئة، وأسأت التصرف، وأعتذر". 
حاولت مرة مقاطعته هبدف أن أشرح لـه أنين وطنت 
 نفسي على موقف احلياد من املشاعر الطيبة أو السيئة

بيين وبينه، وأنه ال ضرورة من وجود أية مشاعر بيننا على 
األطالق، ولكين أحسست أبن هذا الشرح لن جيدي 
ً                                             فتيال ، وأن املهمة ميئوس منها. فكيف يل أن أواجه هذه     
الرغبة العارمة يف الوصال؟ أضف إىل ذلك أن النبات 
ً              أبوراقه فاقعة اللون قد سبب يل اضطرااب  وأي اضطراب.                                    

أين بسؤال يشي أبنه وضع مجيع اختالفاتنا املؤسفة مث فاج
 وراء ظهره: 

 "وكيف حالك يف الكتابة اآلن؟" 

 "آه .. كالعادة". 

"على فكرة إذا نفدت أفكارك اليت تكتبني فيها فعندي 
ما ميأل برميل من املوضوعات". مث أردف بعد حلظة 
صمت وبشيء من الفرح املؤمل: "ولكين أشعر أنين أضيع 

                     ً                    هنا". وكان ذلك اختبار ا يف نظري مل أدعه مير. وقتك 
ابتسمت، وتوقفت عيناي على هذا النبات اجلليل. قلت 

 لـه: "وال يهمك". 

فأردف: تذكرت الشخص الذي كان هنا قبلك، طبيب 
ً        األعصاب، ميكنك أن تكتبني كتااب  كامال  عنه".       ً                           

اصطنعت وضع املنصتة، مل تعد يداي حتوم حول املفاتيح. 
كان اجلنب والنفاق من أكرب عيويب، فإن الفضول وإذا  

 اثلثهما ابلتأكيد.  استمر يقول: 

"كانت فرتة إقامته هنا فرصة للتدريب واكتساب اخلربات، 
املشكلة الوحيدة اليت كانت عنده أنه مل يكن يتبع ابلضبط 
ما جاء يف كتاب عالج العمود الفقري. أوه .. كان جيرب 
          ً           ً                              العظام ميين ا مرة ويسار ا مرة أخرى، جئت أ� إىل هنا بعد 

ل أن غادر هو، وماذا تظنينين وجدت؟ وجدته قد عز 
احلجرة كلها ضد الصوت! حىت يتمكن هو من جرب 
العظام اليت كان جيربها دون أن يزعج أي شخص، يف 
هذه احلجرة نفسها اليت جتلسني فيها متارسني كتابة 
قصصك. عرفنا ذلك يف البداية حني دقت سيدة على 
ابب حجريت ذات يوم، وطلبت مين أن أعطيها املفتاح 

أغلق اببه دو�ا. أمخن أنه  املاسرت لتفتح به مكتبه؛ فقد
رمبا تعب من معاجلة حالتها على وجه اخلصوص، أو 
أعتقد أنه شعر أن مدة عالجها طالت أكثر مما ينبغي. 
سيدة متقدمة يف السن، وهو، كما تعرفني، شاب. وكانت 
ً                          لديه زوجة مجيلة وشابة أيض ا، وأمجل طفلني رمبا يف العامل                         

 العامل منفرة". كلـه. بعض األمور اليت حتدث يف 

ٌ                                          ومضى زمن  قبل أن أدرك أن الرجل كان يروي هذه القصة         
ال بوصفها جمرد فاصل من النميمة، ولكن كما ينبغي 
لكاتب قصة أن يروي قصصه. الكتابة والبذاءة جيمعهما 
رابط غامض شهي يف عقله. نظرية بدت يف نظري غاية 
يف الكآبة وغاية يف الصبيانية، أحسست أنين أضيع 

دي حني أحتشد لنقضها. عرفت أن األفضل أال جه
أسبب لـه األمل، أفضل يل وليس لـه فقط. كنت خمطئة 
ً                        حني اعتقدت أن قليال  من القسوة ميكن أن تصلح                  

 األحوال. 

                                           ً      كانت هديته الثانية يل إبريق شاي. قلت لـه مصرة  إنين 
أشرب القهوة وليس الشاي، ونصحته أن يعطي هذا 

إن الشاي أفضل لألعصاب، وأنه  اإلبريق لزوجته. قال
                              ً               عرف اآلن أنين سيدة عصبية مثله متام ا. كان اإلبريق 
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    ًّ                                        مطلي ا ابلذهب املزيف، يزدان ابلورود املنقوشة على 
ً                   جوانبه، وعرفت أنه ليس إبريق ا رخيص ا رغم بشاعة شكله.        ً                          
ً                        وضعته على مائديت، وأيض ا رحت أعتين ابلنبات الذي                      

ركن من حجريت. عجزت كان ينمو بطريقة مفاجئة يف 
عن اختاذ قرار ابخلطوة التالية. اشرتى يل مرة سلة قمامة، 
سلة فاخرة حتفل جوانبها كلها بنقوش فاكهة اليوسفي 
الصينية، مث وسادة مطاطية لزوم الكرسي الذي أجلس 
عليه. احتقرت نفسي خلضوعي هلذا االبتزاز، مل يرتك يل 

أستطع التخلص،  حىت أن أشفق عليه، غاية األمر أنين مل
مل أستطع اهلرب من هذا التوق اخلانع. هو نفسه عرف 
أنه اشرتى حتملي وصربي، وعلى حنو جيعل من حقه أن 

 حيتقرين بسبب ذلك.   

ً             راح يتسكع اآلن يف مكتيب ويروي قصص ا متصلة به.                               
ً              عرفت أنه كان يكشف حياته يل أمال  يف أن أسجلها                              

كشفها لكثري من   وأكتب عنها. وهناك احتمال كبري أنه
الناس دون سبب معلوم، ولكن ابلنسبة يل كان هناك 
ٌ                                         سبب  أكيد، وضرورة ملحة. كانت حياته سلسلة من    
االبتالءات كشأن غالبية الناس؛ خذله �س وثق هبم، �س 
كان يعتمد عليهم رفضوا مساعدته، أصدقاء مقربون 
خانوه بعد أن مل يبخل عليهم مبشاعره وماله. وآخرون، 

ء وعابرو سبيل، تصادف أن سببوا له األذى دون غراب
سبب معروف، وبطرق مل ختطر على ابل. وغري مرة وجد 
من يهدده يف حياته نفسها، أضف إىل ذلك كلـه أن 
زوجته كانت حالتها صعبة، صحتها ضعيفة، وطبعها غري 
مستقر، فماذا كان عليه أن يفعل؟ مث قال وهو يرفع يديه: 

؟ ال زلت أعي ِ            "أرأيت  ّ        ش رغم كل ذلك! وأمعن يف  النظر                           
 ينتظر أن أقول لـه: نعم. 

اعتدت بعد ذلك أن أطلع السلم على أطراف أصابعي،   
، وذلك  ً        وأن أدير املفتاح يف الباب دون أن حيدث صوات                                       

من فرط غبائي، فلم أستطع كتم صوت اآللة الكاتبة. 
والواقع أنين فكرت يف الكتابة العادية، دون استخدام اآللة 
                                        ً  الكاتبة، واتقت نفسي إىل عزل احلجرة ابلصوت جر�  
على أسلوب طبيب األعصاب. شرحت لزوجي 
مشكليت، وقال إ�ا ليست مشكلة على اإلطالق، وقال 

       ً                    كفى. طبع ا كنت أقول لـه إنين يل: أخربيه أنك مشغولة و 
ً       مشغولة كل مرة �يت فيها إىل مكتيب مصحواب  هبدية                                    
بسيطة أو نصيحة مهمة أو سؤال عن صحيت وكيف تسري 
حيايت، وكنت أقول لـه إنين اليوم مشغولة، مث كان يقول، 
وهو يدخل، إنه لن يعطلين دقيقة واحدة. يف كل وقت 

دور يف ذهين، كان يعرف ما كان ي  –كما قلت لكم   –
وكيف أنين أتوق إىل التخلص منه دون أن أقوى على 

 ذلك، كان يعرف ذلك ولكنه مل يكن حىت يهتم.  

وذات مساء بعد أن عدت إىل بييت اكتشفت أنين نسيت 
على املكتب رسالة كنت أنوي إرساهلا ابلربيد، وعدت 
آلخذ الرسالة. الحظت وأ� يف الشارع أن حجرة املكتب 

              ًّ                    ً   ة. مث رأيته حمني ا على مائدة مكتيب. طبع ا كانت مضاء
جاء يف الليل ودخل وقرأ ما كتبته! ومسع وقع خطاي لدى 
الباب، وعندما دخلت وجدته يلتقط سلة القمامة، وهو 
يقول إنه كان يريد أن ينظف مكتيب، وخرج على الفور. 
مل أنبس ببنت شفة كما يقولون، ولكين كنت أرجتف من 

ور يف آن. فأمامي اآلن فرصة ساحنة الغضب ودواعي السر 
 للتخلص منه إىل األبد.  

عندما جاء إىل ابيب يف املرة التالية كنت قد أغلقته من 
الداخل ابلرتابس. كنت أعرف وقع خطاه، وطرقه الودود 
ِ                                           املداه ن. واستمريت يف الضرب على اآللة الكاتبة بصوت      

، ولكن ليس دون توقف لعله يعرف أنين مسعته و  ٍ                                          عال  مل   
ب. �دى امسي، كأنين كنت ألعب معه لعبة،  ِ                                     أستج     
وعضيت على شفيت حىت ال يصدر منهما صوت. وقد 
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ال تصدقون أن ضمريي بدأ يؤنبين، ولكين استمريت يف 
الضرب على اآللة الكاتبة. يف ذلك اليوم رأيت الرتبة قد 
جفت حول النبات الذي أعطانيه، ومل أهتم. مل أكن 

على هذه اخلطوة. وجدت ورقة  مستعدة ملا سوف يرتتب
عليها مالحظة أسفل ابب حجريت، قلت يف نفسي لعل 
السيد مايل أراد أن يستأذنين يف دخول املكتب. ويف احلال 
ً      ذهبت إليه لعلي أفرغ من األمر كلـه. كان جالس ا إىل                                           
ّ     مكتبه حماط ا بدالئل غامضة على قوته؛ نظر إيل  من                               ً         

ّ     مسافة، كاملضطر أن ينظر إيل  اآلن على ضوء جديد غري                         
حمبب؛ األسف الذي أظهره بدا كأنه من أجلي وليس من 
أجله، انطلق يقول بشيء من  الرتدد املسرحي إنه كان 
        ً                                          يعرف طبع ا عندما أدخلين بيته أنين كنت كاتبة. مث قال: 

ُ  ّ   "مل يزعجين ذلك قط، رغم أنين مسعت أشياء عن الك ت اب                                          
احلياة. أنت  والفنانني وهؤالء الذين ال يشجعون على

 تعرفني ما أقصد." 

ا، ومل أعرف إالم يفضي. مث أردف:  ً                              وكان ما يقوله جديد                    

ً            "جئت  إيل  وقلت: سيد مايل، أريد مكا�  أكتب فيه،                           ّ    ِ    
وصدقتك، أعطيتك املكتب. ومل أسألك أية أسئلة. هذا 
هو طبعي. ولكن تعريف: كلما فكرت يف األمر، أظل 

 أتساءل". 

  "تتساءل عن ماذا؟"قلت 

ِ               "عن أحوالك اليت مل تعجبين، ومل ت ر ح ضمريي. تغلقني   ُ                           
على نفسك ابلرتابس، وترفضني اإلجابة على الطارق، 
هذه ليست طريقة لشخص طبيعي إذا مل يكن لديه ما 
        ً                                          خيفيه. طبع ا األمر أكثر غرابة ابلنسبة المرأة شابة تقول 
إن لديها زوج وأطفال، تقضي وقتها تضرب على آلة 

 كاتبة". 

 لكن ال أعتقد أنين ...". "و 

ً                      ورفع يده مستأذ�  يف االستمرار يف احلديث:                 

ِ                       "اآلن كل ما أريده منك  أن تكوين صرحية معي، وال                     
متارسي اخلداع، أعتقد أنين ال أستحق منك كل ذلك، 
وإذا كنت تستخدمني هذا املكتب ألغراض أخرى غري 

ها، الكتابة، أو أتتني يف أوقات أخرى غري اليت أعلنت عن
 ودعوة أصحابك أو أي أحد هنا للسمر معك ..".

 "ال أعرف ماذا تقصد". 

"وشيء آخر أريد أن أخربك به، ادعيت أنك كاتبة،  
َ             وقرأت جزء ا مما تكتبنب، وعن نفسي مل أر  امسك على أي                          ً         

 كتاب مطبوع، فرمبا تكتبني حتت اسم مستعار؟" 

 "ال."   قلت 

ً        "ال أشك يف أن هناك ك ت ااب  ال أعر   ّ  ُ فهم ومل أمسع عنهم"                  
ً         أردف مستعرض ا علمه.             

ِ                                     "طيب دعك  من هذا، مل يبق إال أن تعدينين أبال يكون         
بيننا خداع، وال أشياء من هذا القبيل يف هذا املكتب 

 ".  –الذي تشغلني 

ّ                                      أج لت غضيب بطريقة أو أبخرى، أو قل إن طيبيت   
السخيفة هي اليت غلبت، كان ما عرفته يكفي للنهوض 

صوته يتعقبين، وأغلق الباب. قلت يف نفسي: واملضي و 
البد أن أترك هذا البيت، ولكن بعد أن جلست يف 
حجريت اخلاصة يب، وأعمايل أمامي على املائدة، عرفت 
كم أحببت هذه الغرفة، وكيف سار فيها عملي بشكل 
أرضاين، وقررت أال يضطرين أحد إىل الرحيل. على أية 

إىل طريق مسدود،  حال أحسست أن الصراع بيننا وصل
فقد وصلت اآلن إىل أنين أستطيع أن أرفض أن أفتح لـه 
الباب، وأرفض النظر يف مالحظاته اليت كان يرتكها حتت 
ً         العقب، وأرفض التحدث معه عندما نتقابل وجه ا لوجه.                                         
                  ً                           كنت أدفع اإلجيار مقدم ا، وإذا رحلت اآلن لن يعطيين 
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ما  ما دفعت. وقررت أال آبه لشيء، وجعلت أصحب
كتبته معي كل ليلة؛ ألمنعه من قراءته، مث بدا يل أن هذا 
التصرف ال يستحق العناء، فماذا حيدث لو قرأ؟ أليس 

 أفضل من أن تعبث أبوراقي الفئران حني يدهلم الليل؟ 

وجدت مالحظات بعد ذلك أكثر من مرة عند الباب. 
كنت أنوي جتاهلها، ولكين كنت أقرؤها على الدوام. 

ا، قال: إنه كان يسمع أصبحت اهت ً                      اماته أكثر هتديد                
ً                                          أصواات  صادرة من حجريت، وإن سلوكي كان يزعج زوجته      
وحيرمها من قيلولة الظهرية (وأ� نفسي مل أكن آيت إىل 
البيت يف أوقات الظهر)، وأنه وجد زجاجة ويسكي يف 
القمامة. امتأل رأسي بتساؤالت عن طبيب األعصاب 

، كيف بدأت وإالم الغامض، وأساطري السيد مايل
 انتهت؟ 

                                   ً         وبينما كانت املالحظات تزداد شراسة ولؤم ا توقفت 
املواجهات الشخصية بيننا، رأيته مرة أو مراتن ينحين 
                                           ً  ويعرق أمامي مث خيتفي وأ� أهم بدخول حجريت. وشيئ ا 
    ً                                               فشيئ ا بدأت عالقتنا متر عرب ما أستطيع أن أمسيه الغرابة. 

رقية أبنين أقيم عالقة محيمة أصبح يتهمين يف مالحظاته الو 
نك"، وهي مقهى  ِ               مع �س من املرتددين على "النمرو س                               
معروف يف احلي، وأعتقد أنه ذكر هذا املقهى ابلذات 
ألمر يف نفسه. وأعتقدت أن حدوده واقفة عند هذا، وأن 
املالحظات الورقية سوف تستمر، ورمبا ستحفل أبشياء 

 غلب الظن.  غريبة وأ�ا لن تنال من عزمييت يف أ

يف صباح يوم أحد طرق ابب حجريت، حوايل الساعة 
احلادية عشرة، وكنت قد أتيت لتوي وخلعت معطفي 
ووضعت غالية القهوة على املوقد. وكان وجهه هذه املرة 
ً       ً      ً                       خمتلف ا، كان وجه ا غريب ا ومشوه ا، يلتمع ابلضوء البارد            ً   
الذي يصدر عن سعادة جاءت بعد اكتشاف دالئل على 

 خطيئة. قال بشيء من العاطفة: وجود 

"من فضلك هل تسمحني يل ابحلديث معك هنا 
 حلظات؟" 

             ً                           كان احلمام مضاء ، وهو محامي على أية حال، ال 
ً   يستخدمه غريي، ولكنه مل يعطين مفتاحه، وكان دائم ا                                            
ً                                          مفتوح ا. توقفت أمامه ودفع هو الباب ووقف وعينيه      

رص حتدقان يف األرض، يسحب اهلواء إىل رئتيه حب
 مقصود. مث قال بصوت ملؤه األسى:  

 "اآلن قويل يل من الذي فعل هذا؟" 

كانت اجلدران فوق التواليت وفوق حوض الغسيل مغطاة 
ً    برسومات وتعليقات من النوع الذي نراه أحيا�  يف                                          
ً                 احلمامات العامة على الشواطئ مثال ، ويف مراحيض جملس                               

اد كاملدن اليت املدينة يف املدن الصغرية السادرة يف الفس
ُ                                    فيها نشأت، ك تبت بقلم أمحر شفاه، كالعادة، شخص ما             
البد أنه �ض الليلة الفائتة، هكذا أعتقد، لعلهم بعض 
املتسكعني حول مراكز التسوق يف ليايل السبت. قلت لـه 
بشيء من الفتور، واحلزم يف آن، كأنين أريد أن أنفي عن 

كان من نفسي عالقيت ابملشهد: "كان جيب إغالق امل
 األول، إ�ا فوضى حقيقية". 

        ً                                          قال: "طبع ا فوضى، أرأيت اللغة السافلة يف التعليقات، 
لغة قذرة يف رأيي. رمبا راقت ألصدقائك كنكتة، ولكنها 
ال تروق يل. �هيك عن الصور. شيئ مجيل أن تري هذه 

 تفتح عمارتك يف الصباح!!". األشياء عندما 

  قلت:

 "أعتقد أن أمحر الشفاه ميكن حموه". 

"ما يسعدين هو أن زوجيت ليست معي اآلن لرتى مثل 
هذه األشياء اليت تسبب اإلزعاج لسيدة ذات تربية راقية 
مثلها. اآلن ملاذا ال تطلبني من أصحابك أن يديروا 
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حفالهتم بدالئهم وفرشهم؟ نفسي ألقي نظرة على �س 
 دمهم خفيف كأصحابك؟" 

 أذهب، ولكنه اعرتض طريقي بشيء من اإلصرار.  أردت أن

             ً                                    "ال أتصور سبب ا لوجود هذه الزينات على جدران بييت". 

"إذا كنت حتاول أن تلمح إىل أن يل عالقة من أي نوع هبذا 
                                        ِ    املوضوع فستكون جمنون." قلت ذلك بصوت ابهت تع ب. 

"فكيف دخلت هذه األشياء إىل هنا إذن؟ ومحام من هذا؟ 
 من؟"  ِ       إ ه، محام

"املكان ليس لـه أي مفتاح. أي شخص هنا ميكنه الدخول  
إليه. رمبا بعض األطفال الصغار من الشارع جاؤا إىل هنا 
وفعلوا ما فعلوا الليلة الفائتة بعد أن ذهبت إىل البيت، ومن 

 أدراين؟؟"  

أليس من الظلم أن ننحي ابلالئمة على األطفال على 
ن يفسدون أخالقهم. هذه الدوام، بينما الكبار هم الذي

أشياء ميكنك أن تقومني هبا جملرد أفكار راقت لك. على 
العموم هناك قوانني حتكم هذا السلوك، قوانني الفسق. 
قوانني تطبق على مرتكيب مثل هذه األمور وحىت على 

 األدابء أمثالك على ما أعتقد." 

ً      ً            كانت هذه أول مرة آخذ فيها نفس ا عميق ا وعن قصد،                                
يد أن أملك نفسي عند الغضب كما يقولون. كنت أر 

ً   والواقع أنين أردت أن أقتله. أتذكر كم كان وجهه �عم ا                                                 
     ً                                               ومقيت ا، وعيناه ضيقتني وشبه مغلقتني، ومنخاراه ممتدين إىل 
األمام شأن املنتصرين املالكني للحق. فإذا مل حيدث هذا 
احلمق الذي حدث ملا حتقق لـه النصر، ولكنه انتصر. رمبا 

ي يف تعبريات وجهي ما أضعفه، حىت يف حلظة انتصاره، رأ
                                   ًّ               تراجع إىل اجلدار، وأنشأ يقول إنه شخصي ا ال يظن أن هذه 
األشياء ال ميكن أن تصدر مين، وأنه رمبا صدرت من 

 أصدقاء يل. أصبحت يف حجريت وأغلقت الباب. 

ً    ً                    كانت غالية القهوة تصدر صوات  خميف ا، فقد جفت مياهها.                          
وق املوقد الساخن على الفور، سحبت خطفتها من ف

                             ً                   القابس ووقفت حلظة أقاوم اختناق ا سببه الغضب. ومرت 
تشجنايت بسالم، وقمت مبا كان ينبغي أن أقوم به. وضعت 

قت آليت الكاتبة والورق على املقعد، وطويت املائدة، وأغل
" وامللعقة يف احلقيبة اليت غالية القهوة ووضعتها مع "امل ْ                        ج 

ذه األشياء عند قدومي؛ كانت ال تزال وضعت فيها ه
مطوية على الرف. متنيت بتفكري طفويل أن أنتقم من النبات 
الذي أهداه يل يف أصيص، وكان ينتظر يف الركن مع إبريق 
الشاي، وسلة القمامة، والوسادة، ونسيت براية قلم 

 الرصاص البالستيكية خلف الوسادة.  

السيدة مايل. فلم  عندما أخذت األشياء إىل السيارة أتت
أرها إال يف اليوم األول. مل يكن يبدو عليها اإلنزعاج، 
ولكنها كانت عملية، وآثرت عدم التدخل. قالت: "إنه 
يكذب طوال الوقت، إنه ليس على ما يرام".  محلت عين 
" داخلها. كان الغضب يزول عين   ج 

ْ                             احلقيبة والقهوة و"امل
َ
                   

 كتئاب املقدور عليه.    ً      ً    ُ                    شيئ ا فشيئ ا، وي ستبدل به نوع من اال 

          ً                                 مل أجد مكتب ا آخر إىل اآلن. وأعتقد أنين سأحبث عن 
مكتب ذات يوم، ولكن ليس اآلن؛ فأ� مضطرة إىل أن 
أنتظر على األقل حىت تضمحل هذه الصورة اليت أراها اآلن 

السيد مايل  –واضحة يف ذهين، رغم أين مل أرها يف الواقع 
أبمثاله وفرشه ودلوه اململوء ابأللوان واملياه املمزوجة 
ابلصابون، ينظف بطريقته احلمقاء، طريقته احلمقاء 
املقصودة، جدران احلمام، ينحين بصعوبة، يتنفس أبسى، 
ً      يرتب يف ذهنه قصصه الغريبة اليت ال تشبع غليال  حول                                         
خيانة أخرى لألمانة. فيما كنت أرتب الكلمات وأفكر أنه 

حقي أن أختلص منه.من 
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The Office 

Alice Munro 

The solution to my life occurred to me one evening while I was ironing a shirt. It was simple but 

audacious. I went into the living room where my husband was watching television and I said, "I think I 

ought to have an office." 

It sounded fantastic, even to me. What do I want an office for? I have a house; it is pleasant and 

roomy and has a view of the sea; it provides appropriate places for eating and sleeping, and having 

baths and conversations with one's friends. Also I have a garden; there is no lack of space. 

No. But here comes the disclosure which is not easy for me: I am a writer. That does not sound right. 

Too presumptuous; phony, or at least unconvincing. Try again. I write. Is that better? I try to write. 

That makes it worse. Hypocritical humility. Well then? 

It doesn't matter. However I put it, the words create their space of silence, the delicate moment of 

exposure. But people are kind, the silence is quickly absorbed by the solicitude of friendly voices, 

crying variously, how wonderful, and good for you, and well, that is intriguing. And what do you 

write, they inquire with spirit. Fiction, I reply, bearing my humiliation by this time with ease, even a 

suggestion of flippancy, which was not always mine, and again, again, the perceptible circles of 

dismay are smoothed out by such ready and tactful voices—which have however exhausted their 

stock of consolatory phrases, and can say only, "Ah!" 

So this is what I want an office for (I said to my husband): to write in. I was at once aware that it 

sounded like a finicky requirement, a piece of rare self-indulgence. To write, as everyone knows, you 

need a typewriter, or at least a pencil, some paper, a table and chair; I have all these things in a 

corner of my bedroom. But now I want an office as well. 

And I was not even, sure that I was going to write in it, if we come down to that. Maybe I would sit 

and stare at the wall; even that prospect was not unpleasant to me. It was really the sound of the 

word "office" that I liked, its sound of dignity and peace. And purposefulness and importance. But I 

did not care to mention this to my husband, so I launched instead into a high-flown explanation 

which went, as I remember, like this: 

A house is all right for a man to work in. He brings his work into the house, a place is cleared for it; 

the house re-arranges itself as best it can around him. Everybody recognizes that his work exists. He 

is not expected to answer the telephone, to find things that are lost, to see why the children are 

crying, or feed the cat. He can shut his door. Imagine (I said) a mother shutting her door, and the 

children knowing she is behind it; why, the very thought of it is outrageous to them. A woman who 

sits staring into space, into a country that is not her husband's or her children's is likewise known to 
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be an offence against nature. So a house is not the same for a woman. She is not someone who walks 

into the house, to make use of it, and will walk out again. She is the house; there is no separation 

possible. 

(And this is true, though as usual when arguing for something I am afraid I do not deserve, I put it in 

too emphatic and emotional terms. At certain times, perhaps on long spring evenings, still rainy and 

sad, with the cold bulbs in bloom and a light too mild for promise drifting over the sea, I have opened 

the windows and felt the house shrink back into wood and plaster and those humble elements of 

which it is made, and the life in it subside, leaving me exposed, empty-handed, but feeling a fierce 

and lawless quiver of freedom, of loneliness too harsh and perfect for me now to bear. Then I know 

how the rest of the time I am sheltered and encumbered, how insistently I am warmed and bound.) 

"Go ahead, if you can find one cheap enough," is all my husband had to say to this. He is not like me; 

he does not really want explanations. That the heart of another person is a closed book, is something 

you will hear him say frequently, and without regret. 

Even then I did not think it was something that could be accomplished. Perhaps at bottom it seemed 

to me too improper a wish to be granted. I could almost more easily have wished for a mink coat, for 

a diamond necklace; these are things women do obtain. The children, learning of my plans, greeted 

them with the most dashing skepticism and unconcern. Nevertheless I went down to the shopping 

centre which is two blocks from where I live; there I had noticed for several months, and without 

thinking how they could pertain to me, a couple of For Rent signs in the upstairs windows of a 

building that housed a drugstore and a beauty parlour. As I went up the stairs I had a feeling of 

complete unreality; surely renting was a complicated business, in the case of offices; you did not 

simply knock on the door of the vacant premises and wait to be admitted; it would have to be done 

through channels. Also, they would want too much money. 

As it turned out, I did not even have to knock. A woman came out of one of the empty offices, 

dragging a vacuum cleaner, and pushing it with her foot, towards the open door across the hall, 

which evidently led to an apartment in the rear of the building. She and her husband lived in this 

apartment; their name was Malley; and it was indeed they who owned the building and rented out 

the offices. The rooms she had just been vacuuming were, she told me, fitted out for a dentist's 

office, and so would not interest me, but she would show me the other place. She invited me into her 

apartment while she put away the vacuum and got her key. Her husband, she said with a sigh I could 

not interpret, was not at home. 

Mrs. Malley was a black-haired, delicate-looking woman, perhaps in her early forties, slatternly but 

still faintly appealing, with such arbitrary touches of femininity as the thin line of bright lipstick, the 

pink feather slippers on obviously tender and swollen feel. She had the swaying passivity, the air of 

exhaustion and muted apprehension, that speaks of a life spent in close attention on a man who is by 

turns vigorous, crotchety and dependent. How much of this I saw at first, how much decided on later 
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is of course impossible to tell. But I did think that she would have no children, the stress of her life, 

whatever it was, did not allow it, and in this I was not mistaken. 

The room where I waited was evidently a combination living room and office. The first things I 

noticed were models of ships—galleons, clippers, Queen Marys—sitting on the tables, the window 

sills, the television. Where there were no ships there were potted plants and a clutter of what are 

sometimes called "masculine" ornaments—china deer heads, bronze horses, huge ashtrays of heavy, 

veined, shiny material. On the walls were framed photographs and what might have been diplomas. 

One photo showed a poodle and a bulldog, dressed in masculine and feminine clothing, and assuming 

with dismal embarrassment a pose of affection. Written across it was "Old Friends." But the room 

was really dominated by a portrait, with its own light and a gilded frame; it was of a good-looking, 

fair-haired man in middle age, sitting behind a desk, wearing a business suit and looking preeminently 

prosperous, rosy and agreeable. Here again, it is probably hindsight on my part that points out that in 

the portrait there is evident also some uneasiness, some lack of faith the man has in this role, a 

tendency he has to spread himself too bountifully and insistently, which for all anyone knows may 

lead to disaster.  

Never mind the Malleys. As soon as I saw that office, I wanted it. It was larger than I needed, being 

divided in such a way that it would be suitable for a doctor's office. (We had a chiropractor in here 

but he left, says Mrs. Malley in her regretful but uninformative way.) The walls were cold and bare, 

white with a little grey, to cut the glare for the eyes. Since there were no doctors in evidence, nor had 

been, as Mrs. Malley freely told me, for some time, I offered twenty-five dollars a month. She said 

she would have to speak to her husband. 

The next time I came, my offer was agreed upon, and I met Mr. Malley in the flesh. I explained, as I 

had already done to his wife, that I did not want to make use of my office during regular business 

hours, but during the weekends and sometimes in the evening. He asked me what I would use it for, 

and I told him, not without wondering first whether I ought to say I did stenography. 

He absorbed the information with good humour. "Ah, you're a writer." 

"Well yes. I write." 

