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علي السوداني

السل ومن  مّرت على ظهور مرض  برغم عقود طويلة 
ثمَّ اكتشاف لقاحه التاريخي، إال انَّ العدوى البكتيرية للسل 
التي  الدول  في  السيما  العالم  أرجاء  في  تضرب  ظلّت 
وبحسب  الصحية.  واالجراءات  التحتية  الُبنى  فيها  تسوء 
منظمة الصحة العالمية فإّن تسعة ماليين اصابة حصلت 
الوفيات  المليون من  العام ٢٠١٣ مع مليون ونصف  في 
في العالم، وانَّ هذه االحصائية الصادمة دعت المنظمة الى 
السل في  القضاء على مرض  بتنفيذ استراتيجية  الشروع 
سقف زمني يمتد الى العام ٢٠٣٥، لتقليل االصابات بنسبة 
تسعين بالمائة. أي انَّه مع ُكّل تلك الجهود الدولية الكبرى، 
وما تزال التغطية الكفيلة بالقضاء الكلي على ذلك الوباء 
وال  أيضاً.  لالكتمال  قابلة  غير  أّنها  ويبدو  مكتملة،  غير 
ننسى أّننا نتحدث عن وباء بكتيري وليس وباءاً فيروسياً 

مثل كورونا المستجد .
لقاح  لنجاح  المؤكدة  االولى  االشارة  وردت  قليل  قبل 
أمريكي ألماني مشترك يتكفل الوقاية من فيروس كورونا، 
واّن نسبة نجاحه تسعون بالمائة، وهي أول نسبة عالية من 
أجرتها  التي  العالمية  التجارب  جميع  على صعيد  نوعها 
شركات األدوية في خالل هذه الشهور العصيبة من انتشار 

الجائحة.
استثمار  آليات  عن  يبحثون  واالن  أمل،  العالم  بيد  صار 
ذلك االمل وتحقيق نفع للبشرية كلها منه، في حين أنَّ دوالً 
تبريد  في  مشكلة  ستواجه  الكهرباء  نقص  تعاني  تزال  ال 
اللقاح، وهو شرط أساس لعدم تلفه، فضالً عن الحاجة الى 
بنى تحتية وصحية مناسبة لتنفيذ حمالت تلقيح على وفق 
شروط السالمة و هناك مشاكل عدة، يعاني منها كثير من 
الدول السيما في بلداننا العربية التي أغفلت حكوماتها من 
دون استثناء العناية بالجانب الصحي المجاني للمواطنين 
رقابة  دون  من  الخاص  الصحي  للقطاع  الباب  وتركت 
ايران  مثل  اقتصادياً  معاقبة  بلدان  وهناك  مناسبة.  علمية 
ستجد صعوبات في آلية الحصول على اللقاح من مصدر 

أمريكي إال عبر دول وسيطة.
كانت التوقعات في مكانها ،حين ذهبت الى االعالن عن 
نتائج  للقاح ستأتي مباشرًة بعد اعالن  أن االخبار االولى 
تصنيف  هنا  يمكن  وهل  األمريكية.  الرئاسية  االنتخابات 
نظرية  ضمن  السياسي  والغرض  اللقاح  بين  الربط 

المؤامرة، أم أّنها مجرد صدفة…سعيدة.

حكاية الدرويش بباب التحشيش

طهران-)أ ف ب( - اختير فيلم "خورشيد" 
مجيدي  مجيد  للمخرج  )"الشمس"( 
جلوائز  املقبل  احلفل  في  إيران  لتمثيل 
املؤسسة  أفادت  ما  بحسب  األوسكار، 

املوجلة بذلك.
للسينما  الفارابي  مؤسسة  وأفادت 
"خورشيد"  اختيار  عن  األحد،  بيان  في 
احلفل  من   2021 نسخة  في  للمشاركة 
األكادميية  تقيمه  الذي  السنوي 

