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بـــارافـرِهّا

بارافزٍنَا
اسم الهتاب :بارافرِهّا
املؤلف :حممد صالح فضل
تصمّم الػالف :إسالم جمايد
مراجعٕ لػُِٕ َتهسّل :سارٔ صالح
رقم اإلِداع2014/15973 :
الرتقّم الدَلْ978-977-85101-7-1 :

ِصدر عو :الرسم بالهلمات للهصر َالتُزِع
رقم الطبعٕ :الطبعٕ األَىل4102 /
إشراف عام :حممد املصرٓ
مــــــدِـــر الـــــهصــر

مـــــــــدِر التــُزِع

عـــمـــر عـــــــــُدٔ
01111529029

عـــمــــــر عبـــــــــاس
01159470777

مجّع احلكُم حمفُظٕ
لدار الرسم بالهلمات َأٓ اقتباس أَ تكلّد أَ إعادٔ طبع أَ نصر بصهل إلهرتَنْ
أَ فُتُغرايف أَ غريٍ دَى مُافكٕ نتابِّٕ ،عرض صاحبٌ للمساءلٕ الكانُنّٕ.
العهُاى 01 :شارع عثماى حمرم ،الطالبّٕ ،يرم.
ت1440144220 /10440112110 /10000040140 :
https//www.facebook.com/dar.elrsm.blklemat
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بارافزٍنَا

بارافـرِهّا

م

م

مــحمــد صـــالح فـضـل

مـحـمـُعـٕ قــصـصـّٕ
م

دار الــــرســــم بالــهــلـمـات
م
م

م
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بارافزٍنَا
م

إهداء
كنت دائما ما أتخطى الإهداءات عند قراءتي ..وأخيرا حان الوقت الذي
سيتخطى فيه أحدهم إهدائي..

لذلك أهدي كتابي الأول ..إلى أبي وأمي وأخوي أحمد وغادة
إلى أصدقائي الذين منحوني القوة وساندوني حتى أتممت هذا العمل:

(كمال عواد ،محمد صابر ،عصام عماد ،يوسف ربيع ،نيرة خالد،
أمينة ناصر)..
إلى بيكاسو المستقبل..
نهى الصيفي
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بارافزٍنَا
إلى ال ك َّتاب الرائعين:
محمد عصمت
أحمد إبراهيم إسماعيل
ع م ر عودة
وأخيرا ..إلى أكتر حد تعب معايا ..الصديقة والمراجعة اللغو ية:
«سارة صلاح»..

***
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بارافزٍنَا

إهداء خاص
إلى روح زوجة أخي..
أختي التي لم تلدها أمي..
سنتذكرك جميعا بدعائنا..

م
م
م
م
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بارافزٍنَا
م

مقدِّمة
م
أن تطرق أبواب الخوف بحثا عن المتعة ،وأن تقتصر جل متعتك على

ذلك وباقي متعتك تأتيك من أبواب الخوف التي تطرقها لك الصدفة ..هذه

هي متعة الحياة..

بادئ ذي بدء أود أن أعبر عن كل امتناني واحترامي اللامتناهيين لكل
قارئ اهتم باقتناء كتابي الأول وساهم بذلك في إضاءة الطر يق القادم
لكاتب شاب يحفر معالم بدايته ،و يجهز أولى أنسجته ببعض الأحرف

والكلمات..

راجيا من الله أن تنال إعجابكم..
وبعد هذا وذاك أردت أن ِّ
أوضح شيئا..
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بارافزٍنَا
عزيزي القارئ ،إذا ظننت بأن قلبك لن يتأثر بأعراض "بارافرينا"

وأنك ستفلت من ساحرة إندور وبذكائك لن تكون ضحية المستبصر القادمة

وأنك لن تخضع أبدا لسيطرة ملوك الجان وطلاسمهم ..فعليك بالقراءة..
وإن استحوذ خوفك وفرض سيطرته على نفسك ..فلا تقرأ.

***
م
م
م
م
م
م
م
م
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بارافزٍنَا
م
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ها قد جتاًستَ التحذٍز..
أمتنى لكَ قزاءة ممتعة..
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بارافزٍنَا
م
م
م
م

الـمُسـتبصـِـر
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بارافزٍنَا
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بارافزٍنَا

الـ ُمستبصِر
اذؿّٓمأٌ،ّ٥ماردبوملمسسملالت،ّ٥موصعملّٓماظلؿملشملّٕةمسػملّ٧مجلّٓه،مثّ٣مارمتّ٧م
أرضـبمملمعلؽملّٓـبامزؾملّٕهمإظبمحمملئّٛمأوذّ١مسػملّ٧ماالغؾملؿملمملر..مغصملّٕمحّ٦ظّ٥مؼب مطّ٢م
عغملمملنمصػملّ٣مؼلضملظملّ٥ماظصملالمماظّٓاعّٗمسػملّ٧ماظّٕؤؼهمل،محّٕمبكمؼّٓهمأصعملؿملـبمملمأعمملممسؿملؽملمملهم
طؼملممل ماسؿمملد مصػمل ّ٣مؼّٕاػممل ،مصؿفملطّٓ مزؽمل ّ٥مظعملّٓ مصعملّٓؽب مبزملّٕه م! ..مهلّٗ ماِّرضم
جبّ٦ارهمصطملمملصوملمؼّٓهمؼبمدمملئّ٢مملمؼضملػملّ٣معمملػؿملؿّ٥محؿّ٧مأشؼملّٚمسؿملؽملؿمل ّ٥موبّٓأم
ؼػملؼملػمل ّ٣مذؿمملت مغظملل ،ّ٥موؼلؿفؼمل ّٝمضّ٦اه ..مث ّ٣مذّٕع مؼب ماظؾقىمل مس ّ٤مذكّٙم
ضبؼملػملّ٥ماٌؾملؼملهمل..م م
****
طمملغوملماِّحّٓاثمترملؿّٓمأطـّٕمصفملطـّٕ..موض«ّٟدػملؿمل»ّ٣مدونمحّٕاك..مؼؽملؿصملّٕم
أنمتقملولماِّعّ٦رمإظبمعمملمتقملولمإظؿمل..ّ٥م م
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بارافزٍنَا
سػمل ّ٧مأرض متّٕابؿملهمل معؽملؾلشملهمل ،مز ّ٢مصبّٕي مذظ ّ١ماظرملمملب معؾملّٕوظًممل ،مؼؽملصملّٕم
خػملظملّ٥مطّ٢محنيموحني..موظغملؽملّ٥ماآلنمالمؼّٕى مذؿملؽـبمملمخػملظمل..!!ّ٥موضؾّ٢مأنمؼظملغملّٕم
ؼب مأن مؼعمل ،ّٟمارتشمل ّ٣موج ّ٥مجبلّٓ م"ضك "ّ٣مأعمملع ..ّ٥مدعمل ّٛماظرملمملب مأرضـبممل..م
مملضوملمرسؾممل،موجلّٓهمؼّٕوّٟمصّٖسـبممل..مرصّٝماىلّٓمصفملدمملمطمملغوملم
ـب
وسؿملؽملمملهمضّٓمص
ؼبمؼّٓهمثّ٣مػّ٦ىمبؾملمملمسػملّ٧مرأسماظرملمملب..م م
ادؿؿملعمل ّٜم«دػملؿمل ..»ّ٣موضّٓ متّٖاؼّٓت مدضمملت مضػملؾ ،ّ٥موتؾمملرفمل ماغؿصملمملم مأغظملمملد،ّ٥م
وزػملومل مسؿملؽملممله مشمملرضهملمؼبمصّٕاغ مشّٕصؿّ٥مدضمملئّ٠محؿّ٧مادؿضملمملدماظلؿملشملّٕة مسػملّ٧م
جلّٓه..م م
هلّٗ ماظغملّ٦عّ٦د مجبّ٦ار مصّٕاذ ّ٥مصفملعل ّ١مبؽملصملمملرات ّ٥ماظلّ٦داء ،مث ّ٣مبضملزملممل مضّٓم
اظؿعملشملؾملممل م-ع ّٝماظؽملصملمملرات -مبّٓأ مؼؿقلّٗ مرّٕؼعمل ّ٥مإظب مخّٖاغهمل ماٌالبّٗم
صفملخّٕجمحؾبػملهملمالمدبؿػملّٟمأيماخؿالفمسّ٤معبؿملّٝمحؾبالت..ّ٥مثّ٣مبّٓمبلمعالبلّ٥م
واغزملّٕف..م م
طمملنمؼلمملبّ٠ماظّ٦ضوملمطضملمملدت..ّ٥مصكملنماظّ٦ضوملمميـّ٢مظرملكّٙمعمملمايؿملمملةماآلن،م
ط ّ٢مثمملغؿملهمل ممتّٕ متعملػمل ّ٢مع ّ٤مصّٕصهمل مذظ ّ١ماظرملك ّٙمؼب ماظؾعملمملء محؿملـبممل ،مأعلّ١م
بؾملمملتظملّ٥مثّ٣ماتزملّ٢مبّٕضّ٣مؼضملػملؼملّ٥مجؿملّٓـبا،مصكملغّ٥مضبؿمملجمإظؿملّ٥مطـريـبا..مزّ٢مؼلؿؼملّٝم
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بارافزٍنَا
إظب مرغني ماهلمملت ّٟمؼب مأذغ ّ٥محؿ ّ٧مجمملءه مصّ٦ت مأجّ٘ مضّ٦ي :م
طؿملّٟمحمملظّ١مؼمملم«دػملؿمل»ّ٣؟مضمملهلمملماظزملّ٦تماظعملّ٦ي.خبري،مأتؾضملينماآلنمإظبمذظّ١ماٌغملمملن..مصػملعملّٓمطمملنمحػملؼملـبمملمعّٕوسـبممل..مجّٕميهملمأخّٕىم!!ملمؼؽملؿؾّ٥م«دػملؿمل»ّ٣مإظبمردماظزملّ٦ت،مثّ٣ماشػملّ٠ماهلمملت،ّٟموسمملدمإظبمتّٕطؿملّٖهم
عّ٤مجّٓؼّٓمسػملّ٥مؼزملّ٢مإظبمتظمللريمظؿػملّ١ماىّٕائ..ّ٣م م
دمملسهمل مواحّٓة مووص ّ٢مصمملحنمل ماظزملّ٦ت ماِّجّ٘ مإظب متػمل ّ١ماِّرضم
اظرتابؿملهمل ..مغصملّٕ مؼب ماِّرجمملء مػؽملممل موػؽملمملك محؿ ّ٧مرأى مأثمملر مأضّٓام ماظرملمملبم
وجبّ٦ارػمملمبضملّٚماظّٓعمملء..م
عؿفملخّٕامطمملظضملمملدة!!..مضمملهلممل«دػملؿمل»ّ٣مؼبمحؽمل.ّ٠ظؿملفّٓهمعّ٤مخػملظملّ٥مؼّٕبوملمسػملّ٧مطؿظمل،ّ٥موبزملّ٦تّ٥ماِّجّ٘مؼعملّ٦ل:م
ظعملّٓمحمملوظؽملممل.وظغملّ٤معؿّ٧متؽملؿؾملّ٨متػملّ١ماىّٕائ!!ّ٣ظّ٤متؽملؿؾمل..ّ٨مظّ٤متؽملؿؾملّ٨معمملمملمتعملؾّٚمسػملّ٧مذظّ١ماجملّٕممذي ماىلّٓماظسملك..ّ٣م م
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بارافزٍنَا
غضمل ،ّ٣مأسػمل ّ٣مػّٔا ..موظغمل ّ٤مطؿمل ّٟمظؽملممل مأن مغظملضمل ..ّ٢موسب ّ٤مغؿفملخّٕ مدائؼملـبممل..م مأذمملرم«دػملؿمل»ّ٣مإظبمرأدّ٥مضمملئػملًممل:م
دؽملظملغملّٕ..مدؽملظملغملّٕمؼمملمدؿملمملدةماظّٕائّٓ..مضمملهلمملم«دػملؿمل»ّ٣مثّ٣مجـمملمسػملّ٧مرطؾؿؿملّ٥موخػملّٝمغصملمملرات..ّ٥موصؿّّمسؿملؽملؿملّ٥مظؿملكّٕجم
عؽملؾملممل مضّ٦ءمطمملنمحؾؿملّٗ ماظؽملصملمملرات ،مبّٓأ مؼلػمل ّٛمضّ٦ء مسؿملؽملؿمل ّ٥مسػمل ّ٧مط ّ٢مبعملضملهملم
دم ،مسػمل ّ٧مط ّ٢مأثمملر مأضّٓام ،مسػمل ّ٧مط ّ٢معغملمملن مأو مذّ٨ء مميغمل ّ٤مأن مضبؼملّ٢م
بضملّٚماظؾزملؼملمملت..مأومأيمذّ٨ءمؼلمملسّٓهمؼبمحّ٢ماظػملطملّٖ..م
بّٓأتماظزملّ٦رةمتؾّ٦ح مبغملّ٢مأدّٕارػممل ..مبّٓأمؼّٕى معمملمحّٓثموطفملغّ٥مطمملنم
ػؽملممل مؼب موضومل ماىّٕميهمل ،مطؼملممل مايػمل ّ٣ممتمملعـبممل ،موظغمل ّ٤متػمل ّ١مإٌّة مطمملغوملم
اظؿظملمملصؿملّ٢مأطـّٕ..مصػملعملّٓمرأىموجّ٥مذبّٕعّ٥ماظّ٦حؿملّٓ!مِّولمعّٕة..م
أغؾملغملّ٥ماِّعّٕمحؿّ٧مدعملّٛمأرضـبممل..م م
****
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بارافزٍنَا
جػملّٗ مذظ ّ١ماظرملك ّٙم"اٌعملؿملّٓ" مأرضـبممل ،معطملؼمل ّٚماظضملؿملؽملني ،مؼؿقّٕك مطّ٢م
حني مبؾضمل ّٚمايّٕطمملت ماالغظملضملمملظؿملهمل ..مؼؾّٓو موطفملغ ّ٥مضبػمل ّ٣مأغ ّ٥مؼؾملّٕب معّ٤م
دظملمملح..مأومؼّٕطّٚموراءمذكّٙمعممل..م م
****
ادرتد م«دػملؿمل »ّ٣موسؿمل ّ٥مؼب مإحّٓى ماٌلؿرملظملؿملمملت ماظؿمملبضملهمل مظّ٦زارةم
اظّٓاخػملؿملهمل ..مطمملن ماظّٕائّٓ م«ذّٕؼ »ّٟمجبّ٦اره مشمملرضًممل مؼب مغّ٦ع ّ٥موطفملغ ّ٥ممل مؼؽملّ٣م
عؽملّٔمسمملمم!

صّٕخم«دػملؿمل:»ّ٣
إغّ٥مؼؽملمملدؼين..مإغّ٥مؼؽملمملدؼين..مادؿؿملعمل ّٜم«ذّٕؼ »ّٟمواغؿؾ ّ٥مإظب معممل مؼعملّ٦ظ ّ٥م«دػملؿمل»ّ٣ث ّ٣مضمملرضمل ّ٥مضمملئػملًممل:م م
عؽبّ٤؟؟معّ٤ماظّٔيمؼؽملمملدؼّ١؟؟-دؿملؼملّ٦ت م!! مدؿملؼملّ٦ت مإن ممل مأذػنمل مإظؿمل ّ٥مؼممل م«ذّٕؼ ..!!»ّٟمضمملهلمملم

«دػملؿمل.»ّ٣

م

ادؿّٓس«ّ٧ذّٕؼ،»ّٟاظشملؾؿملنملمورػملنملمعؽملّ٥مإذغـبمملمظػملكّٕوجمصلؼملّّمهلّ٣ماظشملؾؿملنملم
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بارافزٍنَا
بّٔظ..ّ١مثّ٣مخّٕجمملمؼبماومملهمتػملّ١ماِّرض ماظرتابؿملهمل ،مذظّ١ماٌغملمملنماظيتم
وضضملوملمبّ٥ماىّٕميهملمأومدؿعملّٝمبّ٥ماىّٕميهمل..م
 مإن مػّٔا ماٌغملمملن معػملّ٨ء مبمملِّدّٕار ماظيت مال مؼضملػملؼملؾملممل مأحّٓ مأو مؼضملػملؼملؾملمملماظعملػملؿملػملّ٦ن ..مضمملهلممل م«دػملؿمل»ّ٣وػ ّ٦مؼؽملصملّٕ مبضملؿملؽملؿمل ّ٥ماظػملؿني مترملضملمملن مضّ٦ءـبا مإظبم
«ذّٕؼ،»ّٟثّ٣مأردفمضمملئػملًممل:م
 مدؿفّٓ معؽملّٖظًممل مؼؾضملّٓ مأظ ّٟمعرت مس ّ٤معغملمملغ ّ١ماآلن مؼب مػّٔا ماالوممله!..مضمملهلمملموػّ٦مؼرملريمإظبمأحّٓماالومملػمملت..م
او ّ٥ماالثؽملمملن مإظب ماالوممله ماظّٔي مأذمملر مسػملؿمل ّ٥م«دػملؿمل،»ّ٣ميؽملؿملمملن ماظؽملظملّٗم
أنمؼغملّ٦نمػّٔاماٌؽملّٖلمبّٓاؼهملماي..ّ٢م

بضمل ّٚماظشملّٕضمملت مسػمل ّ٧ماظؾمملب مضؾ ّ٢مأن مضبشملؼمل ّ٥م«ذّٕؼ..»ّٟ

دخالم

اٌؽملّٖل ،مإغ ّ٥معؽملّٖل مخرمليب مسػمل ّ٧ماظشملّٕاز ماِّعريط ،ّ٨موظغملؽمل ّ٥مؼؾّٓو محبمملظهملم
جؿملّٓة،مؼؾّٓومأنمايؿملمملةمعلؿؼملّٕةمبّٔظّ١ماٌؽملّٖلمأومتّ٦ضظملوملمعؽملّٔمصرتةمظؿمللوملم
بمملظؾضملؿملّٓةمعؽملّٔمصرتةمملمتؿضملّٓماظرملؾملّٕ..م

إغين مأسّٕف مػّٔا ماٌؽملّٖل ..مأذضملّٕ موطفملغين مأسّٕص ..ّ٥مضمملهلممل م«دػملؿمل.»ّ٣وطؿملّٟمظّ١مأنمتضملّٕفمعؽملّٖظًمملمطؾملّٔام!!-20-

م

بارافزٍنَا
المأدري،موظغملؽملّ٥مذبّٕدمذضملّ٦رمؼّٕاودغ..ّ٨ماخػملّٝمغصملمملرات،ّ١موحمملولمأنمتفملتّ٨مجبّٓؼّٓمظؿملؽملؿؾملّ٨مذظّ١ماظغملمملبّ٦س..مضمملهلمملم«ذّٕؼ»ّٟمبػمل..ّ٢م
غصملّٕ مظ ّ٥م«دػملؿمل »ّ٣ومل مؼؽملؾّٗ مبؾؽملومل مذظملهمل محؿ ّ٧مخػمل ّٝمغصملمملرات ..ّ٥موأرػملّ٠م
اظضملؽملمملنمإظبمػّٔهماإلذضملمملسمملتمظؿؿظملقّٙماٌغملمملنمجؿملّٓـبامسػملؾملمملمدبربهممبمملمملم
ؼلؿشملّٝمذظّ١ماظسملمملبّٛمأنمؼّٕاهمبضملؿملؽملؿمل..ّ٥م م
****
ػّٓأ ماظرملمملب ماٌعملؿملمبّٓ مس ّ٤محّٕطمملت ّ٥ماالغظملضملمملظؿملهمل ..مث ّ٣مبّٓأت ماالبؿلمملعهملم
تؿلػمل ّ٢مإظب مثطملّٕه ..محني ممس ّٝمصّ٦ت مخشملّ٦ات متعملرتب معؽمل..ّ٥م م
اضرتبمذظّ١ماىلّٓماظسملكّ٣محؿّ٧موضّٟمؼؿفملعّ٢مذظّ١ماظرملمملبماٌعملؿملّٓماظّٔيم
تّٖاؼّٓت مابؿلمملعؿ ّ٥مإظب مبضمل ّٚماظعملؾملعملؾملمملت ماظزملمملخؾهمل ..ممل مؼؿقؼمل ّ٢ماىلّٓم
اظسملك ّ٣متػمل ّ١ماظلكّٕؼهمل مصفملعل ّ١مبضملؽمل ّ٠ماظرملمملب مورصضمل ّ٥مِّسػمل ّ٧مث ّ٣مبزملّ٦تم
عؿقرملّٕجمضّ٦يمصّٕخمضمملئػملًممل:م
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بارافزٍنَا
ظ ّ٤مأبعمل ّ٨مسػملؿمل ّ١مػؽملممل مرّ٦ؼػملًممل ..مدفملسّ٦د مبضملّٓ مؼّ٦عني مإن ممل متعملّٕر مأنمتلمملسّٓغ..ّ٨مدفملضؿػملّٝمرأدّ١متػملّ١مبظملفملد،ّ٨موظّ٤مأعؽملضملؾملمملمعـّ٢مإٌّةماٌمملضؿملهمل..م م
اغؿؾمل ّ٧مع ّ٤مطالع ّ٥مث ّ٣مأظعمل ّ٧مبمملظرملمملب مأرضـبممل ،موتّٕط ّ٥مؼؿفململ م-وػ ّ٦مؼؿقلّٗم
سؽملعمل-ّ٥موذػنملم!!
بّٓأماظرملمملبمؼؿفؾملّٖمظػملؽملؾملمملؼهملماظيتمبعملّ٨مسػملؿملؾملمملمؼّ٦عمملن مصعمل..ّٛمإعمملمأنمؼؽملفّ٦م
بفملي مرّٕؼعملهمل مطمملغومل مأو مدؿملضملؼمل ّ٢مذظ ّ١ماظسملك ّ٣ماظظملفملس مؼب مسؽملعمل ،ّ٥ممل مؼسملؿملّٝم
وضؿـبمملمأطـّٕمعّ٤مػّٔامؼبماظؿظملغملري..مأشؼملّٚمسؿملؽملؿملّ٥مظؿملغملؼملّ٢معؾملؼملؿ..ّ٥م م
**** م
"ػبّٗ مخشملّ٦اتموادضملهملمإظبماِّعمملم"..مضمملهلممل«دػملؿمل »ّ٣وضّٓمبّٓأمطبشملّ٦م
تػملّ١ماًشملّ٦اتمحؿّ٧مأمتؾمل،ّ٤مثّ٣مدقمبعملّٓعّ٥مبضملّٓماًشملّ٦ةماًمملعلهملمصغملمملنم
اظزملّ٦ت مزبؿػملظملًممل مس ّ٤مأي معّ٦ض ّٝمآخّٕ مؼب مأرضؿملهمل ماٌؽملّٖل!! م
اضرتبم«ذّٕؼ»ّٟظؿملؿظملقّٙمعّ٦ضّٝماظّٓضهمل،مصّ٦جّٓهمبمملبـبممل مؼؾّٓومأغّ٥مضؾ..ّ٦ممإغّ٥م
ؼعملّ٦دكمِّدظملّ٢ماٌؽملّٖل..مصؿّّم«ذّٕؼ»ّٟاظؾمملبمثّ٣مبّٓأمؼؾملؾّٛماظّٓرجمملتمأوظًمملم
ظؿملؼملؾملّٓماظشملّٕؼّ٠مالصشملقمملبم«دػملؿمل»ّ٣عضمل..ّ٥م
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بارافزٍنَا
عمملمػّٔاماٌغملمملن..مإغّ٥موادّٝمحعملًممل..مطؿملّٟمادؿشملمملعمػّٔاماجملّٕممأنمؼزملؽمل ّٝمضؾّ٦ـبا مطؾملّٔا!! ..مضمملهلممل م«ذّٕؼ»ّٟبّٓػرملهمل مبّٓت مواضقهمل مسػمل ّ٧موجؾمل .ّ٥م

وضظملمملماالثؽملمملنمسؽملّٓمثالثهملمرّٕق..مصفمملءمدورم«دػملؿمل..»ّ٣
ادؿؾزملّٕم«دػملؿمل »ّ٣أيماظشملّٕقماظـالثهملمدؿعملّ٦دهمإظبمرّٕؼّٓت..ّ٥مثّ٣مأذمملرم
بؿملّٓهمإظبماظشملّٕؼّ٠ماِّؼلّٕ..م
دخال مذظّ١ماظشملّٕؼّ٠ماظسملؿملّ٠محؿّ٧ماغؿؾمل ّ٧مبؾملّ٣مإظبمشّٕصهملمطؾريةمعػملؿملؽهملم
بمملِّغعملمملض موبضمل ّٚماىّٓران ماٌؾملّٓعهمل موبضملسملؾملممل ماآلخّٕ مؼّ٦ذ ّ١مسػمل ّ٧مأنم
ؼؽملعمل..ّٚمحؿّ٧ممسّٝم«دػملؿمل»ّ٣صّ٦تمأغني..م

عّ٤مأؼّ٤مؼفملتّ٨مذظّ١ماظزملّ٦ت؟؟..مضمملهلمملم«دػملؿمل.»ّ٣أيمصّ٦تم؟؟ػؽملمملكمصّ٦تمأغني..مإغّ٥مؼعملرتب..مإغّ٥مؼبماومملػؽملممل..مضمملهلمملمؼبمذطملّٟمٌضملّٕصهملمعزملّٓرماظزملّ٦تم!!
ادؿؼملّٕامؼبمتضملعملنملماظزملّ٦تمحؿّ٧مأصؾّّمعزملّٓرماظزملّ٦تمأعمملعؾملؼملممل؛ مذمملبم
ؼب ماظضملعملّٓ ماظـمملغ ّ٨مع ّ٤مسؼملّٕه ،مععملؿملّٓ مبؾضمل ّٚماِّصظملمملد ،مجمملظلـبممل مسػمل ّ٧مرطؾؿؿملّ٥م
عطملؼملّٚماظضملؿملؽملني،موملمؼؿّ٦ضّٟمأغؿملؽمل..ّ٥م
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بارافزٍنَا
أخّٕجم«ذّٕؼ»ّٟعلّٓدّ٥موأرػملّ٠مبضملّٚماظشملػملعملمملت،محؿّ٧ماغظملغملوملماظعملؿملّ٦دم
وصمملرماظرملمملبمحؾبّٕـبا..مثّ٣مزؾملّٕمذظّ١ماظسملكّ٣مظؿـّ٦رمثّ٦رتّ٥ممبفّٕدمرؤؼهملماظرملمملبم
حّٕـبا..مصفملعلّ١مبضملؽملّ٠م«ذّٕؼ »ّٟوأظعملّ٧مبّ٥مغمملحؿملهملماىّٓار،مصمملرتشملّ٣مبّ٥مودعملّٛم
ؾب
أرضـبمملمؼؽملّٖف..مووضّٟمؼرتضنملم«دػملؿمل»ّ٣إٌّو..ّٟم
ثّ٣ماظؿظملوملمإظبمذظّ١ماظرملمملبمضمملئػملًممل:م
أتصملّ٤مأغّ١مدؿلؿشملؿملّٝماهلّٕبمعؾملؼملمملمبػملطملوملمضّٓرات..ّ١مأغوملمأتؿملوملمبؾملؼملمملمإظبمػؽملممل..موظغملؽملؾملؼملمملمظّ٤مطبّٕجممل،موأغوملمطّٔظ.ّ١
ابؿلّ٣مظّ٥ماظرملمملبمثّ٣مأذمملرمخػملّٟماظّٕجّ٢ماظسملك..ّ٣ماظؿظملوملماظسملكّ٣مظؿملفّٓم
«دػملؿمل»ّ٣واضظملًممل مضبؼمل ّ٢معلّٓدـبممل ،مث ّ٣مصّ٦ت مرصمملصؿني ماخرتضؿممل معبفؼملؿ..ّ٥م
صكّٕمبمجـهملمػمملعّٓة..م
ػؽملمملمصؿّّماظرملمملبمسؿملؽملؿمل،ّ٥موظغملؽملّ٥مصعملّٓمبزملّٕهمبمملظظملضمل..ّ٢مثّ٣موضّٟم«دػملؿمل»ّ٣أوم
طؼملمملمؼصملّ٤مغظملل،ّ٥مؼؿلمملءلمأؼّ٤مأغممل؟موطؿملّٟمأتؿملوملمإظبمػؽملممل؟ م
وبضملّٚماِّدؽػملهملماظيتمطمملنمؼؽملؿصملّٕػمملماظرملمملب..مصمملتلضملوملمابؿلمملعؿ..ّ٥مضمملئػملًممل:م م
شملظملومل معؽملّٔ مثالثهمل مأدمملبؿمل ّٝموزػملػملومل مربؿفّٕـبا مػؽملمملم
امس ّ٨م«دػملؿمل»ّ٣وضّٓ مخؾب ِععملؿملّٓـبا..موضّٓمصعملّٓتمبزملّٕيمبسملّٕبهملمتػملعملؿملؿؾملمملمسػملّ٧ممعقملخّٕةمرأد..ّ٨م م
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بارافزٍنَا
ضمملرضملّ٥ماظّٕجّ٢ماظّٔيمؼصملّ٤مغظمللّ٥م«دػملؿمل،»ّ٣ضمملئػملًممل..م م
وملممتماخؿشملمملصّ١؟ مالن مػّٔا ماجملؽملّ٦ن مؼصمل ّ٤مأغين مأدؿشملؿمل ّٝمأن مأجضملػمل ّ٥معـػمل ّ٨م!! معـػملّ١م؟؟مضمملهلمملماظّٕجّ٢مبظملسملّ٦ل..م مغضملّ٣معـػملّ٨معلؿؾزملّٕـبا..موأؼسملـبمملمأدؿشملؿملّٝمأنمأهغملّ٣مبفمليمذك،ّٙمطؼملمملمحّٓث معضمل ّ١مبمملظصملؾ ّٛمجضملػملؿ ّ١متصمل ّ٤مغظملل ّ١مأغممل موتفملت ّ٨مإظب مػؽملممل مظؿؽملعملّٔغّ٨م
وطؼملممل محّٓث مع ّٝمصّٓؼعمل ّ١م«ذّٕؼ»ّٟجضملػملؿ ّ٥مؼزملّٓق مط ّ٢مذظ ،ّ١مزرسومل مظّ٥م
بضملّٚماظّٔطّٕؼمملتمعّ٤مذاطّٕتّ٨مظؿمللمملسّٓكم! م
وظغمل ّ٤ماظّٕائّٓ م«ذّٕؼ»ّٟ؟؟ ..مضمملهلممل ماظّٕج ّ٢موضّٓ ماتلضملومل محّٓضؿممله..م مأتضملػملّ٣؟ مط ّ٢مع ّ٤مسّٕصين ممل مؼؿؼملّ٤ؽب مؼّ٦عـبممل مأن مؼضملّٕصين؟؟ مِّغؾمل ّ٣مميّ٦تّ٦ن!!موأغوملمسّٕصؿين!مؼممليصملّ١ماظلّ٨ء.م م
مٌػملّ٣ماظّٕجّ٢مذؿمملت..ّ٥مثّ٣مغصملّٕمإظبم«دػملؿمل»ّ٣اظرملمملبمؼبمحريةموخّ٦ف..م
ثّ٣مردمضمملئػملًممل:م م
ميّ٦تّ٦ن!!مدؿعملؿػملينم؟؟مدؿعملؿّ٢معّ٤مأغعملّٔكم؟؟..مضمملهلمملماظّٕجّ٢مبؿّ٦د..ّ٢م مال مبمملظشملؾ ،ّٝمأغممل مال مأضؿ ّ٢مأحّٓـبا مأبّٓا ..مب ّ٢مدؿعملؿ ّ٢مغظملل ّ١مبضملّٓ مأن متعملؿّ٢م-25-

بارافزٍنَا
صّٓؼعمل..ّ١م م
ث ّ٣مأشؼمل«ّٚدػملؿمل»ّ٣سؿملؽملؿمل ّ٥مظريص ّٝماظّٕج ّ٢معلّٓد ّ٥موؼزملّ٦ب ّ٥مؼب ماومملهم
«ذّٕؼ »ّٟوأخّٕجمرصمملصهملمادؿعملّٕتمؼبمضػملؾ..ّ٥مثّ٣مبّٓأمضبّٕكمعلّٓدّ٥مإظبم
رأدّ٥مثّ٣مضطملشملهملمأخريةمسػملّ٧ماظّٖغمملد..م م
خّٕجم«دػملؿمل»ّ٣عّ٤مضؾّ٦معؽملّٖظ،ّ٥مظؿملّ٦صّٓماظؾمملبمخػملظملّ٥مظؿملؼملؽملّٝمػّٔاماظسملكّ٣م
عّ٤مإًّوج..مثّ٣موضعملّٟمؼعملؾملعملّ٥مضمملئػملًممل..م م
سػمل ّ٧مبضملّٚماِّحّٓاث مأالمتطملمملدرمضؾ ّ٦ماظّٔطّٕؼمملتمعؾملؼملمملمطمملغوملماظضملّ٦اضنملمواآلثمملم.م م
**** م
ؼب ماظعملؾ ّ٦مبّٓأت مخالؼممل معبفؼملهمل ماىلّٓ ماظسملك ّ٣متؿفّٓد ..مصؼملّٓ ممبؼّٓهم
ظؿملكّٕجماظّٕصمملصؿني،موشمملصمؼبمػؿمللؿريؼمملمعّ٤ماظعملؾملعملؾملهمل..م م

متَّت
***
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بارافزٍنَا

أرِـــد االنــتــكـام
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بارافزٍنَا
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بارافزٍنَا

أرِد االنتكام

ؼب مإحّٓى مسرملّ٦ائؿملمملت مربمملصصملهمل ماظعملمملػّٕة موطؼملممل مػ ّ٦مايمملل مؼب مطّ٢م
سرملّ٦ائؿملمملت معزملّٕ ماٌؿغملّٓدهمل مبمملظلغملمملن مطمملن مضفؿمليمل ماظرملمملرع مال مؼؿّ٦ض ّٟمعّ٤م
ظضملنملماِّرظملممللمثّ٣معرملمملجّٕاتماظغملؾمملرمواظيتمؼغملّ٦نمعّ٤مأذضملػملؾملمملمؼبماظطملمملظنملم
أرظملمملهل ّ٣مأو مضفؿمليمل ماظؾمملسهمل ماىمملئػملني مع ّ٤مبضملّٓ مصالة ماظظملفّٕ موؼؾّٓأ مبمملئّٝم
اظظملّ٦ل مآٌّعّٗ مواظؾػملؿملػملهمل مصبّ٦ب ماظرملّ٦ارع مظؿملؽملمملدي مسػمل ّ٧مرزض ّ٥مأو مؼؽملمملديم
سػملؿمل ّ٥مرزض .ّ٥موؼب موضومل ماظصملؾملرية متّٓخ ّ٢ماظضملّٕبمملت ماحملؼملػملهمل مبفملدشملّ٦اغمملتم
اظطملمملزمظؿؾؿملضملؾملمملموتلؿؼملّٕمايؿملمملةمبرملغملّ٢مدوريمطّ٢مؼّ٦ممسػملّ٧مػّٔاماٌؽملّ٦ال.م م
ؼّ٦مماظـالثمملء مواظلمملسهملمتعملرتبمعّ٤ماًمملعلهملمعلمملءـب..مطمملنم«ربؼملّ٦د»موػّ٦م
ذمملب مأمسّٕ ماظؾرملّٕة مذبضملّٓ مأذضملّٕ موػ ّ٦مخّٕىبؼيمل مطػملؿملهمل ماآلداب مضل ّ٣ماظػملطملهملم
اإلنػملؿملّٖؼهمل،موطضملمملدةمعضملصملّ٣معّ٤مؼّٓخّ٢مػّٔهماظغملػملؿملهملمؼلضملّ٨مظؿقسملريمدبػملّ٦عهملم
تّٕبؿملهمل مظؿملؿعملّٓم مبؾملممل مؼب مإحّٓى مآٌّارس مظؿملزملؾّّ معّٓردـبممل مظػملطملهمل ماإلنػملؿملّٖؼهمل.م
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بارافزٍنَا
ؼعملّٟمؼبمذّٕصهملماظرملعملهملماظيتمؼلغملّ٤مبؾملمملمؼبماظّٓورماظـمملغّ٨مظضملؼملمملرةمتؿغملّ٦نمعّ٤م
دؿهمل مرّ٦اب ّ٠محني مٌّّ مرظملالن مؼؿرملمملجّٕان مصمملِّول مطمملن م«سػمل »ّ٨مذوم
اإلحّٓىمسرملّٕ مسمملعـبممل مواظـمملغّ٨مرظملّ٢مالمؼغملمملدمميؿملّٖهمربؼملّ٦دمإالمأغّ٥مرظملّ٢معّ٤م
اظرملمملرع مأوماظرملمملرعماجملمملور .مغّٖلمربؼملّ٦دمظؿملؽملفّٓمأخمملهموؼّ٦صّٕ مسػملّ٧ماظضملمملئػملهملم
أي مخّٓش مؼزملؿملنمل مػّٔا ماظزمليب محؿ ّ٧مال متؿظملمملض ّ٣ماٌرملغملػملهمل ،موطضملمملدةم
اِّرظملممللمؼبمتػملّ١ماٌؽملمملرّ٠مالمتضملّٕفمأظلؽملؿؾمل ّ٣مأنمتظملّٕىبقمبنيمطؾريموصطملري،م
تػملعمل ّ٧مربؼملّ٦د متػمل ّ١ماظلؾهمل مع ّ٤مػّٔا ماظشملظمل ّ٢محني ماغؿّٖع مأخممله مع ّ٤مبنيم
ؼّٓؼ ،ّ٥مادؿّٓارم«ربؼملّ٦د»موملمؼؿؼملمملظّ١مغظمللّ٥مإالمبضملّٓ مأنمػّ٦ىمبزملظملضملهملمسػملّ٧م
وجّ٥ماظظمليتماظزملطملريمجضملػملؿّ٥مؼّٕطّٚمإظبمعؽملّٖظ..ّ٥م م
غمملل م«سػمل »ّ٨معمملمؼغملظملؿمل ّ٥مداخّ٢ماٌؽملّٖلمعّ٤ماظسملّٕبمثّ٣مغممللمعمملمزاد مسّ٤م
رمملضؿ ّ٥مع ّ٤متّ٦بؿملّْ ماِّب مواِّم مواِّخ ،ممل مؼلؿّ٦سنمل مطالعؾمل ّ٣مإال مأغؾملّ٣م
ضبمملصّٕون محّٕؼؿ ّ٥مبال مأدؾمملب مواضقهمل ،موذػنمل مإظب مشّٕصؿ ّ٥موأجؾملّ٘م
بمملظؾغملمملء..م م
مس«ّٝربؼملّ٦د»بضمل ّٚماِّصّ٦ات متؿضملمملظب مداخ ّ٢ماظرملمملرع مصؽملصملّٕ معّ٤م
اظرملّٕصهملمصّ٦جّٓماظشملظملّ٢ماظّٔيمصظملضملّ٥موعضملّ٥مأبّ٦ه..مصعملممللمؼبمغظملل ّ٥م"متمملممطؼملمملم
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بارافزٍنَا
تّ٦ضضملوملمذبؿملؽ "ّ١موغصملّٕمؼبمدمملسؿّ٥مثّ٣مضممللم"وظغملؽملّ١متفملخّٕتمغزملّٟمدمملسهملم
طمملعػملهمل" ..مث ّ٣مغّٖل موأخّٔ مؼظملغملّٕ مؼب مردة مصضمل ّ٢مػّٔا ماظّٕج ّ٢ماظطملمملضنملم
صؾمملظؿفملطؿملّٓ مذػنمل ماظشملظمل ّ٢مظػملؾؿملومل مبمملطؿملـبممل موأخّٔ مؼّٕذّٓ مسػمل ّ٧معّ٤مضّٕب ّ٥موطفملغّ٥م
طمملنمأدريـبامؼبمأحّٓىماظلفّ٦نماإلدّٕائؿملػملؿملهمل..م م
حؿملؽملؼملممل مزؾملّٕ«ربؼملّ٦د» مظػملّٕج ،ّ٢مأذمملر ماالب ّ٤مإذمملرة متظملؿملّٓ مأن مػّٔا مػّ٦م
اظّٔيمصظملضملين ،مصّ٦رمتػملّ١ماإلذمملرةمخّٕجوملمذبؼملّ٦سهملمعّ٤ماظلؾنملمعّ٤مصّ٣م
ػّٔا ماظّٕج ّ٢مث ّ٣ماغشملػمل ّ٠معؽملّٓصضملـبممل مسب«ّ٦ربؼملّ٦د» مث ّ٣مبّٓأت مبؿملؽملؾملؼملممل معضملّٕطهملم
ذّ٦ارع محؿ ّ٧متؽملؿؾمل ّ٨مبسملّٕبهمل معشملّ٦اة مأو مذيمل مرأس مأحّٓػؼملممل مبسملّٕبهملم
بممليفمملرةمأومبضملّٚماظغملّٓعمملت..مطّ٢مػّٔامؼؿّ٦ضّٟمسّ٤مآٌّةماظيتمدؿملؾعملؿملمملنم
االثؽملمملنمعػملؿقؼملمملنمصؿملؾملمملمضؾّ٢مأنمطبػملّٙماظؽملمملسمطالمعؽملؾملؼملمملمعّ٤ماآلخّٕ..م م
وظغملّ٤معمملمحّٓثمؼبمتػملّ١ماٌرملمملجّٕةمضبّٓثمطّ٢مصرتةمظؿمللوملمبمملظعملػملؿملػملهملم
ملمتؽملؿِّ٥ماٌضملّٕطهملموتعملؿزملّٕمسػملّ٧معمملمذطّٕتمبّ٢متسملكّ٣ماِّعّٕمإظبمحّٓماِّسريةم
اظؽملمملرؼهملماظيتممسّٝمدوؼؾملمملمعّ٤مطمملنمؼبماحملؿملّٛمأثؽملمملءماٌرملمملجّٕة..مطمملنمسّ٣م
اظزمليب مضّٓ مسػمل ّ٣معممل محّٓث موجمملء مبّٔظ ّ١ماٌلّٓس مإًّرّ٦ش مربػملّ٨م
اظزملؽمل ّٝمث ّ٣مأرػمل ّ٠مرػملعملهمل مسرملّ٦ائؿملهمل مصفملصمملبومل مع ّ٤مأصمملبومل م موظغمل ّ٤مطمملنم
ظذملذمل«ربؼملّ٦د» معؽملؾملممل مغزملؿملنمل ماِّدّٓ ماغظملسملومل مايظملػملهمل موذػنمل ماظشملظمل ّ٢موأبّ٦هم
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بارافزٍنَا
وسؼمل ّ٥مإظبمبؿملؿؾملّ٣موغؾب ِعمل”ّ٢ربؼملّ٦د»مإظب مأضّٕبمعرملظمل..ّ٨مملمؼغملّ٤مؼضملّ٨مػّٔام
اظرملمملب معممل مجّٕى محني مادرتد موسؿمل ّ٥مبضملّٓ مشؿملؾّ٦بهمل مادؿؼملّٕت معممل مؼعملّٕب معّ٤م
ؼّ٦عني ،موظغملؽملّ٥مدّٕسمملنمعمملمبّٓأت مأنمتؿسملّّمظّ٥ماظّٕؤؼهملموترتتنملمظّ٥ماِّحّٓاثم
وتؽملغملرملّٟمظّ٥ماظّٔطّٕؼمملت..مطمملنمأػ”ّ٢ربؼملّ٦د»محّ٦ظّ٥مؼّٕجّ٦نمعّ٤ماهلل مأنم
ؼّٕدهمإظؿملؾملّ٣موضّٓ مادؿفمملبماهللمدسّ٦اتؾملّ٣موحنيمحملوملمأع ّ٥مأغّ٥مضّٓمادرتدم
وسؿمل ّ٥مطمملدت مأن متّٖشّٕد مع ّ٤ماظظملّٕحهمل موظغملؽملؾملممل ماطؿظملومل مبؾضمل ّٚماظّٓع ّٝماظّٔيم
دممللمسػملّ٧موجؽملؿؿملؾملمملمصّٕحـبمملمبمملدرتدادمابؽملؾملمملمعّ٤مجّٓؼّٓ..م م
عّٕت ماِّؼمملم مدّٕؼضملـبممل موخّٕج«ربؼملّ٦د» مع ّ٤ماٌلؿرملظمل ّ٧مبضملّٓ مأن ماشػملّ٠م
احملسملّٕموضؿملّٓمضّٓمذبؾملّ٦ل؛مِّن”ربؼملّ٦د»موظطملمملؼهملمؼبمغظمللّ٥مملمؼؿؾملّ٣مأحّٓـبام
ؼبمتػملّ١مايمملدثهمل..م م
الحّٜماِّب مأنمابؽملّ٥معلؿطملّٕقمؼبمأٌّاطّٕةمحؿملىمل مأغّ٥مؼعملسملّ٨محّ٦اظّ٨م
مثمملغّ٨مدمملسمملت مأومأطـّٕمعّ٤مؼّ٦عّ٥مؼبمشّٕصؿّ٥معّٝمتػملّ١ماظغملؿنملماظغملؾريةماظيتم
سػملّ٧معغملؿؾ..ّ٥مؼؾّٓومأنمتػملّ١مايمملدثهملمضّٓمشريت..ّ٥م م
****
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بارافزٍنَا
سبّ٤ماآلنمؼبمعغملمملنمالمغضملّٕف مظّ٥مرّٕؼّ٠موال مغّٕى مظّ٥معضملمململمعّ٤مذّٓةم
اظصملػملؼملهمل ،مظغملّ٤مػؽملمملكمبضملّٚماظؾرملّٕماظّٔؼّ٤مؼزملّٕخّ٦نموطفملغؾملّ٣مؼؾبلػملَكّ٦نمأحؿملمملءم
وظغملّ٤مػّٔامظؿملّٗمصّ٦تـبممل مبرملّٕؼـبممل ،مإن مػّٔاماظزملّ٦تماظرملّٓؼّٓمجّٓـبامؼلؿقؿمل ّ٢مأنم
ؼفملت ّ٨مع ّ٤محؽملفّٕة مبرملّٕؼهمل ..مظعملّٓ مبّٓأ مصّ٦ت ماظزملّٕاخ مطبؿظمل ّ٨محؿ ّ٧ماغعملشملّٝم
ومس ّٝمصّ٦ت مواضّّ مؼعملّ٦ل م( ماذػنمل مظعملسملمملء محمملجمملت ّ٥ماذػنمل موانّٓهم
اذػنملموطّ٤مظّ٥معشملؿملضملـبمملمصػملعملّٓمادؿفمملبمصػملعملّٓمادؿفمملبمصػملعملّٓمادؿفمملبم) .م
****
بّٓأت متؿغملّ٦ن متػمل ّ١ماهلمملالت ماظلّ٦داء مأدظمل ّ٢مسؿملين«ربؼملّ٦د»اظّٔيم
طمملنمالمؼؽملمملم مإالمأربّٝمدمملسمملتمؼبمؼّ٦ع ،ّ٥موغممللماإلرػمملقمعؽملّ٥معمملمغمملظ..ّ٥م مظغملّ٤م
موعّٖودم
مب
ػّٔا ماظغملؿمملب ماظّٓراد ّ٨ماظّٔي مؼرملطمل ّ٢موضؿ ّ٥مطػمل ّ٥مؼؾّٓو مأغ ّ٥مطؾري
مبضملػملّ٦عمملتمطـريةموعّٕػعملهمل..مم م
خظمل«ّٟربؼملّ٦د» مإضمملءة ماظطملّٕصهمل موأشػمل ّ٠ماظؾمملب ..م مغبّٓ ماِّب ماهلل مأنم
وظّٓهمدؿملكػملّٓمظػملؽملّ٦ممأخريـباموذػنملمظؿمللرتؼّّمػّ٦ماآلخّٕ..م«ربؼملّ٦د» مؼّٕصّٝم
اظلفمملدة محؿّ٧موػملوملم مظّ٥مأرضؿملهملماٌؽملّٖل مثّ٣مأعلّ١مبمملظغملؿمملبماظّٔيمطمملنم
ؼّٔاطّٕ مب ّ٥موأضمملء ممشضملهمل مث ّ٣مبّٓأ مؼؽملصملّٕ مؼب ماظغملؿمملب موؼّٕد ّ٣مسػمل ّ٧ماِّرضم
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بارافزٍنَا
بضمل ّٚمإٌّبضملمملت ماظزملطملرية مداخ ّ٢مدائّٕة مطؾرية مث ّ٣مؼزمل ّ٢متػمل ّ١مإٌّبضملمملتم
بؾضملسملؾملممل م مث ّ٣موض ّٝمداخ ّ٢مط ّ٢معّٕب ّٝمبضمل ّٚمايّٕوف ماِّجبّٓؼهمل مواِّرضمملمم
وبضملّٚماظّٕعّ٦زماِّجؽملؾؿملهمل..مموظغملّ٤ميصملهمل..مزؾملّٕمادّ٣ماظغملؿمملبمؼمملظػملزملمملسعملهملمػّ٢م
اد ّ٣ماظغملؿمملب مبمملظظملضمل ّ٢م( مرالد ّ٣معّٕجمملن مؼب مهسملري ماىمملن م) ..م مبضملّٓ مأنم
اغؿؾمل ّ٧معّ٤مطؿمملبهملماِّرضمملمموايّٕوفمواظّٕعّ٦زمأعلّ١مبلغملنيلب مصطملريمطمملنمضّٓم
أخّٔهمعّ٤ماٌشملؾّْموجّٕحمغظمللّ٥مثّ٣مبّٓأمميّٕرمؼّٓهماظيتمتؽملّٖف مسػملّ٧متػملّ١م
اظّٕمسهملماظيتمرمسؾملمملمأرضـبمملموػّ٦مؼّٕددمبضملّٚماظغملػملؼملمملتمبزملّ٦تمخظملؿمل..ّٚم م
**** م