"Then we'll do our best to see you're comfortable here," he said expansively. "I'm a great man for 

hobbies myself. All these ship-models, I do them in my spare time, they're a blessing for the nerves. 

People need an occupation for their nerves. I daresay you're the same." 

"Something the same," I said, resolutely agreeable, even relieved that he saw my behaviour in this 

hazy and tolerant light. At least he did not ask me, as I half-expected, who was looking after the 

children, and did my husband approve? Ten years, maybe fifteen, had greatly softened, spread and 

defeated the man in the picture. His hips and thighs had now a startling accumulation of fat, causing 

him to move with a sigh, a cushiony settling of flesh, a ponderous matriarchal discomfort. His hair 

and eyes had faded, his features blurred, and the affable, predatory expression had collapsed into 
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one of troubling humility and chronic mistrust. I did not look at him. I had not planned, in taking an 

office, to take on the responsibility of knowing any more human beings. 

On the weekend I moved in, without the help of my family, who would have been kind. I brought my 

typewriter and a card table and chair, also a little wooden table on which I set a hot plate, a kettle, a 

jar of instant coffee, a spoon and a yellow mug. That was all. I brooded with satisfaction on the 

bareness of my walls, the cheap dignity of my essential furnishings, the remarkable lack of things to 

dust, wash or polish. 

The sight was not so pleasing to Mr. Malley. He knocked on my door soon after I was settled and said 

that he wanted to explain a few things to me—about unscrewing the light in the outer room, which I 

would not need, about the radiator and how to work the awning outside the window. He looked 

around at everything with gloom and mystification and said it was an awfully uncomfortable place for 

a lady. 

"It's perfectly all right for me," I said, not as discouragingly as I would have liked to, because I always 

have a tendency to placate people whom I dislike for no good reason, or simply do not want to know. 

I make elaborate offerings of courtesy sometimes, in the foolish hope that they will go away and 

leave me alone. 

"What you want is a nice easy chair to sit in, while you're waiting for inspiration to hit. I've got a chair 

down in the basement, all kinds of stuff down there since my mother passed on last year. There's a 

bit of carpet rolled up in a corner down there, it isn't doing anybody any good. We could get this 

place fixed up so it'd be a lot more homelike for you." 

“But really,” I said, “but really I like it as it is.” 

"If you wanted to run up some curtains, I'd pay you for the material. Place needs a touch of colour, 

I'm afraid you'll get morbid sitting in here." 

“Oh, no,” I said, and laughed, “I'm sure I won't.” 

 "It'd be a different story if you was a man. A woman wants things a bit cosier." 

So I got up and went to the window and looked down into the empty Sunday street through the slats 

of the Venetian blind, to avoid the accusing vulnerability of his fat face and I tried out a cold voice 

that is to be heard frequently in my thoughts but has great difficulty getting out of my cowardly 

mouth. "Mr. Malley, please don't bother me about this any more. I said it suits me. I have everything I 

want. Thanks for showing me about the light." 

The effect was devastating enough to shame me. "I certainly wouldn't dream of bothering you," he 

said, with precision of speech and aloof sadness. "I merely made these suggestions for your comfort. 

Had I realized I was in your way, I would of left some time ago." When he had gone I felt better, even 
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a little exhilarated at my victory though still ashamed of how easy it had been. I told myself that he 

would have had to be discouraged sooner or later, it was better to have it over with at the beginning. 

The following weekend he knocked on my door. His expression of humility was exaggerated, almost 

enough so to seem mocking, yet in another sense it was real and I felt unsure of myself. 

"I won't take up a minute of your time," he said. "I never meant to be a nuisance. I just wanted to tell 

you I'm sorry I offended you last time and I apologize. Here's a little present if you will accept." 

He was carrying a plant whose name I did not know; it had thick, glossy leaves and grew out of a pot 

wrapped lavishly in pink and silver foil. 

"There," he said, arranging this plant in a corner of my room. "I don't want any bad feelings with you 

and me. I'll take the blame. And I thought, maybe she won't accept furnishings, but what's the matter 

with a nice little plant, that'll brighten things up for you”  

It was not possible for me, at this moment, to tell him that I did not want a plant. I hate house plants. 

He told me how to take care of it, how often to water it and so on; I thanked him. There was nothing 

else I could do, and I had the unpleasant feeling that beneath his offering of apologies and gifts he 

was well aware of this and in some way gratified by it. He kept on talking, using the words bad 

feelings, offended, apologize. I tried once to interrupt, with the idea of explaining that I had made 

provision for an area of my life where good feelings, or bad, did not enter in, that between him and 

me, in fact, it was not necessary that there be any feelings at all; but this struck me as a hopeless 

task. How could I confront, in the open, this craving for intimacy? Besides, the plant in its shiny paper 

had confused me. 

"How's the writing progressing?" he said, with an air of putting all our unfortunate differences behind 

him. 

"Oh, about as usual." 

"Well if you ever run out of things to write about, I got a barrelful." Pause. "But I guess I'm just eatin' 

into your time here," he said with a kind of painful buoyancy. This was a test, and I did not pass it. I 

smiled, my eyes held by that magnificent plant: I said it was all right. 

"I was just thinking about the fellow was in here before you. Chiropractor. You could of wrote a book 

about him." 

I assumed a listening position, my hands no longer hovering over the keys. If cowardice and 

insincerity are big vices of mine, curiosity is certainly another. 

"He had a good practice built up here. The only trouble was, he gave more adjustments than was 

listed in the book of chiropractory. Oh, he was adjusting right and left. I came in here after he moved 

out, and what do you think I found? Soundproofing! This whole room was soundproofed, to enable 
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him to make his adjustments without disturbing anybody. This very room you're sitting writing your 

stories in. 

"First we knew of it was a lady knocked on my door one day, wanted me to provide her with a 

passkey to his office. He'd locked his door against her. 

"I guess he just got tired of treating her particular case. I guess he figured he'd been knocking away at 

it long enough. Lady well on in years, you know, and him just a young man. He had a nice young wife 

too and a couple of the prettiest children you ever would want to see. Filthy some of the things that 

go on in this world." 

It took me some time to realize that he told this story not simply as a piece of gossip, but as 

something a writer would be particularly interested to hear. Writing and lewdness had a vague 

delicious connection in his mind. Even this notion, however, seemed so wistful, so infantile, that it 

struck me as a waste of energy to attack it. I knew now I must avoid hurting him for my own sake, not 

for his. It had been a great mistake to think that a little roughness would settle things. 

The next present was a teapot. I insisted that I drank only coffee and told him to give it to his wife. He 

said that tea was better for the nerves and that he had known right away I was a nervous person, like 

himself. The teapot was covered with gilt and roses and I knew that it was not cheap, in spite of its 

extreme hideousness. I kept it on my table. I also continued to care for the plant, which thrived 

obscenely in the corner of my room. I could not decide what else to do. He bought me a wastebasket, 

a fancy one with Chinese mandarins on all eight sides; he got a foam rubber cushion for my chair. I 

despised myself for submitting to this blackmail. I did not even really pity him; it was just that I could 

not turn away, I could not turn away from that obsequious hunger. And he knew himself my 

tolerance was bought; in a way he must have hated me for it. 

When he lingered in my office now he told me stories of himself. It occurred to me that he was 

revealing his life to me in the hope that I would write it down. Of course he had probably revealed it 

to plenty of people for no particular reason, but in my case there seemed to be a special, even 

desperate necessity. His life was a series of calamities, as people's lives often are; he had been let 

down by people he had trusted, refused help by those he had depended on, betrayed by the very 

friends to whom he had given kindness and material help. Other people, mere strangers and 

passersby, had taken time to torment him gratuitously, in novel and inventive ways. On occasion, his 

very life had been threatened. Moreover his wife was a difficulty, her health being poor and her 

temperament unstable; what was he to do? You see how it is, he said, lifting his hands, but I live. He 

looked to me to say yes. 

I took to coming up the stairs on tiptoe, trying to turn my key without making a noise; this was foolish 

of course because I could not muffle my typewriter. I actually considered writing in longhand, and 

wished repeatedly for the evil chiropractor's soundproofing. I told my husband my problem and he 

said it was not a problem at all. Tell him you're busy, he said. As a matter of fact I did tell him; every 

time he came to my door, always armed with a little gift or an errand, he asked me how I was and I 
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said that today I was busy. Ah, then, he said, as he eased himself through the door, he would not 

keep me a minute. And all the time, as I have said, he knew what was going on in my mind, how I 

weakly longed to be rid of him. He knew but could not afford to care. 

One evening after I had gone home I discovered that I had left at the office a letter I had intended to 

post, and so I went back to get it. I saw from the street that the light was on in the room where I 

worked. Then I saw him bending over the card table. Of course, he came in at night and read what I 

had written! He heard me at the door, and when I came in he was picking up my wastebasket, saying 

he thought he would just tidy things up for me. He went out at once. I did not say anything, but found 

myself trembling with anger and gratification. To have found a just cause was a wonder, an 

unbearable relief.  

Next time he came to my door I had locked it on the inside. I knew his step, his chummy cajoling 

knock. I continued typing loudly, but not uninterruptedly, so he would know I heard. He called my 

name, as if I was playing a trick; I bit my lips together not to answer. Unreasonably as ever, guilt 

assailed me but I typed on. That day I saw the earth was dry around the roots of the plant; I let it 

alone. 

I was not prepared for what happened next. I found a note taped to my door, which said that Mr. 

Malley would be obliged if I would step into his office. I went at once to get it over with. He sat at his 

desk surrounded by obscure evidences of his authority; he looked at me from a distance, as one who 

was now compelled to see me in a new and sadly unfavourable light; the embarrassment which he 

showed seemed not for himself, but me. He started off by saying, with a rather stagey reluctance, 

that he had known of course when he took me in that I was a writer. 

"I didn't let that worry me, though I have heard things about writers and artists and that type of 

person that didn't strike me as very encouraging. You know the sort of thing I mean." 

This was something new; I could not think what it might lead to. 

"Now you came to me and said, Mr. Malley, I want a place to write in. I believed you. I gave it to you. 

I didn't ask any questions. That's the kind of person I am. But you know the more I think about it, 

well, the more I am inclined to wonder." 

"Wonder what?" I said. 

"And your own attitude, that hasn't helped to put my mind at ease. Locking yourself in and refusing 

to answer your door. That's not a normal way for a person to behave. Not if they got nothing to hide. 

No more than it's normal for a young woman, says she has a husband and kids, to spend her time 

rattling away on a typewriter." 

 " —But I don't think that"
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He lifted his hand, a forgiving gesture. "Now all I ask is, that you be open and aboveboard with me, I 

think I deserve that much, and if you are using that office for any other purpose, or at any other 

times than you let on, and having your friends or whoever they are up to see you— 

"I don't know what you mean." 

"And another thing, you claim to be a writer. Well I read quite a bit of material, and I never have seen 

your name in print. Now maybe you write under some other name?" 

"No," I said. 

"Well I don't doubt there are writers whose names I haven't heard," he said genially. "We'll let that 

pass. Just you give me your word of honour there won't be any more deceptions, or any carryings-on, 

et cetera, in that office you occupy—" 

My anger was delayed somehow, blocked off by a stupid incredulity. I only knew enough to get up 

and walk down the hall, his voice trailing after me, and lock the door. I thought— I must go. But after 

I had sat down in my own room, my work in front of me, I thought again how much I liked this room, 

how well I worked in it, and I decided not to be forced out. After all, I felt, the struggle between us 

had reached a dead-lock. I could refuse to open the door, refuse to look at his notes, refuse to speak 

to him when we met. My rent was paid in advance and if I left now it was unlikely that I would get 

any refund. I resolved not to care. I had been taking my manuscript home every night, to prevent his 

reading it, and now it seemed that even this precaution was beneath me. What did it matter if he 

read it, any more than if the mice scampered over it in the dark? 

Several times after this I found notes on my door. I intended not to read them, but I always did. His 

accusations grew more specific. He had heard voices in my room. My behaviour was disturbing his 

wife when she tried to take her afternoon nap. (I never came in the afternoons, except on week-

ends.) He had found a whiskey bottle in the garbage. 

 I wondered a good deal about that chiropractor. It was not comfortable to see how the legends of 

Mr. Malley's life were built up.      

As the notes grew more virulent our personal encounters ceased. Once or twice I saw his stooped, 

sweatered back disappearing as I came into the hall. Gradually our relationship, passed into 

something that was entirely fantasy. He accused me now, by note, of being  intimate with people 

from Numero-Cinq. This was a coffee-house in the neighbourhood, which I imagine he invoked for 

symbolic purposes. I felt that nothing much more would  happen now, the notes would go on, their 

contents becoming possibly more grotesque and so less likely to affect me.      

He knocked on my door on a Sunday morning, about eleven o'clock. I had just come in and taken my 

coat off and put my kettle on the hot plate.      
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  This time it was another face, remote and transfigured, that shone with the cold light of intense joy 

at discovering the proofs of sin.      

"I wonder," he said with emotion, "if you would mind following me down the hall?" 

 I followed him. The light was on in the washroom. This washroom was mine and no one else used it, 

but he had not given me a key for it and it was always open. He stopped in front of it, pushed back 

the door and stood with his eyes cast down, expelling his breath discreetly. 

"Now who done that?" he said, in a voice of pure sorrow. 

      The walls above the toilet and above the washbasin were covered with drawings and comments 

of the sort you see sometime in public washrooms on the beach, and in town hall lavatories in the 

little decaying towns where I grew up. They were done with a lipstick, as they usually are. Someone 

must have got up here the night before, I thought, possibly some of the gang who always loafed and 

cruised around the shopping centre on Saturday nights. 

"It should have been locked," I said, coolly and firmly as if thus to remove myself from the scene. "It's 

quite a mess" 

"It sure is. It's pretty filthy language, in my book. Maybe it's just a joke to your friends, but it isn't to 

me. Not to mention the art work. That's a nice thing to see when you open a door on your own 

premises in the morning." 

I said, "I believe lipstick will wash off." 

 "I'm just glad I didn't have my wife see a thing like this. Upsets a woman that's had a nice bringing 

up. Now why don't you ask your friends up here to have a party with their pails and brushes? I`d like 

to have a look at the people with that kind of a sense of humour."    

I turned to walk away and he turned heavily in front of me. 

"I don't think there's any question how these decorations found their way onto my Walls." 

"If you're trying to say I had anything to do with it," I said, quite flatly and wearily, ''you must be 

crazy." 

 'How did they get there then? Whose lavatory is this? Eh, whose?" 

"There isn't any key to it. Anybody can come up here and walk in. Maybe some kids off the street 

came up here and did it last night after I went home, how do I know?"    

"It's a shame the way the kids gets blamed for everything, when it's the elders that corrupts them. 

That's a thing you might do some thinking about, you know. There's laws. Obscenity laws. Applies to 

this sort of thing and literature too as I believe.” 
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This is the first time I ever remember taking deep breaths, consciously, for purposes of self-control. I 

really wanted to murder him. I remember how soft and loathsome his face looked, with the eyes 

almost closed, nostrils extended to the soothing odour of righteousness, the odour of triumph. If this 

stupid thing had not happened, he would never have won. But he had. Perhaps he saw something in 

my face that unnerved him, even in this victorious moment, for he drew back to the wall, and began 

to say that actually, as a matter of fact, he had not really felt it was the sort of thing I personally 

would do, more the sort of thing that perhaps certain friends of mine—I got into my own room, shut 

the door. 

The kettle was making a fearsome noise, having almost boiled dry. I snatched it off the hot plate, 

pulled out the plug and stood for a moment choking on rage. This spasm passed and I did what I had 

to do. I put my typewriter and paper on the chair and folded the card table. I screwed the top tightly 

on the instant coffee and put it and the yellow mug and the teaspoon into the bag in which I had 

brought them; it was still lying folded on the shelf. I wished childishly to take some vengeance on the 

potted plant, which sat in the corner with the flowery teapot, the wastebasket, the cushion, and—I 

forgot—a little plastic pencil sharpener behind it. 

When I was taking things down to the car Mrs. Malley came. I had seen little of her since that first 

day. She did not seem upset, but practical and resigned. 

"He is lying down," she said. "He is not himself." 

She carried the bag with the coffee and the mug in it. She was so still I felt my anger leave me, to be 

replaced by an absorbing depression. 

I have not yet found another office. I think that I will try again some day, but not yet. I have to wait at 

least until that picture fades that I see so clearly in my mind, though I never saw it in reality—Mr. 

Malley with his rags and brushes and a pail of soapy water, scrubbing in his clumsy way, his 

deliberately clumsy way, at the toilet walls, stooping with difficulty, breathing sorrowfully, arranging 

in his mind the bizarre but somehow never quite satisfactory narrative of yet another betrayal of 

trust. While I arrange words and think it is my right to be rid of him. 
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ٍ                                                                 لظواهر الفيز�ئية من نواح  ال نتوقعها أو نعدها من املسلمات. وتتجلى احلكمة الرابنية يف الكون من العادية. وتتضح فيه ا                        
حيث أن األشياء الضخمة وهائلة احلجم ميكن فهمها أو تفكيكها عرب األشياء واألجسام الصغرية والضئيلة للغاية. وللكتاب 

ظرة شاملة للكون، وحصر البحث يف دقيق األشياء لدراستها بدقة بعدان متماثالن مها: توسيع نطاق اإلدراك لنحصل على ن
وفهم سلوكيات مكو�هتا وحركتها. وتستعرض املؤلفة األدوات الىت ستغري منظور� لكل ما حييط بنا من مظاهر وأحداث 

املناخى وأزمة الطاقة           ً                                                                            �لفها مجيعا  مثل: انتفاخ الفشار وبقع القهوة ومغناطيس الثالجة، وربط ذلك أبفكار كربى كالتغيري
العاملية أو الفحوص الطبية احلديثة. وتطرح  املؤلفة بني أيدينا أجوبة ملسائل ومظاهر يصعب فهمها، مثل كيف تبقى أقدام 

؟ وملاذا يبدو احلليب عندما البطة دافئة وهى تسبح فوق اجلليد؟ وملاذا ينزل "الكاتشب" ببطء من القنينة مث يندفع فجأة
الكتاب خالصة جتارب عملية وعلمية مباشرة قامت هبا املؤلفة ىف  دعشاى كأنه سحابة عاصفية هائجة؟ ويلعلى ا هنضيف

احمليطات والبحار واجلبال والقطبني الشماىل واجلنوىب، وعند الرباكني وىف أماكن عديدة ىف العامل، فوصلت مبشاهداهتا اجلريئة 
 وي، إ�ا خالصة مهام وجتارب علمية ومعرفية خارج املألوف.إىل قيعان احمليطات وأقصى ارتفاعات الغالف اجل

 
Storm in a Teacup is Helen Czerski’s lively, entertaining, and informed introduction to 
the world of physics. Czerski provides the tools to alter the way we see everything around 
us by linking ordinary objects and occurrences, like popcorn popping, coffee stains, and 
fridge magnets, to big ideas like climate change, the energy crisis, or innovative medical 
testing. She provides answers to vexing questions: How do ducks keep their feet warm 
when walking on ice? Why does it take so long for ketchup to come out of a bottle? Why 
does milk, when added to tea, look like billowing storm clouds? In an engaging voice at 
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once warm and witty, Czerski shares her stunning breadth of knowledge to lift the veil of 
familiarity from the ordinary. Even the chapter titles in this book are delightful. You have 
such titles as, “What goes up must come down,” “Why don’t ducks get cold feet?” and 
“Spoons, Spirals and Sputnik.” Who can resist?  
Extracted from: https://www.goodreads.com/book/show/35187175-storm-in-a-teacup 
______________________________________________________________________ 

 
Keywords: Physics; gravity; life; nature; storms; oceans; Titanic; continents. 
______________________________________________________________________ 

 
Short Bio 

من كلية اآلداب يف جامعة الكويت، ، حاصل على شهادة بكالوريوس آداب لغة إجنليزية فيصل كرمي الظفريياملرتجم: 
 يف عدد من شركات الرتمجة يف الكويت وجمالهتا ومكاتبها. 1998مارس الرتمجة االحرتافية منذ عام  .1997/98دفعة 

حماضر (أونالين)  األفالم والواثئقيات املسلسلة. العديد منوترجم  Fansubbingتوجه حنو الرتمجة املرئية للهواة (السطرجة) 
عضو يف مجعية  .ATIعضو يف منتدى اجلمعية الدولية ملرتمجي العربية  ساسيات الرتمجة املرئية للهواة يف االنرتنت.حول أ

صدر له ترمجة كتاب "عاصفة يف كوب شاي: فيز�ء احلياة  منتسب جلمعية املرتمجني الكويتية. املرتمجني واللغويني املصرية.
ا     ً قريب  له ويصدر . عن دار شفق يف الكويت Storm in a Teacup: The Physics of Everyday Lifeاليومية" 

ّ       مبشيئة هللا ترمجة كتاب "اجلمعيات السرية واحلركات اهل دامة"                                             Secret Societies And Subversive Movements 
 .عن دار طروس يف الكويت

< 
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Chapter II: What goes up must come down 
 
Translated from the English by: Faisal Kareem al-Dhafiry 

=
 اجلاذبية - ما طار طري وارتفع، إال وكما طار وقع: الفصل الثاين

ـل ـيــز يـ ة ن ـج  ــه  م ـن  اإل   َ    ِْ ْ  ِ  ِ     ِ َّ  تـ ر ج ـم   ِ   ُ  َ  َ  ْ                 ّ فيصل كرمي الظفريي  :  َ 
 : عبد احلميد مظهر  ُ يح   ِ ق   ْ ن    َ تـ   َ و    ُ ة   َ ع    َ اج   َ ر   ُ م  
 

جيري الفضول يف أفراد عائليت كمجرى الدم يف عروقهم. 
ّ                    فال يسر هم شيء أكثر من تفح ص أي أمر جديد يطرأ                    ّ      
ً                          على الساحة، وهم يسعون دائم ا لتجربة األشياء، ويفعلون                           
ذلك دون إحداث صخب أو جلبة. فلم يفاجئهم غيايب 
يف املطبخ أثناء وجبة غداء عائلية ملهمة طارئة إلجياد قنينة 

                         ً       ً     ً   �ضة وحفنة من زبيب. كان يوم ا صيفي ا بديع ا ليمو 
ً                              وجلسنا مجيع ا خارج ا يف حديقة أمي بصحبة أخيت وعميت        ً         

ّ       وجديت ووالدي . وقد  ُ                  جدت  واحدة من القناين و              
ليرت،  2البالستيكية لليمو�ضة الغازية الرخيصة سعة 

فنزعت ملصقها، مث وضعت القنينة وسط الطاولة. كان 
ن عن كثب لكن ابهتمام طفيف، مثة من ينظر هلذا اجلنو 

غري أنين حزت انتباههم يف �اية املطاف، فأزلت غطاء 
                                          ً      العلبة وأسقطت كل حفنة الزبيب يف القنينة حمدثة  صوت 
 أزيز من الرغوة، مث عندما زالت الفقاعات رأينا الزبيب

ُ                   ً                يرتاقص. ظننت  أن هذا سيكون مسلي ا فقط لدقيقة أو            
اوما التحديق ابجتاه القنينة. دقيقتني، لكن جديت وأيب مل يق

      ّ                                     لقد حتو لت القنينة إىل مصباح من محم الزبيب اليت 
اندفعت بقوة من قاع القنينة حنو األعلى وابلعكس 

ً   وحركات التفاف دائرية جمنونة مع تصادمها ببعضها بعض ا                                                 
 يف الطريق.

ّ                                            حط  عصفور على الطاولة اللتهام ما تبقى من ذلك مث   
ب. أما أيب فأخذ ينظر للقنينة نظر إىل القنينة ابرتيا

ابرتياب من االجتاه اآلخر، وطرح السؤال التايل "هل يفعل 
 هذا مفعوله مع الزبيب فقط؟"

ا. فقبل نزع غطاء الشراب  ً                         اجلواب نعم، ولسبب وجيه جد                         
الغازي نلحظ بوضوح أن الضغط يف الداخل أعلى من 
ضغط اهلواء من حولنا، ويف حلظة فتح الغطاء يهبط 

                           ُ                داخل القنينة بسرعة. مثة غاز م ذاب كثري يف املاء  الضغط
حيافظ عليه الضغط العايل، لكن فجأة متكن كل هذا 
الغاز أن يفلت، ومشكلته فقط أنه حباجة ملسار خروج. 
يصعب استحداث فقاعة غاز جديدة إذ ال جتد جزيئات 
          ً                               ً       الغاز سبيال  سوى االنضمام إىل فقاعة موجودة سلف ا. ما 

بة، فالزبيب تغطيه جتاعيد مفيدة أتيت على حتتاجه هو زبي
           ً                            وال متلؤها متام ا الليمو�ضة. وتوجد أسفل كل  Vشكل 

               ّ                  ً                 جتعيدة فقاعة أولي ة، أو ما يشبه جيب ا ضئيال من الغاز، 
                                     ً          وهذا ما يفسر االحتياج إىل الزبيب أو شيئ ا آخر هبذا 
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الصغر والتجعيد وأكثف بقليل من املاء. يفيض الغاز 
ً         خارج ا من الل يمو�ضة لداخل تلك الفقاعات األولية    

فتصنع كل زبيبة لنفسها ما يشبه سرتة جناة فقاعية (أو 
فوارة) تبقى عالقة ابلزبيبة. والزبيب بطبيعته أكثف من 
ّ                     املاء فيسهل على اجلاذبية جر ه حنو األسفل، لكن عقب                          
تكوين بعض الفقاعات تصبح الكثافة اإلمجالية أقل فتبدأ 

و القمة اليت حال أن تصلها تفرقع            ً   رحلتها صعود ا حن
الفقاعات املخرتقة للسطح وميكن رؤية الزبيب يتساقط 
من األعلى مع تصعيد الفقاعات أسفلها حنو األعلى 
لتفرقع هي األخرى ابملقابل. وحال عدم تبقي أية "سرتات 
جناة" أخرى يصبح الزبيب أكثف من الليمو�ضة فتهبط 

احلال إىل أن خيرج اثين إىل أسفل القنينة. سيستمر هذا 
 أكسيد الكربون الزائد كله من الليمو�ضة.

                                   ّ       بعد نصف ساعة من هذا االستعراض الذي زي ن وسط 
الطاولة ابلفوضى، هدأت الرقصة املسعورة لتصبح جمرد 
         ّ                                   نزهة متأني ة حنو السطح وحتولت الليمو�ضة إىل لون 

غدو مصفر يثري االمشئزاز، وانتكست تلك الغزارة العائمة لت
    ً                            ّ            شيئ ا أشبه بعينة بول كبرية وذابب مي ت يف أسفلها.

جربوها أبنفسكم، فهي طريقة جيدة لنشر املرح يف أية 
حفلة أو لقاء يشوبه شيء من الضجر يف حال وجود 
زبيب أو كشمش يف أطعمة احلفلة. واألساس هنا أن 
ا ويتحركا  ً           الفقاعات والزبيب يتحدان ليصبحا جسم ا واحد        ً                                  

ذا مأل� الزبيب جبيوب هوائية صغرية فال كجسم واحد. فإ

                                                 
ت عنها املؤلفة بكلمة  1 ووضعتها بني هاللني، لعل  stuff  ّ                    عرب 

 املقصود هنا األجسام الفيز�ئية الكاملة. (املرتجم)
تبني ابلصدفة أن املسافة اليت غرقت هلا تيتانيك ابلنسبة إىل  2

ضعف طوهلا) مماثلة جدا للمسافة اليت غرق هلا  14حجمها (

نكاد جنعلها أثقل من وز�ا األصلي لكن اجلسم كله 
سيستحوذ على مساحة أكرب. نسبة املادة إىل احلجم 
ٌ  اململوء هي الكثافة، فجسم الزبيبة زائد الفقاعة هو مكو ن    ّ                                                   
أقل كثافة من الزبيبة لوحدها. ال ميكن للجاذبية سوى 

فلذا األشياء األقل كثافة  ،لألسفل 1سحب "األجسام"
 –تقل نسبة جذهبا لألرض، وهلذا تطفو بعض األجسام 

ٍ  فالطفو هو نتيجة اختالفات تراتبية يف اجلذب الختالفات                                                
يف الكثافة. تسحب اجلاذبية السوائل حنو األسفل، وأي 
جسم أقل كثافة يف السائل يطفو إىل األعلى. ونقول إن 

 سائل يطفو.أي شيء أقل كثافة من ال

ً              إن الفراغات املليئة ابهلواء مفيدة فعال  للسيطرة على                                   
الكثافة النسبية وابلتايل الطفو. ولعل إحدى أشهر مميزات 
التصميم الذي كان يفرتض أنه جيعل من السفينة تيتانيك 
غري قابلة للغرق تلك احلجرات الضخمة املقاومة لتسرب 

. كانت تعمل                   ً                 املاء اليت احتلت جزء ا من أسفل السفينة
كعمل الفقاعات على الزبيبة، أي جيوب هوائية جتعل 
السفينة عائمة أكثر وحتافظ عليها لتطفو. إال إنه عندما 
                   ً                            وقعت املشكلة ظهر جلي ا أن تلك احلجرات مل تكن منيعة 
ضد تسرب املاء، ومع امتالئها ابملاء كانت النتيجة شبيهة 

ر بقفز آخر الفقاعات القليلة على السطح. وك َ   ان ق د   َ   
كقدر الزبيبة اليت افتقدت   2تيتانيك الغرق حنو األعماق

 سرتة جناهتا.