األميركية لفنون السينما وعلومها.
ضمن  عرض  الذي  الفيلم  ويتناول 
البندقية  ملهرجان  الرسمية  املسابقة 
املاضي،  أيلول/سبتمبر  في  اإليطالي 
الى  يضطرون  الذين  األطفال  معاناة 
العمل لتأمني معيشتهم وإعانة عائالتهم.
قصة  عبر  املسألة  هذه  الفيلم  ويقارب 
من  وثالثة  عاما(   12( لعلي  مؤثرة 
شوارع  في  الكاميرا  تتبعهم  أصدقائه، 
يعيشون  حيث  أنفاقها،  وقطار  طهران 

مبا تيسر ملساعدة عائالتهم.
لوكالة  سابق  حديث  في  مجيدي  وقال 
مبثابة  هو  فيلمه  إن  برس،  فرانس 
"استنكار لهذه املشكلة االجتماعية التي 
تعني العالم كله، ال إيران وحدها"، مذّكرًا 

كل  في  يعملون  طفل  مليون   152" بأن 
أنحاء العالم وفق اإلحصاءات الرسمية".
على  اعتاد  الذي  اخملرج  واختار 
السينمائية  املهرجانات  في  املشاركة 
الدولية، أطفاال من الشارع لتأدية أدوار 
بذلك  أراد  أنه  موضحا  "خورشيد"، 

"إظهار قدراتهم وإنسانيتهم".
وأفاد اخملرج البالغ 61 عاما، أن "اختيار 
األطفال استغرق أربعة أشهر، إذ أجريت 

مقابالت مع أربعة آالف طفل".
عمل  يقبل  إيراني  أول  مجيدي  وكان 
الئحة  ضمن  السماء"(  )"أطفال  له 

جوائز  إلحدى  النهائية  الترشيحات 
فيلم  أفضل  فئة  عن  وذلك  األوسكار، 

أجنبي حلفل عام 1999.
وال يزال أصغر فرهادي اإليراني الوحيد 
األميركية،  األكادميية  بجائزة  فاز  الذي 
و"البائع"   ،)2012( "انفصال"  عن  وذلك 

احلفل  عن  فرهادي  وغاب   .)2017(
السنوي قبل ثالثة أعوام، احتجاجا على 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  قرار 
فرض حظر على دخول رعايا سبع دول 
الى  إيران،  منها  إسالمية  غالبية  ذات 

الواليات املتحدة.

لندن - الزمان 
تعاني النساء قبل الرجال من مشكلة 

محرجة هي تساقط الشعر ، 
الطب بجامعة  وقام باحثون من كلية 
لويسفيل، بتحليل التجارب السريرية 
ومنو  البيوتني  بني  العالقة  حول 
جتربة،   18 مراجعة  وبعد  الشعر. 
الحظوا كيف يرتبط ضعف منو الشعر 
جميع  وأظهرت  البيوتني.  بنقص 
حاالت نقص البيوتني دليال على منو 

الشعر بعد مكمالت البيوتني.
أما العنصر الغذائي التالي الذي يجب 
إضافته إلى طبق اإلفطار الشهي، هو 

السبانخ النباتية.
احململ  السبانخ،  يساعد  أن  وميكن 
A، في حتفيز منو الشعر -  بفيتامني 

مع وجود أدلة تدعم هذه الفكرة.
والية  جامعة  من  باحثون  والحظ 
فيتامني  أن  كيف  األمريكية  أوهايو 
لبصيالت  اجلذعية  "ينشط اخلاليا   A

الشعر". ولوحظ أن فيتامني )A( "يحفز 
املعروفة   - الشعر"  دورة  ومنو  تطور 

مبرحلة التنامي.
تلطف  "الدهون  أن  كيف  ولوحظ 
القوي  الشعر  تعزز   - الشعر" 
من  باحثون  وشهد   - والصحي 
والية  بجامعة  البشرية  التغذية  قسم 
للغاية  مهم   )A( "فيتامني  أن  أوهايو، 
الدهنية  والغدد  الشعر  منو  في 

واحلفاظ عليها. 

