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إهدإء..
إىل عيين إمثامثة إملؤطرة ابمصدأ,
وحده ذكل إمثقب إذلي اكن يصحبين إىل إحلياة عندما لنت مطاردإ.
شكرإ كل ابب بيت جدي وشكرإ مثقبك.
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أرمنغتون

()1

"ؾمالم ىمقًٓ ُمـ رب رطمٞمؿ" ,ىمٚمتٝم٤م وأٟما٤م أدظماؾ سمٞما٧م أطماد أىم٤مرسمٜما٤م
اًمقاىمع ذم أطمد إطمٞم٤مء ,اًمذي يٓمؾ سمقاضمٝمتف ُمبا٤مذ ًة قماغم ُم٘ماؼمة اًمتٚمٗمزياقن
ُمٜمٔمر ُما٤م إن
سمحر ُمـ إُمقات وأٟم٧م قمغم ؾم٤مطمٚمفٌ ,
سمٓمقهل٤م وقمرضٝم٤م وُمقشم٤مه٤مٌ ,
ي٘مع سمٍمك قمٚمٞمف طمتك شمِمٕمر سم٠مٟمؽ شمٕمٞمش ذم سمرزخ دٟمٞمقي ,أرسمٕم٦م أُمتا٤مر وم٘ماط
وأٟم٧م ذم أول ُمٜم٤مزل أظمارة -.يمٜما٧م أول اعمٕم٤مرضالم قماغم ىمادوُمٜم٤م إمم سمٞمتاف
قمٜمدُم٤م ُـمرح اؾمٛمف ضٛمـ ىم٤مئٛم٦م اًمٚمجقء اًمداظمكمً ,مٙمـ اًم٘مّمػ اًمِماديد قماغم
ُمٜمٓم٘متٜم٤م ُمع سمدء اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمسٙمري٦م ًمتحرير اعمقصؾ ,ؾم٤مىمٜم٤م إمم ذًماؽ اعمٜمازل
اًمٚمٕملم رهمؿ أٟمقومٜم٤م-
وصٚمٜم٤م ًمسقء طمٔمٜم٤م ُمع اٟمٓمٗما٤مء اًمٜمٝما٤مر ,اؾمات٘مبٚمتٜم٤م اًمٕم٤مئٚما٦م سمحٗما٤موة,
ٛم٧م قماـ اًمساقائؾ ظمقوما ً٤م ُماـ
وىمدُمقا ًمٜم٤م اًمٕمِم٤مء ,وسمٕمده٤م اًمِم٤ميً ,مٙمٜمل ُص ُ
طم٘م٤مرة ُمث٤مٟمتل اعمٕمت٤مدة اًمتل شمقىمٔمٜمل قم٤مد ًة ذم اًمس٤مقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًمث٤مًمث٦م صاب٤مطم ً٤م,
ٍ
وطمٞمٜمئذ ُمـ ؾم٤مسمع اعمح٤مٓت أن أذه٥م إمم احلامم ,اًمذي يقضمد ذم سم٤مطم٦م اعمٜمازل
ومٕمٚم٧م ذًمؽ ,ومٛمٕمٜم٤مه أين أوماؽ زٟم٘متال ,وقمٞماقن ٓمل اعماقشمك
اخل٤مرضمٞم٦م ,وإن
ُ
شمؽمسمص يب-
اٟمسجؿ اجلٛمٞمع ُمع سمٕمْمٝمؿ إٓ أٟم٤م ,يم٤من اًمتقشمر يتٚمبسٜمل وىمدُمل هتتاز
سم٘مقة  011درضم٦م قمغم ُم٘مٞم٤مس اعمرطمقم رخيؽم ,أؾماٜم٤مين شماٜمٝمش ؿماٗمتل اًمساٗمغم
يمجارة يٜماز ضمساده٤م
سمنماه٦م ص٤مئؿ ُمدُمـ قمغم اًم٘مٚمٞم٦م ,وضمسٛمل يٜمْمح قمرىم ً٤م
ّ
ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م -ومج٠مة دظمؾ اسمٜمٝمؿ إيمؼم ٟمجؿ ويم٤من ذم سمٞما٧م قمٛماف ,وما٤مٟم٘مض
قمكم سم٤مًم٘مبؾ ,واقمتٍمين سملم أطمْم٤مٟمف ,وـمغم ظمدي سمٚمٕم٤مسمف ,يمٜم٧م ُمستسٚم ًام مت٤مُم ً٤م
ّ
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ًمف ,أرىم٥م سم٤مؿمٛمئزاز خم٤مـم٤م ُمتِمبث ً٤م سمِمٕمر أٟمٗماف إومٓماس ,وه٤مهاد ًا ذم اًمقىما٧م
ٟمٗمسف ذم رؾمؿ اسمتس٤مُم٦م و ّد قمغم وضمٝمل ,ي٘مرؤه٤م إطمقل ُما٤م إن ياراين -ضمٚماس
ُمٚمتّم٘م ً٤م يب يروي زم سمٓمقٓشمف ذم ًمٕمب٦م اًمٙمقشمِمٞمٜم٦م ,وأٟمف ىمد ظمَم اعمٜمٓم٘م٦م سمرُمتٝم٤م
هبذه اًمٚمٕمب٦م ,وأين ؾم٠مؿمٝمد قمغم ذًمؽ سمٕمد ىمٚمٞمؾ-
اؾمتٞم٘مظ اًمٔمالم ومدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ٟمجؿ سمٕمدُم٤م هما٤مب قمٜما٤م ًمٜمّماػ ؾما٤مقم٦م,
أظمذت ومٞمٝم٤م ٟمٗمس ً٤م ٕرشما٤مح ُماـ ومج٤مضمتاف وسمالهتاف وؾمآمحٞمتف اعمٛمٞمتا٦م ,أ اك
ُ
ظمالهل٤م قمِم٤مءه صمؿ قم٤مد ُم٤مؾمٙم ً٤م سمٞمده ورق اًمٚمٕم٥م وهق يتٗمجر مح٤مؾما ً٤م -ؾماحبٜمل
ُمـ يدي ظم٤مرج همروما٦م اجلٚماقس ُمٖمتّماب ً٤م إراديت سما٤مًم٘مبقل أو اًمارومض ىما٤مئ ً
ال
ًمٚمجٛمٞمع ٓ" :ئماؾ سما٤مًمٙمؿ إذا شم٠مظمرٟما٤م وماٜمحـ ذم احلدي٘ما٦م" -اصاٗمر وضمٝمال
اًمت٘مٓم٧م أذين ُمٗمرديت (إذا شم٠مظمرٟم٤م) وصم٤مرت دىما٤مت ىمٚمبال
وضمػ طمٚم٘مل قمٜمدُم٤م
ْ
وشمّم٤مقمد ُمٕمدل ٌم ًمِمٗمتل-
مخس٦م قمنم ىمؼم ًا أطمّمٞمتٝمؿ وٟمحـ ٟمسػم سم٤مدم٤مه احلدي٘م٦م وصقت ٟمجاؿ
جيرش ذم أذين سم٠مطم٤مدي٨م مل أومٝمؿ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م؛ يماقين يمٜما٧م ُمِماٖمقًٓ سمٛمّماٞمبتل
همػم ُمستققم٥م يمٞمػ أين ؾم٠مٟم٤مم اًمٞمقم ذم أطمْم٤من اعمقشمك ,وـم٤مسمقر ُمـ إومٙما٤مر
اعمرقمب٦م ي٘مػ ُمزدمح ً٤م يٜمتٔمر شمٓمٛمٞمٜم ً٤م -اٟمٓمٚمؼ ومج٠مة صقت ضحٙم٤مت ُمـ وؾماط
ٍ
ٟمٛماؾ
اًم٘مبقر ,يمدت أص٤مب قمغم أصمرها٤م سمتباقل ٓ إرادي ,ومتساٛمرت و ِ ب
وؿمٝم٘م٧م وقمٞمٜمل قمغم ؿمٗم٤م ىمٗمزة ُمـ حمجرهيام ,وم٤مٟمٗمجر ٟمجؿ
ى ذم ضمسدي,
ُ
ض٤مطمٙم ً٤م ىم٤مئ ً
ُمساقر
ال" :ذوًمف مج٤مقمتل ٓ خت٤ممل ُمق ُمٞمتلم" -وضمرين إمم ُمٙما٤من
ّ
اع ُمٜمااف ضااقء ُمّمااب٤مح سمرشم٘ماا٤مزم ظم٤موماا٧م طمٞماا٨م ُمّماادر
سم٠مطمجاا٤مر طمااالن يِما ض
اًمْمحٙم٤مت-
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دظمٚمٜم٤م وم٤مؾمت٘مبٚمٜم٤م صمالصم٦م ؿمب٤من يتٙمئ أطمادهؿ قماغم ؿما٤مهدة ىماؼم وهاق
ي٘مْمؿ طم٥م قمب٤مد اًمِمٛمس سمنماه٦م ,و ظمران ُمستٚم٘مٞم٤من قماغم طمِماٞمش يٖمٚماػ
أرضٞم٦م اعمٙم٤من اعمسٛمك طمدي٘م٦م ُمع (چرسم٤مي٦م) ياٜمٝمش هبا٤م اًمّمادأ اا٧م اًمساقر
إيٛمـ هل٤م ,وأرسمٕم٦م ىمبقر ُمٜمتنمة هٜم٤م وهٜم٤مك ذم ُمس٤مطم٦م ٓ شمتج٤موز اًمثامٟملم ُمؽم ًا
ُمرسمٕم ً٤م -ؿمددت ُمـ أزري اعمٛمرغ سم٤مًمؽماب ,وشمبٕم٧م ٟمجا ًام اًماذي قمرومٜمال هباؿ
شمٚمٗما٧م يٛمٞمٜما ً٤م وؿماامًٓ ومٚماؿ
اًمقاطمد شمٚمق أظمر ,ويم٤من ُمـ سملم إؾمامء ٟمقوم٦م..
ض
أضمد أي اُمرأة سملم اعمقضمقديـ ومٖمٛمز هلؿ ٟمجؿ وضحؽ اجلٛمٞمع -أؿم٤مر أطمدهؿ
ٍ
ُمستق ُماع إرض ,شماؼمز ُمٜماف
ويدقمك صگر احلٗم٤مر إمم زاوي٦م اعمٙم٤من وم٢مذا سم٘مؼم
ىمٓمٕم٦م طمالن ُمٝمِمٛم٦م خمٓمقط قمٚمٞمٝم٤م سمخط يد ـم٤مًم٥م ُمرطمٚم٦م اسمتدائٞم٦م "اعمرطمقُم٦م
ٟمقوم٦م شمقومٞم٧م سمت٤مريخ  "0111.3.01وم٠مدريم٧م طمٞمٜمٝم٤م أن آؾمؿ يٕمقد ٕطماد
اعمقشمك ,إذ ٟمحـ سمْمٞم٤موم٦م أرسمٕم٦م أُمقات-
متتؿ ٟمجؿ سمسقرة اًمٗم٤ما٦م ,صمؿ ومرك يمٗمٞمف سمبٕمْمٝمام ,وُمسح قمغم وضمٝماف
وضمٚمس ,ومٕمٚم٧م ُمثٚمف ًمٙمٜمل ىمرأت ؾمقرة اًمٙمقصمر -.ضمٚمس٧م ُمٕمٝماؿ ُماـ ضمٝما٦م
ؾم٤مىمل إمم اخلٚمػ ُمتٚمٗمت ً٤م يٛمٞمٜم ً٤م وؿماامًٓ ,ومتٕمثار ٟمٔماري
سم٤مب اعم٘مؼمة وأٟم٤م أـمقي
َ
سمدظم٤من خيرج ُمـ اًم٘مؼم اًمذي يم٤من يتٙمائ قمٚمٞماف أطمادهؿ وم٘مٗمازت ُماـ ُمٙما٤مين
إزم سم٤مجلٚمقس وُمقضمٝم ً٤م يمالُمف
ُمٙمؼم ًا ,ىم٤مل أطمدهؿ وهق حيبس ضحٙمتف ويِمػم ّ
ًمّمدي٘مف" :ظمدر اًمچ٤مي أسمق طمسلم" -قمٜمده٤م أدريم٧م أ ؿ يٕمدّ ون اًمِم٤مي قمغم
اًمٗمحؿ اعمتقاري ظمٚمػ ؿم٤مهدة اًم٘مؼم ,صمؿ سمدؤوا يٚمٕمبقن وأٟم٤م أطم٤مول أن أُمسؽ
ُم٤م شمب٘مك ُمـ أقمّم٤ميب-
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ىم٤مل زم صگر احلٗم٤مر ويم٤من ُمست٤مء ًا ُمـ وضع ُم٘م٤مسمرٟم٤م" :ؿمقمل ُم٘م٤مسمرٟم٤م
وؿمقمل ُم٘م٤مسمر شمريمٞم٤م وأُمريٙم٤م شمٗمتح اًمٜمٗمس قمغم اعمقت طمدائؼ ُمق ُم٘م٤مسمر ,أمتٜماك
اٟماادومـ سمٞمٝماا٤م" -وأـمٚمااؼ واسم ا ً
ال ُمااـ اًمِماات٤مئؿ اعمِم ا ّٗمرة شمٜماا٤مول هباا٤م احلٙمقُماا٦م
واعمس١موًملم ,وظمص سم٤مًمذيمر اعمتاقوملم ,ووقماد سمٜمابش ىمباقرهؿ  ,ومٜمٝما٤مه أيماؼم
اجل٤مًمسلم أسمق رقمد قمـ اًمتٗمقه سم٤مًمٙمٚمامت اًمبذيئ٦م؛ سمسب٥م وضمقد اُمرأة ُمساتٚم٘مٞم٦م
ىمرسمٜم٤م وي٘مّمد هب٤م اعمرطمقُم٦م ٟمقوم٦م ,صمؿ ىم٤مل وهق يروماع طم٤مضمبٞماف ويٖمٛماز سمٕمٞمٜماف:
ًمقٓ هذه اًم٘مبقر عم٤م أصبح٧م واضمٝم٦م سمٞمتؽ ُمـ احلالن ي٤م ٟم٤ميمر اجلٛمٞماؾ "ٟماص
إزم:
اًمقٟمّ٤مؾم٤مت ىمٓمٞمتٝمؿ" -صمؿ دظمؾ قمغم ظمط احلدي٨م ؾمٚمٞمامن ُمقضمٝما ً٤م يمالُماف ّ
صدي٘مل ,اعمٜمٓم٘م٦م ه٤مدئ٦م وضمػماٟمٜم٤م أطمسـ ٟم٤مس ,مل ٟمسٛمع صقهتؿ يقُم٤م ُم٤م -ىم٤مهل٤م
ُمبتس ًام سمخب٨م وهق يِمػم سم٤مدم٤مه اًم٘مباقر ,صماؿ أردمل :سماس "اًم٘مارچ" ؿماقهقا
ؾمٛمٕم٦م اعمٜمٓم٘ما٦م وٟم٘مٚماقا صاقرة ؾماٞمئ٦م قمٜمٝما٤م ,يما٠م ؿ ُمّم٤مصاقا دُما٤مء يٚم٘ماقن
سم٠مٟمٗمسٝمؿ قمغم ؾمٞم٤مرات اًمزائريـ -هززت رأد ُمقاوم٘م ً٤م رأيف وذسم٧م اًمِما٤مي,
وادصمقا ـمقي ً
ال قمـ ٟمزٓء هذه اعم٘مؼمة ويمٞمػ شمق ّوماقا ,وأياـ شمساٙمـ أ هاؿ,
وُمـ أي اًمٕمِم٤مئر وإقمامم هؿ -صمؿ دىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة وطم٤من وىم٧م اًمٕمقدة-
شمٙم٤مصمٗم٧م مجٞمع إومٙم٤مر اًمسقداء ُم٤م أن شمٕمٚمؼ اًمٜمٕم٤مس سمجٗمٜمل ,وهجاؿ
قمكم ُمِمٝمد ٕطمد إومالم اعمرقمب٦م ,اًمذي شمدور أطمداصم٦م ذم ىمٍم حما٤مط سما٤مًم٘مبقر
ومجٞمع ُمـ ذم اًم٘مٍم أُمقاتً ,مٙمـ أرواطمٝمؿ دمقسمف ,ومت٤مرس طمٞم٤مهت٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م,
ٟمٔمرت إمم ٟمجؿ ومقضمدشمف ضمث٦م شمِمخرٟ ,م٤مئؿ ذًمؽ اًمِمٞمٓم٤من ىمٚمتٝم٤م سمح٘مد ,قمٜمده٤م
اضٓمررت أن أـمٗمئ قم٘مكم وضمسدي سمزر وم٤مًمٞمقم ُ 5مٚمٖمؿ ,يمٜما٧م ىماد دؾمسا٧م
أرسمٕم٦م ُمٜمف ذم ضمٞمبل ىمبؾ ُمٖم٤مدرشمٜم٤م -اؾمتٞم٘مٔم٧م قمٜمد اخل٤مُمس٦م قمغم صاقت طمٗمار
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وُمٕم٤مول ,وم٤مٟمتبف ٟمجؿ ُمـ ٟمقُمف ىما٤مئ ً
ال سمّماقت "ذياط يٕمٚماس" :هاذا ُمٜمباف
ٓزًم٧م ضمديد ًا وؾمتٕمت٤مد قمٚمٞمف -صمؿ همط ذم ٟمقم ؾماحٞمؼ ,همٗماقت وُما٤م
اعمٜمٓم٘م٦م,
َ
هل إٓ ؾم٤مقم٦م طمتك قمٚم٧م أصقات شمّمٞمح ٓ :اًماف إٓ ا -.صماؿ سمٙما٤مء وقمقياؾ
وأٟمقمل متخط سم٘مقة ومٕمروم٧م أن ٟمزي ً
ال وصؾ إمم داره اجلديد-
ِ
ؾمبٕم٦م أي٤مم اؿمتد اًم٘مّماػ قماغم ُمديٜما٦م اعمقصاؾ ودظماؾ اجلاٞمش
سمٕمد
اعم٘مؼمة وارر إُمقات ىمباؾ إطمٞما٤مء -وًمٚمٛمارة إومم ذم طمٞما٤ميت أرى اًمساامء
ىمذائػ وىمٜم٤مسمر ه٤مون وصقاريخ ,وإرض شمثقر قمغم ُمـ يٓم١مها٤م ًمٙمثارة
متٓمر
َ
اًمٕمبقاتُ ,م٤مت صگر احلٗم٤مر سم٘مٜمؼمة ه٤مون ودومـ ذم طمدي٘ما٦م ُمٜمزًماف ,مل يتجارأ
أهٚمف قمغم شمِمٞمٞمٕمف ودومٜمف ذم اعم٘مؼمة اًمتل شمبٕمد ىمراسم٦م صمالصمٛمئ٦م ُماؽما قماـ ُمساٙمٜمف-
ا٘م٘م٧م أُمٜمٞمتف ودومـ ذم طمدي٘م٦م وًمق ًمٗمؽمة ُمـ اًمازُمـُ ,ما٤م أهمارب احلٞما٤مة وُما٤م
أصٕم٥م ـمالؾمٛمٝم٤م .هذا ُمِمٝمد ُمـ ُمديٜم٦م شمدقمك (اعمقصاؾ) اقًما٧م طمادائؼ
طمدائؼ ..
ُمٜم٤مزهل٤م ُم٘م٤مسمر ًا وسمٕمض ُم٘م٤مسمره٤م
َ
***

( )1أرلقـغتون :هي مؼربة من املؼابر الوصـقة لؾواليات املتحدة األمريؽقة ،تَؼع يف مؼاصعةة
أرلـغتون يف والية فريجقـقا بالؼرب من هنر بوتومةاك .تبؾة ماةاهتفا 624هؽتةار ًا.
وفقفا ُدفن قتىل الرصاعات يف البالد بةدا ًا مةن احلةرب األهؾقةة األمريؽقةة وهةروب
سابؼة ُأخرى .وقد أدرجت املؼربة يف الاجل الوصـي لالماكن التارخيقة والاقاهقة.
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إمتعويذة

ُم٤م إن ـم ّٚم٧م اًمِمٞمب٦م اًمبٞمْم٤م ُء سمرأؾمٝم٤م وؾمط اًمسقاد احل٤مًمؽ اًمذي يٕماؿ

رأد ,طمتك صم٤مرت صم٤مئرة ضمديت ٕيب -طملم عمحتٝم٤م سمبّماره٤م اًمث٤مىما٥م ,طمٚمٗما٧م
ٓمارح
سمرأس أُمٝم٤م (ؿمقؿم٦م) سم٠م ٤م ؾمتْمع طمد ًا ًمٚمٕمٗمري٧م اًمذي يريمبٜمل ُما٤م إن ُي َ
ُمقضقع اًمزواج ,وم٠ميمرر ُماؼمر ًا هلا٤م :سما٠من اًمقضاع اًمبا٤مئس ًمٚمبٚماد َ
طما٤مل دون
ُ
ارشمب٤مـمل سمٗمت٤مة ,ومتٕمقد ًمترسد زم ٟمذره٤م اًمذي ذيمرشمف زم أًمػ ُمرة سم٠م ٤م ؾماتذه٥م
إمم أُمريٙم٤م قمٜمدُم٤م يٛمقت سمقش وشمبّمؼ سمٚمٖم ًام قمغم ُمازاره اًمٕمٗماـ؛ ٕٟماف أضا٤مع
ٌ
واضإم٦م ىمادُمٝم٤م قماغم
ُمست٘مبؾ اًمٕمراق .وسم٠م ٤م ؾمتدظمـ ؾمٞمج٤مرة ؾمقُمر وهال
ً
راومٕم٦م قمالُم٦م اًمٜمٍم-
ىمؼمه
يبدو أن أُمل اًمتل اٟمٗمردت هب٤م ضمديت قمٜماد زي٤مرشمٜما٤م إظماػمة هلا٤م ,ىماد
شمسٚمٛم٧م سمٕمض اًمتٕمٚمٞمامت اًمّم٤مرُم٦م ,اًمتل شما٧م ُأيمٚمٝما٤م ذم اًمٞماقم اًمتا٤مزم -ومٗمال
ٍ
ِ
ؿمٝم٘م٦م أـمٚم٘متْٝم٤م واًماديت شمبٕمٝما٤م اؾماؿ
اؾمتٞم٘مٔم٧م قمغم
اًمس٤مسمٕم٦م واًمٜمّمػ صب٤مطم ً٤م
ُ
قضمدهت٤م شم٘مػ وماقق
دقمٙم٧م قمٞمٜمل وم
اٟمتٗمْم٧م ُمـ ٟمقُمل,
ضم٤مرشمٜم٤م (أم سمٚم٘مٞمس),
ُ
ُ
ُ
ً
ُم٤مؾمٙم٦م سمٞمده٤م ورىم٦م وإسمرة ,شمِمٝمؼ وشمٖمرز اإلسمرة ذم اًمقرىم٦م ذم ن واطماد,
رأد
شمداريم٧م دهِمتل صمؿ ؾما٠مًمتٝم٤م قماـ اعمقضاقع,
وشمذيمر اؾم ًام وشمتٛمتؿ ُمع ٟمٗمسٝم٤م.
ُ
وم٠مومٝمٛمتٜمل ضم٤مزُم٦م سم٠مٟمٜمل ُمسحقر أو حمسقد وأ ٤م ؾمتٕم٤مجلٜمل؛ ٕن اًم٘مٓما٤مر سمادأ
أطمسس٧م ًمقهٚم٦م أ ٤م شمٓمرد ؿمٞمٓم٤مٟم ً٤م ىمد شمٚمبسٜمل ,ومتٛمتٛمتُٝم٤م اًمتل شمرشمٗماع
يٗمقشمٜمل-
ُ
شمٜم٤موًم٧م قماقد
وشمٜمخٗمض ضمٕمٚمتٜمل أشمذيمر ُم٘مٓمٕم ً٤م ُمـ ومٞمٚمؿ اًمتٕمقيذة اعمرقم٥م -صمؿ
ْ
ِ
عمقضما٦م ؾمإم٤مل
صم٘م٤مب وأطمرىم٧م اًمقرىم٦م اًمتال ُماد دظم٤م ا٤م اًمٖمروما٦م ,وشمريمتٜمال
اىمتٚمٕم٧م رئتل ,صمؿ رطمٚم٧م قمٜمل وهل ُمٚمٞمئ٦م سم٤مُٕمؾ-
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قمٜمد اعمس٤مء وم٤ماتٜمل واًمديت سمٛمقضقع اًمازواج وقمرضا٧م قماكم ىم٤مئٛما٦م
سم٠مؾمامء ِ
وصٗم٤مت سمٕمض اًمٗمتٞم٤مت وىم٤مًم٧م سما٠مين ذم طما٤مل ُماقاوم٘متل قماغم اًمٗمٙمارة
ؾمتجٚم٥م اًمبقم صاقر ُماـ إطمادى وما٤مقمالت اخلاػم وهال صا٤مطمب٦م صا٤مًمقن
ًمٚمحالىم٦م؛ ًمٙمل اٟمت٘مال ُماـ اًم٘م٤مئٛما٦م زوضمتال اعمسات٘مبٚمٞم٦م ,وأدظماؾ اعم١مؾمسا٦م
وم٤مٟمتٗمْم٧م ُماـ ُمٙم٤م ا٤م وهال
رومْم٧م يمٕم٤مديت,
آؾمتٝماليمٞم٦م اعمسامة سم٤مًمزواج-
ْ
ُ
س٥م وشمٚمٕمـ وشمِمتؿ ُمـ يم٤من ًمف يد ًا ذم قمزوذم قمـ اًمزواج -.
شم ض
ا٤ميٚم٧م واًمديت سمٕمد سمْمٕم٦م أي٤مم سم٠من ىمقًمق ٤م ىمد ها٤مج وُما٤مج ذم سمٓمٜمٝما٤م
ومل شمٕمد اتٛمؾ إمل ,وأن قمٚمٞمٝما٤م ُمراضمٕما٦م اًمٓمبٞما٥م ذم ُمٜمٓم٘ما٦م (اًمٕمگٞمادات),
اعمارض اعمقطماد
وصٗمتف هل٤م إطمدى أىم٤مرسمٜم٤م سم٠مٟمف ومٚمتا٦م زُم٤مٟماف ,وأٟماف ىماد قما٤مًم٩م
َ
ًمٚمٕماراىمٞملم وهااق اًم٘مقًمااقن -اٟمحِماارٟم٤م ذم إزىماا٦م وأٟماا٤م اؾمااتجٞم٥م ٕواُمرهاا٤م
ـمٚمب٧م ُمٜمل اًمقىمقمل أُم٤مم ضما٤مُمع (اعمخٞماقل)-
سم٤مٟٓمٕمٓم٤ممل يٛمٞمٜم ً٤م وؿمامًٓ إمم أن
ْ
مجٝمرة ُمـ اًمٜم٤مس ا٧م ؾمقره اخل٤مرضمل ي٘مٗمقن سمٕمِماقائٞم٦م شماذيمرين سمتجٛمٕما٤مت
سم٤مب اًمٓمقب ,ؾم٠مًمتٝم٤م وأٟم٤م ّ
أطمؽ ومروة رأد :أيـ اًمٓمبٞم٥م؟ -ومٚمٛمٕما٧م قمٞمٜم٤مها٤م
سمٙماػ
سمٖمْم٥م ,وـمٚمب٧م ُمٜمل اًمؽمضمؾ ُمـ اًمسٞم٤مرة دون أي ٟم٘م٤مش ,وأؿما٤مرت
ّ
ـم٠مـم٠مت رأد وشم٘مدُم٧م ُمستسٚم ًام وهال
هتٚمري ٟمحق اًمتجٛمع أؾمٗمؾ اًمسٞم٤مج,
ُ
ّ
شمسػم ظمٚمٗمل ,يم٠مؾمػم ي٘مت٤مده أقمداؤه-
اُمرأشم٤من ُمٙمتٜمزشم٤من ُمتِمحت٤من سم٤مًمساقاد ,قماغم رأؾماٞمٝمام أهمٓمٞما٦م طمؼميا٦م
اًمٚمقن ,يبدو أ ام ُمتخٚمٗمت٤من قم٘مٚمٞم ً٤م ,جيٚمس وؾمٓمٝمـ رضمؾ رضيار اتاف ىمٓمٕما٦م
ُم٘مقى شمٕمقد ًمنميم٦م (ٟمٞمدو),يٖمٓمل رأؾمف سمٖمؽمة سمٞمْم٤مء ُمتقضم٦م سمٕم٘ما٤مل ُمٜمساقج
شم٘مدُم٧م سمؽمدد واعمرأشم٤من شمبتسامن زم اسمتس٤مُم٦م سمٚمٝم٤مء .ضمٚمسا٧م أُم٤مُماف
ُمـ اًمِمٕمر-
ُ
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ىمابض قماغم
يمام يٗمٕمؾ اجلٛمٞمع ,سمٞمده اًمٜمحٞمٚم٦م اًمتل شمؼمز ُمٜمٝم٤م إوردة اخلرضاءَ ,
رأد ٍ
سم٘مقة ومتتؿ سمٙمٚمامت و ي٤مت يمريامت وىم٤مل زم ":گقل ي٤مهق ي٤مهق" -سم٤مدئ
إُمر مل أومٝمؿ ُم٤م ىم٤مل وفمٜمٜمتف يٓمٚم٥م اإليٛمٞماؾ ظم٤مصاتل ,ومسا٠مًمتف :اعمساٜمجر؟-
وم٠مظمرج ُمـ ظمٚمٗمف قمّم٤م ُمٕم٘مقوم٦م ووضٕمٝم٤م ذم رىمبتل ,ويمارر ُما٤م ىم٤مًماف سمّماقت
ٍ
قم٤مل  ,وم٘مٚم٧م ُمثؾ ُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمل ,صمؿ ٟمٗمخ ؾم٤محمف ا .ذم وضمٝمل صماالث ٟمٗمخا٤مت
سة ومٞمٝم٤م ؾماٙمّر أظمرضمتْٝما٤م
أومزقمتٜمل
ُ
واٟمسحب٧م إمم اخلٚمػ ,صمؿ أقمٓمتف واًمديت ّ
ُمـ طم٘مٞمبتٝم٤م ,وم٘مرأ قمٚمٞمٝم٤م صمؿ أقمٓم٤مها٤م إي٤مها٤م وم٘م٤مًما٧م ًماف :ضمازاك ا .ظماػم ًا يا٤م
طم٤موًما٧م
(ُمٕمامري) -وأٟم٤م " يما٤مٕـمرش سم٤مًمزوما٦م" يماام ي٘ماقل اعمثاؾ ,وقمٜمادُم٤م
ُ
زهرت ذم وضمٝمل وىم٤مًم٧م :إن مل شمّمٛم٧م و شمبتٚمع ًمسا٤مٟمؽ
اًمسخري٦م مم٤م طمّمؾ
ْ
يِمقر سمٞمؽ اعمٕمامري وي٘مٚمبؽ إمم ؿمٛمب٤مٟمزي" -.
"راح ّ
قمدت إمم اعمٜمازل و مل أٟمابس سمبٜما٧م ؿماٗم٦م ـماقال اًمٓمرياؼ -وسمٕماد أن
أطمرضت زم ىمدح ؿما٤مي وهال قماغم ي٘مالم ُماـ أين ٓ أذب
شمٜم٤موًم٧م اًمٕمِم٤مء
ْ
ُ
اًمِم٤مي إٓ صب٤مطم ً٤م ,ومٓمٚمب٧م ُمٜمل ذسماف ٕ ا٤م ىماد وضإم٧م ومٞماف ُماـ اًمساٙمر
ِ
ـم٤مرد إرواح اًمِماريرة  -..ذسمتاف ودظمٚما٧م همرومتال ٕيمٛماؾ
اعم٘مروء قمٚمٞمف,
ىمراءة رواي٦م (ؾم٘مقط

داب) ًمٜمقزت ؿمٛمديـ ,ومدامه٧م همرومتل وهال شمٜمٔمار

ً
ومرومْما٧م
صم٤مٟمٞما٦م
إمم اًمس٤مقم٦م فم٤مٟم٦م أن ُمٗمٕمقل اًمسٙمر ىمد سمدأ ,ـمرطم٧م اعمقضقع
ُ
اٟمساحب٧م ُماـ اًمٖمروما٦م وهال
واٟمٙمبب٧م أيمٛمؾ ىمراءيت سمال ُمبا٤مٓة-
سمٙمؾ سمرود,
ْ
ُ
شمٚمٕمـ (أم سمٚم٘مٞمس) واسمٜمتٝم٤م (اجلگٛم٦م) ضم٤مزُم٦م أن هلام ياد ًا وماٞمام طماؾ سم٤مسمٜمٝما٤م ,صماؿ
اشمّمٚم٧م سمجديت وأٟم٤م أؾمؽمق اًمسٛمع ظمٚمػ اًمب٤مب ًمتبٚمٖمٝم٤م سمٗمِمؾ اخلٓمتلم أًمػ
ْ
وسم٤مء ,صمؿ ّ
ظمٗم٧م صقهت٤م-
شمٚم٘م٧م اخلٓم٦م ضمٞمؿ واًمتل شمٕمذر قمكم ؾمامقمٝم٤م سمٕمدُم٤م
َ
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وٟمسٞم٧م اعمقضقع سمرُمتاف -اشمّماؾ
ُمرت صمامٟمٞم٦م أي٤مم ؾم٤مد اهلدوء ظمالهل٤م
ُ
قمٍم اًمٞمقم اًمت٤مؾمع ًمٞمبٚمٖمٜم٤م سمقوم٤مة احل٤مضما٦م (همزاًما٦م) إظما٧م اًمِما٘مٞم٘م٦م
يب قمٛمل َ
جلديت اعمّمقٟم٦م واًمتل شمسٛمك (طمجٞم٦م شمٗم٤مطم٦م)؛ ٕ ٤م قمغم ُمادار ؾماٜمتلم يم٤مٟما٧م
متسح خم٤مط أٟمٗمٝم٤م سم٤مًمقرق اًمٕم٤مزل اًمِمبٞمف سم٤معمٜم٤مديؾ اًمقرىمٞم٦م ,اًمذي يقضاع سمالم
اًمتٗم٤مح اعمستقرد فمٜم٤م ُمٜمٝم٤م أٟمف يمٚمٞمٜمٙمس؛ وسمذًمؽ اًمتّمؼ هب٤م هذا اًمٚم٘م٥م -ذهب٧م
أٟم٤م وواًمديت وم٘مط؛ ٕن واًمدي يم٤من ظم٤مرج اعمح٤مومٔم٦م؛ إليمامل اعمٕم٤مُمٚما٦م اخل٤مصا٦م
سمت٘م٤مقمده -دظمٚمٜم٤م ُمٜمٓم٘م٦م ؿما٤مرع اًمٗما٤مروق طمٞما٨م يم٤مٟما٧م شمساٙمـ (رمحٝما٤م ا,).
وصٚمٜم٤م اًمبٞم٧م ومٚمؿ أضمد ُم٤م يِمػم إمم وضمقد هٚمس قمزاء ,وم٤مهلدوء يم٤من خمٞم ًام قمغم
اعمٜمٓم٘م٦م -فمٜمٜم٧م أٟمٜم٤م أول اًمقاصٚملم ,ـمرىم٧م واًمديت اًمب٤مب سمٛمادق ُمثبا٧م قماغم
اًمب٤مب اًم٘مديؿ اعمّم٤مب سمت٘مرطم٤مت زٟمج٤مري٦م ,ظمرج صابل صاٖمػم همٛماز ُٕمال
ودظمؾ ُمرسقم ً٤م ,يم٤مٟم٧م اًمست٤مرة اعمثبت٦م قماغم اًم٘مٜمٓمارة متٜمٕمٜمال ُماـ رؤيا٦م ُما٤م ذم
اًمداظمؾ ,سمٕمد ٍ
صمقان ظمرضم٧م ضمديت وأدظمٚمتٜم٤م وقمغم وضمٝمٝم٤م ُمالُماح ؿماٞمٓم٤مٟمٞم٦م,
ىم٤مًم٧م زم :وىمع اًمْمحٞم٦م ذم اعمّمٞمدة -وأـمٚم٘م٧م ضحٙم٦م هٚمجٚما٦م ؿمابٞمٝم٦م سمتٚماؽ
اًمتل يٓمٚم٘مٜمٝم٤م اًمسا٤مطمرات ذم أوماالم هقًمٞماقد -ظمرضما٧م احل٤مضما٦م شمٗم٤مطما٦م ُماـ
قمكم ,ومٝمال شمِمابف (ُمٞمسا٤مء اًمسا٤مطمرة) ذم ُمٖما٤مُمرات
اًمرسداب ومٙم٤مد أن يٖمٛمك ّ
ؾمٜمدسم٤مد إمم طمد يٗمقق اخلٞم٤مل ,اىمِمٕمر سمدين ًمدى رؤيتٝم٤م ,وم٠مدريم٧م طمٞمٜمٝما٤م أ ا٤م
اخلٓم٦م ضمٞمؿ ,وه٤م أٟم٤م ذم أطمْم٤من ِذايمٝم٤م وىمد شمآُمر اجلٛمٞمع ضدي -.
ـمٚمب٧م ُمٜمل أن أضمٚمس ضمٚمقس اًم٘مرومّم٤مء وُمد ذراقمال وماقق ريمبال,
وم٠مطمسستٜمل (ُماريؿ ٟماقر) سمجٚماده٤م وقمٔمٛمٝما٤م ,اؾماتجب٧م ًمتٕمٚمٞمامهتا٤م دون أي
ٟم٘م٤مش وأٟم٤م أٟمٔمر إمم أٟمٗمٝم٤م إومٓمس وأٟمّم٧م إمم ومحٞمح صقهت٤م ىمرب أذين ,صماؿ
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ؿم٥م ,ووضٕمتف قماغم اًمٜما٤مر وم٤مٟمّماٝمرت
أطمرضت ُم٤مقمقٟم ً٤م ووضٕم٧م ومٞمف ىمٓمٕم٦م ٍّ
اًم٘مٓمٕم٦م ,ومتتٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمْماع يمٚماامت ,صماؿ سمادأت سم٤مًمٖمٚمٞما٤من وم٠مـمٗما٠مت اًمٜما٤مر
وضمٚمبتٝم٤م أُم٤مُمل ,وُمـ اًمٓمبٞمٕمل يمؾ همٚمٞم٤من يراوم٘ماف وم٘م٤مقما٤مت ,وم٘م٤مًما٧م ُٕمال
سمٗمخر وهل شمرومع طم٤مضمبٝم٤م إيٛمـ وشمرهي٤م اًمٗم٘م٤مقم٤مت :مخس قمنمة قمٞمٜم ً٤م ُمقضمٝم٦م
إمم اسمٜمؽ -ؿمٕمرت وأٟم٤م اؾمتٛمع إمم هذه اخلراوم٤مت سم٠مين ؾم٠مـمٚمؼ ُمقضم٦م ىملء ,صماؿ
أقم٤مدهت٤م إمم اًمٜم٤مر إمم أن شمٗمحٛم٧م اًمٕمٞمقن طمس٥م ادقم٤مئٝما٤م ,شمٜمٗمسا٧م اًمّمإمداء
أسمؼ ضم٤مًمس ً٤م ,صماؿ أطمْماارت قمٚمبا٦م ُمٕمجاقن ذم
وأٟم٤م أهؿ سم٤مًم٘مٞم٤مم ,سظم٧م أن َ
سمحٚم٘م٧م وأٟم٤م ُمِمدوه صمؿ ىمٚم٧م هلا٤مُ :ما٤مذا ؾماتٗمٕمٚملم؟ مل
ضمقومٝم٤م رص٤مص يٖمكم,
ُ
دمبٜمل وأطمرضت ـم٤مؾم٦م ُمٚمٞمئ٦م سم٤معم٤مء ووضٕمتٝم٤م ومقق رأد صمؿ سمادأت سمساٙم٥م
اًمرص٤مص اعمٖمكم داظمٚمٝم٤م وأٟم٤م أؾمٛمع صقت اًمٗمرىمٕم٦م وىمٚمبل يردمػ -ومج٠مة هاز
وؾمٙمب٧م سمْماع ىمٓمارات قماغم
ومٗمزقم٧م ورضمٗم٧م يده٤م
اٟمٗمج٤مر ؿم٤مرع اًمٗم٤مروق
ْ
ْ
٘م٧م سمسببٝم٤م ذم ضمٝماٜمؿ ًمثاقان وأٟما٤م أًمٕمٜمٝما٤م وأًمٕماـ أسم٤مها٤م وأُمٝما٤م,
فمٝمري ,طمٚم ُ
وأريمض ذم اًمبٞما٧م يم٤مًمٙمٚمبا٦م اعمحروىما٦م وأصاٞمحُ :مٚمٕمقٟما٦م اًمِماٞمب٦م طمرىمتٜمال-
وم٘م٤مًم٧م وهل شمٚمٛمٚمؿ قمدهت٤م هبدوء وصم٘م٦م" :هل يمؿ ىمٓمرة ,أٟمتؿ ضمٞمؾ رظمق"-
***
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إجليب إحلصني
سمداي٦م أطم٥م أن أقمٓمل شمٕمريٗم ً٤م سمسٞمٓم ً٤م قمـ اجلٞمٛمز إُمريٙمٞم٦م اًمّماٜمع,
ُمـ قم٤مئٚم٦م ضمٜمرال ُمقشمرز اًمِمٝمػمة ,اًمتل يم٤مٟما٧م ُماع ىمريٜمتٝما٤م اًمِماقومرًمٞم٧م ُماـ
أوائؾ اًمٕمجالت اًمتل ذرقم٧م ختقم ظم٤مرـم٦م اًمٕماراق ,وؿما٘م٧م ـمرىماف اًمؽماسمٞما٦م
ىمبؾ أن شمدظمٚمٝم٤م صالسم٦م اإلؾمٗمٚم٧م ,وُمـ صمؿ اطمؽموم٧م ٟم٘مؾ اعمرىض وإُماقات
قمغم صٞمح٤مت اًمقيقويق -وٕ ٤م ُم ّٚما٧م ُماـ يمق ا٤م ؾماٞم٤مرة إؾمإم٤ممل وضمادت
ؿمٞمخقظمتٝم٤م ذم ٟم٘مؾ ُمرىض أوراق اًمٜم٘مد اعمّم٤مسملم سمداء اإلومالس أو ُم٤م يساٛمك
ب( ـم٤من اجلٞم٥م) ,واًمٖمري٥م ذم هاذا اعمقضاقع هاق أن إهمٜمٞما٤مء يزامحاقن
اعمٕمقزيـ ذم ريمقهب٤م-
اجلٞمٛمزاا أصاابح٧م ُم٘مٝمااك ىمّمااخقن شمااروى ومٞمٝماا٤م احلٙم٤مياا٤مت
()1