سم،  2طول أكرب زبيبة حوال ليرت (يبلغ  2الزبيب يف قنينة سعتها 
مرت  269سم). بلغ طول تيتانيك  30وعمق القنينة حوايل 

 مرت. 3784ووصلت مسافة غرقها يف املاء لعمق 
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                                    ً          نتقبل أن األشياء تغرق وتطفو لكننا �در ا ما نفكر 
ابملسبب احلقيقي، أال وهو اجلاذبية. إن أحوال حياتنا 
ً   حتدث يف حميط  هتيمن عليه هذه القوة اخلالدة اليت دائم ا                                      ٍ         

فل". إ�ا مفيدة بكل ما توضح جبالء معىن كلمة "أس
        ً                            فهي بداية  حتافظ على كل األشياء منتظمة  –روعة 

إببقائها على القاع، لكنها كذلك القوة الوحيدة واألكثر 
ً                                         وضوح ا ملمارسة اللعب معها. تتسم قوى [الطبيعة]     

فال ميكننا رؤيتها ويصعب معرفة ما ستفعله  –ابلغرابة 
ً             الحق ا. أما اجلاذبية فدائم ا متواجدة واب لقوة ذاهتا (على   ً                    

سطح األرض على األقل) وتتجه حنو االجتاه ذاته. وإذا 
أراد املرء اللعب مع القوى فاجلاذبية مكان رائع للبدء يف 
 ذلك. وما هو  اللعب الذي نبدأ به أفضل من السقوط؟

تتبوأ ر�ضة الغطس على املنصتني الثابتة العالية واملتحركة 
امة واجلنون املطلق. ففي     ً                      مكانة  ما بني احلركة احلرة الت

                         ّ                      اللحظة اليت يقفز فيها الغط اس من على املنصة يتحرر 
  ً                                              متام ا من الشعور ابجلاذبية، وال يعين ذلك أ�ا اختفت بل 
                          ً                      كل ما يف األمر أنه خيضع هلا متام ا، إذ ما من شيء يعمل 
مقابل ذلك على الدفع املضاد. وميكن للغطاس أن 

 وكأنه يطفو يف الفضاء،                            ً يستدير ليبدو كاجلسم احلر نظر�  
وهي حالة من التحرر اجلسماين مدهشة للعقل. لكن ال 
وجود لشيء جماين يف هذه الدنيا، فستظهر املشكلة بعد 
اثنية أو بعدها بقليل حني يقرتب من سطح املاء. وهنا 
دث شق ا  ُ     ً   أمامه أحد حلني للتعامل مع الوضع، فإما أن حي                                          

ّ                وينظ م نفسه حبيث يرتك    ً                        صغري ا يف املاء بيديه أو قدميه     
                                        ً      بقية جسده ينزلق بسالسة داخل هذا الشق مقلال  بذلك 
انتثار املاء املتطاير، أو بوسعه ترك ذراعيه ورجليه وبطنه 

                                 ّ                أو ظهره ليحداث االصطدام العشوائي مول دا من جراء ذلك 
ا. ً   ط ش ارا كبري ا من املاء. احلل الثاين مؤمل جد                            ً        ّ  ُ 

ُ                      مارست  ر�ضة الغطس على املنصة ُ      ً  املتحركة وكنت  مدربة                   
ُ  هلا بضع سنني يف العشرينيات من عمري، لكنين كرهت                                            
الغطس على املنصة الثابتة العالية. فاملنصة املتحركة هي 

ّ                          اليت فيها حركة النط  وارتفاعاهتا من سطح املسبح  مرت  1                 
مرت فقط، وتشبه ر�ضة قفز الرتامبولني، وإن كانت  3و

تة فهي اليت تعلوها فتبلغ هببوط سلس. أما املنصات الثاب
هز محام السباحة  10مرت و 5,75ارتفاعاهتا  ُ                أمتار، ومل جي            

الذي تدربت عليه سوى مبنصة اخلمسة أمتار. بيد أنين 
 فعلت كل ما بوسعي لتجنبها.

ا.  ا جد  ا بعيد  ً    يبدو املاء من على منصة اخلمسة أمتار بعيد      ً       ً                                      
ً                                       ودائم ا ما يظهر تدفق رفيع من الفقاعات أتيت من  األسفل     

لكي نرى مكان سطح املاء حىت لو كان محام السباحة 
ا متام ا. أما غطسة التسخني األساسية فت سمى  ً     ً                             ُ     راكد     
"السقطة األمامية" ومعناها يدل عليه مسماها ابلضبط. 
فيقف الالعب على طرف لوح القفز ويثين نفسه لألمام 

 L                  ً                        مبد يديه وإغالقهما مع ا فوق رأسه على شكل حرف 
                               ً          نكليزية، وإبقاء جسمه لألمام متقدم ا ابحنناءة "إل" ابإل

                                          ً        على أوراكه. تبدو األشياء أقل إاثرة للخوف شيئ ا ما من 
                                               ً   هذا املوقع، ألن رأس الالعب قريبة للماء لكن ليس كثري ا. 
مث يرفع نفسه على رؤوس أصابعه ويستسلم للسقوط. 
        ً                                     يشعر فجأة  أنه حر، وال يوجد سوى هو وكوكب بكتلة 

ون مليار مليار كيلوغرام غري مربوطة سوى هبذا ملي 6وز�ا 
           ُ                                  الشيء الذي ي سمى اجلاذبية، وتعين قوانني الكون أن 

ً   األجسام تنجذب لبعضها بعض ا.                        
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   ّ                                          تغري  اجلاذبية، مثلها مثل أية قوة أخرى، من سرعة 
فهي جتعلها متسارعة. وهذه نتيجة من نتائج  –األجسام 

لى أن جمموع الذي ينص ع 3قانون نيوتن الثاين الشهري
                             ّ                 القوى اليت تؤثر على أي جسم تغري  من سرعته. عندما 
ّ              ً  يقفز الالعب من لوح الغطس، فإنه يتدر ج من كونه اثبت ا                                   
ً                                           أوال ، فيبدأ حبركة بطيئة. األمر املثري لالهتمام حول    
            ُ                                     التسارع أنه ي قاس بوحدات تغري السرعة كل اثنية. فعند 

ج، فيستغرق                                 ّ البدء، فإن الالعب �خذ ابالنطالق بتدر  
ً      ً   زمن سقوطه عرب املرت األول وقت ا طويال  نسبي ا (      ً                         0,45 

اثنية)، لكنه ينطلق مع املرت الثاين بسرعة أكرب ليصبح 
وقت التسارع به أقصر على الطريق، وبعد مسافة مرت 

مرت يف الثانية، على أنه بعد مرتين  4,2واحد تغدو سرعته 
 مرت يف الثانية. 6,2تصبح سرعته 

ي الالعب معظم وقته أثناء الغطسة يف املكان وهكذا ميض
                 ً                           األسوأ أال وهو عالي ا فوق املاء. وهو ال يسقط سوى 

مرت يف النصف األول من الوقت الذي  1,22ملسافة 
يقطعه يف اهلواء على منصة اخلمسة مرت. وجتري األمور 

مرت  5بعد ذلك بسرعة شديدة. فالسقوط من مسافة 
وبنهاية تلك السقطة ينتقل                  ً        كاملة يستغرق اثنية  واحدة،

ً  مرت يف الثانية. فيمدد جسمه كامال   9,9الالعب بسرعة                              
ٍ            ويصل إىل املاء و�مل أن يوفق بولوج خال  من انتثار                                    

 شديد للماء.

عندما �يت موعد املسابقات يتوق العبو الفريق النتهاز  
فرصة التنافس من منصات الغطس األعلى مهما كان 

اتده، إال أ�. فما أقلقين أنه كلما محام السباحة الذي نر 

                                                 
 .F = maالتسارع، أو  X         ُ                     غالبا ما ت كتب: القوة = الكتلة  3

زاد الوقت يف اهلواء زاد احتمال وقوع األمور اخلاطئة. غري 
ّ              ً                    أن هذا التصو ر مل يكن منطقي ا على وجه الدقة، ألن             
الالعب ينتقل بسرعة معينة بتلك السقطة حبيث إن 
د ث معه فارق سرعة ملحوظ،  ِ                        املسافة اإلضافية ال حت   ُ                  

ية واحدة للسقوط، أما مسافة مرت تستغرق اثن 5فمسافة 
اثنية، فال تزيد السرعة سوى  1,4مرت فتستغرق فقط  10

ابملائة، حىت وإن كان الالعب يسقط ضعف  40بنسبة 
ُ                                      املسافة. كنت  أدرك ذلك، لكنين أمضيت ما يقارب أربعة            

 5أعوام كغطاسة ومل أقفز قط من منصة قفز أعلى من 
ُ  مرت. مل أخف من االرتفاعات، بل خفت   من                              

االصطدامات ابملاء. فكلما طال أمد عمل اجلاذبية على 
         ّ                                   ً      تسريعي، قل ت السالسة  أثناء مرحلة التباطؤ غالب ا. بل 
ّ      ً  إن حىت سقوط اهلاتف احملمول من يد صاحبه ي عد  تذكري ا    ُ                                   
أن ترك اجلاذبية تتوىل زمام األمور ليس فكرة حكيمة. ما 

ة زائدة...                              ّ      ً      زالت املسافة الزائدة للسقوط توف ر فرصة  لسرع
 سوى عندما ال تفعل ذلك.

مثة حدود على األرض ملا ميكن أن تفعله اجلاذبية ابلناس، 
                                           ّ   ذلك أ�م يتسارعون فقط حسب القوة اإلمجالية املنصب ة 

. فمع 4        ُ                              عليهم، وي طلق على ذلك مصطلح القوة احملصلة
ازد�د السرعة يتحتم إزاحة مزيد من اهلواء عن الطريق 
أثناء فرتة معينة، ويعمل هذا اهلواء ابلوقت نفسه على 
الدفع املضاد، وهذا يعمل على إضعاف قوة أتثري اجلاذبية 
أل�ا تعمل يف اإلجتاه املعاكس. يتوازن هذان العامالن يف 

عدم قدرته                                 ّ      نقطة معينة وسيتحرك اجلسم بسرعة حدي ة مع 
على اإلسراع أكثر من ذلك. وابلنسبة إىل أوراق الشجر 
                                                 ً   واملناطيد واهلبوط املظلي، فإن قوة اهلواء الذي يدفع دفع ا 

4 resultant force 
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    ً                                  مضاد ا أكرب بكثري إذا ما قورن ابلسحب اجلذيب 
الضعيف، وبذلك يصل توازن القوة إىل سرعة منخفضة 

   ّ   احلدي ة      ً                                         نسبي ا. أما ابلنسبة إىل اإلنسان البشري فإن السرعة
ميل يف الساعة. ولسوء  120القريبة من األرض فتبلغ 

حظ أي إنسان يسقط، فإن مقاومة اهلواء طفيفة للغاية 
ا. وهي قطع ا ال تدفع  ً          ً          إىل أن يصل إىل سرعات عالية جد                            
  ً       ً                                        دفع ا مضاد ا مبا يكفي لطمأنيت ابلقفز من املنصة العالية 

 مرت، إىل يومنا هذا. 10ذات ارتفاع 

* 

وثي العلمية حول فيز�ء سطح احمليط. فأ� تتمحور حب
عاملة جتريبية ويتطلب عملي اخلروج للمحيط وقياس ما 
حيدث يف احلد اجلميل والفوضوي والفاصل بني اهلواء 
والبحر. وهو ما يعين قضاء أسابيع كاملة على ظهر سفينة 
حبث علمي تشبه قرية متنقلة فنية طافية على سطح 

يف املعيشة على سفينة أن املرء  البحر. ومتثلت املشكلة
يتحتم عليه التعايش مع نوع من اجلاذبية مشوب ابخللل، 
                        ً                     إذ تصبح كلمة "أسفل" مفهوم ا غري يقيين. فقد تسقط 
األجسام ابلسرعة واالجتاه ذاته كما تسقط من أي 
شخص على اليابسة، لكنها مع ذلك قد ال تسقط هنا. 

الطاولة فنشك                    ً       ّ      فإذا شاهد أحد� شيئ ا غري مثب ت على
بثباته يف مكانه. إن احلياة يف البحر مليئة ابملطاطيات 
ْ                   املرنة واخليوط واحلبال والف ر شات الالصقة ابألرضية   َ                       

وهي األشياء اليت تعني على جعل  –واألدراج املغلقة 
احلياة منظمة عند شد أية قوة مفاجئة لألجسام يف 
اجتاهات غري متوقعة. ويدور موضوع حبثي حول 

فقاعات اليت تنتجها موجات االرتطام يف العواصف، ال
ُ      ً                           وهكذا قضيت  شهور ا وأ� أعيش يف البحر حتت ظروف           

فاملرء يتأقلم  –                               ً  ابلغة السوء، لكن أعجبين الوضع كثري ا 
إال أ�ا درس مفيد ملدى تعاملنا مع  –معها بسرعة 

اجلاذبية كأمر مفروغ منه. اعتاد الضابط املسؤول عن 
ى سفن البحث العلمي املتجهة حنو السفينة يف إحد

القطب اجلنويب أن حيمسنا إلجراء التمارين الر�ضية ثالث 
مرات ابألسبوع، فكنا نتجمع يف املخزن الذي هو مساحة 
يف ابطن السفينة السفلي، فنمارس القفز والرفع والوثب 
ملدة ساعة بكل طاعة وانصياع. لعلها التمارين الر�ضية 

مارستها يف حيايت، ألنين ال أعلم  األكثر فاعلية اليت
    ً                                                إطالق ا القوة اليت سأقاومها يف التمرينات. فلعل أول ثالثة 
      ِ                                        متارين م عدة كانت يسرية للغاية ألن السفينة متور حنو 
األسفل مبا يقلل اجلاذبية بفاعلية، وشعرت حبالة نفسية 
جيدة عندما جاءين العقاب مع اقرتاب السفينة إىل 

لت اجلاذبية يف هذه اللحظة إىل حضيض موجة، إذ وص
ُ          ً            ابملائة، وبدأت  أشعر فجأة  كما لو أن  50نسبة أقوى بـ            

على عضالت بطين أن تقاوم أشرطة مطاطية تعمل على 
استداريت أبرضية السفينة... وأية حركة يف هذه اللحظة 
         ً                                      تتضمن قفز ا هي أسوأ من ذلك ألنين مل أعد متأكدة أين 

ك أتيت مشكلة هي األرض ابلضبط. مث بعد ذل
                     ً                      االستحمام حيث نضيع وقت ا مبالحقة تدفق املاء حول 
كبينة االستحمام ألن دوران السفينة جيعل من املستحيل 

   ّ               توق ع مكان سقوطها.

بطبيعة احلال مل يكن مثة خلل ابجلاذبية ذاهتا. فكل شيء 
              ُ                               يف تلك السفينة ي سحب حنو مركز األرض ابلقوة نفسها. 

اجلاذبية فإننا يف احلقيقة نقاوم لكننا عندما نشعر بقوة 
    ً                                             تسارع ا. فإذا كان ما حييط بنا يتسارع من تلقاء نفسه 
كعلبة عمالقة نعيش فيها وتتقاذفها [قوى] الطبيعة، فإن 
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أجسامنا ال تستطيع متييز الفارق بني التسارع اجلذيب وبني 
أي تسارع آخر جيري، وابلتايل حنصل على ما يسمى 

وهي ما نشعر هبا دون االهتمام  5            ّ     "اجلاذبية الفع الة"
مبصدرها. هلذا ال حيدث الشعور الغريب بدخولنا للمصعد 

وذلك عندما يتسارع املصعد  –إال يف بداية حتركه و�ايته 
ً                                       وصوال  إىل سرعته القصوى أو عند اإلبطاء (تسارع     
سالب) قبيل توقفه. وال يستطيع جسمنا أن مييز الفارق 

، 6ارع املنسوب إىل اجلاذبيةبني تسارع املصعد وبني التس
فلذا حنن نواجه "جاذبية فعالة" منقوصة أو زائدة. وميكننا 
خالل جزء من الثانية أن خنترب كيف تكون حياتنا بكوكب 

 آخر ذي حقل جاذبية خمتلف.

حلسن احلظ، فنحن أحرار من هذه التعقيدات معظم 
وقتنا. فاجلاذبية اثبتة ومستمرة وتتوجه حنو مركز األرض، 
ومعىن "أسفل" أنه اجتاه سقوط األجسام، وحىت النبااتت 

 تعرف ذلك.

ِ                                 إن أمي بستانية ف ط نة، وهو ما مكنين عندما ترعرعت أن   َ               
أحظى بفرص عديدة لزراعة البذور وقطع احلشائش الزائدة 
      ّ              ً             ّ      ّ         وأن أجع د أنفي امشئزاز ا من دود البز اق وأقل ب أكوام 

لشتالت أل�ا السماد املخلوط، وأتذكر إعجايب الشديد اب
تعرف بوضوح األعلى من األسفل. فغشاء البذرة تتفتح 
يف أعماق ظلمات الرتبة وتزحف جذور جديدة شاقة 

                                                 
5 effective gravity  ويطلق عليها أيضا apparent

gravity (املرتجم) "أي "اجلاذبية الظاهرية 
إذا تساءلتم يوما عن جوهر النظرية النسبية العامة فإن صلب  6

ُ                     فكرته لن خترج عن هذا اإلدراك. فإن و جد أحد� يف مصعد مغلق                                  
الباب، سواء كان واقفا أو يلعب قذف الكرة أو يؤدي متارين 

عن القوة اليت املعدة، فال ميكنه متييز القوى اليت حيركها اجلاذبية 

                       ّ                       طريقها حنو األسفل فيما تنق ب بتلة �شئة عن مسارها 
حنو األعلى. إبمكانكم رفع شتلة صغرية لألعلى ومالحظة 

ة ترددها أو تنقيبها، فاجلذر مضى مباشرة لألسفل والبتل
ذهبت مباشرة لألعلى. فكيف هلا أن تعرف ذلك؟ عندما 
ُ                       ً       كربت  قليال  أدركت  اإلجابة وهي بسيطة بساطة  تدعو        ً      ُ   
                                        ُ     إىل السرور. لقد ظهر أن يف داخل البذرة خال� ت سمى 

                               ّ     اليت تشبه لعبة كرة ثلج نباتية مصغ رة،  7أكياس التوازن
ٍ                                   وتوجد يف كل  منها حبوب نشا متخصصة كثافتها أكرب           

ة اخللية وتقبع يف قاعها، فتشعر شبكات الربوتني من بقي
مبكا�ا، وكذلك البذرة، اليت ستنمو الحقا لتصبح نبتة، 
وتعرف أي طريق يؤدي حنو األعلى. يف املرة القادمة اليت 
                                              ّ    تزرعون فيها بذرة اقلبوها وفكروا بكرة الثلج املصغ رة 
داخلها مث ازروعها أبية طريقة ترغبون هبا لتنمو ألعلى، 

 ألن النبتة ميكنها حل هذا اللغز.

إن اجلاذبية من األدوات املفيدة والرائعة. وخطوط الشاقول 
رخيصة ودقيقة، ويتيسر النزول إىل  8وموازين التسوية

"األسفل" من كل مكان يف العامل. إال إنه إذا كان كل 
جسم قادر على جذب كل جسم آخر، فماذا عن اجلبل 

ا الذي أراه من مسافة؟ أال جي ً   ذبين حنوه؟ ما هو املميز جد                        
 مبركز الكوكب؟

يسببها تسارع املصعد. أدرك آينيشتاين أن مثة وسيلة للنظر مبا 
تفعله املادة يف الفضاء وهو ما يربهن على أن هاتني القوتني غري 
قابلتني للتمييز أل�ما يف حقيقة األمر أصبحا شيئا واحدا 

 ابلضبط. 
7 Statocytes (قاموس املعاين) "أكياس توازن" 
8 nd spirit levelsPlumb lines a 
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أعشق منظر ساحل البحر لشىت أنواع األسباب (األمواج 
والفقاعات وغروب الشمس ونسائم البحر)، بيد أن أكثر 
ما أعشقه فيها ذلك الشعور العظيم ابلتحرر من خالل 
ُ               احتضان البحر الرحب. حينما عشت  يف كاليفورنيا                              

ا من الشاطئ تشاركت ابلسكن يف بيت ص ً             غري وقريب جد            
ً                 حبيث أمكننا مساع صوت األمواج ليال . كان يوجد شجرة                              
ُ                            برتقال يف احلديقة اخللفية وش رفة ملتابعة سري حركة الدنيا.                          
أما الفخامة الكربى يف �اية يوم مليء ابالنشغاالت فهو 
املشي إىل �اية الطريق واجللوس على صخور متآكلة 

ُ            يط اهلادئ. كنت  طفلة صغرية وملساء والتطلع حنو احمل             
ُ        عندما مارست مثل هذا الشيء يف إنكلرتا، فكنت  أراقب                                         
فقط السمك أو الطيور أو األمواج الكبرية. لكن عند 
ُ         مشاهديت للمحيط من مدينة سان دييغو  ختي لت  الكوكب   ّ                                    
ا ويستحوذ على  ً               يف ذهين. إن احمليط اهلادئ شاسع جد                             

ُ  ستواء. واستطعت    ُُ                           ثـ ل ث حميط دائرة األرض على خط اال              
                                  ّ         وأ� أمعن النظر حنو غروب الشمس أن أختي ل الكرة 
الصخرية العمالقة اليت كنت أعيش عليها، فمنطقة 
أالسكا والقطب الشمايل البعيد على مييين من �حية 
الشمال، وجبال األنديز املمتدة حىت القطب اجلنويب على 
ُ               يساري من �حية اجلنوب. وكدت  أن أصيب نفسي                          

ودوار وأ� أتصور ذلك يف رأسي. وقد طرأ يل ذات بدوخة 
مرة أنين أواجه مباشرة كل تلك األماكن، فكل واحدة 
منها تشدين وأ� أشدها، فكل جزء من كتلة جيذب كل 
جزء من كتلة أخرى. إن اجلاذبية هلي من القوى الضعيفة 

                            ّ             فحىت أصغر األطفال مبقدوره أن يول د قوة تقاوم  –للغاية 
كوكب أبسره. ومع ذلك،  ما زالت كل سحب جاذبية  

ّ                                شدة من هذه الشد ات الضئيلة موجودة، ويعمل عدد ال                

ّ                                حصر له من الشد ات الدقيقة على تعزيز تلك القوة               
 املفردة، أال وهي اجلاذبية اليت نواجهها.

تلك هي اخلطوة اليت اختذها العامل العظيم إسحق نيوتن 
ألصول الر�ضية عندما نشر قانون اجلذب العام يف كتابه ا

الشهري بعنوانه املختصر "األصول"  –للفلسفة الطبيعية 
. وقد برهن، من خالل استخدامه 1687يف سنة  –

للقاعدة اليت تنص على أن قوة التجاذب بني أي جسمني 
           ً                                  تتناسب عكسي ا مع حاصل ضرب املسافة بني مركزيهما، 
على أننا إذا راكمنا قوة سحب كل جزء يف الكوكب فإن 

ً    ري ا من عمليات السحب اجلانبية تلغي بعضها بعض ا، كث                                        ً 
                                       ً     وال ينتج سوى وجود قوة تشد حنو األسفل وموجهة  حنو 
ً                     مركز الكوكب وتتناسب طرد�  مع كتلة األرض وكتلة                         
اجلسم الذي يصري عرضة للسحب. أما اجلبل الذي يبتعد 
                                 ُ        مسافة الضعفني فلن جيذب األجسام إال بر بع معدل 

أمهية األجسام البعيدة يف هذه املعادلة، القوة. وهلذا تقل 
غري أ�ا ما تزال داخلة يف احلسبان. وأثناء جلوسي 
لالستمتاع مبشاهدة غروب الشمس، أتعرض للسحب 
ً                   اجلانيب من �حية الشمال وقليال  من �حية األسفل عن                           
                 ً                          طريق أالسكا وجانبي ا من �حية اجلنوب ابإلضافة إىل 

ً        �حية األسفل قليال  عن طري ق جبال األنديز. لكن               
عمليات السحب من �حييت الشمال واجلنوب تلغي 
ً                                بعضها بعض ا، وال يتبقى سوى عمليات اجلذب حنو          

 األسفل.

على الرغم من أن جبال اهلمال� ودار أوبرا سيدين ومركز 
األرض الداخلي وكثري من احللزو�ت البحرية جتذبنا (يف 

معرفة تلك                            ّ      هذه اللحظة)، إال إنه ال يتعني  علينا
                                    ً                 التفاصيل. فالتعقيدات تنظم نفسها ذاتي ا وترتكنا مع أداة 
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بسيطة، ولكي أتوقع جذب األرض يل فيلزمين فقط أن 
أعرف مدى بعد مسافة مركزها وكتلة الكوكب أبكمله. 
 يكمن مجال نظرية نيوتن يف بساطتها وأ�قتها وفعاليتها.

ابة. على أن من صحيح القول أن تلك القوى تتسم ابلغر 
                                          ً    ً    وقد اعرتى تفسري نيوتن للجاذبية، مع كونه تفسري ا ابرع ا، 
: عدم وجود آلية له. فمن الواضح والصريح     ً      ً                                        عيب ا جوهر� 

دث 9اإلقرار أبن األرض جتذب التفاحة ُ    ، لكن ما الذي حي                
عملية اجلذب ذاهتا؟ فهل هناك خيوط غري مرئية؟ أو 

ل هذه املسألة حال  مرضي ا ً      ً جني ات مثال ؟ مل حت                 ُ      ً حىت ابتكر     ّ     
  ً   عام ا  230آينشتاين النظرية النسبية العامة، لكن خالل الـ

ً           وما بينهما ظل منوذج نيوتن للجاذبية مقبوال  (وما زال                                        
ُ                                                   ي ستخدم على نطاق واسع ليومنا هذا) ألنه يتمتع بفعالية 

 مدهشة.

ال نستطيع رؤية قوى [الطبيعة]، لكن ما من مطبخ إال 
ألننا حباجة إىل شيء وحيتوي على جهاز لقياسها. ذلك 

مهم لعمل الطبخ (ال سيما صنع اخلبز) ال يذكره أي 
كتاب المع لوصفات الطهي، وهو ضرورري ألن 
ّ                                       الكم يات تشك ل أمهية حبد ذاهتا: فعلينا أن نقيس األشياء         ّ    
وأن نفعل ذلك بدقة وحرص. أما العنصر احلاسم وال 
يذكره أحد والذي يسمح بعمل ذلك فهو بسيط: شيء 

يء) حبجم كوكب. حلسن حظ مجيع عشاق كعك (أي ش
اإلكليس والكعكة اإلسفنجية وكعكة شوكوالتة اجلاتوه 

 أننا جنلس فوق مثل هذا الكوكب ابلضبط.

                                                 
نعم، أعلم أن تلك القصة خمتلقة؛ لكن احلقيقة اجللية أ�ا ما  9

 زالت صحيحة. 

حبوزيت دفرت دونت فيه خبط يدي وصفات طهي كثرية 
أضفتها منذ أن كان عمري مثاين أو تسع أعوام، ويطيب 

دمية منذ يل بني احلني واآلخر أن أعود للوصفات الق
طفوليت. أحدها كعكة اجلزر، املكتوبة يف صفحة خمربشة 
ّ                                 من الدفرت ولط ختها السنني، وتبدأ الوصفة بكتابة             

غرام من الطحني. وهكذا  200تعليمات تقتضي توفري 
ا نعد ه كشيء مسل م به، إذ  ّ          ّ          يصنع اخلباز أمر ا ذكي ا جد       ً    ً     ً              
                                ً         يضع بعض الطحني يف وعاء ويقيس مباشرة  كم جتذب 

رض، وهذه وظيفة امليزان. فنحن نضعها يف فجوة منه األ
بني الكوكب الفسيح والوعاء الصغري، ونقيس مستوى 
االنضغاط أو احلشر. واجلذب بني اجلسم وكوكبنا يتناسب 
ً                                                طرد�  مع كتلتيهما، ومبا أن كتلة األرض غري متغرية فيعتمد     
ّ           ذلك اجلذب على كتلة الطحني الذي مر  يف الوعاء                                

 لوحده. 

املوازين الوزن وهو معدل القوة بني الطحني تقيس 
والكوكب، بيد أن الوزن هو جمرد حاصل ضرب كتلة 
الطحني بقوة اجلاذبية الثابتة يف مطاخبنا. فإذا قسنا الوزن 
وعلمنا قوة اجلاذبية فيمكننا استنتاج كتلة الطحني يف 

غرام من الزبدة فنضعها يف  100الوعاء. مث حنتاج إىل 
بح قوة االنضغاط (أو احلشر) نصف ما الوعاء حىت تص

كانت عليه من قبل. إنه أسلوب �جع ورائع وشديد 
البساطة للحصول على مقدار "املادة" اليت حبوزتنا، وهو 
أسلوب يصلح لكل شخص يعيش على هذه األرض. إن 
األجسام الثقيلة ال تصبح ثقيلة إال أل�ا حتتوي على 

وة أكرب. وال شيء "مواد" أكثر وهلذا جتذهبا األرض بق
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ُ                            ثقيل يف الفضاء، ألن ض عف  اجلاذبية املوضعية الشديد                    
مينعها بشكل ملحوظ من سحب األشياء حنوها، اللهم 

ا من كوكب أو جنم. ً                 إذا كان املرء قريب جد                      

بيد أن حقيقة ما تطلعنا عليه تلك املكاييل اخلاصة 
ابملطابخ أن اجلاذبية، وهي القوة العظمى اليت تعمل على 

اسك كوكبنا ونظامنا الشمسي وهتيمن على حياتنا، إمنا مت
هي ضعيفة وهزيلة مبا ال يكاد يتخيله عقل. إن كتلة 

كيلو غرام (أي ستة آالف   X 2410 6األرض يبلغ وز�ا 
مليار مليار طن، ملن يفضل هذه الوحدات) وليست قادرة 
سحب وعائنا املليء ابلطحني سوى بقوة شريط مطاطي 
صغري. وهذا من دواعي السرور، وإال فإن احلياة ستصبح 
ال تطاق. لكن ذلك يضع األمور يف نصاهبا الصحيح 

ً         شيئ ا ما، فكل مرة نلتقط فيها جسم ا فإننا  نقاوم سحب    ً                           
اجلاذبية للكوكب أبسره. أما النظام الشمسي فهو ضخم 
ً     بسبب ضعف اجلاذبية، على أن اجلاذبية متتلك فعال  مسة                                          
كربى متيزها عن مجيع القوى األساسية األخرى أال وهي 
قدرهتا على االمتداد واالنتشار والوصول. قد تبدو ضعيفة 

ض، لكنها ويزداد ضعفها مع ابتعاد� أكثر فأكثر عن األر 
ّ  ما تنفك عن التمدد عرب مسافات الفضاء الشاسعة وشد                                                
                        ً                      الكواكب والشموس واجملرات مع ا. وكل شدة منها تتسم 
ابلضآلة، لكن هذه القوة اهلشة هي ما مينح كوننا بنيانه 

 وتركيبه.

                                            ً   حىت التقاط كعكة اجلزر اجلاهزة يتطلب مع ذلك جمهود ا. 
الطاولة  فعند وضع الكعكة على الطاولة فإن سطح

يدفعها ابجتاه األعلى مبا يكفي إلجياد توازن بعملية 
                                                 

10 saw-see  ت سمى أحيا� لعبة التوازن أو امليزان أو النو اسة    ّ                                         ُ
 (املوسوعة الدولية)

السحب اجلاري بني الكعكة والكوكب. وإذا أرد� 
التقاطها ورفعها فيلزم توفري ذلك القدر من القوة زائد قوة 
                ً                                   إضافية أكثر قليال  مبا جيعل القوة اإلمجالية احملركة للكعكة 

ليها حركة متجهة حنو األعلى. إن حياتنا ال يسيطر ع
وسلوك قوة معينة مبفردها، إمنا مبا هو زائد على نقطة 
ّ                              التساوي، وهذا يبس ط األمور إىل حد بعيد. ميكن حتييد                  
ِ                           القوى اهلائلة إن وض عت مبواجهة قوى هائلة أخرى،                   
وأسهل األماكن اليت تساعد� على أتمل هذه احلال 
                                     ُ      األجسام الصلبة أل�ا حتافظ على شكلها عند ت سحب. 

