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ُّْْل مٚ دم داخع، إٔف ٓ يُ  جزءٌ  أمتْك أن يَتْعَ "

افًقدة إػ ادٚيض، وٓ إظٚدة ظَٚرب افًٚظٜ إػ 

مل حتدث ومل  تهقراتظـ رشؿ  افقراء، وأن يُػ  

د ب٘مُٚهنٚ أن حتدث، حتك وإن ـٕٚٝ ُتًًده، ٕهنٚ يً

تدمْٔل ظْدمٚ تْتٓل إػ ٓ صٔئ، أمتْك أن يقؿـ ذفؽ 

اجلزء ادقؽؾ دم ؿٌِل، أن افزمـ يًر بٚجتٚه واحد، 

 وإٔف ٓ صٔئ أصًٛ ظذ اإلًٕٚن مـ أن حيِؿ بامضٍ 

 ."وأن يًٍؾ ذفؽ دم ـؾ فِٜٔ ،فـ يًقد

 ِـل اجلـدٌ
 

 

دًا، وافْدوب ـظَقفْٚ حمدودة جقة اإلدراك دم ـؿ"

 هٌْٔٚ هل مٚ ُتٌْٕٗٚ بٚدًتٌَؾ، ؾحٔٚتْٚافتل أصٚبتْٚ وتُ 

 "ـذبٜ بٔد افزمـ فًٔٝ شقى

 املؤىف
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 .."شـٔامن"إػ  "برهـٚن"مـ 

حغ تَرأ هذه افرشٚفٜ شُٔقن ـؾ صٔئ ؿد حدث بٚفًٍؾ وبنُؾ ٓ 

، دم إصؾ احلََٜٔ صٔئ ؽريٛ، ٕهنٚ ؽر مقجقدةوشتًرف أن رجًٜ ؾٔف، 

واهٜٔ ومهٜٔ دم ًتىٔع ؾٓؿ وإدراك مًْك احلََٜٔ أوجدٕٚ حََٜٔ ٕوفُل 

مدى افًهقر حٚوفْٚ ومٚزفْٚ ٕحٚول ظَقفْٚ، حََٜٔ ٕحٌٓٚ وحتٌْٚ، وظذ 

إػ ، نٌْٓٚ حًٛ بٔئٚتْٚت ٚن ٕجًِٓأو ،ٚوصُِٓ ٜه احلََٔتِّٔع صقرة هذ

أن هذه  صٔئ شقى أن وصِْٚ إػ مرحِٜ مل ًٕد ؾٔٓٚ ؿٚدريـ ظذ تهديؼ أي

فٌٚز هذا مل يًد ب٘مُْٕٚٚ ؾٓؿ أيًد ب٘مُْٕٚٚ افساجع، وِؿ ؾ، ٜٔحََٔ ُذبٜاف

 .ادتٌر افًٚمل

ؾْحـ أصحٚب ضًٌٜٔ ، وربام افْٓٚيٜ، ـؾ صٔئ أوصؽ ظذ  افٌدءؾْٓٚ 

ـؾ هذا مـ أجؾ أن  ،ىقرٕجّع ادٚل وٌْٕل افٌالد، ٕخسع وُٕ  ،ًَدةبؼيٜ مُ 

 ..ـٕهؾ إػ مرتٌٜ ادَْذي

وّـ افزمٚين ف مـ أجؾ مُٕٚ وادَْذ هْٚ هق افذي يَتؾ مـ افٌؼ أـثر

 .افتل حهؾ ظِٔٓٚة ؾرصٜ احلٔٚ

ؾَتِْٚ فمخريـ بدأ ُمذ ـْٚ ٕىٍٜ، ؿٚتِْٚ حتك ربحْٚ ؾرصٜ فًٍِر ظز 

رة حمٔىْٚ هذا، فذا تٌدو بًض إصٔٚء افتل ًٍِٕٓٚ وـأهنٚ ئافزمـ وّـ دا

 .احلََٜٔ هل اخلر بذاتف مـ زاويٜ أخرىفُْٓٚ دم  ذات ضًٌٜٔ ذيرة،

إْٕٚ ٌٕدأ ؾٔام ٕيـ إٔف طالم فْْتَؾ إػ مٚ ٕيـ إٔف ٕقر، ثؿ ًٕقد إػ افيالم 

وهُذا دوافٔؽ، ؾٍل افيالم ٍَٕد إدارـْٚ فِقؿٝ، ودم افْقر ًٕتًٔد إدراك 

 .افقؿٝ فديْٚ
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افزمـ شُْرر ام دمْٚ دم حَِٜ ؾتوحٜٔ، افحيتٚج إػ احلرب هبذه  ٕٚوؾقز

 .إًٍْٔٚ دومًٚ ـام حدث بٚفوٌط مـ ؿٌؾ

ًٚ،  ،قنؾٖٕٝ وإٔٚ وهق وهل إًٕٕٚٔ واإلًٕٚين ٓ يتهػ بٚإلٕهٚف بتٚت

وفٔس فِْقر، ومٚ وجقدٕٚ دم افْقر إٓ ؾرصٜ زمْٜٔ ي ْٕتّل فِيالم إبدإْٕٚ 

 ..فًْقد بًد ذفؽ إػ مُْٕٚٚ افيالمل ًٕتٌِٓٚ ٕبًد حّد ممُـ

جًٔامت دوائر و، حَؾ ٓهنٚئل مـ افدوائر، ؾرصٜ ـٕٜٔٚمافز تْٚؾرص إهنٚ

 .ـتِتف ًىل فُؾ صٔئ حلّ صٌرة مـ افىٚؿٜ، جًٔامت ت

إْٕٚ افٔقم أؿرب إػ خِؼ ظٚمل جديد مـ دون زمـ، فْهٌح أبديغ، فُـ 

يٌَك ادقت هق افنُؾ افقحٔد افذي يتقؿػ ؾٔف افزمـ وّـ أجًٚدٕٚ 

فِحيٜ ؿد إتَِْٚ إػ مُٚن زمٚين جديد اجلٚمدة، بْٔام ُٕقن دم ٍٕس ا

 ..وهُذا

ومٚ يزود افزمـ بٚفىٚؿٜ هق ٕحـ بحرـتْٚ وتىقرٕٚ وؿتٚفْٚ وحروبْٚ، 

ْتٟ افىٚؿٜ فِزمـ، وافزمـ يّْح اجلًؿ احلرـٜ ُٕ. 

ًٚ أوٓد احلرـٜ وافزمـ  إْٕٚ نخهٔٚت ب ّْٕح هذا افُقن احلرـٜمً

حترير إًٍْٔٚ مـ افًٌقديٜ ًٕتىٔع فـ ـ ُ، فؾْٔٚ يهقؽٓٚ إمل وافرؽٌٜ

ظٚصٍٜ ادًرؾٜ بداخِْٚ، فـ ٕحهؾ ظذ  رُ ًًإبديٜ دنٚظرٕٚ مٚدامٝ تَ 

بًد يقم  ًٚ ، وهُذا يقمآؾسايض افًُْٜٔ أبدًا ٓ دم حٔٚتْٚ وٓ دم ممٚتْٚ

بقصِتْٚ،  وادًرؾٜشًٍْؾ مٚ جيٛ أن ًٍِٕف، ؾٕٚمل شٌَٔك شٍْٔتْٚ 

ادٚيض واحلٚرض  ـزء ٓ يتجزأ مْٕٕٚ ج ادًرؾٜوشٌَْك أهى هذه 

 .وادًتٌَؾ
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طْْٚ إْٔٚ إْٕٚ وّـ فًٌٜ ؿذرة فًٌٜ ٕيْٓٚ مَدشٜ، وؿّٜ ؿذارهتٚ تُّـ دم 

ًٚ إػ افٍردوس ادزظقم، فُـ افٍردوس ٓ يالئؿ ضًٌٔتْٚ افٌؼيٜ  ،شْهؾ يقم

 .ٚوبٖٕٕٚٔتْٚ تىقرٕأوٓد إٕٕٜٚٔ،  ؾْحـ

مـ إضٚر هذه  ـ ًٕتىٔع اهلرب يقمًٚ إْٕٚ أبْٚء فًٌٜ افىًٌٜٔ افتىقريٜ وف

افًٌِٜ، فذا شٌَْك ؿذريـ بَذارهتٚ، ٕيـ أن ؾًؾ اخلر هق افذي ًٍِٕف، 

 ًٚ  ..ًٚ وٓ ذ حََٔٔ وافؼ مـ يًٍِف أخرون، ؾْٓٚ ٓ خر حََٔٔ

 :وافًؤال افذي ظِْٔٚ أن ًٕأفف ًٍْٕٕٚ هق

 .فٔس دم أي ظٚم وفدٕٚ، بؾ مـ أي مُٚن أتْٔٚ

* *  ** * 
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 اىفصو األًه

 06003  اىعاً
 ٍّساُ أتسٌو/ -06اىرازٌخ0 

 41000 0اىصٍِ
 

، ودون شٚبؼ ظذ متـ افىٚئرة افٌُرة، ادًَِٜ بغ افًامء وإرض

رأد إػ اخلِػ  ٖشْدُت ؾ تًِؾ إػ جًدي صًقر بٚرد ؽريٛ، إٕذار،

 .مـ هذا اإلحًٚس مْتٍوًٚ  اؿنًرفُـ بدين ، مًسخًٔٚ 

، ه افِحيٜ افتل أمر هبٚ أن ؿد تُررت مًل شٚبًَٚ صًرُت وـٖن هذ

 ..ٓٚ ظذ متـ ضٚئرةؾٔرؽؿ أهنٚ ادرة إوػ دم حٔٚيت افتل أشٚؾر 

 مـ ؿٌؾ، ـٖن افهقر تتُرر بحذاؾرهٚ وـْٖٕل صٓدُت هذاصًرُت 

ٍٕس افرـٚب، افداخؾ، مـ دى أزيز حمرـٚهتٚ ، صافىٚئرة ظدٚ، فقن مَأمٚمل

 ...وهل تَدم يل افًهر ٕيراهتٚبتًٚمتٓٚ ووٍٕس ا، ؤٍٜادُ  ٍٕسو

دمٚؽل، إحًٚس ؽريٛ، واوح، داخؾ َوَمَض هذا اإلحًٚس ؾجٖة 

أظقد  ًٕٔتف وأن ـْٝ ؿدوـْٖٕل أظٔش منٓدًا فِّرة افثٕٜٚٔ، منٓدًا 

وـْٖٕل أظرف مٚ شٔحهؾ دؿٔؼ  حدٌس راؾؼ صًقري هذا  ثؿشتذـره، ٖؾ

 ...بًد ؿِٔؾ

ٖن هذه افِحيٜ تتُرر مًل ُـ صًقري باختٍك هذا افَقَمض، ف وؾجٖة

 .بَل ثٚبتًٚ دم تٍُري

* * * * * 
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 "افُقيٝ"حىٝ ضٚئرة اخلىقط اجلقيٜ افُقيتٜٔ دم مىٚر افًٚصّٜ 

 ."دمنؼ"ؿٚدمٜ مـ 

ينًر بًٌض احلزن واخلقف مًًٚ، إهنٚ ادرة  "برهـٚن"ظذ متْٓٚ ـٚن 

ًٚ ظـ افًّؾ  .إوػ افتل يٌٚدر ؾٔٓٚ وضْف بحث

ًٚ ظِٔف افًٍرأهنك درا ، ؾٚٔن شتف اجلٚمًٜٔ بتٍقق مِحقظ، وصٚر فزام

ودم بِده مل يًد أمٚمف شقى اإلفتحٚق بخدمٜ افًِؿ، وهذا افنٔئ افذي فـ 

 .يٌَِف بتٚتًٚ 

ـثرًا مٚ ؾُر أن خدمٜ افًِؿ دم بِده فًٔٝ شقى مؤًٜ فِقؿٝ، إهنٚ 

أن  ٚمًٜ وبدلتٖـؾ افًْقات افذهٌٜٔ مـ ظّره، ؾًٌد إٓتٓٚء مـ دراشٜ اجل

دم شقق  وتىقرهٚ يٌدأ تىٌٔؼ مٚ تًِّف ظًِّٔٚ وتُقيـ ذاتف وصخهٔتف

افًّؾ وادٓـ، ظِٔف أن يرتدي افزي افًًُري ويْىِؼ إػ مًتٌَؾ جمٓقل، 

، وحْٔٓٚ شٔساجع إػ اخلِػ ذاـرتف افًِّٜٔ وافًِّٜٔ قمًتٌَؾ ؿد يّح

 .افًِّلحتك بقوًف ادٚيل وافٍْز واجلًدي و

يُقن  مٚ ظٚدة ،"افُقيٝ"بتقؿٔٝ  ًٚظٜ تنر إػ افثٕٜٚٔ طٓراً ـٕٚٝ اف 

تِػ خي "افُقيٝ"اجلق مًتدًٓ دم مثؾ هذا افنٓر مـ افًْٜ، إٓ أن ضَس 

تتدؾؼ إػ جًده  بُؾ هذه احلرارةؾٔٓٚ  صًرادرة إوػ افتل  إهنٚظام ًٕرؾف، 

ِف إػ ؿٚظٜ احلٚؾِٜ افتل شتَ إػـ ُشِؿ افىٚئرة فٔهًد حٚل ٕزوفف م وإٍٔف

 .ختؿ اجلقازات

بوًٜ أمتٚر منٚهٚ مٚ بغ ُشِؿ افىٚئرة واحلٚؾِٜ ـٕٚٝ ـٍِٜٔ ب٘يوٚح 

 .رشٚفٜ احلّر افتل تًسي هذه افٌالد
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جًْٔٚت وأفقان بؼة بٚفرحالت افَٚدمٜ مـ بَٚع افًٚمل،  مزدحؿٌ  مىٚرٌ 

فًّٔؾ وشط حرارة ٓ تَؾ  جٚء دول اخلِٟٔ يًٚؾر إػأؽِٛ مـ خمتٍِٜ، 

، مَٚبؾ أجقر ظٚفٜٔ ٓ حيِؿ هبٚ دم بِده دم افيؾ اخلًّغ درجٜ مئقيٜ ظـ

 .بالد افٍْط وافنّسإهنٚ 

دظقة ظّؾ أن حيهؾ ظذ  "افُقيٝ"فَد اشتىٚع مـ خالل أحد أؿٚربف دم 

، وهل ادرة داخؾ افدوفٜجتريٌل وّـ إحدى ادجالت افًربٜٔ افتل تهدر 

ًٚ حٌٔبِده ٚافتل يٌٚدر هب إوػ افتل ظَدت مًف أمٚل ظذ  "صقؾٔٚ"ٌتف ، تٚرـ

 .ـ ووًف ادٚدي فُٔقن ؿٚدرًا ظذ خىٌتٓٚ بنُؾ رشّل مـ أهًِٓٚ  أن حُيَ 

ًٚ إٓ  مـ وهل ادرة إوػ افتل شٍٔٚرق هبٚ وافدتف افتل ٓ يًتىٔٛ ضًٚم

دم ادرحِٜ افثٕٚقيٜ، ؾتٚة رؿَٜٔ ومجِٜٔ  ىٚفٌٜاف "شّر"، وأختف ضٓٔٓٚ

، دم ادرحِٜ اإلظداديٜ اددفؾ ادنٚـس "بالل"ًٚئِٜ وصٌر افوهٚدئٜ، 

 .اجلْقن بٖفًٚب افٍٔديق وإفًٚب اإلفُسؤٕٜفدرجٜ وادتًِؼ 

طروف ؽٚموٜ، ومحِٝ دم هجرهؿ وافدهؿ ؿٌؾ ظدة شْقات موٝ 

ديل بٖي مًِقمٜ حقل افًٌٛ إم ظٌئ ومًٗوفٜٔ إهة ـٚماًل، راؾوٜ أن تُ 

فٍجٚئٜٔ، مدظٜٔ إٔف شٚؾر مع امرأة أخرى احلََٔل وراء مٌٚدرة إب ا

 .اختٚرهٚ فُّٔؾ مًٓٚ حٔٚتف

ًٚ فهٚؿٜ إمٚ  ظذ جقاز  "ادٗؿتٜ افٍٔزة"ن جتٚوز حٚجز افتٍتٔش واوً

ؿٚظٜ بٕٚتيٚره وّـ  ـٕٚقا ـثر أصدؿٚء وأؿربٚءشٍره، حتك إٌثؼ أمٚمف 

وة، رحٌقا بف بحٍٚمل يتقؿع ؿدوم ـؾ هٗٓء ٓشتٌَٚفف، ، اشتٌَٚل افؤقف

ًٚ وإىَِ افٍٚخرةشٔٚراهتؿ دم إحدى  ثؿ محِقه ، ؾْٓٚ فتْٚول افٌداءقا مجًٔ

ًٚ ُمرحٌغ يْتير إصدؿٚء ؿدوم أحد أصدؿٚئٓؿ أو أؿربٚئٓؿ فٔجتًّقا  شقي
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ًٚ، بٚفزائر ـل ٓ  وهذه مـ أمجؾ افًٚدات خيٚجلف صًقر آؽساب بتٚت

ٓجر افًٌٔدة وبالد وافتَٚفٔد افتل مٚزال افُثر حيٚؾظ ظِٔٓٚ دم بالد اد

 .افتٌرب افَٚشٜٔ

* * * * * 

مًٚمل دوفٜ افُقيٝ افهٌرة،  إػ أتًرُف  مع مرور ظدة أيٚم بدأُت 

 .صقارظٓٚ وضرق افقصقل إػ افدائري وادْٚضؼ ادًَّٜ بٕٚتيٚم وّْٓٚ

وست ؿٚدرًا ظذ افذهٚب  وّـ ؾسة جترئٌٜ، بدأت افًّؾ دم ادجِٜـام و

ًٚ بًد يقم، ـام وافت، وافًقدة فقحدي ًقد ظذ حرارة اجلق افتل ـٕٚٝ تزداد يقم

 .صٚر ب٘مُٚين افتجقل بغ ادْٚضؼ وزيٚرة ادُتٌٚت وادحٚل افتجٚريٜ

 ادْىَٜ افهْٚظٜٔ، أؽٚدر بْٚء ادجِٜ ٕحق إتٓٚء افًّؾ ؿٌؾ ـؾ مًٚءظْد 

، أصًد حٚؾِٜ محراء حديثٜ وبٔع ؿىع تٌديِٓٚ افًٔٚرات٘صالح اخلٚصٜ ب

 .رؿؿ ادْىَٜ ادتجف إفٔٓٚ حتّؾ

ٚحلٚؾالت هؿ أصحٚب افرواتٛ ادحدودة بأؽِٛ مـ يتَِْقن هْٚ 

اجلًْٔٚت  وافًٌٔىٜ، ـٚفًامفٜ اهلْديٜ واإلثٔقبٜٔ وافٌٌْالدينٜٔ، وبًض

ًٚ فؼاء  افًربٜٔ افذيـ مل حيٚفٍٓؿ احلظ ب٘جيٚد ظّؾ يقؾر هلؿ دخاًل مْٚشٌ

ْٚ مـ إمقر افًِٜٓ واُدٔنة افًٔٚرة، رؽؿ أن احلهقل ظذ افًٔٚرة ه

 .بنُؾ ـٌر

دم حهؾ ظِٔف ٘مُٚين ذاء شٔٚرة مـ خالل مٚ شٖؾَد ـٚن بـٚن أمٚ إٔٚ 

ؿٚمٜ شْقيٜ متِؽ إظّع، فُـ افؼط إول افذي ظّع جتٚوزه هق أن أ

 .ختقفْل ذاء شٔٚرة واشتئجٚر صَٜ صٌرة
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حمالت دارة إ بًض أؿربٚئل وأصدؿٚئلادْىَٜ افهْٚظٜٔ اشتىٚع  وّـ

ٜ بٚفًامفٜ ورائحٜ زيقت يورؽؿ أن ادْىَٜ مُتصْٚظٜٔ فتهِٔح افًٔٚرات، 

وازدحٚم افًٔٚرات ادتُقمٜ فِتهِٔح وافتل  وأصقات ادىٚرق ادحرـٚت

ؾٚدرح ، إٓ إْٔل ـْٝ أصًر بٚدتًٜ هْٚ، دم ادُٚن مـ حرارة اجلقتزيد 

ـٕٚٝ متْحْل دُٚن دم هذا ا هبٚ افْٚس مؾوافوحؽ وافًٍقيٜ افتل يتًٚ

ًٚ وـْٖٕل بغ أصدؿٚئل دم مديْتلصًقرًا   .ُمرحي

ًٚ  افًٔٚرات ادتنٚهبٜدم ٕهًد مجًًٔٚ ـْٚ بًد ؽٔٚب افنّس بدؿٚئؼ   تَريٌ

 .افًنٚء وًٕقد إػ افنَؼ افًُْٜٔ افهٌرة إلظداد ضًٚم

ًٚ بًد يقم  حٚل ادزيد مـ افنٌٚب أصحٚب اد ظذست أتًرف يقم

مـ بغ إصخٚص افذيـ ومـ جًْٔٚت خمتٍِٜ، وـٚن  إخرى افهْٚظٜٔ

تًرؾٝ ظِٔٓؿ وازدادت رابىٜ افهداؿٜ بْْٔٚ رجؾ مخًْٔل اشّف 

ـقٕف ؿٚدم  "اإليراين شِٔامن"ُْك دم افًقق افهْٚظل بٚشؿ ويُ  ،"شـٔامن"

حرف افالم ؾَط، وهق  "شِٔامن"، و"شـٔامن"، ؾام بغ اشؿ مـ إيران

 .ْىؼ بغ افٌِٜ افٍٚرشٜٔ وافًربٜٔاف افٍٚرق افذي صُؾ اختالَف 

رجؾ ضٔٛ بنُؾ ٓ يقصػ، ـريؿ وصٚحٛ خِؼ  "شـٔامن"

افَرى احلدوديٜ دم مديْٜ  ىحدإمـ  ، ومًَط رأشفودظٚبٜ، أصقفف ؾٚرشٜٔ

 .يتُِؿ افًربٜٔ وافٍٚرشٜٔ بىالؿٜو اإليرإٜٔ، "جٔالن"

ًٚ بًد يقم، وصٚرت مقاؤع احلديٞ  تزداد ؿقةبدأت ظالؿتل بف  يقم

 .أـثر وأـثر متًٜ بْْٔٚ تزداد

فٔدظقين  "شـٔامن"وبًد وصقيل إػ ادْىَٜ افهْٚظٜٔ، يٖيت ـؾ يقم 

ظّؾ أن أؿربٚئل فدهيؿ  بحجٜفؼب افنٚي دم حمِف ادالصؼ دحؾ أؿربٚئل، 
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ـٌرة بٔع ؿىع افتٌديؾ فًِٔٚرات ًِّف مَتك ظذ أمٚ هق ؾـثر ومتقاصؾ، 

افٌىٚريٚت أو ف فًٌٔٓؿ زبٚئْدم إتيٚر  راغفديف افُثر مـ وؿٝ افٍ، واحلجؿ

 .افَىع افُٓربٚئٜٔ

هق اجلِقس ؾام يًٍِف صٚؿٜ ـٌٚؿل ادٓـ افهْٚظٜٔ،  مل تُـ "شـٔامن" مْٜٓ

ؾُٚن ينٌؾ ، "افُقيٝ"ف افَٚدمغ مـ أؽِٛ مدن دم ادحؾ وإتيٚر زبٚئْ

صٌرة خٚصٜ إٔف إٔنٖ مُتٌٜ  وؿتف بٚفَراءة أو بدظقة إصدؿٚء فؼب افنٚي،

ًٚ  احلجؿ دم زاويٜ حمِف افًربٜٔ واإلُِٕٔزيٜ  افُتٛ ؾٔٓٚ افًديد مـواوً

ًٚ وافٍٚرشٜٔ، و ًٚ افتل أوٚؾٝ فُِّٚن مجًٚٓ ؾْٔ  .ممٔزاً وذوؿ

 دم   "شـٔامن" بام أن أؽِٛ أصحٚب ادٓـ هْٚ مْنٌِقن بٚفًّؾ، وجَد 

صٓٚدة ْل أمحؾ خٚصٜ حغ ظرف إٔ ،مًفافهديؼ ادٍوؾ فتّؤٜ افقؿٝ 

 ُٞ افتل تتُِؿ ظـ بًض افًِقم  جٚمًٜٔ وأحٛ افَراءة، وتًتٓقيْل إحٚدي

 .خٚصٜ إدبٜٔ وافدئْٜ وافتٚرخئٜ

ظالؿٜ افهداؿٜ افتل تنُِٝ بْٔل وبْٔف رؽؿ ؾٚرق افًّر افٌُر ـٕٚٝ 

صٚدق ادنٚظر ـٚن ٍٕز، فُْف دم احلََٜٔ  مـاشتٌربتٓٚ  إحدى إمقر افتل

ـؾ مـ يَٚبِف يىّئـ فف، ـام أن احلديٞ مًف  فِدرجٜ افتل جتًؾ ًٚ وبًٔى

 .ٜدم حديثف جٚظالً احلقار أـثر متً ُٕٚت مجِِٜٔؼ مٚ خي اً ممتع ومًؾ، وـثر

هل الؿٜ افهداؿٜ افتل تنُِٝ بْٔل وبْٔف رؽؿ ؾٚرق افًّر دم احلََٜٔ ظ

ًٚ افتل   .مًتٌَالً  شتٌر حٔٚيت ـِٔ

َرب مْل وؿد بٚف "اإليراين شـٔامن"جيِس وبًد وصقيل  ـؾ يقم

احلٔٚة واحلٛ واإلرادة ٌدأ حيدثْل ظـ أحي ـقبغ مـ افنٚي، يٌتًؿ وي

بُؾ هذه إمقر، إذ إٔف ِاًم ـٚن مُ وافتىقر وافتُْقفقجٔٚ وافديـ وافًٔٚشٜ، 
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يًرف مـ اإلشالم وادًٔحٜٔ وافٔٓقديٜ إمقر افُثرة، وئًّٓٚ افديٕٜٚ 

واهلْدوشٜٔ وضٌَٚهتٚ، وـذفؽ  افزرادصتٜٔويًرف افُثر ظـ  اإلبراهّٜٔٔ،

، هذه افديٕٚٚت إفٔٓٚافًٔخ وادذاهٛ افتل تتنًٛ ديٕٜٚ افٌقذيٜ و

 .وإشٚضر افتل إٌثَٝ ظْٓٚ

* * * * * 

ًٚ، هديٜ ئذات يقم تىقر احلديٞ بْٔل وبْٔف إػ أن ؿرر إهدائل صٔ ًٚ ؽريٌ

 .متْٔٝ فق رؾوتٓٚ ومل أؿٌِٓٚ

ؿٚل يل بًد أن أوٚف أوراق افًْْع  ؾٖثْٚء حديثْٚ ظـ افٍالشٍٜ اإلؽريؼ

 إػ افنٚي:

إذًا إٔٝ تٗمـ أن افٍالشٍٜ اإلؽريؼ ـٕٚقا شٌٚؿغ دم ووع ٕيريٚت  

أن إرض ـرة أول مـ اـتنػ مّٜٓ حقل هذا افُقن، وهؿ 

مًتديرة وأن احلرـٜ بغ افنّس وإرض هل حرـٜ أهِِٔجٜٔ ؿٌؾ 

 .ضطٓقر افديٕٚٚت اإلبراهّٜٔٔ ؤٍٕٓٚ فُرويٜ إر

أن افٍالشٍٜ اإلؽريؼ وصِقا إػ حدود ظِّٜٔ ٓ  ًٕؿ، إٔٚ مٗمـ 

هق مـ بْك مُتٌٜ  "بىِّٔقس إول"ًتٓٚن هبٚ، وٓ ًْٕك أن يُ 

آشُْدريٜ افتل ـٕٚٝ متٍقؿٜ ومتَدمٜ دم ظِقم افٍوٚء وافُقن 

وأن ادٌؼيـ ادًٔحٔغ حغ دخِقهٚ أحرؿقهٚ وحرـٜ افُقاـٛ، 

، ؾٌروا مـ ظِقم تِؽ ٌوٛ افرّب تُ مدظغ أن ـؾ هذه افًِقم 

تٛ احلٌَٜ بنُؾ خٚضئ خٚصٜ  ـُ افنّس ٕيريٚت حرـٜ حقل مٚ 

 .إرضصُؾ وحرـٜ وافَّر و
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آآه جٔد، وهؾ ترى أن اإلبراهّٜٔٔ ـديـ أخذت مـ افزرادصتٜٔ  

 ؟افديـ افتقحٔدي إول افذي طٓر دم بالد ؾٚرس

 .بنُؾ مٍهؾ دم احلََٜٔ ٓ أظرف، ـقين مل اضِع ظذ افزرادصتٜٔ 

 ؿٚم مـ مُٕٚف واجتف ٕحق ثالجٜ صٌرة دم زاويٜ حمِف وشٖفْل:

 هؾ إٔٝ جٚئع؟؟ 

 .ٓ، فَد تْٚوفٝ ضًٚمل ؿٌؾ ؿِٔؾ 

 اخلس، وبدأ يِتّٓٓٚ وهق يَقل: أوراق محؾ صحًْٚ ؾٔف ؿىع مـ

 هؾ تًرف مٚ هق أظيؿ جقع دم احلٔٚة؟ 

 ابتًّٝ وؿِٝ فف:

  ًٚ  .بًٍؾ افًٚدات وافديٕٚٚت ربام اجلْس، ـقْٕٚ صًقب مٌُقتٜ جًْٔ

ًٚ أصٌف بْيريٚت افٍالشٍٜ:  وحؽ وحُٜ صٚخٌٜ وؿٚل ـالم

إن أظيؿ جقع دم هذه احلٔٚة فٔس فِجْس أو افىًٚم أو ادٚل أو  

دم ـؾ يقم،  ذفؽ ـِف افْجٚح أو احلٛ أو إمٚن، إْٕٚ ٕحهؾ ظذ

 .ورؽؿ ذفؽ ٕنًر إْٔٚ مٚزفْٚ متًىنغ إلصٌٚع جقع أظيؿ وأـز

 د بٚدقاؾَٜ رؽؿ إْٔل مل أظرف ؿهده بٚفوٌط، ؾتٚبع يَقل:حرـٝ رأ

ينٌؾ بٚفْٚ مجًًٔٚ،  إن أظّؼ َٕىٜ إحًٚس بٚجلقع دم احلٔٚة هق فنر  

وافُؾ يردده بىريَٜ ٓواظٜٔ، ؾٖٕٝ مثاًل وفربام دم يقم مـ إيٚم ؿِٝ 

فًٍْؽ، فق يًقد افزمـ يب إػ تٚريخ ـذا وـذا فًٍِٝ ـذا وـذا، 

 أفٔس ـذفؽ؟

 ـالمف وأجٌٝ بٚدقاؾَٜ ؿٚئاًل:مـ ٍٕز  دموحُٝ 
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افًقدة  إذًا إٔٝ تيـ أن اجلقع احلََٔل افذي يٌحٞ اإلًٕٚن ظْف هق 

 .دم افزمـ إػ افقراء

ٓ فٔس افًقدة دم افزمـ إػ افقراء، بؾ افًٔىرة ظذ افزمـ وافتَْؾ  

ًٚ وظقدة  .ؾٔف ذهٚب

يًدو أن يُقن ظدت ووحُٝ جمددًا، ؾٖٕٚ أظِؿ أن هذا افُالم ٓ 

ًٚ وؾرؤًٚ ؽر ؿٚبؾ فِتحَٔؼ أو افتهديؼ ًٚ، ورؽؿ حمٚوٓت ظِامء  ؾًٍِٔ بتٚت

إٓ أن  ،افٍٔزيٚء دًرؾٜ ـْٔقٕٜ افزمـ وادُٚن أو افقفقج وافًٍر ظز افزمـ

 .مجٔع حمٚوٓهتؿ ؾنِٝ، هُذا ظرؾٝ، أو هُذا ـْٝ أطـ

 ظٚد وأـّؾ:

 .ٓٚافزمـ يٚ صديَل هق اجلقهرة افتل يٌحثقن ظْ 

 مـ هؿ؟ 

 .َْذون، أو هُذا أشّٔٓؿادُ  

 ن؟وومـ هؿ هٗٓء ادَْذ 

ٓؿ ؾإهنؿ ادًٔىرون ظذ واؿًْٚ وتىقرٕٚ ومجٔع ظِقمْٚ، ورؽؿ ذفؽ  

خيٍقن ظْٚ افُثر مـ احلَٚئؼ، ؾُؾ هذه آخساظٚت افتل صًْٓٚ 

، واحلٔٚة افتل افٌؼ مردهٚ أهنؿ ظرؾقا أصٔٚء جديدة دم ظِؿ افزمـ

ٜ رؿَٜٔ مـ إحداث تٌىل حََٜٔ أظّؼ، ؾٚحلََٜٔ ًٕرؾٓٚ هل ضٌَ

ًٚ أن حيهؾ  .هل ـؾ مٚ حهؾ، وفٔس ـؾ مٚ ـٚن متقؿً

صّقخ أبراج شٚر بوع خىقات إػ مدخؾ ادحؾ، وٕير متٖماًل 

 افُقيٝ بُراهتٚ افزرؿٚء افًٚفٜٔ وؿٚل:
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، إير إػ رمقز افْٓوٜ وآرتَٚء، مـ بْك هذه "برهـٚن"إير يٚ  

بٚفيورة ًٍٕف افذي صٔد وصّؿ هق اج وادًٚمل افكوح وإبر

 دم افًراق، برج بٚبؾ واحلدائؼ ادًَِٜبْك إهرامٚت دم مك، و

 .افتل مٚزافٝ ثٚبتٜ ؿقيٜ إػ يقمْٚ هذا وافَالع واحلهقن

طْْٝ أن ـالمف حيّؾ دم ضٔٚتف بًض افًخريٜ وادرح، ؾوحُٝ 

 بهقت مًّقع وؿِٝ فف:

وا ٚت افٌْٚء ويىقؾقن هبٚ بغ إزمٚن فرإذًا تيـ أهنؿ ينؿقن خمىى 

 .ـ يدؾع هلؿ أـثرم

 إسار وجديٜ:ٕيرات ؾٔٓٚ ظٚد وٕير إيل 

ٚ وإٔٝ ٓ تتُٓؿ أو هتزأ هبذا افُالم، إهنؿ ادَْذون، وإٔ، برهـٚن 

 .مْٓؿ

ثؿ ؿِٝ فف  واوح،ٍٕٚجرت بٚفوحؽ بنُؾ مل امتٚفؽ ٍٕز، ؾ

 متًٚئاًل:

دئ مـ روظؽ، مَْذ مٚذا؟ مٚذا تَقل يٚ رجؾ!!، ه "شـٔامن" 

 مٚ هذا افُالم؟، هؾ إٔٝ مٗمـ بام تَقل؟ ..ومًٚؾر مٚذا؟

ًٚ ؾام هيّْٚ مـ ـؾ هذا احلديٞ  ..؟!!وحتك إن ـٚن ـالمؽ صحٔح

مـ ادًتٌَؾ أو ادٚيض ؾٕٚمر ٓ هيّْل ـقين ٓ  ًٚ ؾٖٕٚ إن ـْٝ ؿٚدم

 .ٗثر ذفؽ ظّع أبداً ، وبام إْٔل ٓ أتذـر ؾِـ يأتذـر

اخلس مـ يده، ثؿ تْٓد ؿِٔالً فُّٔؾ حديثف وؿد أوراق  صحـ ووع

:ًٚ  بدت ظِٔف مًٚمل اجلديٜ واحلزن مً
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ـٚن فديْٚ شٔؾ متقاصؾ مـ افًالمٚت افتل  ،مْذ أن وفدٕٚ إٔٚ وإٔٝ 

تنر إػ ظٚمل آخر داخؾ إًٍْٔٚ، أمل يًٌؼ أن إتٚبتؽ افدهنٜ دم حليٜ 

أو تنًر وـٖن  وـٖٕؽ تًرف هذه افِحيٜ مًًٌَٚ  صًرَت حٔٞ  ،مٚ

 .؟؟!!حليٜ مٚ تتُرر مًؽ

افذي  إخر ؽ اإلحًٚسفتذـرت ظذ افٍقر ذ ؛حغ ٕىؼ مجِتف هذه

صًرت وـٖن تِؽ افِحيٜ افىٚئرة، حْٔٓٚ  أثْٚء رحِتل دمَوَمض دم دمٚؽل 

ًٚ، تُررت بحذاؾرهٚ، فُـ ، هُذا يل ًروفمافًٌٛ  ؿد تُررت مًل شٚبَ

 افٍقر: ظرؾٝ أو هُذا ـْٝ أطـ، ؾٖجٌتف ظذ

صديَل، ـالمؽ هذا صحٔح، ـِْٚ ينًر أحًٕٔٚٚ  "شـٔامن" 

ينًر ؾٔٓٚ وـٖٕف يًرف هذه افِحيٜ  ، وموٚتؽريٌٜبقموٚت 

ًٚ، وهل تًّكمُ  ًٌَ  ًٚ  "دي جٚؾق"، أو "بقهؿ شٌؼ افرؤيٜ" ظِّٔ

حًٛ مٚ ؾنهٚ ب، و"د مـ ؿٌؾقهِ ُص "افُِّٜ افٍرًٕٜٔ افتل تًْل 

 دنٓد مٚ أهع مـ افًغ غْٔافًِامء ؾٓل بًٌٛ تًجٔؾ إحدى افً

  ...إفْٔٚ بْٖٕٚ رأيْٚ هذا ادقؿػ مـ ؿٌؾإخرى، ؾُٔخٔؾ 

وهؿ "حقل طٚهرة تًٍري ؽر افقاوح أصاًل ؿٚضًْل ؿٌؾ أن أـّؾ 

 ؽريٌٜ:جّؾ وأخذ يتحدث ب "شٌؼ افرؤيٜ

أخىٚء افزمـ افذي يًر مـ حقفْٚ، ثٌرة بًٔىٜ ى حدإ ٚإهن، ٓ  

فتجقل ـٍٔام تنٚء، وهذه إخىٚء افزمْٜٔ ب٘مُٕٚؽ افقفقج ؾٔٓٚ وا

ل تٖيت دائاًم دم ضريَْٚ، وٌٍٕؾ ظْٓٚ ْٕٕٚ ٕيـ ًد وٓ حُت إصٚرات ٓ تُ 

مًْٝ افسـٔز أ، وفق أهنٚ ٓ تنُؾ رشٚفٜ حََٜٔٔ أو رشٚفٜ واوحٜ
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، ؾٓؾ افتٌْٗ افذي يْتٚبؽ أثْٚء هذا هذه افثٌرة شتتٌْٖ بٖصٔٚء أـثردم 

 .؟؟أيوًٚ ؤيٜ افقمٔض هق وهؿ شٌؼ افر

 ،ٌديًٚ مـ ابتًٚمتل إْٔل ٓ أصدق مثؾ هذه إصٔٚءابتًّٝ فف جمددًا مُ 

 ي ًٕٔنف، ؾَِٝ فف:ذخٚصٜ دم زمـ افًِقم وافتُْقفقجٔٚ اف

مٚ تتحدث بف فٔس شقى ؾرؤٚت حتتّؾ افتهديؼ مجٔع ُـ ف 

ًٚ، وٓ يقجد إثٌٚت حََٔل ظذ صحتٓٚ وافتُذيٛ  .مً

ضرح هذا ادقوقع، إذ بدا إٔف مٓتؿ فٌِٚيٜ مل يٌر مـ جديتف وحزٕف دم 

 .مٚ شٔتُِؿ بف ٓحًَٚ بند مٚ يًرف حقل افزمـ أو 

ًٚ حقل  مًؽ حؼ،   هق اؾسايض "وهؿ شٌؼ افرؤيٜ"وـالمؽ أيو

 .ومل يتؿ إثٌٚتف إػ أن

 .إذًا ٓ يُّْْٚ آشتّرار بٚحلديٞ ظـ ؾرؤٚت ٓ حتّؾ أي دفٔؾ 

 ابتًؿ بًخريٜ وؿٚل:

 يًدو بف إٔف ٓ تًتىٔع أن تىِؼ ظذ مٚ أحتدُث  هذامـ مُٕٚؽ  

هٌح ٕيريٜ، أمٚ إٔٚ ومـ مُٚين هذا يتىقر ويوٓ يُّـ أن  ؾرؤٜ،

يُِّقن افتَٔٝ بًدد ـٌر مـ إصخٚص افذيـ أشتىٔع افَقل إْٕل 

ؿقة روحٜٔ، ويًتىًٔقن تذـر حٔقات أخرى بُؾ دؿٜ، أو صٚهدوا 

روا إػ أبًد مـ أجًٚدهؿ ـٚئْٚت ٕقرإٜٔ وحتدثقا إفٔٓٚ، أو شٚؾ

أؿربٚئٓؿ ادقتك، وهذه فًٔٝ مٌٚفٌٜ وإٕام هل  عادٚديٜ، أو يتحدثقن م

ادجتًّٚت افتل ًٕٔنٓٚ وظذ  صٓٚدات مـ اشتىالظٚت ظٚمٜ دم مجٔع

زمْتٓؿ، وأظرف مٚ هق أظّؼ أاختالف مًتَداهتؿ وديٕٚٚهتؿ وحتك 
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 واؿع ْٓٚك أصخٚص يَقمقن برحالت هيٜ حََٜٔٔ إػؾمـ ذفؽ، 

 .أمٚم افًٚمٜ مٍْهؾ ظـ افزمـ، وفُـ مـ افهًٛ أن يًسؾقا بذفؽ

 ُٝ ًٜ  ارتنٍ ٚوًٓ مـ افنٚي وابتًّٝ جلديتف ادٍرضٜ وؿِٝ فف حُم  رصٍ

 هتدئٜ تقتره:

  ًٚ مٚ ربام يقجد مثؾ هذه إمقر دم حٔٚتْٚ، وفُـ ختٔؾ أن صخه

داث ؟ شتتٌر أححْٔٓٚ ب٘مُٕٚف ظٌقر افزمـ ـام تَقل، مٚذا شٔحهؾ

، اؾسض أن أحدهؿ شٚؾر إػ افزمـ هٚئِٜ دم حٔٚتْٚ، أٓ تًتَد ذفؽ؟

ادٚيض ومْع زواج أمف مـ أبٔف، وهذا بٚفيورة شّْٔع وجقده دم 

 مًٚدفٜ مًتحِٜٔ احلؾ، أفٔس ـذفؽ؟ إهنٚادًتٌَؾ، 

ٌرؽرة ب ٚدًتأن ظْٔٔف  رؾع رأشف وتٖمؾ زاويٜ خٚويٜ فِحيٚت، صًرُت 

 ؿٚل بّنٚظر صٚدؿٜ: ثؿ دمقظف ادخٍٜٔ،مـ 

 .ٓ أحد ب٘مُٕٚف ظٌقر افزمـ وتٌٔر إحداث 

حرـٝ رأد بٚدقاؾَٜ، وظدت ٓرتنٚف افنٚي فًِف يٌر جمرى هذا 

 احلديٞ افذي ٓ يٌدو أن هنٚيتف شًٔدة، فُْف تٚبع ـالمف بٖداء ؾًٍِل بحٝ:

افزمـ هق اهلل، هق ادٚء احلََٔل دم هذا افقجقد، هق رحٔؼ مَدس،  

ًٚ ظـ خٍٚيٚ إصٔٚء ادَدشٜ، واإلٕ وًٍٚء  إًْٕٚٚن بىًٌف يٌحٞ دوم

، صدؿْل ٓ يُّـ إُٕٚر أمٚم ادًرؾٜ، وافتقق دًرؾٜ خٍٚيٚ افزمـ

تِّٔحٚت افزمـ فْٚ، ؾرجٍٜ مـ صٔئ ؽر متقؿع تٖه إتٌٚهل، ودائاًم 

ًٚ يٗدي يب إػ مٚوراء افتٍُر أو افنًقر أو  أرى أن بغ يدي خٔى

 .افًٍؾ
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هنك مجِتف إخرة صًرت بًٌض اخلقف مـ حٚفتف افًٍْٜٔ، إذ بدا أحغ 

ًٚ ظـ حََٜٔ  "اإليراين شـٔامن"يل أن  يٌقص دم ـؾ يقم بٖظامق ؾُره بٚحث

 ..ومهٜٔ حقل افزمـ، ويتخٔؾ إٔف يًرف مٚٓ ًٕرؾف، ويٗمـ بذفؽ

يًر بٍُره ٕحق  "شـٔامن"مجِتف إخرة ـٕٚٝ ـّٗذ واوح أن 

 .اجلْقن

 افًٚظٜ بٔدي، ـٕٚٝ تنر إػ افًٚبًٜ مًٚء وهق مقظد ٕيرت إػ

ًٚ رؽٌتل دم ادٌٚدرة:  افًقدة إػ افنَٜ افهٌرة، تْٓدت ؿِٔالً مٌدي

تٌٚفغ دم ؿٓر ٓ وأن ظع افًقدة صديَل، فُـ ؿٌؾ ذفؽ أريد مْؽ أ 

منٚظرك فنٔئ ٓ يًتحؼ مْؽ ـؾ هذا افٍٔض مـ افتٍُر، ؾٖٕٝ 

افٌٚحثغ دم جمٚل افزمـ وافقؿٝ، إمر ٓ  فًٝ ظٚمل ؾٔزيٚء، أو أحد

 .حٔٚتؽ وؾؼ مٚ هل ظِٔف يًتحؼ صدؿْل، ظّش 

، حغ ٕيرت إػ ظْٔٔف ـٕٚٝ افدمقع تًٔؾ ظذ وجْتٔف بنُؾ واوح

 ...وحرؿٜ ـٚن يٌُل بهدقفَد 

 إٔٝ تٌُل؟؟؟أ، شـٔامن 

افدمقع تّْٓر بٚتٝ ثؿ أخذ يْحٛ ـٕٚضٍٚل وحرك رأشف بٚدقاؾَٜ، 

 وهق يَقل:

، ؾٖٕٚ حََٜٔ أـز مْلشٚحمْل يٚ صديَل، فُـ مٚ أظرؾف ومٚ أؿٚشٔف صٔئ  

إػ ادُٚن افذي  ،أمتْك وأرجق دم ـؾ يقم فق يرجع يب افزمـ إػ افقراء

 .ٓ خمرج مْٓٚٓ تتقؿػ، و ه افدائرة افتلأشتىٔع ؾٔف إيَٚف هذ

 ووًٝ يدي ظذ ـتٍف وؿِٝ فف بٌِٜ صٚرمٜ:
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إٔٝ تًرف أن افًقدة إػ افقراء  ؟ًٍْؽ، دٚذا تًٍؾ هذا ب"شـٔامن" 

، إٓ ورضوريًٚ حلٔٚتؽه مٓاًم رتٌٔ صٔئ مًتحٔؾ، ومٓام ـٚن مٚ تتّْك

، وظقدتْٚ فتٌٔر إمقر ادٚيض مـوبٚت  أن إمر ؿد حدث

إن بَٔٝ تتحدث ظـ مثؾ هذه إمقر شتهٚب صدؿْل مًتحِٜٔ، 

 .بٚجلْقن

ًٚ مـ ؿقتف، وظٚد إػ اخلِػ، ث  ؿ ؿٚل بهقت مْخٍض:اشتجّع بًو

 .وأمتْك أن تًٚظدين ؾٔف ،مْؽفدي ضِٛ  

ًٚ بًض ادرح وافوحؽ ظذ احلقار: ًٚ، مؤٍ  ابتًّٝ فف مقاؾَ

  ًٚ ، أي مًٚظدة إٔٚ ؿٚدر ظِٔٓٚ شٖفٌٔٓٚ فؽ، فُـ ٓ بُؾ هورضًٌ

 !.شٚؾر ظز افزمـيل تَؾ 

 وحؽ وحُٜ ظٍقيٜ ثؿ ؿٚل:

ًٚ إػ إيران، وأظتذر  ، ومٚ بذفؽ ـقين مل أخزك إٔٚ شٖشٚؾر ؽدًا صٌٚح

 .أريده مْؽ هق أن تٌَؾ مْل هديٜ بًٔىٜ

:ًٚ ًٚ، ؾٖومٖت فف بٚدقاؾَٜ وٚحُ  ـٚن ضٌِف ؽريٌ

 أفػ ضِٛ مثؾ هذا افىِٛ، وفُـ دٚذا ؿررت افًٍر ؾجٖة؟ 

دم احلََٜٔ إٔٚ أشٚؾر مثؾ هذه إيٚم مـ ـؾ ظٚم إػ بِديت افهٌرة  

 .ل دم افًّؾذيُحؾ مُٚين هْٚ ـ٘جٚزة شْقيٜ، وشٔ

ثؿ اجتف إػ صْدوق مًدين صٌر مقوقع بجٕٚٛ افثالجٜ دم زاويٜ حمِف، 

ًٚ وؿدمف يل ًٚ ؿامصٔ  .ؾتحف وأخرج مْف ـًٔ

وأن حتٚؾظ ظِٔٓٚ بُؾ ؿقتؽ،  ،أن تٌَؾ مْل هذه اهلديٜ مْؽ أرجق 

 .فؽ ؾٓل
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 ٕيرت إػ مٚ دم يده وؿِٝ بتًجٛ:

