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 نهاد كزاره تكتة
  ت مقاا تساؤال

 
  

    عزيزي 
 !اآلف تسائمني عف حبي لؾ؟

 كّل يوـٍ وليمٍة تشكؾ بو، تتسائل
ـَ وكيف وكـ مقداره  !ل

 عزيزي 
تمػػؾ أشػػياء ال ت حصػػى وال ت كتػػب 
ِتبْت لف تسػتطيَع  ْف ك  وال ت عمف، وا 
الكممػػات  أْف تحصػػي دقػػات قمػػٍب 
أو قطرات دمػٍع أو ىمسػات روٍح 

 !حينما تمفظ أحبؾ
منَحػػؾ مممحػػا  لكننػػي أسػػتطيع  

ـِ السػػػػػػاكِف  مػػػػػػا عػػػػػػف ذاؾ ا لػػػػػػ
بػػػػػداخمي فػػػػػي رياِبػػػػػؾ والر يػػػػػِع 
المشػػػرِؽ فػػػي حضػػػوِرؾ، تخيػػػل 
معي وأنا الشخص  الممػوؿ الػذي 
ينقصػػو الصػػبر دومػػا، ذاؾ الػػذي 
يػػوّد أْف يتحقػػَق مػػايفكر  بػػو قبػػَل 

 أْف يفكر بو،

ررسػػػػت  الصػػػػبَر فػػػػي طريقػػػػي    
إليؾ، فنبتْت عمى أثرِه شجرٌة مف 

ـّ تف رعػػْت أذرعيػػا مورقػػة  شػػوٍؾ ثػػ
لتظمػػػػػل عمػػػػػى قمبػػػػػي ومحبتػػػػػو، 
أزىرْت ثمرة مفرحة حينمػا الحػت 
ابتسػػػػامت ؾ ليػػػػا، صػػػػبرت عمػػػػى 
لياليػػػػػػػػػػؾ العنيػػػػػػػػػػدة وثوراتػػػػػػػػػػؾ 

تقبمػػت برضػػا تقمباتػػؾ  الطفوليػػة، 
الغريبػػػػػة المفاجئػػػػػة، وانتظرتػػػػػؾ 
حػػػػيف لػػػػـ يكػػػػْف ىنػػػػاؾ محطػػػػاٌت 
لالنتظػػػار، فتحػػػت ا بػػػواَب التػػػي 
 أرمقتيػػا أنػػَت وانتظػػرت  فػػي بػػردِ 
الشػػػتاء وحػػػدي دوف أمػػػٍل فقػػػ  
كػػاف يقػػودني قمبػػي الػػذي أبكيَتػػو 
كثيػرا، لكنػػو بكػػل عجػب لػػـ يػػذكر 

 .لؾ سوى الفرح
أتريد شيئا آخػر مػف الشػخص    

الػػػػػذي اعتػػػػػاد االنشػػػػػغاؿ بػػػػػ لف 
شػػػيء فػػػي الدقيقػػػة كػػػي ينسػػػى 
حزَنػػػػػو فتػػػػػرؾ ا لػػػػػف وتمسػػػػػؾ 
بالوحيد الذي بػيف كفيػو مصػباح 
و سكيف، رأيتؾ مشتتا ف نرت  لؾ 

طريق وأمسكت يدؾ لتعبر بحر ال
ي سػػػػػؾ، ثػػػػػـ عػػػػػاجمتني بطعنػػػػػٍة 
حينمػػػػا كنػػػػت ال ألتفػػػػت، حينيػػػػا 
عجزت  عف التفكير توقف عقمػي 

 والحواس
حتػػى أننػػي وأنػػا ألفػػظ أنفاسػػي    

ا خيػػػػػرة عجػػػػػزت  عػػػػػف الػػػػػدعاء 
بالقصاص منػؾ ووجػدتني أدعػو 
هللا أف يمنحػػػؾ لػػػي فػػػي الجنػػػة، 
فقػػػد كنػػػت  أنفػػػي أّنػػػؾ الشػػػخص  

ايػػػػػػة حتػػػػػػى المػػػػػػؤذي فػػػػػػي الحك
  النياية

اآلف حينمػػػػا عػػػػدت وأسػػػػتقبمؾ    
بػػػػػنفس الشػػػػػغف بػػػػػال نقصػػػػػاف 

 !تسائمني عف حبي؟
أال بػػػػئس ىػػػػذا الػػػػذي يسػػػػكف    

رأسػػػػػؾ ويطمقػػػػػوف عميػػػػػو عقػػػػػال 
 .ياعزيزي 
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دمحم كًبل يكزت خدعخ 

 انجُّيخ
   

ال شيء ٔاسرع مف االنتشار في الريػف 
شاعات، فعمى سبيل المثػ اؿ تناقمػت كاال 

شػػػػاعة  األلسػػػػف فػػػػي الفتػػػػرة األخيػػػػرة ا 
مضػػػحكة، يقولػػػوف ٔاف  جنيػػػة  متخػػػذة 
مف جسر لممارة فوؽ الترعة التي تبعػد 
عػػػف قريتنػػػا مسػػػافة نصػػػف كيمػػػو متػػػرا  
اّل خالؿ الميػل، فمػـ  وكر ا ليا، وال تخرج ا 
ا ممػػػف رٔاوىػػػا، ٔانػػػو رٔاىػػػا  يقػػػل ٔاحػػػد ٔابػػػد 
نػذ بالنيار. ال ٔاعرؼ لمػاذا لػـ ٔاصػدؽ م

ا.. لـ ٔاتخيػل نفسػي  البداية، لكنني ٔايض 
 .مار ا فوؽ الجسر ليال  

ا مػػػػف روايػػػػة الجريمػػػػة  تػػػػذكرت مشػػػػيد 
والعقػػػاب، حينمػػػا سػػػمع راسػػػكولنيكوؼ 
حػػػوار ا بػػػيف شػػػابيف أثنػػػاء تواجػػػده فػػػي 
إحػػػػدى الحانػػػػات، كػػػػاف راسػػػػكولينكوؼ 
مشػػػػػغوال  وقتيػػػػػا بفكػػػػػرة قتػػػػػل العجػػػػػوز 
المرابيػػة، وىػػل إف كػػاف مػػا ينػػوي فعمػػو 

ئب ا أـ ال، وبالمصادفة كانا الشػابيف صا
يتحػدثاف حػػوؿ الموضػػوع ذاتػػو ويؤيػػداف 
قتميػػػػا كونيػػػػا تضػػػػر المجتمػػػػع. وذلػػػػؾ 
عنػػػػدما ميمػػػػت عمػػػػى قيػػػػوة بمػػػػدي فػػػػي 
قريتنا فسمعت حػوار ا خافت ػا بػيف اثنػيف، 
استخمصت منو أنيما ىمػا مػف يرعبػاف 
أىػػػل القريػػػة والقػػػرى المجػػػاورة بخدعػػػة 

نػد الجسػر الجنية، كي ال يتواجد أحػد ع
خالؿ الميل. وما أثار تفكيري، ىو مػاذا 
يخبئػػػاف وراء تمػػػؾ الخدعػػػة؟ لػػػـ أتػػػردد 

وحسػػػمت أمػػػري.. سػػػوؼ أتواجػػػد عنػػػد 
 .الجسر الميمة.. وأكشف أمرىما

_____ 
كانػػػت مقولػػػة بػػػاولو كويمػػػو فػػػي روايػػػة 
الخيميػػػػػائي تتػػػػػردد فػػػػػي أذنػػػػػي حينمػػػػػا 
خرجػػت مػػف القريػػة كػػ نني أسػػمعيا مػػف 

ا، فػنف  كويمو نفسو:  إذا أردت شيئ ا حق 
الكػػػػوف ب سػػػػره سػػػػوؼ يسػػػػاعدؾ عمػػػػى 
تحقيقػػػػو  فػػػػي الواقػػػػع ال يبػػػػدو لػػػػي أف 
الكػػػػوف يسػػػػاعدني، فقػػػػد كػػػػاف الظػػػػالـ 
حالك ػػػا، وال وجػػػود لنسػػػمة ىػػػواء واحػػػدة 

 .تبدد حرارة الجو الخانق
تجنبػػت السػػير عمػػى الطريػػق الرئيسػػي، 
ووصػػػمت لمجسػػػر متسػػػمال  بػػػيف أعػػػواد 

الػػذرة الػػذرة الفارعػػة. فرقػػت جمػػع أوراؽ 
المتشابكة ونظػرت لمجسػر مػف مكػاني. 
رأيػت أحػػدىما فػػوؽ الجسػػر، لكػػف لمػػاذا 

 يقف فوؽ الحديد؟ وأيف اآلخر؟
_____ 

تقدمت بػب ء وىػدوء شػديديف وترعبنػي 
فكػػرة أف يشػػوه أحػػدىما مالمحػػي بميػػاة 
ناريػػػػػػػة، أو يحطػػػػػػػـ رأسػػػػػػػي بحديػػػػػػػدة 
فوالذيػػػة،. وبػػػالررـ مػػػف خفقػػػاف قمبػػػي 

عػػػف تقػػػدمت أكثػػػر وأنػػػا أبحػػػث بعينػػػي 
اآلخػػػػػػر، وكممػػػػػػا اقتر ػػػػػػت، ووضػػػػػػحت 
الصػػػػورة، ازداد خفقػػػػاف قمبػػػػي. وقفػػػػت 
ػػا، ال أعػػرؼ مػػا الػػذي  خمػػف ظيػػره تمام 
يرتديو ويبدو فيو في ىيئة ريػر البشػر 
ويثير في نفسي اليمػع؟ إنػو يػتقف دور 
ػػا. ألقيػػت نظػرة خاطفػػة مػػف  الجنيػة تمام 
فػػػوؽ كتفػػػو عمػػػى ميػػػاه الترعػػػة حيػػػث 

لسػوداء يوجو أنظاره، ال شيء، المياه ا
ا تام ػا. تشػجعت  بفضل الميل راكدة ركػود 
وصػػحت بػػو: أنػػت. والتفػػت لػػي بيػػدوء 
رريػػػب أرعػػػب قمبػػػي. وحػػػيف نظػػػر فػػػي 
عينػػي، ونظػػرت فػػي عينيػػو.. لػػـ أجػػده 

 .بشر ا

دخمػػت القريػػة أليػػث مػػف العػػدو، وقمبػػي 
يكػػػاد يفػػػر مػػػف صػػػدري ويسػػػبقني إلػػػى 
الػػػدار، ال أصػػػدؽ أننػػػي.. تػػػو ا.. كنػػػت 

ا لوجو أماـ ج  .نية حقيقيةأقف وجي 
___ 

كاف يتردد في أذنػي سػؤاال  عنػدما رأيػت 
الجيػػػػػراف يقفػػػػػوف أمػػػػػاـ دارنػػػػػا، لمػػػػػاذا 
تركتنػػػي تمػػػؾ الجنيػػػة أىػػػرب؟ لمػػػاذا لػػػـ 
تغرقنػي فػي الميػػاه أو تخنقنػي أو حتػػى 
تخيفنػػػػي؟ فننيػػػػا لػػػػـ تفعػػػػل سػػػػوى أف 
كشػػػػػفت لػػػػػي عػػػػػف ىويتيػػػػػا، بعينييػػػػػا 
الحمػػراويف المخطػػوطتيف وأطافرىػػا التػػي 

نػػي. سػػوؼ أظػػل أسػػ ؿ رفعتيػػا أمػػاـ عي
نفسػػػي، مػػػا الػػػذي ثبتنػػػي فػػػي مكػػػاني 

 .لثواٍف قبل أف أفر ىار  ا
تجاوزت الناس حتى وصػمت أبػي الػذي 
يقف أماـ الباب، حيف رأيتو لمحػت فػي 
عينيػػػو الغاضػػػبتيف سػػػؤاؿ: أيػػػف كنػػػت؟ 
س لتو وأنا أتمفت حػولي: مػاذا حػدث يػا 

رقنا يا سعيد  .أبي؟ وقاؿ لي: لقد س 
___ 

خيبتي الثقيمػة، فػنف لـ أقص عمى أحد 
كػػػاف الشػػػابيف ىمػػػا مػػػف قامػػػا بسػػػرقتنا 
ا كبير ا فػي  وخداعي، فسوؼ أردو أحمق 
عيػػوف أىػػل القريػػة. وبػػالطبع ىمػػا مػػف 
سرقا الدار، بعد أف قصدا أف يسمعاني 
حػػػػديثيما الػػػػذي لػػػػـ يكػػػػف خافت ػػػػا بكػػػػل 
ت كيد. فما مف أحد سيتحدث حػوؿ أمػر 
خطيػػر، و جانبػػو أحػػد مػػف المػػرج  أنػػو 

 .يسمع
لممعػػػونيفو أوىمػػػاني ب نيمػػػا ىمػػػا مػػػف ا

يقومػػا بنرعػػاب النػػاس بخدعػػة الجنيػػة، 
ثػػـ ت كػػدا مػػف أننػػي أسػػمع، وت كػػدا مػػف 
خروجػػػػػي لمجسػػػػػر.. وتسػػػػػمال ووالػػػػػدي 

.. وسرقا الدار  .رارؽ في النـو
مػػػػا يثيػػػػر سػػػػخطي ورضػػػػبي، أننػػػػي ال 
أممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال  ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىما.
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 نارٌقان جقال عىض تكتة

  نٍم داج

 

 

ثػػػػـ نيػػػػار سػػػػاج، وىمػػػػا  ليػػػػل داج
متالزمػػػاف مترافقػػػاف، سػػػكوف بحػػػر 
تكسػػػػره ا مػػػػػواج، ىكػػػػػذا حاليمػػػػػا، 
يتسػػػػامراف سػػػػويا والقمػػػػر ثالثيمػػػػا 
ينصػػت ليمسػػيما، وأوؿ مػػا سػػمعو 
القمػػػر مػػػف الحبيبػػػيف كػػػاف بشػػػ نو 
عمػػى لسػػاف الحبيػػب لحبيبتػػو وىػػو 
يقػػوؿ: أوتػػدري شػػيئا؟خ لػػف أخفيػػؾ 
سرا، ىذا القمػر البػازغ فػي السػماء 

و يخبػػػو يومػػػا بعػػػد يػػػـو أصػػػب  ألقػػػ
ف لقػػػؾ طػػػاغ عمػػػى كػػػل ا قمػػػار يػػػا 

 .قمري 
ومع أوؿ بنت شػفة تخػرج مػف فيػو 
الحبيبػػػة كانػػػت العصػػػافير المحمقػػػة 
في السماء رابعيـ لتنصػت صػارية 
دوف تغريد فقد تركت دورىا لتسمع 
تغريد مف نػوع آخػر فالحبيبػة تتػرنـ 
قائمة: أوتدري شيئا؟خ مف ولج حـر 

ـ عينيػػؾ حبػػؾ ولػػـ ينيػػل مػػف زمػػز 
كمػػف دج ومػػػا حػػػج، فػػػال يرفػػػل لػػػؾ 
جفػػػػػف إال وأنػػػػػا داخمػػػػػو أقبػػػػػع، وال 
تسػػطع لػػؾ شػػمس إال وأنػػا مشػػرقيا 
وعػػػػػػػػف عينػػػػػػػػي أبػػػػػػػػدا ال تغػػػػػػػػرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفاء المنطاوي 
 تكتب احيانا افتقد الحضور

  
 تخونني احيانا كمماتي
 فال أكتب ما أشعر بو

 تخ   يدي أحرؼ ال أعرؼ عنيا شيء
 ىل قمبي مف كتب

 ماله العقل فاستجبأـ أ
 أحيانا أكتب وقمبى ال يرؼ لو جفف
 أضع يدي عمى صدري  ستشعر

 ىل انا بخير أـ توقف قمبي
 ِلما ىذا السكوف 

 كاف يرقص مف الفرحة
 وي ف مف الحزف 

 لما تشابيت المواقف بالنسبة لو
 ابحث... افكر وال اجد إجابة
 ىل ىي المواقف مف حكمت

 أـ أف كثرة االلـ أمات الشعور
 أشتاؽ لفرحة ت ذيب ىذا الجميد

 الذي يعتمي صدري 
 شغف ي حيي ما تبقى

 حياة أعيشيا كما أتمنى
 يد تنتشمني مف ىذا اليـّ 

 قبل أف اررؽ فيو
 أحيانا أستسمـ وأخرى ال
 اىرب منى بعض الوقت

ابحث عف بديل يجعمني أتخطى ما 
 أمر بو

 عقمي يكاد أف ي جف مف شدة التفكير

ينقذني مما انا ف ستدعي النوـ لعمو 
 فيو

أحيانا يستجب وبعض الوقت يتمرد 
 عمي  

 ف نا ألج  لو وقت حاجتى وىو ال يحب
 ليت قمبى يعود لي أشعر أنو ىجرني

 وال يريد الرجوع
 انا بدونو ال شيء

 جماد متحرؾ ....فعل ليس لو تصريف
يفتقد الماضي بحاضر ساكف ومستقبل 

 ال يعمـ عنو شيء
عوراريػػػػػػػػد الشػػػػػػػػعور ...اريػػػػػػػػد الشػػػػػػػػ
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  د. طهعت انذردٌز ٌكتة

 وسٍظم أتً ٌكذب..
 

 

تبػدأ لوحػة الحيػػاة بنيػاٍر مشػػرٍؽ 
وابتسػػػػػػاماٍت عريضػػػػػػٍة تممؤىػػػػػػا 
المحبػػػة وااقػػػداـ عمػػػى الحيػػػاة، 
ويصػػػػػطحب ا ب ابنتػػػػػو بيػػػػػذه 
ػػا كػػل الحػػرص  ااشػػراقات حريص 
عمػػػػى أف يرسػػػػـ ىػػػػذه السػػػػعادة 
عمى قمػب ووجػو ابنتػو، وال يجػد 

و حيػػػث أشػػػرؽ معانػػػاة فػػػي ذلػػػؾ
وجييا الطفولي الر يعي مطمئنة 
م قدمػػة عمػػى الحيػػاة،  نيػػا رأت 
الحيػاة وفرحتيػا فػي وجػو أبييػاو 
فاستمدت منو النشػا،، وتفتحػت 
مثػػػل الػػػوردة فػػػي صػػػباح ر يعػػػي 

 .مشرؽ 
ويقرأ ا ب ما كتبػت ابنتػو بمػداد 
ا مل والحب:  والدي أحمػى والػد 
في الدنيا وأكثرىـ وسػامة وذكػاء 

ػػػا وميػػػارة ول ، يػػػا ليػػػا ……  طف 
ا  مف كممات وقعت عمى قمبو بػرد 
وسالم ا، وأحيػت فيػو حنػاف ا ب 

ورجولتػػػو وجيػػػده ا بػػػوي لبػػػذؿ 
قصػػػػارى جيػػػػده ادراؾ كػػػػل مػػػػا 
يسػػػػػعد ىػػػػػذه النبتػػػػػة والريحانػػػػػة 

 .الصغيرة
وعمػػػػى الػػػػررـ مػػػػف ثنائيػػػػا فقػػػػد 
أمطرتو بوابل مػف العنػاء الفكػري 
وا لـ الذي اعتصر فؤاده عندما 

اذب، ويػػا ليػػا مػػػف وصػػفتو بالكػػ
صػػػفة ذميمػػػة ال يرضػػػاىا، ولػػػـ 
يتوقػػع أف تصػػفو بيػػا فمػػذة كبػػده 
وريحانة فؤاده، وتسػاءؿ متعجب ػا 
فػػي قػػرارة نفسػػو: مػػا السػػبب فػػي 
ذلػػػؾ؟خ وتػػػ تي إجابتيػػػا كسػػػرعة 
البػػرؽ لتفسػػر لنػػا بتتػػابع ي سػػر 
منػػا القمػػػوب والعيػػػوف وا سػػػماع 
لمػػػػاذا وصػػػػفتو بالكػػػػاذبو حيػػػػث 

خفيػو أكدت عمى أنو كاذب لمػا ي
ػػػا عنيػػػا فيمػػػا يتعمػػػق بتعبػػػو  دائم 
وكػػده وعممػػو الشػػاؽ ليػػوفر ليػػا 
حيػػػػاة كريمػػػػة تميػػػػق بيػػػػا لتحيػػػػا 
الحيػػػاة التػػػي يتمنػػػاه ىػػػو ليػػػػا، 
وليمحو عنيا كل ما خ   ليا في 
صفحات حياتيا مف تعب و ػؤس 

 .وفقر
وبعد ىذه المفارقة وىػذه القسػوة 
ريػػر المعيػػودة اسػػتدارت تجاىػػو 
ونظػػػػػػرت فػػػػػػي عينيػػػػػػو وأظمتػػػػػػو 

ائب الود والحب مػف جديػد، بسح
وأشرقت ابتسامتيا عمى جبينيا، 
وأدرؾ وقتيا أنيػا سػامحتو عمػى 
كذبػػوو  نيػػا أحسػػت بمػػا يبذلػػو 
مػػػف تضػػػحيات ومػػػا يعػػػاني منػػػو 

ىػػو لتسػػعد ىػػي، فاسػػتحق بحػػق 
عناق ػػػا حػػػار ا وقػػػبالت حانيػػػة مػػػف 
ابنتػػػو البػػػارة التػػػي أدركػػػت بػػػذؿ 