ً      ً        عد  برج اجلسر يف لندن جسم ا صلب ا ابلفعل.  ُ وي                       ّ   

، ألننا نريد رمبا اإلمساك  ً                        قد تصبح اجلاذبية مزعجة أحيا�                            
بشيء يف اهلواء، لكن ال بد من مقاومة اجلذب املتجهة 
حنو األسفل لنفعل ذلك. وقد يتهشم على األرض كل 
شيء منسكه إن فشلنا يف مقاومة جذب األرض لألشياء. 

ر تدفق املوائع حنو األسفل، وختتلف ومن طبائع األمو 
األشياء ابلنسبة إىل األجسام الصلبة. مث مفهوم حمور 
               ّ                                   االرتكاز جيعلنا حني د فاعلية اجلاذبية من خالل وضع أشياء 

، أما 10ثقيلة يف شطر واحد من لعبة أرجوحة التوازن
ا وبذكاء،  ً           الشطر الثاين الغامض من اللعبة فهو خمفي عمد                                         

ل لذلك من برجي اجلسر البهيني يف وما من منوذج أفض
ُ ّ               لندن. يشرف هذان الربجان، اللذان ش ي دا على جزيرتني                                 
          ٌّ          ُ                            صناعيتني كل  على بعد ث لث املسافة عرب �ر التاميز، على 
لندن من البحر وحيمالن الطريق الذي يصل مشال املدينة 

 جبنوهبا.

https://www.dragoman-journal.org/


Dragoman Journal of Translation Studies                                                      ATI & Garant-Uitgevers nv, Belgium 
Volume 10, Issue 11, June 2020    https://www.dragoman-journal.org    Faisal K. al-Dhafiry 

ISSN:  2295-1210  108 © ATI & Garant 

                                     ّ   يزدحم الرصيف مبا يشبه سريك خمتلط من السي اح 
مريات التصوير احلركي، مع مظاهر أخرى املنهمكني بكا

كسيارات أجرة لندن وابئعي القطع التذكارية وأكشاك 
القهوة وممارسي املشي مع كالهبم واحلافالت يف خلفية 
الصورة. يقطع دليلنا السياحي كل الفوضى ونسري خلفه 
خبطوات قصرية كطابور البط الصغري واملطيع الذي يسري 

يدية يف قاعدة أحد الربجني خلف أمه. فيفتح بوابة حد
                         ً                   مث يرشد� حنو ركن حيث نلج نوع ا من أنواع احلدائق 
                               ً              األنيقة واملصنوعة من الصخور، وفجأة  يعم السكون. 
                                  ُ           يكاد صوت تنفس الصعداء ملن يتبعه أن ي سمع بوضوح 
                     ّ                          لتخلصهم من إطباق السي اح اآلخرين عليهم ووصوهلم إىل 

 ّ          رق مة حناسية مقصدهم غامنني، فإذا هم أمام أزرار م
وعتالت ضخمة وصمامات موثوقة الشد تنتمي لزمن 
هندسة العصر الفيكتوري الصلب. يعرف العامل شكل 
برجي لندن اخلارجي اجلميل واللطيف الذين يظهران 
كقلعتني من قصص اخليال الساحرة، لكننا أتينا إىل هذا 
املكان لنرى ما خيفيه داخله: أال وهو األجزاء الداخلية 

 لة هلذا املبىن األنيق والعظيم.اهلائ

             ً                                   ظلت لندن ميناء  ملا يناهز ألفي عام، واألمر اجلميل يف 
مدينة يقسمها �ر وجود ضفتني للعب هبما، ال جمرد 
ّ    ً     ً       شريط ساحلي واحد. لكن �ر التاميز ي عد  ممر ا سريع ا لكل    ُ                               
ما يطفو فوقه، وهو كذلك عائق ضخم لكل شيء يسري 

غابت على مر القرون، ومع أو يتدحرج. جاءت اجلسور و 
حلول سبعينيات القرن التاسع عشر أخذت املدينة تنادي 
بقوة إلنشاء جسر آخر. غري أن مثة مشكلة اعرتضت 
ذلك: كيف ترضي مالك احلصان والعربة دون قطع 

                                                 
11 counterweight 

الطريق على السفن الطويلة؟ فكان احلل العبقري يف جسر 
 الربج.

 حلزونية تؤدي جتثم السقيفة الصخرية الصغرية فوق سالمل
ً                             إىل األسفل ونزوال  حنو ما يشبه سلسلة من الكهوف               
اللبنية الكبرية غري املرتبة حيث ختتفي داخلها أساسات 
الربج. يشبه هذا املكان خزانة الثياب اليت تؤدي إىل عامل 
�رنيا [كما يف القصة الروائية لألطفال "سجالت 

طفال يف هذه �رنيا"]، سوى أ�ا �رنيا املهندسني ال األ
احلالة. حيتوي "الكهف" األول على مضخات 
ً              هايدروليكية أما التايل له (وهو أكرب قليال ) معظمه مليء                                       
بربميل خشيب عايل وخميف مكون من دورين يعمل 

كأنه بطارية غري كهرابئية. لكن   –كمخزن طاقة مؤقت 
ً   اثلث الكهوف وأضخمها هو ما جئت  خصيص ا       ُ                            

 .11محل املوازنةملشاهدته، إنه حجرة تؤي 

ينشطر املمر الواصل بني اجلسرين إىل نصفني. وتعرب عند 
اجلسر السفن والقوارب مبعدل ألف مرة يف السنة تتوقف 
أثناءها حركة املرور على اجلسر. يرتفع كل شطر من ذلك 
           ّ     ً                             اجلسر، ويتدىل  نزوال  حنو األسفل ذلك الشطر اخلفي على 

يف هذه احلجرة حتت  اجلانب اآلخر من أداة احملور القابعة
ُ                                 اجلسر. نظرت  إىل أعلى اجلانب السفلي من أرجوحة           
ّ         التوازن وسألت  ما الذي يتعلق فوقنا ابلضبط. فسر  دليلنا                                 ُ             
              ً     ً                    ً        املدعو غلني سرور ا ابلغ ا هلذا السؤال ورد جميب ا "مثة يف 

طن من سبائك الرصاص وأجزاء من احلديد  460األعلى 
ً            اخلام." وأردف قائال  "هلا صوت قع قعة متحركة ميكنكم                 

                                  ً     ً          مساعها عندما ينفتح الربج. يضيفون عادة  شيئ ا منها أو 
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يقللون منها عندما يغريون أي شيء على اجلسر وذلك 
                  ً                   ً         حىت تبقى متوازنة متام ا." إننا نقف مباشرة  حتت أكرب 

 يف العامل. 12كيس فوصوليا

فالتوازن هو مفتاح السر، وما من شيء آخر يرفع اجلسر، 
ً  ه تلك احملركات أ�ا جتعله ينحرف قليال  وكل ما تفعل                                – 

فما يوجد على جانب من نقطة حمور االرتكاز يوازنه 
ابلضبط ما يوجد على اجلانب اآلخر. يعين هذا أنه ليس 
ا لتحريكه، فقط مبا  ً                   هناك حاجة سوى لطاقة قليلة جد                             
يكفي لتجاوز احتكاك األمحال. ينتفي وجود اجلاذبية 

األسفل من جهة يوازنه كمشكلة، ألن اجلذب حنو 
ابلضبط جذب حنو األسفل من اجلهة املقابلة. ليس 
بوسعنا التغلب على اجلاذبية لكن بوسعنا توظيفها ضد 
نفسها. إبمكانكم صنع لعبة توازن ضخمة ابحلجم الذي 

ّ                يروق لكم، وكما أقر ها الفيكتوريون.                   

ُ                                               مشيت  ملسافة قليلة بعد اجلولة السياحية على طول النهر     
ُ             ً                       لعت  حويل ألرى جمدد ا اجلسر. لقد تغري منظوري مث تط   

ُ                                 له كلي ا، وأحببت  أن أراه بطريقة مغايرة. مل يتمتع          ً      
الفيكتوريون بكهرابء جاهزة أو أجهزة حاسوب للتحكم 
ابألدوات أو مواد فاخرة جديدة مثل البالستيك واألمسنت 
املقوى غري أ�م كانوا سادة املبادئ الفيز�ئية البسيطة، 

ا مبني ة       ّ وقد أث   ً      ّ   رت يف  بساطة اجلسر أتثري ا عميق ا أل�ا حتديد            ً     ً                ّ    
سنة  120                                ً      على شيء شديد البساطة وما زال صاحل ا بعد 

مذاك دون أن يكاد يبدله أحد. أما ما يتحلى به اجلسر 
من العمارة القوطية احلديثة (وهو التعبري التقين األقرب 
ملسمى قلعة خيالية) فهو كورق اجلدران الذي يغطي 

                                                 
12 beanbag 

ّ                   ً       جوحة توازن عمالقة. لو ق د ر هلم أن يصنعوا جسر ا مثله أر   ُ                     
                 ً          ً                      فآمل أن جيعلوا جزء ا منه شفاف ا لريى كل الناس عبقرية 

 عمله.

مبقدور� مالحظة خدعة تقليل مشاكل اجلاذبية يف كل 
مكان. فعلى سبيل املثال، ختيلوا نقطة حمور ارتكاز ابرتفاع 

طول  مرت فوق مستوى األرض وشطرا أرجوحة توازن 4
ً              أمتار يواز�ن بعضهما بعض ا من اجلانبني،  6كل منهما                        

ال نتحدث هنا عن جسر بل عن "تريانوصور ركس" آكل 
اللحوم الشرس يف عامل العصر الطباشريي. فما ميسك به 
ِ                                            ر جالن قصرياتن مكتنزاتن وتوجد نقطة حمور ارتكازه يف 
ِ                                 ً           و ركيه. أما سبب عدم متضية عمره ساقط ا على وجهه 

أبن رأسه الثقيلة والضخمة مبا فيها أسنانه املفزعة  فيتلخص
يعمل على تواز�ا ذيل عضلي طويل. لكن حياة هذا 
املخلوق الشبيهة أبرجوحة التوازن اليت تسري على قدمني 
تعرتيها مشكلة سافرة، فحىت أكثر ديناصورات (يت  
ً                       ر كس) عزم ا يتعني  عليه أحيا�  تغيري اجتاهه ويبدو أ�ا            ّ       ً      ِ 

 45ئة يف ذلك. جرى تقدير حركة التفافها لـكانت سي
درجة أنه قد يستغرق منها اثنية واحدة أو اثنيتني وهو ما 
جيعلها أبطأ بكثري من ذلك الديناصور الذكي والرشيق 

. ما الذي مبقدوره 13الذي ظهر يف فيلم احلديقة اجلوراسية
احلد من ديناصور قوي وضخم مبثل هذه الطريقة؟ وعند 

 رب األكيد...الفيز�ء اخل

جيلب العبو التزجل على اجلليد مميزات عديدة لرياها العامل  
كاجلماليات والرونق والذهول ملا يستطيع اجلسم البشري 
فعله. لكن إذا كنتم تتمشون مع فيز�ئيني يفسرون الظواهر 

13 Jurassic Park  وأخرجه  1993فيلم أمريكي من انتاج
 املخرج الشهري ستيفن سبيلبريغ. (املرتجم)
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                  ُ                              يف معظم األحيان فقد ي غفر لكم التفكري أن جل ما يقوم 
ار أن مد ذراعيه جيعله به العب التزجل على اجلليد إظه

                                ً                  يدور أبطأ مما لو ثنامها أو ضمهما مع ا. إنه مثال مفيد 
               ً                               ألن اجلليد خيلو نوع ا ما من االحتكاك، وحال أن يدور 
فوقه فسيكتسب "كمية" اثبتة من الدوران، وما من شيء 
يبطئه. فيصبح من املثري لالهتمام أن نعلم أن الالعبني 

ون كذلك سرعتهم. لقد عند تغيريهم ألشكاهلم فهم يغري 
       ً                                      ظهر جلي ا أن األجسام كلما ابتعدت عن حمور دورا�ا 
فعليها أن تنتقل مسافة أكرب يف كل دورة، وابلتايل 

املتاح. لو مد  14تستحوذ على كمية أكرب من "الدوران"
أحد� ذراعيه فسيصبحان أبعد عن حمورمها، وتقل سرعة 

ً     االستدارة لتعويض ذلك، وهنا تكمن أساس ا مش كلة                                   
               ِ                               ديناصور الـ(يت ر كس) فهو قادر فقط على توليد قوة 

برجليه، وبسبب امتداد   15التفاف كبرية ("عزم التدوير")
رأسه وذيله الضخمان، إذا شبهنامها بذراعني مسينتني 
وثقيلتني وذات حراشف ملتزجل على اجلليد، فليس بوسعه 
[أي الديناصور] سوى االستدارة ببطء. وسيمسي أي 

يي رشيق (مثل أي أحد من أسالفنا القدماء حيوان ثد
ا) أبمان أكثر حال أن يستوعب هذه احلقيقة. ً                                       جد    

                                         ً        تفسر هذه الفكرة كذلك سبب مد ذراعينا جانبي ا عندما 
ُ         نعتقد أننا على وشك السقوط. فلو وقفت  منتصبة                                    
ّ   وبدأت السقوط �حية مييين، فسأستدير حول كاحلي .                                          

ً           ولو مددت  ذراعي خارج ا أو �حية             ُ األعلى قبل أن أبدأ        
يف السقوط فلن حتركين قوة االحنراف ذاهتا ملسافة حمددة 
ّ                                      فيتوفر لدي  وقت كثري لعمل التعديالت الالزمة للبقاء           

                                                 
ّ           الزخم الزاوي ، لألصوليني. 14             
15 torque 

واقفة. هلذا السبب يقوم يف معظم األحيان العبو اجلمباز 
فهذا يزيد من قصورهم الذايت  –               ً  مبد أذرعتهم أفقي ا 

ا من الوقت لتصحيح أ ً                    ليكسبوا مزيد  وضاعهم اجلسمانية            
ا. ويساعد� مد أذرعتنا أيض ا جبعلنا  ً         قبل أن يسقطوا بعيد                           ً                  
نلف برفعها أو خفضها، وهو يساعد� كذلك على 

 التوازن.

أصبحت مار� سبيلتريينا املرأة الوحيدة اليت تعرب شالالت 
. توجد هلا 1876نياغرا على احلبل املشدود يف سنة 
املسافة بتوازن هادئ  صورة فوتوغرافية تقطع فيها منتصف

ومتشي وقد ربطت بقدميها سليت خوخ (حىت يزداد 
التشويق). لكن الدعامة األوضح يف الصورة هي تلك 
العارضة األفقية الطويلة اليت حتملها كأفضل معني لعمل 
التوازن. لن ميتد الذراعان إال ملسافتيهما احملدودة، يف حني 

هلا فضل كبري  أن هذه العارضة اليت حتل حمل الذراعني
. فلو بدأت تفقد 16بقدرة مار� املذهلة على السيطرة

تواز�ا فلن حيصل ذلك إال ببطء شديد، ألن املسافة بني 
طريف العارضة تعين أن لعزم التدوير ذاته أتثري قليل. ما 
شغل ابل مار� هو خشية الوقوع على جانب من 
ا                                              ً اجلانبني، لكن العارضة الطويلة ستجعل من الصعب جد  

ً                                     عليها أيض ا االلتفاف من اليسار إىل اليمني. وهكذا          
                     ِ                     كانت حال ديناصور (يت ر كس)، فاجلانب الفيز�ئي 
ٍ                           نفسه الذي كان أفضل واق  ملار� من السقوط من ارتفاع                       

  ً                                    مرت ا واهلالك احملقق يف املاء اجلارف هو ما جعل  50
مليون  70                        ِ        كذلك من املستحيل على (يت ر كس) قبل 

 اجتاهه بسرعة.          ّ سنة أن يغري  

جنحت بعد ذلك ابلعبور ويديها وقدميها مصفدتني، وكذلك  16
 وهي معصوبة العينني. 
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إن سحب اجلاذبية لألجسام الصلبة مفهوم مألوف 
لسبب ابرز مفاده أننا أجسام صلبة تغدو عرضة 
للسحب. لكن إىل جوار األجسام الصلبة هناك املوائع 

فاهلواء واملاء ينتقالن من مكان إىل مكان  –املتدفقة 
كاستجابة للقوة اليت تؤثر فيهما. أعتقد أن من املآسي 

                      ّ                     أننا ال نرى السوائل تغري  مكا�ا كما نرى بوضوح الكربى 
تساقط أوراق الشجر أو ارتفاع اجلسور. تواجه السوائل 
                      ّ                        القوى ذاهتا لكنها غري مقي دة ابلتمسك بشكلها عينه، 
ً                 فيصبح لذلك عامل حركة السوائل مجيال : فهو عامل منساب                                

 وذو دوامات ومتعرج ومفاجئ ويوجد يف كل مكان.

األمر اللطيف حول الفقاعات أ�ا منتشرة يف كل مكان، 
ُ                                          وأنظر  هلا كاألبطال اجملهولني يف العامل الفيز�ئي، فهي      
تتشكل وتفرقع يف كل غالية وكعكة، ويف املفاعالت 
البيولوجية واحلمامات، وتقوم بكل أنواع األعمال املفيدة 
                   ً                            يف حني أن وجودها غالب ا ما مير مرور الكرام. وهي من 
                      ً                          ً    املظاهر املألوفة لنا كثري ا إىل الدرجة اليت جتعلنا غالب ا ال 
ً                            نالحظها. وج هت  سؤاال  قبل بضع أعوام إىل جماميع من       ُ   ّ          
التالميذ تبلغ أعمارهم من اخلامسة وحىت الثامنة عن 
أماكن العثور على الفقاعات، فأجابوين مجيعهم بسرور 

ك بردود مثل املشروابت الغازية واحلمامات وأحواض مس
الزينة. لكن آخر جمموعة يف ذلك اليوم أصاهبا اإلرهاق 
وقد قابلوا تشجيعي املرح بصمت مطبق ونظرات جوفاء. 
وبعد حلظات توقف طويلة وكثري من اللخبطة، رفع 
أحدهم يده وعمره ستة أعوام وال يبدو عليه االهتمام، 
فقلت له اببتهاج "إذن، أين جتد الفقاعات؟" فحدق 

ّ          هل جيب علي  أن أحدق ’ظرة معناها الصيب بوجهي بن         
                                                 

17 Janthina Janthina 

فجهر بعلو صوته "يف اجلنب... وخماط األنف." مل ’ بقوة
يكن بوسعي ختطئة منطقه، مع أنه مل يسبق يل تصور 
             ً                               ذلك يف االثنني مع ا، وبدا على أية حال أن خربته يف 
رج الفقاعات فاقت خربيت يف ذلك. لكن  ُ                                 املخاط الذي خي             

قل ابلنسبة إىل فصيل من يشكل املخاط الفقاعي على األ
          ً                                    ً   احليوا�ت سر ا ملفتاح أسلوب حياة أبسرها.  فلنتعرف مع ا 
على احللزون البحري البنفسجي اللون، "جانثينا 

 .17جانثينا"

                                  ً           تندفع احللزو�ت اليت تعيش يف البحر عموم ا من مكان 
آلخر يف قاع احمليط أو على الصخور. لو قام أحد� 

صخرة شاطئية ومحله  ابلتقاط حلزون من مكانه على
�حية املاء وتركه، سرياه يغرق. كان العامل اليو�ين القدمي 
أرمخيديس (صاحب الصرخة الشهرية "وجدهتا") أول من 
استنبط املبدأ الذي حيدد مىت تطفو األجسام ومىت تغرق. 
ّ                              ولعل اهتمامه انصب  على السفن، غري أن املبدأ ذاته                  

ل األجسام األخرى ينطبق على احللزو�ت واحليتان وك
املنغمرة أو شبه املنغمرة يف أي مائع. فاستنبط أرمخيديس 
أن مثة منافسة حقيقية بني اجلسم املنغمر (وهو احللزون 
                        ُ                      يف هذه احلالة) واملاء الذي ي فرتض وجوده هناك إذا مل 
ذب احللزون واملاء من حوله مع ا إىل  ُ                          ً      يوجد احللزون. وجي                

املاء سائل فتتحرك األسفل حنو مركز األرض، وألن 
األشياء فيه بسهولة كبرية. وتتناسب جاذبية السحب 

ً           على أي جسم تناسب ا طرد�  مع كتلته  إي أننا إذا  –                ً     
ضاعفنا كتلة احللزون فسنضاعف كذلك السحب الواقع 
ً         عليه. على أن املاء من حوله يصبح عرضة أيض ا للجذب                                        

ون �حية األسفل، وإذا ازداد جذب املاء، سيضطر احللز 
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للطفو �حية األعلى ليتوفر جمال أكثر للماء حتته. وقد 
نص مبدأ أرمخيديس، لسوء حظ الكائن الرخوي، أن مثة 
دفع علوي على احللزون يساوي وزن املاء الذي أزاحه 
جسم احللزون. هكذا تعمل قوة الطفو، وما من جسم 
                                         ً          ينغمر يف املاء إال وقد واجهها. وهذا يعين عملي ا أنه إذا 

احللزون ميتلك كتلة أكرب من املاء الذي ميأل شكل كان 
الفراغ الذي أزاحه احللزون، فستكون له الغلبة مبعركة 
اجلاذبية ويهبط لألسفل. أما إذا كان للحلزون كتلة أقل 
(وابلتايل كثافة أقل)، فسيتغلب املاء مبعركة السحب حنو 
األسفل ويطفو بذلك احللزون. معظم احللزو�ت البحرية 

 كثافة أكثر من كثافة ماء البحر، فتهبط هلذا السبب.  هلا

ظلت احللزو�ت البحرية على حاهلا يف معظم اترخيها هتبط 
هبذه الطريقة. لكن يف نقطة معينة من املاضي عاىن أحد 
احللزو�ت "الطبيعية"من يوم سيء فعلق داخل أوعية 
بيضه فقاعات هوائية. اجلانب الذكي بشأن الطفو أن ما 

ّ  يشك ل أمهية فيها هو متوسط كثافة اجلسم فقط، وما من    
ٍ                                         داع  لتغيري كتلة اجلسم، بل ميكن فحسب تغيري احلجم    

                     ً         وفقاعات اهلواء حتتل حجوم ا كبرية.  –الذي حيتله 
احنبست ذات يوم فقاعات هواء حلزون واحنرف توازنه 
                                       ً       حنو الطريق اخلطأ، فرحل أول حلزون حبري عابر ا املاء 

                    ّ         شمس، فانفتح الباب خلز ان أطعمة لينجرف حنو ضوء ال
شاسع على سطح البحر... لكن احللزون لوحده هو 
القادر على تضخيم نفسه؛ وهكذا أخذ التطور يعمل 

 عمله.

أصبح حلزون جانثينا جانثينا ، سليل أوىل احللزو�ت 
                       ً                            ً   التائهة يف الفضاء، مألوف ا يف حميطات العامل الدافئة حالي ا. 

اق فهو املخاط السري للحلزون                       ّ أما اللون البنفسجي الرب  

وهو النوع نفسه من أنواع املواد اللزجة والغروية اليت جندها 
يف الصباح الباكر على احلجارة يف احلديقة، وتستخدم 
قدمها العضلية لطي املخاط وحبس اهلواء من الغالف 
                                             ً     اجلوي. وهي تبين لنفسها عوامات فقاعية كبرية وغالب ا ما 

ذاهتا لتضمن أن كثافتها اإلمجالية تكون أكرب منها هي 
ً                                          أقل دائم ا من ماء البحر الذي توجد فيه. ولذلك جندها         
ً                          دائم ا عندما تطفو مقلوبة رأس ا على عقب (عوامة الفقاعة                         ً    
يف األعلى، والقوقعة يف األسفل) ومرتبصة بقنديل حبر 
عابر بقرهبا. فإذا رأيتم قوقعة حلزون بنفسجي على 

 الشاطئ، فلعله أحدها.

ا ملا يوجد  ً           ميكن للطفو أن يقدم لنا مؤشر ا سريع ا ومفيد         ً     ً                          
داخل جسم حمكم اإلغالق. فعلى سبيل املثال، لو أخذ� 
علبيت مشروابت غازية متطابقتني يف احلجم، إحدامها علبة 
محية قليلة السكر واألخرى كاملة السكر، فسنرى علبة 
 احلمية تطفو  يف املاء العذب واألخرى تغرق. العلبتان

هلما احلجم نفسه حيث إن االختالف ينحصر فقط 
ابلسكر الكثيف داخلهما. والعلبة الغازية القياسية ذات 

غرام من  50-35ملليلرت يوجد بداخلها  330الـ
السكر، وهلذه الكتلة الزائدة أمهيتها الفارقة إذ جتعل إمجايل 
العلبة أعلى كثافة من املاء. وهذا يعين أ�ا تغلبت على 

 معركة اجلاذبية، فهي لذلك تغرق. أما كتلة املادة املاء يف
السكرية يف علبة احلمية فهي ضئيلة للغاية ومتتلئ فقط 
ابملاء واهلواء، فتطفو. ومن األمثلة املفيدة األخرى البيضة 
                                 ً                     النيئة. فالبيضة الطازجة أعلى كثافة  من املاء ولذلك تغرق 

ُ     وتقبع مسطحة يف املاء البارد. لكن إذا و ضعت  يف الثالجة                                    
                                 ً              لبضع أ�م فستمسي عرضة للجفاف تدرجيي ا ويتسرب املاء 
من القشرة وتتسلل جزيئات اهلواء لداخل جيب يف 
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الطرف الداخلي ملأل الفراغ. والبيضة اليت يبلغ عمرها 
أسبوع ستغرق لكنها ستقف على الطرف املدبب (ليصبح 
اهلواء اإلضايف أقرب إىل السطح). فإذا طفت البيضة 

فال  –لها فهذا أل�ا موجودة منذ مدة طويلة أبكم
 تتناولو�ا على اإلفطار.

بطبيعة احلال، إذا استطعنا السيطرة على كمية اهلواء الذي 
حنمله معنا ومقدار احلجم الذي �خذه، فيمكننا اختيار 
ُ                 ما إذا نطفو أو نغرق. عندما بدأت  دراسيت للفقاعات                                

ُ           أتذكر عثوري على ورقة ك تبت يف سنة  تذكر  1962                     
ّ   جازمة : "أن نشوء الفقاعات ال حيدث من تكس ر                                  ً    
املوجات فحسب، وإمنا كذلك من خالل املواد املتحللة 
وجتشؤ األمساك وغاز امليثان من قاع البحر." جتشؤ 
ً                             األمساك؟ بدا يل واضح ا أن هذه الورقة كتبها من هو                  
مراتح على كرسي وثري من اجللد ورمبا من أعماق �دي 

ب إىل زجاجة الشراب من العامل الواقعي. وأقر  18لندن
                                    ّ            ظننت أ�ا فكرة مغلوطة مضحكة، هذا ما رد دته لنفسي. 
وبعد ثالثة سنني من ذلك وبينما كنت أعمل حتت 
                                     ُّ         أعماق املاء قبالة جزيرة كوراساو، التفت  ألرى مسكة 

مرت) تسبح قريبة  1,5طربون ضخمة (طوهلا يقرتب من 
اشيمها. أ� من قلت من كتفي وتتجشأ بغزارة من خي

                              ً                   ذلك هذه املرة... واحلقيقة أن كثري ا من األمساك العظمية 

                                                 
هو �دي ليس له وجود صريح، لكن بعض املصارف أسسته  18

ل الستالم ديو�ا املرتتبة على بعض الدول املدينة. كان أول كح
 حلل مشكلة ديون زائري. املرتجم) 1976ظهور له سنة 

19 bladder Swim  .أو مثانة السباحة أو املثانة اهلوائية
 (املرتجم)

عندما تطورت هذه املثا�ت الغازية، وفرت ميزة تطورية هائلة  20
ابلعمق ذاته. لكنها أصبحت يف  بتقليل الطاقة الضرورية للبقاء

تساعدها  19      ً           ُ                    هلا فعال  جيب هوائي ي عرف ابسم مثانة الغاز
على التحكم ابلطفو. إذا استطعنا احملافظة على كثافتنا 
لتتساوى ابلضبط مع ما حييط بنا، فسنبقى يف حالة توازن 

طربون غري معتادة (فالطربون وثبات. إن مثانة غاز مسك ال
منوذج �در من األمساك اليت تتنفس اهلواء مباشرة كما 
تستخرج األكسجني عرب خياشيمها)، لكن علي أن 
ً                           أعرتف أن السمك فعال  يتجشأ. على أنين مازلت على                  
                          ً        ً        موقفي من أن هذا ال يعد إسهام ا ملحوظ ا يف عدد 

 20الفقاعات يف احمليطات.

على اجلسم الذي يكون عرضة  تعتمد نتائج اجلاذبية
للسحب. فجسر الربج جسم صلب، ولذلك ميكن 
ً   للجاذبية تغيري مركز اجلسر وليس شكله. واحللزون أيض ا                                               
جسم صلب، ويتحرك عرب مياه احمليط فيستطيع التدفق 
من حوهلا ليتأقلم. لكن الغازات قادرة على التدفق كذلك 

والغازات  (تفسر قدرهتا على التدفق سبب تسمية السوائل
ً      ). وميكن لألجسام الصلبة أيض ا أن Fluids ً          مع ا ابملوائع                          

تتحرك عرب الغازات مع اتباعها لسحب اجلاذبية: تصعد 
ابلو�ت اهليليوم للحفالت ومنطاد زيبلني للسبب ذاته 
الذي يصعد من خالله احللزون ذي املخاط. فهي ختوض 

 ة.معركة اجلاذبية مع املوائع من حوهلا وختسر املعرك

السنني األخرية مثلبة خطرية، ألن هذه املثا�ت الغازية ال يصعب 
كشفها ابستخدام أجهزة السمعيات. وأحد أبرز التقنيات اليت 
سهلت عمليات الصيد اجلائر يف حبور� هو جهاز "حمدد مواقع 
األمساك" وهو جهاز صويت يضبط لتحديد مواقع فقاعات اهلواء 

يرشد ابلتايل إىل األمساك. فيمكن مطاردة أسراب السمك و 
 وحصدها مجيعا، فقط لوجود فقاعات هواء تدل على مكا�ا.
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يرتتب على ذلك أن قوة اجلاذبية قد تتسبب يف عدم 
استقرار األجسام، وهو ما يعين على وجه العموم أن مثة 
قوى غري متوازنة وأن األجسام سترتاوح بال ثبات إىل أن 
يستعاد التوازن من جديد. إن أصبح جسم ما غري مستقر 
ً               فسينقلب على وجهه أو يسقط أرض ا، وسيتدفق أي                             

حييط به إلفساح اجملال للحركة. لكن ماذا سائل أو غاز 
ً   حيدث عندما يكون ذلك الشيء غري املستقر ليس جسم ا                                           

    ً                            صلب ا مثل البالون بل املائع نفسه؟

ً  إذا أشعلنا ثقااب  وقمنا بتوليع فتيل مشعة، فسنرى انسيااب                                       ً               
       ّ                                           لغاز بر اق وساخن. وقد ألقى توقد الشموع استمر لقرون 

ّ  ون والتالميذ والعشاق. ت عد               ُّ            عديدة على الن ساخ واملتآمر    ُ                     
مادة الشمع من أنواع الوقود الناعمة واملتواضعة مما جيعل 
ّ                                          ّ   من حتو هلا عملية تتسم ابملفاجآت املتزايدة. لكن كل توق د      
من هذه الشعالت الصفراء املألوفة إمنا هو يف حقيقته 
أشبه ابلفرن الصغري وله من القوة العاتية ما يكفي لتحطيم 

ً                                  ٌّ يم ا وتكوين قطع أملاس ضئيلة احلجم، وكل  اجلزيئات حتط  
         ُ            منها تنحت ها اجلاذبية.