إؾمٓمقري٦م واًمٓم٤مزضم٦م قماغم طماد ؾماقاء ,سمٕمْماٝم٤م أو سما٤مٕطمرى أيمثرها٤م يثاػم
اًمسخري٦م ويٗم٤مضمئ اًمْمحؽ ذم ُمٙمٛمٜمف -ومٗمل هذا آظماؽماع أىمّماد اجلٞمٛمزا
وضمدت أن أهمٚم٥م إصدىم٤مء و اعمٕم٤مرمل يٗم٘مدون اًمذايمرة طملم يريمبقن ومٞمٝم٤م-
ُ
ىمبؾ ومؽمة يمٜما٧م ذم صاحب٦م أطمادهؿ وىمْماٞمٜم٤م ُما٤م ي٘ما٤مرب اًمسا٤مقمتلم
ٟمتج٤مذب ومٞمٝم٤م أـمرامل احلدي٨م ُمٕم ً٤م قمغم سمس٤مط ُأٟماس اجلٞمٛمزا ٟم٤مىماؾ إٟماس
واعمٗم٤مضمآت ,واحلبس آضٓمراري ذم اًمِماقارع اعمٕم٘ماقدة سم٤مًمزطما٤مم اًماذي ٓ
ومٙم٤مك ُمٜمف إٓ سمٕمد شمٕم٥م قم٘م٤مرب اًمس٤مقم٦م طمد اًمٚمٝم٤مث -سمٕمد أي٤مم قمدة ,رأيتاف ذم
وم٠مصاٞم٥م سمتِماٜم٩م إرادي ذم
ضمٝم٤مز ُمسح اًمذايمرة ,أىمّمد همريٛمتٜما٤م اجلٞمٛمزا ,
َ
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اًمرىمب٦م؛ يمل ٓ يٚمتٗم٧م ويراين ومٞمْمٓمر إمم دومع إضمرة ,وًمٙمٜمل يمٜم٧م ًمئٞم ًام أيمثار
ُمٜمف ؾم٤مقم٦م هم٤مومٚمتف ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري سمّمٗمٕم٦م طملم وصاٚم٧م إمم اعمٙما٤من اًماذي
اًمتٗم٧م إًمٞمف وأومردت قمْماليت اًمتل ُم٤مزًم٧م أسمٜمٞمٝم٤م ظمٚمٞما٦م شمٚماق ظمٚمٞما٦م,
أٟمزل ومٞمف,
ّ
وٟم٤مديتف سم٠مؾمٛمف سمّمقت ضمٝمقري عماليمؿ يريد آٟم٘مْم٤مض قمغم ظمّمٛمف وىمٚم٧م:
واصؾ قمٞمٜمل ومالن -وُمـ ـمرمل قمٞمٜمل وأٟما٤م أهاؿ سم٤مًمؽمضماؾ ؿما٤مهدشمف يتجٚماؾ
سمٕمرق ظمجٚمف وشم٘مقده ُمب٤مدريت اعمٕم٤مٟمدة إمم صٛم٧م ُمٓمباؼ؛ ٕن اعمقىماػ اًماذي
وضٕمتف ومٞمف ٓ حيسد قمٚمٞمف -أٟم٤م ُم٤م يمٜم٧م اٟمتٔمر ُمٜمف دوماع إضمارة وًمٙماـ أردت
وم٘مط أن يٚم٘مل اًمسالم وطمس٥م-
***

( )1اًم٘مّمخقن شمتٙمقن ُمـ يمٚمٛمتلم( :اًم٘مّم٦م) وشمٕمٜمل احلٙم٤مي٦م و (ظمقن) هاق راوي اًم٘مّما٦م
واعمحؽممل هلذا اًمٗمـ

18

إملكل إمرسرسي
ذم اًمس٤مقم٦م اًمث٤مًمث٦م وإرسمٕملم دىمٞم٘م٦م ,داهؿ ؾمٛمٕمل ُمٜمبف ه٤مشمػ وشمٕم٤مًم٧م
أهمٜمٞم٦م "أٟم٧م ُمٕمٚمؿ واطمٜم٤م ُمٜمؽ ٟمتٕمٚمؿ" سمّمقت شمدرجيل طمتك شمرك صم٤مر أىمداُماف
قمغم ـمبٚم٦م أذين -اٟمتٗمْم ُ٧م ُمـ ُمٜم٤مُمل ٕضماد أظمال إصاٖمر ُمّمآمٗمك جي٤مهاد
اًمٜمقم وظمٞمط اًمٚمٕم٤مب يسٞمؾ ُمـ ومٛمف ,وم٤مًمت٘مٓم٧م ه٤مشمٗمف سمرسقم٦م وأظمرؾماتف ,وذم
اًمقىم٧م ذاشمف صح٤م ًمػمى قمٞمٜمل اعمٜمٗمقظمتلم وزومػم ًا يٓمٗمح ُمـ أٟمٗمل سمّمقت ٍ
قم٤مل
ـمبع ىمبٚم٦م قمغم يمٗمف وٟمٗمخٝم٤م ٟمحقي ذم
يم٤من رؾم٤مًم٦م واضح٦م سم٠مين أشمّمب٥م همْمب ً٤مَ ,
حم٤موًم٦م ُمٜمف أن يٚمٓمػ اجلق اعمٙمٝمرب صمؿ أردمل ىم٤مئ ً
ال :أٟما٤م ؾماػ إلزقم٤مضماؽ,
ًمٙمـ اًمٕم٤مُمؾ ىمد شمقىماػ أن وجيا٥م أن أقمٞماده إمم اًمٕمٛماؾ -واٜمٓما٧م قمٞمٜما٤مه
سمٛمجٛمققمااا٦م أًماااقان فمٝمااارت قماااغم ؿم٤مؿمااا٦م ه٤مشمٗماااف يٕمتٚمٞمٝمااا٤م يمٚمٛمتااا٤من
" ," clash of clansمل أٟمبس سمٙمٚمٛما٦م ,عمٚمٛما٧م طمٓما٤مم ٟمٕما٤مد ,وقمادت إمم
( )1

أطمْم٤من ومرار اًمداومئ٦م-
أًم٘مك صدي٘مل أسمق ُمريؿ اٞمتف قمغم قمجؾ وضمٚمس ىمريب قمغم ديم٦م سم٤مسمٜما٤م-
ؾمب٤مسمتف وإهب٤مُمف اعمٓمب٘م٤من دوُم ً٤م قمغم سم٘مٕم٦م ُمـ ؿمٕمر حلٞمتف أردي٤مه٤م ضمٚمادة ىم٤مطمٚما٦م,
شمٚمؽ اًمٕم٤مدة اًمتل يم٤من ؾمببٝم٤م طم٤مًم٦م ٟمٗمسٞم٦م ,وؿمٕمر يٜمتنم هٜم٤م وهٜم٤مك قمغم ىمٛمٞمّمف
إسمٞمض -ىمٚم٧م ًمف :ارطمؿ ٟمٗمسؽ ً
ىمٚماٞمال واشمارك هاذه اًمٚمٕمبا٦م -وم٠مضما٤مسمٜمل وهاق
ٙم٥م قمغم ه٤مشمٗمف :وا .وم٘مط ؾم٠ممجع اعمٚمٞمقن درمه ً٤م وأـماقر اًمٚمٕمبا٦م وؾما٠ميمقن
ُمٜم ّ
قمٜمده٤م سم٠مًمػ ظمػم -سمٕمده٤م ضمٚمس اًمّمٛم٧م سمروم٘متٜم٤م خلٛمس دىم٤مئؼ ىمبؾ أن ي٘متٚماف
صقت أظمٞمف رؿمقان اًمذي ضم٤مء هيرول دم٤مهٜم٤م وهق يٍمخ سم٠مقمغم صقشمف ومرطم٤م:
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سم٤مريمقا زم ًم٘مد اؿمؽمي٧م اًمٕم٤مُمؾ اخل٤مُمس ,احلٛمد  .يا٤م رب -ىم٤مهلا٤م وهاق يروماع
يمػ اًمرضاقم٦م إمم اًمسامء -.
يقم أُمس اؿمت٘م٧م إمم سمٕمض أصدىم٤مئل وم٘مّمادهتؿ ًمٚمجٚماقس وهادْ ر
ٍ
يماراس
سمٕمض اًمقىم٧م اًمثٛملم ُمٕمٝمؿ ,ضمٚمسٜم٤م وؾمط طمدي٘متٝمؿ اعمٜمزًمٞما٦م ,ؾمابٕم٦م
رصٗم٧م سمِماٙمؾ دائاري يتخٚمٚمٝما٤م ؾماٚمؽ يمٝمرسما٤مئل يتٗمارع إمم قمادة ظمٓماقط
ُمقصقًم٦م سم٘مقاسمس ,يتّمؾ يمؾ ُمٜمٝم٤م سمِم٤مطمـ يرضع هقاشمٗمٝمؿ اًمٜم٘م٤مًما٦م ,يتقؾماط
اجلٚمس٦م إٟم٤مء يمبػم ,يرشمٗمع داظمٚمف شمؾ ىمِمقر قمب٤مد اًمِمٛمس طمدّ اعمٜمتّمػً -مٚمقهٚم٦م
دمٛمد أقمٞماٜمٝمؿ
إومم أطمسستٜمل ذم ظمٚمٞم٦م عمٕم٤مجل٦م إزُم٤مت واًمٙمقارث ,ومٛمٜمٔمر ّ
قمغم ؿم٤مؿم٤مت هقاشمٗمٝمؿ وقمدم ٟمٓم٘مٝمؿ سمحرمل واطماد ,دًمٞماؾ واضاح قماغم ُما٤م
أقمٜملً ,مٙمـ ُم٤م إن ضمٚمسا٧م طمتاك أدريما٧م أين ذم ضمٚمسا٦م "يمالؿماٞم٦م" سمحتا٦م-
طم٤موًم٧م أيمثر ُمـ ُمرة أن أوم٤ماٝمؿ طمديث ً٤م ًمٙمٜمل ومِماٚم٧م ,ضم٤مهادت ٕن أيمرسا
ضمدار يمٚمامهتؿ اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قماغم "ايمساػم ,ضماقاهر ,ـمٚما٥م دقماؿ ,طمارب,
ىمبٞمٚم٦مُ ,مدومع ,ه٤مون ,اعمٚمؽ اًمؼمسماري ,راُمال اًمساٝم٤مم" وهمػمها٤م يمثاػمً ,مٙماـ
اًمٞم٠مس يم٤من أىمرب إزم ُمٜمٝمؿ" -ذم أُم٤من ا .ؿمب٤مب" ىمٚمتٝم٤م وأٟم٤م أهم٤مدر ,ومٚماؿ يارد
قمكم -يمٞمػ ٓ وهؿ هم٤مرىمقن ذم سمحر ُمـ اإليمسػم .وم٠مؿمٗم٘م٧م قماغم ٟمٗمزا
أطمد ّ
وأضمبتٝم٤م "اُ .مٕمؽ"-
ُمدٌّ ُمـ آؿمتٞم٤مق وضمزر ُمـ احلٜملم إمم قمٛمتل أضمت٤مح أيب ,قمٛمتل اًمتال
ؾم٤مومرت إمم شمريمٞم٤م ُمع سمدء أطمداث اعمقصؾ ذم طمزيران  ,4102وم٘م٤مل زم وهاق
يِمٝمر ؾمب٤مسمتف إمم وضمٝمل اًمقديع :اذه٥م إمم ُمٙمت٥م ظمدُم٤مت آٟمؽمٟم٧م واشمّمؾ
سم٠مظمتل ٕـمٛمئـ قمٚمٞمٝم٤م ,ومجدشمؽ رأهت٤م يقم أُمس ذم ُمٜم٤مُمٝم٤م وهل شمنمب يمقيما٤م
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يمقٓ -.وطمس٥م شمٗمسػم ضمديت طمٗمٔمٝم٤م ا .ورقم٤مه٤م وأـم٤مل ذم قمٛمره٤م اًمتسٕمٞمٜمل
أٟمف وم٤مل ؾمٞمئ؛ ٕن اًمٙمقيم٤م يمقٓ ًمقٟمف أؾمقد ,واًمسقاد يٕمٜمل اًمٖمٛم٦م واحلزن -صمؿ
أشمبع ىم٤مئ ً
ال :هؾ ًمديؽ سمرٟم٤مُم٩م "ومٞمؼم" ذم ه٤مشمٗمؽ ؟ -هززت رأد إجي٤مسما ً٤م وأٟما٤م
أيم٤مسمد ضحٙمتل اًمتل أومٚمت٧م رهم ًام قمٜمل ُمّمحح ً٤م ًمف :ىمّمادك "اًمٗما٤ميؼم" -هاز
يمػ يده وًمقى ؿمٗمتف وىم٤مل سمٖمٚمٔم٦م :مل يبؼ ؾماقايمؿ يٕمٚمٛمٜما٤م اًمٙماالم -ارشمبٙما٧م
سمٕمدُم٤م أصبح إُمر ضمدي ً٤م ,وأردوم٧م سم٤مًم٘مقل وقمٞمٜمل سملم ىمدُمل ,ٓ :اًمٕمٗمق ُمٜمؽ
طمجل-
ص٤مدمل يقم اشمّم٤مزم "اًمٗمٞمؼمي" يمام يساٛمٞمف أيب اادي٨م هاذه اًمٚمٕمبا٦م
اعمِم١موُم٦م "يمالش اومل يمالٟمس" ومقضمدت اعمٙمت٥م يٖمص سم٤مًمزسم٤مئـ -طمِمارت
ضمسدي وؾمٓمٝمؿ ٓشمّماؾ ,ومِماد اٟمتبا٤مهل ضمٚمبا٤مب صاٞمٗمل ُم٘مٚماؿ سم٤مٕؾماقد
وإسمٞمض ,داظمٚمف رضمؾ ؾمتٞمٜمل شمتدمم ُمـ يمٗمف ُمسبح٦م محراء ,أؾماٜم٤مٟمف مل شم٘ما٤موم
إقمّم٤مر اًمسٜملم ,صٚمٕمتف ٟم٤مصٕم٦م اًمسامر ,ومقدا رأؾمف أسمٞمْما٤من ,أصا٤مسمٕمف شمتٜم٘ماؾ
قمغم ؿم٤مؿم٦م ه٤مشمٗمف أيٗمقن سمرؿم٤مىم٦م ري٤ميض يتزًم٩م قمغم اجلٚمٞمد ,يم٤من ُمٜمده ً٤م طماد
اًمٗم٘مدان ,هذا ُم٤م ىم٤مًمتف ىمسامت وضمٝمف اهلا٤مئؿ -ومجا٠مة صا٤مح سماف أطماد اًمِماب٤مب
اجل٤مًمسلم" :أسمق ٟمزار يرطمؿ واًمديؽ دقمؿ" -وم٠مضم٤مسمف وهق حينم إصبٕمف ذم أذٟماف
يمٛمؾ هذي اهلجٛما٦م وشمادًمؾُ ,مٜمٓما٤مد ُما٤ميمس أؾماقد ًمٕمٞمقٟماؽ"-
ويرضمٝم٤مُ " :أ ّ
وم٤مٟمتّمب٧م إهب٤مم اًمِم٤مب ىم٤مئ ً
ال :اويمل-
ْ
سمٕمد ُمرور أؾمبقع--اًمس٤مقم٦م اخل٤مُمس٦م واًمٜمّمػ ومجر ًا--
اٟمسٙم٥م صقت أم يمٚمثقم ُمـ ه٤مشمٗمل شمٖمٜمل "ي٤م ُمساٝمر اًمٜماقم ذم قمٜمٞماف
اقمتادًم٧م
ؾمٝمرت أومٙم٤مري وي٤مك" ومقق اهلدوء اًمذي يٕماؿ همرومتٜما٤م أٟما٤م وأظمل,
ُ
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ٍ
يمرضمؾ ٍّزم وأُمسٙم٧م اهل٤مشمػ ٕؾماٙمتف وأسما٤مذ ًمٕما٥م اًماا" ,"clashوما٠مظمرج
أظمل رأؾمف ُمـ ا٧م وؾم٤مدشمف يمحٚمزون ظمرج ُمـ ىمقىمٕمف ىم٤مئ ً
ال سمٖمْم٥م" :اًمت٤مزم
اًمٞمقم ُم٤م أٟم٤مم"؟ -ظمّمقص ً٤م وأن هذه اعمرة اًمث٤مًمثا٦م اًمتال رن ومٞمٝما٤م ُمٜمباف ها٤مشمٗمل
شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م -أضمبتف سم٤مسمتس٤مُم٦م شم٘مٓمار ظمبثا ً٤م :اًمٕما٤مُمالن صابحل وُماروان أ ٞما٤م
قمٛمٚمٝمام أن وجي٥م أن أقمٞمادمه٤م إمم اًمٕمٛماؾ؛ ٕن اًمقىما٧م ًماٞمس ذم صا٤محلل-
وـمبٕم٧م ىمبٚم٦م ذم اهلقاء وٟمٗمختٝم٤م دم٤مهف ,ومٖمٛمٖمؿ وهق يٕماقد إمم ٟمقُماف ُمقضمٝما ً٤م
يمالُمف إزم" :ويٜمؽ أسمق صبحل ,ا .يٜمت٘مؿ ُمـ إًمكم قمٚمٛمؽ شمٚمٕم٥م"-
***
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لامل أجسام
وـم٠مت قمتب٦م اجلٞمٛمز اعمتآيمٚم٦م طمتك هبٓما٧م ىمادُمل اًمٞمٛمالم إمم
ُم٤م إن
ُ
إرض ,ويم٤مدت أن شمٓمٞمح يب ًمق مل َ
أا٤مش اًمس٘مقط سمخٗم٦م ُمتسٚمؼ ضمب٤ملً ,مٙمـ
قمكم سم٠مين ؾم٠ميمقن اعمتسب٥م اًمقطمٞمد ذم ضمريٛما٦م
اًمقاىمع أن يقُمل اعمٜمحقس يمت٥م ّ
يمرس درضم٦م ؾمٚمؿ اًمّمٕمقد إمم ُمدظمؾ اًماجٞمٛمز؛ وٕٟمٜمل ظمر رايم٥م يٛمتٓمال
صٝمقهت٤م وسمٞمده شمٚمقحي٦م اًمنموع سم٤مٟٓمٓمالق ,ومازت سمٚم٘ما٥م صا٤مطم٥م اًمٗمارج أو
اعمٜم٘مذ ذم قمِمػمة أًمبقضمٞمٛمز -ىم٤مل اجلٛمٞمع سمّمقت واطماد" :ا .اُ ,.ما٤م صا٤مر
ر" -رد اًمس٤مئؼ" :وم ّٚمِمكم اجلٞمٛمز وُم٤م ص٤مر ر" -ويم٠مٟمف ىمد أطمْماره٤م شماق ًا
ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م احلرة (اعمخّمّم٦م ًمبٞماع اًمساٞم٤مرات احلديثا٦م) -يما٤من اًمرضماؾ يمباػم
اًمسااـ وأؾمااٜم٤مٟمف اخل٤موياا٦م قمااغم أقمج٤مزهاا٤م يٖمٞماا٥م أهمٚمبٝماا٤م قمااـ آصاآمٗم٤ممل,
وشمْم٤مريس وضمٝمف أصابح٧م با ً٤م إلزُمٞماؾ اًمازُمـ اًماذي ضا٤مقمػ ظمٓماقط
شمٖمْمٜم٤مهت٤م ,يمذًمؽ ُمس٤مطم٦م رأؾمف أصبح٧م ضمرداء ,وىمد رصػ أُم٤مُماف صاقر ًا
ذم ُم٘مدُم٦م اجلٞمٛمز شمُٔمٝمره وهق ذم ُم٘متبؾ قمٛمره ,ويم٤مٟم٧م إطمداه٤م اٛمؾ شم٤مرخيا ً٤م
يِمػم إمم قم٤مم  0194طملم شمؿ طمّمقًمف قمغم ًم٘م٥م سمٓمؾ اًمٕم٤مم ذم يمامل إضمسا٤مم
وشمٔمٝمر قمْمالشمف اًمتل يم٤مٟم٧م ُمتزامح٦م .وًمساقء طمٔمال يمٜما٧م أرشمادي ُمالسماس
ضمٚمسا٧م ذم ٤ميا٦م
أًمقا ٤م يم٤مؿمٗم٦م ومتحقًم٧م إمم أًمقان هم٤مُم٘ما٦م سمساب٥م احل٤مدصما٦م,
ُ
اًمت٤مسمقت ومقق اإلـم٤مر "إؾمبػم" اًمذي أصبح ُم٘مٕمد ًا ُمٕمؽموم ً٤م سمف ,وذم ُمٜمتّماػ
اًمٓمريؼ طمدث اًمذي مل أيمـ أشمقىمٕمفٟ ,م٤مداين اًمس٤مئؼ وىم٤مل ه٤مُمس ً٤م" :ايادك قماغم
شمٗمرؾما٧م ذم صاقرشمف
مخس٦م آمل ديٜم٤مر دصٚمح ؾمٞم٤مريت" -ىمبؾ أن أرد اجلقاب ّ
اًمبٓمقًمٞم٦م وأيمقام اًمٕمْمالت اًمستٞمٜمٞم٦م اًمتال سم ُٓماؾ ُمٗمٕمقهلا٤م أن وذاسما٧م مت٤مُما ً٤م
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ومقق ُمرضمؾ اًمسٜملم ذم صمٜم٤ميا٤م اجلساد ,ومل شمٕماد أيمثار ُماـ ضمٚماد رظماق رىمِماف
اًمٜمٛمش؛ ًمتؽمك شمٚمؽ اًمٕمْمالت اًمتل أصبح٧م ذيمرى ٓ ي١ميماده٤م إٓ اًمّماقر
اًمتل شمزامح٧م ذم ُم٘مدُم٦م اجلٞمٛمز ,وأيمٚم٧م صمٚم٨م اًمزضم٤مج إُم٤مُمل ,أىمقل ًمتؽمك
صدر ًا ٟم٤مشمئ ً٤م يمّمدر قمّمٗمقر أو ىمؾ إن ذًمؽ اجلسد اًماذي يما٤من سمحجاؿ ومٞماؾ,
أصاابح أن يمجسااد قمّمااٗمقر طم٘مٞم٘ماال ,قمٜمااده٤م رددت ىماا٤مئالً" :أي ؾمااٞم٤مرة
شم٘مّمد"؟ -وم٘م٤مل سمٜماؼمة ه٤مدئا٦م" :يا٤م اسمٜمال دُمارشمكم اًمساٞم٤مرة قم٤مٕىماؾ ٟمت٘م٤مؾماؿ
اًمرضر" -ويم٠مين ىمد صدُمتف سمسٞم٤مرة ُمـ ٟمقع ؾمٙم٤مٟمٞم٤م .وم٘مٚم٧م ًمف سمٚمٝمج٦م ُمٕم٤مٟمدة:
أمتزح ُمٕمل؟ -ومرد هم٤مضب ً٤م وصقشمف أىمرب إمم اًمٍماخ وقمٞمٜم٤مه شمٖمرىما٤من ذم محارة
درايماقزم وياده
ااقل إمم ُمّما٤مص دُما٤مء
ُمٗم٤مضمئ٦م ,ويم٠من اًمرضماؾ اًمٕمّماٗمقر ّ
ّ
شمداقم٥م قمّم ً٤م سمج٤مٟمبف ,وم٘م٤ملً" :مٞمش ين أقمرومؽ دشمِم٤مىم٤م وي٤مك؟ وإذا ُم٤م اٟمٓمٞمتٜمل
ومقضا٧م
اًمٗمٚمقس راح أؾمقي ر ُم٤م يٕمجبؽ" -وٕٟمف رضمؾ يمباػم ذم اًمساـّ ,
أُمري إمم ا .وأقمٓمٞمتف ال 5111ديٜما٤مر وٟمزًما٧م -وهاذه يم٤مٟما٧م أهماغم أضمارة
جلٞمٛمز شمسجٚمٝم٤م طم٤مومٔم٦م ٟم٘مقدي ذم ذايمرة اًمت٘مِمػ اًم٘مرسي ,يم٤مٟم٧م اجلٞمٛمسك
شمبتٕمد قمٜمل ,سمٞمٜمام سم٘مل صقشمف اًمزاقمؼ يؽمدد ذم اًمٗمْم٤مء ُمـ طمقزم ,مل أيمـ ظم٤مئٗما٤م
طمػمين ذم وىمتٝم٤م ,هق يمٞمػ أن ؿماٞمخ ً٤م سمجساد
أو ٟم٤مدُم ً٤م قمغم ظمس٤مريت ,وًمٙمـ ُم٤م ّ
قمّمٗمقر ًمف ُمثؾ ذًمؽ اًمّمقت اًمراقمد -.
***
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پرميز

()1

طم٧م وأٟم٤م أـم٤مًمع صاقريت اعمٕمٙمقؾما٦م قماغم اعما٤مء ُماـ وماقق اجلرسا
ُ
حمٛمد قمغم اٟمٗمراد ,أن
اًم٘مديؿ,
ُ
طم٤موًم٧م أن أقمٞمش حلٔم٤مت شم٠مُمؾ ,أن أادث ُمع ّ
أومقز سمدىم٤مئؼ شمٕم٤ميش ؾمٚمٛمل ُمع ٟمٗمز ,وٓ ؾمٞمام أين ذم اًمٗمؽمة إظمػمة أقمٚمٜما٧م
اًمٕمّمٞم٤من آضمتامقمل ضد اجلٛمٞمع ,طمتك ضد ٟمٗمز-
واؾمتٜمِم٘م٧م اهلقاء ,مل اًمب٨م أن أزومره طمتك أطمسس٧م
أهمٛمْم٧م قمٞمٜمل
ُ
سم٠ممل ومْمٞمع دب ذم ىمدُمل اًمٞمس٤مر ,وشمالؿمك ُمٕمف ؿمٕمقري سم٠مص٤مسمع ىمدُمل ,اشمبٕماف
صقت اٟمٗمج٤مري" :ضم٤مي شمٜم٤مم ِهٞمٜمف؟ اـمٚمع قمـ اًمٓمريؼ"ُ -م٣م همػم ٍ
ُمب٤مل أٟماف
دهس ىمدُمل هق وقمرسمتف اعمحٛمٚم٦م سم٤مٕؾمامك شم٤مريم ً٤م ظمٚمٗمف ىمدُم ُ٤م ُمٕم٤مىم ً٤م ,وسمٜمٓمٚمقٟما ً٤م
ُمبت ً
ال سمٛمٞم٤مه ذات رائح٦م يمرهي٦م يم٤مٟم٧م ختر ُمـ اًمٕمرسم٦م-
قمؼمت اجلرس وأٟم٤م أؾمػم ُمثؾ ؾمٚمٛمك سمٓمٚم٦م إقماالن (عم٤مذا--عما٤مذا) ضاد
ؿمٚمؾ إـمٗم٤مل اًمذي يم٤من يٕمرض ؾم٤مسم٘م ً٤م قمغم شمٚمٗمزيقن اًمٕمراق -اسمتساٛم٧م وأٟما٤م
أضع ذم ضمٞمبل اًمت٠مُمؾ ,اًمتٕم٤ميش ,واخلٚمقة ُمع ٟمٗمزا ُمتٜم٤مؾماٞم ً٤م وضمٕمال سمٕمادُم٤م
شمٕمرض٧م ٓؾمتٗمزاز دظم٤من اًمِمقاء اًمذي يٕمؿ ُمٜمٓم٘م٦م اعمٞمادان -أ قما٧م ٕظماذ
ٍ
ىمسط ُمـ اًمٓمٕم٤مم؛ يمقين ظمرضم٧م سمال ومٓمقر ٕن ىمٜمٞمٜما٦م اًمٖما٤مز اخل٤مصا٦م سمٜما٤م ىماد
واوم٤مه٤م اًمٜمٗم٤مد صب٤مطم ً٤م-
ىمدح اًمِم٤مي ,سمٕمد أن ؾماب٘مف "ٟمٗمار شمٙما٦م" إمم ُمٕماديت,
رطم٧م أؾم٤مُمر َ
ُمراىمب ً٤م اعم٤مرة ,ومٝمذا حيٛمؾ ُمدوم٠مة وذاك حيٛمؾ (چقًما٦م) و ظمار خيٗمال ؾماٞمٙم٤مرشمف
داظمؾ ىمبْم٦م يده ويٜمٗم٨م دظم٤مٟمف داظمؾ يمٜمزشمف .صقت ـم٤مؾم٤مت شمٖم٤مزل سمٕمْماٝم٤م
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ًمب٤مئع اًمسقسُ ,مٙمؼم صاقت يٜما٤مدي"يما٤مرت أسماق اخلٛمسا٦م سمخٛمسا٦م اقياؾ
رصٞمد"-
ٍ
سمّمقت ُمبحقح أهمٜمٞم٦م ٕص٤مًم٦م ٟمٍمي
رن ه٤مشمٗمل اًمّم٤مئؿ قمـ اًمرصٞمد
شمٜمقر قمٛمري وؾمٜمٞمٜمل أٟما٤م ُما٤مزم ؾماقاك) ًمٙماقن هاذه
(ُمتك ؿمقومؽ ٟمٔمر قمٞمٜمل ّ
إهمٜمٞم٦م شمذيمرين سم٤معمٗم٘مقدات اًمثالث :اًمٙمٝمرسم٤مء ,اًمٖم٤مز واًمراشم٥م -يم٤مٟم٧م واًمديت
قمغم اخلط ,وم٠مضمبتٝم٤م ُمت٠مشمئ ً٤م يمق ا٤م أوصاتٜمل قمٜماد ظمروضمال أن أ ع ًمِمااراء
(پريٛمز) ًمتٕمد اًمٖمداءً ,مٙمٜمل يمٜم٧م ىمد ٟمسٞم٧م ,ومؼمرت هل٤م أن زطم٤مم اًمٓمريؼ هق
اًمسب٥م وأين قم٤مئد إمم اعمٜمزل ذم همْمقن ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م-
شمٕمجٚم٧م ًمنمائف وأٟم٤م ذم ـمري٘مل عمحا٧م هٛمققما٦م ُماـ اًمٜما٤مس دما٤موز
قمددهؿ اًمٕمنمة ُمتجٛمٝمريـ ىمرب ؾماقق إرسمٕما٤مء سم٤مًمتحدياد أُما٤مم ُمٕمارض
رت ٟمٗمساال وؾمآمٝمؿ ٕؿمابع
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ًمبٞمع إضمٝمزة اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ,طمِماا ُ
ومْمقزم ,ومقضمدت رضم ً
ال يمبػم اًمسـ ضم٤مًمس ً٤م قمغم إرض ,يتدمم يمرؿمف اعمٜمٗمقخ
سملم ؾم٤مىمٞمف اًمسٛمٞمٜمتلم ,حيٞمط سمف ُمٜمت٩م (اـمابخ وأؾمابح ) ,جيٚماس ىمرسماف ـمٗماؾ
()4

ُمّم٤مب سمٛمتالزُم٦م داون (ُمٜمٖمقزم ) يٕمٛمؾ يمدقم٤مي٦م ًمٚمٛمٜمت٩م ,شما٤مرة يِماؿ اا٧م
()3

إسمٓمٞمف سمٕمٛمؼ وي٘مقل "شم ّٞم٥م --شم ّٞم٥م" وشم٤مرة حيرك رأؾمف سمرساقم٦م ًمٞمتٓما٤مير ؿمإمره
وي٘مقل "ٟمديػٟ--مديػ" صمؿ يدًمؽ سمٓمٜمف دائري ً٤م وي٘مقل "شمبٕم٤من---شمبٕم٤من"-
ٓ أظمٗمل

ًا أٟمف أىمٜمٕمٜمل سمحريم٤مشمف اًمٕمٗمقي٦م ويمٚمامشمف اعمٕم٤مىما٦م اًمّما٤مدىم٦م,

وم٠مظمرضم٧م حمٗمٔمتل وأٟم٤م أٟمٔمر إًمٞمف وأسمتسؿ ,اؿماؽمي٧م ُمٜمات٩م (اـمابخ وأؾمابح)
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وأٟم٤م أهؿ سم٤مًمرطمٞمؾ ٟمٔمر إزم اعمٜمٖمقزم وهق يٖمٚمؼ أٟمٗمف وخيرج ًمس٤مٟمف ىم٤مئالً" :أشمري
أشمٜملم أٟم٧م دايػ ًمٞمحتؽ متَؽ" -ومؽمضمؿ أطماد اًماقاىمٗملم يمالُماف وهاق ي٘مٝم٘ماف
ض٤مطمٙم ً٤م :ي٘مّمد اؿمؽمي اصمٜمتلم ٕن رائحتؽ يمرهي٦م يمرائحا٦م اًمساٛمؽُ -مت٤مسمٕما ً٤م
اًم٘مقل" :روح واهلقا سمٔمٝمرك اـمبخ واؾمسسبح" -وهق يٖمٛمز زم سمٕمٞمٜمف -.
***

( )0هق اظمؽماع يٕمٛمؾ قمغم اًمٜمٗمط ُيستٕمٛمؾ ًمتسخلم اعمٞم٤مه وًمٚمٓمبخ ,يم٤من يستخدُمف أضمادادٟم٤م
ىمبؾ ؾمبٕملم قم٤مُم ً٤م شم٘مريب ً٤م-
()4هق اظمؽماع ؿم٤مع ذم وىم٧م داقمش حيتقي قمغم چقًم٦م وقمغم ظمازان ُما٤مء صاٖمػم ,اًمچقًما٦م
ًمٚمٓمبخ ,وظمزان اعم٤مء ًمٚمسب٤مطم٦م-
()4مل أىمّمد آٟمت٘م٤مص ُمـ اعمٜمٖمقًمٞملم ًمٙمـ هذا ُم٤م رأيتف وٟم٘مٚمتف سم٠مُم٤مٟم٦م-
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ترإمادول

()1

ومقر وىمقع قمٞمٜمٞمف قمغم قمب٤مرة (اًمتدظملم ممٜمقع) أظمٗمك ؾماٞمٙم٤مرشمف ,اًمتال
ٍ
سمحريما٦م يٕما٦م ,دظمٚمٜما٤م أٟما٤م
أؿمٕمٚمٝم٤م شمق ًا ,داظمؾ يمٗمف اًمتل شمٖمٓمٞمٝم٤م ًمٗم٤موم٦م ـمبٞم٦م
وهق إمم ُمستِمٗمك اعمقصؾ اًمتٕمٚمٞمٛمل.آؾمتِم٤مري٦م .ؿمإمب٦م اعمٗم٤مصاؾ؛ ًمٙمقٟماف
يٕم٤مين ُمـ إص٤مسم٦م ري٤مضٞم٦م ذم يمٗمف -ؿمب٤مك اًمتذايمر شمٕمٚمقه ورىم٦م ُمٕمٓمقسم٦م إـمرامل
يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م (ؾمٕمر ـم٤مىم٦م 411ديٜما٤مر ًا) -ىم ّٓمبا٧م ضمبٞمٜمال ُمساتٖمرسم ً٤م ُماـ اًمارىمؿ
وومج٠مة اىمتٜمّم٧م قمٞمٜمل رضم ً
ال أرسمٕمٞمٜمٞم ً٤م ي٘مػ ىمرب اًمٜم٤مومذة يٚمقك سمٗمٛماف ؿماٞمئ ً٤م ُما٤م
ٍ
سمٕمدئذ أٟمف شمٜم٤مول اًمّماٗمر ًمتاقه وهاؿ سمتٜما٤مول طمارمل اًمٓما٤مء
ويبّمؼ ,أدريم٧م
ًمٙمقٟمف أضمٝمز قمغم إًمػ واًمالم واًمب٤مء ىمبؾ هٞمئٜم٤م-
سمٓم٤مىمتلم ُمـ ومْمٚمؽ ,ىمٚمتٝم٤م وأٟم٤م أٟما٤مول اعمقفماػ أرسمٕما٦م أٓمل ديٜما٤مر
سمٕمدُم٤م أىمٜمٕمٜمل صدي٘مل أزهر سم٤مًمادظمقل ُمٕماف إمم اًمٓمبٞما٥م عمٕما٤ميٜمتل أٟما٤م أيْما ً٤م
ؾم٠مًم٧م اعمقفماػ:
ُمٕمٚم٘م ً٤م سم٤مًم٘مقل" :اؿمٜمق اًمٗملم وا .اُمبالش سم٤مًمٕمٞم٤مدة سمٕمنمة"-
ُ
ومٚمقى ؿمٗمتٞمف صمؿ أيمٛمؾ ُمْمغ اًمٕمٚمٙما٦م
هؾ يقضمد ازدطم٤مم قمغم همروم٦م اًمٓمبٞم٥م؟َ -
وٟمٗمخ ومٞمٝم٤م سم٤مًمقٟم ً٤م وومجره ذم وضمٝمل واًمتال يم٤مٟما٧م رائحتٝما٤م اٚماؼ ذم أرضما٤مء
اعمٙم٤من ,يم٤مٟم٧م سمرائح٦م اًمٙمرز-
ؿمقت
قمغم سم٤مب آٟمتٔم٤مر
ْ
شمسٙمٕم٧م ٟمٔمرايت سملم اًمقاىمٗملم ,ومحقزم قمامل َ
وضمقهٝمؿ اًمِمٛمس ,ؿمٞمقخ ختٓمك اًمزُمـ قماغم وضماقهٝمؿ ومجرومٝما٤م ,وأـمٗما٤مل
يتزامحقن قمغم ٟم٤مومذة همروما٦م اًمٓمبٞما٥م يرومٕماقن أمخا٤مص أىماداُمٝمؿ ًماػموا ُما٤م ذم
اًمداظمؾ وسمزومػمهؿ يِمٙمٚمقن همٞمقُم ً٤م قمغم اًمزضم٤مج؛ ًمػمؾمٛمقا قمٚمٞماف ىمٚمبا ً٤م خيؽمىماف
ؾمٝمؿ وطمروملم سم٤مًمٚمٖما٦م آٟمٙمٚمٞمزيا٦م ,صماؿ يتٖما٤مُمزون ويادومع سمٕمْماٝمؿ سمٕمْما٤م,
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اسمتسٛم٧م ُمع ٟمٗمز ًمتٚمؽ اًمروُم٤مٟمسٞم٦م اعمبٙمرة اًمتل ٟمٚمٛمسٝم٤م صاٖم٤مرا وشمساتحٞمؾ
ُ
ا٧م يساا٤مر ًا طمٞماا٨م همروماا٦م (اإلؿماا٤مقم٦م) يمااام يسااٛمٞمٝم٤م
قمٜمٗم ا ً٤م قمٜماادُم٤م ٟمبٚمااغ -اًمتٗما ض
اعمراضمٕمقنُ -مرىض هٜم٤م وهٜم٤مك يستٚمٛمقن صقرة إؿمٕم٦م ,يرومٕمق ٤م إمم إقماغم
يِمخّمقن طم٤مٓهتؿ ىمبؾ دظمقهلؿ إمم اًمٓمبٞم٥م -ىم٤مل أطمدهؿ وهق يٖمٚمؼ إطمدى
قمٞمٜمٞمف ويٕم٤ميـ إؿمٕم٦مُ" :م٤م حيت٤مج أومقت ًمٚماديمتقر قمٜمادي هِم٤مؿماف سم٤مًمٕمٔما٤مم,
محص وىمقٓت اؾمتٕمدل" -صمؿ رطمؾ-.
صدي٘مل أزهر ؿماخص اضمتامقمال سم٤مُمتٞما٤مز ,حيا٥م اًمتٕما٤مرمل وؾماامع
ِما٧م
ىمّمص أظمريـ -شمقارى قمـ ٟم٤مفمري سملم شمٚمؽ اجلٛمٝمرة أُم٤مم اًمبا٤مب ,ومت ُ
قمٜمف ومٚمؿ أضمده ,صمؿ وىمع ٟمٔمري قمٚمٞمف ويما٤من سمّماحب٦م اُمارأة ـم٤مقمٜما٦م ذم اًمساـ,
وزهي٤م اخل٤مرضمل إمم أ ٤م ىمروي٦م طمٞما٨م يم٤مٟما٧م دمٚماس اًم٘مرومّما٤مء
شمِمػم ُمالحمٝم٤م ض
ٍ
ؿماٗمط أصمٜما٤مء
قمغم إرض وانم ذم ومٛمٝم٤م ىمّمب٦م قمّمػم داًمٞم٤م ومتّمادر صاقت
ُمّمٝم٤م ًمٚمٕمّمػم ,شمدقمك أم دطم٤مم طمسبام أظمؼمين ٓطم٘م ً٤م ,وضمدشمف جيٚماس أُم٤مُمٝما٤م
وم٤مهمر ًا وم٤مه وهل شمروي ًمف سمٓمقٓهت٤م اعمٜمزًمٞم٦م ودوره٤م اًم٘مٞم٤مدي ذم اًمبٞما٧م ويمٞماػ
جيت٤مح اخلريػ وضمقه زوضم٤مت أسمٜم٤مئٝم٤م طملم ي٠ميت اؾمٛمٝم٤م قمغم ؾمٛمٕمٝمـ-
مل يدم اٟمتٔم٤مرٟم٤م قمٜمد سم٤مب اًمٓمبٞم٥م أيمثر ُماـ ؾمابع دىما٤مئؼ طمتاك فمٝمار
ؿمخص ُمـ اًمٖمروم٦م اعمج٤مورة ًمٖمروم٦م اًمٓمبٞم٥م ,ص٤مح سمّمقت ضمٝماقري" :وياـ
اًمِمخص ّازم ديسقي سمؽم ًمٙمٗمف"؟ -قمؿ اهلدوء اعمٙم٤من ومل جيا٥م أطماد ,قمٜماده٤م
اٟمتٗمْم٧م أم دطم٤مم ُمـ ُمٙم٤م ٤م دمر أزهر ُماـ ياده وهال شم٘ماقل" :ظمٓمٞماف هاذا
اًمقًمٞمد أيده شم٠مذيف ؾمقيٚمف سمؽم ُمدري ؿمٞمسٛمقٟمف ,ذاك ُم٤م ُمقضماقد شمٙمسا٥م أضمار
أسمقي٤م وأظمقي٤م"-
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ؾمح٥م أزهر يده سمٚمٛمح اًمبٍم وضاٛمٝم٤م إمم صادره وطمبا٤مت اًمٕمارق
شمتزطمٚمؼ قمغم ضمبٞمٜمف ,وأظمذ ي٘مقل" :احلجٞم٦م دشمِمٚمع اًمساـ وأعماف" -مهسا٧م ذم
أذٟمف :اىمٓمٕمٝم٤م ي٤م صدي٘مل اىمٓمٕمٝم٤م "وا .اُمبالش سمؽم سم٠مًمٗملم"-..
***