 هذا؟ مٚ 

ب٘مُٕٚؽ افَقل إهنٚ افًْخٜ وًٕخٜ ورؿٜٔ فُتٚب مٓؿ فٌِٚيٜ، إهنٚ  

 .افقحٔدة ادتٌَٜٔ دم هذا افًٚمل

ؾتحٝ افُٔس افَامر ؾتٌغ إٔف ـتٚب ؿديؿ أوراؿف ـرتقٕٜٔ صٍراء 

ؿديّٜ، ويٌدو إٔف أصٌف بُتٚب تٚرخيل أو خمىقضٜ ؿديّٜ، وبغ ـؾ ورؿٜ مـ 

 .أوراؿف افًُّٜٔ تؿ ووع أوراق بٔوٚء ظِٔٓٚ ـتٚبٚت بخط افٔد

 ؟هذا افُتٚب مٚ 

 تْٓد ؿِٔاًل وأوٚف ابتًٚمٜ ظذ وجٓف:

دم احلََٜٔ ٓ أظرف، إٕف ـتٚب ؿديؿ فٌِٚيٜ، ومـ خالل بًض ؾّٓل  

ديٕٜٚ افزرادصتٜٔ، خذهٚ هل افدٍرداتف أتقؿع إٔف ًٕخٜ ٕٚدرة مـ ظِقم 

 .فؽ

ًٜ شـٔامنٕيرت بتًجٛ إػ   إٔف ٓ يتكف بقظل أو إدراك ، وبدا يل حََٔ

 .ـٚمؾ

إن ـٕٚٝ بٚفًٍؾ ًٕخٜ ورؿٜٔ  ؟!ٚمؾ وظٔؽ، هؾ إٔٝ بُشـٔامن 

ديٕٜٚ افزرادصتٜٔ، وؿديّٜ ـؾ هذا افَدم، ب٘مُٕٚؽ بًٔٓٚ، أو ِٕٚدرة ف

 .ووًٓٚ دم أحد ادتٚحػ، ٓ أن هتدهيٚ يل

 بتٖمؾ ثؿ ؿٚل:ٕير إيل وتْٓد بًّؼ، 

بؾ ظـ ظِقم  ًٕخٜ ورؿٜٔ ٓ تتحدث ظـ افديٕٜٚ افزرادصتٜٔ،إهنٚ  

هذا افُتٚب رؽؿ إدراـل افًٌٔط دٚهٔتف  بفافزرادصتٜٔ، ومٚ يتحدث 
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إٓ أن افًِؿ افٔقم ٓ يهدؿف، هذا مـ جٕٚٛ، أمٚ دٚذا أهدهيٚ إفٔؽ 

 .ظدم اإلجٚبٜ ؾٚظذرين ظـ؛ إٔٝ بٚفتحديد

ؽريٌٜ وظٍقيٜ، وأصٌف بّنحٜٔ تراجٔديٜ، متُِْل  شـٔامنـٕٚٝ ـِامت 

 ِٝ فف:اخلقف فِحيٜ، ؾقوًٝ ادخىقضٜ ظذ افىٚوفٜ بُؾ هدوء وؿ

 .أظتذر، فـ أؿٌؾ هذه اهلديٜ 

 ٕير إيل ٕيرات حٚدة وؿٚل:

أرجقك خذهٚ، ظِْٔٚ ادٌٚدرة، وٓ أريد أن يراهٚ أو يًرف ظْٓٚ أي  

 .صخص

 ظدت وٕيرت إػ ظْٔٔف بجديٜ:

 .؟ودٚذا ـؾ هذه افساجٔديٚ واحلزن دم ـالمؽ ،أخزين دٚذا إٔٚ 

 وؿٚل: وًٓٚ بغ يديو، ثؿ محؾ ادخىقضٜ، وضٖضٖ رأشف

أحيهٚ فؽ، ؾٖرجقك خذهٚ ٕهنٚ هل فؽ، إٔٝ مـ ضِٛ مْل أن  

 .مُِؽ

دخؾ دوامٜ مـ اجلْقن، أو إٔف شٔخزين إٔف شٚؾر  شـٔامنصًرت هْٚ أن 

وظٚد فَٔقل يل أصٔٚء إٔٚ ؿِتٓٚ فف دم ادًتٌَؾ، ؾٚبتًّٝ هبدوء  ،ظز افزمـ

 وؿِٝ فف:

ًٚ ش  ظزت افزمـ خذهٚ، وفُـ ٓ تَؾ يل إهنٚ مُِل، وإٔؽ آحًْ

 ..وأحيهتٚ يل مـ ادًتٌَؾ أو ادٚيض، أو خالف ذفؽ

وحُٜ ؽريٌٜ ؾٔٓٚ صٔئ مـ افتٓديد، ووع يده ظذ  شـٔامنوحؽ 

 ـتٍل وؿٚل بُؾ جديٜ:
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 .شٖٔيت يقم وتًرف احلََٜٔ 

محِٝ افُتٚب بُؾ ؿدشٜٔ وهدوء، وصُرتف ظذ هديتف افثّْٜٔ هذه، 

مٓسئٜ بنُؾ واوح، ؾتحٝ  حٚوفٝ تهٍح أوراؿف افًُّٜٔ، فُْٓٚ ـٕٚٝ

ًٚ ـٌرًا بخىف  "شـٔامن"افقرؿٜ إوػ افتل ترمجٓٚ  بخط يده، وجدت ظْقإ

ظٌٚرة أصٌف  "حغ تًَطهْٚ "ؽر افقاوح، ـٚن مُتقبًٚ ظِٔٓٚ ظٌٚرة 

 .رديءبٚفًْقان، مُتقبٜ بخط 

، دم احلََٜٔ صًرت بًٌض آرتٔٚح ٓؿتْٚئل مثؾ هذه ادخىقضٜ

يٌٜ ـٕٚٝ مرشقمٜ ظذ أول صٍحٜ مْٓٚ مع ٕجؿ أزرق ؾرشقمٚت دائريٜ ؽر

ًٚ، هؾ ؽريٛ دم ادْتهػ،  فُـ شٗآً واحدًا ـٚن جيًؾ تٍُري موىرب

 صٚدق بُالمف هذا أم إٔف جمْقن؟ "شـٔامن"

* * * * * 
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* * * * * 
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د مـ ؿٌؾ( قهِ دجيٚؾق، ـِّٜ ؾرًٕٜٔ تًْل )ُص "

ضِؼ وئًّٓٚ بًض افًِامء بـ)وهؿ شٌؼ افرؤيٜ(، أ

هذا ادهىِح افًٚمل )إمٔؾ بقيرك( دم ـتٚبف مًتٌَؾ 

 ظِؿ افٍْس، ويًَّٓٚ ظِامء افٍْس إػ ثالثٜ إٔقاع:

 ًٚ ًٚ مٚ تؿ  -)مٚ تؿ رؤيتف شٚبَ مٚ تؿ  -افنًقر بف شٚبَ

)ًٚ  زيٚرتف شٚبَ

)دجيٚؾق( صًقر ينًر بف افٍرد بٖٕف رأى أو ظٚش 

ر ادقؿػ احلٚرض مـ ؿٌؾ، ويالزم هذه افيٚهرة صًق

بٚدًرؾٜ ادًٌَٜ وصًقر بٚفرهٌٜ وافٌرابٜ، أو مٚ شامه 

ظٚمل افٍْس )ؾرويد( بٕٚمر اخلٚرق فِىًٌٜٔ، ؾٍل 

بًض احلٚٓت وأثْٚء حٚفٜ )وهؿ شٌؼ افرؤيٜ( ينًر 

افنخص بٖٕف بدأ يتٌْٖ بام شٔحدث أمٚمف دم افدؿٚئؼ 

افَِِٜٔ افَٚدمٜ، وتتحَؼ ٌٕقءتف، وهق إمر افذي إػ 

 .تًٍرًا واوحًٚ  فف افًِامء أن مل جيد

* * * * * 
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 شـٔامن"ؾٔف  "برهـٚن"صٚهد  ٚن ذفؽ هق افٔقم إخر افذيــ

إفٔف أيوًٚ، ؾٍل صٌٔحٜ  ؾٔف قم إخر افذي حتدثـ، وـٚن افٔ"اإليراين

إػ  "راينـاإلي شـٔامن"قم افتٚيل، وبدون أي اتهٚل بغ آثْغ شٚؾر ـافٔ

 .احلدوديٜ "جٔالن"ديْٜ أضراف مظذ  ؿريتف افهٌرة

ؾض أوراق بًد مرور ظدة أيٚم ظذ افَِٚء إخر بغ افهديَغ تؿ ر

ٕشٌٚب شٔٚشٜٔ تتًِؼ بًالؿٚت افدول  ،دم افُقيٝ "برهـٚن"ٜ ؿٌقل إؿٚم

ؾ ظـ رؾض أي ل وافًّؾَد أظِْٝ وزارة صٗون افًامافًربٜٔ ؾٔام بْٔٓٚ، 

 ..بغ افٌِديـ صٌف مَْىًٜ إؿٚمٜ جديدة ٕي مقاضـ شقري، وبٚتٝ افًالؿٜ

يًقد و ءه،وأؿربٚءه أصدؿٚأن يقدع شٌٔاًل شقى  "برهـٚن"ام ـٚن أمٚم ؾ

أو ، "ادَدس شـٔامن"أذيٚل اخلٌٜٔ حٚماًل ـتٚب ف جمددًا، جٚرًا مًإػ دمنؼ 

شامه، رؽؿ إٔف مل يَرأه ومل يَرأ افسمجٜ ذات اخلط افًٔئ افتل خىٓٚ أهُذا 

ًٚ أهنٚ ترمجٜ فًٌض  بٔده "اإليراين شـٔامن" ظذ بًض إوراق افٌٔوٚء مدظٔ

بغ ٓمًٜ جديدة أوراق ادُتقبٜ ظذ ترمجتف  داشًٚ ادٍردات مـ افُتٚب، 

 .أوراق افُتٚب افًُّٜٔ افهٍراء افَديّٜ

* * * * * 

غ ادْزل واجلٚمًٜ يرـض ب "برهـٚن"بًد وصقفف إػ دمنؼ راح 

ؿف حمٚوًٓ متديد تٖجِٔف افدراد ـل ٓ أورا مالً ٚوصًٌٜ افتجْٔد اإلفزامل، ح

 .افًًُريٜ خدمٜ ُيًٚق إػ

فٔحهؾ ظذ تٖجٔؾ ٕيٚمل ـٚن ٓ بد فف مـ أن ُيًجؾ ًٍٕف بغ ضالب 

 .افدراشٚت افًِٔٚ دم جٚمًتف ؿًؿ أداب
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حيتٚج فِّزيد مـ افقؿٝ دم حٔٚتف  فهق ٓ يْقي إـامل تًِّٔف افًٚيل، فُْ

شٍره  ًُٔٔد مـ خاللؾظّؾ خٚرج افٌالد،  اددٕٜٔ فًِف حيهؾ ظذ ؾرصٜ

أن ظقدتف خٚصٜ  "صقؾٔٚ"ترتٔٛ حٔٚتف، وتثٌٔٝ خىقبتف مـ حٌٌٔتف 

 ؿد ووًٝ ظالؿتف افًٚضٍٜٔ دم زاويٜ ؿٚشٜٔ "افُقيٝ"بٖذيٚل اخلٌٜٔ مـ 

 .، ومٚ ـٚن حيتٚجف هق بًض افقؿٝ ؾَطخىرة

* * * * * 
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 متٌش /ٌٌىٌٍ -  00اىرازٌخ0 
 06002 0اىصٍِ

 

ت رٕغ جقايل ـٚن ظٌٚرة ظـ أؽْٜٔ رومًٕٜٚٔ اخسهتٚ إٔٚ صق

حغ ٕتهؾ تْٚ قآوووًٓٚ ـؾ واحد مْٚ ـٌّْٜ تٌْٔف جل ،"صقؾٔٚ"و

ًٌوْٚ افًٌض ؾَط، فُـ هذه ادرة صًرت أن إؽْٜٔ ؽريٌٜ وهل تهدح ب

، ٓٚمـ جقايل، رؽؿ إْٔل أشًّٓٚ دم افٔقم ظدة مرات مع ـؾ اتهٚل يردين مْ

 .، أو هُذا طْْٝتهٚهلٚ هذه ادرة أصًرين بًٌض افٌرابٜرٕغ إٌّٜ أن إٓ 

 مـ بًٔد: احلٚدؾتحٝ اهلٚتػ، ظذ افٍقر جٚء صقهتٚ 

 ـٍٔؽ؟ ..صٌٚح اخلر 

 ..أهاًل حٌٌٔتل 

  َٝ  ٕٚئاًم؟؟!! مٚزف

ٓ اشتَٔيٝ بٚـرًا افٔقم، ـْٝ إٔقي افذهٚب إػ اجلٚمًٜ دَٚبِٜ  

 .بًض إصدؿٚء، فُْْل أجِٝ ادقوقع

إذا ـٚن ب٘مُٕٚؽ افَدوم إػ اجلٚمًٜ تًٚل، هْٚك أمر مٓؿ أريد  ..ٓ 

 .أن ٕتحدث بف

صًرت وظرؾٝ ظذ افٍقر أهنٚ شتَٚبِْل افٔقم فتوًْل حتٝ إمر 

مْىؼ افٍتٚة افتل تَع بغ ٕٚريـ، حٌٓٚ مـ جٜٓ، وؿىٚر افًْقشٜ  مـافقاؿع 

هلٚ وتًَِل جٔدًا رؽؿ حٌل  "صقؾٔٚ"وجمتًّٓٚ مـ جٜٓ ثٕٜٚٔ، وإٔٚ أظرف 

بًٔدًا ظـ  إمقر بَّٔٚس ادْىؼ وافًَؾ بنُؾ ـٌر نزِ هبٚ، إٓ أهنٚ تَ 
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ريد إهنٚء افًالؿٜ بنُؾ ومـ ضريَٜ ـالمٓٚ هذه ادرة ظرؾٝ أهنٚ تُ افًٚضٍٜ، 

 .مٚء وجٓٓٚهبٚ ، وبهقرة حتٍظ ـع

ؾًٌد وصقيل إػ حديَٜ هذه افٍتٚة، ام تقؿًتف مـ مل خيٛ طْل أبدًا ب

ب٘دارة احلقار  بدأْت  ؿٌؾ دخقفْٚ إػ ادَٓك، ٞ ِٕتَل ظذ افدواماجلٚمًٜ حٔ

ًٚ متّْىَٜ بُٝ وصَٓٝ بام ؾٔف افٍُٚيٜ ، بًٌٚرات خذٓين هلٚ ؾًٍِٔ

بْْٔٚ، ؾٓذا مـ  عبنُؾ ـوإهنٚء افًالؿٜ يورة فتقصِْل إػ تزير واوح ب

 .مهِحٜ افىرؾغ حًٛ ؿقهلٚ

ًٚ ظّع  إٓ إْٔل ؿررت دم إيٚم افَٚدمٜ رؽؿ مًرؾتل أن إمر شُٔقن ؿٚشٔ

ظٚئِٜ  أهنٚ اشتٌَِٝ وبىريؼ افهدؾٜ، خٚصٜ حغ ظرؾٝ ٓحًَٚ مقاجٓتف، 

 ٍٛ إهنٚء أن تٍٚحتْل بّقوقع  ؿٌؾ ، ـٚن ذفؽفِزواج تَدم هلٚدم مْزهلؿ خٚض

 افنٚب ؾرصٜ ظٚئِٜ وأهنٚ وأهِٓٚ ؿد ضٌِقا مـؾٔام بْْٔٚ،  فًالؿٜ افًٚضٍٜٔا

 .فِتٍُر ؿهرة

ًٚ ؿ ٓمجًٔ خٚصٜ أن أمٓٚ  ،افَٚدم اجلديد افنٚبمقاؾَغ ظذ  ـٕٚقاوّْ

افتل تًرف بًالؿتْٚ، دظّتٓٚ بنُؾ ـٌر فتتزوجف، متٌجحٜ أن ادًتٌَؾ 

 .أمٚمل ؽر واوح

 وجًِٓٚ ،ًْٔٚهنٚافٌدء ب مّٜٓ شٓؾ بنُؾ ـٌرهبذا إمر مًرؾتل 

ٔٚة افًٌٔىٜ افدراشٜ واجلٚمًٜ واحل ، مٚيضاجلّٔؾ مـ ادٚيض ؿٚشٜٔذـرى 

 .واجلِّٜٔ

ـؾ ظالؿٚت احلٛ مٌْٜٔ ظذ افذاـرة وافذـريٚت، ومٚ ـْٝ بحٚجتف 

حََٜٔ هق حمٚوفٜ إفٌٚء هذه افذـريٚت، فُـ إمر فٔس هبذه افًٓقفٜ 

ُأؿٌّؾ  أحًٕٔٚٚ  ، ؾُْٕٝقظًٚ مٚ خٚصٜ أن ظالؿتْٚ وصِٝ إػ مرحِٜ متَدمٜ
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أوّٓٚ حغ صدري صٍٚهٓٚ بنٌػ، أصًر بْٓدهيٚ ادتحجريـ يًَٕٚٚن 

مُٚن  وّـأو أحد ادهٚظد بَقة، ظدة ثقاٍن ؿِِٜٔ دم احلديَٜ مًًٚء أو دم 

ـٚؾٜٔ ـٕٚٝ ـِٓٚ بدايٜ إشدال شتٚر افِٔؾ، صٚرع ميِؿ  داخؾزٍو ْم

مع حٌٌٔتل يل افُثر مـ تقازن ادنٚظر  يٌِلمجٔؾ إلمدادي بنًقر جْز 

 .إن صح افتًٌر

ًٚ َِٚء داؾئافافتَٔٝ هبٚ، ـٚن  دواح بٔقم "افُقيٝ"ؿٌؾ شٍري إػ 

فٌِٚيٜ، حتدثْٚ ـثرًا وتٌٚدفْٚ ظٌٚرات افٌزل بَقة، بُٝ بحرؿٜ ؿقيٜ فقداظل، 

 ْٝ ًٚ ـٌرًا  أمًُ يدي وصدت ظِٔٓٚ، أمٚفٝ رأشٓٚ ظذ ـتٍل، ؿٚفٝ ـالم

 .ظـ احلٛ وادقت وافَِٚء وافقؾٚء وافهدق وافثَٜ

 ،رة، وؿٍٝ ؿٌٚفتلؾٚرغ مـ ادٚصٌف وٕحـ ًٕر ظذ رصٔػ حْٔٓٚ 

، ـٕٚٝ "ؿٌِْل أن وبَقة" ؛بجرأة مل أشٌَٓٚ مـ ؿٌؾ إيّل وؿٚفٝ ٕيرْت 

بًٍْٓٚ، صًرُت حْٔٓٚ بٖفؼ ؽريٛ دم  ذفؽ ادرة إوػ افتل تىِٛ

أـثر إثٚرة وأـثر مجًٚٓ، افىِٛ مـ ادرأة يُقن إمر ٌدأ منٚظري، ؾحغ ي

تِػ ظـ حمٚوٓت افرجؾ ضٌِٓٚ بٌَِٜ مْل بحد ذاتف ٕنقة مًتًرة ختـٚن 

 .افٌٌٜٔ فِقصقل إػ مٌتٌٚه

حقيل وبِّح افٌك ؿٌِتٓٚ، ظرؾٝ أهنٚ مًتًرة بَقة، وبام أن  ٕيرُت 

فدي ؾرصٜ ذهٌٜٔ ـٚن ، أربٍع وظؼيـ شٚظٜمقظد شٍري بًد أؿؾ مـ 

 .ئِؼ بحٌْٚ ؿٌؾ افًٍرافذي قداع افقداظٓٚ ف

ُٝ اتهٚفغ اثْغ خالل  ذ صَٜ صٌٚبٜٔ احلهقل ظ مع أصدؿٚئل اشتىً

ِٕتَل ؾٔٓٚ، وٕتحدث بنُؾ حّر، وهل ادرة إوػ  ؾٚرؽٜ فٌوع شٚظٚت

 .فقحدٕٚ هقؾٔٚافتل شٖختع ب
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بُؾ هدوء اصسيْٚ ؽداءٕٚ مـ مىًؿ ؿريٛ واجتْٓٚ إػ افنَٜ افهٌرة، 

وبًد تْٚوفْٚ فِىًٚم تالمًْٚ بنُؾ حّر وّـ ـْٔقٕٜ جًْٜٔ ؽرائزيٜ رائًٜ، 

 .مًًٚ  ادٚء وافْٚرزج ـٚن افَِٚء أصٌف بتام

ًٚ تتاموج ـٕٚٝ  ظذ جًدي بنٌػ ادرة إوػ افتل أراهٚ ظٚريٜ متٚم

افىري افٌض إبٔض  ، جًدهٚـًٍْٜٔ وشط ظٚصٍٜ بحريٜ ظٚتٜٔ

ادّنقق ذو افتٍٚصٔؾ وإٓحْٚءات افدؿَٜٔ ـٚن أشرًا فْٚري ادتَدة، وافتل 

 ..بًد مقجٜ اإلظهٚر تِؽ مجٔؾدوء إتٓٝ هب

إتٓٝ ظالؿتْٚ إػ ؽر رجًٜ، ومٚ بَل  وبًد ـؾ هذا افدؾؼ أن

 .ـذفؽ وظّع إفٌٚؤهٚ إػ ؽر رجًٜبحقزيت هق ذاـرة وذـريٚت، 

* * * * * 
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احلٔٚة اخلٍٜٔ، ؾْحـ إػ أبًٚد فًٌٜ ُتدخِْٚ فًٌٜ اجلًد 

 ًٚ ٕتجٚهؾ ّٕقذج و، افٍٚين وِؾ حُّٜ جًدُٕٕٚ دوم

ؾٍٓقاتْٚ تنر دائاًم إػ  ،بداخِْٚ ثٚيلوادروحٜٔ افٔٚة احل

ّٕط حٔٚتْٚ ادتٌر، هلذا حيتٚج ـؾ واحد مْٚ ٕن يدرك 

إٔف ئًش وّـ فًٌٜ اخلٔٚرات، وهل ٍٕس اخلٔٚرات 

ًٚ دم ـؾ إزمْٜ وإمُْٜ، ؾٌَدر مٚ يٌدو ظٚدْٚ  فْٚ مجًٔ

ًٚ إٓ أن أحدًا مل يًتىع إثٌٚت إٔف حََٔل، ادٚدي مُ  ًَْ

 .ىٜ وًٍْٚأو إٔف احلََٜٔ، وهذه َٕ

 املؤىف

* * * * * 
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إػ دمنؼ، ومتُْف مـ تٖجٔؾ مقظد شقؿف إػ  "برهـٚن"بًد ظقدة 

ترتٔٛ بًض ؿرر إظٚدة  ،"صقؾٔٚ"خدمٜ افًِؿ، وؾًخ خىقبتف مـ حٌٌٔتف 

، ؾَد بدا "افُقيٝ"جٚء هبٚ مـ  حٚجٔٚتف ادسوـٜ دم حٌَٜٔ جِديٜ صٌرة

، وؿراره أن ف أن حمٚوفٜ شٍره جمددًا خٚرج افٌِد حتتٚج فقؿٝ فٔس بٚفَهرف

جالت رائد واديًقد فًِّؾ بنُؾ حّر دم افُتٚبٜ وافتدؿٔؼ مع بًض اجل

 ادحِٜٔ دم مديْتف ؿرار صٚئٛ، ؾٓق بحٚجٜ افُثر مـ ادهٚريػ افنخهٜٔ

 .دم افقؿٝ احلٚيل

ـٚن افُتٚب افٌريٛ  إصٔٚء افتل أخرجٓٚ مـ حٌَٔتف تِؽمـ بغ 

ابتًؿ ابتًٚمٜ ى ادخىقضٜ ، حغ رأ"راينـاإلي شـٔامن"افذي أهداه فف 

وأحٚديثف ادّتًٜ وافرائًٜ،  "شـٔامن"ظريوٜ واوحٜ، ؾَد تذـر صديَف 

وتذـر ؽرابٜ افٔقم إخر ؿٌؾ شٍره إػ إيران وـٔػ ـٚن موىربًٚ 

 .حْٔٓٚ ويتحدث ظـ افزمـ وافًقدة واحلٔٚة بًٍٍِٜ مل تًجٌف

ـٕٚٝ بٚفًٌْٜ فف أحد إصٔٚء ادّٔزة واجلِّٜٔ افتل  "شـٔامن"ظالؿتف بـ

 ."افُقيٝ"ؿٚبِٓٚ دم دوفٜ 

محؾ ادخىقضٜ بُؾ هدوء واجتف إػ ضٚوفتف، ووًٓٚ برؾؼ وؿٌؾ أن 

ًٚ أ أخرج مْٓٚ ؿٍٚزاً ، يٍتحٓٚ، اجتف إػ خزإتف افهٌرة أصٌف بٔض مىٚضٔ

 .ؿٌؾ إجراء افًِّٔٚت ٚءإضٌافتل يرتدهيٚ  بٚفٍَٚزات
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 .خىقضٜ وأخذ يَِٛ أوراؿٓٚ افهٍراء افًُّٜٔ، ويتاميزهٚ بدؿٜاد ؾتح

خمىقضٚت ورشقمٚت ؿديّٜ، ـِامت ؽر مٍٓقمٜ، ؾال هل بتِؽ 

َريٌٜ إػ  بٕٚحرف افافهْٜٔٔ أو اهلْديٜ، وٓإحرف افُِامت افتل تنٌف 

 .افَديّٜ أو افًزيٜافًربٜٔ أو افٍٚرشٜٔ أو افُرديٜ أو حتك أرامٜٔ 

ؿِٛ افهٍحٚت افهٍراء افًُّٜٔ، ـٕٚٝ ظٌٚرة ظـ خمىقضٜ ؽريٌٜ 

رشقمٜ مافُِامت وؽريٌٜ افتقزع، وـِٓٚ مُتقبٜ وافرشقمٚت وؽريٌٜ 

 .بنُؾ دائري

ًٚ إػ  "شـٔامن"حدى إوراق افٌٔوٚء افتل أوٚؾٓٚ إأمًؽ  ٓحَ

فُْف افقاوح، ؽر ف افًريب هٚ بخىاحدإظذ تٌف ادخىقضٜ، وؿرأ مٚ ـ

 :اشتىٚع ؾٓؿ مجِٜ واحدة، تٖمِٓٚ وشٖل ًٍٕف

، وفُـ، مٚ ؟ترمجٜ بًض هذه ادسادؾٚتمـ  شـٔامنهؾ بٚفًٍؾ ٕجح "

إهنٚ فًٔٝ فٌٜ مًروؾٜ وٓ فٌٜ ؿديّٜ، إهنٚ  ؟،هل افٌِٜ افتل ترجؿ مْٓٚ

 ."أصٌف برشقمٚت وصٍٔرات ورمقز ؽريٌٜ تنُؾ مجاًل مًْٜٔ

 جمددًا وؿرأ ذفؽ بهقت مًّقع: شـٔامن أظٚد افْير إػ مٚ ـتٌف

)حوقرك افٌٚمض افَٚبع دم ـؾ جزء مـ افقؿٝ، يٌّر 

حٔٚتؽ، إٕؽ ـتٚب افّن افذي يْتير مـ يٍتحف، وحغ 

تٍتحف شتًٔش صدق مٌدأ احلََٜٔ افقاحدة، ؾٚفزمـ 

 .شُٔنػ فؽ ًٍٕف وهه دون ظْٚء أو ـٍٚح(

تٛ ظدة مرات فًِف يٍٓ "برهـٚن"ظٚد  ـُ ًٚ موـرر مٚ  ـ هذه ؿ صٔئ

 .مْٓٚ احلََٔل، فُْف مل يٍٓؿ ادٌزى افًٌٚرة
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مٚ ينٌف افزهرة  أوزهرة رشّٜ فؿِٛ افهٍحٜ افتٚفٜٔ، ـٕٚٝ ظٌٚرة ظـ 

أمٚ ادًٚؾٜ افهٍحٜ افهٍراء افَديّٜ،  ـٚمؾ افًريوٜ افٌريٌٜ ادرشقمٜ ظذ

تٌٝ ضالشؿ ورمقز وـِام ـُ ت افٍٚرؽٜ ادسوـٜ حتٝ افزهرة ومٚ حقهلٚ ؾَد 

 .ؽريٌٜ

بًض افرمقز بٚتٝ ؽر واوحٜ بًٌٛ مرور مئٚت وربام آٓف افًْغ 

 .ٔٓٚظِ

أن احلز افذي اشتُخدم دم افُتٚبٜ ـٖٕف دم حٔقان ممزوج مع بدا فف فُـ 

، ؾخالل دراشتف اجلٚمًٜٔ تًرف ظذ افىرق افًجٌٜٔ افتل مٚدة ؽريٌٜ

فًْغ مـ اشتخدمٓٚ افَدمٚء دم ـتٚبٜ خمىقضٚت ورؿٜٔ تًٔش ٔٓف ا

صٌّٜٔ ٕٕقاع حمددة  مع مقاد ادٍسشٜ خالل مزج دمٚء بًض احلٔقإٚت

ًٚ فِحهقل ظذ حز ممٔزمـ إصجٚر، حٔٞ   .ُتهْع يدوي

، "مُزة يدويٜ"وؿػ مـ مُٕٚف واجتف إػ خزإتف افهٌرة، أخرج 

ًٚ  مْٓٚ ادخىقضٜ، فُْف مل يٍٓؿ متٖمالً وأخذ يَرهبٚ  ظٚد وؿِٛ ، صٔئ

بخط يده ؽر  "شـٔامن"جد صٍحٜ بٔوٚء جديدة ـتٌٓٚ افهٍحٚت ؾق

تٛ  ـُ ًٚ، حٚول أن يَرأ مٚ  بهقت ؾٔٓٚ مرددًا افُِامت افقاوح أيو

 مًّقع:

)خٔٚر افزمـ افقحٔد هق َٕىٜ بغ افْقر وافيالم، ؾ٘ذا 

آمْٝ بف شتًرف أن افقؿٝ دم أبًٚد خٍٜٔ بغ حٔٚتْٚ، 

ؾتحف وحٔٚتؽ تًتحؼ افٌحٞ، اؾتحف شٚظٜ شّٔر دهر، ا

ًٚ شتّر شٚظٜ(  .دهرًا شّٔر ؿرن اؾتحف ؿرٕ
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ظٌٚرتف إخرة حتك إٍجر دم افوحؽ، صًر  "برهـٚن"ن أهنك إمٚ 

أظٚدهٚ  ، ثؿوـٖٕف يَرأ إحدى حُٚيٚ أفػ فِٜٔ وفِٜٔ، أؽِؼ ادخىقضٜ هبدوء

إػ ـًٔٓٚ افَامر، وووًٓٚ ؾقق اخلزإٜ اخلنٌٜٔ دم ؽرؾتف بغ إصٔٚء افتل 

مّٜٓ فٔتؿ اشتخدامٓٚ وترؿٔتٓٚ إػ ودهٚ، ؾال هل رضوريٜ يَػ افزمـ ظْ

 .وؽر مّٜٓ حتك يتؿ إتالؾٓٚ ٜتٚؾٓداخؾ اخلزإٜ، وٓ هل 

* * * * * 
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ٕحـ ًٕٔش دم ظٚمل حمُقمغ ؾٔف بدؿٚت افًٚظٜ، 

 حمُقمغ ؾٔف بًجـ افقؿٝ مـ أصٌر اخلاليٚ إػ

ادجرات وافُقاـٛ، ـؾ هذا خيوع إليَٚع  أـز

ثٚبٝ وافدائؿ، ؾْحـ ـٚفًٌٔد بغ افقؿٝ، افزمـ اف

وافقؿٝ دم ـؾ مُٚن حقفْٚ، مْتيؿ وجيري دم اجتٚه 

 .واحد

 إسحاق ٌٍّذِ
عامل فٍصٌاء ًزٌاضٍاخ، 

صاغ قاٌُّ اجلرب ًقاٌُّ 
 .احلسمح ًاىصٍِ

* * * * * 
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 سثرَرب / أٌيٌه - 04اىرازٌخ0 
 002000 اىصٍِ

 

صقؾٜ بنُؾ ؾْل هُت حٚدم افَدمغ ظذ أرض حجريٜ صٌِٜ مر

متَـ، ـْٝ أصًر بزودة احلجر افذي يالمس ؿدمّل، ـٚن افيالم دامًًٚ إٓ 

ٕٚريٜ  صًِٜ مـ اً صٚدر مـ وقء أمٚمل، وؿٍٝ وتٖمِٝ افوقء افثٚبٝ، ـٚن

بٔد صخص يَػ ظذ شقر حجري وخؿ وظٍٚل، ـٚن افنخص يٌدو وـٖٕف 

ًٚ ويًٚراً  ـٖٕف يىِٛ مْل ، يْير بٚجتٚهل وحيرك افنًِٜ افتل بٔده ئّْ

، ٕحقهاإلهاع بٚجتٚهف، وهذا مٚ ؾًِتف بٚفوٌط، أخذت أرـض مٓروًٓ 

 .ـْٝ ـِام اؿسبٝ أـثر مـ اجلدار احلجري طٓر يل ـؿ هق مرتٍع

ًٚ ويًٚرًا، ـٚن شقرًا ظٚفًٔٚ ٓ بدايٜ فف أو ، إػ اجلدار وصِٝ ٕيرت ئّْ

نًِٜ، ظرؾتف ظذ ٕيرت إػ حٚمؾ افهنٚيٜ وـٖٕف يًَؿ إرض إػ مُٕٚغ، 

، وفُـ دٚذا يَػ ظذ جدار حجري هبذا "اإليراين شـٔامن"افٍقر، إٕف 

ٕيرت جٔدًا بٚجتٚهف، ؾنٚهدُت  آرتٍٚع، ارتٍٚع يتجٚوز اخلًّٜ ظؼ مسًا،

ًٚ أحد أخقايل جيِس بجٌٕٚف مىٖض  .رأشف إػ أشٍؾ ئ

ًٚ: وخٚيل شـٔامنٕيرت إػ   افذي يٌدو ظِٔف احلزن، ؾَِٝ صٚرخ

 ن هْٚ؟؟ا تًٍالمٚذ 

 وؿد ووع صًِٜ افْٚر مـ يده وؿٚل: "شـٔامن"وحؽ 

 .اصًد إػ هْٚ ـل ٓ تًَط 

 وحُٝ ظذ جقابف ادًتٍز افٌريٛ، ؾَِٝ هلام:
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 .إزٓ حًٚٓ، إزٓ ـل ٓ تًَىٚ 

، وـٖٕف يىِٛ مْف شـٔامنمل يتُِؿ خٚيل بٖي ـِّٜ، بؾ ٕير إػ ظٔقن 

 يل بْزة جديٜ حٚدة: بٚجتٚهل وؿٚل شـٔامنٕير ثؿ افرمحٜ، 

 .اصًد إػ هْٚ ـل ٓ تًَط 

ًٚ مٚ بْٔٓام، مل أجٌف  إير إػ خٚيل  بَٔٝبؾ  ؛فضٌِ إػصًرت أن خىٌ

إػ  شـٔامن، ثؿ ٕير شـٔامنافتل يْير هبٚ بٚجتٚه شسحٚم وحزٕف وٕيرات آ

 وؿٚل فف بهقت خٚؾٝ فُْْل شًّتف بقوقح: ،خٚيل ٕيرة حٚدة

 .ألظذفحغ تًَط شتْير  

ن أـّؾ مجِتف هذه حتك بٚفًٍؾ شَط خٚيل مـ ظذ افًقر احلجري إومٚ 

ًٚ افىرف أخر مـ افًقر حُم  إػافًٚيل  صدمٜ ؿقيٜ، صدمٜ مـ صدهتٚ دث

ًٚ أصٚبْل ًٚ ـٓربٚئٔ ًٚ مـ ؾرار وـٖن مٚش  .هنوٝ ؾزظ

ٕيرت إػ شٚظٜ اجلقال بجٌٕٚل، ـٕٚٝ تنر إػ اخلٚمًٜ ؾجرًا، جًِٝ 

ير أؾُر بتٍٚصٔؾ هذا افُٚبقس ادزظٟ، إهنٚ ادرة إوػ افتل تُئًٚ ظذ افنمُ 

ًٚ فٌِٚيٜ شـٔامنبهديَل ؾٔٓٚ أحِؿ   .اإليراين، ـٚن حِاًم مزظج

وخٚيل، ومٚ تًٍر دٓفٜ اجلدار  "شـٔامن"ؾُرت فِحيٜ مٚ افرابط بغ 

دم احلِؿ، وافًَقط مـ أظذ اجلدار احلجري، وصًِٜ افْٚر، ودٓفٜ شري 

، ثؿ مجِتف "اصًد ـل ٓ تًَط"افٌريٌٜ  شـٔامنمجِٜ دمغ، وحٚدم افَ

 ."حغ تًَط شتْير فألظذ"خلٚيل  ٜافتٚفٔ

هنوٝ مـ افٍراش ووؿٍٝ ظْد افْٚؾذة، ـٚن وقء افٍجر ينؼ ضريَف 

ًٚ وٓدة يقم جديد، حدثٝ ٍٕز بيورة آتهٚل  بٚجتٚه إؾؼ إزرق مًِْ
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موٝ مدة دون أن أتهؾ بف ؾَد خٚيل هذا افٔقم واإلضّئْٚن ظـ صحتف، ب

 .ْفأو أضّئـ ظ

اجتٓٝ إػ ادىٌخ إلظداد افَٓقة، ؾٚفْقم بًد هذا افُٚبقس يٌدو 

 .مًتحٔالً 

وًٝ ادٚء ظذ افْٚر ووؿٍٝ مْتيرًا أن يٌع، ـٕٚٝ دٓٓت احلِؿ و

 .هْػ وّـ افُقابٔس ادزظجٜؽريٌٜ مل أؾٓؿ مًْٚهٚ، فُْٓٚ بٚفتٖـٔد تُ 

: )حغ "شـٔامن"حََٜٔ هق اجلِّٜ افتل ٕىؼ هبٚ  ٕتٌٚهلافُـ مٚ فٍٝ 

تٌٝ  تًَط شتْير فألظذ(، واجلِّٜ ـُ ظذ تِؽ ادخىقضٜ )هْٚ حغ افتل 

، أم أن هْٚك رابط مٚ ؟هؾ هل حمض صدؾٜ دم أظامؿل تًَط(، وتًٚئِٝ

 .داخؾ ظَع افٌٚضـ بغ احلِؿ واجلِّٜ ادُتقبٜ

وافذي مل  حدوثف،قؿع تبًد مرور أؿؾ مـ شٚظتغ، حدث مٚ مل أــ أ

 .دم أظامؿل حيرؿْل إْٔل صًرت بف ُأحدث بف ٍٕز حتك، رؽؿ

 ؾجٚئٜٔبًُتٜ ؿٌِٜٔ  "حًغ"رن هٚتػ ادْزل فٔهِْٚ خز وؾٚة خٚيل 

 .ؾجراً  ٚم افًٚظٜ اخلٚمًٜمت متٝ افقؾٚةبٚفتحديد ؾجر هذا افٔقم، و

ٝ ، هرظوافٌُٚء مًًٚ  واخلقف اجتٚحتْل حٚفٜ مـ آوىراب واحلزن

أمل احلزيْٜ افٌٚـٜٔ فْقدظف افقداع مع  "بالل"و "شّر"أختل وإٔٚ 

 .اجلْٚزة حًٛ افتَٚفٔد وإظراف افدئْٜإخر، وفْنٚرك ب٘ظداد 

محِْٚ اجلثامن خٚرج افٌٔٝ مع ظقيؾ افًْٚء ادختِط بهقت ؿراءة 

اجتْٓٚ إػ ادُٚن افذي يتقؿػ ؾٔف افزمـ، إػ مُٚن يٌدو ـرحؿ و، افَرآن

 .تِٔؼ بٖرواحْٚ ض، يًتٌَؾ أجًٚدٕٚ افهٚمتٜ اشتًدادًا فقٓدة جديدةإر
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شتىع اهلروب مـ صًقر إٔف ؿد اختٍك متٚمًٚ أبًد ظقدتْٚ مـ ادَزة مل 

، ومٚ ـٚن خئٍْل بنُؾ أـز هق دٓفٜ احلِؿ افتل وبُؾ مًْك افُِّٜ

 .هذا افُٚبقس ؾٔفبٍْس افقؿٝ افذي صٚهدت ظذ أرض واؿًْٚ حتََٝ 

 ؽريٌٜ، مهٚدؾٜ مل يُـ شقى وبًد ظدة أيٚم صًرت أن إمر فُـ

ٕٚحالم هلٚ رابط بغ افقاؿع واخلٔٚل، وفربام هلٚ درجٜ مـ درجٚت افىٚؿٜ، ؾ

مْح  أصْٖ ـام إْٔل مل مـ حيِّقن بٖصٔٚء تتحَؼ مًٓؿ ووح افْٓٚر،  هؿ وـثرٌ 

 .هذا احلِؿ أمهٜٔ أـز مـ حجّف

* * * * * 
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ٚ بنُؾ جديد، ؾْنًر بٚخلقف بًض إحالم تٖتْٔ"

أو إْٔٚ بخىر، ـام وٕنًر أن هذه إحالم هلٚ هدف 

مًغ، ورؽؿ إْٔٚ ؿد ٓ ًٕرف مٚهٜٔ هذا اهلدف، إٓ 

أن حٔٚتْٚ دم افًٚمل افقاؿًل ؿد تتٌر، وخقؾْٚ مـ أن 

تتحَؼ هذه إحالم تزيد مـ خقؾْٚ، ؾ٘ذا مٚ حتََٝ 

هْٚك شْنًر إْٔٚ بّثٚبٜ هدف ٕحد مٚ، أو أن 

 ."ـٚئْٚت خٚرجٜٔ تراؿٌْٚ

 آالُ ىٌتسٌُ
طثٍة ّفسً يف ميٍح اىطة 

 جباٍعح ىازفازد

* * * * * 
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أو  أن حِّف افذي حتََٝ دٓٓتف صٔئ ؽريٛ، "برهـٚن"مل ينًر 

بؾ هق أمر ظٚدي، خٚصٜ إٔف شّع افُثر مـ  حدود ادْىؼ افٌؼي، خٚرَج 

، حًٛ ؿقهلؿ، تتحَؼ ـٍِؼ افهٌح افتل أحالمٓؿظـ ؿهص أخريـ 

ِاًم هبذا ادرة إوػ دم حٔٚتف افتل ينٚهد ؾٔٓٚ ُح  هذه فُـ بٚفًٌْٜ فف ـٕٚٝ

افهٍٚء وافَْٚء وافقوقح، وهبذه افساتٌٜٔ افتٍهِٜٔٔ، ـام وصٚهد صديَف 

 .مل يتقاصؾ مًف مْذ ظدة أصٓر وافذي "اإليراين شـٔامن"

فٔٓٚ، صًر إٔف بحٚجٜ بًد إتٓٚء ؾسة افًزاء وافتل متتد فثالثٜ أيٚم بِٔٚ

وـٚن ؾٔام شٌؼ ؿد اتهؾ بف ظدة مرات، وأرشؾ فف  "شـٔامن"ِتحدث مع ف

 .ظدة رشٚئؾ ظذ جقافف افذي حيّؾ افرؿؿ افُقيتل فُـ مل يهِف أي ردّ 

رر افٔقم أن حيهؾ ظذ رؿؿ ذيُف دم حمؾ بٔع ؿىع افتٌديؾ وّـ ؿ

 .ويًتٍن ظـ حٚفتف "حقيل"ادْىَٜ افهْٚظٜٔ دم 

 ،"شـٔامن"بَريٌف افذي يًّؾ بٚدحؾ افهْٚظل ادالصؼ دحؾ اتهؾ 

بهقتف افًٌٔد  ؾٖجٚبف ؿريٌف "شـٔامن"شِؿ ظِٔف بحٍٚوة، ثؿ شٖفف ظـ 

 ادنقش:

 .مل يًد مـ شٍرتف إخرة، ربام شٔتٖخر!! شـٔامن 

 .دٚذا؟ مٚ افًٌٛ 

دم احلََٜٔ ٓ أظرف، شٖفٝ ذيُف ؾَٚل يل إن أخٌٚره مَىقظٜ مْذ  

 إػ ؿريتف، وفُـ دٚذا تًٖل؟؟وصقفف 

ث ًٍٕف فِحيٜ وصًر بنًقر شٌِل، ؾحّد  "برهـٚن"ازدادت حرة 

، خٚصٜ أن ؟بحٔٚتف ىتًرض هق أخر حلٚدث مٚ أود شـٔامنهؾ يًَؾ أن 

 .ؾقق افًقر احلجري دم حِّف ٚ مع بًوٓام افًٌضخٚفف تقدم، وـٕٚ
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 ظٚد صقت ؿريٌف مـ شامظٜ اهلٚتػ بًد ذوده:

 ..؟هؾ مٚزفٝ مًل ظذ اخلط ..!برهـٚن ..برهـٚن 

ًٚ!؟فُْ ..ًٕؿ مًؽ   ْل أحتٚج مْؽ أمرًا بًٔى

 .تٍوؾ 

فًٚئِٜ  أريد افتحدث مع ذيُف دم ادحؾ، مـ ادٗـد أن فديف رؿامً  

 .أو مٚ صٚبف ذفؽف دم إيران أو ظْقإ "شـٔامن"

 .، وإٔٝ حتدث مًفـرشٚفٜ ظذ جقافؽ شٖرشؾ فؽ افرؿؿ ؛ٓ بٖس 

، ظذ وجٓف أمٚرات احلرة واوحٜ تحمٚدثتف وؿد طٓر "برهـٚن"اهنك 

ًٚ ـٌرًا مْع   ."افُقيٝ"مـ افًقدة فًِّؾ دم  "شـٔامن"يٌدو أن شٌٌ

بًد مرور افَِٔؾ مـ افقؿٝ ؿرر آتهٚل بؼيُف وأخذ بًض 

افتقاصؾ مًف، فُـ ادٍٚجٖة دم وافتل ؿد تًٚظده  "شـٔامن"افتٍٚصٔؾ ظـ 

مْذ ظدة أشٚبٔع  "إيران"ؿريتف دم ؽٚدر  "نشـٔام"اجتٚحتف حغ ظرف أن 

بنُؾ ؽٚمض وؽريٛ، وإٔف  "اهلْد"هق وظٚئِتف افهٌرة فًِٔش دم واجتف 

ًٚ، وٓ تقجد أي ضريَٜ فِقصقل أو  "افُقيٝ"ٓ يْقي افًقدة إػ  هنٚئٔ

 .ؽر مًروف ًْقإف اجلديد دم اهلْد، ؾافتقاصؾ مًف

وامٜ تٍُر ؽريٌٜ، بدأت هذا افُالم دخؾ دم د "برهـٚن"بًد أن شّع 

تًقد إػ ذاـرتف، أحٚديثف، حزٕف افنديد ظذ  "شـٔامن"ذـريٚتف افَريٌٜ مع 

ف افزمـ فٌٔره، ادخىقضٜ افنيٜ أو ادَدشٜ افتل بصٔئ يتّْك فق يًقد 

ترمجتٓٚ مـ ادخىقضٜ رؽؿ  "شـٔامن"أهداهٚ فف، افسمجٜ افتل اشتىٚع 

فٌٜ ظٚدٜٔ مًروؾٜ، وأخرًا احلِؿ افذي  ؽرابٜ إحرف افتل ٓ تًقد إػ أي

 .راوده ؿٌؾ ظدة أيٚم
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 "شـٔامن"دٚذا اهلْد؟ ومٚ ظالؿٜ "فُـ افًٗال إـثر ؽرابٜ هق 