جزء من الكتاب :وبعد أن تخط هذا الطلسم وتغرقه من دمك
ت هرع تلك القبيلة التي ناديتها بين الجان وتصرخ وكأنها تعذب و يأتي
صوت سيدهم بأن يأمر أحدهم أو بعضهم أن يأتيك لمساعدتك
وقضاء حاجتك..
أصمملق«ربؼملّ٦د» مع ّ٤مإشؼملمملءة ممل متلؿؼملّٕ مإال مبسمل ّٝمدضمملئ ّ٠مسػمل ّ٧مصّ٦تم
جؾملّ٦ري مضبمملدث ّ٥مبفملن مجؽومل مظؽملفّٓت ّ١محب ّ٠مط ّ٢مع ّ٤مغمملدؼومل مسػملؿملؾملّ٣م
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بارافزٍنَا
وادؿعملّ٦ؼوملمبؾمل..ّ٣مأخّٔت”ربؼملّ٦د»ماظّٕػؾهمل ..مملمؼغملّ٤ماِّعّٕمدؾملػملًمملمأنمؼعملّٟم
ظؿملقمملدثمجؽملؿملـبمملموظغملؽملّ٥مادؿفؼملّٝمضّ٦اهموضمملل..م م
**** م
ؼب مبؿملومل مذظ ّ١ماظشملظمل ّ٢ماظّٔي مطمملن مؼؿرملمملجّٕ مع ّٝمسػمل ّ٨مبضملّٓ مأن ممسضملّ٦ام
مصّٕاخممل مأصؼملؾمل ،ّ٣مذػؾّ٦ا مظريوا معممل مػّٔا ماظزملّٕاخ ..مطمملغوملم
ـب
أػ ّ٢ماٌؽملشملعملهمل
اظؽملمملس مذبؿؼملضملهملمؼبمعّٓخّ٢ماظرملعملهملمملمؼلؿشملّٝمأحّٓػّ٣ماظّٓخّ٦ل مإالمظّ٦ػػملهملم
ث ّ٣مطبّٕجمعلّٕسـبمملمعّ٤مػّ٦لمعمملمرآه..م مطمملنمأبّ٦ماظشملظملّ٢موسؼملّ٥مصبػمللمملن مسػملّ٧م
بضملّٚمطّٕادّ٨ماظزملمملظهملموظغملّ٤مأؼّ٤مرأدمملػؼملممل..مإغؾملؼملمملمسػملّ٧ماِّرضمأعمملعؾملؼملممل.م م
****
ظغملؽملّ٥مادؿفؼملّٝمضّ٦اهموضممللم(مأرؼّٓماالغؿعملمملمم)..م م
م

متَّت
***
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بارافزٍنَا
م
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بارافزٍنَا

الطـلسم
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بارافزٍنَا
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بارافزٍنَا

الطلسم

ؼبمإحّٓىمبعملمملعماىمملنمواظيتمتلؼملّ٧مبّ٦اديماظؾضملػملؿملّ٣مطمملغوملمذبؼملّ٦سهملم
ع ّ٤مأذؾممله ماظّٕجمملل مؼعملظملّ٦ن مؼؽملزملؿّ٦ن مإظب مذّ٨ء مؼعملمملل مأو مؼرتضؾّ٦ن مذؿملؽـبمملم
د ؾبؿمل َعملمملل موظغملؽملؾمل ّ٣مؼب مواض ّٝماِّعّٕ مإذا موضّٟمواحّٓفب معؽملؾمل ّ٣مأعمملم مآخّٕ مصلؿصملّ٤م
أغوملمأنمبؿملؽملؾملّ٣معّٕآةمظرملّٓةماظرملؾّ٥مبؿملؽملؾمل..ّ٣مبػملّ٦غؾملّ٣ماِّدّ٦دماظّٔيمتصملؽملّ٥مصّٕاشًمملم
ظرملّٓةمدّ٦ادهموجػملّٓػّ٣ماِّعػملّٗموذظّ١ماظظملّ٣ماظغملؾريماظّٔيمؼزملّ٢ماِّذغنيم
بؾضملسملؾملؼملممل مواظضملؿملّ٦ن ماظؾؿملسملمملء ماظيت مال مهّ٦ي مضّٕغؿملهمل موتػمل ّ١ماِّذن ماظشملّ٦ؼػملهملم
اظيت مسػملعملومل مصؿملؾملممل مبضمل ّٚماِّضّٕاط موضّٕون مدبّٕج مع ّ٤مععملّٓعهمل مرأدؾملّ٣م
بمملسّ٦جمملجمِّسػمل..ّ٧م م
وبّٓأماٌغملمملنمؼّٖدحّ٣مبفملذؾمملهمتػملّ١ماظغملمملئؽملمملت محؿّ٧مدقمب مغمملضّ٦سمضكّ٣م
ؼب ماِّرجمملء مصمملغؿؾ ّ٥ماظغمل ّ٢موتّ٦حّٓت موجؾملهمل ماظؽملصملّٕ محؿ ّ٧مزؾملّٕ مع ّ٤مبضملؿملّٓم
ذكّٙمؼرملؾؾملؾمل ّ٣مإظبمحّٓمعمملموظغملؽملّ٥مؼؾّٓو مأطـّٕمسصملؼملهملمبؿػملّ١ماظػملقؿملهملماظؾؿملسملمملءم
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بارافزٍنَا
وذظ ّ١ماظؿمملج ماظّٔػيب ماظّٔي متّٕاصومل مسػملؿمل ّ٥ماظؽملعملّ٦ش مع ّ٤معبؿملّٝم
االومملػمملت..مؼؾّٓومأنمػّٔامدؿملّٓػّ٣مودؿملّٓمػّٔاماظّ٦ادي..م م
غصملّٕ مإظؿملؾمل ّ٣ماظلؿملّٓ مغصملّٕة مدبؿمل ّٟماِّسّٓاء موتشملؼملؽ ّ٤ماِّحؾمملب ،مغصملّٕةم
تّ٦ح ّ٨مبمملظعملّ٦ة ،مغصملّٕة مؼّٕػنمل مهلممل مع ّ٤مطبّٕج مس ّ٤مرّ٦س ّ٥مث ّ٣مضمملل مصػملؿمللؿضملّٓم
اىؼملؿملّٝمصممليّٕب مسػملّ٧مععملّٕبهملمعؽملمملمثّ٣مأذمملرمبؿملّٓه ماظيت مترملؾّ٥مؼّٓماإلغلمملن مإالم
أغؾملممل مهّ٦ي مثالثهمل مأصمملب ّٝمصعمل ّٛموتػمل ّ١ماِّزمملصّٕ ماظيت مميغمل ّ٤مادؿكّٓاعؾملمملم
طكؽملمملجّٕ مأذمملر مإظب مدؿهمل مع ّ٤ماظعملّ٦م موذػنمل مإظب مسّٕذ ّ٥موأذن مظػملؾمملضّ٨م
بمملظّٕحؿملّ٢مضؾّ٢ماظّٔػمملبمصّٕطّٝماظغملّ٢مواغزملّٕصّ٦امإالماظلؿهملماٌكؿمملرؼ ..ّ٤م
غصملّٕمإظؿملؾملّ٣ماظلؿملّٓمث ّ٣مرص ّٝمسزملمملهمِّسػمل ّ٧موضمملل :م"ظغملّ٢معؽملغملّ٣معؾملؼملهمل مإنم
ّٓامماظشملػمللّ٣موإالمصمملهلالك" ..م
أنّٖتمطؽملؿّ٣معّ٤مخؾب مب
غصملّٕ ماظّٕجمملل ماظلؿهمل مؼب مخّ٦ف مزبؿػمل ّٛمبشملؼمل ّٝمؼب مخّٓعهمل ماظشملػمللّ٣م
ؼرتضؾّ٦نماٌؾملؼملهمل .محؿ ّ٧مأخربػّ٣ماظلؿملّٓممبؾملمملعؾملّ٣مودكمبّٕمظغملّ٢معؽملؾملّ٣مأظظملنيم
عّ٤ماىؽملّ٦دمظؿملغملّ٦غّ٦امهوملمإعّٕتؾمل ..ّ٣م
ابؿل ّ٣ماظّٕجمملل مدظؿملػملًممل مسػمل ّ٧ماظرملفمملسهمل موصّٕحـبممل مبمملظـعملهمل ماظيت معؾب ِؽملقؽبومل مهلّ٣م
واغشملػملعملّ٦امإظبماظّ٦اجنملماظّٔيمغؾملمملؼؿّ٥ماظؽملضملؿملّ٣مأوماىقؿملّ٣مالمودّٛمبؿملؽملؾملؼملممل..م م
**** م
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بارافزٍنَا
"دؿملّٓي ،مغػملؼملّّ محّٕطهمل مشري مسمملدؼهمل مؼب موادي ماظؾػملضملؿمل .."ّ٣مطمملغومل متػملّ١م
ّٓامماٌػملّ١ماظؽملّ٦غّ٨موػّ٦مضمملئّٓماىّ٤ماٌلػملّ٣ماظّٔؼّ٤م
خ مب
اىؼملػملهملمع ّ٤مأحّٓ م ؾب
ؾبوطخمل َػملومل مإظؿملؾمل ّ٣مربمملط ّ٣ماىمملن مغصملّٕـبا مالغؿرملمملر ماإلدالم مأطـّٕ مع ّ٤ماظّٓؼمملغمملتم
اِّخّٕىموأؼسملمملمظعملّ٦تؾملّ٣ماظيتمالمؼلؿؾملمملنمبؾملممل ..م
غصملّٕماٌػملّ١محبؽملّ٠مإظبمخمملدعّ٥مثّ٣مصّٕخمضمملئػملًممل:م"ظّ٤مؼؾملّٓأمػّٔاماٌضملؿّ٦هم
زاخري مإالمبضملّٓ مأنمغفملعّٕمبممليّٕبمسػملؿملّ٥موسػمل ّ٧مأتؾمملسّ٥ماظّٔؼّ٤مؼصملؽملّ٦نمأغظمللؾملّ٣م
دمملدةمظػملضملمململ"مثّ٣مدغملوملمبّٕػهملموضممللم"ادؿّٓعمظّ٨ماظعملمملئّٓمربؼملّٓ"..م م
عمملمػّ٨مإالمدضمملئّ٠مودخ«ّ٢اظعملمملئّٓربؼملّٓاظؽملّ٦غ،»ّ٨مإغّ٥مضمملئّٓماىؽملّٓموابّ٤م
اٌػمل..ّ١م مملمؼؿقّٓثماٌػملّ١مبغملػملؼملهمل محؿّ٧مضممللم«ربؼملّٓ» :م"ظّ٦المسظملّ٦كمؼمملم
أبّ٨معمملمحّٓثمػّٔا ،مطمملنمؼؿّ٦جنمل مسػملؿملؽملمملمإصّٓار محغملّ٣مايّٕبمعؽملّٔمتػملّ١م
إٌّةماِّوظب ماظيتمخّٕضّ٦امصؿملؾملمملمضّ٦اغنيمسمملٌؽملممل مومتّٕدوا مإالمأغّ١ماطؿظملؿملوملم
بؿقّٔؼّٕػ ّ٣مطؿملّٟ؟؟ طؿملّٟ؟؟ رأؼومل ماظزملّٓق مؼب مسني مػّٔا ماٌكمملدع مؼمملم
أبّ٨؟؟ مطمملن مدؿملزملؾّّ مسمملٌؽملممل مخمملظؿملـبممل مع ّ٤ماٌؿؼملّٕدؼ ّ٤مأبّٓـبا مظ ّ٦مطمملن متّٓخّ٢م
اٌؼملػملغملهمل مسؽملؿملظملًممل موبضملظملّ٦ك مضّ٦ؼومل مذّ٦طهمل م«زاخري» موأصؾّّ مضمملئّٓـبا مودؿملّٓـبام
ظّ٦ادي ماظؾػملضملؿمل ّ٣مبغمل ّ٢معؿؼملّٕدؼ ّ٥مبضملّٓ مأن مطمملن مط ّ٢مع ّ٤مؼؿؾضمل ّ٥مال مؼؿضملّٓىم
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بارافزٍنَا
اِّظظملنيمعمملرد..مدمملربّ١ماهللمؼمملمأب.."ّ٨مردم«اٌػملّ١ماظؽملّ٦غ :»ّ٨م"ظؿملّٗمػّٔام
وضوملمسؿمملبمؼمملم«ربؼملّٓ» ،مخّٔمعمملمؼغملظملؿملّ١معّ٤ماىؽملّٓمظؽملضملػملّ٣معمملمصبّٕيمؼبم
واديماظؾػملضملؿملّ٣ماآلن..م م
****
بّٓأتمودمملئّ٢ماإلسالم مؼبمطّ٢ماظضملمململ متضملػملّ٤مسّ٤مػّٔامإٌّضماظطملّٕؼنملم
اظّٔيمأصمملبماظغملـري معّ٤ماظرملضملّ٦بمواظؾػملّٓان ،مملمؼغملّ٤مهلّٔامإٌّضمأصّ٢م
ؼؽملؿرملّٕمعؽملّ٥مبّ٢ماغؿعملّ٢مظػملضملمململمبفملدّٕهمؼبموضوملمواحّٓ..م م
إن مػّٔا مإٌّض ماظّٔي مال مؼقملذي مجلّٓك موال مأسسملمملءك موال مؼلؾنملم
اظّ٦صمملة موظؿملّٗ مظ ّ٥مأؼهمل مأسّٕاض مإال متػمل ّ١ماظؾالػهمل ماظيت متزملؿملنمل مصمملحؾ ..ّ٥مالم
ؼضمل ّ٨مٌ ّ٤محّ٦ظ ّ٥مؼفملط ّ٢موؼرملّٕب مظؿملضملؿملّ٘ موؼعملسمل ّ٨محمملجؿ ّ٥موظغملؽمل ّ٥مال مؼؿغملػمل..ّ٣م
ؼؿقّٕك مطمملإلغلمملن ماآلظ ..ّ٨م مصرمل ّ٢مسػملؼملمملء ماظغملؿملؼملؿملمملء موسػملؼملمملء ماظؽملظملّٗ مؼبم
هّٓؼّٓمطؽمل ّ٥مػّٔامإٌّض..موإٌّضمؼؿل ّٝموؼؽملؿرملّٕمطّ٢مثمملغؿملهمل ..مؼؾّٓو مأغؾملمملم
غؾملمملؼهملماظؾرملّٕؼهمل..مغؾملمملؼهملماظضملعملّ٢ماظؾرملّٕيمبمملجملؾملّ٦ل .م
****
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بارافزٍنَا
رجّٝمأحّٓماظّٕجممللماظلؿهملماٌكؿمملرؼّ٤مإظبمواديماظؾضملػملؿملّ٣موػّ٦ماٌّ٦طَّّ٢م
بؽملعملّ٢مأخؾمملرماًؼمللهملماظؾمملضؿملهمل مإظبمدؿملّٓػّ٣م«زاخري»..مدؿملّٓيماًشملهملمتلريم
طؼملمملمأعّٕت..م مبّ٢موأدّٕعموبعملّ٨معّ٤ماظّٖعّ٤مثالثهملمأؼمملممصعملّٛمظؿلكريماظؾرملّٕم
واغؿصملمملرماِّعّٕماظؿمملظ..ّ٨م م
ضؾملعملّ٥م«زاخري»مسمملظؿملـبمملموضمملل:م"حمملنموضوملماظضملّ٦دةمبضملّٓمطّ٢متػملّ١ماظلؽملني"م
وادؿؼملّٕمؼبمضؾملعملؾملؿّ٥مرّ٦ؼػملًممل..م م
****
سمملد مبضمل ّٚماظّٕجمملل ماٌّ٦طَّػملني ممبّٕاضؾهمل موادي ماظؾػملضملؿمل ّ٣مإظبم
«اظعملمملئّٓربؼملّٓ»وأخربه مخبِشملهمل

م«زاخري»

م مؼب متلكري ماظؾرملّٕ..م

صطملسملنمل«اظعملمملئّٓربؼملّٓ»طـريـبا موزاد مشسملؾ ّ٥محني مأخربه مػّٔا ماًمملدم مأنم
أحّٓمجؽملّ٦دمزاخريمرآهموػّ٦مؼّٕاضؾؾملّ٣مصّٓارتمبؿملؽملؾملّ٣معضملّٕطهمل مصعملؿػمل..ّ٥م مصّٕخم
«اظعملمملئّٓربؼملّٓ»ؼب ماظّٕج ّ٢مبفملنؿب مجؾملّٖ ماىؿملّ٘ مؼب مأدّٕع موضومل مضؾ ّ٢مأنم
ؼغملؿرملظملّ٦امجـهملمػّٔاماٌمملرد..م م
****
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بارافزٍنَا
خػملّٝم«زاخري» متمملجّ٥موأخّٔمؼعملّٕأمبضملّٚماظّٕعّ٦زماٌؽملعملّ٦ذهملمسػملؿملّ٥موتضملمملظوملم
بضملّٚماِّصّ٦اتمطمملظزملظملري محؿّ٧ماخؿظمل ّ٧مصّ٦تم«زاخري»..متّ٦ضّٟماظزملّ٦تم
وابؿل ّ٣ماظلؿملّٓ مضمملئػملًممل :م"صؿقومل مبّ٦ابمملت ماظشملػملل ..ّ٣مإغ ّ٥ماظؿملّ٦م ماِّخري..م
ودؿملؾبظملؿّّ ماظضملمملٌمملن مسػمل ّ٧مبضملسملؾملؼملممل ..مسمملٌؽملممل موسمململ مأوظؽ ّ١ماِّشؾؿملمملء مأوظؽّ١م
اظؾرملّٕ"..موتضملمملظوملماِّصّ٦ات..مم"سمملاااشمزاااخؿملري..مسمملااااشمزاااخؿملري"..م م
****
بضملّٓ مأن مسػمل ّ٣م«اظعملمملئّٓربؼملّٓ»اًشملهمل مطمملعػملهمل ممل مؼغمل ّ٤مظ ّ٥ماخؿؿملمملر مدّ٦ىم
ايّٕبموػّ٨متػملّ١ماحملمملوظهملماظيتمظّ٤موّٓيمغظملضملـبممل؛ مزؽملـبمملمعؽملّ٥مبفملنماظّ٦ضوملم
ضّٓ مصمملت ..مظعملّٓ مصُ ِؿقؽبومل ماظؾّ٦ابمملت ..مودؾبكىبّٕؽب ماظؾرملّٕ ..موؼؾعمل ّ٧ماِّعّٕ ماِّخري..م
حؿ ّ٧موإن مضمملت ّ٢مدؿملسملق ّ٨مزاخري مبغمل ّ٢ماىؽملّ٦د محؿ ّ٧مهني مدمملسهمل ماِّعّٕم
وؼظملؿّّماظضملمملٌني..م م
داخؽبّ٢م«اٌػملّ١ماظؽملّ٦غ:»ّ٨م«اظعملمملئّٓربؼملّٓ»ضمملئػملًممل:م"ظؿمللوملمايّٕبمايّ٢م
اظّ٦حؿملّٓ..مِّغؾملمملمظؿمللوملمحػملًمملمعّ٤ماِّدمملس..مصعملّٓمذػنملموضوملماظعملّ٦ة..مػّٔهم
إٌّةموؼؾعملّ٧ماظضملعملّ٢مصؾملّ٦مدالحمطّ٢موضومل"..م م
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بارافزٍنَا
إنمػّٔاماظشملػمللّ٣ماظّٔيمؼلؿكّٓعّ٥م«زاخري»مؼلمملسّٓهمسػملّ٧متلكريماظؾرملّٕم
بعملّ٦ة ماِّوظني ،موظغملؽمل ّ١مأشظملػملومل مأغ ّ٥مإذا مضؿ ّ٢مإٌّدة ماظلؿهمل مصكملن مطّ٢م
تفملثرياتؾملّ٣مدؿّٔػنمل معضملؾمل..ّ٣مأؼؾملمملماظعملمملئّٓ ،معّٕمب ماىؽملّٓمبكملصبمملدمأوظؽّ١مإٌّدةم
وضؿػملؾملّ٣مؼبمايممللمضؾّ٢مصّ٦اتماِّوانموضؿملمملعمايؿملمملة..مضؾّ٢مصّٓور ماِّعّٕم
بؿّٓاخّ٢ماظضملمملٌني..م م
أدّٕعم«اظعملمملئّٓربؼملّٓ»بمملِّعّٕمظػملفؽملّ٦د..م م
****
سبّ٤ماآلن مسػمل ّ٧ماِّرض ،مأؼّ٤محؿملمملةماظؾرملّٕ؟ مملمؼؾّ٠ؽب مبرملّٕ ..مملمؼؾ ّ٠مأيم
أحّٓ ..ماظرملّ٦ارع م مخمملوؼهمل مع ّ٤ماظؾرملّٕ ،مأصؾّّ مط ّ٢مع ّ٤مميأل ماٌؽملمملزل محمملظؿملـبمملم
تػملّ١ماظغملمملئؽملمملتماظطملريمواسؿملهملممتمملعـبممل..مأوماظؾرملّٕماظلمملبعملّ٦ن..م
****
أؼؾملممل ماظلؿملّٓ ،موجّٓت متػمل ّ١ماىـهمل مسػمل ّ٧محّٓود ماظّ٦ادي ..م مصسملقّ١م
«زاخري» موضمملل :م"المؼؾملّ٣مصعملّٓمصمملتماِّوان..مإغؾملمملمذبّٕدمربمملوظهملمصمملذػملهملمعّ٤م
ذظّ١ماظؽملّ٦غّ٨موخّٓعّ٥مإلصرملممللمخشملؿؽملمملموظغملؽملّ٥محمملنموضوملماِّعّٕ..م م
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بارافزٍنَا
ملمؼغملؼملّ٢مزاخريمطػملؼملؿّ٥محؿّ٧موجّٓمصّ٦تماظزملظملريمؼؿضملمملظبموطفملغّ٥مصّٕاخم
تػمل ّ١مإٌّة محؿ ّ٧مبّٓأ مؼزملّٕخ معضملؾمل :ّ٣م"ال ،مإن ماظؾّ٦ابمملت متؾبطملػملَ ،ّ٠مال مطؿملّٟم
ػّٔا؟؟موظغملّ٤معمملمتػملّ١ماِّذؿملمملءمبمملظعملُّٕبمعّ٤ماظؾّ٦ابمملت..م!!" م
دخّ٢مجؽملّ٦دم«اٌػملّ١ماظؽملّ٦غ »ّ٨موسػمل ّ٧مرأدؾملّ٣م«اظعملمملئّٓمربؼملّٓ» ،مواديم
اظؾػملضملؿمل ،ّ٣مبضملّٓمضؿّ٢مإٌّدةماٌفملعّ٦رؼّ٤مبؿلكريماظؾرملّٕمومتمإبمملدةمإٌّدةمؼبم
ذظ ّ١ماظّ٦ادي مومت مأدؿبّٕ م«زاخري» مبضملّٓ مأن ممت ماظؿقظمل ّٜمسػمل ّ٧متمملج ّ٥ماظّٔيم
ضبؼمل ّ٢ماظشملػملل ّ٣مؼب مغعملّ٦ذ ..ّ٥مث ّ٣مأودسّ٦ه مذظ ّ١ماظلف ّ٤ماظؾضملؿملّٓ مؼب مأحّٓم
بّٕاطني موادي مضبّ٦ف ..محبّٕادهمل معغملّ٦غهمل مع ّ٤مسرملّٕة مأِّف مجؽملّٓي معّ٤م
صظملّ٦ةماىؽملّٓ..م م
وزّ٤ماىؼملؿملّٝمأنم«زاخري»أدشملّ٦رةمضّٓمعؾبقؿملومل..م م
وذات مؼّ٦م م ممس ّٝماىؼملؿمل ّٝمصّٕاخـبممل مصّ٣مب ماذآغؾمل ..ّ٣م ..م موطمملن مربؾلّ٥م
خمملظؿملـبممل!..م م

متَّت
***
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بارافزٍنَا

الطـلسم 2

-47-

بارافزٍنَا
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بارافزٍنَا

الطلسم2

غمملديمعؽملمملدٍمؼبماٌؼملػملغملهملمبفملنم"ؼمملمأػّ٢ماظّٓؼمملر،مإنمعػملغملغملّ٣مضّٓمضُ ِؿّ٢ؽبموؼبم
سّٕذ..ّ٥مواظعملمملتّ٢محؾبّٕوب مرػملؿملّ٠مبؿملؽملغمل..ّ٣مصكملنمطمملغوملمخؿملمملغهمل..مصمملظّ٦ؼّ٢مطّ٢ماظّ٦ؼّ٢م
ٌ ّ٤مصضملػملؾملممل ..موإن مطمملن معمملرد مضّٓ موّٕأ مسػمل ّ٧مذظ ّ١مصؾملػملؼملّ٦ا مإظب مجؿملرملغملّ٣م
مملدامػؽملمملموػؽملمملك..م" م
حملمملربهملمأوظؽّ١مإٌّدةماظّٔؼّ٤مؼضملؿملـّ٦نمؼبماِّرضمصل ـب
****
بضملّٓمتػملّ١ماظزملّٕخمملتماظيتمأصؼملمبوملماآلذان..مذػنملماىؽملّ٦دماٌّ٦طػملّ٦نم
يّٕادهمل مطؾري مإٌّدة مػّٔا ..موظغمل ..ّ٤مذات مؼّ٦م م ممس ّٝماىؼملؿمل ّٝمصّٕاخمملم
أصّ٣مآذاغؾمل..ّ٣مموطمملنمربؾلّ٥مخمملظؿملـبمملم!"م(اظشملػمللّ٣ماىّٖءماِّول)..م م
عمملمظؾـّ٦امأنموجّٓوامجـهملم«زاخري»مضّٕؼؾـبمملمعّ٤مربؾل..ّ٥موػؽملمملمازدادماِّعّٕم
تضملعملؿملّٓـبا ..مصؾضملّٓ مأن مطمملن مزاخري مػ ّ٦مضمملت ّ٢م«اٌػمل ّ١ماظؽملّ٦غ »ّ٨مال مربمملظهمل..م
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بارافزٍنَا
أصؾّّ مػؽملمملك مضؿملّٟفب مثمملظىمل موبمملظؿفملطؿملّٓ مشري معّٕشّ٦ب مؼب متّ٦اجّٓه مؼبم
سمملٌؾمل ..ّ٣موضّٓ مضؿ ّ٢مطؾري ماى ّ٤موعػملغملؾمل ..ّ٣مومل مؼغملؿ ِّٟمب ّ٢موطؾري مإٌّدةم
وعػملغملؾمل ..ّ٣مػ ّ٢مػ ّ٦مضّ٦ي مٌّ٦اجؾملهمل مسمململ ماى ّ٤مطػمل ّ٥موحّٓه ..مأم معضمل ّ٥معّ٤م
ضبؼملؿمل..ّ٥موؼلؿشملؿملّٝمبّ٥مذبمملراةمضّ٦ةممممملظّ١ماىّ٤مإذاماهّٓتمعّ٤مجّٓؼّٓم
سػملّ٧مسؾملّٓموعؿملـمملق..م م
****
أعّٕ م«اٌػمل ّ١مربؼملّٓؾب» ..موػ ّ٦مورؼىمل ماظضملّٕش ماظّ٦حؿملّٓ ممبؿمملبضملهمل مواديم
اظؾػملضملؿمل ّ٣موعؿمملبضملهمل مهّٕطمملت مإٌّدة مػؽملمملك مبضملّٓ مأن مسػمل ّ٣ماىؼملؿمل ّٝممبعملؿّ٢م
اٌػملّ١ماظؽملّ٦غّ٨مواٌمملردمزاخري مسػملّ٧مؼّٓمذك ّٙمآخّٕموبمملظؿفملطؿملّٓمػّ٦مضّ٦يم
ظػملطملمملؼهمل..مصػملعملّٓمضؿّ٢معػملغملني..م م
ذػنمل مضّٕابهمل ماٌمملئهمل مجؽملّٓي مٌّٕاضؾهمل ماظّ٦ادي مدون مأن مؼّٕاػ ّ٣مأحّٓ..م
وظغملؽملّ٥مملمميّٕماظعملػملؿملّ٢معّ٤ماظّ٦ضوملمإالموضّٓمسمملدمأحّٓػّ٣موضّٓمشمملصمؼبمحبّٕم
ع ّ٤مدعمملئ ..ّ٥م"أؼؾملممل ماٌػمل ّ١مإغ ّ٥مػ ..ّ٦مإغ ّ٥مػ ..ّ٦مضؿػملؾمل ّ٣معبؿملضملـبممل ..معبؿملضملـبممل" مثّ٣م
دعملّٛموضّٓمصمملرقمايؿملمملة..م م
**** م
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بارافزٍنَا
جّٓؽبت متػمل ّ١ماىـهمل مسػمل ّ٧محّٓود ماظّ٦ادي" ..م مصسملقّ١م
"أؼؾملممل ماظلؿملّٓ ،م ؾبو ِ
«زاخري» موضمملل مال مؼؾمل ّ٣مصعملّٓ مصمملت ماِّوان ..مإغؾملممل مذبّٕد مربمملوظهمل مصمملذػملهمل معّ٤م
ذظّ١ماظؽملّ٦غّ٨موخّٓعّ٥مإلصرملممللمخشملؿؽملمملموظغملؽملّ٥محمملنموضوملماِّعّٕ..م م
مل مؼغملؼمل ّ٢م«زاخري»طػملؼملؿ ّ٥محؿ ّ٧موجّٓ مصّ٦ت ماظزملظملري مؼؿضملمملظب موطفملغّ٥م
صّٕاخمتػملّ١مإٌّةمحؿّ٧مبّٓأمؼزملّٕخمعضملؾمل"ّ٣ال،مإنماظؾّ٦ابمملتمتؾبطملػملَ،ّ٠مالمطؿملّٟم
ػّٔام؟؟موظغملّ٤معمملمتػملّ١ماِّذؿملمملءمبمملظعملُّٕبمعّ٤ماظؾّ٦ابمملتِ..م!!" م

(اظشملػمللّ٣ماىّٖءماِّول) م
****
أحّٗمب ماظعملمملئّٓ ماظعملّٓؼ ّ٣مواٌػمل ّ١مايمملظ ّ٨مبؾضمل ّٚمطػملؼملمملت مواظّٓه متؽمللمملبم
إظبمسعملػملّ٥موطمملنمواظّٓهماظّٔي معمملتمؼضملؿملّٓػمملمعّٕارـبا..مؼؾّٓو مأن موراءػمملمطّ٢م
ذّ٨ء..مإغّ٥مؼّٔطّٕمبمملظظملضملّ٢معؿّ٧مضؿملػملوملمظّ٥متػملّ١ماظغملػملؼملمملتمِّولمعّٕةم"إنمػّٔام
اظشملػملل ّ٣ماظّٔي مؼلؿكّٓع ّ٥م«زاخري» مؼلمملسّٓه مسػمل ّ٧متلكري ماظؾرملّٕ مبعملّ٦ةم
اِّوظني"..م م

(اظشملػمللّ٣ماىّٖءماِّول)..م م
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بارافزٍنَا
ومل مؼؽملؾّٗ ماٌػمل ّ١مبؾؽملومل مذظملهمل محؿ ّ٧ماغؿرملػمل ّ٥مع ّ٤متّٕطؿملّٖه مؼب مذظّ١م
اظظملّٕاغ ،مصّ٦ت مأحّٓ ماىؽملّ٦د :م"أؼؾملممل ماٌػمل ،ّ١مإن مإٌّدة مؼغملّ٦غّ٦ن مجؿملرملـبمملم
طؾريـباموضّ٦ؼـبممل ،موظغملّ٤مظؿملّٗمعّ٤ماىّ٤مصقلنملمبّ٢ممبلمملسّٓةماظؾرملّٕ..موظغملؽملؾملّ٣م
ظؿمللّ٦امطؼملمملمطمملغّ٦امصمملظؾرملّٕماآلنمؼلؿشملؿملّٝمأنمؼّٕاكموأنمؼعملؿػملّ١مإنمذمملء"..م م
نملماٌػملّ١مواضظملًممل..موؼبمحّٓةموشػملصملهمل..مصّٕخمؼبموجّ٥مػّٔاماىؽملّٓيم
ػ مب
ودفملظ:ّ٥م"وعؽبّ٤مؼؿقغملّ٣مؼبمػّٔاماىؿملّ٘م؟؟معؽبّ٤مضمملئّٓه؟"م م
دغملومل ماىؽملّٓي مبّٕػهمل ،مث ّ٣م مضمملل :م"ػ ّ٦مذّ٨ء ممل مغضملّٕف مطؽملؾمل ّ٥موظغملؽملّ٥م
طبؿظملّ٨موظّ٥مأربضملّ٦نمجؽملمملحـبمملموال مؼسملشملّٕمظػملؿّٓاخّ٢مظؿملعملؿّ٢مبّ٢مؼعملؿّ٢مبمملإلذمملرةم
عّ٤مبضملؿملّٓ"..م م
صّٕخماٌػملّ١معّ٤مجّٓؼّٓ..مأإظّ٥مػّ٦م؟؟مػّ٢مدبربغ ّ٨مأنمعػملّ١مجؿملرملؾملّ٣م
إظّ٥؟؟م م
غصملّٕمضمملئّٓماىؿملّ٘ماىّٓؼّٓم«حؿملّٓر» مإظبماٌػملّ١موضممللمؼبمثعملهمل:م"المؼمملم
دؿملّٓي ،مظؿملّٗ مإهلًممل ،موظغملؽمل ّ٥مأضّ٦ى مممممل مغؿكؿمل ..ّ٢مػ ّ٢متّٓري مظّٓي محّٓسم
طبربغّ٨مبفملنمػّٔاماظرملكّٙمػ..ّ٦م« .زسغملمملن»..م م
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بارافزٍنَا
دمملدماظزملؼملوملمبنيماىؼمل..ّٝموطفملنمػّٔاماالدّ٣مأصمملبؾملّ٣ممبمملمملمؼؿّ٦ضضملّ٦غّ٥م
ؼّ٦عـبممل ..مث ّ٣مبّٓأ محؿملّٓر مع ّ٤مجّٓؼّٓ مؼرملّٕح مػّٔا مايّٓس ماظّٔي مؼصملؽملّ٥م
صقؿملقـبممل..مومل مؼغمل ّ٤مِّحّٓػ ّ٣مأن مؼضملرتض مصؾمل ّ٣مؼب معّ٦ض ّٟمال مؼلؼملّّ مهلّ٣م
بمملالسرتاضمأبّٓـبا..م م
****
دخ ّ٢مأحّٓ مايّٕاس مإظب ماٌػمل ّ١مربؼملّٓ موأخربه مأن مإغلؿملـبممل مؼّٕؼّٓم
ععملمملبػملؿ ..ّ٥موأخربه مأن ماِّعّٕ مبرملفملن ماظؾعملمملء مظؾين ماظؾرملّٕ موبين ماى ..ّ٤مسعملّٓم
اٌػملّ١محمملجؾؿملّ٥موأذمملرمظّ٥مبكملذمملرةمصؾملؼملؾملمملمبفملنمؼلؼملّّمظّ٥مبمملظّٓخّ٦ل..م م
دخ ّ٢ماظّٕج ّ٢مث ّ٣مصمملح مبزملّ٦ت ماظّٔي مؼلؿطملؿملىمل ":إن مػّٔا ماٌكػملّ٦قم
اظّٔيمؼرتأسمجؿملّ٘مإٌّدة..مؼّٕؼّٓمأنمؼلؿّ٦ظّ٨مسػملّ٧مطّ٢مذّ٨ءموأنمؼصملّ٢م
اظؾمملضّ٦نمهوملمإعّٕت..ّ٥م م
ضمملرضملّ٥ماٌػملّ١مبؿؾملغمل:ّ٣م"وإنمطمملنمطّٔظ ،ّ١مصػملِّ٣ؽب مأغؿّ٣مؼبمجؿملرملّ٥؟"..مثّ٣م
دغملوملمبّٕػهملموصمملحمضمملئػملًمملم"أشؾؿملمملء"..مصؾملّ٣ماظّٕجّ٢مأغّ٥موجؽمللّ٥ماٌعملزملّ٦دؼ..ّ٤م
ثّ٣مضممللمؼبمصّ٦تمضّٓمذمملبّ٥ماظسملضمل :ّٟم"وػّٔامعمملمجؽؿّ١مِّجػمل..ّ٥مإنمػّٔام
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بارافزٍنَا
اٌكػملّ٦قمادؿشملمملع مأنمطبربماىؼملؿملّٝمأغغمل ّ٣ماِّسّٓاء..موأغّ٥مػّ٦مرعّٖماًريم
وايّ٠ماظّ٦حؿملّٓمػؽملممل"..م م
صمملحماٌػمل:ّ١م"عمملمادّ٣مػّٔاماظعملمملئّٓم؟؟"مصّٕدمبماظّٕج:ّ٢م"المأدري،موظغملينم
مسضملوملمأحّٓػّ٣مؼؽملمملدؼّ٥م«زسغملمملن» ..م
ارتلؼملومل مط ّ٢مسالعمملت ماظّٓػرملهمل مسػمل ّ٧موج ّ٥ماٌػمل ّ١موادؿّٓس ّ٧مطّ٢م

اىؽملّ٦دماظّٔؼّ٤مخمملضّ٦امعضملّ٥محّٕبماظؾػملضملؿملّ٣موأدّٕم«زاخري».