وتعد األفوكادو مصدرا جيدا للدهون 
.A الصحية ومصدرا ممتازا لفيتامني

في  الصيدالنية  العلوم  كلية  وذكرت 
بأنه  معروف   A فيتامني  أن  ماليزيا، 
"مضاد قوي لألكسدة". وبدراسة أولئك 
الذين أظهروا تساقط الشعر، اكتشفوا 
من  منخفضة  "مستويات  لديهم  أن 

مضادات األكسدة".
وأجريت جتربة ملراقبة تأثير مكمالت 

فيتامني )A( على منو الشعر.

أوملبياكوس  وّبخ   - ب(  ف  اثيناA-)أ 
من  ثالثة  االثنني  القدم  لكرة  اليوناني 
العبيه حلضورهم "حفلة فيروس كورونا" 
فنادق  أحد  سطح  على  حديقة  في  لياًل 
إلغالق  اليونان  تخضع  وقت  في  أثينا، 
اإلصابة  حاالت  ارتفاع  بسبب  صارم 

بفيروس "كوفيد19-".
روبن  البرتغالي  املدافع  أن  النادي  وذكر 
الزار  الصربي  الوسط  العب  سيميدو، 
البرازيلي  الوسط  والعب  رانديلوفيتش 

برونو فيليبي كانوا من بني 30 شخصا 
حضروا احلفلة في وقت متأخر من مساء 

األحد.
وقال بطل اليونان في بيان "أوملبياكوس 
يدين بشكل قاطع وجود ثالثة من العبيه 
في  أقيم  الذي  كورونا  فيروس  حفل  في 
كما  االثنني  صباح  من  األولى  الساعات 

ذكرت الشرطة".
واللوائح  احملظورات  "جتاهل  وتابع 
غير  أمر  املوسم  لهذا  بفريقنا  اخلاصة 

دعا  إنه  أوملبياكوس  وقال  مقبول".  
سيعاقبون  وإنهم  لالعتذار  الالعبني 
غرامة  الشرطة  غرامة".وفرضت  "بأقصى 
الالعبني  من  كل  على  يورو   300 قدرها 
احلفلة  حضر  من  على  وكذلك  الثالثة 
لعدم ارتدائهم كمامات واقية، فيما أوقف 
صاحب الفندق البالغ من العمر 24 عاما 

وغرم مببلغ ثالثة آالف يورو.
وذكرت تقارير إعالمية في وقت سابق أن 
في  كانوا  أوملبياكوس  العبي  من  سبعة 

احلفلة، لكن النادي نفى ذلك.
 40 أن  محلية  إعالم  وسائل  وأفادت 
بينهم  من  احلفلة،  في  شاركوا  شخصا 
و"26  دجاي"  "دي  أسطوانات  منسق 
احلاضرين  من  العديد  وأن  جميلة"، 
لتجنب  احلمامات  في  أنفسهم  حبسوا 

العثور عليهم.
احلفلة  رواد  أن  تقارير  وذكرت 
التواصل  وسائل  عبر  باحلدث  ُأبلغوا 

االجتماعي.

"سوذبيز"  تطرح   - ب(  ف  )أ  لندن- 
لوينستون  لوحة  مزاد  في  الثالثاء 
تشرشل متثل عبوة املشروب املفضلة 
خالل  بريطانيا  وزراء  رئيس  لدى 
احلرب العاملية الثانية، على ما أعلنت 

دار املزادات االثنني.
وتظهر اللوحة وهي من نوع الطبيعة 
إحداهما  مشروب  عبوتي  الصامتة، 
لدى  املفضل  الويسكي  نوع  تبّين 
وينستون تشرشل، مع إبريق وكوبني.

اللوحة  على  املزايدات  وتنطلق 
يصل  بأن  تقديرات  مع  الثالثاء، 
سعرها إلى 250 ألف جنيه استرليني 

)328 ألف دوالر(.
وقد رسم وينستون تشرشل الذي ُعرف 
اللوحة في دارة  عنه الشغف بالرسم، 
ثالثينات  في  تشارتويل  في  عائلية 

القرن العشرين.
رجل  إلى  العمل  هذا  أهدى  قد  وكان 
أفيريل  وليام  األميركي  األعمال 
خاصا  مبعوثا  كان  الذي  هارميان 
فرانكلني  حينها  األميركي  للرئيس 
أربعينات  في  أوروبا  في  روزفيلت 
هارميان  وظهر  املاضي.  القرن 

في   1942 سنة  صورة  في  خصوصا 
والزعيم  تشرشل  جانب  إلى  موسكو 
السوفياتي جوزف ستالني. وال ُيعرف 
الذي اعتاد إهداء  إذا كان تشرشل  ما 
أصدقائه لوحات، على علم بأن باميال 
ابنه راندولف كانت على عالقة  زوجة 
بهارميان، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي 

تاميز" االثنني.