 .وعطاء أبييا وقّدرت لو ذلؾ
 امػػة فػػي حيػػاةإف قيمػػة اآلبػػاء ع

كػػل إنسػػاف ىػػي قيمػػة ال يعػػدليا 
شػػػيء وال يماثميػػػا وجػػػود آخػػػر، 
فيػػي بمثابػػة الػػروح التػػي تعطػػي 
لكل إنساف سبب وجػوده وحياتػو 
ودافعيػػػة اسػػػتمراره فػػػي الحيػػػاة، 
ف مستقبل ا بناء يسػتحق بػال  وا 
ف ا ب، بمػا  شؾ كل تضحية. وا 
منحػػو هللا مػػف تكميػػف، عميػػو أف 
 يبػػذؿ كػػل مػػا فػػي وسػػعو اسػػعاد
أبنائػػػو، وىػػػذا قػػػدر اآلبػػػاء عمػػػى 
مسػػػػػار درب التضػػػػػحيات والػػػػػذؿ 
والعطػػاء، وقػػدر ا بنػػاء كػػذلؾ أال 
ا قػػػػػػدر  يػػػػػػروا إال واقعػػػػػػا  سػػػػػػعيد 
اامكػػػػػػػاف، وأال يػػػػػػػروا خمفيػػػػػػػات 
مسػػػػػػػػػتورة مميئػػػػػػػػػة بالمعانػػػػػػػػػاة 
والتضػػحيات وا لػػـ الػػذي تػػرتب  
جميعيػػػػػػا بعطػػػػػػاء ا ب لتر يػػػػػػة 

 .أبنائو التر ية السميمة
كغيػػػره مػػػف  لقػػػد مّثػػػل ىػػػذا ا ب،

اآلباء، رمػزا  وصػورة أصػيمة لكػل 
أب يجتيػػػد ويبػػػذؿ كػػػل مػػػا فػػػػي 
وسػػػػػعو وجيػػػػػده  جػػػػػل إسػػػػػعاد 
أبنائػػو، ويقػػدـ كػػل رػػاٍؿ ونفػػيٍس 
مػػػف وقتػػػو وحياتػػػو كػػػثمف لحيػػػاة 
 ىانئة لفمذات كبده وق رر عينيو
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 اٌقان عثٍذ تكتة

انى هؤال  األشخاص 
     شذٌذي انقالمظة

 
    
  

ا شخاص شديدي إلى ىؤالء 
 المالحظة

ىؤالء المذيف يتقنوف تجميع كل 
 الخيو، ور طيا كمحققي الشرطو

إلي ىؤالء المذيف يستطيعوف رؤية ما 
ال يراه ا خروف دوف عمدا  منيـ بل 
لفطرة فييـ وك ف ا حداث تعترؼ ليـ 
دوف أف يعترؼ أصحابيا ودوف أف 

 يريدوف ىـ اعترافيا
تقصوا دوف أف يبحثوا أو يتحروا وي

 ا خبار ودوف أف يريدوف المعرفو
إلى ىؤالء المذيف يصابوف بااجياد 
ررما  عنيـ بسبب ما ينكشف أماميـ 

 دوف قصدا  منيـ
 رفقا  ب نفسكـ

فما لـ ي عمف عنو باعتراؼ أو ينكشف 
بدليل مباشر وصري  فيو حق صاحبو 

 فق 
ليس لكـ حق اانشغاؿ بو وليس لكـ 

ذ القرارات حق إصدار ا حكاـ أو اتخا
 بناء عميو

 رفقا  بقموبكـ
يكفييا أمرىا فال تزعجوىا ب مور 

 ا خريف
دعػػوا مػػا عممتػػوه جانبػػا  واسػػتمروا كػػ ف 
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 
 
 
 
 
 
 
 

 د.ابراىيـ دمحم ابراىيـ
 يكتب

 دائما ىناؾ حل
 

جاؤوا برجل قاتل رريب عف المدينة 
الى امير المؤمنيف عمر ف قاـ عميو 

جل ثالثة اياـ يذىب الحد فاستميمو الر 
ليخبر اىمو عف مكاف مالو ليوزعوه 

عمى الورثة. قاؿ عمر مف يضمف ىذا 
الرجل فضمنو عبد هللا بف الز ير ، 

ذىب الرجل واقترب موعد عودتو ولـ 
يحضر والقـو مشفقوف عمى عبد هللا 

بف الز ير ولكف واخيرا جاء الرجل 
الىثا فس لو عمر عما احضره وقد 

ؿ خشيت اف يقوؿ ذىب بحياتو فقا
الناس ذىب اىل الوفاء ونظر عمر 

الى عبد هللا وس لو لماذا ضمنتو وانت 
ال تعرفو فقاؿ خشيت اف يقوؿ الناس 
ذىب اىل الجود والكـر وحينيا عفا 
اىل القتيل عف القاتل ولما س ليـ 
عمر عف ذلؾ قالوا خشينا اف يقوؿ 

 . الناس ذىب اىل الرحمة والمغفرة
البندقية لوليـ  وفى مسرحية تاجر

شكسبير حيف أصر المرابى شيموؾ اف 
يقتطع رطال مف لحـ انطونيو وفاء 
لدينو وفى المحاكمة اصرت بورشيا 

زوجة صديقو بسيانو والمتنكرة فى زى 
محامى اماـ المحكمة اف ينفذ شيموؾ 
بنود عقده مع انطونيو ويقتطع المحـ 
ال طبقت  دوف إراقة قطرة دـ واحدة وا 

الدولة بقتمو وتجريده مف  عميو قوانيف
أموالو وأمالكو ف سق  فى يد شيموؾ 

 .ونجا انطونيو
فالجديد ينبع دائما مف خصاؿ البشر 
الواثقوف بما يفعموف وقد يكوف وىجة 
بفكرة عقمية ولكف ي تى فوؽ كل ذلؾ 

المرجعية الى هللا سبحانو وتعالى 
بتغيير ما فى انفسنا ليغير ويجدد 

لحموؿ ما كنا مابنا ويسخر لنا مف ا
 . نعجز عنو

فتوكمػػوا عمػػى هللا واجتيػػدوا وريػػروا مػػا 
 ب نفسكـ فدائما ىناؾ حل
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حُبٌ انعسيهي ركزت "أصٕاد 

  يٍ انجُخ"

 

 

 

 
جمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء مف 
فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف،و مايا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
سػػػػػوريا،و نازؾ المالئكػػػػػة  مػػػػػف 
العػػػػػػػػػػػػػػراؽ فػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػرداٍب 
صغير،تتشػػػاورف وتتحػػػدثف عػػػف 

 .لعاـ الجديدأحالميف في ا
فداء: ألف ي تي يػـو نتحػدث فيػو 
ـٍ  عػػػف أحالمنا،وأمنياتنػػػا فػػػي عػػػا
جديػد كبػػاقي أطفػػاؿ العػػالـ؟خ،ألف 
نمعػػػػػػػب بقبعػػػػػػػات بابػػػػػػػا نويػػػػػػػػل 
ػػػػػػزيف با ضػػػػػػواء  وبالشػػػػػػجر الم 

 !الكثيرة؟
مايػػػػػا:أتمنى فػػػػػداء..كـ تمنيػػػػػت 

 .ذلؾ،وال زلت أتمنى
نػػػازؾ: ولكنيػػػا قػػػد تكػػػوف أمنيػػػة 
صػػػػػػعبة بعػػػػػػض الشػػػػػػيء..لكف 

ا ماني لػدى الخالق،ىػذا تتحقق 
 .ما أتمناه عمى أية حاؿٍ 

تنظػػػػػر فػػػػػداء ومايػػػػػا لبعضػػػػػيما 
البعض،وعيناىمػػػػػػػػػػا تتطمعػػػػػػػػػػاف 
بيبػػػاِت  لمكػػاٍف بعيػػد بػػو بعػػض ح 

 .النور
تسػػ ليـ نػػازؾ:نحف أطفػػاؿ الػػدوؿ 
ا ِبّية،والعروبػػػػػػػػة العريقػػػػػػػػة،مف 
حقنػػا، بػػل مػػف أبسػػ  حقوقنػػا أف 
نحيػػا كبػػاقي أطفػػاؿ العػػالـ،أليس 

ب؟،وأف يكػػوف مػػف حقنػػا أف نمعػػ
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا دميات،ولعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 .!،وفساتيف،وكعؾ؟
يجػػب أف..وقبػػل أف ت كمػػل نػػػازؾ 
كالميا،اتسػػعت حػػدقتا عػػيف كػػلٍّ 
مف مايا وفداء، ثـ ساد الصػمت 
بيػػػنيـ لمحظػػػاٍت ،وضػػػعت نػػػازؾ 
يػػػػػدىا عمػػػػػى فميػػػػػا مػػػػػف ىػػػػػوؿ 
المفاجػػػ ة نػػػاظرة  لمسػػػماِء ،حيػػػث 
سقطت عمييما دميات مف مكاٍف 

 .مفتوح تطل عميو السماء
قفػػػت فجػػػ ة نػػػازؾ عػػػف الكػػػالـ تو 

،وضحكت بمرح ثـ راحت تتناوؿ 
دمية مػف الػدميات التػي تتسػاق  
،وتحمػػل معيػػا الػػدميات كػػال  مػػف 
فػػػداء ومايػػػا،ونظراتيف تتصػػػاعد 
لمسماء كالنور الساطع فػي ليمػة 
م ظممة ،نظػرات ال ت عبػر عػف كػل 
مػػػػػا بػػػػػ رواحيف مػػػػػف شػػػػػكٍر،بل 
عبػػػػػرت عمػػػػػا ت خفيػػػػػو عبػػػػػراتيف 

فػػػػي أرجػػػػاء المتسػػػػاقطة فرحػػػػة  
 .المكاف ب كممو

فراحػػػت كػػػلٍّ مػػػنيف تمسػػػؾ بيػػػِد 
ا خرى،وتتراقصػػػػػػف فػػػػػػي دائػػػػػػرة 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيرة،وخمفيف آثػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ا 
لدبابات..لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواري ..لبيوٍت 
ميدومة.. شػػػالء بعػػػض البشػػػر 
،لت غيـ عمييـ سحابة كبيرة تمنػع 
ػػػػػا لتمػػػػػؾ ا شػػػػػياء  الرؤيػػػػػة تمام 

 !الموجعة
رأت الصػػػػغيرات الػػػػبعض يشػػػػػير 

احػػػت ليػػػف مػػػف خمػػػِف سػػػتاٍر ،ر 
نػػازؾ تجػػري بميفػػة،وخمفيا مايػػا 
وفداء،فوجػػدوا آبػػائيف وأميػػاتيف 
الػػػػػػذيف سػػػػػػبقوىف لمسػػػػػػماء،لقد 
حضػػػػػػػروا حػػػػػػػيف راحػػػػػػػت أرواح 

 .الصغيرات تتسابق لمسماء
كػػػاف المقػػػاء جمػػػيال  دافئ ا،كانػػػت 
الصػػغيرات سػػعيدات حػػدا السػػماء 
ـِ  مػػػػػػػػ مـ،ح  ،فػػػػػػػػ خير ا تحقػػػػػػػػق الح 

 .الطفولة البائسة
ورحمػػػػػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 !،ونازؾ لمسماءفداء،ومايا
اسػػػػػػػػػػػػتيقظت جميمػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف 
ـِ،تبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث حوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  م الح 
بميفة،ممسػػػػػػكة  بيػػػػػػدييا دميػػػػػػة  
تضػػػعيا بجانبيػػػا عمػػػى السػػػرير 
،وتغطييػػػػػػا بفراشػػػػػػيا،ثـ راحػػػػػػت 
تنػػػػػػػػػػػادي عمػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػغيرات 
،وتػػودعيـ..إلى أف أفاقػػت عمػػى 
صػػػوِت نشػػػرة ا خبػػػار السػػػخيفة 

 ب خبارىا الم زعجة كالعادة.
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 قسأد نك 

 ٕش ٔ انجحسانعج

  يكسؤْب دمحم جساحي

 

 

The old man and the 
sea 

الشػي   –أو  –العجوز و البحر 
 و البحر

 إرنست ىمنجواي
ر ما ال أكوف قويا كما أعتقد,  ”

و لكني أعرؼ كثيرا مف الحيل , 
 . ” و أتحمػػػي باالصػػػرار و العػػػـز

 ()سنتياجو إؿ كامبيوف 
عػػاش سػػنتياجو الصػػياد العجػػوز 

كوخػػػػػػػػو بجػػػػػػػوار البحػػػػػػػػر فػػػػػػػي 
المتواضع الذي كاف يحوي حيػاة 
سػػػابقو  سػػػرة شػػػابة. أمػػػا اآلف 
فيعيش وحيدا بعد أف فقد أسرتو 
و تقػػػدمت بػػػو السػػػف و لػػػـ يعػػػد 
معػػو أحػػد إال فتػػي صػػغيرا يػػدعي 

تبعػػو مػػانوليف كعػػادة ” مػػانوليف“
أىل تمؾ المنػاطق ممػف يعممػوف 
بالصػػػػػػيد أو ب عمػػػػػػاؿ المػػػػػػوان  
ليػػتعمـ منػػو حرفػػة الصػػيد و رأي 

ف فػػػػي سػػػػنتياجو أفضػػػػل مػػػػانولي
معمػػػػػـ و أفضػػػػػل صػػػػػياد بػػػػػل و 
أفضػػػل الرجػػػاؿ عمػػػي االطػػػالؽ. 
لكػػػف صػػػادؼ الرجػػػل سػػػوء حػػػظ 
الزمػػو  ر ػػع و ثمػػانيف يومػػا لػػـ 
يعطػػو البحػػر أيػػة سػػمكة , ممػػا 

أ، يحػذراه ” مانوليف“دفع والدي 
مػػف إلتزامػػو بػػالعجوز و إررامػػو 
عمػػػي العمػػػل مػػػع صػػػياد آخػػػر و 

كػػػػػاف يػػػػػزور ” مػػػػػانوليف“لكػػػػػف 
حػػػػػػيف و آخػػػػػػر,  معممػػػػػػو بػػػػػػيف

يساعده و يقدـ لو بعض الغػذاء 
و الشػػػراب و طعػػػـ الصػػػيد. رأي 

” سػػػػػػنتياجو“فػػػػػػي ” مػػػػػػانوليف“
أفضػػل صػػياد عمػػي مػػر العصػػور 

 …و أفضل مف جميع الصياديف
و في اليـو الخامس و الثمػانيف 

الخػػروج لمبحػػر ” سػػنتياجو“قػػرر 
في محاولة متكرره مميئػة بػالعـز 
و التصػػميـ عمػػي اصػػطياد صػػيد 

وض بػػو االيػاـ العجػػاؼ ثمػيف يعػ
و عناد الحظ لػو و يغنيػو بثمنػو 
عػػػف العمػػػل الشػػػاؽ فػػػي فصػػػػل 

سػ ذىب بعيػدا ” الشتاء البارد.. 
 عػػػػود مػػػػع الػػػػري  حػػػػيف تغيػػػػر 

و ىنػػػػػػػا ينطمػػػػػػػق ” اتجاىيػػػػػػػا..
فػػي رحمتػػو العظيمػػة ” سػػنتياجو“

” المػػػػارليف” الصػػػػطياد سػػػػمكة 
العظيمػػػػػػو بيمػػػػػػػة ز إصػػػػػػػرار و 
استبساؿ في المحي  الواسػع ذو 

الكثيػػػػػػرة , يتوحػػػػػػد فيػػػػػػو  الػػػػػػنعـ
الصػػياد مػػع فريسػػتو و يحترميػػا 

و يقػػػػدر قيمػػػػة الحيػػػػاة و قيمػػػػة 
النضاؿ فييا. و تبدأ معيا كػذلؾ 

الفمسػػػفيو , ” ىمنجػػػواي“رحمػػػة 
رحمتػػػػػو الخاصػػػػػة فػػػػػي محيطػػػػػو 
الخاص مػع امكانياتػو و صػفاتو 
و مػػػػػػػع أعمالػػػػػػػو و رفواتػػػػػػػو و 
ذنوبػػو و مػػع العػػالـ المحػػي  بػػو 
مف منغصػات و مػف منافسػيو و 

رحمػػػة يعػػود منيػػػا … ف ذاتػػو مػػ
البطػػػػػػل و المؤلػػػػػػف كالىمػػػػػػا .. 
خاسػريف بػال مكتسػبات ممموسػػة 
و لكنيمػػػا محمػػػالف بػػػذكريات و 

 .. خيبات و بعض الفخر
 اعتراؼ_واجب#

عمػػي المسػػتوي الشخصػػي قػػرأت 
العمل باالنجميزيو  كثر مف مػرة 
و لػػػػػػـ أقػػػػػػرأ النسػػػػػػخو العر يػػػػػػة 

فقػػ   –المترجمػػة إال اليػػوـ فقػػ  
 –االقتباسػػػات  السػػػتخداـ بعػػػض

و ىػػو أمػػر ال أفتخػػر بػػو و لكػػف 
أحمػػػػػػد هللا عميػػػػػػو , فالترجمػػػػػػة 
العر يػػػػة ميمػػػػا كانػػػػت رائعػػػػة و 
لغتيػػا بسػػيطة و محافظػػة عمػػي 
روح الػػػػػػنص االصػػػػػػمي إال أنػػػػػػو 
ىناؾ بعض العبارات و االشارات 
التػػػي ضػػػاعت فػػػي الترجمػػػة أو 
سػػػػقطت عمػػػػدا, لػػػػتالئـ الواقػػػػع 

 ..المترجـ لو
لمنقػد  أما بالنسبة لي فمست ىنػا

او لممراجعػػػػػػو أو حتػػػػػػي ابػػػػػػداء 
رأي.. إنمػػا اكتػػب تعميػػق خػػاص 
بمػػػا فيمتػػػػو و مػػػػا قرأتػػػػو و مػػػػا 
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وصػػػمني مػػػف القصػػػة مػػػع عػػػدـ 
معرفػػػػػػػة مسػػػػػػػبقة بالكاتػػػػػػػب او 
بتاريخػػػػو , إنمػػػػا ىػػػػو احسػػػػاس 
محػػػػػض مبنػػػػػي عمػػػػػي احػػػػػداث 
القصػػة نفسػػيا. و ذلػػؾ ليختمػػف 
مػػف يختمػػف فػػاالمر لػػيس ممزمػػا 

 .الحد و ال يحاسبني عميو احد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نػػػػػدرؾ عنػػػػػد بدايػػػػػة القصػػػػػة اف 
الحيػػاة صػػعبة جػػدا عنػػدما تتقػػدـ 
في السف و تضيق بػؾ الحػاؿ و 
يتخمي الحظ عنؾ, و لكف تعرؼ 
حينيا حقا مف ىـ بجوارؾ , مف 
يحبػػػؾ فعػػػال و مػػػف مػػػنيـ يحػػػب 
سػػػػعة حالػػػػؾ فقػػػػ  .. و عنػػػػدما 
تعرفيـ فاطمئف ليـ. و نري ذلؾ 

” مػانوليف“جميا عندما قاـ والػدا 
المكػػػػػػػػوث مػػػػػػػػع بمنعػػػػػػػػو مػػػػػػػػف 

و الػػػػذىاب لمعمػػػػل ” سػػػػنتياجو“
 .عمي قارب اخر

و نػػتعمـ أيضػػا مػػف العجػػوز أنػػو 
ميمػػػػػا كػػػػػاف حالػػػػػؾ و صػػػػػفاتؾ 
الجسػػػػػػدية و التحػػػػػػديات التػػػػػػي 
تواجيػػػػػؾ , فػػػػػال تفقػػػػػد إنػػػػػدفاع 

روحػػػػػػؾ و إيجابيػػػػػػة تفكيػػػػػػرؾ و 
صػػػػػػػػفاء نفسػػػػػػػػؾ و ال شػػػػػػػػغفؾ 

 .بالحياة
 

 عالقة سنتياجو بػػ مانوليف# •
ل أراىػػا عالقػػة جيػػل قػػديـ بالجيػػ

الجديػػػػد كمػػػػا يجػػػػب أف تكػػػػوف. 
فعمػػي عكػػس مػػا يقػػوـ بػػو الجيػػل 
القديـ فػي تعمميػو و تعاممػو مػف 
فػػػػػػػرض حكمتػػػػػػػو المزعومػػػػػػػة و 
تجار ػػػػػػو و معرفتػػػػػػو بالعػػػػػػالـ و 
أسػػبقيتو عمػػي الجيػػل الجديػػد.., 

لـ يقـ ب ي مػف ” سنتياجو“فنف 
و ”. مػػػػانوليف“ذلػػػػؾ أبػػػػدا مػػػػع 

عمػػي عكػػس مػػا يقػػوـ بػػو الجيػػل 
القػديـ الجديد مػف تجاىػل الجيػل 

أو تجاىػػػل وجػػػوده أو اسػػػتغاللو 
لممنفعة الوقتية و عدـ االكتػراث 

لػػػـ ” مػػانوليف“لتجػػار يـ , فػػنف 
يقػػػػـ بػػػػ ي مػػػػف ذلػػػػؾ أبػػػػدا مػػػػع 

 .”سنتياجو“
إنمػػػػػػا وجػػػػػػد االثنػػػػػػاف أرضػػػػػػية 
مشتركة بينيمػا فمػانوليف يحتػـر 
العجػوز و يػثمف لػػو تعميمػو إيػػاه 
و يقػػدره كصػػػياد مػػاىر و كرجػػػل 
بالحيػػػػػػػػػاة خبيػػػػػػػػػر , و كػػػػػػػػػذلؾ 
سنتياجو يحادثو كصػديق مسػاو 
لػػػػػػو و كزميػػػػػػل نػػػػػػػد , يحادثػػػػػػو 
ييميمػػا معػػا بػػل و عػػف رياضػػة 
البييسػػبوؿ , و نحػػف ال نػػري كػػل 
يػػػوـ رجػػػال عجػػػوز يتحػػػدث عػػػف 
البيسػػػػػبوؿ مػػػػػع طفػػػػػل او فتػػػػػي 