م

****
وض ّٟمذظ ّ١ماٌكػملّ٦ق ماِّدّ٦د مذو ماظرملضملّٕ ماظغملـؿمل ّٟمواظضملؿملّ٦ن مايؼملّٕاءم
واٌكمملظنملمايمملدة..مؼبمودّٛمأوظؽّ١ماظؾرملّٕ ،موصّٕخمصؿملؾملّ٣مبفملنم"ادؿضملّٓوام
الدرتجمملع ماٌػمل ّ١مواي"ّ٠ث ّ٣ماظؿظملومل مظػملؼملّٕدة مضمملئػملًممل م"أال متّٕؼّٓون مأنم
تؽملؿعملؼملّ٦امعّ٤مضمملتػملّ٨معػملغملغملّ٣م«زاخري»"..م م
****
م

-54-

بارافزٍنَا
دخّ٢مػّٔامايمملرسمعّ٤مجّٓؼّٓمإظبماٌػملّ١مؼلؿفملذغّ٥مؼبمدخّ٦لمأحّٓم
إٌّدة..مادؿؽملغملّٕمعبؿملّٝمايسملّ٦رماِّعّٕمإظبمأنمبماٌػملّ١مأعّٕمأنمؼرتطّ٦ه..معمملم
ظؾىملمايمملرس مأنمخّٕج محؿّ٧مدخّ٢ماظسملؿمل..ّٟمدخّ٢ماٌمملردمؼػملؾملىملموطفملغّ٥م
اهلمملربمعّ٤مجؿملّ٘ماظؽملّ٦غ..ّ٨موظغملّ٤ماٌمملردمملمؼؽملؿصملّٕمأنمتّ٦جّ٥مظّ٥مأؼهملمأدؽػملهملم
حؿّ٧مادؿفؼملّٝمضّ٦اه..موضممللم"سبّ٤مبزملّٓدمغؾملمملؼهملمسمملٌؽملمملمبّ٢موسمململمأوظؽّ١م
اِّشؾؿملمملءمضمملهلمملموػّ٦مؼرملري مإظبمذظّ١ماظؾرملّٕيمؼبماظعملزملّٕ..مطؽملوملمؼبمرّٕؼعملّ٨م
إظب مدف ّ٤م«زاخري» مؼب مربمملوظهمل مظؿكػملؿملزمل ّ٥مأو مسػمل ّ٧ماِّض ّ٢معّٕاضؾهملم
اٌّ٦ض..ّٟمحيتموجّٓتم«زاخري» مخمملرجـبمملموظغملؽملّ٥مملمؼغملّ٤موحّٓهمبّ٢مطمملنم
ع ّٝمذظ ّ١ماظضملؼملالق مذي ماِّربضملني مجؽملمملحـبممل ..مثّ٦انلب مضػملؿملػملهمل محؿ ّ٧موجّٓتم
«زسغملمملن» مػّٔا مؼسمل ّ٣مضؾسملؿ ّ٥مؼب ماهلّ٦اء موعضملؾملممل مطمملغومل مرضؾهمل مزاخري متضملؿزملّٕم
حؿّ٧مرصّٝمضؾسملؿّ٥موظّ٦حمبؾملمملمؼبماهلّ٦اءمصشملمملرم«زاخري»وارتشملّ٣مجبؾّ٢محؿّ٧م
وضّٝمدونمحّٕاك..مصرتطّ٥م«زسغملمملن»مظؿملػملعملّ٨محؿظملّ٥مؼبمصؼملومل..موٌمملمادؿؿنملم
ظ ّ٨ماِّعّٕ مبفملغ ّ٥مرح ّ٢مذػؾومل مإظب م«زاخري»وسػملؼملومل معؽمل ّ٥معمملػؿملهمل م«زسغملمملن»مم
ػّٔا..موػّ٦مؼػملظملّٜمأغظملمملدّ٥ماِّخرية..م" م
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بارافزٍنَا
ث ّ٣مدغملومل ماٌمملرد مظّ٦ػػملهمل مودفملل ماٌػمل :ّ١م"ػ ّ٢ممتػملغملّ٦ن متمملجم
«زاخري»؟؟" مصفملجمملب ّ٥ماٌػمل ّ١معلؿؽملغملّٕـبا :م"وػ ّ٢متصملؽملين مبؿػمل ّ١ماظلّٔاجهملم
حؿّ٧مأصّٓقمأنمعمملردـبامجمملءمظؿمللمملسّٓغممل..موؼّٕؼّٓماظؿمملجمؼبمغصملريمذظّ١؟!"م م
صّٕدمب مػّٔا ماٌمملرد :م"ظلومل مؼب محمملجهمل مإظؿمل ،ّ٥موظغمل ّ٤مأغومل مع ّ٤مهؿمملج،ّ٥م
صكملن م«زاخري»أخربغ ّ٨مأن مرػملل ّ٣مخّٕوج مػّٔا ماًمملدم مظّٓعيمل ماظضملمملٌنيم
ورػملل ّ٣مسّ٦دت ّ٥مواحّٓ موظغمل ّ٤مال مؼضملؼمل ّ٢مإال مؼب موادي ماظؾػملضملؿمل ..ّ٣ماظّ٦اديم
اظّٔيمميؿػملغملّ٥م«زسغملمملن»ماآلن"..مثّ٣مادؿفملذنمظالغزملّٕاف..م
ثّ٣ماظؿظملومل مإظبماٌػمل ّ١مضمملئػملًممل:م"وضّٓمضؿّ٢مواظّٓكمبضملّٓ مأنمدخّ٢ماظعملزملّٕم
بعملّ٦ةماخؿظملمملئّ٥؛مِّغّ٥مؼصملّ٤مأغّ٥ماظّ٦حؿملّٓماظعملمملدرمسػملّ٧مإؼعملمملصّ٥مبضملعملػملّ٥موحغملؼملؿ"..ّ٥م م
وبضملّٓمخّٕوجماٌمملرد..مادؿضملّٓمحؿملّٓرمظلّٕدمخشملؿّ٥مسػملّ٧ماٌػمل..ّ١م م
****
وضّٟمجؿملّ٘مإٌّدةمواظؾرملّٕ مأعمملممضزملّٕم«اظؽملّ٦غّ٨مؼّٕؼّٓونماضؿقمملعّ٥مظغملّ٤م
اٌعملمملوعهملمطمملغوملمطؾريةمجّٓـبامعّ٤مجؿملّ٘ماظؽملّ٦غ..»ّ٨موظغملؽملؾملمملمملمتزملؼملّٓمرّ٦ؼػملًمملم
أعمملم مذظ ّ١ماظلؿمل ّ٢ماظّٔي مؼعملّ٦ده م«زسغملمملن» ..مصكملن م«زسغملمملن» مأعّٕ مجؽملّ٦دهم
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بارافزٍنَا
بفملدّٕ مطؼملؿملهمل مطؾرية مظؿعملّٓميؾملممل مطعملّٕابني مظ ّ٥موأال مؼعملؿػملّ٦ػ ّ٣مدون مدؾنمل ..مؼبم
دّٕؽب مصؿملؾملممل م«اٌػمل ّ١مربؼملّٓ» موػ ّ٦مؼؽملصملّٕ مإظبم
غظملّٗ ماظػملقصملهمل ماظيت مأُ ِ
«زسغملمملن»أعمملع ّ٥مبغمل ّ٢ماظـعملهمل موؼعملّ٦ل موػ ّ٢مطبربك مشّٕورك مبفملغ ّ١مدؿؽملفّ٦م
بظملضملػملهمل مضؿ ّ٢ماٌػمل ّ١مواالسؿّٓاء مسػمل ّ٧ماٌؼملػملغملهمل موأدؿبّٕ موظ ّ٨ماظضملؾملّٓ ..مغصملّٕ مظّ٥م
«زسغملمملن» موأخّٔمؼزملّٕخمصؿملّ٥مشمملضؾـبممل :م"وعؽبّ٤مدؿملؼملؽملضملين؟؟" ..مث ّ٣مأخّٕجمدؿملظملّ٥م
واوّ٥مسبّ٦ه..م م
وض«ّٟحؿملّٓر» موحؿملّٓـبا مؼب موادي ماظؾػملضملؿمل ّ٣موميل ّ١مبؿمملج م«زاخري»م
وأخّٔمؼعملّٕأمبضملّٚماظرتاتؿملّ٢مواظشملالدّ٣ماٌغملؿّ٦بهمل مسػملؿمل ّ٥محؿّ٧مبّٓأتماظلؼملمملءم
تصملػمل ّ٣موتضملمملظومل مأصّ٦ات ماظزملظملري مع ّ٤مجّٓؼّٓ مث ّ٣مخّٕج مرج ّ٢مؼّٕتّٓي مثّ٦بـبمملم
أبؿمل ّٚمال مترملّ٦ب ّ٥مذمملئؾهمل ممل مؼؿضملّٕف مسػملؿمل ّ٥مإال مسػمل ّ٧مععملّٕبهمل مأغ ّ٥مػ ّ٦م«اٌػملّ١م
اظؽملّ٦غ ..»ّ٨موظغملؽمل ّ٥معّٕمب مجبّ٦اره مدون مطػملؼملهمل معؿفؾملـبممل مظػملعملزملّٕ ..مث ّ٣ماظؿظملومل مظذملم
«حؿملّٓرم»عرملريـبامإظؿملّ٥مبكملظعملمملءماظؿمملجمؼبماظؾّ٦ابهمل..م م
رصّٝم«زسغملمملن» مدؿملظمل ،ّ٥موظغملؽملّ٥مضؾ ّ٢مأنمؼػملؿقّ٣مبضملؽملّ٠م«اٌػملّ١مربؼملّٓ»..م
ضّ٦ة مشّٕؼؾهمل مأوضظملومل معلمملره ..مصضملػمل«ّ٣ربؼملّٓ» مبفملن مضمملئّٓ ماىؿملّ٘ مضّٓ مأمتم
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بارافزٍنَا
عؾملؼملؿ..ّ٥موإذامبّٖسغملمملن مؼرتغّّمميؽملهملموؼلّٕة محؿّ٧مصعملّٓماظلؿملشملّٕة مسػملّ٧مغظمللّ٥م
ودعملّٛمأرضـبممل..م م
صقؼملػملّ٥م«اٌػملّ١ماظؽملّ٦غ »ّ٨مضمملئػملًممل :م"إظبمربؾلّ١مأؼؾملمملماًمملدمماًمملئ،ّ٤م
إظب مربؾل ّ١مؼب مضؿملضملمملن ماىقؿمل .."ّ٣موسمملد مب ّ٥مإظب متػمل ّ١ماظؾّ٦ابهمل ..مثّ٣م
أُشػملِعملومل ماظؾّ٦ابهمل مإظب مأبّٓ ماآلبّٓؼ ..ّ٤مصشملػمللؼملؾملممل مبّٓاخػملؾملممل مضبّٕق موخمملدعؾملمملم
ؼضملّٔبمإظبمأنمميّ٦تمأبّٓـبا..م م
م

متَّت
***
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بارافزٍنَا

بارافرِهّا
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بارافزٍنَا
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بارافزٍنَا

بارافرِهّا
عّ٤مواضّٝمسرملعملّ٨مظػملعملّٕاءةموارالسّ٨مسػملّ٧ماظغملـري معّ٤ماٌقملظظملمملتموخمملصهملم
اظّٕواؼمملتمواجملؼملّ٦سمملتماظعملزملزملؿملهملموبلؾنملمعؿملػملّ٨ماظرملّٓؼّٓمِّدبماظّٕسنملمملم
أرؽب مؼبمحؿملمملتّ٨مإبّٓاع مأطـّٕمعّ٤مإبّٓاعمػّٔاماظغملمملتنملمرشّ٣محّٓاثهملمدؽملّ٥مصؾملّ٦م
ؼؾػمل ّٞمع ّ٤ماظضملؼملّٕ م 27مسمملعـبممل ،مإغ ّ٥مؼظملّ٦ضين مسؼملّٕـبا مبؾسمل ّٝمدؽملّ٦ات ..مصعمل ّٛمػّٔام
اظغملمملتنملماظّٔيمؼّٓسّ٧م«أغبّٓمسالم»مؼؾّٓومأغّ٥مؼّٕاجّٝمرواؼمملتّ٥موضزملزملّ٥مضؾّ٢م
صّٓورػمملمعؽمملتمإٌّات..مصقؿ ّ٧مإنمضّٕأتمضمملصّٓـباماظؽملعملّٓماظلػمليبمالماظؽملعملّٓم
احملمملؼّٓ مأو ماالدؿؼملؿمملع ،مظ ّ٤موّٓ معممل متؽملؿعملّٓه موطفملن مضزملزمل ّ٥محؿملمملة موطفملغؾملمملم
واضّٝمعلػملَّّ٣مب..ّ٥م م
أردت مأن مأسّٕف مأطـّٕ موأطـّٕ مس ّ٤مػّٔا ماظغملمملتنمل ماظّٔي مأذػػملؿينم
عّ٦ػؾؿ..ّ٥مإغّ٥مخّٕىبؼيملمطػملؿملهملماِّدابمجبمملعضملهملمسني ممشّٗموضّٓمسؾبؿملىبّ٤معضملؿملّٓـبامثّ٣م
ادؿعملممللمبضملّٓمسمملممواحّٓمعّ٤مسؼملػمل..ّ٥مدّٕتينمتػملّ١ماٌضملػملّ٦عمملتموطفملغينمعّ٤م
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بارافزٍنَا
وجّٓمطؽملّٖمضمملرون..مصفملبّ٨مؼضملؼملّ٢مأدؿمملذـبامبؿػملّ١ماظغملػملؿملهملمعؽملّٔمسرملّٕمدؽملّ٦اتمسػملّ٧م
اِّض..ّ٢م م
طمملن مؼضملػمل ّ٣مأب ّ٨معّٓى محيب مظػملغملمملتنمل مصػمل ّ٣مأتّٕك محظمل ّ٢متّ٦ضؿمل ّٝمظ ّ٥مؼّ٦عـبممل،م
حؿ ّ٧محظملالت ماحملمملصصملمملت موبمملظشملؾ ّٝمال مؼؽملعملزملين مع ّ٤معبؿمل ّٝمعقملظظملمملتّ٥م
ذّ٨ء..مطمملغوملماِّعّ٦رمتلريمؼبمعلمملرػمملماظشملؾؿملضملّ٨محؿّ٧مصمملجفملغّ٨مأبّ٨مبفملغّ٥م
ضّٓمأنّٖموسّٓهمظّ٨مبفملنمصبضملػملينمأظؿعملّ٨مبؾملّٔاماظغملمملتنملمظػملؿضملمملرفمظؿملّٗمبغملّ٦غّ٨م
أحّٓمعضملفؾؿملّ٥مصعملّٛمبّ٢مظؿغملّ٦ؼّ٤مصّٓاضهملمبؿملؽملؽملممل..م م
وطمملظضملمملدة متلري ماِّعّ٦ر مؼب معلمملرػممل ماظّٔي مأردت مال مؼؾمل ّ٣مإن مطمملنم
صقؿملقـبمملمأومال ،موظغملينماآلنمأصؾّّمبكملعغملمملغّ٨مأنمأحمملدثمأغبّٓمػمملتظملؿملـبمملمأوم
حؿّ٧مأصمملجؽّ٥مبّٖؼمملرةمؼبمأيموضومل..مصضملؽملّٓعمملمسؾبؿملىبّ٤ؽبمعضملؿملّٓـبامطمملنمأبّ٨معّ٤مأطـّٕم
اِّدمملتّٔةماػؿؼملمملعـبمملمبّ٥موأولمعّ٤متؽملؾفملمظّ٥ممبلؿعملؾّ٢مؼبماظغملؿمملبهملمصمملظؾشملؾّٝمملم
ؼغملّ٤ماِّعّٕمبمملظزملضملنملمأنمغغملّ٦نمأصّٓضمملءمخمملصهملمظؿعملمملربمأسؼملمملرغممل..م م
اعؿّٖج محيب ماظرملّٓؼّٓ مظ ّ٥مبمملًّ٦ف معؽمل ّ٥مأحؿملمملغـبممل ،مصفملغممل مأذطّٕ مجؿملّٓـبا محنيم
دفملظؿّ٥مسّ٤مػّٔاماٌرملؾملّٓمعّ٤مرواؼؿّ٥ماظلمملبعملهملم(عّ٤ماٌّ٦ت)مطؿملّٟمادؿشملضملوملم
وصّٟمذظّ١ماٌرملؾملّٓمداخّ٢ماظعملربمطؿملّٟمتّٕاصوملمأصغملمملركموتلػمللػملوملمظؿؾينم
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بارافزٍنَا
ظػملعملّٕمباءمػّٔاماٌرملؾملّٓماظّٔيمالمؼلؿشملؿملّٝمتغملّٔؼؾّ٥مأحّٓموإنمضزملّٓمصضملّ٢مذظ..ّ١م
ال مأز ّ٤مأن ماِّعّٕ مػؿملؽملـبممل محني متؿّ٦ض ّٝمردـبا مصؽملؿملـبممل مأو محؿ ّ٧مغزملؿملقهمل مظؿؽملؼملؿملهملم
عّ٦اػؾ ّ١مواظعملّٕاءة مظػملغملؿمبمملب ماظلمملبعملني مصظمل ّ٨مطؿؾؾمل ّ٣معبؿمل ّٝماظؿؽملؼملؿملمملتم
واالدؿظملمملداتموظغملّ٤مؼزملّٓع ّ١ماظّ٦اضّٝممبفملنمؼغملّ٦نمردهم" مأحؿملمملغـبمملمؼؿّ٦جنملم
سػملؿمل ّ١مأن مدبّ٦ض ماظؿفّٕبهمل مظؿكّٕج مبفملصّّ ماظؽملؿمملئيمل مصمملظؾؿفملطؿملّٓ مظ ّ٤متغملّٔىببم
سؿملؽملؿمل ،ّ١م"صفملجؾؿ"ّ٥وطؿمل ّٟمدبّ٦ض موّٕبهمل مأن مهؿفّٖ مداخ ّ٢مضرب" مضػملؿؾملمملم
عمملزحـبممل..مملمتؿطملريمتضملمملبريموجّ٥معّ٤ماىّٓؼهملموظغملؽملّ٥مغصملّٕمظّ٨موسّٓلمعّ٤مجػمللؿّ٥م
وضممللم"دبّ٦ضموّٕبهملمأنمهؿفّٖمداخّ٢مضربمبفملنمهؿفّٖمبمملظظملضملّ٢مداخّ٢م
ضرب"..مملمأدؿشملّٝمأنمأظظملّٜمظظملصملهملمأخّٕى..م م
****

إعالن يف جزٍدة ( )...شاب ٍبلغ من العنز  91عامًا ًٍدعى «أمين
فونُ» مزٍض نفسُ مبزض (البارافزٍنَا ًًهه التقنُّص) على من جيدي االتصال
على (ً )...صٌرة مزفقة لشاب أبَض البشزة تغلب على مالحمى
الٌسامة..
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بارافزٍنَا
****
حؿ ّ٧مأغؾمل ّ٧م«أغبّٓ»اظزملؼملومل مبؿملؽملؽملممل مضمملئػملًممل م"ال مأسػمل ّ٣مأػ ّ٨مذفمملسهمل مأمم
 ّ١مأسؼملمملظ ،ّ٨مأممػّ٦مجؽملّ٦ن ،مظغملّ٤مبمملظظملضملّ٢مػّٔامعمملمحّٓث" مثّ٣م
ربمملوظهملميؾؿب ِ
وض ّٟمواو ّ٥مغمملحؿملهمل مأحّٓ معظملمملتؿملّّ ماإلضمملءة موأشػملعملؾملممل مث ّ٣مسمملد مظؿملفػملّٗ..م
"دفملحغملّ٨مظّ١متػملّ١ماظػملؿملػملهملمظرتىمتظملمملصؿملّ٢ماظّٕواؼهملمعضمل.."ّ٨م م
« تلك الليلة حين توقفت في كتابة روايتي عند هذا المشهد ،وحان وقت
المغامرة كعادتي في كل أعمالي ..قمت واتجهت إلى تلك المدافن التي
اشتراها جدي وتوارثها أبي عنه ليدفن فيها أفراد عائلتنا ..واتفقت مع
حارس تلك المدافن أن يتركني أنزل القبر لأنام به ليلة واحدة وعليه
إخراجي عند الشروق ..في بداية الأمر كان يمانع وكأنني أطلب منه أن
يقتل أحدا ..هو بالفعل يظن أن هذا سيقتلني أو ربما مانع لاعتقاده أنني
مخبول أو لأسباب في نفسه ،ول كن في نهاية الأمر كانت الكلمة العليا
لبعض النقود التي أخرجتها ووضعتها في يده ..فبدا متأففا ول كن النقود
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بارافزٍنَا
أودت بفكرة رفضه فقام ليفتح ذلك الباب الحديدي الموصد بقفل قد أكله
الصدأ..
نزلت إلى القبر ممسكا ببعض الأقلام وهذا الدفتر الذي أدوِّن فيه كل
ملاحظات الرواية وهاتفي لا لاستخدامه كوسيلة اتصال بل لاستخدامه
كأداة إنارة فقط ..نظر الحارس لي في ضيق ثم "ربنا يستر" ألقاها وأغلق
الباب»..م م
مل مأرد مأن مأضمملرضمل ّ٥موظغمل ّ٤مؼب مضّٕارة مغظملل ّ٨مطمملن ماًّ٦ف مؼطملػملؾين معّ٤م
تػملّ١مايغملمملؼهملموػّٔاماظصملالمموظغملّ٤متػملّ١ماٌطملمملعّٕةمضّٓمسرملوملمأحبىمل مسؽملؾملمملم
رّ٦ؼػملًمملمحؿّ٧موجّٓتؾملممل..م م
«كانت أصعب اللحظات هي لحظة إغلاق الباب ،أحسست بالعجز
الكلي والجزئي ..فأنا سجين ،وليته سجن ،إنه قبر حولي هنا وهناك أناس أو
بقايا أناس وتلك الرائحة العطنة وبعض الحشرات وبعض التخيلات التي
أ نشأها لي عقلي الباطن من هول ما حولي وجنون ما أفعل ..استعدت
رشدي فقد جئت لأنجز مهمة وسأفعل..
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بارافزٍنَا
قمت بإنارة هاتفي حتى أصعق من جديد بسبب رؤ ية الأكفان المتهتكة
وبقايا تحلل الجثث وبقايا العظام وتلك الرائحة التي عززت قوتها بأنفي
بسبب ما أراه ..أخذت أردد بعض الآيات وتحسست مجلسا لي من
الأرض وجلست أدوِّن إحساسي كحي في القبر والرائحة والجثث والأكفان
المتهتكة والحشرات وكل شيء ..حتى الظلام..
كانت ليلة من المستحيل نسيانها فدخولك القبر وأنت ميت وتعلم أنها
دارك حتى يوم الحشر أفضل من دخوله وأنت حي وتنتظر تلك اللحظة التي
سيأتي فيها الحارس لينجيك من هذا الهلاك ..وحانت اللحظة بالفعل
وخرجت من المدفن ونجحت في تجربتي»..م م
سؼملومل ماإلضمملءة ماظطملّٕصهمل مع ّ٤مجّٓؼّٓ مث ّ٣مجػملّٗ م«أغبّٓ» مسػمل ّ٧مذبػمللّ٥م
"ػّ٢مأغمملمذبؽملّ٦ن"م مضمملهلمملمجبّٓؼهملموػّ٦مؼؽملؿصملّٕمإجمملبهملمصّٕضبهمل..مؼبمداخػملّ٨م
ضػملوملمظّ٥مأغوملماىؽملّ٦نمبضملؿملؽملّ٥موظغملينمطؿؼملوملمػّٔاموادؿفملذغوملمظػملّٕحؿمل..ّ٢م م
ذػؾوملمظػملؾؿملوملموصغملّٕتمضػملؿملػملًمملمؼبمذظّ١ماظغملالممسّ٤ماظعملربموغّٖوظّ٥مواظؽملّ٦مم
صؿمل ّ٥محؿملـبممل مث ّ٣مادؿطملّٕضومل مؼب ماظؽملّ٦م ..مظؿملقّٓث مذّ٨ء مع ّ٤مضؾمملظهمل ماِّدمملرري..م
ادؿؿملعملصملوملمداخّ٢ماظعملربموظغملّ٤مدبؿػملّٟمتػملّ١مإٌّةمسؼملمبمملمرواهمأغبّٓ،مصؾملؽملمملكم
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بارافزٍنَا
بضملّٚماٌكػملّ٦ضمملتمتعملّٟموتؽملصملّٕمإظّ٨مب،مؼزملشملظملّ٦نمأصعملؿملـبمملمأعمملعّ٨مظغملؽملينمالمأرىم
عالربؾمل ّ٣مبلؾنمل ماظصملالم موظغمل ّ٤معممل مػّٔا مػؽملمملك مأحّٓػ ّ٣مؼؿعملّٓم ..مإغ ..ّ٥مإغّ٥م
«أغبّٓمسالم»..ماضرتبمضمملئػملًممل:م"أغوملمأؼؾملمملماظطمليبمتصملّ٤ماِّعّٕمهلّ٦ـبا ،متصملؽملينم
أصؾقوملمصّٓؼعملّ١موأغّ١محعملعملوملمطّ٢معمملمتّٕؼّٓ،مطؽملوملمتؿؼملؽمل ّ٧مبّٓاخػملّ١مأنم
دبّ٦ضموّٕبيت..مػمملمضّٓمحعملعملوملمعؾؿطملمملكمعّ٤مجّٓؼّٓموظغملّ٤مػّٔهمإٌّةمظّ٤م
ؼفملت ّ٨مأحّٓفب مظؿملكّٕج ّ١مِّغين ممل مأخّٕج محني مدخػملومل موال مػقملالء مخّٕجّ٦ام
حنيماضؿمملدتؾملّ٣ماظلؾّ٢مإظبمػؽملممل..مػؽملمملمدارماظالسّ٦دة..م م
*****
"عمملمضزملهملمتػملّ١ماىـهملماظيتموجّٓوػمملمؼبماٌعملمملبّٕمؼمملم«دطؿّ٦رمأذبّٓ»؟؟"م
دفملظوملمػّٔاماظلقملالمإحّٓىماٌؼملّٕضمملت..مصفملجمملبؾملمملم«أذبّٓ» :م"ذمملبمؼؾػملّٞم
جّٓؽب معؿملؿـبمملمؼبماٌعملمملبّٕموظغملّ٤مالمؼّ٦جّٓمسػملّ٧مجلّٓهم
اظؿمملدضملهملمسرملّٕمعّ٤ماظضملؼملّٕموؾب ِ
جّٓؽب معضمل ّ٥مدصرت مصطملري معّٓومبن مصؿمل ّ٥مبضمل ّٚماظؿكمملرؼّٟم
أؼهمل مسالعمملت مظػملضملؽمل ّٟمووؾب ِ
وحغملمملؼمملتمسّ٤مضربعمملموذكّٙمؼّٓسّ٧م«أغبّٓمسالم»..م م
ووجّٓوا معضمل ّ٥مبشملمملضهمل مهعملؿمل ّ٠ماظرملكزملؿملهمل مؼّٓس«ّ٧أمي ّ٤مصؾملؼمل »ّ٨مسػملّ٧م
اِّرجّّ..م م

متَّت
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بارافزٍنَا
* * *
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بارافزٍنَا

ظـُر
الـهـتـاب الـ َمحــ ُ
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بارافزٍنَا
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بارافزٍنَا

الهتاب الـ َمحظُُر

ذبؼملّ٦سهمل مع ّ٤ماظؾرملّٕ مؼعملظملّ٦ن مواخّٕ مسػمل ّ٧ماِّرض معطملرملؿملممل مسػملؿمل ..ّ٥موظغملّ٤م
عؾملػملًممل..معمملمػّٔا؟مإغؾملّ٣معبؿملضملـبمملمعؿشملمملبعملّ٦نموظغملّ٤مػّٔاماظرملكّٙماظّٔيمبّٓأمؼبم
ادرتداد موسؿمل ّ٥مطبؿػمل ،ّٟمصكملن مسؿملؽملؿمل ّ٥مبرملّٕؼهمل ،مأعممل ماآلخّٕون مصفملسؿملؽملؾمل ّ٣مغبّٕاءم
طمملظّٓم..م م
**** م
مسب ّ٤ماآلن مؼب معغملمملن مؼرملؾ ّ٥ماظزملقّٕاء موظغمل ّ٤متػمل ّ١ماظّٕعمملل مايؼملّٕاءم
تّٖؼّٓمعّ٤مرػؾهملماٌغملمملن..م مبضملّٚماٌكػملّ٦ضمملتموّٕيموتزملّٕخموظغملؽملؾملّ٣مطـّٕم
حؿ ّ٧مزؾملّٕ مخػملظملؾمل ّ٣مػّٔا ماظّٕج ..ّ٢مإغ ّ٥مميل ّ١مبذملؿملّٓؼ ّ٥مطؿمملبـبممل مؼرمل ّٝمضّ٦ءـبام
أبؿمل..ّٚموؼشملمملردػّ٣موظغملؽملّ٥مالمؼالعّٗماِّرضمبّ٢مصبّٕيمسػملّ٧ماهلّ٦اء..م م
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بارافزٍنَا
**** م
ادؿؿملعمل ّٜمسزملمملم مصّٖسـبممل مع ّ٤مػّ٦ل مػّٔا مايػمل ّ٣ماظّٔي مرآه ..مػّٔا مايػملّ٣م
اظّٔي مؼشملمملرده معؽملّٔ مضّٕابهمل مأدؾّ٦ع ..موؼؿغملّٕر مط ّ٢مؼّ٦م مبؽملظملّٗ متظملمملصؿملػملّ٥م
وطبؿػملّٟمؼبمذّ٨ءمواحّٓمصعمل،ّٛمصظملّ٨مطّ٢مؼّ٦ممعؽملّٔماِّدؾّ٦عماٌمملضّ٨موػّ٦م
ضبػمل ّ٣مبؾضمل ّٚماٌكػملّ٦ضمملت ماظزملطملرية ماظيت مال مؼضملّٕف مهلممل متزملؽملؿملظملممل متؾملّٕول مؼبم
اومملػّ٥مثّ٣مؼلؿؿملعملّٜمعّ٤مغّ٦ع..ّ٥م م
سزملمملممرجّ٢مؼبماظضملعملّٓماظـمملظىملمعّ٤مسؼملّٕه..مخّٕىبؼيملمطػملؿملهملماآلثمملر..مملمؼؾملؿّ٣م
ؼب محؿملمملت ّ٥مؼّ٦عـبممل معـػملؼملممل ماػؿ ّ٣مبمملظؾقىمل مؼب مإًّاصمملت ماظعملّٓميهمل مودرادهملم
اظػملطملمملتماظطملّٕؼؾهملماٌؽملعملّٕضهملموطؿنملماظلقّٕموطّ٢ماِّذؿملمملءماٌؿضملػملعملهملمبؾملمملموسػملّ٧م
اظّٕشّ٣معّ٤ماػؿؼملمملعمملتّ٥مػّٔه مإالمأغّ٥مؼّ٦عـبمملمملمضبػملّ٣محبػملّ٣معـّ٢مػّٔا مإالمؼبم
ػّٔهماظظملرتة ..م
مل مؼغمل ّ٤مػّٔا ماِّعّٕ مأن مميّٕ معّٕور ماظغملّٕام م مدون محبىمل موضّٕاءة ..مػّٔام
ايػملّ٣مؼلؿّ٦جنملماظؿظمللري..مطمملغوملماظلمملسهملمتعملرتبمعّ٤ماظلمملددهملمصؾمملحـبمملمعّ٤م
ؼّ٦م ماالثؽملني .مدخ ّ٢مسزملمملم مشّٕصهمل ماٌغملؿنمل ماًمملصهمل مب ،ّ٥موسػمل ّ٧ماظّٕش ّ٣معّ٤م
علمملحهملماظرملعملهملماظزملطملريةماظيتمالمتؿضملّٓيماظـؼملمملغنيم معرتـبامإالمأنمتغملّ٦ؼّ٤مأثمملثم
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بارافزٍنَا
تػمل ّ١ماظطملّٕصهمل مأطلؾؾملممل مصكمملعهمل مخمملصهمل ،مصؾملؽملمملك مسػمل ّ٧مايمملئ ّٛم ماٌعملمملب ّ٢مظػملؾمملبم
عغملؿؾهملمطؾريةمذطملػملوملمجّ٢مايمملئ..ّٛم م
ذػنمل مظػملؼملغملؿؾهمل موادؿكّٕج معؽملؾملممل مبضمل ّٚماٌقملظظملمملت ماظغملؾرية ..مث ّ٣مجػملّٗم
سػملّ٧معغملؿؾّ٥موتضملؼملّ٠مبمملظعملّٕاءةمسػملّ٥مؼؿّ٦صّ٢مِّيمخؿملّٛمؼبمتظمللريمػّٔامايػملّ٣م
اظطملّٕؼنمل..موأخّٔمؼعملّٕأمحؿّ٧مشػملؾّ٥ماظؽملضملمملس..م م
**** م
تغملّٕرماٌّ٦ضّٟمعّ٤مجّٓؼّٓمؼبمغظملّٗماٌغملمملنمذاماظّٕعممللمايؼملّٕاءموتػملّ١م
اٌكػملّ٦ضمملتمتزملّٕخموتؾملّٕولموؼصملؾملّٕمػّٔاماظّٕجّ٢معّ٤مجّٓؼّٓماظّٔيمؼّٕطّٚم
وراءػ ّ٣مدون مأن مؼالعّٗ ماِّرض ،موظغمل ّ٤مػّٔه مإٌّة مؼعمل ّٟمجؿملّ٘ معّ٤م
اٌكػملّ٦ضمملت ماظطملّٕؼؾهمل مؼب معّ٦اجؾملؿ ّ٥مإال مأغ ّ٥مضؾ ّ٢مأن مؼغملّ٦ن مظػملقّٕب مصّ٦تم
وضؾ ّ٢مأن مترملنمل مأي معالغبهمل ،مصؿّّ ماظّٕج ّ٢ماظغملؿمملب ماظّٔي مؼب مؼّٓؼ ّ٥مثّ٣م
أخّٔمؼعملّٕأمبضملّٚماظلشملّ٦رمبػملطملهملمشّٕؼؾهملمصفملضمملءماظغملؿمملبمأطـّٕموتّ٦ػيملمضقملوهموملم
ميػملّ١مػّٔاماىؿملّ٘مإالماظظملّٕار..م م
**** م
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بارافزٍنَا
ادؿؿملعملّٜمسزملمملممعّ٤مجّٓؼّٓموسػمل ّ٧موجؾملّ٥مأعمملراتماظّٔػّ٦ل..مصػملعملّٓمتّٔطَّّٕم
ذؿملؽـبمملمؼضملّٕصّ٥مضّٓمرآهمؼبمايػملّ٣متػملّ١مإٌّةمؼؾّٓومأنمػّٔهماِّحالممترملريمإظبم
ذّ٨ءمعمملمالمأزؽملؾملمملمذبّٕدمأضطملمملث..م م
****
مملرمإٌّدةموتّ٦حّٓم
مب
ؼبمإحّٓىممممملظّ١ماى،ّ٤ماجؿؼملّٝمطؾمملرماظعملؾمملئّ٢موطؾ
اى ّ٤مِّول معّٕة ،مصمملًشملّٕ ماآلن مظؿملّٗ مخشملّٕـبا مبني مضؾؿملػملؿني مب ّ٢مخشملّٕـبام
ؼلؿضملؾّٓػ ّ٣معبؿملضملـبممل ..مووضظملّ٦ا مؼب مذبمملدالت مطـرية محؿ ّ٧متّ٦صػملّ٦ا مإظب مأنم
اًالصمعّ٤مػّٔاماٌضملؿّ٦هماظّٔيمضبؼملّ٢ماظغملؿمملبمظّ٤مؼغملّ٦نمؼبمسمملٌؾملّ٣م
صؾملّ٣مضضملظملمملءمالميػملغملّ٦نمعّ٤مايؿملّ٢مذؿملؽـبممل مأعمملممضّ٦ةماظغملؿمملبموإمنمملماًالصم
دؿملغملّ٦نمؼبمسمململماإلغّٗمومبلمملسّٓتؾمل..ّ٣م م
**** م
ظعملّٓمرأؼوملمذظّ١ماظغملؿمملبماظّٔيمضّٓمضّٕأتمسؽملّ٥مواظّٔيمدؾبوىبغؽبوملمصؿملّ٥مطّ٢م
اظشملالد ّ٣مواظؿضملمملوؼّٔ مواٌكشملّ٦رمملت ماٌُلؿكّٓؽبعهمل مؼب متلكري ماىمملنم
وؼلؿشملؿملّٝمحمملعػمل ّ٥مأنمؼّٓخّ٢مبّ٥مسمململماىّ٤موؼزملؾّّماظلؿملّٓمداخػملّ٥موخمملرجّ٥م
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بارافزٍنَا
صال مؼلؿشملؿمل ّٝمأن مؼعملّٕب ّ٥مأحّٓ مإال مإذا مصعملّٓؽب مػّٔا ماظغملؿمملب مصؿملممل موؼػملؿ ..ّ٥مدّ٦فم
ؼغملّ٦ن ماغؿعملمملعؾمل ّ٣مسلري مع ّ٤مػّٔا ماظّٓخؿمل ّ٢ماظّٔي ماخرتق مسمملٌؾمل ّ٣مبعملّ٦ةم
اظغملؿمملبماحملصملّ٦ر..م م
وضمملم مإظبماٌغملؿؾهملمعّ٤مجّٓؼّٓموأخّٕجمطؿمملبـبممل معؾملرتئـبممل مؼؾّٓو مأغّ٥مؼضملّ٦د مإظبم
ضّٕون معسملومل موأخّٔ مؼؿزملظملق ّ٥محؿ ّ٧متّٔطَّّٕ مأغ ّ٥ممل مصبػملّٗ مسػمل ّ٧ماٌغملؿنمل،م
صفملوّ٥مٌغملؿؾّ٥موأطؼملّ٢متزملظملُّّّمػّٔاماظغملؿمملب..مودارمؼبمسعملػملّ٥مدقملال :متّٕىم
عمملماظرملّ٨ءماظّٔيمؼّٕبّٛمايػملؼملنيمبؾضملسملؾملؼملممل،ماِّولموحّ٦شمتّٕطّٚمغمملحؿمليتم
واآلخّٕ مأرى مأن ماظغملؿمملب ماحملصملّ٦ر مؼب مسمململ ماى ّ٤ماآلن!!! مارتلؼملوملم
سالعمملتماظؿضملفنملمسػملّ٧موجؾملّ٥موأطؼملّ٢ماظعملّٕاءة..م م
حؿ ّ٧ماغعملشملضملوملماظغملؾملّٕبمملءمودمملدماظصملالممؼبماظطملّٕصهمل..مصظملؿّّمسزملمملم مأحّٓم
ادراجمعغملؿؾّ٥موأخّٕجممشضملهملموأخّٕجمضّٓاحؿّ٥ماًمملصهملمثّ٣مأضمملءماظرملؼملضملهمل..م
وسمملدمظؿملعملّٕأمصمملغشملظملفملتماظرملؼملضملهمل..مصفملعلّ١مبعملّٓاحؿّ٥ماظيتموضضملؾملمملمأعمملعّ٥موأضمملءم
اظرملؼملضملهملممصلعملّٛمبضملّٚماظسملّ٦ء مسػملّ٧متػملّ١ماِّجلمملدماظّ٦اضظملهملمأعمملعّ٥مغصملّٕمسزملمملمم
حؿملىملمدعملّٛمضّ٦ءماظرملؼملضملهملمثّ٣مدعملّٛمعطملرملؿملـبمملمسػملؿمل..ّ٥م م
**** م
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بارافزٍنَا
ذبؼملّ٦سهمل مع ّ٤ماظؾرملّٕ مؼعملظملّ٦ن موآخّٕ مسػمل ّ٧ماِّرض معطملرملؿملـبممل مسػملؿمل ..ّ٥موظغملّ٤م
عؾملػملًممل..معمملمػّٔا؟مإغؾملّ٣معبؿملضملـبمملمعؿشملمملبعملّ٦نموظغملّ٤مػّٔاماظرملكّٙماظّٔيمبّٓأمؼبم
ادرتداد موسؿمل ّ٥مطبؿػمل ّٟمصكملن مسؿملؽملؿمل ّ٥مبرملّٕؼهمل ،مأعممل ماآلخّٕون مصضملؿملّ٦غؾمل ّ٣مغبّٕاءم
طمملظّٓم..م م
**** م
جػملّٗ مػقملالء ماظطملّٕبمملء مجبّ٦ار مسزملمملم ماظّٔي مبّٓأ مؼلرتد موسؿمل ّ٥محؿّ٧م
تفملطّٓوامعّ٤مادرتدادموسؿملّ٥مطمملعػملًمملم..مػّٕبمسزملمملم مإظبمأحّٓمأرطمملنماظطملّٕصهملمم
وبّٓأمؼلفمللمؼبمخّ٦فمزؾملّٕمؼبمغربتّ٥مإٌّتضملرملهمل..مسّ٤معمملػؿملؿؾملّ٣؟؟..م مصؿعملّٓمم
أحّٓػّ٣موبّٓأمؼعملّٙمسػملؿمل ّ٥مأنمسبّ٤معّ٤ماىمملنموجؽؽملمملكمغشملػملنملماظضملّ٦ن..مملم
ؼضملّٕفمسزملمملمماظّٕجّ٢ماٌـعملّٟموخمملصهملمؼبمذبممللماىّ٤مواظلقّٕ مأنماىّ٤م
ؼشملػملنملمسّ٦غـبمملمعّ٤ماإلغلمملنمب ّ٢مؼضملػملّ٣ماظضملغملّٗ..مصعملممللموعمملذامتّٕؼّٓونمعين..م
أخربهمػّٔاماظطملّٕؼنملمسّ٤مأحالعّ٥مإمنمملمػّ٨مسؾمملرةمسّ٤مردمملئّ٢معؽملؾملّ٣مظؿفضملػملّ٥م
عؿفملػؾـبمملمظؿعملؾنبّ٢مصغملّٕةماظصملؾملّ٦رمٌّ٤مؼشملػملؾّ٦نماظضملّ٦ن..م م
صؾّٓأمسزملمملممؼؿؼملمملظّ١مغظمللّ٥موؼلفملهلّ٣مسّ٤متظمللريمتػملّ١ماِّحالم..مصفملجمملبّ٥م
اظطملّٕؼنملماٌّ٦طَّّ٢مبممليّٓؼىمل مأنمػؽملمملك مأحّٓماظلقّٕةماظعملّٓاع ّ٧مطمملنمعقملمتؽملـبمملم
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بارافزٍنَا
سػملّ٧مػّٔاماظغملؿمملبموأخّٔمؼّ٦رىبث ّ٥مإظبمأبؽملمملئ ّ٥محؿّ٧مجمملءمعّ٤مغلػملّ٥معّ٤مزّ٤م
أغ ّ٥مبمملظغملؿمملب مدؿملغملّ٦ن مدؿملّٓـبا مظػملف ّ٤موأن ماظضملمململ ماظلؾبظملػمل ّ٨مدؿملكسمل ّٝمِّعّٕه..م
وػ ّ٦ماآلن مؼّٓخ ّ٢مإظب مسمملٌؽملممل مطؼملممل مظ ّ٦مطمملن معؽملممل موال مؼلؿشملؿمل ّٝمأحّٓفب معؽملمملم
االضرتابمعؽملّ٥محؿّ٧مبظملضملّ٢مضّ٦ةماظغملؿمملب..م م
ارتلؼملومل ماظزملّ٦رة مطمملعػملهمل مؼب مسعمل ّ٢مسزملمملم موسػمل ّ٣مأن ماٌكػملّ٦ضمملت ماظيتم
طمملغوملموّٕيمغمملحؿملؿّ٥مملمتغملّ٤مظؿقملذؼّ٥مبّ٢مطمملنمعشملػملؾؾملمملماظّ٦حؿملّٓمػّ٦ماهلّٕبم
عّ٤مػّٔاماٌكؿّ٢ماظّٔيمميػملّ١ماظغملؿمملب..م م
"وظغملّ٤ماسّٔرغ "!!ّ٨مضمملهلمملمسزملمملممؼبمسّٓممصؾملّ٣معمملماظّٔيمؼؿّ٦جنملمسػملّ٨مبم
صضملػمل ّ٥مبمملظؿقّٓؼّٓ ..مصفمملءت ماإلجمملبهمل مبفملن متلّٕق مػّٔا ماظغملؿمملب موظغمل ّ٤مظّ٤م
غلؿشملؿمل ّٝماٌلمملسّٓة مإال مبمملصشملقمملب ّ١مإظب مبؿملؿ ّ٥موتؿّ٦ض ّٟمعؾملؼملؿؽملممل مػؽملمملك"..م
"وظغمل ّ٤مطؿمل ّٟمدفملسػمل ّ٣مأؼ ّ٤مؼّ٦جّٓ ماظغملؿمملب م؟ ..مضمملل ماظطملّٕؼنمل :م"دؽملضملػملؼملّ١م
بضملّٚماظغملػملؼملمملتمدؿعملّ٦هلمملمصؿملؿّ٦ػيملماظغملؿمملب..مخّٔهموارطّٚموالمتؽملصملّٕمخػملظملّ١م
أبّٓـبا"..م .م
**** م
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بارافزٍنَا
دخّ٢مسزملمملممإظبمبؿملوملمػّٔاماظلمملحّٕمورػملنملمععملمملبػملؿّ٥مالدؿرملمملرتّ٥مؼبمأعّٕلبمعممل..م
طمملنمسزملمملممؼّٕتّٓيمبّٓظهملمتّٔػػملّ١مصكمملعهملمرّٕازػممل..مؼؾّٓومأغّ٥مؼّٕؼّٓمأنمؼّٕصّٝم
غصملّٕة ماظرمل ّ١مأو ماظّٕؼؾهمل مس ّ٤مػّٔا ماظلمملحّٕ موجضملػمل ّ٥مؼشملؼمل ّٝمؼب مرضممله مىينم
اٌممللمعّ٤مخػملظمل..ّ٥مغصملّٕماظلمملحّٕ مإظبمسزملمملممغصملّٕةمتّٕحؿملنملموودموأصّٕ مسػملّ٧م
أنمؼرملّٕبمعضملّ٥مبضملّٚماظعملؾملّ٦ة..مملمؼلؿطملّٕق ماِّعّٕمرّ٦ؼػملًمملمحنيمخّٕجماظلمملحّٕم
ظؿملفملعّٕماظضملمملعّ٢مبزملؾبؽملّٝمطّ٦بنيمعّ٤ماظعملؾملّ٦ة محؿّ٧مضّٕأمسزملمملمماظغملػملؼملمملتمصؿّ٦ػيملم
اظغملؿمملب مؼب مأحّٓ ماِّعمملط ّ٤مبمملظطملّٕصهمل مصفملخّٔه مواغشملػمل ّ٠معلّٕسـبممل مصمملصشملّٓمم
بمملظلمملحّٕمؼبمرّٕؼّ٠مرطسملّ٥مظغملؽملّ٥مملمؼغملرتثموحمملولماالدؿؼملّٕار مإالمأنمػّٔام
اظّٓجممللماٌضملؿّ٦همؼّٕى مايؿملمملةمبنيمدصيتمػّٔاماظغملؿمملبماغعمل ّٚمسػملّ٧مضّٓمم
سزملمملممظؿملؼمللّ١مبّ٥مصؿضملّٕضّ٢مسزملمملمموظغملؽملّ٥موجّ٥مضّٕبهملمضّ٦ؼهملمبعملّٓع ّ٥مإظبموجّ٥م
ػّٔاماظلمملحّٕمموادؿؼملّٕمؼبماظّٕط..ّٚم م
حؿ ّ٧ممس ّٝمع ّ٤مخػملظمل ّ٥ماظزملّٕاخ موطفملن ماظّٕج ّ٢مؼؾبلػملَّْ محؿملـبممل مواظزملّٕاخ مالم
ؼؿّ٦ض ّٟمصعمل ّٛمغربة ماظزملّ٦ت متؿطملري موظغمل ّ٤ماظزملّٕاخ معلؿؼملّٕ ..مطمملن ماًّ٦فم
ؼعملؿػمل..ّ٥مظغملؽملّ٥مزّ٢مؼّٕط ..ّٚم