وتزوج العشيقان سنة 1971، وبيعت 
لم  أميركيني  جمع  هواة  إلى  اللوحة 
وفاة  بعد  احلياة،  قيد  على  يعودوا 

باميال هارميان سنة 1997.
وكانت بيعت لوحة لوينستون تشرشل 
 1,8 بلغ  قياسي  مبلغ  مقابل  في 
مزاد  خالل  استرليني  جنيه  مليون 

نظمته دار "سوذبيز" سنة 2014.

حملة  أسفرت   - ب(  ف  ليون-)أ 
 103 في  اإلنتربول  من  منسقة  مداهمات 
البرية  األجناس  تهريب  ملكافحة  بلدان 
مصادرة  عن  الطبيعية،  واملنتجات 
وآالف  األخشاب  من  شحنة  مئة  حوالى 
السالحف والطيور والزواحف وأكثر من 

طن من العاج.
"ثاندر"  اسم  حتمل  التي  العملية  هذه 
و11  أيلول/سبتمبر   14 بني  وأجريت 
من  الرابعة  وهي  األول/أكتوبر،  تشرين 
نوعها منذ 2017، سمحت بتوقيف 699 
التي  اإلنتربول  أعلنت  ما  وفق  مهربا، 
تتخذ مقرا لها في مدينة ليون الفرنسية، 

في بيان أصدرته االثنني.
محمية  أجناسا  العملية  واستهدفت 
بأنواع  الدولي  االجتار  اتفاق  مبوجب 
املعرضة  البرية  والنباتات  احليوانات 

لالنقراض )سايتس(.
عن  احلملة  أسفرت  احملصلة،  وفي 
بنيها  ونبتة،  حيوان   45500 مصادرة 
آالف  ستة  من  وأكثر  سلحفاة   1400
بيضة، و1160 طيرا و1800 حيوان من 

الزواحف. وفي والية سينالوا املكسيكية، 
هذه  في  املشاركة  األمن  قوات  أنقذت 
وحيوان  بالغة  أبيض  منر  أنثى  احلملة 
جاغوار وشبل في سن أربعة أشهر. وفي 
قرد   32 نقل  الشرطة  منعت  زميبابوي، 
الكونغو  جمهورية  مصدرها  شمبانزي 

الدميوقراطية.
شحنات  باعتراض  العملية  وسمحت 
الكاميرون،  مع  احلدود  وعلى  كبيرة. 
من   187 اجلمارك  من  عناصر  صادر 
كيلوغراما   856 متثل  الفيلة  أنياب 

آتية  شاحنة  في  الصافي،  العاج  من 
السلطات  اعترضت  كذلك  الغابون.  من 
طنا   18 تضم  شحنة  الهندية  اجلمركية 
مزمعا  كان  األحمر  الصندل  خشب  من 

تهريبها إلى اإلمارات العربية املتحدة.
طنا  أيضا  املضبوطة  املواد  وشملت 
جرى  احلرشفي  النمل  آكل  حراشف  من 
 1700 حوالى  على  القضاء  بعد  سحبها 
من هذه احليوانات، إضافة إلى 56 طنا 
من  طنا  و950  البحرية  املنتجات  من 

األخشاب وحوالى 16 طنا من النباتات.

