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 بقعة ضوء

 القلوب اخلضراء

 6102فجشاٗش  9 :فٖ خشٗذٓ أخجبس الخل٘ح تبسٗخ الٌطش

 ثملن الذوتَس صوشٗب خٌدٖ
 

!( ًطشٓ ٍوبالت األًجبء ّزُ المصٔ  ثالث سٌَات ثال لوبهٔتحت ػٌَاى )
ٍّٖ ػي ضبثٔ اسوْب )لَساى سٌ٘غش( ّزُ الطبثٔ التٖ الوم٘ؤ فٖ 
ًََ٘ٗسن استطبػت أى تؼ٘ص ح٘بٓ ثال لوبهٔ، ٍلوذٓ ثالثٔ سٌَات، 
فىل هب أًتدتِ هي لوبهٔ ػلى هذى ّزُ األػَام ٗوىي ٍضؼِ فٖ 
ثشطوبى هشثى صغ٘شٓ. فى٘ف توىٌت هي الم٘بم ثزله ؟ دػًَب ًمشأ 

 لصتْب.

ثذأ سؼٖ طبلجٔ الؼلَم الج٘ئ٘ٔ لالهتٌبع ػي إًتبج ًفبٗبت فٖ الدبهؼٔ، 
ػٌذهب اًضوت الحتدبخبت هٌبّضٔ للتىس٘ش الْ٘ذسٍل٘ىٖ. ٍتَضح فٖ 

لمذ وٌت أظي أًٌٖ ألَم ثأهش خ٘ذ ثبلوطبسؤ فٖ اإلضشاة، "همبثلٔ لْب 
ىٌٖ وٌت هٌبفمٔ، فأًب وٌت أحتح ٍلىٌٖ وٌت أستخذم هٌتدبت ّزُ ل

 ."الصٌبػٔ ٍّٖ الجالست٘ه، فمشست أى ألغٖ الجالست٘ه هي ح٘بتٖ

لن ٗىي األهش سْالً، فلن ٗىي هي السْل إٗدبد ثذائل للوٌتدبت، إر أى 
هؼظن الوٌتدبت هؼجئٔ فٖ ثالست٘ه. فمشست أى تمَم ثئًتبج هٌتدبتْب 

تأخز هؼْب حم٘جٔ أثٌبء الطشاء، ٍتأخز صخبخٔ ه٘بُ غ٘ش  ثٌفسْب. سٌ٘غش
ثالست٘ى٘ٔ هؼْب فٖ ول هىبى. وزله لبهت ثبستجذال الؼلت 
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الجالست٘ى٘ٔ ثجذائل أخشى، هثل الؼلت الوؼذً٘ٔ أٍ الضخبخ٘ٔ. ٍلن ٗؼذ 
لألدٍات الوطجخ٘ٔ الجالست٘ى٘ٔ هىبًًب لذْٗب، فىل األدٍات هي الخطت أٍ 

الر غ٘ش المبثل للصذأ. ٍحتى أثٌبء الخشٍج، استغٌت الحذٗذ الضّش أٍ الفَ
 توبهًب ػي الوٌتدبت التٖ ال ٗؼبد استخذاهْب.

حتى فشش األسٌبى الجالست٘ى٘ٔ لبهت ثبستجذالْب ثفشش هصٌَػٔ هي 
الخ٘ضساى، ثل ٍأصجحت تصٌغ الصبثَى ٍهؼدَى األسٌبى ثٌفسْب ٍّٖ 

ْزا َٗفش الَلت. ػلى ػىس هب ٗؼتمذُ الجؼض، ف“تمَل فٖ ّزا الس٘بق: 
فبألهش ال ٗستغشق أوثش هي ثالث٘ي ثبً٘ٔ ألصٌؼِ ثٌفسٖ، ثٌ٘وب 
س٘ستغشق ثالث٘ي دل٘مٔ لَ خشخت للطشاء ٍرّجت حتى الوتدش، ٍثبلطجغ 
َٗفش األهش أٗضًب الوبل، فبلوٌتدبت التٖ تصٌؼْب ثٌفسْب ال تىلفْب 

صَدا الىث٘ش، ٍّٖ تؼتوذ فٖ هؼدَى األسٌبى هثالً ػلى ث٘ىشثًَبت ال
 ٍصٗت خَص الٌْذ.

سٌ٘غش تطتشٕ أٗضًب الوأوَالت ثىو٘بت وج٘شٓ، ٍتمَم ّٖ ثتؼجئتْب فٖ 
الؼلت ٍالجشطوبًبت الوختلفٔ. ٍحتى ػٌذهب تزّت الحتسبء المَْٓ، تأخز 

، "إًْب أض٘بء صغ٘شٓ لىي لْب أثش وج٘ش"هؼْب وَثْب الخبظ ٍّٖ تمَل 
بتِ أى ٗفىش فٖ ٍتٌصح سٌ٘غش هي ٗشٗذ ثبتجبع ّزا األسلَة فٖ ح٘

دافؼِ الخبظ لزله، ّل َّ الح٘بٓ ثطىل صحٖ أوثش أم حوبٗٔ الج٘ئٔ، 
ووب تطدغ هي ٗجذأ فٖ ّزا الطشٗك أال ٗفمذ األهل ثسشػٔ، ٍأى ػلِ٘ أى 

 ٗمَم ثتدشثٔ ػذٓ أض٘بء. اًتْت المصٔ.
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ًٍحي ًؼتجش هثل ّزُ الطبثٔ أًوَرج ألصحبة الملَة الخضشاء الزٗي ال 
حست ٍإًوب ٗؤهٌَى ٍٗؼ٘طَى المضبٗب الج٘ئٔ، فىل ٗحجَى الج٘ئٔ ف

٘ش صح٘حٔ ٗوىي أى تؤثش فٖ الج٘ئٔ، لزله خطأ صغ٘ش أٍ أسلَة ح٘بٓ غ
ػلٌ٘ب أى ًفىش، فىن ٍخذًب أًسبى ٗتصذٍى للج٘ئٔ ٍلضبٗبّب الوتؼذدٓ 
ٍلىٌْن ٗذخٌَى ٍٗوىي أى ٗشهَى األٍساق هي ًَافز س٘بستْن ٍٗوىي أى 

الَسل٘ٔ فٖ الطَاسع ! فْل ّزُ تصشفبت هي ٗتوخضَى ٍٗشهَى الوحبسم 
 ّٖ للَثْن خضشاء ؟

ًحي ًحتبج إلى أى ًؼ٘ص الج٘ئٔ ٍل٘س إلى أًبس ٗذسسَى الج٘ئٔ  
ٍٗذسسًَْب ٍٗحفظَى الىتت ٍٗحبضشٍى ٍٗحظشٍى الٌذٍات 
ٍالوؤتوشات فحست، ٍإًوب الج٘ئٔ تحتبج إلى هي ٗحجْب ثل ٍٗؼطمْب، 

ٗؼ٘ص هي غ٘شّب حتى ٍفٖ أصغش ٍٗؼتجشّب ح٘بتِ التٖ ال ٗوىي أى 
 ، فْؤالء ّن أصحبة الملَة الخضشاء.لضبٗبّب

 

 

 

   