متَّت
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بارافزٍنَا

انـتـكـام أرَاح
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بارافزٍنَا
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بارافزٍنَا

انتكام أرَاح

متّٕماظّٓضمملئّ٠ماٌؿؾعملؿملهملمسػملّ٧مأذانماظظملفّٕمأسّ٦اعممل..ممتّٕمواًّ٦فمؼرتسّٕعم
وؼؿّٖاؼّٓ مداخ ّ٢مجّ٦ف م«سمملدل» ..مصعملّٓ ماصظملّٕمبؽب موجؾمل ّ٥مواضشملّٕبومل مأغظملمملدّ٥م
وشّٖت ماظعملرملضملّٕؼّٕة مجلّٓه ..متػمل ّ١ماظّٕسرملهمل ماظيت متؾّٓأ مع ّ٤مأدظمل ّ٢ماظّٕأس..م
عزملّٓرماًّ٦فمعّ٤ماجملؾملّ٦ل..مؼؽملصملّٕمميؽملهملموؼلّٕةمؼبمطّ٢مثمملغؿملهملموطفملغّ٥مظّٙفبم
ؼؿكظملَّ ّ٧مع ّ٤مأسني ماظؽملمملس ..موعممل مزاده مرػؾهمل متػمل ّ١مإٌّآة ماظغملؾرية مؼبم
شّٕصؿ..ّ٥مصؾملّ٨محعملًمملمعّٕسؾهمل..موػّٔاماظسملّ٦ءماًمملصوملماظعملمملدممعّ٤مشّٕصهملماٌضملؿملرملهملم
إظبمشّٕصؿّ٥مواغغمللمملراتّ٥مواغضملغملمملدمملتّ٥مؼبموجّ٥متػملّ١مإٌّآة..م م
**** م
ؼب ماظلمملسهمل ماظـمملظـهمل مسزملّٕـبا مع ّ٤مؼّ٦م ماالثؽملني ..مؼؽملصملّٕ مسمملدل مؼب مػمملتظملّ٥م
اىّ٦المظؿملفّٓمسّٓة معغملمملٌمملتممملمؼؿّ٣ماظّٕدمسػملؿملؾملممل..مإغّ٥م«حل »ّ٤وضؾ ّ٢مأنم
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بارافزٍنَا
ؼؿزمل ّ٢مب ،ّ٥مرنمب مجّٕس مػمملتظمل ّ٥مبفملن مجمملءت ّ٥مردمملظهمل ..مضّٕأ مسمملدل ماظّٕدمملظهملمم
وتضملفنملمضػملؿملػملًمملموزّ٤مطمملظضملمملدة مأنمصّٓؼعملّ٥محلّ٤مؼؾملّٔيمأومأغّ٥مؼؾملّٔيمصكملغؾملؼملمملم
احؿؼملالن مال مثمملظىمل مهلؼملممل موخمملصهمل مع ّٝمذكزملؿملهمل محل ّ٤مإٌّحهمل ماظيت متؿكّٔم
عّ٤ماىّٓمسّٓوـبامؼبمطّ٢ماِّوضمملت..م م
ملممتّٕمدمملسهمل مسػملّ٧مادؿعملؾمملل مسمملدلمظػملّٕدمملظهمل مإالموضّٓمرنمب مجّٕسماظؾمملبم
وجمملء مصّ٦ت محل ّ٤مع ّ٤مخػملظمل ّ٥مبفملن م"اصؿّّ ماظؾمملب موإال مطلّٕت ّ٥م" ..مصظملؿّّم
اظؾمملبمصّ٦رـبامالمعّ٤مأجّ٢متػملّ١ماظغملػملؼملمملت ،موظغمل ّ٤مإغؾملمملمآٌّةماظيتمادؿطملّٕضؾملمملم
سمملدلمؼبماظّ٦صّ٦لمظػملؾمملب..م م
دخ ّ٢محل ّ٤مؼؾؿل ّ٣مطضملمملدت ّ٥متػمل ّ١ماالبؿلمملعهمل ماظؾػملؾملمملء ماظيت مال متظملمملرضّ٥م
أبّٓـبا..مإغين مأتّٔطّٕمؼّ٦مموصمملةمجّٓه ،موضظملؽملمملمعبؿملضملمملمؼبماظضملّٖاء محؿّ٧ماغظملفّٕم
ػّٔاماٌضملؿّ٦همضقغملًمملموطفملنمأحّٓـبامعؽملمملمؼػملعملّ٨ماظؽملغملمملت..م م
"ػّ٢مجؽملؽملوملمصضملالمؼمملمحل"ّ٤مضمملهلمملمسمملدلمؼبمادؿؽملظملمملر..مصفملجمملبّ٥محلّ٤مالم
ومل متلفملل؟؟ ..مادؿرملمملط مسمملدل مشسملؾـبممل مع ّ٤ماظالعؾمملالة ماظصملمملػّٕة مؼب محّٓؼىملم
حل ..ّ٤موسؽملمبظمل ّ٥مضمملئال م"وػ ّ٢متّٕى مؼب متػمل ّ١ماظّٕدمملظهمل ماظطملّٕؼؾهمل ماظيت مأردػملؿؾملمملم
ظّ٨معّٕحمملمأومعّٖاحمملم"..موعّ٤مضممللمإغّ٥معّٖاح..مإغؾملمملمحعملؿملعملهملموجؽوملمطّ٨مأثؾؿؾملمملم
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بارافزٍنَا
ظ..ّ١مضشملّٝمردم«حل»ّ٤متّٕابّٛمأصغملمملرم«سمملدل»ماظّٔيمملمؼؿّ٦ضّٝمأنمطبّٕجم
اِّعّٕمسّ٤ماٌّٖاح"..م م
****
ؼب مأحّٓ معّٓرجمملت مطػملؿملهمل ماِّداب مجبمملعضملهمل ماظعملمملػّٕة ..مدخ ّ٢ماظّٓطؿّ٦رم
«سػملّ٧متّ٦صؿمل»ّ٠مسؼملؿملّٓماظغملػملؿملهملمأحّٓمآٌّرجمملت..م م
وظغملؽملّ٥مضّٓمأسػملّ٤معؽملّٔ مأنمبّٓأتماعؿقمملغمملتماظظملزملّ٢ماظّٓرادّ٨ماِّولمأغّ٥م
دؿملظملمملجلملماظضملرملّٕؼّ٤ماِّوائ ّ٢مسػملّ٧ماظّٓصضملهمل..موظغمل ّ٤مملمؼؾملؿ ّ٣مأحّٓفب مزؽملـبمملممعؽملؾملّ٣م
بفملغّ٥مذبّٕدمطالمموالمضبؼملّ٢معّ٤ماظزملقهملمأوماىّٓؼهملمذؿملؽـبممل..م م
وظغملؽملّ٥مأدػّ٘ماىؼملؿمل ّٝمبّٓخّ٦ظّ٥ماحملمملضّٕةماظـمملغؿملهملمؼّ٦مماِّحّٓ ،موأظعملّ٧م
اظؿقؿملهملمث ّ٣مأخّٕجمورضهملمعّ٤مجؿملؾّ٥موغمملدى مسػملّ٧مأمسمملءماظضملرملّٕؼّ٤ماِّوائ..ّ٢م
وظغملؽمل ّ٥ماسؿّٔر مضمملئػملًممل :م"إن معؿملّٖاغؿملهمل ماظغملػملؿملهمل مظ ّ٤متلؼملّّ مبؿغملّٕؼ ّ٣ماظضملرملّٕؼ..ّ٤م
صلفملخؿمملرمظغملّ٢معؽملغملّ٣معّ٦ضّ٦سـبمملمخمملرجمغشملمملقماظّٓرادهمل محؿّ٧مالمؼؾبصملػملَ ّ٣مأحّٓ،م
ؼضملّٓمسؽملّ٥محبــبمملمذمملعػملًمملموؼعملّٓم مإظبمعغملؿيب..مودفملضؿملّ٣ماظؾقىملمبؽملظمللّ٨مودؿملؾبغملّٕمبمم
اظضملرملّٕةماِّوائّ٢مصعمل.."ّٛمواسؿّٔرمعّٕةمأخّٕىموخّٕج..م..م م
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بارافزٍنَا
وسػملّ٧ماظّٕشّ٣معّ٤مأنمحلّ٤معّٕحـبمملموطـريماهلّٔؼمملنموالمؼضملّٕفمظػملفّٓمرّٕؼعملًمملم
إال مأغ ّ٥معؿظملّ٦ق مؼب مدرادؿ ّ٥مأو مسػمل ّ٧ماِّض ّ٢معؽملّٔ مدخّ٦ظ ّ٥متػمل ّ١ماظغملػملؿملهمل مبّٓأم
ؼلرتدمرذّٓه..م م
صغملمملغومل مصغملّٕةمحبـّ٥مسّ٤متشملّ٦رمرّٕقمهسملريماِّرواح..مؼبمبّٓاؼهملماِّعّٕم
مل مؼؿعملؾ ّ٢محل ّ٤ماظظملغملّٕة مب ّ٢موز ّ٤مأغ ّ٥مؼّ٦اج ّ٥معقملاعّٕة مع ّ٤مسؼملؿملّٓ ماظغملػملؿملهملم
إلضزملمملئّ٥معّ٤ماظؿغملّٕؼّ٣موتعملّٓؼّ٣مبضملّٚمأضمملربماِّدمملتّٔة مواٌضملؿملّٓؼ..ّ٤مإالمأغّ٥م
دّٕسمملن معممل مضّٕر مسّٓم ماظؿؽملمملزل مس ّ٤محعمل ..ّ٥موضّٕر مإسّٓاد مػّٔا ماظؾقىمل محؿّ٧م
ؼّٕىمغؾملمملؼهملمتػملّ١ماٌقملاعّٕة..م م
صغملّٕ محل ّ٤مؼب مأغ ّ٥مال مميػمل ّ١مإال مذؾغملهمل ماإلغرتغومل مظػملؾقىمل مؼب مػّٔام
اٌّ٦ضّ٦عموظغملّ٤معضملػملّ٦عمملتؾملمملمظّ٤متغملّ٦نمعّ٦ثّ٦ضهملمبّ٢موؼبمطـريمعّ٤ماِّحؿملمملنم
تغملّ٦نمعطملػملّ٦رهمل..مصعملّٕرمأنمؼّٔػنملمإظبمذمملرعماِّزػّٕمودّ٦رماِّزبغملؿملهملموبضملّٚم
اٌغملؿؾمملتمظؿملرملرتيمبضملّٚماظغملؿنملماظالزعهملمإلسّٓادماظؾقىمل..م م
سمملدمحلّ٤مإظبماظؾؿملوملموضّٕرمأنمؼؾّٓأمبمملظعملّٕاءةمحؿّ٧مؼؽملؾملّ٨مػّٔاماظؾقىملم
ؼب مأضّٕب موضومل ..موضّٓ مضّٕر مأن مؼؾّٓأ مبؾملّٔا ماظغملؿمملب مذي ماظطملالف ماٌؾملرتئم
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بارافزٍنَا
اظّٔي ماصظملّٕ مورض ّ٥مع ّ٤ماِّتّٕبهمل موذظ ّ١مدظؿمل ّ٢مسػمل ّ٧مضّٓع ّ٥موؼلؼمل ّ٧م(هسملريم
اِّرواحممبلّ٣ماظضملػملؿملّ٣ماظظملؿمملح)مم"ابّ٤منّ٣ماظؾؾطملّٓادي"..م م
****
ػؽملممل مزؾملّٕت ماىّٓؼهمل مسػمل ّ٧موج ّ٥محل ّ٤موذظ ّ١مال مضبّٓث مإال مغمملدرـبام
وأخّٕج مع ّ٤محعملؿملؾؿ ّ٥مطؿمملبـبممل مووضضمل ّ٥مبني مؼّٓيقب مسمملدل ..مصؽملصملّٕ مسمملدل مإظبم
اظغملؿمملبموضمملل:م"عمملمػّٔام؟؟موطؿملّٟموصّ٢مإظؿملّ١؟؟؟ م
بضملّٓماِّدؽػملهملماظيتمأظعملمملػمملمسمملدلمبؿػملعملمملئؿملهمل..مبّٓأتمذاطّٕتّ٥متؽملؿضملّ٘موتّٕبّٛم
بنيمبضملّٚماِّحّٓاث..متػملّ١ماظّٕدمملظهملمواظيتمذطّٕمصؿملؾملمملمحلّ٤مطّ٢مذّ٨ءمرآهم
بنيمدصيتمػّٔاماظغملؿمملب..مإظبمآخّٕمذّ٨ءمذطّٕهموػّ٦مإحلمملدّ٥مبفملغّ٥مالمؼؾبرتؽبكم
وحؿملّٓـبامأبّٓـبا!!مملمؼضملػملّ٣مظؿػملّ١ماىؼملػملهملمتظمللريـبامإالمحنيمرأىمبفملممسؿملؽملؿمل..ّ٥م م
حلّ٤مؼعملّٟموتّٕتلّ٣ماىّٓؼهمل مسػملّ٧موجّ٥موؼعملّ٦لم"موعّ٤مضمملل مأغّ٥معّٖاحم
أغؾملممل محعملؿملعملهمل موجؽومل ماثؾؿؾملممل مظ ّ١م" موظغمل ّ٤معممل مسالضهمل مضّ٦ظ ّ٥موان متؿقّٕك متػملّ١م
اِّجلمملمماِّربضملهملماظّ٦اضظملهملموراءهمعؽملّٔمدخّ٦ظّ٥ماظرملعملهمل ،موظغملؽملينمزؽملؽملوملمأغينم
عّٕػّ٠مأومبّٓأماظؽملضملمملسمؼطملػملؾينمظّٔامأرىمعمملمظؿملّٗمظّ٥موجّ٦د..موظغملّ٤معمملذاموإنم
طمملنمظّ٥موجّ٦دم!!م م
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بارافزٍنَا
وػؽملممل مأخّٕج ّ٥محل ّ٤مع ّ٤مصؼملؿ ّ٥مبفملغ ّ٥مدؿملطملمملدر مودؿملرتك مظ ّ٥ماظغملؿمملب مسػملّ٥م
ؼّٕؼّٓماالرالعمسػملؿمل ّ٥مأومضّٕاءةمعّ٦ضّ٦عمعمملمعؽمل ..ّ٥موظغملّ٤مظِّ٣ؽب مػّٔهمإٌّةمرأىم
سمملدلماثؽملنيمصعملّٛمعّ٤ماظطملؼملمملعمملتماظلّ٦داءمتؿقّٕكموراءمحل..ّ٤م م
**** م
أحّٗمب مسمملدل مبمملظّٓوار مبلؾنمل مايّٓؼىمل مس ّ٤مهسملري ماِّرواح مصكملغ ّ٥مالم
ضبنملماظؿقّٓثمؼبمعـّ٢متػملّ١ماِّذؿملمملءموعمملمتػملّ١ماظطملؼملمملعمملتماظلّ٦داءمحّ٦لم
حل ّ٤مومل مأصؾقممل ماثؽملني مصعمل ..ّٛمطػملؾملممل مأدؽػملهمل متّٓور مؼب مسعملػمل ّ٥موال مصبّٓ مهلمملم
جّ٦ابـبممل..م م
جّٕػمملمظّ٥مواظّٓهمصرتةم
وبلؾنمل مأغّ٥مؼضملؿملّ٘معؽملظملّٕدـبامؼبمتػملّ١ماظرملعملهملماظيتمأ مب
درادؿّ٥مؼبمطػملؿملهملماظشملنمل..موضّٟمسمملدل مأعمملممإٌّآةممؼبمشّٕصؿّ٥مؼضملّٓلمعّ٤م
ػؿملؽؿ ّ٥مبضملّٓ مخّٕوج ّ٥مع ّ٤مايؼملمبمملم ،موظغملؽمل ّ٥مرأى مذؿملؽني مدّ٦داوؼ ّ٤مؼعملظملمملنم
جبّ٦اره ..موض ّٝمسمملدل مسػمل ّ٧ماِّرض معطملرملؿملـبممل مسػملؿمل ..ّ٥محؿ ّ٧مادرتد موسؿمل ّ٥موضّٓم
اضرتبمأذانماظظملفّٕ..م م
وضّٟمأعمملممإٌّآةمعّ٤مجّٓؼّٓمظؿملؿفملطّٓمعّ٤ماظطملؼملمملعؿنيمصػملّ٣مصبّٓػؼملمملمصغملمملدم
ؼصمل ّ٤مأغ ّ٥موػؼملممل مع ّ٤موح ّ٨مخؿملمملظ ّ٥مأو مسعملػمل ّ٥ماظؾمملر ّ٤مإظب مأن مرأى مػّٔهم
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بارافزٍنَا
قؿؽبومل ممبلؼملمملر ..م م"صّٓؼعمل ّ١ماظػملؿملػملهمل موأغوملم
اظغملػملؼملمملت مسػمل ّ٧مإٌّآة موطفملغؾملممل مغؾب ِ
بمملظطملّٓ..مملمؼغملّ٤ماِّعّٕمػؿملؽملـبمملمعؽملّٔماظؾّٓاؼهملم" م
اغؿظمل ّٚمسمملدل مع ّ٤متػمل ّ١ماظغملػملؼملمملت مودّٕت ماظعملرملضملّٕؼّٕة مؼب مجلّٓهم
وحمملولماالتزملممللمحبلّ٤مظؿملشملؼملؽّ٤مسػملؿملّ٥موأغّ٥مخبؿملري مإالمأغّ٥مالمؼّٕد..مادؿؼملّٕم
ؼبماالتزملمملل محؿّ٧مأتؿّ٥مبضملّٚماِّصّ٦ات..مصّ٦تمصّٕاخمزبؿػملّٛمبمملدؿطملمملثهملم
ؼؾّٓومأنماِّعّٕمملمؼغملّ٤مػّٔؼـبمملم"ملمؼغملّ٤ماِّعّٕمػؿملؽملـبمملمعؽملّٔماظؾّٓاؼهملم"..م م
تّ٦ضظملومل ماِّصّ٦ات مؼب ماهلمملت ّٟمذؿملؽـبممل مصرملؿملؽـبممل مواغعملشمل ّٝماً ..ّٛمث ّ٣مارتظملّٝم
أذانماظظملفّٕمؼبماِّرجمملءمبمملســبمملمبممليّٕطهملمبضملّٓماظلغملّ٦ن..متّ٦ضفملمسمملدلمواوّ٥م
ظػملزملالةموضّٕرمأنمؼّٔػنملمإظبممبؿملوملمحلّ٤ماظّٔيمالمؼضملّٕفمعمملذامأصمملب..ّ٥م م
وض ّٟمأعمملممذعملهملمحل ..ّ٤مطمملغوملمعصملػملؼملهمل مسػملّ٧مسغملّٗماظرملعملّ٠ماحملؿملشملهمل..م
وأخّٔ مؼّٓق ماىّٕس مع ّٝمبضمل ّٚماظشملَّٕؿبضمملت ماًظملؿملظملهمل مسػمل ّ٧ماظؾمملب ..محؿّ٧م
اغظملؿّّ ماظؾمملب مووض ّٟمخػملظمل ّ٥محل ّ٤مؼؿـمملءب موؼػملضمل ّ٤مع ّ٤مضشملّٝؽب مغّ٦ع ..ّ٥مغصملّٕم
سمملدل مإظؿمل ّ٥موارؼملفملن موظغملؽمل ّ٥مأخربه مبرملفملن ماِّصّ٦ات مؼب ماهلمملت ّٟمإال مأنم
حل ّ٤مبّٓا موطفملغ ّ٥مؼلؼمل ّٝماظغملالم مِّول معّٕة ..م" مظعملّٓ متّٔطّٕت ..مظعملّٓ مشػملؾينم
اظؽملّ٦م مأعمملمماظؿػملظملمملز موأغممل ماذمملػّٓ مأحّٓمأصالم ماظّٕسنمل..مورمبممل مصؿقوملماًّٛم
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بارافزٍنَا
وأغمملمغمملئّ٣مِّدبػملّٙمعّ٤مصّ٦تماهلمملتّٟماٌّٖسيملم"مضمملهلمملمحلّ٤موتـمملئنملمعّ٤م
جّٓؼّٓ..مارؼملفملنمضػملنملمسمملدلموظغملّ٤م"أؼّ٤ماِّربّٝمشؼملمملعمملتموعمملماظّٔيمرأؼؿّ٥م
ؼبمذعمليت ،مؼؾّٓومأغينمعّٕػّ٠مجّٓـباموأحؿمملجماظؽملّ٦مم"مطمملنمػّٔامايّٓؼىملم
ؼّٓور مؼب مسعمل ّ٢مسمملدل ..مادؿفملذن مسمملدل مورح ّ٢مؼب مرؼملفملغؿملؽملهمل مإظب مبؿملؿ،ّ٥م
وظغملّ٤ماظطملّٕؼنملمؼب ماِّعّٕ مأنمحلّ٤مملمؼضملّٕض مسػملّ٧مسمملدلمدخّ٦لماظرملعملهمل..م
ومل مؼسمللمل ماظغملؾملّٕبمملءمأثؽملمملءمربمملدثؿؾملؼملممل..موظغملّ٤مالمؼؾملّ٣مبّ٢ماِّػ ّ٣مأغّ٥مخبري..م
دخ ّ٢مسمملدل مذعملؿ ّ٥موأشػمل ّ٠ماظؾمملب مواو ّ٥مظطملّٕصؿ ّ٥موػ ّ٦مؼظملغملّٕ مؼب مأغ ّ٥مؼّٕؼّٓم
اظؽملّ٦ممأربضملهملمأؼمملم..مصؾملّ٦مبمملظشملؾّٝمعؿضملنملمجّٓـبا..ماوّ٥مظظملّٕاذ ّ٥موشّٛمؼبمثؾمملتم
سؼملؿمل..ّ٠م م
ادؿؿملعملّٜمؼبمزالممالمؼضملّٕفمػّ٢ماظصملالممزالممذعملؿّ٥مأم مأغّ٥مزّ٢مغمملئؼملـبمملم
حؿ ّ٧ماظػملؿمل ..ّ٢موظغملؽمل ّ٥مأضمملء مغّ٦ر مشّٕصؿ ّ٥مظؿزملضملعمل ّ٥متػمل ّ١ماظغملػملؼملمملت ماحملظملّ٦رةم
اظيت مضّٓ محظملّٕت مع ّ٤مضؾ ّ٢مسػمل ّ٧مإٌّآة موظغمل ّ٤مػّٔا ماظّٓم ماظّٔي مؼؿلمملضّٛم
ضشملّٕات معؽملؾملممل ..مال مإن ماظغملػملؼملمملت مظؿمللومل معزملّٓر ماظّٓم مب ّ٢مؼفملت ّ٨مع ّ٤مأسػملّ٧م
إٌّآة ..مإغؾملممل مرأس محل ّ٤معضملػملَّعملهمل ..متلمملرسومل مضّٕبمملت مضػملؾ ّ٥موضمملق مصّٓرهم
وضػملوملمطؼملؿملهملماهلّ٦اءماظّٓاخػملهملمظّٕئؿؿملّ٥مودعملّٛمصمملضّٓـبامظػملّ٦س..ّ٨م م
**** م
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بارافزٍنَا
متّٕماظّٓضمملئّ٠ماٌؿؾعملؿملهملمسػملّ٧مأذانماظظملفّٕمأسّ٦اعـبممل..ممتّٕمواًّ٦فمؼرتسّٕعم
وؼؿّٖاؼّٓمداخّ٢مجّ٦فمسمملدل..مصعملّٓماصظملّٕموجؾملّ٥مواضشملّٕبوملمأغظملمملدّ٥موشّٖتم
اظعملرملضملّٕؼّٕة مجلّٓه ..متػمل ّ١ماظّٕسرملهمل ماظيت متؾّٓأع ّ٤مأدظمل ّ٢ماظّٕأس ..معزملّٓرم
اًّ٦ف مع ّ٤ماجملؾملّ٦ل ..مؼؽملصملّٕ مميؽملهمل موؼلّٕة مؼب مط ّ٢مثمملغؿملهمل موطفملغ ّ٥مظّٙم
ؼؿكظمل ّ٧مع ّ٤مأسني ماظؽملمملس ..موعممل مزاده مرػؾهمل متػمل ّ١مإٌّآة ماظغملؾرية مؼبم
شّٕصؿ..ّ٥مصؾملّ٨محعملمملمعّٕسؾهمل..موػّٔاماظسملّ٦ءماًمملصوملماظعملمملدممعّ٤مشّٕصهملماٌضملؿملرملهملم
إظبمشّٕصؿّ٥مواغغمللمملراتّ٥مواغضملغملمملدمملتّ٥مؼبموجّ٥متػملّ١مإٌّآة..م
حؿ ّ٧مجمملءت متػمل ّ١ماظطملؼملمملعمملت موظغملؽملؾملممل ممل متؿقّٕك مخػملظمل ّ٥مب ّ٢مهّٕطوملم
ومملػ ّ٥مث ّ٣مبّٓأوا مؼّٕددون مبضمل ّٚماظغملػملؼملمملت ماظطملّٕؼؾهمل ماظطملري معظملؾملّ٦عهمل موأذمملرم
أحّٓػّ٣مظػملغملؿمملبمثّ٣ماضؿػملضملّ٦امرأسمسمملدل .م

متَّت
***
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بارافزٍنَا

رَ َِح
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بارافزٍنَا

َر َِح

عّٕت مأسّ٦ام مسػمل ّ٧مػّٔا مإٌّض ماظّٔي مؼؿكػمل ّ٢مسعمل (ّ٢مذمملدو م) مأو مطؼملمملم
اسؿمملدمطّ٢معّ٤مؼضملّٕص ّ٥مأنمؼؽملمملدؼ،ّ٥موػّٔامظؿملّٗمبمملخؿؿملمملرػّ٣مصؾملّٔامػّ٦ماالدّ٣م
اظّ٦حؿملّٓ ماظّٔي مؼضملّٕصّ٦غ ّ٥مسؽمل ..ّ٥مصؾمل ّ٦مع ّ٤مأوظؽ ّ١ماظّٔؼ ّ٤مؼظملسملػملّ٦ن مايؿملمملةم
عؽملظملّٕدـبا..مبضملؿملّٓـبامسّ٤مطّ٢مذكّٙمميغمل ّ٤مأنمؼرملظملّ٠مسػملؿملّ٥مٌّٕض..ّ٥مأومضبعملّٓم
ظعملّ٦ت..ّ٥مأومحؿّ٧مؼضملّٕفمسؽملّ٥مأدّٕارمعؾملؽملؿ..ّ٥م م
**** م
ضبمملول مخظمل ّٚماظزملّ٦ت مضّٓر ماٌلؿشملمملع محؿ ّ٧مال مؼؽملغملرمل ّٟمأعّٕه..م
ادؿشملمملع مبضملّٓ مسؽملمملء مأن مؼّٓظ ّٟمإظب متػمل ّ١ماظرملعملهمل ..مذعملهمل ماِّدؿمملذ محمملزمم
احملمملع..ّ٨موظغملؽملّ٥مظؿملّٗمظزملـبممل ،مإغّ٥مؼضملّٕفمعؾؿطملممله..مإغّ٥مؼؿقّٕكمداخّ٢ماظرملعملهملم
وطفملغّ٥مخؾريفب مبّٖواؼمملػممل..ماوّ٥مسربمتػملّ١ماظزملمملظهملمثّ٣ماظشملّٕضهمل مإظبمبمملبمعطملػملّ٠م
-93-

بارافزٍنَا
أخّٔ مؼظملؿق ّ٥مؼب مرص ..ّ٠ماو ّ٥مإظب مذظ ّ١ماظّٕج ّ٢ماظؽملمملئ ،ّ٣م موؼب مدّٕسهملم
وحّٕصؿملهملمأخّٕجمعلّٓدّ٥ماظغملمملمتمظػملزملّ٦تموأرػملّ٠مرصمملصؿنيمتضملّٕصمملنمرّٕؼعملؾملؼملمملم
جؿملّٓـبا ..مصمملِّوظب مدائؼملـبممل متّٔػنمل مظػملعملػملنمل ..مث ّ٣ماِّخّٕى متلغمل ّ٤مبنيم
ايمملجؾني..مواغزملّٕفمإظبمبؿملؿّ٥مثّ٣مػّ٦يمسػملّ٧ماِّرض..مصمملضّٓـبامظػملّ٦س..ّ٨م م
****
اغؿظمل ّٚمجلّٓ محل ّ٤مع ّ٤مذظ ّ١ماظغملمملبّ٦س ماٌّٖسيمل ..موظغملؽمل ّ٥مدّٕسمملن معمملم
تّٓاركماِّعّٕمصكملغّ٥مظؿملّٗمطمملبّ٦دّ٥ماِّولموظّ٤مؼغملّ٦نماِّخري..م م
وظغملّ٤ممل مدائؼملـبمملمأراغّ٨مأضؿّ٢مأوظؽّ١ماظؽملمملس؟؟..مضمملهلمملمحلّ٤مظؽملظمللّ٥موملم
ؼؽملؿصملّٕ محؿّ٧ماظؿظملغملريمؼبماظّٕدمصعملّٓمدؽّ٣مػّٔاماظؿغملّٕار..مصؾملّ٦مدائؼملـبمملمتّٕاودهم
تػملّ١ماِّحالمماٌّٖسفهملمثّ٣مالمصبّٓمجّ٦ابـبمملمإالمؼبماظزملقّٟماظؿملّ٦عؿملهمل..م م
إن معممل مضبػمل ّ٣مب ّ٥مؼؿقعمل ّ٠موظغمل ..ّ٤مػ ّ٦ممل مؼربح معغملمملغ ..ّ٥ممل مؼؿقّٕك معّ٤م
صّٕاذ..ّ٥مصغملؿملّٟمؼعملؿّ٢موػّ٦مغمملئ..ّ٣م م
تؽملمملد ّ٧محل ّ٤محػملؼمل ّ٥مطضملمملدت ّ٥موضمملم مؼلؿضملّٓ مظػملؽملّٖول مإظب مسؼملػمل ..ّ٥مؼضملؼملّ٢م
عؾملؽملّٓدـبمملمعّٓغؿملـبمملمؼب مإحّٓىمذّٕطمملتماٌعملمملوالتماٌرملؾملّ٦رة..مخّٕجمعّ٤مبمملبم