صغير و يناقشو فػي عػدة أمػور 
و ىكػػذا … أخػػري و يسػػمع منػػو

الطريقػػػػػػو ” ىمنجػػػػػػواي“يضػػػػػػع 
السػػػحرية لمتواصػػػل بػػػيف الجيػػػل 

الجيػػػػػػػػػل الناشػػػػػػػػػ , القػػػػػػػػػديـ و 
االسػػػتماع إلػػػي االخػػػر و تفيمػػػو 
بدوف اعتبارات مسػبقة أو أفكػار 

 .تقميدية
 في البحر# •

عمػػي لسػػاف ” ىمنجػػواي“وضػػع 
منيجيتو سواء عػف ” سنتياجو“

قصػػػػػد منػػػػػو أـ بػػػػػدوف قصػػػػػد و 
اسػػػػتخدـ الطبيعػػػػو مػػػػف مػػػػاء و 
مػػوج و ريػػـ و قػػروش و دالفػػيف 
و نباتات عالقو و طيور جارحػو 

, لصػػػػػنع  حتػػػػػي فقػػػػػاقيع المػػػػػاء
االسػػػػػػقاطات الرائعػػػػػػة لتصػػػػػػوير 
الحيػػػػػاة و النػػػػػاس و عالقتيمػػػػػا 

” : ” سػػػنتياجو“بػػبعض فيقػػػوؿ 
إف الطيػػػور تعػػػيش حيػػػاة أقسػػػي 
مػػػػف حيػػػػاة البشػػػػر, فيمػػػػا عػػػػدا 
الطيػػػػػػػور السػػػػػػػارقة و الطيػػػػػػػور 
الضػػػخمة ثقيمػػػة الوطػػػ ة. لمػػػاذا 
خمقػػػػت الطيػػػػور الصػػػػغيرة بيػػػػذه 

 ”الرقة و المحي  بيذه القسوة؟
” تياجوسػػن“و قػػاؿ عمػػي لسػػاف 
مػػف االفضػػل ” رأيػػو فػػي الحػػظ: 

أف يكوف االنسػاف محظوظػا . و 
لكني أوثر أنني إذا عممت عمػال 
أف أتقنو , حينئػذ إذا جػاء الحػظ 

 ”يكوف المرء مت ىبا الستقبالو
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المػارليف ” حديثو مع سمكة # •
 أو مع ذاتو” 

كميػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػئمة الفمسػػػػػػػػػػفية 
والوجوديػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي طرحيػػػػػػػػػػا 

فػػػػي ىػػػػذا الجػػػػزء ” ىمنجػػػػواي“
فيمػػة  ف تغطػػي معانػػاة الرجػػل ك

االورو ػػػي المتشػػػكؾ فػػػي أمػػػور 
دينػػػو و دنيػػػاه , المتسػػػائل عػػػف 
سػػبب وجػػوده فػػي الحيػػاة و عػػف 
كيفية عيش تمؾ الحياة دوف أف 

ذ حقػػػوؽ ليسػػػت ×يضػػػطر الػػػي أ
لو وارتصاب ما ال يممؾ. أسئمة 
و جمػػل حواريػػة مميئػػة بالشػػؾ و 
االيمػػاف و بالضػػػعف و االمػػػل و 

فييػػػا نػػػري  بػػػالعجز و القػػػوة.. و
توحػػػػد الصػػػػياد مػػػػع فريسػػػػتو و 
مقاومػػة شػػعوره أنػػو قضػػي عمػػي 
ش  مميز و نبيل مف أجػل شػ  
حقيػػػػر كػػػػ ف يسػػػػد جوعػػػػو .. و 
محار تػػػو لصػػػوت ضػػػميره الػػػذي 
ىػػو أقػػوي مػػف محار تػػو السػػماؾ 

 ,..القرش المفترسة
إنػؾ لػـ تقتػل السػمكة فقػ   ” –

مػػػف أجػػػل أف تعػػػيش و لتبيعيػػػا 
كغػػػػذاء لمنػػػػاس , إنمػػػػا إرضػػػػاء 

يائؾ و اعتدادؾ بنفسػؾ , و لكبر 
 ”.…النؾ صياد

لقػد أحببتيػا و ىػي حيػة و  ” –
أحببتيا بعد أف فارقت الحياة, و 
اذا كنػػت تحبيػػا, فيػػل قتمػػؾ ليػػا 
يعػػػػد خطيئػػػػة, أو أف ذلػػػػؾ شػػػػ  

 ”أكبر مف الخطيئة؟

 جمل متكررة في القصو# •
الحظػػت تكػػرار مػػا يمػػي مػػع كػػل 

 : موقف صعب يواجو البطل
ا الرجػػل إنػػؾ تفكػػر االف أييػػ ”

 ”!العجوز
 ”…ال تفكر أييا العجوز ”
 ”..إنؾ تفكر أكثر مف الالـز ”
 ”.. ليس ىذا وقت التفكير ”

و ك ف ىذا الصػراع الػدائـ داخػل 
لالنسػػػاف ليصػػػل إلػػػي حقيقتػػػو و 
حقيقػػػة الكػػػوف حولػػػو صػػػراع ال 
ينتيي أبدا و اسقا، عمي بعػض 
منتسػػػػػػػبي الكنيسػػػػػػػو الػػػػػػػذيف ال 
يريػػدوف لمعبػػد أف يفكػػر .. فيػػل 
كانػػػت ىػػػػذه الجمػػػل المتكػػػػرره و 
ىػػػػذه الروايػػػػة مقدمػػػػة النتحػػػػار 

 !!! مؤلف يموح في ا فق
 
 ممحوظة#

مػػاذا لػػو أحػػب أحػػدنا أف يحكػػي 
القصػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر سػػػكة 

البطػػػػػػل الخفػػػػػػي و ” المػػػػػػارليف“
 !!! الشييد الصامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  www.alfekralhor.com    21العدد  0202يونيو  جريدة الفكر الحر عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالء جبثس يكزت

 

سًُٕد ثعد انعصس 

ٔ  انفسعَٕي ) انجطبنًخ

  يبَيزٌٕ انسًُٕدي(

 
      

 
 

انتيػػػػػػػػى العصػػػػػػػػر الفرعػػػػػػػػوني, 
وسػػػقطت مصػػػر فػػػي يػػػد الفػػػرس 
وانتيػػػػػى دور )سػػػػػمنود  كػػػػػ خر 
عاصػػػػمة فرعونيػػػػػة لمصػػػػػر , و 

 لكف لـ تنتو قصتيا بعد
عاما عمػى حكػـ  11فػبعد مرور 

الفػػػػػرس و احػػػػػتالليـ لمصػػػػػر و 
ىػػػروب اخػػػػر ممػػػػوؾ الفراعنػػػػة ) 
نختنبػػػو الثػػػاني   مػػػف العاصػػػمة 

صػػعيد مصػػر, جػػاء  سػػمنود الػػي
االسػػكندر ا كبػػر و انتػػزع مصػػر 
مػػػػػف الفػػػػػرس و قػػػػػاـ السػػػػػاتراب 
الفارسػػػػي)لقب حػػػػاكـ المقاطعػػػػو 

فػػػي الدولػػػو الفارسػػػيو  بتسػػػميمو 
مصػػر كواليػػة مػػف والياتػػو والػػذي 
بػػػدوره ضػػػميا لمممكتػػػو الكبػػػرى 

 .. التى رزت العالـ
قػػػػػاـ االسػػػػػكندر االكبػػػػػر ببنػػػػػاء 
االسػػػػػػكندرية كعاصػػػػػػمة جديػػػػػػدة 

بر عاصػػػمة لػػػو لمصػػػر ,بػػػل كػػػ ك
فػػػي المممكػػػة المقدونيػػػة .و مػػػع 
 –موتػػػػػو المفػػػػػاج  فػػػػػي بابػػػػػل 

وىػو فػي عمػر االثنػيف  –العراؽ 
و الثالثيف تـ تقسيـ امبراطوريػة 
االسكندر الى واليات مقدونيػة و 
أصػػبحت مصػػر واليػػة مػػف ىػػذه 
الواليات تحت لػواء أحػد قادتػو ) 
بطميمػػػػػوس  . لكنػػػػػو بطمعػػػػػو و 
ردره إنقمب عمػى االرريػق وقتػل 
كبػػارىـ و قػػادتيـ و حػػوؿ مصػػر 
مػػف واليػػة مقدونيػػة الػػى مممكػػة 

 .ىو ممكيا ا وحد
و بػػدأ بطميمػػوس فتػػرة حكمػػو و 
لػػػػذلؾ أطمػػػػق عمػػػػى تمػػػػؾ الفتػػػػرة 
)عصػػػػر البطالمػػػػة  نسػػػػبة الػػػػى 
بطميمػػػوس االوؿ. ثػػػـ تبعػػػو فػػػي 
الحكػػػػـ ابنػػػػو بطميمػػػػوس الثػػػػاني 
الػػػذي اىػػػتـ بػػػديانات المصػػػرييف 
وكانت )سمنود  حينئذ قد عادت 

صفتيا االولػي مػف عاصػمة إلى 
مصر الى عاصمة االقميـ الثاني 
عشػػػػػػػر فػػػػػػػي الوجػػػػػػػو البحػػػػػػػري 
)بالمصػػػػػػػطم  الحػػػػػػػالي كانػػػػػػػت 
عاصػػمة محافظػػة _ مثػػل طنطػػا 
عاصػػػػػػمة الغر يػػػػػػة   و لكنيػػػػػػا 

حافظػػػػت عمػػػػى رونقيػػػػا كمدينػػػػة 
كانت يومػا عاصػمة القطػر كمػو. 
فػػػػػ قاـ ليػػػػا البطالمػػػػو انشػػػػاءات 
جديػػػدة و قػػػاموا بالمشػػػاركة فػػػي 

بػػػد الفرعػػػوني العظػػػيـ بنػػػاء المع
الػػػذي كػػػاد أف يكتمػػػل بنػػػاؤه فػػػي 
وقػػػت الممػػػؾ السػػػمنودي )نخػػػت 
انبػػػو الثػػػاني  بػػػقريػػػػػة )بيبيػػػػت 
الحجارة  لكف مع زواؿ حكمو لػـ 
تكتمػػل نقػػوش الجػػدراف, ف كمميػػا 
ممػػػػػػػػوؾ البطالمػػػػػػػػة و أضػػػػػػػػافوا 
توسػػعات فػػي بنػػاء المعبػػد الػػذي 

 .التزاؿ آثاره موجوده إلي اآلف
المصػػػػري و مػػػػع والدة المػػػػؤرخ 

الشػػػػػػيير ) مػػػػػػانيتوف   كانػػػػػػت 
سػػػمنود عمػػػى موعػػػد جديػػػد مػػػع 
التػػػػػػػاري  . مػػػػػػػانيتوف العظػػػػػػػيـ 
الممقب بػػػ ) أبػو التػاري  )و ىػو 
اوؿ مػػػف كتػػػب تػػػاري  مصػػػر و 
قسػػػػػـ العصػػػػػر الفرعػػػػػوني الػػػػػى 
ثالثػػيف أسػػرة و مػػف بعػػده بػػدأت 

 .فكرة التسجيل و الت ري 
نشػػػػػ  مػػػػػانيتوف عمػػػػػى الجانػػػػػب 
الشػػػػػرقي لنيػػػػػر النيػػػػػل المقابػػػػػل 
لممدينػػػػة بقريػػػػة )ميػػػػت جنػػػػاح  
بالمسػػػػػمي القػػػػػديـ والتػػػػػي ىػػػػػي 
)منيػػػػػػة سػػػػػػمنود  االف. كانػػػػػػت 
)منيػػة سػػمنود  القريػػة المصػػرية 
القديمة التي يسكنيا البسطاء و 
عامة الشعب و الفالحيف و كاف 
يغمػػػػب عمػػػػى طابعيػػػػا اليػػػػدوء و 
الحيػػػػاة الريفيػػػػة الجميمػػػػة , أمػػػػا 
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النبالء و االرنياء و عمية القوـ 
مدينػػػػػة المميئػػػػػة فيػػػػػـ سػػػػػكاف ال

بالصخب و النشا، عمي الجانب 
الغر ػػي مػػف النيػػل. و ىكػػذا أثػػر 
ىدوء القرية و طبيعتيػا الجميمػة 
في تكويف نش ة مانيتوف المفكرة 
و المت ممػػػػػػة , فكانػػػػػػت تشػػػػػػغمو 
الكتابات و النقػوش و القػراءة و 
البرديػػػػػات و لػػػػػذلؾ كػػػػػاف دائمػػػػػا 

و لمغػػػرب  –يتطمػػػع لغػػػرب النيػػػل 
المصػرية  ش ف كبيػر فػي الديانػة

ولػػػػذلؾ سػػػػرعاف مػػػػا  –القديمػػػػة 
رحػػل إليػػو قبػػل سػػف البمػػوغ مػػع 

 .كاىنو و مر يو
انتقػػػػل )مػػػػانيتوف  الػػػػي سػػػػمنود 
فبػػدأ يعمػػو شػػ نو فػػي الحكمػػة و 
االدب و الكتابػػػو وأصػػػب  كػػػاىف 
دينػػي , و وصػػل بعممػػو الػػى أف 
أصػػػب  كػػػاىف معبػػػد )برحبيػػػػت  
الفرعػػوني بػػػ)بيبيت الحجػػارة  و 

ليـ ىػػػػػو المعبػػػػػد الرئيسػػػػػي  قػػػػػا
الوجػػو البحػػري الػػذي قػػاـ ممػػوؾ 
البطالمػػػة بالمشػػػاركة فػػػي بنػػػاءه 

 .كما أشرت مف قبل
و عمػػػػي الجانػػػػب االخػػػػر و فػػػػي 
االسػػػػػػكندرية عاصػػػػػػمة الدولػػػػػػة 
البطمميػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػت مكتبػػػػػػػػػػػة 
االسػػػػػكندرية فػػػػػي ذروة مجػػػػػدىا 
 كػمنارة العالـ العممية و الفكرية

. 
عامػػػػا قبػػػػل  280وقبػػػل حػػػػوالي 

مػػػػيالد المسػػػػي  عيسػػػػى عميػػػػو 

ـ , أراد بطميمػػوس الثػػػاني السػػال
أف يوثق حضارة مصػر العظيمػة 
, فقػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف شػػػػػػػػديد الولػػػػػػػػع 
واالعجػػػاب بعظمػػػة كػػػل مػػػا ىػػػو 
موجػػػػود عمػػػػى ارضػػػػيا. فكمػػػػػف 
بطميمػػػػػوس الثػػػػػاني ) مػػػػػانيتوف 
السػػمنودي   الػػذي سػػطع نجمػػو 
و زادت شػػػػيرتو, بكتابػػػػة تػػػػاري  
مصػػػر القديمػػػة .أفنػػػى مػػػانيتوف 
الكثيػػػر مػػػف السػػػنوات والجيػػػد و 

ائق و النقػػػػػػػػػوش جمػػػػػػػػع الوثػػػػػػػػ
والبرديات التي كانت تحػتفظ بيػا 
معابػػد مصػػر الدينيػػة و الوثػػائق 
 -الحكوميػػػة حتػػػى خػػػرج بكتػػػاب

Aegyptiaca   تػػاري  مصػػر  
بالمغػػػػػة اليونانيػػػػػة , وثػػػػػق فيػػػػػو 
عصػػػر مػػػا قبػػػل التػػػاري  )عصػػػر 
ماقبػػل االسػػرات . وقسػػـ العصػػر 
الفرعوني إلي ثالثيف أسرة, ذكػر 
 –فيػػو اسػػماء ممػػوؾ مصػػر مػػف 

نخػػت نبػػو  –حتػػى  -مينػػا الممػػؾ
آخػػػر ممػػػوؾ سػػػمنود ,  –الثػػػاني 

كػػػل ذلػػػػؾ تػػػـ بالترتيػػػػب الزمنػػػػي 
لألسػػػػماء وا حػػػػداث والتفاصػػػػيل 
الدينيػػػة , فػػػػوثق حػػػوالي ثالثػػػة 
آالؼ عػػػػاـ مػػػػف عمػػػػر مصػػػػر, 
واصػػػػب  كتابػػػػو مصػػػػدر رئيسػػػػي 
لعيود مموؾ مصر القديمة حتػى 
يومنا ىذا بػل ويتخػذه الدارسػوف 
مرجعػػػػا  ليػػػػـ . و تمػػػػت ترجمػػػػة 

تػػػػػاب لمغػػػػػات مختمفػػػػػة لكػػػػػف الك
لالسػػف فقػػدت النسػػخة ا صػػمية 

مف تػاري  مػانيتوف أثنػاء حريػق 
مكتبػػة ااسػػكندرية الشػػيير .. و 
فػػي ىػػذه ا ثنػػاء عاشػػت سػػمنود 
فتػػػرة ذىبيػػػة أخػػػري فػػػي عصػػػر 
البطالمػػة مثممػػا عاشػػتيا و ىػػي 
عاصػػمة فرعونيػػة و كانػػت بطمػػة 
لصػػػػفحة أخػػػػري مػػػػف صػػػػفحات 
تػػػػػػػػػػػػاري  مصػػػػػػػػػػػػر العظػػػػػػػػػػػػيـ.
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 فالكا
تاهم د/ إٌقان انزٌا ت ـ 

 مصز

 
 :ممخص القصة

تػػػدور أحػػػداث القصػػػة حػػػوؿ الفتػػػػاتيف 
)صػػػػػػػػفاء ، و )سػػػػػػػػميرة  ، تتعػػػػػػػػرض 
احػػػداىف إلػػػى العنػػػف البػػػدني الجسػػػيـ 
بينما تعاني الثانية مػف العنػف النفسػي 
والتيميش مف أسػرتيا المفككػة بطػالؽ 
الوالػػػػػديف، ا ب )عػػػػػدي  أب سػػػػػمطوي 

ارسػػػيا يعػػػاني مػػػف تنشػػػئة مغموطػػػة يم
بالتالي عمى أبنائو، تتجػو الفتيػات إلػى 
مخػػدر الفالكػػا ولكػػف تتػػدخل المؤسسػػة 
المدرسػػػػػػػية لتنقػػػػػػػذىما فػػػػػػػي المحظػػػػػػػة 

” عػػدي“المناسػػبة، وتنقػػذ بػػذلؾ الوالػػد 
ضػػػمنيا ، بعػػػدما تتضػػػ  ا سػػػباب التػػػي 

 .شكمت شخصيتو العنيفة
 :نبذة عف أىـ الشخصيات

صػػػػػػفاء   شػػػػػػابة مراىقػػػػػػة ذكيػػػػػػة و ))
يمػػػة الشػػػعر، تبػػػدو جميمػػػة، نحيفػػػة، طو 

عمييػػػػػػا مالمػػػػػػ  االسػػػػػػتكانة ، تميػػػػػػل 
لمصػػمت، تخفػػي معظػػـ وجييػػا بشػػعرىا 
عادة وعادة ما ترتدي سػترة ليػا رطػاء 
ترفعو عمى رأسيا، تعودت أف تكتب مػا 
تشػػعر بػػو فػػي شػػكل أشػػعار وخر شػػات 
وخػػػػػواطر، ليػػػػػا صػػػػػديقة وحيػػػػػدة ىػػػػػي 
)سػػميرة  التػػي تشػػعرىا دومػػا  بالحمايػػة 

لطالبػػػػػات إذا تنمػػػػػرت عمييػػػػػا احػػػػػدى ا
 ((بالمدرسة

ا ب/ عػػدي   قػػوي البنيػػاف، عنيػػف، ))
عصػػبي، لػػو صػػوت جيػػوري، أجػػش ، 

متعكر المزاج بشكل عاـ، ييتـ بمظيره 
جػدا  أكثػػر مػػف اىتمامػػو بمظيػػر زوجتػػو 
وأوالده، وال يسػػتطيع أحػػد الجمػػوس فػػي 
مكانػػػو أو لمػػػس أشػػػيائو كالموبايػػػل أو 
المفػػاتي  أو الوالعػػة أو عمبػػة السػػجائر 

طمػػػب مػػػف أحػػػدىـ أف يحضػػػرىا  إال إذا
لػػػػو، إذا دخػػػػل البيػػػػت صػػػػمت الجميػػػػع 
وأرمق التمفاز ، عػادة مػا يرمػي أطبػاؽ 
الطعػػػػاـ عمػػػػى ا رض إذا لػػػػـ يعجبػػػػو، 
وأسػػػػوأ ا وقػػػػات تكػػػػوف حػػػػيف تجتمػػػػع 
ا سػػػرة لتنػػػاوؿ وجبػػػػة مػػػا حيػػػث يبػػػػدأ 
الت نيب والتيكـ عمى كل أفرادىػا، يميػل 
اليػػػػػذاء أبنائػػػػػو إيػػػػػذاء  نفسػػػػػيا  و ػػػػػدنيا  

