أفق مفتوح
رب أشعث أغبر !

ناهض منير الريس

شيء يلذع القلب  ..أن يتصوور الرورء الاجوال الفلنويينيي فوي الاوا التوي
يصو ووفوناا همو ووار ار  ..عو ووا و وور .ار م و و  .و وواء الا و و  ..متو وور .ي فو ووي

الصوواراء العر و  ..الصوواراء الرعنويو .الصوواراء الرا يو . ..ماو التوراب
.ما الرضاف . ..الريح تعصف ا اتار  .اجار  .أ صابار  .إحناسوار

الووذف وفوور.ا وو م و رحلوو العروور  .فاوور يجووافون موو  .ووب القلووب  .وويق
الرذهب .

 .عا ..

فاؤالء الفلنيينيون الذي تقيعت بار النبل ما ر وا .هر يظنوون أناور ال

بووا اوووا.ن قلو ميوواع غو ج . .هوؤالء يوول غيوور يوول  84اه .الووذف وورل
مو فلنوويي .هووو يظو أنو

اوووا فلوور يعووا . .مصووتار هووي مصو

وول مووؤم

يشوووم أن يقوووع شووعيرج الاو التووي هووي م و أر ووان ا س و ع  .عضووار ش و

يخش أن يار اه ل مبل أن ياو قلو البيوت الاوراع  . .عضوار .الوا أ ار

أن يلتقووي بولووا لوور ي ورو منووذ قووو م و ال و م

أ. .لووا لوور يلتووق بوالوواو ف انووت

الايار الرقاس فرصو اللقواء فوي وول الاورع  . .عضوار أ ار أن يقضوي تف و

.يوووفي نووذ.رو  . .عضووار أ ار أن يشوواا منووافب ل و  . .عضووار
غ ج الرااصر م

وواط قيوواع

ول انوب حتو مو النوراء الر حرو اليواو ار ال نانو

.اليوواو ار القاصووف .اليوواو ار ةا

النوور اه ل و م و سوور الصووو .

فشاء أن يجا في ول الارع ارحو ه صوا .تر.ياوا لنفنو  .أ ول  .هوؤالء

الفلنيينيون ل

م أصوااب الروبرب التوي تتفوا .نوب .ل ونار لو

ول

حا لر يذهبوا لررارس ا رهاب الذف يامغ

ول مو

وان مو ميواع غو ج

تقريبا .

ف ووا ق وتنووا العوورب .الرنوولري الووذي ال يجالووون هووذو الفريضو .م انتاووا مو

ال وواي

ي ووا بنوووي أمتن ووا .ش ووعو نا  .يوووا أمر اءن ووا .أنن ووباءنا  .ي ووا أه وول ال ووذ.ط

.ا ننان

قن الاجال الفلنويينيي فوي م وانار الوذف هور ف و يعوانون شوي ا

فوط طام البشر  .فلقا ر ووا أصو مو مووطنار .ر اور أ لور ور ر ووا
.أنووتر تعلرووون . .مووا .صوولوا قلو غووايتار متووأ ري فلوور يرتوواحوا .لووو ملووي بوول
هر وا للااط الشعاور ل
الاا الذف يخرل

جل . .ما فرغوا م شوعاور الاو  .ل ور يعلور

الررء م زحاع الر يي فإن لور يعلور بنفنو فو بوا أنو

.معظراوور ير عووون مر و أ .منا ووون .

سوورب مو مريووب أ .ووار مووؤم

.مووا انيلق ووا قل و اهس وواط فووي الفنووا القليل و م و الومووت الرتوواح مبوول تاوور

ر بار الرو و .الراا .مت .ما تابر.ا ماال أماهر و غالبوا ة..هور .أبنوا هر

.إ وووتار الربتر ووون ل ارل ووا معاوور قل و غ و ج الرااص ورج حصووا ار ميبقووا منووذ
أك وور م و سووت أشووار ش وي ا م و الر ووس أ .الرؤ.ن و أ .سوواور الضوور.ريا
التي حرمار االحت