()1قم٘م٤مر يِمبف إومٞمقن يستخدم ًمٕمالج أم اعمتقؾمآم٦م إمم اًمِماديدة ُمثاؾ ٓم إقمّما٤مب
واًمٕمْمالت و ٓم اًمٕمٛمقد اًمٗم٘مري واًمتٝم٤مب اعمٗم٤مصؾ
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جون سيـنا

()1

ُم٤م إن اضمتزٟم٤م سمحر اجي٦م سم٘م٤مرسمٜم٤م اهلقائل طمتك يمٜم٤م ُمّمادوُملم وومارطملم
ـمٚمب٧م
وضم٤مئٕملم ووو ٓ ---أقمٚمؿ ,ومٙمثػم ًا ُم٤م شمتقاـم٠م اًمٚمٖم٦م ُمع اًمٜمسٞم٤من ضدي-
ُ
ُمـ صدي٘مل أن ي٘مرصٜمل ومٜمٝمش يمتٗمل وىم٤مل ض٤مطمٙم ً٤م :صٜمٕم٧م ًمؽ ؾم٤مقم٦م -صماؿ
اًمتٗم٧م وهق يتحدث إمم يم٤مُمػما ضمقاًمف سمّمقت أىمرب إمم اًمٍماخٟ :محاـ أن
ض
ٚمقطم ً٤م سمٞمده" :سم٤مي سم٤مي ُمقصؾ"-
قمغم ؾمقاطمؾ اًمٞمقٟم٤من ,أظمػم ًا وصٚمٜم٤م -وىم٤مل ُُم ّ
ٟم٤م ىمٚمٞم ً
ال ويمثاػم ًا وها٤م ٟمحاـ ذم ومٞمٞمٜما٤م ,أيمٛمٚمٜما٤م إضماراءات اًمٚمجاقء
واؾمت٘مر سمٜم٤م احل٤مل ذم خمٞمؿ حيقي اًمالضمئلم اًمٕماراىمٞملم واًمساقريلم ,يما٤من ىماٞمظ
طمقل وضمقه اًمٜمٛمس٤مويلم إمم ظماقخ ُمتٕما٥م ,ؿمابٞمف سم٤مًماذي يدؾماف
اًمّمٞمػ ىمد ّ
اًمب٤مقم٦م ظمٚمس٦م ذم ؾمقق اعمٕم٤مش ,وًمٙماقن سمنمايت صادئ٦م ومٙمٜما٧م أدماقل سمٙماؾ
طمري٦م ٓ أظم٤ممل اًمِمٛمس أسمد ًا ,اٟمٓمالىم ً٤م ُمـ اعم٘مقًم٦م اعمقصٚمٞم٦م "اعمٜم٘ماع ُما٤م خيا٤ممل
ُمـ اعمٓمر" -سمدأت اؾمتٙمِمػ هذه اعمديٜم٦م سمبٜم٤مئٝم٤م ووضمقهٝما٤م وطمتاك هقائٝما٤م,
ًّمقطم٧م سمٞمدي ٕوىمػ ؾمٞم٤مرة أضمرة ومامًما٧م قماـ اًمٓمرياؼ اًمرئٞمساال ووىمٗما٧م
وم٘مٗمازت إمم ذايماريت صاقرة اًمٓما٤مسمقر ذم ُماديٜمتل ,اًماذي يما٤من
هبدوء ضم٤مٟمب ً٤م,
ْ
يّمٓمػ ُم٤م أن شمٗمٙمر أن شمٕمؼم ؿم٤مرقم ً٤م أو شمٜمتٔمر صادي٘م ً٤م ىمارب رصاٞمػ ومتِمإمر
ًمقهٚم٦م سم٠مٟمؽ ومت٤مة قم٤مري٦م شم٘مػ وؾمط ؿم٤مرع ُمـ يمثرة (اهلقرٟم٤مت واًمؽمُمٞمِما٤مت)
اًمتل شمٜمٝم٤مل قمٚمٞمؽ-

اؾماات٘مٚمٞم٧م اًمسااٞم٤مرة ومٚمٗمحتٜماال ُمقضماا٦م سما ٍ
ارد ىماا٤مرص ُمٕمٓماارة سمرائحاا٦م

اًمتٗم٧م إمم اًمسا٤مئؼ
وشمرو,
ض
ٟمرضمس ,يم٤من دؿمبقل اًمسٞم٤مرة يزومره٤م ٟمحقي هبدوء ٍّ
ومقضمدشمف أىمرب إمم أن يٙمقن ُمٝمٜمدؾما ً٤م أو ـمبٞمبا ً٤م أو أؾمات٤مذ ضم٤مُمٕما٦مً ,مٙماـ شمبا ً٤م
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يمٛمتسقل يبح٨م قماـ قمٚما٥م
ًمذايمريت اخلبٞمث٦م اًمتل شمٗمتش قمـ ذيمري٤ميت اًمسقداء
ّ
سمٞمبز أو سمالؾمتؽ أو ظمردة ذم ُمٙما٥م ًمٚمٜمٗم٤ميا٤مت ,وم٠مظمرضما٧م هاذه اًماذيمرى
وهل شمْمحؽ سمخب٨م ,أرضمٕمتٜمل إمم يقم صٕمدت ُماع أطماد ؾما٤مئ٘مل إضمارة
واًمذي يم٤من اؾمٛمف أسمق ٟمِمٛمل يمقٟمف اؾمتٕمرض زم ؾمػمة طمٞم٤مشمف ُمـ اعمقًماد طمتاك
حلٔم٦م صٕمقدي ,يمٜم٤م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ودرضما٦م احلارارة شمٕمتازم اًمٜمجا٤مح .يما٤من
يرشمدي طمذا ًء شمٗمقح ُمٜمف رائح٦م ضمقارب أؿمبف سمب٤مىمالء ُمسٚمقىم٦م ممزوضم٦م سمرائحا٦م
قمرق شمٗمقح ُمـ ا٧م إسمٓمٞمف وُماـ ُمٜمِماٗم٦م زرىما٤مء ُمبٚمٚما٦م يٚماػ هبا٤م رأؾماف ُما٤م
ٍ
يمٖمقاص ,وأشمرضمؾ ُمـ اًمسٞم٤مرة ىمبؾ وصاقزم إمم
اضٓمرين إمم أن أىمٓمع أٟمٗم٤مد
اعمٙم٤من اًمذي أروم ,سمٕمدُم٤م يمدت أن أهمٞم٥م قمـ اًمققمل -.
ُمقؾمٞم٘مل ىم٤مئالً :إٟمٜم٤م وصٚمٜم٤مُ ,مِماػم ًا
مهس اًمٜمٛمس٤موي اًمٙم٤مومر سمّمقت
ّ
سمٞمده إمم اعمٙم٤من -وأض٤ممل ُمبتس ًام سم٠مٟمف يرهم٥م ذم ُمس٤مقمديت إن يمٜما٧م أطمتا٤مج إمم
ُمس٤مقمدة ُم٤م ,ومِمٙمرشمف وٟمزًم٧م-
قمٜمد اعمس٤مء ,دمقًمٜم٤م ذم إطمدى احلدائؼ اًمٕم٤مُم٦م ومٚمؿ أضمد ؿمب٤مسم ً٤م حيٛمٚماقن
ُمسجالت شمّمدح سمّمقت ؾم٤مري٦م اًمسقاس أو ٟمقري اًمٜم٤مومقزم وٓطمتك ىم٤مؾماؿ
اًمسٚمٓم٤من ,مل شمٖمص ىمدُمل سم٘مِمقر طم٥م قمب٤مد اًمِمٛمس ومل شمتٚمؼ اًمٗمتٞم٤مت هٜم٤م ُما٤م
يتٚم٘مٞمٜمف هٜم٤مك قمٜمدُم٤م حيؾ زطم٤مم ذم ُمٙم٤من ُم٤م أو ذم أي٤مم إقمٞم٤مد ,مل ومل ومل -ومج٠مة
وىمٕم٧م قمٞمٜمل قمغم طمبٞمبلم جيٚمس٤من ذم أطمِم٤مء اًمٔمالم يٜم٤مول أطمدمه٤م أظمر ىمبٚم٦م
سملم صم٤مٟمٞم٦م وأظمرى وهؿ ينمسمقن يمئقس احل٥م اًمٙمرؾمت٤مًمٞم٦م سمّماٛم٧م صا٤مظم٥م-
سمٞمٜمام يمٜم٧م أشم٠مُمٚمٝمام قم٤مدت ومج٠مة ذايمريت إمم اًمقراء ووىمٕم٧م ذم أطمْم٤من ذيمارى
رُم٤مدي٦م-
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يمٜم٤م ذم ؾمٗمرة قم٤مئٚمٞم٦م ذم ُمديٜم٦م أًمٕم٤مب اعمقصؾ ,يم٤من ذًمؽ قمٜمدُم٤م يمٜما٧م
ذم ُمرطمٚم٦م اًمس٤مدس آسمتدائل ,طمٞم٨م مل أيمـ أقمٚمؿ قمـ احلٞم٤مة ؾماقى ُما٤م جياقد
ُمٕمقىم٦م ,أسمرزه٤م يمٞمٗمٞما٦م هٞمئال إمم احلٞما٤مة ,وًماقٓ
قمكم ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت ّ
سمف واًمدي ّ
يمت٤مب إطمٞم٤مء عمرطمٚما٦م اًمث٤مًما٨م اعمتقؾماطً ,مب٘مٞما٧م ذم همٞم٤مها٥م اجلٝماؾ ًمٗماؽمة

أـمقل -ومج٠مة ؾمٛمٕمٜم٤م ساظم ً٤م ورأيٜم٤م أٟم٤مؾما ً٤م ُمتح ّٚم٘مالم ىمارب إطمادى احلادائؼ
وسم٤مًمتحديد ىمرب ضمٝم٤مز اًمّمحـ اًمٓم٤مئر -ؿمات٤مئؿ ,سمّما٤مق ,ساخ واٟمٗمرضما٧م
احلٚم٘م٦م قمـ ؿم٤مب وومت٤مة ها٤مرسملم سمٕماد أن أظماذ اجلٛمٞماع ٟمّماٞمبٝمؿ ُماـ اًمريماؾ
واًمرضب ُمرسقملم واًمِم٤مب ي٘مسؿ (سم٤مًمٜمب٤مي٤م واًم٘مرقم٤من) أٟمف ُمتزوج ُمٜمٝما٤م ىمباؾ
أرسمٕم٦م أي٤مم" ,وًمٙمـ سمٕمد ظمراب ُم١مظمرشمف"-
ُماا٤م أن قماادت إمم اعمخااٞمؿ طمتااك سماادأ اًمّمااداع يٗمجاار رأد واطمتااؾ
آصٗمرار وضمٝمل يبادو أين أصاب٧م سمْماارسم٦م ؿماٛمس ,ومٞماقُمل يما٤من طما٤موم ً
ال
سم٤معمِم٤مويرٟ -م٘مٚمٜمل روم٤مىمل إمم ُمِمٗمك سمٕمد أن ازدادت طم٤مًمتل ؾمقء ًا وهمبا٧م قماـ
ومتح٧م قمٞمٜمل ٕضمد ٟمٗمز ذم همروم٦م أ ّ ُهتا٤م ُمزيٜما٦م سما٤مًمٚمقن إسماٞمض,
اًمققمل-
ُ
ومْم٤مء أسمٞمض ,ؿم٤مؿم٦م شمٚمٗمزيقن شمب٨م وماٞمٚم ًام روُم٤مٟمساٞم ً٤م ًمااِجقًمٞم٤م روسمارت ,سم٤مىما٦م

گ٤مرديٜمٞم٤م شمٕمبؼ هب٤م اًمٖمروم٦م ,وممرضا٦م شم٘ماػ ىماريب ٓ يٜم٘مّماٝم٤م ؾماقى ضمٜما٤مطملم
وهمٛمازت هلا٤م ,ىم٤مًما٧م ًمّمادي٘مل هبادوء سما٠مين
ًمتٙمقن ُماليم ً٤م -وم٠مذق وضمٝمال
ُ
أطمت٤مج إمم إضمراء قمٛمٚمٞم٦م سمٕمد أن يمِمٗمقا قمـ وضماقد شمْماخؿ يمباػم ذم ُماراريت
ومٕمادت إمم همٞمباقسمتل
سمٗمٕمؾ اًمدهقن اعمؽمايمٛم٦م ىمدي ًام -شمرضمؿ صدي٘مل ُم٤م ىم٤مًما٧م
ُ
ُمرة أظمرى ُمـ اخلقمل-
اا٧م ُمااـ همروماا٦م اًمٕمٛمٚمٞماا٤مت وأٟماا٤م أؾماا٥م اعماا٤مًمٙمل وقمااالوي
ظمرضم ُ
ُأ ْ
واجلٕمٗمري واًمسٞم٤مؾمٞملم أمجٕملم وُمـ شمبٕمٝمؿ إمم ياقم اًماديـ ,ر ّددت سمّماقت
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ٍ
أهمٜمٞم٤مت مح٤مؾمٞم٦م صمقري٦م وأظمرى روُم٤مٟمساٞم٦م ,وـمٞماػ صادي٘مل اًمٚمئاٞمؿ
ؾمٙمران
يٓمقمل طمقزم وسمٞمده يم٤مُمػما شمسجؾ سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمقطمٞمدة يمؾ رء -مجٞمع َُماـ طماقزم
يتٙمٚمٛمقن ُمٕمل وأٟم٤م ا٧م شم٠مصمػم اعمخدر ؿمبف وم٤مىمد ًمٚمققمل ,وصقرهؿ ُمتٛمقضما٦م
يم٠مين هم٤مـمس ذم سمريم٦م ُم٤مء إمم أن دظمٚم٧م اًمٖمروم٦م-
ؾمٛمٕم٧م صقهت٤م يم٠مٟمف صدى ,صقت سمٕمٞمد يؽمدد ذم أذين صمؿ أطمسس٧م
سمقظمزة ذم ومخذي إيٛمـ ,شمٜم٤مهك إمم أذين صقهت٤م وهل شمس٠مل ويم٠م ٤م ذم ضمقمل
ٍ
واد :أمل يٗمؼ ُمـ اعمخدر؟ -ضم٤مء صقت أسمٕمد ىما٤مئ ً
ومٝماقت ياده٤م قماغم
ال :يماالَ -
ظمدي سمّمٗمٕم٦م صمؿ اشمب َٕمتٝم٤م سم٠مظمرى ارشم٩م دُما٤مهمل وشم٘مٓمٕما٧م أوصا٤مزم ُمٜمٝما٤م صماؿ
قمٞمٜمال
ورضمتٜمل أرسمع ُمرات شم٘مٞم٠مت قماغم إصمرها٤م -ومتحا٧م
أُمسٙمتٜمل ُمـ ي٤مىمتل ّ
ّ
ٕيمِمػ قمـ خمٚمقىم٦م سمحجؿ ومٞمؾ ,ؾماٛمراء طماد اًمساقاد قمٚمٞمٝما٤م روب أسماٞمض
ؾماـ ومْماال يٚمٛماع ذم
واىمٗم٦م أُم٤مُمل ,وم٘م٤مًما٧م وهال شمْماحؽ ًمتٙمِماػ قماـ ٍّ
أىمّماك ومٙمٝم٤م إقمغم :احلٛمد  .قمغم ؾمالُمتؽً ,مٙماـ يبادو أٟماؽ ُمتا٠مصمر ضماد ًا
متزىم٧م ,اٟمٗمجرت ,اقًم٧م إمم ُومتا٤مت ُماـ اًمٞما٠مس ,فمٜمٜمتاف
سم٤مًمٜمٛمس٤مُ -.دهِم٧م,
ُ
يم٤مسمقؾم ً٤م وم٘مرأت اعمٕمقذات ومٚمؿ اؽمق ,سظم٧م ذم وضمٝمٝما٤مُ :ماـ أٟما٧م وأياـ
إسمٚمٞمز ًمٕملم :أٟم٤م ُمالك اًمرمح٦م وأٟم٧م ذم ُمستِمٗمك صدام
أٟم٤م؟ -وم٠مضم٤مسمتٜمل سمقضمف
ّ
ي٤م قمٞمٜمل ,أىمّمد ُمستِمٗمك اًمسالم-

***

( )1ممثؾ أُمريٙمل ُمـ أصؾ إيٓم٤مزم  ,إٟمجٚمٞمزي ,وقم٤مزمل هٞمبٝمقب وُمّم٤مرع حمؽممل
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نص مباب
ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمٖم٤مسم٤متً ,مٞمٚم٦م رأس اًمسٜم٦م ,ؾما٤مقم٦م يادي شمِماػم إمم اًمسا٤مسمٕم٦م
ومخس وصمالصملم دىمٞم٘م٦م ُمس٤مء ًا ,يمٜم٧م سمروم٘م٦م أطمد أصدىم٤مئل اًماذي يما٤من خيٓماط
ىمبٚمٝم٤م سم٠مي٤مم يمٞمػ جيد ـمري٘م٦م ًمٚمدظمقل إمم أرسمٞمؾ هت٤مز ًا اعمرؿماح أُٓمٜمال ًمٙمال
يتسٜمك ًمف آطمتٗم٤مل هٜم٤مكً ,مٙمٜمف مل يٗمٚمح سمذًمؽ واشمّماؾ يب ه٤مشمٗمٞما ً٤م ًمٜمٚمت٘مال ذم
اعمالذ اًمسٞم٤مطمل اًمقطمٞمد ذم اعمديٜم٦م-
ذم اعمقصؾ اىمتٍمت آطمتٗم٤مٓت قمغم رؾم٤مًم٦م ضمقال ظمجقًم٦م ,وقماغم
اًمتسٛمر أُم٤مم ؿم٤مؿم٤مت اًمتٚمٗما٤مز وُمراىمبا٦م اطمتٗما٤مٓت اًمادول إظمارى سما٠مقملم
ٍ
وأومقاه ُمٗمتقطم٦م وًمس٤من ي٘مقل مجٚما٦م ُمقطمادة" :ؿماقمل اًمٜما٤مس وياـ
ؿم٤مظمّم٦م
وصٚم٧م وؿمقمل طم٤مًمٜم٤م"ً -.مٞمس هذا وم٘مط ,سمؾ جيا٥م قمٚمٞماؽ ُمِما٤مهدهت٤م ىمباؾ
اًمس٤مقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة؛ ٕٟمف ذم هذه اًمس٤مقم٦م شمٙمقن قمغم ُمققمد ُماع اطمتٗما٤مل ُماـ
ٟمقع ظمر ,وسمدًٓ ُمـ أن شمٙمقن إٟمِمقدة ()we wish u a merry chrisms

شمٙمااقن (ٟمٕمٚمااال واًمااديؽ أسمااق اعمقًماادة) ,وذم اعم٘م٤مسمااؾ ُماا٤م أن يٓمٗمئٝماا٤م ي٘مااقل:
وواًمديٙمؿ -وهٙمذا ٟمدظمؾ ؾمٜم٦م ضمديدة ذم فمالم-
يم٤من اًمٓم٘مس سم٤مرد ًا ٟمققم٤م ُم٤م ذم اًمٖم٤مسم٤مت ,ري٤مح شمداقم٥م ؿمٕمر إؿمج٤مر,
ٟمسامت شمٙمٜمس إوراق اعمتس٤مىمٓم٦م قمغم إرصٗم٦م ًمتٕمٓمل ضمق ًا روُم٤مٟمسٞم ً٤م وهاذا
يمٚمف يمٗمٞمؾ سم٠من جيٕمؾ اإلٟمس٤من يٜم٘م٥م ذم ذايمرشمف قمـ سمٕمض اًمٚمحٔما٤مت اجلٛمٞمٚما٦م
اًمتل ُمرت ذم طمٞم٤مشمف -ه٤مشمػ ُمـ صدي٘مل أقما٤مدين إمم اًمقاىماع ىما٤مئ ً
ال :اٟمٔمار إمم
طم٤مل اعمديٜم٦م ,ؿمقارع يتٞمٛم٦م ,هادوء خمٞماػ ,ؾماٞم٤مرات شمٗمّماؾ اًمقاطمادة قماـ
إظمرى دىم٤مئؼ ,ومال يقضمد إٓ ٟمحـ وأؿمج٤مر صمٛمٚم٦م سمٜمسامت دضمٚم٦م ٟمٜمتٔمر ؾماٜم٦م
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ضمديدة طمبغم سمجٜملم ويمٚمٜم٤م أُمؾ أن ٓ يٙمقن ُمِمقه ً٤م يم٢مظمقاٟمف اًمس٤مسم٘ملم رمحٝمؿ
ا-.
قمّم٤مومػم سمٓمٜمل سمدأت سمٜمتػ ريِمٝم٤م وم٘مررٟم٤م اًمدظمقل إمم اعمٓمٕماؿ ,وُما٤م
صقب دم٤مهٜم٤م ُمروطما٦م اعمٜم٘ماؾ ًمٞمقىمٕمٜما٤م ذم وماخ رائحا٦م
عمحٜم٤م ص٤مطمبف طمتك ّ
أن َ
ومٕمؿ اًمدظم٤من اعمٙما٤من واؾماتٓم٤مع اؾمتحْما٤مرٟم٤م سمٜمجا٤مح -ىمٓمٕما٦م
ؿمقاء اًمٙمب٤مبّ ,
يم٤مرشمقن يم٤مٟم٧م ظمٚمٗمف خمٓمقط قمٚمٞمٝم٤م (حلؿ همٜمؿ  )%011قمٜمده٤م ىمٚما٧م ًماف وأٟما٤م
أهمٛمز ًمّمدي٘مل :هؾ ًمديؽ حلؿ روؾم٧م؟ ٕن اًمٓمبٞم٥م ُمٜمٕمٜمل ُمـ شمٜم٤مول حلاؿ
اًمٖمٜمؿ -قمٜمده٤م اًمتٗم٧م إمم اًمالومت٦م ورُم٤مه٤م وهق يْمحؽ ىم٤مئ ً
الُ" :مـ يمؾ قم٘مٚمؽ
صدگ٧م هذا حلؿ همٜمؿ"؟ -قمٜمده٤م ُأصب٧م سم٤مًمذهقل ٕين مل أيمـ أقمٚمؿ أن إخ
ؾمٞمبٞمع اًم٘مْمٞم٦م سم٠مرسمٕم٦م ٓمل ديٜم٤مر صمٛمـ "اًمٜمص ٟمٗمر"-
ٍ
يمراس شمستجدي ُمـ يِمٖمٚمٝم٤م ,ـم٤موٓت شمّمٗمر ,شمٚمٗم٤مز ؿم٤مسم٧م ؿم٤مؿماتف
واؾمقد ىمٚمبف ,حمٓم٦م ٓ شمرشم٘مل إمم ُمساتقى اًمبا٨م إريض ,يما٤من هاذا اعمِماٝمد
اًمسٗمرة ًمٜم٤م سمٕمٜم٤ميا٦م,
داظمؾ اعمٓمٕمؿ -ضمٚمسٜم٤م قمغم إطمدى اًمٓم٤موٓت وسمدأ سمؽمشمٞم٥م ض
يمقٟمٜم٤م اًمقطمٞمديـ داظمؾ اعمٓمٕمؿُ -ما٤م إن سمادأٟم٤م سم٤مًمٓمٕما٤مم طمتاك دظماؾ رضماؾ ذم
اًمٕم٘مد اًمراسمع ُمـ اًمٕمٛمر ,يردمػ سمرد ًا ووم٘مر ًا ,قمٚمٞمف صمٞما٤مب رصما٦مٟ ,مّماػ رأؾماف
ُمٖمٓمك سمِمامغ ,قمٞمٜم٤مه هم٤مئرشم٤من داظمؾ همٞمٛم٦م متٓمر شمٕمب ً٤م وأؾماك ,ؿماحقب اطمتاؾ
ً
وضمٝمف سم٤مًمٙم٤مُمؾ ,ؿمٞم٥م ذىمٜمف ٟمام سمٓمري٘م٦م ومقضقي٦م ّ
شمٖماذى قماغم ؾماٜملم احلرُما٤من
ِ
طم٤مًماف اعمازري هاق
يروي طمٙم٤مي٦م وم٘مر ُمدىمع قم٤مؿمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف ,ؿم٤مهد ظمر قمغم
ؾمٚم٦م حيٛمٚمٝم٤م سمٞمده اًمٞمٛمٜمك ممٚمقءة طمد اًمٕمٜمؼ سمح٥م قمب٤مد اًمِمٛمس -مهاس ذم أذن
ص٤مطم٥م اعمٓمٕمؿ ومذه٥م اًمث٤مين وأطمرض ًمف رهمٞمػ ظمبز ,أظمذه وظمرج ًمٞمجا٤مور
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اعمٜم٘مؾ اًمذي سمدأت رائح٦م اًمٙمب٤مب ُمٜمف شمٕمؿ اعمٙما٤من ,وم٠مظماذ يستٜمِماؼ اًمادظم٤من
وي٘مْمؿ رهمٞمػ اخلبز ٓ -أدري أي ؿمٕمقر اٟمت٤مسمٜمل وأٟم٤م اٟمٔمر إًمٞمف سم٘مٚم٥م يتّمدع
وقمٞمقن همرىم٧م دُمٕم ً٤م ,أ قم٧م إًمٞمف سم٤مًمٓمٕم٤مم ًمٙمٜمف رومض وُمْمااك سمٕمٞماد ًا قماـ
اعمٓمٕمؿ ,وم٘م٤مل زم ص٤مطم٥م اعمٓمٕمؿ ٓ :ا٤مول ُمٕمف ومٚمديف قمٗما٦م ٟمٗماس ًماق وضاع
أي ُمسئقل قمراىمل ًمّمٚمح طما٤مل اًمٕماراق ,دقماف وم٠م شماف سم٤مٟمتٔما٤مره
نمه٤م ذم ّ
قمُ ُ
ويمٚمٝم٤م أُمؾ أن شمٜم٤مم وهل ؿمبٕم٤مٟم٦م-
***
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18+
"سم٤مًم٘مرقم٤من شمٜمٓمٞمٜمل" شمٜم٤مهك صقهت٤م إمم أذين ُمـ سمٕمٞماد ,وظمٗماؼ ٟمٕمٚمٞمٝما٤م
اعمتٕم٤مزم يٕمٚمـ قمـ اىمؽماهب٤م ٟمحقٟم٤م وهل شمِمؼ زطم٤مم ُمٜمٓم٘ما٦م اعمجٛمققما٦م اًمث٘م٤مومٞما٦م
ؿم٘م ً٤م ,شمذُمر مجٞمع أصح٤ميب اعمتح ّٚم٘ملم طمقل ـم٤موًما٦م اًمٓمٕما٤مم يٜمٝمِماقن اًمٗمالوماؾ
اًمب٤مردةُ ,م٤م اًمذي أشمك هب٤م أن؟ ص٤مطمقا مجٞمٕم ً٤م وشمٗمرىماقا يماؾ واطماد إمم ضمٝما٦م
ظمقوم ً٤م ُمـ ؾمٞمؾ ؿمت٤مئؿ ىمد شمٓمٚم٘مٝم٤م وهبٞم٦م ذم أي حلٔم٦م إذا ُما٤م رومْماقا إقمٓم٤مءها٤م
صدىم٦م-
اىمؽمسما٧م ُمٜمال,
سم٘مٞم٧م وطمٞمد ًا مل أشمزطمزح ُمـ ُمٙم٤مين واؾمتسٚمٛم٧م هلا٤م,
ْ
ُ
شم٠مُمٚمتٝم٤م سمٜمٔمرات ُمِمٛمئز ٍ
ٟم٤مومر ,يم٤مٟما٧م داظماؾ صماقب ُمزهار شمٞمبسا٧م أزها٤مره,
وؾمجٜم٧م أًمقاٟمف ظمٚمػ ىمذارهت٤م ,ومٝمل مل شمتذوق ـمٕمؿ ُمسحقق اًمٖمسٞمؾ يقُما ً٤م,
هترب
وقمب٤مءة ومقق رأؾمٝم٤م اًمٚمقن إؾمقد سمريء ُمٜمٝم٤م ,وظمّمالت ؿمٕمر أؿمٞم٥م
ُ
ُمـ اتٝم٤م شمروي طمٙم٤مي٦م ؿمٕم٤مصم٦م سمتٗم٤مصاٞمٚمٝم٤م ,وأصا٤مسمٕمٝم٤م اًمٖمٚمٞمٔما٦م شمٕماض قماغم
قمٞمٜمل-
ؾمٞمج٤مرة ) )Aspenأقمٛمك دظم٤م ٤م ّ
ىمٚم٧م هل٤م وأٟم٤م ُمت٘مٓمع إٟمٗما٤مس" :قماغم ا .قمٞمٜمال" -وم٤مٟمٓمٚم٘ما٧م وهال
شمٜمٔمار ٟمحااقي سمااق ّد وشمٖمٜماال " :يمٚمااؽ قمااغم سمٕمْمااؽ طمٚمااق وإطمااغم اخلجااؾ
امحر وضمٝمل ظمج ً
ال وأٟم٤م أؾمٛمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اعم٤مرة اعمٜمحروم٦م ويما٤مُمػما
اًمابٕمٞمقٟمؽ"ّ -
أصدىم٤مئل اًمتل شمّمقر اعمِمٝمد اًمروُم٤مٟمسال ,ىمٚم٧م هلا٤م سمّماقت يٙما٤مد ُيساٛمع:
اذهبل ومٚمؿ أشمسٚمؿ راشمبل ُمٜمذ أطمداث طمزيران  4102وطم٤مومٔما٦م ٟم٘ماقدي دمار
أطمسس٧م سمحزن اقمتغم وضمٝمٝم٤م ,مل أرها٤م يقُما ً٤م هٙماذا ,صماؿ
ُمقاويؾ اإلومالس-
ُ
ؾم٠مًم٧م وهال شمِماػم سمساب٤مسمتٝم٤م إمم اًمساامءُ :ماـ اعمسا١مول قمٜما٤م؟ أضمبتٝما٤م :ا-.
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سمٙماؿ
وم٘م٤مًم٧مُ :مـ يرزىمٜم٤م؟ وم٠مضمبتٝم٤م :ا -.شمرىمارق اًمادُمع ذم قمٞمٜمٞمٝما٤م ومٛمساحتف
ّ
يدهي٤م ىم٤مئٚم٦م" :اُ .م٤م يٜمسك أطمد"-
يم٤من ذم صقت وهبٞم٦م اعمتسقًم٦م رء ُما٤م ؿمادين ,سمارود وهادوء وصم٘ما٦م
قم٤مًمٞم٦م مل أشمقىمع أن أضماده٤م يقُما ً٤م ذم ؿمخّماٝم٤م ,أرؾماؾ ذًماؽ اًمِمإمقر ُمقضما٦م
ىمِمٕمريرة اضمت٤مطم٧م ضمسادي ,ؾما٠مًمتٝم٤م سمّماقت طمازيـ :هاؾ ِ
أٟما٧م ضم٤مئٕما٦م؟
وم٠مضم٤مسم٧م :يمال -صمؿ اٟمادومٕم٧م داظماؾ ُمٓمٕماؿ أسماق حيٞماك وأٟما٤م أراىمبٝما٤م سمدهِما٦م
وم٠مظمرضم٧م ُمـ يمؿ يده٤م أًمػ ديٜم٤مر وأقمٓمتٝم٤م ًمف وهل شمِمػم سمٞمده٤م ٟمحقي ,ومٝمازّ
إزم وىم٤مًما٧م سمحازم :طمسا٤مسمؽ واصاؾُ -دهِما٧م أٟما٤م
اًمرضمؾ رأؾمف صمؿ قما٤مدت ّ
وأصدىم٤مئل سمام طمّمؾ شمق ًا ,وماقهبٞم٦م ؿمخّمٞم٦م ُمٕمرووم٦م ًمدى أهؾ اعمقصؾ شم٠مظمذ
وٓ شمٕمٓمل ,ورسمام أيمقن أٟم٤م أول ؿمخص يٗمقز سم٠مًمػ ديٜم٤مر ُمٜمٝم٤م-
شم٠مُمٚم٧م ىمٚمٞمال وًم٘مٛم٦م ختتبائ اا٧م ظمادي اعمٜمٗماقخ يماؿ ُماـ همٜمال ذم
ُ
ُمديٜمتل يسٛمع أٟملم ضم٤مره اجل٤مئع ويّمؿ ذاٟمف ويٕمٛمل قمٞمقٟمف قمٜمافً .ماٞمس هاذا
اعمحٛمؾ سمروائح اًمٙمب٤مب واًمتٙم٦م واًمدضم٤مج,
ومحس٥م سمؾ يرؾمؾ ًمف دظم٤من ُمٜم٘مٚمف
ّ
ويمؿ ُمـ وم٘مػم يت٘م٤مؾمؿ ًم٘مٛمتف ُمع همػمه وي٘مقل :ظمػم ا .يمثػم-
ٟمٔمرت ٟمحقي وهبٞم٦م سمبِم٤مؿم٦م وؾماحبتٜمل ُماـ يادي ٟمحاق اًمچا٤مجيل
اًمذي أُم٤مم اعمٓمٕمؿ ,ؾم٠مًمتٜملُ :م٤مذا ا٥م أن شمنمب؟ وم٠مضمبتٝم٤م ُمبتس ًام :يم٤مسمتِمٞمٜمق-
ومّمٕم٘م٧م وريمبٝم٤م قمٗمري٧م واٟمتّم٥م إصبٕمٝم٤م إوؾماط واشمبٕمتاف سمٙمٚمٛما٦م :هاذا
ٍ
سمقاسمؾ ُمـ اًمٙمٚماامت اعمحٔماقرة ورطمٚما٧م وهال شمّماٞمح:
أطمسـ -وأُمٓمرشمٜمل
"وا .اعمٙم٤مدي ُم٤م يٜمٕمٓمقن وضمف"-
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بيض غمن
سمٕمد أطمداث اعمقصؾ ذم اًمٕم٤مذ ُمـ طمزيران قم٤مم  4102سمٗمؽمة ًمٞمس٧م
اعمساػمة ختاٞمط أوصا٤مل اًمٖمٞماقم اعمتٗمرىما٦م سمادظم٤م ٤م
سمٓمقيٚم٦م ,سمدأت اًمٓما٤مئرات
ّ
إسمٞمض ,شمٓمقمل أرضم٤مء اعمديٜم٦م ؾمد ًا وخمٛمقر ًا شمٚمٕمٗمر وىمٞم٤مرة شمبحٚمؼ سمٙم٤مُمػماهتا٤م
قمغم اعمديٜم٦م  ,صمؿ سمٕمد أي٤مم ىمالئؾ سمدأت شمٜمٗمذ ىمّمٗم ً٤م قمغم ُمقاىمع ُمٜمتخبا٦م ,يم٤مٟما٧م
ذم سم٤مدئ أُمره٤م ختٓمئ وسمِمٙمؾ يمبػم وشمٚم٘مل صقاريخ همػم ُمٕمٜمقٟمف ومتسا٘مط هٜما٤م
وهٜم٤مك ,و قم٤من ُم٤م أـمٚمؼ اهؾ اعمديٜم٦م قمغم هذه اًمٓم٤مئرة اؾمؿ (طمسقين) ٟمساب٦م
إمم ُمتسقل أطمقل ُمٕمرومل ًمدى اًمبٕمض ,سمٞمٜمام يسٛمٞمٝم٤م ٟمٗمر ظمار (اومروديا٧م)
ٟمسب٦م إمم اًمِمخّمٞم٦م اًمٙم٤مرشمقٟمٞم٦م ذم (ُم٤مزٟمجر) واًمتل متٚمؽ صماديلم صا٤مروظمٞملم
شمٓمٚم٘مٝمام ودمٚمس سمٕمدمه٤م طمداد ًا سمال ومحؿ ,شمتٚم٘مك اًمْماارسم٤مت واًمٚمٙماامت -أول
ُمرة أًم٘م٧م سمّم٤مروظمٞمٝم٤م دب اًمرقم٥م قمغم إصمرمه٤م ذم اًم٘مٚماقب ,واقًما٧م ٟمٔمارة
آؾمتٝمزاء سما (طمسقين) إمم ٟمٔمرة ظمقمل ووضمؾ ,ىما٤مل زم أطمادهؿ ُمارة وهاق
خيتبئ ا٧م ضمدار أطمد اعمٜم٤مزل سمٕمد أن ىمّمٗم٧م ص٤مروظمٝم٤م إول سم٘مل واطماد ًا,
إ ٤م اٛمؾ شمقأُم ً٤م ؾمتْمٕمٝمام وشمرشم٤مح وشمرحيٜم٤م-
بعد مرور شفر عىل استقطان الطائرات املارية يف ساما املديـة..
اًمتح٘م٧م ذات ياق ٍم سمريما٥م اجلا٤مئٕملم اجل٤مًمسالم قماغم رصاٞمػ يٕما٩م
سم٤مًمٙمراد اعمقزقم٦م سمٕمِمقائٞم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م(سم٤مب اجلديد) وؾمط اعمقصؾ؛ ٕشمٜما٤مول
اعمِمقي٤مت اًمتل شمِمتٝمر هب٤م هذه اعمٜمٓم٘م٦م ,واٟملم اًمٓم٤مئرات اعمساػمة يٕمازمل حلاـ
ؾمٞم٤مرة ؾمح٥م اعمٞم٤مه اًمث٘مٞمٚم٦م ,يم٤مٟم٧م ؾمح٥م اًمدظم٤من اتْمـ اجلٛمٞمع سمحٜم٤من ُماـ
يمؾ ضم٤مٟم٥م؛ ًمتٝمبٝمؿ ٟمِمقة شمثقر قمغم إصمرها٤م مت٤مؾماٞمح سمٓماق ؿ اعمختبئا٦م ظمٚماػ
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يمروش ُم٘مبب٦م ُم٠مهقًم٦م سم٤مًمِمحقم  ,وذر يتٓم٤مير ذم يماؾ آدم٤مها٤مت وؿماحٛم٦م
يٚم٘مٞمٝم٤م اًمِمقاي اًمٚمئٞمؿ قمغم ضمذوة اًمٜم٤مر سملم ومٞمٜم٦م وأظمرى ًمتٕم٩م رائحا٦م اًمِماقاء
وشمسح٥م اًمٜم٤مس ظم٤مرج ُمدى اعمٓمٕمؿ سم٠مهمالل دظم٤م ٤م ٟمحقه٤م يم٤مًمس٤مئريـ أصمٜما٤مء
اًمٜمقم مت٤مُم ً٤م ,يمٛمبخرة يٚم٘مك قمغم ومحٛمٝم٤م اًمبخقر ًمٞمثقر ويٛمد اعمدى ـمٞمب٤م-
وضٕم٧م أول ًم٘مٛم٦م ذم ومٛمل سمٕمدُم٤م ـمٚمب٧م ٟمٗمر ُمٕمالق ,ومجٚمس أُما٤مُمل
رضمؾ اهمتّمبف اًمزُمـ وأرداه ,حمدودب اًمٔمٝمر ,هٕمد اًمقضماف واهلٞمئا٦مُ ,م٘مٛماط
سمروب ُمرسمٕم٤مت يذيمرين سم٤معمدرؾمالم واعماقفمٗملم اعمت٘م٤مقماديـ اًماذيـ يٜمحّماار
دورهؿ ذم احلٞما٤مة ذم آقماؽماض قماغم يماؾ رء ,ووصاػ ضمٞمٚمٜما٤م اعمساٙملم
سم٤معم٤مئع  ,رومع يده وىم٤مل ًمٚمٙمرؾمقن (سماٞمض هماٜمؿ) ,ومٕماال صاقت ُماـ داظماكم
ُمستٖمرسم ً٤م يمٞمػ يبٞمض اًمٖمٜمؿ؟ .وم٠مضمبتف ي٘مّماد ظمّماٞم٦م هماٜمؿ ,وماٜمحـ ٟمٜمٝمِماٝم٤م
وٟمتٛمٓمؼ سم٠ميمٚمٝم٤م وٟمٚمبس اعمٕمٜمك طمرومل همػم طمروومف اؾمتحٞم٤م ًء ُمـ أن ي٘ما٤مل أٟمٜما٤م
يمٚمقا ظمّمٞم٦م-
ىمّمٗم٧م اًمٓم٤مئرة اعمسػمة ص٤مروظمٝم٤م إول وأٟم٤م أُمساح ُما٤م هٓماؾ ُماـ
اًمِمحؿ ذم ُما٤مقمقين سم٘مٓمٕما٦م رهمٞماػ ,وم٤مصاٗمر وضمٝمال وأطمسسا٧م سمٗماراغ ذم
صدري ,وسمدأ ُمٖمص جيتا٤مح أُمٕما٤مئل ,اًمتٗما٧م امم اًمٜما٤مس ومٚماؿ أر اي ُمٔمٝمار
ًمٚمخقمل قمغم وضمقه اجل٤مًمسلم ,ومذاك حينم اًمٓمامـمؿ اعمِماقي٦م ,وأظمار يٚماػ
اًمٙمب٤مب سمٛمـ ومٞمٝمؿ يمؾ سمٞمقض اًمٖماٜمؿ طمتاك اٟمتا٤مسمٜمل ؿمإمقر إين ُمتاقهؿ وماٞمام
ؾمٛمٕم٧م إٓ سمٕمد أن اٟمٗمرج ومٛمف قمـ اسمتس٤مُم٦م اؾمتٝمزاء ,صماؿ روماع رأؾماف سمٕماد أن
ىمّمٗم٧م اًمّم٤مروخ اًمث٤مين صمؿ وضمف طمديثف إزم ىم٤مئ ً
ال "ظمٚمص طمسقين اًمتح٤مُمٞماؾ
ارشم٤مح "-..
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اٟمتٝمٞم٧م ُمـ ذب (اؾمتٙم٤من) اًمِم٤مي ,طمنمت ظمِمب٦م شمٜمٔمٞمػ إؾمٜم٤من
سمٗمٛمل ورطم٧م اٟمٔمر إمم ه١مٓء اًمٜم٤مس اًمذيـ شما٠مىمٚمٛمقا ُماع احلارب ذم همْماقن
أي٤مم ,وظمْم٧م ذم ُمستٜم٘مع ذيمري٤مت احلرب اًمٕمراىمٞما٦م اًمٙمقيتٞما٦م طمٞما٨م يمٜما٤م ذم
روم٤مهٞم٦م مل ٟمِمٕمر هب٤م إٓ سمٕمد أن وم٘مدٟم٤مه٤م ومٕمقاء صٗم٤مرة اإلٟماذار أصمٜما٤مء احلاروب
ٟمٕمٛم٦م ٓ يٗم٘مٝمٝم٤م اًمبٕمض , ,ومام أمجٚمٝم٤م ُمـ أي٤مم طمٞمٜمام يم٤مٟما٧م شمٕمٚماـ أن اًم٘مّماػ
ؾمٞمبدأ ,ومذاك خيتبئ ذم ضمقمل ُمٚمج٠م ,وشمٚمؽ اا٧م درج و ظمار ذم محا٤مم -قمٜماد
اًم٘مّمػ شمتدرج صم٤مر اخلقمل ُماـ ؿماخص ٔظمار وماذًمؽ ي٘مٚماع ضمٚماد ؿماٗمتف
سم٠مؾمٜم٤مٟمف سمِمٙمؾ هستػمي وذاك يٗمرط سم٤مًمْمحؽ ,و ظمار يتٔما٤مهر سم٤مًمالُمبا٤مٓة,
ًمٙمـ اًمٖم٤مًمبٞم٦م اًمٕمٔمٛمك يدامهٝم٤م اعمٖمص اعمٕمقي ,صمؿ ُم٤م إن يبادأ اًم٘مّماػ طمتاك
شمبدأ اًمٖم٤مزات سم٤مًمترسب ُمـ ُم١مظمراهتؿ ,واًمتل شمٜمذر سمٛمقضما٦م إؾماٝم٤مل ٓ يب٘مال
وٓ يذر قمٜمده٤م يست٘مبؾ اعمرطم٤مض اًمقاومديـ اًمذيـ يدقمقن قما٤مدة أن ىمقًماق ؿ
هتااٞم٩م سمٗمٕمااؾ أيمٚماا٦م ُمسااب٘م٦م ,وقمٜمااد ظمااروضمٝمؿ يتٝماا٤مومتقن قمااغم أىمااراص
(آٟمؽمؾمتقب) ًمتقىمػ اًمسٞمؾ-
شمذيمرت (اًمٗمسٗمقؾم٦م) شمٚمؽ اًمٕمٚمب٦م اعمٕمدٟمٞم٦م اًمتل شمٕمقد إُم٤م ًمٚمحٚمٞما٥م أو
اعمٕمجقن,يث٘م٥م همٓم٤مئٝم٤م وحينم ومٞمف ومتٞمٚم٦م ُمـ اًم٘مامش ,شمتدمم ًم٘م٤مع اًمٕمٚمب٦م ومتاد
سم٤مًمقىمقد وشمِمٕمؾ ,شمستخدم ظم٤مرج اًمٖمرمل ًمإلٟم٤مرة ,وقمٚمبا٦م طمٚمٞما٥م (ديا٤مٓك)
ُمتقؾمٓم٦م احلجؿ يٗمؽ هب٤م إـمٗما٤مل زٟم٘ماتٝمؿ اًمّماٖمرى ٓ ؾماٞمام ذم اًمبٞمقشما٤مت
اًمنمىمٞم٦م ,اًمتل شم٘مع ُمراوم٘م٤مهت٤م اًمّمحٞم٦م قمغم إؾمٓمح ومٛمـ اعمستحٞمؾ قمٜماده٤م أن
يٚمبك ـمٚم٥م اعمث٤مٟم٦م أصمٜم٤مء اًمٖم٤مرة اًمتل رسمام شمستٛمر ًمس٤مقم٤مت ,واًمِماريط اًمالصاؼ
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ًمٚمٜمقاومذ ,وأظمػم ًا اًمّم٤مج وهق صٗمٞمح ُمٕمدين يِمبف اًمّمحـ اًمالىمط ,ارق اتف
إظمِم٤مب ,وخيبز قمٚمٞم٦م اًمرهمٞمػ ,ذًمؽ هق ـم٘مؿ احلروب-
بعد مرور عام وكقف كقاان 2115
طم٤موي اًمٙمٜمٞمس٦م ,اًمٖم٤مسم٤مت ,شمؾ ىمقيٜمجؼ--قم٤مئالت ُمٜمثقرة قمغم اًماتالل
اًمتل ارشمدت ىمٚمٜمسقة اًمرسمٞمع اخلرضاء ,أسمخرة ُمتّم٤مقمدة ُماـ ىمادور (اًمدوعما٦م)
( أسمق ضمقين ) يراىم٥م ُمـ إقمغم وأىمّمد سمف ـم٤مئرات اًما  ,F 16اًمتل يما٤من هلا٤م
طمظ ُمـ إًم٘م٤مب ,وإصبع صٖمػم ًمٓمٗمؾ يِمػم قمغم دظم٤من أؾمقد يتّما٤مقمد ُماـ
ُمقىمع ىمّمػ ًمتقه ,ويٜمٝمش سم٠مظمرى ؾمٜمدويِم٦م ومالومؾ ,ووضمقه ٟم٤مصٕم٦م احلازن
مل شمٕمد شمب٤مزم ,وضمقه شمٚمبدت سم٤مًمتٕم٤مؾم٦م ,وهٓماؾ اًمٞما٠مس سمٖمازارة وضمارد احلٞما٤مة,
وم٠مصبح٧م ؾمقداء ىم٤مطمٚم٦م ,شمٚمؽ طمٞم٤مة أهؾ اعمقصؾ سمٕماد أطماداصمٝم٤م إظماػمة ,مل
يٕمد هٜم٤مك ظمقمل ,مل يٕمد هٜم٤مك ُمٖمص ,ومل يٕمد هٜم٤مك إٟمس٤من سمؾ سم٘مال احلٓما٤مم,
وهؾ احلٓم٤مم خي٤ممل ...
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نفحات إميانية
ـم٤مًمع ـم٤مًمع ---ص٤مح اًمس٤مئؼ سم٠مقمغم صقشمف ,ومريمب٧م ويم٤مٟما٧م قم٘ما٤مرب
اًمس٤مقم٦م شمِمػم إمم اًمث٤مٟمٞم٦م فمٝمر ًا ,اٟمتٔمرٟم٤م مخس دىم٤مئؼ إمم طملم ايمتامل اًمٕمدد هماػم
اعمحدد سمرىمؿ ي٘مػ قمٜمده اؾمتٞمٕم٤مب ومْم٤مء اجلٞمٛمز ,واًمٕم٤مئاد أوًٓ وأظماػم ًا إمم
ىمٜم٤مقم٦م اًمس٤مئؼ اًمذي دائ ًام يريده٤م قمٚمب٦م