ادا  منػػو أنيػػا الطريقػػة المثمػػى فػػي اعتقػػ
التر يػػة والت ديػػب ، وىػػي الطريقػػة التػػي 
ر اه بيا والده في صغره، كما أنػو كثيػر 
المشػػػػاحنات فػػػػي العمػػػػل ويسػػػػفو دور 
زوجتػػػو والمػػػرأة عمومػػػا   ف والدتػػػو لػػػـ 
يكػػف ليػػا أي دور فػػي منػػع ايػػذاء أبيػػو 

 .((عنو
سػػػػميرة   صػػػػديقة صػػػػفاء وزميمتيػػػػا ))

فكؾ ا سري ، تعيش فتاة تعاني مف الت
حيػػػػػػاة متسػػػػػػيبة مػػػػػػف دوف رقابػػػػػػة وال 
توجيػػػػو، انفصػػػػل والػػػػدييا وتػػػػزوج كػػػػل 
منيمػػػا، تعػػػيش حياتيػػػا موزعػػػة عمػػػى 
بيػػػػػوت ا ب، وا ـ، والجػػػػػدة ، يحػػػػػاوؿ 
الجميػػػػػػػع تعويضػػػػػػػيا بالمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػذي 
يسػػاعدىا عمػػى شػػراء المخػػدر لميػػروب 
مػػف واقػػع أنيػػا شخصػػية ميممػػة وريػػر 

فاء محبوبة ، تشعر بالتعاطف تجاه ص
، وتميػػػػػػػل لحمايتيػػػػػػػا ، عنيفػػػػػػػة مػػػػػػػع 
زميالتيػػػػا وسػػػػيئة مػػػػع ا سػػػػاتذة فػػػػي 
الغالػػػب، ومتػػػ خرة دراسػػػيا ، تبػػػدو قويػػػة 
ظاىريا  لكنيا فػي الحقيقػة أكثػر تحطمػا  

 –شعرىا قصير  –وىشاشة مف صفاء 
 .((قوية بدنيا  

بمقطػة حيػة ” التتػر“تبدأ مقدمػة الفػيمـ 
مػػػف بيػػػت البطمػػػة صػػػفاء حيػػػث ترتكػػػز 

عصػػػفور قميػػػل الحركػػػة  الكػػػاميرا عمػػػى
عػػديـ الزقزقػػة داخػػل قفػػص فػػي شػػرفة 
بيت ، أثناء ذلػؾ يعػرض تصػاعديا  فػي 
منتصػػف الشاشػػة اسػػـ الفػػيمـ وا بطػػاؿ 
وقصػػػػػة وسػػػػػيناريو وحػػػػػوار وتصػػػػػوير 

… ومونتػػػاج وماكيػػػاج وانتػػػاج واخػػػػراج
 ال 

مالحظػػة: يراعػػى عنػػد تصػػوير لقطػػات 
ا ب أف تؤخػػػػذ مػػػػف زاويػػػػة منخفضػػػػة 

قػػا  ، وبػػالعكس حتػػى يبػػدو كبيػػرا  وعمال
فػػػػػي لقطػػػػػات ا بنػػػػػاء حتػػػػػى يظيػػػػػروا 
بالضػػعف والضػػ لة.. أمػػا عػػف المقطػػات 
التػػػػي تجمػػػػع صػػػػفاء وسػػػػميرة فتؤخػػػػذ 
لتظيرىما متساويتاف في الحالػة ، وفػي 
النيايػػػػة تؤخػػػػذ لقطػػػػات واسػػػػعة تضػػػػـ 
ا سػػرة كميػػا. وكػػذلؾ فػػي الفصػػل وفػػي 

 .الفسحة
 
 
 
 
 

وبعػػػػػد نيايػػػػػة التتػػػػػر تنتقػػػػػل الكػػػػػاميرا 
فتػػػػى/ ىػػػػو ا خ وىػػػػو بسالسػػػػة إلػػػػى 

يتسػػػػمل متمفتػػػػا ، ويسػػػػير بحػػػػذر عمػػػػى 
أطػػػراؼ أصػػػابعو ليفػػػت  بػػػاب القفػػػػص 
لمعصفور وقبل أف يفعل تداىمػو قبضػة 
والػػده الػػذي عػػاد مػػف عممػػو وفػػت  بػػاب 

 .البيت ودخل دوف أف يشعر بو أحد
ا ب: يمسػػػػػػؾ كتػػػػػػػف الفتػػػػػػى قػػػػػػػائال : 

 !..مازف 
الفتى ينظر لو برعب جمي ويزدرد ريقػو 

 ..دوف أف ينطق
ا ب: مػػاذا كنػػت سػػتفعل، ولمػػاذا تسػػير 

 متمفتا  كالمصوص ؟
 أنا… االبف: أأ

 ..ا ب: انطق
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االبػػف يضػػع سػػػاعديو متعاكسػػاف أمػػػاـ 
وجيػػػو مخافػػػة أف يصػػػفعو ا ب فجػػػ ة 

 :كما يفعل دوما  ويرد بصعوبة
كػػػػػػ كػػػػػػ كنػػػػػت سػػػػػ فت  بػػػػػاب القفػػػػػص 
لمعصفور كي يطير قميال  فػي الغرفػة يػا 

 ..أبي
طػػػػػػار مػػػػػػف الشػػػػػػرفة ا ب: ومػػػػػػاذا إذا 

وخسػػرناه، أتعػػرؼ كػػـ أنفقػػت مػػف مػػاؿ 
عمػػى اطعامػػو، وفػػي النيايػػة تػػ تي أنػػت 
وتفػػػت  لػػػو بػػػاب القفػػػص بكػػػل بسػػػاطة 

 !.. ليطير
االبف: لكنو ال ي كل منذ أيػاـ، وقػد كػف 
عػػػػػف الزقزقػػػػػة والحركػػػػػة، أشػػػػػعر أنػػػػػو 
سػػػيموت فػػػي قفصػػػو، ففكػػػرت أنػػػو لػػػو 
خرج ورفػرؼ بجناحيػو قمػيال  بعيػدا  عػف 

الحديدي الضػيق ر مػا ي ػدخل ىذا البيت 
ذلػػػؾ السػػػرور عمػػػى قمبػػػو، ويعػػػود كمػػػا 

 .كاف
ا ب: اسػػػػكت يػػػػا مجػػػػذوب، عصػػػػفور 
يشػػػعر بػػػالحزف، كيػػػف ستصػػػب  رجػػػال  
صمبا  وأنت تفكر بتمؾ السػخافة، اذىػب 

 .. واتركو
 ..االبف: ولكف

 ..ا ب: قمت لؾ اررب عف وجيي
ينطمػػػػق الفتػػػػى إلػػػػى ررفتػػػػو ليتحاشػػػػى 

 ..اح يركموتصاعد ثورة أبيو الذي ر 
لقطة سريعة عمى العصفور الػذي لػـ ))

يتغير حالو في القفص   عدي بصػوت 
 جيوري: أيف الغداء؟

 
ثػـ ينتقػػل الكػادر إلػػى البطمػة )صػػفاء  “

فػػي ررفتيػػا وىػػي تسػػتعد لمػػذىاب إلػػى 
 ”…المدرسة في صباح اليـو التالي

ت لمػػت صػػػفاء حػػيف المسػػػت مػػػف دوف 
قصػػد تمػػؾ الكدمػػة الزرقػػاء التػػي كانػػت 

وؿ جاىػػػدة إخفاءىػػػا أمػػػاـ المػػػرآة تحػػػا
بخصػػالت مػػف شػػعرىا الطويػػل الكثيػػف، 
لػػـ تشػػ  أف ترتػػدي نظػػارة سػػوداء مثممػػا 

فعمػػػػػػت فػػػػػػي المػػػػػػرة السػػػػػػابقة كػػػػػػي ال 
يطالبونيػػػػػػػا بخمعيػػػػػػػا فػػػػػػػي المدرسػػػػػػػة 
ويكتشػػػػػػفوف ا مػػػػػػر، أسػػػػػػدلت أكمػػػػػػاـ 
قميصػػػػيا عمػػػػى ذراعييػػػػا لتخفػػػػي أثػػػػر 
جمدات الحػزاـ، ورفعػت رطػاء الجاكيػت 

رتديػػو عمػػى رأسػػيا، الػػذي اعتػػادت أف ت
ثـ تناولت حقيبتيا وخرجػت مػف الغرفػة 
وقبػػػل أف تخػػػرج مػػػف البيػػػت ، تسػػػمرت 
فػػػػػي مكانيػػػػػا حػػػػػيف سػػػػػمعتو ينادييػػػػػا 

 :بصوتو الجيوري ا جش
 ..ا ب: صفاء

تسػػارعت ضػػر ات قمبيػػا، وراح صػػدرىا 
يرتفػػع ويػػنخفض كػػ ف قمبيػػا قػػد تحػػوؿ 
لفرس مرتعب، وقفت تراجػع فػي ذىنيػا 

ت فػػي السادسػػة مػػا فعمتػػو منػػذ اسػػتيقظ
صباحا  حتى اآلف ، تفكر ىػل فعمػت مػا 
يغضػػبو، ىػػل فتحػػت شػػباكا  أو أرمقػػت 
بابػػػػا ..؟ ىػػػػل كػػػػاف البػػػػاب أو الشػػػػباؾ 
مفتوحػػػػا  وأرمقتػػػػو بينمػػػػا كػػػػاف ال يػػػػزاؿ 

 !نائما ، ىل ىناؾ صوت تمفاز؟
مف الممكف اظيار تمػؾ ا فكػار أثنػاء ))

صمت البطمة في شكل لقطػات متتابعػة 
باؾ والتمفػػاز ك نيػػا سػػريعة لمبػػاب والشػػ

 ((نظرات صفاء
كاف عقميا يعمل بسرعة كبيرة في جػزء 
مف الثانية، ىي تعرؼ أنو يسػتطيع أف 
يجعل مف ا مور العادية أمورا  مغضػبة 
بالنسػػبة لػػو، خرجػػت ا ـ مػػف المطػػب  
وفػػي يػػدىا كػػوب الشػػاي الػػذي يشػػر و 
عػػدي قبػػل أف ينػػزؿ لعممػػو، وقفػػت بػػو 

ييديػػو  عمػػى مقر ػػة منيػػا تػػدعو هللا أف
فػػال يػػؤذي ابنتيػػا مػػرة أخػػرى أو يمنعيػػا 

 ..مف الذىاب إلى المدرسة
ا ـ رافعػػة عينييػػا لمسػػماء بتوسػػل: يػػا 

 ..رب يعدي ىذا النيار عمى خير
أمػا اخوتيػػا فمػػـ يجػػرؤ أحػػد مػػنيـ عمػػى 
الظيػػور حتػػى ال ينتقػػل سػػعير الغضػػب 

 .رير المنضب  إليو في أي لحظة

ػ. بدا صوتيا مرتعشا وىي تجيبو: نػػ. نػ
 !.. نػ .نعـ بابا

ا ب: موعد انتياء الدواـ ىو الثانيػة ، 
والطريػق مػػف المدرسػة إلػػى ىنػا يمكنػػؾ 

 ..دقائق 10أف تقطعيو في 
عمػػػػػػت نظػػػػػػرات التعجػػػػػػب وجػػػػػػو ا ـو 

 20فػػػػػالطريق يسػػػػػتغرؽ عمػػػػػى ا قػػػػػل 
دقيقػػة إذا قطعتػػو ابنتيػػا ركضػػا  ولػػيس 

 !..سيرا  عمى ا قداـ
ي حاولت شرح ذلؾ قائمة: ولكف يػا عػد

لػػػو أنيػػػا قطعػػػت ىػػػذا الطريػػػق ركضػػػا  
وليس سيرا  السػتغرؽ منيػا عمػى ا قػل 

 …عشروف دقيقة
ا ب: اسػػكتي أنػػِت، ثػػـ أكمػػل مسػػت نفا  
كالمػػو: ولسػػت  فػػي حاجػػة كػػي أخبػػرِؾ 
ماذا س فعل إف عممت  بعودتِؾ بعػد ىػذا 

 ..الموعد، مفيـو
 .صفاء: مػ . مػ. مفيـو

بعػػد انتيػػاء ا ب مػػف حديثػػو العنيػػف )
تػػو لقطػػة لصػػفاء وىػػي تقػػف خمػػف البن

قفػػػػص العصػػػػفور ك نيػػػػا حبيسػػػػة فػػػػي 
قفػػص العنػػف أو ك نيػػا فػػي سػػجف مثػػل 
العصفور الذي ال يممؾ مػف أمػر نفسػو 

 ( شيئا  
قطعػػػت صػػػفاء الطريػػػق إلػػػى مدرسػػػتيا 
ركضػػا   نيػػا كانػػػت قػػد تػػ خرت بالفعػػػل 
ولػػػػـ تسػػػػتطع أف تمفػػػػت والػػػػدىا لػػػػذلؾ 
تحاشيا  لنوبة رضػب جديػدة قػد تنتابػو 

حػػػدث بػػػا مس حػػػيف عػػػاد مػػػف مثممػػػا 
عممو ميتاجا  وصب جاـ رضبو عمييػا 
ضػػر ا ، وسػػبا ، وركػػال  بالقػػدـ بحجػػة أنػػو 
سمع صوت التمفاز مػف ررفتػو ، وذلػؾ 
قبػػػل أف يتػػػيقف أف الصػػػوت مػػػف بيػػػت 
الجيػػػراف ال مػػػف بيػػػتيـ، البػػػد أنػػػو قػػػد 
اشػػتبؾ مػػع زميػػل لػػو فػػي العمػػل وكانػػت 

 .ىي الضحية كالمعتاد
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حقػػػػػػة أثنػػػػػػاء صػػػػػػوت أنفاسػػػػػػيا المتال)
الػػركض، وكػػػادر واسػػع يظيػػػر الطريػػػق 

 ( طويال  جدا  أماميا
طرقػػت صػػفاء بػػاب فصػػميا وىػػي الىثػػة 
واسػػػت ذنت فػػػي الػػػدخوؿ ، فسػػػم  ليػػػا 
المعمػـ، دخمػت مط طػ ة الػرأس تحتضػف 
حقيبتيػػػػػػا ، ف فسػػػػػػحت ليػػػػػػا زميمتيػػػػػػا 

 :))سميرة   المكاف، وىي تس ليا
 !لماذا ت خرِت ..؟

 فتػػرد صػػفاء بصػػوت خفػػيض: سػػ حكي
 ..لِؾ بعد الدرس

يطػػػرؽ المعمػػػـ بقممػػػو فػػػوؽ المكتػػػب ))
وىو ينظر ليما لتصمتاف وتنتبياف لمػا 

 ((..يقوؿ
كاف ا ستاذ )رحػيـ  يشػرح درس اليػـو 
حوؿ قيمػة الحػوار والمناقشػة فػي بنػاء 

 : شخصية اانساف فيقوؿ
إف الحوار المتبادؿ بيف ا فراد يخمػق  “

جػػػػػوا  محبػػػػػذا  مػػػػػف التفػػػػػاىـ ويسػػػػػاعد 
عمى مواجية المواقػف الصػعبة  الشباب

فػي الحيػػاة مػػف خػػالؿ نقػػل خبػػرات ا ب 
وا ـ والمعمػػػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػػػييـ، فالبيئػػػػػػػػػػػات 
االجتماعيػة التػػي تسػػودىا روح التفػػاىـ 
والحػػػػوار وحريػػػػة التعبيػػػػر عػػػػف الػػػػذات 
ومكنوناتيػػػاو ىػػػي بيئػػػات آمنػػػة تعػػػزز 
الثقػػػة بػػػالنفس وتقضػػػي عمػػػى مشػػػاعر 

د  .” الخوؼ أو التردُّ
كػػػػػاميرا عمػػػػػى وأثنػػػػػاء ذلػػػػػؾ تتجػػػػػوؿ ال

الفتيػػػات المنتبيػػػات لشػػػرح المعمػػػـ فػػػي 
الفصػػػػل، وتمػػػػر بػػػػػب ء عمػػػػى وسػػػػػائل 
اايضػػػػػػاح والالفتػػػػػػات المعمقػػػػػػة عمػػػػػػى 
الحوائ ، الفتػة مكتػوب عمييػا )الخطػوة 
ا ولػػػػػى لمنجػػػػػاح تكمػػػػػف فػػػػػى رفضػػػػػؾ 

 .(االستسالـ لمظروؼ المحيطة
تسػػػػتقر الكػػػػاميرا عمػػػػى المعمػػػػـ الػػػػذي 
يالحػػػػػظ انشػػػػػغاؿ صػػػػػفاء فينادييػػػػػا وال 

و، كػػادت سػػميرة أف تنبييػػا لػػوال تسػػمع
أف المعمـ وضع اصػبعو أمػاـ فمػو آمػرا  

اياىا أال تفعل، فسػارعت واخفػت صػورة 
ليػػا مػػع شػػاب فػػي درج مكتبيػػا قبػػل أف 
يصػػل المعمػػـ ليمػػا، كانػػت صػػفاء أثنػػاء 
ذلػػػػػؾ رارقػػػػػة فػػػػػي أفكارىػػػػػا الخاصػػػػػة، 
تخر ش فػي دفترىػا كالمعتػاد حتػى أنيػا 
لػػػػـ تنتبػػػػو حػػػػيف توقػػػػف معمميػػػػا عػػػػف 

 شرحال
و وقف خمفيا مف دوف صوت ليرى مػا 
يشػغل صػفاء التػي مػا زالػت رارقػة فػػي 
عالميػػا الخػػاص عػػػف متابعػػة الػػػدرس، 
راح يقػػػرأ مػػػا تكتبػػػو مػػػف خر شػػػات فػػػي 

 … نياية دفتر الحصة
المعمػػـ يقػػػرأ وصػػػوتو الػػػداخمي يظيػػػر ))

 ((…لممشاىد
 ((عيف النمر))

 ‘..جسدي ممج  لغضبو
يسػة كما الغابػة ممجػ  النمػر، ولحػـ الفر 

 مسكف نابو ومخمبو
 يا سكاف العالـ الشرقي

تعممػػػػػػوا العػػػػػػد عمػػػػػػى تمػػػػػػؾ ا صػػػػػػابع 
 المطبوعة فوؽ خدي ا يسر

وتػػ رجحوا فػػوؽ أحبػػالي الصػػوتية التػػي 
 ال تجرؤ عمى الصراخ

سػػددوا الطابػػة لبؤ ػػؤ عينػػي كػػي ال أراه 
 .مرة أخرى وال أراكـ

اتركوني كي أضع رأسػي عمػى شراشػف 
 الوقت المستقطع

ة عمػػػػى سػػػػرير العػػػػالـ فػػػػي ف نػػػػا ممػػػػدد
 منطقة وسطى بيف الحياة والموت

أخشى مف عػيف النمػر التػي تظيػر لػي 
 في المحاؽ

ومف نابو ا زرؽ الذي يمزقنػي  جػزاء 
 ..تكره بعضيا البعض

المعمػػػـ يقػػػف أمػػػاـ صػػػفاء التػػػي تنتبػػػو 
أخيرا  لوجوده فتقػف فػي مكانيػا وتضػع 
يػػػػدىا عمػػػػى مػػػػا كتبػػػػت لتخفيػػػػو حػػػػيف 

 :يس ليا

ا ىذا الذي تكتبينو يا صػفاء، المعمـ: م
 ولماذا ال تنتبييف لمشرح ؟

صفاء: ال ش  أستاذ رحيـ ، أنػا آسػفة 
 جدا  

المعمـ: لقد تغيرِت كثيرا  ، أيف تمميػذتي 
صفاء الذكيػة المنتبيػة، التػي ال تتػ خر 

 عف حصصيا أبدا  
تنػػػزؿ دمػػػوع صػػػفاء وتقػػػوؿ بانكسػػػار: 

 .…أنا
الفتيػػات يتيامسػػف فيمػػا بيػػنيف عمييػػا، 
وتصػػػػػفيا احػػػػػداىف ب نيػػػػػا .. رريبػػػػػة 
ا طوار .. فينيرىا استاذ رحػيـ ويمتفػت 
لصػػػػفاء ويقػػػػوؿ بمطػػػػف : اسػػػػمعي يػػػػا 
ابنتػػي إذا كػػاف لػػديِؾ مشػػكمة وأردِت أف 

 ..تتحدثي ف نا موجود في أي وقت
تطػػرؽ صػػفاء برأسػػيا لػػألرض وتقػػوؿ: 

 شكرا  أستاذ رحيـ
مسػػػػػػػي وحػػػػػػػاولي أف المعمػػػػػػػـ: اآلف اج

 .تنتبيي لمشرح
 ..صفاء: حاضر

بػػػالطبع لػػػـ تكػػػف صػػػفاء تجػػػرؤ عمػػػى 
الشػػػكوى  حػػػد يسػػػتطيع التواصػػػل مػػػع 
والدىا  نيا تعرؼ أنو سوؼ يفتؾ بيػا 
إف عمػػػػـ أنيػػػػا تشػػػػتكيو  حػػػػد وحػػػػدىا 
سػػػميرة مػػػف تسػػػتطيع أف تػػػتكمـ معيػػػا 

 . بحرية
يعػود اسػتاذ رحػيـ لمشػرح يكػوف صػػوتو 

سػػػميرة  فػػػي الخمفيػػػة ويظيػػػر صػػػوت )
وىي تتحدث إلى )صفاء  بصػوت حتػى 

 :ال يسمعيا المعمـ قائمة
سػػػػػميرة: جمسػػػػػة التػػػػػو ي  الصػػػػػباحية 

 المعتادة ؟
صػػفاء بصػػوت يػػائس: نعػػـ، ثػػـ تنسػػى 

 وتحرؾ شعرىا فتظير الكدمة
سميرة بت ثر واض : ما ىػذا يػا صػفاء، 

 .ىل ضر ِؾ )الب عب ع  مرة أخرى 
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صفاء تعيد شعرىا كمػا كػاف لتػواري بػو 
دمػػة التػػي انكشػػفت وتقػػوؿ: اسػػكتي الك

