بوق جدعون
يف بدا ١ٜايطتيٓٝت يف ايٛالٜتت اتيختد ٠ارَسٜهٝت ١قتض لًت ٢ز تٌ ٜتدل ٢ن زْتظ تدَ ٕٜٛيُٗتت بطتسق١
ٜستهضٗت ٚ ،إذ قدّ يًُختنُ ١أَتّ احد ٣ذلتنِ ٚال ١ٜفًٛزٜدا ،طًب تدَ ٕٜٛتٔ ايكت ت ٢إٔ ٜٓيتد يت٘ ذلتَٝتت
لًْ ٢فك ١احله ١َٛرْ٘ ال ميًو َتال نتفٝت ييٛن ٌٝذلتّ  .يهٔ ايكت ت ٢زفت ذيتو ٚأ تن ٙإٔ ايكتلتد ٠ايطتت٥د ٠ال
تًصّ احله ١َٛبريو إال يف اجلسا ِ٥ايهن ٣اييت تصٌ لكٛبيٗت إىل اإللداّ ٖٚ .هترا تتسى تد ٕٜٛيٝتدافع لتٔ ْفطت٘
د ٕٚذلتّ ْٚ ،ظسا رٕ ي٘ لد ٠ضٛابل  ،فكد أداْي٘ احملهُٚ ١قضت بطجٓ٘ تد ٠مخظ ضٓٛا .
ٚيهٔ د َٔ ٕٜٛضجٓ٘ أزضٌ اييُتضت إىل احملهُ ١ايعًٝت ٜ ،طعٔ يف دضيٛز ١ٜذلتنُي٘  ،ذليجت بإٔ َتٔ حكٛقت٘
ايدضيٛز ١ٜإٔ ٜٛنٌ ي٘ ذلتّ لًْ ٢فك ١احلهَٛتٚ . ١أاتتز اتطتأيَٓ ١تقػت ١قتْْٝٛتٚ ١اضتع ١ن ٖتٌ َتٔ ايعتدٍ إٔ
ٜه ٕٛممثٌ اإلدلتٚ( ٤ن ٌٝايٓٝتب )١ذلتٍّ دازعٍ يًكتْ ، ٕٛبُٓٝت ال ٜيُيع ايطسف اآل س ( اتتيِٗ ) بتٓفظ اتٝتص٠
أ ٜٔتهتفؤ ايفسص إذٕ ايرٜ ٟهفً٘ ايدضيٛز !  َٔ ٌٖٚ ..ايعدٍ إٔ ٜكصس ٖرا احلل لً َٔ ٢هلِ ظتسٚف تةت١
نإٔ ٜه ٕٛاتيِٗ أَٝت أ ٚغري َيعًِ أَٓ ٚخف ايرنت ٤أ ٚإٔ تهٚ ٕٛقت٥ع اجلسميَ ١عكد٠
ٚأَتّ احملهُ ١ايعًٝت الرت ت ٚال ١ٜفًٛزٜدا بإٔ اتيِٗ د ٕٜٛقد ضضل ي٘ إٔ حٛنِ أزبعتَ ١تسا  ،ممتت ألطتتٙ
ن ٠بتإل سا٤ا ايكضتٚ ، ١ٝ٥إٔ احملهُ ١تهٔ َيخٝص ٠دٚ .. ٙيهٔ أِٖ الرتاض أاري ٖت ٛأْت٘  ٜٛتد لػتسا
اريٛف ممٔ ٜكض ٕٛلكٛبت رليًف ١يف ضج ٕٛايض د قد حٛنُٛا ٚأدٜٛٓا ٚةدز تدِٖ أحهتتّ د ٕٚإٔ ٜيتٛفس
هلِ ذلتّ يًدفتع ٚ ،أْ٘ يف حتي ١تكسٜس ٖرا احلل  ،ضٝصضح َٔ حل نتٌ ٚاحتد َتٔ ٖتر ٙاريتٛف اترتاةت ١إٔ ٜطًتب