 .بٚهلْد؟

* * * * * 

ـُٚتٛ  مثؾ أي صٚب آخر ـْٝ أحٚول افتقؾٔؼ بغ ظّع اجلديد

ٚرؽٜ، ومدؿؼ صحٍل دم ادجالت واجلرائد ادحِٜٔ، وبغ حٔٚيت افًٚضٍٜٔ افٍ

ؾًّع آين وؽر ثٚبٝ، وـؾ يقم ُأظٔد حًٚب إيٚم ادتٌَٜٔ يل ؿٌؾ أن يتؿ 

 .شقؿل إػ افًًُريٜ

ًٚ ودم  جتف إػ ذـٚت افىران أبًد خروجل مـ مَر افًّؾ ـؾ يقم تَريٌ

وافؼـٚت افًٔٚحٜٔ افتل تًًك فتجد يل ؾرصٜ ظّؾ خٚرج افٌِد، مَٚبؾ 

ُٝ  دم حٚليٖخذوٕف مْل مٌِغ مٚيل ـٌر   .ظذ افٍٔزة وافًّؾ حهِ

تٌط مع أر، ؾُرت وبنُؾ جدّي أن هقؾٔٚبًد إتٓٚء ظالؿتل افًٚضٍٜٔ ب

دم ظـ تٍُري ـؾ افًٌد  ؾتٚة أخرى، فُـ فٔس فِزواج، ؾَرار افزواج بًٔد

 "صقؾٔٚ"افذي ترـتف  افًٚضٍلحٚجٜ دِئ افٍراغ فُْْل بافقؿٝ احلٚيل، 

 .بًد مٌٚدرهتٚ

ًٜٔ افُثر مـ افٍتٔٚت، وذاـرة جقايل مِٔئٜ ظرؾٝ خالل حٔٚيت اجلٚم

أن  ؾٔٓٚ بٖرؿٚمٓـ، فُـ ورؽؿ صدى افٍراغ بداخع إٓ إْٔل دم ـؾ مرة أؿرر

، ومل أظرف افًٌٛ احلََٔل وراء ذفؽ ٘حداهـ، ـْٝ أتراجع ظـبتهؾ أ

 .تٌدٓيت افًٍْٜٔ هذه

ًٚ بًد يقم ـْٝ أؾُر دم مقظد مع افًٍر أو مقظد ؽرامل ؿٚدم، يقمًٚ يقم

وافىرؿٚت  هع دم خىقايت، وتتًٚرع منٚظري دم زمحٜ ادروربًد يقم أُ 
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مَٚل  ظذ طٚهراً  حليٜ أـقن ؾٔٓٚ شًٔدًا، خٚصٜ حْٔام أرى اشّل افؤَٜ،

ظٔش أجريدة أو جمِٜ بًد ضٌٚظتٓٚ، وتٚرة أصًر أين متقظؽ ْٕٕل  ـتٌتف دم

فقثقق، ومٚ بغ ، ؾام بغ افتنقيش واافذهـ أو ْٕٕل منقشحٔٚة إٓتيٚر، 

 .افثٌٚت وافتنتٝ، ـٕٚٝ أيٚمل تًر دم افزمـ إػ إمٚم دون أن تتقؿػ

أيٚم أصٌف بّحتقيٚت حٌَٜٔ ظَِٜٔ أمحِٓٚ وأشر ؾٔٓٚ وّـ افنقارع 

 .افتل تتٌر وتتٌدل ـؾ يقم

* * * * * 
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 أمرٌتس / ذشسٌِ األًه - 05اىرازٌخ0 
 002000 اىصٍِ

 

 ...جمدداً 

ظذ أرض حجريٜ صٌِٜ مرصقؾٜ بنُؾ ؾْل  هُت حٚدم افَدمغ

متَـ، صًرت بزودة احلجر إمِس افذي يالمس ؿدمّل، ـٚن افيالم 

ًٚ إٓ مـ وقء أمٚمل، وؿٍٝ وتٖمِٝ افوقء افثٚبٝ،  صًِٜ مـ  إهنٚدامً

فَد مررت مـ هْٚ افْٚر بٔد صخص يَػ ظذ شقر حجري وخؿ وظٍٚل، 

ًٚ، وظرؾٝ مـ يَػ ظذ افًقر احلجري  .شٚبَ

يىِٛ مْل ويْير بٚجتٚهل وحيرك افنًِٜ ئًّْٚ ويًٚرًا  "شـٔامن" ـٚن

 ...اإلهاع بٚجتٚهف، وهذا مٚ ؾًِتف بٚفوٌط، أخذت أرـض مٓروًٓ بٚجتٚهف

 .ٚوصِٝ إػ اجلدار، وفدي افُثر مـ إشئِٜ ـل اشٖفف إيٚه

اجلدار افذي يرتٍع مٚ يَٚرب اخلًّٜ ظؼ مسًا، ٕيرت ئًّْٚ  أشٍؾ ظْد

يًٚرًا، شقر ٓ بدايٜ فف أو هنٚيٜ وـٖٕف يًَؿ إرض إػ مُٕٚغ، ٕيرت إػ و

 هذه ادرة ؾُٕٚٝ صٚظَٜ جديدة، فَد صٚهدُت جديتجمددًا  "شـٔامن"

ًقر أحِؿ، صٕٚئؿ  ، ظرؾٝ أينإػ أشٍؾ ٚرأشٓئٜ ِس بجٌٕٚف مىٖضجت

د ؿدم حٔٚيت شتىٔع اخلروج مْف، وبغ حََٜٔ أ ٓبغ حِؿ  راودين مزودج

 .ادخٔػ يٗثر ظِٔٓٚ هذا احلِؿ

 :شـٔامنسخٝ ظذ ظذ افٍقر 

 دٚذا تًٍؾ هذا؟؟؟ "شـٔامن" 
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أظٚد  ٕير إػ جديت افتل ـٕٚٝ تْير إفٔف ٕيرات مـ اخلقف وافرمحٜ، ثؿ

 ْير إيّل وؿٚل:اف

ًٚ، إٔٝ مٚذا تًٍؾ دم إشٍؾ، هٔٚ يٚ    "برهـٚن"إٔٚ ٓ أؾًؾ صٔئ

 .ـل ٓ تًَط هذه ادرة واصًد إػ هْٚ ضًْلأ

ًٚ، صًرت أن إمر شْٔتٓل  ـٕٚٝ ٍٕس افًٌٚرة افتل حتدث ؾٔٓٚ شٚبَ

:ًٚ ُٝ هلٚ صٚرخ  بهقرة شٔئٜ، ؾْيرت إػ جديت وؿِ

 .إتٌٓل إيّل وٓ تتحدثل مًف ..إتٌٓل جٔدًا ـل ٓ تًَىل ...جديت 

ُٝ هلٚ، أظٚدت افْير إػ ظٔقن  افٌريٌٜ،  "شـٔامن"فُْٓٚ ظذ ظُس مٚ ؿِ

إفٔٓٚ وهق يٌتًؿ ابتًٚمٜ صٍراء،  "شـٔامن"ٍٜ بٚفًٍؾ، ثؿ ٕير ـٕٚٝ خٚئ

ؿٚل هلٚ بهقٍت خٚؾٝ فُْْل شًّتف بقوقح وـٖٕف يتحدث أمٚمل ثؿ 

 مٌٚذة:

 .حغ تًَىغ شتْيريـ فألظذ 

افًقر أظذ مـ ٝ جديت ن أـّؾ مجِتف هذه حتك بٚفًٍؾ شَىإومٚ 

مٜ ؿقيٜ، صدمٜ مـ صد ٜدثافىرف أخر مـ افًقر حُم  إػاحلجري افًٚيل 

ًٚ أصٚبْل ًٚ ـٓربٚئٔ  .فِّرة افثٕٜٚٔ صدهتٚ هنوٝ ؾزظًٚ مـ ؾرار وـٖن مٚش

* * * * * 

متٚهٜ مـ إمل افٍُري افٌريٛ،  "برهـٚن"دخؾ مٚ بغ احلََٜٔ وافقاؿع 

 حيدث مًف بٚفوٌط؟افذي  محِتف ظذ افتًٚؤل بريٌٜ، مٚمتٚهٜ 

ًٚ ؾَط، وهؾ جدتف أن دم دٚذا تُرر احلِؿ افٌريٛ خالل ثالثغ يق م

 .؟خىر، هؾ مٚتٝ هل إخرى
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ًٚ ظذ ـٚن حزهنٚ رآهٚ،  ؿٌؾ ظدة أيٚم ، وّٝ "حًغ"مقت ابْٓٚ مٗد

 ...صقرتف إػ صدرهٚ، وبُٝ بحرؿٜ

ف وتٌُل، تْير إػ أضٍٚفف ئٌَؾ ـؾ أصٌَِٔٚٓٚ وتٌُل، بؾ وتُ ـٕٚٝ تُ 

ٓ تريد أن تهدق  وـٖهنٚ "مٚت أبقـؿ ..مٚت أبقـؿ"وتَقل هلؿ بٚهنٔٚر، 

 .أن ابْٓٚ مٚت

 هنض مـ ؾراصف وشط ذهقل وخقف، ترٕح بٚجتٚه افْٚؾذة ؾتحٓٚ وٕير

، ـٚن افنٍؼ إزرق ٌٕٓالج افٍجر يًِـ وٓدة يقم جديد، ظٚد خٚرجٓٚ

ؾقرًا إػ افنير أمًؽ جقافف ٕير إػ افًٚظٜ ـٕٚٝ تنر إػ اخلٚمًٜ 

 .ودؿَٜٔ واحدة بٚفوٌط

ًٚ دم صقارع مديْتف ـٚفتٚئف  ،يًٌؾ وجٓف فٌس ثٔٚبف دون أن وخرج راـو

 .افذي يٌحٞ ظـ صٔئ ٓ يًرؾف

يهؾ إػ بٔٝ جدتف ظِٔف أن يهًد شٔٚرة تَِف خٚرج ادديْٜ، فُل 

ؾٚدْىَٜ افتل تًُـ ؾٔٓٚ جدتف تًٌد مٚ يَٚرب افًٚظٜ وافْهػ ظـ مديْتف، 

 ِّ ًٚ بغ افٍْٜٔ وإخرى خٍِف ظ أجرة د شٔٚرة ف جيرـض بٖؿل هظٜ مِتٍت

ًٚ اجتف وؿػ ؿِٔالً ثؿ بٚـرًا، ٓيزال ، إٓ أن افقؿٝ يهًدهٚ إػ افىريؼ راـو

 .افًٚم افذي يًٌد ظْف ظؼات إمتٚر، ؾْٓٚك شٔجد شٔٚرة أجرة بٚفتٖـٔد

خيرج فف مـ بغ ؿد  "شـٔامن"وأن ، داخؾ احلِؿيرـض  صًر إٔف

 .حََٜٔ ٚؾٜٔ وـٖٕفبهقرة ص إزؿٜ، ـٚن احلِؿ بتٍٚصِٔف يراؾؼ ذاـرتف

ًٚ، تٍْس بًّؼ ثؿ متٚفؽ ًٍٕف ؿِٔاًل، وؾُر  وصؾ إػ افنٚرع افًٚم ٓهث

ٓ أظرف ـٔػ  دم ذاتف، إن ـٕٚٝ جديت ؿد تقؾٔٝ بٚفًٍؾ ؾٖٕٚ أمٚم أحجٜٔ
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رهَٜ ؾٕٚمر ٓ يًدو حٚفٜ ًٍٕٜٔ مُ ظذ ؿٔد احلٔٚة أخرج مْٓٚ، وإن ـٕٚٝ 

 .إٜٓٔو

 ْٝ فتقؿػ، بٚء، ظذ افٍقر أصٚر هلٚ إػ جٌٕٚف شٔٚرة أجرة صٍرا وصِ

، رن جقافف، ـٚن رؿؿ ادتهؾ هق رؿؿ مْزهلؿ افذي افًٔٚرةهًد وبْٔام هق ي

ساخ أمف  شّعؽٚدره فِتق، ؾتح اجلقال ووًف ظذ أذٕف وؿٌؾ أن يتُِؿ، 

 ،هٚ يهدح مـ شامظٜ اهلٚتػ وهل ختزه أن يًقد إػ ادْزل دم احلٚلءوبُٚ

 .تقؾٔٝؾجدتف ؿد 

 * * * ** 
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ـؾ حِؿ فف صِٜ دائّٜ بٖحداث خٚرج افزمـ، ؿد "

تنر إػ افٔقم افًٚبؼ، أو إػ أحداث مقؽِٜ دم افَدم، 

وؿًٝ دم ؾسة افىٍقفٜ إوػ، بحٔٞ خئؾ فإلًٕٚن 

أن ذاـرتف ؿد أتٝ ظِٔٓٚ، ومل يًد دم ادًتىٚع 

 ."اشتًٚدهتٚ

 سٍغٌَّد فسًٌد
اخرص  -طثٍة منساًي

تدزاسح اىطة اىعصيب، 
ٌعررب ٍؤسس عيٌ ً

 اىرحيٍو اىنفسً

* * * * * 
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 ًٚ ؽريٌ أن حتقًٓ ؾٔٓٚ  أدرك بدأُت أحجٜٔ ٓ أظرف ـٔػ أخرج مْٓٚ، أحجٜٔ 

 .حيدث دم ٍٕز، وهذا افتحقل حََٔل وفٔس جمرد وهؿ أو حِؿ ظٚدي

شتذـر احلِّغ افِذيـ شَط ؾٔٓام خٚيل أـِام ـْٝ أجِس مع ٍٕز و

دم بؾ وٍٕس يقم احلِؿ، دم ري، ثؿ مٚتٚ وجديت مـ ظذ ذفؽ اجلدار احلج

 .أصًر أن هذا افًٚمل افقاشع بٖهه جمرد حِؿ أيوًٚ ٍٕس افتقؿٔٝ افزمْل، 

ًٚ مؾ ًٚ مـ إحداث احلٜٔ، متٚم ٜ، يثؾ ظٚمل افَٔٓذيـ احلِّغ ـٕٚٚ ظٚد

أؾتح ظّْٔل دم افهٌٚح أظرف أن تِؽ إحداث احلٜٔ ؿد  ـْٝ فُْْل ظْدمٚ

ًٚ أن تِؽ إحالم  فًٔٝ حهِٝ ـِٓٚ داخؾ رأ د، واؾسض أشٚش

فُْٓٚ ـٕٚٝ تتىٚبؼ بدٓفتٓٚ مع افقاؿع، مـ هْٚ بدأت أصًر إْٔل  حََٜٔٔ،

 .بداخعافًٚمل مقجقد  إن بؾهذا افًٚمل، داخؾ فًٝ مقجقدًا 

أحالمل وإٔٚ دم  نومقجقدمـ حقيل ست أصًر أن ـؾ هٗٓء افْٚس 

ن دم مزيٟ ؽريٛ مـ ًٕخٜ ٕحداث مقجقد دم أحالمٓؿ، إْٕٚ مجًًٔٚ ظٚفَق

 .ضوحٔٚة أخريـ، وـْٖٕٚ بَٜٔ بًوْٚ افًٌ

ـٚن خيٍل ظْل أصٔٚء ٓ أظرؾٓٚ، وأن  "شـٔامن"ست صٌف متٖـد أن 

 .ادقاؤع افتل ـْٚ ٕتحدث هبٚ مل تُـ فِتًِٜٔ أو فتّؤٜ افقؿٝ

ك افٔقم، وـٔػ ـٚن احلزن واخلقف اذ ؤهتٖثره افنديد وبُٚ تذـرُت 

ٌف متٖـد أن وجقد ادخىقضٜ دم أصٌحٝ صظذ ٕيراتف، ـام و نائًىر

 هلٚ تٖثر مٌٚذ ظذ أحالملضِٛ مْل أن أحٚؾظ ظِٔٓٚ، ؽرؾتل، وافتل 

 .تِؽ

 حرَق أُ بغ أن  تٚئف ، تْتٓلثالثٜ أيٚم دم دوامٜ تٍُر ٓموٝ ظّع 

 !!؟ادخىقضٜ أو أبَٔٓٚ
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، ؟ة خٚيل وجديتهؾ ادخىقضٜ هل وراء وؾٚـْٝ ظذ افدوام أتًٚءل: 

 ؟أم أهنٚ ـٕٚٝ أداة إرصٚد يل ظذ حدث شَٔع دم ادًتٌَؾ افَريٛ جداً 

جمرد هراء، وأن ادخىقضٜ ٓ ظالؿٜ هلٚ بُؾ هل أم أن ـؾ أؾُٚري هذه 

 .؟مٚ حهؾ

ؾُرت ـذفؽ دم إظٚدة إخراجٓٚ مـ ؽالؾٓٚ افَامر، وحمٚوفٜ افٌحٞ 

 شـٔامنفُـ حتك ترمجٜ ترجؿ بًوٓٚ،  "شـٔامن"وؾٓؿ حمتقاهٚ، خٚصٜ أن 

ؽر مًروؾٜ، ـتٚبٚتف ظٌٚرة ظـ فٌٜ ؾًٍِٜٔ ؽريٌٜ، وأتذـر أن ـؾ أحٚديثف 

خٚصٜ دم إيٚم إخرة ؿٌؾ شٍره ـٕٚٝ حقل افزمـ وحمٚوٓت افًِامء 

تذـر إٔف وصػ أافًٍر ظز افزمـ، أو افًٔىرة ظذ افزمـ حًٛ وصٍف، و

تَك بًض مـ جتقل ظز افزمـ، اف ؿد وإٔف "ادَْذيـ"هٗٓء افًِامء بٚشؿ 

 ًٚ ًٚ أو واؿًٔ ؟؟، ـام أن اجلِّٜ فُـ ـٔػ هلذا أن يُقن صحٔحًٚ أو مْىَٔ

 "شـٔامن"ادُتقبٜ ظذ ؽالف ادخىقضٜ تتنٚبف مع اجلِّٜ افتل يذـرهٚ 

 !.داخؾ أحالمل )هْٚ حغ تًَط(

ضقي هذا أبًد ـثر مـ افتٍُر وافتٖمؾ، اختذت ؿرارًا حٚشاًم، وهق أن 

ًٚ مـ تٍُري، وشٖظتز اد أن ـؾ مٚ حدث جمرد هراء، ؾحٚدثتٚ قوقع هنٚئٔ

ًٚ، واحلِام ن اافِذ نوؾٚة خٚيل وجديت، ؿد وؿًتٚ، وادقت مَدر فْٚ وظِْٔٚ مجًٔ

فًٔٚ شقى أوٌٚث أحالم، وـثر هؿ إصخٚص افذيـ ينٚهدون  رأيتٓام

 .أحالمًٚ أثْٚء ٕقمٓؿ تتحَؼ ـٍِؼ افهٌح أثْٚء افْٓٚر

ادْزل، بؾ وخٚرج إضٚر افتٍُر  مـبرؽٌٜ ظٚرمٜ دم اخلروج صًرت 

ِّ افذي ئًىر ظّع،  ٛ بغ مِػ إشامء بحثًٚ أمًُٝ جقايل وأخذت أؿ

صٖ افتحدث أظـ اشؿ صديَٜ أخرج مًٓٚ إػ مَٓك اجلٚمًٜ فقحدٕٚ، ؾِؿ 
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ًٚ صٚرـقين دم ظزاء خٚيل  مع أي صٚب مـ أصدؿٚئل، خٚصٜ أهنؿ مجًٔ

 .ٚم ادٚؤٜخالل إي وجديت

بجٌٕٚل، أحتدث  رؿَٜٔ ٕثكأـْٝ بحٚجتف حََٜٔ هق افنًقر بقجقد  مٚ

ًٚ  "صقؾٔٚ"خٚصٜ وأن ذاـرة ، مًٓٚ ، فَد صًرت إْٔل بداخع مل مُتَح هنٚئٔ

 .ذاـريت مـ "خز ـٚن"بحٚجٜ ادزيد مـ افقؿٝ فتهٌح دم 

* * * * * 

ٜ مع ؾتٚة تهٌرين بًٚم واحد، تًرؾٝ ظِٔٓٚ مهٚدؾ "تقؾٔؼ شٚرة"

ثؿ دم حديَٜ ـِٜٔ أداب، وظرؾٝ أهنٚ تدرس ؿًؿ افتٚريخ،  صديَٚهتٚ

 ْٝ صٌٚب  شتٜ، افٍريؼ افذي يوؿ "صِٜ اجلٚمًٜ"وّـ ؾريَْٚ  أصٌح

ؾتٔٚت، وـِْٚ ٕدرس ؾروع ـِٜٔ أداب وافًِقم اإلًٕٕٜٚٔ بٖؿًٚمٓٚ  ثامنِ و

اجلٌراؾٔٚ، افهحٚؾٜ، افٌِٜ اإلُِٕٔزيٜ، افٌِٜ افًربٜٔ، افتٚريخ، "ادختٍِٜ 

 ."افًٍٍِٜ، وادُتٌٚت

تٌٚدفْل ٕيرات اإلظجٚب، ومًتًدة فتٌٚدفْل ظالؿٜ  "شٚرة" ـٕٚٝ

ْٝ ، إن صح افتًٌرظٚضٍٜٔ ضالبٜٔ إْٔل ظذ ظالؿٜ  ، فُـ حغ ظرؾ

ؾٓل ٓ تريد أن تقفد ظداوة مع ، حٚوفٝ آبتًٚد ؿدر اإلمُٚن، "صقؾٔٚ"بـ

، وحََٜٔ مٚ ـٚن َْٚ اجلٚمًلوّـ ؾريفَٚئل هبٚ حمهقرًا ُٚن ، ؾ"صقؾٔٚ"

ٜ، وثَٚؾتٓٚ جيذبْل إفٔٓٚ بهقرة ـٌرة هق صقهتٚ اجلّٔؾ وـِامهتٚ افداؾئ

وفُـ بهقرة  "صقؾٔٚ"دهنٜ، أمٚ صُِٓٚ ؾٓق فٔس بٚجلامل افذي تتّع بف ادُ 

بنُؾ جًدهٚ ادتْٚشؼ وادتْٚشٛ مع ٚذبٜٔ أـثر إثٚرة وج "شٚرة"ًتز مٚ تُ 

ًٚ ورؿٜ وظٍقيٜثَٚؾتٓٚ وأحٚديثٓٚ ادّتً  .ٜ، ـام أهنٚ أـثر تقاوً



61 

 ُٝ ؿِٔالً حتك جٚء صقهتٚ افداؾئ  وإتيرُت ظذ زر آتهٚل،  وٌى

 ادْىِؼ:

 .وافَىًٜٔ ءأيـ إٔٝ أهيٚ اخلٚئـ، دٚذا ـؾ هذا اجلٍٚ ..برهٚااان افٌٚيل 

مل تسك يل جمًٚٓ فِؼح بٕٚدؾٚظٓٚ وٕنٚضٓٚ وحريٜ ـالمٓٚ، ـْٝ أظرف 

ؾْجٚن  فؼبافُثر مـ افتِّؼ وافتًٍِػ ـل أدظقهٚ  أهنٚ شتختك ظعّ 

 .إظٚدة ذـريٚت اجلٚمًٜوَٓقة مـ اف

 ْٝ أرادت أن يُقن افَِٚء خٚرج حرم اجلٚمًٜ، دم ظذ افٍقر، و واؾَ

 .مَٓك صٌٚيب وّـ أحد إحٔٚء افراؿٜٔ دم ادديْٜ

 زجٚجٜمـ  بًض افًىر هنوٝ ظذ افٍقر، ؽرت ثٔٚيب، وووًٝ

 .ِّقظد ادذـقروخرجٝ ف ثّْٜٔ،

ـِْٚ ٕديـ بًقاضٍْٚ إػ ادٚيض ظذ صُؾ منٚظر مل ًّٕح ًٍْٕٕٚ 

بٚفتًٌر ظْٓٚ، ؽر أن ادٚيض ٓ يَْيض ضٚدٚ إٔف مل يتؿ شداد هذه افديقن، 

واحلََٜٔ إٔف ٓ يتقجٛ ظِْٔٚ افًقدة إػ إصخٚص افذيـ خٕٚقا حٌْٚ أو 

إثر بٚفًٌْٜ فْٚ، ؾٌرض طِّقٕٚ، ؾٕٚمر بٚفًٌْٜ هلؿ ؿد ٓ يّثؾ ٍٕس 

افتخِص مـ َديـ ادنٚظر هق أن ٕجد مُْٕٚٚ دم احلٚرض وادًتٌَؾ افَٚدم 

 .بدون تِؽ افُّٜٔ مـ ديقن ادنٚظر ادرهَٜ

أثْٚء مهٚؾحتٓٚ  "شٚرة" مْل فتَْٔٚ وظذ ؽر افًٚدة، اؿسبٝاحغ 

َُ بٚدفتْل ٍِٝ، وبنُؾ مُ  ٓٚ وجٓ ٌؾ، ـٕٚٝ ادرة إوػ افتل أصٚؾُح اف

بٚفتٌَٔؾ، جًِْٚ دم مُٚن هٚدئ مْزٍو، وبدأ حديثْٚ بنُؾ اظتٔٚدي ظـ 

 .خر افتىقرات افنخهٜٔآافهحٜ وافًّؾ وافًٍر و
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 ُٝ أهنٚ مل ترتٌط بًد فِزواج، وأهنٚ تْقي متٚبًٜ دراشتٓٚ افًِٔٚ،  ظرؾ

 ."حلديٞا افتٚريخ"أن حتهؾ ظذ افدـتقراه دم  هق ؾىّقحٓٚ

 ْٝ ، وؾنؾ إؿٚمتل دم هقؾٔٚفًٚمٜ، ؾؽ ارتٌٚضل بـؾ أخٌٚري ا بٚدَٚبؾ ظرؾ

 .افُقيٝ، وحقادث افقؾٚة افتل تًروٝ هلٚ ظٚئِتل خالل افنٓريـ ادٚؤغ

مـ خالل أحٚديثٓٚ افداؾئٜ أهنٚ مًتًدة خلقض ؽامر ظالؿٜ حٛ  صًرُت 

ًٚ،  ْلجديدة، فُْ ـْٝ أخنك أن تىِٛ مْل افزواج بنُؾ رشّل ٓحَ

أمٚمل أو افًٍر، وهل فًٔٝ بٚفهٌرة خٚصٜ بقجقد حٚجز خدمٜ افًِؿ 

 ،ًٚ ظّرًا، وؿىٚر افًْقشٜ يىٚردهٚ ـذفؽ، ـام إْٔل ٓ أؾُر ؾٔٓٚ ـزوجٜ بتٚت

 .بؾ ـهديَٜ وحٌٌٜٔ إن صح افتًٌر فِحٚفتغ

إٌثؼ أمٚم خمِٔتل فِحيٜ حغ حدثتْل ظـ ٕٔتٓٚ بّتٚبًٜ دراشٚهتٚ افًِٔٚ، 

وربىٝ ذفؽ ظذ افٍقر  "امنشـٔ"ادخىقضٜ افتٚرخئٜ افتل أظىٚين إيٚهٚ 

ًٚ:بدراش  تٓٚ، ؾًٖفتٓٚ مَٚضً

 أن اشٖفؽ بًض إشئِٜ اخلٚصٜ بتخههؽ افًِّل؟ يل هؾ 

إػ ظْٔل ٕيرة ادتٖمؾ، إذ أهنٚ ـثرًا مٚ ـٕٚٝ مًجٌٜ بًْٔل  ٕيرْت 

 ـ، وؿٚفٝ بىريَٜ مرحٜ:يافزرؿٚو

الئؿ دثؾ هذه إحٚديٞ افًخَٜٔ، أم إٔؽ قؿٝ موهؾ ترى أن اف 

 اختٌٚر مًِقمٚيت؟ تريد

 وحُٝ ظذ ظٍقيتٓٚ وبراءهتٚ، ثؿ ؿِٝ هلٚ:

ينٌؾ تٍُري مْذ ظدة أيٚم، وفٔس فدي ٓ، دم احلََٜٔ هْٚك أمر  

 .ادًِقمٚت افُٚؾٜٔ ظْف
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 هٚت اشٖل، تٍوؾ يٚ ظزيزي! 

حدثٓٚ ظـ ادخىقضٜ افتل فدي، بؾ بًّؼ، وؿررت بذايت أن ٓ أُ  تْٓدُت 

 حيدثْل هبٚ: "شـٔامن"فتل ـٚن إمقر اظـ أردت احلقار مًٓٚ 

مٚ يًّك بٚفقفقج وافًٍر  ـْٔقٕٜ افزمـ وادُٚن أومٚذا تًرؾغ ظـ  

ًٚ  ظز افزمـ  ؟تٚرخئ

 ْٝ ؿد أن شٗايل  بدا يل ثؿ إٍجرت بٚفوحؽ، ظْٔٔٓٚ ظذ أصدمهٚ، ؾتح

ًٚ: أؾزظٓٚ  وأوحُٓٚ مً

طْْٝ إٔؽ شتًٖفْل ظـ تٚريخ  ؟؟هذا افًٗال افٌريٛ ، مٚبرهـٚن 

رات دم افؼق، أو ساع احلوٚرات تٚرخئًٚ وأثره ظذ ساع احلوٚ

احلوٚرات احلديثٜ، ثؿ إن ختهيص بًٔد ـؾ افًٌد ظـ مٚ يًّك 

ـْٔقٕٜ افزمـ، أو افًٍر ظز افزمـ، هذه إمقر هلٚ ظالؿٜ بٚفٍٔزيٚء، 

 ."شتٍٔـ هقـْٔغ"، و"آيْنتٚيـ"وافْيريٜ افًٌْٜٔ افتل أوجدهٚ 

ادْىَل، وصًرت أين تنظٝ بىرح مثؾ هذا ابتًّٝ ؿِٔاًل جلقاهبٚ 

افًٗال دم هذا افقؿٝ، ؾِؿ يُـ أمٚمل شقى اهلروب بًٗال آخر فتَريٛ 

 افهقرة هلٚ:

ًٚ، أؿهد هؾ مررِت  إٔٚ  ًٚ وريٚؤ  ٓ أؿهد افًٍر ظز افزمـ ؾٔزيٚئٔ

ظذ ؿهص تٚرخئٜ ؿديّٜ تتحدث ظـ أمقر تتًِؼ بّحٚوفٜ اإلًٕٚن 

 دراشٜ افزمـ؟

ٓ أظرف مثؾ هذه إمقر، ومل أشّع هبٚ مـ ؿٌؾ، فُـ  دم احلََٜٔ 

دم ادٔثقفقجٔٚ افتٚرخئٜ ـٖشٚضر وٕهقص  حلقادثمثؾ هذه ا ْت رَ ـِ ذُ 

 ـٚإلؽريؼ وافٔقٕٚن ،ادتديْٜ ـٕٚٝ مَدشٜ فدى بًض افنًقب
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افٔٓقديٜ  وّـٜ ٔدم افديٕٜٚ اإلبراهّٔ ت ـَهصٍ وـذفؽ ورد

 ثالثٜ، ؾًٌد أن ٕٚمقا مدة "أهؾ افُٓػ"وادًٔحٜٔ واإلشالم بَهٜ 

ًٚ اشتَٔيقا ظذ ظٚمل جديد تٌر ؾٔف ـؾ صٔئ متٚمًٚ، ـام أن  ؿرون تَريٌ

افتحِٔؾ افتٚرخيل فْهقص افديٕٜٚ اإلشالمٜٔ دم ؿهٜ مًراج افٌْل إػ 

افًامء، ومنٚهدة اجلحٔؿ وأهِٓٚ يتًذبقن دم مًٜٔ افنٔىٚن، 

وّـ أشٚضر  يهْػ ،ومنٚهدة اجلْٜ وشٚـْٔٓٚ وحٔٚهتؿ اهلٕٚئٜ

 رافذي اخت "آردا ؾراف"افًٍر ظز افزمـ، وؿٌِٓٚ ؿهٜ افَديس 

فرحِٜ إػ افًامء بًٌٛ اشتَٚمتف وصالحف، فرى افًٚمل أخر أي مٚ 

يهْػ وّـ أشٚضر افًٍر  وهذابًد افَٔٚمٜ وخيز ادٗمْغ ظْف، 

إيتٕٚٚ "ادِؽ ودم افتٚريخ افٌٚبع هْٚك أشىقرة ، ـذفؽ ظز افزمـ

إئِٚ "افذي ارتٍع إػ افًامء وصٚهد ادًتٌَؾ، وـذفؽ ؿهٜ  "فٌٚبعا

 ، أو مٚ تًّكورد دم خمىقضٚت افتقراة افًٓد افَديؿذي اف "افٌْل

 .ادًراج افٔٓقديبَهٜ 

ظذ مًًّل حقل ؿهص افًٍر إػ افًامء  "شٚرة" ٚ أوردتفممتٍٚجئٝ 

، حٔٞ اشتىٚظقا هْػ بٚفًٍر ظز افزمـ وّـ إشٚضر افتٚرخئٜأو مٚ يُ 

 .منٚهدة ادًتٌَؾ

 ْٝ  بًض افَٓقة وتٚبًٝ تَقل: رصٍ

إٔٚ ٓ أرى أن مثؾ هذه إمقر تنر إػ صٔئ مٓؿ ؾٌ٘مُٚين افًٍر و 

 .ظز افزمـ متك صئٝ، ووحُٝ

 مٚ ؿٚفتف بٚشتٌراب: ٕيرت إفٔٓٚ بتًجٛ ؽريٛ وذهقل، وأظدُت 

، ب٘مُٕٚؽ افًٍر ظز افزمـ متك  ِٝ  ؟؟تنٚئغ مٚذا ؿِ
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مـ إٓىٌٚع افٌريٛ افذي ارتًؿ ظذ وجٓل، وأـِّٝ  ْٝ وحُ

 تتحدث بًخريٜ:

ٓ تٍٓؿ ـالمل بنُؾ مٌٚير، إٔٚ أؿهد أن اإلًٕٚن خالل ٕقمف يًٚؾر  

ظز افزمـ، ؾٍل إحالم ٕخسق حٚجز افزمـ افتَِٔدي فْهٌح أـثر 

حريٜ دم تًٚمِْٚ مع افزمـ وافقؿٝ، ؾًْٚؾر داخؾ أدمٌتْٚ بذـريٚتْٚ 

 .وّـ ظٚمل صٌف ضًٌٔل افَديّٜ

* * * * * 

 دار ، بًد حديٞ داؾئ"برهـٚن"مـ ادَٓك هل و "شٚرة"خرجٝ 

ًٚ  بْٔٓام ددة جتٚوزت افًٚظتغ ْٝ ، وؿٍٚ ظذ افرصٔػ ادَٚبؾتَريٌ ظِٔف  ، شِّ

بٔدهٚ ظذ أمؾ افَِٚء افَريٛ جمددًا، وؽٚدرت متق وّـ افنٚرع ادَٚبؾ 

 ..افؤؼ بٚجتٚه إحدى ادُتٌٚت

ٚ هق ؾَد وؿػ يتٖمؾ جًدهٚ مـ اخلِػ وهل مٌتًدة، ـٕٚٝ تَٚشٔؿ أم

 .جًدهٚ تًجٌف إػ حد مٚ

فُـ مٚ أثٚر إظجٚبف افٌُر هبٚ هق ثَٚؾتٓٚ وأحٚديثٓٚ اجلِّٜٔ وادرحٜ، إهنٚ 

تند  أنبٚفًٍؾ تهِح ٕن تُتٛ افتٚريخ بٖشِقهبٚ اجلّٔؾ هذا، بؾ و

 ."شٚرة"تنده ؿهص افتٚريخ بىريَتٓٚ، ؾٚفتٚريخ أمجؾ حغ 

ؾٓق دم منٚظره،  وافتاموج ادتْٚؿض مـ افتداخؾحٚفٜ دم ظٚد إػ ؽرؾتف 

، "شٚرة"وينًر بٚفراحٜ بًد فَٚئف احلّٔؿ مع  جداً  شًٔد مـ جٜٓ أوػ

ومـ جٜٓ ثٕٜٚٔ صًر بٚخلقف واحلزن مـ أحجٜٔ احلِّغ افذيـ رآمهٚ دم 

 .، وافِذيـ مل يًرف تًٍرًا هلاممْٚمف
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فتف، أمًؽ بًدة أوراق وراح يُتٛ بًض افُِامت افتل جِس ظذ ضٚو

 ."شٚرة"ظَِٝ بذهْف أثْٚء حديثف مع 

 "افْقم"ثؿ ـِّٜ  "إحالم"، ثؿ ـتٛ "أهؾ افُٓػ"ـتٛ ـِّٜ 

 ."شتٍٔـ هقـْٔغ"و "آيْنتٚيـ"، ثؿ اشؿ "افزمـ"ثؿ ـتٛ ـِّٜ 

 ووع دائرة بٚفَِؿ إمحر ثؿووع افَِؿ مـ يده وأخذ يتٖمؾ مٚ ـتٌف، 

ووصؾ بْٔٓام بخط  "افزمـ"دائرة ظذ ـِّٜ ثؿ  "افْقم"ظذ ـِّٜ 

 .واوح

تٖمؾ افقرؿٜ جمددًا، ثؿ ؿٚم وأفهَٓٚ ظذ اجلدار ادَٚبؾ فىٚوفتف ادُتٌٜٔ 

افهٌرة، تراجع بُرشٔف ؿِٔاًل وأشْد طٓره إػ اخلِػ ٕٚطرًا إػ شَػ 

هٚ وهق مٌّض تْٓد بًّؼ، اشتْنؼ ـّٜٔ ـٌرة مـ اهلقاء وزؾرثؿ افٌرؾٜ، 

 .ظْٔٔف يٍُر

اشتّر بذفؽ فًٌض افقؿٝ ثؿ ؿٚم مـ مُٕٚف واجتف ٕحق احلٚشقب 

احلٚشقب بًد أن  إػادقوقع ظذ ضٚوفٜ أخرى دم زاويٜ افٌرؾٜ، جِس 

 "آيْنتٚيـ"حتدثٝ ظـ ٕيريٚت صٌِف، وبدأ يتهٍح ادقاؿع افتل 

 .افٍٔزيٚء احلديثٜ ظِقم حقل "هقـْٔغ"وٕيريٚت 

* * * * * 
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يًتىٔع اإلًٕٚن افتحُؿ بٖحالمف ومٚ يقد رؤيتف أثْٚء 

ًٚ، وفُـ هذا إمر  مْٚمف، ومٚ افذي شقف يًٍِف أيو

ًٚ ـٌرًا بغ ادخ وافًَؾ افٌٚضـ افذي يًد  يتىِٛ تقاؾَ

ًٚ تقجد بداخِف مجٔع إمقر افتل مّر هبٚ اإلًٕٚن  خمزٕ

 .ضقال حٔٚتف

 دٌسدزي تازٌد
عاملح ّفس أٍسٌنٍح ًأسراذج 

اٍعح ىازفازد، ٍؤىفح جب
 .مراب "جلنح اىنًٌ"

* * * * * 
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 ٌّفَرب/ ذشسٌِ اىثاًّ -40اىرازٌخ0 
 06000اىص0ٍِ 

 

ًٚ ممٚ أختِٔف أن،وهذا ي ًٚ وربام أـثر رظٌ أوجٚع  قم آخر، يقم شُٔقن خمٍٔ

 ...تزامحٝ دم جًدي

ًٚ ظْٔلّ  ًٚ ظذ هيري مْذ افًٚظٜ اخلٚمًٜ ؾجرًا، مٌّو ٓ  مٚزفٝ مًتَِٔ

، أبدو وـْٖٕل أشتَِل ظذ يَوٜ أريد افْٓقض، أبدو وـْٖٕل أحِؿ أحالمَ 

 .ؾٔف فـ يٗدْل افًَقطؿٚع ، إػ ؿٚع ميِؿ يب شٔٓقيحٚؾٜ جٌؾ 

 .ـهقر أظٔدهٚ جمدداً  ووجٜ ـٌرة تنتًؾ دم منٚظري افداخِٜٔ فتٌد

افثٚفٞ وافذي افتَٔٝ ؾٔف ادًتٚدة مـ صقر احلِؿ  إصُٚلـٕٚٝ 

ًٚ  متر "شـٔامن" ًٚ وإيٚب ٍٕس احلِؿ وٍٕس إحداث وٍٕس ؛ دم ذاـريت ذهٚب

 .احلقار، وفُـ بٌىؾ آخر جيِس مـ جديد ظذ ٍٕس افًقر احلجري ادَٔٝ

خيَْْل، إٔٚزع افدمقع افتل تّْٓر بَقة، فُـ  احلؼجٜ دم إٍٔٚد صقت

 .ـٓدوء إمقات ًٚ مٚ أصًر بف مـ احلزن جيًِْل هٚدئ

ظذ واؿع شُٔقن مٗدًٚ  أة فدي فٍتح ظْٔلّ وٓ جر ،مُتقم حََٔلء بُٚ

 .مـ جديد

َِك صًر أن افدمقع تًٔؾ ظذ خدي وتٌِؾ افقشٚدة افتل اشتـْٝ أ

 .ظـ جًدهٍهقل ـرأس مظِٔٓٚ رأد 

دائريٜ  ًٜافقشٚدة بٌَفتهٌغ دمقع بٚردة جٚؾٜ، دمقع ـثرة وـٚؾٜٔ 

ًٚ مـ ادٚء   .ظِٔٓٚؿد ُشُِٛ مٌِِٜ، ـٖن ـقب
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 .مـ جديديىٚردين  مًِقنـٚبقس !! ؟فذي يتُرر جمدداً ا مٚ هذا احلِؿ

ًٚ ٔنق مْل دم ـؾ مرة صخهًٚ مُ يزورين ف أشقدحِؿ   .ؿٌِل إػَرب

 ٕحٝ دم أظامؿل منٚظر "آدم"صديؼ افىٍقفٜ، ورؾٔؼ احلل،  "آدم"

ًٚ، بٚب مْزفْٚ يَٚبؾ  ًٚ، دخِْٚ اددرشٜ مً مْزفف، ـٚن مثؾ بٚب رائًٜ، ـزٕٚ مً

مثؾ اإلخقة فف، شٓرٕٚ، فًٌْٚ، تنٚجرٕٚ، أـؾ مـ ضًٚم أمل،  إخ فْٚ، وـْٚ

 .وأـِٝ مـ ضًٚم أمف

ًٚ فؽ يٚ  ، "شـٔامن"فَد اصتَٝ فؽ يٚ صديَل، أهيٚ احلٚرض افٌٚئٛ، وتٌ

ًٚ فؽ وٕحالمؽ، مـ أيـ جئٝ ودٚذا اخس تْل؟ دٚذا تًذبْل بٖحالمؽ تٌ

 ..؟!افيٚدٜ اديِّٜ هذه

ٍٕس ادُٚن وٍٕس احلِؿ، فَد ظٚدت ظذ ٍٕس اجلدار و "آدم"جِس 

 .فِّرة افثٚفثٜ ٍٕس افهقر وٍٕس ادنٚهد

ًٚ ظٔقن  شـٔامنؿٚهلٚ  "حغ تًَط شتْير فألظذ" احلزيْٜ  "آدم"خمٚضٌ

 .."آدم"ٓ مٍر مـ هذه اجلِّٜ، فَد شَط  فافراجٍٜ، يٌدو إٔ

صقت شَقضف أحدث فَد شَط صديَل، شَط خِػ اجلدار،  ...ًٕؿ

ًٚ ـٓربٚئٔ هذه ادرة مل إتٍض مـ مُٚين، بؾ صًرت  لًٚ دم جًدي، فُْمٚش

 .ٖين جزء مـ هذا احلِؿب

افدمقع مٚزافٝ تّْٓر مـ ظٔقين يٚ صديَل، هؾ أصٚبؽ مُروه يٚ 

 ..فًْٜ حترؿْل، أرجقك أخزين، أرجقك شٚحمْل، إهنٚ فًْٜ ؟"آدم"

، ؿٌؾ أن تًرف ٕتٔجٜ ؟ذفؽ افٔقم "آدم"هؾ تذـر يٚ  ..؟هؾ تذـر

ؽ مـ ـِٜٔ افًِقم، جئٝ إيّل فتخزين إٔؽ حهِٝ ظذ زيٚرة فًٍِر خترج
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، ؾٚبـ ظّتؽ ٕجح دم اشتهدار افٍٔزة فؽ، "ديب"وبدء افًّؾ دم 

ًٚ هذه افٌِد افَٚشٜٔ ظذ صٌٚهبٚ  .وشتًٚؾر تٚرـ

فٍرصتؽ افذهٌٜٔ دم افًٍر  شًداءوشٓرٕٚ دم بٔتؽ ٕوحؽ ، ؾرحْٚ مًًٚ 

، حْٔٓٚ ـْٚ ٕحـ ٚؾتؽ وضٌٜٔ ؿٌِؽوتُقيـ حٔٚة تِٔؼ بؽ وهبدوئؽ وبثَ

افنٌٚب ؾرحغ فٍرصتؽ هذه، أمٚ وافدك ؾٌدا احلزن ظِٔف فًٍرك، جِس 

ظذ بٚل أحد ـل تُقن حذرًا دم ؽربتؽ  يقصٔؽ بتٍٚصٔؾ صٌرة ٓ ختىرُ 

 ..ظْف

 ـٔػ شتًتٌَؾ يٚ أبٚ آدم خز وؾٚة آدم افٔقم؟؟؟

 هؾ شتٌُل؟؟

 رؿف دم ادىٚر؟هؾ شتدمع ظْٔٚك ظِٔف ـام دمًٝ وإٔٝ تٍٚ

وٕحـ دم ضريَْٚ إػ  حغ أوصٔتْل أفػ مرة ومرة "آدم"هؾ تذـر يٚ 

مع جٚمًتؽ ٓشتخراج أوراق خترجؽ وتهديَٓٚ متقاصاًل  بَكأأن  ادىٚر

 .وإرشٚهلٚ فؽ إػ اإلمٚرات

َٝ ؟مٚ افذي حهؾ فؽ أن يٚ ترى دم  "شـٔامن"بجٕٚٛ  ، دٚذا جًِ

 ، دٚذا شَىٝ؟؟؟حِّل

َّ بٚفًٍؾ ـام حدث دم دٓفٜ ُح  ٔقم خز وؾٚتؽهؾ شٖشّع اف خٚيل ل ِ

 ؟؟وجديت

 هذا؟ أن يُقن يُّـ ـٔػ

 ؟دم حٔٚة أخريـ، أم ؾَط دم حٔٚيت إٔٚهؾ هذه إمقر مقجقدة 

 افًٌٛ دم مقتؽ؟ تٌْٖ بّقتؽ؟ أم إْٔلأهؾ 
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 ..هؾ إٔٚ إًٕٚن صٚفح فٔحدث يل ـؾ هذا؟

 افًِْٜ؟ ٌْل هذهٔهأم إْٔل أصد شقءًا ممٚ أطـ حتك تُ 

جتزين ذـريٚيت ادَدشٜ مًؽ أن أبُٔؽ، وجيزين ؿٌِل أن أحزن ظِٔؽ، 

 .وجيزين افتٍُر أن أتٖمل، وجتزين أحٚديثؽ افىٚهرة أن إٔزف

 .إٕؽ جتزين ظذ ادقت وافتحن مًًٚ 

 قد؟شهؾ شَىٝ بٚفًٍؾ؟ أم إٔف جمرد ـٚبقس أ "آدم"

يتنب أصًر بٚفوقء رؽؿ أين  صدؿْل ٓ أجرؤ ظذ ؾتح ظْٔلّ  ؛"آدم"

وأصًر بزودة افدمقع ظذ خدي، فُْْل خٚئػ جدًا، خٚئػ أن  إػ ؽرؾتل،

 .اؾتح ظْٔل ؾٖشّع خز وؾٚتؽ افٔقم

* * * * * 

 رأىغ ؾتح ظْٔٔف بًد حِّف افثٚفٞ، ح "برهـٚن"نٖ أو مل يًتىع مل ي

 "شـٔامن"جٚفًًٚ ظذ ذفؽ اجلدار احلجري بجٕٚٛ  "آدم"صديَف افًزيز 

 .َط أشٍؾ اجلدارثؿ ش

خٚف ـثرًا مـ هذا احلِؿ إذ إٔف يتُرر مًف فِّرة افثٚفثٜ، وحتََٝ دٓفتف 

دم ادرة إوػ وافثٕٜٚٔ حغ تقدم خٚفف وجدتف، ومٚ خينٚه حََٜٔ أن يهِف 

 ."آدم"حٚرتف رؾٔؼ خز وؾٚة صديؼ ضٍقفتف و

ًٚ ظْٔٔ ًٚ، وهق مٚزال مٌّو ف جتٚوزت افًٚظٜ اجلداريٜ افتٚشًٜ صٌٚح

 .وشٚدتفمٌِِٜ بهّٝ ظذ خديف تٌٚظًٚ وتًٔؾ دمقظف و

 ؿد ؿرظٝ أمف افٌٚب هبدوء ودخِٝ فتقؿيف مـ ٕقمف، ؾَد بدا هلٚ إٔف

 .تٖخر ظـ ظِّف
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ن إوٕيرت إفٔف وهل تُرر اشّف فًٔتَٔظ، فُـ مٚ ؾتحٝ افًتٚئر 