-94-

بارافزٍنَا
ذعملؿّ٥مبضملّٓ مأنمبّٓلمعالبل..ّ٥مثّ٣ماو ّ٥مإظبمدؿملمملرت ّ٥مبضملّٓ مأنماذرتى مذظّ١م
اظضملّٓدماظؿملّ٦عّ٨معّ٤متػملّ١ماظزملقؿملظملهمل..مظؿملؿفملطّٓمعّ٤مطّ٦نمحػملؼملّ٥محعملؿملعملهمل..م م
وجّٓ ماحملمملع ّ٨محمملزم مرأصومل مععملؿّ٦ظًممل مؼب مذعملؿ ّ٥مبمملظّٖعمملظ ّ١مإثّٕ مإصمملبؿّ٥م
بضملؿملمملرؼّ٤مغمملرؼنيمأحّٓػؼملمملمؼبماظعملػملنملمواآلخّٕمؼبماظّٕأس..مملمؼغملّ٤معؿفملطّٓـبام
ػّ٢مػّ٦ماظعملمملتّ٢مبمملظظملضملّ٢مأممأغؾملمملمذبّٕدمرؤى..م م
تضملمملظب مصّ٦تمػمملتّٟمحل..ّ٤م مضطمل ّٛمسػملّ٧مزكبرماإلجمملبهملمبضملّٓمعمملمغصملّٕ مإظبم
ذمملذهملماهلمملتّٟموسػملّ٣معؽبّ٤ماٌؿزمل..ّ٢م م
مدطؿّ٦رمسؼملّٕ..مضمملهلمملموطفملغّ٥مطمملنمؼؽملؿصملّٕمتػملّ١ماٌغملمملٌهمل..م مطؿملّٟمحمملظّ١مؼمملمبرملؼملؾملؽملّٓسموطؿملظملؾملمملمأحالعّ١م؟ ممل مؼلؼمل ّٝمحل ّ٤مدقملال ماظّٓطؿّ٦ر م«سؼملّٕ» مِّغ ّ٥مطمملن مضّٓ مبّٓأ مؼب مدّٕدم
حػملؼملّ٥ماظّٔيمهعملّ٠مطضملمملدت..ّ٥م م
متمملم مؼممل مبرملؼملؾملؽملّٓس ..مأغممل ماتزملػملومل محؿ ّ٧مأتفملطّٓ مػ ّ٢محػملؼملومل مأؼسملمملمجبّٕميهملماظؿملّ٦م..مرؿملنملمػؽملؿصملّٕكمطؼملمملماتظملعملؽملمملماظؿملّ٦م..مإنمذمملءماهلل..م م
-أطؿملّٓمؼبماٌّ٦سّٓمؼمملمدطؿّ٦رمسؼملّٕ..م م
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بارافزٍنَا
أشػمل ّ٠محل ّ٤ماً ّٛموػ ّ٦مؼضملػمل ّ٣مأن محؿ ّ٧مػّٔا ماظشملؾؿملنمل ماظؽملظملل ّ٨مظّ٤م
ؼلؿشملؿملّٝمعلمملسّٓتّ٥مصؼملّ٤مؼلؿشملؿملّٝمتظمللري مطّ٢متػملّ١ماىّٕائّ٣ماظيتمأطّ٦نمؼبم
أحالع ّ٨مأغممل مبشملػملؾملممل موال متػملؾىمل متػمل ّ١ماِّحالم مإال مأن متؿقعمل ّ٠مومل متلؿشملؿملّٝم
اظرملّٕرهملمإظعملمملءماظعملؾّٚمسػملّ٧ماىؽملمملةمحؿّ٧ماآلن..م م
****
ادؿؿملعملّٜم(مذمملدو)معّ٤متػملّ١ماإلشؼملمملءةماٌظملمملجؽهملمواظيتماسؿمملدػممل ،مصّٔظّ١م
إٌّض ماظّٔي مؼقملثّٕ مسػمل ّ٧مخالؼممل مزب ..ّ٥ممل مؼزمل ّ٢مإظؿمل ّ٥محؿ ّ٧مؼلؿشملؿملّٝم
عضملمملىؿ ..ّ٥ممل مؼلؿشمل ّٝمأسؿ ّ٧ماِّدمملتّٔة مؼب مذبمملل ماِّسزملمملب موأدمملتّٔةم
اظشملنمل ماظؽملظملل ّ٨مترملكؿمل ّٙمػّٔا مإٌّض ..مصؾضملّٓ ماِّعّ٦ال ماظشملمملئػملهمل ماظيتم
حمملول م(ذمملدو) مأن مؼرملرتي مبؾملممل مسمملصؿملؿ ّ٥مومل موّٓ مغظملضملممل مضّٕر ماظؿضملمملؼّ٘ معّٝم
عّٕض..ّ٥معغملّٕػممل..م م
ادؿؿملعمل ّٜمسػمل ّ٧مصّ٦ت مجّٕس معؽملّٖظ ّ٥مؼب ماظلمملسهمل ماظضملمملذّٕة معلمملءـب ..مصؿّّم
اظؾمملبمصػملّ٣مصبّٓ مإالمزّٕصًمملمورضؿملـبمملمطُ ِؿنملؽب مسػملؿملّ٥معّ٤ماًمملرج م"عمملمتؾعمل ّ٧مظ.."ّ١م
ارتلؼملومل مسالعمملت ماالرتؿملمملح مسػمل ّ٧موج ّ٥مبضملّٓ معممل مرأى متػمل ّ١ماآلالف مؼبم
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بارافزٍنَا
اظصملّٕف ..مصمملِّعّ٦ال مأصؾقومل ماظرملّ٨ء ماظّ٦حؿملّٓ ماظّٔي مؼظملّٕح ّ٥مرمبممل موؼؾعملؿملّ٥م
حؿملـبممل..موؼلؿشملؿملّٝمبؾملمملمغلؿملمملنمػّٔامإٌّضموظّ٦مظػملقصملمملت..م م
ػّ٣مب م(ذمملدو) مبكملظعملمملء ماظصملّٕف مإال مأغ ّ٥مالح ّٜمورضهمل مصطملريه مبّٓاخػملّ٥م
صفملخّٕجؾملممل ..موسؽملّٓعممل مبّٓأ مؼب مضّٕاءتؾملممل ماغضملعملّٓ محمملجؾممله موتّٓاخال موارتلؼملوملم
سالعمملت ماظؿقظملّٖ مسػمل ّ٧موج ..ّ٥مث ّ٣ماغظملفّٕ مبمملظسملق ّ١موػ ّ٦مؼب مرّٕؼعمل ّ٥مإظبم
خّٖغؿ ..ّ٥مث ّ٣مأخّٕج معلّٓد ّ٥موبّٓمبل معالبل ّ٥موادؿضملّٓ مظذمل ماظػملقصملهمل ماٌؽملمملدؾهمل..م
ظؿؽملظملؿملّٔمعؾملؼملؿّ٥ماىّٓؼّٓة..م م
****
أغؾمل ّ٧محلّ٤مسؼملػملّ٥مؼبماظلمملددهملمعلمملءـب مثّ٣ماو ّ٥مإظبماظشملؾؿملنملماًمملصم
بّ٥مظؿملؿؽملمملضّ٘معضملّ٥موػ ّ٦مصمملضّٓمظألعّ٢موطمملنمؼظملغملّٕمؼب مأغّ٥مػّ٦ماجملّٕممبمملظظملضملّ٢م
وؼلؿقّ٠ماظضملعملمملبموأنمصبنملمسػملؿملّ٥متلػملؿملّ٣مغظمللّ٥مظػمللػملشملمملتماٌكؿزملهمل..موظغملّ٤م
رؼملفملغهمل ماظشملؾؿملنمل ماظّٓائؼملهمل مظ ّ٥مػ ّ٨معممل ممتؽملضمل ّ٥مع ّ٤مذظ ّ١مصكملن ماظشملؾؿملنمل مصبّٖمم
بفملنمحلّ٤مظؿملّٗمضمملتػملًمملمحؿّ٧موإنمطمملنمعّٕؼسملـبممل..م م
طمملغومل متػمل ّ١ماًّ٦ارّٕ متّٓور مؼب مذػ ّ٤محل ّ٤مداخ ّ٢مسؿملمملدة ماظّٓطؿّ٦رم
سؼملّٕ..م م
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بارافزٍنَا
حؿّ٧ماغؿرملػملّ٥م«سؼملّٕ»معّ٤مصؼملؿ..ّ٥م م
ظلومل مضمملتػملًممل مؼممل محل ..ّ٤مأغومل مظلومل مضمملتػملًممل ..مصػمل ّ٦مطؽملومل مطّٔظ ّ١مظؾّٓتمسػملؿملّ١مسالعمملتمأحّٓماِّعّٕاضماظؽملظمللؿملهملماظيتمميغملّ٤مأنموضملّ٢معؽملّ١مذبّٕعـبمملم
بضملؿملّٓـبامسّ٤مذكزملؿملؿّ١ماِّصػملؿملهمل ،موظغملؽملّ١مظلوملمطّٔظ..ّ١موظغملّ٤معمملمبممللمتػملّ١م
اِّحالم ماظيت مال مدبؿملنمل مأبّٓـبا ..مظّ٦ال مأن مزع ّ٤ماِّغؾؿملمملء ماغعملسمل ّ٧مِّجّٖعوملم
أغّ١مغيبموطؽملوملمأولمعّ٤مآعّ٤مب..ّ١م م
إغ ّ١متفملت ّ٨ممبضملفّٖات مبمملظظملضمل ..ّ٢مورش ّ٣مأغين مرؾؿملنمل موال مأسرتف مبؿػملّ١م
 ّ٨مأن مأخربك مبفملغين مسمملجّٖ مط ّ٢ماظضملفّٖ مسّ٤م
إًّاصمملت مإال مأغ ّ٥موجنمل مسػمل مب
علمملسّٓت ..ّ١موط ّ٢معممل مميغملؽمل ّ١مصضملػمل ّ٥مػ ..ّ٦مزؼمملرة مأحّٓ ماظلقّٕة مأو مرجممللم
اظّٓؼّ٤ماٌظمللّٕؼّ٤مظألحالم..مظضملػملؾملّ٣مؼغملّ٦غّ٦نمظّ١مأطـّٕمإصمملدة..م م
اغزملّٕف محل ّ٤مبضملّٓ مجّٓل مدام مضّٕابهمل ماظـالث مدمملسمملت مع ّٝمرؾؿملؾ ..ّ٥مإالم
أغّ٥مأراحمضػملؾّ٥معّٕتني..مصمملِّوظب مسؽملّٓعمملمأجّٖممأنمحلّ٤مظؿملّٗمضمملتػملًممل..مأحّٗم
بمملظّٕاحهملماظؽملظمللؿملهمل..مواظـمملغؿملهملمسؽملّٓعمملمأخربه مأغّ٥مسمملجّٖ مأعمملممتػملّ١مايمملظهملموأغّ٥م
صبنمل مسػملؿمل ّ٥مسؿملمملدة مرجمملل ماظّٓؼ ّ٤موع ّ٤مث ّ٣مبضمل ّٚماظلقّٕة مظضملػملؾمل ّ٣مؼظملػملقّ٦نم
ؼبمصؾملّ٣معمملمصبّٕيمظّ٥مبمملظسملؾ..ّٛم م
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بارافزٍنَا
دخّ٢محلّ٤مذعملؿّ٥مضّٕابهملماظضملمملذّٕةموعمملظؾىمل مأنمبّٓمبلمعالبلّ٥مثّ٣مشّٛمؼبم
دؾمملتمسؼملؿمل..ّ٠م م
****
وض ّٟمحل ّ٤مسػمل ّ٧مععملّٕبهمل مع ّ٤مػّٔؼ ّ٤ماظرملكزملني ماٌلؿطملّٕضني مؼبم
ايّٓؼىملمؼّٕاضؾؾملؼملممل..مثّ٣مػّ٣مبمأنم ؾبؼكّٕكبجمعلّٓدّ٥مإلنمملزمعؾملؼملؿّ٥مواظضملّ٦دةمإظبم
عؽملّٖل مدّٕؼضملـبممل مظغملؽمل ..ّ٥مضّٓمبر ماٌّ٦ض ّٟمجؿملّٓـبا موضّٕر ماالغؿصملمملر مضػملؿملػملًممل مصؾمل ّ٦مظّ٤م
ؼلؿشملؿمل ّٝمأن مؼؿضملمملع ّ٢مع ّٝمذكزملني مربرتصني مؼب مادؿكّٓام ماِّدػملقهملم
طؾملّٔؼّ٤ماظرملكزملنيموحيتموإنمعؽبؿملّٖهمسؽملزملّٕماٌظملمملجفملة..م م
رمملل ماغؿصملمملره محؿ ّ٧مرآػ ّ٣مؼؽملزملّٕصّ٦ن ..مإغؾملممل ماظػملقصملهمل ماٌؽملمملدؾهمل ..مضمملهلمملم
حل ّ٤مؼب مغظملل ّ٥موؼب مدّٕسهمل ماعؿّٖجومل مبؾضمل ّٚماظؿّ٦تّٕ ،مأخّٕج معلّٓدّ٥م
وأدغملّ٤مرػملعملّ٥مبنيمرأسمأحّٓػّ٣موػّ٣مب مأنمؼّٔؼّ٠ماآلخّٕمعمملمأذاضّ٥مظألول..م
وظغملّ٤مملمؼغملّ٤مبمملظلّٕسهملماظغملمملصؿملهمل..مثّ٣مبّٓأ مػّٔاماظرملكّٙمبكملرالقمدؿملّ٢معّ٤م
اظّٕصمملص مسػمل ّ٧محل ّ٤محؿ ّ٧مأصمملبؿ ّ٥ماثؽملؿمملن ..مادؿعملّٕت ماِّوظب مؼب مطؿظملّ٥م
واظـمملغؿملهمل مؼب مضّٓع ..ّ٥مضظملّٖ محل ّ٤مإظب مدؿملمملرت ّ٥موادؿشملمملع ماهلّٕب مبضملّٓ متػملّ١م
اٌشملمملردةماظيتمطمملدمأنمطبلّٕمروحّ٥مصؿملؾملممل..م م
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بارافزٍنَا
وظغملؽمل ّ٥مسػمل ّ٣مأن مغؾملمملؼؿ ّ٥مضّٓ مأوذغملومل ..مصؾمملظؿفملطؿملّٓ مظ ّ٤مميّٕ مضؿ ّ٢مػّٔام
اظّٕج ..ّ٢معّٕور ماظغملّٕام مسػمل ّ٧مسزملمملبؿ ..ّ٥مواظيت متضملػمل ّ٣مبمملظظملضمل ّ٢مع ّ٤مميغملؽمل ّ٥مأنم
صبمملزفمؼبمعضملمملداتؾمل..ّ٣مإغّ٥مأغممل..موأغمملمصعمل..ّٛم م
****
وطضملمملدت ّ٥ماغؿظمل ّٚمحل ّ٤مع ّ٤مصّٕاذ ّ٥مؼؿقلّٗ مطؿظمل ّ٥معّ٦ض ّٝمتػملّ١م
اظّٕصمملصهمل ماظيت مأصمملبؿ ّ٥مؼب مايػمل ّ٣ماظػملضملني ..مظؿملؿفملطّٓ مأغ ّ٥مظؿملّٗ ماجملّٕم،م
وأخريـبامضّٓمثؾوملمظّ٥مذظ..ّ١م م
وبّٓأمؼؾملّٓأموتؽملؿصملّ٣مأغظملمملدّ٥مث ّ٣مغصملّٕمؼبمدمملسؿّ٥موضّٓماضرتبوملمعّ٤ماظـمملظـهملم
صؾمملحـبممل..مصبنملمسػملؿملّ٥مأنمؼغملؼملّ٢مغّ٦ع..ّ٥مػّ٣مبمبرملؾبّٕبمطّ٦بمعّ٤ماٌمملءمطمملنمضّٓم
وضضملّ٥مجبّ٦ارهمضؾّ٢مأنمؼلؿطملّٕقمؼبماظؽملّ٦ممعّ٤مجّٓؼّٓ..م م
****
ذظ ّ١ماِّغني ..مأغني ماظرملك ّٙماظّٔي مؼضملّٔب ..مطمملن مؼزملّٓر معؽمل ّ٥موػّ٦م
طبّٕجمتػملّ١ماظّٕصمملصمملتمعّ٤مجلّٓهموبؽملظملل..ّ٥مبضملّٓ مأنمادرتدمب موسؿمل..ّ٥موظغملّ٤م
عمملمميؿملّٖمػّٔامايػملّ٣مسّ٤مبعملؿملهملمأحالممحل ّ٤مأغّ٥مملمؼغملّ٤مبشملػمل..ّ٥مصؾضملّٓ مأنم
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بارافزٍنَا
رأى مغظملل ّ٥مؼزملمملب مبشملػملعملؿني ..مرأى مذكزملـبممل مآخّٕ مطبّٕج ماظشملػملعملؿني معّ٤م
جلّٓه..موػّ٦مؼزملّٓرمأغنيماِّمل..مطّ٢ماِّمل..م م
ثّ٣ماظؿظملوملمػّٔاماٌزملمملب مإظبمحلّ٤موأخّٔمؼؽملشملّ٠مبؾضملّٚماظغملالمماظّٔيم
ادؿؽملؿفّ٥محل ّ٤مأغّ٥مسؽملّ٦ان..مثّ٣مدعملّٛمعطملرملؿملـبمملمسػملؿمل..ّ٥موادؿؿملعملّٜمحلّ٤مظؿملفّٓم
اظلمملسهملمضمملربوملمسػملّ٧ماظذمللمملبضملهملمصؾمملحـبممل..م م
مل مؼظملغملّٕ محؿ ّ٧محل ّ٤مؼب مأي مذّ٨ء مشري متؾّٓؼ ّ٢معالبل ..ّ٥مواغشملػملّ٠م
بلؿملمملرت ّ٥مإظبمذظّ١ماظضملؽملّ٦انماظّٔيمرآهمؼب محػملؼمل..ّ٥موصّ٦رة مذظّ١ماظّٕجّ٢م
اٌزملمملبمتؿكؾّٛمداخّ٢مسعملػمل،ّ٥مصؼملّٕةمتغملؿؼملّ٢موعّٕةمتؾملؿّٖ..م م
وضّٟمحل ّ٤مإظبمتػملّ١ماظرملعملهملماظيتمبّٓامسػملؿملؾملممل مأغؾملمملمعؾملفّ٦رة..مصعملّٓمأطّ٢م
اظرتاب مربمملدؽملؾملممل ..موتؽملمملثّٕت ماظعملؼملمملعهمل محّ٦هلممل ..موادبّٔت ماظضملؽملمملطنمل معؽملؾملمملم
عضمللغملّٕـبا..مشري مأغّ٥ماغشملػملّ٠مشريمعؾممللمبغملّ٢مػّٔاعزملّٓضًمملمحبّٓد ّ٥مأومحبػملؼمل..ّ٥م
دص ّٝماظؾمملب مدؽبصضملؽبؿني مضّ٦ؼؿني مصمملغغمللّٕ ماظؾمملب موأول معممل موضضملومل مسػملؿمل ّ٥مسؿملؽملمملهم
داخّ٢متػملّ١ماظرملعملهملمبعملّٝماظّٓعمملء مسػملّ٧ماِّرض..ممتػملّ١ماًّ٦فمعؽمل ّ٥مإالمأنم
صسملّ٦ظ ّ٥مطمملن مأضّ٦ى ..مصمملآلن مدؿملضملّٕف مع ّ٤مبشمل ّ٢مأحالع ّ٥ماٌؿفلىبّٓ مؼبم
ذكزمل ..ّ٥مدخ ّ٢مإحّٓى ماظطملّٕف محؿ ّ٧موجّٓ مذظ ّ١ماظرملك ّٙمؼب محػملؼملّ٥م
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بارافزٍنَا
ممّٓدـبا مسػمل ّ٧ماظظملّٕاش مسمملري ماىّٖع مواظؿ ّٟمعّ٦ض ّٝماظّٕصمملصهمل مبؾضملّٚم
اإلدضملمملصمملت..م م
****
خّٕجمحلّ٤مضؾّ٢مأنمؼلرتدمذظّ١ماجملّٕمموسؿمل..ّ٥مإالمأغّ٥مخّٕجمعرتسبًمملم
ال مؼضملػمل ّ٣موجؾملؿ ّ٥محؿ ّ٧مضّٕر مأن مؼّٔػنمل مإظب مذظ ّ١ماظلمملحّٕ مؼب معؽملشملعملهملم
اٌعملشمل..ّ٣مصّٔػنملمإظؿملّ٥موضّٙمبمسػملؿملّ٥مطّ٢معمملمضبّٓث..م م
صزملؼملومل مػّٔا ماظلمملحّٕ مضػملؿملػملًممل مبضملّٓ مأن ممتؿ ّ٣مبؾضمل ّٚماظعملّ٦ل ..مث ّ٣ماغضملعملّٓم
حمملجؾممله موطفملغ ّ٥مسػمل ّ٣معممل مأذػػمل ..ّ٥مث ّ٣مغصملّٕ ميل ..ّ٤موضمملل :م"ػّٔا ماجملّٕمم
امسّ٥م(ذمملدو)مؼصملّ٤مغظمللّ٥معّٕؼسملـبممل ،موظغملؽملّ٥مظؿملّٗمطّٔظ.."ّ١مضمملرضملّ٥محل :ّ٤م"الم
أرؼّٓمعؽمل ّ١مأنمتضملشملؿملينمعضملػملّ٦عمملتمسؽملّ٥مبّ٢مأرؼّٓمتظمللريـبامِّحالع.."ّ٨مأذمملرم
إظؿمل ّ٥ماظلمملحّٕ مبلؾمملبؿ ّ٥مواضضملـبممل مإؼممله مسػمل ّ٧معؽملؿزمل ّٟمذظملؿؿمل ّ٥مبرملمملره مصؾمل ّ٣معضملؽملمملػمملم
حل..ّ٤مبفملنمالمتعملمملرضملين..م م
وأردف ماظلمملحّٕ :م"ؼصمل ّ٤م(ذمملدو) مػّٔا مغظملل ّ٥معّٕؼسملـبممل موظغمل ّ٤مؼب مايعملؿملعملهملم
أغ ّ٥مبال مروح" ..مارتلؼملومل مسالعمملت ماظّٔػّ٦ل مسػمل ّ٧موج ّ٥محل ..ّ٤موػّ٣مب مأنم
ؼؽملشملّ٠معضملرتضـبمملمظّ٦المأنمأطؼملّ٢ماظلمملحّٕمحّٓؼـ:ّ٥م"غضملّ٣مبالمروح،مإغّ٥مؼرملمملرطّ١م
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بارافزٍنَا
روح ،ّ١موظغمل ّ٤مأغومل ماٌلؿملشملّٕ ،مصقني متعملّٕر ماظؽملّ٦م مؼلؿشملؿمل ّٝمػ ّ٦مأن مضبؿملمملم
وحنيمتعملّٕر مأنمتلؿؿملعملّٜمعّ٤مغّ٦عّ١مؼعملّٝمعطملرملؿملـبمملمسػملؿمل..ّ٥موػّٔامعمملمطمملنمؼصملّ٤م
غظملل ّ٥معّٕؼسملـبممل مب ..ّ٥موتػمل ّ١ماِّحالم مإمنممل مذمملرطومل مروح ّ١موػ ّ٨مؼب مجلّٓم
ػّٔاماجملّٕم..مظّٔظّ١متؿؾملؿملفملمظّ١موطفملغّ١ماظعملمملت.."ّ٢م م
ثّ٣مصؼملوملماظلمملحّٕمبّٕػهملموطفملغّ٥مؼؿػملعمل ّ٧مخربـبا..موضمملل :م"وظغملّ٤مطّ٢مذّ٨ءم
اغؿؾمل ّ٧ماآلن..مصكملنمتػملّ١ماظضملزملمملبهملمضّٓمضؿػملوملمذمملدو..موظعملّٓمحمملظظملّ١مايّٜمأنم
عمملتموأغوملمعلؿؿملعملّٜموهؼملّ٢مروح..ّ١مِّغّ٥مظّ٦معمملتموػّ٦مضبؼملّ٢مروح..ّ١م
صغملؽملوملمدؿؿؾضملّ٥موظّ٤متظملؿملّ٠معّ٤مغّ٦عّ١مػّٔا"..م م
خّٕجمحلّ٤موػّ٦مؼؿقّٓثمظؽملظمللّ٥مطؼملمملمظّ٦مطمملنمذبؽملّ٦غـبممل..مإظب مأنموصّ٢م
إظب مبؿملؿ ..ّ٥موادؿػملعمل ّ٧مسػمل ّ٧مصّٕاذ ..ّ٥مث ّ٣مشػملؾ ّ٥ماظؽملضملمملس موظغملؽمل ّ٥مدّٕسمملن معمملم
كبسممل.مصعملّٓمرأىمغظمللّ٥مؼؾبّ٦ظَّٓمعّ٤مجّٓؼّٓ.م م
ادؿؿملعملّٜمصّٖ ـب

متَّت
***
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سَاحِرَٔ إندَر
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بارافزٍنَا

َساحِ َرٔ إندَر

ؼبمعؽملؿزملّٟماظػملؿمل ،ّ٢موؼب مذظّ١ماٌؾؽمل ّ٧ماٌضملّٕوفمبذملمملظلغملّ٤ماىمملعضمل،ّ٨م
وض ّٟمثالثهمل مع ّ٤ماظرملؾمملب موضّٓ مران ماظزملؼملومل مبؿملؽملؾمل ّ٣محؿ ّ٧مصّٕخ مأحّٓػّ٣م
بؾضمل ّٚماهلؼملؾملؼملمملت ماظطملري معظملؾملّ٦عهمل ،موظغمل ّ٤مؼؾّٓو مأغؾملممل مال متؾرملّٕ مخبري ..مإغّ٥م
شمملضنملمبمملظظملضمل..ّ٢م م
****
بضمل ّٚماِّصّ٦ات مػؽملممل موػؽملمملك ،مال ممتؿملّٖ مبؿملؽملؾملممل مإال مصّ٦تـبممل مأغـّ٦ؼـبممل موصّ٦تـبمملم
ذطّ٦رؼـبممل،موظغملّ٤ماهلؼملؾملؼملمملتمواحّٓةمصغملالػؼملمملمشريمعظملؾملّ٦م..مػّٔامحممللمعّٓرجم
طػملؿملهملماظزملؿملّٓظهملمجمملعضملهملماظعملمملػّٕةمبنيمربمملضّٕةموأخّٕى..م م
أذمملرم«غمملدر»مبؿملّٓهمإظبمبمملبمآٌّرجمؼبمإذمملرةمظزملّٓؼعملّ٥م«سؼملّٕ»ماظّٔيم
مل مؼفملتِ مظػملؼملقمملضّٕة ماِّوظب مبلؾنمل مأغ ّ٥مال مضبنمل متػمل ّ١ماٌمملدة مطؼملممل مأغّ٥م
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بارافزٍنَا
ممؽملّ٦ع مع ّ٤مدخّ٦ل ماحملمملضّٕة مآلخّٕ ماظضملمملم ماظّٓراد ّ٨مبلؾنمل مبضملّٚم
اٌّ٦اضّٟماحملّٕجهملماظيتمأوضّٝماظّٓطؿّ٦رمبؾملممل..م م
طمملنم«سؼملّٕ» مؼػملؿظملوملمميؿملؽملـبمملموؼلمملرـبا محؿّ٧مرأى متػملّ١ماظلمملسهملماظيتمؼضملّٕصؾملمملم
تػملّ٦حمظّ٥معّ٤مبنيماظّٕؤوس ،مصمملوّ٥مسبّ٦ػمملمظؿملفػملّٗمجبّ٦ارمصّٓؼعملّ٥م«غمملدر»م
وظؿملغملؼملال متػملّ١ماحملمملضّٕةماظيت متّ٦ذ ّ١مأنمتؾّٓأ..موطمملنماالتظملمملقماٌلؾّ٠م
بؿملؽملؾملؼملممل مأغؾملؼملممل مدؿملّٔػؾمملن مظرملّٕاء مبضمل ّٚماٌالبّٗ مبضملّٓ ماحملمملضّٕة ماظـمملغؿملهمل..م
تغملػملّ٣م«غمملدر»مبزملّ٦تمخظملؿملّٚمإظبم«سؼملّٕ»مبفملنمػؽملمملكمعظملمملجفملةمؼبماغؿصملمملره..م م
****
«غمملدر»ممعّ٤مأدّٕةمعلؿملقؿملهملمعؿّٓؼؽملهملموعمملمزادهمتّٓؼنبؽملـبمملمحؾّ٥مظػملعملّٕاءةمموذطملظملّ٥م
بؾملممل مواظيت مأطلؾؿ ّ٥مذظ ّ١ماظغمل ّ٣ماهلمملئ ّ٢مع ّ٤ماٌضملػملّ٦عمملت مؼب مط ّ٢معؽملمملحّ٨م
ايؿملمملة ..موظغملؽمل ّ٥مؼظملسملىب ّ٢مدائؼملـبممل مضّٕاءة مطؿنمل مع ّ٤ماظرتاث موؼمملحؾّٔا مإذا مطمملنم
طؿمملبـبمملمميّٗمسعملؿملّٓت..ّ٥م م
ؼبمأثؽملمملءمحبـّ٥مؼبمعغملؿؾؿّ٥ماظضملؼملالض-ّ٥واظيتمػّ٨معػملّ١مِّبؿملّ٥ممبمملمصؿملؾملمملم
ضؾ ّ٢مأنمميؽملقؾملمملمظّ٥مطؾملّٓؼهملمتظملّ٦قمظّٓخّ٦ظّ٥مطػملؿملهملماظزملؿملّٓظهملماظيتمرمملٌمملمحػملّ٣م
بؾملمملمومتؽملمملػمملمظّ٦ظّٓهماظّ٦حؿملّٓ-موجّٓمطؿمملبـبمملمؼلؼملّ٧م(ماظغملؿمملبماٌعملّٓسم"اظضملؾملّٓم
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اظعملّٓؼ "ّ٣مؼب مطؿمملب مصؼملّ٦ئؿمل ّ٢ماِّول م–اإلصقمملح م 28م( )25_3موطمملن مضّٓم
سّٖممسػملّ٧مضّٕاءتّ٥مطمملعالموظغملؽملّ٥مملمؼغملؼملّ٢معؽملؿزملّٟماظغملؿمملبمحؿّ٧محمملنموضوملم
اظلؽملهمل ماظّٓرادؿملهمل ماىّٓؼّٓة موطمملن مسػمل ّ٧م«غمملدر» ماالغؿعملمملل مع ّ٤مدغملؽمل ّ٥مؼبم
ربمملصصملهملماظرملّٕضؿملهمل مإظبمدغملؽملّ٥ماىّٓؼّٓمؼبمعّٓؼؽملهملماظشملػملؾهمل مظؿملغملّ٦نمضّٕؼؾـبمملمعّ٤م
رب ّ٢مدرادؿ ّ٥مؼب ماىمملعضملهمل ..م وظّٔا موضضمل ّ٥مؼب محعملؿملؾهمل مدظملّٕه ماظيت مهؼملّ٢م
عالبلّ٥موعؿضملػملعملمملتّ٥ماظرملكزملؿملهملموبضملّٚماظغملؿنملماظيتمضبنملمضّٕاءتؾملمملمؼبمأوضمملتم
صّٕاشّ٥موطمملنمهلّٔاماظغملؿمملبمصؿملؼملمملمبضملّٓماظؽملزملؿملنملماِّطربمعّ٤مأوضمملت..ّ٥م
****
"مظعملّٓمحبـوملمؼبمعغملؿؾيتموؼبمبضملّٚمأعمملطّ٤مبؿملّٝمطؿنملماظرتاثموسػملّ٧م
ذؾغملمملت ماإلغرتغومل محؿ ّ٧مأجّ٨ء مبغمل ّ٢متػمل ّ١ماٌضملػملّ٦عمملت مس ّ٤م"دمملحّٕةم
إغّٓور" موسّ٤مطّ٢مأدّٕارػممل..محؿ ّ٧متضملػملؼملوملمطّ٢مذّ٨ءمغصملّٕؼـبممل..موظغملّ٤مػؽملمملكم
ذّ٨ءمعمملمؼّٕؼؾين..م م
ظعملّٓمضّٕأت مأنماظلمملحّٕاتمالممينت مإالمبضملّٓمإسّٓادمظضملؽملهملمتػملقّ٠مبغملّ٢معّ٤م
ؼعملرتبمعؽملؾملّ٣معّ٤مضّٕؼنملمأومبضملؿملّٓمبضملّٓمعّ٦تؾمل..ّ٤م" م
م
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بارافزٍنَا
ذظّ١م«غمملدر»مؼؿقّٓثمإظبمغظملل..ّ٥م م
**** م
اغؿعملّ٢م«غمملدر»مإظبمدغملؽملّ٥ماىّٓؼّٓموطمملنمذّٕؼغملّ٥مؼبماظطملّٕصّ٥مػّ٦مصّٓؼعملّ٥م
اىّٓؼّٓ ماظّٔي مدؿملعملسمل ّ٨معضمل ّ٥مصرتة مأرب ّٝمدؽملّ٦ات مؼب متػمل ّ١ماظغملػملؿملهمل مػّ٦م
«سؼملّٕ» ،مذظ ّ١ماظرملمملب ماظّ٦دؿمل ّ٣مذو ماظضملؿملؽملني ماظّٕعمملدؼؿني مواظرملضملّٕ ماظؾينم
اٌلرتد ّ٢مواظشملّ٦ؼ ..ّ٢معّٕت مبؿملؽملؾملؼملممل ماِّؼمملم موضّٓ مبّٓأ مط ّ٢معؽملؾملؼملممل مؼضملّٕفم
ػّ٦اؼمملت ماآلخّٕ مجؿملّٓـبا موضبمملول مأن مصبضملػمل ّ٥مؼلؿؼملؿ ّٝمبؾملممل موخمملصهمل مأغؾمل ّ٣مؼبم
ؾببضملٍّٓمسّ٤مأػػملؾملّ٣مواصّٓضمملئؾملّ٣موذوؼؾمل..ّ٣م م
وضّٓمالح ّٜم«سؼملّٕ»مذطمل ّٟم«غمملدر»مبمملظعملّٕاءة..مصكملغّ٥مالمميّ٢معّ٤ماظعملّٕاءةم
ظضملّٓة مدمملسمملت معؿّ٦اصػملهمل موظغمل ّ٤مؼعملؿسمل ّ٨مب ّ٥ماِّعّٕ مظرتك ماظغملؿمملب مظؿملػملؿظملوملم
الدؿّٔطمملر مربمملضّٕات ّ٥ماظؿملّ٦عؿملهمل مواظؿفملضػمل ّ٣مع ّٝمػّٔا ماظرملغمل ّ٢ماىّٓؼّٓ معّ٤م
اظّٓرادهملموأوضمملتماظّ٦جؾمملتموعمملمإظبمذظ..ّ١م م
وؼبمؼّ٦ممطمملن م«سؼملّٕ»مضّٓ مسمملد مإظبمضّٕؼؿّ٥موذظ ّ١مظّ٦صمملةمصّٓؼ ّ٠مسؼملّٕهم
«سػمل ،»ّ٨مذظّ١ماظرملمملبماظشملؿملنمل ماظّٔيمالمؼلؿشملؿمل ّٝمأنمؼغملّٕػ ّ٥مأحّٓ ،موظغملؽملّ٥م
طمملنمعّٕؼسملـبمملمبؾملّٔامإٌّض ماظػملضملنيماظّٔيمزّ٢مؼعملؿػملّ٥مؼبماظؿملّ٦ممأظّٟمعّٕةمعّٝم
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بارافزٍنَا
تفملجؿمل ّ٢مدص ّ٤مجـؿ ّ٥محؿ ّ٧محمملغومل ميصملهمل ماظّٓص ّ٤ماظيت مرمملٌممل ممتؽملمملػممل مسػملّ٨م
ظؿمللرتؼّّمعّ٤معضملمملغمملتّ٥ماظيتمملمصبّٓمهلمملماظشملنملمسالج..م م
طمملن م«غمملدر» مؼب ماظطملّٕصهمل موحؿملّٓـبا مؼعملّٕأ مؼب مطؿمملب ّ٥مسػمل ّ٧مإضمملءة مذظّ١م
اٌزملؾمملح ماظّٔي ماسؿمملد مأن مؼعملّٕأ مب ..ّ٥موظغمل ّ٤ممل مؼلؿّ٦ضظمل ّ٥مؼب مػّٔا ماظغملؿمملبم
اظّٓؼينماظؾقوملمذؿملؽـبمملمعـّ٢متػملّ١ماظزملظملقهمل ،مصعملّٓمرأى مأنمعمملمصؿملؾملمملمعلؿقؿمل،ّ٢م
وظغملؽملّ٥مؼبماظغملؿمملبماٌعملّٓس..م!! م
ارتلؼملوملمسالعمملتماظؿضملفنملمسػملّ٧موجؾملّ٥موػّ٦مؼعملّٕأ..م م
إنمأعّٕاةمصػمللشملؿملؽملؿملهملمتػملعملَّنملمبذملم"دمملحّٕةمإغّٓور"
*إندور  :مدينة كنعانية وتوابعها لم تنجح محاولات الإسرائيليين آنذاك في
الاستيلاء عليها)
كما تلقب أيضا ب "وسيطة إندور " تمكنت من استدعاء شبح النبي
صموئيل
الذي وافته المنية قبلها بفترة قصيرة وذلك بناء على طلب من "الملك
شاؤول" .
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بارافزٍنَا
بعد وفاة صموئيل ودفنه صباحا خلال مراسم أقيمت في مدينة
(راماه) ،قام الملك شاؤول باستدعاء جميع السحرة ومستحضري الأرواح
في البلاد .وفي محاولة يائسة سعى خلف ساحرة متخفيا عن الأنظار في
مدينة إندور
بعدما لم يتلق أية إجابات في أحلامه من الرب والأنبياء وكذلك من
يوريم وثوميم.
كان شاؤول يهدف من خلال هذا الاتصال،الحصول على مشورة
تتعلق بمجابهته لقوات الفلسطينيين
التي تجمعت من كل حدب وصوب لمحاربته ،وبناء على أوامر منه،
قامت امرأة باستدعاء شبح صموئيل من دار البرزخ أو الموتى ل كنه لم يحظ
بالمشورة  ،بل اشتكت روح النبي صموئيل من إيقاظها من نومها الطو يل،
وصرخت في وجه شاؤول بسبب عصيانه لله وتنبأت بسقوط شاؤول مع
كامل جيشه.
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بارافزٍنَا
في معركة اليوم التالي وبأن ابن شاؤول سينضم إليه في دار الموتى ،شعر
شاؤول بالصدمة والخوف ،وفي اليوم التالي هزِّم الجيش فعلا وانتحر شاؤول
بعد إصابته بجروح .

صفت تلك المرأة بأنها " امرأة أوب" أو المرأة التي تحمل جعبة جلدية
و ِّ
مملوءة بالنبيذ في اللغة العبر ية وربما تكون هذه إشارة إلى قدرة الكلام من
البطن .وادعت المرأة أنها رأت الآلهة (إلوهيم) برزت من الأرض.م م
"ظعملّٓمضمملم م«غمملدر» مبكملسمملدةمتػمل ّ١ماظزملظملقهملمعّٕارـبا محؿّ٧محظملّٜمعمملمبؾملممل مسّ٤م
زؾملّٕ مضػملنمل مصعملّٓ مأخّٔه مايؼملمملس ..مػ ّ٢مػّٔا محعملؿملعمل ّ٨مبمملظظملضملّ٢؟؟ مأم م! مالم
ؼّ٦جّٓ..مأممأغّ٥مؼبماظغملؿمملبماٌعملّٓس..موضّٓمحلّ٣مأعّٕهمبفملنماِّعّٕمحعملؿملعملؿملـبممل..م
المربمملظهمل..م م
**** م
سمملد م«سؼملّٕ»معّ٤مجّٓؼّٓ مإظبمدغملؽملّ٥مبضملّٓ مأنمأدى مواجنملماظضملّٖاء ،موظغملؽملّ٥م
طمملنمعؾملؼملّ٦عـبمملموطفملغّ٥مالمؼّٕؼّٓماظؿقّٓنبثموالمؼّٕؼّٓمأنمؼفملطّ٢موالمحؿّ٧مؼّٕؼّٓمأنم
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بارافزٍنَا
ؼضملؿملّ٘..مظعملّٓمصعملّٓؽب مأسّٖمصّٓؼّ٠مظ..ّ٥موظغملؽملّ٥مؼضملػمل ّ٣مأغؾملمملمراحهملمظّ٥مصكملن مسػمل ّ٨مضّٓم
سمملغّ٨ماِّعّٕمبؼ..ّ٤م م
وضّٓ ماغؿرمل ّ٢م«سؼملّٕ» مع ّ٤مذّٕوده مصّ٦ت م«غمملدر» ماظّٔي مأخربه مأغؽملمملم
دؽملكّٕجمظرملّٕاءمبضملّٚماٌالبّٗمبضملّٓماغؿؾملمملءماحملمملضّٕةماظـمملغؿملهمل..مضمملهلمملموػّ٦م
ضبمملول مأن مطبظمل ّٟمس ّ٤مصّٓؼعمل ّ٥محّٖغمملً مضّٓ مشّٖا مضػملؾ ..ّ٥موبضملّٓ ماظغملـري معّ٤م
اظؽملعملمملشمواصّ٠مسؼملّٕ..مثّ٣متغملػملّ٣م«غمملدر»موػّ٢مدؿفملتّ٨ماحملمملضّٕةماِّوظبمأم..م
ملمؼغملؼمل ّ٢م«غمملدر»مدقملاظ ّ٥محؿّ٧مأجمملب ّ٥م«سؼملّٕ»معرملريـبامبّٕأدّ٥مغظملؿملـبممل..مصسملقّ١م
«غمملدر»..موأخربهمأغّ٥مدؿملؽملؿصملّٕهمؼبماحملمملضّٕةماظـمملغؿملهمل..م م
****
بضملّٓ مأن متؾسملمب ّٝماظرملمملبمملن مبضمل ّٚماٌالبّٗ ماىّٓؼّٓة ،مسمملدا مإظب ماظلغملّ٤م
اىمملعضمل،ّ٨موعمملمظؾـمملمأنمدخالمشّٕصؿؾملؼملمملمحؿّ٧متغملػملّ٣م«غمملدر»موػّ٦مؼؾبكّٕكبجمبضملّٚم
اِّذؿملمملءماظطملّٕؼؾهملمعّ٤معغملؿؾّ٥ماغؿصملّٕمعظملمملجفملت..ّ١م م
أخّٕج م«غمملدر» مطؿمملبـبممل مضّٓميـبممل مطُ ِؿنملؽب مسػملؿمل ّ٥م(أدّٕار مدمملحّٕة مإغّٓور) مضّٓم
اذرتاه محني مذطملػمل ّ٥ماِّعّٕ ..مث ّ٣مصؿّّ ماظغملؿمملب مسػمل ّ٧مسؽملّ٦ان م(هسملري مروحم
اظؽمليب مصؼملّ٦ئؿمل ّ٢م) مث ّ٣مأخّٔ معرملّٕرًممل مطمملن مضّٓ موضضمل ّ٥مجبمملغؾ ّ٥موجّٕح مغظملل..ّ٥م
-114-

بارافزٍنَا
وػؽملممل مػّ٣مب م«سؼملّٕ» مشمملضؾـبممل م"عمملذا متظملضملّ٢؟ػ ّ٢مجؽملؽملومل م؟؟" ..مومملػػمل ّ٥م«غمملدر»م
متمملعـبممل مثّ٣مبّٓأمؼؽملعملّ٘ مسػملّ٧ماِّرضمغظملّٗماظّٕدّ٦عمملتماٌّ٦جّ٦دةمؼبماظغملؿمملبم
وبّٓل ماد ّ٣مصؼملّ٦ئؿمل ّ٢مبمملد ّ٣م«سػمل »ّ٨مث ّ٣مبّٓأ مؼؿػمل ّ٦مبضمل ّٚماظرتاتؿمل ّ٢معّ٤م
اظغملؿمملب..م م
حيتمتّٔبّٔبوملماإلضمملءةمؼبماظطملّٕصهمل ،مصؿمملرةمتصملػملّ٣موتمملرةمتسملّ٨ءمثّ٣مسّ٣مبم
اظصملالممظػملقصملمملت..موسؽملّٓعمملمأضؿملؽوملماظطملّٕصهملمعّ٤مجّٓؼّٓمطمملغّ٦امثالثهمل..م م
ؼب معؽملؿزمل ّٟماظػملؿمل ّ٢موؼب مذظ ّ١ماٌؾين ماٌضملّٕوف مبذملمملظلغمل ّ٤ماىمملعضمل،ّ٨م
وض ّٟمثالثهمل مع ّ٤ماظرملؾمملب موضّٓ مران ماظزملؼملومل مبؿملؽملؾمل ّ٣محؿ ّ٧مصّٕخ مأحّٓػّ٣م
بؾضمل ّٚماهلؼملؾملؼملمملت ماظطملري معظملؾملّ٦عهمل ،موظغملؽمل ّ٥مؼؾّٓو مأغؾملممل مال متؾرملّٕ مخبري ..مإغّ٥م
شمملضنملمبمملظظملضمل..ّ٢م م
**** م
(ذمملبمؼعملؿّ٢مزعؿملػملّ٥مؼبماظلغملّ٤ماىمملعضمل..ّ٨موبضملّٓمتّ٦ضؿملّٝماظغملرملّٟماظشمليبم
سػملؿملّ٥متؾؿملمبّ٤مظػملرملّٕرهمل مأغّ٥مزبؿّ٢مسعملػملؿملـبمملمظّٔامأُضظملِّ٢ماحملسملّٕمومتماظؿقظمل ّٜمسػملّ٧م
اظشملمملظنمل ماظّٔي مؼؾبّٓس ّ٧م«سؼملّٕ مأغبّٓ مدمململ» ممبلؿرملظمل ّ٧ماِّعّٕاض ماظؽملظمللؿملهملم
بمملظضملؾمملدؿملهمل).م م
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بارافزٍنَا
طمملنمػّٔاماٌعملممللمبغملمملعّ٢متظملمملصؿملػملّ٥مؼلؿملشملّٕمسػملّ٧ماظزملقّٟماٌزملّٕؼهمل..م م
****
هّٓثمسػملّ٨مإظبم«غمملدر»مبضملؽملّٟموظغملّ٤مبزملّ٦تٍمحمملدٍمذؾؿملّ٥مبزملّ٦تماعّٕأةم
شمملضؾهمل..م م"ظعملّٓمحمملوظوملمعؽملضملّ١مبغملّ٢ماظشملّٕقمصػملّ٣متزملّٞؽب مإظّ٨مب..موزؽملؽملوملمأغّ١م
دؿظملػملوملمبظملضملػملؿّ١متػملّ١معّ٤مظضملؽملهملمدمملحّٕةمإغّٓور"..م م
ػؽملمملمدعمل ّٛم«سؼملّٕ»مسػملّ٧ماِّرض م-بضملّٓمغّ٦بهملمعّ٤ماظزملّٕاخ -مصمملضّٓـبامظػملّ٦سّ٨م
متمملعـبممل..م م
رصّٝمسػملّ٨مدؾمملبؿّ٥موأذمملرمإظبمسؽملّ٠مغمملدراظيتماغظملزملػملوملمسّ٤مجلّٓهمسعملنملم
إذمملرت ..ّ٥مث ّ٣مغصملّٕ مإظب ماظغملؿمملب ماظّٔي مطمملن م«غمملدر» مؼعملّٕأ معؽمل ّ٥مصمملحرتقم
اظغملؿمملب..م.ثّ٣ماخؿظملّ٧مسػملّ٨مواخؿظملوملمعضملّ٥مدمملحّٕةمإغّٓور..م م