نشوى مصطفى في حالة مستقرة 

العثور في القدس
على أربع قطع نقدية ذهبية

من العهد الفاطمي

حتذير روسي من املضادات احليوية 

اثار  علماء  عثر   - ب(  ف  القدسA-)أ 
من  ذهبية  نقدية  قطع  اربع  على  اسرائيليون 
احملتلة  الشرقية  القدس  في  العاشر  القرن 
تعود  "البراق"  املبكى  حائط  من  بالقرب 
اآلثار  علماء  واكتشف  الفاطمي.  العهد  الى 
الذهبية  اإلسرائيليون اربع قطع من العمالت 
موجودة  عام،   1000 من  أكثر  قبل  صكها  مت 
في إبريق فخار صغير في البلدة القدمية في 
مدينة القدس الشرقية. وهذا اكتشاف نادر من 
في  السياسية  االضطرابات  فيه  سادت  عصر 
"مت  اإلسرائيلية  اآلثار  سلطة  وقالت  املنطقة. 
أعمال  أثناء  املعدنية  العمالت  على  العثور 
التنقيب بالقرب من حائط املبكى" الذي يعتبره 

اليهود اقدس مكان للصالة.
بيان  في  اآلثار  سلطة  من  كول  روبرت  وقال 
"إن العمالت املعدنية كانت موجودة في إبريق 
صغير ومحفوظة بشكل ممتاز وميكن التعرف 

عليها على الفور حتى بدون تنظيف".
إلى ما  النقدية تعود  القطع  "إن  وأضاف كول 
"فترة  وهي  ميالدي  و970   940 العامني  بني 

واملنطقة  القدس  في  جذري"  سياسي  تغير 
احمليطة بها.

العباسية  اخلالفة  فقدت  الفترة  تلك  وخالل 
احلاكمة التي كان مقرها بغداد السيطرة على 
وسيطرت  القدس،  ضمنها  ومن  الشام  بالد 
االسماعيلية  الشيعية  الفاطمية  الدولة  عليها 
ونافست  إفريقيا  شمال  في  تاسست  التي 
العباسيني. وسقطت الدولة الفاطمية في القرن 
الثاني عشر. وأكد كول "هذه هي املرة األولى 
منذ خمسني عاما التي يتم فيها اكتشاف مخبأ 
للذهب من الفترة الفاطمية في البلدة القدمية 
اإلسرائيلية  احلفريات  وكشفت  بالقدس". 
مدينة  في  الفاطمية  الفترة  من  ذهب  وجود 
القدس الشرقية بعد وقت قصير من احتاللها 
مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران /
 2015 عام  اسرائيل  وعثرت   .1967 يونيو 
جنوب مدينة حيفا على ألفي قطعة ذهبية من 
فئتي دينار وربع دينار تعود إلى فترة احلكم 
الفاطمي وصكت في العام 1036. وبلغ الوزن 

اإلجمالي لتلك القطع ستة كيلوغرامات.

القاهرة- الزمان 
نشوى  املصرية  الفنانة  جنل  كشف 
"عبدالرحمن"،  يدعى  والذي  مصطفى، 
والتي  الصحية،  والدته  حالة  تطورات 

تتواجد حاليا في مستشفى العجوزة.
جنل نشوى مصطفى طمأن اجلمهور على 
على  كتب،  حيث  الصحية،  والدته  حالة 
"بفضل  بوك":  "الفيس  مبوقع  حسابها 
وبفضل  حضراتكم  دعوات  وبفضل  الله 

مستشفى  متريض  وهيئة  أطباء  مجهود 
احلمد  مستقرة  حالتها  أمي  العجوزة 
اعتذارا  وجه  املصرية  الفنانة  جنل  لله". 
اجلميع،  على  الرد  استطاعتهم  لعدم 
بينا  أعلم  ربنا  الرد  لعدم  "وبعتذر  بقوله: 
أنا وأبويا وأختي ألف شكر ببلغ أمي كل 
تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم 
لرفع حالتها النفسية وبتكون فرحانة ولله 

احلمد دائمًا وفي كل األحوال".