           ِ                                    يف حال أن يشع ل املرء الفتيل، تصهر احلرارة الشمع يف 
ّ   الفتيل وكذلك الشمع القريب منها، وأول عملية حتو ل                                              
ستكون حنو احلالة السائلة. والشموع املعدنية من 

ية اهليدروكربونيات، وهي جزيئات متسلسلة طويلة ببن
ذرة. وال  30إىل  20أساسية كربونية ميتد طوهلا من 

ً      متنحها احلرارة الطاقة فقط لتنزلق على بعضها بعض ا مبا                                             
يشبه كومة من الثعابني (وهو الشكل الذي تبدو عليه إذا 
                                               ً   نظر� للجزيئات)، فبعضها ينال طاقة كافية ليفلت متام ا 
ّ           ولينجرف خارج الفتيل ويبتعد عنه. يتشك ل عمود من                                     

ساخنة إىل درجة أ�ا تدفع  –الوقود الغازي الساخن 

ً             بعنف اهلواء احمليط هبا وشاغال حجم ا ضخم ا لعدد قليل       ً                            
    ً                                        نسبي ا من اجلزيئات. اجلزيئات متشاهبة ولذلك يكون 
ً           السحب اجلذيب الواقع عليها متشاهب ا أيض ا يف جممله،      ً                             
ا أكرب فتنخفض ابلتايل جاذبية  ً                           لكنها اآلن حتتل حجم                  

 ل سنتمرت مكعب.السحب لك

يتحتم على هذا الغاز الساخن أن يرتفع ألن مثة هواء 
مكثف ابرد حياول االنزالق حتته، على غرار ذلك احللزون 
                            ُ                  املخاطي ذي الفقاعات يف البحر. ي دفع اهلواء الساخن 
                       ً                    فوق مدخنة غري مرئية خمتلط ا بطريقه مع األكسجني. 

أن يبعد ويتشقق الوقود وحيرتق يف األكسجني حىت قبل 
أحد� الثقاب عن الشمعة، مما يزيد من سخونة الغاز 
أكثر فأكثر. إ�ا األجزاء الزرقاء من اللهب اليت تصل إىل 

درجة مئوية. يتفاقم هذا  1400درجة حرارة مذهلة تبلغ 
الينبوع (احلراري) الذي أشعلناه إثر اندفاع اهلواء الساخن 

ن األسفل ألن حنو األعلى بسرعة متزايدة، ويتم تغذيته م
الفتيل يعمل كإسفنجة رفيعة وطويلة متتص جزيئات 

 الشمع األخرى اليت صهرها الفرن.

                         ً   ً                     بيد أن الوقود ال حيرتق احرتاق ا اتم ا، ولو كان حيرتق لظلت 
الشعلة زرقاء وأصبحت الشموع غري مفيدة كمصادر 
للضوء. ومع تشتيت احلرارة وتضييقها على سلسلة 

بعض الفتات املتبقي غري حمرتق اجلزيئات الطويلة يظل 
لعدم وجود ما يكفي من األكسجني ليدور حوهلا. 
ُ       َ                         فيحمل التدفق  السخام ، أال وهو بقع من صغرية من             
الكربون، حنو األعلى ويسخن. هذا هو مصدر الضوء 
األصفر املريح الذي يشع مع بلوغ السخام إىل درجة 

مئوية. فضوء الشمعة ليس سوى �تج  1000حرارة 
نوي للحرارة الشديدة، وهذا الضوء ليس سوى وهج اث
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لفحم ساخن مصغر حيرتق. وتتسم هذه اجلسيمات 
الكربونية الضئيلة ابحلرارة الشديدة إىل احلد الذي جيعل 
الطاقة االحتياطية على شكل ضوء تنسكب منها لتخرج 
حنو ما حييط هبا. لقد اكتشف العلماء أن دوامة الشمعة 

(املادة  21   ً                 سخام ا على شكل غرافيت اهلائلة ال تنتج فقط
اليت نعتقد أ�ا كربون أسود)، بل تنتج كذلك كميات 
شك لة إدهاش ا عند احتاد ذرات 

 
ً                 ضئيلة ألكثر الرتكيبات امل         ّ  
ُ
                      

كربونية   23وأ�بيب �نوية 22الكربون: مثل كرات ابكي
وقطع من األملاس. وقد جرى تقدير أن متوسط شعلة 

يف كل  24أملاس دقيقةمليون حبيبة  1,5الشمعة تنتج 
 اثنية.

ً       ً                              تعد  الشمعة مثاال  منوذجي ا على عملية إعادة تنظيم املائع              ّ   
لنفسه لالستجابة للجاذبية. فالوقود احلراري الساخن 
ً       يتصاعد بسرعة مع دفع اهلواء البارد من حتت مكو�  تيار                                            

متواصل. لو اطفأ� الشمعة سيحافظ  25محل حراري
ن واالنسياب حنو أعلى عمود الوقود الغازي على السر�

الشمعة لبضع ثوان، ولو أنزلنا عود الثقاب من األعلى 
فسنرى الشعلة تقفز حنو الفتيل مع إعادة اشتعال 

 26العمود.

تعني مثل هذه التيارات للحمل احلراري على تدوير الطاقة 
ومشاركتها ألي سائل يصبح عرضة للتسخني من 

                                                 
21 Graphite (املوسوعة الدولية) .أو األ س ر ب أو األسروب                               ُ  ْ  ُ      
22 buckyballs 
23 nanotubes 
24 nanodiamonds 
25 convection current 
العامل التجرييب الشهري مايكل فاراداي،  1826أسس يف سنة  26

الذي ينسب له اكتشافات علمية عملية عديدة، سلسلة حلقات 
نقاشية موجهة لألطفال يف املؤسسة امللكية يف لندن وما زالت 

كثرية مثل األسفل. هذا ما يفسر فعالية عمل أدوات  
ّ                                       سخ ا�ت صهريج السمك والسخان حتت األرض وقدور   
املواقد، فما من أداة من هذه األدوات ستقرتب من 
فعاليتها دون وجود اجلاذبية. عندما نقول "تتصاعد 
                       ً                             احلرارة" فهذا غري دقيق متام ا، بل األحرى أن املوائع األبرد 
 هتبط إثر رجحان كفتها يف معركة اجلاذبية. لكن ال أحد

 يشكرك على هذه اإلشارة.

إن حالة الطفو ال تشكل أمهية فقط لبالو�ت اهلواء 
الساخن واحللزو�ت وأضواء الشمواع الرومانسية يف 
العشاء. فاحمليطات واحملركات الضخمة يف كوكبنا تتلقى 
أوامرها الصارمة من اجلاذبية مثلها يف ذلك مثل كل شيء 

َ      اء الذي مل ير  ضوء آخر. ال تتسم األعماق ابلسكون، فامل            
الشمس منذ قرون يتدفق عرب الكوكب ومن حوله ليعود 
يف رحلة طويلة وبطيئة إىل النهار. لكن قبل النظر إىل 
األعماق علينا النظر إىل األعلى. ففي املرة القادمة اليت 
 ، ٍ   ترون هبا ملعا�  صغري ا يتحرك عالي ا يف السماء بيوم صاف                    ً            ً     ً            

التطواف، حاولوا تقدير كطائرة مسافرين على ارتفاع 
            ً           كيلومرت تقريب ا. مث ختيلوا   10مدى االرتفاع الذي تطري به: 

أنفسكم تقفون على أعمق جزء من قاع احمليط، أال وهو 

جارية ليومنا هذا ابسم حماضرات أعياد امليالد للمؤسسة امللكية. 
وضمن مسامهاته سلسلة من ست حماضرات بعنوان "التاريخ 

معة"، �قش فيها علم الشمعة ومبينا كثريا من الكيميائي لش
املبادئ العلمية اليت= =هلا تطبيقات أخرى يف العامل. أجزم أنه 
                                                      ً  سيصعق ملعرفة وجود حبيبات األملاس الدقيقة (�نو أملاس) وغالب ا 
ما سيشعر ابلسرور أن الشمعة البسيطة ما زالت تكتنز كثريا من 

 األسرار.
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، إذ ستصبح املسافة لسطح البحر 27أسفل خندق مار��
. 28ذات املسافة اليت بيننا وبني الطائرة اليت كنا ننظر إليها

كيلومرت، وهو أقل   4ت يبلغ فحىت متوسط عمق احمليطا
من نصف املسافة لتلك الطائرة. وتغطي احمليطات ما 

 ابملائة من سطح األرض، فثمة ماء كثري هناك. 70نسبته 

وما خيتبئ حتت هذه الظلمات العميقة منط مألوف لنا. 
فاآللية اليت تسبب تراقص الزبيب يف قنينة الليمو�ضة هي 

الشاسعة يف انتقاهلا ذاهتا اليت تدفع حميطات األرض 
البطيء حول الكوكب. املقياس خمتلف والنتائج هي 
األهم، لكن املبدأ هو ذاته ابلضبط. إن زرقة كوكبنا األزرق 

 يف حالة حركة.

لكن ملاذا يتحرك؟ لقد أمضت احمليطات ماليني السنني 
ّ                                      وهي تعد ل من وضعها، وقد بلغت ابلتأكيد ما وصلت        

            ّ           مثة عامالن يقل بان من هذا إليه حبلول الوقت الراهن. و 
الوعاء الضخم: احلرارة وامللوحة. فتتمثل أمهيتهما يف أ�ما 
يؤثران يف الكثافة، واملادة املائعة ذات املناطق خمتلفة 
الكثافة ستتدفق لتعدل وضعها، يف الوقت الذي تقع فيه 
                      ً                         معركة اجلاذبية. نعلم مجيع ا أن احمليط ماحل لكنين أشعر 

رة أمعن التفكري يف كمية امللح فيه. ابلذهول يف كل م
                             ً               وجلعل حوض ماء استحمام منزيل ماحل ا مثل ماء احمليط 

كيلوغرام من امللح،  أي ملء   10فعلينا أن نضيف عليه 
دلو كامل، فقط حلوض ماء استحمام واحد! ال تتساوى 

 3,1فهي ترتاوح من نسبة  –نسبة امللوحة يف كل احمليط 

                                                 
27 marianas trench يف غرب احمليط اهلادئ وشرق  الواقع

جزر مر�� الشمالية واملطل من مسافة بعيدة على سواحل الياابن 
 والصني. (املرتجم)

ختالف قد تبدو ضئيلة إال ، ومع أن نسبة اال3,8إىل 
ّ                                         أ�ا تشك ل أمهية فارقة. ومثلما إضافة السكر يف شراب        
غازي جيعله أكثف، فإن الكمية الضخمة من امللح جتعل 
من ماء البحر أكثف من املاء العذب. أما املاء البارد 
فأكثف من املاء الدافئ، وتتفاوت درجة حرارة احمليطات 

درجة مئوية  30إىل  من درجة صفر مئوية قرب القطبني
قرب خط االستواء. إذن فاملاء املاحل والبارد يهبط واملاء 
األدفأ واألعذب يصعد. ويعمل هذا املبدأ البسيط على 
انتقال ماء البحار حول الكوكب. وقد يستغرق الزمن 
آالف السنني قبل أن تعود كمية قليلة من املاء إىل النقطة 

 نفسها اليت كانت عليها مرة أخرى.

إثر استيالء  29ميسي املاء عرضة للربودة يف مشال األطلسي
ّ   الر�ح على احلرارة. وحيث يتجمد سطح البحر ليكو ن                                            
ّ                                 اجلليد البحري، يتكو ن معظم اجلليد اجلديد من املاء فقط؛                   
          ُ                                 ً       أما امللح في رتك يف اخللف. وجتعل هااتن العمليتان مع ا ماء 

دأ ابهلبوط البحر أبرد وأكثف وأكثر ملوحة، وابلتايل يب
ُ   ً                                                    م زحي ا املاء األقل كثافة من طريقه إثر تلبيته لنداء اجلاذبية 
           ً                                       فيجد له طريق ا حنو عمق البحر. ومع انزالقه البطيء على 
طول قاع البحر يؤدي وجود الود�ن البحرية إىل انشقاقه 
                                   ً               وتفرعه وتعمل األخاديد على اعرتاضه، متام ا كالنهر. ومن 

سفل على طول قاع احمليط مشال األطلسي يتدفق حنو األ
مبعدل بضع سنتمرتات يف الثانية، وبعد ألف سنة ابلتمام 
والكمال يصل إىل عائقه األول، أال وهو القطب 

مرت،  10000يبلغ ارتفاع التطواف لطائرة جتارية ما يقرب من  28
، وهو Challenger Deepفيما يبلغ عمق "التحدي العميق" 

 مرت. 10994أعمق نقطة يف خندق مار�� مسافة 
 وأيضا قريبا من سواحل القطب الشمايل. 29
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الشمايل. وإثر عدم قدرته على مواصلة الزحف حنو 
                ً                                اجلنوب، يتحول شرق ا حلظة التقائه ابحمليط اجلنويب. ويعمل 

ي مائي عظيم هذا احمليط، الذي يشبه مفرتق طرق دائر 
                                            ً   يف أسفل الكوكب، يعمل على ربط كل مياه البحار مع ا 
على الكوكب أل�ا تندمج يف طريقها حول القارة البيضاء 
مع احلافة السفلية حمليطات األطلسي واهلندي واهلادئ. 
                         ً                 وميضي تدفق املاء الشاسع زاحف ا من مشال األطلسي 

ّ      ومستدير ا حول القطب الشمايل إىل أن يتحو ل مرة أخرى         ً                            
ً                                إىل الشمال ومنتقال  ملسافات بعيدة إما للمحيط اهلندي                 
أو احمليط اهلادئ. ويؤدي املزج التدرجيي للماء من حوله 
إىل تقليل كثافته، ليجد طريق عودته إىل السطح بعد 

سنة دون أن يتسرب إليه شعاع واحد من أشعة  1600
ذ
 
 الشمس. واملطر واملاء اجلاري من األ�ار واجلليد امل
ُ
اب                                            

                       ً                           ليقلل من كثافة امللح جمدد ا، يف حني تدفعه التيارات اليت 
تقودها الر�ح حنو ما تبقى من مسرية انتقاله حىت جيد 
   ً                                        طريق ا لعودته حنو مشال األطلسي، ورمبا حيث يتأهب 
                   ُ                             لتكرار هذه الدورة. ي طلق على هذه العملية "الدورة 

: "ثريمو" تعين thermohaline 30احلرارية وامللحية"
ً  اري و"هالني" تعين املدفوع بسبب امللح. وي شار أحيا�  حر           ُ                                   

، 31هلذا االنقالب املائي يف احمليطات حبزام نقل احمليطات
ً     ومع أن حركات النقل هذه جمرد صورة مبسطة قليال  إال                                           
إن هذه التدفقات حتيط الكوكب فعال أبحزمة تدفعها 
اجلاذبية. لقد محلت تيارات السطح املدفوع من الر�ح 

ستكشفني والتجار لقرون طويلة، لكن نظام حزام نقل امل

احمليطات حيمل ابإلمجال بضاعة هلا أمهية تتساوى 
 وحضارتنا، أال وهي احلرارة.

ُ                      ً     ً                 مي تص عند خط االستواء قدر ا كبري ا من حرارة الشمس 
أكثر من أية منطقة على الكوكب، ألن الشمس تظهر 

يظهر هناك من موقع أعلى يف السماء وألن الكوكب 
بتلك البقعة مبساحة أعرض مما جيعل منطقة استيعاب 
حرارة الشمس أكرب. ويتطلب تسخني املاء، حىت لكمية 
            ً                                      صغري منه، كثري ا من الطاقة، وهلذا تشبه احمليطات الدافئة 
بطارية عمالقة للطاقة الشمسية. ويعمل احمليط املتنقل 

ض، واملتحرك على إعادة توزيع تلك الطاقة يف أرجاء األر 
وتؤدي الدورة احلرارية وامللحية دور اآللية اخلفية وراء أمناط 
حالة الطقس اليت نواجهها. ومير أغلب غالفنا اجلوي 
النحيف والضعيف من فوق خزان حراري مستقر يوفر 

ّ                 ابستمرار الطاقة ويلط ف األطراف القصوى. حيصل                    
الغالف اجلوي على اجملد كله، بيد أن احمليطات هي القوة 

تتوارى خلف عرش ذلك اجملد. ويف املرة القادمة اليت  اليت
تتطلعون فيها إىل منوذج الكرة األرضية أو صورة أقمار 
لألرض فال تتصوروا احمليطات كمجرد أجزاء زرقاء متأل 
الفراغ بني مجيع القارات املثرية لالهتمام. بل ختيلوا الشد 

ة، اجلاري للجاذبية على تلك التيارات العمالقة البطيئ
وانظروا لألجزاء الزرقاء على حقيقتها: إ�ا احملرك األكرب 

 على ظهر الكوكب.

 

                                                 
                      ُ                            حسب املوسوعة الدولية، وي عرف أيضا بـ"الدوران املدفوع  30

 ابلتباين احلراري وامللحي يف احمليط" حسب قاموس املعاين.

31 Ocean Conveyor Belt  "أو "سري احمليط املتحرك
 حسب قاموس املعاين اإلليكرتوين.
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2
What goes up must come down

Gravity

Curiosity runs in my family. They’ll happily go and investi‑
gate anything new that comes along, they’re up for trying things 
out, and they do all this without making any fuss about it. So 
they weren’t all that surprised when I disappeared off to the kit‑
chen during a family lunch on a suddenly urgent mission to find 
a bottle of lemonade and a handful of raisins. It was a beautiful 
summer day, and we were all sitting outside in my mother’s gar‑
den: my sister, aunt, Nana and my parents. I found one of those 
 2‑ litre plastic bottles of cheap fizzy lemonade, took the label off, 
and then put the bottle on the middle of the table. This new mad‑
ness was watched with quiet interest, but I had their attention, 
so I took the cap off and dropped the entire handful of raisins 
into the bottle. There was a whoosh of foam and then, when the 
bubbles cleared, we could see that the raisins were dancing. I 
had thought that this would only be entertaining for a minute or 
two, but Nana and my Dad couldn’t stop staring at it. The bottle 
had been transformed into a raisin lava lamp. The raisins were 
rushing from the bottom of the bottle to the top and back again, 
twirling madly and bumping into each other on the way.

A sparrow landed on the table to hoover up some crumbs and 
gave the bottle a suspicious look. My Dad was giving the bottle 
a suspicious look from the other direction. ‘Does it only work 
with raisins?’ he asked.

The answer is yes, and for a really good reason. Before you 
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take the lid off a fizzy drink, the pressure inside is significantly 
higher than the pressure of the air around you. At the moment 
you unscrew the cap, the pressure inside the bottle drops. There’s 
lots of gas dissolved in the water, kept there by the higher pres‑ 
sure, but suddenly all that gas can escape. The problem is, it 
needs a route out. Starting a new gas bubble is really difficult, so 
the gas molecules can only join an existing bubble. What they 
need is a raisin. Raisins are helpfully covered in  V‑ shaped wrin‑ 
kles that won’t have been completely filled by the lemonade. 
Down at the bottom of each wrinkle there’s a  proto‑ bubble, a 
tiny pocket of gas. This is why you need raisins, or something 
else that’s small, wrinkly and just a tiny bit more dense than 
water. Gas floods out of the lemonade into those  proto‑ bubbles, 
and each raisin grows itself a bubbly lifejacket that stays stuck to 
the raisin. By themselves, raisins are more dense than water, so 
gravity drags them down to the bottom. But after they’ve grown 
a few bubbles they become less dense overall, and they begin 
their journey up to the top. Once they get there, the bubbles that 
break the surface pop, and you can see the raisins tip over as the 
bubbles underneath lift themselves up and pop in turn. Once 
there is no lifejacket left, the raisin is more dense than the lem‑ 
onade, so down to the bottom it sinks. This will keep going until 
all the excess carbon dioxide gas has come out of the lemonade.

After half an hour as the table’s centrepiece, the frantic dance 
of the raisins had been reduced to an occasional leisurely excur‑ 
sion to the surface, and the lemonade had turned an  off‑ putting 
yellowish colour. Beautiful buoyant exuberance had been trans‑ 
formed into what looked like a giant urine sample bottle with 
dead flies at the bottom.

Try it. It’s a good way of cheering up a slightly dull party if 
you can find raisins or currants in the party snacks. The key is 
that the bubbles and the raisin become a single object and move 
about as one. If you puff the raisin up with portable air pockets, 
you barely make it any heavier, but the whole thing takes up a 
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What goes up must come down

lot more space. The ratio of ‘stuff’ to space filled is density, so the 
r aisin‑ plus‑ bubble combination is less dense than the raisin 
alone. Gravity can only pull on ‘stuff’, so things that are less 
dense feel less of a pull towards the Earth. This is why some 
objects can float –  floating is just a gravitational hierarchy sorting 
itself out. Gravity pulls dense liquids downwards, and any less 
dense object in the liquid is relegated to floating about on top. 
We say that anything that’s less dense than a liquid is buoyant.

 Air‑ filled spaces are really useful for controlling relative dens‑ 
ity, and therefore buoyancy. Famously, one of the design features 
that was supposed to make the Titanic ‘unsinkable’ was the large 
watertight compartments that took up the lower part of the ship. 
They were acting like the bubbles on the raisin:  air‑ filled pockets 
that made the ship more buoyant and kept it afloat. When the 
Titanic got into trouble, those compartments turned out not to be 
watertight, and as they filled with water, the effect was the same 
as the last few bubbles popping at the surface. Just like the raisin 
without its lifejacket, the Titanic had to sink down to the depths.1

We accept that things sink and float, but rarely think about 
the real cause: gravity. The theatre of our lives is played out on a 
stage dominated by this one  ever‑ present force, always making 
it very clear which way is ‘down’. It’s fantastically useful –  it 
keeps everything organized by keeping it on the floor, for a start. 
But it’s also the most obvious single force to play with. Forces are 
weird –  you can’t see them and it can be hard to know what 
they’re up to. But gravity is always there, with the same strength 
(at the Earth’s surface, at least), and pointing in the same 

1 By coincidence, the distance that the Titanic sank relative to its size (14 times 
its length) is pretty much the same as the distance that the raisins sink 
in a  2‑l itre bottle (a large raisin is about 2 cm long, and the bottle is about 
30 cm deep). The Titanic was 269 metres long, and sank in water that was 
3,784 metres deep.
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direction. If you want to play with forces, gravity is a great place 
to begin. And how better to begin playing than by falling?

Springboard and highboard diving sit somewhere on the scale 
between utter freedom and complete madness. The moment you 
leave the board, you are completely free of the feeling of gravity. 
It’s not that it’s gone away, it’s just that you’re giving in to it com‑ 
pletely, so there’s nothing left to push against. You can rotate just 
like a theoretical free body, as if you were floating in space, and 
it’s incredibly liberating. But there is no such thing as a free 
lunch, and the problem comes a second or so later, when you 
arrive at the water’s surface. There are two ways of dealing with 
it. You can either make a small tunnel into the water with your 
hands or feet, and organize yourself so that the rest of your body 
slides gracefully into the tunnel, minimizing the splash. Or you 
can let your arms and legs, tummy or back each make their own 
impact, generating a very large splash. That second one hurts.

I was a springboard diver and coach for a few years in my 
twenties, but I hated highboard diving. The springboards are 
the bouncy ones, 1 and 3 metres above the pool. It’s a bit like 
trampolining, but with a softer landing. Highboards are the 
solid platforms above that, at 5, 7.5 and 10 metres. The pool I 
trained at only had a  5‑ metre platform, but I did everything I 
could to avoid it.

Up on the  5‑ metre platform, the water looks a long way away. 
There was always a thin stream of bubbles coming from below, 
so that you could see where the water surface was even if the 
pool was completely still. The most basic  warm‑ up dive is a 
‘front fall’: exactly what it says on the tin. Standing on the end of 
the board, you lean forward into an ‘L’ shape with your arms 
locked above your head, keeping your body straight apart from 
the bend at the hips. Things look a tiny bit less terrifying from 
here, because your head is closer to the water, but not much. 
Then you lift yourself up on tiptoe, and surrender. Suddenly, 
you are free. There is just you and a planet with a mass of 
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What goes up must come down

6 million billion billion kg, linked only by this thing called 
 gravity, and the laws of the universe mean that you are pulling 
on each other.

Gravity, like any other force, changes your speed –  it acceler‑ 
ates you. This is a consequence of Newton’s famous second law,1 
which states that any net force acting on you will change your 
speed. When jumping off a diving board, you’re stationary to 
begin with, so you start to move slowly. The interesting thing 
about acceleration is that it’s measured in units of change of 
speed per second. At the start, you’re only getting going, so it 
takes a relatively long time (0.45 seconds) to fall through the first 
metre. But you go through the second metre much more quickly, 
so there’s less time to accelerate you on the way. After one metre, 
your speed is 4.2 metres per second, but after two metres it’s 
only 6.2 metres per second.

So you spend most of your time during a dive in the worst 
place, high above the water. In the first half of the time you spend 
in the air on a  5‑ metre dive, you only fall 1.22 metres. After that, 
things happen very quickly. Falling the full 5 metres takes 1 
second, and by the end of that fall you’re travelling at 9.9 metres 
per second. You straighten out your body, reach for the water 
and hope for a  splash‑ free entry.

When competitions came around, the others in the group 
would eagerly take the opportunity to compete from the higher 
boards at whichever pool we were visiting. I did not. As far as I 
was concerned, more time in the air meant more time for things 
to go wrong. But this was never particularly logical, because 
you’re travelling so fast that falling through the extra distance 
doesn’t actually speed you up that much. It takes 1 second to fall 
5 metres, but only 1.4 seconds to fall 10 metres. And you’re only 
going 40 per cent faster, even though you’ve fallen twice as far. I 
knew that. But I was a diver for about four years and I have never 

. It’s often written: Force = mass × acceleration, or F = ma 1
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once jumped off a board higher than 5 metres. I’m not scared of 
heights. I’m just scared of impacts. The longer gravity has had to 
accelerate me, the less pleasant it’s likely to be during the decel‑ 
eration phase. Even dropping your phone is a reminder that 
letting gravity take over isn’t always a good idea. Extra distance 
to fall still provides the opportunity for extra speed . . . except 
when it doesn’t.

On Earth, there is a limit to what gravity can do to you. That’s 
because you are only accelerated by the overall force on you, 
called the resultant force. As you speed up, you have to push 
more air out of the way in a given period of time, and that air 
also pushes back on you, effectively reducing the pull of gravity 
because it’s pushing in the opposite direction. At some point, 
those two things balance, and you will travel at your terminal 
velocity, unable to get any faster. For leaves and balloons and 
parachutes, the force of the air pushing back is pretty big com‑ 
pared with the weedy gravitational pull, and so that force 
balance is reached at a relatively low speed. But for a human, 
terminal velocity close to the ground is around 120 mph. Sadly 
for any falling humans, air resistance is pretty negligible until 
you get to very high speeds. And it certainly doesn’t push back 
enough to reassure me about jumping off a  10‑ metre highboard, 
even now.

*

My scientific research is all about the physics of the ocean sur‑ 
face. I’m an experimentalist, and so part of my job is to go out on 
the ocean and measure what’s happening at this messy, beauti‑ 
ful boundary between the air and the sea. And that means 
spending weeks working on a research ship, a floating, func‑ 
tional, mobile scientific village. The problem with living on a 
ship is that you have to live with gravity basically having gone 
wrong. ‘Down’ becomes an uncertain concept. Things may fall 
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What goes up must come down

at the same speed and in the same direction as if you’d dropped 
them on land, but then again, they may not. If you spot a loose 
object just sitting on a table, you tend to find yourself watching 
it suspiciously because there is no guarantee that it’s going to 
stay put. Life at sea is full of elastic bungees, string, rope, sticky 
grippy mats, locked  drawers – anything that helps to keep life 
organized when there’s a capricious force pulling things in 
unpredictable directions, like a scientific poltergeist. My specific 
research topic is the bubbles produced by breaking waves in 
storms, and so I’ve spent months living at sea in some pretty 
nasty conditions. I actually quite like it –  you adapt very quickly –  
but it’s a good lesson in how much we take gravity for granted. 
On one research ship in the Antarctic, the ship’s purser used to 
marshal the unreasonably enthusiastic among us for circuit 
training three times each week. We’d gather in the hold, an echo‑ 
ing iron space down in the guts of the ship, and obediently jump 
and lift and skip for an hour. It was probably the most effective 
circuit training I’ve ever done, because you never knew what 
force you were going to have to resist. The first three  sit‑ ups 
might be ridiculously easy, because the ship was heaving down‑ 
wards, effectively reducing gravity. You’d just start feeling really 
good about yourself when the penalty arrived as the ship reached 
the bottom of the trough of the wave. At that point, gravity was 
effectively 50 per cent stronger, and suddenly it felt as though 
your tummy muscles had to fight against strips of elastic pin‑ 
ning you to the floor. Four more s it‑ ups and gravity would 
vanish again . . . Anything involving jumping was even worse 
because you were never quite sure where the floor was. And 
then afterwards, in the shower, you’d spend your time chasing 
the water flow around the shower cubicle, as the rolling of the 
ship made it impossible to predict where it was going to fall.