 !يا سميرة.. المعمـ ينظر نحونا
سميرة: س سكت ولكف سػتحكي لػي كػل 

 .”الفسحة“ش  في 
 ..يتظاىراف باالنتباه لمشرح

مرت حصػص النصػف ا وؿ مػف اليػـو 
الدراسػػي عمػػى صػػفاء وىػػي ال تسػػتطيع 
التركيػػػز ، كػػػل مػػػا كػػػاف يشػػػغميا كيػػػف 
 يبدو شكميا أماـ الجميع، وكيف تخفػي
آثػػػػار ىػػػػذا العنػػػػف الوحشػػػػي الظػػػػاىر 
بعضو عمى مواقع مختمفػة مػف جسػدىا 

 .بخالؼ كثير منو كاف مستترا  
حيف لمحػت سػميرة تمػؾ ” الفسحة“في 

الفتاة التػي نعتػت صػفاء ب نيػا )رريبػة 
ا طػػػػػوار  توجيػػػػػت نحوىػػػػػا واسػػػػػقطت 
الغػػداء مػػف يػػدىا عمػػى ا رض، وقالػػت 
و ىػػػذا  ليػػػا ميػػػددة: ال رػػػداء لػػػِؾ اليػػػـو

ينعػػت صػديقتي ب نيػػا رريبػػة  جػزاء مػػف
 ..ا طوار

لػػـ تجػػرؤ الفتػػاة عمػػى الػػرد  نيػػا تعمػػـ 
مدى عنف سميرة وقدرتيا عمػى سػحق 

 .كل مف تقف أماميا مف الفتيات
صػػفاء: لمػػاذا فعمػػِت ذلػػؾ يػػا سػػميرة أنػػا 
أخشػى أف تشػتكينا إلػى المػديرة فترسػػل 
اسػػتدعاء   وليػػاء أمورنػػا ونزيػػد الطػػيف 

 !..بمة
عػػػل ذلػػػؾ وأعػػػدؾ أف سػػػميرة: دعييػػػا تف

أكسر ساقيا في اليػـو التػالي، ثػـ لمػف 
سترسػػل المػػديرة االسػػتدعاء لوالػػدي أـ 
 مػػػي أـ لجػػػدتي المريضػػػة والمالزمػػػة 
لمفراش التػي أعػيش فػي بيتيػا، ال أحػد 
سيحضػر أو ييػػتـ  مػػري ، فكػػل منيمػػا 
مشغوؿ ببيتػو الجديػد وأوالده، أنػا ريػر 
موجػػودة وال مرئيػػة بالنسػػبة لمجميػػع، ال 

ذكرىـ بي سوى المصػروفات الشػيرية ي
 .()تقوؿ حديثيا بسخرية مؤلمة

صػػػفاء: ولكػػػف مػػػاذا عنػػػي يػػػا سػػػميرة، 
مػػاذا لػػو أرسػػموا اسػػتدعاء  بػػي، ف نػػت 

 !..تعرفيف ردود فعمو
تتفحص سميرة ب صػابعيا الكدمػة عمػى 
وجو صفاء التػي تتوجػع، و تبتعػد عػف 
يد صديقتيا وتسدؿ شعرىا عمى نصػف 

ؿ بانكسػػػػار: وجييػػػػا مػػػػف جديػػػػد وتقػػػػو
الحمػػد أ أف شػػعري قػػد نمػػا واسػػتطاؿ 
أخيػػرا  بعػػدما حمقػػو أبػػي مػػف جػػذوره فػػي 
االجػػػازة الصػػػيفية  ننػػػي قبمػػػت اضػػػافة 
ابف عمػي عمػى حسػابي الشخصػي فػي 
الفيسػػػػبوؾ، ىكػػػػذا أسػػػػتطيع أف أخفػػػػي 

 .كدمات وجيي وراءه
سػػميرة: عجبػػا   مػػرِؾ يػػا صػػفاء مازلػػِت 
تقػػػوليف أبػػػي ، قػػػولي البعبػػػع ، بػػػوجي 

ف ، أنػػػػػا ال أعػػػػػرؼ كيػػػػػف ليػػػػػؤالء مػػػػػا
 ..الرجاؿ أف يكونوا آباء  

لكػػػف أتعممػػػيف يػػػا صػػػفاء ر مػػػا تكػػػونيف 
أكثر حظا  مني، فمكـ تمنيت أف أعػيش 
ف كنػػػت  وسػػػ  أسػػػرة ك سػػػرتؾ حتػػػى وا 
سػػ عاني مػػف الضػػرب والتنكيػػل مثمػػؾو 
فعمػػػػى ا قػػػػل س شػػػػعر بػػػػ ني موجػػػػودة 
ومرئيػػػة بػػػػدال  مػػػػف شػػػػيوري بالتجاىػػػػل 

 .والضياع
يف ىذا  ف يػدؾ فػي المػاء صفاء: تقول

 ..كما يقولوف يا صديقتي
سػػميرة: أتعػػرفيف أحيانػػا  أتػػرؾ )سػػامر  
صػػػػػػػػديقي يضػػػػػػػػر ني إذا رضػػػػػػػػب وال 

 .أعترض  شعر بيذا الوجود
صػػػػفاء: إف الضػػػػرب ييشػػػػـ الكرامػػػػة، 
ويمػػػػزؽ الػػػػروح يػػػػا سػػػػميرة، ويحولػػػػؾ 
اايػػػػذاء أيضػػػػا  فػػػػي النيايػػػػة لطيػػػػف ال 

 .يررب في الحياة
ـ صػػديقتيا تيػػز سػػميرة تفكػػر فػػي كػػال

رأسػػيا ك مػػػا تفكػػر فػػػي كػػالـ صػػػديقتيا 
 .وتقوؿ: صحي ، لكنني وجدت الحل

صػػفاء بانتبػػاه: الحػػل، أحقػػا  مػػا تقػػوليف 
 يا سميرة..؟

 ..سميرة: نعـ
 !صفاء بميفة: وما ىو ..؟

سػحبتيا سػميرة مػف يػدىا واتجيػت بيػا 
إلػى حّمػاـ الطالبػات، بعػدما ت كػدت مػف 
خمػػػػوه دلفػػػػت مػػػػع صػػػػديقتيا وأرمقػػػػت 

 .عمييما الباب
صػػفاء متعجبػػة: مػػا ىػػذا، ومػػاذا نفعػػل 

 !ىنا في حماـ واحد..؟
سميرة بصوت خافت: ىششػش.. أريػِؾ 

 الحل
ثػػـ أخرجػػت شػػيئا  مػػف جيػػب خفػػي فػػي 
تنورتيػػػػػا رفعتػػػػػو  عمػػػػػى ونظػػػػػرت لػػػػػو 
بانبيػػػار شػػػديد، وقالػػػت : ىػػػاىو الحػػػل 
السػحري، إنػو )الفالكػا  تقوليػا بطريقػػة 

 .مسرحية
ديف نفسػؾ فػي سميرة: قميل منو وسػتج

عػػالـ آخػػر ال يوجػػد فيػػو أشػػخاص مثػػل 
أبيػػؾ ومثػػل أبػػي وأمػػي، سػػتغادريف ىػػذا 
الكوكػػػػػػب الكئيػػػػػػب، حيػػػػػػث ال تكػػػػػػونيف 
ضػػػػػػػعيفة وال مغموبػػػػػػػة عمػػػػػػػى أمػػػػػػػرِؾ، 

 وستشعريف بقوة ال مثيل ليا،
صػػػػفاء تسػػػػرح بنظرىػػػػا  عمػػػػى ك نيػػػػا 

 تتخيل ا مر،
سػػميرة: إنيػػا رحمػػة مجانيػػة أىػػدييا لػػِؾ 

كنػت قػد أحضػرت يا صديقتي الحبيبػة، 
ذلػؾ الحػل السػحري لنفسػي ولكػف يبػػدو 

 .أنِؾ اليـو أوَلى بو مني
 .. صفاء بوجل: لػ.. لػػ .. لكف

 . سميرة: ال تتردديو الوقت قصير
صػػػػػفاء ك نيػػػػػا تحػػػػػدث نفسػػػػػيا: مػػػػػاذا 
س خسػػػػػر مػػػػػف ىػػػػػذه التجر ػػػػػة أنػػػػػا ال 
أسػػػػتطيع تحمػػػػل ا لػػػػـ النفسػػػػي الػػػػذي 
أشػػػعر بػػػو وال أطيػػػق الحيػػػاة، أريػػػد أف 

 أف أريب عف الواقع، ىاتػو يػا أموت ال
 .سميرة

تناولػػػػػػت صػػػػػػفاء المخػػػػػػدر مػػػػػػف يػػػػػػد 
صػػديقتيا، ولكنيػػا لػػـ تشػػعر بػػ ي تغيػػر 
فوريو فمـ تمِق لألمر بػاال  حتػى سػمعتا 
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صػػػوت الجػػػرس وعادتػػػا إلػػػى فصػػػميما 
الدراسػػي، كػػاف قػػد مضػػى عمػػى تنػػاوؿ 
صفاء ذلؾ المخػدر نحػو ثمػث السػاعة، 
وسػػػػرعاف مػػػػا بػػػػدأت تتعػػػػرؽ، وترتفػػػػع 

ا، وتتسػػػػارع ضػػػػر ات قمبيػػػػا ، حرارتيػػػػ
نظػػرت لصػػديقاتيا فػػنذا بيػػا تػػراىف قػػد 
ذا بػػػػػػالمعمـ  تحػػػػػػولف لقطػػػػػػ  تمػػػػػػوء، وا 
يتحػػػػػػػوؿ  سػػػػػػػد ال ينقطػػػػػػػع زئيػػػػػػػره ، 
الحشػػرات تزحػػػف عمػػى حػػػوائ  الحجػػػرة 
الدراسػػػػػػية، والثعػػػػػػابيف تسػػػػػػعى عمػػػػػػى 
ا رض، )الصػػػػػػػورة ميػػػػػػػزوزة تقتػػػػػػػرب 

 .(وتبتعد مف المشاىد
قفزت صفاء فوؽ درجيا و ػدأت تصػرخ 

سد أذنييػا بيػدييا ، حالػة مػف اليػرج وت
سػػادت الحجػػرة الدراسػػية والطالبػػات مػػا 
بيف ضحؾ وصػراخ يشػيروف نحوىػا أو 
يركضػػػوف نحػػػػو البػػػػاب، خاصػػػػة حػػػػيف 
قفػػػزت صػػػفاء عمػػػى بعضػػػيف وانقضػػػت 
عمػػػػػػػى معمميػػػػػػػا، بصػػػػػػػعوبة شػػػػػػػديدة 
اسػػتطاعوا االمسػػاؾ بيػػا ووضػػعيا فػػي 
ررفػػة منفصػػمة ، كانػػت صػػفاء تحػػػدث 

اسي وا شػياء ، ضجة كبيرة وتقمب الكر 
حيف دخمت عندىا الزائرة الصحية التػي 
اسػػتدعوىا ، وعنػػدما خرجػػت كػػاف والػػد 
صفاء ووالدتيا قد حضػرا بالفعػل لغرفػة 

 .المديرة
ا ب: اتركػػػػوني أذىػػػػب ليػػػػا، دعػػػػػوني 
أؤدبيػػا، ثػػـ انػػدفع لغرفػػة الفتػػاة، وحػػيف 
رآىا تسمر في مكانو، كانت صفاء فػي 
حالػػػػػة يرثػػػػػى ليػػػػػا ميوشػػػػػة الشػػػػػعر، 

صػػػيا الممػػػزؽ قػػػد أظيػػػر ضػػػر ات وقمي
حػػزاـ أبييػػا التػػي كانػػت تخفييػػا، تحفػػر 
فػػي الحػػائ  ب ظافرىػػا، لمػػا رأتػػو أماميػػا 
انقضػػت عميػػو ثػػـ بػػدأت تخمػػش وجػػو 
أبييػػػػا وتضػػػػرب صػػػػدره وىػػػػي تصػػػػرخ، 
بصػػػػػعوبة خمصػػػػػوه مػػػػػف بػػػػػيف يػػػػػدييا 
وحقنتيػػػػػػا الزائػػػػػػرة بميػػػػػػدئ وتركتيػػػػػػػا 

 .لتستري 

أمػػا ))عػػدي   فقػػد تجمػػدت افكػػاره وىػػو 
يفيػػػـ مػػػا حػػػدث منػػػذ قميػػػل  يحػػػاوؿ أف

دوف جدوى حتى نادتػو مػديرة المدرسػة 
 :قائمة

مػػف الواضػػ  يػػا أسػػتاذ عػػدي أف ابنتػػؾ 
صػػفاء قػػد تعرضػػت لعنػػف أسػػري شػػديد 
عمػػػى يػػػديؾ، وىػػػػذا مػػػا أدى بيػػػا إلػػػػى 
تنػػػػاوؿ مخػػػػدر )الفالكػػػػا  المػػػػدمر كمػػػػا 

 . أخبرتنا صديقتيا المقر ة سميرة
 !..ا ب بذىوؿ: مخدر.. فالكا

االجتماعيػػػػة والنفسػػػػية: االختصاصػػػػية 
كنػػا سػػنقـو باسػػتدعائؾ اليػػـو عمػػى أي 
حػػػػػاؿ بعػػػػػدما أبمغنػػػػػا مػػػػػدرس الفصػػػػػل 
ا سػػػتاذ رحػػػيـ عػػػف حالػػػة ابنتػػػؾ وعػػػف 

 .الكدمة الزرقاء بوجييا
عػػػػػدي يشػػػػػي  بوجيػػػػػو راضػػػػػبا ، وا ـ 

 .. تنظر لو بادانة
عدي: وىل ت ديػب ا ب وتر يتػو البنتػو 
فػػػػػػي ىػػػػػػذه ا يػػػػػػاـ يجعميػػػػػػا تتنػػػػػػاوؿ 

 !..المخدرات
المػػػديرة: إف الضػػػػرب واايػػػذاء البػػػػدني 
لػػػػػػيس بػػػػػػدواء  ي داء سػػػػػػيد عػػػػػػديو 
ورالبيػػػػػا  مػػػػػا يػػػػػ تي بنتػػػػػائج عكسػػػػػية 

 .وكارثية
االختصاصػػػية: ال تتعجػػػب سػػػيد عػػػدي 
فػػالعنف ا سػػػري والعالقػػات المسػػػيئة ، 
والضػػػػرب والركػػػػل، والػػػػدفع والصػػػػفع ، 
السػػػػػػػحل وحالقػػػػػػػة الشػػػػػػػعر واخبػػػػػػػارؾ 
المسػػػتمر البنتػػػؾ ب نيػػػا تسػػػتحق ىػػػذا 

سػػػموؾ المػػػػؤذي ، مػػػػف أىػػػػـ الػػػػدوافع ال
لتعػػػػاطي الشػػػػباب المخػػػػدرات ب نواعيػػػػا 
المختمفػػػػػػػة التػػػػػػػي تسػػػػػػػتطيع سػػػػػػػحب 
الشػػخص مػػف العػػالـ الػػذي يعػػيش فيػػو 
ووضػػعو فػػي عػػالـ آخػػر انفصػػالي ممػػ  

 .باليالوس والضالالت
 !..عدي متعجبا  مف معموماتيا

 ..المديرة: لقد أخبرتنا سميرة بكل ش 

 االختصاصػػػػػػػية مسػػػػػػػت نفة: و تكمػػػػػػػف
خطػػػورة المخػػػدرات فػػػي أنيػػػا ال تعطػػػي 
الشػػػػعور بالنشػػػػوة فقػػػػ  لكنيػػػػا تعطػػػػي 
أيضػػػا احساسػػػا  كاذبػػػا  لممتعػػػاطي بػػػ ف 
لديو قدرات خارقة ، فيتحػوؿ فػي خػالؿ 
لحظػػػات مػػػف التعػػػاطي إلػػػى مػػػا يشػػػبو 
بالشخصيات المرعبة في ا فالـ ، مثػل 
الزومبػػػي ومصػػػاص الػػػدماء، وىػػػذا مػػػا 
كانػػػػت تحتػػػػاج إليػػػػو ابنتػػػػؾ، الشػػػػعور 

قوة بدال  مف شعورىا الدائـ بالضػعف بال
 .واالنكسار وقمة الحيمة

الزائػػػرة الصػػػحية تمػػػتق  طػػػرؼ الحػػػديث 
منيا لتقوؿ: مخػدر الفالكػا، ىػو مخػدر 
صػػػػناعي زىيػػػػد الػػػػثمف ، يصػػػػيب مػػػػف 
يتعاطونػػػو باادمػػػاف بعػػػد ثػػػالث مػػػػرات 
متتالية فق  ، والحمػد أ أف صػفاء لػـ 

 . تتناولو إال مرة واحدة
بحرقػة وىػي تسػمع مػا  كانت ا ـ تبكي

يقولػػوف ثػػـ راحػػت تقػػوؿ لزوجيػػا: أنػػت 
السػػػػػبب فػػػػػي ضػػػػػياع ابنتػػػػػي، لطالمػػػػػا 
احتممت تمػؾ المسػكينة إيػذائؾ ليػا مػف 

… دوف ذنػػب، ال سػػامحؾ هللا يػػا ع ػػَدي
 ..ال سامحؾ هللا

االختصاصػػية: ولكػػف الػػوزر ال يقتصػػر 
عمػػى ا سػػتاذ عػػدي وحػػده يػػا سػػيدتيو 
فوقوفػػؾ مػػف تصػػرفات زوجػػؾ المؤذيػػة 

وقػػف المتفػػرج دوف محاولتػػؾ التػػدخل م
بايجابيػػة لضػػب  ىػػذه التصػػرفات سػػاعد 
فػػػػػػي تماديػػػػػػو وفػػػػػػي شػػػػػػعور ا بنػػػػػػاء 

 .باالستسالـ مثمؾ لإليذاء
مػػديرة المدرسػػة: مػػف واجبػػي الػػوظيفي 
أف أحػػػػرر محضػػػػرا  بالواقعػػػػة ، لكننػػػػي 
س سػػػتجيب لمجانػػػب اانسػػػاني وأكتفػػػي 
بالحصػػػػوؿ منػػػػؾ عمػػػػى تعيػػػػد كتػػػػػابي 

ف المشػيف وتمػؾ بالتوقف عف ىذا العنػ
التصػػرفات ريػػػر المسػػػئولة حتػػػى أوفػػػر 
لطػػػػػالبتي صػػػػػفاء جػػػػػوا  مالئمػػػػػا  لبػػػػػدء 
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برنامج عالجي العادة الت ىيػل النفسػي 
 .والسموكي، ليا ولزميمتيا سميرة أيضا  

ذا بمغني أثناء ذلؾ حدوث أي تجػاوز  وا 
سػػػػػػػ كوف مضػػػػػػػطرة لالتصػػػػػػػاؿ ب حػػػػػػػد 
الخطػػػػو، الوطنيػػػػة السػػػػاخنة الخاصػػػػة 

ابعػػػػة ابنتػػػػؾ مػػػػف بػػػػالعنف المنزلػػػػي لمت
حػػيف آلخػػر فػػي بيتيػػا. أرجػػو أف يكػػوف 

 .ذلؾ واضحا  لؾ سيد عدي
 ..عدي يوقع التعيد دوف أف ينطق

فػػي المنػػزؿ يجمػػس عػػدي عمػػى كرسػػيو 
وحيػػدا  فػػي ررفتػػو ويضػػع عمػػى سػػاقيو 
آلة العود التي كػاف يخفييػا فػي دوالبػو 
يزيػػػػل رطػػػػاءه ويحػػػػاوؿ العػػػػزؼ عميػػػػو 
فيفشل، يػدخف السػجائر ويفكػر بعمػق، 
يتذكر وجو صفاء وحالتيا التػي وجػدىا 
عمييػػػا فػػػي المدرسػػػة، فيسػػػرح بخيالػػػو 

 ..لمماضي حيف كاف طفال  صغيرا  
 ( فالش باؾ أبيض * اسود)

عدي الصغير مر و، عمى كرسي وأبػوه 
يضػػػر و بالعصػػػا ، لقطػػػة أخػػػرى  بيػػػو 
وىػػو يدفعػػو بعنػػػف أو يمسػػؾ بمنكبيػػػو 

 …وييزه بعنف ويركمو
ا يريػػد يمسػػ  عػػدي وجيػػو بيديػػو ك نمػػ

محو ىذه الذكريات ا ليمػة، يقػف أمػاـ 
المرآة ليرى نفسو وقد تحػوؿ إلػى شػكل 

 .. أبيو فيكسرىا
 

يطػػرؽ عػػدي بػػاب ررفػػة صػػفاء بيػػدوء 
ثػػـ يػػدخل، لمػػا رأتػػو حاولػػت أف تتحامػػل 
عمػػػى نفسػػػيا لتقػػػـو مػػػف مكانيػػػا لكنػػػو 
وضػػػع يػػػده عمػػػى كتفيػػػا برفػػػق كػػػي ال 