ديـ -ؾم٤مر اجلٞمٛمز سمٜم٤م وهاق يٜمٝما٥م

أصقات سم٤مقم٦م ظمْما٤مر ُمٜمٓم٘ما٦م سما٤مب اًمٓماقب ,ممزوضما٦م سم٠مصاقات اًمسا٤مئ٘ملم
اعمٜم٤مديـ سم٠مؾمامء ُمٜم٤مـمؼ اًمس٤مطمؾ إيرس ُمـ اعمقصؾ ,وٟمتٞمج٦م ًمريماقيب اًمٞماقُمل
ست أقمرمل اًمريم٤مب واطمد ًا واطمد ًا ,وىمد ًمٗم٧م اٟمتب٤مهل أطمد اًمريم٤مب اًماذي
يم٤من ُمٚمتزُم ً٤م ديٜمٞم ً٤م ,ومام أن ي٠مظمذ ص٤مطمبٜم٤م اًمقرع ُمٙم٤مٟمف قمغم ُم٘مٕمد اجلٞمٛمز طمتك
يبدأ سم٘مراءة ؾمقر ُمـ اًم٘مر ن وسمّمقت ضمٝمقري ي٘مٓمٕماف قماغم وماؽمات ًمٞمٗمساح
وومر ُمٜمٝم٤م ,ىماراءة ذم هماػم
اعمج٤مل ًمٜمٗمح٤مت وقمٔمٞم٦م ٓ دمد إٓ ذاٟم٤م قمٓمٚمٝم٤م اًمٜمقم ّ
ُمٙم٤م ٤م وؾمط اطمتج٤مج همػم ُمٕمٚمـ ممـ ايمتسابقا اعمٜم٤مقما٦م ضاد اًمٜماقم ,ومساٚمٙمقا
ـمري٘م ً٤م ومرقمٞم ً٤م ًمتج٤موز اعمقىمػ سم٠من شمقضمٝماقا إمم اًمسا٤مئؼ سم٤مًمسا١مال قماـ ضمٝما٤مز
اعمذي٤مع وقمـ أذـم٦م يم٤مؾمٞم٧م طمديث٦م ي٘متٚمقن هب٤م اًمقىم٧م اًمٙمسٞمحٟ -مزل اًمقاقمظ
ويم٤من اجلٛمٞمز يٗمرغ ُمـ رايمبٞمف وُمٙمؼمات اجلقاُمع شمنمع سمرومع أذان اًمٕمّمار,
وومقر اٟمتٝم٤مء اعم١مذن وم٢مذا سم٠مطمد اًمريم٤مب اًمذي يم٤من ضم٤مًمس ُ٤م ذم ٤ميا٦م اجلٞمٛمساال-
سمدأ يّمكم وهق ضم٤مًمس ُمرشمدي ً٤م طمذاءه وواضٕم ً٤م طم٤مضمٞم٤مشمف سملم ىمدُمٞمف .واًمٓمريػ
واحلجل ٓ يازال
ذم اعمقضقع أن ادم٤مه اًم٘مبٚم٦م يتٖمػم قمٜمد دظمقًمٜم٤م يمؾ ُمٜمٕمٓمػ,
ّ
ُمستٛمر ًا ذم صالشمف شم٤مريم ً٤م ضمسده اخل٤مؿمع يت٠مرضمح ً
يٛمٜم٦م ويسارة -وقمٜماد اٟمتٝم٤مئاف
ُمـ اًمّمالة راح ذم ُمقضم٦م أظمرى ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر واًمتسبٞمح ,وم٘مٚم٧م ًماف ُم٤مزطما ً٤م
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سمٕمدُم٤م شم٠ميمدت ُمـ شم٠مصمره اًمرسيع سمٛمقاقمظ ص٤مطمبف اًمتل يم٤مٟما٧م طماقل وضماقب
طمجال ُما٤مشمٜمٓمٞمٜمل
أداء اًمّمالة ىمٞم٤مُم ً٤م وىمٕمقد ًا وطمتك ذم اجلٞمٛمزا" :شم٘مباؾ اّ .
ُمٙم٤مٟمؽ دصكم" -ومرد هم٤مضب ً٤م أقم٘مبٝم٤م سمسب٤مب هلذا اجلٞمؾ اًماذي يتباع هاقاه وٓ
يٙمؽمث عمقاقمظ اًمّم٤محللم وىم٤مل" :اجلٞمٛمز وما٤مرغ وأٟما٧م شمرياد ُمٙما٤مين روح
اسمٜمل روح"-
***
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هوت بريد

()1

ىم ّبؾ رزُم٦م اًمٜم٘مقد ورومٕمٝم٤م إمم ضمبٞمٜمف صمؿ دؾمٝم٤م ذم ضمٞمبف ,وٟم٤موًمٜمل ضمٝم٤مز
اًمستالي٧م سمٕمد أن أقم٤مد سمرهتف وشمرشمٞما٥م ىمٜمقاشماف اًمتال اطمتٚما٧م رأس ىم٤مئٛمتٝما٤م
ىمٜمقات اًمري٤مض٦م وُمـ صمؿ إومالم وم٤مٕظمب٤مر شمٚمٞمٝم٤م اعمٜمققم٦م ,وذم اًمب٤مطما٦م اخلٚمٗمٞما٦م
اًم٘مٜمقات اًمتل قم٤مد ًة ُم٤م يت٤مسمٕمٝم٤م يمب٤مر اًمسـ قمٜمدُم٤م يٖمٗمؾ قمٜمٝمؿ أسمٜم٤مؤهؿ ,اسمتاداء ًا
ُمـ ىمٜم٤مة دًمققم٦م واٟمتٝم٤مء ًا سم٘مٜم٤مة درسمٙم٦م ,وقمٜماد أي ُمدامها٦م يٗمارج قماـ اسمتسا٤مُم٦م
سمريئ٦م ويٖمض ـمرومف قمـ اًمِم٤مؿم٦م سمقرع ىم٤مئ ً
أشمٞم٧م ذم اًمقىما٧م اعمٜم٤مؾما٥م ,وم٠مٟما٤م
الَ :
أسمح٨م قمـ ىمٜمقات إظمب٤مر وٓ أضمده٤م -يم٤مٟم٧م طمرارة متقز شمؽماىمص ومقق ىماػم
اًمِم٤مرع قمغم إي٘م٤مع أىمدام اعم٤مرة اعمرسقم٦م ,واًمتل شمرٟماق إمم اًمٗماقز سمساٞم٤مرة أضمارة
(ؾم٤ميب٤م) ذات اًمتؼميد (اًمبقز) يمام يّمٗمٝم٤م إهمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مس -قمدت إمم اعمٜمزل
واؾمتٚم٘مٞم٧م أُم٤مم اعمؼمدة ,وهم ّٓمٓم٧م ذم ٟمقم دهٚمٞمازي ,صماؿ أوم٘ما٧م قماغم صاقت
اًم٘م٤مرئ حمٛمقد ظمٚمٞمؾ احلٍمي ي٘مرأ سمّماقشمف إضماش ؾماقرة احل٤مىما٦م (ظماذو ُه
ُمّمٗمر اًمقضمفٟ ,مٔمرت سمٕمٞمٜملم
ومٖمٚمق ُه ,صمؿ اجلحٞمؿ صٚمقه) ,اٟمتٗمْم٧م ُمـ ُمٙم٤مين
ّ
سم٤مًمقٟمٞمتلم ومقضمدت واًمدي يٛمسؽ ضمٝم٤مز اًماتحٙمؿ ويٕمٞماد شمرشمٞما٥م اًم٘مٜماقات,
إزم سمٕمتا٥م
وىمد وصؾ اًمتسٚمسؾ اًمس٤مسمع قمنمة ىمٜم٤مة اعمجد ًمٚم٘مران اًمٙمريؿٟ -مٔمر ّ
صمؿ ىم٤مل :اسمٜمل ىمٜمقات "اًم٘مرقم٤من" جي٥م أن شمٙمقن ذم اًمبدايا٦م -ايمٗمٝمار وضمٝمال,
وىمٚم٧م ًمٙمـ عم٤مذا :ت ---ومقضع ؾمب٤مسمتف قمغم ؿمٗمتٞمف وىم٤مل" :ؿمِمش وٓ ٟمٗماس,
طمرام"-
ضمدي اًمذي دهس اًمزُم٤من ُمـ قمٛمره شمسٕم٦م وؾمبٕملم قم٤مُم ً٤م وأظمذ ُمٕماف
صمامٟملم سم٤معم٤مئ٦م ُمـ ؾمٛمٕمفَ ,
ومٚمؽ أن شمتخٞمٚمف ُمع صاقت اًمتٚمٗما٤مز ذم همروما٦م يمباػمة
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احلجؿ ؿمحٞمح٦م إصم٤مث يمٞمػ يتسٞمد صدى إصقات اعمقىمػ ومٞمٝما٤مٟ -.ما٤مدى
اعمٜم٤مدي ًمٚمّمالة ومقضع ضمٝم٤مز اًمتحٙمؿ ىمرسماف وُمادّ رضمٚمٞماف قماغم ختتاف ودظماؾ
صالشمف ُمٙمؼم ًا ,أ ك اًمريمٕمتلم إومم واًمث٤مٟمٞم٦م وم٘م٤مًم٧م اعمذيٕم٦م وذم ظمؼم قم٤مضماؾ:
ًمٚمتق -وم٤مًمتٗم٧م ٟمّمػ اًمتٗم٤مشم٦م واًمتّم٘م٧م قمٞمٜم٤مه سم٤مًمِم٤مؿم٦م ومٚمؿ يٗمٝماؿ اخلاؼم,
ورد ّ
اضٓمر أن يتٜم٤مول ضمٝم٤مز اًمتحٙمؿ ويرومع اًمّمقت صمؿ يٙمٛمؾ :ا .أيمؼم --احلٛماد
 .رب اًمٕم٤معملم-
ّأم ـمف اُمرأة ـم٤مقمٜم٦م سم٤مًمسـ ,شم٘ميض ُضمؾ وىمتٝم٤م ذم ديم٤من اسمٜمٝم٤م اًمذي سمٜما٤مه
ذم طمدي٘م٦م ُمٜمزهلؿ ,شمستٛمع ٕطم٤مدي٨م اًمزسم٤مئـ وشمٜم٤مىمِماٝمؿ ذم اًمسٞم٤مؾما٦م ويمٞماػ
رضب ُمٜمتٔمر اًمزيدي سمقش سم٤محلذاء ,وأ ٤م ًمق يم٤مٟم٧م ُمٙم٤مٟمف "ًمِم ّٚمٕمتف وسم ّٚمٕمتف",
و"ىمقٟمدًمٞمزا أم ؾماٜمقن" طمسابام شمساٛمٞمٝم٤م يمٞماػ أؾماٝمٛم٧م ذم ظماراب اًمبٚماد,
و"أوُم٤مُم٤م إؾمقداين اعمدقمٗمس" اًمذي اؾمتبنمت سمف ظماػم ًا قمٜمادُم٤م فمٜما٧م أٟماف
ُمسٚمؿ ,وسمٕماده٤م صادُم٧م سماف -شمتحادث قماـ أيا٤مم اخلاػم ويٓمٞما٥م ًمٚمجٛمٞماع
ُمتسٛمرة أُم٤مم شمٚمٗم٤مزه٤م اهلٞمت٤مر اًمذي يتقؾمط اًمرمل
اإلٟمّم٤مت هل٤م,وشمراه٤م هم٤مًمب ً٤م
ّ
شمت٤مسمع إظمب٤مر واًمؼماُم٩م ,واًمذي يتٚم٘مك ُمٜمٝم٤م اًمٚمٙمامت يمٚماام اظمتٗما٧م صاقرشمف-
ىمٚم٧م ًمٓمف :أقمٓمٜمل يمٞمٚمقهمراُم ً٤م ُمـ اًمسٙمّر وضمالوم٦م صحقن و ---ومّمارظم٧م ذم
وضمٝمل :اظمٗمض صاقشمؽ "ـمٚماع ذ سماقي" -واشمبٕما٧م" :ىم ّبا٤من قمٞمٜماق ًمٙما٤مفمؿ
وًمّم٤مسمر"ُ ,م٤م ُمثؾ قم٤ميص "ًمقچ٦م " وؿمػميـ "ؿمٚمقًمق" -اؾمت٤مءت قمٜمدُم٤م فمٝمار
مه٧م سم٤مًمٜمٝمقض ىم٤مئٚم٦م :ؾم٠مذه٥م ًمٚمّمالة وأدقمق ًمٜمداء ذارة ٕ ا٤م
اإلقمالن و ّ
طم ّب٤مسم٦م وحمجبا٦م وحمتِماٛم٦م -وما٤مٟم٘مٓمع اًمٙمٝمرسما٤مء وم٤مؾمتِما٤مـم٧م همْماب ً٤م وىم٤مًما٧م:
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"ُمٙمتقب قمٚمٞمٜم٤م اًمتٕم٥مٓ ,زم ٟمٜمتٔمار اإلقما٤مدة ,أٟمٕماؾ أسماق اًمديٛمْمااراـمٞم٦م ّازم
ضم٤مهب٤م سمقش ًمٚمٕمراق"-
قمٜمد اعمس٤مء شمتداومع اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ًمت٘مديؿ وضمب٦م وم٤مظمرة ُمـ أؿماٝمك
إظمب٤مر واًمت٘م٤مرير اًمتل ُـمبخ٧م قماغم ٟما٤مر ؾمٞم٤مؾماٞم٦م هماػم ه٤مدئا٦م ,واعمٜم٤مومسا٤مت
سمٞمٜمٝمؿ شمٙمقن قم٤مد ًة سمجامل اعمذيٕم٦م وومتٜمتٝم٤م وُمس٤مطم٦م ُم٤م دماقد سماف ًمٚمٛمِما٤مهد ُماـ
ؾم٤مىمٞمٝم٤م أو يمتٗمٞمٝما٤م أو ُمٗمارق صادره٤م ,ومتٚماؽ شم٘مادّ م اًمٜمِماارة ويم٠م ا٤م متاص
ُمّم٤مص٦م ,وأظمرى شمٓمقي ؾم٤مىمٞمٝم٤م ضم٤مٟمب ً٤م يمام ذم إقمالٟم٤مت إزاًم٦م اًمِمٕمر ,وأظمرى
متط ؿمٗمتٞمٝم٤م ومتْمغ اًمٙمٚمٛم٦م ُمْمٖم٤م ,ويم٠مٟمؽ شمِم٤مهد أوماالم سمقرٟماق ذم سمادايتٝم٤م-
أُم٤م اعمِم٤مهد اعمسٙملم وم٢مٟمف يدُمـ ُمت٤مسمٕم٦م إظمب٤مر سمِمٖمػ ويم٠مٟمف ُمسٚمساؾ جيا٥م
أن يت٤مسمٕمف يمؾ يقم ,وهق قمغم قمٚمؿ ُمسبؼ سم٠من أهمٚمبٝم٤م يمذب ,وإن مل شمٙمـ يمذًمؽ
وم٢م ٤م شم٘مقم سمتٚمٛمٞمع ضمٝم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ,وسمذًمؽ شمٔمٗمر اعمذيٕما٦م سمرضا٤م اعمِما٤مهد
اًمذي يٕمده٤م ُمـ أومْمؾ اعمذيٕم٤مت ,وهذا وومؼ ُم٘مٞم٤مس همريزشمف ًمٞمس إٓ-
ىمبؾ صمالصم٦م أي٤مم يم٤من اًمبٞم٧م يٕم٩م سم٤مًمزوار هتٛمٕملم طمقل اعمدوم٠مة اًمٜمٗمٓمٞما٦م
ٟم٤مفمري سمسب٥م يمثرة إي٤مدي اًمب٤مطمث٦م قمـ دملء ٓ ,ؾمٞمام وأن
اًمتل اظمتٗم٧م قمـ
ّ
اجلق يم٤من سم٤مرد ًا ممٓمر ًا -ىم٤مًم٧م قمٛمتال سمّماقت هاق أىمارب إمم صاقت ُماديرة
ُمدرؾم٦م :اؾمٙمتقا ,سمدأت إظمب٤مر -وهل شمْمع ٟمٔم٤مرهتا٤م قماغم أٟمٗمٝما٤م اعمٜم٘ما٤مري,
ويم٤مٟم٧م قمغم إطمدى اًم٘مٜمقات اعمحٚمٞم٦م اًمتل اسمتدأت إظمب٤مر سمزي٤مرة عمسئقل حمكم
وؾمط أسمٜم٤مء قمِمػمشمف وهق يتقؾمط اًمِم٤مؿما٦م ُمٜمٗمقظما ً٤م ,وسمٕماد أن أشماؿ اعمسا١مول
طمديثف  ,ـمبٕم ً٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اعمِمٚمقًم٦م ُمٕمذسم ً٤م ؾمٞمبقيف ذم ىمؼمه ,ضٖمط قمغم يد ُمراوم٘مف
ًمٞمبدأ أظمر سم٤مًمتّمٗمٞمؼ ,وم٤مؿمتٕمؾ اًمتّمٗمٞمؼ وهق هيز رأؾمف ويرسم٧م قمغم أيمتا٤ممل
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اجلٛمٝمقر -وسمٕمده٤م اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم ظمؼم ظمار واًماذي يما٤من قماـ ومتقطما٤مت ًمادائرة
اعمج٤مري ذم إطمٞم٤مء اًمسٙمٜمٞم٦م ,ورومع ٟمٗم٤مي٤مت ذم سمٚمدي٦م اعمقصؾ-
شمسٚمٚم٧م إمم همرومتال ,أظمرضما٧م
قمٜمد اًمس٤مقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ٟم٤مم اجلٛمٞمع,
ُ
ىمرص ً٤م ًمٞمزري ً٤م اؿمؽميتف ُمـ ؾمقق هرج ودؾمستف ذم وماؿ اًماا  -DVDاؾماتٖمٗمر ا.
اًمٕمٔمٞمؿ ًمٕمٜمؽ ا .ي٤م وم٤مؾمد زهر واًمادي ُماـ اخلٚماػ وهما٤مدر صا٤مومٕم ً٤م اًمبا٤مب
وراءه سم٘مقةُ ,أ ِ
ؾم٘مط ذم يدي وأطمسس٧م سمٗمراغ ذم صادري ,وطمارارة ُمٗم٤مضمئا٦م
اضمت٤مطم٧م ضمسدي -مل أيمـُ ,مٕم٤مذ إ ,.شمٗمرج قمغم هٙمذا أومالم ىمديٛم٦مً ,مٙماـ
اًمب٤مئع همِم٤مش و

ي ,وم٘مد ـمٚمب٧م ُمٜمف ؿمٞمئ ً٤م ضمديد ًا وأقمٓم٤مين ظمر ُمٕم٤مد ًا -.
***

( )1ىمٛمر صٜم٤مقمل أوريب ,وهؾ خيٗمك اًم٘مٛمر ...
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مرمبة فضائية

ذم ـمري٘مل إمم ُمر ب ُمٜمٓم٘متل ,عمح٧م ُمٙمٕمبا ً٤م ٟم٤مصاع اًمبٞما٤مض وؾماط

زمح٦م اًمسٞم٤مرات يٙم٤مد ييضء ُمـ اٟمٕمٙم٤مس أؿمٕم٦م اًمِمٛمس قمغم ضمقاٟمبف اعمٙمتقب
قمٚمٞمٝم٤م (ُمّمٚمح٦م ٟم٘مؾ اًمريم٤مب) وذم أؾمٗمٚمٝم٤م (ظمط سما٤مب اًمٓماقب ,اًمتحريار),
شم٠مُمٚم٧م اًمٙمٚمامت ُمٚم ّٞم ً٤م يمل أشم٠ميمد ُمـ أن هذه اعمريمب٦م ؿمابف اًمٗمْما٤مئٞم٦م هال ومٕما ً
ال
ًمٜم٘مؾ اًمريم٤مب -.يمٜم٧م ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م قمغم ي٘مالم شما٤مم ُماـ أين سمٙم٤مُماؾ ىماقاي
اًمٕم٘مٚمٞم٦م ,وأٟمف ٓ قمالىم٦م ًمدرضم٤مت طمارارة ياقُمل اًم٘ما٤مئظ ,وؿمٛمساف اعمتٕم٤مُمادة
ومقق رأد قمغم ُمداريملً ,مٙمٜمٜمل أردت اًمت٠ميمد أيمثر ,وم٠مًمتٗم٧م طمقزم ّ
ًمٕمكم أضماد
اضمتٛمع طمقل يما٤مُمػمات شمّماقر
شمٗمسػم ًا ًمذًمؽ احلِمد ُمـ اًمٜم٤مس اًمذي طمسبتف
َ
زي٤مرة ُمسئقل ُم٤م إمم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م ,واًمتل ىم ّٚمام شماٜمٕمؿ سمزيا٤مرة ُمسائقل -وأظماػم ًا
أىمٜمٕم٧م ٟمٗمز أن هذا اًمٌمء اًمذي ي٘مػ سمج٤مٟمبل أو أىماػ أٟما٤م سمج٤مٟمباف سم٠مًمقاٟماف
اًمب٤مهرة وظمٓمقـمف اعمزظمروم٦م سمٕمٜم٤مي٦م قمغم ضمقاٟمبف هق ُماـ سما٤مب اعمب٤مها٤مة ٓ أيمثار
وؾمط أيمداس ؾمٞم٤مرات اجلٞمٛمز اًمِم٤مئخ٦م-
ومج٠مة ؾمٛمٕم٧م ه٤مشمٗم ً٤م ُمـ ظمٚمٗمل ي٘مقل :قمٗمق ًا ,هؾ أضٕم٧م ؿمٞمئ ً٤م؟ -يم٤من
رضم ً
ال يرشمدي سمدًم٦م رؾمٛمٞم٦م ورسمٓم٦م قمٜمؼ وىمبٕم٦م ًم٘مبٓم٤من ؾمٗمٞمٜم٦م ,قمٚمٛم٧م أٟمف ؾم٤مئؼ
احل٤مومٚم٦م .أضمبتف ويم٠مين مل أؾمٛمع ؾم١ماًمف :هؾ هذه اًمسٞم٤مرة ومٕم ً
ال ًمٜم٘مؾ اًمريما٤مب؟-
أضم٤مب سم٤مؾم ًامٟ :مٕمؿ -ؾم٠مًمتف سمّمقت أىمرب إمم اهلٛمس :يمؿ أضمرة اًمٜمٗمر؟ -أضم٤مب
دون أن يٜمسك اسمتس٤مُمتف 511 :ديٜم٤مر  -.ذم اًمبادء اقمت٘مادت أ ا٤م ُمزطما٦م أو أين
وىمٕم٧م ذم ُم٘مٚم٥م يم٤مُمػما ظمٗمٞم٦مً ,مٙمٜمل ذم اًمقىم٧م ذاشمف يمٜما٧م أرى أؿمخ٤مصا ً٤م ٓ
شمٔمٝمر قمٚمٞمٝمؿ ُمالُمح اًمثراء حيجزون ُم٘م٤مقمد وم٠م قم٧م ٕطمجز ُم٘مٕمد ًا -اًمسٞم٤مرة
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ُمـ اًمداظمؾ يم٠م ا٤م همروما٦م ذم ومٜمادق مخاس ٟمجاقم سمٛم٘م٤مقماد ضمٚمديا٦م وأرضاٞم٦م
ُمٗمروؿم٦م سم٠مٟم٤مىم٦م -سمٕمد ايمتامل ٟمّم٤مب اًمريم٤مب اٟمٓمٚم٘م٧م سمٜما٤م اًماا ()NEW GMC

إمم طمٞم٨م ٓ أدري ,وؿمٕمرت سمٜمسامت سما٤مردة ُماـ هاقاء ُمٕمٓمار متاد اعمٙما٤من,
ويم٤مٟم٧م شمس٤مؤٓيت شمتٜم٤مؾمؾ ذم قم٘مكم قمـ ُمّمدر هذه اًمٜمساامت اًمتال هلا٤م شما٠مصمػم
اعمٜمقُم٦م -وسمٕمد شمٗمحص اعمٙما٤من ايمتِماٗم٧م أن هاذه احل٤مومٚما٦م اًمااخٛمس
إدوي٦م ّ
ٟمجقم ُمٙمٞمٗم٦م وأن هذا اًمتحقل اًمتادرجيل ذم درضما٦م احلارارة ُمّمادره ضمٝما٤مز
اًمتؼميد -وسمٕمد أن اضمت٤مز سمٜم٤م اًمس٤مئؼ أيمثر ُمـ ٟمّمػ اًمٓمرياؼ أي٘مٜما٧م ُماع رء
ُمـ اًمؽمدد سم٠من ُم٤م حيدث زم طم٘مٞم٘م٦م ,وم٤مًمتٗما٧م إمم اًمسا٤مئؼ ٕقمٓمٞماف أضمارة هاذه
اًمرطمٚم٦م اًمتل متٜمٞم٧م ُمع رء ُمـ اًمٞم٠مس أن شم٠مظمذ أـمقل وىما٧م ممٙماـ ,ىما٤مل زم
دون أن يٚمتٗم٧م :أرضمق أن شم١مضمؾ إضمرة إمم طملم وصقًمٜم٤م إمم ُمٙم٤من ٟمزوًماؽ-
َ
وطم٤مل وصاقزم إمم ُمٙما٤من ٟمازوزم ىمٚما٧م
شمراضمٕم٧م يدي ُمع رء ُمـ اخلجؾ,
سمٜمؼمة روشمٞمٜمٞم٦مٟ :م٤مزل -وم٤مؾماتدارت اًمساٞم٤مرة سمٓمري٘ما٦م ٟمٔم٤مُمٞما٦م حمؽموما٦م إمم يٛمالم
شمٗمرد سمتٓمبٞمؼ اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م اعمروريا٦م
اًمِم٤مرع ,أقمٓمٞم٧م ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ّ
أضمرشمف ,وسمدوره ر ّد سمٚمٓمػ :ؿمٙمر ًا -شمرضمٚم٧م ُمـ همروم٦م اخلٛمس ٟمجاقم اعمتٜم٘مٚما٦م
اًمتل أظمذت شمبتٕمد ؿمٞمئ ً٤م ومِمٞمئ ً٤م وأٟم٤م أرىمبٝم٤م سم٤مًمدهِم٦م ٟمٗمساٝم٤م -ومجا٠مة أطمسسا٧م
سمٞمد صم٘مٞمٚم٦م هتزّ ين" :أظمقي٤م وصٚمٜم٤م ٤مي٦م ظمط طمل اًمتحرير" -يم٤من صقت ؾما٤مئؼ
اجلٞمٛمز اًمٚمٕملم ,اًمذي ّ
قم٘م٥م ُمتٝمٙم ًامٟ :مٕمٞم ًام أٟم٧م ؾمابح٤من سمٕمرىماؽ ,ادوماع ًمٜما٤م
أضمرة مح٤مم أيْم ً٤م -.
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هيالري ..يف حامم عيل

ٌ
ظمبٞم٨م إمم شمٚماؽ اًمدرضما٦م ,ومبٕماد أن أ ٞما٤م سمرٟما٤مهٝمام
مل شمٙمـ شمٕمٚمؿ أٟمف

آٟمتخ٤ميب ذم وٓي٦م ُمِمٖمـ إُمػميمٞما٦م شمٜم٤موًما٧م وضمبا٦م قمِما٤مئٝم٤م ُماع ظمّماٛمٝم٤م
شمراُم٥م ,وسمٕمده٤م سم٘مٚمٞمؾ أطمس٧م أن وضمٝمٝم٤م سمدأ سم٤مًمتقرم وهم٤مرت قمٞمٜم٤مه٤م ,وٟمب٧م
قمغم ؾمٓمح وضمٝمٝم٤م قمنمات احلبقب اعمٚمٞمئ٦م سم٤مًم٘مٞمحُ ,صٕم٘م٧م قمٜمدُم٤م ٟمٔمرت إمم
وضمٝمٝم٤م ذم اعمر ة ,ومج٤مءه٤م صاقت شمراُما٥م ُماـ اخلٚماػ وهاق يٛمساؽ سمٓمٜماف
وي٘مٝم٘مف ض٤مطمٙم ً٤م ىم٤مئ ً
ال سمح٘مد :رئٞمس٦م أُمػميم٤م اعمست٘مبٚمٞم٦م ُمّم٤مسم٦م سم٤مجلرب -قمٜمده٤م
أي٘مٜم٧م أٟمف دس هل٤م ؿمٞمئ ً٤م ذم اًمٓمٕم٤مم ,وم٢مضم٤مسمتف وهل شمبٙمل :شمب٤م ًماؽ يا٤م صا٤مطم٥م
ؿمٕمر اعم٘مِم٦م شمب ً٤م ًمؽ شمراُم٥م -وهرقم٧م ظم٤مرضم ً٤م ختٗمل وضمٝمٝم٤م سملم يمٗمٞمٝم٤م-
مل شمٗمٚمح اعمستِمٗمٞم٤مت إُمػميمٞم٦م ذم قمالضمٝم٤م ,وسمدأت قمالُم٤مت اًمٞما٠مس
شمتسٚمؼ حمٞم٤مه٤م ,ظمرضم٧م ُمـ إطمدى اعمستِمٗمٞم٤مت ه٤مئٛم٦م قمغم وضمٝمٝم٤م ذم ؿمقارع
ً
ُمّم٤مدوم٦م سمّمديؼ ىمديؿ سمروم٘متف ؿمخص ,طمٞم٤مها٤م صادي٘مٝم٤م
أُمػميم٤م ,ومج٠مة اًمت٘م٧م
سمدهِم٦م سمٕمد أن ٓىمك صٕمقسم٦م ذم اًمتٕمرمل قمٚمٞمٝم٤م سمٕمدُم٤م ازدمح٧م احلباقب قماغم
وضمٝمٝم٤م ,ؿمٙمَ٧م ًمف ُمِمٙمٚمتٝم٤م اًمتل قمجز اًمٓم٥م قمـ قمالضمٝم٤م ,مهس ص٤مطمبف ذم
أذٟمف وم٤مسمتسؿ أظمر وىم٤مل هل٤م :وضمدت طم ً
ال عمِمٙمٚمتؽ ي٤م اسمٜم٦م يمٚمٞمٜمتقن-
محام العؾقل  31كؾم جـوب رشق مديـة املوصل..
يقم ُمِمٛمس يسقده اهلدوء واًمروشملم ,رقم٤مة سمروم٘م٦م أهمٜم٤مُمٝمؿ ُمتٜما٤مصمرون
هٜم٤م وهٜم٤مكٟ ,مس٤مء يتس٤مُمرن قمغم قمتب٤مت اًمدور ,أـمٗما٤مل يٚمٕمباقن ُمبا٤مراة سمٕمٚمبا٦م
ُمٕمجقن صدئ٦م ,وؿمٞمقخ يستذيمرون أي٤مُمٝمؿ اخلقازم وأقمٞماٜمٝمؿ ختاتٚمس اًمٜمٔمار
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إمم هذه وشمٚمؽ ,وومج٠مة قمال صقت حمرك ُمـ سمٕمٞمد ومٔماـ اجلٛمٞماع أٟماف صاقت
ديزل اعمٜمٓم٘م٦م ,ومٚمؿ يٕمػموه أمهٞم٦م طمتك هدأ ,قمٜمده٤م ضما٤مء أطماد اًمرقما٤مة رايمْما ً٤م
يٚمٝم٨م ويّمٞمح" :إُمريٙم٤من إُمريٙم٤من ٟمزًمقا ياؿ ُمزرقما٦م ؾماٞمد اؾماامقمٞمؾ"-
قمض اًمرضما٤مل ضمالسمٞمابٝمؿ سم٠مؾماٜم٤م ؿ وهرقماقا إمم اعمٙما٤من ,حلاؼ هباؿ اًمٜمسا٤مء
وإـمٗم٤مل واٚم٘مقا طمقل اعمروطمٞم٦م حمادىملم سمدهِما٦م ,أوماقاه ُمٗمتقطما٦م وقمٞماقن
ُمتسٕم٦م قمغم ظمره٤م شمٜمٔمر إمم سم٤مب اًمٓم٤مئرة اًمذي ُومتح وشمرضمٚما٧م اُمارأة وُمٕمٝما٤م
أرسمٕم٦م ضمٜمقد ُمدضمجلم سم٤مٕؾمٚمح٦م وُمٕمٝمؿ ُمؽمضمؿ ,قمٜمده٤م اٟمٓمٚم٘ما٧م صاٞمح٤مت
إـمٗم٤مل" :هٞمٞمٞمٞمٞمل جي٤م اعمسؽم ,أقمٓمٞمٜمل دوٓر أقمٓمٞمٜمل دوٓر -دمٝمٛم٧م وضمقه
احل٤مرضيـ و سمدؤوا يتس٤مءًمقن ُم٤م اًماذي طمّماؾ ًمقضماف هاٞمالري؟ وم٠مـمٚم٘ما٧م
اًمٜمس٤مء اًمٕمٜم٤من عمخٞمالهتـ ,واطمدة شم٘مقل" :جيقز ـم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمچقًما٦م" ,وهال
شمْمحؽ سمخب٨م ,وأظمرى شم٘مقل سم٤مؿمٛمئزاز" :ذوًما٦م إُمريٙما٤من ُما٤م يسابحقن
وهذا پي٤مس" ,وأظمرى ىم٤مًم٧م وهل شمٓمٕمـ ذم مج٤مل يمٚمٞمٜمتقن سمٕمدُم٤م أقمج٥م هبا٤م
احلْمقر ووصٗمقه٤م سم٤مخلٞمزران ووصٗمٝم٤م ظمرون سما٤مجلبـ :إن مج٤مهلا٤م صاٜم٤مقمل
وهل شمتٜم٤مول "احلب٤ميب" يمل شمبدو مجٞمٚم٦م-
أىمٜمع اعمؽمضمؿ إه٤مزم سم٤معمٖم٤مدرة ُمستٕمٞمٜم ً٤م سم٠مطماد وضمٝما٤مء اعمٜمٓم٘ما٦م اًماذي
ومٝمؿ اًمٖمرض ُمـ اًمزي٤مرة ,ومٝمٞمالري ىمّمدت "مح٤مم قمكم" ًمٚمٕمالج-
احل ٤مضم٦م ُمٔمٚمقُم٦م اُمرأة ُمسٜم٦م ىمْم٧م اًمٙمثػم ُمـ طمٞم٤مهت٤م ذم مح٤مم اًمٕمٚمٞماؾ
واٛمٛمٝمـ وشمت٘م٤مىض ًم٘م٤مء ذًمؽ ُمبٚمٖما ً٤م ُماـ اعما٤مل ,ىم٤مًما٧م وهال
شمدًمؽ اًمٜمس٤مء ّ
متْمغ قمٚمٙم ً٤م أؾمقد اًمٚمقن :إن هٞمالري جي٥م أن شم٘ماٞمؿ أرسمٕمالم يقُما ً٤م هٜما٤م يمال
شمِمٗمك ,شمُٖمٛمس ذم اعمٕملم يمؾ يقم وشمْمع قمغم وضمٝمٝم٤م وطم ً
ال أؾماقد شمٗماقح ُمٜماف
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رائح ٦م اًمٙمؼمي٧م ,اًمذي يب٤مع ذم ىمٜم٤مين اعم٤مء اًمٗم٤مرهم٦م سم٠مًمػ ديٜما٤مر ًمٚمٜما٤مس ويبا٤مع
هلٞمالري ب  31دوٓر ًا ..
سمٕمد أرسمٕملم يقُم ً٤م ُؿمٗمٞم٧م هٞمالري مت٤مُما ً٤مً ,مٙمٜمٝما٤م شمٖماػمت ضماد ًا وُماـ
قم٤مذ اًم٘مقم---
قمٛمِم٦م وصمري٤م وزهرة وطمٚمقُم٦م يمُـ جيٚمسـ قمغم قمتباف ُمٜمازل هاٞمالري,
طم٥م قمب٤مد اًمِمٛمس ,وي٘مٛماـ سمتٜم٘مٞما٦م اًمؼمهماؾ وإرز ويٖمتابـ هاذه
يٗمّمّمـ ّ
وشمٚمؽُ ,ومتح اًمب٤مب وظمرضم٧م هٞمالري داظماؾ صماقب أمحار ُمٕم٘مقصا٦م اًمِمإمر
ويم ّٗم٤مه٤م ًمق ام سمرشم٘م٤مزم ,سمٕمد وض ِع اخلْم٤مب هل٤م ُمـ ِ
ىمباؾ رومٞم٘م٤مهتا٤م إرسماع,
()1

ً
ضا٤مطمٙم٦م وهال شمٜمٔماػ
وىمدُم٤مه٤م حمِمقرشم٤من ذم ٟمٕماؾ زهاري اًمٚماقن ,ىم٤مًما٧م
أؾمٜم٤م ٤م ُمـ اًمٚمحؿ سم٘منم قمب٤مد اًمِمٛمسَ " :هبٞم٧م ٟم٤ميس ,يمػ ُمل چرز"-
ظمرست هٞمالري آٟمتخ٤مسم٤مت وازداد وز ٤م صمالصملم يمٞمٚمقهمراُم ً٤م ظمالل
ؿمٝمر ,اقمتزًم٧م اًمسٞم٤مؾم٦م واٟمٗمّمٚم٧م قمـ زوضمٝم٤م اًمذي مل يٕماد حيتٛماؾ ؿماٙمٚمٝم٤م
وضمسٛمٝم٤م اًمؼمُمٞمكم ,وأصٞمب٧م سم٤مًمٜم٘مرس سمٕمد قم٤مم ,وقمٜمدُم٤م مل شمتحٛمؾ ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ
شمٜم٤مول اًماٝمبٞمط أصٞمب٧م سم٤مجلٜمقن وأدظمٚم٧م ُمستِمٗمك إُمراض اًمٕم٘مٚمٞم٦م وهمٞمٛم٦م
اعمٜمسػ سم٘مٞم٧م اٚمؼ ومقق رأؾمٝم٤م وًمس٤من طم٤مهل٤م يٖمٜمل:
Every night in my dream, I see you I feel you ,that’s how
I know you go on..