متَّت
***
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بارافزٍنَا

عَصَكتِين جِهَّّٕ
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بارافزٍنَا

-118-

بارافزٍنَا

َعصكَ ِتين جِهَّّٕ

طؼملممل مػ ّ٦مايمملل مسؽملّٓ ماظؾرملّٕ مطؼملممل ماسؿمملد ماظؽملمملس مأو مطؼملممل مصّٕضومل مسػملؿملؾملّ٣م
اظشملؾؿملضملهمل مأن مؼضملؿمملدوا مأغ ّ٥مغّ٦م ماظػملؿمل ..ّ٢ممتسمل ّ٨ماِّؼمملم موتػمل ّ١ماِّحّٓاثم
اظطملّٕؼؾهمل متؿغملّٕر موظغمل ّ٤مظؿمللومل مبؽملظملّٗ ماظزملّ٦رة مب ّ٢مبزملّ٦ر مأطـّٕ مرسؾـبممل ،موظغملؽملؾملمملم
تؿغملّٕر موتغمللّٕ مضّ٦اسّٓ ماظشملؾؿملضملهمل مظؿملّٗ مع ّ٤ماظسملّٕوري مأن متغملّ٦ن مضّ٦ى مشّٕؼؾهملم
ػّ٨ماظيتمتّٓخّ٢مشّٕصيتمؼبمغؾملمملؼهملمطّ٢مؼّ٦مموبّٓاؼهملمطّ٢مظؿملػملهملمدونمسػملؼملّ٨م
المظؿملّٗمعّ٤ماظسملّٕوريمأبّٓـبامأنمأذضملّٕممبّ٤مؼعملمملمسينمصّٕاذّ٨مأثؽملمملءمغّ٦ع .ّ٨م
المظؿملّٗمعّ٤ماظسملّٕوريمأبّٓـبامأنمأذضملّٕممبّ٤مؼؾملؼملّٗمظّ٨مؼبمأذغّ٨مبؾضملّٚم
اظغملػملؼملمملت ماظطملّٕؼؾهمل ماظيت مال مأصؾملؼملؾملممل مأبّٓـبا ..مػ ّ٢مػ ّ٨مػػملّ٦دمملت مأم مإرػمملضّ٨م
عمملؼظملضملّ٢مبّ٨مذظّ١؟ مؼؾّٓو مأنماِّعّٕمضّٓمتضملّٓى مطّ٢ماًشملّ٦طماٌلؼملّ٦حمبؾملمملم
مل مأسّٓ مأرؿمل ّ٠مأبّٓـبا معممل مضبّٓث مظ ّ٨مط ّ٢مظؿملػملهمل موظغمل ّ٤مط ّ٢متػمل ّ١ماِّحّٓاثم
بّٓأتمعؽملّٔمصرتةمضزملريةمجّٓـبامالمتؿضملّٓيماًؼمللهملمسرملّٕمؼّ٦عـبممل..مغضملّ٣مإغؾملمملمتعملّٕؼؾـبمملم
-119-

بارافزٍنَا
عّٖاعؽملهملمظلظملّٕمسمملئػمليتماٌغملّ٦مبغهملمع ّ٤مأبّ٨موأعّ٨موأخيتماظزملطملّٕيمرغمملموأخّ٨م
سؼملّٕ ..م
ػّ٢مطّ٢مذظّ١مظّ٥مسالضهملمبغملّ٦غّ٨موحؿملّٓـبامؼبمبؿمليت..مإغؾملمملمأضطملمملثمأحالمم
وظغمل ّ٤مطؿمل ّٟمجملّٕد مأحالم مأو محؿ ّ٧مأضطملمملثؾملممل متػمل ّ١مأن متؿفلّٓ مظ ّ١مؼبم
صّ٦رة متػمل ّ١ماظظملؿمملة ماظيت مرمملٌممل محػملؼملومل مأن مأتّٖوجؾملممل موأحؾؾؿؾملممل مأطـّٕ معّ٤م
غظملل ّ٨محؿّ٧مشمملرمعؽملمملماظعملّٓرموصّٕضؽملمملمحبؿملػملهمل مأومأخّٕىمطؿملّٟمظؿػملّ١ماِّضطملمملثم
أن متّ٦ضصملين مع ّ٤مغّ٦ع ّ٨مِّجّٓ«دمملرة» مؼب مشّٕصهمل مغّ٦ع ..ّ٨موػ ّ٢معّ٤م
اظشملؾؿملضملّ٨مظؿػملّ١ماِّضطملمملثماظيتمتؿرملؾّ٥مؼبم«دمملرة»مأنمتفملتؿملينمسمملرؼهملم؟؟مالم
أزؽملؾملمملمأضطملمملث..مإنماظّ٦ضّٝمؼّٖدادمرؼؾهملمؼّ٦عـبمملمبضملّٓمؼّ٦مموؼّٖدادمرسؾـبمملمؼّ٦عـبمملمبضملّٓم
ؼّ٦م..م م
أغمملماحملمملدنملم«غبّٖةمؼمملدّٕ» ،مربمملدنملمؼب مإحّٓىماظرملّٕطمملت..مأبػملّٞم
عّ٤ماظضملؼملّٕم 28مسمملعـبممل ،موبمملظؿفملطؿملّٓمظلوملمعؿّٖوجـبمملمِّغين مطؼملممل مطؼملمملمروؼومل مأسؿملّ٘م
عّٝمأػػمل .ّ٨م
ػّ٢متضملؿعملّٓمؼمملمدطؿّ٦ر مأنموجّ٦دكمطّ٢مظؿملػملهملمعّٝماظظملؿمملةماظيتمأحؾؾؿؾملمملمؼبم
ذعملهمل مخمملظؿملهمل مإال معؽملغملؼملممل مبمملِّعّٕ ماهلني ماظّٔي مؼلؾمل ّ٢مدبشملؿمل ،ّ٥موظغمل ّ٤مأطـّٕ معمملم
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بارافزٍنَا
ؼعملػملعملينمع ّ٤م«دمملرة»مأغؾملممل متفملتّ٨مرػملؾـبمملمظرملّ٨ء مواحّٓمصعملّٛمثّ٣مدبؿػمل ّٛمبمملهلّ٦اءم
وتّٔوبمصؿمل..ّ٥مأرجّ٦كمالمتلفمللمسّ٤معمملمتفملتّ٨مِّجػملّ٥مصؾملّ٦مظؿملّٗمبمملظػملطملّٖ..مػّ٢م
أغمملمعّٕؼّٚمحبؾؾملممل..مػّ٢مطبؿملمبّ٢مظّ٨مسعملػملّ٨مأغؽملمملمبمملظظملضملّ٢متّٖوجؽملمملمأممعمملذا..ممصفملغمملم
رؿملػملهمل ماظؿملّ٦م م"اِّدؿمملذ مغبّٖة" محؿ ّ٧موإن مسّٓت مإظب مذعملؿؽملممل مبمملطّٕـبا مال مؼؿطملريم
أيمذّ٨ء مإالمحنيمتشملفملمرأدّ٨ماظظملّٕاشمؼبماظلمملسهملماظـمملغؿملهملمسرملّٕة معؽملؿزملّٟم
اظػملؿمل ،ّ٢مؼؾّٓأ ماظضملّٕض موؼلؿؼملّٕ مإظب ماظلمملسهمل ماظـمملغؿملهمل موؼؽملؿؾمل ّ٨موضبني موضوملم
غّ٦عّ٨موادؿغملؼملممللماظؿملّ٦ممبرملغملّ٢مصقؿملّّ..م م
أغممل مصضملػملًممل مأحنملم«دمملرة» ،موظغملّ٤مملمؼفملتِ مأبّٓـبامؼّ٦م مأنمأصغملّٕ مصؿملؾملمملمبؿػملّ١م
اظشملّٕؼعملهمل محؿ ّ٧مؼزملّ٦رػممل مظ ّ٨مسعملػمل ّ٨معضمل ّ٨موحّٓغممل ..موظغملؽملؾملممل مسػمل ّ٧مسغملّٗ معمملم
دّٕكبقؽبمعؽملؾملمملمالمتؿقّٕجمعّ٤مضّ٦لمأوم
سّٕصؿؾملمملممتمملممصؾملّ٨متصملؾملّٕموطفملنمخفػملؾملمملمضّٓم ؾب
صضملّ٢مأيمذّ٨ء..م م
دطؿّ٦ر مػ ّ٢مظغمل ّ٢مػّٔا مسالضهمل ممبممل مدؾ ّ٠مزؾملّ٦رػممل مبفملؼمملم ..مصغملؽملومل مأحػملّ٣م
برملّ٨ء مؼؿقّٓث مؼب مأذغ ..ّ٨مؼؾملؼملّٗ مبغملػملؼملمملت مشّٕؼؾهمل ..مؼعملمملمسين مصّٕاذ..ّ٨م
وظغملّ٤مٌمملذاماخؿظملوملمطّ٢متػملّ١ماِّصّ٦اتمصففملةموذػنملمعّ٤مطمملنمؼعملمملمسينم
صّٕاذّ٨مصففملةموطفملغّ٥موجّٓمدغملؽملـبمملمأخريـبا..م م
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بارافزٍنَا
أغوملمتضملّٕفمأغينمػؽملمملمؼمملمدطؿّ٦رمظؿملّٗمظؿفّٓمظّ٨محػملًممل ،مصفملغمملمأسّٕفمعمملمحّ٢مبم
ب ّ٨مجؿملّٓـبا ،مصؼملممل مجّٓوى ماحملمملوظهمل ..مأغممل مػؽملممل مصعمل ّٛمحؿ ّ٧مأرض ّ٨مضؼملرييم
اظّٔيمرمملٌمملمطمملنمؼػملّّ مأنمأذػنمل مإظبمرؾؿملنملموسمملئػمليتماظيتمالمتضملّٕفمعمملم
حّ٢مب مبّ٨موالمتّٓريمػّ٢مجؽملؽملوملمأممطّ٢مػّٔامذبّٕدمحػمل..ّ٣مأرىمأغينمصضملػملًمملم
جـب ِؽملؽملومل..م م
أتّٓريمملؽب مأضّ٦لمذظّ١؟ مِّغّ١مظلوملمػؽملممل..م مصفملغمملمؼبمشّٕصيتموػمملمػّ٨م
 ّ٨مظؿؽملممللم
«دمملرة» م متعملرتب مع ّ٤مبضملؿملّٓ مطمملذظملهمل مس ّ٤مط ّ٢متظملمملصؿملػملؾملممل مضمملدعهمل مإظ مب
عؾؿطملمملػمملمطغملّ٢مظؿملػملهملموأغمملمأهّٓثمإظبمرؾؿملنملمخؿملمملظ..ّ٨م م
ػ ّ٢متؿّٔطّٕ مأؼؾملممل ماظشملؾؿملنمل مأغين مأحّٓث ّ١مط ّ٢مؼّ٦م موأسؿملّٓ متػمل ّ١ماظعملزملهملم
بغملّ٢متظملمملصؿملػملؾملممل مسػملؿملّ١موالمأمسّٝمعؽمل ّ١مأيمردمػّ٢مأغوملمرؾؿملنملمأبغملّ٣مأمم
ظؿملّٗميمملظيتمؼبمضمملعّ٦سماظشملنملمسؽملّٓكمإجمملبهمل؟! مػّ٢مذطّٕتمظ ّ١مأنمذؿملؽـبمملم
ضؿّ٢م«دمملرة» ..مػّ٢مأخربتّ١مؼّ٦عـبممل مأنمأبّ٨ماآلنمأُصؿملنملمخبػملّ٢مؼبمبضملّٚم
وزمملئ ّٟماٌّْ موعؽملؾملممل ماظغملالم ..مبمملظشملؾ ّٝمأخربت ،ّ١مصفملغممل مأض ّٙمسػملؿمل ّ١مضزمليتم
طّ٢مؼّ٦م..م م
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بارافزٍنَا
وحؿ ّ٧مبضملّٓ مسّ٦دة مأدّٕت ّ٨مظػملؼملؽملّٖل ممل مؼشملّٕأ مجّٓؼّٓفب مإال مأن مشّٕصيتم
تؽملظملزمل ّ٢مس ّ٤ماظرملعملهمل مأثؽملمملء متّ٦اجّٓػممل معضمل ّ٨مؼب ماظطملّٕصهمل ..ممتّٕ ماِّؼمملم مواِّؼمملمم
وأغممل مؼب موػؼمل ّ٨موضالظ ..ّ٨موأسػمل ّ٣مأغ ّ٥موػ ّ٣موضالل موظغمل ّ٤مظؿملّٗم
بمملدؿشملمملسيتمإًّوجمعؽملّ٥مأبّٓـبا..م مملمأدؿقّ٠مؼّ٦عـبمملمعمملمضبّٓثمظّ٨مملمأطّ٤م
ؼّ٦عـبمملمدؿملؽـبممل..مطؽملوملمربؾـبممل..مطؽملوملمصمملدضًممل..م م
طؽملوملمإغلمملن..م م
طؽملوملمأغممل..م م
طؽملوملم«اِّدؿمملذمغبّٖةمؼمملدّٕماحملمملدنمل» ..م
حيت مسرملعملؿين مجِؽملؿملمبهمل ..موظغملؽملين مظ ّ٤مأصرب مسػمل ّ٧مػّٔا مأبّٓـبا ..مودفملخربكم
مبممل مغّ٦ؼومل مصضملػمل ،ّ٥مدفملخربك محب ّ٢معرملغملػمليت ماظّٔي مسفّٖت مسؽمل ّ٥مأغومل مأؼؾملمملم
اظشملؾؿملنمل..مإنمعرملغملػمليتمايؿملمملة..مصؼملمملمتؿّ٦ضّٝمحػملؾملممل!!م
ػؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾمل .ّ٥م

متَّت
***
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بارافزٍنَا
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بارافزٍنَا

أضـػــاث
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بارافزٍنَا
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بارافزٍنَا

أضػاث

صّ٦تمؼؿقّٓثمؼبماِّرجمملء..م م
رمملٌممل مأردت مأن مأبّ٦ح مبغمل ّ٢مدّٕائّٕي موعغملؽملّ٦غمملت ّ٨مظرملك ،ّٙموظغملّ٤م
طمملغومل مدائؼملـبممل متلؿّ٦ضظملين مبضمل ّٚماظرتػمملت مأو ماظؿظملغملريات ماظعملّٓميهمل مسّٓميهملم
اظظملمملئّٓة ..متّٕى مػ ّ٢مػّٔا ماظرملك ّٙمأػػملًممل مظـعملؿ ّ١مأم مأغ ّ٥مدؿملظملرمل ّ٨معبؿملّٝم
أدّٕارك موصبضمل ّ٢مسؼملّٕك مػؾمملءـب مث ّ٣مؼلعمل ّٛمصؿملؿ ّ١مع ّ٤مأسمملظّ٨مجؾمملل ماِّرضم
إظبمأحّٛخملمبِّٕطهملمؼبمعلؿؽملعملضملمملتؾملممل..م م
ملمأرؽبمؼّ٦عـبمملمعؽملمملدؾـبمملمطؾملّٔاماظؿملّ٦م،ممصػملّ٤مؼغملّ٦نمإصرملمملءماظلّٕمعّ٤مأعّ٦رماظضملعملالءم
ؼب متػمل ّ١مايمملظهمل ،مصكملن ممل مؼؾملؿ ّ٣مِّعّٕي مدؿملؾملؿ ّ٣مِّعّٕه مػ ّ٦موأعّٕ مأدّٕت ّ٥مأوم
ِّعّٕػممل مػ ّ٨موأعّٕ مأدّٕتؾملممل ،مصفملغممل محؿ ّ٧مػّٔه ماظػملقصملمملت ممل مأضّٕر مأن مأضّٙم
خّ٦ؼب موػػملضمل ّ٨مظّٔؽبطّٕ مأم مأغـ ..ّ٧ممل متلؽملّّ مظ ّ٨ماظظملّٕصهمل مظالخؿؿملمملر مصغملمملنم
اظّ٦ضومل مؼؽملظملّٔ مبلّٕسهمل مرػؿملؾهمل موطفملغ ّ٥مذئنمل مجمملئ ّٝممل مؼّٖر ماظشملضملمملم مجّ٦ص ّ٥معؽملّٔم
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بارافزٍنَا
بسملضملهمل مأؼمملم مث ّ٣ماغؿؾؾملومل محّ٦اد ّ٥مإظب مصّٕؼلهمل مإذا متّٕطؾملممل متظملّٕ معؽمل ّ٥مصلؿفملخّٔم
روحّ٥معضملؾملمملمدؿملطملمملعّٕمبـملخّٕمعمملمتؾعملّ٧مظّٓؼّ٥معّ٤مدضملّٕاتمحّٕارؼهملمحؿّ٧مميلّ١م
بؾملمملمظؿملغملؿلنملماٌّٖؼّٓمعّ٤ماظلضملّٕات..موظغملؽملّ٥مطمملنمسؽملؿملظملًممل،مملمؼظملؿّ١مبظملّٕؼلهملمضَّٛم
طؼملممل مصؿ ّ١مبؿػمل ّ١ماظرملمملة ماٌلغملؿملؽملهمل ماظيت مضػملومل مرّٕؼعملؾملممل ..موطؽملومل مأغممل ماظرملمملةم
اظسملمملظهمل ..موحؿ ّ٧مال مأرؿمل ّ٢مأطـّٕ مع ّ٤مػّٔا مدفملروي مسػملؿملغمل ّ٣مضزمليت ..موظغملّ٤م
دفملخربطّ٣ممبذمللّٕمدملمأوال..م"تلؿملّٓربوملمتّ٦غمملعّٛمتلؿملّٓربوملم"..م
واآلن مأدؿشملؿمل ّٝمأن مأض ّٙمسػملؿملغمل ّ٣مضزمليت ،مصػملعملّٓ مأصؾقؽملممل مدّ٦ادؿملهمل معمملم
دؿملػملعملمملغ ّ٨مع ّ٤مأذى مظ ّ٤مؼظملّ٦تغمل ّ٣مأبّٓـبا ..موظغمل ّ٤مإن ماغزملضملؿ ّ٣مإظب مط ّ٢معمملم
دفملرػملؾ ّ٥معؽملغمل ّ٣مصػمل ّ٤مميلين مدّ٦ءفب موبمملظؿمملظ ّ٨مصفملغؿ ّ٣مؼب معفملع ،ّ٤مصقؿملمملتغملّ٣م
عّٕػّ٦غهمل محبؿملمملت ،ّ٨موسّٔابغمل ّ٣موذعملمملءط ّ٣معّٕػّ٦ن مبضملّٔاب ّ٨موذعملمملئ ..ّ٨موأؼسملـبمملم
ظّ٤مأجضملّ٢ماِّعّٕمأدّ٦دؽبمحمملظغملًممل،مدفملػؿّ٣مبمملظؽملعملمملطماٌسملؿملؽهملموػّ٨مأنمدضملمملدتغملّ٣م
عّٕتؾشملهملمبلضملمملدتّ٨مأؼسملـبممل..م م
ال مأزؽملين مخّٓسؿغمل ّ٣موأرشؼملؿغمل ّ٣مسػمل ّ٧مأن متؿكشمل ّ٧مأضّٓاعغمل ّ٣مظضملؾؿؽملممل مأوم
أن متشملفمل مخشملّ٦رؽملممل مايؼملّٕاء ..موظغمل ّ٤مصسملّ٦ظغمل ّ٣مع ّ٤مصضمل ّ٢مبغمل ّ٣مػّٔا ..مصػملّ٦الم
ذظّ١ماظرملّ٨ءماظػملضملنيمٌمملمأصؾقوملمأغمملمػغملّٔاموالمأغؿّ٣مطؼملمملمدؿغملّ٦غّ٦ن مؼبم
اظعملّٕؼنملماظضملمملج..ّ٢ماِّعّٕمذبّٕدمظضملؾهملمبلؿملشملهمل،مدفملبّٓأمؼبمدّٕدمتظملمملصؿملػملؾملممل..م
**** م
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بارافزٍنَا
ؼبمذعملهملمصمملخّٕةممبّٓؼؽملهملماٌضملمملدي،مجػملّٗ م«أغبّٓ»موأصّٓضمملؤهماظـالثهمل:م
(عمملزن،مسؼملّٕ،مصمملروق)مؼػملضملؾّ٦نمبضملّٚمأظضملمملبماظظملؿملّٓؼّ٦ماًمملصهملمبغملّٕةماظعملّٓم..م
طمملغوملمغبمملدهملماظظملّ٦زمبؿملؽملؾملّ٣مضّٓماذؿضملػملوملمسّ٤مآخّٕػممل،معّٕتمدمملسؿمملنمبمملظسملؾّٛم
وػّ٣معلؿطملّٕضّ٦نمؼبماظػملضملنملموؼبممتمملمماظلمملسهملماظؿمملدضملهمل..مدعملّٛماِّربضملهملمأرضـبمملم
وطفملغؾملّ٣مأصؿملؾّ٦امبطملؿملؾّ٦بهملمعبمملسؿملهمل..م م
ظ ّ٦مغصملّٕت مإظؿملؾمل ّ٣ماآلن مصغمل ّ٢معؽملؾمل ّ٣مؼؿقّٕك مبضمل ّٚمايّٕطمملت ماظضملزملؾؿملهملم
اظإلرادؼهملموطفملغؾملّ٣مؼؿػملعملّ٦نمطؼملهبمملمطؾريـباموعظملّٖسمملمأؼسملـبمملمعّ٤ماٌضملػملّ٦عمملت..م م
****
مأوظًممل م :مأعمملعغمل ّ٣مصّٕصهمل مظػملؽملفمملة ..موظغمل ّ٤متّٔطّٕوا معبؿملضملـبممل مأغؾملممل ماظظملّٕصهملم
اِّوظب مواِّخريةموال متؿل ّٝمإال مظظملّٕد مواحّٓ مع ّ٤مذبؼملّ٦سؿغمل ..ّ٣موإن مطؽملوملم
ؼب معفملزضغمل ّ٣مظ ّ٤مأهػمل ّ٧مبمملإلؼـمملر مأبّٓـبا ..مصؾملّٔا مظؿملّٗ موضؿ ،ّ٥مإغ ّ٥موضومل ماظظملّٕارم
دونماظؽملصملّٕ مإظبمعّ٤مدبػملّٟمحؿّ٧موإنمطمملنمجّٖءـبامعّ٤مغظملل..ّ١محيتموإنم
طؽملوملمأغوملمذكزملؿملـبممل..م م
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بارافزٍنَا
صؾضملّٓ مأن مؼؿ ّ٣ماالدؿؼملمملع مإظب مػّٔا ماىّٖء ،مدؿملؾّٓأ مط ّ٢معؽملغمل ّ٣مبمملظرتطؿملّٖم
ظؿملضملػملّ٣معمملمػّ٨ماظشملّٕؼعملهملماظّ٦حؿملّٓةمظػملكّٕوج..مدفملخربطّ٣موظغملّ٤مابعملّ٦امػمملدئنيم
حؿّ٧متلؿّ٦سؾّ٦امعمملمدفملضّ٦ل،مصؾملؽملمملماظعملّ٦لمالمؼؾبضملمملدمأبّٓـبا..م م
رّٕؼعملهملماظظملّٕار..م م
دؿفّٓون مؼب مأدظمل ّ٢ماِّوراق مأعمملعغمل ّ٣مبضمل ّٚماِّحّٕف مواِّرضمملمم
اٌّ٦زمبسهملمتّ٦زؼضملـبمملمسرملّ٦ائؿملمملموعبػملهملمعرملظملّٕة..مطمملظؿمملظ :ّ٨م
اظؿغمللريماِّميّ٤مظػملفؼملػملهملم:مم(امكمقمسمتمفملمن)..م م
اظؿغمللريماِّؼلّٕمظػملفؼملػملهمل:م(كمامسمقمفمتمنمل)..م م
وحلمملبمأسّٓادماىؼملػملهملمػ:ّ٦م(..)747م م
اٌشملػملّ٦ب مػ ..ّ٦مأن متلؿشملؿمل ّٝمح ّ٢مػّٔه ماظرملظملّٕة موأن متضملّٕف ماىؼملػملهملم
اِّصػملؿملهملماظيتمتّٕعّٖمإظؿملؾملمملمطّ٢ماٌضملشملؿملمملتموالمأسػملّ٣مٌمملذامأصّٕمبمػّٔاماٌضملؿّ٦هم
أن مؼغملرمل ّٟمظغمل ّ٣ماي ّ٢مبؿػمل ّ١ماظلؾملّ٦ظهمل موطفملغ ّ٥مؼّٕؼّٓ مِّحّٓ معؽملغمل ّ٣مأن مؼؽملفّ٦م
بمملظظملضمل ّ٢موظغملؽملين مال مأدؿشملؿمل ّٝمأن مأسرتض محؿ ّ٧موإن ماسرتضومل مداخػملّ٨م
صمملظؿؽملظملؿملّٔمحؿؼملّ٨موإالمدّ٦ف..مالمحنملماظؿرملمملؤممظّٔظّ١مظّ٤مأطؼمل..ّ٢م م
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بارافزٍنَا
غضملّ٦د مإظب معؾملؼملؿغمل ّ٣مبضملّٓ معضملّٕصهمل ماىؼملػملهمل مدؿؽملظملّٔوغؾملممل موع ّ٤مدؿملؽملفّّ مأوظًمملم
دؿملقصمل ّ٧مبمملظظملّ٦ز مواهلّٕب مع ّ٤متػمل ّ١ماظػملضملؾهمل ماظعملمملدعهمل مع ّ٤مأدظمل ّ٢مأسؼملمملقم
اىقؿملّ٣موأحّٛمبعملمملعماظؽملريان..م م
واآلنمأتّٕكمظغملّ٣موضؿغملّ٣موػّ٨مدمملسهملمعّ٤ماآلن..م(..)59:59م م
اغؿؾملّ٧مذظّ١ماظزملّ٦تمأخريـبامعّ٤ماظؾّ٦حمبغملّ٢مػّٔا..موادرتد م«أغبّٓ»م
وأصّٓضمملؤه موسؿملؾمل ،ّ٣موظغملؽملؾمل ّ٣مؼب معغملمملن مال مؼضملّٕصّ٦غ ّ٥موال مؼؿّٔطّٕون مطؿملّٟم
جمملءوا مإظب مػؽملممل ..موظغملؽملؾمل ّ٣مؼؿّٔطّٕون مجؿملّٓـبا مذظ ّ١ماظزملّ٦ت مضّ٦ي ماظؽملربةم
اظّٔيمطمملنمضبمملدثؾملّ٣معؽملّٔمضػملؿملّ٢موؼعملّٙمسػملؿملؾملّ٣مبضملّٚمإًّاصمملت..م م
زّ٢ماِّصّٓضمملءمؼشملّ٦صّ٦نمتػملّ١ماظطملّٕصهملماظّٓائّٕؼهملمبمملحـنيمسّ٤مزبّٕجمعؽملؾملمملم
أومأيمذّ٨ءمميغملّ٤مأنمؼلمملسّٓػّ٣مؼبماظّٓصمملعمسّ٤مغظمللؾملّ٣مصػملّ٣مصبّٓوامإالم
أربضملهمل مع ّ٤ماٌعملمملسّٓ ماًرملؾؿملهمل م موظغملؽملؾملممل معّٖودة ممبلؽملّٓ مظػملغملؿمملبهمل مسػمل ّ٧مجمملغؾّ٥م
اِّمي،ّ٤معـؾومل مسػملّ٧مطّ٢معلؽملّٓمورضهملمهؼملّ٢مادّ٣مصمملحنملماظغملّٕدّ٨موتػملّ١م
اِّحّٕف مواِّرضمملم ماظيت متّٕعّٖ مظػمللّٕ موصّ٦ق مط ّ٢مورضهمل معؽملؾمل ّ٣مضػمل ّ٣مظؿمللمملسّٓػّ٣م
سػملّ٧محّ٢ماظػملطملّٖ..م م
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بارافزٍنَا
ميّٕ ماظّ٦ضومل مدّٕؼضملـبممل مطؼملممل معّٕمب مدّٕؼضملـبممل مسػمل ّ٧مذظ ّ١ماظّٕج ّ٢مذي ماظزملّ٦تم
اظعملّ٦ي ..م( ..)48:82مؼلرتق ماِّربضملهمل ماظؽملصملّٕ مإظب متػمل ّ١ماظػملّ٦حهمل ماإلظغملرتوغؿملهملم
اظغملؾرية ماٌضملػملَّعملهمل مؼب مدعمل ّٟماظطملّٕصهمل موضبػملؼملّ٦ن مبفملن مؼعمل ّٟماظضملّٓ مصففملةم
وؼلؿؿملعملصملّ٦ا،مثّ٣مؼضملّ٦دونمِّظضملمملبماظظملؿملّٓؼّ٦موػّ٣مؼلؾّ٦نمػّٔامايػملّ٣ماظلّ٨ءم
اظّٔي مأزسفؾمل ّ٣موسغملَّّٕ مصظمل ّ٦مظؿملػملؿؾمل ّ٣ماظيت مأسّٓوا مهلممل معؽملّٔ مأن ماغؿؾملّ٦ا معّ٤م
اعؿقمملغمملت ماظـمملغّ٦ؼهمل ماظضملمملعهمل موظغمل ّ٤مػؿملؾملمملت ..مصفملبّٓـبا مظ ّ٤متؿّ٦ض ّٟماظلمملسهمل مإالم
حنيمتزملّ٢مإظبماظزملظملّٕموبضملّٓػمملمدؿملػملعملّ٧مطّ٢وبمعؽملؾملّ٣معزملريـبامزبؿػملظملًمملمأومحيتمظّ٦م
ترملمملبؾملوملمعزملمملئّٕػّ٣مصؼملمملماظظملمملئّٓةمإغؾملمملمغؾملمملؼهملمبمملئلهملموعفملدمملوؼهمل..موظغملّ٤معمملمبمملظؿملّٓم
حؿملػملهمل..م م
صمملروق:مؼمملمذؾمملب،ماِّرضمملممديمععملزملّ٦دمبؿملؾملمملمإؼؿملّ٥مرؿملنملم!! م
سؼملّٕ م :مجبّٓ محمملجهمل مشّٕؼؾهمل مصضملػملًممل ،معبػملهمل موعّ٦جّ٦د محّٕوف مدا مرؾؿملؿملضملّ٨م
ػؽملّٕتؾؾملممل..مظغملّ٤مأرضمملممازاي؟؟ م
صمملروقم:مميغملّ٤مسمملعػملؾملمملمسرملمملنمؼػملكشملؽملمملموؼسملؿملّٝموضؿؽملمملم!! م
عمملزن م :مبّٗ مؼممل مس ّ٣مؼػملكؾشملؽملممل مإؼ ّ٥مبّٗ!! مػ ّ٦مجمملي مؼػملضملنمل م؟؟ مدا ماحؽملمملم
ػؽملؼملّ٦وتماهللمطبّٕبؿملؿ..ّ١م م
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بارافزٍنَا
صمملروقم:معمملذّ٨مؼمملمس،ّ٣معمملمتعملّ٦لمحمملجهملمؼمملماغبّٓ..م م
مل مؼلؿؼمل ّٝم«أغبّٓ» مإظب مغّٓاء مصمملروق مبلؾنمل مادؿطملّٕاض ّ٥مؼب ماظؿظملغملريم
بّٔظّ١ماظػملطملّٖموضّٓمبّٓأتمدعمملشّ٥متلؿّٓسّ٨مبضملّٚم م
اٌضملػملّ٦عمملتمسػملؾملمملمتؽملظملضملؾمل..ّ٣مظعملّٓمرأىمػّٔاماظرملغملّ٢معّ٤مذيمضؾ..ّ٢م م
صمملروقم:مأغبؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملّٓم!! م
أغبّٓ م :مإؼ ّ٥مؼممل مس ّ٣مسمملاؼّٖ ماؼؿملؿمل ّ٥م!! مادؿؽملّ٦ا مادؿؽملّ٦ا مصمملطّٕؼ ّ٤مؼممل مجّٓسمملنم
درسماظضملّٕبّ٨ماظػملّ٨مخّٓغمملهمبؿمملعماِّرضمملمموايّٕوفمدام؟؟ م
سؼملّٕم:مأهمصمملطّٕهمبّٗمإؼّ٥مسالضؿ..ّ٥مادؿؽملّ٧ماغوملمضزملّٓكم!! م
عمملزن :مامسّ٥محلمملبماىُؼملمبّ٢م(بسملّ٣ماظذملمج،ممومترملّٓؼّٓماظذملممم)..مأؼّ٦ةمصّّم
ؼمملم«أغبّٓ»مممغملّ٤مؼغملّ٦نمػ .ّ٦م
صمملروقم:محؿّ٧مظّ٦مػّ٦محّٓمصؿملغملّ٦امصمملطّٕمأيمحمملجهملمعؽملّ٥؟؟ م
أغبّٓ م :مبزملّ٦ا ،مأغممل مجمملتػمل ّ٨مصغملّٕة ،مإحؽملممل ماربضملهمل مودي معؿملّٖة مط ّ٢مواحّٓم
ػؿملرملؿطملّ٢مبشملّٕؼعملهملمعضملؿملؽملهملمظطملمملؼهملمعمملمؼالضّ٨محّ٢موبغملّٓام م
غؾعملّ٧ماذؿطملػملؽملمملمبفملربضملهملمرّٕق..م م
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أعبّٝماِّصّٓضمملء مسػملّ٧مرأي م«أغبّٓ»ماظلّٓؼّٓماظعملّ٦ؼّ٣ماظّٔيمالمترملّ٦بّ٥م
ذمملئؾهمل مصعملّٓ مادؿشملمملع مأن مؼلؿكّٓم مسعملػمل ّ٥مؼب موضومل مال مضبلّٓ مسػملؿمل ..ّ٥موظغملّ٤م
اظّ٦ضومل..مالمؼؽملؿصملّٕم(..)32:88م م
جػملّٗ م«أغبّٓ» مؼظملغملّٕ مبشملّٕؼعملهمل محلمملب ماىُؼمل ّ٢مسػمل ّ٥مؼؿّٔطّٕ مأرضمملمم
ايّٕوفمأومؼزملّ٢مإظبمأيمجّٓؼّٓمؼلمملسّٓػّ٣مؼبماًالص..موجبمملغؾّ٥موضّٟم
عمملزن ممملغملًممل مبمملظّ٦رضهمل مؼب مؼّٓه ماظؿمللّٕى مواظعملػمل ّ٣مبؿملؼملؽملممله موضبمملول متّٕتؿملنملم
ايّٕوف موتطملري مأعمملطؽملؾملممل ..مسػمل ّ٥مؼزمل ّ٢مظػملفؼملػملهمل ..مث ّ٣مذظ ّ١ماظرملمملب ماظّٔي مالم
ؼضمل ّ٨معممل مػ ّ٦معؾبعملؾِ ّ٢مسػملؿمل :ّ٥مصمملروق ممملغملًممل مبمملظّ٦رضهمل مؼعملّٕأػممل مصعمل ..!ّٛمث ّ٣مسؼملّٕم
أخريػّ٣مؼلضملّ٧موراءمذظّ١ماظّٕضّ٣م()747معمملذامؼضملؽملؿملّ٥م؟؟ م
ثّ٣ماغؿرملّ٢مطّ٢وبمعؽملؾملّ٣معّ٤متّٕطؿملّٖهمصّ٦تمصمملروقماظّٔيمؼزملّٕخم"ماظؿغمللريم
اِّميّ٤مواظؿغمللريماِّؼلّٕ،مأغمملمضّٕأتماظؾؿمملعمدام م
ضؾّ٢مطّٓامواهلل..مبّٗمعّ٘مصمملطّٕمطمملنمازايموالمصنيمبّٗمػظملؿغملّٕ" .م
وأخريـبامذضملّٕماظـالثهملمأنمصمملروقمميغملّ٤مأنمؼزملؾّّمبرملّٕؼـبمملمغمملصضملـبمملمؼّ٦عـبمملمعمملمإذام
ضّٓمبرماهللمهلّ٣مايؿملمملةمبضملّٓمػّٔاماٌّ٦ض..ّٟم م
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غصملّٕ م«أغبّٓ»مخبّ٦فمميؽملضملّ٥معّ٤ماظؽملصملّٕ مإظبماظلمملسهملماظيتمأذمملرت مإظبم
(..)79:33مثّ٣مبؿّ٦تّٕمرّٕق مسػملّ٧مجؾؿملؽملّ٥مرّٕضهملمضّ٦ؼهملمبّٕاحهملمؼّٓهماظؿملؼملؽملّ٧مثّ٣م
بّٓأمؼؿزملؾنملمسّٕضًمملموػّ٦مؼظملغملّٕمؼبماالدؿلالم..م م
الحّٜمسؼملّٕممؼفملس«أغبّٓ»م،مصّٔػنملمإظؿملّ٥مظؿملرملّٓدمعّ٤مأزرهموؼعملّ٦ؼّ٥مسػملّ٧م
عفملزضؾملّ٣مػّٔا..مثّ٣مأخربهمأغّ٥متّ٦صمبّ٢ممبفّٕدمذّ١موظؿملّٗمؼعملؿملؽملـبمملمإنماظّٕضّ٣مدام
ذبؼملّ٦عمأسّٓادمطّ٢مايّٕوفماظػملّ٨مػّ٨م(ا مك مق مس مت مف ملمن)..متؽملظملَّّٗم
«أغبّٓ»ماظزملضملّٓاءمواغؿضملرملوملمذاطّٕتّ٥مبؿػملّ١ماٌضملػملّ٦عهملمثّ٣مابؿلّ٣مربؿملؿملـبمملمسؼملّٕم
سػملّ٧مػّٔاماظضملؼملّ٢ماظّٕائّٝمصعملّٓمتّٔطّٕ،ماآلنمتفملطّٓمأنماِّعّٕمعؿضملػملّ٠محبلمملبم
اىؼمل ..ّ٢موظغمل ّ٤ماظلمملسهمل( ..)72:56ممل مؼلّٓ ماظزملؼملومل مرّ٦ؼػملًممل موضّٓ ماغؾملّٓمم
حمملجّٖه محني مأذمملر مهل ّ٣معمملزن مأن مصبؿملؽّ٦ا ..مصفملعل ّ١معمملزن مبمملظعملػمل ّ٣موثؾوملم
اظّ٦رضهملمسػملّ٧معلؽملّٓماظغملّٕدّ٨مبضملّٓعمملماوّ٥مإظؿملّ٥مظؿملفػملّٗ..مثّ٣مطؿنمل..م م
(امكمقمسمتمفملمن) ..م
ث ّ٣مأخربػ ّ٣مظعملّٓ محمملوظومل مإسمملدة متّٕتؿملؾ ّ٥مأطـّٕ مع ّ٤معّٕة محؿ ّ٧متّ٦صػملوملم
ٌضملؽمل ّ٧مطػملؼملهمل متغمللري مأمي ّ٤موأؼلّٕ ،مإغ ّ٥مؼفملخّٔ مايّٕف ماِّول مع ّٝماِّخريم
ظؿملرملغملخملّ٢مبّ٥مأولموثمملغّ٨مثّ٣ماظـمملغّ٨معّٝمايّٕفمضؾّ٢ماِّخريمظؿملرملغملخملّ٢مبّ٥مثمملظىملم
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وراب ّٝموػغملّٔا مواظضملغملّٗ مؼب ماظؿغمللري ماِّؼلّٕ ..ماغؿؾ ّ٥مصمملروق مظغملالم معمملزنم
ظؿملؿّٔطّٕمعمملمؼضملػملؼمل..ّ٥مثّ٣مطؿنملمعمملزنمعّ٤مجّٓؼّٓ(:امنمكملمقمفمسمت)..مثّ٣م
طؿنمل (:امتمنمسمكمفملمق)..مثّ٣مغصملّٕمهلّ٣موضممللماِّخريةم!! م
(امقمتملمنمفمسمك)..م م
ارتضملّٓت مصّٕائ ّٙمصمملروق مبضملّٓعممل متؾؿملؽملومل مظ ّ٥ماىؼملػملهمل ..معمملذا م؟؟( ماضؿّ٢م
غظملل ّ١م) ..مٌمملذا ..مث ّ٣مبّٓأ مصّ٦ت ماظضملعمل ّ٢م«أغبّٓ» مؼؿقّٓث ..مإحؽملممل مغلؿملؽملمملم
حمملجؿني معؾملؼملني مجّٓـبا مأول محمملجهمل ماظلمملسهمل مبعملومل م( ..)6:89مث ّ٣مدغملوملم
بّٕػهمل..مصؿغملػملّ٣مسؼملّٕ:موإؼّ٥ماظؿمملغؿملهمل؟؟ م
أغبّٓم:مإحؽملمملمجؿملؽملمملمػؽملمملمازاي،مأغمملمعؿفملطّٓمانماظلّٕماظػملّ٨مجمملبؽملمملمظّ٦مسّٕصؽملمملهم
ػؽملشملػملّٝمبّٕدومعّ٤ماظػملضملؾهملماظلكؿملظملهملمدي..م
عمملزنم:مآخّٕمجمملجهملماغمملمصمملطّٕػمملمطؽملمملمبؽملػملضملنملمو..مو..م م
أغبّٓم:مووضضملؽملمملمسػملّ٧ماِّرض..مصّّموضضملؽملمملمسػملّ٧ماِّرض..مثّ٣مطّٕرػمملمعّ٤م
جّٓؼّٓموظغملّ٤مبزملّ٦تمأصّ٣مآذانمأصّٓضمملئ..ّ٥م
بّٓأت ماًؿملّ٦ط م مترتاب ّٛمبضملعمل ّ٢مأغبّٓ ..م"وأول مع ّ٤مدؿملظملّ٦ز مػ ّ٦معّ٤م
دؿملضملؿملّ٘،ممسبّ٤ماآلنمدّ٦ادؿملهمل،ممتلؿملّٓربوملمتّ٦غمملعّٛمتلؿملّٓربوملم"..مطّ٢مػّٔام
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مل مؼغمل ّ٤محعملؿملعملـبؿملممل ،مإغ ّ٥مؼرملؿومل مأصغملمملرغممل مبغملـّٕة ماٌضملػملّ٦عمملت ..مظعملّٓ متّ٦صػملوملم
ظػملقعملؿملعملهمل ..مغصملّٕ م«أغبّٓ» مظػمللمملسهمل مصفملذمملرت مإظب م( ..)8:58مث ّ٣مصّ٦ت مضّ٦يم
جّٔبماغؿؾممله م«أغبّٓ»مواظؾعملؿملهملمظؿملفّٓوامأنمػّٔاماظزملّ٦تمػّ٦مسػملؾهملمعضملّٓغؿملهملم
أظعملؿملوملمعّ٤مصؿقهملمؼبماظلعمل..ّٟم م
ضؾّ٢مأنمؼظملؿّّ م«أغبّٓ»ماظضملػملؾهملمغصملّٕمظػمللعملّٟمصػملّ٣مصبّٓماظظملؿقهمل..مصؿفملطّٓم
ذغملّ٥مأغؾملمملمأوػمملممصعمل..ّٛمثّ٣مأخّٕجمعمملمطمملنمؼؿّ٦ضضملّ٥معّ٤ماظضملػملؾهملمأربضملهملمدغملمملطنيم
صقؼمل ّ٢مط ّ٢مواحّٓ معؽملؾملؼملممل مواحّٓة موأعّٕػ ّ٣م«أغبّٓ» مأن مؼعملؿ ّ٢مطال معؽملؾملّ٣م
غظمللّ٥مظؿملكّٕجمعّ٤مػؽملمملموػّٔامػّ٦مايّ٢ماظّ٦حؿملّٓموظغملّ٤مضؾّ٢مصّ٦اتماِّوان،م
ضؾّ٢مأنمؼؽملظملّٔماظّ٦ضوملم(..)8:73م م
ملمؼلؿشملّٝمأؼـبمملمعؽملؾملّ٣مصضملػملؾملممل،مصؽملؾملّٕػّ٣م«أغبّٓ»م:بلّٕسهملمػؽملؼملّ٦ووتمبلّٕسهملم
بشملػملّ٦امشؾمملء..م م
م
ملمؼغملؼمل ّ٢م«أغبّٓ»معبػملؿّ٥مإالموضّٓمضؿّ٢مغظمللّ٥مؼبمحػملؼملّ٥مظؿملكّٕجمؼبمبؿملؿّ٥م
ظؿمللرتدمجلّٓه،مموظغملؽملّ٥ماآلنمؼعملّٟمؼبمبؿملؿّ٥م م
وأصّٓضمملؤهمملمؼضملّ٦دوام!!مملمؼؿقّٕطّ٦امحؿّ٧ماآلن..م م
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عمملزن:مذظملؿّ٦امؼمملمذؾمملبماظؾمملبماظػملّ٨ماتظملؿّّمِّغبّٓمدا..مػّ٦مطمملنمبؿملؿغملػملّ٣م
صّّمؼالمبلّٕسهمل..موٌّّماظلمملسهملماظيتمأذمملرت مإظبم(..)8:87مثّ٣مضؿّ٢مطّ٢وبم
عؽملؾملّ٣مغظملل..ّ٥م م
ظؿمللرتد مط ّ٢معؽملؾمل ّ٣مجلّٓه مؼب مذعملهمل م«أغبّٓ» ..ماظّٔي مطمملن مصبػملّٗم
جّ٦ارػ ّ٣مؼؾغمل ّ٨مٌممل محّ٢مب مبؾمل ،ّ٣موظغملؽمل ّ٥ممتمملد ّ١موارتلؼملومل مابؿلمملعهمل موادضملهملم
سػملّ٧موجؾملّ٥ممبفّٕدمرؤؼهملمأصّٓضمملئّ٥مؼؿقّٕطّ٦نمجّ٦اره..م م
صّ٦تمؼؿقّٓثمؼبماِّرجمملء..م م
ملمتؽملؿِّ٥ماظػملضملؾهملمبضملّٓ،موأولماظؽملمملجؿملنيمػقملالءمدفملسّ٦دمهلّ٣مؼّ٦عـبمملمعممل..م م
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م
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نّهتُفّلّا
م
سمملد مإظب مشّٕصؿ ّ٥مدّٕؼضملـبممل مؼػملؾملىمل موع ّ٤مخػملظمل ّ٥مترملّٕق ماظرملؼملّٗ ماظيت مطمملنم
ؼؾملّٕبمعؽملؾملمملمإظبمرطّ٤معصملػملّ٣مبطملّٕصؿّ٥ماظيتمأسّٓمبػمملمٌـ ّ٢مذظ ّ١ماظّ٦ضوملمعّ٤م
ط ّ٢مؼّ٦م ..مؼعملسمل ّ٨مظؿملػمل ّ٥مخمملرجـبممل موؼضملّ٦د مبضملّٓ ماظظملفّٕ مبؾضمل ّٚماظّ٦ضومل موضؾّ٢م
اظرملّٕوق،موظغملؽملّ٥ماظؿملّ٦ممتفملخّٕمحؿّ٧مطمملدتماظرملؼملّٗموضّ٦ؤػمملمانمؼػملقعملمملمب..ّ٥م
إالمأغّ٥مادؿكّٕجمزبّٖونمضّ٦ةمضّٓمسظملّ٧مسػملؿملؾملمملماظّٖعّ٤موملمؼلؿكّٓعؾملمملمػّ٦معؽملّٔم
صرتةمبضملؿملّٓة..موظغملّ٤مظّ٦الػمملمظعملُسملّ٨ؽبمأعّٕه ..م
****
«عمملظ ّ١محلين»...ذمملب مؼب مععملؿؾ ّ٢ماظضملؼملّٕ..ال مؼضملؼمل ،ّ٢مال مؼّٓرس،الم
جّٓؼّٓ مؼب محؿملمملت ّ٥متػمل ّ١مإال مأغ ّ٥مزبؿػمل ّٟمؼصملؽمل ّ٥ماظؾضمل ّٚممملّ٦دـبممل موؼصملؽملّ٥م
مومملّ٦دممل ،مصكملن مأسؼملمملظّ٥م
ـب
ؽملّ٦غممل ..مأعممل ماظؾعملؿملهمل ماظضملمملضػملهمل متصملؽمل ّ٥مذبؽملّ٦غـبممل
آخّٕون مذب ـب
تػملّ١مالمدبّٕجمعّ٤مرجّ٢مرذؿملّٓمأبّٓـبا..مصؿملمملظّ٥معّ٤مأغب..ّ٠
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بارافزٍنَا
طمملد مأن مؼعملؿ ّ٢مصّٓؼعمل ّ٥م«ذمملدي» ماظّٔي مؼسملّ٨ء مغّ٦ر مشّٕصؿ ّ٥ماٌصملػملؼملهملم
دائؼملـبممل مظؿملّ٦ضصمل ّ٥مع ّ٤مغّ٦ع ّ٥مأو مطؼملممل مطمملن مؼصمل..ّ٤ظعملّٓ مدخ ّ٢م«ذمملدي» مشّٕصؿّ٥م
وأضمملءمغّ٦رػمملمظريىمصّٓؼعملّ٥م«عمملظ »ّ١مصبػملّٗمجػمللهملماظعملّٕصزملمملءمسػملّ٧ماِّرضم
وؼسملّٝمرأدّ٥مبنيمرطؾؿؿملّ٥معؽملغمللـبمملمإؼمملػمملمإظبماِّرض..
م
وطمملغوملماظطملّٕصهملمذّٓؼّٓةماظلّ٦اد،موضّٓممتمإشالقماظؽملّ٦اصّٔمحبّٕصؿملهملموظزملّ٠م
سػملؿملؾملممل مبضمل ّٚماٌظملمملرش ماظلّ٦داء مظؿقفنمل ماإلضمملءة ماًمملرجؿملهمل مس ّ٤مػّٔهم
اظطملّٕصهملماٌضملّٖوظهمل..
ملمؼػملؾىملمأنمأضمملءمذمملديماظطملّٕصهملمحؿّ٧ماغعملّٚمبمسػملؿملّ٥مصّٓؼعملّ٥مظؿملّ٦جىبّ٥مظّ٥م
سّٓة مظغملؼملمملت مطمملدت مأن متّ٦دي محبؿملمملت ّ٥مظّ٦ال مأغ ّ٥مدصضمل ّ٥مدؽبصضملؽبهمل مضّ٦ؼهمل مأبضملّٓتّ٥م
سؽمل ّ٥موادؿفؼمل ّٝمضّ٦اه مودمملب ّ٠ماظّٕؼّّ مػّٕبـبممل مع ّ٤مذظ ّ١ماجملؽملّ٦ن مصضملالً...صعملّٓم
طمملن مؼصمل ّ٤مذمملدي مأن مطالم ماظؽملمملس مسػمل ّ٧مصّٓؼعمل ّ٥مرب ّٚماصرتاء موطّٔبم
عظملؿضملّ٢مظّ٦المتػملّ١مايمملدثهملمظصملّ٤مؼغملّٔبؾمل..ّ٣
م
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بارافزٍنَا
ؼبماظؾّٓاؼهملمرػملنملمعؽملّ٥معمملظّ١مأنمؼؾؿملوملمعضملّ٥مبضملّٚماِّؼمملممحؿّ٧مؼضملّ٦دام
أبّ٦ي م«عمملظ »ّ١مع ّ٤مرحػملهمل مدظملّٕ متلؿطملّٕق مأدؾّ٦سممل مأو مأض ّ٢مضػملؿملالً ..مصّ٦اصّ٠م
«ذمملدي» مسػملّ٨ماظظملّ٦رمصؾملّ٦مصّٓؼعملّ٥ماظّ٦حؿملّٓموالمميغملّ٤مأنمؼرتطّ٥مؼب موضوملم
حمملجؿّ٥مإظؿمل..ّ٥وظغملّ٤مؼمملمظؿملؿّ٥متّٕط ..ّ٥م
سػملّ٧مأؼهملمحمملل..مصػملّ٣مؼضملػملّ٣مأحّٓمرّٕؼّ٠م«عمملظ »ّ١معؽملّٔمتػملّ١مايمملدثهملمإالم
عؽملّٔمأدؾّ٦عمواحّٓمصعملّٛمحنيممسّٝم«ذمملدي»مبضملّٚماظشملَّٕضمملتماظعملّ٦ؼهملمسػملّ٧م
بمملبمعؽملّٖظّ٥مظؿملالًم..ظؿملؽملصملّٕمعّ٤مخػملّٟماظؾمملب..مظؿزملضملعملّ٥ماظزملّٓعهملموصبّٓم«عمملظ»ّ١م
عّٕتّٓؼـبمملمأشّٕبماٌالبّٗموؼشملّٕقماظؾمملبمبضملؽملّٟمميغملّ٤مأنمؼظملؿّ١مب..ّ٥
م
متػمل ّ١ماًّ٦ف مع ّ٤مضػملؾ ّ٥موضّٕرأال مؼظملؿّّ ماظؾمملب ..معؾملؼملممل محّٓث مث ّ٣مبّٓأم
ضبّٕك مأثمملث ماظرملعملهمل مظؿملسملضمل ّ٥مخػمل ّٟماظؾمملب محؿ ّ٧مإن ماغغمللّٕ ماظؾمملب مأو ماشبػملّٝم
اٌّ٦صّٓ ..مصؿضملّ٦ض ّ٥ماٌّ٦جّ٦دات مخػملظمل ّ٥محؿ ّ٧متضملشمل ّ٨مذمملدي موضؿـبممل مطمملصؿملـبمملم
ظػملؾملّٕبمأوماظؿظملغملريمأوموضؿـبمملمطمملصؿملـبمملمضؾّ٢مأنمؼالضّ٨معزملريهمحؿ..ّ٧مصؿملمملهلمملمعّ٤م
ربمملوظهملمبمملئلهمل..وظغملؽملّ٥مالمميػملّ١مدّ٦اػممل محمملظؿملـبمملمإظبمأنمضبّ٢ماظزملؾمملحموعضملّ٥م
عّ٤مايػملّ٦لمعمملمؼغملظملؿملّ٥موؼّٖؼّٓ..
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بارافزٍنَا
م
تّ٦ضظملوملماظشملَّٕضمملتمصففملة..ماضرتبم«ذمملدي» معّ٤ماظؾمملبماٌّ٦صّٓمجؿملّٓـبام
ظريى مع ّ٤مخػملظمل ّ٥مإن مطمملن مذظ ّ١ماٌلّْ مرجالً؟؟..ث ّ٣مطمملد مضػملؾ ّ٥مأن مؼظملمملرقم
صّٓرهمبضملّٓمتػملّ١ماظّٕطػملهملماظعملّ٦ؼهملماظيتمرطػملؾملمملمذظ ّ١ماٌلّْمظػملؾمملب..مودغملؽملوملم
اِّجّ٦اءمعّ٤مبضملّٓػمملمحؿّ٧محمملنماظزملؾمملح ..م
أسمملد مذمملدي مط ّ٢مذّ٨ء مؼب مذعملؿ ّ٥مإظب مرؾؿملضملؿ ..ّ٥موادؿؾّٓل معالبلّ٥م
وخّٕجمعلّٕسـبمملمظؿملعملمملبّ٢مأؼـبمملمعّ٤مأصّٓضمملئّ٥مأومؼّٔػنملمإظبماظرملّٕرهملمظؿؽملعملّٔهمعّ٤م
ذظّ١ماٌلّْ..مخّٕجمعّ٤مذعملؿّ٥مؼبماظشملمملبّ٠ماظـمملعّ٤مظؿملفّٓماظصملالممربؿملشملًمملم
بغملّ٢مذّ٨ءموعظملؿمملحماإلضمملءةمالمؼلؿفؿملنملمظؿملؾملّٕولمإظبماٌزملضملّٓموؼظملؿّّمبمملب،ّ٥م
معؾؿلؼملممل ..مصؿملطملػمل ّ٠ماظؾمملبم
ـب
وضؾ ّ٢مأن مؼػمليمل مداخػمل ّ٥مصبّٓ م«عمملظ »ّ١مؼؽملصملّٕ مإظؿملّ٥
وؼّٕط ّٚمإظب ماظّٓرجمملت موػ ّ٦مؼعملظملّٖ..إغ ّ٥مؼّٕط ّٚمبلّٕسهمل مطؾرية مواًّ٦فم
ؼؿؼملػملغمل ّ٥ممبممل مهؼملػمل ّ٥ماظغملػملؼملهمل مع ّ٤معضملؽمل ..ّ٧مإغ ّ٥مضبمملول مأن مؼؽملف ّ٦محبؿملمملت..ّ٥م
وأخريـبا موص ّ٢مإظب معّٓخ ّ٢ماظؾؽملمملؼهمل موخّٕج مإظب معالذه ماِّخري مضّ٦ءم
اظرملؼملّٗ..م م
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بارافزٍنَا
وجمبّ٥مغصملّٕهمِّسػملّ٧موػّ٦مؼؾؿػملّٝمظضملمملبّ٥مبزملضملّ٦بّ٥مثّ٣مبّٓأمؼؾملّٓئمضػملؾّ٥ماظّٔيم
ؼػملّّمسػملؿملّ٥مبمملدؿؼملّٕارمأنمطبّٕجمعّ٤مبنيمأضػملضمل ..ّ٥م
****
ىفملم«ذمملدي» مإظبمأصّٓضمملئّ٥ماظّٔؼّ٤متؾملّٕبّ٦امعؽملّ٥محنيممسمملسؾملّ٣معمملظ..ّ١م
صؾملّ٣مطبرملّ٦نمذظّ١ماظرملمملبمطؼملمملمطبرملّ٦نماٌّ٦ت..مصكملغّ٥مؼضملينمهلّ٣ماٌّ٦ت..م
طمملنمظلمملنمحممللمطّ٢وبمعؽملؾمل..ّ٣مأذبؽملّ٦نمأغمملمحؿّ٧مأذػنملمبعملّٓعّ٨مإظبمذظّ١م
اٌؼمللّ٦سماظّٔيمػّٕبمعؽملّ٥مأبّ٦اهموملمؼضملّ٦دامحؿّ٧ماآلن...وظغملّ٤ماظزملّٓاضهملم
مل متظملعملّٓ مط ّ٢معضملؽملمملػممل محؿملؽملؼملممل مأذمملروا مسػمل ّ٧م«ذمملدي» مأن مؼّٔػنمل مظػملرملّٕرهمل ..م
مل مؼغمل ّ٤مأعمملع ّ٥مذّ٨ء مإال مأن مؼلؿؼمل ّٝمظعملّ٦هل ّ٣موؼلؿؽملفّٓ مبمملظرملّٕرهمل ،موظغملؽملّ٥م
تّٕاجّٝمسّ٤متػملّ١ماظظملغملّٕةمدّٕؼضملـبمملمحؿملىملمأغؾملّ٣مظّ٤مؼزملّٓضّ٦غّ٥مودؿملؿؾملؼملّ٦غّ٥مػّ٦م
بمملىؽملّ٦نمأومرمبمملمبؿضملمملرّ٨ماٌكّٓرات ..م
وضّٕرمأنمؼّ٦اجّ٥مخّ٦صّ٥موحؿملّٓـباموأنمؼلؼملّّمظزملّٓؼعملّ٥ماظعملّٓؼّ٣مبمملظّٓخّ٦ل ..م
وسمملدمإظبمذعملؿّ٥مبضملّٓمغؾملمملرمذمملقموضّٓمحّ٢مبماظػملؿملّ٢موعضملّ٥ماًّ٦فمواظصملالمم
اٌػملّ٨ء مبمملٌظملمملجـملت ..ماضرتب مع ّ٤مذعملؿ ّ٥مواظؿظملومل مصػمل ّ٣مصبّٓ مأحّٓـبا ،مصظملؿّّم
اظؾمملبمودخّ٢مذعملؿّ٥موأشػملّ٠ماظؾمملبمعّ٤مخػملظمل،ّ٥موظغملّ٤مذؿملؽـبمملمعمملمعؽملضمل..ّ٥مصقمملولم
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بارافزٍنَا
ع ّ٤مجّٓؼّٓ مصػمل ّ٣مؼلؿفنمل مظ ّ٥ماظؾمملب مصمملظؿظملومل موضّٓصضمل ّ٣ماًّ٦ف مغظمللّ٥م
ودؿملشملّٕسػملؿملؾملممل مظؿملفّٓ مضّٓعـبممل معممل ممتؽمل ّٝماظؾمملب ..متؿؾ ّٝماظعملّٓم موػ ّ٦مؼزملضملّٓ مبؽملصملّٕهم
ِّسػملّ٧مبؾّٛءٍمظؿملفّٓمأعمملعّ٥معمملظّ١موظغملّ٤مبرملغملّ٢مشّٕؼنملمجّٓؼّٓ..مثّ٣مصعملّٓموسؿملّ٥م
إثّٕمابؿلمملعهملمعّ٤مثطملّٕمػّٔاماٌلّْ ...م
ظؿمللؿؿملعمل ..ّٜمصبّٓ مأغ ّ٥ممل مؼربح معغملمملن مدعملّ٦ر ،ّ٥موظغمل ّ٤ماظؾمملب معطملػملّ٠م
واظصملالممربؿملّٛمبغملّ٢مذّ٨ءمصعملّٓمأشػملعملوملماظؽملّ٦اصّٔمبكملحغملمملمموحفؾوملمضّ٦ءم
اظرملمملرع مبضمل ّٚماٌظملمملرش ماظلّ٦داء ماظيت مثؾؿومل مسػمل ّ٧ماظؽملّ٦اصّٔ ..ماظؿظملومل مإظبم
ميؿملؽملّ٥مظؿملفّٓمطّ٦بـبمملمعّ٤ماٌمملءموّٕعمعؽملّ٥معمملمؼغملظملؿملّ٥مظؿملؾؿػملّٝمخّ٦ص..ّ٥مثّ٣مارتضملّٓتم
صّٕائزملّ٥مظّٔظّ١ماظزملّ٦تماظّٔيمضبمملدثّ٥معّ٤مخػملظمل ..ّ٥م
صّٓؼعمل ،ّ٨مأغممل ممل مأضزملّٓ مأن مأؤذؼ ..ّ١موظغملؽمل ّ١متضملّٓؼومل مط ّ٢مايّٓودموطّٓتمأنمتعملؿػملينمبظملضملػملؿّ١متػمل ..ّ١م
أضومل...أضومل..أضؿػملّ١مطؿملّٟ؟-غضمل،ّ٣مطّٓتمأنمتعملؿػملينمطؿملّٟمتسملّ٨ءمغّ٦رشّٕصيت ..م
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بارافزٍنَا
ارتضملّٓت مصّٕائ ّٙم«ذمملدي» مع ّ٤مجّٓؼّٓ مصؿملممل متّٕى معمملذا مؼغملّ٦ن مذظّ١م
اٌلّْمحبّ٠ماهلل،موطؿملّٟمظسملّ٦ءمعزملؾمملحمأنمؼعملؿػمل..ّ٥مإغينمػمملظّ١مالمربمملظهمل..م
وظغملّ٤معؾملالً..مإنمطمملنماظسملّ٦ءمؼعملؿػمل..ّ٥مصعملمملرضملّ٥مصّ٦تم«عمملظ»ّ١مؼعملّ٦ل :م
أتضملمملرض مؼممل مصّٓؼعمل ّ٨مإن مدغملؽملومل معضمل ّ١مػؽملممل مؼب مذعملؿ ..ّ١محؿ ّ٧مأدبّٕمدغملؽملـبمملمجّٓؼّٓـبامأومرمبمملمأضؿملّ٣معضملّ١مإظبماِّبّٓ ..م
المبمملظشملؾّٝمال،مالمأعمملغّٝمأبّٓـبا..مضمملهلمملمبّٕجظملهملمضّ٦ؼهمل ..مػّ٣مبم«ذمملدي» مدّٕؼضملـبمملمإظبماٌظملؿمملحماظّٔيمؼسملّ٨ءمعزملمملبؿملّّمذعملؿّ٥مبضملّٓعمملم
هّ٦مبل مسؽمل ّ٥معمملظ ..ّ١مصفملضمملءه ..مظؿزملؿملنمل معمملظ ّ١مبضمل ّٚماظؿرملؽملفمملت ماظضملزملؾؿملهملم
وؼلعمل ّٛمأرضـبممل مضضملؿملظملًممل موضّٓ ممتػمل ّ١ماظّ٦ػ ّ٤معؽمل ..ّ٥مصعملّٓ مخمملرت مضّ٦اه مأعمملمم
اظسملّ٦ء ..م
ذػنملمذمملديمظؿملقسملّٕمحؾالًمظؿملعملؿملّٓهمبّ٥محيتمؼلػملؼملّ٥مإظبماظرملّٕرهمل،موظغملؽملّ٥م
سمملدمظؿملفّٓماظسملّ٦ءمطؼملمملػ،ّ٦موظغمل ّ٤متّ٦ضظملوملمترملؽملفمملتم«عمملظ »ّ١ماظّٔيماظؿظملوملم
إظبم«ذمملدي»مبؽملصملّٕةمصزملػملوملمطّ٢معضملمملغّ٨ماظغملػملؼملمملت..مأحّٗمبم«ذمملدي»موطفملنم
روح ّ٥مترتط ّ٥مذؿملؽـبممل مصرملؿملؽـبممل محؿملؽملؼملممل مرأى مصّٓؼعمل ّ٥مؼؿعملّٓم مإظؿمل ّ٥مخبشمل ّ٧مواثعملهملم
بشملؿملؽهمل ..مث ّ٣مالح ّٜمهّ٦الت موجؾمل..ّ٥ضّٓ مادّ٦دت مسؿملؽملممله ممتمملعـبممل موادؿقمملظوملم
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بارافزٍنَا
ػؿملؽؿّ٥مبغملمملعػملؾملمملمظؿملزملؾّّمطمملئؽملـبمملمضزملريـبامجّٓـبامالمؼؾػملّٞماٌرت،مأدّ٦دماظػملّ٦ن،مؼطملشملّ٨م
جلؼملّ٥مذضملّٕمأدّ٦دمالعّٝمؼسملظملّ٨مسػملؿملّ٥ماٌّٖؼّٓمعّ٤ماظّٕػؾهملموغؾؿوملمؼبمجؾؾملؿّ٥م
ثالثهمل مضّٕون معلؿعملؿملؼملهمل ..مث ّ٣ماضرتب معؽمل ّ٥موأعل ّ١مأذغ ّ٥موضّٕبؾملممل مظظملؼمل ّ٥موبّٓأم
ؼؿقّٓثمضمملئالً :م
"دفملضّٙمسػملؿملّ١مضزمليتمأؼؾملمملماآلدعّ٨ماظظملمملغّ٨مصفملغوملمعّ٤محّٕرغ..ّ٨محؿملؽملؼملمملم
طؽملوملمأحنملماظصملالمموأخرملّ٧ماظسملّ٦ءمصؼملمملمطمملن مذظّ١مإالمعّٕضـبمملمغظمللؿملـبمملمؼّٓسّ٧م
(غؿملغملؿّ٦صؿملػملؿملممل) ..موبضملّٓػممل مومملػػملين ماظؽملمملس موابؿضملّٓوا مسين موغضملؿّ٦غّ٨م
بمملٌؼمللّ٦س مواجملؽملّ٦ن محؿ ّ٧مأصؾقومل موحؿملّٓـبا مأسؿملّ٘ مؼب مزالم ،موصضملالًم
جمملءغ ّ٨مع ّ٤مؼقملغّٗ موحرمليت ،موظغملؽمل ّ٥مظؿملّٗ مع ّ٤مسمملٌؽملممل ،موجؽومل مأغومل ماآلنم
ظؿفضملػملينمأتطملػملنملمسػملّ٧معّٕضّ٨مِّرػملّ٠ماظضملؽملمملنمظعملّ٦تّ٨ماىّٓؼّٓةمظؿملالًموغؾملمملرـبا..م
ودفملتّٕطّ١مظؿقؿملممل،موظغملّ٤مإنمسػملّ٣مأحّٓفبمبّ٦جّ٦ديمصلفملضؿػمل..ّ٥م م
مأؼسملممل ..موأخريـبا مأرؼّٓك مأن متؾقىمل مسّ٤م
وظغمل ّ٤مظؿملّٗ مضؾ ّ٢مأن مأضؿػمل ّ١ـب
دغملّ٤مجّٓؼّٓم" .م
****
ؼضملينمإؼّ٥مؼمملمعبممللمبؿملّ٥؟ م-148-