 ..ٕيرت إفٔف حتك سخٝ ؾزظٜ

ٍٜٔ تًٔؾ مـ ظرؿًٚ وجًّف يرجتػ بَقة ودمقع ـثهٌٛ ـٚن جٌْٔف يت

 .ظْٔٔف

رـوٝ بٚجتٚهف وهزتف بَقة ثؿ رؾًتف إػ صدرهٚ افداؾئ، مُررة اشّف 

 ..بذظر

ٕير إفٔٓٚ ثؿ دؾـ رأشف ، تز مرجتًٍٚ ، ـٚن جًّف هيبهًقبٜظْٔٔف  ؾتح

 .خذ يٌُل ويْحٛ ـٕٚضٍٚلأبَقة داخؾ صدرهٚ و

أن تٖتٔٓٚ بُقب  "شّر"ددًا ضٚفٌٜ مـ أختف ظذ افٍقر سخٝ أمف جُم 

 .هٍرًا متٌِداً ٚء، ؾنٍٚهف ـٕٚٝ جٚؾٜ، ووجف مُ م

 ًٚ جثؿ ظذ صدره ؿد مل تًرف أمف مٚ حهؾ فف، فُْٓٚ طْٝ أن ـٚبقش

وتٍُره فِٜٔ أمس، ؾٖخذت متًد ظذ وجٓف ورأشف وهل تَرأ مُررة ظِٔف 

 .شقرة اإلخالص فًدة مرات

ؾٕٚحْٝ تًَٔف رصٍٚت مـ ادٚء وهل تًٌّؾ خٚئٍٜ،  "شّر"أمٚ أختف 

يٌُل ويْحٛ ـىٍؾ  "برهـٚن"هٚ ٚادرة إوػ افتل ترى ؾٔٓٚ أخ ـٕٚٝ

 .تٚئف

* * * * * 
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ؿدرات ظذ  "افٌٚراشُٔقفقجل"ظِامء  أضِؼ

 اشؿافتٌْٗ بقؿقع أحداث مًتٌَِٜٔ  دماإلًٕٚن 

، ـذفؽ اظتزت افٍٔزيٚء "ًٌؼؿدرة اإلدراك ادُ "

هق افًٌد افرابع افذي تتحرك ؾٔف  "افزمـ"احلديثٜ أن 

 ..جًٚم وتتنُؾ مْٓٚإ

وّـ افَدرات افتل تتجٚوز  "اإلدراك ادًٌؼ"هٍْقا ؾ

جتٚوز احلٚرض ٕحق ادًتٌَؾ افَريٛ أو إٕف ، حٚجز افزمـ

افًٌٔد، وؿد شجِٝ مراـز افٌحٞ افًِّل دم ـؾ مـ 

متالك اجٚمًٜ هٚرؾٚرد، وجٚمًٜ ـقرٕٔؾ، ٕيريٚت تثٌٝ 

، ـام "اإلدراك ادًٌؼ"بًض إصخٚص فَدرات 

وـٚفٜ آشتخٌٚرات  أجٓزة ادخٚبرات مثؾؿٚمٝ و

( برظٚيٜ برامٟ خٚصٜ ٕصخٚص CIA)إمرئُٜ 

 .يّتُِقن ؿدرات اإلدراك ادًٌؼ وآشتنًٚر

 املؤىف

* * * * * 
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 .مـ وراء أحالملُمًتْك بف، وأن ثّٜ هدف صخص افٔقم أدرـٝ إْٔل 

افتٖثر بٚفقاؿع  بؾ هلٚ افَدرة ظذ ؛بنُؾ ظنقائل تْٔلؾٓذه إحالم مل تٖ

 .، إهنٚ جتذبْل إػ مرـزهٚ بهقرة ٓ حمدودةادًٚش

دم افهٌٚح افٌٚـر  "آدم"فَد حتََٝ ٌٕقءة حِّل إخر، ؾَد تًرض 

 .ديب، وتقدم بٍْس افِحيٜوافنٚرؿٜ مديْٜ  حلٚدث أثْٚء ؿٔٚدتف افًٔٚرة بغ

ًٚ ودٓفتف واوحٜ  .ـٚن احلِؿ حََٔٔ

اتَدت بداخع،  صًِٜ حََٜٔٔأحالمل  افذيـ مٚتقا دم إصخٚصأصٌح 

 ..، أو أمقتأخرج مـ هذه افدوامٜ مْتكاً حتك وفـ أشتًِؿ 

ٍَدين أؿربٚئل وأحالمل افيالمٜٔ هذه تُ  "افُقيٝ"ؾّْذ ظقديت مـ 

 .وأصدؿٚئل

، وؾَدان صخص ؿٌؾ ؿدوم افنٓر افتٚيلٚ وظع أن أجد حالً هلإهنٚ متٚهٜ 

 .آخر

ًٚ وؿٌؾ حهقيل ظذ هذا ا فُتٚب مل أــ أرى أحالمًٚ هبذا افقوقح شٚبَ

ُٝ أو ينقهبٚ افٌّقض  دم  ظِٔف وووًتفُ  واخلقف، فُـ بًد أن حهِ

 .ؽرؾتل بٚت إمر مريًًٚ 

أن ٓ  ،"آدم"افٔقم ظٚهدت ٍٕز وبًد افًقدة مـ ادَزة حٔٞ أودظْٚ 

 .هلذه إحجٜٔ افيالمٜٔ أخرج فًِّؾ مـ مْزيل حتك أصؾ إػ حؾٍ 

، "شـٔامن"ٚ تٌدأ وتْتٓل دم ادخىقضٜ افتل أهداين إيٚهٚ أحجٜٔ يٌدو أهن

ذفؽ افرجؾ افذي أصٌحٝ أـرهف بًد زيٚراتف ادتُررة دم أحالمل، حٔٞ 

ًٚ ظزيزًا دم ـؾ مرة  .ينق مْل صخه
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ؾهؾ أوراؿف أخرج افُتٚب مـ ـًٔف افَامر وأُ إتٚبْل إحًٚس وإٔٚ 

 .احلََٜٔٔ ٕف يتحَؼ بدٓفتفٓاًم، رؽؿ أِؿ مل يًد مُ ظـ بًوٓٚ افًٌض بٖن احل

ًٚ أبحٞ ظـ خٍٚيٚ هذا افن، هق إـثر ؾ٘ن أن أمٚ  ـقين مًتَٔي

 .واؿًٜٔ مـ احلِؿ، وشتُقن أحالمل افَٚدمٜ إمٚ ًّٕٜ أو َّٕٜ ظعّ 

مجٔع ب٘فهٚق  "برهـٚن"تف ؿٚم ر افقاشع وافٍٚرغ دم ؽرؾاظذ اجلد

ؾٚفن  ،"شـٔامن"يٚه ه إإوراق افهٍراء افًُّٜٔ مـ افُتٚب افذي أهدا

 .يهؾ إػ احلؾأن ف يُّـ بغ هذه افهٍحٚت وظِٔ

، وتًرؾف ظذ "افُقيٝ"اشتنًر بٌريزتف اإلًٕٕٜٚٔ أن شٍره إػ 

ظقدتف وؾنؾ إؿٚمتف هْٚك، وحهقفف ظذ هذه ادخىقضٜ، ثؿ ، "شـٔامن"

بقؾٚة أصخٚص مـ حقفف  دائامً  هذه إحالم افتل تْتٓلؾيٓقر  إػ دمنؼ،

إمر ُمدبر وُمًر، وأمٚمف مٌٚمرة أو هدف ظِٔف  إن بؾ ؛هٚدؾٜم ٝفًٔ

 .وراء ـؾ مٚ حيهؾ مًف حتََٔف ومًرؾٜ افّن 

ـٚن ب٘مُٕٚف بُؾ بًٚضٜ أن خُيرج ادخىقضٜ وحيرؿٓٚ ثؿ يرمل رمٚدهٚ دم اهلقاء، 

ًٚ جددوفُـ مٚذا فق ظٚدت إفٔف هذه إحالم جمدداً   .؟!، وخىٍٝ مْف أصخٚص

فُٔنػ حََٜٔ  ؾٔف ه هق أن يِٟ إػ احلِؿ ويًٚؾرمٚ ـٚن يريدـؾ 

 .ادخىقضٜ وحقادث افقؾٚة ؽر افىًٌٜٔٔ هذه

* * * * * 

حغ ؿّٝ بٍهؾ أوراق ادخىقضٜ ظـ بًوٓٚ افًٌض، اـتنٍٝ أن 

ًٚ، أو هُذا ترا ـام أن  يل، ءىترتٌٔٓٚ افذي جٚءت ظِٔف مل يُـ صحٔح

 .مل يَؿ بسمجتٓٚ مجًًٔٚ  "شـٔامن"
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ٌٚهل حََٜٔ هق وجقد افرشقمٚت افٌْٚتٜٔ دم ـؾ صٍحٜ مٚ فٍٝ إت

ًٚ، وتَ   .ترمجٜ إوراق افتل ٓ حتقي أي رشقمٚت "شـٔامن"د َّه تَريٌ

درحِٜ إوػ بٍهؾ إوراق افهٍراء ذات افرشقمٚت ظـ دم اؿّٝ 

ًٚ ورمقزًا ؽريٌٜ، ثؿ بدأت بٚفتدؿٔؼ دم إوراق  إوراق افتل حتقي أحرؾ

 ..ٚتٜٔ وافرشقمٚت اهلْدشٜٔذات افرشقمٚت افٌْ

أؽِٛ افرشقمٚت افٌْٚتٜٔ تدور حقل صُؾ زهرة تٌْٝ مـ أظذ  ٝـٕٚ

ـٖهنٚ تٌْٝ بنُؾ ظُز، إذ أن شٚؿٓٚ وجذظٓٚ دم افهٍحٜ إػ أشٍِٓٚ، و

إظذ وّـ دائرة شقداء، ثؿ تْزل صًقدًا إػ أشٍؾ فتنُؾ زهرة ضقٕٜٓٔ 

 .ؽريٌٜ افنُؾ

صُؾ افزهرة اخلٚرجل، دم تدؿٔؼ أحيت مُزة يدويٜ وبدأت بٚف

 .ورشؿ افُتٚبٚت ادخىقضٜ داخؾ افزهرة ظذ صٍحٜ بٔوٚء خٚرجٜٔ

، مل يُـ إمر شٓاًل، إذ أن افتدؿٔؼ هبذه ادخىقضٜ حيتٚج جلٓد ووؿٝ ـٌريـ

ًٚ  فٌٍؼ  جداً  فُـ مٚ فٍٝ إتٌٚهل هق وجقد رشقمٚت صٌرة ظراة يهًدون ظًُٔ

وفدوا مـ داخؾ افزهرة وأخذوا يزحٍقن بٚجتٚه بٚجتٚه جذور افٌْٚت، وـٖهنؿ 

 .يتًَِقن افزهرة بنُؾ ظُز! اجلذور، رشقمٚت فذـقر وإٕٚث

حتقي  أؽٌِٓٚتٖمِٝ ادخىقضٚت مجًًٔٚ بٚفًدشٜ ادُزة، ؾٚـتنٍٝ أن 

ًٚ بٚجتٚه جذورهٚ افًقداء، وـؾ شَٔٚن افٌْٚتٚت ظِٔٓٚ ٌٕٚتٚت  تٌْٝ ظًُٔ

 .اجلذور رشقمٚت فٌؼ ظراة يهًدون بٚجتٚه

رصدين فًِٓٚ ت "شٚرة"أضِٛ ادًٚظدة مـ  أن هذابحثل ؾُرت أثْٚء 

خٚصٜ أهنٚ مثٍَٜ دم تٚريخ إشٚضر  دم حؾ هذا افٌِز،إػ بًض افتٍٚصٔؾ 

ظـ مثؾ هذا افَرار، ؾٚدقوقع خيهْل وحدي وفـ فٝ ظد لفُْ وإديٚن،
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ؾَد تُقن هذه ًتز خىرًا ثؿ إن ادقوقع بٚفًٌْٜ يل يُ ، اً ضِع ظِٔف أحدأُ 

، وٓ أود أن بٚفًٍؾ وؾٚة خٚيل وجديت وصديَل آدموراء  ادخىقضٜ هل

 .مْٓٚ صخصأي يتٖذى 

* * * * * 

احلََٔل يقمف إول دم حمٚوفٜ ؾٓؿ افستٔٛ  "برهـٚن"أمٙ 

فِّخىقضٚت خٚصٜ بًد منٚهدتف فرشقمٚت صٌرة جدًا مرشقمٜ وّـ 

 .ذ حٔٞ اجلذورشٚق افٌْٚتٚت تزحػ مـ افزهرة بٚجتٚه إظ

ًٚ دم افْقم مـ صدة تًٌف، إذ  دخِٝ أمف ؽرؾتف صٌٚح افٔقم افتٚيل، ـٚن مًتٌرؿ

 .مـ افِٔؾ وهق حيٚول اشتُنٚف ادخىقضٚت افثٚفٞأمٙ افثِٞ  إٔف

ٕير ، ثؿ مـ هيرهؿِٔالً تحرك ؾٕٚدت ظذ اشّف، وهل تٍتح افًتٚئر، 

 إفٔٓٚ ؿٚئاًل:

 ـؿ افًٚظٜ؟ ..صٌٚح اخلر أمل 

 .افْقر حٌٌٔل، إهنٚ افتٚشًٜ وافْهػ صٌٚح 

ٌٝ مُ جِس ظذ حٚؾٜ افنير، وٕيره  ظذ إرض، ٕيرت أمف إػ ـٚمؾ  ثٌ

 افٌرؾٜ ؾنٚهدت ؾقى إوراق افهٍراء ظذ احلٚئط، وأوراق وـتٚبٚت ؽريٌٜ:

 مٚ ـؾ هذا؟ برهـٚن 

 :مٌتًامً أظٚد افْير إفٔٓٚ رأشف إػ احلٚئط، ثؿ  برهـٚنرؾع 

 .حد افهحػ افًٚدٜٔ ادّٜٓ، وظّع إهنٚؤه بٖؿرب وؿٝفدي بحٞ جديد ٕ 

اؿسبٝ مْف، وجًِٝ بجٌٕٚف ظذ افنير، ووًٝ يدهٚ ظذ جٌٓتف ثؿ 

 مًدت صًره ووّتف إػ ـتٍٓٚ:
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، ووؾٚة جٚرٕٚ افُٚبقسإتٌف إػ ًٍٕؽ حٌٌٔل، ؾّْذ أن راودك ذاك  

 صٔئ هيّْل دم هذه احلٔٚة شقى إٔٝ وإٔٚ ؿَِٜ ظِٔؽ، ٓ "آدم"

 .مُروه ٓ شّح اهلل ُؿوأخٚف ـثرًا أن يهٌٔ، قكوأختؽ وأخ

 أمًؽ يدهٚ وشحٌٓٚ إػ صٍتٔف، ؿٌِٓٚ، ثؿ ؿٚل هلٚ:

 .مٚ يرام، اهلل يىقل بًّرك ، ـؾ صٔئ ظذبرهـٚنٓ تََِل يٚ أم  

 هؾ شتذهٛ إػ ظِّؽ افٔقم؟ 

 .افٌحٞ ءشٌقع، ظّع إهنٚإٓ شٖخذ إجٚزة ددة  

 .َٓقةافشٖظد فؽ  

، أمٚ هق ؾٚجتف إػ بٚجتٚه ادىٌخ خرجٝ مـ افٌرؾُٜٚهنٚ، وؿٚمٝ مـ م

احلٚئط وأظٚد افْير إػ ادخىقضٚت ادثٌتٜ، أخذ يتٖمِٓٚ وصًر ب٘حًٚس 

 ؿٚل بهقت مًّقع حيدث ًٍٕف:و افًخريٜ، بدأ يوحؽ بهقت ظٚلٍ 

 !!!هذا اجلْقن افذي أؾًِف؟ مٚ

طٚهرًا  "شٚرة"ؿ ٕير إػ ادتهؾ، ـٚن اشو رّن هٚتٍف اخلِقي، اجتف إفٔف

 ، ؾتح اخلط:ظذ صٚصٜ اجلقال افهٌرة

 ، ـٔػ حٚفؽ؟ِقةشٚرة احل 

 جٚء صقهتٚ افداؾئ احلْقن:

أردت مل أشّع صقتؽ مْذ ظدة أيٚم، ، ؟احلّد هلل، ـٔػ حٚفؽ إٔٝ 

 .اإلضّئْٚن ظِٔؽ

صُرًا فؽ، فُْْل أصًر بًٌض افتًٛ، ؾَررت أخذ إجٚزة ددة  

 .ؿِٔالً شٌقع، أريد أن أرتٚح أ

ًٚ، ؾَط أردت اإلضّئْٚن ظْؽ   .حًْ
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 .صُرًا فؽ جمددًا، حغ أؿرر اخلروج مـ ادْزل شٖتهؾ بِؽ  

 .اتٍَْٚ، إػ افَِٚء 

ًٚ، وأخذ يٍُر هبٚ، ويًتذـر افُالم افذي حتدثٝ بف  ووع اهلٚتػ جٌٕٚ

ٚفًٍر ـافًٍر إػ افًامء، أو مٚ يًتز  ظـحقل إشٚضر ادَدشٜ افَديّٜ 

 ًٚ  .ظز افزمـ تٚرخئ

تذـر ؿهٜ أهؾ افُٓػ وٕقمٓؿ افًّٔؼ دئٚت افًْغ، وؿهٜ إهاء 

ورحِتف دنٚهدة ادًتٌَؾ  "آردا ؾراف"وافَديس افزرادصتل ومًراج افٌْل، 

 .دم ادًراج افٔٓقدي "إئِٚ افٌْل"و "إيتٕٚٚ افٌٚبع"دم افًامء، وؿهٜ ادِؽ 

افٌْٚتٚت  وؿػ واجتف جمددًا إػ ادخىقضٚت ظذ احلٚئط، ٕير إػ شٚق

وافهقر افهٌرة فٌؼ يهًدون ظًًُٔٚ بٚجتٚه إظذ ٕحق اجلذور، ؾُر 

 :ؿِٔالً وؿٚل دم ًٍٕف

مًراج ٕحق افًامء هق هذه افرشقمٚت  مًْك ُقنيهؾ يًَؾ أن "

 .؟"دنٚهدة ادًتٌَؾ

ًٚ إوراق افٌٔوٚء افتل أمًؽ افُرد شحٌف وجِس إػ ضٚوفتف خُم  رج

مٚمف، وأخذ ئًد ـتٚبتٓٚ بخط واوح حمٚوًٓ ووًٓٚ أ، "شـٔامن"ترمجٓٚ 

 .هتجئٜ افسمجٜ ذات اخلط افًٔئ

َظَيّٜ افرحِٜ افروحٜٔ، تُّـ دم إٔؽ شتُتًٛ افَدرة افُٚمِٜ "

فذاتؽ، شتُقن افًجغ وافًجٚن فًٍْؽ، شتُقن افيٚهر وافٌٚضـ دم 

أحالمؽ، شتُقن افوحٜٔ وافَٚتؾ، ؾُؾ صٔئ شًٔر ظذ مٚ يرام ؾٔام إذا 

إػ  ،إػ أظذ حٔٞ مرآتؽ هل ٕٚؾذتؽ فتِٟ إيّل، إير إػ أظذ َت ٕير

 ."مرآتؽ ومْٓٚ ادخؾ ظٚدل احلََٔل، ؾٚحلََٜٔ وراء مرآتؽ
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ؽٚموٜ  ـٕٚٝ اجلِّٜ افتل ـتٌٓٚ واوحٜ وفُْٓٚ ٓ حتّؾ شقى مًٚنٍ 

 .؟ؾام هل افرحِٜ افروحٜٔ، ومٚ هل ادرآة افتل تُّـ احلََٜٔ خٍِٓٚبٚفًٌْٜ فف، 

َٓقة وبًض افًُؽ افذي افأمف افٌرؾٜ جمددًا حٚمِٜ مًٓٚ ؾْجٚن دخِٝ 

ًٚ بًٍْٓٚ، صٚهدتف متُقرًا ظذ أوراؿف يُتٛ ويًجؾ، ؾِؿ تنٖ أظدتف مُ  ًٌَ

، ووًٝ افَٓقة وافًُؽ وخرجٝ، أمٚ هق ؾِؿ ينًر أو مَٚضًتف إزظٚجف

ًٚ إذ ـٚن مُ  ًٚ دم تًٍر مٚ ترمجف بقجقدهٚ هنٚئٔ  .ضٜمـ ادخىق "شـٔامن"ًتٌرؿ

وأخذ يٍؽ مًٚين افُِامت اُدسمجٜ  وراقإظٚد وأخرج ورؿٜ جديدة مـ 

 .افًٔئ "شـٔامن"خط مـ 

 ...شتًٔش دم ظدة أبًٚد مـ افقؿٝ ذاتف"

مٚ ظِٔؽ شقى أن ختتٚر مرآتؽ افٌٚضْٜٔ ظز شٚق افٌْٚت افذي يّْق مـ 

 إظذ إػ أشٍؾ حٔٞ رأشؽ،

 ،خٚدع ظْدهٚ شٔيٓر فؽ ـٔٚن ظٚفؼ دم زمٚن ومُٚن

 ...شتًٔش دم ظدة أبًٚد مـ افقؿٝ ذاتف

 ...شتًٔش دم ظدة أبًٚد مـ افقؿٝ ذاتف

 ."شتًٔش دم ظدة أبًٚد مـ افقؿٝ ذاتف

اجلِّٜ إخرة ثالث مرات،  "شـٔامن"دٚذا ـرر  "برهـٚن"اشتٌرب 

، أحس إٔف أمًؽ افذي يّْق مـ إظذ إػ أشٍؾ ثؿ إٕف ذـر شٚق افٌْٚت

 .رأس اخلٔط

وبحٞ ظـ ٕص مُرر مـ افرمقز فثالث مرات، ، إػ ادخىقضٚتاجتف 

، اشتٌرق دم افٌحٞ ؾسة "شـٔامن"بذفؽ شًٔرف ادُٚن افذي ترمجف 

ًٚ مـ افرمقز وافرشقمٚت احلرؾٜٔ  فًٔٝ بٚفَهرة، وأخرًا وجد ٕه
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افهٌرة مُررة فثالث مرات، أمًؽ ادخىقضٜ رؾًٓٚ إػ افوقء افَٚدم 

 .بنٔئ ؽريٛمـ افْٚؾذة، فٔتٍٚجٖ 

حغ دخؾ افوقء إػ ادخىقضٜ صٚهد رشّٜ ؽريٌٜ مُِّٜ فِرشّٜ افتل 

ًٚ يديف ظذ صدره، وشٚق افٌْٚت  تيٓر واوحٜ، صٚهد رجاًل ٕٚئاًم واوً

ًٚق مـ حٔٞ خيرج افدم افًَػ افذي ؾقؿف وّـ دائرة شقداء،  مثٌتٜ

تيٓر افزهرة  ثؿ، افرجؾ افْٚئؿ جذوره ادًَِٜ دم افدائرة افًقداء بٚجتٚه رأس

ًٚ فرجؾ آخر يتًِؼ شٚق رأشفافٌُرة مُٚن  ، وظذ افًٚق صٚهد رشاًم خٍٍٔ

 .افٌْٚت بٚجتٚه اجلذور أو افدائرة افًقداء

 ًٚ  .وقء افنّس افداخؾ مـ افْٚؾذةدم ـٕٚٝ ادخىقضٜ أـثر ووقح

صًر بًٌض اخلقف وآرتٔٚب مـ هذه ادخىقضٜ، ومـ افىريَٜ افتل ُرشّٝ 

مثؾ هذه وٗمـ بٚفًحر وافنًقذة واجلـ واحلٔٚة افٌٌٜٔٔ وافٌٚموٜ هبٚ، هق ٓ ي

 .يًسيف حغ صٚهد هذه ادخىقضٜ صًر بنٔئ مـ اخلقف فإمقر، فُْ

إٔزل ادخىقضٜ مـ أمٚم ظْٔٔف ؾنٚهد ظذ افٍقر ؾْجٚن افَٓقة وؿىًٜ 

ًٚ إػ اخلِػ فِحيٜ، قجده مُ ؾٕير إػ افٌٚب  ًؽ،افُ ًٚ، سخ مْتٍو ٌَِ

 ًف بريٌٜ وصقت مًّقع:وشٖل ٍٕ

 "؟؟مـ أدخؾ افَٓقة وافًُؽ إػ افٌرؾٜ"

ًٚ فًٖٔل أمف ـٔػ دخِٝ افَٓقة  تراجع خىقة ؾتح افٌٚب وخرج منظ

 .إػ ؽرؾتف هبذا افنُؾ

 * * * * * 
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دم ادٚيض، وٓ حتِؿ بٚدًتٌَؾ، بؾ وجف ظَِؽ  ٓ تٌَؼ 

 .، أن ؾَطافٌٚضـ ٕحق أن

 تٌذا
 شعٌٍ زًحً دٌين

  * ** * * 
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مٙ ظذ إجٚزيت واظتُٚدم وّـ ؽرؾتل مخًٜ أيٚم متتٚفٜٔ، مل أــ 

 .ٕهتؿ بنًٞ صًري وذؿْل افتل ازداد ضقهلٚ بنُؾ ـٌر وواوح

فِّخىقضٚت، ؾَد تٌغ يل  آخروتًْٔؼ  ٜافٔقم حتديدًا تقصِٝ إػ ترمج

أن مجٔع إوراق افهٍراء افتل حتقي رشقمٚت فٌِْٚتٚت هلٚ صقرة أظّؼ 

افٌْٚت  تتًِؼٕٚئؿ ظذ طٓره يْير إػ أظذ، وصٔئ مٚ ينٌف روحف فنخص 

بٚجتٚه افدائرة افًقداء افتل أمٚمف، ومـ خالل ربط افرشقمٚت بًٌوٓٚ 

افًٌض ست صٌف متٖـد بٖن مٚ يَهده هذا افُتٚب هق رحِٜ ظز إحالم 

، خٚصٜ أن مجٔع افسمجٚت افتل ترمجٓٚ طْْٝوفٔس رحِٜ ظز افزمـ ـام 

ًٚ: "امنشـٔ"  مـ افُتٚب ـٕٚٝ تدل ظذ ٍٕس ادًْك تَريٌ

شقى احلََٜٔ، إٕف مرآة إن أحالمؽ مرآة فُقن حمٚيد صٍٚف ٓ يًرف "

إحالم تًُس مٚ هق أمٚمؽ دون تنقيف، ؾ٘ذا اشتىًٝ أن تثؼ بذفؽ 

تُقن ظْدئذ ؿد اختذت اخلىقة احلٚشّٜ فِتخع، وَٕىٜ افتخع هل أن 

، فِقفقج إػ ظٚمل احلِؿ افذي ٓ يِّؽ شِىٜ تتخذ ظـ ظٚمل خٚرجل مزيػ

 ."دم ظدة أبًٚد مـ افقؿٝ ذاتف  ًٔششتظِٔؽ، وحْٔٓٚ 

تًٔش دم ظدة أبًٚد ش"أظٚد ٍٕس اجلِّٜ،  "شـٔامن"ٓحيٝ هْٚ أن 

، وهْٚ ست أرى أن ادخىقضٜ مرتٌىٜ ـؾ آرتٌٚط "مـ افقؿٝ ذاتف

ىقضٜ فًٔٝ شقى دفٔؾ بٕٚحالم افتل ٕحِؿ هبٚ وٕحـ ٕٔٚم، وأطـ أن ادخ

، يدخِف يَيٜ ـٚمِٜدم حٚفٜ إرصٚدي دـ يقد أن يدخؾ أحالمف وهق 

 .فًٔتُنػ خٍٚيٚ إحالم ب٘رادتف احلرة

إذا مٚ اشتىًٝ ؾًؾ ذفؽ شٖـنػ أمقرًا ـثرة، وأطـ أن ضريَٜ 

دخقيل ٕحالمل بقظٔل افُٚمؾ تنٌف إػ حد ـٌر ؾُرة افًٍر ظز افزمـ، 
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 يتؿ إٓ خٚرج إضٚر افزمـ وادُٚن احلٚفٔغ، وـذفؽ ؾٚفًٍر ظز افزمـ ٓ

، إٕف افتجقل خٚرج افزمـ، ؾْحـ هق افدخقل إػ ظٚمل إحالم بنُؾ واعٍ 

 .حغ ْٕٚم ٓ ٕنًر بّرور افقؿٝ، وهذا هق ادًْك

إػ أظذ ٕحق وقء افْٚؾذة وأخذ يتٖمؾ ظدة خمىقضٚت  "برهـٚن"رؾع 

دائرة زهرة تهؾ بغ رؤوشٓؿ وبغ   حتٝغافهقر ادخٍٜٔ فِرجٚل افْٚئّ

 .شقداء دم إظذ

 ظذ بٚب ؽرؾتف، ؾَٚل دون أن يِتٍٝ: ختفأثْٚء ذفؽ ضرؿٝ أ

 .ادخؾ 

 افٌٚب وٕيرت إفٔف بٚشتٌراب، وؿٚفٝ فف بُؾ هدوء: "شّر" أختف ؾتحٝ

 .جٚءت دَٚبِتؽ "شٚرة"، يقجد ؾتٚة اشّٓٚ برهـٚن 

ًٚ:ووع إوراق مـ يده  "شٚرة"حغ شّع بٚشؿ   وإتٍض واؿٍ

 أيـ هل؟ 

 .مدخؾ افٌٚب تْتيرك 

ظذ افٍقر ٕير إػ ًٍٕف دم ادرآة ؾنٚهد وجٓف افنٚحٛ، وذؿْف افىقيِٜ، 

وصًره إصًٞ، حٚول أن يِِّؿ ًٍٕف ؿٌؾ أن خيرج مـ افٌرؾٜ، فُْف 

ظْد بٚب  ٓفوؿد دخِٝ ظذ افٍقر وصٚرت بقج "شٚرة"تٍٚجٖ بجرأة 

 ؽرؾتف:

 .تٍوع إػ ؽرؾٜ آشتٌَٚل ..تٍوع أهاًل بِؽ  ،أهالً وشٓالً !!! شٚرة 

افْقم افتل  ظِٔف، خٚصٜ إٔف يرتدي ثَٔٚب يـ ٚـٚن افتقتر وآرتٌٚك واوح

 مل يٌدهلٚ مْذ مخًٜ أيٚم، أمٚ هل ؾْيرت إفٔف بٚشّٜ:



84 

ُٝ ْل فُْجئٝ دون مقظد،  ُقينفأظتذر   وـٚن  ،ظِٔؽ ظدة مرات اتهِ

 .ئٝ فإلضّئْٚن ظْؽنًرت بٚخلقف وج، ؾهٚتٍؽ خٚرج افتٌىٜٔ

 .افهٌر مْذ يقمغجقايل  ْل مل أصحـإٔ تذـرُت 

راؾَتٓٚ أختل إػ ؽرؾٜ آشتٌَٚل، أمٚ إٔٚ ؾَّٝ بتٌديؾ مالبز، 

 .صًري ؿٌؾ أن أذهٛ فِجِقس مًٓٚػ وتهٍٔ

 ُٝ تتحدث مع أختل بُؾ  "شٚرة"ـٕٚٝ  ؽرؾٜ آشتٌَٚل حغ دخِ

ـٌرة ظذ اشتًٔٚب  توحُٚن، ؾًٚرة فدهيٚ ؿدرةمهٚ ظٍقيٜ ومحٚس و

ؿٚبِٜٔ فِتحدث وافتنًٛ إهنٚ متِؽ أخريـ وؾتح إحٚديٞ ادّتًٜ، 

 .بهقرة ظجٌٜٔ

ُٝ حغ  ًٚ هبٚ، أدارت احلقار ـِف ٕحقي فتًتٍن ظـ أحقايل  جًِ مرحٌ

ذٕٜ بٚخلروج ٖمًت "شّر"بًد ؾسة إَٓىٚع تِؽ، دم هذه إثْٚء وؿٍٝ 

 .إلظداد افَٓقة

ػ افتل تٖيت ؾٔٓٚ إحدى صديَٚيت فزيٚريت بهقرة ـٕٚٝ هذه ادرة إو

ًٚ بٚفًٌْٜ ٕمل وٕختل، ْٚصخهٜٔ دم مْزف ، وهذا مٚ جًؾ إمر يٌدو ؽريٌ

ًٚ افتل دامٝ ظالؿت "صقؾٔٚ"ؾحتك  ل افًٚضٍٜٔ هبٚ فًدة شْقات مل أجرؤ يقم

بٖن أدظقهٚ فِّْزل، رؽؿ أن أمل وأختل تًرؾٚن برابط افًالؿٜ بْْٔٚ، فُـ 

 .وإظراف افدئْٜ دم افًٚئِٜ تَٚفٔدافًٚدات واف مر يًتز خٚرجهذا إ

ًٚ مُ  ًٚ وأؾُر خٚرج صْدوق افًٚدات ـْٝ أرى ٍٕز صخه ٍْتح

افتَٚفٔد افدئْٜ، فُـ احسامل ٕؾُٚر أمل  خٚرج وافتَٚفٔد بؾ وحتك

ظـ أؾُٚري وؿػ حٚئالً دم أن أدظق افٍتٔٚت فزيٚريت دم  ٜوأختل ادختٍِ

 ..أن هذا إمر بٚفًٌْٜ يل يًتز ضًًٌٔٔٚ رؽؿ  ،ادْزل
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ُٝ  شٖل ٍٕز هؾأفُـ حغ  أختل دم  ةأن يٖيت صٚب فزيٚرٕؿٌؾ  ـْ

 رشّل بْٔٓام ـٚخلىٌٜ مثاًل؟ وجقد رابط مْزفْٚ وجيًِٚن فقحدمهٚ دون

فـ أشّح، وٓ أظرف دم احلََٜٔ شٌٛ هذه  ،شُٔقن اجلقاب بٚفىٌع ٓ

 . مْٓٚ ٕحـ مًؼ افذـقرافؼؿٜٔ افتل ًٕٚين "افنٔزوؾرئْٚ"

مَدمٜ فْٚ افَٓقة بُؾ ظٍقيٜ، وجًِٝ  "شٚرة"بـرحٌٜ دخِٝ أمل مُ 

ٌديٜ هلٚ بنُؾ طٚهري أهنٚ شًٔدة ـقهنٚ جٚءت فتىّئـ فتتًرف ظِٔٓٚ مُ 

ُٝ  بًد ظـ أحقايل، خٚصٜ بخز  افتٌرات افًٍْٜٔ افتل أمر هبٚ مْذ أن شًّ

 ."آدم"وؾٚة صديَل 

حقل افهدمٚت  مًسشِٜ بٚفُالم مًٓٚ "ةشٚر"وظذ ظٚدهتٚ إٌِجٝ 

افتل ؿد ٕتًرض هلٚ ٕحـ افنٌٚب خٚصٜ تِؽ ادتًَِٜ بٍَدان أصخٚص 

ًٚ، وٓحيٝ أن أمل افتل ٓ حتٛ افُالم  ٕحٌٓؿ، ـٚن حديثٓٚ دم احلََٜٔ ممتً

دثٓٚ ظـ مٚؤٓٚ حغ ؾَدت ـثرًا ؿد إدجمٝ مًٓٚ دم احلقار، وأخذت حُت 

 .ل وؾٚة أمٓٚ وأخٔٓٚ ؿٌؾ ؾسة ؿهرةأبٔٓٚ، ثؿ ظرجٝ ظذ حٚدثت

ـْٝ إٔير إػ وصٚح أمل إبٔض وجٌِٚهبٚ إشقد ؽٚئرًا بتٍُري دم 

تِؽ افًٌَٜ افًقداء ادرشقمٜ ظذ ادخىقضٚت، وافتل خرج مْٓٚ شٚق افٌْتٜ 

ظًًُٔٚ بٚجتٚه رجؾ ٕٚئؿ فتتٍتح زهرة ؽريٌٜ افنُؾ ظْد رأشف، ثؿ فٔخرج 

 .ًٚ هذه افٌْتٜ بٚجتٚه افدائرة افًقداءمْف مٚ ينٌف صقرتف متًَِ

 :هلٚ وإٔٚ دم خوؿ أؾُٚري، إتٌٓٝ ؾجٖة فُالم أمل وهل تَقل

 .اشتٖذن إٔٚ أن، هرت بٚفتًرف ظِِٔؽ حٌٌٔتل شٚرة 

 بُؾ إٔٚؿٜ، وصٚؾحٝ أمل جمددًا ؿٚئِٜ: "شٚرة"وؿٍٝ 

 .وإٔٚ ـذفؽ خٚفٜ، هرت بٚفتًرف ظِِٔؽ  
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حتك  ،وأؽَِٝ افٌٚب خٍِٓٚ مٚ إن خرجٝ أمل مـ ؽرؾٜ افؤقف

جًِٝ شٚرة بٚفَرب مْل واوًٜ يدهٚ ظذ يدي، ٕٚطرة بتٖمؾ إػ وجٓل 

 ؿٚئِٜ:

ًٚ مٚ ينٌؾ بٚفؽ وتٍُرك،  برهـٚن  أخزين مٚ بؽ، إٔٚ متٖـدة أن صٔئ

 .إٔٝ ظذ ؽر ظٚدتؽ

بًّؼ وأشْدت طٓري إػ اخلِػ، ثؿ حتدثٝ مًٓٚ بنُؾ  تْٓدُت 

 جدي:

ثؿ ومـ وؾٚة جديت، و ،، ؾقؾٚة خٚيلمٓؿئ دم احلََٜٔ ٓ يقجد صٔ 

صدمٜ ًٍٕٜٔ ؿقيٜ، وأحتٚج ؾسة مـ افزمـ  صُؾ فديّ وؾٚة صديَل، 

هذه احلقادث وافًقدة إػ ، ؾتْٚد ٕخرج مـ هذا اإلضٚر افؤؼ

 .حيتٚج بًض افقؿٝ حٔٚيت بنُؾ ضًٌٔل

إٔٚ دٚ حرـٝ رأشٓٚ وـٖهنٚ تًرف أن هذه فًٔٝ هل إشٌٚب افقحٔدة 

 ثؿ ؿٚفٝ بُؾ هدوء: ظِٔف،

شٌقع، وإٔؽ إٔؽ مل خترج مـ ادْزل مْذ ؿرابٜ إ "شّر"أخزتْل  

ًٚ مٓاًم ٕحد افهحػ افًٚدٜٔ؟ مًتُػ دم ؽرؾتؽ ُتًد    بحث

 حرـٝ رأد بٚدقاؾَٜ:

ًٚ، أمٚ بٚفًٌْٜ   فٌِحٞ ًٕؿ، أخذت إجٚزة مـ ظّع ـام أخزتؽ شٚبَ

 .افهحػ إجٌْٜٔإحدى ؾٓق جمرد جمٓقد صخيص أود تَديّف فِْؼ دم 

 ابتًّٝ ابتًٚمٜ ؽريٌٜ، ثؿ ؿٚفٝ:

 .ادًتٌَؾ زمـإػ ممتٚز، وهؾ بحثؽ حقل افًٍر  
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هدى ؽريٛ صًرت ب "إػ زمـ ادًتٌَؾافًٍر "حغ فٍيٝ ـِّٜ 

 ، ؾْيرت إػ ظْٔٔٓٚ بتًجٛ:دم أذينّ وؿقي 

ِٝ ذفؽ؟؟   وـٔػ ظرؾ

 وحُٝ بهقت مًّقع، وؿٚفٝ بنٔئ مـ افًخريٜ:

 ين حٌٌٔل هؾ ًٕٔٝ؟؟!!إٔٝ مـ أخز 

وفُْٓٚ ـٕٚٝ ذـٜٔ  "حٌٌٔل"افتل تذـر ؾٔٓٚ ـِّٜ  إوػـٕٚٝ هذه ادرة 

ْٝ ، فُْْل صبهقرة ـٌرة، إذ فٍيتٓٚ بنُؾ شٚخر افًخريٜ  ًرت أهنٚ تهًْ

 .مـ ؿٌِٓٚ بُؾ ووقحخرجٝ هذه افُِّٜ  فتٍِظ هذه افُِّٜ، ؾَد

 ٝ هلٚ بٚشاًم:أظدت افْير إػ ظْٔٔٓٚ افهٌرتغ اجلِّٔتغ وؿِ

حغ ـْٚ دم ادَٓك ذفؽ بذفؽ أخزتؽ آآه صحٔح فَد ًٕٔٝ،  

ب٘مُٕٚؽ اظتٌٚر أن افٌحٞ يتحدث ظـ حتَٔؼ صحٍل حقل و، افٔقم

مْذ افَديؿ وإػ ظكٕٚ احلٚيل،  ؿدرات اإلًٕٚن دم اـتنٚف افزمـ

مـ افًِامء تقصِقا إػ ٕيريٚت مٗـدة ب٘مُٕٜٚٔ ًا خٚصٜ أن ـثر

 .فذفؽ افُٚؾٜٔدوات مـ، فُـ مل تتقؾر هلؿ إافقفقج إػ افز

 حرـٝ رأشٓٚ بٚدقاؾَٜ، ثؿ حتدثٝ بنُؾ جدي:

ب٘مُٚين تَديؿ ادًٚظدة فؽ دم افٌحٞ، وب٘مُٚين زيٚرة  إذا أردَت  

شٓؿ "ادُتٌٚت افُزى وتِخٔص بًض افُتٛ افتل تتحدث ظـ ٕيريٜ 

 ."افثَٛ إشقد"ـأو مٚيًّك ب "افثَٛ افدودي"، و"افزمـ

  احلََٜٔ ـٕٚٝ ادرة إوػ افتل أشّع ؾٔٓٚ هبذه ادهىِحٚت افٍٔزيٚئٜٔدم

 "شٚرة"، وحٚوفٝ افتيٚهر بٖين أظرؾٓٚ، فُـ ظذ مٚ يٌدو أن حقل افزمـ
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، وفُل "ظِقم افتٚريخ احلديٞ" بنُؾ جٔد، ؾٓل تدرس مِّٜ بٕٚمر

 اشتدرك ادقؿػ ؿِٝ هلٚ ظذ افٍقر:

افقؿٝ احلٚيل، وفُـ حغ أصؾ ٓ أريد أن أصٌِؽ ظـ دراشتؽ دم  

 .إػ اجلزء افتٚرخيل شٖخزك فتًٚظديْل

 ابتًّٝ بنُؾ ظٍقي ؿٚئِٜ:

ظّع ـثرًا، حغ تهؾ إػ اجلزء افتٚرخيل  بُؾ هور، ؾٖٕٝ ؽٚلٍ  

 .شتجدين ؿٚدمٜ إفٔؽ بُؾ أبحٚث افٍراظْٜ حقل افزمـ

 ؿٚئاًل: ٕيرت إفٔٓٚ بتًجٛ

 ؟وهؾ افٍراظْٜ، درشقا افًٍر ظز افزمـ 

، ؾًٌض إبحٚث بْٔٝ أن احلوٚرة افتل بْٚهٚ افٍراظْٜ مل تِٖت ضًًٌٚ  

بنُؾ ظٚدي، بؾ ـٚن بْٔٓؿ أصخٚص ؿٚدريـ ظذ مًرؾٜ ٕيريٚت دم 

 .بًد ربام ٕحـ دم زمْْٚ هذا مل ٕتقصؾ إفٔٓٚ، وافٌْٚء

 ُٝ ًٚ مٚ: ابتًّ  بًخريٜ ٕقظ

أي  ٓ أطـ أن إمر هبذه افهقرة، ؾْحـ افٌؼ حغ ًٕجز ظـ تًٍر 

طٚهرة ظٌَريٜ ٕردهٚ إػ إشٚضر أو إػ مًٚظدة أهلٜ فإلًٕٚن أو 

 .ـام تَقفغ افًٍر ظز افزمـ وإحوٚر مًرؾٜ افنًقب ادتَدمٜ

احلوٚرة افٍرظقٕٜٔ، ؾٚفُتٚبٚت حؼ حػ هبذا افنُؾ بٓ جُت  ..ٓ 

، "ضٚئرات اهلُِٔقبس اهلروؽٍِٜٔٔ"ادكيٜ افَديّٜ ادًروؾٜ بٚشؿ 

ووًٝ  أن احلوٚرة افٍرظقٕٜٔ افَديّٜ ظذ فٔؾأـز دهل 

، وذفؽ ـام ادروحٔٚت وادرـٌٚت افٍوٚئٜٔ احلديثٜ دم أظامهلؿ افٍْٜٔ
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ـثر مـ ـتٛ ادًتؼؿغ، ـام أن آثٚرهؿ ورمقزهؿ افتل ورد دم 

 .رشّقهٚ مٚزافٝ مقجقدة

 هذه، بدا يل أن أمٚمل مزيدًا مـ مٍٚتٔح ادًرؾٜ "شٚرة"زيٚرة  مـ خالل

وحمٚوفٜ ربىٓٚ مع ادخىقضٚت  ظْٓٚافٌحٞ واشتُنٚؾٓٚ، تل ظّع اف

 .افهٍراء افتل فدي، فًع أصؾ إػ مٚ أحتٚجف

وؿٚفٝ بُؾ  ،بًد ـالمٓٚ اجلّٔؾ وافًِّل ادّتع "شٚرة"وؿٍٝ 

 ًٕٜٔ:ٚروم

ٖٕتير اتهٚفؽ فًِّٚظدة، ش، أرجقك إتٌف فًٍْؽ، وبرهـٚن 

 .ظذ ؿٌِل ؽٚلٍ شٖـقن ؾرحٜ إن صٚرـتؽ هبذا افٌحٞ، ؾٖٕٝ 

 ابتًّٝ هلٚ:

ِٝ ـذفؽ ؽٚفٜٔ ظذ ؿٌِل ـثرًا، ودم أؿرب وؿٝ شتجديْ  ل ْوإٔ

 .اتهؾ بؽ فِْتَل جمدداً 

، ثؿ رؾًٝ يدهٚ افْٚظّٜ بُؾ بًّؼ واوح وهل تْير إػ ظْٔلّ  تْٓدْت 

 ظٍقيٜ ومررهتٚ ظذ ذؿْل افىقيِٜ وؿٚفٝ وٚحُٜ:

 .وتًتْل هبٚ ذؿْؽ هذه مجِٜٔ ومثرة فٌِٚيٜ، حٚول أن تنذهبٚ 

 ُٝ يدي ظذ يدهٚ وؿد صًرت ب٘ثٚرة جًْٜٔ واوحٜ مـ مالمًٜ  ووً

 ْٝ أهنٚ  أـثر بٚجتٚه وجٓل، صًرُت  ٝيدهٚ واؿسب يدهٚ فقجٓل، ؾًحٌ

ل صًرت ْفُْٓٚ مهًٝ بقجٓل بهقرة مثرة حتك إٔ ؛شتٌَِْل ظذ صٍتلّ 

 هبقاء زؾرهٚ يالمس وجٓل:

 .إٔٚ أحٌؽ برهـٚن 
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 .يٜ وخرجٝ منظٜثؿ محِٝ حٌَٔتٓٚ افٔدو

ًٚ، ؾَد تٍٚجٖت بجرأهتٚ ظذ  بًد مجِتٓٚ إخرة تًّرُت  دم مُٚين تٚئٓ

أن وـٖهنٚ ـٕٚٝ تريد  ،مًٚؾٜ ـٌرةفٍظ تِؽ افُِّٜ مَسبٜ مـ وجٓل 

أو ـٕٚٝ تريد مْل أن اشتْنؼ هقاء  بٌَِٜ هيًٜ، مًًٚ  تتالمس صٍٚهْٚ

 ."أحٌؽ"ُِّٜ ٍِيٓٚ فاخلٚرج مـ ؾّٓٚ بزؾرهٚ 

 ُٝ وتىِٛ مْٓٚ افٌَٚء حلغ ظْد خمرج افٌٔٝ، أمل وهل تقدظٓٚ  شًّ

 ...وؿٝ افٌداء

ؽريٌٜ بغ أؾُٚر  فُْٓٚ اظتذرت بِىػ وؽٚدرت تٚرـٜ جًدي مثَالً 

جٜٓ  مـ تنًؾ افْٚر بجًديمنٚظر هٚئجٜ ، وبغ ًَع مـ جٜٓتتاموج ب

 .ثٕٜٚٔ

   * * * * * 
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افزيىٕٜٚٔ ظـ وجقد  "إـًزيس"ـنٍٝ صحٍٜٔ 

ئؾ تنر إػ شٍر افٍراظْٜ ظز افزمـ وجٌِٓؿ دٓ

فتُْقفقجٔٚ تًتّد ظذ ٕيريٚت ؾٔزيٚئٜٔ مل تُـ 

مقجقدة دم ظكهؿ، ؾتُّْقا مـ رؾع احلجٚرة وبْٚء 

 ..ذات افرمقز افدئْٜ ًالتإهرامٚت وادًٚبد وادَ 

هق افدفٔؾ  "خقؾق"وؿٚفٝ افهحٍٜٔ إن اهلرم إـز 

ٕف أف مـ ؿٌؾ افًِامء إٓ إووح، ؾرؽؿ حتِِٔف ودراشت

ٓ يزال حيتٍظ بُثر مـ إفٌٚز، حٔٞ فٌَتف 

، وأوٚؾٝ "شىقرياهلقاء إ"افهحٍٜٔ بٚشؿ 

افهحٍٜٔ أن حٚدثٜ افْص افٍرظقين دم مًٌد 

ُٕ  "أبٔدوس" َش ظِٔف هق أحد إدفٜ ـذفؽ، حٔٞ 

صقر تنٌف ادروحٔٚت وافىٚئرات وادرـٌٚت حديثٜ 
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ُتٚبٚت مًروؾٜ بغ افهْع، ـام أصٌحٝ هذه اف