إلتد ٠ذلتنُي٘  ٖٛٚ ،أَس ضٝطضب ازبتنت غدٜدا حلهَٛت ايٛالٜت فض لٔ اييهتتي ٝايضتٖظتٚ ، ١يهتٔ قضتت٠
احملهُ ١ايعًٝت قسزٚا بتإلمجتع أْ٘ َُٗت نتْت ايٓيت٥ج َهًف ١فٗرا ال ٜنز اضتيُساز طتأ دضتيٛز ٟميثتٌ اْيٗتنتت
يًخسٚ ١ٜايعدايٖٚ . ١هرا تكسز ارَس ٚ ،أةضح َٔ حل نٌ َٔ ميثٌ أَتّ ذلهُ ١إٔ ٜيتٛفس يت٘ ذلتتّ بتدَ ٕٚكتبتٌ ،
ٚي ٛنتْت ايكض ١ٝدلسد رلتيف ١يكٛاْني اتسٚز ٚ .ألٝد ذلتنُ ١دٚ ٕٜٛفتش بتينا ٠٤اييت ٜطيخكٗت لتّ . 3691
ٚقد أاتز ٖر ٙايكص ١أ ٚتلت يف ْفط ٞلٔ أَٛز نثري ٠ةتز  ١حتيتج إىل َسا عتٚ ١حختٝيف يف حٝتتٓتت ٚيهٓٓتت ال
ْكرت َٓٗت ٚ ،احلج ١اتػٗٛز ٖٞ ٠ن أْٓت َي ٢بدأْت اتٓتقػ ، ١ضٛف ْفتيح لًت ٢أْفطتٓت بتبتت ال ٜػًتل ْٚ ،فطتح
دلتال يًيػهٝو يف نٌ غئ ٚأ ٣غئ  ،بٌ إْٓت ضٓكدّ تٔ ٜعتدٜٓت حججت تٖص ٠يهٜٓ ٢يكتدْت ٚيطتتٕ حتيت٘ " يكتد
غٗد غتٖد َٔ أًٖٗت " ٚ .أةضخت ٖتر ٙاحلجتَ ١تنزا يًيُطتو بهتٌ َتت ٖت ٛقتد ، ِٜحيت ٢بعت ارَتٛز غتري
ايطًٚ ١ُٝاييت ال ْدز ٣هلت أة .
يكد اْيجت ايطُٓٝت ارَسٜه ١ٝفًُٝت لٔ ٖر ٙايكصٚ ١ا يتز ي٘ لٓٛإ "بٛم دلٚ "ٕٛيعتٌ نتتتب ايفت ًِٝأزاد
إٔ ٜطيعٝد ةٛز ٠دل ٖٛٚ ٕٛيف لدد قًٜٗ ٌٝص بأبٛاق٘ ايهثس ٠ايك . ١ٜٛيكد اضيطتع ز ٌ ٚحٝد إٔ ٜٓيصع حكت
ت٥عت يعػسا اريٛف َٔ َعتةسٚ ، ٜ٘ت ٜني أتٛا بعدٚ ، ٙإٔ ٜصخح طأ ضهت لٓ٘ َٔ ِٖ أنثس َٓ٘ تعًُٝت
ٚادزانت
ٜٚضكت ٢ايطتؤاٍ ن أُٜٗتت أنثتس طتٛز ٠أ ٕ ْػت ايٓظتس لتٔ ل َتت االضتيفٗتّ اتعًكت ١حيتٜٝ ٢تأع نتتثريٕٚ
ٜٓٚفضٛا لٓت أّ ْفيح ايضت أَتّ ايسٜتح ايك ١ٜٛاييت تصٜح زَتال تسانُت لً ٢ةخٛز احلل  ٌٖٚميهٔ تثتٌ ٖترٙ
ايسٜتح إٔ تػهٌ تٗدٜدا يًهٓٝط ، ١أّ أْٓت – حنٔ اخلداّ – خنػ ٢لً ٢أْفطٓت !