( )1اخلضاب :احلـاا
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"مذةل" محورإيب

يم٤من رضم ً
ال ذم اًمٕم٘مد اخل٤مُمس ُمـ اًمٕمٛمرً ,مف ُمـ اًمقىم٤مر ُما٤م يٙمٗمال ٕن

ً
طم٘مٞمبا٦م دسمٚمقُم٤مؾماٞم٦م ,ي٘ماػ ىمارب
هترب قمٞمٜمؽ قمٜمد اًمٜمٔمر إًمٞمف ,حيٛمؾ ذم ياده
ضم٤مُمع هٞمب٦م ظم٤مشمقن ذم ُمٜمٓم٘م٦م اعمجٛمققم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م يٜمتٔمر ؾمٞم٤مرة أضمارة -ىمٚما٧م ًماف
سمٕمد أن أوىمٗمٝم٤م وسم٤مًمٙم٤مد يسٛمٕمٜمل :يم٤من إضمدر سمؽ أن شمقىماػ اًمساٞم٤مرة سمٕمٞماد ًا
قمااـ ـمريااؼ اعماا٤مرة -واًمسااٞم٤مرات ظمٚمٗمااف شمٕماازمل ؾمااٞمٛمٗمقٟمٞم٦م ومااقىض ممزوضماا٦م
سمٛمقاويؾ ًمسٞم٤مرة إؾمٕم٤ممل شمٙم٤مد شمت٘مٓمع أوشم٤مره٤م اهلقرٟمٞم٦م ُمـ اًمّمٞم٤مح ,وهق همػم
(و ِضع اًم٘م٤مٟمقن
ُمب٤مل مت٤مُم ً٤م -ىم٤مل زم وهق يرومع أطمد طم٤مضمبٞمف :محقرايب ىم٤مل يقُم ً٤م ُ
ًم ُٞمخؽمق)-.
يمٜم٧م قم٤مئد ًا ىمبؾ أيا٤مم سمساٞم٤مرة ُماـ ٟماقع يمٞما٤م وأٟما٤م أشمٚماذذ سمٚمحٔما٤مت
اًمدًم ّٚمقي حم٤موًٓ اىمتٜم٤مص همٗمقة إمم طملم وصقزم إمم ُمٜماززم ,ؿمادّ ين ُمِماٝمد ذم
ؿمقارع اعمديٜم٦م ًمِمخص يمبػم ذم اًمساـ ,أظمارج ٟمّماػ ضمساٛمف ُماـ ؾماٞم٤مرشمف
ٍ
قما٤مل" :ا .هيجٛمٝما٤م إن ؿما٤مء ا -".ويما٤من
اًماٙمقيمق ويما٤من يّماٞمح سمّماقت
اًمٓمريؼ ُمٕم٘مقد سمخٓم٦م قمِمارة مخسا٦م واطماد مت٤مُما ً٤م يما٠مسمقاب ضم٤مُمٕما٦م اعمقصاؾ
صب٤مطم ً٤م -وقمٜمدُم٤م سمدأٟم٤م سم٤مًمزطمػ وؿمٕم٤مرٟم٤م اًمقطمٞمد (ٓ شمساارع يا٤م سم٤مسما٤م سمٕماديـ
شمِمبع ـمٚم٘م٤مت) ايمتِمٗمٜم٤م أن ؾمب٥م اًمزطم٤مم ؾمٞم٤مرة أطماد اًمْماب٤مط ُماـ ُمٜمتسابل
اعمرور وهق يسػم(روٟماگ ؾم٤ميد) ُمسبب ً٤م (ايمِمـ) هماػم ُمسابقق وهاق يٜما٤مدي
سمٛمٙمؼم اًمّمقت :اومتح ـمري٘م ً٤م -اًمتزُم٧م اًمّمٛم٧م طمٞمٜمٝم٤م ّ
ويمكم ي٘مالم أٟمٜما٤م ٟمساػم
ُ
سمخٓمك صم٤مسمت٦م دم٤مه اًمت٘مدم إمم اًمقراء-
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ذم سمٚمدي وم٘مط اًم٘م٤مٟمقن اًمقطمٞمد اًمذي يٓمبؼ سمحذاومػمه هاق (ٓ وضماقد
أي
ًمٚم٘مقاٟملم)ٟ -محـ اًمبٚمد اًمقطمٞمد اًمذي يتٛمٜمك أن يرضمع سمف اًمزُمـ إمم اًمقراءّ .
شم٘مدم ٟمتحدث قمٜمف؟ يمٗم٤مٟم٤م يمذسم٤م قمغم أٟمٗمسٜم٤م ,صحٞمح أٟمٜما٤م ٟمت٘مادم ًمٙماـ سم٤مدما٤مه
اًمتخٚمػ ٓ ,أدري عم٤مذا حيْمارين اعمثاؾ اًمِمإمبل اًماذي يٙماقن ضمازؤه إول
ُمِمٗمر ًا (ٟمحـ ُمثؾ -------همري٥م) -قمٜمدُم٤م ٟمس٤مومر إمم دول أظمرى أو طمتك قمٜمد
ذه٤مسمٜم٤م إمم ؿمامل اًمٕمراقٟ ,مٓمبؼ اًم٘مقاٟملم طمتك وإن يما٤من اًمسا٤مئح ُماـ ومّماٞمٚم٦م
ؾمٞمد اًمقىم٤مر ,واًمٚمبٞم٥م (سم٤مًمدومرة) يٗمٝمؿ-
خل ْرقُ ,ومّمؾ رأؾمف قماـ
ُمسٙملم اًم٘م٤مٟمقن ذم وـمٜمل ,قمُ ّٚمؼ قمغم ُم٘مّمٚم٦م ا َ
ضمسده ,أـمٚمؼ صٞمح٤مت صمؿ ُم٤مت ومل يدومـ ,سمؾ شمُرك ًمتستٕمٛمؾ ضمثتاف ًمٚمتٛمثٞماؾ
هب٤م ,هق دُمٞم٦م يستٕمػمه٤م ُمـ يِم٤مء ًمٞم٘ميض همرضف ُمٜمٝم٤م صماؿ يؽميمٝما٤م ,وم٠مٟما٤م اًمٞماقم
أيم ّٗمٜمف سمقرىم٦م سمٞمْم٤مء وه٤م أٟم٤م أدومٜمف سملم دومتل يمت٤مب ,قمٚمٜمل أرطمؿ ىم٤مٟمقٟم ً٤م يما٤من ذم
يقم ُمـ إي٤مم ؾمٞمٗم ً٤م قمغم رىم٤مب اجلٛمٞمع ,واًمٞمقم أصبح رسمٓم٦م قمٜمؼ ٟمٜمزقمٝم٤م ُمتاك
ٟمِم٤مء.
***
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موس يفر

()1

ُم٤م زًم٧م وأٟم٤م أيمت٥م هذه اًمسآمقر أيماره اعمستِماٗمٞم٤مت ,وماام إن أصاؾ
اعمجٛمع اًمٓمبل طمتك ُأص٤مب سمٛمٖمص يٕمٍم أُمٕم٤مئل ,ويزداد قمٜمد وصقزم دائرة
ّ
اًمٓم٥م اًمٕمدزم ,اًمتال أؿماٞمح سماقضمٝمل قمٜمٝما٤م قمٜمادُم٤م أصاٚمٝم٤م ,وُما٤م إن أدظماؾ
اعمستِمٗمك طمتك شم٘متحؿ أٟمٗمل رائح٦م (اًمديتقل) اًمٙمرهي٦م ,اًمتل اىمؽمٟما٧م سماامض
شمٕمٞمس قمٗمـ ,شمذيمرين سم٠مي٤مم يم٤من أيب ومٞمٝم٤م ص٤مطم٥م اخلٓماط اجلٝمٜمٛمٞما٦م ,يتح٤مياؾ
قمكم قمٜمدُم٤م ُأص٤مب سم٤مًمتٝم٤مب اًمٚمقزشملم ومٞمحٛمٚمٜمل قمغم يمتٗمف سمحجا٦م ذاء (ىمٛمار
ّ
اًمديـ) ُمـ سم٘م٤مًم٦م (اسمـ اًمِمٞمخ٦م) ذم أطمد أزىما٦م ُمٜمٓم٘ما٦م سما٤مب ضمدياد اًم٘مديٛما٦م,
وومج٠مة يٜمحرمل يس٤مر ًا سمحج٦م أن اًمب٘م٤مًم٦م ُمٖمٚم٘م٦م ٕـما٤مًمع أٟماػ طما٤مشمؿ اعمْماٛمد
اعمكمء سم٤مًمِم٤مُم٤مت اعمتدًمٞم٦م ُمـ أٟمٗمف يمِمجرة حمٛمٚم٦م سم٤مٕضم٤مص -يٗمتح ومٛمل وحينم
ُمٖمٛمس٦م سم٤معمٕم٘مؿ ,ومٞمت٘م٤مومز اًمٓمٕم٤مم داظمؾ ُمٕمديت ُمٜمذر ًا سمٛمقضما٦م ىمالء
ومٞمٝم٤م ظمِمب٦م ّ
ارق إظمرض واًمٞم٤مسمس ,ومٞمٝمرع يب واًمدي إمم اخل٤مرج؛ ٕؾمتٜمِمؼ اهلاقاء يمال
هتدأ ُمٕمديت اًمث٤مئرة ,صمؿ ٟمٕمقد إمم اًمداظمؾ ,وُم٤م إن شم٘مع قمٞمٜمل قماغم ِ
اًم٘مادْ ر وهاق
ّ
يٖمكم سم٤مإلسمر (اًمساتٞمؾ) اًمتال اٟمٖمارزت ذم ٓمل اعما١مظمرات؛ سمساب٥م احلّما٤مر
َ
اًمِماٞمٓم٤من
آىمتّم٤مدي ,طمٞمٜمٝم٤م هيرب ُمٜمل هقاء داومئ يٚمٕماـ طما٤مشمؿ قماغم إصماره
حيرض طم٘مٜم٦م اًمبٜمسٚملم ,وخيرج َُمـ ذم اًمٕمٞم٤مدة ُمّم٤مسملم سم٤مًمادوار,
اًمرضمٞمؿ ,وهق ّ
ووم٤مىمااديـ ًمٚمااققمل؛ ًمٞم٘متٜمّمااقا ؿمااٝم٘م٦م أويمسااجلم -يرومااع احل٘مٜماا٦م إمم إقمااغم
ومتتزطمٚمؼ ُمـ ومقهتٝم٤م سمْمع ىمٓمرات صماؿ هياقي هبا٤م إمم ُما١مظمريت اخل٤مًمٞما٦م ُماـ
اًمٚمحقم ,وم٠مـمٚمؼ واسما ً
ال ُماـ اًمِمات٤مئؿ ,يسات٘مبٚمٝم٤م طما٤مشمؿ سمرطم٤مسما٦م صادر وهاق
يْمحؽ -وحيدث أطمٞم٤مٟم ً٤م أن يٙمقن طما٤مشمؿ هماػم ُمتقاضماد صاب٤مطم ً٤م؛ ٓرشمب٤مـماف
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احل٤مضما٦م رومٕما٦م
سمدوام ذم اعمريمز اًمّمحل ,ومتْمٓمر واًمديت قمٜمده٤م إمم أظمذي إمم
ّ
اًمتل يم٤مٟم٧م ضٕمٞمٗم٦م اًمٜمٔمر وُمّم٤مسم٦م سم٤مًمرقم٤مش ,اًمتل يس٤مقمده٤م اًمزسما٤مئـ قما٤مدة ذم
اديد هدومٝم٤م اعمٜمِمقد وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ؾمقى اًمتٜمٗمٞمذ -.
ومٕمٛمل اًمسبٕمٞمٜمل أصٞم٥م
دظمٚم٧م اعمستِمٗمك هذه اعمرة قمغم اًمرهمؿ ُمٜملّ ,

سمجٚمٓم٦م دُم٤مهمٞم٦م سمٕمدُم٤م أضمٝمز قمغم ـم٘مؿ پ٤مضم٦م ًمقطمدهُ ,أدظمؾ قمغم إصمرها٤م اًمٕمٜم٤ميا٦م
اعمِمددة ,و ُُمٜمِع اجلٛمٞمع ُمـ اًمدظمقل إلًم٘م٤مء ٟمٔمرة وداع أظماػمة قمٚمٞماف ٓ ,ؾماٞمام
وأن اًمٓمبٞم٥م اعمنممل رومع ُمـ ُمٕمٜمقيا٤مت اجلٛمٞماع طمٞماٜمام ظمارج ىما٤مئال سمادون
ُمب٤مٓة :ضمٝمزوا أٟمٗمسٙمؿ واٟمّمبقا اخلٞمٛم٦م -صمؿ ظمرضم٧م اعمٛمرض٦م سمقضماف ُمبتساؿ
ىم٤مئٚم٦مُ" :مريْمٙمؿ أسمق اًمپ٤مضم٦م ُمق"؟ -ومٝمززٟم٤م رؤوؾمٜم٤م سم٤مإلجي٤مب ,ىم٤مًما٧م وهال
احلجل أصال ُمٜمتٝمل" -وم٠مهمٌم قمغم زوضمتف
ابس ضحٙمتٝم٤مُ" :مّم ّبح أ ُّمزّ ,
وشمّم٤مقمد ٟمحٞم٥م اجلٛمٞمع-
ممٜمقع اًمتدظملم ,ممٜمقع اًمدظمقل ,رىمٕمت٤من ُمتج٤مورشم٤من قمٜمد سم٤مب اًمٕمٜم٤مي٦م
اعمِمددة ,ىمرأهتام وأٟم٤م أطمنم ىمدُمل ذم اًمقاىمل إظمْماار اعمٙمادّ س ضم٤مٟمبا٤م عمٜماع
اًمتٚمقث ,سمٕمد أن دؾمسا٧م ذم ضمٞما٥م أطمادهؿ مخسا٦م أمل ديٜما٤مر ًم٘ما٤مء هاذه
أي ُمريض طمتك ًمق يما٤من ذم همٞمبقسما٦م
اًمزي٤مرة -يم٤من سير اًمب٤مب سم٢مُمٙم٤مٟمف إي٘م٤مظ ّ
دهٚمٞمزي٦م -داظمؾ اًمرده٦م أرسمٕم٦م أ ة ُمٕمزوًم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م سمست٤مئر ظمرائٞم٦م اًمٚماقن
شمبٕم٨م ذم ٟمٗمس اعمريض اًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط ,اٟمت٘م٤مه٤م اعمس١موًمقن قمـ ذًمؽ ًمتحٛمؾ
أيمؼم ىمدر ُمـ إوؾم٤مخ دون أن ئمٝمر ُمٜمف رء ًمٚمٕمٞم٤من -صم٤مر اًمدهقن ُمٜمتِماارة
قمٚمٞمٝم٤م هٜم٤م وهٜم٤مك ومٝمال ؾمات٤مرة وُمٜمِماٗم٦م ًمٚمٛماراوم٘ملم ذم اًمقىما٧م ٟمٗمساف -يما٤من
صقت أضمٝمزة ٟمبض اًم٘مٚما٥م ؿمابٞمٝم٤م سمٛم١مىما٧م ىمٜمبٚما٦م ,وؿم٤مؿما٤مت ُمٚمٞمئا٦م سمآصما٤مر
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ويمامُما٤مت أويمساجلم شم٘مباع
سمّمامت ي٘مٗمز داظمٚمٝم٤م ظمط احلٞم٤مة سمِمٙمؾ هرُمالّ ,
ومقق أومقاه اعمرىض وأٟماقومٝمؿ ,وضماٞمش ُماـ اًماذسم٤مب يتازًم٩م قماغم اًمٜم٤موماذة ذم
أىمّماك اًمرده٦مُ -مِمٞم٧م قمغم رؤوس أص٤مسمٕمل يمراىمّم٦م سم٤مًمٞماف ًمٙمال ٓ أزقما٩م
اعمرىض اعمتقاضمديـ ,وا٤ميٚم٧م قمغم ُمقضما٦م اًمتحساس اعمروم٘ما٦م سم٤مًمسإم٤مل اًمتال
اٟمت٤مسمتٜمل ُمـ رائح٦م اعمٜمٔمٗم٤مت اًمتل ُدًمٙم٧م إرض هبا٤م ىمباؾ حلٔما٤مت ًمٙمال ٓ
أوىمظ أطمدا-
ضمٚمس٧م أُم٤مم قمٛمل أٟمٔمر إًمٞمف سمتٗمٙمّر قمٛمٞمؼ ,ومساٛمٕم٧م صاقت طماذاء
ي٘مرع إرض أصمٜم٤مء اعمٌم ,ومتح اًمب٤مب ودظمؾ رضمؾ ىمروي حيٛمؾ سمٞماده شم٘مريار ًا
يبدو أٟمف ُمـ ـمبٞم٥م اعمريض ,ىمذمل اًمسالم ٟمحقي سمّمقت هٚمجؾ ,هزّ أريم٤من
اًمّمٛم٧م ذم اًمٖمروم٦م ,واؾمتٗم٤مق أطمد اعمرىض قمغم إصمره -شمقضمف ٟمحق اًمراىمد اًماذي
شمٗمّمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ؾمت٤مرة واطمدة ,ضمٚمس ضمٜمبف وىم٤مل سمّمقت سم٤مئع هم٤مز" :ظما٤مل
قمٛماؽ ,ؿماقن وضاع
ظم٤مل" -وم٤مؾمتٞم٘مظ اعماريض صماؿ ىما٤مل" :اسمِماار يا٤م سمٕماد ّ
أ ّوم٤مدي"؟ -وم٠مضم٤مسمف أن ىمٚمبف هٝمد ًمٚمٖم٤مي٦م ,وأٟمف يٕمٛمؾ سمٜمسب٦م أرسمٕملم سم٤معم٤مئ٦م وم٘ماط-
صمؿ ىمرأ قمٚمٞمف شمٕمٚمٞمامت اًمٓمبٞم٥م ,و ىم٤مئٛم٦م سم٤مٕـمٕمٛم٦م اعمٛمٜمققم٦م وهل :حلقم اًمٖمٜمؿ,
اهلبٞمط ,اًمدهقن ,ويمؾ إيمالت اًمدؾمٛم٦م ,وأن قمٚمٞمف ُمـ أن ومّم٤مقمد ًا شمٜما٤مول
إـمٕمٛم٦م اعمسٚمقىم٦م وم٘مط -ؿمٝمؼ اعمريض صماؿ ـمارد اعمراوماؼ وسمّماؼ ذم وضمٝماف,
وًمٕمـ أسم٤مه وأُمف ىم٤مئال ًمف أن يٜم٘مع اًمت٘مرير ويِمارب ُما٤مءه ,وأن اًمٓمبٞما٥م اًماذي
أقمدّ ه قم٘مٚمف ذم ُم١مظمرشمف سمدون ّ
ؿمؽ ,وأىمسؿ أٟمف وماقر ظمروضماف ُماـ اعمستِماٗمك
سمخػم وؾمالُم٦م ؾمٞم٠ميمؾ " ىمقزي" ًمقطمده -.
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قمؿ ظمالهل٤م اهلدوء ذم اًمٖمروم٦م ,وأٟما٤م أمهاس سم٠مدقمٞما٦م
ُمرت ّ
مخس دىم٤مئؼ ّ
ىمرب

ير قمٛمل -ومج٠مة شمس ّٚمٚم٧م اُمرأة ُمسٜم٦م إمم اًمرده٦م ختٗمل ؿماٞمئ ً٤م ُما٤م اا٧م

قمب٤مءهت٤م ,صمؿ اظمتٗم٧م ظمٚمػ ؾمت٤مرة ُمريْمٝم٤م اًمذي يرىمد ذم اجلٝم٦م إظمارى ُماـ
ومقىمٗما٧م
اًمرده٦م -أضمراس اًمٗمْمقل اهتازت ُما٤م أن رأهتا٤م قماغم هٞمئتٝما٤م هاذه,
ُ
شمسٛمرت ىمرب اًمست٤مرة طمٞمٜمام ؾمٛمٕمتٝم٤م شم٘مقل ًمف
و ت دم٤مهٝمام يم٢مٟمس٤من ُُم ّٜمقمّ ,
سمّمقت أىمرب إمم اهلٛمس سم٠م ٤م ضمٚمب٧م ًمف ىمٓمٕم٦م ىمٞمٛمر ًمٞمدهـ هبا٤م "زردوُماف",
واٟم٘ماض قماكم اًم٘مٞمٛمار ,وصاقت ُمْماٖمف اًمِمااره أي٘ماظ
وم٤مٟمتٗمض ُمـ ُمٙم٤مٟماف
ّ
اًمقطمقش ذم ُمٕمديت اخل٤موي٦م -صمؿ ىم٤مًم٧م ُمقدقم٦م سم٠م ٤م ؾمتٕمقد إًمٞمف سمٕمد ؾم٤مقم٦م سمٕمد
أن شمٙمٛمؾ سمٕمض إقمامل ذم اًمبٞم٧م ,وأن اعمٛمرض اعمس١مول قمـ اًمزي٤مرات اسماـ
طمالل ,وىمد أقمٓم٤مه٤م زي٤مرة ه٤مٟمٞم٦م٤ ٕ ,م زسمقٟم٦م ضمٞمدة-
شمقىمػ ٟم٘مٞمؼ أطمد إضمٝمزة ومج٠مة ومٝمرقم٧م إمم اعمٛمرض اعمسا١مول قماـ
اًمرده٦م ذم اًمٖمروم٦م اعمج٤مورة ,اًمذي يم٤من دُمٞمؿ اًمقضمف ىمباٞمح اًمّماقت _ وإين ٓ
اٟمت٘مص ُمٜمف ُمٕم٤مذ اً .مٙمٜمل أصٗمف سم٠مُم٤مٟم٦م ُمٓمٚم٘م٦م_ ومٝمق أؿمبف سمتقومٞماؼ اًمادىمـ إمم
طمد يمبػم -رُمك ُمبسؿ اًمِمٞمِم٦م ضم٤مٟمب ً٤م ,متٓمك صمؿ شمث٤مءب وؾما٤مر سمخٓماك ُمتث٤مىمٚما٦م
أُم٤مُمل ,وشمقضمف ٟمحق اًمرسير رىمؿ اصمٜملم ومقضمد اعمريض ىمد شمقرم سمجرقما٦م زائادة
ُمـ اًم٘مٞمٛمر .رمحف ا .وأطمسـ ُمثقاه -همٓمك وضمٝمف وشم٘مدم ٟمحق قمٛمال ًمٞمٕمٓمٞماف
طم٘مٜم٦م ,وومج٠مة ّ
رن ه٤مشمٗمف اًمِمخيص سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛما٦م (وضما٤مءت ؾماٙمرة اعماقت
سم٤محلؼ) ومٗم٤مق قمٛمل ُمـ همٞمبقسمتف ,واٟمتٗمض ُمـ
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ياره ,ومارأى اعمٛمارض وهاق

يٛمْمغ اًمٕمٚمٙم٦م ,ومتٕم٤ممم ساظمف وهق ي٘مقل :اهمرب قمٜمل ي٤م ُمٚمٕمقن ي٤م قمدو ا,.
إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم --إسمٚمٞمسً ,مـ أطمٞمد قمـ اإلؾماالم -صماؿ اٟمتّماب٧م ؾماب٤مسمتف وهاق
يردمػٟ ,مٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سمّمقت ُمتحنمج وهق يزدرد ري٘مف اجل٤ممل صمؿ وم٘ماد
وقمٞمف وقم٤مد إمم همٞمبقسمتف سمسالم -قمٜمده٤م اٟمٗمجر اعمٛمرض ض٤مطمٙم ً٤م صمؿ أضم٤مب قمغم
ه٤مشمٗمف ىم٤مئال سمتٛم ّٞمع" :هٚمق طمٞم٤ميت"-
***

(ً )0مقؾمٞمٗمر :اسمٚمٞمس

61

مسرت فاحتة
ًمتقه ُمقضم٦م
"أسمق اًمتٞمنمت إزرق" ىم٤مهل٤م سمّمقت ُمبحقح ,يم٠مٟمف أ ك ّ
اًمتٗم٧م ومقضمدت رضم ً
ال مخسٞمٜمٞم ً٤م سمِمارشمُف هم٤مرىما٦م ذم اًمتج٤مقمٞماد ,ذا
ؾمٕم٤مل ُمزُمٜم٦م-
ّ
حلٞم٦م سمٞمْم٤مء ظمٗمٞمٗم٦م ,يْمع ومقق رأؾمف (قمرق چلم) ًمقٟمف أظمرض ,شماداقم٥م ياده
ًمساٛمؽ اًمٜمٔما٤مرة ,يٗماتش ذم هٛمققما٦م ُماـ
ُمسبح٦م ,قمٞمٜم٤مه شمبدوان ُمِماقهتلم ُ
ٓومت٤مت اعمقشمك ذم ُمٜمٓم٘م٦م شم٘ما٤مـمع اًمٜمبال ياقٟمس(ع) -ىما٤مل زم سمٕمادُم٤م ُٓمسا٧م
أٟمٗم٤مؾمف احل٤مرة وضمٝمل حمدصم٦م ؾمح٤مسم٦م سمخ٤مر طم٤موًم٧م ي٤مئس ً٤م ا٤مؿماٞمٝم٤مُ :سمٜمال ,هاؾ
ُمـ اعمٛمٙمـ أن شم٘مرأ زم هذه اًمالومتا٦م؟ ٕين ٓ أضمٞماد اًم٘ماراءة -وأؿما٤مر سمٞماده إمم
ٓومت٦م سمدت زم ضمديدة (شمٜمٕمك قمِمػمة ومالن وم٘مٞمده٤م وماالن اًمٗماالين إصمار ُمارض
قمْم٤مل وؾمت٘م٤مم اًمٗم٤ما٦م ذم ُمٜمزًمف ذم طمل اًمّمديؼ ىمرب ضم٤مُمع صاٚم٦م إرطما٤مم
إٟم٤م  .وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن) ىمرأهتا٤م ًماف وم٤مٟمٗمرضما٧م زاويا٦م ومٛماف سم٤مسمتسا٤مُم٦م ًمئٞمٛما٦م
ورطمؾ-
(يٜم٘مر ًمق يٜمٓمح او وـمٜمل ام ُمقًمدة) ,ؿماٞمٗمرات يساتٕمٛمٚمٝم٤م(اًمٕمٔم٤مُم٦م)
ُمرشم٤مدو ه٤مًمس اًمٕمزاء ظمالل طمديثٝمؿ ُمع سمٕمْمٝمؿ ,ؾمٞمام قمغم اهل٤مشمػ ,ومجٞمٕمٝم٤م
شمدل قمغم اًمٓمٕم٤مم ,وم٤مًمذي يٜمٓمح او اًمقـمٜمل يرُماز إمم اًمٚمحاؿ إمحار ,واًماذي
يٜم٘مر او اعمقًمدة يرُمز ًمٚمدضم٤مج ,وُم١مظمر ًا ُأضٞمػ ُمّمٓمٚمح ضمديد وهق اعمسدس
واًمذي يرُمز ٕومخ٤مذ اًمدضم٤مج ,طمسبام أظمؼمين سمف صادي٘مل ظم٤مًماد قمٜمادُم٤م يمٜما٤م
يقُم ً٤م ذم هٚمس قمزاء ومهٛم٧م سم٤مًمرطمٞمؾ ومِماد ذراقمال ه٤مُمسا ً٤م ذم ُأذين" :وياـ
ـم٤مًمع طمٔمل وأيمق وـمٜمل" -وومؽ زم سم٘مٞم٦م اًمرُمقز-
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اعمقت طمؼ ,ىم٤مهل٤م سمحزن ضم٤مري أسمق وؾم٤مم سمٕمدُم٤م شمٕم٤ممم ساخ ٟمس٤مء ذم
اعمسـ ويدقمك طمجال ايمِماـ طمسابام
ظمر اًمِم٤مرع ,أدريم٧م سمٕمده٤م أن اًمرضمؾ
ّ
يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ؿمب٤مب اعمٜمٓم٘م٦م ىمد شماقرم -وم٘ماد يما٤من اعمرطماقم جيٚماس قماغم يمارد
يمٝمرسم٤مئل ُمتحرك ,وىمد اقمت٤مد ادهيؿ ُم٤مزطم ً٤م سم٠مٟماف يساتٓمٞمع أن يساب٘مٝمؿ وهاؿ
قمغم دراضم٤مهتؿ اًمٜم٤مري٦م (اًمبٓمح) ,وُمـ هٜم٤م ايمتس٥م هذا اًمٚم٘م٥م-
شمقاومد اعمٕمزون سمٕمد ؾم٤مقم٤مت ُمـ دومـ اعمٞم٧م ,وصدُم٧م قمٜمادُم٤م رأيا٧م
ذم ـمٚمٞمٕمتٝمؿ اًمِمخص قمٞمٜمف اًمذي ًم٘مٞمتف ذم شم٘م٤مـمع اًمٜمبال ياقٟمس ,صا٤مح أطماد
اًمِمب٤مب ظمٚمٗمل ُمساتٖمرسم ً٤م" :ول ول ُمساؽم وم٤ماا٦م ضما٤م" -ضمٚماس أُما٤مم إظماقة
اًمٗم٘مٞمد ,سمدت ُمالحمف يم٠مٟمف هما٤مرق ذم ىما٤مع احلازن ,شمٓم ّٚماع إمم احلا٤مرضيـ ُماـ
ظمٚمػ اًمدُمقع وىم٤مل :اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ-
شمٙمرر اعمِمٝمد صمالصم٦م أي٤مم سمقضمب٤مهت٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م (وـمٜملُ ,مقًمدة أو طمتك
يٗمرق سملم اًمقضمب٤مت إـمالىم ً٤م -اعم٘مٞمٛماقن قماغم شم٘ماديؿ
ُمسدس) وم٤معمسؽم وم٤ما٦م ٓ ّ
اًمقضمب٤مت يمٛمقفمٗمل اًمبٜمقك يٛمسٙمقن اًمٜم٘مقد وٓ يٛمتٚمٙمق ا٤م ,وًمساقء طمٔمال
يمٜم٧م ُمٜمٝمؿً -مٙمـ طمْمقره اًمٞمقُمل اؾمتٗمزين ,وم٘مٚم٧م ذم ىمرارة ٟمٗمز وأٟم٤م أقمادل
ُمـ هٞمئتل وىمد اظمتٛمرت ذم ذهٜمل ومٙمرة :ؾما٠مٟم٤مل ُمٜماؽ اًمٞماقم يمقٟماف اًمث٤مًما٨م
وإظمػم-
شمسٚمٚم٧م داظمؾ اخلٞمٛم٦م قمٜمد طمٚمقل وىما٧م اًمٕمِما٤مء ذم اعمجٚماس ويما٤من
اٟمٖمرؾم٧م أُم٤مُمف و اعمٜمسػ ؿما٤مهد قمٚمٞمٜما٤م ,صمالصما٦م أرهمٗما٦م ويمقُما٦م رز
(ُمقًمدة),
ُ
ودضم٤مضم٦م ُمستٚم٘مٞم٦م قمغم فمٝمره٤م ,ؾمدد ٟمحقي ٟمٔمرة ُمتٗمحّما ً٤م ؿماٝمٞمتل ًمٚمٓمٕما٤مم
ًمٞمٕمدّ ٟمٗمسف قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م ,أوؿمٙم٧م اعمٜم٤مزًم٦م قمغم آٟمتٝم٤مء ,وطمٞمٜمام وضٕم٧م يدي

63

قمغم ىمٓمٕم٦م ٟم٤مضمٞم٦م ُمـ صدر اًمدضم٤مضم٦م اًمتل أضمٝمزٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مء صقت ُمـ ا٧م
أرضاؾمف ىم٤مئال :أشمريمٝم٤م أشمريمٝم٤م -مل اؾمتج٥م ًمٙمالُمف ومخٓمٗمٝم٤م ُمـ ا٧م ىمبْماتل
سمخٗم٦م ًمص ,ومحدصم٧م سمٞمٜمٜما٤م ُمِما٤مطمٜم٤مت صا٤مُمت٦م وُمِما٤مضمرات أصمػميا٦م دون أي
يمٚمٛم٦م ,وىمد سمدا آٟمتّم٤مر واضح ً٤م قماغم وضمٝمافٟ -مٗماض طم ّبا٤مت إرز اًمٕم٤مًم٘ما٦م
سمٞمديف وُمسح ؿمقارسمف وُم٣م ُمـ أُم٤مُمل-
طم ّٚم٘م٧م يمٗم٤مه قم٤مًمٞم ً٤م :اًمٚمٝمؿ ارمحف ,اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف ,اًمٚمٝمؿ اؾمٙمٜمف ومساٞمح
ضمٜم٤مشمؽ -ىم٤مهل٤م ُمسؽم وم٤ما٦م سمّمقت ُمتحنمج ُمتخقم ُمـ اًمٓمٕم٤مم ,وأٟم٤م أضمٚماس
إزم ىما٤مئ ً
ىمرسمف ,ؾمٙم٧م ىمٚمٞم ً
الُ :ما٤م اؾماؿ اعمتاقرم؟ -وم٘مٚما٧م سمخبا٨م:
ال صمؿ اًمتٗم٧م ّ
"طمجل ايمِمـ" -ردده٤م ُمارشملم صماؿ ؾما٠مًمٜمل يمٛماـ ؾما٤موره ؿماؽ :هاؾ هاذا
اؾمٛمف؟ -أضمبتف سمث٘م٦مٟ :مٕمؿ ومٝمؿ ًمٞمسقا قمرب اًم٘مقُمٞما٦م -قمٜماده٤م شم٠ميماد وشمباددت
ٍ
قما٤مل" :وا .يما٤من
ؿمٙمقيمف ,اٟمتّم٥م ُمـ ُمٙم٤مٟمف وىما٤مل أُما٤مم اجلٛمٞماع سمّماقت
طمجل ايمِمـ ُمثؾ أظمقي٦م ,ا .يرمحؽ ي٤مهم٤مزم" -اؾمتِم٤مط إظمقشمف همْمب ً٤م وصما٤مروا
قمٚمٞمف-
اعمٙم٤من :اعمستِمٗمك اجلٛمٝمقري
اًمِمٕمب٦م :اًمٕمٔم٤مم واًمٙمسقر
اًمرده٦م :اًمّم٤مسمقٟمجل-
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أٟم٤م واًمٙمالب اًمس٤مئب٦م واًمس٤مقم٦م اًمس٤مدؾما٦م واًمٜمّماػ صاب٤مطم ً٤م ؿما٤مهدة