 اهلروؽٍِٜٔٔ"جمّقظٜ ـٌرة مـ افًِامء بٚشؿ 

شُقت "مـ بْٔٓؿ ، وأـد بًض افًِامء "اهلُِٔقبس

 :، ؿقففScott C Waring "د وارٕٟ

ادروحٔٚت ؿد ووًٝ  إذا ـٕٚٝ احلوٚرة افَديّٜ"

وادرـٌٚت افٍوٚئٜٔ احلديثٜ دم أظامهلؿ افٍْٜٔ، ؾًْدئذ 

ٚ، أو ظذ إؿؾ رأوا صقرًا جيٛ أن يُقٕقا ؿد رأوه

 ."هلٚ دم ادًتٌَؾ

وأصٚرت افهحٍٜٔ إػ إٔف تؿ تًٍر افُتٚبٜ 

ظذ أهنٚ فٌٜ أثريٜ تهقر افًديد مـ  "اهلروؽٍِٜٔٔ"

افرمقز، ومْٓٚ ضٚئرة مروحٜٔ، وأصٔٚء تنٌف 

، ومٚ يثر إٓتٌٚه بنُؾ أـز هق افتُْقفقجٔٚ احلديثٜ

دم حتَٔؼ ٕيريٜ ًٚ أبًٚد افىٚئرة افهحٔحٜ تُْقفقجٔ

ًٚ  افتحِٔؼ ادتقازن  .ؾٔزيٚئٔ

* * * * * 
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افًٍر إػ ادٚيض صٔئ ممُـ ظز افثَٛ افدودي، "

وهذه افثَقب افزمْٜٔ هل بّثٚبٜ إٍٔٚق ظز افزمٚن 

 ًٚ ًٚ بآخر "افزمُٚن"وادُٚن مً ، إهنٚ ٓ تربط مُٕٚ

ًٚ، وادنُِٜ افتل  ؾَط، بؾ تربط حليٜ بٖخرى أيو

افًٍر ظز ادٚيض هق أن إصٔٚء شقف تقاجْٓٚ دم 

 ."تهٌح مرـٌٜ وؽريٌٜ

 أىربخ أٌنشراٌِ
عامل فٍصٌاء أملاًّ املٌىد 
أٍسٌنً اجلنسٍح، صاحة 
اىنظريج اىنسثٍح، حائص 

 .عيى جائصج ٌّتو

* * * * * 
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ام يتخىك افَٔقد افتل حتقفْٚ إػ ظٌٔد فِزمـ، بافٔقم شٖختز ٍٕز 

وشٖرى ـٔٚين يْتؼ دم ـؾ آجتٚهٚت شٖـقن حٚرضًا مع ٍٕز بهّٝ، 

 .وّـ أحالمل

افٌٚضـ، ظذ شٚق حٌؾ افهِٜ بغ ِْٚ صًقدًا مـ زهرة ظَْٚ ؾٍل ٕزوف

وظْٔٚ وٓوظْٔٚ، وصقًٓ إػ دائرة جذور إحالم افًقداء اخلٚرجٜ ظـ 

 ْٚووظْٔٚ ٕقمًٚ ظًَّٔٚ ب٘رادتْٚ ؿد ُّْٕقن ، ظْدهٚ ؾَط شظِْٔٚ شٔىرة افقؿٝ

 .افُٚمِغ

ُٝ ح إػ أحالمل بٖؾُٚري متجقًٓ خٚرج منحٜٔ  ْٔٓٚ شٖـقن ؿد وجل

 .هذا ادُٚن وافزمٚن

ـٍٔام أصٚء بًَع افقاظل  وّْفٖظٔش حِّل وأشر ؾَط شظْدهٚ و

، ًٔىرًا ظذ ظَع افٌٚضـ افالواظلوافذي شُٔقن فِّرة إوػ ؿد صٚر مُ 

 .ظْد هذه افَْىٜ شٖظٔش دم ظدة أبًٚد مـ افقؿٝ ذاتف

بغ هذه إوراق ادتْٚثرة دم  افتٍُر اشتىًٝ دم يقمل افثٚمـ مـفَد 

وافتل  ،حتِٔؾ ادخىقضٚت افهٍراء وربىٓٚ بٕٚحالم افتل راودتْل ؛ؽرؾتل

 .مـ ـٕٚقا ؾٔٓٚ مقتـٕٚٝ ذات دٓٓت صٚدؿٜ ظذ 

وـْٝ متٖـدًا إْٔل فق مل أؿؿ بٚفقصقل إػ هذه افْتٚئٟ فراودين ٍٕس 

ٜ واخلٚمًٜ وهُذا، وفقصِْل خز وؾٚة أصخٚص ٓ احلِؿ فِّرة افرابً

 .دوهنؿ أشتىٔع افًٔش

ؾام ؿّٝ بف ومٚ شٖؿقم بف ربام يهْػ وّـ دائرة اجلْقن، إٓ إْٔل 

شٚمح أُ  ـ، ظْدهٚ فأو أخل موىر فَِٔٚم بف خنٜٔ أن أؾَد أمل أو أختل

 .ٍٕز بتٚتًٚ 
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 هْٚ، قجقدةفَد ظرؾٝ مـ خالل تراتٌٜٔ إوراق وافسمجٚت وافرمقز اد

افًٍر ظز افزمـ، بؾ ويًتىٔع ذفؽ وبُؾ شٓقفٜ،  يًتىٔعأن اإلًٕٚن 

، "آيْنتٚيـ"ظِامء افٍٔزيٚء أمثٚل  ٚر ربام مل يقهلِ قأم ظدة وهذا يتؿ مـ خالل

 ٜؿٚئّ ٚرؽؿ أهن، مهٜٔإ مـ وؽرهؿ افُثر ،"آرثر إدٌٕتقن"، و"ٕٔقتغ"و

دم َٕىٜ إفتَٚء وظْٔٚ  ٓٚيُّـ حِحٔٞ  ،"افٌٚراشُٔقفقجل"ظذ ظِؿ 

 .مع ٓوظْٔٚ وظَِْٚ افٌٚضـ ،وظَِْٚ افيٚهر

َدر بثٕٜٚٔ أو ثٕٚٔتغ أثْٚء هذا آفتَٚء ٓ يتؿ إٓ مـ خالل حليٜ زمْٜٔ تُ 

افدخقل إػ و بدء افٌٍقؿد وصِْٚ إػ ٕقمْٚ، أي دم افٍسة افتل ُٕقن ؾٔٓٚ 

 .افْقمظٚمل 

بًٔط يٍهؾ بْٔٓام، إن ؾام بغ افًَؾ افٌٚضـ وافًَؾ افقاظل خٔط 

ًُّٕؽ هبذا اخلٔط  ظٚمل افْقم أو ظٚمل إحالم  ظْدهٚ ْدخؾًؾاشتىًْٚ أن 

وّـ ؿدرات افًَؾ افٌٚضـ، أي ٕدخؾ ب٘رادتْٚ وبٖؾُٚرٕٚ،  بًَؾ واعٍ 

وُٕقن ؿٚدريـ ظذ افتجقل دم افزمـ ومَٚبِٜ أي صخص ٕريده دون أي 

 .ظْٚء

يٌٜ وشِٜٓ، إهنٚ تَقم ظذ أمٚ هذه ادخىقضٚت ؾَد ؿدمٝ يل ضريَٜ ؽر

ؾٌَؾ افقفقج رشؿ تهقرات ًٍٕٜٔ وّـ ذاـرتْٚ ؿٌؾ ٕقمْٚ بًدة شٚظٚت، 

إػ افْقم شتُقن افرشقمٚت ؿد ارتًّٝ بذاـرتْٚ وشتَقم بًٍؾ ئًّف 

 .ظِامء افٍْس بٚفتٍْٔس إًٍٓٚيل، أو إظٚدة افتقجٔف افٍْز

، ؾتَِْْٚ ؿٌؾ ٕقمْٚ هذه افرشقمٚت تْىٌع بًد رؤيتْٚ هلٚ دم ظَِْٚ افٌٚضـ

تّْحْٚ ؾرصٜ فيٓقر افتهقرات اخلٚرؿٜ افُٚمْٜ دم فخٚرج افقاؿًٜٔ، 

 .وّـ بهرة حٜٔ خٚرجٜ ظـ افزمٚن وادُٚنإًٍْٔٚ، 
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وهذه افٌهرة تًّح فْٚ بزيٚرة أخريـ وحمٚدثتٓؿ دم أحالمٓؿ بقظْٔٚ 

مًِقبٜ أو دون وظل رادة ْٚ وّـ أحالمٓؿ بٕ٘افُٚمؾ، أمٚ هؿ ؾٔحدثق

 .مْٓؿ

افًَػ ادقازي فقجٓل أثْٚء  ظذوافىريَٜ تُّـ دم رشؿ دائرة شقداء 

ٕقمل، مثؾ افِقحٚت ادرشقمٜ فِرجؾ افْٚئؿ وّـ ادخىقضٜ، ثؿ افْير إػ 

افرشقمٚت افٌْٚتٜٔ دم افِقحٚت وووع فقح افْجّٜ افزرؿٚء حتٝ رأد، ؾام 

مـ  شٔحهؾ حْٔٓٚ وؿٌؾ أن أؽٍق شٖصًر وـٖن شٚق ٌٕٚت أخي خرج

افًٌَٜ افًقداء واجتف ٕحق رأد، وحغ خترج افزهرة شٖصًر أن جًدي 

 .ثٚبٝ بْٔام ٍٕز أو روحل شتخرج مْف خٍٍٜٔ ـٖهنٚ بقزن رينٜ صٌرة

صًد بٌىئ صديد ٕحق جذور افٌْتٜ دم أشٚق افٌْٚت ذفؽ وشٖمًؽ 

َٟ جتٚز افدائرة ٕٖصؾ شأافدائرة افًقداء، حغ  ظٚمل إحالم افقاظل  إػ ف

افتل ََٜٔ احلبحثًٚ ظـ  ، حْٔٓٚ شٖجتقلّرن يٚٔٞ ٓ مُٚن ثٚبٝ وٓ زمح

 .ريدهٚأ

 * * * * * 
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بًض افرشقمٚت وإفقان افٌريٌٜ ؿد تًىل "

اإلًٕٚن تهقرات حقل افَقى اخلٚرؿٜ افُٚمْٜ دم 

ًٍٕف، وؿد تًٚظده ظذ تقفٔد بًض إؾُٚر ادرتٌىٜ 

تٓٚ حوٚرات بَقى خٍٜٔ، ؾٚفرشقم افَديّٜ افتل خٍِ

افٍراظْٜ وافَْقش افٍٚرشٜٔ واهلْديٜ وافهْٜٔٔ 

وافٌٚبِٜٔ، ـٕٚٝ حتّؾ دٓٓت روحٕٜٚٔ متًددة، إهنٚ 

تٍتح بهرة اإلًٕٚن، وتٌر دم بًض إحٔٚن جمٚل 

 ."افىٚؿٜ ادحٔط بٚجلًؿ افٌؼي

 أالُ تاديل
طثٍة ّفسً تسٌطاًّ، 

أسراذ عيٌ اىنفس يف جاٍعح 
ٌٌزك، عَو يف ختصص 

 .امسج اىعاٍيح املرعددجاىر

 * * * * * 
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 ٌّفَرب/ ذشسٌِ اىثاًّ -60اىرازٌخ0 
 44000اىص0ٍِ 

 

ِْزول إػ افًقق وذاء ظٌِٜ مـ افهٌغ إشقد، فرشؿ فـْٝ بحٚجٜ 

ظع حتديد ادخىقضٜ افتل ـٚن ، ثؿ دائرة شقداء ؾقق هيري بٚفوٌط

دخىقضٚت شٖؿقم بحرق ـؾ ا بًدهٚوشٖوًٓٚ حتٝ افقشٚدة ؿٌؾ ٕقمل، 

 .فِْقم إػ افنيرذهٛ أؿٌؾ أن  إخرى افهٍراء

 .ٝ ثٔٚيب وخرجٝ منظًٚ بٚجتٚه افًقق افنًٌل افَريٛ مـ مْزفْٚبدفّ 

إػ افنٚرع، صًرت بًٌض افٌرابٜ دم منٚظري، صًرت حغ خرجٝ 

 .وـْٖٕل أودع هذه احلٔٚة

فُـ مل تُـ منٚظري واوحٜ بنُؾ ـٌر، ربام اجتٚحْل هذا افنًقر 

 .أيٚم افًؼةًٌٛ ظدم خروجل مـ ادْزل دٚ يَٚرب ب

 ُٝ وحٚويٜ مُتٌٜٔ حديديٜ  ظٌِٜ افهٌغ إشقد وؾرصٚة صٌرة، اصسي

 .إػ ؽرؾتل وظدت صٌرة،

أحيت افًِؿ ادًدين وصًدت أظذ هيري وبدأت برشؿ ظذ افٍقر 

 ُٝ أمل افٌرؾٜ ـقين ٓ أود مْٚؿنٜ هذا ادقوقع مع  بٚب افدائرة بًد أن أؿٍِ

 .أو أختل

ادخىقضٚت ـٚن ينر  ىتقؿٔٝ افْقم افذي ُذـر برمزيتف دم أحد

ػ افًٚظٜ افثٕٜٚٔ ظؼ بًد مْتهػ افِٔؾ، وهق افتقؿٔٝ إ أتقؿع حًٛ مٚب

 .افنير إػ افذي شٖجتف ؾٔف
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إْٔل منتٚق فِجِقس ، صًرت صٌغ افدائرة افًقداءبًد أن إتٓٔٝ مـ 

 ...مْذ زمـ ؿوـْٖٕل مل أره، شّر وباللمع أمل و

إْٔل شٖشٚؾر هذه افِِٜٔ، رؽؿ ظِّل اُدًٌؼ أن إمر فـ  صًرت حََٜٔ

يتجٚوز فِٜٔ واحدة أو أؿؾ مـ فِٜٔ، إٕف ظٌٚرة ظـ حِؿ ؾَط، حِؿ خيتِػ 

دم صٌٚح يقم ول افُٚمؾ، ٔب٘راديت وحريتل ووظـقٕف ظـ بٚؿل إحالم 

دتٌَٜٔ مـ افٌد شُٔقن ـؾ صٔئ ؿد إتٓك، شٖحرق افقرؿٜ إخرة ا

شٖؾنؾ بذفؽ أو  مٚ حهؾ مًل،ٖدخؾ ظٚمل إحالم ٕؾن ادخىقضٜ، وش

 .وفألبدمرة واحدة 

، هذه ادخىقضٚت افٌريٌٜـال احلٚفتغ شٖـقن ؿد ختِهٝ مـ دم  فُـ

ؾِـ أصًر بتٖٕٔٛ افوّر افًٚبَٜ مًل ٍٕس إحالم  تودم حٚل تُرر

 .حْٔٓٚ، شٖومـ أن إمر بٔد افَدر 

* * * * * 

ًٚ هذه افِِٜٔ، ؾَد صًر إٔف شَٔقم بٌّٚمرة  "برهـٚن"ـٚن صًقر  خمتٍِ

صًر بف ؿٌؾ ؽريٌٜ، ـام أن صًقر افًٍر مل يٍٚرؿف، وهق ٍٕس افنًقر افذي 

 ."افُقيٝ"شٍره إػ 

وأخٔف بالل افهٌر ادنٚـس جِس دم ؽرؾٜ افهٚفقن بغ أمف وأختف 

ل ظـ افًٚدات يتٚبع مًٓؿ أحداث حَِٜ مـ مًًِؾ تراثل صٚمل حيُ

 .افنٚمٜٔ افَديّٜ

بًض أفًٚب افٍٔديق ـام  "بالل"جِس يًِٛ مع  إتٓٚء ادًًِؾ ظْد

ٌَّؾ رأد أمف وأختف ظذ  ًٚ، وؿٚم مـ مُٕٚف، ؿ ٌِّف ُمداظٌ ـٕٚقا دم افًٚبؼ، ثؿ ؿ

 .اجتف إػ ؽرؾتفثؿ ، تقؿيف بٚـراً أمف أن ؽر ظٚدتف، وضِٛ مـ 
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، ؾَط رؽٛ دم إزظٚجفُْٓٚ مل تصًرت أمف إٔف فٔس ظذ مٚ يرام، ف

 .اـتٍٝ بٚفدظٚء فف بحنة

ؿٍٚل افٌٚب، ثؿ أخرج افقرؿٜ ادحددة مـ وّـ ؽرؾتف افهٌرة ؿٚم ب٘

، تٖمِٓٚ وتٖمؾ افرشقمٚت افتل ُرشّٝ ادخىقضٜ، ٕير إفٔٓٚ ٕيرة أخرة

ووًٓٚ ٜ ضقٕٜٓٔ، ثؿ امّٕٔ ٕجّٜ ثُ تتقشىٓٚ  بداخِٓٚ، دوائر وحَِٚت دائريٜ

 .تفحتٝ وشٚد

ـؾ مٚ تٌَك مـ  بداخِٓٚوووع  محؾ احلٚويٜ احلديديٜبًد ذفؽ 

وادالحيٚت افتل ـٚن يُتٌٓٚ  "شـٔامن"ادخىقضٜ وإوراق افتل ترمجٓٚ 

افهٌرة،  ادًدٕٜٔ احلٚويٜأشٍؾ هق بًٍْف، دؾع ـؾ إوراق بنُؾ ؿقي إػ 

ًٚ دخٚن ح رق ثؿ اجتف ٕحق افْٚؾذة، ؾتحٓٚ وأصًؾ افْٚر بٚحلٚويٜ تٚرـ

 .ادخىقضٜ خيرج مـ افْٚؾذة بٚجتٚه ادديْٜ ذات إبْٜٔ افًٚفٜٔ

احسؿٝ بنُؾ ـع، أؽِؼ افْٚؾذة ؿد حغ تٖـد مـ أن مجٔع إوراق 

 .وأشدل افًتٚئر

ٕير إػ شٚظتف ـٕٚٝ تنر إػ احلٚديٜ ظؼ ومخًغ دؿَٜٔ، اضٍٖ إٕقار، 

 ًٚ ًٚ، ودس ًٍٕف ظٚري افٌىٚء، تٍْس بًّؼ،  ٝدم هيره حتثؿ خِع ثٔٚبف ـِٔ

افْير بٚجتٚه افدائرة افًقداء افتل بٚفُٚد ـٕٚٝ طٚهرة دم شَػ أمًـ و

افٌرؾٜ، تْٓد جمددًا وأخذ يْتير افِحيٜ افتل شتخرج ؾٔٓٚ افٌْتٜ مـ افدائرة 

 .ٌٍق ؾٔفٔبٍْس افقؿٝ افذي ش

ًٚ ؾنٔئًٚ   ...بدأ جًده يًسخل صٔئ

 ...أخذ تًٍْف يْخٍض

 ..ودؿٚت ؿٌِف تًتَر
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ادقازيٜ افْير إػ افدائرة افًقداء  ة ظذؿٚدرـٕٚٝ ٌٚفُٚد ٚه ؾٚ ظْٔأم

 ..رأشف افثَٔؾف

 ..ظذ افقشٚدة افْٚظّٜرأشف صًر فِّرة إوػ بثَؾ 

 ...خىقضٜادٍل حتتٓٚ وشٚدة خُت 

 ..، ورـز بذاـرتف افٌٚضْٜ ظذ رشقمٚهتٚؽريٌٜ افتهّٔؿ خىقضٜختٔؾ اد

حتك  ٚأو مـ حٚؾظ ظِٔٓ ٚٓمـ ـتٌ أو هذه ادخىقضٜ  ُيًرف مـ رشؿٓ

 ..إفٔف شـٔامن، ومـ "شـٔامن"إػ  ٝوصِ

 .، شٔاماااااااانشـٔامن، شـٔامن
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إن ؾَدان آتهٚل مع افقاؿع فـ يًتٌرق شقى "

حليٜ وئِٜٔ مـ اوىراب افدمٟ بغ افقظل 

وافالوظل، ؾال صٔئ هْٚ خٚرج افذات، وبّجرد أن 

ٌّؾ هذه اجلزئٜٔ اف هٌرة مـ ادًرؾٜ، ؾ٘ن تٌدأ دم تَ

اهلدف إشٚد مـ احلٔٚة شٔتٌر، إن اهلدف افقحٔد 

افذي يًتحؼ افًْٚء، هق حتَٔؼ احلريٜ افُٚمِٜ دم أن 

دون أوهٚم، ودون مًتَدات دم حِّؽ تُقن ًٍٕؽ، 

 ."زائٍٜ

 دٌثاك شٌتسا
طثٍة ًماذة أٍسٌنً، 

ىندي األصو، ٍؤسس ٍسمص 
ح اىسًحٍح حشٌتسا ىيص

 اىٍفٌزٍّاًاىراذٍح يف م

* * * * * 
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 ..مزظٟ ٓ يتقؿػ ضْغ ..ؿقي دم أذين صقت ضْغ

فُـ ّْل شقداء، أحٚول ؾتح ظٔ ـٚمِٜ ظتّٜ وّـصقت افىْغ يرتٍع 

 ..إمر أصٌف بٚدًتحٔؾ

 ..صقت افىْغ يًِق أـثر وأـثر

أصًر أن وزين خٍٔػ فٌِٚيٜ، خٍٔػ فِدرجٜ افتل جتًؾ جًدي يىٍق 

 ..افٍوٚءـرواد ويرتٍع ظـ هيري 

 ..وفربام أؿؾ صٌرة رينٜبقزن وزين وـٖن جٚذبٜٔ إرض مًدومٜ، 

أرتٍع إػ أظذ، أحٚول ؾتح ظّْٔل فُْْل ٓ أشتىٔع، وصقت افىْغ 

 ..أصٌح أـثر إزظٚجًٚ 

صقت افىْغ مٚزال  ،أصًر إْٔل ارتًٍٝ ؾقق هيري ٕـثر مـ مسيـ

 ..ؿقيًٚ 

 ..ئ بٌٚز اهلِٔٔقمـٌٚفقن مىٚضل ممتِ جًدي شَػ افٌرؾٜٓمس 

ثؿ ظٚد افثَؾ إفٔف جمددًا، وهٌىٝ بٌىئ صديد ٕحق هيري، بهًقبٜ 

ُٝ ظْٔلّ  ، وأول مٚ ٕيرت إفٔف هق افًٌَٜ افًقداء ظذ شَػ بٚفٌٜ ؾتح

 ..افٌرؾٜ

ـٕٚٝ ؽريٌٜ وخُمٍٜٔ بنُؾ ٓ يتهقره ظَؾ، فَد حتقفٝ إػ جتقيػ أصٌف 

 .بٚخلْدق أو بٚب مٌٚرة أو ثَٛ مًِؼ دم افًامء

* * * * * 
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دم ـؾ حليٜ متر بْٚ، ٕنًر ؾٔٓٚ وـٖن افزمـ مثؾ افْٓر 

دون تقؿػ، فُـ هنر افزمـ أثْٚء  إػ إمٚم  بْٚ يْدؾع

افْقم ينٌف افْٓر ادتجّد، ؾُؾ حليٜ ؾٔف تُقن 

جمّدة، ودًرؾٜ مُْقن افزمـ احلََٔل ظِْٔٚ أن 

ًٕتٍٔد مـ افَقى ادٖفقؾٜ افتل تٌَْٔٚ مثٌتغ ظذ 

رض، ؾَقة اجلٚذبٜٔ هلٚ تٖثر ظّٔؼ ظذ حرـٜ إ

ؾٚفقاؿػ ظذ جٚذبٜٔ إرض يّر افزمـ مـ حقفْٚ، 

ظِٔف افقؿٝ أضقل مـ افقاؿػ ظذ جٚذبٜٔ ادنسي، 

 ."افزمُٚن"وهذا مٚ يًّك بىًٌٜٔ 

 أىربخ أٌنشراٌِ

* * * * * 
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 اىثاًّاىفصو 

 .حمددغري  - ال ٌٌجداىعا0ً  
 .حمددغري  - ال ٌٌجداىرازٌخ0 

 00004اىص0ٍِ 
 

 ..إٔٚ أتًٚضػ مًؽ، وأصًر بام صًرت بف

 ..ًٌدين ظْؽفُـ ٓ ختنٚين وٓ تُ  ..شٖشٚظدك ظذ اخلروج مـ ذفؽفذا 

 ...جزء مـ ضًٌٔتؽ هل مرت بؽتل وأٓم اف

ًٚ مًؽ ؿدر ادًتىٚع، فـ أخنك هْٚ فـ أترـؽ وحٔدًا،  شٖـقن واؿًٔ

 ..مْؽ ؾال ختنٚين

 ...فسى مًٚمل افىرق اديِّٜ أمٚمؽشٖؾًؾ ـؾ مٚ بقشًل 

 ْٚ،ِٔ ؾْٓٚ يَػ افقؿٝ، فًّٔح فِروح أن تتًٚػ بجامل وظْ 

 .إٔؽ شتًٔش دم ظدة أبًٚد مـ افقؿٝ ذاتفدائاًم وفتتذـر 

 ..شٔامااان 

بًد، ؾُٔػ شًّٝ صقت  إٔٚ مل أؽُػ ، "شـٔامن"صقت هقت افـٚن 

دىٌخ، أشّع صقت دم اتًٌؾ إواين  مٚزافٝ يُِّْل، ـام أن أمل شـٔامن

 .وادًٚفؼ افهحقن ٜؿرؿً

صًرت بثَؾ ـٌر دم رأد وبهًقبٜ صٌف مًتحِٜٔ دم حتريُف، إٔٚ 

فُْْل أصٌف بّـ أخذ جرظٜ ختدير صٚمؾ، ؾ٘حًٚد  مًتَٔيًٚ مٚزفٝ 
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بٚفقاؿع تٚه بغ افٌٍق وافهحق، أشّع أصقاتًٚ تٖيت مـ داخؾ رأد ـتِؽ 

دم ادَٚبؾ مٚزفٝ ن أحدًا مٚ يُِّْٚ، وـٖ بِحيٚت افتل ًًّٕٓٚ ؿٌؾ أن ْٕٚم

 .!خدم ادىٌوادًٚفؼ صقت ؿرؿًٜ افهحقن أشّع 

مل أظد أصٚهد تِؽ افًٌَٜ افًقداء افتل رشّتٓٚ ظذ شَػ افٌرؾٜ، 

ًٚ، يٌدو إْٔل ؾنِٝ دم افقفقج بقظل إػ ظَع ؾًٔقين  ًٚ ؾنٔئ أخذت ُتىٌؼ صٔئ

 .و مٚ ؿٌؾ افٌٍقافٌٚضْل، ؾام أصًر بف صٌٔف بحٚفٜ مٚ ؿٌؾ افْقم أ

أبَٔٓٚ مٍتقحٜ،  ىٌؼ بهقرة ؿقيٜ رؽؿ حمٚوٓيت أنْبدأت أجٍٚين ت

ًٚ بٚفنُؾ افذي شٔجًِْل  .بًّؼأظقد إػ افْقم  فُْْل ـْٝ ُمرهَ

ْٝ إمٚ  حتك تراءت يل صقر افٌْٚتٚت  ٜ فِْقمّجٍقين مًتًِ ن أضٌَ

وأـثر صقرة افتهَٝ بذهْل  "شـٔامن"وافرشقمٚت افٌريٌٜ دم خمىقضٜ 

افٌْتٜ ادتنًٌٜ اخلياء، ذات اجلذور ادٌْثَٜ مـ دائرهتٚ قرة تِؽ ص

 .افًقداء

 ..بهريت افداخِٜٔ ظذ افًٌَٜ افًقداء ؾٌدأت تتحرك رـزُت 

ٜ افًقداء افتل أمٚمل وؿد صّع ًبهًقبٜ بٚفٌٜ ؾتحٝ ظْٔل صٚهدت افٌَ

 ...افهحقن ٜوقء خٍٔػ خٍِٓٚ، مٚزفٝ أشّع صقت ؿرؿً

 !ؼ مـ افدائرة افًقداء، مـ أيـ جٚء هذا افوقء؟ازداد افوقء ادٌْث

إٌثؼ  ،بٚفُٚد أراه، خٔط رؾٔع جداً بًد ذفؽ صٚهدُت بقوقح خروج 

 ..بٚجتٚه رأدمْتهػ افًٌَٜ افًقداء مـ 

هْٚ، وهْٚ حتديدًا صًرت بّقجٜ خقف رهٌٜٔ جتتٚحْل، ـؾ مٚ ؾًِتف ـٚن 

 .ؾٕٚمر خمٔػ فٌِٚيٜبداؾع ادًرؾٜ، فُـ أن يتحقل هذا إمر إػ حََٜٔ، 
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مـ اخلقف وافتقتر، أردت افكاخ ٚت رجٍبدأ جًدي يرجتػ بَقة، 

فُـ ؾّل مُّؿ، وٓ خيرج مـ حْجريت أي آشتْجٚد بٖمل أو أخقيت، و

 ..ل أختْؼْيدخؾ ؽرؾتل، إٕٚ أحدًا مصقت، متْٔٝ فق أن 

 ٌِ ْٝ ـُ  ..إٔٚيت وأصقايت بنُؾ ـٚمؾ ت

 ُٝ ُٝ  حٚوف ، فُـ دون افْٓقضوفٝ افكاخ، حٚ احلرـٜ، حٚوف

 ..ْلّ جدوى، مل يُـ ب٘مُٚين شقى افْير وحتريؽ ظٔ

 ..عـؿ متْٔٝ فق تدخؾ أمل ؽرؾتل فتىّئـ ظ

 ..فق يدخؾ أخل أن فٍٔتش بغ حٚجٚيت

 ..إمر أـز مْل يٌدو أن فُـ

أخرًا، صًرت بٚفوًػ أمٚم هذا افوٌط اهلٚئؾ افذي جيثؿ ظذ 

ًٚ افوٌط و افثَؾ يتُّـ مْل، صًرت حْٔٓٚ صدري، ؾٚشتًِّٝ تٚرـ

 .أصٌحٝ جثٜ صٌف منِقفٜ وـْٖٕل

يٌدو أن فًْٜ مٚ أصٚبتْل، ربام ـؾ مٚ إحًٚس أصٌف ب٘حًٚس ادقت، 

مـ  خلروج روحلؾًِتٓٚ بٍْز شحريٜ  تًقيذة ظٌٚرة ظـ ؾًِتف ـٚن

 ..دون ظقدة جًدي

ًٚ ؾنٔئًٚ  هقرة ـٌرة، ثؿ بدأْت ؾجٖة وبازداد تًرؿل  ، إٍٔٚد ختػ صٔئ

 ..فدرجٜ أن ؿٌِل بٚفُٚد يٌْض ٖوبٝ أصًر أن ٌٕوٚت ؿٌِل صٚرت تتٌٚض

ًٚ  تقؿػ تٍْزأخرًا صًرت أن   ..ـِٔ

ًٚ  وبدأ جًدي يزد وجيػ ،ٌضافْتقؿػ افتًرق، تقؿػ ـام  ًٚ ؾنٔئ  .صٔئ

أن إْٔل أخذ اخلٔط يّتد أـثر وأـثر حتك ٓمس جٌٓتل، ثؿ صًرت 

 ...بٚفتحرك وافتجقال، حٚوفٝ افْٓقض حرّ 
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 .وهْٚ صًرت بٍّٚجٖة ـٌرة

ًٚ جدًا، خٍٍٔ ، شحٌٝ ٍٕز فألظذ، وزن هلٚرينٜ ٓ ـ ًٚ ـْٝ خٍٍٔ

 ُٝ خٚرج جٚذبٜٔ ـْٖٕل و، رواد افٍوٚءبف صٌَ وـْٖٕل أضر، إٔٚ أن أَ  ؾٚرتًٍ

 .إرض، وربام أخػ مْٓؿ بُثر

ئًّْٚ ٓٚدى بنُؾ ظنقائل دم أرجٚء افٌرؾٜ ـٚفرينٜ افتل تتبدأت أضر 

 .بىران ظنقائل ًٚراً وي

، ـٚن مـ خالفف ظذ افٍقر أمًُٝ اخلٔط وبدأت أشحٛ ٍٕز إػ إظذ

ًٚ دم احلََٜٔ وشٓاًل، إػ أن وصِٝ إػ افدائرة افًقداء افتل رشّتٓٚ  .إمر ممتً

فُـ مٚ صٚهدتف ـٚن ظٌٚرة ظـ ٍٕؼ أشقد داخؾ افٌرؾٜ، ، ٕٔٓٚيرت إف

فًؼة أمتٚر، ودم مْتهٍف يًتّر ٍٕؼ ظَّف مٚ يَٚرب ا ـٚفثَٛ إشقد،

 .ظَّفدم ٕحق وقء ؿقي  اخلٔط بٚفًٌقر

ُٟ أ  .افٍْؼ إشقدداخؾ  بُؾ شٓقفٜ وخٍٜ مًُٝ اخلٔط بَقة وأخذت أف

ُٝ يتف، ٌؾ أن أصؾ إػ هنٚؿ دًا ظذ دجًدي مُم  ، ؾنٚهدُت إػ اخلِػ افتٍ

 .ون حراكثٚبتًٚ دافنير، 

افٌٚضـ، أو تدخؾ إػ ظٚمل  ـٚن افٍْؼ إشقد ظٌٚرة ظـ ـقة دم افًَػ

 .، أو هُذا طْْٝظٚمل احلِؿ احلََٔلإػ 

مل أصًر بٚخلقف أو اجلزع، بؾ صًرت أن ٓ مُٚن افٍْؼ  حغ دخِٝ

 َٟ ًٚ يل شقى أن أف بؾ وصًرت أن وٓديت إوػ ظذ هذه افدٕٔٚ  ؛إػ افٍْؼ آمْ

 .اديِؿ افٍْؼـٕٚٝ مـ خالل هذا 

* * * * * 
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 Lucid Dream0احليٌ اىٌاعً 

هق حِؿ ُيدرُك صٚحٌف حََٜٔ إٔف حيِؿ، وثّٜ "

إمُٕٜٚٔ ظٚفٜٔ ٕن يتُّـ صٚحٛ احلِؿ مـ افتحُؿ 

 .بحِّف وتٌٔر جمريٚت إحداث ؾٔف

يُّـ فِحِؿ افقاظل أن يُقن واؿًًٔٚ، وأول مـ 

 ..اـتنػ وجرب خٚصٜٔ احلِؿ افقاظل هؿ اإلؽريؼ

حيِؿ حيدث ـثرًا ظْدمٚ "يَقل افًٍِٔقف أرشىق: 

، حْٔٓٚ افنخص أن خيزه صٔئ دم وظٔف إٔف دم حِؿ

 ."ؾَط يتُِّف صًقر احلََٜٔ

أول افًِامء افذيـ متُْقا مـ جتريٛ إحالم افقاظٜٔ و

ؾردريؽ ؾٚن )هق افىٌٔٛ افٍْز وافُٚتٛ اهلقفْدي 

 ."(إيديـ

* * * * * 
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وحتك  ربام تًتحؼ احلٔٚة ـؾ هذا أمل افذي ظْٕٚٔٚه مْذ وٓدتْٚ إوػ،

حٔٚتْٚ إوػ وّـ افزمٚن وادُٚن إريض هْٚ، وربام تًتحؼ احلٔٚة  هنٚيٜ

ًٚ مٌٚمرة فُنػ ادجٓقل وادًتقر ظْٚ، وه ق حٛ ادًرؾٜ، أو ذا هأيو

ًِّرؾٜ هق افذي جًِْٚ شٚدة إرض، ٌْٕل فمتالزمٜ ادًرؾٜ، ؾحٌْٚ اخلٚفد 

 .وٕىقر وُٕتنػ وٕخسع

 .تًتحؼ مْل ـؾ هذا أملوأطـ إْٔل أظٔش افٔقم جتربٜ 

 ُٝ ، تراءت يل مًٚحٜ افٍْؼ افًٍَلإػ ـقة افوقء دم هنٚيٜ  حغ وصِ

وـْٖٕل وشط مًِٛ ريٚيض ؾٚرغ مًٌْط أمِس، فُْف دون أفقان،  ،واشًٜ

أو ام يراه ادهٚبقن بًّك إفقان، ظٚمل بِقٕغ ؾَط إبٔض وإشقد، أصٌف ب

 . إبٔض وإشقدبّنٚهدة برٕٚمٟ تٍِزيقين ؿديؿ بٚفِقٕغ

حََٜٔ إمر إْٔل داخؾ حِؿ حََٔل هذه ادرة، وربام ب٘مُٚين دم  صًرُت 

 ع جًديهبٚ م أظرف افىريَٜ افتل شٖفتحؿ وفُْل ٓافًقدة إػ ؽرؾتل، 

 .جمدداً 

إػ إمٚم، ؾًًّٝ افهقت ًٍٕف، صقت  خىقة حٚوفٝ افًر

 .افذي أظرؾف "شـٔامن"

 أن إٔٚ أتًٚضػ مًؽ!! 

 قيل ٓ صٔئ شقى افٍراغ، ؾكخٝ دم ادُٚن:ٕيرت ح

 .!يتؽأريد رؤ ؟، أيـ إٔٝشـٔامن 

افذي ـٕٚٝ ادرة إوػ افتل أشتىٔع ؾٔٓٚ افكاخ وافتُِؿ، ؾٚفوٌط 

 .وهٚدئ مريحذهٛ بنُؾ متُِْل ظذ افنير ؿد 
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 ُٝ ورؽؿ إْٔل ـْٝ ؽٚوًٌٚ مْف  "شـٔامن"صقت  دم احلََٜٔ حغ شًّ

وؾجٖة ، بُثر مـ إمٚن حغ شًّتف يُِّْلإٓ إْٔل صًرت  ،ومًتٚء

 .ظذ حغ ؽرةمـ إرض  َٝ ٌَ إٌثؼ أمٚمل وـٖٕف َٕ 

 .أن ؾَط صدؿتْل ؟ـٔػ حٚفؽ ..برهـٚن 

 .بًض افنٔئ، وربام ْٕٕل أراه بٕٚبٔض وآشقد ؾَط ًٚ ـٚن صُِف خمتٍِ

صحتل، مل أِت إػ هْٚ فتىّئـ ظـ  ..أرجقك ..أرجقك...شـٔامن 

 ...فتٍن يل مٚ حيدث جئٝ إػ هْٚ

 ابتًؿ ابتًٚمٜ ظٍقيٜ وؿٚل بُؾ ؾرح:

ظٚمل  ،ظٚمل افزمـ إػأخرًا متُْٚ مـ افقفقج  ..، اؾرح يٚ رجؾبرهـٚن 

ًٚ ْ، ظٚمل شْتافذي ـْٚ ٕحِؿ بف إحالم ٌٖ مـ خالفف بٖحداث ادًتٌَؾ، متٚم

ْجّقن وافًراؾقن افذيـ َتهدُق رؤيتٓؿ فًِّتٌَؾ، إٕف مثؾ أوفئؽ ادُ 

ًٚ، فَد صٚهدُت   .!هذا مـ ؿٌؾ افًٚمل افذي شتَقل ؾٔف ٓحَ

  َٝ  .حتِؿ بف تَهد افًٚمل افذي ـْٝ إٔ

  َٝ َٝ  ٓ بؾ إٔ بٚفقصقل إفٔف، وافدفٔؾ إٔؽ واؿػ أن  ـذفؽ حِّ

 .أمٚمل

بًد مهٚئٛ ادقت افتل  اً فذفؽ، موىر اً إٔٚ أتٔٝ إػ هْٚ موىر 

الم افًِْٜٔ بدأت تٖخذ مْل مـ حقيل، وـؾ ذفؽ بًٌٛ تِؽ إح

 .ؾٔٓٚإٔٝ افتل تيُٓر 

ووحؽ بىريَٜ ؾرحٜ، وـٖٕف ٓ يهدق هق أخر إٔف دم  "شـٔامن"ظٚد 

 ظٚمل إحالم خٚرج إضٚر افزمـ:
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مٚ رأيؽ أن تسك هذا احلديٞ أن، وٌٕدأ جقفٜ بٚفهقرة افتل  

 .أن حتِؿ هبٚ أو حيِؿ هبٚ أخرون تًجٌؽ

 .بًض إشئِٜ ـٌْل ظٔن جتأأريد بدايٜ إمر  ...ٓ 

 ٔٚه وؿٚل:اؿسب مْل ؿِٔاًل، ـٕٚٝ ابتًٚمتف واوحٜ ظذ حُم 

ًٚ، إٔٝ تًٖل وإٔٚ أجٌٔؽ بُؾ صٍٚؾٜٔ   .حًْ

شتجّع ؿقة ذاـريت فٔتًْك يل مًرؾٜ ـؾ افتٍٚصٔؾ افتل أحٚوفٝ أن 

 أريدهٚ:

 أحِؿ، وهؾ ب٘مُٚين افًقدة إػ جًدي؟أين هؾ إٔٚ مٔٝ أن، أم  

ظـ جًدك بٚفهقرة افىًٌٜٔٔ افتل تٍْهؾ إٔٝ مل متٝ، بؾ إٍهِٝ  

ؾٔٓٚ إًٍْٔٚ أو أرواحْٚ ظـ أجًٚدٕٚ حغ ْٕٚم، فُْؽ اشتىًٝ 

إٍٓهٚل بهقرة واظٜٔ، أي بًَِؽ افقاظل، ؾٖٕٝ أن تًٔش 

وب٘مُٕٚؽ افًقدة  ..بَدرات ظَِؽ افٌٚضـ وب٘دراك ظَِؽ افقاظل

قة إػ ٍٕس افُرجع حغ توذفؽ إػ جًدك بٚفقؿٝ افذي تريده، 

افتل جئٝ مْٓٚ، مٚ ظِٔؽ شقى أن ُترخل ًٍٕؽ وتًَط مع اخلٔط 

أذٕٔؽ،  مـ خاللبٚجتٚه دمٚؽؽ، ظذ افٍقر شتًّع صٍرًا ؿقيًٚ 

أصٌف بهقت حمرـٚت افىٚئرة ؿٌؾ اإلؿالع، وشتهحك دم  اً صٍر

مـ خالل أذٕٔؽ، وشتًقد جًدك جمددًا، ؾٖٕٝ خرجٝ مـ جًدك 

شٜ افًّع هل صِٜ افقصؾ بغ مـ خالل ًأذٕٔؽ ـذفؽ، ؾٕٚذن وحٚ

ؿقة افًَؾ افٌٚضـ وإدراك افًَؾ افقاظل أثْٚء افْقم، فذفؽ ٕحـ 

ًٚ يقؿيْٚ  .ٕهحق مـ ٕقمْٚ إذا مٚ شًّْٚ صقت

  َٝ  .!!ـثراً ثرثر ت افَديّٜ ظذ ظٚدتؽ مٚزف
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 وحؽ جمددًا وؿٚل بُؾ بًٚضٜ وظٍقيٜ:

 هؾ ٌٕدأ جقفتْٚ؟ ..هؾ إتٓٝ إشئِٜ أن 

أريد مًرؾتف، هؾ ادخىقضٚت هل وراء مقت خٚيل ، مٚ فٔس بًدٓ  

 وجديت وآدم؟

إػ ظّْٔل ٕيرة ؽريٌٜ تنقهبٚ منٚظر احلزن، اؿسب ؿِٔاًل  شـٔامنٕير 

 وؿٚل بُؾ هدوء؟

 .مـ إؾوؾ أن ٓ تًرّف  

مٚ ظالؿٜ ادخىقضٚت ، مـ إؾوؾ أن أظرف وأن وهْٚ ..ٓ 

ُٝ ؟بّقهتؿ مـ أظذ اجلدار أراك دم أحالمل ُتًَىٓؿ  ، ودٚذا ـْ

 ؟ؾٔف وّـ واؿع حٔٚتْٚ بٍْس افقؿٝ افذي يّقتقن

 اؿسب أـثر ورؾع يده وووًٓٚ ظذ ـتٍل، فُْْل مل أصًر بٖي ثَؾ، ٕير

 ٕيرة حزن جمددًا وؿٚل: إيلّ 

 ْٝ َؿّرب ٚظٛ بَدرهؿ دم ادقت، فُْٓٓ يُّـ فِّخىقضٜ أن تتال 

 .تَؽ إحالم بذفؽادقَت إفٔٓؿ وأخَز 

 دخىقضٜ هؾ ـٕٚقا شّٔقتقن؟فق مل آخذ ا 

 .ـٕٚقا شّٔقتقن وفُـ فٔس بٍْس افتقؿٔٝ افذي مٚتقا ؾٔف 

 فق أحرؿتٓٚ، هؾ ـٕٚقا شّٔقتقن؟ 

إحالم بّقهتؿ، وفـ يُقن  زكَ ـٕٚقا شّٔقتقن وفُـ فـ خُت  ..ًٕؿ 

 .هٚهْٚإػ ب٘مُٕٚؽ أن تِٟ 

 صًرت بًٌض اخلقف مـ ضريَٜ ـالمف، ؾَِٝ فف أخرًا:
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  ْٝ  هديَل؟بذه ادخىقضٜ ـؾ هذا يب وبًٚئِتل وه دٚذا ؾًِ

 .!ٕٕؽ إٔٝ أردت ذفؽ 

 إٔٚ!!!!! 