 ..تفعل
 ..عدي: كيف حالؾ اليـو يا ابنتي

 ..اء: ال  حمد أصف
 ..عدي: أريد أف أحكي لِؾ حكاية

تتسع عيني صػفاء حػيف تسػمع والػدىا 
 ..يقوؿ ذلؾ

عػػدي يكمػػل: حكايػػة طفػػل صػػغير كػػاف 
يحػػػػػب الموسػػػػػيقى، لكػػػػػف والػػػػػده كػػػػػاف 
يضػػر و حػػد التعػػذيب حػػيف يػػراه يعػػزؼ 
عمى أي آلة موسيقية وحيف يبكي مػف 
ا لـ كاف يمنعػو مػف البكػاء ويقػوؿ لػو 

ى والبكػػػػاء لمفتيػػػػات فقػػػػ  أف الموسػػػػيق
وأنػػػػو لػػػػف يكػػػػوف رجػػػػال  إال إذا تحمػػػػل 
ا ذى وتػػػػرؾ مػػػػا يحػػػػب ونفػػػػذ ا وامػػػػر 
الكبػػػػار أصػػػػحاب الخبػػػػرة، وىكػػػػذا كبػػػػر 
الطفل وىػو يظػف أف القسػوة ىػي الحػل 
، فراح ير ي أبنائو بنفس الطريقة التي 
تر ى عمييا ولكف كانت لػو ابنػة جميمػة 
وذكية ورقيقػة تحػب الشػعر لػـ تسػتطع 

حتمػػػل كػػػل ىػػػذه القسػػػوة ، وكػػػادت أف ت
تضيع مف يده ، ولكنو لـ يكػف ليحتمػل 
ضػػياعيا  نػػو يحبيػػا وكػػاف يظػػف أنػػو 
بقسوتو يحافظ عمييا ، فمـ يخبرىػا فػي 
أي يـو ب نػو يحبيػا حتػى كػادت تضػيع 
منػػو، فشػػػعر بخطئػػػو وب نػػو نػػػادـ أشػػػد 

 .الندـ ، أتفيميف كالمي يا ابنتي
 ..صفاء: نعـ يا أبي أفيـ

أحضػػػػانو ويبكيػػػػاف كػػػػ ف  ي خػػػػذىا بػػػػيف
 .. دموعيما قد طيرت قمبييما

بعػػد ذلػػؾ تغيػػرت معاممػػة عػػدي  بنائػػو 
ولزوجتػػػػػو، فصػػػػػاروا يضػػػػػحكوف عمػػػػػى 
المائػػػػػدة ويشػػػػػاىدوف التمفػػػػػاز معػػػػػا  ، 
ويقػػدـ عػػدي اليػػدايا البنتػػو )فسػػاتيف، 
دفػػػػػاتر جميمػػػػػة وأقػػػػػالـ لتكتػػػػػب فييػػػػػا 
القصػػػائد  التػػػػي صػػػػار يسػػػػمعيا وىػػػػي 

عائمػػػة  تقرأىػػػا عميػػػو ، أصػػػبحوا بحػػػق
 …سعيدة

 .. مشيد النياية
عمػػػى قفػػػص العصػػػفور السػػػعيد الػػػذي 
 يتحرؾ بنشا، ويغرد في قفص مفتػوح

.. 
….تػػػػػػػػػػػػػػػـ بحمػػػػػػػػػػػػػػػد هللا وفضػػػػػػػػػػػػػػػمو



 جريدة الفكر الحر 
 

فكر الحر جريدة ال  22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  إثساْيى جًبل يكزت سيهيٍ

 

 

  

 

       
 سيميف

 .صديقتي، مساء الخير
ا أننػػػي سػػػ توقف  أخبرتػػػؾ مسػػػبق 
ا، ولكنني  ال عف الكتابِة إليِؾ أبد 

 .أستطيع ىذا
مف الغناء أسػتقي روحػي، أطيػر 
الػػي حيػػث قصػػر عظػػيـ المنشػػ ، 
بيػػػػي الصػػػػورة، عظػػػػيـ الشػػػػ ف، 
تتجاوز أعمدتو السحب العاليػة، 
وتتعمػػػػػق قاعدتػػػػػو فػػػػػي اليػػػػػواء 
الطمػػػق، فػػػي الغنػػػاء أكػػػوف حػػػر ا 
كطيػػػػر يكتشػػػػف قػػػػوة جناحيػػػػو، 
وعنفوانػػػو، فػػػي الغنػػػاء ي سػػػرني 

 .الحنيف

ا فػػور أف يبػػ دأ أعػػود إليػػِؾ ضػػعيف 
الممحػف عزفػػو الشػػجي، أراِؾ فػػي 
السماء تتشػكميف، عمػي السػحب 
ر مػػػا، مػػػف نػػػور القمػػػر، أو مػػػف 
دعػػائي ال فػػرؽ، تتشػػكميف حتػػي 
تصبحيف حقيقة أستطيع إدراكيػا 
بحواسػػػي كميػػػا، َأمػػػد  اليػػػد إليػػػِؾ 
لتنفجػػػػر ا لحػػػػاف بػػػػرقص بيننػػػػا 
يعيػػػػد تشػػػػكيل الحيػػػػاة، يمنحنػػػػي 
نضػػػرة مػػػف طػػػيف حقمنػػػا الريفػػػي 

، ويغمرني بنشوة الذي نش ت بو
 .مف جماؿ يدي أمي

فػػػور أف يبػػػدأ المحػػػف أنسػػػي مػػػا 
بيننػػػػػا مػػػػػف مسػػػػػافات وأكػػػػػواف، 
فػػػػػ حمق نحػػػػػو فضػػػػػاء السػػػػػماء 
 صػػػمؾ قبػػػل أف ينتيػػػي المحػػػف، 

 .وأموت
أعػػػػػود إليػػػػػِؾ متناسػػػػػي ا شػػػػػجارنا 
بػػا مس، اختالفاتنػػا، رؤانػػا التػػي 

 .اختمطت حين ا وتباعدت
 .أعود إليِؾ ررما عني. فعذر ا

 مس فتػػػاة رايػػػة فػػػي قابمػػػت بػػػا
الجمػػػاؿ رقيقػػػة، قالػػػت لػػػي أننػػػي 
ليا اكتماؿ ما تحمـ بو، كاف ىذا 
بعػػػػػد نقػػػػػاش طػػػػػاؿ بيننػػػػػا عػػػػػف 
الشػػػعر، والجمػػػاؿ الػػػذي خمفتػػػو 

 .ا جياؿ السابقة لنا
سػػػػػػردت ليػػػػػػا حكايػػػػػػات عػػػػػػدة، 
معظميػػػػا ال حقيقػػػػة لػػػػو اال فػػػػي 
خيػػػالي أنػػػا فقػػػ . ال أظػػػف أنيػػػا 
كانػػػػػػػت مختمفػػػػػػػة كثيػػػػػػػر ا عػػػػػػػف 

تسػػػػممت لمػػػػا سػػػػابقييا، فقػػػػد اس

قصصتو ونسػجت حولػو ا حػالـ 
وا مػػاني، كػػاف ىػػذا كمػػو قبػػل أف 
يبدأ المحف الميمي المعتاد، كانػت 
موسػيقي قديمػػة لعػػازؼ إيطػػالي، 
أخذني منيا وزرعني ب رضؾ بال 
حوٍؿ منػي وال قػوة. صػرخت فيػو 
أنػػؾ رحمػػِت بػػال أمػػل فػػي الرجػػوع 
إلػػػي شخصػػػي التافػػػو، ف جػػػابني 

 ىػػػػذا قػػػػدرؾ أييػػػػا“بحػػػػزـٍ وقػػػػوة 
الغبػػػػػي، قػػػػػدرؾ أف تغػػػػػرؽ فػػػػػي 

 ”عشقيا حتي تموت
ولـ تفم  توسػالتي إليػو كعػادتي 
فرجعت صوبؾ فقػ ، ال أمػل لػي 

 .اال أف أموت ىنا
فيل تسمحيف لي؟
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 11الجديد حوؿ كوفيد 
 نب  بالنيايةتجارب عالجية ت

مػػع ااعػػالف عػػف سػػالالت جديػػدة مػػف 
بالينػػػػػػد وخػػػػػػروج النظػػػػػػاـ  11كوفيػػػػػػد 

الصػػػحي الينػػػدي عػػػف السػػػيطرة حيػػػث 
سػػػجمت الينػػػد وفػػػاة كػػػل ار عػػػة دقػػػائق 
بػػػػػػدليي وسػػػػػػ  خشػػػػػػية مػػػػػػف امتػػػػػػداد 
 .االصابات بيذه السالالت خارج اليند

السػػػػػػالالتاف الينػػػػػػديتاف الجديػػػػػػدتاف : 
 B.1.617 السػاللة الينديػة ا ولػى

 التػػػي تحتػػػوي عمػػػى طفػػػرة مزدوجػػػةو 
E484Q و L452R  ممػػا يزيػػد

 .المخاوؼ مف زيادة انتشار العدوى 
 السػػػػػػػػاللة الينديػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة

B.1.618 ذات طفػػػػرات ثالثيػػػػة ويزيػػػػد
عمػػى اليػػروب  E484K فييػػا قػػدرة

المناعي بما يعني القدرة عمػى اليػروب 
مػػف ا جسػػاـ المضػػادة وبالتػػالي ييػػدد 

ويزيػد  11مناعة المتعػافيف مػف كوفيػد 
مػػػف رقعػػػة ااصػػػابات عمػػػى نحػػػو ريػػػر 

 . مسبوؽ 
بعد ىذه التحػورات الجديػدة عػاد الجػدؿ 
مػػف جديػػد حػػوؿ قػػدرة المقاحػػات الحاليػػة 
والتػػػػي تظيػػػػر يومػػػػا بعػػػػد يػػػػـو عمػػػػى 
التصػػػػدي ليػػػػذه الطفػػػػرات والتػػػػي مػػػػف 

الواضػػػ  أنيػػػا إلػػػى مػػػاال نيايػػػة وىػػػي 
مسػػػ لة طبيعيػػػة فػػػي عػػػالـ الفيروسػػػات 

ؿ ىػل التعجيػل وتحدياتو لػذا بػات السػؤا
بػػدواء حاسػػـ مػػف شػػ نو أف يضػػع حػػدا 

 . !ليذه الجائحة المستمرة؟
دواء تجريبػػي مػػف إنتػػاج شػػركة فػػايزر 
يحػػػػي ا مػػػػل مػػػػف جديػػػػد فػػػػي إمكانيػػػػة 
السػػػيطرة عمػػػى الفيػػػروس عبػػػر الخيػػػار 

ىذا الػدواء لػيس بجديػد فقػد … الدوائي
تػػػـ تطػػػويره فػػػي السػػػابق وتحديػػػد عػػػاـ 

ب إبػػاف تفشػػي متالزمػػة االلتيػػا 2003
الرئػػػػوي الحػػػػػاد )سػػػػػارس  ويسػػػػػتيدؼ 

 3CLالػػػػػدواء انػػػػػزيـ البروتيػػػػػاز 
protease  ولمتشػػػابو الكبيػػػر بػػػيف

سػػػػارس وكوفيػػػػد فقػػػػد بػػػػدأت التجػػػػارب 
عميػػػػو فػػػػي حقبػػػػة الػػػػرئيس ا مريكػػػػي 
السػػػػابق دونالػػػػد ترامػػػػب والػػػػذي بشػػػػر 
بنتائجػػػػو الواعػػػػدة فػػػػي عػػػػالج كوفيػػػػد 
وحاليػػػا اجتػػػاز الػػػدواء الواعػػػد المرحمػػػة 

يوانػػػػػات و ػػػػػدأت المختبريػػػػػة عمػػػػػى الح
تجار ػػو فػػي المرحمػػة السػػريرية ا ولػػى 
عمػػػى المتطػػػوعيف وسػػػ  تفػػػاؤؿ كبيػػػر 
خاصػػػػػػة وأف فكػػػػػػرة اسػػػػػػتيداؼ انػػػػػػزيـ 
البروتيػػاز تسػػتخدـ فػػي عػػالج فيػػروس 
نقػػػػػػص المناعػػػػػػة المكتسػػػػػػبة )إيػػػػػػدز  
لتياب الكبدي الوبائي )سي  وحققػت  وا 
نتػػػائج مثمػػػرة وقػػػد تسػػػفر النتػػػائج عػػػف 

لجمع بينػو استخداـ العقار منفردا أو بػا
و ػػػػػيف مضػػػػػاد الفيروسػػػػػات ريتونػػػػػافير 

 . والذي ينتمي لنفس العائمة
وحتى نفيـ الفكػرة عػف كثػب فالبػد وأف 
نتطػػػػرؽ إلػػػػى دورة حيػػػػاة الفيروسػػػػات 

 . بشكل عاـ
 

تعػػػػػػػد دورة حيػػػػػػػاة الفيروسػػػػػػػات مػػػػػػػف 
المباحث الشيقة وفييا يرتب  الفيػروس 
بسػػػػػط  الخميػػػػػة ثػػػػػـ يػػػػػدلف بػػػػػداخميا 

 يػػة )الرنػػاوتنطمػػق منػػو مادتػػو الوراث

RNA)  وحتى يتسنى لمفيروس التكاثر
فالبػػػد مػػػف تحػػػوؿ مادتػػػو الوراثيػػػة مػػػف 

حتػى تنػدمج  (DNA) الرنػا إلػى الػدنا
مادتػػػو الوراثيػػػة بالمػػػادة الوراثيػػػة لنػػػواة 
الخمية المصابة ويحوؿ الخمية لمصػنع 
لتكػػػػػاثره وىنػػػػػػا يعمػػػػػػل انػػػػػػزيـ النسػػػػػػ  

 reverse)العكسػػػػػػػػػػػػػػي
transcriptase)  عمى ميمػة تحويػل

نػػػػػا إلػػػػػى الػػػػػدنا ثػػػػػـ يقػػػػػـو اانػػػػػزيـ الر 
بػػدمج المػػادة  (integrase)المػػدمج

الفيروسػػػػػية وقػػػػػد صػػػػػارت دنػػػػػا بالػػػػػدنا 
الخػػاص بالخميػػة المصػػابة ويػػتـ انتػػاج 
الرنا الفيروسػي والبػروتيف الػالـز لبنػاء 
فيػػروس جديػػد ويقػػـو الفيػػروس الوليػػد 
بػػالخروج عبػػر رشػػاء الخميػػة المصػػابة 
مغمفػػػػا نفسػػػػو بجػػػػزء مػػػػف رشػػػػائيا و 

ا اصػػػػابة خاليػػػػا جديػػػػدة وحتػػػػى متجيػػػ
يصب  بنمكاف الفيروس فعل ذلؾ فالبػد 
مػػػف أف ينضػػػج فػػػي البدايػػػة والنضػػػوج 
يتطمػػػب إنػػػزيـ البروتيػػػاز والػػػذي يقػػػـو 
بتقطيػػع البروتينػػات بػػالفيروس اعػػادة 

 .ترتيبيا
ىػػػذا اانػػػزيـ اليػػػاـ ىػػػو بيػػػت القصػػػيد 
الػػػذي نحػػػف بصػػػدده فػػػي ىػػػذه التجر ػػػة 

فػػػي العالجيػػػة فيػػػو العامػػػل ا ساسػػػي 
بنػػػػػػاء سالسػػػػػػل ا حمػػػػػػاض ا مينيػػػػػػة 
الفيروسػػػػػػػية ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ البروتينػػػػػػػات 
الفيروسػػػية وعرقمػػػة ىػػػذه الخطػػػوة فػػػي 
ميػػػدىا يمنػػػع انتػػػاج فيروسػػػات جديػػػدة 
مكتممة النمػو والنضػج وبالتػالي إيقػاؼ 
االنتشػػار وىػػي تجر ػػة نتمنػػى أف تكمػػل 
بالنجػػػاح ويتوقػػػف ىػػػذا المػػػارد العنيػػػف 
ويعػػػػػػود العػػػػػػالـ لسػػػػػػابق عيػػػػػػده مػػػػػػف 

 . ار الصحي المنشوداالستقر 
 

 …اليجـو ا سود
بعػػػد مػػػا تػػػردد فػػػي مصػػػر بشػػػ ف وفػػػاة 
الفنػػػاف الكوميػػػدي الكبيػػػر سػػػمير رػػػانـ 
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بمػػػػػػػػػرض الفطػػػػػػػػػر ا سػػػػػػػػػود ك حػػػػػػػػػد 
المضػػػػاعفات التػػػػي صػػػػاحبت إصػػػػابتو 
مػػػػػػؤخرا وزوجتػػػػػػو الفنانػػػػػػة دالؿ عبػػػػػػد 

سػػػػػػاد الخػػػػػػػوؼ  11العزيػػػػػػز بكوفيػػػػػػد 
ا وسا، الشعبية في مصػر مػف تفشػي 

يػػدة بمصػر والتػػي السػاللة الينديػة الجد
يتر ػػػع عمػػػى عػػػرش أعراضػػػيا الخطيػػػرة 

 .والمميتة الفطر ا سود
والفطر ا سود مرض ليس بجديػد فيػو 
يصػػػػػػاحب ضػػػػػػعف المناعػػػػػػة وييػػػػػػاجـ 
الجياز التنفسي بضػراوة مسػببا ارتفػاع 
معػػػػدؿ الوفيػػػػات لػػػػدى المصػػػػابيف بػػػػو 
ويحػػدث بسػػبب العفػػف الموجػػود بالتر ػػة 
وعبػػػر المػػػواد العضػػػوية المتحممػػػة مػػػف 

وراؽ المتعفنػػػػػػػة ومصػػػػػػػادر الميػػػػػػػاه ا  
المموثػػة ويمثػػل فصػػل الصػػيف المنػػاخ 
المناسػػػب لػػػو حيػػػث الحػػػرارة والرطوبػػػة 
ويغزو جسػـ اانسػاف عبػر ا نػف مػف 
خػػػػالؿ استنشػػػػاؽ الخاليػػػػا أو الجػػػػراثيـ 
الفطريػػػة )ا بػػػواغ  و عبػػػر الجمػػػد مػػػع 
ااصابات السطحية مثل جرح أو حػرؽ 
. يسػػػػري ىػػػػذا الػػػػػداء النػػػػادر و ريػػػػػر 

ي والمميت في نفػس الوقػت عبػر المعد
الجسػػـ مسػػببا تشػػوىات شػػديدة و نخػػر 
ومػػػوت ا نسػػػجة التػػػي تصػػػب  سػػػوداء 
فػػي النيايػػة وفػػي سػػبيل الحيمولػػة دوف 
وصػػػػػولو لممػػػػػ  قػػػػػد يمجػػػػػ  الجراحػػػػػوف 
الستئصػػاؿ ا نسػػجة الميتػػة فػػي ا نػػف 

 .. والعيف والفؾ العموي 
 11ولكػف لمػػاذا يصػاب مصػػابي كوفيػػد 

ذلػؾ أف ا طبػاء بيذا الػداء المميػت؟خخ 
كػػػػػانوا يصػػػػػفوف مضػػػػػادات االلتيػػػػػاب 
)السػػػػػػػػتيرويدات  لكػػػػػػػػب  االسػػػػػػػػتجابة 
المناعيػػة المفرطػػة التػػي يسػػببيا كوفيػػد 
والمسماة بعاصفة السػيتوكيف ممػا أدى 
إلػػػى ضػػػعف دفاعػػػات الجسػػػـ وجعميػػػا 

 عرضة لغزو

ونمػػػػػو الفطريػػػػػات .ثمػػػػػة سػػػػػبب أخػػػػػر 
محتمػػػل ليػػػذه ااصػػػابة الفطريػػػة وىػػػو 

فػػػػػي وحػػػػػدات أجيػػػػزة ترطيػػػػػب اليػػػػػواء 
العنايػػػػػػػػة المركػػػػػػػػزة لمرضػػػػػػػػى كوفيػػػػػػػػد 

 .الخاضعيف لمعالج باالكسوجيف
أكثػػر المعرضػػيف لإلصػػابة بيػػذا الخطػػر 
ىػػػـ مرضػػػى السػػػكري فارتفػػػاع السػػػكر 
لدييـ وعػدـ انتظامػو ىػو بيئػة مناسػبة 
لنمػػػػػو ىػػػػػذه الفطريػػػػػات عػػػػػالوة عمػػػػػى 
مرضى السػرطاف والمرضػى المحتػاجيف 

 . لزرع ا عضاء
ـر الوجػػو مػػف اعػػراض ىػػذا المػػرض تػػو 

وصداع وألـ حوؿ العينيف و انسػداد او 
احتقػػػاف او سػػػػيالف ا نػػػف مػػػػع تغيػػػػر 
لونيػػػػػا نحػػػػػو السػػػػػواد وافػػػػػرازات انفيػػػػػة 
سػػوداء او دمويػػة مػػع ألػػـ فػػي الصػػدر 
وعػػدـ وضػػوح الرؤيػػة وازدواجيػػا . أمػػا 
عالجػػو فيكػػوف عبػػر مضػػاد الفطريػػات 
االمفوتريسػػيف بػػي والجػػدير بالػػػذكر أف 

قياف مػف تعقػد الكشف والعالج المبكر ي
 .ىذه الحاالت بشكل كبير

الخشػػػػػية حاليػػػػػا مػػػػػف رػػػػػزو محتمػػػػػل 
لمفطريػػػات البيضػػػاء والتػػػي قػػػد تصػػػب  