قمٚمٞمٜم٤م ,ويمام هق ُمٕمٚمقم ًمدى اجلٛمٞمع أن اعمديٜم٦م ىمبؾ  4102يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش طم٤مًما٦م
ُمـ اًمٗمقىض قمغم يم٤موم٦م إصٕمدة ,طمٞمٜمٝما٤م يما٤من قمٚمٞماؽ اخلاروج ُمبٙمار ًا ضماد ًا
ًمٚمقصقل إمم قمٛمٚمؽ ذم اًمقىم٧م اعمحدد ,وم٤مجلساقر شمُٗماتح وشمُٖمٚماؼ سمروما٦م قمالم,
وـمرق ُمٖمٚم٘م٦م وأظمرى ُمٜمسٞم٦م وسمالم هاذا وذاك ُماقاـمـ ًمسا٤من طم٤مًماف ي٘ماقل:
"ُم٤مشمٜمٗمٕمؽ همػم رضمٚمٞمؽ" -هاذا ذم طما٤مل يما٤من ُمساٛمقطم ً٤م اؾماتخداُمٝم٤م ,ومٗمال
سمٕمض إطمٞم٤من يٙمقن ممٜمققم ً٤م أيْم ً٤م-
يم٤من ُمتٙمئ ً٤م قمغم اًمسٞم٤مرة اًمٕمسٙمري٦م ,وومػموز شمٖمٜملُ" :مرُمار زُما٤مين يا٤م
زُم٤مين ُمرُمر" -واضٕم ً٤م ذم ومٛمف ٟمّماػ ؾماٞمٙم٤مرة ,ويٜمٗما٨م دظم٤م ا٤م إمم إقماغم,
إزم سمسب٤مسمتفَ :
إزم ُمـ ظمٚمػ ٟمٔم٤مرشمف اًمسقداء واًمتل سم٤مًمٙم٤مد ُيرى
شمٕم٤ملٟ -مٔمر ّ
أؿم٤مر ّ
ومٞمٝم٤م ظمّمقص ً٤م وأن اًمٓم٘مس يم٤من هم٤مئ ًام ,وأـمٚمؼ ؾم١ماًمفُ" :مـ ويـ ضمٞم٧م وويـ
رايح"؟ -وم٘مٚم٧مُ :مـ اًمبٞم٧م إمم اًمدوامُ -م٤م اؾمٛمؽ؟ ىم٤مهل٤م وهق يادظمؾ إصابٕمف
ذم أٟمٗمف ,أضمبتف :حمٛماد -ىما٤مل" :أٟما٧م ُما٤ميمق هماػمك اٟما٧م ُمٓمٚماقب" -وم٘مٚما٧م
ض٤مطمٙم ً٤م :ومٕما ً
ال أٟما٤م ُمٓمٚماقب "صماالث أوراق" -أي صمالصمٛمئا٦م دوٓر ,قمٜماده٤م
اؾمتِما٤مط ُمٜمال همْماب ً٤م وىما٤مل" :اطمجال قمادل ٓ أظمٚمٞماؽ سما٤مهلٛمر" -قمٜمااده٤م
ازدردت ري٘مل ٕين أطمسس٧م أن اعمقضقع سمادا ضمادي ً٤م ,أؿما٤مح سمقضمٝماف قمٜمال
ًمٞمٚمٛمح ؾمٞم٤مرة (مهر) ىم٤مدُما٦م وماريمض ووضاع رأؾماف داظماؾ ظمقذشماف وصا٤مح
ٟمحقي" :روح سمرسقم٦م روح ,ؾمقي٧م سمٞمؽ يم٤مُمػما ظمٗمٞم٦م"-.
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احل٤مدي٦م قمنمة صب٤مطم ً٤م ,ذم هذا اًمقىم٧م شمتحقل اًمادوائر احلٙمقُمٞما٦م إمم
ُمٓم٤مقمؿ وشمبدأ اًمروائح سم٤مًمترسب ُمـ إىمس٤مم ًمتٛمد اعمبٜمك ,وًمٞمٙمـ ا .ذم قمقن
اعمقاـمـ اجل٤مئع اًمذي يٜمتٔمر ظمٚمػ اًمِمب٤مك إمم طملم اٟمتٝم٤مء اعمقفمػ ُمـ اًمٖماداء
وُمـ ًمٕمؼ إص٤مسمع وذب اًمِم٤مي وشمدظملم ؾمٞمٙم٤مرة-
ه٤مشمػ ُمـ أطمد أصدىم٤مئل ىم٤مل زم :إٟما٤م ٟمٜمتٔمارك ىمارب سما٤مب اًمادائرة,
اٟمزل ومِم٤مرع طمٚم٥م ذم اٟمتٔم٤مرٟما٤م ًمتٜما٤مول اًمٖماداء ٓ -أدري عما٤مذا حيباذون هاذا
اعمٙم٤من سم٤مًمذات(-.طمبٞم٥م أُمؽ ُم٤م شم٘مبؾ ُمـ اطم٤مچٞمؽ --روطمل ُمٕمٚمگا٦م سمٞماؽ)
يم٤مٟم٧م شمّمدح ذم ؿم٤مرع طمٚم٥م سمٕمد أن وضع أطمد أصاح٤مب اعمحاالت ُمٙماؼم ًا
ًمٚمّمقت قمغم اًمرصٞمػ ًمٞمسٛمع ذوىمف اجلٛمٞمع ,قمٜمده٤م اٟمت٤مسمٜمل ؿمإمقر همريا٥م,
وم٠مٟم٤م ذم ؿم٤مرع طمٚم٥م وؾمٕمد احلكم يٖمٜملُ -.مدٟما٤م يمروؿماٜم٤م ,سم٤مًمٗمالوماؾ ـمبٕما ً٤م,
وضمٚمسٜم٤م ذم أطمد اعم٘م٤مهل ًمِمارب اًمِم٤مي ,واحلدي٨م يدور طمقل اًمقضع اًمذي
يٕماض قماغم
ًم٧م إًمٞمف اعمديٜم٦م ,اٟمٓمٚم٘م٧م طمرسة ُمـ أطمد أصح٤ميب ًمٞم٘ماقل وهاق ّ
أص٤مسمٕمف" :أووومل سمس ًمق أُمسؽ ه٤معمديٜما٦م" -ؾما٠مًمتف وأٟما٤م أٟم٤موًماف ؾماٞمٙم٤مرة:
وُم٤مذا ؾمتٗمٕمؾ؟ -ىم٤مل :أول رء أىمقم سمف هاق ومّماؾ مجٞماع اعماقفمٗملم وشمٕمٞمالم
ُمقفمٗملم ظمريـ -ارشمسؿ اًمتٕمج٥م قمغم وضمقهٜم٤م ومٖمٛمز ًمٜما٤م ىما٤مئ ً
ال ٓ" :ختا٤مومقن
اٟمتق ُم٤م اسمٓمٚمٙمؿ" -صمؿ أيمٛماؾ طمديثاف ىما٤مئ ً
ال :أىماقم سمبٜما٤مء اًمٕماامرات وإسماراج
واعمالقم٥م -قمٜمده٤م شمراءت أُم٤مُمل إطمادى اًمٜم٤مئبا٤مت ذم هٚماس اًمٜماقاب طمٞماٜمام
ؾماا٠مًمتٝم٤م اعمذيٕماا٦مُ :ماا٤م هااق ُمِماااروقمؽ اعمساات٘مبكم إذا أطماارزشمؿ ٟمج٤مطماا ً٤م ذم
ؾمٙم٧م صماؿ ىما٤مل
آٟمتخ٤مسم٤مت؟ -ومر ّدت سم٤مظمتّم٤مر :ؾمقمل أضمٕمؾ اعمقصؾ ديب-
َ
وهق يٜمٔمر إمم سمٞمقشم٤مت اعمٙم٤من :أقمٞمد اعمجد إمم ؿما٤مرع طمٚما٥م ,ومٛماـ هٜما٤م يبادأ
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اًمتٖمٞمػم -صمؿ أردمل ىم٤مئال :ؾم٠مٟمح٧م متث٤مًٓ ًمسٞمدة هذا اعمٙم٤من "صبٞمح٦م ؾمقپار"؛
ٕٟمف يم٤من هل٤م ومْمؾ قمغم يمثػم ُمـ اعمس١موًملم اًمس٤مسم٘ملم أو رسمام يم٤مٟم٧م شمٚمٝمٞمٝمؿ قمـ
ىم٦م أُمقال اًمِمإم٥م ٓ -.أرياد أن أفمٚمٛماف ومارسمام ُمِمااروقمف ظماػمي ويرياد
اًمٜمٝمقض سمقاىمع اعمديٜم٦م -أ ٞمٜم٤م احلدي٨م وأسمق ظم٤مًمد ُما٤مزال يالطم٘مٜما٤م سمّماقشمف ذم
ُمٙم٤من اٞمٓمف اًمِمبٝم٤مت وشمسٙمٜمف أرواح يمتَبا٧م شم٤مرخيٝما٤م إؾماقد قمٚمٜما ً٤م وسمٕمٚماؿ
اجلٛمٞمع ,وم٠مٟم٤م أطمؽمُمٝم٤م أيمثر ُمـ أوًمئؽ اًمذيـ ي٘مقُمقن سماام هاق أؾماقء و وماقق
رؤوؾمٝمؿ قمب٤مرة (هذا ُمـ ومْمؾ ريب) -.
***
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ىمٚم٧م ًماف ظماؼم ًا ُمٗما٤مده أن ُ %11ماـ إـمٗما٤مل اًمٜما٤مزطملم اًمساقريلم

شمؽماوح أقمامرهؿ سملم اًمث٤مًمثا٦م واًمراسمٕما٦م ,أي سمٕماد ٟمازوطمٝمؿ ُماـ سمٚمادهؿ قما٤مم
اقل ذم ىمٓمٕماا٦م أرض ُم١مصمثاا٦م
شمٜمحااك سمٕمٞماادا قمٜماالً ,مٞمتبا ّ
 -4100وأٟماا٤م أٟم٤مىمِمااف ّ
سم٤مًمٜمٗم٤مي٤مت وصقت اًمزضم٤مج يتٝمِمؿ ا٧م ىمدُمٞمف سمٕمد أن قمجز قماـ إجيا٤مد دورة
ُمٞم٤مه ص٤محل٦م ًمالؾمتخدام اًمبنمي ,وىمػ ا٧م قمب٤مرة (يمٚم٥م اسماـ يمٚما٥م اًماذي
يبقل هٜم٤م) سم٤مًمٓمبع هذه اجلٛمٚم٦م ظمْمٕم٧م ًمٕمٛمٚمٞم٦م دمٛمٞمؾ ًمتبادو سمريئا٦م يماام هال
أن سمٕمدُم٤م يم٤مٟم٧م ُمزريمِم٦م سمٛمّمٓمٚمح٤مت ؿم٤مرع طمٚما٥مّ -.
قم٘ما٥م قماغم اخلاؼم
ُمٝمٛمتف سمّمقت ُمت٘مٓمع ُمؽماخٍ  :أيٕم٘مؾ هاذا -.وقمالُما٤مت اًمتٕمجا٥م
وهق يٜمٝمل ّ
شمتسٚمؼ وضمٝمف ,صمؿ أشمبع ىم٤مئ ً
الُ :م٤م هذا اًمتخٚمػ وُم٤م ذٟما٥م ها١مٓء إـمٗما٤مل أن
يقًمدوا ذم ظمٞمامت وأن يٕم٤مٟمقا اًمقيالت -.صمؿ اٞماز ًمٚماقـمـ ىما٤مئ ً
ال :اًمٕمراىمٞماقن
اعمٝمجرون أومْمؾ ُمـ همػمهؿ ذم هٙمذا أُماقر وأيمثار وقمٞما ً٤م -اطمات٩م اًمٓمٕما٤مم ذم
ُمٕمديت ويم٤مد يثقر ُمـ ؾمخ٤موم٦م يمالُمف ,ودقمتف وأٟما٤م أشماذيمر ُما٤م طمادث زم ىمباؾ
مخس٦م أي٤مم-
قماكم
ٟم٤موًمٜمل اًمس ّٞمد يمام يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف ذم اعمٜمٓم٘م٦م سمٓم٤مىم٦م اًمادقمقة
ّ
َ
وأًماح ّ
سم٤محلْمقر ,سمؾ وأىمسؿ أيْم ً٤م وىمبٚمٜمل ورضب يمتٗمال سمٙمتٗماف واسمتساؿ ورائحا٦م
(اعمسؽ) اإلؾمالُمل اطمتٚم٧م ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م( -يترشف الاقد (جمول محةد الييةداوي)
بةدعوتؽم حلضةةور هػةةل زفةاف ابـةةه (فقمةةل) املؼةام يف مدرسةةة احلةةدباا
الـؿوذجقة ،وذلك يف الااعة اخلاماة عرص ًا ،وبحضةوركم تةتم األفةرا ).
ىمٓمب٧م ضمبٞمٜمل وُمٓمٓم٧م ؿمٗمتل يمٖمقريال ُمٜمدهِم ً٤م ُما٤م أن أدريما٧م أن اًمٕماريس
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ومٞمّمؾ هق ذًمؽ اًمِم٤مب اًمذي مل يٙمٛمؾ قم٤مُمف اًمسا٤مدس قمِماارة واعمٝمجار ُماـ
ُمديٜم٦م اًمرُم٤مدي ,واًمذي يسٙمـ هق وقم٤مئٚمتاف ُماع سمٕماض اًمٕما٤مئالت إظمارى
اعمٝمجرة ُمدرؾم٦م همػم ُمٙمتٛمٚم٦م ,يبٞمع طم٥م قمبا٤مد اًمِماٛمس ,جياقد قمٚمٞماف سمٕماض
اًمٜم٤مس سمام يٛمٚمٙمقن ُمـ ُم٤مل أو ُم٤م يٗمٞمض قمٜمٝمؿ ُمـ طم٤مضمٞم٤مت -سمٞمٜمام يمٜم٧م أمتاتؿ
ُمع ٟمٗمز ضم٤مء صقت رضمؾ ُمسـ ُمـ ظمٚمٗمل يٛمسؽ سمٞمده سمٓم٤مىم٦م اًمدقمقة أيْما ً٤م
ىم٤مئ ً
ال" :اسمٜمل اًمِمٖمٚم٦م ص٤ميرة ومٞمٓمل" -صمؿ ُم٣م-
ؾمؽمة سمٞمْم٤مء ُمع سمٜمٓم٤مل أسمٞمض أيْم ً٤م وىمٛماٞمص سمٜمٗمساجل يتادمم ومقىماف
رسمٓم٦م قمٜمؼ ؾمقداء ,وىمدُم٤مه حمِمقرشم٤من داظمؾ شمراٟمِمقز ( )Nikeأسمٞمض ي٘مٓمٕماف
ٍ
ُمتس٤مو قماغم أـماالل
إؾمقد سمخٓمقط ُمتقازي٦م ,وقمٚمب٦م ضمؾ ُمقزقم٦م سمِمٙمؾ همػم
ؿمٕمره اعمٜمتنم هٜم٤م وهٜم٤مك ,وظمٜمٍم ُمٖمٛمس سم٤محلٜم٤مء اتْمٜمٝم٤م ورىما٦م ٟم٘مديا٦م ُماـ
ومئ٦م مخس٦م وقمنميـ أًمػ ديٜما٤مر جي٤مهاد ًمٙمال يرهيا٤م ًمٚمجٛمٞماع -ضمٚمسا٧م وأٟما٤م
أشمٗمحّمف ومروماع ياده وطمٞما٤مين" :ا .سما٤مخلػم" -وم٠مضمبتاف سمٛمثٚمٝما٤م ُمْماٞمٗم ً٤م إًمٞمٝما٤م
"أهم٤ميت" -يما٤من احلٗماؾ ذم ىم٤مقما٦م اضماتامع أسما٤مء ذم اعمدرؾما٦م ,يٜمٝمٛمار صاقت
اعمسجؾ هبدوء ,ضمٝمدت ٟمٗمز ًمٚمتٕمرمل قماغم إهمٜمٞما٦م ومٙم٤مٟما٧م (سمٓما٦م ورايمبا٦م
ىمدُمل رهم ًام قمٜمل اٟمّمٞم٤مقم ً٤م ًمدهمٜمٞم٦م ومٜمٝمارهتام وًمٗمٗما٧م إطمادامه٤م
سمٓم٦م) ,وم٤مهتزت
ّ
قمغم إظمرى و طم٧م ُمع ٟمٗمز أرؾمؿ حلٗمٚما٦م زوما٤مذم ؾماٞمٜم٤مريق ظم٤مصا ً٤م هبا٤م,
شمتّمدره٤م ُمقؾمٞم٘مك اًمداٟمقب إزرق ورىمّم٤مت اًمت٤مٟمٖمق واًمٗم٤مًمس وأٟم٤م أُمسؽ
سمٞمد أُمػميت ٟمتاميؾ قمغم أٟمٖم٤مم اعمقؾمٞم٘مك-
(ؿمااگؾ ُٕماال ُمااـ أروح اٟمٙمس اارت اًمِمٞمِماا٦م) صاإم٘مٜمل صااقهت٤م
اإلٟمٗمج٤مري اًمزًمزازم اعمدُمر ,إ ا٤م اًمساٞمدة اًمٕمٜمٞمٗما٦م اعمّما٤مرقم٦م ؾما٤مضمدة قمبٞماد,
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ىمسٛمتٜمل ٟمّمٗملم أٟم٤م وطمٚمٛمل اًمذي هرع ياريمض قماغم أرسمٕما٦م أـمارامل سمٕمادُم٤م
اًمتٗم٧م ٟمحقي وومم ه٤مرسم ً٤م -صم٤مر مجٞمع ُماـ ذم اًم٘م٤مقما٦م ُماـ اًمِماب٤مب وإـمٗما٤مل
وطمتك اًمٙمب٤مر ويم٠من مجر ًا ا٧م أىمداُمٝمؿ ,سمٞمٜمام سم٘مٞم٧م أٟم٤م ضم٤مًمسا ً٤م أصاٗمؼ وأوزّ ع
وزضما٧م يب وؾماط
اسمتس٤مُم٤مت ,وم٠مطمسس٧م سمٞماد شمساحبٜمل يمٛماـ يٜم٘ماذ همري٘ما ً٤م ّ
اعمٕمريم٦م-
دظمؾ اعمحتٗمٚمقن اًمّمػ اًمث٤مين (ب) طمٞم٨م شمسٙمـ اًمٕماروس وأهٚمٝما٤م
ويت٘مدُمٝمؿ اًمٕمريس ًمٞم٠مظمذ قمروؾمف إمم اًمّمػ اًمث٤مًما٨م(أ) شمساب٘مٝمؿ أصاقات
اعمحتٗمٚملم وهل شمٚمٕمٚمع سم٠مهمٜمٞم٦م (ه٤مي اًمراده٤م وه٤مي اًمتٛمٜم٤مها٤م) وؾماط زهم٤مرياد
وطمٚمقى أُمٓمرت ومقىمٜم٤م-

ت سمبطء ظمٚمٗمٝمؿ ومجا٤مء صاقت إطماداهـ شم٘ماقل

ًمرومٞم٘متٝم٤م :إذا مل أيماـ خمٓمئا٦م ومِمإمر اًمٕماروس ُمبا٤مًمغ ذم صاٗم٤مره -ومْماحٙم٧م
اىمؽمسم٧م ُمٜمٝما٤م ىم٤مئٚما٦م
إظمرى ىم٤مئٚم٦م :هذا صبغ حمكم ,وم٠مٟم٤م ـمٚمٞم٧م ؿمٕمره٤م سمف -صمؿ
ْ
ً
ُمتبٕم٦م اًم٘ماقل" :ظمبّماقٟم٤م
سمّمقت يٛمٚم١مه اًمٗمخر" :صبٖم٧م ؿمٕمره٤م سم٤مًمت٤مي٧م"-
سمجقيؾ أم ال ام يب د خ ؿمسقي حلٔمل"-.
قمدد إـمٗم٤مل يٗمقق قمدد اًمٙمبا٤مر سمٛمارة وٟمّماػ اعمارة يٜمتِماارون ذم
أرضم٤مء اعمدرؾم٦م طمتك شمٙم٤مد شمِمٕمر أٟمؽ ذم دوام رؾمٛمل ,أٟمقمل ُمّم٤مسم٦م سم٢مؾمٝم٤مل,
ٍ
سمٛمخ٤مط ؾماس أطما٤مل اًم٘ماامش إمم ُما٤م يِمابف اًماقرق اعم٘ماقى,
أيمامم شمٚمٓمخ٧م
اًم٘مٛماؾ,
وطمٚمقى شمسٞمؾ ُمـ سملم أص٤مسمٕمٝمؿ وذسما٤مب ٓ يْما٤مهٞمف ذم اًمٙمثارة إٓ ّ
طمقل إول أومقاهٝمؿ وقمٞمق ؿ إمم ُمٜمتجٕم٤مت طمتك أطمسس٧م ًمقهٚما٦م أن
وىمد ّ
اًمذسم٤مب حيتٗمؾ ُمٕمٜم٤م سمؾ هق أول اعمدقمقيـ أيْم٤م وىمد أىمٞمؿ احلٗمؾ قمغم ذومف-
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ؾم٘مٓم٧م اًمِمٛمس ذم ضمقمل اعمسا٤مء وطماؾ وىما٧م اًمٕمِما٤مء ,اقمتاذرت
واجج٧م سم٠مين همػم ضم٤مئع -أًمّمؼ قمؿ اًمٕمريس وضمٝمف سماقضمٝمل ,ومٓمٚمبا٧م ُماـ
ّ
اً ّ .ا أن ي٘متٚمف ومقر أن أىمٚمٕم٧م ُمـ ومٛمف اًمٙمٚمٛم٦م إومم ًمتجٚم٥م ُمٕمٝما٤م رائحا٦م
ؿمبٞمٝم٦م سمرائحا٦م اخلاقس ىما٤مئال" :سما٤مًمٓمالگ شم٤ميماؾ" -زطماػ اجلٛمٞماع ٟمحاق
اعمٜم٤مؾمػ يمجراد ٟمحق اًمٜمقر ومٛمد اجلٛمٞمع يمروؿمٝمؿ وُمّمٛمّمقا أص٤مسمٕمٝمؿ صماؿ
طمِماروا اًمّما٤مسمقن ذم أوماقاهٝمؿ ومتْمٛمْماقا وسمّما٘مقا ,وقمجا٧م أصاقات
اعمالقمؼ شمٓمرق أىمداح اًمِم٤مي يم٠مضمراس اًمٙمٜمٞمسا٦م ,شمسا٤مُمر اجلٛمٞماع واُماتدت
إضمقاء سم٤مًمٙمذب ّ
ومٙمؾ واطمد ُماٜمٝمؿ أـمٚماؼ اًمٕمٜما٤من عمخٞمٚمتاف ًمتحرضا اعم٘مقًما٦م
اًمِمٕمبٞم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م( :يمٚمٝم٤م چ٤مي وچذب)-
اًمّمػ اًمث٤مًم٨م (أ) دظماؾ ومٞماف اًمٕمروؾما٤من وشمساٚمؾ ٟمٔماري ًمٞمجاقب
اًمٖمروم٦م ,سمٓم٤مٟمٞم٤مت قمسٙمري٦م ُمّمٚمقسم٦م قماغم اًمِماب٤مسمٞمؽ ًمٕمادم وضماقد اًمزضما٤مج,
ير ُمع همٓم٤مء يتقؾمٓمف ىمٚم٥م يمُت٥م داظمٚمف (اطمبؽ طمبٞمبل) ,ؾمج٤مدة ذم أواظمر
همٚمؼ اًمبا٤مب وشمٗمارق اجلٛمٞماع,
قمٛمره٤م وُمدوم٠مة يمٝمرسم٤مئٞم٦م شمٚمٗمظ رُم٘مٝم٤م إظمػمُ ,أ َ
وسمٞمٜمام يمٜم٤م ذم سم٤مب اعمدرؾم٦م شمقىمٗم٧م ؾمٞم٤مرة ُمـ ٟمقع اوسم٤مُم٤م ,شمرضماؾ ُمٜمٝما٤م ؿما٤مب
وومت٤مة وأ قم٤م إمم اًمداظمؾ ,سمٕمده٤م سمدأت اًمٗمت٤مة سم٤مًمٍماخً" :مٞمش اًمث٤مًما٨م (أ)؟
ًمٞمش ُمق اشمٗم٘مٜم٤م ىمبؾ ُم٤م أؾم٤مومر ين دشمزوج يب ,يٕمٜمل ٕن ٟمٗمف أظمذه ومٞمّمؾ"؟-
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دمبةل

()1

ُم٤م زًم٧م أقمٛمؾ سمٜمّمٞمح٦م اسمـ قمٛمل اًماذي أقمٓم٤مها٤م زم قمٜماد ُما٤م يمٜما٧م
ـمٗم ً
ال ,طمٞمٜمٝم٤م يمٜم٧م سمروم٘متف ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمدواؾم٦م ذم إطمادى ًمٞما٤مزم اًمٕمٞماد ًمِمااراء
شمتجقل وطمدك ذم أزىم٦م هذه اعمٜمٓم٘م٦م وم٘مد حيّمؾ
اعمالسمس طمٞمٜمام ىم٤مل زم :إي٤مك أن ّ
ُم٤م ٓ ُحيٛمد قم٘مب٤مه -وأصدر سمٗمٛمف ومرىمٕم٦م ؿمبٞمٝم٦م سمّمقت همٓم٤مء ىمٜمٞمٜم٦م سمٞمبز طم ّٚمؼ
ذم إومااؼ وضااحؽ هااق وصاادي٘مف ضا ً
احٙم٦م ُمريباا٦م ٓ ختٚمااق ُمااـ اًمٖمٛماازات
واإلحي٤مءات إدسمسزي٦مُ -مرت اًمسٜمقات وشمذيمرت ذًمؽ وأٟم٤م أىمػ أُما٤مم سما٤مب
أؾمقد صٖمػم رؾمؿ قمٚمٞمف سمدىم٦م سمٞمٙم٤مؾمقي٦م مججٛم٦م وقمٔمٛمت٤من ي٘ماع ذم أطماد أزىما٦م
اًمدواؾم٦م اًمٗمرقمٞم٦م ,يتقؾمط اًمب٤مب درضم ً٤م يٜمتٝمل إمم ـم٤موًم٦م جيٚمس قمٚمٞمٝم٤م رضماالن
أطمدمه٤م قمغم يمتٗمف إيٛماـ وؿماؿ صا٘مر ي٘متاٜمص أومٕماك ويْماع ظمٚماػ أذٟماف
ؾمٞمج٤مرة ,أُم٤م أظمر وم٘مد يم٤من ُمِمٖمقًٓ هب٤مشمٗمف ويبادو ُماـ ُمٞمققما٦م طمديثاف أٟماف
يٙمٚمؿ ومت٤مة -عمحتٝمام ىمبؾ أن أصإمد إمم وماققً ,مٙمٜمال مل أيماـ سمٛمٗماردي قما٤مُم ً
ال
سمٜمّمٞمح٦م اسمـ قمٛمل ,وم٘مد يمٜم٧م سمروم٘م٦م ومقاز أطمد أصادىم٤مئل اًمٗمْماقًمٞملم ضماد ًا,
وؿمبٞمف اًمٌمء ُمٜمجذب إًمٞمف يمام ي٘مقل اعمثؾ-
ٍ
يماراس ظمِمابٞم٦م
ص٤مًم٦م شمٖمص سم٤مًمرضم٤مل ُمـ يمؾ إقمامر جيٚمساقن قماغم
ىمديٛم٦م شم٘م٤مسمٚمٝم٤م ـم٤موٓت وأوراق سمٞمْم٤مء وصٗمراء شمٖمٓمل أرضٞم٦م اًم٘م٤مقم٦م سمرُمتٝم٤م,
شمٜم٩م ُمـ ؾمٓمقة همْم٥م اخل٤م يـ اًمتل طمقًمتٝما٤م إمم أؿماالء ,ويمٚماامت
أىمالم مل ُ
ٟم٤مسمٞم٦م اٚمؼ ذم اًمٗمْم٤مءُ -م٤م أن دظمٚمٜم٤م طمتك ُأُمٓمرٟم٤م سمقاسمؾ ُمـ اًمٜمٔمرات ,همٛمز ًمٜما٤م
أطمد اجل٤مًمسلم ذم اًمزاوي٦م ومتج٤موسم٧م ُمٕمف سم٤مسمتس٤مُم٦م سمريئا٦م يمقٟماف سمٕمٛمار ضمادي,
طمذرين صدي٘مل ُمـ ذًمؽ وم٘مٓمب٧م ضمبٞمٜمل ًماف سمٖمْما٥م وم٠مؿما٤مح سمقضمٝماف قمٜما٤م,
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ُدؾم٧م قمغم ىمدم صدي٘مل حم٤موًٓ ُمٕمروم٦م اعمٙم٤من اًمذي أٟم٤م ومٞمف ,ىما٤مل وهاق ي٘مٝم٘ماف
ض٤مطمٙم ً٤م :أٟم٧م ذم ىم٤مقما٦م اًمدُمبٚما٦م ,أطمسسا٧م أن ىمٚمٛماؽ يِماتٝمل ٟمّما ً٤م يمٝماذا
وم٤مرشم٠مي٧م أن ُأـمٚمٕمؽ قمغم هذا اعمٙم٤من-
ضمٚمسٜم٤م وؾمط اًم٘م٤مقم٦م ومج٤مء اًمٕم٤مُمؾ سم٘مدطمل ُم٤مء ,ىمٚم٧م سم٠مدب ُمتٜم٤مه هاؾ
ًمديٙمؿ ُم٤مء ُم٘مٓمر؟ ومج٤مءٟم٤م صقت أطمدهؿ ُمـ اخلٚمػ" :قمٜمزة اجلرسم٤م ُم٤مشمنمب
أٓ ُمـ ُم٤مي اًمٕملم" -ومِمدّ ين صدي٘مل ُمـ ذراقمل إيٛمـ ىم٤مئال :إي٤مك أن دمٞمباف
ٕٟمٜم٤م ؾمٜمخرج ُمـ هٜم٤م ُمٝمِمٛمل إؾمٜم٤من إن سمادر ُمٜماؽ أي رد ومٕماؾ -ازدردت
ري٘مل وأٟم٤م أشمّمب٥م قمرىم٤م ُماـ اًمٖمْما٥م ,وم٤مًمتٗما٧م إًمٞماف وضاحٙم٧م ُمستساٚم ًام
وراضٞم ً٤م سمتٕمٚمٞم٘مف اعمستٗمز-
أرىم٤مم ُمتٗمرىم٦م ُمٓمبققم٦م قمغم أوراق سمحجؿ يماػ اًمٞماد ,سمٕمْماٝم٤م أصاٗمر
وسمٕمْمٝم٤م أسمٞمض ُم٘مسٛم٦م إمم ؾمت٦م طم٘مقل سمداظمٚمٝم٤م ُمرسمٕم٤مت صاٖمػمة اٛماؾ يماؾ
ُمٜمٝم٤م رىمام خمتٚمٗم٤م قمـ أظمر ,ؾمٕمر اًمقاطمدة ؾمبٕم٦م أمل ديٜم٤مر ,ويمارة طمديديا٦م
هقوم٦م يمبػمة ذم أىمّماك اًم٘م٤مقم٦م ؿمابٞمٝم٦م سمآًما٦م اًمازُمـ ُمث ّبا٧م قماغم ـمرومٝما٤م ذراع
طمديدي٦م شمٕمٛمؾ قمغم دورا ٤م ,ويمرات صٖمػمة ُمٓمباقع قمٚمٞمٝما٤م أرىما٤مم ,ورضماؾ
ـمقل سمٕمرض سم٤مرشمٗم٤مع ,حمروس ُمـ قملم اًمبنم واًمِمٞم٤مـملم يٜمزّ قمرىما ً٤م ,وأريا٩م
اًمٗمقديم٤م يٜمثر ؿمذاه ُمـ ومٛمف ذم أرضم٤مء اعمٙم٤من ,يٕمٚمـ قماـ سمادء اًمٚمٕمبا٦م ويٜمباف أن
يتبؼ هل٤م ؾمقى مخس دىما٤مئؼ؛ ٕن دؾماتقر اًم٘م٤مقما٦م
ُمدة شمقزيع اًمِم٤مي اعمج٤مين مل ّ
ي٘مقل سم٠مٟمف ُمـ اًمس٤مقم٦م اًمٕما٤مذة طمتاك اًمث٤مًمثا٦م يٙماقن اًمِما٤مي ه٤مٟمٞما ً٤م ,ومٓمٚما٥م
وضمٚم٥م ًمٜم٤م ويم٤من أؿمبف سمبقل ٟمٕمج٦م-
صدي٘مل اصمٜملم ُ
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زاوي٦م ,ظمط ,دُمبٚم٦م هذه اًمٙمٚمامت هال اًمٚمٖما٦م اًمرؾماٛمٞم٦م هٜما٤مك ,ومٛماـ
شمؽماصػ أرىم٤مُمف ذم هذه اًمٚمٕمب٦م يرسمح ,ىم٤مل زم أطمدهؿ و ُيدقمك يا٤م

قمٜمٗمّماق

ويم٤من جيٚمس ىمب٤مًمتٜم٤م وُمـ سم٤مب ُمدّ ضمسقر اًمتٕم٤مرمل سمٞمٜمٜم٤م ,ىم٤مل سم٠مٟماف ىماد رأى ذم
ُمٜم٤مُمف يقم أُمس أٟمف ؾما ُٞمدُمبؾ هذا اًمٞمقم وأٟمف ىمد أـمٕمؿ ىمبؾ هٞمئاف وم٘ماػم ًا ًم ّٗمتال
ومالومؾ وىمدح ذسم٧م زسمٞم٥م قمغم ٟمٞم٦م اًمتقومٞمؼ ,صماؿ ـمٚما٥م ُمٜمال أن أؿماؽمي ًماف
ورىم٦م ًمٙمقين ضمديد ًا وٟم٘مٞم ً٤م وٕٟماف ارشما٤مح زم ضمادا وم٤مؿماؽمي٧م صماالث ورىما٤مت,
َ
سمسٛمؾ ومتتؿ سم٤مًمدقم٤مء راومٕم ً٤م رأؾمف إمم إقمغم
اصمٜمتلم ًمٜم٤م واًمث٤مًمث٦م ًمٚمسٞمد قمٜمٗمّمق,
وأُمسؽ سم٤مًم٘مٚمؿ-
هياؿ سمتٜما٤مول اعمٞمٙمروماقن ُمٕمٚمٜما ً٤م قماـ
أًمق أًمق ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٙمرة وهاق ّ
َ
اعمٙم٤من وسمدأ سمتدوير اًمٙمرة اًمٙمبػمة اًمتل
ومٕمؿ اًمسٙمقت
آؾمتٕمداد ًمبدء اًمٚمٕمب٦مّ ,
سمدوره٤م شمٚمد يمرات صٖمػمات وٟمحـ ٟمِمٓم٥م قمغم إصمره٤م إرىما٤مم اًمقاطماد شمٚماق
أظمر ,ومّم٤مح أطمدهؿ ُمـ اخلٚمػ ُمّماروقم ً٤م :ظمط -ومٜمٓماؼ أطمادهؿ سما٤مًمٙمٗمر
ُمـ اخلٚمػ صمؿ ىم٤مل" :ـم٤مرت أول مخسلم أًمػ"-واؾمات١مٟمٗم٧م اًمٚمٕمبا٦م وسمٕماده٤م
سمٚمحٔم٤مت ص٤مح أظمر :زاوي٦م -وم٤مؾمتٚمؿ ُم٤مئ٦م أًمػ ديٜم٤مر وسمٕمده٤م سمٚمحٔم٤مت ىمٗمز
ظمر ُمٝمٚمٝمالً :دُمبٚم٦م -واٟمتٝم٧م اًمٚمٕمب٦م-
اًمٙمرة ومرومْم٧مً ,مٙمٜمف أهمراين سم٠مٟمف
أس صدي٘مل ىمبحف ا .قمغم ُمٕم٤مودة ّ
ّ
هق ُمـ ؾمٞمدومع صمٛمـ إوراق وم٤مؾمتسٚمٛم٧م ًمٕمرضف سمسٝمقًم٦م ,و ُأقمٚمـ قمـ اًمبادء
ُمـ ضمديد -سمدأٟم٤م اًمِمٓم٥م ومل يٗمٚمح أي أطماد سما٠مي ُمبٚماغ ,وهاق ُما٤م يٕمٜمال أن
اًمٗم٤مئز ؾمٞمحّمؾ قمغم صمالصمامئ٦م أًمػ ديٜم٤مر ,سم٘مل رىمؿ واطمد و ُيٕمٚمـ قماـ اًمٗما٤مئز,
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ايمتٛمٚم٧م ًمدي ظم٤مٟم٦م يم٤مُمٚم٦م يٜم٘مّمٝم٤م رىمؿ واطمدُ ,م٤م يٕمٜمل أن اًمٙمارة إذا سمّما٘م٧م
اًمرىمؿ ؾمبٕم٦م وصمالصملم وهق اعمٗم٘مقد وم٢مين ؾم٠مطمّمؾ قمغم اعمبٚمغ يم٤مُمال .سمادأ ىمٚمبال
سم٤مخلٗمؼ سمرسقم٦م ,دارت اًمٙمرة وىمٚمقب اجلٛمٞمع ُمٕمٚم٘م٦م هب٤م ,هادأت واؾماتٙم٤مٟم٧م
وشمدطمرضم٧م اًمٙمرة اًمّمٖمػمة اٛمؾ اًمرىمؿ ؾمابٕم٦م وصمالصمالم ,ومّما٤مح صادي٘مل:
ِ
اؿماؽم زم ورىما٦م-
دُمبٚم٦م -واؾمتٚمٛمٜم٤م اعمبٚمغ ومتجٛمٝمر اجلٛمٞمع طمقزم ,ذاك ي٘مقل زم:
وأظمر يٕمٓمٞمٜمل أظمر ى ُٕمسٙمٝم٤م ويٜمت٘مؾ احلظ إًمٞمٝم٤م ويٗمقز ,إٓ ي٤م قمٜمٗمّمق
اًمذي سم٘مك ذم ُمٙم٤مٟمف يتاميؾ اًمدظم٤من ُمـ ؾمٞمج٤مرشمف اًمتال شمٕماض قمٚمٞمٝما٤م أؾماٜم٤مٟمف
اًمنم وهق يّمؽ قمغم أؾمٜم٤مٟمف ,ىما٤مل
اعمّمتٙم٦م همْمب ً٤م ,ـم٤مًمٕمٜمل سمٕملم يت٘م٤مدح ُمٜمٝم٤م ّ
زم" :وضمف اًمٗمگر ًمٞمش ُم٤م ومقزشمٜمل"؟-
شم٘مدم ٟمحقي ي٤م

ىمادطمل ؿما٤مي
قمٜمٗمّمق سمخٓمك ُمؽمددة حيٛماؾ سمٞماده
َ

واؾمتقىمٗمٜم٤م ًمٞم٘مدُمف ًمٜم٤م يمٕمرسمقن حمب٦م واقمتذار ُمٜماف قماغم ُما٤م سمادر ُمٜماف ٟمحاقي,
ضمٚمسٜم٤م وذسمٜم٤م اًمِم٤مي وادث ًمٜم٤م قمـ اًمٜمحس اًمذي ىمد أصا٤مسمف وسم٠مٟماف مل يٗماز
سم٠مي ُمبٚمغ ُمٜمذ ُم٤م ي٘مرب ُمـ صمالصم٦م أؿمٝمر ,وأٟمف ىمد سم٤مع ؾمٞم٤مرشمف اًمٙمروٟما٤م واًمتال
ورصمٝم٤م ُمـ أسمٞمف ؿم٤ممت ً٤م إيا٤مه وواصاٗم ً٤م إيا٤مه سم٤مًمساٙمّػم ,وأن ُما٤مل اًمساٞم٤مرة طمارام
وًمذًمؽ مل يٗمز أسمد ًا-.
ُأؾمدل ؾمت٤مر قمٞمٜمل ومج٠مة ومل أومؼ إٓ وٟمحـ ُمرُمٞم٤من قمغم اًمرصٞمػ وىمد
ٍ
ديٜما٤مر ًمٙماؾ واطماد ُمٜما٤م صمٛماـ يمٞما٤م اًمٕماقدة,
ُ ق يمؾ ؿمئ ُمٜم٤م قمدا مخساٛمئ٦م
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وصدي٘مل ىمد أـمٚمؼ اًمٕمٜم٤من حلب٤مًمف اًمّمقشمٞم٦م اًمتل اًمتٗما٧م طماقل ؾماٛمٕمل وهاق
يٖمٜمل ":واىمقاقُ --م٤مُم٤م ضم٤مسم٧م سمٞمبل --سمٞمبل طمٚمق صٖمػم-
***

( )1اًمدُمبٚما٦م ًمٕمبا٦م ىمديٛماا٦م ادظمٚمٝما٤م اإلٟمٙمٚمٞمااز إمم اًمٕماراق وااقي قمااغم هٛمققما٦م أىمااراص
سمالؾمتٞمٙمٞم٦م ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م أرىم٤مم شمقضع ذم يمٞمس وشمرج ,وُمـ صمؿ وشمقزع قمغم اًمالقمبالم
يم٤مرشم٤مت يمؾ ُمٜمٝم٤م حيقي ضمزء ُمـ هذه إرىما٤مم وي٘ماقم احلٙماؿ سما٢مظمراج إرىما٤مم ُماـ
اًمٙمٞمس وذيمره٤م اًمقاطمد شمٚمق أظمر وأول ؿمخص شمٙمرر مجٞمع إرىم٤مم اعمقضماقدة قمٜماده
يٍمخ دُمبٚمااااااا٦م ويٙمقن هق اًمٗم٤مئز
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فاميوم شاخئ
ُمـ طمسٜم٤مت اًمّمدمل أٟمٜمل زسمقن دائؿ ًمٚمجٞمٛمز اًمتال يم٤مٟما٧م شم٠ميماؾ
صمٚم٨م ٤مري قمغم اًمٓمريؼ اعمٛمٚمقء سم٤مًمسٞم٤مرات سمٓمٞمئ٦م اجلري٤من ,رسمام ذًمؽ جيٕمٚمٜمال
أدظمؾ ّ
احلظ ُمـ أوؾماع أسمقاسماف اًمقاًمتدزٟمٞما٦م وأشمّمادر ؿم٤مؿما٤مت اًمٗمْما٤مئٞم٤مت
وأشمسٚمؼ ُم٤مٟمِمٞمت٤مت اًمّمحػ واعمجالت اًمٕم٤معمٞم٦م ,ورسماام أدظماؾ أيْما٤م ؾماجؾ
همٞماٜمس اًمِمااٝمػم قمااغم ظمااؼم أن اؾماٛمل ؾما ُٞمدون إزاء ايمتِماا٤ممل أطمااد إًمٖماا٤مز
اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمتل مل يتقصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ احلدي٨م واًم٘مديؿ إمم يقُمٜم٤م هذا ,أٓ وهق
ظمدر اًمٜمٕم٤مس اعمب٤مهم٧م اًمذي يدمهؽ قمٜمد اًمدىمٞم٘م٦م إومم وأٟم٧م شمتخذ ُمٙم٤مٟماؽ
قمغم أي ُم٘مٕمد حيتقيؽ ذم ص٤مًمقن اجلٞمٛمزٟ -ماقم ُمب٤مهما٧م يتٕمٚماؼ سم٠مهاداسمؽ,
يٗمرؿمٝم٤م سم٠مٟم٤مة قمغم وؾم٤مدة أضمٗم٤مٟمؽ اًمسٗمغم ,ومام هق اًمرس اًمٕمجٞم٥م ومٞمف ي٤م شمارى؟
أهق ُمٝمد أم ُمرضمقطم٦م أـمٗم٤مل؟ ٓ ٟمدري ,ومٕمٜمد اًمٜمٔمر إمم اًمٜم٤مس اًمذيـ ومٞمف ُماـ
يمب٤مر وصٖم٤مر ٟمجدهؿ يٖم٤مًمبقن ٟمٕم٤مؾم ً٤م يما٤مومر ًا ُما٤م أن ٟمٛمْماال ىمادُم ً٤م ذم رطمٚمتٜما٤م
اًمرائٕم٦م -وسمٕمد اٟمٓمالق اًمس٤مئؼ وؾمط ٟمٗمح٤مت ُمـ دظم٤من أؾمقد ذم رطمٚما٦م اعم٤مئا٦م
دىمٞم٘م٦م يبدأ اًمٜمّمػ إول سم٤مًمٜمقم اعمٜم ّٖمؿ سم٤مًمِمخػم ,واًمٜمّماػ أظمار يتا٠مرضمح
وحي٤مول أن ي٘م٤موم اًمٜمقم اجلٛمٞمؾ-
أؿماٝمرٟم٤م
إٟمف ؿمٕمقر سم٤مًُٕمٗما٦م واحلٜما٤من اجلٞمٛمسا٤موي اًماذي يٕمٞمادٟم٤م إمم
ُ
اًمٓمٗمقًمٞم٦م إومم ذم أطمْم٤من أُمٝم٤مشمٜم٤م قمٜمدُم٤م شمستحٞمؾ اجلٞمٛمز إمم ُمٝمد دًم ّٚماقي
يْمحؽ ذم وضمف طمبقب اًمٗم٤مًمٞمقم واًمٚمبـ اعمخٞمض(اًمِمٜمٞمٜم٦م) ويرؾمٚمٜم٤م إمم ٟماقم
ٍ
ه٤مٟمئ وُمريح يرومع ُمـ درضم٦م إواس آضمتامقمٞم٦م سملم شمقائؿ اجلٞمٛمز يمٚمٝماؿ,
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وذًمؽ سم٤مًمتزام إظمذ سم٠مهب٦م اًمٜمقم اًمٓم٤مرئ ذم مجٕمٞمتٜم٤م مجٕمٞم٦م اًمٜمقم اًم٘مسااري ذم
اجلٞمٛمز-
واجلاق اًمٚمٓمٞماػ وما٢مذا
ذم إُمس سمٞمٜمام يمٜم٤م وؾمط هذا اهلادوء اجلٛمٞماؾ
ّ