 .مْٓؿ ، إٔٝ مـ أراد مقهتؿ وافتخَِص برهـٚنًٕؿ يٚ  

 ـٔػ ذفؽ؟ 

ًٚ، ؾنًرت أين أتًٌف دون إرادة، ـْٖٕل رينٜ  أمًؽ يدي وحترك مٚصٔ

 خٍٍٜٔ أو ظربٜ صٌرة ؾٚرؽٜ:

اإلجٚبٜ ٓ أشتىٔع  ٓ ُتُثر مـ إشئِٜ افتل "برهـٚن"أرجقك يٚ  

 .مًل هْٚ شتًرف مٚ جيٛ أن تًرؾف ظْٓٚ، وفُـ إذا هَت 

 إػ أيـ ًٕر؟ 

افٌٚضـ، ظٚمل أحالمؽ افقاظٜٔ، وهذا افًٚمل فٔس افتٍُر ٕحـ دم ظٚمل  

ًٚ أو أشىقرة أو ؿهه إضٚر  خراؾٜٔ، إٕف ظٚمل حََٔل خٚرَج  ًٚ ومه

ِؽ افقاظل، افزمـ ؾْٔٚ، وبام إٔؽ اشتىًٝ افقفقج إفٔف بَدرة ظَ

ب٘مُٕٚؽ أن تزور أحالم أي صخص تريد، ؾْٓٚ ٓ يُّـ هلؿ أن 

رادة بُؾ صدق، ٕهنؿ ٓ يتُِّقن ب٘ٔجٌٔقٕؽ ، شظِٔؽ يُذبقا

 ..مْٓؿ، بؾ يتُِّقن بٚحلََٜٔ افتل يًرؾقهنٚ

هؾ تَهد أن ب٘مُٚين أن دخقل حِؿ أي صخص أظرؾف، وأن  

 .لشٖفف وهق جئٛ بُؾ صدق دون أي ـذب أو ابتذاأ

بٚفوٌط، أمل حتِؿ شٚبًَٚ بٖصخٚص زاروك وحتدثقا مًؽ بٖصٔٚء فربام  

، أمل حتِؿ يب إٔٚ زرتؽ ؟فق ـْٝ مًتَٔيًٚ ْٓٚ ظٌٓؿ ٔختجؾ أن جت

 .؟وأخزتؽ ظـ مقت خٚفؽ وجدتؽ وصديَؽ
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ظٌٚرة ظـ  هل ، بٚفًٍؾ إن إحالماشتٌربٝ مـ مجِتف إخرة

د ٓ ٌٕقح بف فمخريـ، أو تهقرات وحمٚـٚة فِهدق افذي بداخِْٚ وافذي ؿ

، ٓ بؾ هق ردة ؾًؾ فُؾ افًَد افًٍْٜٔ ٕخٍل ؾٔف أصٔٚء شٔئٜ ؾًِْٚهٚ

 .ُْرهٚ بذاتْٚوادنٚـؾ افتل ؿد ُٕ 

* * * * * 
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حغ يتُّـ اإلًٕٚن مـ خِؼ افيروف افهحٔحٜ "

فًَِف، شٔتُّـ مـ آتهٚل بًَؾ آخر دون واشىٜ 

ت ٓ ٕراهٚ مٚديٜ، وب٘مُٕٚف ـذفؽ آتهٚل بّقجقدا

ينًر هبٚ دون واشىٜ، وب٘مُٚن ظَِف ـذفؽ ختىل 

ادًٚؾٚت افنٚشًٜ وافتٖثر ظذ حمٔىف بهقرة 

 ."ظجٌٜٔ

 فسٌدزٌل فاُ إٌدُ
 ماذة ًطثٍة ّفسً ىٌىندي

* * * * * 
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بخٍٜ وّـ ظٚمل حََٔل خٚرج افزمـ  "شـٔامن"و "برهـٚن"حترك 

أو افقهؿ أو بٚحلِؿ، ؾٓل  أصٌف بٚجلْقن زهـٚنـٚن احلدث بٚفًٌْٜ فواجلًد، 

ادرة إوػ افتل يتًٚمؾ ؾٔٓٚ مع روحف وًٍٕف ب٘دراك ـٚمؾ، وأـثر مٚ ـٚن خينٚه 

 .إػ ظٚمل أحالمف ب٘رداتف افقاظٜٔ فِ دم صخهٔتف بًد وفقجِ  أن ُيهٚب بٍهٚمٍ 

مًتقدع  يُّـ افالواظل ًَؾافظٚمل افًَؾ افٌٚضـ ووّـ  فهق يًرف إٔ

قم أثْٚء ٕقمْٚ، وهق ادُٚن افذي تتجقل ؾٔف أرواحْٚ إحالم افذي ٕراه ـؾ ي

ن وادُٚن، ومـ ُئًىر ظذ هذا افًٚمل بقظٔف، يُقن ـّـ ٚخٚرج إضٚر افزم

حهؾ ظذ تذـرة شٍر جمٕٜٚٔ ظز افزمـ، زمـ صٚدق وواوح وجمٚين، وٓ 

أو مٚ يًرف  "فألثر" وٓ "آيْنتٚيـ"حيتٚج ٔفٜ افزمـ افتل حتدث ظْٓٚ 

دًرؾٜ احلََٜٔ افٌٚموٜ  "بٔس هٌٔز"افذي حتدث ظْف افًٚمل  "ٌزهٔ"حَؾ ب

بؾ ويّتِؽ افنخص ادًٔىر ظذ أحالمف ؿدرات ، دم مًتٌَؾ هذه احلٔٚة

خٚرؿٜ أصٌف بتِؽ افَدرات افتل ًٕرؾٓٚ ظـ أصخٚص يتٌْٖون بٚدًتٌَؾ، أو 

 ، وافُثر مـ اخلقارق افتل ؿد ًٕتٌرهبٚب٘مُٚهنؿ حتريؽ إصٔٚء ظـ بًد

 .وٕهٍْٓٚ وّـ دائرة افًحر وافنًقذة

ًٚ  برهـٚن"وٕير إػ  "شـٔامن"ابتًؿ  افذي مٚزال يِتٍٝ إػ اخلِػ خٚئٍ

 :افٍٚؿد فألفقانجٚء مْف إػ هذا ادُٚن  يـ آبتًٚد ظـ مدخؾ افٍْؼ افذم

 .ٓ ختػ، شْْٓل مٚ جئْٚ فْراه ثؿ شتًقد مـ ٍٕس ادُٚن افذي جئٝ مْف 

 .؟أنوإػ أيـ ٕحـ ذاهٌٚن  

 .!إػ ادقؿع افذي إٔٝ تريده 

ًٚ: "برهـٚن"تقؿػ   ؾجٖة، وؿٚل مًتٌرب

 .مل أؾٓؿ ؿهدك، إٔٚ أشر مًؽ!! وٓ أظرف إػ أيـ شٖذهٛ 
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أرجقك رـز دم ـالمل ؿِٔاًل، ٕحـ أن وّـ مْىَٜ  "برهـٚن" 

 َٟ إػ حِؿ أي  افٌٚضـ دم حٔٚتؽ، وـام ؿِٝ فؽ ب٘مُٕٚؽ أن تِ

ّف وتدخؾ، وحْٔٓٚ ب٘مُٕٚؽ أن تًٖفف تىرق بٚب حِصخص تريده، 

 .هوتًتٍن مْف ظـ أي صٔئ تريد

 ؿِٔاًل إػ إرض، ثؿ رؾع رأشف وـٖٕف يٍُر دم أمر مٚ وؿٚل: "برهـٚن"ٕير 

 .وفُـ هذا ٓ يًتز رحِٜ وشٍر إػ زمـ ادًتٌَؾ 

دم احلََٜٔ إٔٝ اخست خمىقضٜ افتجقل دم إحالم، هذا مٚ ضٌِتف،  

ٌٛ احلِؿ افذي يراودك، وافًٍر دًرؾٜ ادٚيض، ـْٝ تريد مًرؾٜ ش

وهذا مٚ شًٍِْف أن، ؾٖرجقك ؾُر ؿِٔاًل، واخس اشؿ افنخص 

 َٟ  .حِّف إػ افذي تريد أن تِ

 وؾُر مـ جديد فِحيٜ، ثؿ رؾع رأشف وؿٚل: برهـٚنظٚد 

 ..صقؾٔٚ 

 ؟؟هذهمـ  

، فُـ ؾتٚة ـْٝ أحٌٓٚ، واشتّرت ظالؿتْٚ فًدة شْقات "صقؾٔٚ" 

ْٝ "افُقيٝ"مـ  ظدُت  بًد أن دظٜٔ ؾًخ هذه افًالؿٜ، م مْل ، ضٌِ

، ضقيؾ جداً  مـ أجؾ آرتٌٚط افَٕٚقين بْْٔٚ أن افىريؼ افذي أمٚمل

وآخر مٚ ؿٚفتف أهنٚ ٓ تقد افزواج مـ صٚب تٚئف بغ ؾرصٜ ظّؾ خٚرج 

 ظِّف ومًتٌَِفد ّّ مـ خدمٜ افًًُريٜ افتل جُت  خقؾفبِده، وبغ 

 .فًْتغ أو أـثر

 ؟بٚفًٍؾ ـٕٚٝ حتٌؽهؾ  

 ..ـثراً  
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بٚفوحؽ ثؿ ؿٚل  "شـٔامن"إٍجر  "ـثراً "بُِّٜ  برهـٚنحغ ٕىؼ 

ًٚ ًٍٕف:  متامفُ

 هٔٚ بْٚ إػ افُقة هْٚك، وشْجد ؾٔٓٚ ..واوح أهنٚ ـٕٚٝ حتٌؽ ـثراً  

 .تِؽ حٌٌٔتؽ

 .وشٚر خٍِف "شـٔامن"مـ ـالم  "برهـٚن"اشتٌرب 

وصال إػ ـقة ؿىرهٚ أؿؾ   أنإػنٔٚ ظدة خىقات وّـ طالم ادُٚن، مَ 

ـٚن بًض ادّتد بنُؾ ضقٓين، دًِٛ ٍٕس ادُٚن افذي ينٌف ا دم مـ مس

 ...إرض وّـأصٌف بٚحلٍرة افدائريٜ ـقة  ينع مـافوقء 

مٚزال يتحرك بٌطء  "برهـٚن"ظذ حٚؾتٓٚ، بْٔام ـٚن  شـٔامن"وؿػ 

 .بٚجتٚه احلٍرة

 .أهع ؿِٔالً، فسى مٚ أراه 

ٕٚئّٜ  "صقؾٔٚ"وٕير ؾقرًا إػ ظّؼ احلٍرة، صٚهد  "ـٚنبره"وصؾ 

 ..بٌىٚء شّٔؽ، وتنخر بهقت مًّقعِتحٍٜ ظذ هيرهٚ م

ؿِٔاًل وأخذ يتٖمِٓٚ، صًر إٔف دم ؽرؾتٓٚ ويْير إفٔٓٚ  "برهـٚن"اشسخك 

 إفٔف وؿٚل: "شـٔامن"مـ شَػ افٌرؾٜ، ٕير 

 .؟"صقؾٔٚ"هؾ هذه حٌٌٔتؽ  

 .ؿ هلتَهد افتل ـٕٚٝ حٌٌٔتل؟؟ ًٕ 

هٔٚ خذهٚ إػ احلِؿ افذي تريد، وحتدث مًٓٚ وهل شتخزك ـؾ مٚ  

 .بنُؾ حََٔل ٓ فٌس ؾٔف مًرؾتف تريد

 .وـٔػ آخذهٚ مـ هْٚ 
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 جمددًا وؿٚل: "شـٔامن"ظٚد ووحؽ 

 ،هل فًٌٜ ممتًٜ، ب٘مُٕٚؽ أن تتخٔؾ أي صٔئ تريده مًٓٚ، دم احلديَٜ 

دم اجلحٔؿ،  ،ؽ، دم اجلْٜدم مْزفدم ؽرؾٜ افْقم، ظذ افَّر، دم افٌٚبٜ، 

ًٚ هْٚ، مٚ ظِٔؽ شقى  أي صٔئ تريده شٔتحَؼ ٕٕؽ إٔٝ ادًٔىر ؾًِٔ

أن تتخٔؾ ادُٚن ادىِقب ومُتدد جًدك وّـ هذه احلٍرة وشسى 

 .ذي تريدًٍٕؽ دم ادُٚن اف

 .شٚبًَٚ  ِٕتَل أريد أن ِٕتَل وّـ حديَٜ اجلٚمًٜ ـام ـْٚ 

 .فؽ هذا، إىِؼ 

وهق يْير إػ ظّؼ احلٍرة حٔٞ ينٚهد  بحذر "برهـٚن"اؿسب 

مٚزافٝ تٌط دم ٕقم ظّٔؼ، ثؿ مّد يده، ؾ٘ذا بٔده تهؾ إفٔٓٚ، مٚ  "صقؾٔٚ"

ًٚ احلٍرة إَالإٌَِٝ ن صًر إٔف يالمًٓٚ حتك إ  .ًَىف بداخِٓٚـٚمالً فتُ ب

بهرتف  "برهـٚن"حغ إٌَِٝ احلٍرة ومـ صدة افدوران، أؽّض 

 حديَٜ اجلٚمًٜ فقحده، ومجٔع ادْٚطر فِحيٜ، ثؿ ؾتحٓٚ ؾقجد ًٍٕف دم

 .إبٔض وإشقدٚفِقٕغ وادنٚهد افتل حقفف ب

ه بْٚء مُتٌٜ ٚتًر بَقامٓٚ ادّنقق اجلّٔؾ بٚجت "صقؾٔٚ"ثؿ طٓرت 

 وهق يْٚدي اشّٓٚ: ٕحقهٚاجلٚمًٜ، ظذ افٍقر رـض 

 ..صقؾٔٚ ..صقؾٔٚ 

 .ؿ رـوٝ بٚجتٚهفظذ افٍقر إػ اخلِػ، ؾنٚهدتف، تٖمِتف فِحيٜ ث ٝافتٍت

 بَقة وهل تَقل فف:حوْتف حغ وصال إػ بًوٓام افًٌض 

 ..إٔٚ أحٌؽ ..برهـٚناصتَٝ فؽ يٚ  ..اصتَٝ فؽ 
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ِٝ ظْٔٔف وؾّف ٌاًل هيًٜ دم ـؾ مُٚن مـ وجٓف، ؿٌ  وأخذت تٌَِف ؿُ 

 .ورؿٌتفيف وخد

 أمٚ هق ؾُٚن حمتٚرًا بٚفتكف افذي ؾًِتف، ؾَٚل هلٚ:

ِٝ  تُقين دٚذا تًٍِغ هذا، أمل  ، آشتّرار دم ظالؿتل مًؽ ؿد رؾو

 ِٝ  .ـؾ روابط آتهٚل ؾٔام بْْٔٚ وؿىً

 :هل تَقلِف بنٌػ واشتّرت تٌَّ  بؾمل تٖبف فُالمف ـثرًا، 

 .أؿًؿ فؽ رؽاًم ظْل ..رؽاًم ظْل ..رؽاًم ظْل 

بغ افٍرح واحلزن وهق يًّع هذا افُالم،  "برهـٚن"تٍٚوتٝ منٚظر 

 صدهٚ بًٔدًا ظْف ؿِٔاًل وؿٚل هلٚ:ثؿ أمًُٓٚ مـ ـتٍٓٚ و

 .؟؟ل وأخزيْل بٚحلََٜٔئاهد ..؟مـ أرؽّؽ ظذ ذفؽ ..صقؾٔٚ 

 ٕيرت إػ ظْٔٔف فِحيٜ، اشتُٕٚٝ ؿِٔاًل ثؿ ؿٚفٝ:

 ..إٔٝ افذي أرؽّتْل ظذ ذفؽ 

 إٔٚااااا 

 .ًٕؿ إٔٝ 

 وـٔػ؟؟ 

 :دوءضٖضٖت رأشٓٚ إػ أشٍؾ وؿٚفٝ فف هب

 .تًٚل فْجِس دم مُْٕٚٚ ادًتٚد 

 .ُتف مـ يده وشحٌتف ٕحق مًَد احلديَٜ اخلٚفٜٔ مـ أي إًٕٚن شقامهٚأمً

 :شٖهلٚهلٚ، ثؿ  ًٚ جًِٝ ظذ ضرف ادًَد وجِس هق مالصَ
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ؽ ظذ أن تسـْٔل وتٌتًدي ظْل وإٔٚ ـٔػ أرؽّتُ  ..أخزيْل أن 

حٚؾيٝ ظذ ظالؿتْٚ فًدة  مـاجلْقن، وإٔٚ  افذي ـْٝ أظنَُؽ حد  

 ؟شْقات

ًٚ  بدأت مًٚمل احلزن ًٚ ؾنٔئ ـٚن حديثٓٚ أصٌف بٚظساف  ..تيٓر ظِٔٓٚ صٔئ

 ...مٌُقتٜ بداخِٓٚ حََٔل حلٚفٜ ًٍٕٜٔ

احلََٜٔ افتل ربام تًرؾٓٚ وربام ٓ تًرؾٓٚ،  ،، شٖخزك بٚحلََٜٔبرهـٚن 

 .، وربام تُْرهٚ وختٍٔٓٚ ظـ ؾُركمًٓٚربام تٗمـ هبٚ وتتًٚيش 

ِّف يؤؼ ف، ـٚن حٓ يقد أن يًًّ ؿدأحس مـ ـالمٓٚ إٔف أمٚم صٔئ 

 أظّؼ َٕىٜ دم جحّٔف افٍْز: إػ بف

 .أشًّؽ ..تُِّل ..تٍوع 

 بٍرحٜ ـٌرة، هؾ تًرف دٚذا؟ إػ افُقيٝ صًرُت  حغ شٚؾرَت  

بتُقين حٔٚيت  ؾٔٓٚ بدإًٕٔؿ أظرف، ٕهنٚ بٚفًٌْٜ فْٚ ـٕٚٝ ؾرصٜ  

 .ًتًدًا فزواجْٚ ظذ أـّؾ وجفادًٔنٜٔ، وأـقن مُ 

 راويٜ جٚمدة وأجٚبتف بثَٜ:ابتًّٝ ابتًٚمٜ صٍ

بؾ ـٕٚٝ ؾرصٜ يل ـل أصٚرحؽ أن ْٕٓل ظالؿتْٚ افتل دامٝ  ..ٓ 

فًْقات، دم احلََٜٔ مل اشتىع مقاجٓتؽ هبذه احلََٜٔ ؿٌؾ شٍرك، 

 ُٝ شٖخزك  إتيرتؽ فتًٚؾر، وتًتَر دم ظِّؽ هْٚك، وبًدهٚ ـْ

 .بيورة أن ْٕٓل رابط احلٛ ؾٔام بْْٔٚ

 ..إٔٚ ٓ أصدق ذفؽ ..الممٚ هذا افُ ..!!!صقؾٔٚ 

ُٝ  فُـ حغ ظدَت  ..صدق ..بذ  ًٚ، ـْ موىرة دقاجٓتؽ  هيً

ًٚ فقجف  .بٚحلََٜٔ وجٓ
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 :بًخريٜظْٔٔٓٚ اجلِّٔتغ افقاشًتغ فِحيٜ، ثؿ ؿٚل هلٚ  "برهـٚن"تٖمؾ 

  ًٚ ِٝ إًٕٕٜٚ  ؟ودٚذا ـؾ هذا افِػ وافدوران !!حَ وٓ منٚظر،  بالإٔ

 ..؟أفٔس ـذفؽ ! ظّـ يّتِؽ ادٚلمًْك احلٛ، إِٕؽ تٌحثغ غتًرؾ

 .؟اظسدم

 وحُٝ بًخريٜ وأجٚبتف ظذ افٍقر:

ظٚئِتل ظـ ؿهٜ حٌْٚ، وإٔؽ تْقي افتَدم  فُـ حغ أخزُت  ..ربام 

تٖـدٕٚ مـ احلََٜٔ و ظْؽ وظـ ظٚئِتؽ، يًٖل ذهٛ وافديخلىٌتل، 

 َٝ  ..ختٍٔٓٚ ظْل افتل ـْ

 أي حََٜٔ؟؟ 

 !!ووافدتؽ حََٜٔ وافدك 

ِٝ تَهديـ إٍٓهٚل افذي جرى بْٔٓام ؾٓذه  ..مٚذا تَقفغ  إذا ـْ

ًٚ،  حدثأمقر صخهٜٔ، ثؿ إن إٍهٚهلام  أصاًل مٚ ؿٌؾ مخًٜ ظؼ ظٚم

 .؟ظالؿتْٚ هبذه ادنُِٜ افتل ؿد حتدث مع أي زوجغدخؾ 

 ضٖضٖت رأشٓٚ صٚمتٜ فِحيٜ، ثؿ رؾًتف وؿٚفٝ فف:

 هؾ تًرف دٚذا إٍهال؟؟ 

 ٕير إفٔٓٚ ٕيرة تًجٛ وؿٚل:

 .ٚ هذا افًٗال افٌريٛ، مل يُقٕٚ ظذ وؾٚقم 

إمٚ إٔؽ تًرف وتتجٚهؾ، أو إٔؽ ٓ تًرف،  ..أرجقك ـٍك برهـٚن 

فُـ ، ؽ ـثراً ٌتأحٌـال احلٚفتغ ٓ هيؿ، مٚ هيّْل حََٜٔ هق إْٔل  دم

ًٚ ٓشتّرار هذه  مٚ ؿٔؾ فْٚ ومٚ ظرؾْٚه جًؾ ظٚئِتل تَػ بقجٓل رؾو
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ُٝ افًالؿٜ ًٚ أن يوحل ؿْٚظٜ مًٓؿ إػ  ، ووصِ أن ظذ اإلًٕٚن أحٕٔٚ

أرجقك  ..هذامـ وٓ أريد أن أتٖمل أـثر خٚفدًا بٌَِف، ٔف بحٌف ـل يٌَ

 .ـٍك

وافده بٖؾُٚر متْٚؿوٜ تتهٚرع دم ذاـرتف، ؾام يًرؾف ظـ  برهـٚنصًر 

حًٛ بإٔف ؿرر ترك أههتؿ مـ أجؾ امرأة أخرى، فُـ  حًٛ روايٜ أمف

 .أـز مـ ذفؽؾٕٚمر يٌدو أن  "صقؾٔٚ"ـالم 

 وؿررت افذهٚب، ؾقؿػ ؿٌٚفتٓٚ وؿٚل هلٚ: "صقؾٔٚ"وؿٍٝ 

ِٝ شًٔدة بحٌؽ اجلديد؟   هؾ إٔ

 ابتًّٝ بًخريٜ وؿٚفٝ فف:

 .؟أمل تًرف إٔف مٚت بحٚدث شٔٚرة ..تَهد آدمأ 

أظّؼ ظٚد ووٚق بف إػ  ِّفجحيٝ بهرتف بنُؾ ـٌر، صًر وـٖن ح

 بداخِف:َٕىٜ 

، فُـ مٚ ٓ أظرؾف إٔف بحٚدث شٔٚرة تقدمآدم أظرف أن  ..؟ـٔػ هذا 

 !!خىٌٔؽ؟ـٚن 

ًٚ جٚء وافده إفْٔٚ بًْٚء !!أيًَؾ إٔؽ ٓ تًرف  ، ؿٌؾ وؾٚتف بنٓريـ تَريٌ

ظذ رؽٌتف، وخىٌْل بنُؾ رشّل، ثؿ حتدثْٚ ظذ اهلٚتػ ظدة 

 .مرات، واتٍَْٚ ظذ ـؾ افتٍٚصٔؾ

 ؽريٌٜ:بهقرة  "برهـٚن"ظذ  بٚديًٚ ـٚن آشتٌراب 

ويًرف بٚفًالؿٜ  ..صديَل ادٍوؾ ..صديؼ ضٍقفتل آدم ...فُـ 

 .؟افتل بْْٔٚ، ـٔػ ؾًؾ هذا
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ًٚ، ، أرجقك شٚحمْل، هذا مٚ حهؾ  ؿٌؾ شٍره ـٚن إظجٚبف يب واوح

ودم احلََٜٔ حتدثْٚ مع بًوْٚ افًٌض ظدة مرات بٚهلٚتػ، ـْٝ أؾًؾ 

فُـ حغ أخزين دم افٍسة إخرة ، ذفؽ بداؾع افٍوقل وافتًِٜٔ

بف، هق احلََٜٔٔ  ٜ ظٚئِتُؿ، بدأت أوًػ جتٚه رؽٌتلظـ منُِ

صٚب وشٔؿ، ويًّؾ، ووظدين بٚفًٍر إفٔف بًد ظَد افَران ؾقرًا، ـام 

تًٓد أن جيًِٓٚ مًُِٚ ادديْٜ، و صقارعإٔف اصسى صَٜ ـٌرة دم أمجؾ 

 .بًد افزواجيل 

دم روحف، صًر وـٖن  ينًر بٚختْٚق واوح وؤّؼ  "برهـٚن"ـٚن 

ًٚ ؿقيًٚ   "صقؾٔٚ"بدأ ئَده، فُْف حٚول افتهدي هلذا افَٔد، ؾْير إػ  صٔئ

 ٕيرة حٚدة وؿٚل هلٚ بهقت يٌص بٌُٚء خمْقق:

 .بَل صٔئ واحد، جيٛ أن أؿدمف فؽ 

 مٚ هق؟ 

 هيًٜ بُؾ ؿقة صًٍٓٚ صًٍٜو ؿٌؾ أن تُّؾ ـِّتٓٚ إخرة، رؾع يده

 .ظذ وجٓٓٚ

 ...ِتحٍٜ دم هيرهٚادُ  "صقؾٔٚ"صًٍتف افَقيٜ تِؽ ـٕٚٝ ـٚفُٚبقس ظذ 

 ْٝ ًٜ  اشتَٔي ْٝ  ؾجٖة مـ افْقم مرتًٌ بف،  مـ احلِؿ افٌريٛ افذي حِّ

 .ـٚدت تٌرق دم مٔٚه ظَّٜٔـٖهنٚ  ـٌرة بنظٜـٕٚٝ تتٍْس 

 ْٝ ًٜ  أمًُ  خذْت أثؿ ، ـقب ادٚء افذي بجٌٕٚٓٚ ورصٍٝ مْف رصٍ

افرظٛ افذي صٚهدتف دم ـٚبقس ؽريٛ مـ صدة ادًقذات ُتًٌّؾ وتَرأ 

 .بُؾ مٚ ـٕٚٝ خُتٍٔف ظْف زهـٚنؾٝ ؾٔف فاظس
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ًٚ ظْد ؾقهٜ احلٍرة افتل ُتىؾ ظذ ؽرؾٜ  "شـٔامن"ـٚن  مٚ يزال واؿٍ

تالصك  مـ افْقم مرتًٌٜ وؾزظٜاشتَٔيٝ حغ يراؿٌٓٚ، احلََٜٔٔ،  "صقؾٔٚ"

 .ؽَِٝ ؾقهٜ احلٍرة تَِٚئًٔٚ ظذ افٍقر افوقء افَٚدم مـ ؽرؾتٓٚ وأُ 

افٌٚضـ ؿد إتٓك فِتق،  "صقؾٔٚ" ظَؾ أن احلِؿ دم "شـٔامن" ظرف

 .وبٚفًٍؾ طٓر أمٚمف ظذ افٍقر ،شٔيٓر أن برهـٚنأن و

 وؿٚل: شـٔامن"ابتًؿ 

ًٚ، هؾ أظجٌتؽ افًٌِٜ فَد ظدَت    .هيً

 وجٓف:دم أمًُف مـ ظَْف بَقة وسخ ٔف، هجؿ ظِ برهـٚنفُـ 

أخزين هؾ مٚ حيدث دم هذا افًٚمل افٌٚمض افًخٔػ حََٜٔ  شـٔامن 

ًٚ وخٔٚل مٍتًؾ  .؟أم ومه

 ظـ ظَْف، وؿٚل فف بُؾ هدوء: "برهـٚن" ؿٌوٜأزاح 

ًٚ،  ..اهدأ يٚ صديَل  ًٚ أو ومه اهدأ أرجقك، ظٚدْٚ هذا فٔس شخٍٔ

ُؾ مٚ ُيَٚل هْٚ صحٔح، ظذ ظُس ، ؾافقاوحٜاحلََٜٔ  ظٚمل إٕف

 ،مثٚيل، ؾذاك هق ظٚمل إخٍٚء ادنٚظر افذي ٕيـ إٔفاخلٚرجل ظٚدْٚ 

ظذ ؿراءة  ُذب وآحتٔٚل، ظٚمل يتدرب ؾٔف رجٚل افٌقفٔسظٚمل اف

ظْٓؿ، ظٚمل يُتٍْف  قٕفُٔنٍقا مٚ خيٍف أخريـ فٌٜ جًد

أزواج خيدظقن زوجٚهتؿ، وـٌٚر يُذبقن ظذ  افٌّقض واخلداع،

ُٚم يتالظٌقن بّنٚظر صًقهبؿ، صٔقخ حيتٚفقن بٚشؿ افهٌٚر، وُح 

ٓ صٔئ هْٚك افّرب وافديـ، حروب ـٚذبٜ، منٚظر خداظٜ، 

 .حََٔل
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هْٚ وافكيح، هْٚ ٓ أحد يُذب،  افهٚدقأمٚ ظٚدْٚ هذا ؾٓق افًٚمل 

فـ ترى شقى افهقر احلََٜٔٔ فَِقب وظَقل وأؾُٚر أخريـ، هْٚ 

 .افتل ٓ يًتىع أحد إُٕٚرهٚتُّـ احلََٜٔ، احلََٜٔ 

 إػ اخلِػ وؿد بدأ ينًر بٚٓهنزام: "برهـٚن"تراجع 

 .آدم صخص إتٓٚزي ورخٔصإهنٚ ؾتٚة حَرة، و 

ًٚ مـ احلََٜٔ؟   يٌدو إٔؽ رأيٝ بًو

ـٖٕف ضٍؾ يٌُل وهق يتُِؿ  "برهـٚن"هنٔٚر أخذ بنُؾ أؿرب إػ آ

 :أوٚع بٔتف

، إًٕٕٜٚ مثٚفٜٔ ورائًٜ "صقؾٔٚ"افذي ـْٝ أطـ أن  ..إٔٚ ..إٔٚ 

أهنٚ ـٕٚٝ تتالظٛ بّنٚظري، وبحٌل، وإٔٚ افذي ـْٝ  أن اـتنػ

إٔف ظنٔؼ  ديؼ ضٍقفتل ورؾَٔل وحٌٌٔل اـتنُػ ص "آدم"أطـ أن 

، وؿدمتٓٚ فف ظذ أهنٚ حٌٌٔتل ٔٓٚظِ ؾتفُ افذي ظرّ  ..ٚإٔ ..حٌٌٔتل، وإٔٚ

 وصديَلوؿدمتف هلٚ ظذ إٔف بّثٚبٜ أخل، وزوجتل ادًتٌَِٜٔ، 

أن ، نٚأن أـتنػ أهنام خٚئْ ؟هؾ تتخٔؾ هذاومًتقدع أهاري، 

 ..ظـ ظٚئِتل بٚفًقء هلٚ دثحتوإٔف ضِٛ يدهٚ فِزواج، تنػ أـ

مْف، أمًُف مـ ـتٍٔف ووّف بَقة إػ صدره، هْٚ  "شـٔامن"اؿسب 

أمحًٚٓ ثَِٜٔ ـٕٚٝ جتثؿ  ظزه بٚفٌُٚء افنديد، بُٚء أفَك "برهـٚن"إٍجر 

 .ظذ ؿٌِف

* * * * * 
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 ..ٓ يقجد وهؿ يٌدو ـٖٕف حََٜٔ مثؾ احلٛ

 ..ادقتوٓ حََٜٔ ٕتًٚمؾ مًٓٚ وـٖهنٚ افقهؿ مثؾ 

 د0 ٍصطفى حمٌَد

* * * * * 
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حتتؾ مرـز افهدارة ، حََٜٔ احلََٜٔ ادىَِٜ أو احلََٜٔ افقاحدةإهنٚ ظَدة 

َقا وؾٔٓؿ صًِٜ افُذب ، ؾٚفْٚس ظذ هذه إرض ُخِِ دم حٔٚتْٚ افروحٜٔ

 ..وهبذه افهٍٚت مٚزافقا ئًىرون، واخلداع، صًِٜ آحتٔٚل وإٕٕٜٚٔ

ٓحتٔٚل واخلداع، وأهنُقا افٌْٚت بٕٕٕٜٚٚٔ، فَد رووقا احلٔقإٚت بٚ

 ...ؾٔام بْٔٓؿ بٚفُذبوافتىقر َقة دم افوتٌٚيْقا 

ًٚ، "آدم"و "صقؾٔٚ"فَد تؿ خداظل مـ  ٓ إُٔر إْٔل أحٌٌتٓٚ درجٜ  مً

بٖين ٓ أبٚيل حٌٓٚ، وٓ إُٔر أهنٚ وادظٚئل اجلْقن، رؽؿ ؿقيت افيٚهرة افُٚذبٜ 

 .ٓ رؽٌٜ يل بًقاهٚ جٚمدةْٚن، وترـتْل ـتِٜ شٌِٝ مْل ـؾ منٚظر افًىػ واحل

 "آدم"ح ؿٌِل حغ ظرؾٝ أن وٓ إُٔر إْٔل بُٔٝ بهدق حتك جترّ 

تقدم، ٓ إًٔك تِؽ ادنٚظر افتل اجتٚحتْل حغ وصؾ جثامٕف إػ مْزفف، ٓ 

 ْٝ  .احلزن وأمل دم ؿٌِلحغ ووًْٚه دم ؿزه صقرتف  إًٔك ـٔػ أصًِ

 ًٜ ًُٛشت رةمّ  أن ظرؾٝ حََٔ  ىٌع دم ذاـريت أؿًك ادنٚهد افتل يه

 .ًٕٔٚهنٚ ظعّ 

حهؾ ّه مٚ ْٓٚك ؾفُـ أـثر مٚ بٚت يََِْل هق ـالمٓٚ ظـ ظٚئِتل، 

 ..بغ أيب وأمل ٓ أظرؾف

 :ـالملافذي وؿػ مْتيرًا  "شـٔامن"إػ  ٕيرُت 

 أريد زيٚرة صخص آخر، وأن؟ 

 حرك رأشف بٚدقاؾَٜ وؿٚل:

هٚب بخٌٜٔ آمؾ جديدة، مٚ رأيؽ أن إٔٚ جٚهز، وفُـ أخنك أن تُ  

ٖحالم أخريـ بدل أن ٕتقه دم ـنػ حَٚئؼ ُتدمْٔٚ، حَٚئؼ ٕتًذ ب

 ؟ظْٚ تٗدْٚ إذا مٚ ظرؾْٚهٚ
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 .مّٜٓ جدًا ورضوريٜ افتٚفٜٔزيٚريت  ..ٓ 

، إٔٚ أـثر شتْدم وشتنًر بٚخلذٓن وافوًػ "برهـٚن"صدؿْل يٚ  

ُٝ مٚ تًٍِف إٔٝ أن حََٜٔ زوجتل، ؿٚئل وأصدؾُنٍٝ حََٜٔ  ؾًِ

ُٝ أمقرًا متْٔٝ فق مل أظرؾٓٚظ وحََٜٔ أضٍٚيل، وحََٜٔ أؿربٚئل،  .رؾ

أن ـالمف صحٔح، فُـ هذه افزيٚرة تًتز إـثر أمهٜٔ، زيٚرة  صًرُت 

 ..دًرؾٜ أمقر ـٚن ظّع مًرؾتٓٚ مْذ زمـ

أرجقك ٓ ُتُثر مـ افُالم، دظْٚ ْٕىِؼ إػ أمل، أريد أن  "شـٔامن" 

 َٟ  .مْٓٚ حِّٓٚ، ـثرة هل إمقر افتل ظّع مًرؾتٓٚدم  أف

 أمَؽ  ؽ افوقء، حٔٞ شْجُد فـام تريد يٚ صديَل، اتًٌْل أن إػ ذ 

 .تٌط دم ٕقم ظّٔؼ

* * * * * 

ٓؿ، ؾْجدهؿ تضرق افتًٚمؾ مع روحٕٚٔافْٚس ٓ يًرؾقن  مــثر 

قهلؿ، ِقهبؿ وظَبغ ؿافتقازن  حتَٔؼ ٜٔٓ يًرؾقن ـٍٔ، ظٚضٍٔغ دم تٍُرهؿ

ائاًم افقاؿع افذي يٍُر، ودافًَؾ مِجٖ و ؾٚفروح مِجٖ افَِٛ افذي يًٚين،

 .. أرواحْٚإمل دمؾٔزداد وحٛ مٚ ٕحتٚجف،  مًرؾٜ مٚ ٕجِٓف بغقه ٕت

إػ وقء ينع مـ ؾقهٜ حٍرة جديدة،  "شـٔامن"و "برهـٚن"وصؾ 

 ..وؿػ آثْٚن ؿٌٚفٜ بًوٓام افًٌض، وٕيرا إػ أشٍؾ احلٍرة

ًٚ مـ ـٕٚٝ أ ُقابٔس افمف ـًٚدهتٚ توع افَرآن بجٕٚٛ رأشٓٚ خقؾ

ٌحٜ بغ أصٚبًٓٚوطالم افِٔؾ حالمإو ًُ  .، ودائاًم مٚ تٌٍق واف

إهنٚ أمل، ادرأة افًهٚمٜٔ افٌٚموٜ، افتل أموٝ ـؾ تِؽ افًْقات 

فٔس هذا ؾحًٛ  ؾجٚئٜٔ، بىريَٜأيب مـ افؤٚع بًد أن ترـٓٚ ْٔٚ حتٚؾظ ظِ
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 دمٚج أو آختالط مع أي ؽريٛ أو ؿريٛ شقى ظٚئِتٕٓٚآ ْٚ مـبؾ مًْت

ًٚ ظِْٔٚ  .مـ ـالم افٌربٚء خقؾ

 إحالم أرضإٕف بٚفًٌْٜ فْٚ ، افقحٔد واجلّٔؾٕٚ مالذ بٔٝ جديت ُٚنؾ

بغ بٚجلرّي  آشتّتٚع، واحلِقيٚتتْٚول ، حٔٞ افًِٛ وافوحؽ ووادتًٜ

 .أصجٚر افىًٌٜٔ اخلالبٜ

إػ أحالمٓٚ،  يٌٜ وـٖٕف ٓ يريد مْل افقفقَج ٕيرة ؽر "شـٔامن"ٕير إيّل 

 ثؿ ؿٚل:

 أيـ شتَٚبِٓٚ؟؟؟ هؾ تًرُف  

يل  خىرتدم احلََٜٔ مل أــ أظرف أيـ شٖؿٚبِٓٚ ومٚذا شٖشٖهلٚ، فُـ 

دم افٌرؾٜ افتل ـٕٚٝ جديت تْٚم  ، إٕفؾُرة ظـ مُٚن هل ـٕٚٝ حتٌف ـثراً 

ت أمل ظذ افْقم فٌرؾٜ وفدت أمل، وبًد وؾٚة جديت أستِؽ اؾٔٓٚ، ؾٍل 

 .دم ؾراصٓٚ فتتذـرهٚ وتنتؿ بَٚيٚ رائحتٓٚ افًٚفَٜ ظذ افٍراش

ُٝ إمٚ وظذ إرض ؿٌٚفٜ احلٍرة، ومددت يدي ٕحقهٚ،  جثقُت   ن ٓمً

 .وجٓٓٚ حتك إٌَِٝ احلٍرة هيًًٚ 

ًٚ ظذ هير جديت دم ؽرؾتٓٚ  مٚ بغ إؽاموٜ بهريت وؾتحٓٚ ـْٝ جٚفً

 أصجٚر افزيتقن وافرمٚن وافتغ وصجرات افُرمٜ افرئٍٜ اجلِّٜٔ ادىِٜ ظذ

 .وافِّٔقن

ًٚ تٍتح خزإٜ جديت وتٌدأ بستٔٛ  ،حقيل ٕيرُت  ـٕٚٝ أمل ـًٚدهتٚ شٚبَ

 .ِّٓٚ تًٍؾ افنٔئ ذاتف، وأن دم ُح تْئٍٓٚ وـٔٓٚ وتًىرهٚثٔٚهبٚ بًد 

ُٝ  ؾْيرْت  اؿسبٝ مْٓٚ ؿِٔالً، ووًٝ يدي ظذ ـتٍٓٚ  إيل خٚئٍٜ، اؿسب

ُٝ  مـ  هلٚ: رأشٓٚ وؿٌِتف، ثؿ ؿِ
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 .أمل أريد أن ٕتحدث مًًٚ  

أـثر  ابتًّٝ تِؽ آبتًٚمٜ افتل تنر ؾٔٓٚ إػ أن مٚ تًٍِفُ وـًٚدهتٚ 

 َٚفٝ يل:آخر، ؾ أمهٜٔ مـ أي حديٞ

 .ٓ ترى إْٔل منٌقفٜأ ..فٔس أن 

 ُٝ اخلقف  إيل بٚشتٌراب، ـٚن ٕيرْت يدهٚ ورؾًتٓٚ بٚجتٚهل،  أمًُ

 ٔٓٚ بنُؾ مل أره دم حٔٚيت:ظْٔ يراتيّأل ٕ

 .دظْل أـّؾ ظّع وشْتحدث ٓحًَٚ  برهـٚنحٌٌٔل  

 .أريد افتحدث مًؽ وأن ..ٓ 

ْٝ ظذ حٚؾٜ افنير تْيرُ  ظز افْٚؾذة وـٖهنٚ تتٓرب مْل، أمٚ إٔٚ  جًِ

 ُٝ ُٝ  ؾًحٌ ًٚ صٌرًا وجًِ ًٚ خنٌٔ ُٝ  ؿٌٚفتٓٚ، ٕيرُت  ـرشٔ  ب٘سار: إفٔٓٚ وؿِ

 حدثْٔل ظـ أيب!! 

ُٝ حغ فٍ ْٝ  "أيب"ـِّٜ  ي  ؾجٖة وؿٚفٝ: إتٍو

 .؟ظْف حدثَؽ مٚذا أُ  ..أبقك!!؟؟ مٚ بف 

 .حديثْل ـؾ صٔئ تًرؾْٔف وإٔٚ ٓ أظرؾف 

 وؿٚفٝ: متهًْٜ ابتًّٝ ابتًٚمٜ صٍراويٜ

بنُؾ  ، تذـرهُ مٚ هذا افًٗال، إٔٝ تًرف أبٚكَ  ..ـٍك "برهـٚن" 

 .جٔد

 ُٝ ُٝ ؾٔٓٚ، و احلزنَ  متًْ  مٗـدًا مٚ أريده: ؿِ

ِٝ مـ ظِّْٚ أن ُٕقن واوحغ وسحيغ، وأن ٓ ٕخٚف مـ أمل،   إٔ

ِٝ تَقفغ فْٚ، ظدوـؿ احلََٔل هق خقؾُؿ  صٔئ أبدًا، بؾ دائاًم مٚ ـْ
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افداخع، ومٚ أريده مِْؽ أن هق أن تتٌٌِل ظذ خقؾؽ، إٔٚ مل أظد 

صٌرًا وظّع أن أظرف مٚ ختٍقٕف ظْل، ؿقيل ـؾ مٚ تًرؾْٔف، وإٔٚ أظِؿ 

 .ظعّ  ذيبفـ تُ إِٔؽ 

 ْٝ ظذ افٍقر جتٚهؾ ـالمل وافْٓقض مـ مُٚهنٚ فتٌٚدر، فُْل  حٚوف

 ُٝ  يدي ظذ ـتٍٓٚ وؿِٝ هلٚ: ووً

 .ن تتُِّل أو شٖرحؾ مـ هْٚ إػ إبدأإمٚ  

ْٝ  حغ ؿرأْت  ير ظز افْٚؾذة إػ افْ ظٚدْت وأ دم ـالمل اإلسار جًِ

 ُٝ َٜ  افٍوٚء افقاشع، أمٚ إٔٚ ؾالزم  ظْٔٔٓٚ: مراؿٌ

 تريد أن تًرف ظـ أبٔؽ؟مٚذا  

 .؟أريد أن أظرف ـؾ صٔئ، أيـ هق أن؟ ودٚذا هجرٕٚ وؽٚدر 

 تْٓدت بًّؼ وؿٚفٝ بحزن ـٌر:

 .؟شٖخزك، فُـ مٚ أريده مْؽ هق أن تًٚحمْل، هؾ تًدين بذفؽ 

 ُٝ بًٌض اخلقف مـ ـِّتٓٚ  إػ اخلِػ ؿِٔاًل، صًرُت  تراجً

ُٝ "تًٚحمْل"  :ظذ افٍقر هلٚ ، ؾَِ

 .مْٓٚ مٓام حهؾ تٌَغ أمل افتل أحٌٓٚ، وافتل فـ إٍٔرَ مٓام يُـ ش 

 .!شجـ فألمراض افًَِٜٔوافدك دم  

حغ ٕىَٝ مجِتٓٚ، ظٚد افؤؼ إػ جًدي، بدأ ـؾ صٔئ مـ حقيل يؤؼ 

 ـٌر: حََٔل أن أن هذا احلِؿ شٔتحقل إػ ـٚبقس بٚجتٚهل، صًرُت 

؟؟ شجـ فألمراض افًَِٜٔ؟؟ أمل ختزيْٚ إٔف   ِٝ هجرٕٚ مع مٚذا ؿِ

 امرأة أخرى؟؟!!
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 ْٝ ٓ افدمقع تّْٓر مـ ظْٔٓٚ رؽؿ أهنٚ  رأشٓٚ بٚإلجيٚب وأخذْت  حرـ

 تٌُل:

ُٝ بٖخٔؽ  تؿهٜ بدأ، برهـٚنإهنٚ ؿهٜ ضقيِٜ يٚ    ."بالل"مْذ محِ

 ْٝ ُٝ  ..ؿِٔالً  صّت  مْٓٚ ؿٚئالً: وهْٚ اؿسب

 .يل ـؾ صٔئ وبٚفتٍهٔؾ حِؽ ا ..أشًِّؽ  

برـٕٜٚٔ تْىِؼ مـ ؾّٓٚ فتٍتح دم ؿٌِل  ؿٍ ـٕٚٝ ـِامهتٚ افَٚدمٜ أصٌف بحّ

:ًٚ  وظَع وجًدي ؾجقاٍت مـ إمل ٓ تِتئؿ مٚ دمٝ حٔ

ـْٝ مًجٌٜ بف حّد اجلْقن، وهق ـذفؽ، حغ تَدم وافدك خلىٌتل،  

ظرؾٝ إٔف مْٓدس ذـل وصٚظر مرهػ احلس، ـالمف، وأحٚديثف 

 ُٝ د ـذفؽ إٔف وحٔ داؾئٜ وـٖهنٚ صًر يالمس افَِٛ بًٍقيتف، وظرؾ

 ..وٓ أؿربٚء فف، رجؾ ـام ُيَٚل مَىقع مـ صجرة

، ـٚن ذـٚؤه وبٚفًٍؾ تزوجْٚ بنُؾ تَِٔدي، وأحٌٌتف ـام أحٌْل

 ..ممٔزًا، وٕيرتف فألصٔٚء ٓ ختٔٛ

 ُٝ بدأت بًض افًقارض افٌريٌٜ  "شّر"أختؽ  فُـ وبًد أن إٔجٌ

إذ بٚت يَقل إٕف  ،تيٓر ظِٔف، ظقارض أصٌف بٚحلٚفٜ افًٍْٜٔ افًٔئٜ

ًٚ، ،أخقٕف بّنٚظرهٖـد إْٔل مت ًٚ ييبْل  وأصٌح متْٚؿو ؾٖحٕٔٚ

ًٚ أخرى جيِس يٌَؾ يدي ورأد  وحيٚول ضردي خٚرج ادْزل، وأحٕٔٚ

  ..ـْٝ حٚئرة دم احلٚفٜ افتل وصؾ إفٔٓٚويًتذر ـل أشٚحمف، 

 ُٝ فًِف جيد حاًل، فُْف ـٚن  ًٚ ًٍٕٔ ًٚ مْف ظدة مرات أن يراجع ضٌٌٔ ضٌِ

 ...بندةيرؾض و
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رى أن جٚرٕٚ يراؿٌْل، إيٚم مـ صًٛ إػ أصًٛ، ؾهٚر يوموٝ 

نًر وـٖٕف ؾيَػ ظذ ذؾتف  "أبق آدم"ودم إحدى ادرات صٚهد 

 بنُؾ جْقين تنٚجر مًف، توٚربٚو ظذ افٍقر صًد إفٔفويًٚـًْل، 

 ..مدة يقمغٝ ـؾ مْٓام وشجْحْٔٓٚ افؼضٜ جٚءت و

 ،ٚريـ، ٕٚر حٌف مـ جٜٓمل يُـ إمر شٓاًل بٚفًٌْٜ يل، ؾَد ـْٝ بغ ٕ

بداخع  وؾراؽف افًٚضٍل افذي خَِفُ وشِقـف وٕٚر حترؿْل بتكؾٚتف 

 ...مـ جٜٓ ثٕٜٚٔ

ُٝ بٖخٔؽ ظذ هذا ادْقال ت حٔٚتْٚ اشتّر  ..."بالل"إػ أن محِ

هذا فٔس ن إ ؿٚئالً يكخ ـ جْقٕف ؾجٖة، وصٚر حغ شّع بٚخلز ُج 

 .ذظٜٔ ابـ فًالؿٜ ؽر فوإٔوفديف افدفٔؾ،  ابْف،

ًٚ حد اجلْقن، ؾّثؾ هذا اف إذا ُالم ـٚن هذا إمر بٚفًٌْٜ يل صٚظَ

 أوٓدي مًتٌَؾ إتؼ شٔٗثر ظذ اشؿ ظٚئِتل دم افَريٜ، وشٔٗثر ظذ

 ...ٓحًَٚ 

ُٝ ظْدهٚ وظذ  إػ مْزل أهع وأخزت  أؽرايض وظدُت  افٍقر محِ

 ..بُؾ مٚ حهؾ جدتَؽ 

 ْٝ  ...ٍك إمراض افًَِٜٔظذ خٚفؽ أن يتؿ أخذه إػ من ؾٚؿسح

ًَْٓؿ فُـ ادنُِٜ أن بَّدور وافدك حْٔٓٚ أن جيِس مع إضٌٚء ويُ 

ًٚ بهقرة ؽريٌٜ، بٖٕف ٓ يًٚين أي مرض ظَع،  وهْٚ اوىر ـٚن ذـٔ

اوىراب اهلقيٜ "خٚفؽ فتزوير تَرير ضٌل ئٍد ب٘صٚبتف بّرض 

ادحٔىغ  إصخٚصض ًرّ يُ مًروف إٔف  وهذا ادرض "افتٍٚرؿل

أبق "أرؾؼ صٓٚدة  وأن خٚفؽخٚصٜ فنخص ادريض فِخىر، بٚ
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ظـ شٌؼ  دخقل بٔتف وؿتِف حٚولإٔف ًٌْٔٚ مُ وتَرير افؼضٜ  "آدم

 ..إسار

وبٚفًٍؾ جٚء ؾريؼ ضٌل مع جمّقظٜ مـ رجٚل افؼضٜ وتؿ أخذه 

 .ظْقة إػ ؿًؿ إمراض افًَِٜٔ اخلىرة

حذرين واثل، مع مرور إيٚم ظرؾْٚ وظرف اجلّٔع أن هذا ادرض ور

ـل أحٚؾظ ظذ بًض مـ حقيل بٖن ظّع أن أخٍل ظُْؿ هذه احلََٜٔ 

اإلمُٚن ظزفُؿ ظـ  ر، ؾحٚوفٝ ؿدتقازُٕؿ افٍْز دم ادجتّع

 ُٝ  .مًتٌَُِؿٗثر شًٌِٚ ظذ يـل ٓ مٚ حهؾ ظُْؿ  حمٔىُؿ، وأخٍٔ

* * * * * 
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 Dissociative (اوىراب اهلقيٜ افتٍٚرؿل)يًتز "