Of course, there was nothing wrong with gravity itself. Every‑ 
thing on that ship was being pulled towards the centre of the 
Earth with the same force. But when you feel the force of 
gravity, 
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you’re resisting an acceleration. If your surroundings are accel‑ 
erating all by themselves as the giant tin can you’re living in is 
tossed around by nature, your body can’t tell the difference 
between gravitational acceleration and any other acceleration 
that’s going on. So you get ‘effective gravity’, which is what you 
experience overall, without worrying about where it’s coming 
from. That’s why that odd feeling you get in a lift only happens 
at the beginning and end of the ride –  when the lift is accelerat‑ 
ing towards its top speed, or decelerating (a negative acceleration) 
towards a halt. Your body can’t tell the difference between the 
acceleration of the lift and the acceleration due to gravity,1 so you 
experience a reduced or increased ‘effective gravity’. For a frac‑ 
tion of a second, you can experience what it might be like to live 
on a planet with a different gravity field.

Fortunately for us, we’re completely free of these complica‑ 
tions most of the time. Gravity is constant and points towards 
the centre of the Earth. ‘Down’ is the direction in which things 
fall. Even plants know that.

My mother is a keen gardener, so when I was growing up I 
had a lot of opportunities to plant seeds, chop up weeds, wrin‑ 
kle my nose in disgust at slugs and turn over compost heaps. I 
remember being fascinated by seedlings because they clearly 
knew up from down. Down in the darkness of the soil, a seed 
case would open and new roots would creep downwards while 
a nascent shoot explored upwards. You could pull up a young 
seedling and see that there had been no hesitation or explor‑ 
ation. The root just went straight down and the shoot went 

1 If you’ve ever wondered what General Relativity is really about, the core 
of it is just this realization. If you’re in a closed lift, whether you’re standing, 
playing catch or doing  sit‑ ups, you can’t tell which forces are due to ‘gravity’ 
and which are because the lift is accelerating. Einstein realized that there is a 
way of looking at what matter does to space which shows that these forces are 
indistinguishable because they’re actually exactly the same thing.
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straight up. How did it know? When I was a bit older, I found the 
answer and it’s delightfully simple. It turns out that inside the 
seed there are specialized cells called statocytes that are mini 
plant  snow‑ globes. Inside each one there are specialized starch 
grains that are more dense than the rest of the cell, and they 
settle towards the bottom of the cells. Protein networks can 
sense where they are, and so the seed, and later the plant, knows 
which way is up. Next time you plant a seed, turn it over and 
think about the mini  snow‑ globe inside, and then plant it which‑ 
ever way up you like, because the plant can solve the puzzle.

Gravity is a fantastically useful tool. Plumb lines and spirit 
levels are cheap and accurate. ‘Down’ is universally accessible. 
But if everything is pulling on everything else, what about the 
mountain that I can see in the distance? Isn’t that pulling on me? 
What’s so special about the centre of the planet?

I love coastlines for all sorts of reasons (waves, bubbles, sun‑ 
sets and sea breezes), but what I love most of all is the liberating, 
luxurious feeling of taking in the vast expanse of the sea. When 
I lived in California, I shared a tiny house very close to the beach, 
so close that we could hear the waves at night. There was an 
orange tree in the back garden, and a porch for watching the 
world go by. The ultimate luxury at the end of a busy day was to 
walk to the end of the road, sit on the smooth, worn rocks and 
look out at the Pacific Ocean. When I did that sort of thing in 
England as a kid, I was just watching for fish or birds or big 
waves. But when I watched the ocean in San Diego, I was imag‑ 
ining the planet. The Pacific Ocean is vast, taking up a full third 
of the circumference of the Earth at the equator. Looking out 
towards the sunset, I could imagine the giant ball of rock I was 
living on, Alaska and the Arctic far away to my right, in the 
north, and the full length of the Andes running all the way to 
Antarctica on my left, south of me. I could almost give myself 
vertigo watching it all in my head. And once, it occurred to me 
that I was directly experiencing all of those places. Each one of 
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them was tugging on me, and I was tugging on them. Every bit 
of mass is pulling on every other bit of mass. Gravity is a fantas‑ 
tically weak force –  even a small child can generate the force to 
resist the gravitational pull of a whole planet. But nevertheless, 
each of those minuscule tugs is still there. Together, an uncount‑ 
able number of minute tugs adds up to a single force, the gravity 
that we experience.

This was the step taken by the great scientist Isaac Newton 
when he published his Law of Universal Gravitation in Philoso-
phiae Naturalis Principia Mathematica –  the famous Principia –  in 
1687. Using the rule that the gravitational force between two 
things is inversely proportional to the square of the distance 
separating them, he showed that if you added up the pull of 
every single bit of a planet, quite a lot of those sideways pulls 
cancelled each other out, and the result was a single downward 
force, pointing towards the centre of the planet and proportional 
to the Earth’s mass and the mass of the thing being pulled. A 
mountain that’s twice as far away will only pull on you with a 
quarter of the force. So distant objects matter less. But they still 
count. Sitting looking out at the sunset, I was being pulled side‑ 
ways to the north and a bit downwards by Alaska and sideways 
to the south plus a bit downwards by the Andes. But the pulls to 
the north and the south cancelled each other out, and what was 
left over was downwards.

So even though we’re all being pulled on (right now) by the 
Himalaya, the Sydney Opera House, the Earth’s inner core and 
lots of marine snails, we don’t need to know the details. The 
complexities sort themselves out, and leave us with a simple 
tool. To predict the Earth’s pull on me, I just need to know how 
far away the centre of it is, and the mass of the whole planet. The 
beauty of Newton’s theory was that it was simple, it was elegant, 
and it worked.

But it’s still true that forces are weird. In spite of its brilliance, 
Isaac Newton’s explanation of gravity had one major flaw: there 
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was no mechanism. It’s straightforward to state that the Earth is 
pulling on an apple,1 but what is doing the pulling? Are there 
invisible strings? Pixies? This wasn’t sorted out satisfactorily 
until Einstein worked out the Theory of General Relativity, but 
for the 230 years in the middle, Newton’s model of gravity was 
accepted (and is still widely used today) because it worked so 
incredibly well.

You can’t see forces, but almost every kitchen has a device in 
it for measuring them. That’s because you need something 
important for cooking (and especially for baking) that no glossy 
recipe book ever mentions. It’s necessary because quantities 
matter: you have to measure ‘stuff’, and you have to do it accu‑ 
rately. The unmentioned critical ingredient that lets you do this 
is simple: something (anything) the size of a planet. It’s very for‑ 
tunate for all fans of Eccles cakes, Victoria sponge and chocolate 
gateau that we’re sitting right on top of one.

I’ve got a book full of  hand‑ written recipes that I’ve been add‑ 
ing to since I was eight or nine years old, and I love being able to 
go straight back to the ones of my childhood. Carrot cake is one 
of those, scribbled on a page smudged with the years, and the 
recipe starts with an instruction to procure 200 g of plain flour. 
So the baker does something very clever that we all take com‑ 
pletely for granted. They put some flour in a bowl and measure 
directly how much the Earth is pulling on it. That’s what scales 
do. You put them in the gap between the vast planet and the tiny 
bowl, and measure the squeeze. The pull between an object and 
our planet is directly proportional to the mass of both the object 
and the Earth. Since the mass of the Earth isn’t changing, that 
pull depends solely on the mass of the flour that went into the 
bowl. Scales measure weight, which is the force between flour 
and planet. But the weight is just the mass of the flour multiplied 
by the strength of gravity, which is a constant in our kitchens. So 

! Yes, I know the story is apocryphal; but the fact is still true 1
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if you measure the weight and you know the strength of gravity, 
you can work out the mass of flour in the bowl. Next you need 
100 g of butter, so you put butter into the bowl until the squeez‑ 
ing force is half what it was before. This is a fantastically useful 
and very simple technique for getting at how much stuff you 
have, and it works for everyone on the planet. Heavy objects are 
heavy only because they consist of more ‘stuff’, so Earth is pull‑ 
ing harder on them. Nothing is heavy in space because the local 
gravity is too weak to pull noticeably on things, unless you’re 
very close to a planet or a star.

But what those kitchen scales are really telling you is that 
gravity, the grand force that holds together our planet and our 
solar system and dominates our civilization, is unbelievably 
weak and weedy. The Earth has a mass of 6 × 1024 kg (6 thousand 
billion billion tons, if you prefer those units), and it can only pull 
on your bowl of flour with the force of a small elastic band. It’s 
just as well, otherwise life wouldn’t be able to exist, but it does 
put things into perspective a bit. Every time you pick up an 
object, you are resisting the gravitational pull of a whole planet. 
The solar system is large because gravity is weak. Gravity does 
have one major advantage over all the other fundamental forces, 
though, and that’s its reach. It may be weak, and getting even 
weaker as you travel further from Earth, but it stretches out 
across the vast distances of space, tugging on other planets and 
suns and galaxies. Each tug is tiny, but it’s this frail force field 
that gives our universe its structure.

Still, even picking up the finished carrot cake does take some 
effort. When it’s sitting on the table, the table surface is pushing 
upwards on the cake just enough to exactly balance out the pull 
between cake and planet. To pick it up, you have to provide that 
much force plus a tiny bit more, enough so that the overall force 
on the cake is upwards. Our lives are controlled not by what 
individual forces are acting, but on what’s left over on balance. 
And that simplifies things a lot. Massive forces can be made 
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irrelevant by setting them in opposition to other massive forces. 
The easiest place to start thinking about this is with solid objects, 
because they keep their shape while they’re being pulled. And 
London’s Tower Bridge is very solid indeed.

Gravity can be a nuisance, because sometimes you want to 
hold things in the air. To do that, you need to resist the down‑ 
ward pull. If you couldn’t, everything would slither around on 
the floor. Fluids flow downwards, and that’s just the way it is. 
For solids, things are different. One single concept, the pivot, lets 
us effectively neutralize gravity by turning stupidly heavy 
things into one half of a see‑saw. The mysterious other half is 
often cunningly hidden away, and there’s no better example of 
this than the two graceful towers of Tower Bridge in London. 
Built on two  man‑ made islands, each a third of the way across 
the Thames, these towers stand guard at the entrance into 
London from the sea, and carry the road linking the north of the 
city to the south.

The pavement is a noisy circus of tourists engaged in camera 
choreography, while London’s taxis, souvenir merchants, coffee 
stalls,  dog‑ walkers and buses just get on with things in the back‑ 
ground. Our tour guide strides through all the chaos and we 
toddle along behind him like a line of obedient ducklings. He 
opens an iron gate at the base of one of the towers, ushers us 
round the corner into a sort of posh garden shed made of stone, 
and suddenly it’s calm. You can almost hear the sigh of relief as 
his flock realize they’ve survived the tourist gauntlet and have 
arrived at their reward: the brass dials, giant levers and reassur‑ 
ingly  robust‑l ooking valves of solid Victorian engineering. The 
pretty and delicate  fairy‑ castle exterior of Tower Bridge is fam‑ 
ous around the world, but we are here to see what’s lurking 
inside: the massive steel guts of this elegant and powerful beast.

London has been a port for two thousand years, and the nice 
thing about having a city on a river is that you have two banks 
to play with, not just one bit of coastline. But the Thames is both 
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a vital highway for anything that floats and a massive obstacle 
for anything that walks or rolls. Bridges came and went over the 
centuries, and by the 1870s the city was crying out for another 
one. The problem was: how do you satisfy the owner of the horse 
and cart without cutting off the river to the tall ships? Tower 
Bridge is the ingenious solution.

The small stone shed squats on top of a spiral staircase that 
leads downwards into a series of improbably large brick grottos, 
hidden inside the foundations of the tower. It’s like the wardrobe 
that leads into Narnia, except that this is Narnia for engineers. 
The first grotto contains the original hydraulic pumps and the 
next (much bigger) one is mostly filled by a wooden monster: a 
 two‑ storey‑ high barrel which used to act as a temporary energy 
store –  a  non‑ electric battery. But it’s the third one, the largest of 
all, that I’ve really come to see. This is the chamber that houses 
the counterweight.

The road between the two towers splits into two separate 
halves. About a thousand times each year, a ship or a boat arrives 
at the bridge, and the traffic is stopped. Each half of the road 
swings upwards, and on the other side of the pivot, in this dark 
chamber underneath the tower, the hidden half of the bridge 
swings downwards. I look upwards at the underside of this see‑ 
saw, and ask what exactly is hanging above us. Glen, our guide, is 
quite cheery about it. ‘Oh, there’s about 460 tons of lead ingots and 
bits of pig iron up there,’ he says. ‘It rattles around loose –  you can 
hear it when the bridge opens. When they change anything on the 
bridge, they usually add a bit or take some away so it stays per‑ 
fectly balanced.’ We are apparently standing directly underneath 
the biggest beanbag in the world.

It’s the balance that is the key. Nothing ever lifts the bridge. All 
those engines do is tilt it a bit –  what’s on one side of the pivot 
point is exactly balanced by what’s on the other side. This means 
that very little energy is required to move it –  only just enough to 
overcome the friction of the bearings. Gravity effectively goes 
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away as a problem, because the pull downward on one side is 
exactly balanced by the pull downward on the other side. We can’t 
beat gravity, but we can use it against itself. And you can make a 
see‑saw as large as you like, as the Victorians recognized.

After the tour, I walked a little distance along the river and 
then turned round to look back at the bridge. My view of it had 
completely changed, and I absolutely loved seeing it differently. 
The Victorians didn’t have electricity on tap, computers to con‑ 
trol things, or swanky new materials like plastic and reinforced 
concrete. But they were masters of simple physical principles, 
and the simplicity of the bridge really gets to me. It’s precisely 
because it’s based on something so simple that it’s still working 
after 120 years, with almost no alteration. The gothic revival 
architecture (which is apparently the technical term for ‘f airy‑  
castle style’) is just wallpaper covering up a giant see‑saw. If they 
ever build one like this again, I hope that they make some of it 
transparent, so that everyone can see the genius of it.

This trick for reducing the problems of gravity can be seen all 
over the place. For example, imagine a pivot point 4 metres above 
ground with two  6‑ metre‑long halves of a see‑saw balancing 
each other out on either side. This isn’t a bridge. This is a Tyran-
nosaurus rex, the iconic carnivore of the Cretaceous world. Two 
chunky legs hold it up, and the pivot point is at its hips. The rea‑ 
son it didn’t spend its life falling flat on its face is that the large 
heavy head with its terrifying teeth was balanced out by a long, 
muscular tail. But life as a walking see‑saw comes with a prob‑ 
lem. Even a very determined T. rex would sometimes have 
needed to change direction, and they were lousy at it. It’s been 
estimated that it could take one or two seconds for them to turn 
through 45 degrees, making them a bit more cumbersome than 
the clever, agile T. rex of Jurassic Park. What could limit a huge, 
strong dinosaur in such a way? Physics to the rescue . . .

Spinning  ice‑ skaters bring many things to the world –  aesthetics, 
grace and astonishment at what the human body is capable of. 
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But if you hang around physicists explaining things often 
enough, you could be forgiven for thinking that an ice‑skater’s 
sole contribution is to show everyone that sticking your arms 
out makes you spin more slowly than when they’re tucked in. 
They’re a useful example because ice is more or less free of fric‑ 
tion, and so once somebody is spinning, they have a fixed 
‘amount’ of spin. There’s nothing to slow them down. So it’s 
really interesting that when they change their shape, they also 
change their speed. It turns out that when things are further 
from the axis of spin, they have to travel further on each turn, 
and so effectively take up more of the available ‘spin’.1 If you 
stick your arms out, they’re further away from the axis, and so 
the speed of rotation goes down to compensate. And this is basi‑ 
cally the problem that the T. rex had. It could only generate so 
much turning force (‘torque’) with its legs, and because its huge 
head and tail were sticking out just like very fat, heavy, scaly ver‑ 
sions of the skater’s arms, it could only turn slowly. Any small 
agile mammal (for example, one of our very distant ancestors) 
would be a lot safer once it had worked that out.

The same thought also explains why we put our arms out side‑ 
ways when we think we’re about to fall over. If I’m standing 
upright and I start to fall to my right, I’m rotating around my 
ankles. If I stick my arms out or up before I start to fall, the same 
tipping force won’t move me as far, and so I’ve got more time to 
make adjustments to stay standing up. That’s why gymnasts on 
the balance beam almost always have their arms out horizontally –  
 it’s increasing their moment of inertia, so they’ve got more time 
to correct their posture before they fall too far. Having your 
arms out also lets you rotate yourself by lifting or dropping 
them, and that helps your balance, too.

In 1876, Maria Spelterina became the only woman ever to 
cross Niagara Falls on a tightrope. There’s a photograph of her 

. Angular momentum, for the purists 1
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halfway across, serenely balanced and with peach baskets at‑ 
tached to her feet (to increase the drama). But the most obvi‑ 
ous prop in the photo is the long horizontal pole she’s carrying, 
the best aid to balance. Arms will only reach out so far, but 
this  arm‑ substitute was a large part of the reason for Maria’s 
exquisite control.1 If she started to lose her balance, it would only 
happen very slowly, because the distance between the ends of 
the pole means that the same torque has less effect. Maria was 
concerned with falling over to one side, but the long pole would 
also have made it very difficult for her to twist from left to right. 
And so it was with the T. rex. The same bit of physics that was 
Maria’s best defence against falling 50 metres to certain death in 
the churning water had also, 70 million years earlier, made it 
impossible for a T. rex to change direction quickly.

Gravity pulling on solid objects is a familiar concept, mostly 
because we’re solid objects that are pulled on. But around the 
solid objects in our world, fluids are flowing –  air and water are 
shifting around in response to the forces acting on them. I think 
it’s a great tragedy that we can’t usually see fluids shifting as 
clearly as we see leaves falling or bridges rising. Liquids experi‑ 
ence the same forces, but they aren’t limited to holding the same 
shape, and so the world of fluid dynamics is beautiful: sweep‑ 
ing, whirling, meandering, surprising and everywhere.

The lovely thing about bubbles is that they are everywhere. I 
think of them as the unsung heroes of the physical world, form‑ 
ing and popping in kettles and cakes, bioreactors and baths, 
doing all sorts of useful things while often only fleetingly in 
existence. They’re such a familiar part of our background that 
we often don’t really see them. A few years ago, I was asking 
groups of  five‑  to  eight‑ year‑ old children where you might find 
bubbles, and they all happily told me about fizzy drinks, baths 

1 Subsequently, she crossed with her hands and feet manacled, and also 

blindfolded.
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and aquariums. But the last group of the day were tired, and my 
cheerful encouragement was met with a grumpy silence and 
blank stares. After a long pause, and a lot of shuffling, one unim‑ 
pressed s ix‑ year‑ old stuck his hand up. ‘So,’ I said brightly, 
‘where might you find bubbles?’ The boy stared at me with a 
 do‑ I‑ really‑ have‑ to glare, and announced loudly: ‘Cheese . . . and 
snot.’ I couldn’t fault his logic, although I had never thought 
about either. It seemed likely that his experience of bubbly snot 
outranked mine, anyway. But for at least one animal, bubbly 
snot is the key to a whole lifestyle. Meet the purple marine snail, 
janthina janthina.

The snails that live in the sea generally scoot about on the 
ocean floor or on rocks. If you were to prise one off its rock, carry 
it a little way up into the water and let go, it would sink. The 
ancient Greek polymath Archimedes (he of ‘Eureka’ fame) was 
the first to work out the principle that determines when some‑ 
thing is going to float and when it’s going to sink. He was probably 
much more interested in ships, but the same principle applies to 
snails and whales and anything else which is submerged or 
 semi‑ submerged in any fluid. Archimedes worked out that there 
is effectively a competition between the submerged object (our 
snail) and the water that would be there if the snail wasn’t. Both 
the snail and the water around it are being pulled downwards 
towards the centre of the Earth. Because the water is a fluid, 
things can move around in it very easily. The gravitational pull 
on an object is directly proportional to its mass –  double the 
mass of your snail and you double the pull on it. But the water 
around it is also being pulled downwards, and if the water is 
pulled down more, the snail will have to float upwards so there’s 
more room for water underneath. Archimedes’ Principle, stated 
for our hapless mollusc, is that there is an upward push on the 
snail equal to the downward gravitational pull of the water that 
should have been in that space. This is the buoyancy force, and 
every submerged object experiences it. In practical terms, it 
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means that if the snail has a greater mass than the water that 
would fill a  snail‑ shaped hole, it will win the gravitational battle 
and sink. If the snail has less mass (and is therefore less dense), 
the water will win the battle to be pulled downwards and the 
snail will float. Most marine snails are more dense than sea 
water overall, and so they sink.

For most of their history, marine snails just sank and that’s the 
way it was. But at some point in the past, a ‘normal’ marine snail 
had a bad day and got an air bubble trapped in its egg cases. The 
clever bit about buoyancy is that it’s only the average density of 
the overall object that counts. You don’t have to change the mass 
of the object. You can just change the space it takes up –  and air 
bubbles take up lots of space. One day, a bigger air bubble was 
trapped, the balance tipped the wrong way, and the first marine 
snail took flight through the water and drifted up towards the 
sunlight. The door to the vast larder at the sea surface had been 
opened . . . but only for a snail that could puff itself up; and so 
evolution got to work.

Today, Janthina janthina, the descendant of the first snails that 
got lost in space, is common in the warmer oceans of the world. 
Now bright purple, the snails secrete mucus, the same sort of 
slime you see on garden stones in the early morning, and use 
their muscular foot to fold the mucus and trap air from the 
atmosphere. They build themselves a large bubble raft, often 
bigger than themselves, to ensure that their total density is 
always less than the sea water they’re in. So they always float, 
upside down (bubble raft up, shell beneath), preying on passing 
jellyfish. If you see a purple snail shell on a beach, it’s probably 
from one of these.

Buoyancy can be a very useful and quick indicator of what’s 
inside a sealed object. For example, if you take identically sized 
cans of a fizzy drink, one diet version and one with a full load of 
sugar, you’ll see that the diet can floats in fresh water and the 
other one sinks. The cans have exactly the same volume, so the 
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difference is all inside, and it’s all that dense sugar. A standard 
330 ml can of pop has  35–  50 g of sugar inside it, and that extra 
mass counts, making the can overall more dense than water. 
That means it beats the water in the battle with gravity, and so it 
sinks. The mass of sweetener in diet pop is minuscule, so that 
can is basically just filled with water and air, and it floats. A 
slightly more useful example is a raw egg. Fresh eggs are more 
dense than water, so they sink and lie flat in cold water. But if 
they’ve been sitting in your fridge for a few days, they’ll have 
been gradually drying out, and as the water sneaks out of the 
shell, air molecules sneak into an air sac at the rounded end to 
fill the gap. An egg that’s about a week old will sink but stand up 
on the pointy end (so that the additional air is closer to the sur‑ 
face). And if the egg floats completely, it’s been around for a bit 
too long –  have something else for breakfast!

Of course, if you can control the amount of air you’re carrying 
with you, and how much space it takes up, you can choose 
whether to float or sink. When I first started studying bubbles, I 
remember finding a paper written in 1962 that stated authorita‑ 
tively: ‘Bubbles are created, not only by breaking waves, but also 
by decaying matter, fish belchings and methane from the sea‑ 
floor.’ Fish belchings? It seemed clear to me that this had been 
written from the blinkered comfort of a large leather armchair, 
probably in the depths of a London club and much closer to the 
port decanter than the real world. I thought it was a very funny 
misconception, and said so. Three years later, while working 
underwater in Curaçao, I turned around to see a massive tarpon 
(about 1.5 metres long), swimming just over my shoulder and 
belching copiously from its gills. That was me told . . . In fact, 
many bony fish do have an air pocket known as a swim bladder 
to help them control their buoyancy. If you can keep your dens‑ 
ity exactly the same as your surroundings, you’re in balance and 
you’ll stay put. The tarpon’s swim bladders are unusual (tarpon 
are a rare example of a fish that can breathe air directly as well 
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as extracting oxygen via its gills), but I had to admit that fish do 
belch. I still maintain that it’s not a significant contributor to the 
number of ocean bubbles, though.1

The consequences of gravity depend on what is being pulled 
on. Tower Bridge is a solid object, and so gravity can change the 
position of the bridge but not its shape. The snail is also a solid 
object, and it’s moving through ocean water that can flow around 
it to adjust. But gases can flow too (their ability to flow is why 
both liquids and gases are called fluids). Solid objects can also 
move through gases as they follow the pull of gravity: a helium 
party balloon and a Zeppelin rise for the same reason the bubbly 
snotty snail does. They are fighting the battle of gravity with the 
fluid around them and losing.

So the presence of a constant gravitational force can make 
things unstable, which generally means that there are unbal‑ 
anced forces and things will shuffle around until balance is 
restored. If a solid object becomes unstable it flips over or falls 
down, and any liquid or gas surrounding it will just flow around 
to make room for the movement. But what happens when the 
thing that is unstable isn’t a single solid object like a balloon, but 
the fluid itself?

Strike a match, light the wick of a candle, and a fountain of 
bright, hot gas is switched on. Candle flames have cast a warm 
glow over scribes, conspirators, schoolchildren and lovers for 
centuries. Wax is a soft, unassuming fuel, and that makes its 
transformation all the more surprising. But each one of these 

1 When these swim bladders evolved, they provided a huge evolutionary 
advantage by reducing the energy needed to stay at the same depth. But in 
recent years they have become a significant disadvantage, because those swim 
bladders are very easily detectable using acoustics. One of the major technolo‑ 
gies that has enabled the vast overfishing of our seas is the ‘f ish‑f inder’, an 
acoustic device which is tuned to spot air bubbles and so, by implication, fish. 
Whole shoals can be chased and wiped out, just because their bubble of air 
gives them away.
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familiar yellow flames is a compact and powerful furnace, fierce 
enough to smash apart molecules and forge tiny diamonds. And 
each one is sculpted by gravity.

As you light the wick, the heat of the match melts both the 
wax in the wick and also the wax close to it, and the first trans‑ 
formation is to liquid. Paraffin waxes are hydrocarbons, long 
chain molecules with a carbon backbone that’s twenty to thirty 
atoms long. The heat doesn’t just give them the energy to slither 
over each other like a pile of snakes (which is what liquid wax 
would look like if you could see the molecules). Some will get 
enough energy to escape completely, drifting out and away from 
the wick. A column of hot gaseous fuel forms –  so hot that it 
pushes hard on the surrounding air, taking up a huge amount of 
space for a relatively small number of molecules. The molecules 
are the same, so the gravitational pull on them is the same in 
total. But now they’re taking up more space, so the gravitational 
pull for every cubic centimetre has gone down.

Just like a bubbly snotty snail in the ocean, this hot gas must 
rise because there is cool dense air trying to slide underneath it. 
The hot air is pushed up an invisible chimney, mixing with oxy‑ 
gen along the way. Even before you’ve moved the match away 
from the candle, the fuel is breaking apart and burning in the 
oxygen, making the gas even hotter. These are the blue parts of 
the flame, and they reach a staggering 1,400°C. The fountain that 
you’ve started intensifies, as the hot air is pushed upwards ever 
more quickly. It’s fed from beneath because the wick is just a 
long thin sponge, soaking up other wax molecules that have 
been melted by the furnace.

But the fuel doesn’t burn perfectly. If it did, the flame would 
stay blue and candles would be useless as light sources. As the 
long chain molecules are snapped and bullied by the heat, some 
of the detritus remains unburned because there isn’t enough oxy‑ 
gen to go round. Soot, tiny specks of carbon, is carried upwards 
by the flow and heated. This is the source of the comforting 
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yellow light that glows as the soot reaches 1,000°C. The light of a 
candle is only a byproduct of the fierce heat, and this light is just 
the glow of a miniature hot coal in a fire. These tiny carbon par‑ 
ticles are so hot that spare energy in the form of light is pouring 
off them, and out into the surroundings. It’s been discovered that 
the maelstrom of a candle doesn’t just produce soot in the form of 
graphite (the stuff we think of as black carbon). It also produces 
tiny amounts of the more exotic structures that can be formed 
when carbon atoms join together: buckyballs, carbon nanotubes, 
and specks of diamond. It’s been estimated that the average 
candle flame produces 1.5 million nanodiamonds each second.

A candle is the perfect example of what happens when a fluid 
needs to rearrange itself to satisfy the pull of gravity. Hot burning 
fuel rises very quickly as cool air pushes underneath, forming a 
continuous convection current. If you blow out the candle, the 
column of gaseous fuel will keep streaming upwards above the 
candle for a few seconds, and if you lower a match down from 
above, you’ll see the flame jump to the wick as the column is  re‑ lit.1

Convection currents like this help move energy around and 
share it out wherever a fluid is heated from below. They are why 
 fish‑ tank heaters, underfloor heating and saucepans on the stove 
are all so effective –  none of those things would work nearly as 
well without gravity. When we say ‘heat rises’, that’s not quite 
true. It’s more that ‘cooler fluid sinks as it wins the gravitational 
battle’. But no one thanks you for pointing that out.

1 In 1826 Michael Faraday, the famous  nineteenth‑ century experimentalist 
credited with many practical scientific discoveries, founded a series of talks at 
the Royal Institution in London, aimed at children, that still continues today –  
the RI Christmas Lectures. Among his own contributions was a series of six 
lectures called ‘The Chemical History of a Candle’, in which he discussed the 
science of candles, illustrating many important scientific principles that had 
other applications in the world. I bet he would have been astonished to hear 
about the nanodiamonds, and probably delighted that the simple candle was 
still yielding surprises.
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Buoyancy doesn’t just matter for hot air balloons, snails and 
romantic candlelit dinners. The oceans, the vast engines of our 
planet, take their marching orders from gravity just like every‑ 
thing else. The depths are not still. Water that hasn’t seen sunlight 
for centuries is flowing across and around the planet, on a long, 
slow journey back to the daylight. But before looking down into 
the depths, look up. Next time you see a tiny moving glint high 
in the sky on a clear day, a passenger jet at cruising altitude, 
allow yourself to appreciate just how high up it is: about 10 km. 
Then imagine yourself standing at the deepest part of the ocean 
floor, the bottom of the Marianas Trench. The ocean surface 
would be the same distance above you as that plane is.1 Even the 
average depth of the oceans is 4 km, a little under half the dis‑ 
tance to that plane. The ocean covers 70 per cent of the surface of 
the Earth. There is a lot of water out there.

And hidden in those dark depths is a familiar pattern. The 
same mechanism causing raisins to dance in lemonade is also 
driving the vast oceans of the Earth on their slow journey around 
the planet. The scale is different and the consequences are more 
important, but the principle is exactly the same. The blue of our 
blue planet is in motion.