موسكو - الزمان 
بعض  أن  مياسنيكوف،  ألكسندر  الروسي  الطبيب  اعلن 
غير  تاما  طرشا  تسبب  أن  ميكن  احليوية  املضادات  أنواع 
قابل للعالج. وقال مياسنيكوف، "توجد أنواع من املضادات 
هذا،  يومنا  إلى  تستخدم  تزال  ال  ولكنها  القدمية،  احليوية 
املضادات  هذه  وأحد  )الصمم(.  الطرش  إلى  تناولها  يؤدي 
األمينوغليكوزيد.  مجموعة  إلى  ينتمي  الذي  "غينتاميسني" 
اخلاليا  وتدمر  لألذن  سامة  أخرى  حيوية  مضادات  وهناك 
وأضاف،  الطرش.  مسببة  األذن  داخل  السمعية  العصبية 

السمعية  املستقبالت  في  تؤثر  التي  األدوية  بعض  هناك 
الطرش. وعالوة على هذا  وبالتالي تسبب  "تشذبها"  وكأنها 
ميكن أن يكون سبب فقدان السمع، تناول عقاقير مدرة للبول 
مثل "فوروسيميد". ألن هذه األدوية تؤثر في العصب السمعي 
وميكن أن تسبب الطرش الدائم. كما أن تناول األدوية املضادة 
للفطريات ميكن أن يؤدي أيضا إلى تغيرات ال رجعة فيها في 
األذن. وينصح الطبيب بضرورة موازنة إيجابيات وسلبيات 
املضادات احليوية قبل تناولها. وهذا بالطبع يجب أن يحدده 

الطبيب املعالج قبل وصفها للمريض.

اختيار فيلم خورشيد لتمثيل إيران
في حفل جوائز األوسكار

توبيخ ثالثة العبني شاركوا في حفلة فيروس  حلول طبية ملنع تساقط الشعر 

 مزاد في لندن على لوحة
لوينستون تشرشل

القاهرة - مصطفى عمارة
الدجل والشعوذة واحدة  تعد ظاهرة 
تهدد  التي  الظواهر  اخطر  من 
العلمى  التقدم  رغم  املصري  اجملتمع 
فى  االلكترونات  عصر  مصر  ودخول 
لدراسة  ووفقا  االخيرة.  السنوات 
البحوث  مركز  اصدرها  حديثه 
 3 ينفقون  املصرين  فاّن  االجتماعية 
الدجالني  على  سنويا  جنية  مليارات 
تدني  من  السرعة  على  واملشعوذين 

مستوى املعيشة.
اخرى  دراسة  اظهرت  كما   
اجلنائية  للبحوث  القومى  للمركز 
يؤمنون   63, ان  واالجتماعية 
املتعلمني  من  غالبيتهم  بالدجل 
يؤمنون  النساء  من   50, وان 
الزواج  مشاكل  حل  فى  الدجل  بدور 
اليومية  احلوادث  ان  رغم  واالجناب 
االتى  النساء  من  كثير  عن  كشفت 
بعمليات  انتهت  الدجالني  يلجأن 
حيث  ونصب  عرض  وهتك  اغتصاب 

االعمال  تلك  العاطلني  االف  يحترف 
قدرتهم  على  ضحاياهم  ايهام  بعد 
املستعصية  االمراض  شفاء  على 
هوالء  قدرة  ظل  وفى  احلبيب  وجلب 
ضحاياهم  خداع  على  الدجالني 
وابتزاز اموالهم جلأ بعض الدجالني 
الى مصر بعد ان وجدوا سوقا رائعة 
لتلك احلرفة عبر االعالن عن حرفتهم 
ادنى  دون  اخلاصة  القنوات  فى 
هدى  د/  اكدت  جانبها  .من  رقابة 
ذكريا استاذة علم االجتماع ان اقبال 
رغم خسائرتهن  السحر  على  النساء 
الكبيرة يرجع الى  ان النساء الطرف 
نصير  امنه  د/  ،واضافت  الضعيف 
باالزهر  والفلسفة  العقيدة  استاذة 
مع  يتعارض  والشعوذة   السحر  ان 
االنسان  يخرج  النه  الدين  صحيح 
وابدت  والدين  بالله   االميان  عن 
اندهاشها من جلوء الكثير من افراد 
اجملتمع الى الدجالني رغم ان الكثير 