 .أكثر فتكا وأشد وط ة
 

عػػػالج فقػػػداف حاسػػػتي الشػػػـ والتػػػذوؽ 
 لدى مرضى كوفيد

تتنػػػػوع اسػػػػباب فقػػػػداف حاسػػػػتي الشػػػػـ 
والتػذوؽ مػا بػيف التقػدـ فػي العمػر بعػد 

ف السػػػػػتيف وأوراـ الػػػػػدماغ وأوراـ ا نػػػػػ
ريػػػػػػر السػػػػػػرطانية واصػػػػػػابات الػػػػػػرأس 

 ونقػػػػػػػػص الفيتامينػػػػػػػػات مثػػػػػػػػل
AوB6وB12  والزنػػػػػؾ وأمػػػػػراض

السكري والزىايمر وباركنسػوف والصػرع 
وبسػػػبب التػػػػدخيف وادمػػػاف الكحوليػػػػات 
والروائ  الكيميائية الخطرة مثػل الكمػور 
والفورمالدييايػػػػػد لكػػػػػف تبقػػػػػى العػػػػػدوى 

الفيروسية عمى قمة ىـر ىذه ا سػباب 
 .11ومنيا كوفيد 

لقػػد بػػات فقػػداف ىػػاتيف الحاسػػتيف مػػف 
 11السػػػمات المميػػػزة لمرضػػػى كوفيػػػػد 

وبحسب ا بحاث الجارية بطب ىارفارد 
فالسػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ يعػػػػود السػػػػتيداؼ 
الفيػػػػػروس لمخاليػػػػػا الداعمػػػػػة لمخاليػػػػػا 

 العصػػػػػبية الحسػػػػػية فػػػػػي ا نػػػػػف
sustentacular cells  والغنيػػة

التػػػي يسػػػتيدفيا ACE2 بمسػػػتقبالت
ا بحاث اايطالية  الفيروس فيما تذىب

إلػػػى أف السػػػبب ىػػػو زيػػػادة فػػػي جػػػزئ 
وىػػػػػػو مػػػػػػف عالمػػػػػػات  6االنترلػػػػػػوكيف 

االلتيػػػاب. أيػػػا كػػػاف السػػػبب ومػػػا أكثػػػر 
ا بحاث فػي ىػذا الصػدد فالوضػع مػؤلـ 
ودائمػػػػا مػػػػا يصػػػػادفني السػػػػؤاؿ أثنػػػػاء 
عممي ما ىو الحل الستعادة الحاسػتيف 

؟ وأكثػر مػػا 11بعػد التعػافي مػػف كوفيػد 
دـ عػػودة الحاسػػتيف يقمػػق المصػػابيف عػػ

بشكل سريع بعد التعػافي فقػد يسػتغرؽ 
ذلػػػؾ أيامػػػػا أو مػػػف ثالثػػػػة إلػػػى أر عػػػػة 
اسػػػػػابيع وقػػػػػد تسػػػػػتمر  شػػػػػير لػػػػػدى 
الػػػبعض لكػػػف ا مػػػر الجػػػدير باالىتمػػػاـ 
والػػذي ألمسػػو كثيػػرا فػػي محادثػػاتي مػػع 

 11المتعػػػػػافيف مػػػػػف مرضػػػػػى كوفيػػػػػػد 
والمتردديف عمي بالصػيدلية ىػو حػاالت 

اسػة الشػـ أو يحدث لػدييا تشػوه فػي ح
فػالروائ  لػـ  parosmia خطػل الشػـ

تعػػػد مميػػػزة وأصػػػبحت جميعػػػا مشػػػوىة 
وبشػػػعة فرائحػػػة القيػػػوة أضػػػحت مثػػػل 
البنػػزيف ورائحػػة الػػدجاج مثػػل الكبريػػت 
ومذاؽ الشيكوالتو كالمطا، المحمػي وال 
ينبغػػػي الخػػػوؼ والقمػػػق مػػػف ذلػػػؾ فقػػػد 
تكػػػػػوف عالمػػػػػة عمػػػػػى التعػػػػػافي لػػػػػدى 
ل المصػػابيف بفقػػداف حاسػػة الشػػـ طويػػ

ا مػػػػػد . والحػػػػػل يكمػػػػػف فػػػػػي ضػػػػػرورة 
التػػػػػدريب عمػػػػػى الرائحػػػػػة وىػػػػػو أشػػػػػبو 
بػػالعالج الطبيعػػي لألنػػف حتػػى تسػػتعيد 
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حاسػػػة الشػػػـ وتتضػػػمف تػػػدريب ا نػػػف 
عمػػى استنشػػاؽ بعػػض الػػروائ  المميػػزة 
والقويػػة مثػػل الميمػػوف وقشػػره والبرتقػػاؿ 
والقرنفل وماء الػورد والنعنػاع والكػافور 

يػػػػػػا والثػػػػػػـو والػػػػػػبف المطحػػػػػػوف والفانيم
ثانيػة مػف 20والعطور والصابوف لمػدة 

مػػػػرات يوميػػػػا وا فضػػػػل أف يػػػػتـ  2-4
االنتقػػػػاء مػػػػف بيػػػػػنيف  ر ػػػػع نكيػػػػػات 
مختمفة والتدريب عمييا ثػـ تغييرىػا كػل 

 .اسبوعا 12
االىتمػػاـ بالغػػذاء الجيػػد المشػػتمل عمػػى 
المحػػـو والػػدواجف واالسػػماؾ والمكسػػرات 
ضػػػػافة زيػػػػت  والخضػػػػروات والفواكػػػػو وا 

نبغػػي فػػي حػػاالت خطػػل الزيتػػوف لكػػف ي
الشػػـ تجنػػب ا طعمػػة المقميػػة والمحػػـو 
المشػػوية والشػػيكوالتو والقيػػوة والبػػيض 
والبصل والثػـو ويفضػل تنػاوؿ ا طعمػة 

 . في درجة حرارة الغرفة أي باردة
مف المفضل اسػتخداـ بعػض المكمػالت 
الغذائيػػػػػػػػة المحتويػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى الزنػػػػػػػػؾ 

والمارنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـو  3واالوميجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
داـ القطػػػػػػرات والبيتاكػػػػػػاروتيف واسػػػػػػتخ

 A االنفيػػة المحتويػػة عمػػى فيتػػاميف
و خاخػػات ا نػػف أو الغسػػوالت ا نفيػػة 
المحتويػػػػػة عمػػػػػى سػػػػػيترات الصػػػػػوديـو 
وينص  البعض ببخاخات السػتيرويدات 
ولكػػػف نظػػػرا آلثارىػػػا الجانبيػػػة فميسػػػت 
خيارا آمنا فػي كثيػر مػف الحػاالت والبػد 

 .مف أف تكوف تحت إشراؼ طبي
ة تجػػػري عمػػػى صػػػعيد ا بحػػػاث الحاليػػػ

دراسػػػػػات حػػػػػوؿ اسػػػػػتخداـ إيفػػػػػرمكتيف 
مضػػػاد الطفيميػػػات بمفػػػرده او بػػػػالجمع 
بينػو و ػيف ا سػبريف فػي عػالج حػاالت 
فقػػػد حاسػػػة الشػػػـ واايفػػػرمكتيف لػػػيس 
بغريب عػف أسػماعنا فيػو الػدواء الػذي 
وصػػف بػػالمعجزة فػػي بػػدايات الجائحػػة 
ثػػػػـ عػػػػادت منظمػػػػة الصػػػػحة العالميػػػػة 
مػػؤخرا لمتوصػػية بحصػػر اسػػتخدامو فػػي 

إطػػػار التجػػػارب السػػػريرية لعػػػدـ قطعيػػػة 
 .بياناتو

حاستي الشػـ والتػذوؽ تعمػالف بصػورة 
وثيقػػة وبالتػػالي فاسػػتعادة حاسػػة الشػػـ 
يتبعيػػا اسػػتعادة حاسػػة التػػذوؽ بشػػكل 

 .متزامف
 

 مرضى السكري وخطر كوفيد المحدؽ
العػػػػالـ وال  11منػػػػذ أف اجتػػػػاح كوفيػػػػد 

يتوقػػػػػف عػػػػػف توجيػػػػػو سػػػػػياـ تيديػػػػػده 
ـ صػػاحب ىػػذه لمرضػػى السػػكري ومػػني

السػػػػػػػػػطور فيػػػػػػػػػـ ا كثػػػػػػػػػر عرضػػػػػػػػػة 
لممضػػاعفات وا عمػػى معػػدال لموفػػاة وال 
يتوقػػػف ا مػػػر عنػػػد تيديػػػد المصػػػابيف 
بالفعػػل بالسػػكري بػػل يتخطػػاىـ لتيديػػد 
المتعػػػافيف بكوفيػػػد وييػػػددىـ بااصػػػابة 
بالسػػػػػػػكري مسػػػػػػػتقبال وتصػػػػػػػل نسػػػػػػػبة 

بػػػيف  2و1ااصػػػابة بالسػػػكري بنوعيػػػو 
 . %14.4المتعافيف إلى 
ف الفيروسػػػػػػات ومػػػػػػرض العالقػػػػػػة بػػػػػػي

 11السػػػػػكري ليسػػػػػت بوليػػػػػدة كوفيػػػػػد 
ففيروسػػػات أخػػػرى شػػػقت طريقيػػػا فػػػي 
االضػػػرار بمرضػػػى السػػػكري مػػػف النػػػوع 
ا وؿ مثػػػػػػل كوكسػػػػػػاكي ب والحصػػػػػػبة 

 . ا لمانية
لكػػف تظػػل مسػػببات ىػػذا االضػػرار محػػل 

 . اختالؼ بيف العمماء
في حالة كوفيد ي خذ التفسػير اتجػاىيف 

ار بعػض أساسييف مع ا خذ في االعتبػ
السيناريوىات المحتممػة .االتجػاه ا وؿ 
أف فيروس كوفيد ييػاجـ مباشػرة خاليػا 
بيتا المنتجة لألنسوليف فػي البنكريػاس 
محدثا بيا التمف مما يػنقص مػف افػراز 
ا نسوليف ومسببا ليػا المػوت المبػرمج 
بشػػكل انتقػػائي أكثػػر مػػف خاليػػا الفػػا و 

 ACE2 دلتػا وذلػؾ لتواجػد مسػتقبالت
لرئيسػػي لمفيػػروس بيػػا عػػالوة المػػدخل ا

والػذي يسػيل  neuropilin 1 عمػى

 دخػػػوؿ الفيػػػروس إضػػػافة لبػػػروتيف
TMPRSS2  ولكف بنسػبة اقػل والػذي

يمعب نفس الػدور وذلػؾ بحسػب دراسػة 
لبػػػػاحثيف مػػػػف جامعػػػػة سػػػػتانفورد وقػػػػد 
أظيػػرت بعػػض الدراسػػات التػػي أجريػػت 
بعػػد وفػػاة مرضػػى كوفيػػد تػػدمير خاليػػا 

 . بيتا
 ACE2 ى أف كمياتاالتجاه الثاني ير 

ال تكفػػى فػػي خاليػػا بيتػػا وأف الفيػػروس 
يسػػبب التمػػف بشػػكل ريػػر مباشػػر عبػػر 
إلحػػػػػػاؽ الضػػػػػػرر با وعيػػػػػػة الدمويػػػػػػة 
الدقيقة التػي تغػذي خاليػا بيتػا أو عبػر 
منػػػاطق أخػػػرى مػػػف البنكريػػػاس يجػػػرى 
فييا التمثيل الغذائي لمخاليػا واسػتقالب 

 الجموكػػوز ويؤيػػد احتماليػػة ذلػػؾ كثػػرة
ACE2   وعية الدموية والكبدفي ا . 

ثمػػػػػػة نظريػػػػػػات أخػػػػػػرى أف االلتيػػػػػػاب 
قػػػػد يػػػػؤثر عمػػػػى  11المػػػػرتب  بكوفيػػػػد 

تنظػػػيـ مسػػػتوى السػػػكر فػػػي الػػػدـ مػػػف 
خػػالؿ ىرمونػػات التػػوتر وااجيػػاد مثػػل 
ا درينػػػػػاليف والكػػػػػورتيزوؿ ممػػػػػا يرفػػػػػع 
مسػػتويات السػػكر بالػػدـ بشػػكل كبيػػر . 
عالوة عمى ذلػؾ فاشػتماؿ عػالج كوفيػد 

مثػػػػػػػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػػػػػتيرويدات 
الديكسػػاميثازوف مػػف شػػ نو رفػػع نسػػبة 

 .السكر بالدـ
الػػػبعض أيضػػػا يػػػرى انػػػو يمكػػػف النظػػػر 
ليػذا االرتفػاع فػي مسػتوى السػكر لػدى 
مرضى كوفيػد مػف زاويػة عػدـ معػرفتيـ 
ب ف لدييـ مرض السػكري مػف ا سػاس 
أو أنيػػػـ عمػػػى مشػػػارؼ ااصػػػابة وفػػػي 
مرحمػػػة مػػػا قبػػػل السػػػكري منػػػذ سػػػنوات 

صػػػػػامت دوف أف يػػػػػدروا فيػػػػػو مػػػػػرض 
 .اكتشافو يكوف عادة بالمصادفة

ااشػػػكالية القادمػػػة فػػػي وجيػػػة نظػػػري 
فيمػػا يتعمػػق بمرضػػى السػػكري سػػتكوف 

 .محطتيا العيف
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مػػػػػف المعػػػػػروؼ أف مضػػػػػاعفات عػػػػػدة 
تصاحب مرضى السكري متعمقة بالعيف 
منيػػا الرؤيػػة الضػػبابية واعتػػاـ عدسػػة 
العػػػػيف والجموكومػػػػا واعػػػػتالؿ الشػػػػبكية 

تػراود العممػاء وفي بداية الجائحة كانت 
الشكوؾ بش ف انتقاؿ كوفيد عػف طريػق 
العػػيف مػػف خػػالؿ الػػدموع التػػي يتواجػػد 
فييػػػػا الفيػػػػروس بنسػػػػبة ضػػػػئيمة واآلف 
بات واضحا أف الفيروس يمكنو إصػابة 
 انسػجة العػيف خاصػة منطقػة الحػوؼ

limbus الحتوائيػػا عمػػى ACE2 
والػػذي يسػػيل TMPRSS2 و ػػروتيف

آنفػا دخوؿ الفيروس لمخاليا كمػا ذكرنػا 
وذلؾ بحسػب دراسػة لبػاحثيف مػف كميػة 

 . طب مونت سيناي ا مريكية
لػػػذلؾ البػػػد مػػػف الحيطػػػة فيمػػػا يتعمػػػق 
بمرضي السكري أثنػاء ااصػابة بكوفيػد 
وبعػػدىا فالحفػػاى عمػػى مسػػتوى السػػكر 
فػػي الػػدـ فػػي نطػػاؽ النسػػب المتعػػارؼ 
عمييػػا أمػػر ىػػاـ تحػػت إشػػراؼ الطبيػػب 
وشػرب المػػاء وتجنػػب الجفػػاؼ والحفػػاى 

نظػػػػاـ رػػػػذائي صػػػػحي ومتػػػػوازف  عمػػػػى
وضػػػػرورة تجنػػػػب ااجيػػػػاد والحصػػػػوؿ 
عمػى قسػ  كػاؼ مػف الراحػة وعميػػؾ أف 
تنسػػػى عزيػػػزي مػػػريض السػػػكري المثػػػل 
القائػػل العػػيف عمييػػا حػػارس ففػػي زمػػف 
الجوائ  وقاية العػيف عبػر ارتػداء قنػاع 
الوجػػو خاصػػة الممارسػػيف الصػػحييف و 
رسػػل اليػػديف جيػػدا قبػػل لمػػس العينػػيف 

بمشػػيئة هللا.. وفػػي  ىمػػا أعظػػـ حػػارس
فترة ااصابة بكوفيد ينصػ  بعػدـ عمػل 
حميػػػة رذائيػػػة والتخمػػػي عػػػف الرياضػػػة 

 .مؤقتا مع مراقبة الوزف 
 

 لقاحات كوفيد وأسئمة مفتوحة
مػػع انتشػػار ىػػذه المقاحػػات فػػي أصػػقاع 
العػػالـ عمػػى تنوعيػػا راحػػت تثػػور بعػػض 
ا سػػػػػئمة بػػػػػيف الفينػػػػػة والفينػػػػػة فكػػػػػاف 

مػػػػف التسػػػػاؤؿ عػػػػف حاجػػػػة المتعػػػػافي 
لمقاح وقد اعتمدت الػدوؿ  11 –كوفيد 

يومػػػا 10جرعػػػة واحػػػدة فقػػػ  لػػػو بعػػػد 
فػػ كثر مػػف التعػػافي ذلػػؾ أف االسػػتجابة 
المناعيػػػػة ونسػػػػبة ا جسػػػػاـ المضػػػػادة 
التػػي تػػرتب  بػػػالفيروس أوالمحيػػدة فػػػي 
ىذه الحالة مػع جرعػة واحػدة تعمػو تمػؾ 
التػػػػي لػػػػدى ا شػػػػخاص الػػػػذيف أخػػػػذوا 

روس جػػرعتيف ولػػـ يصػػابوا سػػابقا بػػالفي
ضػػػعفا وذلػػػؾ بحسػػػب دراسػػػة 12بنحػػو 

ىولنديػػػػػة. أيضػػػػػا السػػػػػؤاؿ عػػػػػف خمػػػػػ  
المقاحػػػػات نظػػػػرا لمػػػػنقص فػػػػي اامػػػػداد 
العػػػػالمي لمقاحػػػػات وذلػػػػؾ بػػػػ ف تكػػػػوف 
الجرعػػة ا ولػػى مػػف فػػايزر والثانيػػة مػػف 
اسػػػػترازينكا عمػػػػى سػػػػبيل المثػػػػاؿ وقػػػػد 
أثبتػػػػػت الدراسػػػػػات الكفػػػػػاءة المناعيػػػػػة 
ا عمى ليذا الخمػ  لكػف يبقػى التسػاؤؿ 

توحػػػػػػػا عػػػػػػػف ا عػػػػػػػراض الجانبيػػػػػػػة مف
المحتممة ليذا الخمػ  وسػنتعرض لشػق 
ا عػػػػراض الجانبيػػػػة فػػػػي نيايػػػػة ىػػػػذا 

 .المقاؿ
المفاجػػػػ ة فػػػػي مسػػػػ لة المناعػػػػة ضػػػػد 
كوفيػػػػد كانػػػػت مػػػػف نصػػػػيب المعمػػػػريف 
والػػػػػػذيف عاصػػػػػػر بعضػػػػػػيـ االنفمػػػػػػونزا 
ااسبانية واجتازوىا بسالـ كما اجتػازوا 
أيضا كوفيد ويرجع البعض ذلؾ إلػى أف 

ادىـ قػػػػادرة عمػػػػى تنظػػػػيـ درجػػػػة أجسػػػػ
االلتيػػاب وتفػػادي ردود الفعػػل المنػػاعي 

 .11المفر، الذي يسببو كوفيد 
لكػػف أصػػب  حػػديث النػػاس سػػؤاال ميمػػا 
عػػػػػػف مػػػػػػدى آمػػػػػػاف ىػػػػػػذه المقاحػػػػػػات 

 .وأعراضيا الجانبية
مػػف ا عػػراض الجانبيػػة ذائعػػة الشػػيوع 
:الشػػعور بالصػػداع والتعػػب وا لػػـ فػػي 

وارتفػاع موضع الحقف وآالـ بالعضػالت 
درجة الحرارة وىي أعػراض ىينػة تػزوؿ 

 .بعد فترة وجيزة

أمػػػا ا عػػػراض الجانبيػػػة النػػػادرة فحتػػػى 
اآلف تـ رصد حػاالت نػادرة مػف جمطػات 
الػػػػدـ )التخثػػػػر  مػػػػع اسػػػػتخداـ لقػػػػاحي 
جونسػػػػػوف انػػػػػد جونسػػػػػوف ا مريكػػػػػي 
واسػػػترازينكا البريطػػػاني ويجػػػري تحػػػرى 
وجػػود ىػػذه الخثػػرات عبػػر الكشػػف عػػف 

 PF4)ضػػػػػادة ضػػػػػدا جسػػػػػاـ الم
platelet factor 4)  حيػػث تػػزعـ

التػي  EDTA بعض النظريات أف مػادة
تػػػػدخل فػػػػي صػػػػناعة المقػػػػاح وتسػػػػاعد 
البروتينػػات عمػػى االنتشػػار فػػي مجػػرى 

 PF4 الػػدـ يمكنيػػا أف تتفاعػػل مػػع
فيخػػػتم  ا مػػػر عمػػػى الجيػػػاز المنػػػاعي 
بػػػ ف إصػػػابة بكتيريػػػة بالجسػػػـ فيطمػػػق 
ا جسػػاـ المناعيػػة بشػػكل كبيػػر فينػػتج 
عنيػػػػا الجمطػػػػات. فيمػػػػا يػػػػرى آخػػػػروف 
مسػػػؤولية الفيروسػػػات الغديػػػة الحاممػػػة 
لممػػػادة الوراثيػػػة لفيػػػروس كوفيػػػد عػػػف 
الجمطػػات وىػػي الفيروسػػات التػػي تقػػـو 

 .عمييا فكرة المقاحيف سالفي الذكر
مصػػير واحػػد جمػػع أيضػػا لقػػاحي فػػايزر 
وموديرنا ىما اآلخريف ولكف ىػذه المػرة 
د لدى فئات عمرية صغيرة حيث تـ رص