بارافزٍنَا
ؼضملين مؼممل معّٓام ماب ّ٤محسملّٕت ّ١م«ذمملدي» ماظػمل ّ٨مضؿػمل ّ٥مطمملن مج ،ّ٤مػّ٦مجمملظّ٨معغملؿيبمواداظّ٨ماظّ٦رضهملمديموضممللمعظملؿقؾملمملشمشريمظّ٦محزملػملَّّ٥محمملجهمل..م
حمملوظوملمادؿظملؾملّ٣معؽمل..ّ٥مدمملبينموعرمل ..ّ٨م
جّ٤؟؟مجّ٤مإؼّ٥مؼمملمأدؿمملذمعبممل ...ماغعملشملضملومل ماظغملؾملّٕبمملء موأزػمل ّ٣ماٌغملؿنمل ،موأش ِػملعملَومل ماِّبّ٦اب مجؿملّٓـبا ..موطفملنم
تػملّ١ماظرملعملهملماظيتمؼّ٦جّٓمبؾملمملمعغملؿنملماِّدؿمملذمعبممللماحملمملعّ٨مظؿمللوملمتمملبضملهملم
ظّٔظ ّ١ماظضملمململ ..مث ّ٣مجمملء مذظ ّ١ماظزملّ٦ت ماىؾملّ٦ري مؼرمل ّ٠ماظزملّٓور مخّ٦صًمملم
وتسملمملػّ٨مضّ٦تّ٥مضّ٦ةماظّٕسّٓ..مضمملئالً :م
"ذمملديمعمملتمسرملمملنمأخػملّٟموسّٓه..مواغمملمربّٓشمطبػملّٟموسّٓهمعضملمملؼممل..م
بّٗمػّ٦معلؼملضملّ٘ماظغملالم..مابعملّ٦امدػملؼملّ٦ظّ٨مسػملؿملّ٥مٌمملمترملّ٦صّ٦ه ."...م

متَّت
***
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بارافزٍنَا
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بارافزٍنَا

لَم تَ ُهو حّأ
(مقتبسة من قصة حقَقَة ،مع بعض التعدٍالت)
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بارافزٍنَا

-152-

بارافزٍنَا

َلم تَ ُهو حّأ ؟!

مل مأسؿؽبّٓ مؼّ٦عؽبممل مأن مأروي مطػملؼملهمل مدبّٕج مع ّ٤معّٕؼ ..ّٚمأو محؿ ّ٧مأطؿؾؾملمملم
ِّحؿظمل ّٜمبؾملممل مظ ..ّ٨موظغملؽملين مال مأزؽملؾملممل مذبّٕد محمملظهمل ،مب ّ٢مأسّٕف مأغؾملممل مواسؿملهملم
متمملعـبمملمظغملّ٢معمملمحّٓث..مدفملرويمسػملؿملغملّ٣مضزملؿؾملممل..مإغؾملمملماظلؿملّٓةم(منم.مسمملعّٕم).
د.أطّٕمماظّٕوعّ٨م(رؾؿملنملمأعّٕاضمغظمللؿملهملم)

"معؽملّٔماظشملظملّ٦ظهملمطؽملوملمأسؿملّ٘معّٝمأدّٕت ّ٨مؼبمضّٕؼهملمتعملّٝمبمملظعملّٕبمعّ٤م
عّٓؼؽملهملماظعملمملػّٕة موؼبمعؽملّٖلمضّٓؼّ٣معّ٤مزبػملظملمملتماالدؿضملؼملمملرماإلنػملؿملّٖي،مطمملنم
عؽملّٖظؽملممل مصؿملؼملممل معسمل ّ٧معضمللغملّٕـبا مىؿملّ٘ ماالحؿالل موبمملظعملّٕب معؽمل ّ٥مدف ّ٤مضّٓؼّ٣م
وصطملري مطمملن معضملؿعملػملًممل مظػملؼملفمملػّٓؼ ،ّ٤مؼب ماظػملؿمل ّ٢مطؽملممل مغلؼمل ّٝمأصّ٦ات مأغمملسم
ؼزملّٕخّ٦ن مع ّ٤مذّٓة ماِّمل موصّ٦تممل مآخّٕ مطمملن مسمملظؿملـبممل مبّٓا مطفملغ ّ٥مذك ّٙمععملؿملّٓم
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بارافزٍنَا
صبّٕ مأشالظ ّ٥موؼلري م ُضّٕب ماٌؽملّٖل ،موع ّٝمأغؽملممل محمملوظؽملممل معضملّٕصهمل معممل موراء مذظّ١م
اظزملّ٦تمإالمأغؽملمملمملمغؿؼملغملّ٤معّ٤مرؤؼؿّ٥مأومعضملّٕصهملمطّ٦غ.."ّ٥

بّٓاؼهملمزؾملّ٦رمتػملّ١مإٌّأة..م
ؼب مإحّٓى ماظػملؿملمملظ ،ّ٨مادؿؿملعملصملومل مع ّ٤مغّ٦ع ّ٨مِّرى ماعّٕأة موػملّٗ مؼبم
رط ّ٤مع ّ٤مأرطمملن ماظطملّٕصهمل مبّٓونمحّٕاك ..موصففملة مرأؼؿؾملممل مترملؿضمل ّ٢مث ّ٣مدبؿظمل،ّ٨م
بضملّٓ مصرتة مخّٕج مأخّ٦اي مظػملضملنمل مؼب مخمملرج ماٌؽملّٖل محؿ ّ٧م مذمملػّٓا ماعّٕأةم
عضملػملعملهمل مسػمل ّ٧مايمملئ ّٛموطمملغومل متّٕدد مامسؿملؾملؼملممل موصمملدف مؼب مغظملّٗ ماظػملقصملهملم
عّٕور مذمملب مبّٕصعملهمل مأبؿمل ّ٥مصرملمملػّٓاػممل مصػمل ّ٣مميػملغملممل مع ّ٤مأعّٕػؼملممل مذؿملؽـبممل مإال ماظظملّٕارم
وػؼملممل مؼزملّٕخمملن موؼؽملمملدؼمملن مأب ّ٨مبفملن مأغعملّٔ مرظملػملؿمل ..ّ١مخّٕجؽملممل مراطسملني معّ٤م
اٌؽملّٖلمٌضملّٕصهملمعمملمجّٕى..مظغملّ٤مالمذّ٨ءم.

عّٕت ماِّؼمملم موتغملّٕر ممسمملع متػمل ّ١ماِّصّ٦ات موعرملمملػّٓت ّ٨مظػملؼملّٕأة مؼبم
اظطملّٕصهمل موضّٓمطمملنمذمملئضملـبممل مسّ٤مجؽملّ٦دماالحؿاللمحّٕقماظّٖوجمملتمأحؿملمملءمأعمملمم
أزواجؾملّ٤مبضملّٓماشؿزملمملبؾملّ٤مإرشمملعمملمظػملؼملفمملػّٓؼّ٤مسػملّ٧مطرملّٟمخشملشملؾمل،ّ٣موؼبم
أحّٓ ماِّؼمملم مطمملغؿممل مأخؿمملي ماظؿّ٦أم م( 6مدؽملّ٦ات) متػملضملؾمملن مؼب مصؽملمملء ماٌؽملّٖلم
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بارافزٍنَا
صّٕأؼومل مضشملهمل مدّ٦داء متػملضملنمل معضملؾملؼملممل موظغمل ّ٤مسػمل ّ٧مادؿقؿملمملء موطفملغؾملممل متّٕؼّٓ مأنم
ؤّب ماغؿؾمملػؿملؾملؼملممل ..موصضملػملًممل متؾضملمملػممل مصفّٕؼومل مخػملظملؾملؼملممل محؿ ّ٧موصػملومل مإظبم
عغملمملنماظلفّ٤ماظعملّٓؼّ٣مصلؼملضملوملمصّٕاخؾملؼملمملمصّٓخػملؿّ٥مودقؾؿؾملؼملمملمعّ٤مأؼّٓؼؾملؼملمملم
ِّسّ٦د مبؾملؼملممل معلّٕسهمل مإظب ماٌؽملّٖل ،مطمملن معؽملصملّٕػؼملممل مزبؿملظملًممل موذضملّٕػؼملممل مأذضملىملم
طفملنمأحّٓـبامأعلغملؾملؼملمملمعؽمل ّ٥مواظّٕسنملمبمملدمسػملؿملؾملؼملممل،موٌمملمدفملظؿؾملؼملمملم":عمملظّٔيمصضملّ٢م
بغملؼملممل مذظ ّ١موعممل ماظّٔي مصبضملػملغملؼملممل متزملّٕخمملن؟" ،مصغملمملغومل ماإلجمملبهمل متعملرملضملّٕ مهلمملم
اِّبّٓانمبفملن"اظعملشملهملمصمملرتماعّٕأةموطمملغوملمتسملّٕبؾملؼملممل".

وبضملّٓ متػمل ّ١مايمملدثهمل مبؿملّ٦م مأو مؼّ٦عني مطؽملومل مأظضملنمل مخالل مإجمملزتّ٨م
اظزملؿملظملؿملهمل مع ّٝمإخّ٦ت ّ٨ماِّربضملهمل مظضملؾهمل ماالخؿؾمملء ،موأت ّ٧مدوري مِّطؿرملّٟم
اِّعمملطّ٤ماظيتماخؿؾفملوامبؾملمملمطؼملمملمتعملؿسملّ٨ماظػملضملؾهمل،موبؿملؽملؼملمملمطؽملوملمأحبىملمسؽملؾملّ٣م
حملومل مأخ ّ٨ماظزملطملريـب مزبؿؾؽـبممل مبني ماِّسرملمملب موطمملن مرأد ّ٥مواضقـبممل مصفّٕؼوملم
سبّ٦ه موٌممل موصػملومل ممل مأجّٓه مث ّ٣محملؿ ّ٥مؼب معغملمملن مآخّٕ موراء مذفّٕةم
صفّٕؼوملمذبّٓدـبامبمملومملػّ٥موأغمملماضّ٦ل":مظعملّٓمرأؼؿ..ّ١م"،موٌمملموصػملوملمإظبم
 ّ٨مع ّ٤ماظؽملمملصّٔةم
اظرملفّٕة مطمملن مضّٓ ماخؿظمل ..ّ٧موصفمملة مزؾملّٕ مأخ ّ٨موأر ّ٢مسػمل مب
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بارافزٍنَا
صعملػملوملمظ":ّ٥أملمتغملّ٤مزبؿؾلملمػؽملممل؟مصعملممللم":مال..مظعملّٓمضقغملوملمسػملؿملِّ١موطؽملوملم
ؼبماٌؽملّٖلمرؿملػملهملمػّٔهمآٌّة".

عؽملّٖظؽملمملماىّٓؼّٓ..م
بضملّٓمعّٕورمسّٓة مدؽملّ٦ات مرحػملؽملممل معّ٤ماٌؽملّٖلمظؽمللغملّ٤مؼبمعؽملشملعملهملمأخّٕىم
تؾضملّٓمحّ٦اظّ٨م 28مطّ٣مسّ٤معؽملّٖظؽملمملماظعملّٓؼ،ّ٣مآغّٔاكمطؽملوملمبضملؼملّٕ ماظـمملغؿملهملمسرملّٕةم
دؽملهمل .مطمملغومل مأول مظؿملػملهمل مؼب ماٌؽملّٖل ماىّٓؼّٓ مسمملدؼهمل مصؿملؼملممل مسّٓا معالحصمليتم
الغطملالق مبمملب مشّٕصيت مع ّ٤متػملعملمملء مغظملل ،ّ٥موبضملّٓ مصرتة مبّٓأت متّٕاودغ ّ٨مأحالمم
عّٖسفهمل متصملؾملّٕ مصؿملؾملممل ماعّٕأة متّٕتّٓي مصلؿمملغـبممل مرعمملدي ماظػملّ٦ن مظغمل ّ٤موجؾملؾملممل مطمملنم
ذمملحؾـبمملمواظطملسملنملمواضّّمسػملؿملّ٥موطمملغوملمتعملّ٦لمظّ٨مأنمالمأخمملفمعؽملؾملمملموأغينم
دّ٦ف م"أرى" ،مصزملّٕت مأرى مغظملّٗ ماِّحّٓاث ماظيت مدؾ ّ٠مظ ّ٨مرؤؼؿؾملممل مؼبم
اٌؽملّٖلماظعملّٓؼّ٣موأصؾقوملمأمسّٝمأصّ٦اتمأذكمملصمؼؿقّٓثّ٦نموؼبمبضملّٚم
اِّحؿملمملن مأمس ّٝمضقغملمملتؾمل ّ٣موطفملغؾمل ّ٣مضبؿظملػملّ٦ن ..موؼب ماظزملؿمل ّٟمطمملغوملم
اِّحّٓاثمترملؿّٓ؛ محبؿملىملمطؽملوملمأرىماٌّ٦ضّٓمؼرملؿضملّ٢معّ٤متػملعملمملءمغظملل ،ّ٥موؼبم
بضملّٚماِّحؿملمملنمأالحّٜمأنماظشملضملمملممطبؿظملّ٨مأومؼؽملعملّٙمطفملنمأحّٓػّ٣مضسملؼمل،ّ٥م
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بارافزٍنَا
وطػملؼملمملمأُخؾِّٕمواظّٓيمبّٔظّ١مطمملغمملمالمؼزملّٓضمملغ ،ّ٨مإظبمأنمأتّ٧مؼّ٦ممعّ٤مأؼمملمم
ذؿمملءمسمملمم7964ماخؿظملوملمصؿملّ٥مأخيتم.