يٗمجر رٟمٞمٜمف اًمزاقمؼٟ" :م٤مزل ٟم٤مزل ويـ ضمبتٜمل ا .يٜمت٘مؿ ُمٜماؽ"-.
سمٛمٜم ّب ٍف
سمنمي ّ
ٍّ
يم٤من ه٤مشمػ ضمحٞمؿ أـم٤مر اًمٜمقم ُمـ أقملم اجلٛمٞماع وؾماط متا٤مريـ ؾماقيدي٦م ُماـ
أذرع اًمتث٤مؤب اجلامقمل -هٙمذا رُمك احلجل اًمٚمقم قمغم اًمس٤مئؼ ,ويم٠من اًمسا٤مئؼ
يم٤من ُمسئقًٓ قمـ ٟمقم اًمرضمؾ -..
***
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قرب متحرك
يف مستشفى إمجلهوري

سمٕمد ؿمت٤مءيـ قمغم ومراىمٝمام ىمرر أن يِمٞمع ضمثامن ُم٤مضاٞمف ويقارياف سمرُما٤مد

اخلٞم٤مٟم٦م ,يٖمٚمؼ ٟم٤مومذة وؾم٤مدشمف اًمتل يس٤مومر ُمٜمٝم٤م إمم قم٤معمٝم٤م إسمدي ,هاق ٓ يٓمٞماؼ
ومراىمٝم٤م ًمؼمه٦م ُمـ اًمزُمـ ,طمٞم٨م إٟمف أدُمـ ُمِم٤مهدة ذيط ذيمري٤مشماف ُمٕمٝما٤م يماؾ
ًمٞمٚم٦م طمتك اعم١معم٦م ُمٜمٝم٤م ,إمم طملم أصبح٧م اًمذيمري٤مت شمٕم ّٚماؿ ُمققماد اؾماتدقم٤مئٝم٤م
عمسا٧م سماقح ىمٚمٛمال سم٠مٟم٤مُماؾ ريبا٦م
اًمدائؿ ُمـ ىمبٚمف ,ومتتسٛمر أُم٤مُماف يماؾ ًمٞمٚما٦م-
ُ
ومقضمدت أن طمرارة يمٚمامهت٤م طم ّٞمده٤م اًمثٚم٩م ,إذن هق ٟمص حيٛمؾ أٟمقاء اًمٗمّماقل,
دٓٓشمف ارق اًمّمٞمػ ,شمٖمري ؾمب٤مت اًمِمات٤مء ,شماؼمقمؿ دوماغم اًمرسمٞماع ,وهتاقي
سم٠موراق اخلريػ إمم إرض-
ضمٚمس ىمٚمٛمال قماغم طم٤موما٦م ُم٠مؾما٤مة إوراق اًمباٞمض ُما ً
ال أن يّمآم٤مد
اًمٙمٚمامت اعمٜم٤مؾمب٦م ُمـ ىمٕمر اًمذيمرى ًمػموي هذه اًم٘مّما٦م اًمتال متحاقر ومّماٚمٝم٤م
إظمػم ُمـ ٟمث٤مر أؿماالء سم١مؾماٜم٤م ,ومتا٤مت قمِما٘مٜم٤م اعمٛمازق -ؿمات٤مء  4104ىمّما٦م
ؿم٤مهده٤م اًمّم٘مٞمع -سم٢مجي٤مز ,سمٕمد أن قمزم رؿماٞمد أن يبادأ طمٞما٤مة ضمديادةُ ,ما٤م أن
خترج ُمـ يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ,ضم٤مُمٕم٦م اعمقصؾ ,ىمرر أن يٓمقي ُما٤م وما٤مت ,أن خي٤مصاؿ
اعم٤ميض إمم إسمد ,ؿمد اًمرطم٤مل إمم اًمٜمسٞم٤من ومقضمد قمٛم ً
ال ذم حمؾ ًمبٞمع اًمٙمامًمٞم٤مت
ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمرسضمخ٤مٟم٦م اًمسقق اًمتج٤مري اعمٕمرومل ,وًمٙمـ ٓ رء ؾمقى دُمقع
شمتسٚمؾ ظمٚمػ ىمْمب٤من اًمٕمٞمقن ,ويمالم وأده اًمّماٛم٧م ,وٟمٔمارات شمبحا٨م قماـ
اعمجٝمقل ,وىمٚم٥م يرشمدي صمقب يمؼمي٤مء ومْمٗم٤مض؛ ًمٞمخٗمل ضمراطمف قمـ اًمٗمْمقل
اًمبنمي -يم٤من وؾمٞم ًام ويمؾ ومت٤مة شمتٛمٜم٤مهً ,مٙمـ هل وطماده٤م ُماـ يٕمارمل ؿماٞمٗمرة
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قمٞمٜمٞمف ومٝمق ُم٤مزال ا٧م شم٠مصمػم طمبٝم٤م؛ ًمذا سم٘مك يٚمٛمع ىمؼم طمبف هلا٤م ,يازوره ذم يماؾ
ًمٞمٚم٦م ويس٘مٞمف ُمـ دُمققمف ويٜمثر قمٚمٞمف أه٤مت ويٜما٤مم -ىم٤مًما٧م ًماف واًمدشماف وهال
شمْمع يدهي٤م قمغم يمتٗمٞمف :أُم٤م طم٤من اًمقىم٧م ًمتتزوج؟ أريد أن أرى أـمٗم٤مًماؽ ىمباؾ
يدون اؾمٛمل قمغم ىمٞمد اعمقشمك -اؾمتجدى اسمتس٤مُم٦م ُمّمٓمٜمٕم٦م ووضع ىمبٚم٦م قمغم
أن ّ
ظمده٤م ىم٤مئال :ىمريب٤م إن ؿم٤مء ا -.وُم٣م ٟمحاق اًمبا٤مب ُمٜم٤مديا ً٤م قمٚمٞمٝما٤م :ادع زم يا٤م
أُمل-
يم٤من اجلق سم٤مرد ًا وم٤مًمري٤مح ؾمجٚم٧م طمْمقر ًا ىمقيا٤م ذم اعمديٜما٦م ,رذاذ ُمٓمار
أوىماػ ؾماٞم٤مرة
يٜمبئ سمٗمٞمْم٤من ىم٤مدم ,همٞمقم قم٘مدت طمقاضمبٝم٤م اًمسقد ذم إوماؼ-
َ
أضمرة وريم٥م ومقصؾ إمم اجلرس اًمٕمتٞمؼ ًمػماه ُمٖمٚم٘م ً٤م أُم٤مم اًمسٞم٤مرات ,شمرضمؾ ُمـ
اًمسٞم٤مرة وسمد ًا سم٤مًمسػم ,ذم ُمٜمتّمػ اجلرس أوىمٗمف ُمٜمٔمار ؿماٞمخ ُمبتاقر اًم٘مادُملم
يٗمرش إرض سم٘مٓمع اًمٕمٚمٙم٦م ويتٙمئ قمغم طمديد اجلرس ,أطمزٟمف اعمِمٝمد وم٠مظمرج
ُمـ ضمٞمبف ُم٤م ىمسؿ ا .ووضٕمف سملم يدي اًمرضمؾ وراح يٗمٙمار وماٞمٛمـ هاق أؾماقأ
طم٤مًٓ ُمٜمف صمؿ شمقىمػ وأظمرج ُمـ ضمٞمبف ؾمٞمج٤مرة أؿمٕمٚمٝم٤م وراح يِمٝم٘مٝم٤م سمحرىما٦م,
رُم٤مه٤م ٟمحق اًمٜمٝمر وراح يرىمبٝم٤م وهال شمسا٘مط إمم أن اٟمٓمٗما٠مت وم٤مؾماتدار وقماؼم
اجلرس -ومج٠مة واضمٝمف أٟم٤مس يريمْمقن سم٤مٟمحٜم٤مء هرسم ً٤م ُمـ اًمرصا٤مص اًماذي ُماد
إومؼ ويٍمظمقن :ا .أيمؼم ُمقاضمٝم٦م ُمقاضمٝم٦م-
اعمستِمٗمك اجلٛمٝمقري ,اًمس٤مقم٦م احل٤مدي٦م قمنمة صب٤مطم ً٤م ,هٜما٤مك اًمت٘مٞما٧م
سمرؿمٞمد ,يم٤من جيٚمس قمغم يمرد ُمتحرك وطمده ,وم٘مد شمريمتف واًمدشمف وذهبا٧م إمم
اًمٓمبٞم٥م ًمٕم ّٚمف يِمٗمؼ قمغم طم٤مًمف ويدظمٚمف؛ ٕن سم٤مب همرومتف شمقارى قماـ إٟمٔما٤مر
ُمـ يمثرة اعمراضمٕملم -أضم٤مل سمٍمه قمغم احل٤مرضيـ صمؿ أٟمزل رأؾماف ومٝمرسما٧م ُماـ
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إزم ىما٤مئالًُ :ما٤م أضإمػ اًمبِماار -.مل ُيٙمٛماؾ طمديثاف ومقاًمدشماف
قمٞمٜمف دُمٕم٦مٟ ,مٔمر ّ
ً
ُمرسقم٦م ودومٕم٧م سماف إمم همروما٦م اًمٓمبٞما٥مُ -مقضما٦م ومْماقل اضمتا٤مطمتٜمل
ظمرضم٧م
ًمؽمهمٛمٜمل أن احلؼ هبؿ ومدظمٚم٧م ُمٕمٝمؿ ,ىم٤مل اًمٓمبٞم٥م وهق يٓمارق قماغم ريمبتال
حيرك رأؾمف وم٘مط أُم٤م
رؿمٞمد سم٤معمٓمرىم٦م :يمٞمػ طم٤مًمف اًمٞمقم؟ -ىم٤مًم٧م ٓ :ضمديد ومٝمق ّ
سم٘مٞم٦م أـمراومف ُمِمٚمقًم٦م مت٤مُم ً٤م -ؾمٙمت٧م صماؿ ىم٤مًما٧م سماؽمدد :هاق ٓ يساتٓمٞمع أيْما ً٤م
اًمسٞمٓمرة قمغم ضمسٛمف ذم ـمرح اًمٗمْمالت -أضم٤مهب٤م اًمٓمبٞم٥م وهق يِمبؽ أصا٤مسمع
يمٗمٞمفّ :
إن اًمرص٤مص٦م اًمتل أصا٤مسمتف ومتّا٧م اًمٗم٘مارة وأصا٤مسم٧م اًمٜمخا٤مع اًمِماقيمل
ٍ
سمرضر يمبػم ,وٓ قمالج يٜمٗمٕمف ؾمقى اًمدقم٤مء-
أيتٝم٤م اعمٜم٤مرة احلدسم٤مء ي٤م سم٤مؿمٓم٤مسمٞم٤م ,أهي٤م اجلرس اًمٕمتٞمؼ يا٤م ار دضمٚما٦م أهيا٤م
اًمثقر اعمجٜمح ي٤م سوح ٟمٞمٜمقى ,إين أؾمٛمع سمٙم٤مءيمؿ وطمزٟمٙمؿ اًمبا٤مذخ ,أهمٚم٘ماقا
وصٛمقا ذاٟمٙمؿ وم٠مُمٙمؿ شمٍمخ وٓ هٞم٥م-
أقمٞمٜمٙمؿ
ّ
***
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مومونيا

()1

وؾمط ضقض٤مء ٟمّمب٧م ظمٞمٛمتٝم٤م اًمْما٤مضم٦م وًمبسا٧م اعمٙما٤من رداء ًا ُماـ
إزقم٤مج ـم٤مل يمؾ ُمـ يدظمؾ سمقاسم٦م شمٚمؽ اًمس٤مطم٦م اعمساٙمقٟم٦م سمّماخ٥م اًمسا٤مئ٘ملم
وزئػم حمريم٤مت اجلٞمٛمساال اًمتال شمٕمازمل ؾماٞمٛمٗمقٟمٞم٦م ؿماٞمٓم٤مٟمٞم٦م شمّماؿ أذان,
اًمس٤مطم٦م يم٤مٟم٧م وُم٤م زاًم٧م سمٓمٚم٦م شم٘م٤مرير شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م شم٘متحؿ ؿم٤مؿم٤مت اًمٗمْما٤مئٞم٤مت
سمّمقره٤م اًمتل شمرؾمؿ اًمزواي٤م اعمٕمتٛم٦م ذم زُمـ اًمؽمديً ,مٙمـ اعمسا١مول اعمساٙملم
يب٘مك ُمِمٖمقًٓ طمدّ اإل ٤مك ذم ُمقاضٞمع أيمثار أمهٞما٦م ,رسماام هال اًمٗمٞمسابقك أو
اًمزي٤مرات اًمروشمٞمٜمٞم٦م أو اؾمتٕمراض اًمٕمْمالت قمغم ؿم٤مؿم٤مت اًمتٚمٗم٤مز -وؾمط هذا
اجلق اًمروُم٤مٟمز اًمٜم٤مدر اًمذي حيٞمط سم٤مًمسا٤مطم٦م ؿماخص يٜما٤مدي سما٠مقمغم صاقشمف:
ريمب٧م ويم٤من اًماجٞمٛمز ىمد أوؿمؽ قماغم آُماتالء
"طمدسم٤مء--طمدسم٤مء--ـم٤مًمع"-
ُ
شمٗمرؾم٧م اعمٙم٤من سمٜمٔمرة ظم٤مـمٗم٦م ّ
ًمٕمكم أضمد ُم٘مٕماد ًا
,أقمٜمل آُمتالء طمد اًمتخٛم٦مّ ,

ظم٤مًمٞم ً٤م ضٛمـ اعم٘م٤مقمد إظمػمة اًمتل قم٤مدة ُم٤م دماد قمزووما ً٤م قماـ إؿماٖم٤مهل٤م ظم٤مصا٦م
ًمدى اًمِمب٤مب اًمذيـ يٗمْمٚمقن اًمقىمقمل سمادًٓ ُماـ شمٚماؽ اعم٘م٤مقماد اًمتال يٓمٚماؼ

قمٚمٞمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ظم٤مٟم٦م اًمِمقادي -وومٕمال يم٤من هٜم٤مك ؿمٞمخ ُمتسخ اهلٜمدام شمٓم ّٚماع ذم
وضمٝمل راؾم ًام قمغم حمٞم٤مه دقمقة زم سما٤مجلٚمقس ذم اعم٘مٕماد اًمِما٤مهمر سمج٤مٟمباف وقمٜماد
ؿمٛمٛم٧م رائح٦م ٟمتٜما٦م ٟمٗما٤مذة أؿمابف سمرائحا٦م سمّماؾ
ضمٚمقد وذم اًمٚمحٔم٦م إومم
ُ
ُمتٕم ّٗمـ ,وأصمٜم٤مء اٚمٞمكم هلذه اًمرائح٦م ًمٚمت٠ميمد ُمـ ُمّمدره٤م سمقاؾمٓم٦م أٟمٗمال اًماذي
أوؿمؽ أن ي٘مقل زم :ذايمريت ممتٚمئ٦م سم٤مًمروائح اًمٙمرهي٦م -اًمتٗما٧م إمم ضما٤مٟمبل وما٢مذا
أي
سمرضمؾ
ُمسـ ضم٤مًمس سمجقاري يْمع سملم ىمدُمٞمف يمٞمس ً٤م ُمـ اخلْم٤مر وُمـ دون ّ
ّ
ُم٘مدُم٤مت ىم٤مل زم :إًمٞمؽ هذه إطمجٞما٦م -وُما٤م إن ٟمٓماؼ سم٤مًمٙمٚمٛما٦م إومم طمتاك
ه ّب٧م رائح٦م أؿمبف سم٢مقمّم٤مر ُمدُمر جيتا٤مح ؿمإمػمات أٟمٗمال سمدواُمتاف اًمبّماٚمٞم٦م,
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وم٠مطمسس٧م سم٠مين ذم ؾمقق اعمٕم٤مش,أو إين أهمقص ذم سمحػمة ؾمٜم٦م أيم٤مد ٓ أصاؾ
ؾمٓمحٝم٤م ,وذم هذه اًمٚمحٔم٦م سمدأت وضمب٦م همدائل سم٤مًمتٔم٤مهر وآرشمٓم٤مم سمجادران
ومتحٛمٚم٧م اًمرضمؾ ُم ً
ال أن يتقىماػ قماـ اًمٙماالم ًمٙمٜماف أيمٛماؾ طمديثاف
ُمٕمديت,
ّ
ىم٤مئ ً
ال :إذا أضمب٧م قمغم أطمجٞمتل -صمؿ ىمرب وضمٝمف ٟم٤مطمٞمتل وىم٤مل :ؾمقمل أقمٓمٞمؽ
ًمٚمتقُ ,م٤م هل اًمٙمرة اًمذهبٞم٦م ؟ -وم٠مضمبتف وأٟما٤م ُمت٘مٓماع
هذا اًمبّمؾ اًمذي اؿمؽميتف ّ
إٟمٗم٤مس ,وأطم٤مول ضم٤مهد ًا أن أسمتٕمد سمقضمٝمل قمٜمف ظمِمٞم٦م أن شمّمدر ٟمقسما٦م ىمالء
أرؾمٚم٧م إٟمذاراهت٤م إظمػمة إمم يمؾ ضمسدي :إ ٤م ـمبٕما ً٤م شمٕماقد إلطمادى اًمٗمارق
اًمري٤مضٞم٦م -وم٘مٝم٘مف ض٤مطمٙم ً٤م ويمدت أص٤مب سم٤مًمٖمثٞم٤من ُمـ رائح٦م ومٛمف اًمتل زادت
اًمٓملم سمٚم٦م ,أضم٤مب ضمٚمٞمز ٓ :ي٤م سمٜمل هديتؽ اًمتل يمدت أن اّمؾ قمٚمٞمٝما٤م ًماق
أضمبتٜمل هل اًمٙمرة اًمذهبٞم٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مومع همٜمٞم٦م وىمد ىم٤مل قمٜمٝم٤م اعم١مرخ ها٤مدي
ديتقل ,وهق ي٘مّماد هاػمودوت اعما١مرخ اًمٞمقٟما٤مين اًم٘ماديؿ( :,قمجبا٧م ُماـ
اعمٍميلم يمٞمػ يٛمرضقن وًمدهيؿ اًمبّمؾ واًمٚمٞمٛمقن) -ؾم٠مًمتف :ي٤م قمؿ هؾ أٟما٧م
ُمٍمي؟ -وم٠مضم٤مسمٜملٟ :مٕمؿ اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم اًمٕمراق ُمٜمذ وماؽمة ـمقيٚما٦م ,ويما٤من اًمبّماؾ
ًمدى أضمداٟم٤م اًم٘مداُمك وم٤ميمٝما٦م ,وأٟما٤م

ت قماغم ظمٓما٤مهؿ أشمٜما٤مول يقُمٞما ً٤م ىمباؾ

اإلومٓم٤مر سمّمٚمتلم -يم٤مٟم٧م رضسم٦م طمظ ىمدطم٧م ذم رضما٤مئل ضمٕمٚمتاف يتقىماػ قماـ
احلدي٨م ,إذ شمقىمػ اًماجٞمٛمز سمسب٥م قمٓمؾ ُمٗم٤مضمئ ومؽمضمٚما٧م ُمٜماف؛ ٕقما٤مٟمؼ
اهلاقاء اًمٜم٘مال وأٟما٤م أًمٕماـ أضماداد هاػمودوت واًمٞمقٟما٤من واًمٞمقٟما٤مٟمٞملم وُمٍما
واعمٍميلم و يمكم اًمبّمؾ أمجٕملم-
***
( )0يمقًمقٟمٞم٤م:قمٓمر يرؿمف احلالىملم قمغم زسم٤مئٜمٝمؿ سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ احلالىم٦م
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دعاء دميفري
يمدُمك حيريمٜما٤م اًم٘مادر سمٞماده ,شمّماٚمٜم٤م سماف ظمٞماقط أُماؾ وم٘مادت أُمٚمٝما٤م
واٟم٘مٓمٕم٧م ,وم٠مصبحٜم٤م ٓ ٟمٚمقي قمغم طمريم٦م وسم٘مٞمٜم٤م قماغم أرض احلٞما٤مة قما٤مضمزيـ
شمقضمٝمٜما٤م يماٞمٗمام ؿما٤مءت-
قمـ احلراك ا٧م رمح٦م قمقاصاػ وريا٤مح اًمساذاضم٦م ا
ؾم٠ميمقن سمٛمٕمزل قمـ اًمٕم٤ممل ,أرىم٥م احلٞم٤مة سمٕملم ؿماٞمخ سمٚماغ ُماـ اًمٙماؼم قمتٞما٤مٓ ,
أدري يمٞمػ أصػ هذا اًمِمٕمقر ,هؾ ُأصب٧م سمٛمرض اؾمٛمف صمؿ ُم٤مذا؟ -طم٘م٘م٧م
ضمزء ًا يمبػم ًا ُمـ طمٚمٛمل ,دظمٚما٧م ها٤مل رهمبتال ُماـ سما٤مب ظمار ,أُمار شمثبٞمتال
يمٛمقفمػ دائٛمل يٜمتٔمر شمقىمٞمٕم ً٤م ذم ىمسؿ اعمقارد اًمبنمي٦م ,ؾم٠م ّدظمر اعم٤مل واريما٥م
ؾمٞم٤مرة دومع رسم٤مقمل يمام يٗمٕمؾ أهمٚم٥م ُمقفمٗمل أىمس٤مم احلسا٤مسم٤مت ذم اًمادوائر صماؿ
ُم٤مذا؟ -شمب ً٤م ٕؾمٜم٤من شمٚمؽ اًمسٜملم اًمتل شمٜمٝمش أقمامرٟم٤م سماٜمٝمؿ وذاها٦م وٟمحاـ ٓ
ٟمستٓمٞمع ومٕمؾ رء ؾمقى آؾمتسالم-
قمٚم٘م٧م ىمرص اًمِماٛمس قماغم صمقهبا٤م إزرق,
ارشمدت اًمسامء ضقءه٤م,
ْ
ّ
أوم٘ما٧م واًمبٕماقض
رن ُمٜمبف ه٤مشمٗمل ًمٞمٕمٚمـ قمـ يقم ؾماخٞمػ ظمار سم٤مٟمتٔما٤مري,
ُ
سمروم٘متل وأٟم٤م أشمّمب٥م قمرىما ً٤م ,يما٤من سمٞما٧م دائال هاق أظمار ىماد أقمٚماـ طمٔمار ًا
ومخرضم٧م وأٟم٤م ُمٓم ّبؼ احلٔمر -اؾمت٘م ّٚمٞم٧م ؾماٞم٤مرة أضمارة ووصاٚم٧م
ًمٚمٛم٠ميمقٓت,
ُ
إمم ُمٙم٤من قمٛمكم ,وأٟم٤م أُمر ىمرب اعمتحػ وؾمط ُمديٜم٦م اعمقصاؾ ,واًماذي يما٤من
وم٠مـمٚم٘م٧م دقمقاهت٤م اعمب٤مريما٦م دما٤مهل وأٟما٤م
يِمٝمد وىمتٝم٤م إقمامر ًاُ,مررت سمٛمتسقًم٦م
ْ
أؾمػم" :ا .خيٚمٞمٚمؽ ؿمب٤مسمؽ حمت٤مضم٦م" -اؾمتِمآم٧م همْماب ً٤م ُمٜمٝما٤م ومٕمادت إًمٞمٝما٤م
وىمٚم٧م هل٤مُ :مـ ؾمٛمح ًمؽ سم٠من شمدقمل زم؟ُ -م ّٓم٧م ؿماٗمتٞمٝم٤م وؿمابٙم٧م طم٤مضمبٞمٝما٤م
وًمقطما٧م هلا٤م
وىم٤مًم٧م" :أٟم٧م خمباقل؟ روح اسمٜمال روح" -شمٜم٤موًما٧م حمٗمٔمتال
ُ
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وىمٚم٧م هلا٤م :ؾماقمل أقمٓمٞماؽ إي٤مها٤م وًمٙماـ سمِماارط ,أن
سمخٛمس٦م ٓمل ديٜم٤مر
ُ
شم٘م ّٓمٕمٞمٜمال إرسما ً٤م سماادقم٤مئؽ اسمتادا ًء سمااا -وىمبااؾ أن أيمٛماؾ يمالُماال أـمٚم٘ماا٧م أومم
سمادأت
دقمقاهت٤م" :ا .يٗمش قمْمالشمؽ ,ي٤مرب دمٞماؽ ُمٗمخخا٦م ُما٤م يٚم٘ماقك"-
ُ
اسمتسؿ وأىمقل هل٤م أيمٛمكم" :ا .ي٘مص راؾمؽ ,وي٤مرب ه٤مًمسٜم٦م ُم٤م شمٕماؼم قمٚمٞماؽ,
إن ؿم٤مء ا .متقت ي٤م اسمٜمل ,إن ؿم٤مء ا .ـمٚم٘م٦م سمراؾماؽ ُما٤م شمٚمحاؼ اعمستِماٗمك"-
وُماررت يادهي٤م قماغم وضمٝمٝما٤م
رومٕم٧م يمٗمٞمٝم٤م إمم اًمساامء ُمارددةُ :مالم ُمالم-
ْ
ْ
سمخِمقع ,وم٠مقمٓمٞمتٝم٤م اًمٜم٘مقد وُمْمٞم٧م-
ا٧م وما٢مذا سم٤مًمٕم٤مُماؾ اًماذي يٜم٘مااؾ
سمٕماد أُمتا٤مر ؾماٛمٕم٧م ساظمٝما٤م ,اًمتٗما ض
إزم وسظماا٧م:
اإلؾمااٛمٜم٧م إمم اعمتحااػ ىمااد أوىمااع اًمساآمؾ قمٚمٞمٝماا٤مٟ ,مٔما ْ
ارت ّ
"ارا٧م" ؟؟ -مل أضمبٝم٤م ,اسمتٕمادت قمٜمٝما٤م وما٠مدار اًمٗمْماقل رأد ُمارة أظمارى
دم٤مهٝم٤م ,ومٍمظم٧م سما" :هف ,أول ُمرة أؿمقمل ؾمٞمد ؾمبقريت"-
***
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رإدإر
إ ٤م ذم أي٤مُمٝم٤م إظمػمة ,شمٚمؽ اجلٞمٛمز اًمتل شم٘مػ ي٤مئس٦م ٓ شمٚماقي قماغم
رء أُم٤مم

ـم٤من اًمّمدأ اًمذي شمٗمٜمـ ذم رؾمؿ شم٘مرطم٤مشمف قمغم ـمالئٝم٤م إسماٞمض,

يم٤مٟم٧م يمريٛم٦م اًمٕملم ذم داظمٚمٝم٤م ريما٤مب ضمٞماقهبؿ شمٖمٜمال أهمٜمٞما٦م اإلوماالس سمٞماٜمام
ؾمٞم٤مط اًمِمٛمس اعمٚمتٝمب٦م دمٚمدهؿ يم٠م ى ,ويم٤من ذًمؽ اجلالد أظمر ,أقمٜمل سماف
اًمس٤مئؼ ,ي٘مػ ُمتٙمئ ً٤م قمغم سم٤مهب٤م حمتْمٜم ً٤م قمٚمب٦م ُم٤مء ُمثٚم٩م يٜم٤مدي" :ـم٤مًمع ـما٤مًمع"-
ِ
سمٛمؾء ومٛملٟ :مٕماؿ-
أىمبٚم٧م سمخٓمقات ُمؽمددة ٟمحقهؿ وم٘م٤مل :زم؟ -أضمبتف
قمٜمدُم٤م
ُ
وم٤مسمتسؿ ويم٤مد أن يٓمبع ىمبٚما٦م قماغم ظمادي وىما٤مل :اريما٥م احلٛماد ُ .وم ِرضما٧م-
طمْمقري اًمٜم٤مىمقد أي٘مظ سمٕمض اًمريم٤مب اًمذيـ رؾمؿ اًمٕمارق قماغم ُمالسمساٝمؿ
ظمرائط قم٤ممل هٝمقلُ ,م٤م إن وضٕم٧م ىمدُمل ومٞمٝم٤م طمتاك ؿماٛمٛم٧م رائحا٦م ُمٕم٘ماؿ
ـمبل يٕم٩م ذم اعمٙم٤من ويم٠مين دظمٚم٧م ص٤مًم٦م قمٛمٚمٞم٤مت ُمِمٗمك ُما٤م ,يما٤من اجلٞمٛمزا
يباؼ ُمٜماف ؾماقى
ظم٤موي ً٤م قمغم أقمج٤مزه وم٘مد اؾمت٠مصؾ اًمازُمـ يم٤موما٦م أطمِما٤مئف ومل َ
اًمٙمراد ,قمذر ًا أيتٝم٤م اًمٙمراد ذم إرض ىم٤مـمب٦م وم٘مد فمٚمٛمتاؽ ذم ىماقزم هاذا
ٍ
اًمتساقىمٞم٦م اًمتال
يماراس -شم٘مادُم٧م هتا٤مز ًا احلاقاضمز
وم٤محل٘مٞم٘م٦م أ ٤م يم٤مٟم٧م أؿمب٤مه
ّ
يٗمرؿمٝم٤م اًمريم٤مب قم٤مدة ذم وؾمط اعمٛمر ,ضمٚمس٧م وُما٤م إن مهٛما٧م سمروماع ٟمٔماري
طمتك وىمٕم٧م قمٞمٜمل قمغم ذًمؽ اًمّمٜمدوق اعم٤مئؾ إمم اًمٚمقن إسمٞمض وقمٚمٞماف صما٤مر
أص٤مسمع ُمٖمٛمس٦م سمزي٧م اًمساٞم٤مرات إؾماقد واًمگرياز ,يما٤من ُمث ّبتا ً٤م وماقق رأس
اًمس٤مئؼ وومٞمف سمٕمض اعمٕم٘مامت اًمٓمبٞم٦م وؿم٤مش وسمٕمض اعمستٚمزُم٤مت اًمٓمبٞم٦م ,ويم٤من
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وضمٝمف اًمزضم٤مضمل اعمٝمِمؿ يٕمٙمس ُمدى طم٤مًمف اًمب٤مئس ُمع ذًماؽ اهلاالل إمحار
اًمذي سمدا ويم٠مٟمف ذم طم٤مًم٦م ظمسقمل ا٤مئل -دامهٜمال آؾماتٖمراب حلٔمتٝما٤م قماـ
ؾمب٥م وضمقد اخلزاٟم٦م اًمٓمبٞم٦م هٜما٤م .وُما٤م إن سمادأٟم٤م ٟمحباق طمتاك اىمتحٛمٜما٤م ذًماؽ
اًمّمقت ُمع مت٤ميؾ يمراد اجلٞمٛمز ويم٠مٟمٜم٤م ذم أومٕمقاٟمٞم٦م ُمديٜما٦م إًمٕما٤مب وم٘ما٤مل
وضم ِرح قمغم إصمره٤م أطماد اًمريما٤مب ذم رأؾماف
اًمس٤مئؼ" :وا .دُمرشمٜم٤م اًمٓمس٤مت"ُ -
ومْمحؽ اًمس٤مئؼ وىم٤مل" :سمسٞمٓم٦م ٓ خت٤مومقن ين ُم٤مظماذ اطمتٞم٤مـما٤ميت" -وم٠مقمٓم٤مٟما٤م
شمٓمققما٧م
ؿم٤مؿم ً٤م وُمٕم٘م ًام ُمـ اًمّمٜمدوق ,طمٞمٜمٝم٤م أدريم٧م ؾمب٥م وضمقد اخلزاٟما٦م-
ُ
سم٤مجلٚمقس ىمرب اًمس٤مئؼ ٕرصد اعمٓم ّب٤مت اًمتل أصبح٧م ختٓمػ أؾمامء ؿماقارع
سظم٧م :متسٙمقا ,أىمبٚمٜم٤م قماغم
اعمديٜم٦م ,وُم٤م إن وصٚمٜم٤م ومج٠مة ُمٓمب ً٤م ظمٓمػما طمتك
ُ
ُمٓم٥م -يمؿ متٜمٞم٧م قمٜمدُم٤م يمٜم٧م ذم اعمرطمٚما٦م اعمتقؾمآم٦م ُماـ دراؾماتل أن أيماقن
ً
ُمست٘مبال ,اًمٞمقم ا٘مؼ طمٚمٛمال ًمٙماـ سمٓمري٘ما٦م
قمسٙمري ً٤م ,وأن أختّمص سم٤مًمرادار
ابح٧م رادار ًا يٙمِمااػ اعمٓمباا٤مت .ومٙمااؿ أٟماا٧م يمبااػم أهياا٤م
أظماارى ,طمٞماا٨م أصا ُ
اجلٞمٛمز؛ ٕٟمؽ طم٘م٘م٧م أُمٜمٞمتل-
***
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إمصيديل FBS

مل يٙمـ ـمقًمف يتج٤موز اعماؽم وٟمّماػ اعماؽمً ,مٙماـ صاقشمف يما٤من قما٤مسمر ًا

ًمٚمٙمٞمٚمقُمؽمات طمٞمٜمام داهؿ ؾمٛمٕمل صقت ذًماؽ اًمبا٤مئع اًماذي يّماٞمح سما٠مقمغم
صقشمف اعمبحقح ,وطمس٥م شمقىمٕم٤ميت ُماـ ومارط اعمِمااروب ,إذ يما٤من يّماٞمح:
"أٟمقاع إدوي٦م سمرسمع ًمگل سمٞمدك اهم٤ميت" -وطمقًمف قمدد يمبػم ُمـ اًمٜما٤مس ,طمتاك
يٙم٤مد يٙمقن ُمتقاري ً٤م مت٤مُم ً٤م قمـ إٟمٔم٤مر -ىم٤مدين ومْماقزم اعمادًمؾ ًمٞماقىمٗمٜمل ُمٕمٝماؿ
وأٟم٤م أشم٠مُمؾ اٟمِمٖم٤مهلؿ سمتٚمؽ إدوي٦م اعمٗمروؿم٦م قمغم ًمقح ظمِمبل وىمد ُىمسٛم٧م إمم
أٟمقاع ويمؾ هٛمققم٦م اٛمؾ اؾمؿ ُمرض ُمٕملم ,شمسٚمؾ ؾماٛمٕمل ًمٞمساؽمق ُما٤م دار
ٍ
ُماكمء سما٤مًمٙمٚمامت إدسمسازي٦م ,ظم٤ممتا ً٤م
سمٞمٜمف وسملم رضمؾ دم٤موز اخلٛمسالم هبٛماس
طمديثف سم٘مقًمف :وا .طمديد -وأؿم٤مر إًمٞمف أن يبح٨م ذم شمٚمؽ إٟمقاع اًمتل خيٗمٞمٝما٤م
ا٧م اًمٚمقح اخلِمبل ىم٤مئال" :سمس ه٤مي اًم٘مٓمٕم٦م سمخٛمسٛمٞم٦م" ,وهاق يٖمٛماز ًماف-
يم٤مٟم٧م اًمٖمٞمقم ىمد قمٍمت صمٞم٤مهب٤م قمغم اًمبسٓم٦م مم٤م دومع اًمب٤مئع إمم شمٜم٤مول اؾماٗمٜمج٦م
ًمٞمج ّٗمػ اعمستحرضات اًمٓمبٞما٦م اًمتال شمبٚمٚما٧م ,يما٤من سمج٤مٟما٥م اًمبسآم٦م ًمقطما٦م
إقمالٟمٞم٦م عمسٙمّـ أٓم سم٤مٟمدول اؾمتخدُمٝم٤م اًمبا٤مئع يمبٓم٤مىما٦م شمٕمريٗمٞما٦م ًمٚمٛمٙما٤من,
رزُم٦م إُمقال سمٞمده ذيمرشمٜمل سمٕمامل حمٓم٦م اًمقىمقد ,يماؾ هاذا جياري ذم اًمسا٤مطم٦م
قمجزت قمـ اخلروج
اعم٘م٤مسمٚم٦م عمبٜمك حم٤مومٔم٦م ٟمٞمٜمقى ,وُم٤مزال اإلىمب٤مل يتزايد طمتك
ُ
ُمـ ذًمؽ اًمٙمرٟمٗم٤مل اًمدوائل-
ىمبؾ أي٤مم قمدة ,يمٜم٧م ذم زي٤مرة روشمٞمٜمٞم٦م إمم سمٞم٧م ضمديت ,قمٜمادُم٤م دظمٚما٧م
همرومتٝم٤م اًمتل شمٗمقح ُمٜمٝم٤م رائح٦م إدوي٦م ,يم٤مٟم٧م ضم٤مًمس٦م شمسا٥م وشمِماتؿ إطمادى
ؾمٛمتٝم٤م هل هقرًمٜمدي٦م سمٕمد أن اشمٙم٠مت قماغم يمارد
اًمنميم٤مت اًمدوائٞم٦م اًمتل يمام ّ
وسمٓمٜمٝم٤م ُمٜمٗمقخ سمٕماد شمٜم٤موهلا٤م هلاذا اًمٜماقع اجلدياد ,سمٕماده٤م
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ختارج ًمٚمتاق
وآؾمتٓمب٤مسم٤مت ًمٙمؾ دواء طمتك
ُ
أطمسس٧م أين أضمٚمس ُمع صٞمدزم ّ
ُمـ اًمٙمٚمٞم٦م ,دامهٜمل ؾم٤مقمتٝم٤م ُمٖمص ؿمديد ومرُم٘متٜمل ُمـ ظمٚمػ ٟمٔم٤مرهتا٤م سمٜمٔمارة
قمت٤مب ,ويم٠م ٤م شمرياد أن شم٘ماقل زم ٓ :هتاتؿ وم٠مٟما٤م ُمقضماقدة -صماؿ ُمادت ياده٤م
وؾمحب٧م شمٚمؽ اًمٕمٚمب٦م احلٛمراء اًمتل سم٤مًمٙم٤مد شمٖمٚمؼ وسمدأت شمبحا٨م قماـ اًمادواء
وم٠مقمٓمتٜمل قمالضم ً٤م أوىمػ اعمٖمص ذم احل٤مل -.
ُمٙم٤معم٦م

يٕم٦م سمٕمد ُمٜمتّماػ اًمٚمٞماؾ ُماـ صاديؼ ُمّما٤مب سمقؾماقاس

ىمٝمري يٗمزع ُم٤م إن ُيّم٤مب سم٠مسمسط إُمراض ويٗم٘مد اًمققمل قمٜمدُم٤م يرى اعمْمٛمد
جيٝمز ًمف احل٘مٜم٦م -ىم٤مدين ُمٕمف إمم إطمدى ُمستِمٗمٞم٤مت اعمديٜم٦م ,سمٕمدُم٤م أص٤مسمتف ًمٗمح٦م
سمرد سمسٞمٓم٦م ,وزادت طمرارشمف قمـ اًمٓمبٞمٕمل درضم٦مّ ,
ؿمخص ًمف اًمٓمبٞما٥م احل٤مًما٦م
وأقمٓم٤مين وصٗم٦م اًمٕمالج ,اٟمْمٛمٛم٧م إمم ـم٤مسمقر آؾمتالم ومل أيمـ طمٞمٜمٝم٤م ُمٜمتبٝم ً٤م
إمم اًمّمٞمدزم اًمذي خيتٗمل وضمٝمف ظمٚمػ اًمِمب٤مك اعمٔمٚمؾً ,مٙمٜمل أدريم٧م أٟمف (إمل
يب إس) ُمـ ز ّيف اعمرىمط ,وسمٕمد أن أُمٕمٜما٧م اًمٜمٔمار ومٞماف أي٘مٜما٧م مت٤مُما ً٤م أٟماف ذاشماف
اًمِمخص ص٤مطم٥م اًمبسٓم٦م اًمتل رأيتٝم٤م ذم سم٤مب اًمٓمقب ,اىمؽمسم٧م ُمٜمف ومهسا٧م
ذم أذٟمفُ :م٤مذا شمٗمٕمؾ هٜم٤م أمل يٙمـ ًمديؽ سمسٓم٦م؟ -وم٠مضم٤مسمٜمل وهق يتبسؿ" :احلٛماد
 .ومتحٝم٤م وشمٕمٞمٜم٧م امل يب اس" -ىمٚم٧م ًمف ُمٜمدهِما ً٤م :إذن ُما٤مذا شمٗمٕماؾ ذم همروما٦م
اًمّمٞمدًم٦م؟ -أضم٤مسمٜمل :ذه٥م اًمّمٞمدزم ًمٞمٜم٤مم ,وأٟما٤م ًمٙماقين ايمتساب٧م ظماؼمة ُماـ
ُمٝمٜمتل اًمس٤مسم٘م٦م أىمػ هٜم٤م وأؾم٤مقمده -طمٞمٜمٝم٤م ضم٤مء صقت رضمؾ يمبػم وهق يسا٥م
ويِمتؿ ُمـ ظمٚمٗمل ٕيمتِمػ أٟمف أقمٓم٤مه دواء ًا ُمْم٤م ّد ًا ًمالُمس٤مك سمادًٓ ُماـ دواء
اًمْمٖمط -..
***
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زإجل G7