حػػػاالت التيػػػاب عضػػػمة القمػػػب لػػػدييـ. 
ومازالػػػت ىػػػذه ا عػػػراض قيػػػد الدراسػػػة 
لمعرفػػػػػػة مػػػػػػدى مسػػػػػػؤولية المقاحػػػػػػات 

 .المتيمة عنيا بيف مؤيد ومعارض
ومػػع نػػدرة ىػػذه ا عػػراض وريرىػػا فػػي 
ضػػوء االحصػػائيات الحاليػػة إال أف لػػدى 
رأي أىمػػػس بػػػو ىمسػػػا مػػػع الحمػػػالت 
التي تمػأل ااذاعػات والتمفزيونػات حػوؿ 

المقاحػػػات جميعيػػػا بػػػ ف الوقػػػت  آمػػػاف
مبكر لمحكـ عمػى ذلػؾ وأننػا تعممنػا فػي 
عمػػػػـ الميكرو يولػػػػوجي وتحػػػػت عنػػػػواف 
رئيسػػػػي فييػػػػا أف ا عػػػػراض الجانبيػػػػة 
لمقاحػات قػد تظيػػر فػي التػػو ور مػا بعػػد 
وقت قصير منيا ىذا بػالطبع فػي حالػة 
المقاحػػػػػات التقميديػػػػػة أمػػػػػا فػػػػػي حالػػػػػة 
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القائمػة عمػى شػفرة  mRNA لقاحػات
وىػػػي تكنولوجيػػػا جديػػػدة تختبػػػر جينيػػػة 

لممػػرة ا ولػػى عمػػى نطػػاؽ واسػػع فالبػػد 
وأف نضع احتمالية ولػو ضػيئمة لتحػوؿ 
ىذه الشػفرة لجػزء مػف الجينػـو البشػري 
مػػع الوقػػت ومصػػدرا لمطفػػرات مسػػتقبال. 
ر مػػا نعػػـ ور مػػا ال. لػػذا نحتػػاج سػػنوات 
لمحكػػـ عمػػى مػػدى أمػػاف وسػػالمة ىػػذه 

عػف  المقاحات كمػا أف البيانػات الحاليػة
نسػػػب ا عػػػراض الجانبيػػػة تخػػػرج مػػػف 
دوؿ متقدمة لدييا مراكػز رصػد ومراقبػة 
بالغ متقدمػة وعمػى مسػتوى مفتػرض  وا 
مف الشػفافية فمػاذا عػف الػدوؿ الناميػة 
والتي ال تمتمؾ الحد ا دنػى لالمكانيػات 
لالعػػػػالف عػػػػف أرقػػػػاـ إصػػػػابات كوفيػػػػد 
الحالية لػدييا بشػكل صػحي ؟ وبعضػيا 

ؤامرة ىػػػػػل مػػػػػ 11الزاؿ يعتبػػػػػر كوفيػػػػػد 
نسػتطيع أف نخػرج بنتػػائج حقيقيػة عػػف 
ا عػػػػراض الجانبيػػػػة فػػػػي ظػػػػل ريػػػػاب 
االحصػػػػائيات والشػػػػفافية فػػػػي االبػػػػالغ 
وعػػدـ وجػػود آليػػة واضػػحة لالبػػالغ فػػي 
كثير مف ىػذه البمػداف وفػي ظػل ارتفػاع 

 . مستوى الجيل أيضا بكثير منيا؟
ىػػذه ليسػػت دعػػوة منػػي أبػػدا لعػػدـ أخػػذ 
ة المقاحػػػػات بػػػػل صػػػػيحة العػػػػداد خطػػػػ

صػػػحية دوليػػػة ادارة المخػػػاطر طويمػػػة 
المػػػػػػػدى تشػػػػػػػمل الجميػػػػػػػع لمواجيػػػػػػػة 
ا عػػػراض الجانبيػػػة التػػػي تػػػـ رصػػػدىا 
فنصػػابة شػػخص واحػػد كنصػػابة ألػػف ال 
يمكػػػػف التنصػػػػل منيػػػػا فالبشػػػػر سػػػػواء 
وكذلؾ االعػراض المتوقعػة عمػى المػدى 
الطويل عبر بحث جاد ومحايد والتحمػي 
بالشجاعة الكافية لمواجية أعػراض قػد 

عمػػى المػػدى البعيػد وىػػي مسػػ لة تظيػر 
ف كانػػت تثيػػر  أخالقيػػة فػػي ا سػػاس وا 
اليمػػػػػع لػػػػػدى الكثيػػػػػر مػػػػػف الشػػػػػركات 
العالميػػػػػة التػػػػػي تخشػػػػػى مػػػػػف توقػػػػػف 
لقاحاتيػػػا دوف تحقيػػػق العائػػػد المنتظػػػر 

مػػع حجػػـ اانفػػاؽ اليائػػل فػػي ا بحػػاث 
والتصػػػػنيع أو الػػػػدفع بيػػػػا فػػػػي قضػػػػايا 
تعويضات مستقبال.. بالطبع شػ  نبيػل 

شػػػػرية فػػػػي ىػػػػذه المحظػػػػة أف ننقػػػػذ الب
الراىنػػػػػة مػػػػػف التػػػػػاري  اانسػػػػػاني وأف 
نضحي بكل راؿ ونفيس لكف ما العائػد 
مف ىذه المقاحات في جممتيػا فػي ىػذه 
المحظػػػػة ؟العائػػػػد ىػػػػو حمايػػػػة مؤقتػػػػة 
تضمف أعراضا أقػل شػدة عنػد ااصػابة 
بػػػػػػػالفيروس وال تحػػػػػػػوؿ دوف انتقػػػػػػػاؿ 
العػػػػدوى وىػػػػو عائػػػػد يتضػػػػائل حينمػػػػا 

حاليػػػة أو قادمػػػة يتعمػػػق ا مػػػر ب جيػػػاؿ 
ر مػػػا تصػػػب لعناتيػػػػا يومػػػا عمػػػى مػػػػف 
تساىل في الحماية آلخػذي المقػاح إننػا 
نتحػػرؾ اليػػـو فػػي ممعػػب الجينػػات وىػػو 
ممعب ال تحكمو قواعد لعبػة ثابتػة وكػل 
السيناريوىات فيو محتممػة فمػنكف عمػى 
اسػػتعداد لكافػػة السػػيناريوىات بشػػفافية 

 .ووضوح
 

د أخر تطػورات التجػارب العالجيػة لكوفيػ
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تناولػػػت فػػػي مقػػػاالت سػػػابقة بالصػػػحف 
العر يػة وفػي ابحػػاث عػدة نشػرت خػػالؿ 
الفترة الماضية بعدد مف الكتب البحثيػة 
والتثقيفيػػػة تطػػػورات التجػػػارب العالجيػػػة 

منػػػػذ بدايػػػػة  11فيمػػػػا يخػػػػص كوفيػػػػد 
الجائحػػة وارمػػب ىػػذه التجػػارب تنصػػب 
عمػػػػػى عالجػػػػػات تقميديػػػػػة قػػػػػد تكػػػػػوف 
 معروفة لدى شريحة واسعة مف النػاس
وقريبػػػة مػػػف االذىػػػاف واالسػػػماع بحكػػػـ 

عدد كبير مػف ىػذه ا دويػة … شيرتيا
التقميديػػة شػػق طريقػػو وسػػ  الصػػفوؼ 
ليصب  بالمقدمة لكف سرعاف ما تػوارى 
مػػرة أخػػرى  سػػباب عػػدة بعػػدىا يتصػػل 
ب عراضػػػػػو الجانبيػػػػػة المفرطػػػػػة والتػػػػػي 
تفػػوؽ بطبيعػػػة الحػػاؿ الفائػػػدة المرجػػػوة 
وبعضػػػيا  سػػػباب تتصػػػل بعػػػدـ ثبػػػوت 

فاعميػػة وبعضػػيا ظػػل عالقػػا ال يمكػػف ال
الجػػـز بفاعميتػػػو مػػع تضػػػارب ا بحػػػاث 

 .وآراء العمماء
ومع استمرار الجائحػة نظػل فػي رحمتنػا 
وس  ىذه التجػارب العالجيػة والتػي لػف 

 .تنتيي عمى االقل في االفق القريب
نبػػدأ رحمتنػػا مػػع العػػالج بالبالزمػػا حيػػث 

 Recovery جػاءت دراسػة ريكفػوري 
لتػػػػػي نشػػػػػرتيا مجمػػػػػة ذا البريطانيػػػػػة وا

الشييرة مػؤخرا  The lancet النسيت
لتحسـ الجدؿ بش ف تصػريحات منظمػة 
الصػػحة العالميػػة العػػاـ الماضػػي حػػوؿ 
نتػػػػػائج عػػػػػالج كوفيػػػػػد ببالزمػػػػػا الػػػػػدـ 
لممتعػػػػافيف مػػػػف أنيػػػػا ليسػػػػت حاسػػػػمة 
والػػدعوة لبقائيػػا عالجػػا تجريبيػػا حيػػث 
أثبتػػت الدراسػػة أف العػػالج بالبالزمػػا لػػـ 

نسػػػبة الوفيػػػات بعػػػد يفمػػػ  فػػػي خفػػػض 
يومػػػػا مػػػػف العػػػػالج او فػػػػي 28مضػػػػى 

خفػػػض الحاجػػػة لمتػػػنفس الصػػػناعي أو 
 .في رفع نسبة التماثل لمشفاء

المحطة التالية مع الدواء الػذي وصػف 
فػػي بدايػػة الجائحػػة بػػالمعجزة والخػػارؽ 

مضػػاد  Ivermectinإنػػو إيفػػرمكتيف
الطفيميػػػػػات الشػػػػػيير والػػػػػذي حصػػػػػرتو 
 منظمػػػػة الصػػػػحة العالميػػػػة مػػػػؤخرا فػػػػي
إطػػػار التجػػػارب السػػػريرية لعػػػدـ قطعيػػػة 
نتائجو. بالطبع ىذا تراجع مثير لمخمف 
ولكػػػف الدراسػػػػات الحاليػػػػة خاصػػػػة فػػػػي 
الينػػد تػػدفع بػػو مجػػددا لممقدمػػة ولكػػف 
لػػػيس بمفػػػرده ىػػػذه المػػػرة حيػػػث اثبتػػػت 
ا بحػػػاث نجاعتػػػو بػػػالجمع بينػػػو و ػػػيف 

مضػاد  Fluvoxamine فالفوكساميف
االكتئػػػػػػاب المعػػػػػػروؼ والػػػػػػذي اثبتػػػػػػت 

دراسػػػػات امتالكػػػػو لخصػػػػائص قويػػػػة ال
مضػػادة لاللتيػػاب إضػػافة لػػدور واضػػ  
لمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد الحساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 Cyproheptadineالسيبروىيبتاديف
في مقارعػة السػيرتونيف المتصػاعد مػع 
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نشػػػا، الصػػػفائ  الدمويػػػة الزائػػػدة فػػػي 
 . الرئة

نػػػ تي إلػػػى ختػػػاـ رحمػػػة الحمقػػػة ولػػػيس 
لنيايتيػػا ففصػػوليا مسػػتمرة كمػػا أشػػرت 

كوليسػػتروؿ الشػػيير سػػابقا مػػع دواء ال
والذي ال يخمو منػو  (Statins)ستاتيف

بيػػػت مػػػف بيػػػوت مرضػػػى الكوليسػػػتروؿ 
والسػػػػكري والقمػػػػب وا وعيػػػػة الدمويػػػػة 
فمنػػػذ بدايػػػة ا زمػػػة وال تنقطػػػع أخبػػػاره 
السارة وآخرىا دراسة نشرت فػي مػارس 

مػف  Natureالماضي في مجمة نيتشر
كفػػػػاءة السػػػػتاتيف فػػػػي خفػػػػض نسػػػػبة 

لػػػػػػدخوؿ  الوفيػػػػػػات وخفػػػػػػض الحاجػػػػػػة
 وحدات العناية المركزة بالمستشفيات

 
أخر تطػورات التجػارب العالجيػة لكوفيػد 

11 
تناولػػػت فػػػي مقػػػاالت سػػػابقة بالصػػػحف 
العر يػة وفػي ابحػػاث عػدة نشػرت خػػالؿ 
الفترة الماضية بعدد مف الكتب البحثيػة 
والتثقيفيػػػة تطػػػورات التجػػػارب العالجيػػػة 

منػػػػذ بدايػػػػة  11فيمػػػػا يخػػػػص كوفيػػػػد 
ىػػذه التجػػارب تنصػػب الجائحػػة وارمػػب 

عمػػػػػى عالجػػػػػات تقميديػػػػػة قػػػػػد تكػػػػػوف 
معروفة لدى شريحة واسعة مف النػاس 
وقريبػػػة مػػػف االذىػػػاف واالسػػػماع بحكػػػـ 

عدد كبير مػف ىػذه ا دويػة … شيرتيا
التقميديػػة شػػق طريقػػو وسػػ  الصػػفوؼ 
ليصب  بالمقدمة لكف سرعاف ما تػوارى 
مػػرة أخػػرى  سػػباب عػػدة بعػػدىا يتصػػل 

رطػػػػػة والتػػػػػي ب عراضػػػػػو الجانبيػػػػػة المف
تفػػوؽ بطبيعػػػة الحػػاؿ الفائػػػدة المرجػػػوة 
وبعضػػػيا  سػػػباب تتصػػػل بعػػػدـ ثبػػػوت 
الفاعميػػة وبعضػػيا ظػػل عالقػػا ال يمكػػف 
الجػػـز بفاعميتػػػو مػػع تضػػػارب ا بحػػػاث 

 .وآراء العمماء

ومع استمرار الجائحػة نظػل فػي رحمتنػا 
وس  ىذه التجػارب العالجيػة والتػي لػف 

 .تنتيي عمى االقل في االفق القريب
دأ رحمتنػػا مػػع العػػالج بالبالزمػػا حيػػث نبػػ

 Recovery جػاءت دراسػة ريكفػوري 
البريطانيػػػػػة والتػػػػػي نشػػػػػرتيا مجمػػػػػة ذا 

الشييرة مػؤخرا  The lancet النسيت
لتحسـ الجدؿ بش ف تصػريحات منظمػة 
الصػػحة العالميػػة العػػاـ الماضػػي حػػوؿ 
نتػػػػػائج عػػػػػالج كوفيػػػػػد ببالزمػػػػػا الػػػػػدـ 
لممتعػػػػافيف مػػػػف أنيػػػػا ليسػػػػت حاسػػػػمة 

لبقائيػػا عالجػػا تجريبيػػا حيػػث والػػدعوة 
أثبتػػت الدراسػػة أف العػػالج بالبالزمػػا لػػـ 
يفمػػػ  فػػػي خفػػػض نسػػػبة الوفيػػػات بعػػػد 

يومػػػػا مػػػػف العػػػػالج او فػػػػي 28مضػػػػى 
خفػػػض الحاجػػػة لمتػػػنفس الصػػػناعي أو 

 .في رفع نسبة التماثل لمشفاء
المحطة التالية مع الدواء الػذي وصػف 
فػػي بدايػػة الجائحػػة بػػالمعجزة والخػػارؽ 

مضػػاد  Ivermectinيفإنػػو إيفػػرمكت
الطفيميػػػػػات الشػػػػػيير والػػػػػذي حصػػػػػرتو 
منظمػػػػة الصػػػػحة العالميػػػػة مػػػػؤخرا فػػػػي 
إطػػػار التجػػػارب السػػػريرية لعػػػدـ قطعيػػػة 
نتائجو. بالطبع ىذا تراجع مثير لمخمف 
ولكػػػف الدراسػػػػات الحاليػػػػة خاصػػػػة فػػػػي 
الينػػد تػػدفع بػػو مجػػددا لممقدمػػة ولكػػف 
لػػػيس بمفػػػرده ىػػػذه المػػػرة حيػػػث اثبتػػػت 

الجمع بينػػػو و ػػػيف ا بحػػػاث نجاعتػػػو بػػػ
مضػاد  Fluvoxamine فالفوكساميف

االكتئػػػػػػاب المعػػػػػػروؼ والػػػػػػذي اثبتػػػػػػت 
الدراسػػػػات امتالكػػػػو لخصػػػػائص قويػػػػة 
مضػػادة لاللتيػػاب إضػػافة لػػدور واضػػ  
لمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد الحساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 Cyproheptadineالسيبروىيبتاديف
في مقارعػة السػيرتونيف المتصػاعد مػع 
نشػػػا، الصػػػفائ  الدمويػػػة الزائػػػدة فػػػي 

 . الرئة

إلػػػى ختػػػاـ رحمػػػة الحمقػػػة ولػػػيس  نػػػ تي
لنيايتيػػا ففصػػوليا مسػػتمرة كمػػا أشػػرت 
سػػابقا مػػع دواء الكوليسػػتروؿ الشػػيير 

والذي ال يخمو منػو  (Statins)ستاتيف
بيػػػت مػػػف بيػػػوت مرضػػػى الكوليسػػػتروؿ 
والسػػػػكري والقمػػػػب وا وعيػػػػة الدمويػػػػة 
فمنػػػذ بدايػػػة ا زمػػػة وال تنقطػػػع أخبػػػاره 
السارة وآخرىا دراسة نشرت فػي مػارس 

مػف  Natureالماضي في مجمة نيتشر
كفػػػػاءة السػػػػتاتيف فػػػػي خفػػػػض نسػػػػبة 
الوفيػػػػػػات وخفػػػػػػض الحاجػػػػػػة لػػػػػػدخوؿ 

 .وحدات العناية المركزة بالمستشفيات
 د.دمحم فتحي عبد العاؿ

 
 دبمـو الميكرو يولوجيا التطبيقية
 ماجستير في الكيمياء الحيوية

رئػػػػيس قسػػػػـ الجػػػػودة بالييئػػػػة العامػػػػة 
 ة سابقالمت ميف الصحي فرع الشرقي

كاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػب وباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػث مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
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يَٕيققٕ،  03، يققٕو 25رُطهققف فعبنيققبد يعققسه انكققبْسح انققدٔني نهكزققبة فققي دٔزرققّ انقق 

يٕنيققٕ انًكجهققيٍ، ثًسكققص يصققس نهًعققبزه اندٔنيققخ ثققبنزجً  ان ققبي ،  92ٔيسقزًس حزققي 

رحذ شعبز "ْٕيقخ يصقسا اناكبفقخ ٔسقاال انًسقزكجم"، ٔثقرنك ثعقد رنجيهقّ عقٍ يٕعقدِ 

 .انًصسيخ انعبيخ نهكزبة في ثيبٌ األصهي يُبيس انًبضي، ٔفكب نًب ذكسرّ انٓيئخ

  

، انهجُققخ اادازيققخ انعهيققب 5359يَٕيققٕ  9ٔيققٍ انًكققسز أٌ رُعكققد لققداا اناالاققبء انًٕافققف 

 25نًعققسه انكققبْسح انققدٔني نهكزققبة اسققزعساه افنيققبد انزُفيريققخ، اقبيققخ انققدٔزح انقق  

نًعققسه انكققبْسح انققدٔني نهكزققبة، ٔذنققك ثًكققس انٓيئققخ انًصققسيخ انعبيققخ نهكزققبة ثس بسققخ 

 .اندكزٕز ْياى انحبج عهي

  

ا، عجققس ردشققيٍ يٕقعققب إنكزسَٔيققب خبصققب ثًعققسه  يشققبز إنققي أٌ ااسققزعداداد ثققدأد يجكققسا

انكبْسح انقدٔني نهكزقبة، ٔجقبء رصقًيى يٕقق  نهًعقسه، يقنري رًبشقيب يق  رٕجقّ اندٔنقخ 

انًصققسيخ َحققٕ انزحققٕل انزكُٕنققٕجي، إذ ركققٕو ٔشازح اناكبفققخ افٌ عهققي رصققًيى ثٕاثققخ 

فحبد نكبفخ ااصدازاد اناكبفيقخ انزقي رصقدز عقٍ إنكزسَٔيخ نهٓيئبد، رزضًٍ يٕاق  ٔص

 .انٕشازح، كرنك ركٌٕ خبصخ ثنخجبز انٕشازح ٔانٓيئبد انحكٕييخ انزبثعخ نٓب

  

ٔققققسزد انهجُقققخ أٌ رقققنري ْقققرِ انقققدٔزح رحقققذ شقققعبز "ْٕيقققخ يصقققسا اناكبفقققخ ٔسقققاال 

انًسزكجم"، ٔٔق  اخزيبز انهجُخ عهي انكبرت يحيقي حكقي ش صقيخ انًعقسه ْقرا انعقبو. 

ألٔل يسح ركسز انهجُخ اخزيقبز ش صقيخ خبصقخ نًعقسه كزقبة انطفقم، ٔٔقق  اخزيبزْقب ٔ

عهققي انكبرققت عجققد انزققٕاة يٕسقق ، كًققب زأد انهجُققخ اسققزًساز ااحزفققبء ثًئٕيققخ انكبرققت 

ٔانًزسجى اسٔد عكبشخ، ٔانشبعس صالح عجد انصجٕز يٍ خقالل أحقد يحقبٔز انفعبنيقبد 

عقخ يقٍ يانفقبرٓى ضقًٍ احزفقباد ٔشازح اناكبفيقخ ثقبنًعسه، إضقبفخ إنقي ةجبعقخ يجًٕ

اناكبفققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققخ ثبنكققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققبرجيٍ انكجيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققسيٍ.
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 نرجوا التواصل على هوقعنا
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حاتنا الرمسية أو تروفيالت جملسأو صف   
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