But why would it move? The oceans have had millions of years 
to adjust to their situation. Surely they’d have reached wherever 
they’re going by now? Two things keep stirring the pot: heat and 
salinity. They matter because they affect density, and a fluid with 
areas of different density will flow to adjust as the battle of gravity 
plays out. We all know that the ocean is salty, but I am still stag‑ 
gered every time I really think about just how much salt is out 
there. To make a standard full household bath as salty as the 
ocean, you need to add about 10 kg of salt, a large bucketful. A 

1 The cruising altitude of a commercial aircraft is about 10,000 metres, and 

the Challenger Deep, the deepest part of the Marianas Trench, is 10,994 metres 

deep.
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What goes up must come down

whole bucket, just for one bath! It’s not the same everywhere in 
the ocean –  the salinity ranges from about 3.1 per cent to about 
3.8 per cent, and although that difference sounds tiny, it matters. 
Just as putting sugar in a fizzy drink makes it more dense, the 
huge amount of salt makes sea water more dense than fresh water. 
Colder water is more dense than warm water, and the oceans 
range from about 0°C close to the poles to 30°C close to the equa‑ 
tor. So cold, salty water will sink and warmer, fresher water will 
rise. And that simple principle takes sea water on a continual jour‑ 
ney around the planet. It may be thousands of years before one bit 
of water returns to the same part of the ocean again.

In the North Atlantic,1 water is cooling as the wind steals heat 
away. Where the sea surface freezes to form sea ice, the new ice is 
mostly just water; the salt gets left behind. Together, those pro‑ 
cesses make the sea water colder, saltier and denser, and so it 
starts to sink, pushing the less dense water out of its way as it 
answers the call of gravity and finds its way to the bottom of the 
sea. As it slithers slowly along the sea floor, it’s channelled by val‑ 
leys and blocked by ridges, just like a river. From the North 
Atlantic, it flows southwards along the bottom of the ocean at a 
few centimetres per second, and after a thousand years it reaches 
its first obstacle: Antarctica. Unable to creep further south, it 
turns to the east as it meets the Southern Ocean. This ocean, the 
great watery roundabout at the bottom of the planet, links all the 
sea water on the planet because on its way round the white con‑ 
tinent, it merges with the lower edge of the Atlantic, the Indian 
and the Pacific oceans. The vast, slow flow of water from the 
North Atlantic creeps around Antarctica until it turns north‑ 
wards again, journeying far into either the Indian or the Pacific 
Ocean. Gradual mixing with the water around it reduces its dens‑ 
ity, and it eventually finds its way back to the surface, after 
perhaps 1,600 years without a single sunbeam passing through it. 

. And also close to the coast of Antarctica 1
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There rain, runoff from rivers and i ce‑ melt dilute the salt again, 
while  wind‑ driven currents push it along on the rest of its jour‑ 
ney until it finds its way back into the North Atlantic, perhaps 
about to repeat the cycle. It’s called the thermohaline circulation: 
‘thermo’ for heat, and ‘haline’ because of the salt. This ocean 
overturning is also sometimes referred to as the Ocean Conveyor 
Belt, and although this conveys a slightly simplistic picture, these 
flows do girdle the planet and they are driven by gravity. The 
 wind‑ driven surface currents have carried explorers and traders 
for centuries. But the ocean conveyor system as a whole carries a 
cargo of at least equal importance to our civilization: heat.

More heat from the Sun is absorbed at the equator than in any 
other area on the planet, both because the Sun is higher in the 
sky there, and because the planet is widest there and so there’s a 
large area for absorption. Heating up water even a tiny bit takes 
a lot of energy, so warm oceans are like a giant battery for solar 
energy. The shifting ocean is redistributing that energy around 
the planet, and the thermohaline circulation is the hidden mech‑ 
anism behind our weather patterns. Much of our thin, fickle 
atmosphere whooshes about on top of a steady heat reservoir 
that constantly provides energy and moderates extremes.

The atmosphere gets all the glory, but the oceans are the 
power behind the throne. Next time you look at a globe, or a sat‑ 
ellite picture of Earth, don’t think of the oceans as the empty 
blue bits between all the interesting continents. Imagine the tug 
of gravity on those giant, slow currents, and see the blue bits for 
what they are: the biggest engine on the planet.
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ُ    َ ِ  ْ االنتماء  الق ل ق           

 :   َّ    وقد م هلا ةـ َّ ي   ِ ز  ــيـ ِ ل  ـ ِ ج  ـ ْ ن    ِْ اإل     َ ن  ـ ِ م   اهــ َ م  ـ َ ج   ْ ر    َ تـ  
م الس ـامـر ائ ي   ِ      َّ     َّ ِ  ّ غـانـم  جاس      ُ       

ُ  أستاذ   =    ِ         ِ جبامعة  الشارقة  املشارك     ِ  الرتمجة  األدب املقارن و     

Detached Belonging  
 

Translated from the English by: 
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Associate Professor of Comparative 
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University of Sharjah 
 

ُ    َ ِ  ْ االنتماء  الق ل ق          
 راآُ   ر اب ـِ  ْ د ل  : أتليف

 
 

Detached Belonging 
By: Dilruba Z. Ara 

 
 
Abstract/Synposis 
In translating literature, challenges may give some translators a sense of achievement 
paired with an aesthetic flavour.  I have had that sense in many cases. Here, with this 
project I have engaged myself in, I have felt something unique, more than ever. I have to 
admit right from the beginning that translating Dilruba Z. Ara’s short story, Detached 
Belonging, into Arabic was a challenge I have never ever encountered, with the exception, 
of course, of some cases in translating poetry. The two words that constitute the title 
perplexed me.  Much to my surprise, the author, herself, told me that “trying to 
translate the title Detached Belonging can be very frustrating. I was also stuck with it 
while trying to get the essence of the [title] in Swedish.” Therefore, one may claim that 
the experience of translating Detached Belonging is very challenging in many ways. The 
topic and the themes set the story’s call for translators to take up such an exemplary job. 
The text is an example of the narratives that choose to vocalize a profound loss of identity 
of immigrants living in the West. Its plot and characters now and then highlight the 
evident incongruity between two very different cultures and pave the way for the author’s 
blatant critique of white supremacy. The story showcases how third-world identity/ 
background/ appearance can be undervalued in the land of strangers and therefore subtly 
discriminated. By so doing, the author provides a chance for audiences from various 
cultural backgrounds to get a postcolonial reading of a text packed with controversial 
themes. The difficulties in translating this text also arise from the author’s pictorial 
depiction of her thoughts, the splendid prose that is dyed with elegance, and the richness 
and intensity of style that make her text an outstanding experience in translation. 
______________________________________________________________________ 
 
Keywords: Detached Belonging; Literary Translation; Challenges; Postcolonial; 

Incongruity. 
______________________________________________________________________ 
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heritage were formed. While in Baghdad, he joined the teaching staff at the College of 
Arts, University of Baghdad (1979-1992) and was the Foreign Editor of the English-
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Detached Belonging 
 
Translated from the English by: Ghanim J. Samarrai 
 

ُ    َ ِ  ْ االنتماء  الق ل ق           
ــه   ْ  َ  َ   َ تـ ر ج ـم  ـل ـيــز يـ ة ا َ  نـ ج  َ    ِْ ْ  ِ  ِ     ِ َّ  م ـن  اإل   م  : ِ  ِ   غـانـم  جاس      ُ ي       

    َّ     َّ ِ  ّ الس ـامـر ائ 

 

A Word on the Author 
Dilruba Z. Ara is a Swedish Bangladeshi 

writer, novelist, poet, artist, educator and 

translator. She was born into a distinguished 

literary family in Dhaka, Bangladesh, and 

developed an interest in books at a very early 

age. Her maternal great-grandfather, who was 

a private tutor of English and Arabic to Prince 

Bhaktiar of the royal family (in Calcutta) - in 

the then united India, penned two books: one 

on travelling, and one in the Memory of Prince 

Bhaktiar. Ara’s paternal grandfather was a 

popular raconteur, setting music to stories and 

known to entertain villagers while sitting in his 

front yard singing long narratives on moonlit 

nights. 

Her father, Shahed Ali, was a famous, Bangla 

Academy award-winning author of Gabriel’s 

Wings. Her mother, Professor Chemon Ara, 

now retired, is also an acknowledged author 

and Language Movement veteran. 

Involved in literary activities throughout her 

childhood and adolescence, Ara’s first story 

was published when she was eight years old.  

Her short story, Detached Belonging, has been 

acclaimed internationally and is being used as 

course material in universities in different parts 

of the world; it has been translated into several 

languages.  

Ara is also an accomplished painter and has 

exhibited recently in Sweden in International 

Female Artists’ Art Annual. Her paintings 

have been used as covers for her works 

published in Bangladesh and in Greece. 
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  ُ ق  ـ ِ ل     َ الق     ُ اء  ـ َ م   ِ ت     ْ االن  

 

ْ     حد قت  فيه   ّ  .  

     ً                             ه ضعيف ا أم أنه مل يستطع فهم لكنتها   ُ مسع  مل تعرف إن كان 
         ٍ                   ت بقول شيء  وضع كفه خلف أذنه     َّ ما مه    َّ كل  ف ،السويدية

فاجأهتا؛  ؛                        ٍ أوقعتها هذه اإلمياءة يف حرج   .ومال ابجتاهها
  .أاثرت حنقها

      ّ                          لقد تعل مت خالل السنوات السبع اليت  ،على أية حال
 قضتها يف هذه البالد كيف جتاري اإلساءات اليت تنهمر

 ّ             ً            ّ                كل ما واجهت سلوك ا من هذا الن وع، صرفت عقلها   .عليها
بثبات عن نفسها من خالل الغوص يف أعماق ماضيها 
ّ                   والرجوع اىل طفولتها و حماولة التقر ب من ذاهتا املنسية.                                 
                                      ً          ً  لقد أضفت عليها هذه الرحلة الطويلة شعور ا استثنائي ا 

ً    أب�ا أرفع مقام ا من بيئتها. ويف هذه اللحظة أيض ا ت كرر             ً                              
 ،خطر هذا يف خلدها. و يف هذه اللحظة ؛هذا الشعور

ٍ  على حني غ ر ة، ظهر الدكتور كاي؛ شخص  مميز بشكل            ٌ                       َّ  َ        
ٌ        ّ                        استثنائي؛ حمبوس  داخل زي ه املهين الذي ال ختطئه العني              . 

 رداءه األبيض! 

لقد انشغلت  ،لكنها مل تعد تصغ إليه ،    َ َ ْ         راقـ بـ ت ه عن كثب
 ّ           إن ك طبيب من                               ً  عنه بصوهتا الصادح يف رأسها. "طبع ا

و لكن هل سيالحظك أحد بدون  ،الدرجة األوىل
ئت  من بالد فقرية ُ             ردائك؟! حىت وإن ج    ِ سيظل اترخيي  ،               

ّ     أعرق من اترخيك.. كان مجيع رجال قرييت يبج لون                                     
ّ                        أساليف.. آه، من املرج ح أنك تظن أنين جئت بالدك                   

 كالعديد من الطامعني يف الثروة أل�ل من خرياتك."

ُ             إنك خمطئ متام ا.. جئت  هنا من أجل  "ال � سيدي،        ً          
ل ت  اآلن اىل  ُ         احلب.. فقط من أجل احلب.. لو أن ين أ د خ   ْ ِ  ْ  ُ   ّ                           

ّ  أظن   ،لفهمين اجلميع ،مستشفى يف بلدي لعرفين اجلميع   
 على األقل أ�م سوف يفهمونين."  

ً         ش ع ر ت  فجأة  ابال�اك و اختذت أفكارها منح ى آخر..                           ً     ْ  َ  َ  َ
ال أجنو من هذا  "و لكن ما األمهية من وراء ذلك؟ قد

ّ          املرض... على أية حال... لقد ح ك م علي  ابلعيش يف       ِ  ُ                            
 الغربة."

 ،مل يعد مبقدورها جتاهل دكتور كاي ؛تلك هي احلال
فشظا� حماضرته املطولة حول رقي مستوى املستشفيات 

ُ ّ              السويدية كثري ا تطايرت حب  ر ية يف رحاب مسعها   ّ    لكن ها  .            ً          ِ
ً   لقد علمت أيض ا  ؛كانت تعلم بكل هذا حىت قبل مرضها            

 ،أن قابلة املستشفى هي املسؤولة عن وضعها احلايل
وابلتايل فإن دكتور كاي كان حياول من خالل مدحيه 

في عدم كفاءة القابلة السويدية ُ                              للطب السويدي أن خي                  . 
ّ              نعم، "قابلة سويدية.. قابلة سويدية ق ح .. شقراء ذات   ُ                                  

 عينني ابهتتني قابعتني خلف نظارة زرقاء."

ً                       فت تثاؤاب   عريض ا خلف يدها. بدأ مفعول لقد أخ       ً        
 املهدائت ابلظهور عليها... أغمضت عينيها لدقيقة..

�ض دكتور كاي وقال هلا قبل أن يغادر الغرفة: "كما 
ّ                                   قلت لك، إن  ملستشفيات السويد مسعة حسنة.. سنهتم           

ا... ال تقلقي." ً               بك جي د   ّ     

ّ                               تثاءبت جمد د ا، مد ت يدها وتناولت جهاز التحكم عن      ً  ّ         
            ًّ                                  بعد وضغطت زر ا... كانت هناك على التلفاز القابع 

. أطفأته.. وجبهد جهيد، ،.      ّ ليس إال   ،أمامها نشرة أخبار
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غريت موضعها و أخذت الكتاب املوضوع على الفراش.. 
ً           كان كتااب  عن عقيدهتا  عن اإلسالم. ،       

ٌ  يف وقت الحق من ذلك اليوم، ظهر يف الغرفة شاب                                          
فجلس اىل جانب                             ً غريب..بدا وكأنه يعرفها شخصي ا

ٌ                      فراشها.. عر فها بنفسه أبنه موظف  سابق يف العيادة لكنه                   ّ           
ّ                    غرق يف صمت مفاجيء. مر ر أصابعه خالل شعرها                     

فأنعش يف وعيها ذكر�ت من طفولتها  ،األسود الطويل
ّ                       حني كانت أصابع والدها متس د شعرها... شعرت بنشوة                        
اهتمام فائضة، لكن يف الوقت ذاته صارعت نفسها 

ه أبنه ال جيب عليه أن يلمس شعرها.. وبينما هي لتخرب 
                                            ًّ   تزمع أبن ختربه بذلك، فاجأها بقوله: "أ� متأسف جد ا، 

ّ                                           إن  ما حيصل لك أمر مريع.. أمر يف غاية الفظاعة!"   

نظرت اىل وجهه.. لقد كان ذا عينني زرقاوين كالبحر 
ٍ                        وشعر ذهيب جمع د كطفل  بريء.. بدا عليه القلق        ّ          

ت ما حل هبا من مأساة، الشديد... للحظة نس
 وابتسمت.

خالل األ�م األربعة اليت قضتها يف املشفى جاءها العديد 
من الزوار غري املتوقع قدومهم.. كانت على دراية اتمة أبن 

ا حسب قول دكتور  ،حالتها كانت �درة ً                 بل �درة جد           
 كاي. 

                                            ً  لقد أعطى هذا املرض الغامض للعاملني يف املشفى فرصة  
ٍ       ملزيد  من اخل ربات اجلديدة، مثلما أعطاها هي هوية    

.. مل تعد   ذاه جديدة... ال شك أبن        ً      ً         كان شيئا  مذهال 
جمرد امرأة أجنبية فحسب، بل امرأة اجنبية معينة ذات 
ٌ            مرض �در. ظاهرة  مالئمة للدراسة.. مركز  لالهتمام..                       ٌ             

                                     ٌ     اجتاحت عقلها وهي مستغرقة يف التفكري موجة  من 
ّ       آخر من عقلها تصد ى هلذه       ً  لكن جزء   ،البهجة الغريبة                

                             ً     ً               املوجة.. لقد علمت أنه كان شعور ا وضيع ا.. وابلرغم من 
ذلك، عجزت مجيع حماوالهتا عن إبقاء هذا الشعور 

ا.. ً    بعيد      

                                                 ً  مل تفارق االبتسامة شفتيها لربهة.. يف النهاية كانت بشر ا 
ٍ  من حلم  ودم. و كانت حتمل يف أحشائها بشر ا من حلم         ً                               ٍ     

ً            ودم أيض ا.. بعبارة                               ً  أخرى، كانت حتمل يف أحشائها جنين ا       
ً     خاص ا هبا وها قد بلغ ذلك اجلنني مخسة وعشرين  ،  

ل ت   ؛    ً  أسبوع ا ْ  ولفرتة طويلة، مل تكن على ما يرام.. فقد أ د خ   َ ِ  ْ  ُ                                     
يف بداية محلها إىل املشفى بسبب فقدان الوزن والغثيان 
وخرجت بعد أسبوعني.. ومنذ ذلك الوقت مل تكن 

ن فى مرة كل أسبوع، لكن مل تك       ّ             تذهب إال  اىل قابلة املش
ها املتزايدة.. وقد انتهت االقابلة لتعري أي اهتمام لشكاو 

ٍ  آخر ز�رة هلا ملشفى الوالدة  قبل مخسة أ�م على حنو                                             
ّ  قالت القابلة: "إن   ،فعند قياس حميط بطنها ،مفاجيء                 

                                            ً  هذه االحنناءة احنناءة توأم.. لقد أصبحت بطنك كبرية  
   ًّ    جد ا.."

 ً                                    يع ا: "إنك تعلمني ابرتفاع نسبة الربوتني يف وجاء ردها سر 
خالل أسبوعني فقط رغم  أرطالبويل.. لقد زاد وزين ستة 

                        ٍ                     أنين ال أستطيع االحتفاظ بشيء  من الطعام بداخلي.. 
 ما يب؟" ،ما اخلطب

ودفعت  ،                                   ْ         استقامت القابلة، تلك املرأة ذات البن ية القوية
 .بنظاراهتا الزرقاء اىل أعلى أنفها البارز

https://www.dragoman-journal.org/


Dragoman Journal of Translation Studies                                                      ATI & Garant-Uitgevers nv, Belgium 
Volume 10, Issue 11, July 2020          https://www.dragoman-journal.org          Ghanim J. Samarrai 

 

ISSN:  2295-1210  151 © ATI & Garant 

"ليس بك أي خطب.. إما أنك حامل بتوأم أو بطفل 
 كبري..."

أغلقت املرأة املريضة عينيها حبنق.. مل تكن تريد أن تكون 
مريضة عدمية الصرب ولكن كانت على علم بديهي أ�ا 
                                       ّ         حباجة ملساعدة طبية... كان من املمكن أن تغري  العيادة 
إن كانت يف بالدها، لكن ليس لديها أي خيار هنا... 
كانت تنتمي إىل هذا احلي وكان هذا املشفى هو الوحيد 
                                 ً                يف املنطقة...  لقد قطعت ثالثني كيلومرت ا لتأيت إىل هنا.. 
ً                                  أخذت أنفاس ا عميقة لفرتة وجيزة قبل أن تستجمع           
                                    ً          شجاعتها لتجيب على القابلة: "لكنين �در ا ما أشعر 
أبعراض مماثلة حلملي السابق.. أعاين من الرعاف ونوابت 

ع شديدة.. إين أرى ومضات من الضوء، وضغطي صدا 
يف ارتفاع، وإين أصبح كالبالون.. هنالك خطب ما.. كل 
هذه مؤشرات واضحة على وجود تسمم ابلدم. لقد قرأت 
مقاالت كثرية، وأريد رؤية طبييب إن مل يكن لديك مانع.. 

ً              هل من املمكن أن ترتيب يل موعد ا كي أقابله؟"                           

اس حول عنقها، خطت للوراء وضعت القابلة شريط القي
وأدخلت يديها يف جيوب ردائها األبيض وبدت كأمنا قد 
ْ                     ّ             ّ    انت ه ك ت  كرامتها املهنية.. قط بت حاجبيها وضي قت   َ  ِ  ُ  
عينيها خلف نظاراهتا الغليظة. "كيف المرأة من العامل 
الثالث أن تعرف ما األمر اجليد هلا؟ لقد كانت هي من 

              ّ     الطبية جلميع األم هات متتلك العلم و املعرفة ابحلاالت 
لقد  ؛ومجيع الوالدات.. فهي مل تكن جمرد قابلة عادية

ّ        كانت قابلة سويدية.. والقابالت السويد�ت هن  األكثر                                         
 شهرة حول العامل." 

من الطبيعي أن جسم املرأة ينتمي لصاحبته وأن  ،"نعم
الطفل موجود يف رمحها، لكن كيف هلا أن تعلم ما األمر 

احلق أن تقرر إن كانت  ،وليس لغريها ،ابلةاجليد هلا؟ للق
    ٍ                                           حباجة  لطبيب أم ال، وأ�ا ابلتأكيد ليست حباجة لذلك."

قالتها بينما كانت تعابري وجهها  ،  ّ                "إن ك تقرأين بكثرة"
    ً                                             جامدة  كالثلج: "مهمة األطباء مداواة األمراض، و احلمل 

ً                        ً             ليس مرض ا. اذهيب للمنزل وخذي قسط ا من الراحة."        

وكأن دمها يفور يف عروقها، لكنها كانت  شعرت احلامل
ّ             ً                       قد استنفذت ج ل  طاقتها حماولة  أن تكون مقنعة. مل يكن   ُ            

بل تغلغل  ،يف وسعها بذل أي جمهود آخر. طغى عليها
ٍ      شعور  مبهم ابالمشئزاز. سبع سنوات  من   ،بداخلها                         ٌ   

                     ً        مل يكن التغلب عليه يسري ا. راحت  ؛الصمت الكامن فيها
     ً                       تكرار ا أن من اإلهانة مبكان أن                 ً    تقول لنفسها مرار ا و 

لو كانت يف  .      ّ ليس إال   ،جمرد قابلة ،تتجادل مع قابلة
ً  نعم، حتم ا .الختلف األمر ،موطنها كانت ستفعل   ،       
كانت ستجعل القابلة تعرف قدر نفسها. كانت   .الكثري

.. كان أهلها وأقرابؤها وأخوهتا .               ً  ستجعل صوهتا مسموع ا
 رغم أن زوجها      ً وحيدة   ،           ً            سيفعلوا شيئ ا. لكنها هنا

ّ          ً                       سويدي .. سويدي  األصل. متام ا كالقابلة. لقد كان يف          ّ     
          ً          مل يفعل شيئ ا. �ضت من  ،                          ٍ الغرفة لكنه مل يبد أي اعرتاض  

              ً                .. شعرت أن طعنة  �فذة قد اخرتقت .سريرها ببطء
ظنت أن كل  .  ً                 متام ا حيث يقبع قلبها ،قفصها الصدري

ّ    من كان يف الغرفة سيسمع خفق قلبها الذي بد د س كون                                       
.. شهقت للحظة قبل أن ترفع نفسها عن السرير. .املكان

لكن عقلها قد صمم أن  ،كان ساقاها قد احننيا حتتها
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لقد استغرقها األمر دقيقتني كاملتني كي  .يعيدمها للعمل
 جترجر قدميها خارج الغرفة.

              ٍ                              ّ    سأهلا زوجها بشيء  من القلق: "هل تستطيعني أن تتدب ري 
 أمورك؟"

طبيب.. من املمكن أن نطلب من "علي أن أذهب لل
ّ  مسؤولة اإلعا�ت يف مشفى الوالدة أن تساعد�.. إين                                            

 أعرفها."

 "؟            ً  "أتعرفينها حق ا

 "نعم، تعرفت عليها آخر مرة ذهبت هبا للمستشفى."

ّ         "حسن ا، يف هذه احلالة، إبمكاننا أن جنر ب حظنا."                             ً     

 فحص ،بعد بضع ساعات، و بفضل مسؤولة اإلعا�ت
املرأة. أشرف بنفسه على تصويرها ابملوجات دكتور كاي 

 .فوق الصوتية وحينها فاجأها ابلقول أن جنينها حيتضر
جنيني    ،كان للمرض اسم غريب  ،ا                ً      ًّ كان يسمى استسقاء  

ا ً  وهو مرض  عضال، وبدا أن املرأة كانت هزيلة جد                                    ٌ  ،لكن ،      
ٌ                   كان هنالك متسع  من الوقت الصالح كل   ،على ما يبدو              

 شيء.

اعات خلف األبواب املغلقة، وتكرر تواصلت االجتم
نقلها من مشفى آلخر ومن طبيب آلخر. أجريت عليها 
فحوصات تلو أخرى.. إال أ�ا كانت تتلقى اجلواب 
عينه.. سيموت الطفل الذي يف بطنها على األغلب.. 
ّ            لكن هل ستستطيع محل طفل حيتضر؟ إن  إجهاض جنني                               

ون.. يف األسبوع اخلامس والعشرين هو أمر ضد القان
ً                وللقيام بذلك، على املرء أن �خذ إذ�  من اجمللس الوطين                                  

حىت وإن حصلوا  ،للصحة و الرعاية االجتماعية. ولكن
على اإلذن، هل سيكون بوسعها أن تتحمل فكرة اسقاط 
جنينها وتركه ملصريه؟ هل ستقدر؟ هل سيكون مبقدورها 
أن متر مبحنة كتلك  هي يف حالتها هذه؟ لقد كانت 

ا! أليس عليهم أن حياولوا إنقاذ حياة  واحدة مريضة  ً                                  ٍ        جد   
على األقل؟ تلك كانت األسئلة اليت أقلقت األطباء يف 

 .عيادة الوالدة يف ذلك اليوم

كان  عليها بذل جهود حقيقية لتتأقلم مع الوضع. 
ُ  ِّ                                ُ          ج ه  زت حجرة هلا يف عيادة الوالدة، حيث أ لبست ثياب 

ّ         املشفى ووضعت يف الفراش. إن  حياهتا ا آلن أبيدي                        
    ّ                                   ّ      األطب اء. حاولت التفكري أببويها، بولدها، لكن ها مل 
تستطع أن تفصل واحدة عن األخرى. ويف آن واحد وكل 

 ساعة، كانت حتدث العديد من األشياء... 

يف اليوم التايل، منح اإلذن ابإلجهاض. كانت على حرية 
من أمرها. كيف هلا أن تسمح هلم أبخذ طفلها احلي وتركه 

                               ّ        ما زال الطفل على قيد احلياة، و أن ه بوسع ليموت؟ 
الشخص أن يسمع نبضات قلبه.. لكن وضعها الصحي 

ّ     انتفخت بطنها بشكل مشو ه..  ؛كان يف تدهور مستمر                     
كانت مجيع أطرافها تنتفخ.. كانت ساقاها تتخذ شكل 
ّ                                              ساقي  الفيل وأصابعها كانت مثل نقانق مسينة.. أبقاها     

. وبوسع الشخص من على وز�ا املتزايد طرحية الفراش.
مسافة أن يسمع بقبقة املاء بداخلها.. ظلت الفرق الطبية 
ترتدد على غرفتها بال انقطاع.. اظهر اجلميع تعاطفهم 
املفرط... تساءل أحدهم إن كان هلا أي أقارب يف اجلوار 
ابستطاعتهم ز�رهتا، تساءل آخر إن كانت تشتهي وجبة 
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ب احملشوة خاصة. اقرتح شخص آخر فطائر الكري
 ابلقريدس. 

ّ                                            هز ت رأسها.. كانت أسرهتا يف الوطن.. يف مكان بعيد   
يف اجلزء اآلخر من الكرة األرضية. اتقت ملنزهلا.. اتقت 
ألهلها.. اتقت لتناول البطاطس املهروسة بزيت اخلردل.. 
ٍ                                      اتقت لطبق  من العدس.. كيف هلم أن حيققوا أمانيها؟         

إلنسان العليل أن يتوق                   ّ          كيف هلم أن يفهموا أن ه ال ميكن ل
 ألكل أجنيب؟

يف ذلك الصباح، جاء دكتور كاي ومعه بضع أشخاص 
ُ                                                ًّ أ خ ر اىل غرفتها أبكر من املعتاد. كان مجيعهم يرتدون ز�    ُ
ا. رداء مهنتهم الشريفة األبيض. التف وا حوهلا. قد م  ّ   موح د             ّ                                  ً  ّ   
أحدهم نفسه كطبيب التخدير.. قدم آخر نفسه 

ّ                كاختصاصي  أشعة، وآخرهم   كقابلة، وما إىل ذلك.. كان        
ِ                  اليوم اخلامس.. كان يوم أحد، و ال جير  األطباء أي عملية                                  
يف هذا اليوم، لكن مجيعهم كانوا هناك، جاهزون لفتح 

 بطنها و أخذ طفلها منها.. حبست أنفاسها. 

 "جيب علينا أخذك اآلن" قال دكتور كاي.

   ّ                                     "إن ك بني احلياة واملوت." أضافت طبيبة منهم.

 حباجة ملوافقتك بعد اآلن. علينا حماولة إنقاذك." "لسنا

 "ليس مبقدورك املنازعة اآلن. كل اثنية اآلن مثينة."

 أجابتهم: "أ� لست مبجرمة."

 "ستقتلني نفسك."

 "ال.. ال.. ال.."

استيقظت لتجد نفسها يف غرفة أخرى. تفاجأت لربهة. 
كانت مشوشة. رأت أن ساقيها وذراعيها وأنفها وأطرافها 
موصولة أب�بيب شىت.. كانت الغرفة جمهزة بعدة شاشات 
كمبيوتر. كانت بضع من أكياس الدم ومواد أخرى معلقة 
من محالة فوق رأسها. مل يكن بوسعها أن تعرف أي وقت 

ّ          ُ من اليوم كان. غط ت الستارة   الوحيدة يف الغرفة.         َ النافذة                  
ّ                     كانت على وعي  مشو ش أن  طبيبني بردائني أبيضني      ّ     ٍ            

ن يف الغرفة شبه املظلمة. بد� عدميي الوزن كرجلني يتحركا
على القمر.  أخذت وهلة لتدرك أ�ا يف العناية املركزة. 
                               ّ              لكن ملاذا؟ ملاذا نقلوها إىل هنا؟ ود ت لو رجعت اىل 
ا للتحدث إليهم، لكنها  ً                       غرفتها القدمية. بذلت جهد                        
                                  ً           شعرت وكأ�ا قد بلعت لسا�ا.. كان جاف ا كالصحراء 

وك الصبار. آملتها رقبتها.. كانت عيناها     ً    وخشن ا كش
 جافتني و فارغتني. 