ًمٞم٧م اهل٤مشمػ إريض يٕمقد متتٛم٧م هبذه اًمٕمب٤مرة ُمع ٟمٗمسال وأٟما٤م أهاؿ

سم٤مًمذه٤مب إمم شمالل طمل اًمٕمريب؛ ٕصآم٤مد ؿمابٙم٦م اشمّما٤مل هلا٤مشمٗمل اعمحٛماقل؛
اًمتح٘م٧م سمريم٥م اًمٜم٤مزطملم إمم أرسمٞمؾ َ
ؿمقق واًمديت إًمٞمٝم٤م,
وأٟم٘مؾ إمم ضمديت اًمتل
ْ
سمٕمدُم٤م ىمٓمع داقمش آشمّم٤مٓت قمـ اعمديٜم٦م سمٗمؽمة ىمّمػمةُ ,م٤م إن ريمب٧م اًمسٞم٤مرة
ضحٙم٧م واًمديت ً
طمتك َ
ىم٤مئٚم٦م ٓ :شم٘مٚماؼ إٟماف
ذرق اًمٓمػم قمغم اًمزضم٤مج إُم٤مُمل,
ْ
وقمٞمٜمال
طما٤مضمبل
ظمػم -سم٘مّمد شمٚمٓمٞمػ اجلاق ٓ ,ؾماٞمام وأن صمٜمٞما٦م اًمٚمحاؿ سمالم
ّ
ّ
احلٛمراويـ يم٤مٟمت٤م قمالُم٦م واضح٦م ًمقصقزم إمم أقمغم ُمٜم٤مؾمٞم٥م اًمٖمْم٥م ,صمالصمقن
ٍ
شمٚمقح يٛمٞمٜم ً٤م وؿمامًٓ ,هقاشمػ شمسبح
ؿمخّم ً٤م أو يزيد ُمتجٛمٕمقن ومقق اًمتؾ ,أي٤مد ّ
ذم اهلقاء ,أطمذي٦م ُمٖمٛمقرة سم٤مًمقطمؾ ,ضجر واؾمتٞم٤مء يٖمٚمػ اعمٙم٤من سم٠ميمٛمٚمف ,سم٤مقم٦م
رصٞمد يٜم٤مدون ,قمرسم٦م سم٤مىمالء يتٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م اًمبخ٤مر ,وـمٗمؾ يرشمادي ضمٚمب٤مسما ً٤م ًمقٟماف
ؾمامئل وؿمٕمره ه٤مئش وىماذر يْماع وماقق رأؾماف صاٞمٜمٞم٦م ُمٕمٙمروٟمٞما٤م ويّماٞمح
سمّمقت ُمزقم٩مّ " :
طمكم سمرسمع"-مخس وأرسمٕمقن دىمٞم٘م٦م ُمْم٧م وأٟم٤م أطم٤مول ًمٙماـ
دون ضمدوى ,شمِمٜم٩م إهبا٤مُمل ودامهٜمال اًمٞما٠مس وم٘ماررت اًمٜمازول ,وأٟما٤م أهاؿ
طمّمااؾ
سم٤معمٖماا٤مدرة صاا٤مح رضمااؾ مخسااٞمٜمل :اًمااق ,وم٘ماا٤مل اجلٛمٞمااع وماارطملمّ " :
دب إُماؾ وماٞمٝمؿ ُماـ
احلجل"-وأطم٤مـمقا سمف راومٕملم ٟم٘م٤مٓهتؿ قم٤مًمٞما ً٤م سمٕماد أن ّ
ّ
ضمديد وأصبح اعمٙم٤من ُمب٤مريم ً٤م سمحٞم٨م مل أضمد ُمقـمئ ىمدم ومٞماف ,ىماررت اًمٕماقدة
ِ
حمٛم ً
سمٖمْم٥م َُمـ اؾمتٞم٘مظ ذم وىم٧م اعمٖمرب ,وأٟم٤م أٟمزل أطمسس٧م سمٞماد متساؽ
ال
ّ
سم٘مٛمٞميص ُمـ اخلٚمػ شمبٕمف صقت ذًمؽ اًمّمبل ىم٤مئالً" :قمٛماق ا .خيٚمٞماؽ ّ
طماكم
واًمثقران ,سم٤مل ىمٓمارشملم
سمرسمع" ,ومٍمظم٧م ذم وضمٝمف سمّمقت ممزوج ُمـ اًمٖمٞمظ
َ
قمغم ٟمٗمسف صمؿ شمراضمع أُمت٤مر ًا وُم٣م سمٕمٞمد ًا-
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هم٤مدرت وأٟم٤م ُمث٘مؾ سم٤مًمتٕم٥م وُمزدطمؿ سم٤مٕومٙم٤مر ,يمٞمػ ؾم٠مشمقاصاؾ ُماع
أصح٤ميب وأىمرسم٤مئل ويمٞمػ ؾم٠مشم٠مىمٚمؿ ُمع اًمقضاع اجلدياد؟ ُمارت ُماـ أُما٤مُمل
صقر أوًمئؽ اًمٕم٤مؿم٘ملم اًمذيـ شمٕمرض أهمٚمابٝمؿ ًمساٙمت٤مت قم٤مـمٗمٞما٦م ,وأوًمئاؽ
اًمٗمتٞم٤مت اًمالئل يم٤من اهل٤مشمػ َ
رضمؾ طمٞم٤مهتؿ -يم٤من اًمٞمقم اًمت٤مزم يقم مجٕم٦م وقم٘ما٥م
ظمروضمل ُمـ صالة اجلٛمٕم٦م اًمت٘مٞم٧م ُمّم٤مدوم٦م سمج٤مؾمؿ ضمريٛم٦م وهق ُمتخّماص
يباؼ ُمٜمٝما٤م
ذم سمٞمع اًمٓمٞمقر ومْمحؽ قمٜمدُم٤م ر ين ًمٞمٙمِماػ قماـ أؾماٜم٤مٟمف اًمتال مل َ
اًمتسقس ,دم٤مذسمٜم٤م أـمرامل احلدي٨م ًمٞم٘مقدٟما٤م
ؾمقى مخس٦م ,صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ ىمْمٛمٝمؿ
ّ
اًمٙمالم أظمػم ًا طمقل آشمّم٤مٓت ,ومْماحؽ سمخبا٨م ىما٤مئالً" :وا .ين قمٜمادي
يقصؾ رؾم٤ميكم",اؾمتٗمٝمٛم٧م سم٢ميامء ٍة وم٘م٤ملُ :مـ طم٘ماؽ أٟماؽ ٓ
زاضمؾ اٗمف هق ّ
شمّمدق إٟمف ـم٤مئر ذيمل ضمد ًا ي٘مقم سمتقصٞمؾ اًمرؾم٤مئؾ طمٞمثام أؿما٤مء -سمدايا٦م إُمار
فمٜمٜمتف يٙمذبً ,مٙمـ قمٜمدُم٤م أظمذين إمم سمٞمتف وأرؾمؾ أُم٤مُمل إمم سمٞم٧م قمٛمف رؾما٤مًم٦م
واًمذي يبٕمد قمـ ُمٜمزًمف قمدة أزىم٦م قمٜمد ذًمؽ صدّ ىمتف ,صمؿ أسيا٧م قماغم ذائاف
ُمٜمف ,ىم٤مل ُمستٖم ً
ال اٟمده٤مر ٓ :أسمٞمٕمف سم٠مىمؾ ُمـ ُمئ٦م ومخسلم أًمػ ديٜم٤مر واعمبا٤مع
ٓ ُيرضمع ,وأٟم٤م ؾم٠مد ًّمؽ قمغم يمٞمٗمٞم٦م اؾمتخداُمف -اؿمؽميتف ُمٜمف ويمتبا٧م رؾما٤مًم٦م إمم
ؿمخص ـم٤مل همٞم٤مسمف يسٙمـ ظم٤مرج اعمقصؾً ,مٗمٗمتٝم٤م قمغم ؾم٤مىمف وأًم٘مٞم٧م سمف قم٤مًمٞما ً٤م
َ
ومذرق قمغم ؾمؽميت وـم٤مر سمٕمٞمد ًا ,وسمٕمد مخاس دىما٤مئؼ قما٤مد ُمارة أظمارى حيٛماؾ
ضمقاسم ً٤م .ومرطم٧م وأ قم٧م ًمٗمتحتٝم٤م ومقضمدهت٤م ُمـ ضم٤مؾمؿ ضمريٛم٦م .وىماد يمتا٥م:
"طمبٞمبل أسمق ضم٤مؾمؿ رؾم٤مًمتؽ ُم٤م راح شمّماؾ قمابـ هاذا اًمزاضماؾ سماس يِماتٖمؾ
داظمؾ احلل روح اًمٕم٥م سمٕمٞمد"-
***
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أحالم 3XL
يمٜم٧م ًمٞمٚم٦م أُمس أومتش ذم ىمبق اًمذايمرة قمـ ذيمري٤ميت اًمقردي٦م اًمتل قما٤مدة
ً
صادوم٦م قماغم
ُم٤م أوىمظ همب٤مر اًمٜمسٞم٤من اًمذي يستٚم٘مل ومقىمٝم٤م ,وأصمٜم٤مء ذًمؽ قمثرت
حلٔم٤مت شمٕمقد يب إمم اًمٓمٗمقًما٦م ٕيا٤مم آسمتدائٞما٦مً ,م٘مٓما٤مت يتساٞمده٤م إسماٞمض
وإؾمقد وشمٕمٚمقه٤م ي٤مومٓم٦م ُمدرؾمتل (احلقيزة) اعمختٚمٓم٦م اًمتل شم٘مٓمـ ىمرب حمٓم٦م
ىمٓم٤مر اعمقصاؾ احلديديا٦م -يمٜما٧م طمٞمٜمٝما٤م ذم اًمّماػ إول آسمتادائل ,أمحاؾ
طم٘مٞمبتاال اًمث٘مٞمٚماا٦م ذات اًمٚمااقن اًمرصاا٤ميص واًمتاال هاال ٟمّمااػ وزين شم٘مريبا ً٤م,
يتقؾمٓمٝم٤م ُم٤مريم٦م ذيم٦م ضمٚمقد ,يٓمؾ ُمٜمٝم٤م سمرأؾمف يمت٤مب اًم٘ماراءة يمباػم احلجاؿ,
شمذيمرت ُم٘م٤مقمدٟم٤م اخلِم٥م ُمسامري٦م واًمتل شمِمٙمؾ اعمس٤مُمػم صمامٟملم ذم اعم٤مئ٦م ُمٜمٝما٤م,
ُ
يمٜم٧م أضمٚمس ذم اعم٘مٕمد إول ًمٙمقين ىمّمػم اًم٘م٤مُم٦م ,أو يمام يسٛمقين چٙماقچ أو
زىماﭻ ,جيٚمس سمج٤مٟمبل ومتحل اسماـ سمٜما٧م احل٤مرؾما٦م أم وم٤مـمٛما٦م ,ضمٚماده ُمارىمش
ِ
َ
مخاس ٟمجاقم ,أُما٤م
ومٜمادق
سم٤مًمٜمٛمشً ,مقن ؿمٕمره أمحر ويم٤من اًم٘مٛمؾ ىمد اختذ ُمٜمف
يٜم٤مسمٞمع أٟمٗمف ومال شمتقىمػ قمـ اجلري٤من ذم مجٞمع ومّمقل اًمساٜم٦م ,شمٗماقح ُمٜماف ؿماتك
أٟمقاع اًمروائح سمٕمْمٝم٤م ُمـ ومٛمف وسمٕمْمٝم٤م ُمـ ُم١مظمرشمف ,يم٤من طمٗمٔماف اُ .مٚمت٘ماك
جلٛمٞمع أٟمقاع إُمراض اعمقؾماٛمٞم٦م وهماػم اعمقؾماٛمٞم٦م -يم٤مٟما٧م ُمٕمٚمٛمتال اًمسا٧م
سمِمػمة شمٜم٤مهز اًمسبٕملم قم٤مُم ً٤م ,طم٘مٞمبتٝم٤م ممٚمقءة سم٤مٕدوي٦م اسمتاداء ًا ُماـ اًمب٤مراؾماتقل
واٟمتٝم٤مء ًا سما٤مٟٓمؽم ؾمتقب ,ـمبٕم ً٤م سم٤مإلض٤موم٦م إمم سمخ٤مخ اًمرسمق اًمذي ٓ يٗم٤مرق يده٤م
وم٧م ذم أوٟم٦م إظمػمة ذم اؾماتخداُمف قمٜمادُم٤م اومتتحا٧م أم وم٤مـمٛما٦م
واًمذي أ
ْ
احل٤مٟمقت اعمدرد وضمٕمٚمتف ُمٓمٕم ًام ًمٚمٗم٤مت اًمٗمالوماؾ واًمٚمبٚمبال ,ومتٙم٤مصمٗما٧م ُمٜماذ
ذًمؽ اًمٞمقم ضمٝمقد اًمٓمٚمب٦م ذم إـمالق اًمريح اعمٕمب٘م٦م سمٕمبػم اعمٜمٗمخ٤مت ,اًماذي أدى
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ذم يقم ُمـ إي٤مم إمم ارشمٗم٤مع صقت ؿمٝمٞمؼ اًمس٧م سمِمػمة وهل اِمار ذم ومٛمٝما٤م
اًمبخ٤مخ وشم٘مقل سمّمقت ُمت٘مٓمع إٟمٗم٤مس :اومتحقا اًمٜمقاومذ وإسمقاب سمرسقم٦م-
ؾم٠مًمتٜمل يقُم٤م يمقين أضمٚماس ذم اعم٘مٕماد إولُ :ما٤مذا اا٥م أن شمّمابح
قمٜمدُم٤م شمٙمؼم؟ -يم٤مٟم٧م أطمالم إـمٗما٤مل مجٞمٕما ً٤م ٓ شمتٕمادى اًمٓمبٞما٥م واعمٝمٜمادس
واًمٓمٞم٤مر ,أُم٤م أٟم٤م ومٙم٤مٟم٧م إضم٤مسمتل خمتٚمٗم٦م وهلُ :مذيع ؾماٞمٞم٧م ,وأٟما٤م أُماط اًمتا٤مء
ُم ّٓم٤م يم٘محب٦م ُمٚمتٝمب٦م ,ىم٤مًم٧م زم :إن ؿم٤مء ا .شماٜمجح وشمٙماؼم وشمّمابح ُما٤م شمتٛمٜماك
وأشمب٤مهك سمؽ ذم اًمتٚمٗمزيقن -وىمتٝم٤م ؾم٠مًمتُٝم٤م سمٕمٗمقي٦م" :ؾم٧م راح شمب٘ملم قم٤ميِم٦م عما٤م
أيمؼم"؟ -وم٘مٝم٘مٝم٧م وىمرصتٜمل ُمـ وضمٜمتل ,اٟمت٘مٚم٧م سم٤مًمس١مال إمم ومتحل وم٠مضم٤مهب٤م
ومٖمْماب٧م وضا٤مق ٟمٗمساٝم٤م وأظمرضمتاف ُماـ
سم٠مٟمف حي٥م أن يّمبح قم٤مُمؾ ٟمٔم٤موما٦م,
ْ
اًمّمػ-
أقمدت شمٚمؽ اًماذيمري٤مت إمم ُمٙم٤م ا٤م وأٟما٤م أسمتساؿ وومٙمارت ذم طما٤مزم
اًمٞمقم ,يم٤من ومتحل قمغم طمؼ قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م أطمالُمف صاٖمػمة احلجاؿْ ,ؾماٛمقل,
ويم٤مٟم٧م أطمالُمل يمبػمة ,ايمس ايمس ايمس ٓرجً ,مٙمـ أٟم٤م قمغم ي٘ملم ُماـ أٟماف
طم٘م٘مٝم٤م أن ,إٟمف أومْمؾ ُمٜمل ,أُم٤م أٟم٤م وم٠مىمػ قمغم ؿمٗم٤م اًمٞم٠مس ُمتحسار ًا ,سمْمإم٦م
أُمت٤مر شمٗمّمٚمٜمل قمـ آؾمتقديق ذم اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًمتال أقمٛماؾ هبا٤م  ,أقمادّ اًمٜمِماارة
()1

آظمب٤مري٦م يمٓمبؼ ؿمٝمل يٚمتٝمٛمف زُمالئل اعمذيٕملم اعمسجقٟملم داظمؾ اًم٘مٜم٤مة ظمقوم ً٤م
ُمـ قمبقة ُمتٓمٗمٚم٦م أو يم٤مشمؿ أو هجاقم ُمساٚمح -اًمِمإمقر سما٤مًمٕمجز ُمرقما٥م وإن
اًمْمقء اًمذي ذم ظمر اًمٜمٗمؼ أدريمٜم٤م أٟمف ٟم٤مر ُمستٕمرة صمؿ اؾماتح٤مل دظم٤مٟما٤م أؾماقد
ىم٤ممت٤م همٚمػ إومؼ ,إمم ُمتك شمب٘مك هذه اًمّمخرة ضم٤مصمٛم٦م قماغم أرواطمٜما٤م؟ ٓهال
شم٘متٚمٜم٤م وٓهل شمدقمٜم٤م ٟمٕمٞمش ,إمم ُمتك ودىم٤مت ىمٚما٥م اعمارء ىم٤مئٚما٦م ًماف :إن احلٞما٤مة

93

ٍ
ٌ
وضماؾ ُماـ أن أدرك طمٚمٛمال ذم ياقم ُماـ إيا٤مم ,وُما٤م إن
وصمقان؟ أٟم٤م
دىم٤مئؼ
ٍ
يما٤ممل ًمتح٘مٞماؼ احلٚماؿ,
أاسسف طمتك ي٠مشمٞمٜمل إؿمٕم٤مر ي٘مقل :قمذر ًا قمٛمرك هماػم
اًمرضم٤مء اعمح٤موًم٦م ذم أظمرة-
***

( )0اًمقضااع إُمٜماال ذم ُمديٜماا٦م اعمقصااؾ ىمبااؾ  4102يماا٤من ؾمااٞمئ٤م ضمااد ًا وظمّمقصا ً٤م قمااغم
اإلقمالُمٞملم ,و صٜمٗم٧م اعمديٜم٦م قمغم أ ٤م إظمٓمر ذم اًمٕم٤ممل قمغم اإلقمالُمٞملم وىمد اؾمتِماٝمد
اًمٕمنمات ُمٜمٝمؿ ظمالل شمٚمؽ اًمٗمؽمات
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سكود

()1

ىمدي ًام ىم٤مًمقا( :احلسقد ٓ يسقد) و(قمالم احلساقد سمٞمٝما٤م قماقد)ً ,مٙماـ
اًمٞمقم أي٦م ُم٘مٚمقسم٦م مت٤مُم ً٤م ,وم٤محلسقد يسقد وقمٞمٜم٤مه ومٞمٝمام اًمؼميم٦م-
أم داؤود شمسٙمـ سمٞمت ً٤م ذي ـم٤مسم٘ملم يرشمدي اًمٚمقن إظمرض ,وُمـ ضمبٝمتاف
شمتدمم أم ؾمبع قمٞمقنُ ,م٘مٚمتٝم٤م أىمقى ُمـ أؿمٕم٦م اًمٚمٞمزر يماام وصاٗمٝم٤م أسماق اسالم
خمت٤مر اعمٜمٓم٘م٦م ,ومبٛمجرد ُمروره٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م حيدث طمٔمر ًمٚمتجقال ,وُمـ ي٘مع ذم
ذايمٝم٤م ٓ شمتقىمػ ؿمٗمت٤مه قمـ اًمتٛمتٛم٦م سم٤مٕدقمٞما٦م وىماراءة اعمٕماقذات ,طمتاك إن
أطمدهؿ ىم٤مل زم سم٠مٟمف ذم أطمد إي٤مم وُمـ ظمقومف ُمٜمٝم٤م ٟمسال اعمٕمقذات وإدقمٞما٦م
وم٠مٟمِمد (ـمٚمع اًمبدر قمٚمٞمٜم٤م) يمقٟمف ٟمِمٞمد ًا ُم٘مدؾم ً٤م طمسبام ىم٤مل ؾم٤محمف ا-.
أٟم٤م ؿمخّمٞم ً٤م مل أيمـ أؤُمـ هبذا إُمر ,إذ يمٜما٧م أقمتاؼمه ُماـ ُمب٤مًمٖما٤مت
أهؾ اعمٜمٓم٘م٦م إمم أن ضم٤مء اًمٞمقم اعمققمقد وطمدث ُم٤م طمدث-
اًمس٤مدؾم٦م واًمٜمّمػ صب٤مطم ً٤م وىمبؾ شمٖمريد ىمٜم٤مين اًمٖما٤مز وزىمزىما٦م سم٤مئٕمٝما٤م
سخ ضمرس اًمب٤مب ,يمٜم٧م ؾم٤مقمتٝم٤م ىمد اؾمتٞم٘مٔم٧م شمق ًا ,ومتقضم٥م قماكم اخلاروج
سمٕمد أن زقمؼ اجلرس صم٤مٟمٞم٦م وصم٤مًمث٦م ,ـما٤مًمٕمٜمل ُماـ اا٧م اًمبا٤مب ىمادُم٤من داظماؾ
ٟمٕمٚملم أمحريـ ُمزظمروملم سم٠مفم٤مومر ُـمٚمٞم٧م سم٤مًمبٜمٗمسجل ُمِمٙمّٚم٦م ًمقطم٦م ومسٞمٗمسا٤مئٞم٦م
سم٤مهرة ,قمدّ ًم٧م ُمـ هٞمئتل سمرسقم٦م فمٜم ً٤م ُمٜمل أن ومت٤مة مجٞمٚم٦م شم٘ماػ ظمٚماػ اًمبا٤مب,
ُمسٛمرة أُم٤مُمل داظمؾ دؿمداؿم٦م ُمزهرة وطمج٤مب قمُ ٘مدشمُاف
ومتحتف وم٢مذا سم٠مم داؤود ّ
شمِمٙمّؾ ٓء ًا ُم٘مٚمقسم٦م ,ىم٤مًم٧م" :صب٤مح اخلػم أسمقي حمٛمدُ ,ما٤م قماديمؿ وماد مخاس
سمٞمْم٤مت ًمٚمٗمٓمقر ُمـ ٟمِمؽمي ٟمرضمٕمٝمؿ" -يمٜم٧م ذم طمرضهت٤م وأٟم٤م ُمّمدوم ,ومٛمـ
يمثرة إىم٤مويؾ اًمتل ؾمٛمٕمتٝم٤م قمٜمٝم٤م اٟمت٤مسمٜمل ٟمقع ُمـ اًم٘مٚماؼ ,دظمٚما٧م إمم اعمٓمابخ
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وضمٚمب٧م هل٤م اًمبٞمض ومِمٙمرشمٜمل وهم٤مدرت -ىمٚم٧م ذم ٟمٗمسال :يا٤م هلاؿ ُماـ أٟما٤مس
اهتٛمقه٤م زور ًا ,ه٤م أٟم٤م ذا مل حيدث زم رء -ضمٝمزت ٟمٗمز ًمٚمذه٤مب إمم دواُمل,
ومتح٧م سم٤مب اًمبٞم٧م وريمب٧م اًمسٞم٤مرة وأٟم٤م أرضمع إمم اخلٚمػ داقمب٧م اًمري٤مح سم٤مب
اًمبٞم٧م وم٘م ّبؾ اًمسٞم٤مرة ُمـ ظمده٤م ٟم٤مىمِم ً٤م شم٤مشمق قمغم ؿمٙمؾ أُمقاج ذم سم٤مهب٤م اخلٚمٗمل ,مل
أقمر ًمٚمٛمقضقع أمهٞم٦مُ ,مررت سمب٤مهب٤م ومٕم٤مٟمؼ صقهت٤م أذين" :حلٔم٦م محاقدي وياـ
ريمبا٧م
ـمري٘مؽ"؟ ىمٚم٧م :إمم اًمدائرة ,وم٘م٤مًم٧م" :زشمٜمل سمٓمري٘ماؽ قم٤مًمِما٤مرع"-
ْ
يٕما٦م يمٚماش" -سمٕماد

وأوصٚمتٝم٤م ومؽمضمٚم٧م وىم٤مًم٧م" :ا .حيٗمٔمؽ ؾماٞم٤مرشمٙمؿ
ٍ
سمرصٞمػ واًمٗمْمؾ يٕمقد هلٛمر اجلٞمش اًمتل يم٤مٟم٧م شم٠مظمذ ىمسٓم ً٤م
اصٓمدُم٧م
أُمت٤مر
ُ
ريمٜما٧م اًمساٞم٤مرة
ُمـ اًمدردؿم٦م ُمع ؿماب٤مب احلال ,وصاٚم٧م إمم ُمٙما٤من قمٛماكم
ُ
ودظمٚم٧م اًمدائرة ,سمٕمد حلٔم٤مت ؾماٛمٕم٧م صاقت اٟمٗمجا٤مر ىماقي هياز اعمٙما٤من,
ظمرضم٧م ُمرسقم ً٤م وم٢مذا سمسٞم٤مريت ىمد وم٘مدت أـمراومٝم٤م ومتقج ؾما٘مٗمٝم٤م ,هٜما٤م أي٘مٜما٧م
مت٤مُم٤م سم٠من أم داؤود ومقل اوسمِمـ-
سمٕمد أي٤مم ُمـ احل٤مدصم٦م اًمت٘مٞم٧م سمّمدي٘مل اًمذي يٙمقن سمٞمتف ُمالص٘م٤م ًمبٞمتٝم٤م
اعمب٤مرك ,ىمّمّم٧م قمٚمٞمف ُم٤م طمدث وم٘م٤مل ضا٤مطمٙم٤م" :سما٤مًمريش يٛمٕماقد أٟما٧م ا.
حيبؽ ,أم داؤود ؿمٖمٚمٝم٤م َؿم َٚمؾ وؿمٞمؾ إيدك" -وىمص قمكم طمٙم٤مي٦م زوضمٝم٤م اًمذي
يم٤من يٚم٘م٥م سم٤مًمقطمش ًمْماخ٤مُمتف وـمقًماف وىمقشمافً ,مٙمٜماف شماقذم ُمتا٠مصمر ًا سمٕمٞمٜمٝما٤م,
واعمقضقع طمدث قمٜمدُم٤م شمٕمارض داؤود ,طمٗمٔماف اً ,.مٚمْماارب ُماـ ىمباؾ
أـمٗم٤مل اعمٜمٓم٘م٦م ,ومج٤مء إمم واًمدشمف اعمحروؾم٦م يبٙمال ؿما٤ميمٞم ً٤م ,واًمتال ىم٤مًما٧م ًماف:
"اؾمٙم٧م ضمب٤من ؿمقمل أسمقك ُمـ يٛمِمال هياز اًمٙما٤مع" -صماؿ ُماع أذان اعمٖمارب
ُأصٞم٥م أسمقه سم٤مًمِمٚمؾ ,وذم اًمّمب٤مح يم٤من قمبد اًمب٤مؾمط قمبد اًمّمٛمد ي٘مرأ (ي٤م أيتٝم٤م
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شمقضمٝم٧م إمم دارها٤م
اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م ارضمٕمل إمم رسمؽ راضٞم٦م ُمرضٞم٦م) -قمٜمده٤م
ُ
وـمرىم٧م اًمب٤مب ,ـم ّٚم٧م وم٘مٚم٧م هل٤م" :ظم٤مًمف أم داؤود ؾمٛمٕمتل ظمر ظماؼم؟ إياران
اظمت٤مروه٤م أمجؾ سمٚمد سم٤مًمٕم٤ممل" -ومر ّدت وهل ارك ومٛمٝم٤م وأٟمٗمٝما٤م يٛمٞمٜما ً٤م ويسا٤مر ًا:
"ممٛمؿ ُمق ُمثؾ طمٔمٜم٤م اًمزوم٧م" -أسمنمي إيران ومٕملم أم داؤود ىم٤مدُم٦م-
***

()0اؾمؿ ًمسٚمسٚم٦م ُمـ اًمّمقاريخ اًمب٤مًمستٞم٦م اًمتٙمتٞمٙمٞم٦م اًمتل ـمقرت ُمـ ىمبؾ آا٤مد اًمسقومٞمتل
ظمالل احلرب اًمب٤مردة وصدرت سمِمٙمؾ واؾمع إمم دول أظمرى ٓؾمٞمام اًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م
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ربع أمخس
سظم٧م احل٤مضم٦م رازىمٞم٦م سمحرىم٦م وهل شمبٙمال وشمْماؿ ؾماؽمشمف إصمريا٦م
اًمسقداء إمم صدره٤م صمؿ شمرومٕمٝم٤م إمم أٟمٗمٝما٤م اًماذي يساٞمؾ ُمٜماف اًمِمساٛمف وشمِماؿ
وو ًَمقًم٧م" :يٛمف
اًمسؽمة سم٘مقة وشم٘مقل" :رطم٧م يٛمف قمٛمقد اًمبٞم٧م سمٕمز ؿمب٤مسمؽ"َ ,
ُمروان اًمثقب إسمٞمض شمريمتف" , -سم٤معمٜم٤مؾمب٦م وم٤مًمرداء يم٤من أسمٞمض وماٞمام ُمْمااك و
اؾمتح٤مل سمٕمد ؾمبع ؾمٜمقات ظمدُم٦م إمم أسمٞمض ىما٤مشمؿ شمٓمٗماق ضمازر ىمٝمقائٞما٦م قماغم
ؾمٓمحف هٜم٤م وهٜم٤مك ,وم٘مد يم٤من اعمرطمقم ُمروان يرشمدياف ُمٜماذ أن اٟمت٘مٚمٜما٤م إمم سمٞمتٜما٤م
أظمرضما٧م ه٤مشمٗماف اًمِماح٤مـم٦م ورومٕمتاف
صماؿ
ْ
اجلديد ذم طمل اًمؼميد قم٤مم ّ ,4111
سمٞمده٤م اًمتل شمتاميؾ يم٠مومٕمك وأٟم٤مرت اًمِم٤مؿما٦م وىم٤مًما٧م وقمقيٚمٝما٤م يرشمٗماع" :يٛماف
اعمقسم٤ميؾ ُمٜمّمقب قم٤مًمٗمجر يٛمف وًمٞمدي اًمّمالة شمٜم٤مدياؽ ويٜماؽ يٛماف" -هٜما٤م مل
أشماؿ قم٤مُماف اخلٛمسالم ٓ حيٗماظ
أمت٤مًمؽ ٟمٗمز وأٟم٤م قمغم ي٘ملم أن ُماروان اًماذي ّ
ؾمقرة اًمٗم٤ما٦م ,ومل يّمؾ يقُم٤م إمم اعمسجد ,طمسبام أوم٤مدت ُمّم٤مدر أرؿماٞمٗمٞم٦م ذم
وم٤مٟمسحب٧م ُمـ سمٞمتٝمؿ اًمذي يٗمّمٚمف قمـ سمٞمتٜم٤م ؿم٤مرع واطمد؛ ٕص٤مدمل
اعمٜمٓم٘م٦م ,
ُ
ُم١ميد وم٤ميروس وقم٤مدل شمٕم٤مـمل ,ىم٤مل قم٤مدل وهق يرومع طمزاُمف يٛمٞمٜم ً٤م ويسا٤مر ًا إمم
شمف ُم٘م٤موُم ً٤م هزات يمرؿمف :رضمٕمٜم٤م شمق ًا ُمـ ُم٘ماؼمة اًمتٚمٗمزياقن وأمتٛمٜما٤م احلٗمار,
ُمسح سمٔمٝمر يده قمغم ضمبٞمٜمف اًمذي يم٤من يتّمب٥م قمرىما ً٤م وواصاؾ" :اًمٓمالم سما٤مرد
صمٚم٩م وٟمحٜم٤م سمتٛمقز واُ .مـ روطمقا اًمٓمٞمب٦م" -صماؿ أضا٤ممل ُم١مياد وهاق يتجِما٠م
ًمٞمٜمثر رائح٦م اًمبّمؾ ذم أرضم٤مء اعمٙم٤من ويسح٥م قماقد ًا ُماـ سمالم أؾماٜم٤مٟمف ىما٤مئ ً
ال:
"ىمٓمـ واُ .مق ـملم ىمٓمـ"-
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ُمروان رضمؾ قم٤مزب ص٤مطم٥م شم٤مريخ طم٤مومؾ سم٤مًمٜمْم٤مل ,وم٘مد ٟمِم٠م ذم سمٞم٧م
ُمٗمٙمؽ أ ي ً٤م ,يم٤من يٕمٛمؾ ذم اًمتٝمري٥م إسم٤من اًمٜمٔم٤مم اًمس٤مسمؼ وأًم٘مل اًم٘مبض قمٚمٞمف
ووضع ذم اًمسجـ صمؿ ُأـمٚمؼ
ُ

اطمف سمٕمد اطمتالل اًمٕمراق قم٤مم  4113صمؿ أًم٘مل

اًم٘مبض قمٚمٞمف ُمرة أظمرى سمتٝمٛم٦م اًمتزوير وُم١مظمر ًا ُأومرج قمٜمف سمٕمد أن ىم٣م قمِمار
ؾمٜمقات شم٘مريب ً٤م ذم (اًم٘مٚمغ ) -عمحتُف ذم اعمرة إومم يتا٠مرضمح ذم اعمٜمٓم٘ما٦م ,فمٜمٜمتاف
() 0

ًمقهٚم٦م ُمريْم ً٤م وم٠مؿمٗم٘م٧م قمٚمٞمف يمثػم ًاً ,مٙمـ قمٚمٛم٧م سمٕمده٤م أٟماف زسماقن دائاؿ ٕيب
شمزوده سم٤معمٝمادئ٤مت ,شمراُما٤مل ,شمقؾماٞمالر,
مج٤مل وًمٚمّمٞمدًمٞم٤مت اعمتقاـمئ٦م اًمتل ّ
وهمػممه٤م ,ومٙم٤من يسبح ذم قم٤ممل ٍ
صم٤من مخس ً٤م وقمنميـ ؾم٤مقم٦م ذم اًمٞمقم .
() 4

َ
وؾمااط
ٓ إًمااف إٓ ا ٓ ,.إًمااف إٓ ا ,.رومٕمٜماا٤مه واٟمٓمٚم٘مٜماا٤م ًمتِمااٞمٞمٕمف
صمٞم٤مهبـ ُمع اًمتٗم٤مشم٤مت أصادىم٤مئف ُم١مياد وقما٤مدل
سظم٤مت أظمقاشمف اًمالئل ُمزّ ىمـ
ّ
إًمٞمٝمـ واًمتل ختٚمٚمتٝم٤م ٟمٔمرات وهمٛمزات وقمض أـمرامل ؿمٗم٤مهٝمؿ ,ومتٕمثر قما٤مدل
ّ
ٍ
ويم٤مد أن يقىمع اجلث٦م ًمٙمقٟماف ذم اعم٘مدُما٦م ومادارى إُمار ىما٤مئ ً
قما٤مل:
ال سمّماقت
"ظمٗمٞمػ وا .ي٤م ُمروان ظمٗمٞمػ" -صمؿ أظمرج ُم١ميد ه٤مشمٗمف وسمدأ سم٤مًمتّمقير طمتاك
أمتٛمٜم٤م دومٜمف-
سمدأ اًمِمٞمخ سم٤مًمدقم٤مء ًمف وىمبؾ أن يٜمتٝمل ُمـ اًمدقم٤مء ضم٤مء صاقت قما٤مدل
خمتٜم٘م ً٤م سم٤مًمبٙم٤مء" :طم٤مًمٚمقه وواهبقه" ,صمؿ أشمبع ىما٤مئالً :وا .يما٤من يّماقم ياقُمل
َ
أطمسسا٧م
وومٕماؾ اخلاػم وأٟما٤م
حي٥م اًمٜم٤مس
ُ
آصمٜملم واخلٛمٞمس .ويم٤من اعمرطمقم ّ
سمٛمقشمف ىمبؾ صمالصم٦م أي٤مم طمٞمٜمام يمٜم٤م ؾمقي٦م ذم اًمِمالٓت ٟمِمؿ اهلقاء اًمٜم٘مل قمٜمد أطمد
أصدىم٤مئٜم٤م ,وىم٤مل إن طمٞم٤مشمٜم٤م أي٤مم ُمٕمدودة واًمذيمل اًماذي يساتٖمٚمٝم٤م ,وأوأ أن
يدومـ سمج٤مٟم٥م واًمده ضمب٤مر ,وأن شمُزرع ؿمجرة س ومقق ىمؼمه -مهٛمٜما٤م سم٤معمٖما٤مدرة
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وم٤مًمتٗم٧م ٕضمد ُم١ميد ًا وقم٤مدًٓ يٚمت٘مٓم٤من ؾمٞمٚمٗمل قمغم ىماؼم ُماروان ومها٤م يبٙمٞما٤من
ض
ويب٤مقمدان سملم إصبٕمٞمٝمام اًمسب٤مسم٦م واًمقؾمٓمك سمِمٙمؾ أوم٘مل-
اًمسٞمٜم٤مريق اعمتٙمرر ًمرؤي٦م اعمٞما٧م ذم اعمٜما٤مم حيْماار دائا ًام ذم ُمثاؾ هاذه
اًمقىم٤مئع ,ومبٕمدُم٤م يتقرم ؿمخص ُم٤م سمٞمقُملم أو صمالصم٦م جيا٥م أن ياراه أطماد أوماراد
يٚمقح سمٞمده ويبتساؿ
اًمٕم٤مئٚم٦م وهق يرشمدي إسمٞمض وطمقًمف أؿمج٤مر وورود وهق ّ
ومرطم ً٤م ىم٤مئ ً
شمبقأ ُم٘مٕمد صدق قمٜمد ُمٚمٞمؽ ُم٘متدر -ومٞمتحقل
ال :إٟمف ُمرشم٤مح ضمد ًا وإٟمف ّ
ّ
يمؾ ُمـ ذم اًمبٞم٧م إمم اسمـ ؾمػميـ ويٗمرسون احلٚمؿ سم٤مجلٜما٦م اعمققماقدة ًمٚمٛمت٘مالم,
ويٕمؿ اًمٗمرح ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ويبدؤون سمت٘مسٞمؿ اًمّمدىم٤مت اًمتل قم٤مد ًة ُما٤م شمٙماقن
ُمرصع سم٤مًمتٛمر-
إٟم٤مء ًمبـ ّ
وم٤مصٓمحب٧م واًمديت ًمٜمٕمازي أم ُماروان وقم٤مئٚمتاف,
اٟمتٝمك هٚمس اًمٕمزاء
ُ
ضمٚمسٜم٤م وشمب٤مدًمت٤م أـمرامل احلدي٨م قمـ ُمّم٤مقم٥م احلٞم٤مة واًمٖم٤مز واًمٜمٗمط واًمچقًما٦م
واخلبز---اًمخ ,وومج٠مة ُومتح سم٤مب إطمادى اًمٖمارمل وظمرضما٧م إطمادى أظمقاشماف
ُمٜمٗمقؿم٦م اًمِمٕمر وقمٞمٜم٤مه٤م ُمتقرُمت٤من وهل شمبٙمال ومرطما ً٤م ىم٤مئٚما٦م :رأيا٧م ُماروان
شم٘مص قمٚمٞمٜما٤م
رأي٧م اًمٖم٤مزم -اٟمتٗمْم٧م احل٤مضم٦م رازىمٞم٦م ُمـ ُمٙم٤م ٤م ومجٚمس٧م أظمتف ّ
رؤي٤مه٤م ىم٤مئٚم٦م :رأيتف سمِرداء أسمٞمض طمقًمف أزه٤مر اًمِم٘مٞمؼ وأؿماج٤مر ٟمخٞماؾ يتادمم
وًماقح سمٞماده
ُمٜمٝم٤م اًمرـم٥م ,وؾمامء زرىم٤مء وأ ٤مر ,وـمٞمقر اًمٜمقرس اٚمؼ ومقىمفّ ,
ٍ
رضمؾ فمٝمر ُمـ ظمٚمٗماف يرشمادي ضمٚمب٤مسما ً٤م ًمقٟماف أظمْماار وذم
واسمتسؿ ,وأؿم٤مر إمم
اؼم اجلٛمٞمااع
وؾماآمف طماارمل ) )Tسم٤مًمٚمٖماا٦م آٟمٙمٚمٞمزياا٦م ,وومجاا٠مة اؾما
ُ
اتٞم٘مٔم٧م -ومٙما ّ
وشمرىمرىم٧م أقمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمدُمقع وم٘م٤مًم٧م أظمتٝم٤م اًمٙماؼمى ضم٤مزُما٦مُ :ماروان ذم اجلٜما٦م
وهق ُمرشم٤مح أن ذم ىمؼمهً ,مٙمـ ُم٤م مل أومٝمٛمف ُمـ احلٚمؿ هق وضمقد هذا اًمِمخص
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ص٤مطم٥م اجلٚمب٤مب إظمرض -وم٠مضمبتُٝم٤م سمث٘م٦م وقمت٤مب :أٓ شمٕمرومٞمف؟ ومٝمزّ ت رأؾماٝم٤م
ٟم٤مومٞم٦م ,ىمٚم٧م هل٤م :إٟمف أسمق مج٤مل أطمد إوًمٞم٤مء اًمّم٤محللم.
***

( )0اًم٘مٚمغ :يمٚمٛم٦م شمريمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمسجـ-
( )4اسمق مج٤مل :سم٤مئع ُمنموسم٤مت روطمٞم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمِمالٓت سمٛمديٜم٦م اعمقصؾ-
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