Identity Disorder  أحد إمراض اخلىرة، إذ أن

أظراض هذا آوىراب تيٓر بدايٜ بنًقر ادريض 

بتًدد افنخهٔٚت، ؾٔنًر إٔف صخهغ ظذ إؿؾ، 

ًٚ مٚ يهٚحٛ هذا آوىراب حٚفٜ مـ صًقبٚت  وؽٚفٌ

 ادم تذـر إحداث بنُؾ ٓ يُّـ تًٍره، وخيتِػ هذ

خر، ؾًٚدة مٚ يراؾؼ صٚحٛ ٔصخص  مـآوىراب 

اب اهلقيٜ افتٍٚرؿل اوىراب إيذاء افٍْس اوىر

 .وافنخهٜٔ احلديٜ واوىراب افقشقاس افَٓري

شٌٌف صدمٜ ًٍٕٜٔ يرى بًض افًِامء أن هذا آوىراب 

يتًرض هلٚ ادريض بهقرة ؿقيٜ تٗثر ظذ تٍُره، وظٚدة 

وىراب فألضٍٚل أثْٚء احلروب، أو مٚ حيدث هذا آ

حد افزوجغ منٚهدة أ ، أواؽتهٚب إضٍٚلحٚٓت 

 .خلٕٜٔٚ أخر فف بنُؾ سيح

اىرحاىف اىٌطين ىألٍساض 
 /اىٌالٌاخ املرحدج  اىنفسٍح

National Alliance On 

Mental Illness 
NAMI 

* * * * * 
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، ـٚن احلزن وافَٓر "شـٔامن"إػ ادُٚن افذي يَػ ؾٔف  "برهـٚن"ظٚد 

فٔس بٕٚمر  مٚ ظرؾف، ومٚ ظرؾفًَقة ب "شـٔامن"تٍُره، أحس  ٚندمٔيُ 

 افًٓؾ، ؾوّف إػ صدره فُٔنًره بًٌض إمٚن، ثؿ ؿٚل فف:

  ُٝ  .إٔؽ شتنًر بُؾ هذا إمل ظرؾ

 رأشف وافدمقع تّْٓر مـ ظْٔٔف دون بُٚء وؿٚل فف: "برهـٚن"رؾع 

ًٚ، بؾ   .هق احلََٜٔ ادٗدٜ هذا فٔس آد

 .ـٚن ظِٔؽ أن تًرفمٚ ، مٗدٜ ًٕؿ مًؽ حؼ إٕف حََٜٔ 

ػ ؾقهٜ احلٍرة اُدىِٜ ظذ ؽرؾٜ ٕقم أمف، ـٕٚٝ ٕٚئّٜ إ "برهـٚن"ٕير 

 .بًّؼ، ويٌدو أن حِّٓٚ تٌر

 يده ظذ ـتٍف وؿٚل فف: "شـٔامن"ووع 

 .إوػ، يٍُل ـؾ هذا ؽهٔٚ بْٚ، ظِْٔٚ افًقدة إػ ؾقهٜ ؽرؾت 

 مع ابتًٚمٜ صٍراويٜ حزيْٜ وؿٚل فف:حرك رأشف بٚفٍْل  "برهـٚن"فُـ 

 ..ُأـّؾ مٚ جئٝ ٕجِففـ أظقد ؿٌؾ أن  ...ٓ 

 .وفُْؽ ظرؾٝ وشًّٝ ـؾ صٔئ، ؾٖرجقك دظْٚ ًٕقد 

 ٍٕس احلرـٜ بٚفٍْل: "برهـٚن"أظٚد 

 .أريد جمٚفًتف واحلديٞ مًف ..أريد زيٚرة حِؿ أيب، وأن 

ًٚ: "شـٔامن"حغ شّع  ًٚ مرتًٌ  بذفؽ إتٍض خٚئٍ

أرجقك، ٓ يُّـ هذا، إػ هْٚ تْتٓل رحِتْٚ، دظْٚ ًٕقد  برهـٚن 

 ..راجْٚدأ
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، ـثراً  فـ أظقد حتك أجٚفس وافدي، فَد اصتَٝ فف ...ؿِٝ فؽ ٓ 

دائاًم ٚ هبهؾ تًرف مٚ هل افِحيٜ إمجؾ دم حٔٚيت وافتل احتٍظ 

 ظْف؟! ذاـريت داخؾ

 مٚ هل؟؟ 

ُٝ ، ؾَد مـ اددرشٜ وإٔٚ أبُلدم أحد إيٚم ـْٝ ظٚئدًا   ظذ  شَى

ُٝ إػ ادْزل وـوجٓل دم برـٜ مـ افقحؾ،  ٚن هَيّؿ بٚخلروج إػ دخِ

أن جثٚ  حغ رآين إٓ ؾام ـٚن مْف ..افًّؾ فِتق وؿد ارتدى أمجؾ ثٔٚبف

ًٚ افقحؾ ٌّ وؿَ   صدرهووّْل بَقة إػ ظذ رـٌتٔف ظْل ؾ وجٓل مٚشح

إؿقى دم هذا افًٚمل، الذ حْٔٓٚ صًرت أن صدره هق اد ...بٌَالتف

ه افىٚؿٜ افَقيٜ يٖبف بثٔٚبف مَٚبؾ أن يّْحْل هذ ن ٓوظرؾٝ مًْك أ

أذـر حْٔٓٚ أن مجٔع إوجٚع افتل ـْٝ أصًر هبٚ  ..مـ وّتف تِؽ

 .اختٍٝ ؾجٖة

 رأشف بٚدقاؾَٜ: "شـٔامن"حرك 

 .مـ حوـ إب ؿقىمًؽ حؼ، ٓ يقجد أ 

  ُٟ  .إػ حِؿ أيب هٔٚ دظْل أف

وافدك يًٚين مـ اوىراب تًرف هذا أمر خىر، ؾُام  برهـٚنفُـ يٚ  

ًٚ ٍٕز، وهذا ؿد يٗثر   .ظِٔؽ شٌِ

  ًٚ  ..مٚذا تَهد؟ وـٔػ شٔٗثر شٌِ

ظٌٚرة ظـ أصٔٚء ؿد ٓ  ةظٚدتُقن ٓ أظِؿ، وفُـ أحالم هٗٓء  

 .يًتقظٌٓٚ افًَؾ افٌٚضـ افىًٌٔل

 وؿٚل فف بًد ؾسة صّٝ ؿِِٜٔ: "شـٔامن"بحدة إػ  "برهـٚن"ٕير 
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 .أريد افقفقج إػ حِّف وفُٔـ مٚ يُقن 

 بًّؼ: "شـٔامن"تْٓد 

 .ٔٚ بْٚـام تنٚء، ه 

شٚر آثْٚن ظدة خىقات بٚجتٚه بًَٜ وقء جديدة خرجٝ مـ ؾقهٜ 

 ..ؾقؿٓٚ وٕيراآثْٚن  حٍرة أخرى، وؿػ

ًٚ ممٚ تقؿًٚه، رجؾ ـٌر دم افًـ بذؿْف افىقيِٜ افنًثٜ  ـٚن ادْير أصد أد

وؿد إتؼ ؾٔٓٚ افنٔٛ بُثرة، جًؿ ٕحٔؾ أؿرب مٚ يُقن فُِٓٔؾ افًيّل، 

 ...ـ جْٚح واشع بٚردهير ؿديؿ مٓسئ وّ

تُئًٚ ظذ حٚؾٜ افنير، يوع افٌىٚء ظذ جًده افْحٔؾ ـٚن أبقه مُ 

 ..يرجتػ مـ برودة ادُٚن، وبغ احلغ وأخر يٌط بٌٍقة ؿِِٜٔ ثؿ يًتَٔظ

ظذ رـٌتٔف ثؿ مّد جًده ظذ إرض، وأدخؾ يده دم  "برهـٚن"جثٚ 

 يَقل فف: "شـٔامن"ع ؿٌؾ أن يالمس رأشف شّواحلٍرة بٚجتٚه رأس وافده، 

 ..إتٌف فًٍْؽ يٚ صديَل 

إٌَِٝ احلٍرة بنُؾ ؽريٛ هذه ادرة، ؾَد دارت ظدة دورات متتٚفٜٔ 

 ، دواروصًر بدوار ـٌر ّض بهرتف بَقةأؽؾَد  "برهـٚن"وهيًٜ، أمٚ 

 .فؤؼفُثر مـ اأصًره بٚ هيع اشتّر فقؿٝ ضقيؾ

 * * * * * 
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ؿٚئؿ ظذ افهدمٜ، اوىراب اهلقيٜ افتٍٚرؿل مرض "

يّتِؽ ادهٚبقن بف صخهٔتغ ظذ إؿؾ، وحٚٓت 

ًٚ ثٚبتٜ متًَِٜ  صخهٜٔ مًتَِٜ متتِؽ ـؾ مْٓٚ إٔامض

أو صخهٔتغ تتحُؿ بتكؾٚت وّـ هقيتغ  بٚفٌٔئٜ

 ..افنخص بنُؾ متُرر

ظْدمٚ ٕتًٚءل بداخِْٚ حقل أمقر ٕريد أن ًٍِٕٓٚ ـٖن 

ٖرتدي مٚذا شآـؾ ظذ افًنٚء، مٚذا ش"َٕقل: 

تًتز هذه إشئِٜ وافتًَِٔٚت دم ظَقفْٚ  "افٔقم؟

إًُٚس فٍُٜٔٔ تٍُرٕٚ، وهل أؾُٚر ضًٌٜٔٔ، فُـ 

ًٚ مـ  ظْدمٚ تُقن هذه افتًَِٔٚت مًّقظٜ داخِٔ

أصقات إٔٚس آخريـ يًتز هذا إٍهٚم دم افنخهٜٔ 

Schizophernia". 

 زاّدًُ ًٌيرٌُ
ٍدٌس اىطة اىنفسً يف 

 جاٍعح زاٌد سرٍد

 * * * * * 
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د حغ ؾتحٝ بهريت بًد ـؾ ذفؽ افدوار، وجدت ٍٕز مٚزفٝ ظْ

ًٚ ظذ طٓري، ٕيرت إػ أظذ ـٚن افيالم إشقد ، ؾقهٜ احلٍرة مًتَِٔ

ًٚ، بحثٝ ظـ ؾيٌىل ـؾ ادُٚن، هنوٝ مـ مُٚين وٕيرت حقيل  ِؿ أر صٔئ

 جده ـذفؽ، منٔٝ ظدة خىقات إػ إمٚم، وٕٚديٝ:أمل  "شـٔامن"

 أيـ إٔٝ؟ شـٔامن ..شٔاماان 

مل أشّع أي صقت شقى افٍراغ، ـْٝ دم وشط ادُٚن افذي جئٝ إفٔف، 

وٓ مًٚمل أو حٍر أو أي دٓفٜ، فٔس شقى افٍراغ، هت فألمٚم وـْٖٕل 

فتٍٚت حقيل، ٓ صٔئ أمق فِخِػ، صًرت بًٌض اخلقف، أظدت آ

ْٝ "شقى افيالم اخلٚؾٝ ادخٔػ، ؿِٝ دم ٍٕز:   دم حمٚوفتل ربام ؾنِ

، هؾ يًَؾ إٔف ؽٚدر، ثؿ إذا شـٔامنافقفقج إػ حِؿ أيب، وفُـ أيـ اختٍك 

 ."؟ؽٚدر ـٔػ شٖظقد إٔٚ أن

رجؾ ظجقز  مـ بًٔد خَٔٚل  ؿٌؾ أن أـّؾ حديثل مع ٍٕز، صٚهدُت 

 ..ٜحؿٚدم، مل تُـ مًٚدف واو

ًٚ بد ًٚ ؾنٔئ  ييٓر يل أـثر، فَد ظرؾتف مـ ظْٔٔف وٕيرهتام احلْقن، ؾّٓام أصٔئ

إهنٚ  ،صخهٔٚتْٚوّه  مٍتٚحمالحمف تٌَك افًٔقن  ت اإلًٕٚن، ومٓام تٌرُز ـَ 

 .أهنٚ ٓ تتٌرٓٚ تُنػ خٌٚيٚ ٍٕقشْٚ وتٌْٔٓٚ، وأمجؾ مٚ ؾٔ

ُٝ  كوؿػ أيب ؿٌٚفتل وؾتح ذراظٔف، ودون أدٕ  ، وّّتفُ ٕحقه تٍُر اجتٓ

 حتجتٓٚ:اة افتل فىٚدٚ افَق، ـٚن صدره يّْحْل إػ صدرهووّْل 

 ْل؟ٝ فؽ يٚ بُ اصتَ 

ًٚ وؤًًٍٚ جٚء   ..صقتف ؽريٌ
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وإٔٚ اصتَٝ فؽ ـثرًا يٚ أيب، دائاًم ـٚن يْتٚبْل ذفؽ افنًقر إْٔل  

ًٚ مٚ مٓام ضٚل افٌٔٚب؟؟  شٖؿٚبِؽ يقم

 بًٔىٜ ثؿ ؿٚل:وحُٜ  وحَؽ 

  ًٜ مـ افًْػ، وأرهَْٚ ذفؽ افًراك إبدي بغ  فَد بٚتٝ ؿِقبْٚ مريو

س، بغ ٕحـ وهؿ، وإصد إرهٚؿًٚ اخلر وافؼ، بغ ادَدس واددٕ

 .احلََٜٔافهقاب وظذ ضريؼ  ييـ إٔفمْٚ  مـ ـؾ هذا أن ـالً 

 ظْٔٔف: إػؿِٝ فف وإٔٚ أحرك جًدي مٌتًدًا ظْف ؿِٔاًل ٕٚطرًا 

 مل أؾٓؿ ؿهدك يٚ أيب؟؟ 

 .ٓ ظِٔؽ شٖٔيت يقم وتًرف حََٜٔ هذه إحالم 

 ابتًّٝ فف:

  ُٝ دث مًؽ، ؾٖمقر ـثرة ؽٚموٜ إفٔؽ أن وهْٚ ـل أحت أيب فَد جئ

 .ظْل، أريد مًرؾتٓٚ

 وحؽ وحُٜ مجِٜٔ وظٚد ووّْل إػ صدره وهق يَقل:

 .إػ هْٚ بؾ إٔٚ مـ أحيكَ ؛ ٓ يٚ بْل إٔٝ مل تِٖت إيلّ  

 َِٝ فف بًد أن ابتًدت ظْف ؿِٔاًل:ـالمف، ؾبهدمٜ ؽريٌٜ مـ  صًرُت 

ُٝ  ؟؟ـٔػ ذفؽ يٚ أيب، ـٔػ إٔٝ مـ أحيين  ـؾ  وإٔٚ افذي ؾًِ

ُٝ  "شـٔامن"بّخىقضٚت ذفؽ  َٟ  حتك اشتىً إػ حِّل  أن أف

أمتُـ مـ افتحدث مًُؿ دم أحالمُؿ وأن  افٌٚضـ بًَع افقاظل

 .بهدق واوح

 ظٚد ووحؽ مـ جديد وؿٚل:
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 "شـٔامن"و "ادخىقضٜ"ربام هذا مٚ ـْٝ تيْف، فُـ احلََٜٔ أن  

ؾٖٕٝ أن  أدخِتؽ إػ حِّل ـل أراك،افتل مـ خالهلٚ  ىريَٜافـٕٚٚ 

 ...ٜ جزء مـ ُحَِّؽ هْٚٔ، وافٌَافٌُر جزء مـ حِّل

ًٚ ُمهٚبصًرت بّتٚهٜ مـ افتٍُر، هؾ يًَؾ أن  بٚوىراب  وافدي حَ

ْف مـ إيالجل إػ حِّف، ؟اهلقيٜ افتٍٚرؿل ُّ بًد أن أرشؾ إيّل  وهق مٚ َم

 ثؿ ؿِٝ فف بجرأة: ،شـٔامن

ًٚ إٔٝ    ؟تًٚين مـ منُِٜ ًٍٕٜٔأيب، هؾ حَ

 وؿٚل:بًد أن ووع يده ظذ ـتٍل بٚشتخٍٚف وحؽ 

ييْقن إْٔٚ مرى، ؾَط  ـثر مـ إؽٌٔٚء افذيـ مل يهِقا إػ مًرؾتْٚ 

ُٕنٌٌٓؿ بٚفتٍُر وبَدراهتؿ ادحدودة  ٓ ْٕٕٚ. 

اجلّع، هؾ يَهد بذفؽ إٔٚ وهق، أم هٌٜٔ ـالمف ب مٌزى مل أشتىع متٔٔز

 ؟راض افًَِٜٔيَهد ادرى أخريـ افذيـ مًف دم مٓجع إم

 شتّع فف بٚشتّتٚع:أثؿ اشسشؾ بٚفُالم وإٔٚ 

إٔٚ آمؾ و ؾٔف أشتَٔظُ ـؾ يقم ـؿ إٔٚ منتٚق فؽ،  برهـٚنهؾ تًِؿ يٚ  

ودم ـؾ ظٚم بتٚريخ ظٔد مٔالدك  أشَّع صقتؽ، أن أن أراك تزورين أو

 افتل مل افقاؿًٜٔـْٝ أحتٍؾ بؽ هْٚ فقحدي، أحتٍؾ بٖحالمل 

 ...برؤيتؽ تتحَؼ

، افذي أظتز بف ابْلٕٝ م ـْٝ أصًر إْٔل بحٚجتؽ أـثر، ؾٖـؾ يق

، ابْل افذي ظذ هذه افدٕٔٚ أمٍؾ ـٌرة ٕٚؾذةَ دم حٔٚيت ابْل افذي ؾتح 

أمٚم ذخ ـٌر ْل هْٚ أجد ٍٕز أرى ؾٔف ادتًٜ واحلٔٚة افًًٔدة، فُْ

وافًْقات متر ومتيض وإٔٝ تُز بًٔدًا ظْل، ؾام  ...يٍهِْل ظْؽ
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ُٟ حتَٔؼ أحالمل دم حِّؽ أن ؿررُت ـٚن مْل إٓ   ، وأن أجًِؽ تِ

ٕراَك وأوَّؽ إػ صدري، وفتًرف احلََٜٔ افتل أخٍٚهٚ إػ حِّؽ 

 .، ومًْقك مـ زيٚريت، ومًْقين مـ رؤيتؽاجلّٔع ظْؽ

ًٚ جديداً  دمقظف ، يوٚف إػ افُقابٔس افتل صٚهدهتٚ ـٚن ـالمف ـٚبقش

وصقتف ٕمل افذي يًتك ؿٌِف، ادّْٓرة مـ بهرتف ـٕٚٝ تتألٕ مهقرة ا

ًٚ وـْٖٕٚ دم حلـ شاموي هٚدئ وشٚــ: ًٚ صٚؾٔ  خيرج مـ حْجرتف َٕٔ

مل أــ أظِؿ إٔؽ هْٚ، ـْٚ ٕيـ إٔٚ إٔٚ أشػ يٚ أيب، أرجقك شٚحمْل،  

 .وإخقيت إٔؽ هجرتْٚ وشٚؾرت مع امرأة أخرى

 ظٚد ووحؽ بًخريٜ مـ جديد وؿٚل:

  ُٝ  فؽ أمؽ ؾ مٚ ؿٚفتفُ ـؾ هذا أن وهْٚ، وشًّٝ ـ فَد ظرؾ

 .ؾ٘ن ـؾ هذا ؿد حهؾ مًُؿ بًٌٌل، ودم احلََٜٔ صقؾٔٚوحٌٌٔتؽ 

 ـٔػ؟ !!،بًٌٌؽ 

ّٛ إبْل   ّٛ  يٚك أن حُت ٕهؾ ؾٔف حد اجلْقن هق  حّد اجلْقن، ؾُؾ ح

أو حٌٌٜٔ حد اجلْقن ُٕقن ؿد دخِْٚ اجلْقن بًْٔف، حغ ٕتًِؼ بٚمرأة 

 ّٛ يٍْرون مْٚ ْقن اجل أوٓدٕٚ حّد  رهٚن خًٚرة إًٍْٔٚ، حغ ٕح

إًٍْٔٚ، حغ ٕحٛ أوضْٕٚٚ حد اجلْقن ٕخن  هؿ وٕخنْخنؾ

ّٛ ، فتدوم افًِىٜ افتل تدظل أهنٚ افقضـ ربام أرواحْٚإًٍْٔٚ و ؾٖي ُح

هذا مٚ ويهؾ بؽ إػ حّد اجلْقن شٖٔخذ افًَؾ وافتٍُر وافروح، 

 ُٝ اجلْقن، ـْٝ أؽٚر ظِٔٓٚ  حّد أمؽ  حدث مًل، فَد أحٌٌ

ًٚ هبٚ وأظنَٓٚ حّد ا ـْٝ أؽٚر  حّد اجلْقن،إػ جلْقن، ـْٝ متًَِ

ًٚ هبٚ،  ٜ فُـ حغ اـتنٍٝ خٕٔٚظِٔٓٚ وأظنَٓٚ، ـْٝ متًَِ
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حتقل احلٛ إػ جْقن حََٔل، جْقن جًِْل أخن  منٚظرهٚ جتٚهل

 .، وأخن أوٓدي، وأخن حريتل وحٔٚيتأوًٓ  ٍٕز

 ُٝ  دم أمل مل تُذب ؟مـ ـالمف، ؾُٔػ حهؾ هذا افتْٚؿض تًجٌ

هق ييـ أهنٚ خٕٚتف بّنٚظره، وهل تيـ أن  ِّف،ُح دم  وأيب مل يُذب ِّٓٚ،ُح 

:ًٚ  إحًٚشف ذفؽ ـٚن مروًٚ ًٍٕٔ

حِّٓٚ، أفًٔٝ إحالم دم أيب فُـ أمل مل ختْؽ، ومل تُـ ـٚذبٜ  

 صٚدؿٜ؟

ـَ   ؾٔٓٚ، هل مل تُذب بؾ ؿٚفٝ  ذَب ًٕؿ يٚ بْل إحالم صٚدؿٜ ٓ 

ومل تٗـده، ؿٚفتٓٚ  فؽ بُالمٓٚاحلََٜٔ، ؿٚفتٓٚ بىريَٜ مل تِْػ ذ

 .بٖشِقهبٚ اجلّٔؾ ـام افًٚدة

ًٚ، ظذ افٍقر سن أـّؾ مجِتف حتك بدأ يإمٚ  ٕح وـٖٕف شًَٔط أرو

 أمًُتف وأشْدتف إػ ـتٍل وصدري:

 ؟؟؟، جيٛ أن ترتٚحإٔٝ ُمتًٛ ..أيب 

 .ظِٔؽ افًقدةأن  ..إٔٚ بخر، بخر 

 !!..أيب أريد أن أظرف أمقرًا أخرى 

 مٚ تريد ؿقفف:ؿّؾ ـؾ  

 مٚ تًٍر هذه إحالم؟ وهؾ شٖمتُـ مـ افًقدة وتٌٔر افقاؿع؟أيب  

 دوء:هبابتًؿ بِىػ، ثؿ ؿٚل 

، ب٘مُٚن افٌؼ اشتخدام ؿدراهتؿ افًَِٜٔ بهقرة أـثر ممٚ برهـٚن 

اظتٚدوا ظِٔٓٚ، ؾَدرات ظَِْٚ افٌٚضـ ـٌرة بٚفهقرة افتل جًِتْٚ 

صخص مْٚ ب٘مُٕٚف افتحُؿ ـؾ ، ًٍٕؾ مٚ ؾًِْٚه ظذ هذه إرض
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بَدراتف، وظْدهٚ شٔتحُؿ بَقة جًده افًؤِٜ وافًٍْٜٔ بؾ 

شٔتحُؿ بُؾ خِٜٔ مـ خاليٚ جًده، جيًِٓٚ مىًٜٔ فف، فُـ افّن 

احلََٔل يُّـ دم ظَِف ؾ٘ذا مٚ ظرؾٝ ـٔػ تتحُؿ بف شتٌر افُثر 

مـ إمقر، ادكيقن واهلْقد افَدامك وصًقب ـثرة متُـ بًض 

تٌٔر افَقاظد وافَقإغ ؾقصِقا إػ ـؾ تِؽ افتىقرات هٚ مـ أؾراد

 ...افًئّٜ

بْل ٕحـ افٌؼ ب٘مُْٕٚٚ افتقاصؾ ؾٔام بْْٔٚ بٕٚؾُٚر افتل خترج مـ 

ظَقفْٚ، ؾِديْٚ صٌُٜ وخّٜ مـ ادًِقمٚت، وـٍٚءة ظَِْٚ افٌؼي 

أمٚمْٚ، وافٔقم إٔٚ ؾًِٝ  مـ ْٓٚرتًَط وتجتًؾ أي حٚجز أو ظٌَٜ 

ذاتف مًؽ، فَد أرصدتؽ إػ مًرؾٜ ـٌرة، ووصقفؽ إػ هْٚ  إمر

أن أرجقك ظّد إػ ؽرؾتؽ أمٚ ـٚن ورؿٜ اإلَٕٚذ افًٍْٜٔ فؽ، 

 .وحٔٚتؽ، ؾٌدًا أمٚمؽ أصٔٚء ـثرة فتًٍِٓٚ

فدي افُثر مـ إشئِٜ  ...أريد افٌَٚء مًؽ ..ٓ أريد افذهٚب 

 ..هتٚٚإجٚب مًرؾٜ أحتٚج

َٟ  ..ذفؽ افوقء هْٚكإير إػ  .أرجقك ..بْل  ؾٔف ؿٌؾ  اذهٛ فتِ

 ..ؾقات إوان

 .صحتؽ ظـواإلضّئْٚن  ..أريد افٌَٚء مًؽ ..فـ أذهٛ 

 أبًد ًٍٕف ظْل، وظٚد فَٔػ جمددًا، ثؿ ووع يده ظذ ـتٍل وؿٚل ب٘سار:

، اذهٛ ؾٖمٚمؽ افُثر مـ إمقر أن برهـٚناذهٛ يٚ إٔٚ بخر،  

 .افتل ظِٔؽ أن تًٍِٓٚ

 ـ ٕٚئّقن؟هؾ ٕح ..أيب 
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 ٕير إػ ظّْٔل، ثؿ اؿسب مْل أـثر وؿٚل بهقت خٚؾٝ:

مجًًٔٚ ًٕٔش دم دائرة احلِؿ، حِؿ اشّف احلٔٚة، وشتًتَٔظ مـ ٕحـ  

هذا احلِؿ حغ تقفد بٚدقت، حْٔٓٚ ؾَط شتدرك أن حٔٚتؽ مل تُـ 

ًٚ مـ مًٚر ضٚؿتؽ إبديٜ  .شقى حِاًم هيً

 وـٔػ ٕقفد بٚدقت؟ 

بٚدقت، ؾٚدقت فٔس شقى خمٚض افقٓدة ٕحـ دائاًم مٚ ٕقفد  

 .احلََٔل

تراجًٝ بخىقات بىٔئٜ إػ اخلِػ وإٔٚ إٔير إفٔف، أمٚ هق ؾقؿػ حيرك 

 فِقداع، ابتًّٝ فف ابتًٚمٜ داؾئٜ وؿِٝ بهقت ظٍٚل:يده 

، حغ تًتَٔظ شتجدين أيب شآيت فزيٚرتؽ ؽدًا دم ادنٍك، إتيرين 

 .ظْدك

 ن، وؿٚل بهقت مٌحقح خٚؾٝ:ابتًؿ فُالمل ابتًٚمٜ داؾئٜ حْق

 .ٓ أطـ ذفؽ يٚ بْل 

ِؿ أصًر إٓ وؿد شَىٝ داخؾ افوقء ؾ، خىقةتراجًٝ إػ اخلِػ 

وممتدة بنُؾ ضقٓين ـٌر، ثؿ أخذ ادًٌْٞ مـ احلٍرة، ـٕٚٝ حٍرة واشًٜ 

طٓر ذفؽ  وؾجٖة ...جًدي يِتػ ويدور، يدور بنظٜ ـٌرة، دوار، ودوار

نٌف صقت حمرك ه افذي يوهدير هأزيزو فافهقت اُدزظٟ بهداه وزظَٔ

 ..وهل ُتَِع افىٚئرة

ُٝ بٚفهقت يَسب أـثر وأـثر  إػ رأد دخؾ حتك  مـ أذينأحًً

 ..بغ افْجقم واشعوـْٖٕل أشَط دم ؾوٚء  صًرت، وإٍجر داخِف
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 ُٝ بغ إبٔض  ٌشٍ ٌَ بِ  ؽريٛ، صًرُت صٚرخًٚ ظذ هير  ثؿ إتٍو

افنير، فُـ بهًقبٜ  ظـجًدي  ؽحتريحٚوفٝ ، وإشقد يٌىل ظْٔلّ 

 ..متُْٝ مـ رؾع رأد

 ُٝ  .. بٚجتٚهلغؿٚدم يرتدون زيًٚ أبٔض ًٚ أصخٚصصٚهدُت  حغ حترـ

ومـ  "فَد اشتَٔظ مـ ؽٌٔقبتف"اخِٜ بغ مـ يَقل: دأصقاهتؿ ـٕٚٝ مت

 .."فَد ظٚد فقظٔف"يَقل: 

 داخؾ ؽرؾٜ افًْٚيٜ ادنددة دم أحد ادنٚدمإْٔل ، أدرـٝ ٕيرت حقيل

   .افنُؾ ؽريٌٜ

 * * * * * 



052 

 

ASTRAL PROJECTION 
 اإلسقاط اىنجًَ، أً اإلسقاط األثريي

مـ  افنخص هق تًٍر اؾسايض حلٚفٜ خروج"

، اجلًد وافًٍر ظز اجلًؿ إثري ٕي مُٚن يريده

، وُيهْػ اإلشَٚط ثؿ افًقدة إػ جًده مـ جديد

 وهق ،افْجّل ـٖحد أصُٚل إحالم اجلِٜٔ وافتٖمؾ

 .مقجقد مْذ افَدم دم افًديد مـ افديٕٚٚت حقل افًٚمل

أدرج بًض ظِامء افٍْس هذا اإلشَٚط مـ بغ 

ـقٕف  Lucid Dreamingحٚٓت إحالم افقاظٜٔ 

ُيهْػ وّـ حٚٓت إٍهٚل صخهٜٔ اجلًؿ 

ظـ اجلًد وظٔنٓٚ فٍسة مـ  "افروح"إثري 

 ..يًّك بٚفًٚمل إثري افزمـ وّـ حمٔط احلِؿ أو مٚ

مثؾ هذه احلٚٓت فدى بًض  ٝوؿد فقحي

أو ظِّٜٔ  ،إصخٚص افذيـ تًروقا حلٚدث شٔٚرة

 .قٓدةافأو  ،جراحٜٔ، أو أزمٜ ؿٌِٜٔ

بام  يُقٕقن واظغ OBEواخلٚرجقن مـ اجلًد 

إتَٚل ـّٜٔ حيدث دم افًٚمل احلََٔل، وذفؽ بًٌٛ 
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أو مرـز افىٚؿٜ افْنىٜ إػ  ـٌرة مـ ادٚدة إثريٜ

دهؿأجًٚ

تىقيرهٚ ؿد يّتِؽ بًض إصخٚص هذه افىٚؿٜ ب

افتدريٛ ظِٔٓٚ وّـ مراـز افىٚؿٜ افٍٔزيٚئٜٔ و

مـ  فِجًد، أو ؿد تٖيت هذه افىٚؿٜ بنُؾ وراثل

 .أبٚء وإجداد

واإلشَٚط دم افًٚمل ادٚدي ٓ يُقن وّـ افًٚمل 

وإٕام دم ادْىَٜ افٍٚصِٜ بغ افًٚمل ادٚدي  ،احلََٔل

 .ْجّلوافًٚمل اف

وختتِػ إصٔٚء دم افًٚمل افْجّل ظـ افًٚمل احلََٔل، 

مٚ بغ أؿؾ مـ  خٚصٜ دم افقؿٝ وافزمـ افذي ؿد يّتد

 .إػ ظؼات افًْغثٕٜٚٔ 

ضريَٜ مٚ أشّتف  "هِٔزديؾ"بْٔٝ جٚمًٜ ـام 

ؿٔٚم اجلًد إثري أو بٖٕف بـ)افىرح افْجّل(، 

ُؾ حقفف بن جًد افىٚؿٜ أثْٚء افْقم بجّع افىٚؿٜ

، ؾٍْٔتح ويتّدد ثؿ يٍْهؾ ويذهٛ إػ مْتيؿ

افًٌد افْجّل فِجًد، حٔٞ يًتىٔع هْٚك تُقيـ 

إحالم وَِٕٓٚ إػ اجلًد ادٚدي، وإذا تؿ ؾًؾ هذا 
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 افَدرة دم فِنخصُقن إٍٓهٚل أثْٚء افقظل ي

وأن ئًش ؾٔٓٚ وـٖهنٚ ظٚمل  افًٔىرة ظذ أحالمف

 ."حََٔل يّتُِف

 

عدد  CORTEXعِ جميح 
 /6044شيس ٌٌىٌٍ /

 املَينح املرحدج

 * * * * * 
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 اىثاىثاىفصو 

 .6020اىعا0ً  
 .أتسٌو/ ٍّساُ 04اىرازٌخ0 

 41000اىص0ٍِ 
 

ـٖن وزين يٍقق صًرت بٖمل صديد دم رأد، وثَؾ ـٌر دم جًدي، 

 .ادئتل ـِٔقؽرام، تٍْز ؤًػ، ودؿٚت ؿٌِل واهٜٔ خٍٍٜٔ

 ؿد أصٚبْل ب٘رهٚق مٚ؟هؾ يًَؾ أن شٍري إػ احلِؿ افقاظل 

، وهذا مٚ جًؾ أمل تَِْْل إػ أم إْٔل ّٕٝ ظدة أيٚم دون ضًٚم وذاب

 .هذا ادنٍك

ؽّوٝ ظْٔل وإٔٚ أشتّع هلّٓامت إضٌٚء وهؿ يتُِّقن ؾقق رأد، أ

 .دم رأد وأذينغ ظٚفَ ـٚن إزيز وافىْغ مٚزآ

ًٚ حديديٜ بٚردة ؿِ  ظِٔٓٚيوع بدأ أمًؽ افىٌٔٛ يدي و وصٌرة، ثؿ ىً

 .خرج هق وافٍريؼ افذي مًفثؿ بٚفالصؼ افىٌل، ووع افًديد مْٓٚ، يثٌتٓٚ 

ًٚ بهقرة مل أصًر هبٚ مـ ؿٌؾ،  حغ ـٚن صًقري بٚفقهـ وافتًٛ ؽريٌ

افٌرؾٜ ؿد تٌدل  افوقء دمخرج اجلّٔع وأؽَِقا افٌٚب وراءهؿ صًرت أن 

افرؤيٜ ذ ًٚظدين ظاإلوٚءة هْٚ متىقرة وت بهقرة مجِٜٔ ومرحيٜ وـٖن

 .بنُؾ ُمريح

 اإلوٚءة بهقرة هيًٜٝ ْٔل بٌطء صديد ؾٚختٍِبٚفًٍؾ ؿّٝ بٍتح ظ

 ..وبنُؾ يْٚشٛ ٕيري وجديدة
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ًٚ ومتىقرًا بنُؾ ٓ يهدق، ًٌٚرة ظـ ؾجدرإف أمٚ  ـٚن ادنٍك ٕئٍ

خٍِٓٚ شٚئؾ مِقن، حرـٜ افًٚئؾ ييٓر صٍٚؾٜ ٓمًٜ أفقاح زجٚجٜٔ 

 .ًٜٔمْحتْل افُثر مـ افراحٜ افٍْ

 ُٝ تراؾؼ حرـٜ ٕٚظّٜ مقشَٔك  صًرت وـٖن صقَت  ،افًٚئؾ أـثر تٖمِ

، حٚوفٝ ترـٔز بكي مع افًٚئؾ وشًّل مع ظذ اجلدران افًٚئؾ

ادقشَٔك، ؾتدؾؼ إػ داخع صًقر ظئؿ وهٚدئ جًؾ صقت اهلدير 

 ًٚ  ..وإزيز خيتٍل هنٚئٔ

رؾًٝ رأد وٕيرت بنُؾ أدق إػ إًُٚس وجٓل ظذ حٚئط 

ثًٚ وذؿْل ضقيِٜ و ج، ؾٌداافزجٚ ًِ ـْٖٕل صخص آخر، ـٚن صًري َص

 .وؽر واوح ًٚ ووجٓل صٚحٌ

ربام "وتًٚءفٝ دم ٍٕز: ، افنير مـ جديد إػٖشْدت رأد ؾظدُت 

ومـ ، أـثر مـ ظؼة أيٚم وإٔٚ ؽٚئٛ ظـ افقظل دم هذا ادنٍك مّر ظع

 فًدةاشتّر ٗـد أن وفقجل إػ احلِؿ أؾَدين افقظل، أو أن حِّل ذاك اد

حالم إثري مٍَقد، أيٚم، ؾٚفزمـ وافقؿٝ بغ ظٚمل افقاؿع وظٚمل إ

 ."وافِحيٚت بْٔٓام ٓ تَٚس بٚفزمـ

ؾجٖة ُؾتح افٌٚب ودخِٝ ؾتٚة مجِٜٔ بنُؾ مٓذب، مل تُـ ترتدي زي 

ْٚن ن، ظٔٚن جدًا وواشًتٚمجِٔتٚهٚ إضٌٚء، ـٚن جًدهٚ ضقيالً وٕحًٍٔٚ وظْٔ

، هتٚ، حتك فقن بؼهتٚ ينٌف فقن بؼ"صقؾٔٚ"ر ظٔقن تنٌٓٚن إػ حد ـٌ

ؾًّر هذه افٍتٚة ٓ  ،تٌدو أصٌر مْٓٚ ظّراً و، "صقؾٔٚ"فًٔٝ فُْٓٚ 

 .، أو هُذا بدا يليتجٚوز افًؼيـ ظٚمًٚ 
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 ْٝ صًرت بًْقمٜ يدهيٚ ، بجٌٕٚل بُؾ هدوء وأمًُٝ يدي جًِ

جٓل وؿٌِتْل ظذ ثؿ إحْٝ إػ وبرؿٜ دثِٓام،  ؾٔف افرؿَٔتغ بنُؾ مل أصًر

 .وووًٝ رأشٓٚ ظذ صدري وـٖهنٚ تريد شامع دؿٚت ؿٌِل ،جٌٓتل

تًٚءل دم ٍٕز، مـ هذه أبٚفًٍؾ ازدادت دؿٚت ؿٌِل أـثر وأـثر، وإٔٚ 

 افٍتٚة افرائًٜ افتل ؿٌِتْل؟؟

 ..تًٍْٝ بًّؼ أـثر، وتْحْحٝ ٕبًدهٚ ظـ صدري وأـِّٓٚ

ٜ مْل افًُقت، وؿٚفٝ ظذ افٍقر ووًٝ يدهٚ افْٚظّٜ ظذ ؾّل ضٚفٌ

 ـِامت ثَِٜٔ ؿٚتِٜ مرظٌٜ:وبهقت مالئُل ٕٚظؿ رؿٔؼ، 

ٓ ُتتًٛ ًٍٕؽ بٚفُالم، أرجقك  ..أيبٚ محدًا هلل ظذ شالمتؽ ي 

 .أن اشسح

* * * * * 
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إشقد أو  إثر أو افثَٛآؿساب مـ ٝ إذا اشتىً

حتك افقصقل إػ مداره ددة شٚظتغ ؾَط، شقف متر 

ًٚ  شْٜ مخًقنض ظذ إر ر ظذ مت، وإٔٝ شقف تَريٌ

 .ظّرك شٚظتغ ؾَط

 أىربخ أٌنشراٌِ
عامل فٍصٌاء، حائص عيى 

 .جائصج ٌّتو

* * * * * 
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بذهقل وخقف وارتٌٚك أدخِف دم حرة ـٚدت أن تهؾ  "برهـٚن"صًر 

 ."أيبيٚ "بف إػ اجلْقن احلََٔل حغ شّع ـِامت هذه افٍتٚة وهل تَقل فف 

ض رؽاًم ظـ حرـٜ جًده افثَِٜٔ وظيٚمف ادتًٌٜ فَٔقل هلٚ ظذ افٍقر إتٍ

 هبِع:

؟  ِٝ  مـ إٔ

أمًُٝ يده، رؾًتٓٚ إػ ؾّٓٚ وؿٌِتٓٚ، ظٚدت ادٍٚجٖة فتزيد مـ حرتف 

بهقرة مرظٌٜ مل يتحِّٓٚ حغ صٚهد إًٔجٜ جِد يده مسهِٜ ومتجًدة 

 ..وذات فقن ؽٚمؼ أصٌف بٖيدي ـٌٚر افًـ

ٓٚ، إهنٚ يده افتل يًرؾٓٚ، ٍٕس صُؾ يتٖمِراح ونظٜ شحٛ يده ب

، ٕير إفٔٓٚ ظٚمًٚ  ، وفُْٓٚ يد ظجقز يَٚرب ظّره افًًٌغإطٚؾر وإصٚبع

 وؿٚل بخقف وارتٌٚك:

؟؟ أيـ إٔٚ؟؟  ِٝ  مـ إٔ

 ْٝ  يده ووّتٓٚ إػ صدرهٚ افهٌر، وؿٚفٝ فف بُؾ هدوء: مـ جديد أمًُ

نٍك، فَد ٓ تَِؼ، ٕحـ دم اد أمل تًرؾْل؟ فُـ ،"صّس"إٔٚ ابْتؽ  

 إصالحتًروٝ فِٜٔ أمس حلٚدث شَقط دم ادْزل وإٔٝ حتٚول 

، ـٕٚٝ افيبٜ ؿقيٜ ظذ رأشؽ وأؾَدتؽ افقظل، شَػ افٌرؾٜ

، وهْٚ أخزين إضٌٚء أن حٚفتؽ ؾجئْٚ بؽ إػ ادنٍك ظذ افٍقر

 .ظرؤٜ وشتتذـر ـؾ صٔئ بًد ؿِٔؾ

يٌٜ، متًٚئالً إػ اخلِػ، وؿد ُأصٔٛ بحٚفٜ ذهقل ؽر "برهـٚن" تراجع

 ؟دم ًٍٕف ـٔػ حدث هذا
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َٟ فَد ـٚن دم فِٜٔ أمس  ًٚ ظذ هيره، ثؿ ٕٚم فِٔ ظٚمل إحالم  مًتَِٔ

وأمف وأبٔف دم  هقؾٔٚافقاظٜٔ، وبًد رحِتف افَهرة تِؽ وبًد أن افتَك ب

حِّف، ظٚد فٔجد ًٍٕف رجالً ظجقزًا دم منٍك ؽريٛ مع ؾتٚة تدظل أهنٚ 

 .؟!ابْتف، ـٔػ حدث هذا

ر إفٔٓٚ مـ جديد وؿد بدت ظِٔف أمٚرات اخلقف واهلِع وؿٚل هلٚ ٕي

:ًٚ  راجٍ

ِٝ وأيـ ٕحـ أن؟   أرجقِك أخزيْل احلََٜٔ، مـ إٔٚ ومـ إٔ

 ْٝ  بِىػ ثؿ ؿٚفٝ فف بُؾ هدوء: يدهٚ ظذ خده ومًدت صًر ذؿْف ووً

أرجقك يٚ أيب، ارتح أن، أخزين إضٌٚء إٔؽ ظذ مٚ يرام، وفُْؽ  

بًض افنٔئ بًٌٛ صدة حٚدثٜ افقؿقع، وشتًقد  ؾٚؿد فذاـرتؽ

ًٚ افذاـرة  إفٔؽ  .ؿريٌ

ٖخذ ؾ ،ـٖٕف جٚء إػ زمـ ؽر زمْفصًر حغ شّع ـالمٓٚ افٌريٛ هذا 

:ًٚ  يكخ متقترًا وخٚئٍ

؟؟ أي ذاـرة، وأي حٚدث وؿقع؟ إٔٚ بخر وأتذـر ـؾ مٚذا تَقفغ 

 ...صٔئ حهؾ مًل إفٌٚرحٜ

  ُٝ ُٝ دم مْزيل فًٌ بًد أن صٚهدُت مًًِؾ  "بالل"ل مع أخ فَد ـْ

 .."شّر"افًٓرة مع أمل وأختل 

 ..ثؿ دخِٝ ؽرؾتل ٕٕٚم 

؟ أريد افتحدث مع أيـ افىٌٔٛ؟؟ أريد افتحدث مع افىٌٔٛ 

 مٚذا حيهؾ مًل أن؟؟ اجلّٔع؟
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 "برهـٚن"أن حٚفٜ هٔجٚن وافدهٚ  "صّس"ظذ افٍقر صًرت 

خٚئٍٜ، خٚصٜ بًد تًتدظل بٚفًٍؾ إحوٚر افىٌٔٛ، ؾٕٚتٍوٝ مـ مُٚهنٚ 

 .افٌريٛ ُالماف كامْف ذ أن شًّٝ

 ْٝ بٚجتٚه افٌٚب افزجٚجل افذي ُؾتح مـ تَِٚء ًٍٕف بًد أن منظٜ  خرج

وؾحص افزوار  يَقم بًِّٜٔ تًَٔؿ دائّٜوـٖٕف  بٚجتٚهٓٚومض بوقء أمحر أ

 .افداخِغ واخلٚرجغ إػ هذه افٌرؾٜ

* * * * * 
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 ...حتٝ أؿدامل فَد ظِقت حتك أصٌحٝ أتىِع إػ مٚ

 ...ؾّـ حيقم ؾقق أظٚيل اجلٌٚل

 ..يًتٓزئ بجّٔع مآد احلٔٚة

 ...ويًتٓزئ بًّٚرحٓٚ

 .بؾ بٚحلٔٚة ًٍٕٓٚ

 فسٌدزٌل ٍّرشو
 .مراب ىنرا ذنيٌ شزادشد

* * * * * 
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 ؟مل أصدق مٚ حدث يل، ـٔػ حدث ذفؽ

، أيًَؾ إْٔل بٚفًٍؾ ٓ أذـر صٔئًٚ بًد ذفؽ افٔقم ظجقزإٔٚ أن رجؾ 

 ..حِف آخر ظّع إجيٚد اً هْٚك ه نأم أم أفٍغ وشتٜ، ظٚ مـ

وظذ  ،دخؾ افىٌٔٛ ادختص ذو اهلٔئٜ إَٕٜٔ ؽرؾٜ افًْٚيٜ، وؿػ أمٚمل

حيرـف حقل رأد تٚرة بدأ افٍقر أخرج مـ جٌٔف جٓٚزًا أبٔض صٌرًا، و

ًٚ وجِسويًِىف ظذ ظّْٔل تٚرة أخرى، ثؿ ؿرّ  ؿٌٚفتل مٌتًاًم  ظِٔف ب ـرشٔ

 ..ٕٚف ٕٚصًٜ افٌٔٚضبٖشْ

دخِٝ َد ، ؾ"صّس"أمٚ تِؽ افٍتٚة افتل تدظل أهنٚ ابْتل واشّٓٚ 

 ..وراءه ووؿٍٝ خٍِف وظالمٚت افتقتر مٚزافٝ طٚهرة ظذ حمٔٚهٚ

 أمًؽ افىٌٔٛ يدي وؿٚل يل بُؾ هدوء:

 بامذا تنًر؟ 

 هِٜ:بصًرت مـ هٔئتف وـالمف وـٖٕف ٓ يّٝ فًُٚن هذا افُقـٛ 

وفُـ حدث مًل صٔئ ؽريٛ بغ فِٜٔ أمس  ..إٔٚ ٓ أصًر بنٔئ 

 .وافٔقم

 حرك رأشف بٚدقاؾَٜ وؿٚل:

 ..مٚذا حدث مًؽ ..ؿؾ 

حٚوفٝ افتزحزح مـ هيري ٕجِس بنُؾ مْتيؿ ؿٌٚفتف، فُْْل مل 

ؾتحرك افنير بنُؾ آيل  اشتىع، ظذ افٍقر وٌط ظذ أحد إزرار اجلٌٕٜٚٔ

 حْٔٓٚ صًرت بٖمل ،ِجِقسفٔوًْل بُؾ خٍٜ وأرحئٜ بٚفهقرة ادْٚشٌٜ ف

 ضٍٔػ أشٍؾ طٓري، فُْْل مل آبف فذفؽ:
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يَٚرب أربًٜ وظؼيـ ظٚمًٚ، ظّري  "برهـٚن"دـتقر إٔٚ اشّل  

ـْٝ فِٜٔ أمس بٚفوٌط دم مْزفْٚ، مع أمل وأختل وأخل افهٌر، 

وّٕٝ ؾٔف، وأطـ إْٔل ؿد  وؿٌؾ مْتهػ افِٔؾ اجتٓٝ إػ هيري

ًٚ حَ ًٚ حٜٔ أو أحالم َٜٔٔ، حٔٞ ؿٚبِٝ أمل وحتدثٝ حِّٝ أحالم

وأيب، ثؿ أذـر إْٔل شَىٝ دم احلِؿ وّـ  صقؾٔٚمًٓٚ، وـذفؽ 

ؿٚفٝ يل هذه افٍتٚة وبًد ذفؽ جٚءت حٍرة ـٌرة ٓشتَٔظ هٚهْٚ، 

صٚهدُت صقريت وبؼة يدي ٕصًر وـْٖٕل رجؾ  ثؿإهنٚ ابْتل، 

 .ضٚظـ دم افًـ

ٔٓٚ بًض ابتًؿ افىٌٔٛ ؿِٔاًل، ثؿ أخرج ورؿٜ ضٌٜٔ وشجؾ ظِ

 ادالحيٚت وظٚد فْٔير إيّل مٌتًاًم وهق يَقل:

ًٚ أخر شقى ئهذه، وٓ تذـر صٔ "صّس"إذًا إٔٝ ٓ تذـر ابْتؽ  

 واشتَٔيٝ هْٚ؟ُؿ افَديؿ إٔؽ ّٕٝ دم مْزف

ن مـ صٓر وافًؼًٕؿ دـتقر، ـْٝ دم بٔتْٚ، وـٚن افتٚريخ بٚفوٌط،  

 .وشتٜ تؼيـ افثٚين ٕقؾّز، ظٚم أفٍغ

 رأشف بٚشتٌراب وتًجٛ وؿٚل: حرك افىٌٔٛ

 أفٍغ وشتٜ!!! 