ّ    مل يكن صعب ا البتة أن تستلق على ظهرها. حينها فك رت                                     ً         
ا... مل تكن حزينة  ً                  ابلطفل. لقد أخذوا الطفل بعيد                            
ا... لكن جيب عليها أن تكون كذلك. شعرت  ً                                      جد   
ابخلزي من افتقارها لشعور األمومة فنظرت اىل سقف 

ض. مل يكن الطفل هناك. مل يعد برمحها ابلرغم الغرفة األبي
                               ً            من نضوح ثدييها. كان قميصها مبلال  ابحلليب. ذهب 

خذت احلياة أالطفل لكن طعامه ما زال هناك. وكالعادة، 
ابالستمرار. حىت و إن كانت قد ماتت، كانت ستستمر 

 احلياة. ما للعيش من معىن حينها؟ 

                             ً                    ابلرغم من ذلك، مل يذهب الطفل متام ا من العامل بعد، ما 
زالت جثته تقبع يف مشرحة املستشفى.. وأخذت املرأة 
ً           عشرة أ�م  كامالت قبل أن تسرتجع بعض ا من قوهتا                         ٍ       
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الفراش  لىاملفقودة. يف اليوم احلادي عشر، قعدت ع
 وأعلنت: "أريد أن أرى طفليت."

ّ                          تعج ب دكتور كاي وأجاب: "إ�ا ق  طعة حلم فقط. إنه   
                َ                ليس مبنظر سار. مل  تريدين رؤيتها؟"

، مل تكن غاضبة وال حزينة، كانت                   ً                             اتسعت عيناها قليال 
. لقد ولد طفلها األول يف املشفى ذاته                  ً                                  فقط متفاجئة قليال 
ً                       وقد اعتىن به دكتور كاي أيض ا. كان الطفل ذا وجنتني                          

ا. كان املار ة يتو  ً            ّ      كاملشمش و كان شعره أسود ا جمعد  قفون                       ً    
عند مهده كي يتأملوا مجاله االستثنائي. واآلن، من املزعوم 
                                         ً         أن القضية الثانية من الرحم نفسه كانت شذوذ ا إبمكانه 

 أن يصدم األم. تنهدت املرأة..

 "ألن تود رؤيته لو كان لك؟"

ّ                  "من الطبيعي أن أريد. إين  طبيب.. إين  متعود على غرائب            ّ                       
 ة من قبل؟"الطبيعة.. على أية حال، هل رأيت جث

                        ًّ         ّ           ً    فغرت فاها. فاجأها هذا حق ا. "من من ا مل يرى جثث ا يف 
وطنه األم؟ هناك يعيش األشخاص مع املوت. � له من 
سؤال غريب... � هللا!" ابلرغم من ذلك أخفت ما كانت 

ا وأجابت: "لقد رأيت أطفاال   ً                          ً تفكر به جيد  أمام  ونل  َ قت   ُ ي            
ّ   عيين ."    

ا. يف يوم من أ�م  ً                 تذك رت مشهد  أ�ر من العام السبعني    َّ      
                                                ٌّ من القرن العشرين، يف مدينة داكا القدمية. استل جندي  

سفلت    ً                          ٍ        طفال  من ذراعي أمه ورماه مثل كرة  على األ
، و امتزجت امللتهب. أصدرت اجل ً            مجمة املتهشمة صوات                 

اب. �حت املرأة لكن الرت ودماغها ودمها مع الغبار و 

ّ                   إذ برش اش يدفع هبا اىل األر للحظة فقط و  ض جبانب      
          ِّ   االبن.. مي  تني.                   ً           ها. استلقيا هنالك مع ا.. األم و طفل

 "هل هذا صحيح؟" شحب وجه دكتور كاي.

اضطرت أن ترمش لتبعد املشهد عن خياهلا بينما كانت 
ّ                                   تبتسم مث هز ت رأسها حبرج. فهمت املرأة أن ماضيها           

يف منتصف  هو جعلها أكثر خربة من هذا الطبيب الذي
ً            عل من االنسان حكيم ا. هذا يعين العمر. إن اخلربات جت                 

             ً                                  أ�ا أكثر حكمة  من دكتور كاي و أ�ا ليست حباجة اآلن 
                        ّ                         إىل أن تتقرب من ذاهتا املنسي ة لتشعر ابلرضا عن نفسها. 

 . واحدمعرفتها بذلك أفرحتها وأقلقتها يف آن 

ّ   نظرت إىل دكتور كاي و هز ت   رأسها بشرود.                      

 �ض دكتور كاي.

ّ     حتمل رؤيتها، لكن جيب علي  أن "أظن أن ابستطاعتك                       
ّ                          أذكرك أب�ا مر ت بعملية تشريح بعد موهتا."             

 "نعم، أعلم ذلك"

ّ               عند وصوهلا لباب املشرحة العايل، تقد م حارس املشرحة                                 
 و مهس هلا: "ليست هبذا السوء.."

مل يكن من الصعب عليلها أن تفهم أن الرجل الطيب 
غري  كان حياول من خالل كالمه أن حيميها من صدمة

متوقعة. نظرت إليه نظرة امتنان، و خطت داخل الغرفة 
وأتملتها. كانت غرفة واسعة، مستطيلة الشكل بيضاء 
           ً                                        مضاءة إضاءة  شديدة. كانت النافذة الزجاجية الطويلة يف 
إحدى اجلدران الصغرية مغلقة، كانت قد علقت عليها 
                              ًّ               ستارة. عند كل حائط طويل ترى صف ا من كراسي ذات 
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      ً                                      ية. وفق ا لرغباهتا، لف دكتور كاي الطفلة مبنشفة ظهور عال
                              ًّ                ووضعها على سرير ضيق موضوع أفقي ا على األرض. على 
رأس السرير أضاءت مشعتان بينهما كتاب أمحر غليظ.. 

 االجنيل.

 جتمدت املرأة عند معرفتها وبلعت اللعاب الذي مأل
فمها. لقد وضع االجنيل جبانب رأس طفلتها. مل تعلم ما 

     ً                                      ر صدمة ، الكراسي الفارغة أم الطفلة امليتة أم األكث
لقد تزلزل عقلها. أرادت أن تصرخ.. لكنها  ؟االجنيل

 . ٍ   أغلقت عينيها وبدأت بتالوة آ�ت من القرآن بصمت                                             

           ً                                  استغرقت وقت ا قبل أن تستجمع قواها ألخذ خطوة حنو 
الفراش. طفلتها.. كانت تستلقي ابنتها هناك. انسان 

ر ذو حجم هائل. ذكرها املشهد ضئيل احلجم على سري
  ّ                                           ٌ   برم ته بوصف سويفت لغوليفر يف أرض العمالقة. أقدام   
وأيدي صغرية. عشرة أصابع يف كلتا القدمني واليدين. 

ْ َ  أقدام رقيقة كأقدام د م ي ة  ُ غري أ�ا كانت مصنوعة من حلم  ،                   
ً             ودم وليس من البالستيك. كان الوجه منتفخ ا كخبز بيتا                                      

لى الشخص أن يفرق بني منفوش. كان من الصعب ع
أطراف الطفلة. دنت اىل الطفلة حلملها.. وفجأة اخنلعت 
املنشفة لرتيها اخليط الغليظ وآاثر التشريح. شعرت اآلن 
                                ً             أن طاقتها قد استنزفت.. ستنهار متام ا إن حدث أي 
شيء آخر.. عليها أن تتحكم مبشاعرها.. من الواضح 

ت العرض. أن من فعل هذا مل يفكر أن الطفل سيكون حت
ا.. يف السويد، يقرر العديد  ً                           ال جيب عليها أن تلوم أحد                       
                                  َّ            من الناس عدم رؤية أقارهبم امليتني. إن  املوت ينتمي 
للمشايف، للمشارح، للكنائس واملقابر.. ال ينتمي 

ّ                   لألحياء.. محلت الطفلة وشد هتا إىل صدرها وجلست                        
ّ     على كرسي. سقطت دمعتان على خد يها.                             

الطقوس اإلسالمية..  فقو و  ،ن بسرعةعلى الطفل أن يدف
لكن يف أي بقعة من األرض كانت ستجد مقربة 
إسالمية؟ جيب أن يكون هنالك واحدة على األقل.. 
ّ                            َّ           مر ت عد ة دقائق.. احرتقت الشموع.. ظل  دكتور كاي      ّ  
ً                                             جالس ا هبدوء يف واحدة من زوا� الغرفة بينما جلس زوج     
ً                         املرأة جبانبها هبدوء أيض ا.. تركهم احلارس لوحدهم..                      

ّ                              نظرت يف الغرفة.. ذك رهتا الكراسي الفارغة مرة اثنية                   
بوحدهتا.. لو أ�ا كانت يف وطنها، لكان أقارهبا وجريا�ا 
وأصدقاؤها جالسني هناك. كانوا ليخففوا عنها.. كانوا 

 ليكملوا كل الطقوس املهمة لدفن الطفل..

 "القوة!"

                            ّ                كانت حباجة ألن تكون قوية... قب لت الطفلة، رفعت 
ووضعتها بعناية على السرير.. عليها البدء  نفسها

                  ً                          ابلتحقق من األمر فور ا.. ال حيب األموات االنتظار.. 
.. و بينما كانت متشي يف ممر املشفى                ً                               عليها أن جتد حال 
الكائن حتت االرض، قالت: "دكتور كاي، أريد العودة 

 إىل املنزل.. أرجوك أخرجين.."

           ً   ل ضغطك مرتفع ا                     ً          "ملاذا؟ أنت لست خبري متام ا.. ما زا
 جدا.."

ّ                                         "علي  الذهاب.. أنت ال تفهمين.. لدي الكثري ألجنزه."     

ِ                                 ً      ً      "عليك  أن تكوين حتت العناية املستمرة أسبوع ا آخر ا على      
 األقل."
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ّ           "علي  الذهاب.. علي  الذهاب.."              ّ     

ّ      "لكنين املسؤول عن صح تك.."                   

  ّ       ً                                    توق فت فجأة ، استدارت لتواجه دكتور كاي مث امسكت 
 بيده.

      ً                               .. شكر ا على كل ما فعلته من أجلي.. لن     ً    "شكر ا لك
أنسى إحسانك ما حييت. لكن أرجوك امسح يل 

 ابلذهاب.."

ّ                                  ً         َّ حد ق دكتور كاي فيها لربهة و قال: "حسن ا، جيب علي    
 أن استشري زمالئي.."

 "كل الشكر لك!"

ّ                                        ً تقد ما.. نظرت إىل زوجها بطرف عينها.. كان أهال     
ً              للثقة، لكنه كان أعمى  عن احتياجاهتا اخلاصة.. هل                     

مبقدوره فهم ما كان يدور برأسها أو املشاعر اليت جتتاحها؟ 
ّ                   هل سيتمكن من فهم ما ضح ت به من أجله؟ لقد                       
تزوجت خارج بيئتها.. لكنها قد حاربت كاجملنونة 
           ّ                               الستعادة هوي تها.. هذه الوحدة كانت نتاج تلك 
املعا�ة.. مل يكن ابستطاعتها التعبري عن نفسها حىت.. مل 

ً                   ك وطنها فقط، بل تركت لغتها أيض ا.. مل تتذوق مرارة ترت                               
الوحدة هبذه الطريقة خالل السبع سنني اليت قضتها يف 
ا بغربة اتم ة كتلك.. كانت  ً          ّ               السويد.. مل تكن على دراية أبد                             

 ،يشمن اخل             ً          ّ  ً       طفلتها مستلقية  هناك، مرت قة  ككيس 
ٌ         هل كان سيحصل شيء  غري هذا االجنيل عند رأسها.. و                 

طرقت برأسها أدى خسارهتا؟ ارتعش قلبها.. ليربز م
                          ً                       واتبعت املشي.. كان املمر طويال  وكأنه بال �اية.. ابرد.. 

 أجرد كدرب الضياع يف منطقة مهجورة.
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She stared at him. She could not make out 
whether he had impaired hearing, or if it was 
that he really couldn’t understand her 
Swedish. Each time she opened her mouth to 
say something; he put his right hand behind 
his ear, cupped it and leant towards her. This 
gesture embarrassed her, surprised her, 
infuriated her. But during her seven years in 
this country, she had learned to cope with such 
non-verbal assaults on her self. Whenever she 
encountered attitudes of this kind, she 
invariably alienated her mind from her self by 
diving deep down into her past. By going back 
to her childhood, by reaching out for her 
forgotten ego. That journey always provided 
her with a unique sensation of being superior 
to her environment. At this moment too, it 
happened. It happened in her head. All of a 
sudden Dr. K appeared as a person, 
extraordinarily limited by his professional 
outfit. The white coat!  
 
She watched. But she listened no longer to 
him, for she heard her own voice in her head. 
For sure, you’re a first-rate doctor, but would 
anyone recognize you without your coat? 
Even if I come from a poor country, my 
individual history is richer than yours. My 
progenitors are held in esteem by all my 
fellow country men. Ah! You are probably 
thinking that many other fortune seekers I 
came to your country to taste your riches. No, 
Sir, you’re absolutely wrong. I came here 
because of love. Only for love. Had I been 
admitted in a hospital at home now, everyone 
would have known me. They would have 
understood me…At least I think they would… 
Suddenly she felt exhausted and her thoughts 
took a different route. And so what? What 
does that matter? I might not survive this 
illness. In any case, I’m condemned to a life 
of anonymity. That’s how it is…She could no 
longer ignore Dr. K. The fragments of his 
extensive lecture on Swedish hospitals’ high 
standard floated now freely into her ears. But 
all this she knew even before she had fallen ill. 
She also knew that the hospital midwife was 
responsible for her present condition, and that 

by holding this eulogy on Swedish 
medication, Dr. K. was actually trying to 
minimize the midwife’s professional 
incompetence. A Swedish midwife. A 
genuine Swedish midwife. Blonde with pale 
eyes behind a pair of blue glasses... She hid a 
large yawn behind her hand. The tablets. Yes, 
the tranquillisers were getting hold of her. She 
dozed off for a minute. 
Dr. K. rose. 

‘Don’t worry! We’ll take good care of you. As 
I said, Swedish hospitals have a good 
reputation.’ He turned and left. 

She yawned again, stretched out for the 
remote control, pressed on a button. It was 
news on the telly. She switched it off. With a 
tremendous effort she turned herself on the 
bed. Took the book that was lying there. It was 
a book about her creed. Islam. 

Later that day a strange young man made his 
appearance there. He entered the room as 
though he were an old acquaintance of her, 
and settled down by the top of her bed. He 
introduced himself as an ex-orderly of the 
clinic. Then he fell into an abrupt silence. His 
fingers combed through her long black hair, 
bringing back the memories of her father’s 
fingers on her head during her childhood. She 
sank into a luxuriant feeling of being cared, at 
the same time as she struggled with herself to 
tell him that he shouldn’t be touching her hair. 
She was about to tell him that, when he 
suddenly said: 
‘I’m so sorry! That what’s happening to you 
is gruesome. It’s terribly terrible!’ 
She looked up at his face. He had aquatic blue 
eyes and a mass of curly golden hair. Like a 
cherub’s. He seemed so concerned. For a 
moment she forgot her own tragedy, and 
smiled.  

During her four days at hospital, she had had 
several unexpected visitors. She was well 
aware that her case was not even one in a 
million in Dr. K.’s words. Her ailment had 
given all these hospital-people an opportunity 
for a new experience, as much as it had 
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rendered her a new identity. It was amusing, 
undeniably. She was no longer just any 
foreign woman, but a particular foreign 
woman with a rare disease. A phenomenon for 
a case-study. An object of attention. A curious 
sense of delight pervaded her mind at the 
thought, which she with another part of her 
mind tried to reject. She knew that it was an 
ignoble feeling. But for all her efforts she 
failed to keep the feeling at a distance. The 
smile clung to her face for a while. She was 
after all a human being of flesh and blood. 

She was also carrying a human of flesh and 
blood. In other words, she was expecting.  The 
foetus in her womb had already reached an 
age of twenty-five weeks. She had been 
feeling down the weather for a long time, and 
had already been at hospital in the beginning 
of her pregnancy for nausea and weight-loss. 
She was discharged after two weeks. Since 
then she had been seeing only the hospital-
midwife once per week. But the midwife 
staunchly disregarded her ever-increasing 
complaints. Her last visit at the maternity 
hospital had ended in the following manner 
five days earlier. 

Having measured the curve of her belly, the 
midwife declared. 

‘This is a curvature for twins. Your belly has 
really become big.’ 

‘You know that there’s protein in my urine. 
I’ve gained six kilos in two weeks in spite of 
the fact that I can’t keep any food down. 
What’s wrong with me?’ 

The midwife, who was a robust woman 
straightened herself, pushed back her blue 
spectacles on the bridge of her protruding 
nose. 

‘There is nothing wrong with you. Either 
you’re going to have twins, or one large baby.’ 

The sick woman closed her eyes in 
exasperation. She didn’t wish to be an 
imperfect patient, but intuitively she knew 
that she needed professional help. Back at 
home she could have changed clinics, but here 
she had no option. She belonged to this district 

and this was the only hospital in the vicinity. 
She had already travelled thirty kilometres to 
come here. She breathed deeply for a while 
and then screwing up her courage pleaded: 
‘But, I can hardly recognize any symptoms 
from my first pregnancy. My nose bleeds, I’ve 
terrible bouts of headache, I see flashes of 
lighting, my blood pressure has gone up, and 
now I’m swelling like a balloon. There must 
be something wrong. All this seems to me to 
be the pure signs of toxaemia. I’ve read a lot 
of literature, and if you don’t mind I would 
like to see my doctor. Could you please 
arrange for me to see him?’ 
 
The midwife put the yellow measuring tape 
around her neck and took a step backwards, 
thrust both her hands in the pockets of her 
white coat and  made a face as though her 
professional pride was being harassed. A deep 
frown appeared on her forehead, and her eyes 
narrowed behind her thick glasses. How 
would this woman from a third world country 
know what was good for her? It was she 
herself who had all the knowledge about all 
mothers and all deliveries. She was not just 
any midwife, she was a Swedish midwife. 
Such were highly acclaimed all over the 
world. Naturally the body belonged to the 
woman and the baby was in her womb, but 
how would she know what was good for her? 
Only the midwife could decide whether she 
needed to a see a doctor or not. And that she 
certainly did not. 
‘You read too much, said she putting on a 
grave face, ‘doctors are for ailing people. 
Pregnancy is not an  ailment. Go home and 
take rest.’ 
 
The pregnant woman felt how blood boiled in 
her veins, but she had already tired herself by 
trying to be persuasive. She was not equal to 
one more attempt. An ill-defined feeling of 
revolt sizzled and dissolved within her. Seven 
years of practised muteness was not easy to 
overcome. It would need a lot of practising. 
She repeated to herself that it would be under 
her dignity to argue with an ordinary midwife. 
Had she been at home, she would have taken 
different measures. Yes, she would certainly 
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have. She would have put the midwife in her 
place. She would have made herself heard. 
Her parents, her relatives, her siblings would 
have seen to that. But here she was alone in 
spite of the fact that her husband was Swedish. 
A real Swede. Just like the midwife. He was 
there in the room, but he made no protest 
either. Slowly she sat up on the bed. A  terrible 
pain stabbed through her ribcage just under 
her right breast. Her heart palpitated so aloud 
that she  thought the sound would upset the 
tranquillity of the room. She gasped for a 
moment before raising herself. Her legs 
buckled under her. But her mind set them to 
work. It took her whole two minutes before  
she could shuffle out of the room. 
Her husband said anxiously: 
‘Can you manage?’ 
‘I must go to a doctor. Perhaps we can ask the 
almoner at the maternity clinic to help us. I 
know her. 
‘You do? 
‘Yes, I got to know her, last time I was 
hospitalised.’ 
‘Well, in that case, we can give it a try.’ 
 
A couple of hours later. Thanks to the almoner 
she was checked by Dr. K. He himself did the 
ultrasound scan on her, and told her that the 
foetus in her womb was dying. The disease 
had a strange name. It was called idiopathic 
hydrop fetalis. An incurable disease. And the 
woman herself was seriously ill. But there was 
still time to set things right. Meetings were 
held behind closed doors. She was sent from 
one hospital to another, one doctor to another. 
Investigations after investigations. But 
everywhere she was given the same answer. 
The foetus would most probably die in the 
belly, but could she continue carrying a dying 
child? To abort a foetus of twenty-five weeks 
was against the law. One had to apply for 
permission from the National Board of Health 
and Welfare. But what if they got the 
permission, would she be able to cope with the 
trauma if they removed the live child and then 
let it die? Would she? Would she be able to go 
though such an ordeal in her present 
condition? She was seriously ill herself! 
Shouldn’t they at least try to save one life? 

These were the questions that worried the 
doctors of the maternity clinic then. 
 
She had to make real efforts to acclimatise 
herself to the situation. A cabin was fixed up 
for her in the maternity clinic. Whereupon she 
was helped into hospital clothes and tucked up 
in  bed.  Her life was now in the hands of the 
doctors. She tried to think of her parents, of 
her son, but she couldn’t keep one thought 
separate from the other. Too many things were 
happening at the same time. Every hour. On 
the following day the permission for abort was 
granted. But she was in a quandary. How was 
she to let them take her live child away and 
then let it die. The child was still alive. One 
could still hear the sounds of its heart-beat. 
But her condition was getting worse. Her body 
itched and hurt all over. The stomach was 
distending grotesquely. Each limb was 
swelling up. Legs taking the shape of an 
elephant’s leg, fingers becoming bulbous 
sausages. Her accumulating weight kept her 
confined to bed. From a distance one could 
hear water gurgling within her. Medical teams 
trickled into her room ceaselessly. Every one 
was extra sympathetic. Someone wondered 
whether she had any relatives nearby who 
could come to visit her, someone wondered 
whether she longed for any special meal. 
Someone else suggested shrimp-filled crepes. 
She shook her head.. Her family was at home. 
A long way off. On the other side of the globe. 
She longed for her home. She longed for her 
parents. She longed  for meshed potatoes with 
mustard oil, for a refreshing bowl of dhal. 
How could they ever  fulfil her wishes? How 
would they ever understand that a seriously ill 
person doesn’t long for foreign cuisine? 
 
That morning Dr. K made his appearance in 
her room  much earlier than usual. He had a 
few people with himself. All identically 
dressed. The white coat of their noble 
profession. They circled her in. One presented 
himself as a doctor of anaesthesia, one as an 
X- ray expert, and one as a midwife, and so 
on. It was the fifth day. A Sunday. On 
Sundays doctors never performed operation, 
but they were all there. All ready to cut her up. 
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Take her child away from her belly. She held 
her breath. 
‘We’ll have to take you now.’ Dr.K said. 
‘Your life is hanging by a thread.’ One lady 
doctor added. 
‘We don’t need your approval anymore. We 
must try to save you.’ 
‘You can’t fight anymore. Every second is 
valuable.’ 
‘I’m not a murderess.’ She answered. 
‘You’re going to murder yourself.’ 
‘No, no, no…’  
 
She woke up to find herself in a different 
room. For a moment she was surprised. 
Confused. She saw that her feet, hands, arms, 
nose and finger tops were attached to diverse 
tubes. The room was equipped with several 
computer screens. Quite a few bags of blood 
and other substances hung from a holder by 
her head She couldn’t tell what time of the day 
it was. The curtain was drawn across the only 
window. She was vaguely aware that two 
people in white coat were in motion in the 
semi-darkened room. They seemed 
weightless. Like people on the moon. It took 
her a while to realise that she was in an ICU 
cabin. But why? Why had they moved her 
here? She would have liked to return to her old 
room. She made an effort to speak, but her 
tongue fell back in her mouth. It was as dry as 
a desert and coarse like a cactus leaf. Her neck 
was hurting. Eyes were dry. Stomach scooped 
out. Empty. It was not at all difficult to lie on 
her back. She thought of the child. They had 
taken the child way. She was not very sad. But 
she should be sad. Ashamed of her lack of 
maternal feelings, she looked up at the white 
ceiling. The child was gone. Gone from her 
womb. But her breasts were leaking. Her shirt 
was soaking in milk. The child was gone. But 
the food was still there. Life continued as 
usual. Even if she had died, life would have 
continued. What was then the meaning of  
living? 
 
But the child was not yet totally gone from the 
world. Her tiny corpse was still in the hospital 
morgue. And it took whole ten days, before 
the woman regained some of her lost strength.  

On the eleventh day she sat up on the bed and 
declared: 
‘I want to see my child.’ 
‘It’s just a chunk of meat. Not a very pretty 
sight. Why do you want to see her?’  
Wondered Dr. K. 
 
Her eyes widened a little, but she was neither 
angered, nor saddened. Just a tiny bit 
surprised. Her first child too had been born in 
the same hospital. Dr. K had taken care of him 
as well. That child had cheeks like apricot, and 
his hair was a riot of black curls. Passers-by 
used to stop by his cot to admire his unusual 
beauty. Now it was being claimed that the 
second issue by the same  uterus was  an 
aberration which would shock even the 
mother. She sighed: 
  ‘Wouldn’t you like to see it, if it were yours? 
   ‘Naturally I would. I’m a doctor. I’m used 
to nature’s vagaries. By the way, have you 
ever seen a corpse?’ 
 
She gaped. This surprised her genuinely. Who 
hadn’t seen corpses in her native country. 
There one lived together with death. What a 
peculiar question? God, almighty! But she hid 
thoughts well, and answered: 
‘I’ve seen children being killed in front of my 
eyes.’ 
  
A scene shot through her mind. One day in 
May, nineteen seventy. In the old town of 
Dhaka. A soldier snatches an infant from a 
young Hindu  mother’s arms and throws it like 
a ball on the sun heated asphalt. The skull 
crushes with a sound. Brain and blood blend 
with her the dust and dirt. The mother wails. 
But just for a moment. Machine gun. Her body 
falls next to her child’s. They lay there 
together. Mother and child. Dead. 
‘Is that true?’ Colour  had drained  from Dr. 
K’s face. 
 
She had to blink to chase the scene away as 
she smiled and nodded embarrassingly. She 
understood that her past had made her more 
experienced than this middle aged doctor. 
Experiences made one wise. That meant, she 
was wiser than Dr. K. Now she didn’t have to 
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reach out for her forgotten ego to feel good  
about herself. This awareness both gladdened 
and troubled her.  
She looked at Dr. K. and nodded abstractedly. 
Dr. K. raised himself. 
‘I think you’ll be able to handle it. But, she has 
undergone a post-mortem, mind you.’ 
‘Yes, I know.’  
When she reached the high door of the 
morgue’s show-room, the janitor of the 
morgue came forward. He whispered: 
‘She doesn’t look that bad.’ 
 
It was not difficult for her to understand that 
with these words the kind man was trying to 
save her from an unexpected shock. She gave 
him a glance of gratitude. And took one step 
into the room, and took it in. It was a big room. 
Rectangular. White. Lavishly lighted. The 
glass-paned tall window in one of the smaller 
walls was closed. A drape hung over it. A row 
of high-backed chairs stood along each longer 
wall. In accordance with her wishes, Dr, K had 
wrapped the child  in a towel and had laid it 
down on the narrow bed, which was set 
horizontally on the floor. At the top of the bed 
burn two candles with a fat red book in 
between. The Bible!  
The woman suddenly froze at the realisation 
and swallowed a mouthful of saliva. Her dead 
child had the Bible by its head.  She didn’t 
know what was the most shocking, the empty 
chairs, the dead child, or the Bible. There was 
now an explosion in her mind. She wanted to 
cry out. But instead she closed her eyes, 
reciting verses from the Quran. Silently.  
It took her a while before she could gain her 
bearing to  take one step towards the bed. Her 
child. Her daughter was lying there. An 
extremely small human being in an extremely 
large bed. The whole scene reminded of 
Swift’s description of Gulliver in the land of 
the giants. Tiny feet and tiny hands. Ten toes 
and ten fingers. Delicate feet. Like a baby 
doll’s. But these were made of flesh and 
blood. Not of plastic. The face was swollen. 
Like a puffed up pita bread. One could hardly 
see what was what. She leant over the body to 
lift it up. Suddenly the towel slipped away, 
revealing the rough thread and the hasty 

stitches from the dissection. Now she felt her 
energy was being sapped away. One more 
unexpected thing would break her down 
completely. She must keep her feelings at bay. 
Whoever did it obviously didn’t think that the 
baby would be on display. She must not blame 
anyone. In Sweden many people chose not to 
see their dead relatives. Death belonged to 
hospitals, morgues, churches and graveyards. 
Not to living souls. She held the child hard 
against her bosom and sat down on a chair. 
Two drops of tears coursed down her cheeks. 
The child should be put to rest in peace 
immediately. Following Islamic rituals. But 
where was she to find an Islamic burial 
ground? There had to be at least one in  this 
country. A few minutes passed. The candles 
burnt. Dr. K remained seated quietly in one 
corner, while her husband sat next to her. As 
quietly. The Janitor had left them to 
themselves. She glanced across the room. The 
empty chairs reminded her once more of her 
isolation. Had she been at home now, the 
relatives, neighbours and friends would have 
been sitting there. They would have lightened 
the burden. They would have completed all 
the necessary rituals to bury the child.  
Strength! 
 
She needed strength. She kissed the infant, 
raised herself and put it carefully down on the 
bed. She must start investigation at once. The 
dead don’t like to wait… She must find a 
solution. As she walked through the empty 
subterranean corridor of the hospital, she said: 
‘Dr. K. I would like to go home. Please release 
me’. 
‘Why? You’re not completely well, yet. Your 
blood pressure is still too high.’ 
‘I must go home. You don’t understand. I’ve 
a lot to do.’ 
‘You must be under constant care at least one 
more week.’ 
‘I must go home. I must.’ 
‘I’m responsible for your health.’ 
Suddenly she halted. Turned, facing Dr. K, 
and grabbed his hand in hers.  
‘Thank you. Thank you for everything you’ve 
done for me. I shall never forget your 
kindness. But, please do let me go home.’ 
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Dr’ K stared at her for a while, and then said. 
‘Well, I’ll have to consult my colleagues.’ 
‘Thank you ever so much!’ 
They moved on. Out of the corners of her eyes 
she looked at her husband. He was so 
trustworthy, but so blind about her private 
needs. Could he understand what was going 
through her mind, what feelings were surging 
through her? Would he ever be able to 
understand what she had given up to be with 
him? She had married out of her circle, but 
had been fighting as though possessed to 
retain her identity. The result of that struggle 
was this loneliness. She could no longer 
rescue herself from this loneliness. She 
couldn’t even express herself. She hadn’t not 
only left her country, she also had left her 
language. During her seven years she hadn’t 
tasted loneliness in this manner. She had never 
been aware of so perfect  desolation. Her child 
lay there, sewn up like a jute sack with the 
Bible by its head. What else could have 
happened to underline the extent of her losses? 
Her heart shuddered. She sank her head and 
walked on. The corridor was infinitely long. 
Cold. Barren. Like a lost route in a no man’s 
land. 

 
The End 
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