م الاصو

لياا .لوو النوعر البواهل الوذف يفر و

ل و هو وؤالء الفق وراء الرن ووو ي الووذي ال يفتووأ ين ووبار وول يوووع ين ووبار فووي
ح وواتار .أموونار . .فووي ارحووتار فووي يقظووتار .فووي نووومار .فووي مووا تبلبو أيووايار
القصيرج م

ريارا

مليل يصعب

ولاا .ينال ر .اوا والتبخر النوريب

و وراء يالو و ش ووامل تتف ووامر يوم ووا ع ووا ي وووع  .ووا .يري وواهر مص وواا أن يجو و ووا

.يفتقووور.ا  .انتا و و ه و وؤالء الاجو ووال م و و حجاو وور الربو وور.ر .سو ووعيار الرش و و ور
.الشوووط يووا وهر قل و فلنوويي الابيب و . .م و أس ورار أر
يبرحاا

الر ووا أن م و

اوقا اال فياا ما يلبث قال ملي حت تضيق الان ا لاا فوي نظورو

.يجو شوووما قلو تلووا اهر

الربار و التوي ووار اللو فياوا للعووالري  .فلو

كان أ .بيت  .ب للناس للذف بب

مبار وا .هوال للعوالري فوإن أ .ر ووع

ا تصاا الرحر الرح ر ببر ت هي بيت الرقاس .أكناف بيت الرقاس .

هؤالء الاجال الفلنيينيون في الصاراء متارمون شوما هر ار .لعاو تار
.لشعبار تات الاصار  .ول لاظو مو لاظواتار مورار يضوا ف أن أبوواب

اهموول أغلقووت .ناوور فاوور ال يعرفووون مووا مبعووث هووذو اهزمو التووي فا وواتار .ال

هووذا العووذاب الووذف أصووابار .هوور مووا حج ووا حجووا ص و با مبوور .ار .ون ووا أناوور
ر وا م ةنو ار يوع .لاتار أمااتار .

فووأف ةنووب امترفووا و .أف .زر تارلووا و هوول ووذلتار النووراء رووا ووذلار أهوول

اهر

و!

حاشا أن ي ون ةلا مب أهل الر ا . .إنني لعل ثق أن القلوب ستافو لار
.سووت هر الراب و .الانووان . .ل و يبقو ووا فووي أموواكنار ره و الريوواح .الت وراب
ينفو في  .وهار  .رياراتار القليل تنفذ سا

 .ال ل و ير ووا هنووا حت و يووأتيار ناوواز .الفوور

عا سا

 .ق ق عوا ق قو

اه و ف ل شووتر.ا موونار

تبا وا  .وال ر الووبخس هواايا الاو التووي حرلوهوا هحبوابار فووي غو ج مقابول مووا
يق ر أ .هر . .ل يوا و أحوا  .الو ال

ملفووا ر وور مو ملفووا

ال

وي التا عو ل مور الرتاواج لوتجعلار

ووي فووي هووذا العووالر  .ال  .ال  .قناوور شووعث غبوور

عووا حجاوور . .رب أشووعث أغبوور لووو أمنوور لو اللو هبورو . .يجووب أن يتقووي

الرنؤ.لون شر

بسم الله الرحمن الرحيم

وا

الرظلومي .

ياو وول لينو ووا رأس النو وون الري ي و و الجايو وواج .إ وتنو ووا الرن و و ايون الو ووذي هو وور

مواطنونووا .شوور ا نا فووي البلووا الييووب فلنوويي يعووانون مووا نعوواني .يترنووون مووا

نترنو و . .يش وواء رب اهم وواار أن ييالعن ووا رأس الن وون .ناو و .ه وور ف ووي ه ووذا

الر ا الصعب . .حجال بيت الل الاراع

 .جبت م الذي ها روا .م الذي ر .ا ليار  ! ..فاؤالء الذي ها روا يتبافلون
 .ووو

رو و ء أ . .ووو ش ووب ا

للعرو و ء لو و س .مف ووا لو و م ووان .ن ا

أن

وور  . .ل وويار أن

يتاننوا باتار ياا . .هؤالء الذي استن ر.ا .أن ر.ا وان يجوار باور أن يقولووا لن وري

نعر قةا ان لاينا ما تقولون .ما شفنا أمرهر فرا ال ر ال ت شفون أمر ما لاي ر أنتر و!