 .ًٕؿ دـتقر أفٍغ وشتٜ 

صّس أو ابْؽ آدم، أو أي صٔئ بًد هذا ابْتؽ  أن إذًا إٔٝ ٓ تذـر 

 ..افتٚريخ

 ـٕٚٝ مٍٚجٖة جديدة:

 ..ابْل آدم، هؾ ظْدي ابـ أيوًٚ  
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حرك افىٌٔٛ رأشف بحرة، ثؿ أخرج مـ جٌٔف جٓٚزًا صٌرًا ينٌف جٓٚز 

ـْسول، ووٌط ظِٔف بٚجتٚه ادُٚن افٍٚرغ أمٚمل، ؾيٓرت صٚصٜ افريّقت 

افًديد مـ إصُٚل افتل بداخِٓٚ متقجٚت فقٕٜٔ و تصٍٚؾٜ افِقن وطٓر

هق صُؾ افٌْٚتٚت افتل  ٌٕٚتٚت ؽريٌٜ، فُـ مٚ فٍٝ إتٌٚهل ظذ افٍقر ُتنٌف

، "شـٔامن"صُٚل افٌْٚتٜٔ افتل ـٕٚٝ مرشقمٜ دم خمىقضٚت إُتنٌف ـٕٚٝ 

 ٕير افىٌٔٛ إيّل فِحيٜ وؿٚل: ثؿ

أرجق مـ حيتؽ أن تتًّـ هبذه افرشقمٚت ؿِٔاًل، وشٖظقد دم  

 .احلٚل

صًرت بنًقر ؽريٛ ممزوج بغ اخلقف واحلرة وافذهقل، فُـ رؤيتل 

 ..أوٍك إيل بًض اهلدوء وافًُْٜٔ أمٚمل فألصُٚل ادِقٕٜ افتل ـْٝ أراهٚ

ػ ؽرؾتف فٔتحدث مًٓٚ أن خترج مًف إ "صّس"اشتٖذن افىٌٔٛ مـ 

ٕيرت إيّل ٕيرة صًرت هبٚ ختسق ؿٌِل ظذ افٍقر،  دظذ إٍراد، أمٚ هل ؾَ

جزء مْل، إهنٚ ابْتل، ؾٚفًٔقن ُتيٓر مٚ تٗـد يل أهنٚ بٚفًٍؾ ـٕٚٝ ٕيراهتٚ 

 .ٕنًر بف بهدق

ًٚ  بًد خروجٓام تٌرت ادقشَٔك مع حرـٜ إفقان تتقاؾؼ ف تَِٚئٔ

مل يًٌؼ يل متْحْل هدوءًا ـٕٚٝ بٚفًٍؾ ، أمٚملٓر بٚتٝ تيوإصُٚل افتل 

وـٖهنٚ حترض تٍُري ظذ افْوقج أـثر، وتذـر افتٍٚصٔؾ أن صًرت بف، 

 ...بنُؾ أوشع بنُؾ أـز، ومتْح ظَع مًٚحٜ مٍتقحٜ فِتٍُر احلر

وتراؾَٓام ممروٜ،  "صّس"مع بًد أؿؾ مـ ربع شٚظٜ ظٚد افىٌٔٛ 

ووع يده ظذ يدي وؿٚل ، فىٌٔٛ ؿٌٚفتلامـ جديد جِس دخِقا افٌرؾٜ، و

 يل بِىػ:
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 .أرجق مْؽ أن تًسخل بتٍُرك ؿِٔالً  

ًٚ ظذ طٓري،  وٌط ظذ بًض إزرار ؾتحرك افنير فٔجًِْل مًتَِٔ

 .ثؿ وتَِٚئًٔٚ ارتًٍٝ افنٚصٜ افنٍٚؾٜ فتهٌح بّقازاة ٕيري

إػ  صُِف أؿرب فُـ، "صّس"ينٌف اجلقال ـٚن مع ٓٚز أمًؽ بج

 .، ورؿٔؼ بهقرة أصٌٜ برؿٚؿٜ زجٚجٜٔ صٍٚؾٜؾًتىٔصُؾ اد

ظذ افنٚصٜ  اجلٓٚز افذي حيِّف، ؾيٓرتزرار دم أ وٌط ظذ ظدة

 .إػ حد ـٌر، تنٌْٓل أـثر ممٚ إٔٚ ظِٔف أنتنٌْٓل  ةصقر

ووؿٍٝ ـْٝ أمحؾ ضٍِٜ صٌرة بحوْل، وبجٌٕٚل وؿػ ضٍؾ آخر، 

ٕٚٝ وحُٚتْٚ وأصُٚفْٚ ، ـ"صقؾٔٚ"ظرؾتٓٚ ظذ افٍقر، إهنٚ مًْٚ امرأة 

 ..إْٔٚ أهة واحدة تٗـد

 ٕير افىٌٔٛ إيل وؿٚل:

هذا ادُٚن، إير إفٔف جٔدًا، وحٚول تٖمؾ أريد مْؽ أن ت برهـٚنشٔد  

ْٝ تذـر أيـ ا  ؟هذه افهقرة فتَى

ثؿ صًرت بّقجٜ مـ افوحؽ وافًخريٜ، مع حزن دؾغ يًِع ؿٌِل، 

 ؿِٝ فف:

، ـؾ مٚ أظرؾف أن هذا افتَىٝ أيـإٔٚ ٓ أتذـر هذه افهقرة، وٓ أظرف  

 ..صقؾٔٚافنٚب ُينٌْٓل بنُؾ ـٌر، وهذه ادرأة تنٌف صديَٜ يل اشّٓٚ 

 ُٝ  وؿٚفٝ: "صّس"، ظذ افٍقر إدؾًٝ "صقؾٔٚ"بٚشؿ  حغ ٕىَ

زوجتؽ يٚ أيب، وهذه إٔٚ ـٚن ـٕٚٝ  إهنٚ ..صقؾًٕٔٚؿ، إهنٚ أمل  

ث شْقات ظّره هْٚ ثال، ظّري هْٚ شْٜ وٕهػ، وذاك هق أخل آدم

ًٚ، أٓ تذـره يٚ أيب  ..إٕف آدم ..وٕهػ تَريٌ
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يتُِّقن بف، أمٚ إٔٚ يرت إػ افهقرة أمٚمل، ـٕٚقا صٚدؿغ بام ؾْظدُت 

ًٚ  ..ب ٍٕزـّذ ؾَد بدأت أُ   ..ؾَِٝ حزيْ

ًٚ مـ هذا افُالم، ٓ أتذـر إْٔل تزوجٝ،   أؿًؿ فُؿ إْٔل ٓ أذـر أي

ذفؽ افتٚريخ إشقد مـ  ٌٝ أضًٍٚٓ، مٚ أذـره هق ؾَطجأو إْٔل إٔ

وؿد  ، وفٔس ابْلظٚم أفٍغ وشتٜ، ثؿ إْٕل أذـر أن صديَل اشّف آدم

 ..تقدم بحٚدث شٔٚرة

 ؾقرًا ظٚدت صّس وإدؾًٝ ؿٚئِٜ:

أخل ظذ اشؿ صديَؽ افذي ـْٝ حتٌف أشّٔٝ ًٕؿ صحٔح، إٔٝ  

اجلْقن، وفُْف مٚت بحٚدث شٔٚرة، اشّف آدم، وؿِٝ فْٚ إٕف ـٚن  حّد 

ظذ  أشّٔتْلتًٔش ؾٔف، أمٚ إٔٚ ؾَد ـْٝ ٍس احلل افذي ٕظٚش دم 

 ..اشؿ أمؽ، رمحٓٚ اهلل

 ظذ وشًٓام مـ جديد: ظدُت وؾتحٝ ظْٔلّ 

  ِٝ  هؾ مٚتٝ أمل؟ ...مٚذا ؿِ

، ثؿ وًٝ وجٓٓٚ ظذ صدريو، ويمـ هير "صّس"اؿسبٝ 

 :تتُِؿ بحرؿٜأخذت تٌُل و

مل يًد يل دم  ،أرجقك حٚول افتذـر ..أيب، أرجقك ٓ أريد أن أخنك 

 ..اجلْقن ، أرجقك، إٔٚ أحٌؽ حّد هذه احلٔٚة افَٚشٜٔ شقاك

ُٝ  "حد اجلْقن"حغ شًّٝ ـِّتٓٚ فِّرة افثٚفثٜ  ، إيلّ  رأشٓٚ رؾً

وٕيرت إػ ظْٔٔٓٚ، ـْٝ أبُل مًٓٚ، أبُل بدمقع حترق ؾٗادي مـ هذا 

ُٝ إفٔف، ثؿ ؿِٝ هلٚ:  افؤٚع افذي وصِ
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 "حّد اجلْقن"ٓ تَقيل ـِّٜ  أرجقِك يٚ حٌٌٔتل ،أرجقكِ  "صّس" 

 ..جمدداً 

 :ؿٚئاًل هلٚـِامت أيب افتل ؿٚهلٚ يل فِٜٔ أمس وتٚبًٝ  تذـرت

ّٛ ٕهؾ ؾٔف حّد اجلْقن   إيِٚك أن تتًَِل بنٔئ حّد اجلْقن، ؾُؾ ح

 .هق اجلْقن بًْٔف

ادْٓٚرة، وصٚهد بُٚئل، خرج مـ  "صّس"حغ صٚهد افىٌٔٛ حٚفٜ 

افٌٚردة مـ ظْٔل  دمقعافف، بْٔام اشتّرت افٌرؾٜ ظذ افٍقر هق ومًٚظدت

 ..افٌٚردة تّْٓر ظذ صدري "صّس"

صًرت وـٖهنٚ ختسق جًدي فتهؾ إػ ؿٌِل ؾتًىره وُتىٓره وجتًِف 

ًٚ ـَْٚء ؿٌِٓٚ احلْقن، ـٕٚٝ دمقظٓٚ أصدق دمقع صًرت هبٚ دم حٔٚيت َٕٔ. 

* * * * * 
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ؿد  "احلِؿ افقاظل"حدوث افًٔىرة ظذ بًض حٚٓت دم 

 تيٓر أمٚمؾ ٍٔل بٚوىراب دم افنخهٜٔ،طحيدث خِؾ و

 افقاظٜٔوّـ أحالمف صخهٔتٚن، صخهٜٔ تًٔش ادرء 

واؿًف مٌتًدة ظـ وصخهٜٔ أخرى تًٔش ، متَِْٜ ظز افزمـ

جمددًا حلٚفٜ مـ حٚٓت ف ، ودم حٚل تًرو"افقاظٜٔ"أحالمف 

ؾَد تتٌٚدل ، أو فهدمٜ ًٍٕٜٔ ـٌرة، "احلِؿ افقاظل"

 .دوار، ؾٌٔدو دـ حقفف وـٖٕف ؾَد ذاـرتفصخهٔٚتف إ

ظذ أرض افقاؿع يقجد افُثر مـ اهلقاة ادتحًّغ فٍُرة 

افذيـ يًًقن ٓـتنٚف هذا افًٚمل  "احلِؿ افقاظل"

آؾسايض، وؿرصْٜ أحالمٓؿ مـ أجؾ حهقهلؿ ظذ 

مٓٚرات ممٔزة، أو ؿٔٚمٓؿ بٖمقر خٚرج ادٖفقف، أو أصٔٚء تٌدو 

 .ـوـٖهنٚ تًٌؼ افزم

افٍْس )أورشقٓ ؾقس(  ٚوأطٓرت دراشٚت ؿٚم هبٚ ظٚد

ن ٕنٚط افدمٚغ أثْٚء احلِؿ افقاظل يَسن أو)مٚرتـ درشِر( 

بٚحلرـٜ افنيًٜ فًِغ، ويزيد مـ ٕنٚط افدمٚغ فٔهؾ إػ 

 .مراحؾ متَدمٜ وـٖٕف يتٌْٖ بٚدًتٌَؾ

 عِ ٌٍقع جميح اجلازدٌاُ
The Guardian 

 ٍقاه0 أسساز احليٌ اىٌاعً
The Mysteries Of Lucid Dreaming 

Sun 27Apr 2014 
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 مٚ،مـ صخص ّٕر بٚفَرب دم افنٚرع ودم ـثر مـ إحٔٚن وحغ ًٕر 

ٕنًر بقجقد رابط بْْٔٚ، خٚصٜ حغ تتَٚبؾ أظْْٔٚ، وهذا فٔس  وفًٌٛ مٚ

حٔٞ أن ، ْٚ، ؾٓذا افنخص يُّـ أن يًْل صٔئًٚ ـٌرًا دم حٔٚتًٚ اصتٌٚه

قي إدراـْٚ بٚفنُؾ افُٚمؾ، إْٕٚ دم ـؾ يقم تع أن حتأجًٚدٕٚ ٓ تًتىٔ

ًٌُد ُينًرٕٚ إْٔٚ  ًٚ، وهذا اف  ..إضٚر ادُٚن وافزمٚنأؿقى مـ ِّٕس ُبًدًا خمٍٔ

حٛ تتْمًتَِٜٔ ظذ صدري،  "صّس"أشدل افِٔؾ شتٚره، ومٚزافٝ 

 ..أهنٚ ؾتٚة مرهٍٜ ادنٚظر واإلحًٚس، ورؿَٜٔ جداً  ظرؾٝبنُؾ خٍٔػ، 

ُّٜٔ اخلنْٜ ظذ صًرهٚ ومًدُت ظِٔٓٚ بّنٚظر ووًٝ يدي افً

أبقيٜ صٚدؿٜ اجتٚحتْل بنُؾ ؽريٛ، ثؿ رؾًٝ رأشٓٚ وؿِٝ هلٚ بُؾ 

 هدوء:

 .ابْتل أريد أن أتُِؿ مًؽ ؿِٔالً  ؛صّس 

 ظذ افٍقر رؾًٝ رأشٓٚ، ٕيرت إػ ظٔقين وؿٚفٝ متٍٚجئٜ:

 هؾ تذـرتْل؟؟ ..هؾ ؿِٝ ابْتل ..ابْتل 

 تْٓدت بًّؼ ـٌر:

إن تذـرُت أو مل أتذـر، مٚ هيؿ هق بامذا أصًر، ؾّنٚظري أن ٓ هيؿ  

 ِٝ بف أـثر مـ أي منٚظر أخرى صًرت  صٚدؿٜ جتٚهؽ وجتٚه مٚ حتدث

ِٝ ابْتل، فُـ  ..هبٚ دم حٔٚيت إٔٚ أن أصًر إْٔل بٚفًٍؾ وافدك، وإٔ

 .فدي ضِٛ صٌر، وأرجق أن تًٍِٔف مـ أجع

ورؾًٝ ًٍٕٓٚ فتجِس ظذ مًحٝ بَٚيٚ دمقظٓٚ افَْٜٔ ظـ ظْٔٔٓٚ، 

 افُرد ؿٌٚفتل:
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 إٔٝ تٖمرين، ؿؾ مٚذا تريد؟؟ ،تٍوؾ يٚ أيب، إٔٝ ٓ تىِٛ مْل 

ُٝ هلٚ: أؽّوٝ ظْٔلّ   فِحيٜ وتًٍْٝ بًّؼ، ثؿ ؿِ

ِٝ ظْل وظـ ظٚئِتْٚ مذ   أريد مِْؽ أن ختزيْل ـؾ مٚ تتذـريْف إٔ

ِٝ صٌرة  .ـْ

ابتًٚمتٓٚ وٕيرات  ابتًّٝ ابتًٚمٜ رائًٜ فٔيٓر يل مجٚل وجٓٓٚ ومجٚل

 وؿٚفٝ:ْٔٓٚ ظٔ

 ..بُؾ هور يٚ أؽذ مٚ فدي 

 اؿسبٝ مْل ؿِٔالً، وبدأت تَقل:

َٝ أمل   َٝ تزوج صٚئُٜ بدأت و ظـ ؿهٜ حٛ ضقيِٜ "صقؾٔٚ"إٔ

حغ ـْتام دم اجلٚمًٜ، ورؽؿ افُثر مـ ادنٚـؾ وادهٚظٛ افتل 

وفدـؿ  تامإٔجٌواجٓتُام إٓ إُٔام تقاؾَتام دم افْٓٚيٜ وتزوجتٓٚ، ثؿ 

َٝ  "آدم"إول أخل  بتًّٔتف ظذ اشؿ صديَؽ افًزيز  افذي ؿّ

افذي ـٚن يًُـ مًؽ دم ٍٕس احلل، وبًد ذفؽ وبًٌٛ احلروب 

َٝ ادتتٚفٜٔ، إتَِتؿ إػ مديْٜ اشىٌْقل، حٔٞ وفدُت إٔٚ  ، وؿّ

 .أمؽ رمحٓٚ اهللتًّْٔٚ بٚشؿ  "صّس"بتًّٔتل بٚشؿ 

فهحٚؾٜ وافُتٚبٜ، وحََٝ صٓرة افًّؾ دم جمٚل ا دم اشىٌْقل بدأَت 

ًٚ دم  ـٌرة مـ ـتٚبٚتؽ، ثؿ اشتىًْٚ ذاء مْزل صٌر، ـزٕٚ مجًٔ

ـِٜٔ افىٛ ؿًؿ ضٛ أدرس دم ، إٔٚ اشىٌْقل، درشْٚ وتًِّْٚ

مـ ـِٜٔ افتجٚرة، وشٚؾر هق  ؾتخرج "دمآ"أخل إشْٚن، أمٚ 

 ..ُُّٔؾ دراشتف هْٚكفتنجًٔؽ فف إثَر  وخىٌٔتف إػ ؾرًٕٚ
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ٚن ظّري ظؼ شْقات ؿررَت إٔٝ وأمل إٍٓهٚل، حغ ـ

ًٚ، وبًد إٍٓهٚل شٚؾرت أمل إػ  ؾّنٚـُِام إهيٜ مل هتدأ يقم

 .أوروبٚ وتزوجٝ هْٚك

َٝ بًد شٍرهٚ ح َٝ  زٕ ظذ ًٍٕؽ دم ؽرؾتؽ فًدة  ـثرًا وإىقي

 ..أصٓر

افًقدة إػ بِدك ومْزفؽ افهٌر دم  وبنُؾ ؾجٚئل ؿررَت  ثؿ

ـْٝ اتَْؾ بغ دمنؼ واشىٌْقل ، أمٚ إٔٚ دكوح دمنؼ، ؾًٚؾرَت 

ُٝ حتك أ  .داشتل افثٕٚقيٜ هنٔ

ًٚ ُش  أحيَت فِٜٔ أمس  ، ودخِٝ تِؽ افٌرؾٜ ادٓجقرة، ِاًم مًدٕٔ

ِؿ بٚجتٚه بًَٜ مهٌقؽٜ بٚفِقن إشقد، وحغ شٖفتؽ  صًدَت  ًُ اف

َٝ يل   تِؽ افًٌَٜ وتٌٔر فقهنٚمُٚن ٕؽ تريد إصالح إمٚذا تًٍؾ ؿِ

ٓٚ، ؾقؿ أبٔض ٕؽ تْقي ووع وقءإو، افٌرؾٜقن ٌِح ـافَٚتؿ فٔه

ُٝ فؽ هذا أؾوؾ صٔئ تَقم بف، ؾٓل بٚفًٍؾ بًَٜ شقداء ـٌرة  ؾَِ

 ...وبنًٜ

 َٝ ًٚ مٚ، فُـ  ظْدهٚ وحُ وؾجٖة بهقٍت ظٍٚل وـٖٕؽ تتذـر صٔئ

َٝ  ظذ افًِؿ ظذ طٓرك ورأشؽ،أشَىٝ مـ  ظـ افقظل، ظذ  وؽٌ

وبًد أن أجروا فؽ ران، ؽ إػ هْٚ بًّٚظدة اجلأحيتُ افٍقر 

افٍحقصٚت افالزمٜ، ؿٚل يل افىٌٔٛ إن افهقر افٌٕٚقرامٜٔ حلرـٜ 

 تؽ دمدمٚؽؽ ُتنر إػ ؾَدان جزئل فِذاـرة، وشتًقد فؽ ذاـر

 .ؽوقن شٚظٚت، هذا ـؾ مٚ حدث

ًٚ، ثؿ ؿِٝ هلٚ: ًٚ مـ ـالمٓٚ افذي ٓ أذـر مْف صٔئ  حرـٝ رأد مًتٌرب
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 مٚذا تًرؾغ ظـ أيب؟ 

 بًّؼ وؿٚفٝ: تْٓدت

ًٚ، أبقك!!!    فُْْل أذـر إْٔل شًّٝ جديتإٔٝ مل ختزٕٚ ظْف صٔئ

 .إٔف ترـُؿ وشٚؾر وراء امرأة أخرى حُيٌٓٚ دم إحدى ادراتتَقل 

 ُٝ وؿد صًرت بٖمل جديد وـٌر بدأ يًتك ؿٌِل، فَد ؾٚت  ظْٔلّ  أؽّو

 إوان، ؾَِٝ هلٚ بحزن واوح:

 ـؿ افتٚريخ افٔقم؟ 

 .يؾبرإإول مـ إٕف  

 أؿهد ـؿ افًٚم؟ 

 ؿٚفٝ بٚشتٌراب:

 .دم ظٚم أفٍغ ومخًغ ٕحـ 

 ُٝ بٚبتًٚمٜ أوفئؽ ادجٕٚغ افذيـ ٓ يهدؿقن مٚ  هلٚ ابتًٚمٜ أصٌف ابتًّ

 يروٕف، ثؿ ؿِٝ هلٚ:

 .ٜ؟أن تًقد يل ذاـريت ـٚمِصّس، هؾ تريديـ  

 .بٚفىٌع يٚ أيب 

 أمًُٝ يدهٚ افهٌرة وافرؿَٜٔ وصددت ظِٔٓٚ ؿٚئاًل:

جيٛ أن أظقد إػ تِؽ افٌرؾٜ، وإػ تِؽ افًٌَٜ يٚ ابْتل،  أرجقكِ  

 .افًقداء

* * * * * 
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 .هق أول يقم ؾٔام بَل يل مـ افًّر ..افٔقم

 .ًىٌٍ شنسثري

* * * * * 
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 ُٝ  بدورهٚإؿْٚظٓٚ بيورة ظقدتْٚ إػ ادْزل، وهل  بهًقبٜ بٚفٌٜ اشتىً

أهنٚ هتؿ وأخَز ، نخهٜٔافمًٗوفٔتٓٚ ذفؽ ظذ اشتىٚظٝ إؿْٚع افٍريؼ افىٌل ب

ًٚ  شتتٚبع  ..حٚفتل وُتىًِٓؿ ظذ ـؾ افتىقرات، ؾٚدُٚن هْٚ ٓ يْٚشٌْٚ ًٍٕٔ

وّـ شٔٚرة ادنٍك ادتىقرة افٌريٌٜ وادقجٜٓ مـ إؿامر افهْٚظٜٔ، 

إىَِْٚ ٕحق احلل افذي ـْٝ أشُْف مْذ ـْٝ صٌرًا، ـٕٚٝ افًٔٚرة تًر 

مـ ُثر ادنحقٕٜ فِادتىقرة وثٔقم بؾ مـ خالل بىٚريٚت افِٔ ؛دون وؿقد

 .افًْقات، هُذا ظرؾٝ مْٓؿ

ًٚ ، أحدمهٚ حيقي أبراجأيـإًَّٝ ادديْٜ افًٌٔىٜ واجلِّٜٔ إػ جز

، أمٚ اجلزء أخر ؾٓق أحٔٚء صًٌٜٔ تًّؾ ظذ افىٚؿٜ افنًّٜٔ ظٚفٜٔ وؾٚخرة

، افًٔٚرت حديثٜ هْٚ أؽِٛ ..يًُْٓٚ ذوو افدخؾ ادحدودثريٜ ؿديّٜ أأو 

 .وضٚؿٜ افِٔثٔقم تًّؾ ظذ افىٚؿٜ افنًّٜٔ إبْٜٔـٓربٚء و

، دم افًٚصّٜ ـٚن بٔتْٚ وّـ ادْٚضؼ افًُْٜٔ افراؿٜٔ وادْٚشٌٜدم افًٚبؼ 

 ..واُدِّٜٓ ْٚ صٚر وّـ ادْٚضؼ افنًٌٌٜٔٔدو أن حّٔ ؾافٔقم أمٚ 

مل يتٌر بٔتْٚ بنُؾ ـٌر وّـ احلل، فُـ ادديْٜ خٚرج هذه إحٔٚء 

 ..افتل تٌرتهل 

حرـٜ جًدي بىٔئٜ، آٓم جديدة أصًر هبٚ فِّرة ـٕٚٝ دخِْٚ افنَٜ، 

 .ؿٌِلدم ، ودؿٚت هزيِٜ أشٍؾ طٓري، ورـٌتل، وأـتٚدم أملإوػ دم حٔٚيت، 

ـؾ صٔئ بدا وـٖٕف تٌر  بغ افٌرف وادىٌخ،جتقفٝ دم افنَٜ افهٌرة 

افَريٌٜ حقل  ذـريٚيت وتٌدل بِحيٜ واحدة، افنٔئ افقحٔد افذي مل يتٌر هق

دائرة  أخل بالل،ومنٚـًٜ  "شّر" أختلُمزاح ائحٜ أمل، وهذا ادُٚن، ر

 ؟مـ اجلْقن تدور دم دمٚؽل، ـٔػ حدث ـؾ هذا
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ـْٝ هْٚ دم هذا ادْزل وـؾ صٔئ ظذ حٔٞ ؾٖٕٚ أشتذـر ٍٕز إفٌٚرحٜ 

أـثر مـ أربع رت مٚ يرام، افٔقم وخالل أربع وظؼيـ شٚظٜ مـ ذاـريت م

، يٌدو إْٔل بٚفًٍؾ ؿد إتَِٝ ظز افزمـ إػ أربًغ شْٜ ظذ هذا ادُٚنو

 .دون ذاـرةفُـ ادًتٌَؾ، إتَِٝ بجًدي 

بٚفًٍؾ ـٕٚٝ  "صّس"دخِٝ افٌرؾٜ ادٓجقرة افتل حتدثٝ ظْٓٚ 

أصًِٝ بداخع منٚظر ممتزجٜ بغ اخلقف وافرهٌٜ إهنٚ ؽرؾتل،  مٓجقرة،

ور افقؿٝ ظِٔٓٚ، فُـ ميٓرهٚ بدا وـٖن رؽؿ إْٔل مل أصًر بّر ،وآصتٔٚق

 .ظؼات افًْقات مرت ظِٔٓٚ

ٕيرت إفٔٓٚ بنٔئ مـ افَدشٜٔ، ثؿ ٕيرت  ،وؿٍٝ أشٍؾ افًٌَٜ افًقداء

 وؿِٝ هلٚ: "صّس"إػ 

تًٚريض تكؾٚيت حتك إن بدت ٓ أريد افْقم هْٚ، وأرجق مْؽ أن  

 .!فؽ ؽريٌٜ

ظذ افٍقر ٜ، وحرـٝ رأشٓٚ بٚدقاؾَٜ مع ابتًٚمٜ مالئُٜٔ بًٔى

ٌَٜٔ مًدٕٜٔ، ؾتحتٓٚ فٔتنُؾ هير مًدين متغ وظريض، أحيت ح

افنير بنُؾ ـع فٔهٌح جٚهزًا فِْقم، ثؿ ٕيرت وووًٝ افٍراش ظذ 

 إيل وؿٚفٝ:

  ًٚ  .هؾ ُأظد فؽ ذابًٚ داؾئ

ًٚ، ؾَط أريد أن أوّؽ إػ صدري   .ٓ يٚ حٌٌٔتل ٓ أريد صٔئ

وأخذت  ،غ ذراظلّ ظذ افٍقر ب أفَٝ بًٍْٓٚ هذه، ـِاميتحغ شًّٝ 

 .ٌَِْل وتٌُلتُ 
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 ..أمٚ إٔٚ ؾَد وّّتٓٚ إػ ؿٌِل بَقة، وأخذت أصتؿ رائحتٓٚ افزـٜٔ

بدا يل إْٔل أحٌٌتٓٚ خالل هذه افًٚظٚت افَِِٜٔ أـثر مـ أي صٔئ آخر 

فـ أشّح حلِؿ حّل  ..وفُـ دم هذه احلٔٚة، فَد وصؾ حٌل هلٚ حّد اجلْقن،

ويَِْْل بذاـرة ؾٚرؽٜ إػ زمـ  تِؽ افًْقات، ؽريٛ أن يًِٛ مْل ـؾ

، وؿدم يل حٔٚيت اـرة حتقي أمجؾ ذـريٚتفٔس زمٚين، بًد أن شِٛ مْل ذ

 .مل أظنٓٚ بتٍٚصِٔٓٚ، مل أصًر بٍرحٓٚ وحزهنٚ ًٚ أحداث

 :فِتق وؿِٝ هلٚ "صّس"جًِٝ ظذ افنير افذي أظدتف 

 .ضِٛ أخر فدي 

 .إٔٝ تٖمرين يٚ أـثر خمِقق أحٌف 

 .رؤيٜ بَٜٔ تِؽ افهقر افتل حهؾ ظِٔٓٚ افىٌٔٛ مِْؽ أريد  

 ..بُؾ هور 

ؾٚشتجٚب هلٚ جقاهلٚ افزجٚجل افٌريٛ، إػ  ٕيرْت و ،جًِٝ بجٌٕٚل

وبحرـٚت بًٔىٜ مـ إصًٌٓٚ، طٓر وقء مـ هٚتٍٓٚ فٔنُؾ ظذ افٍقر، 

ًٚ وهل تؼح يلافهقر تيٓر تِ بدأت و ،أمٚمل ٜٕٚؾذة رؤيٜ صٍٚؾ  ٌٚظ

 وحٚفتٓٚ: ،تٚريخ ـؾ صقرة، مُٚهنٚ بوحُٚهتٚ افًٍقيٜ

هْٚ آدم بًد أن أهنك تًِّٜٔ و ..هْٚ آدم مع جديت ..إٔٚ وإٔٝ هْٚ"

حغ صقرهتٚ وهذه إٔٚ مع أمل، وهذا إٔٝ وأمل، وهذه جديت  ..آبتدائل

 ."....وهل ٕٚئّٜ

ـٕٚٝ تِؽ افهقر أصٌف بًالؿٚت احلٛ ادٌْٜٔ ظذ افذـريٚت دون 

 .!ظٔقن صخص آخر خالل ير إػ ًٍٕف مــٕٚٝ أصٌف بّـ يْ !ذاـرة

* * * * * 
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فَد أؾَدٕٚ افًِؿ بقصِٜ افنًقر افروحٜٔ هبذا افُقن افذي يتاموج مـ 

ـقن مهْقع مْٚ ٕحـ، إٕف حقفْٚ بىٚؿتْٚ افتل ّْٕحٓٚ فف ـؾ يقم زمْل، 

 .دم افقجقدء فف وذـٚوٕحـ جزء مـ هذا افُقن 

ر مٗذ أمحر مع ٕذار طٓإوهل تًتًرض يل افهقر، ودون شٚبؼ 

 صقت اهتزاز بًٔط مـ صٚصٜ هٚتٍٓٚ، ٕيرْت إفٔف وؿٚفٝ مٌتًّٜ:

 إهنٚ صديَتؽ افدـتقرة شٚرة، تريد اإلضّئْٚن ظْؽ!! 

ُٝ ظْٔلّ  وؿٌؾ أن أحتدث بٖي ـِّٜ، ـٕٚٝ صّس ؿد  ،ظذ أصدمهٚ ؾتح

ْٝ مْٓٚ أن تُِّْل، أمًُٝ افؼحيٜ  بدأت تتحدث مًٓٚ، ثؿ ضٌِ

فَرب مـ وجٓل ؾٕٚتَؾ افهقت بنُؾ تَِٚئل إػ افزجٚجٜٔ، وووًتٓٚ بٚ

داخؾ أذين، صقت صٍٚف واوح وـٖن مـ حيدثؽ جيِس مًؽ وّـ 

:ًٚ  ؽرؾٜ مًزوفٜ صقتٔ

 ...أفق 

 .جٚء صقهتٚ افذي بٚفُٚد مٔزتف، إهنٚ صديَتل شٚرة

ُٝ ظَِٔؽ ـثراً    .ـٔػ حٚفؽ يٚ أبٚ آدم، فَد ؿَِ

ِٝ شٚرة   يَْٚ صِٜ اجلٚمًٜ؟ؾرشٚرة تقؾٔؼ، افتل ـٕٚٝ وّـ  ..هؾ إٔ

ًٕؿ ف، هؾ أصٚبؽ اإلزهٚيّر، أمل تًرؾْل، ، هؾ بدأت خُترّ برهـٚن 

صديَتؽ مـ أيٚم اجلٚمًٜ، وؿٌؾ يقمغ افتَْٔٚ مٚذا  "شٚرة تقؾٔؼ"إٔٚ 

 بؽ!!!؟؟

أرجقِك اظذريْل، يٌدو إْٔل تًروٝ فهدمٜ جًِتْل أؾَد جزءًا  

 ..مـ ذاـريت
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ىَِٓٚ افىٚظْٚت دم تُ وحُٝ بَقة وشخريٜ، تِؽ افوحُٚت افتل 

 ، ثؿ ؿٚفٝ:افثَِٜٔ افزمـ شْقنافًـ، وحُٚت جتّع افَقة وافًخريٜ مـ 

ًٚ شآيت فإلضّئْٚن ظْؽ ..أظذرك   .إٔٚ دومًٚ أظذرك، ؽدًا صٌٚح

ًٚ ًٕؿ، ًٕؿ،    !!؟واحداً وفُـ أريد مِْؽ أن تًتذـري مًل صٔئ

 تٍوؾ ؿؾ مٚ هق؟ 

ِٝ يل إِٕؽ هؾ تذـريـ زيٚرتؽ إوػ يل دم مْزيل هذا، وحْٔٓ  ٚ ؿِ

 حتٌْٔل؟؟

 ظٚدت ووحُٝ بَقة وشخريٜ:

ُٝ  ..ًٕؿ أذـر   ..بِٓٚء ومحَٚء حْٔٓٚ ـْ

أرجقِك، هؾ تًتىًٔـ أن تتذـري مٚذا حهؾ بًدهٚ، وـٔػ  

 ..؟افتَْٔٚ

 ..بٚفًٍؾ إٔٝ هتذي، يٌدو إٔؽ ؾَدت ـٚمؾ ظَِؽ 

 .شٚرة أرجقِك حٚويل أن تتذـري 

خٌٚيٚ افتٚريخ وافزمـ، تًقد تْٓدت بًّؼ، تْٓدت بَقة وـٖهنٚ تٌقر دم 

 إػ ادٚيض افًحٔؼ، ثؿ ؿٚفٝ بْزة صقتٜٔ حزيْٜ:

  ُٝ افتقاصؾ مًؽ  فَد امتًْٝ ظـ حمٚدثتل ظدة مرات بًدهٚ، حٚوف

ُٝ أن   ظٚدت واتهِٝ بؽ جمدداً  "صقؾٔٚ"دون جدوى، ثؿ ظرؾ

، وأؿًْتؽ بٚفًقدة إفٔٓٚ، وهذا مٚ حهؾ، ُِٜـًٚدهتٚ بًد ـؾ من

ًٌض، تزوجتام وشٚؾرمتٚ، وإٔجٌتام صّس وآدم، ثؿ ظدمتٚ فًٌوُام اف

ْٝ  متَؽ رَ  آخر، ودم احلََٜٔ  ًٚ فتتزوج صخه واشتٌْٝ ظْؽ، وذهٌ

 .تًتحؼ مٚ حهؾ مًؽإٔٝ 
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ُٝ هلٚ بتٖشػ:  ؽٚرت ظٔقين بٚفدمقع بًد ـالمٓٚ افثَٔؾ هذا، ثؿ ؿِ

 .، أشتحؼ مٚ حهؾ مًلحؼ ًٕؿ مًِؽ  

ترتٚح ؿِٔاًل، شتًقد يت فإلضّئْٚن ظْؽ، حٚول أن آؽدًا ش برهـٚن 

بًد  "صّس"وتتذـر ـؾ إمقر مع مرور افقؿٝ، هُذا ؿٚفٝ يل 

 ..ال تَِؼؾ، أن ضّئْٓٚ إضٌٚء

ًٚ آخر!!   شٚرة، أريد أن أؿقل فِؽ صٔئ

 تٍوؾ؟؟!! 

 .إٔٚ أحٌِؽ  

ُٝ  بًد ، وأخذت ظذ افٍقر أهنٝ شٚرة ادحٚدثٜ افُِّٜ، تِؽأن ٕىَ

ُٝ أهنٚ خرجٝ مـ افٌثؿ اجلقال مـ يدي،  "صّس" رؾٜ منظٜ، أحًً

 .تريد افٌُٚء مع ًٍٕٓٚ

ظذ هيري دم  متددُت و حترـٝ بٌىئ إػ بٚب افٌرؾٜ وأؽَِتف، ثؿ ظدُت 

ـٕٚٝ  ؽرؾتل افتل بٚتٝ مٓجقرة، ٕيرت بًّؼ إػ تِؽ افًٌَٜ افًقداء،

 .افًٚظٜ تَسب مـ مْتهػ افِٔؾ

ُٝ إمر شٓاًل هذه ادرة، أؽّوٝ ظْٔل وبدا يل  يت صقر مـ ذاـرجٌِ

إتيرت ؿِٔالً، افٌْٚتٚت دم تِؽ ادخىقضٜ، اشتنًرت ضٚؿتٓٚ وصُِٓٚ، 

دم ظَع رضورة مٚ أريد،  أخذت جٍقين ُتٌِؼ، وبدأت أؽٍق، اشتحيُت 

 مـ غؾام أريده هق أن ٓ اشتَٔظ هْٚ، بغ إٔٚس يٌدون ـٚفٌربٚء، ؿٚدم

ًٚ ادًتٌَؾ، ٓ أذـر   .ظْٓؿ صٔئ

ـ ظّري ظؼات افًْغ افتل مل أصًر ٓ أريد أن أشتَٔظ وؿد مٙ م

 .ر بهًقبتٓٚ أو شٓقفتٓٚ، مل أصًر بحِقهٚ أو مرهًٚهبٚ، مل أص
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جٍقين بهًقبٜ صديدة، حٚوفٝ ؾتح ، وأدخؾ ظٚمل إحالم ٌؾ أن أؽٍقؿ

 .افًقداء افًٌَٜ تِؽ خِػ نعَ يـٚن وقء خٚؾٝ بًٔط 

ة احلٍرة فُـ هذه ادرة مل أَر خٔىًٚ ومل تتًِؼ روحل وصقًٓ إػ ؾجق

 ..افًٍَٜٔ

 ..ٍٕؼ أشقد ضقيؾ يٌقر دم ظّؼ افًَػت ظذ افٍقر وـٖهنٚ طٓر بؾ

، ٕير إيل وـٖٕف ُيىؾ مـ جمددًا مـ خالل وقء افٍقهٜ "شـٔامن"طٓر 

 ..ٕٚؾذة دائريٜ صٌرة

 حغ صٚهدتف صًرت بٚفٍرح واخلقف واحلزن، وؿِٝ فف ظذ افٍقر:

، ؟ـٔػ حدث ذفؽ ؟..ندٚذا إٔٚ هْٚ أ ؟مٚذا حدث مًل شـٔامن 

 .!!فَد اشتَٔيٝ دم زمـ آخر

 ابتًؿ ابتًٚمٜ ؽريٌٜ وؿٚل يل:

ٓ إٔٝ مل تًتَٔظ دم زمـ آخر، هق زمٕٚؽ ومُٕٚؽ وحٔٚتؽ افتل  

ظنتٓٚ بُؾ تٍٚصِٔٓٚ، فُـ افٍسة افتل ؿؤتٓٚ دم حِّؽ احلّل 

 صخهٔتؽ، وإَٔذت ذاـرتؽ فديؽ وافقاظل هل افتل مجدت

 .ٕٚغ وّـ زمـ واحد، ؾًنٝ دم مُادٍْهّٜ

:ًٚ ًٚ مل أؾٓؿ مْف صٔئ  ـٚن ـالمف ؽريٌ

  َٝ ًٚ ممٚ تتحدث بف، أمؤ ـؾ حقاراتؽ مًل تًسشؾ  مل أؾٓؿ صٔئ

تتُِؿ بٕٚفٌٚز  بٚفُالم، وحغ جٚء افقؿٝ فتًسشؾ سَت 

 .ادختكة

 بٚدقاؾَٜ وؿٚل مًسشالً: رأشفُ  حركَ 
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ُتهٚب وافدك هق افذي إَٔذ ذاـرتؽ، ؾَد ـْٝ ظذ وصؽ أن  

َٝ  حََٔل بٍهٚم ظٚمل إحالم  دم صخهٔتؽ، فُـ حغ دخِ

حٔٚتؽ بٚفنُؾ افًٚدي، ـزت ظٚصٝ صخهٔتؽ احلََٜٔٔ افقاظٜٔ، 

وـٖٕؽ مل تِٟ ظٚمل إحالم وتزوجٝ وشٚؾرت وإٔجٌٝ أضًٍٚٓ، 

أمٚ صخهٔتؽ ذات احلِؿ افقاظل، ؾَد ظٚصٝ ـؾ تِؽ افقاظٜٔ، 

َٝ إفٔف يذشٚظتغ ؾَط دم حِّؽ افخالل افًْقات   .وجل

وـْٖٕل بدأت ؾٓؿ بًض إمقر افٌٚموٜ افتل حتدث فْٚ، وافتل  صًرُت 

ـثر مـ إؽٌٔٚء افذيـ مل يهِقا إػ مًرؾتْٚ، ييْقن " :بٚفًٍؾ ـام ؿٚل أيب

ُٕنٌٌٓؿ بٚفتٍُر وبَدراهتؿ ادحدودة  ."إْٔٚ مرى، ؾَط ْٕٕٚ ٓ 

 أريد افًقدة ..شـٔامن 

 ٚب، ثؿ ؿٚل:ٕير إيل ٕيرات تٌدو ـٚفًت

ًٚ إٔؽ شتًٔش دم  ، وهذا  ظدة أبًٚد مـ افقؿٝ ذاتففَد أخزتؽ شٚبَ

 .بٚفوٌط مٚ حدث مًؽ

 .أريد افًقدة ..أرجقك ـٍك 

 .فُـ ظقدتؽ شتّحل ـؾ صٔئ مررَت بف 

 ..مل أؾٓؿ مٚذا تَهد 

صديَل شٔىرتْٚ ظذ ظَقفْٚ متْحْٚ ؿقة ٓهنٚئٜٔ، ؾّْر ظز  برهـٚن 

ر ظز افزمـ، ـام حدث مًؽ، وهذه إجٔٚل برحِٜ أصٌف بٚفًٍ

افًٔىرة تزيد مـ وزن افىٚؿٜ دم أدمٌتْٚ، ؾَْْؾ ادًِقمٚت بغ 

إجٔٚل، وٕن افقؿٝ هق أشٚس وحدة افَٔٚس دم زمْٕٚٚ هذا 
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شتُقن ظقدتؽ بام حتِّف مـ مًِقمٚت افٍتٔؾ افذي ؿد ينًؾ 

 وظدم آشتَرار دم حٔٚة ـؾ مـ يًٚسك؟!! افٍقى

 شٖظقد دون ذاـرة؟هؾ تَهد إْٔل  

ًٚ بٚدقاؾَٜ  وؿٚل: حرك رأشف ممتًو

ماليغ افًْغ، ودم ـؾ مرحِٜ تٍُر وتىقر ظَع ظّر حٔٚتْٚ  

، َِْٚمْٚ فُِقن افنٔئ افذي مـ أجِف ُخ ُٕقن ؿد ؿّد فًَقفْٚ، وزمْل 

 .وإٔٚ يٚ صديَل ٕذرت ٍٕز فِسحٚل وَٕؾ ادًِقمٚت بغ إجٔٚل

صًرت وـٖٕف ؼ ظذ يدي بَقة، أضٌمّد يده ٕحقي، ؾٖمًُتٓٚ، 

 ُٝ ظّْٔل، ثؿ صدين ٕحقه بَقة وهظٜ  شًٔحٛ روحل مـ جًدي، أؽّو

 .ـٌرة، هظٜ أصٌف بنظٜ افوقء

* * * * * 
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افًِؿ افٔقم حمٚط بٚفًِىٜ وافٍْقذ وادٚل، وهق مٚ "

جًِْٚ ٕتجف ٕحق ادٚدة أـثر تٚرـغ جقإٛ مًرؾتْٚ 

 "ًرؾٜ اجلٚهِٜافروحٜٔ، ؾٌتْٚ دم ظك حتُّف اد

* * * * * 
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ظذ متـ افىٚئرة افٌُرة، ادًَِٜ بغ افًامء وإرض تًِؾ إػ جًدي 

ًٚ، فُـ بدين اؿنًر   صًقر بٚرد ؽريٛ، ؾٖشْدُت رأد إػ اخلِػ مًسخٔ

ًٚ مـ هذا اإلحًٚس  .مْتٍو

 ،ًٚ صًرُت وـٖن هذه افِحيٜ افتل أمر هبٚ أن ؿد تُررت مًل شٚبَ

 ..ٓٚ ظذ متـ ضٚئرةؾٔإوػ دم حٔٚيت افتل أشٚؾر رؽؿ أهنٚ ادرة 

صًرُت وـْٖٕل صٚهدُت هذا مـ ؿٌؾ، ـٖن افهقر تتُرر بحذاؾرهٚ 

ؤٍٜ افداخؾ، ٍٕس ادُ مـ أمٚمل، فقن مَٚظد افىٚئرة، صدى أزيز حمرـٚهتٚ 

 ...ٕيراهتٚ وهل تَدم يل افًهرو وٍٕس ابتًٚمتٓٚ

إحًٚس ؽريٛ، واوح، َوَمَض هذا اإلحًٚس ؾجٖة داخؾ دمٚؽل، 

أظقد  ًٕٔتف وأنْٝ ؿد وـْٖٕل أظٔش منٓدًا فِّرة افثٕٜٚٔ، منٓدًا ـ

ٖشتذـره، ثؿ راؾؼ صًقري هذا حدٌس دؿٔؼ وـْٖٕل أظرف مٚ شٔحهؾ ؾ

 .بًد ؿِٔؾ

أشتىٔٛ  م افتل ٕٓا "صّس" وافديتؾٔٓٚ أؾٚرق ادرة إوػ افتل  إهنٚ

ًٚ إٓ   دم ادرحِٜ افثٕٚقيٜ، ادجتٓدة فٌٜىٚاف "شّر" ل، وأختمـ ضٓٔٓٚضًٚم

، وحٌٌٔتل ادنٚـس ادتًِؼ بٖفًٚب افٍٔديق "بالل"ظٚئِتْٚ وصٌر 

بدأ افًّؾ هْٚ دم أبًد أن  افتل وظدهتٚ أن أظقد خلىٌتٓٚ "صقؾٔٚ"

 .بالد افنّس وافٍْط "افُقيٝ"

* * * * * 
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 ..ٕحـ جمٕٚغ إذا مل ًٕتىع أن ٍُٕر

 ...ُرومتًهٌقن إذا مل ٕرد أن ٍٕ

 ..وظٌٔد إذا مل ٕجرؤ أن ٍُٕر

 إفالطٌُ
 

 

 

 

 متد
* * * * * 
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 حغ َٕقل:"

إٔٚ أظرف هذا افنًقر جٔدًا، وـْٖٕل صٚهدُت هذا 

 ...مـ ؿٌؾ

 .حْٔٓٚ ؾَط يُقن افزمـ ؿد اختؾ مـ حقفْٚ فِحيٜ

 إهنٚ ؿهٜ:

 ؾــ ؿٌـقِهَد مـُص 

 

 اً اىغصايلـحس
6064 
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