اخؿظملمملءمأخيت..م
طمملغومل مأخيت مآغّٔاك مبضملؼملّٕ مسرملّٕ مدؽملهمل ،مطؽملومل معّٕؼسملهمل مبمملِّرق ،موذػؾوملم
إظب مشّٕصؿؾملممل مِّجػملّٗ معضملؾملممل مإال مأغين ممل مأجّٓػممل ،موط ّ٢معممل موجّٓت ّ٥مغمملصّٔةم
عظملؿّ٦حهملمسّ٤مآخّٕػممل موطمملنماىّ٦مممشملّٕـبامواظلمملسهملمترملريمإظبم ماظـمملغؿملهملمصؾمملحـبمملم
أي مضؾ ّ٢مأذان ماظظملفّٕ ،مصّٕخوملؾب مصّٕخهمل مأصّٖسومل مأب ّ٨موعممل مزاده مصّٖسـبممل مخربم
اخؿظملمملء مأخيت ..مرط ّٚمأب ّ٨مإظب ماًمملرج مومل مؼضملـّٕ مسػملؿملؾملممل .موؼب ماظؿملّ٦مم
اظؿمملظ ّ٨ماتزملػملوملؿب مجّٓت ّ٨متلفملل مسؽملؾملممل مصفملخربػممل مأب ّ٨مبفملغؾملممل ماخؿظملومل،م
صعملمملظومل":غضمل ّ٣مأسػمل ّ٣مذظ ّ١مصعملّٓ مجمملء مذك ّٙموأخربغممل مأغ ّ٥موجّٓ مبؽملؿـبممل مؼبم
اظشملّٕؼّ٠مغمملئؼملهملمسػملّ٧ماِّرض"،موٌمملمدفملهلمملمأخربتّ٥مسّ٤مادّ٣ماظضملمملئػملهملمصؿضملّٕمبفم
سػملؿملؽملمملموأخّٔػمملمإظبمعؽملّٖلمجّٓتّ٨مؼبمحمملظهملمؼّٕثّ٧مهلممل،مطمملنمعؽملّٖلمجّٓتّ٨م
ؼؾضملّٓمسؽملمملم 28مطّ٣ممممملمأثمملرمادؿطملّٕابمأبّ٨مسّ٤مطؿملظملؿملهملمضشملضملؾملمملمظؿػملّ١ماٌلمملصهملم
وحّٓػمملم.
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بارافزٍنَا
اظؾؾبضملّٓمسّ٤ماٌؽملّٖل..م
عمملمحّٓثمِّخيتمجضملّ٢مأبّ٨مؼزملّٓقمعمملمطؽملمملمشبربهمبّ٥مصعملّٕرمأنمؼؾضملّٓغمملم
س ّ٤ماٌؽملّٖل مبعملّٓر معممل مؼلؿشملؿمل ّٝموأدخػملؽملممل مآٌّارس ماظّٓاخػملؿملهمل موبضملّٓػمملم
اظؿقعملومل مبمملظـمملغّ٦ي موطؽملومل مؼب مغصملمملم مداخػمل ّ٨مصّٕت مأذضملّٕ مبفملن مػؽملمملك معّ٤م
ؼّٕاضؾين مؼب ماظـمملغّ٦ؼهمل موخمملصهمل مؼب معؽملؿزمل ّٟماظػملؿمل ،ّ٢مسؽملّٓعممل مطؽملممل مغؽملمملم مطمملغوملم
تعملّٝمػؽملمملكمأعّ٦رمشّٕؼؾهملمطفملنؿبمؼؿقّٕك ماظلّٕؼّٕموطفملنمب مذكزملـبمملمؼّٕصضملّ٥معّ٤مغمملحؿملهملم
رأد ّ٨مصؾّٓأت ماظظملؿؿملمملت معضمل ّ٨متالحصمل ّ٤مذظ ّ١موبضملّٓػممل متشملّ٦رت ماِّحّٓاثم
وصمملرت ماظظملؿؿملمملت مترملضملّٕن مبفملن مأحّٓػ ّ٣مميلغملؾمل ّ٤مع ّ٤مذضملّ٦رػ ّ٤موطمملغوملم
اًّٖائّ٤متؾبظملؿؽبّّمو ؾبتطملػملَّ٠موطّٔظّ١مصؽملمملبريماٌؿملمملهم.
م
تػملّ١ماِّعّ٦رماٌكؿملظملهملمأجربت مسّٓدـبامعّ٤ماظظملؿؿملمملتمسػملّ٧متّٕؿبكمآٌّردهملم
اظّٓاخػملؿملهمل مؼب محني مبعملؿملومل مأغممل موسّٓد مع ّ٤ماظظملؿؿملمملت ،مطؽملممل مغّٕى مأذكمملصـبمملم
طبرتضّ٦نمايمملئّٛموميرملّ٦نمؼبماٌؼملّٕاتمبنيماِّدّٕةمظؿملكؿظملّ٦امؼبمغمملحؿملهملم
أخّٕىموطؽملمملمغلؼملّٝمصّ٦تماِّضّٓام مواِّغظملمملسموأحؿملمملغـبمملمبضملّٚماظزملّٕاخ .موؼبم
أحّٓماِّؼمملممادؿؿملعملصملوملمعّ٤مغّ٦عّ٨موأغمملمأذغملّ٦معّ٤مأملمؼبمزؾملّٕي موطفملغينم
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بارافزٍنَا
بعملؿملومل مواضظملهمل مظلمملسمملت مصفملخربوغ ّ٨مبفملغؾمل ّ٣مذمملػّٓوغ ّ٨موطؽملومل مجمملظلهمل مسػملّ٧م
دّٕؼّٕيمظلمملسمملتمدونمحّٕاكمبمملظػملؿملّ٢مثّ٣مضؼملوملموعرملؿملوملمبنيماِّدّٕةموسّٓتم
إظبماظؽملّ٦م،م مصزملّٕتمأذّ١مؼبماِّعّٕموأحللوملمأنماِّحّٓاثماظيت مطمملغوملم
هّٓثمظّ٨مؼبماٌمملضّ٨مضّٓمسمملدت.موحّٓثؽبمأغينمعّٕضوملممبّٕضمجػملّٓيم
مممملمأضشملّٕغّ٨مأنمأبعملّ٧مؼبماظؾؿملوملمظضملّٓةمأؼمملم،موعّ٤ماظطملّٕؼنملمأنمصّٓؼعملمملتّ٨م
أخربغين مبفملن ماِّعّ٦ر مسمملدت مظشملؾؿملضملؿؾملممل موأغؾمل ّ٤مسّٓن مظػملؼملؾؿملومل مؼب ماظـمملغّ٦ؼهملم
و عمملمزادماِّعّٕمشّٕابهملمأنمأعّ٨محغملوملمظّ٨مسّ٤مأعّ٦رمشّٕؼؾهملمبّٓأتمهّٓثمعّٝم
سّ٦دتّ٨مإظبماٌؽملّٖل،محؿملىملمطمملنماظؾمملبمؼؽملطملػملّ٠معّ٤متػملعملمملءمغظمللّ٥موضمملظوملمظّ٨م
وػّ٨متسملق":ّ١مأرىمأغِّ١مأحسملّٕتمضؿملّ٦صًمملمعضمل"ّ١

طؿػملهملماظصملالم..م
ؼبمأحّٓماِّؼمملممعّ٤مذؾملّٕمعمملرسم 7966موضؾؿملّ٢ماعؿقمملغمملتمآخّٕماظلؽملهمل،م
دؾملّٕت مِّراج ّٝماظّٓروس مؼب مشّٕصهمل ماىػملّ٦س ،موبؿملؽملؼملممل مطؽملومل مأحسملىبّٕ مظؿملّ٦مم
االخؿؾمملر مأحللومل مبرملّ٨ء معممل مصبػملّٗ مجّ٦اري موبضملّٓػممل ماغعملػملؾومل ماِّوراقم
وطفملنمرضبًمملمضّ٦ؼهملمأومذكزملـبمملمعلّٕسـبمملمعّٕمب معّ٤مأعمملعّ٨مصزملّٕتمأحّٓقمؼبمأسبمملءم
اظطملّٕصهملموبني مشؼملسملهملموأخّٕى مزؾملّٕتمطؿػملهملمعّ٤ماظصملالممتعملّٟمأعمملعّ٨مثّ٣معمملم
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بارافزٍنَا
ظؾـومل مأن ماخؿظملومل مصعملؼملومل معلّٕسهمل موخّٕجومل مع ّ٤ماظطملّٕصهمل معؿفؾملهمل مإظب مشّٕصهملم
غّ٦ع ..ّ٨مطمملغوملماظلمملسهملمتعملرتبمعّ٤ماظـمملغؿملهملمسرملّٕة مظؿملػملًممل،مادؿؿملعملصملوملمؼبمصؾمملحم
 ّ٨مأن مأغؾمل ّٚمسؽملّٓم
اظؿملّ٦م ماظؿمملظ ّ٨موػ ّ٦مؼّ٦م ماالخؿؾمملر معؿفملخّٕة موطمملن مسػمل مب
اًمملعلهمل مواظؽملزمل ّٟمصؾمملحـبممل محؿ ّ٧مأدؿضملّٓ موأدؿعمل ّ٢ماظؾمملص مسؽملّٓ ماظلمملسهملم
اظلمملددهمل مظػملّٔػمملب مإظب مآٌّردهمل مظغمل ّ٤ماظطملّٕؼنمل مؼب ماظّٔي مأؼعملصملين مػّ٦م
أغينمبؿملؽملؼملمملمطؽملوملمغمملئؼملهملمأحللوملمبؿملّٓمذكّٙمأومذّ٨ءمبمملردمؼؾملّٖغّ٨مظغملّ٨م
أدؿؿملعمل ّٜموٌممل مصؿقومل مسؿملؽملؿمل ّ٨مرأؼومل مطؿػملهمل مدّ٦داء ،مودون مإرادة معؽملىبّ٨م
وجّٓت مغظملل ّ٨مأعرمل ّ٨موراءػممل محؿ ّ٧معلغملؿين مأع ّ٨مودفملظؿين م":إظب مأؼّ٤م
أغوملِ مذاػؾهملم؟!"،مصعملػملوملم":مالمأدريمطمملنمػؽملمملكمذّ٨ءمأدّ٦دمصبّٔبينمإظؿملّ٥م
وأغممل مصّٕت مأتؾضمل ّ٥مدون مأن مأدؿملشملّٕ مسػمل ّ٧مغظملل ،"ّ٨مصظمللّٕت ماِّعّٕ مأن مذظّ١م
اظرملّ٨ء مدمملسّٓغ ّ٨مسػمل ّ٧ماظؽملؾملّ٦ض مع ّ٤مغّ٦ع ّ٨مط ّ٨مال مأتمملخّٕ مس ّ٤م"اظؾمملص"م
وػّٔا معممل مأطّٓت ّ٥ماِّعّ٦ر ماظيت محزملػملومل مبضملّٓػممل ،مإذ مأصقؾومل مآخّٔ محّٔريم
عّ٤ماِّعّ٦رمضؾّ٢موضّ٦سؾملمملم.

ضّٓراتمصّٕؼّٓة
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بارافزٍنَا
صظمل ّ٨مسمملم م 7967موؼب مأحّٓ مأؼمملم ماظرملؿمملء ،مطؽملومل مؼب مإجمملزة معّٓردؿملهملم
حؿملىمل مطمملغومل ماِّحّٓاث ماإلرػمملبؿملهمل مؼب معزملّٕ موخمملصهمل مؼب ماٌؽملشملعملهمل ماظيتم
أسؿملّ٘ مصؿملؾملممل مسػمل ّ٧مأذّٓػممل .مأذطّٕ مأغين مطؽملومل مؼب ماٌشملؾّْ مع ّٝمأع ّ٨موطمملنم
بمملب ماٌؽملّٖل ماًمملرج ّ٨معظملؿّ٦حـبممل ،موبؿملؽملؼملممل مطؽملومل مأهّٓث مع ّٝمأع ّ٨موإذ مبّ٨م
أرىمطّ٦بـبمملمؼؿقّٕكمسػملّ٧ماظشملمملوظهملمإظبمأنموصّ٢مإظبمرّٕصؾملمملمصلعملّٛمواغغمللّٕ،م
ؼبمتػملّ١ماظػملقصملهملمخمملىينمذضملّ٦ر مشّٕؼنمل مورأؼوملم موطفملغّ٨مؼبمعغملمملنلب مآخّٕم
خمملرج ماٌؽملّٖل مأرى مأذكمملصـبممل معلػملقني مؼّٕطسملّ٦ن مسب ّ٦ماظؾؿملومل مواظؾمملبم
عظملؿّ٦ح مظؿملكؿؾؽّ٦ا مع ّ٤ماظرملّٕرهمل موأحّٓاث مإرالق مغمملر مؼب ماظؾؿملومل مصّٕطسملوملم
سب ّ٦ماظؾمملب مدون متظملغملري موأشػملعملؿ ،ّ٥موأضل ّ٣مبمملهلل مأغين ممسضملومل مإرالق مغمملرم
ذّٓؼّٓ موصّ٦ت مأذكمملص مؼّٕطسملّ٦ن مأعمملم مبمملب ماظؾؿملومل مؼب مغظملّٗ ماظػملقصملهملم
اظيت مأشػملعملومل مصؿملؾملممل ماظؾمملب مايّٓؼّٓي موحمملول مأحّٓػ ّ٣مدص ّٝماظؾمملب مبعملّ٦ةم
صّ٦جّٓهمعطملػملعملًمملموأطؼملػملّ٦امرّٕؼعملؾملّ٣مبضملؿملّٓـبامسّ٤ماظؾمملبم م
وٌمملماظؿظملوملمرأؼوملمأعّ٨مخػملظملّ٨معمملدغملهملمضػملؾؾملمملموضمملظومل":ظّ٦متفملخّٕتمثمملغؿملهملم
واحّٓة..مظغملؽملمملماغؿؾملؿملؽملممل..ممطؿملّٟمسػملؼملوملمبّٔظّ١م؟!"،مضػملوملم":مالمأدريمطفملغّ٨م
رأؼوملمعمملمحّٓثمضؾّ٢مأنمضبّٓثم"،مصزملّٕتمأدؿضملؼملّ٢مػّٔهماٌؿملّٖةمطـريـبامؼبم
هّٕطمملتّ٨م .م
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بارافزٍنَا
ؼبمآٌّردهملمطمملغوملماظؾؽملمملتمؼلفملظؽملينمسّ٤ماظّٓروسماظيتمدؿفملتّ٨مؼبماالعؿقمملن موطؽملومل مأخربػ ّ٣مبؾملممل موصضملػملًممل موبكملذن ماهلل مطمملغومل متفملت ّ٨مؼبم
االعؿقمملن ،موؼبمأحّٓماِّؼمملممحػملؼملوملمبمملعؿقمملنماظّٕؼمملضؿملمملتموأسّٓتمطؿمملبؿّ٥م
ؼب ماظؿملّ٦م ماظـمملغ ّ٨موصضملػملًممل مطمملن مغظملل ّ٥موبعملؿملومل مسػمل ّ٧مػّٔه مايمملل مإظب مأنم
أطؼملػملومل ماظّٓرادهمل مؼب ماظـمملغّ٦ؼهمل مودردومل مؼب ماىمملعضملهمل موطؽملومل مأسؿملّ٘ مسؽملّٓم
جّٓت ّ٨موأضشملّٕ مإظب مأن مأدؿعمل ّ٢م"اظؾمملص" مصؾمملحـبممل ،موظغمل ّ٤مإذا مدّٕت مؼبم
إحّٓى ماظشملّٕق موصففملة مأشري مرّٕؼعمل ّ٨موبضملّٓػممل مؼفملتؿملين ماًرب مع ّ٤ماظّٖعؿملالتم
ؼبماىمملعضملهملمبفملغّ٥مؼبماظرملمملرعماظظملالغّ٨موػّ٦ماظّٔيمطؽملوملمأدريمصؿملّ٥موشؿملمبّٕتم
صؿملّ٥معلمملري(إلحلمملدّ٨مبمملًشملّٕ)محّٓثوملمسؼملػملؿملهملمضؿ،ّ٢موذاتمؼّ٦ممطؽملمملمغؽملؿصملّٕم
"بمملص" ماىمملعضملهملمصؾمملحـبمملمعّٝمزعؿملالت ّ٨موٌمملمتّ٦ضّٟماظؾمملصموصضملّٓتمذضملّٕتم
خبشملّٕمطؾريمصؽملّٖظوملمعلّٕسهملمعؽملّ٥مورػملؾوملمعّ٤مصّٓؼعملمملتّ٨مأنمغؽملؿصملّٕم"اظؾمملص"م
اظـمملغّ٨مصلفملظؽملينمٌ":مملذام؟!"،مصعملػملومل :م"المأدري..مظلوملمعّٕتمملحهمل"،مصمملدؿعملػملؽملمملم
اظؾمملصماظـمملغ .ّ٨م
وؼبماظشملّٕؼّ٠متّ٦ضّٟماظؾمملص موذمملػّٓغمملماظؽملمملسمصبّٕونمؼبماظشملّٕقمػّٕبـبمملم
صلفملل ماظلمملئ ّ٠مأحّٓ ماهلمملربني مصعملمملل مظؽملممل :م"ارجضملّ٦ا مصعملّٓ محّٓث مإرالق مغمملرم
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بارافزٍنَا
واظؾمملصماظّٔيمدؾعملغملّ٣مربمملصّٕمؼب مودّٛماظؽملريانموػؽملمملكمجّٕح،"ّ٧موعّٕتم
اِّؼمملمموأغمملمسػملّ٧مػّٔامايممللمإظبماآلنم.

أغمملمعؿّٖوجهملماآلنموظّٓيمابؽملمملنموأسؿملّ٘مؼبمبػملّٓمآخّٕمؼؾضملّٓمسّ٤معزملّٕمعمملمؼعملمملربماإلثؽمليت مسرملّٕةمدمملسهملمؼبماظشملمملئّٕةمورشّ٣مبؾبضملّٓيمسّ٤مأػػملّ٨مصفملغمملمأذضملّٕم
بغمل ّ٢مصّٕد معؽملؾمل ،ّ٣موعقملخّٕـبا محػملؼملومل مبّ٦صمملة مأحّٓ مإخّ٦ة مزوج ّ٨موطمملن مؼبم
اٌؾملفّٕمصؽملزملقؿّ٥مأنمؼؽملّٖلمإظبمبػملّٓهمبلّٕسهملمدونمتّٕددموصضملػملًممل مبضملّٓمرجّ٦سّ٥م
إظبمبػملّٓهمبضملِّٓةمأؼمملممتّ٦ؼبمؼبمحسملّ٤مأعّ٥موجبّ٦ارمأدّٕت.ّ٥

وبضملّٓ مسّٓد مع ّ٤ماِّذؾملّٕ محػملؼملومل مبّ٦صمملة مجّٓي موبفملغين مظ ّ٤مأظعملممله مورشّ٣م
ربمملوالتّ٨مظالتزملممللمبّ٥مملمأمتغملّ٤معّ٤ماظؿقّٓثمعضملّ٥موصضملػملًمملمتّ٦ؼبمبضملّٓمسّٓةم
أؼمملممإثّٕمدعملّ٦رّ٥مسػملّ٧مرأد ّ٥م-رغبّ٥ماهلل،-مظّ٤مأغلممله ،مػّٔه مػّ٨مضزمليتم
حؿّ٧موضوملمحغملمملؼؿؾملمملموصّٕتمأخمملفمعّ٤مأحالعّ٨موأحمملدؿمللّ٨موأحمملولمأنم
أتؽملمملدمملػممل موالمأػؿّ٣مهلمملمِّغؾملمملمأصؾقوملمزبؿملظملهملموتؾبؽملِّٔرمبمملًشملّٕ،مأصؾقوملمشريم
اجؿؼملمملسؿملهمل مِّغين مأرى مؼب ماظؽملمملس مأعّ٦رـبا مال مؼلؿشملؿمل ّٝمأن مؼّٕاػممل مأحّٓ مآخّٕم
وطفملغينمأضّٕأمأصغملمملرػ ..ّ٣موأحؿملمملغـبمملمبّ٢ماظغملـريمعّ٤مإٌّاتمالمتضملفؾينمصفملجّٓم
-163-

بارافزٍنَا
غظملل ّ٨مأبؿضملّٓ مسؽملؾمل ّ٣مدون مإبّٓاء مأؼهمل مأدؾمملب م مِّغين مإن مأخربتؾمل ّ٣مصػملّ٤م
ؼزملّٓضينمأحّٓ..م"
ضّٕرتماظّ٦حّٓةمِّغؾملمملماِّصسمل..ّ٢ماِّصسملّ٢مهلمملمسػملّ٧ماإلرالق..م م
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بارافزٍنَا

صاحب الهفو

ال مأدري مإن مطمملن ماظّ٦ضومل مطمملصؿملـبممل مِّن مأض ّٙمسػملؿملغمل ّ٣محغملمملؼيت ..مػّ٢م
اظّ٦ضوملمعؽملمملدنملمأممشريمذظ..ّ١طّ٢مػّٔامظّ٤مؼلؿشملؿملّٝمأنمؼزملّٓمطالعـبمملماغؿعملّ٢م
عّ٤مضػمليبموؼبمرّٕؼعملّ٥مإظبمظلمملغّ٨مظؿملؽملشملعملّ٥مصؿلؼملضملّ٦غّ٥مأغؿ .ّ٣م
أسؼمل ّ٢مؼب مػّٔا ماٌرملظمل ّ٧معؽملّٔ مسرملّٕ مدؽملّ٦ات مصعمل !!ّٛمورش ّ٣مأن مآٌّةم
ظؿمللوملمطؾريةمجّٓـبامإالمأغينمملمأسؼمل ّ٢معّ٦زظملًمملمػؽملـبمملمأومرؾؿملؾـبمملمأومحؿ ّ٧معّٓؼّٕـبام
أومحؿّ٧مأحّٓـبا معّ٤مأصّٕادماِّعّ٤مادؿؼملّٕمأطـّٕمعّ٤مسمملم..مصفملطـّٕمعّ٤مادؿؼملّٕم
ؼب مسؼملػمل ّ٥مػ ّ٦م«س ّ٣مربؼملّٓ» ..مبّٓأ ماظضملؼمل ّ٢مطؼملّٓؼّٕ مأع ّ٤موػ ّ٦مذمملب مضّ٦يم
اظؾؽملؿملهمل ،موادؿؼملّٕ مؼب مسؼملػمل ّ٥مأربضملهمل ماسّ٦ام مصعمل ،ّٛموػ ّ٦مأطـّٕ مع ّ٤مبعمل ّ٨محؿّ٧م
واصؿّ٥ماٌؽملؿملهملموضّٓمذؽبمملبؽبمووضملّٓتمبرملّٕتّ٥مبضملّٓمتػملّ١ماِّربضملهملماظيتمضسملمملػمملمؼبم
عرملظملمملغمملمػؽملممل،مأوممضُّ٢معرملظملّ٧ماظّٓوظهملمػّٔا..مرشّ٣مأنماظّٓوظهملمغظمللؾملمملمظّ٤متلؿشملؿملّٝم
أنمتلػملؾؽملمملمإؼمملػممل ..م
-167-

بارافزٍنَا
صػملّ٤مؼظملّٕطمؼبمدغملؽملؽملمملمػّٔامأيوبمعؽملممل..مإنمغؾملمملؼهملماجملّٕةمهلّ٣مأضّٕبممممملم
ضبمملوظّ٦نمصضملػملّ٥معؽملّٔمسرملّٕةمأسّ٦ام..م م
****
ضؾّ٢مأربضملنيمسمملعـبممل ..م
جمملء مبضملّٚماظرملؾمملبمظؿملؿعملّٓعّ٦امظّ٦زؿملظملهملمؼبمأحّٓ ماٌلؿرملظملؿملمملتمايغملّ٦عؿملهملم
طظملّٕدمأع ..ّ٤م
تعملّٓمبممدؾضملهملمعّ٤ماظرملؾمملبمحؿ ّ٧ماُخؿريؽب معؽملؾملّ٣مأربضملهملمصعمل..ّٛم(دمململ،مصمملحل،م
عبضملهمل ،مربؼملّٓ)..أوظؽ ّ١ماِّربضملهمل مأجّٕى مهل ّ٣معّٓؼّٕ ماٌلؿرملظمل ّ٧مبؽملظمللّ٥م
اخؿؾمملرـبا مظؿملكؿمملر مسػمل ّ٧مأدمملد ّ٥مع ّ٤مؼرملطمل ّ٢معؽملزملنمل معّٓؼّٕ ماِّع ّ٤مؼب مذظّ١م
اٌلؿرملظملّ٧مشّٕؼنملماِّرّ٦ار ..م
واجؿمملزماالخؿؾمملرمبؿظملّ٦قبقمسػملّ٧ماظـالثهملماآلخّٕؼ،ّ٤مذظّ١ماظرملمملبماظزملضملؿملّٓيم
اِّمسّٕماظؾرملّٕة،مسّٕؼّٚماٌؽملغملؾني،مرّ٦ؼّ٢ماظعملمملعهمل..مإغّ٥م«ربؼملّٓ» ..م
عّٕت ماِّؼمملم ماِّوظب مسػمل ّ٧متضملؿملني م«ربؼملّٓ» معّٓؼّٕـبا مظالع ّ٤مرؾؿملضملؿملهمل مجّٓـبام
صؾملّ٨موزؿملظملهملمعـػملؾملمملمعـّ٢مأيموزؿملظملهملمأخّٕى..م م
-168-

بارافزٍنَا
حيت مبّٓأ ماظرملّ٨ء ماٌكؿػمل ّٟمؼب ماظصملؾملّ٦ر ..مبّٓت ماِّعّ٦ر مشّٕؼؾهمل مسػملّ٧م
ذظّ١ماظرملمملبماظّٔيمطمملنمؼؿظملعملَّّٓمشّٕفماٌلؿرملظمل ّ٧مظؿملالً مصكملذامبفملصّ٦اتمتفملتّ٨م
ع ّ٤مرط ّ٤معصملػمل ..ّ٣مأصّ٦ات مسبؿملنمل ،مأصّ٦ات مأمل موحلّٕة ممل مضبّٓد مذظّ١م
اظرملمملب«دمململ»..إال مأغ ّ٥ممل مميؿػمل ّ١ماظعملّ٦ة مَِّن مضبّٓد ،مصؾملّٕول مًمملرجم
اٌلؿرملظمل ّ٧مظؿملكرب معّٓؼّٕه ممبممل مضبّٓث ..مصؿملضملّ٦دا معضملـبممل مإظب مذظ ّ١ماظّٕطّ٤م
اٌصملػمل..ّ٣مصالمذّ٨ء..مالمإنماِّصّ٦اتمتصملؾملّٕمجػملؿملهمل ..ممسضملؾملمملم«ربؼملّٓ» مأؼسملـبمملم
صفملخّٔمؼعملرتبمعؽملؾملممل ..محؿ ّ٧مطػملؼملمملماضرتبمػّ٦مابؿضملّٓتمػّ٨مسؽمل ،ّ٥موظغملّ٤مسؽملّٓم
غعملشملهمل معممل متّ٦ضظملومل ماِّصّ٦ات مس ّ٤ماالبؿضملمملد ..مث ّ٣متضملمملظومل مذؿملؽـبممل مصرملؿملؽـبممل مظؿغملّ٦نم
بفملضّ٦ىمتّٕددمهلمملمسؽملّٓمجّٓارماٌرملّٕحهمل..مموازدادمسػملّ٧مأصّ٦اتماِّملمصّ٦تم
صؿّّ ماظـالجمملت موإشالضؾملممل م ..مدّٕت ماظعملرملضملّٕؼّٕة مؼب مجلّٓ م«ربؼملّٓ» ماظّٔيم
اغؿؾ ّ٥مِّول معّٕة مظضملّٓم متّ٦اجؾبّٓ م«دمململ» مجّ٦اره ..مصؾملّٕع مإظب مخمملرجم
اٌلؿرملظمل ..ّ٧موظغملؽمل ّ٥مػّٕع محبــبممل مس ّ٤م«دمململ» ..موسؽملّٓعممل مسػمل ّ٣مأغ ّ٥مضّٓ متّٕكم
سؾملّٓتّ٥موشمملدر،مضّٕرمأنمؼؽملؿصملّٕمػّ٦مظػملزملؾمملحمظؿملقّ٢مذظّ١ماظػملطملّٖماظّٔيمبمملظؿفملطؿملّٓم
عمملمػّ٦مإالمظضملؾهملمؼبمغصملّٕه!! م
ذعملَّومل مأذضملهمل ماظرملؼملّٗ مرؾعملهمل ماظطملؿملّ٦م ..موأضمملءت مزػملؼملمملت ماٌغملمملنم
خبؿملّ٦رؾملممل ماظّٔػؾؿملهمل ..مػؽملممل ممل مؼؿؼملمملظ«ّ١ربؼملّٓ» مغظملل ّ٥مأطـّٕ مع ّ٤مذظ ّ١مصضملمملدم
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بارافزٍنَا
إظب مغظملّٗ ماٌغملمملن ..مظؿملفّٓ مأغ ّ٥مزبّٖنفب مظألدوات ماظشملؾؿملهمل مواِّدواتم
اٌلؿكّٓعهملمؼبماٌلؿرملظمل..ّ٧مصغملؿملّٟمٌرملّٕحهملمأنمتغملّ٦نمبمملظشملمملبّ٠ماظـمملظىمل..م
ػؽملمملممتػملَّّ١ماًّ٦فمطّ٢ماًّ٦فمعؽملّ٥م..مصؾملّ٦مؼـّ٠مؼبمذاطّٕت..ّ٥معؽملّٔمدمملسمملتم
طمملن مػؽملمملك مرطّ٤فب مال متزمل ّ٢مإظؿمل ّ٥مإضمملءة ،مورّٕضهمل مث ّ٣مممّٕ مضؿمل ّ٠مث ّ٣معرملّٕحهملم
وثالجمملتمظػملؼملّ٦ت ..ّ٨موظغملّ٤ماآلنمال مؼّ٦جّٓ ،مطؿملّٟ؟!..موظغملؽملّ٥موجّٓمذؿملؽـبمملمأثمملرم
ال مخشملّ٦اتم
رسؾ ّ٥مأطـّٕ موأطـّٕ ،مصعملّٓ موجّٓؽب مدعهبممل معّٕدّ٦عـبممل مسػمل ّ٧ماِّرض معرملغملخمل ً
ػّٕة..م م
طؿمل ّٟمتّٓخ ّ٢مػّٕة مإظب معلؿرملظمل ..ّ٧مج ّ٤مجؽملّ٦ن ماظّٕج ،ّ٢موسمملد مإظب مشّٕصهملم
اِّعّ٤معؾملؼملّ٦عـبمملمالمؼضملّٕفمهلؼملّ٥مصّٕجـبممل..م م
ث ّ٣مؼؿغملّٕر ماِّعّٕ مؼب ماظػملؿملػملهمل ماظـمملظـهمل مع ّ٤مايمملدثهمل ماِّوظب ،موظغمل ّ٤معّٝم
«عبضملهمل» مؼبمتػملّ١مإٌّة..مواخؿػملظملوملماظؿظملمملصؿملّ٢مضػملؿملالً ..محؿملؽملؼملممل مطمملنمؼؿؽملعملَّّ٢م
«عبضملهمل» مؼب ماظشملمملب ّ٠ماظـمملغ ،ّ٨مميّٕ مسػمل ّ٧ماظطملّٕف مظؿفملعؿملؽملؾملممل مظؿملالً ،مأحّٗمب مبؿملٍّٓم
تّٓاسؾ ،ّ٥موظغملؽمل ّ٥مأرج ّٝماِّعّٕ مظػملصملػملؼملهمل محّ٦ظ ،ّ٥موأغ ّ٥مبمملظؿفملطؿملّٓ مضّٓ مالعّٗ مذؿملؽـبمملم
عممل ..موظغمل ّ٤ماِّعّٕ متغملّٕر مبضملؽمل ..ّٟمصعملّٓ مدصضمل ّ٥مأحّٓفب مدؽبصضملهمل مضّ٦ؼهمل مدحّٕجؿ ّ٥معّ٤م
اظشملمملبّ٠ماظـمملغ ّ٨مإظبماِّرض..ّ٨طمملنمؼلؿضملّٓمظػملؽملّٖول مصّٓصضملّ٥مذظّ١ماظالذّ٨ءم
ظؿملؿّٓحّٕجمسػملّ٧ماظّٓرجمملت..مصّٕآهم«ربؼملّٓ»مصؾملّٕولمإظؿمل،ّ٥مظؿملكربهماِّولممبمملم
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حّٓث موػ ّ٦مؼّٕو ّٟموسػمل ّ٧معّٕأى موعلؼمل ّٝمع ّ٤مصمملحل ..ماظّٔي ممل مؼؽملؿصملّٕم
دورهمػّ٦ماآلخّٕمورحّ٢ماالثؽملمملنمبضملّٓعمملمدػملَّؼملمملمسؾملّٓتؿملؾملؼملمملمظذملذملم«ربؼملّٓ» ..م
اظّٔي مدؿملشملّٕ مسػملؿمل ّ٥مصسملّ٦ظ ّ٥مظؿملضملّ٦د مظػملشملمملب ّ٠ماظـمملغ ،ّ٨مومل مؼؽملؿصملّٕ ماظزملؾمملحم
طمملٌّٕة ماظلمملبعملهمل ..مظؿملؿغملّٕر معضمل ّ٥معممل محّٓث مع ّٝم«عبضملهمل» ،موظغملؽمل ّ٥مطمملن معؿفملػؾـبمملم
ظّٔظّ١موعؽملؿصملّٕه؛محؿّ٧مإغّ٥محؿملؽملؼملمملمذضملّٕمبؿملّٓمتعملرتبمعؽمل،ّ٥مأدّٕعمظؿملؼمللّ١مبؾملمملم
ظؿملسملّ٨ءمعزملؾمملحمؼبماٌؼملّٕمظريىمأعمملع ّ٥م«دمململ» مؼبماظغملظملّ٤موػّ٦مذمملحنملم
اظّ٦جّ٥مجمملحّٜماظضملؿملؽملنيموضّٓمػمملظومل مسؿملؽملمملهمحػملعملؿمملنمدّ٦داوان..م.وضّٓمػمملفم
جلّٓه موسب ّ٢موجؾمل ّ٥محؿ ّ٧مصمملر مِّذؾ ّ٥مبمملهلؿملغمل ّ٢ماظضملصملؼمل ..ّ٨م.صؾب ِضملّ٠م
«ربؼملّٓ»وتّٕك مؼّٓه موػّٕول مظػملؾملّٕوب ،موظغمل ّ٤مال مزبّٕج ..مصؿؾّٓمبل ماٌغملمملنم
ٌغملمملنمالمبمملبمظ..ّ٥مثّ٣مصّٕخمصؿملّ٥م«دمململ»ػّٔا:م"ظّ٤مطبّٕجؽملمملمأحّٓمعّ٤مػؽملممل،م
صالمهمملول،موإنماظؿّٖعوملؽبماظزملؼملوملمظّ٤مؼشملّ٦ظّ١مأذاغممل..م م
****
ي ماِّعّ٤ماٌّ٦حمبّٓمداخّ٢م
ذبؼملّ٦سهملمعّ٤ماٌّ٦زظملنيماىُّٓدمؼّٕتّٓونمزكب مب
شّٕصهملمالمبمملبمهلمملموالمغمملصّٔةموالمزبّٕج،مواإلضمملءةمتؿّٔبّٔب..مأعمملراتماهلػملّٝم
ربظملّ٦رة مسػمل ّ٧موجّ٦ػؾمل ّ٣معبؿملضملـبممل ..مذك ّٙمؼعمل ّٟمع ّ٤مبضملؿملّٓ مؼّٕتّٓي مطظملؽملـبمملم
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بارافزٍنَا
عؿؾملؿغملًمملموػ ّ٦مإظبماظضملصملمملممأضّٕب ،موظغملؽملّ٥مالمؼّٖالمضبؿظملّٜمبؾضملّٚمعّ٤مجلّٓه،م
وبضملّٚمعّ٤ماىػملّٓماظّٔيمؼطملشملّ٨مرأدّ٥موحػملعملؿنيمدّ٦داوؼّ٤محّ٦لمسؿملؽملؿمل..ّ٥م
وضّٓمادؿشملمملظوملمأدؽملمملغّ٥موسبػملوملموتّٓبؾومل..مؼعملّٟموؼؿقّٓثمبزملّ٦تمػمملدئم
واث :ّ٠م
"لا أدري إن كان الوقت كافيا لأن أقص عليكم حكايتي ..هل الوقت
مناسب أم غير ذلك..كل هذا لن يستطيع أن يصد كلاما انتقل من قلبي وفي
طر يقه إلى لساني لينطقه فتسمعونه أنتم.
أعمل في ذلك المشفى منذ عشر سنوات فقط!! ورغم أن المدة ليست كبيرة
جدا إلا أنني لم أعمل موظفا هنا أو طبيبا أو حتى مديرا أو حتى أنا أحدٌ من أفراد
الأمن استمر أكثر من عام ..فأكثر من استمر في عمله هو «عم محمد» ..بدأ العمل
كمدير أمن وهو شاب قوي البنية ،واستمر في عمله أربعة اعوام فقط ،وهو أكثر
من بقي حتى وافته المنية وقد شاب وتجعدت بشرته بعد تلك الأربعة التي قضاها
في مشفانا هنا ،أو قل مشفى الدولة هذا ..رغم أن الدولة نفسها لن تستطيع أن
تسلبنا إياها..
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بارافزٍنَا
أي منا ..إن نهاية المجرة لهم أقرب مما يحاولون فعله
فلن يفرط في سكننا هذا ٌّ
منذ عشرة أعوام.
كل منكم
ٌّ
لا أعلم هل الوقت سيكفيني لأ ْن أخبركم القصة كاملة قبل أن ينضم
إلى جيشي ..إلي ممل كتي."..

دؿملشملّٕماهلػملّٝمواظّٕسنملمسػملؿملؾملّ٣معّ٤مجّٓؼّٓ،موظغملؽملّ٥مطمملنمػلؿريؼمملمؼبمتػملّ١م
إٌّة؛ مصمملظغملّ٢مملمؼلؿعملّٕمؼبمعغملمملغّ٥مبّ٢مؼشملّٕضّ٦ن مايّ٦ائ ّٛمسػملؾملمملمتلظملّٕ مسّ٤م
بمملبمعمملمػؽملمملمأومػؽملمملكمأومؼؽملظملؿّّمزبّٕج معمملمعّ٤معغملمملنمحنيمرّٕضؾمل،ّ٣موظغملّ٤مالم
صمملئّٓة..مصؾملّ٣مػمملظغملّ٦نمالمربمملظهمل..م م
****
عؽملّٔمسمململبمواحّٓ ..م
طمملنمػّٔاماظغملؾملّ٢ماٌػملّ٣قب مبغملّ٢متظملزملؿملػملهملمعّ٤مأعّ٦رماٌلؿرملظملّ٧معؽملّٔمإغرملمملئؾملمملم
يني موضظملؾملممل مػّٔا ماظضملمملم معلؿؼملّٕـبا مؼب مسؼملػمل ّ٥مووزؿملظملؿ ّ٥مطؼملّٓؼّٕ مأع ّ٤مبّٓونم
أصّٕاد ،مصػمل ّ٣متؽملفّّ مأي معطملّٕؼمملت مؼب مأن موضمل ّ٢مذكزملـبممل مؼّ٦اص ّ٠مسػمل ّ٧مأنم
ؼضملؼملّ٢ممبغملمملنلبمعلغملّ٦نمحؿّ٧مظّ٦مطمملنمعّ٤مأجّ٢ماٌمملل ..م
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ممممز ّ٢مميمملرس مسمملدت ّ٥ماظيت ماسؿمملدػممل مؼب ماظلؽملني ماظلمملبعملهمل؛ مأن مصبّ٦بم
شّٕفماٌلؿرملظملّ٧موممّٕاتؾملمملطّ٢مؼّ٦ممظريى مأصّٓضمملءهمممّ٤معمملتّ٦امأومعّ٤مػؾبّ٣م
أحؿملمملءموظغملّ٤مبضملؿملّٓون،مصعملّٓماظؿّٖممعؽملّٔمزعّ٤مبضملؾملّٓػّ٣موملمؼؿظملّ٦مبهمبغملػملؼملهملمإظبم
أيمذك..ّٙموظغملؽملّ٥مطؿؾؾملمملمؼبمأجؽملّٓةموتّٕطؾملمملمؼبمبؿملؿ..ّ٥حؿ ّ٧مؼعملّٕأػمملمابؽملّ٥م
عّ٤مبضملّٓه..م م
وظغمل ّ٤مؼب متػمل ّ١ماظػملقصملهمل موػ ّ٦مصبّ٦ب ماٌلؿرملظمل ،ّ٨مطمملن م«سؼملّٕ» مابؽملّ٥م
ؼؾقىملمسّ٤مآداةمهغملُّّ٣ماًمملصهملمبمملظؿػملظملمملزم..ممصػملّ٣مصبّٓهمصمملضرتبمعّ٤ماظؿػملظملمملزم
ظؿملؿقغمل ّ٣مع ّ٤مأزراره ماٌّ٦جّ٦دة مؼب مذمملذؿ ّ٥مظؿملفّٓ مأجؽملّٓة مصطملرية مجبّ٦ارم
اظؿػملظملمملز..مؼؾّٓومأنمواظّٓهمغلؿملؾملمملماظؿملّ٦مموبّٓأمؼعملّٕأمعمملمبؾملمملموحمملجؾمملهمؼؿّٓاخالن؛م
دالظهملمسػملّ٧ماظطملّٕابهمل..مثّ٣ماضرملضملّٕمبمجلّٓهمخّ٦صًممل..م م
وبّٓأمؼضملّ٦د مإظبماظّ٦راءمحؿ ّ٧مرطّ٢مصؽملفمملغـبمملمعّ٤ماظعملؾملّ٦ةمطمملنمضّٓمأسّٓه،م
ظؿملؽمللغملنملمأرضـبممل..م م
****
ؼبماٌلؿرملظملّ٧مصففملةمؼلؿقؿملّ٢ماٌغملمملنمإظبمدفّ٤لبمدونمأبّ٦ابموالم
زبمملرج..مثّ٣مؼسملؿملّ٠موؼسملؿملّ٠محؿّ٧متؿّٓاخّ٢مضػملّ٦عماظّٕجّ٢ماظغملؾمل..ّ٢م
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وؼلعمل ّٛمأرضـبممل مث ّ٣مدبؿظمل ّ٨مجـؿ ّ٥موؼصملؾملّٕ معّٕتّٓؼـبممل مطظملؽملـبممل مأبؿمل ّٚمغمملصضملـبممل،م
وتّٕتل ّ٣متػمل ّ١ماهلمملالت محّ٦ل مسؿملؽملؿمل ..ّ٥موؼؾملؿمل ّٟمجلّٓه ..موؼصمل ّ٢مصبّ٦بم
اٌرملظمل ..ّ٧م
****
اإلضمملءةمالزاظوملمتؿّٔبّٔب..موػؽملمملمضممللماظّٕجّ٢مصمملحنملماظغملظمل:ّ٤م م
"لقد انتهيت من حديثي. ..عن «عم محمد» ..لقد جئتك لتعلموا الحقيقة
ول كنكم لن تنقلوها لأحد ..فقد عاش الرجل في عالم كم أربعين عاما ،وفي عالمنا
أربع سنوات فقط ..وعمر المشفى في عالم كم مائة عام ،وفي عالمنا عشر سنوات
فقط"..

صؿملكؿظملّ٨ماظّٕجّ٢موتؾّٓأماظطملّٕصهملمتسملؿملّ٠موتسملؿمل..ّ٠م ..م

متَّت
***
م
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شكز خاص
م
إظبمطّ٢مذكّٙمذطملّ٢ؽبمصّٕاشًمملمداخػملّ٨مؼّ٦عـبمملمعممل..م م
ثّ٣مضّٕرماالغلقمملبمظؿملرملطملّ٢مصّٕاشّ٥مشريه..م م
وطّ٢ماظرملغملّٕمٌّ٤مبعملّ٨ؽب ..م

م
م
م
م
م

-179-

بارافزٍنَا
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
-180-

بارافزٍنَا
م

الفًرس
م
إػّٓاءم....................................................................م 5م
إػّٓاءمخمملصم.............................................................م 7م
ععملّٓىبعهملم.....................................................................م 9م
اٌلؿؾزملّٕم...............................................................م 75م
أرؼّٓماالغؿعملمملمم...........................................................م 27م
اظشملػمللّ٣م.................................................................م 39م
اظشملػملل2ّ٣م................................................................م 49م
بمملراصّٕؼؽملؿملمملم 61................................................................م
اظغملؿمملبماحملصملّ٦رم......................................................م 69م
اغؿعملمملممأرواحم...........................................................م 87م
-181-

بارافزٍنَا
روحم.....................................................................م 93م
دمملحّٕةمإغّٓورم........................................................م 787م
جؽملؿملمبهملم.........................................................م 779م
سرملعملَؿؿبينم ِ
أضطملمملثم................................................................م 727م
غؿملغملؿّ٦صؿملػملؿملمملم.............................................................م 742م
ملمتغملّ٤محؿملمملة..........................................................م 753م
صمملحنملماظغملظملّ٤م.......................................................م 767م
م
م
م
م
م
م
-182-

بارافزٍنَا
م
م
ظػملؿّ٦اصّ٢معّٝماظغملمملتنمل :م
م
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