يتعامل مع االكترونيات

دراسة:انفاق املصرين 3 مليارات جنيه على الدجالني 

وفاة مرجع موسيقي والقبض على مخترع هارب 

أكبر عملية ضد تهريب األجناس البرية

وكانوا مكثوا له بباب الزقاق ليلًة باردًة ماطرًة مظلمًة موحشًة .
قاَل صغيُرُههم : بولوا بدرِبِه فيتزحلق فتنكسر رقبُتُه فنضحُك كثيراً فيموُت 

قهراً وكمداً .
نواقيُط   وتتوزع  فيمرض  جوائح  سلَة  وجهه  على  لنرمي   : أوسُطُهم  زاَد 
أنفاسه على الكورونات السابحات الباكيات . فاَه أخبُثُهم : ضعوا بكأسه عشباً 
مدواخاً واصعدوا به فوق رأس جبل واتركوه نهباً وطعماً للسباع وللكواسر 
والطير والنمل ، وعند مفتتح الشمس هلّموا ولّموا عظاَمُه ولحَيَتُه وحروَفُه 
واجعلوا منها حطَب وليمٍة صاخبٍة باذخٍة تكاُد تصيُح ، فال ضريح له وال 

صريخ منه وال َمن يحزنون .
أفتى كبيرهم الذي أرضعهم وأطعمهم من كل نطيحٍة مترديٍة جائفٍة بائتٍة تالفٍة 
، بأن يضعوا بجيبه المهدول بضعًة من عظاٍم وبخوٍر وعين جمجمة ووصلٍة 
صاحب  مجلس  صوب  دائخاً  اسحلوه  ثم   ، حائٍل  بائٍد  ثوٍب  من  خضراء 
المارق  هذا  أنَّ  فيشهدوا  ونساء  ، وخذوا معكم صحبًة من رجال  الشرطة 
الحرام ، حتى خسر  وبالخيال  بالسحر وبالشعوذة  البيوت  أفسد  قد  السارق 
وتاه عاّلن   ، الجميل  بعلها  فالنة  ، وفقدت  البحر  في  الجائبة  تجارته  فالٌن 
بكهف يأكل من الجبل خاصرته والميسرة ، وزيدوا فوقه حشوًة مما تيسر 
في أمخاخكم من بائن الكالم والحجة والبرهان ، حتى يقوم قاضي القضاة 
أن  والمريد  والحارس  بالحاجب  ويتكىء على عرضه ويصيح  على طوله 
خذوا هذا الصعلوك وارموه بقعر مظلمٍة تحت أرٍض خالء ، فيصير ليلُُه 

ليالً ونهاره ألَيَل .
سعف  من  معموٍل  حجاب  خلف  من  إليهم  وينصت  يرقبهم  فكان  هو  أما 
وخشخاش وقماٍش مثقوب بقدر عيٍن وعين ، وظلَّ على هذه الحال النافرة 
مكمنه  من  أليهم  فخرج   ، وبقاياه  أوشاله  إلى  الليل  وصل  حتى  المستنفرة 
المستتر األمين ووقف بباب دائرتهم المريبة فوجدهم وقد نام واحدهم بضلع 
ثانيهم وشخر ثالثهم بعبِّ رابعهم فصار منظرهم مثل مرأى جراء كلبٍة ضالٍة 

جائعٍة يتبادل عيالها ناقوَط حليٍب شحيح .
ثمَّ أنَّ الدرويش قد ضرب باب المنام بعصاه الثقيلة ففزَّ المريبون وأخذتهم 
وتناطحت  عقولهم  وتبلبلت  والسعلة  الصيحة 
وال  مهرباً  لألمر  يعرفون  ال  فصاروا   ، رؤوسهم 
للخوف مسرباً وال للنجاة متكئاً ، حتى رفع صاحب 
منهم  وطلب  المباركة  عصاه  البديع  المنير  الوجه 
مزرعة  وظهورهم  مؤخراتهم  فصارت   ، الركوع 

ركالت ومدبغة عصيٍّ وقياساً فيه درٌس عظيم . 
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