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مقدمة
الكتاب الهزيل الحايل هو نتاج عام واحد من الجهود املشرتكة ضمن برنامج الربملان «دجلة نظيفة  -برنامج حوار من
أجل السالم املستدام يف بالد ما بني النهرين».
النتيجة النهائية التي تحملها بني يديك اآلن شاعرية ومثرية للتفكري يف نفس الوقت.
يسعى الكتاب إىل رفع مستوى الوعي بني األطفال والكبار عىل حد سواء ،من خالل إخبارنا بقصة نهري دجلة والفرات
يف الرشق األوسط عرب ثالثة فصول.
بينام نتبع األنهار منذ إنشائها من قبل آلهة بالد ما بني النهرين خالل الوقت الذي تم فيه تطوير القواعد األوىل
الستخدام املوارد املائية ،إىل عامل خا ٍل من املاء ،نشعر بإنيك ،إله املاء والخلق ،الذي يأمل أن الناس خلقه ليعطي
املاء معنى لن يخيب ظنه.
من املالحظ أن الرؤية البائسة التي نواجهها يف الفصل الثالث هي لألسف أقرب بكثري إىل الواقع مام قد يعتقده
املرء .اليوم ،العراق هو واحد من البلدان املترضرة بشكل كبري من تغري املناخ .عىل وجه الخصوص  ،تهدد ندرة
املياه والتصحر بترسيع الرصاعات السياسية والثقافية .يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إىل تغيري املناطق الخصبة
الصالحة للسكن .الصحاري تتقدم ،واملياه تصبح أكرث ندرة أو تغرق األرض .تتسبب التغريات البيئية والعنف يف
تحركات الالجئني .ومن املتوقع أن تزداد يف جميع أنحاء العامل مبقدار عرشة أضعاف بحلول عام  .20٥0ويف الوقت
نفسه  ،فإن التنافس عىل موارد املياه العابرة للحدود وبناء مشاريع السدود الضخمة تزيد من احتامالت نشوب
رصاعات بشكل كبري.
يف هذا الجو ،يتحد الرجال والنساء من مختلف املناطق والخلفيات االجتامعية والعرقية الذين يعيشون ويعملون عىل
طول نهري دجلة والفرات وراء مرشوع «دجلة نظيفة  -حوار من أجل سالم مستدام يف بالد ما بني النهرين» .تعمل
رؤساء البلديات واملدن واملجتمع املدين والسياسيني وصناع القرار والخرباء من أعىل وأسفل مجرى النهر معاً إليجاد
حلول مستدامة.
إىل جانب طابعها الواهب للحياة ،أظهرت السنة األوىل من الربنامج أن األنهار لها أيضً ا ذاكرة جامعية وتشكل جز ًءا
من الرتاث الثقايف للعديد من العراقيني .يف مقاطع فيديو صغرية ،أخربنا املشاركون قصصهم الشخصية واملؤثرة
عن النهر ،والهدايا التذكارية والتقاليد ،والقصائد املشرتكة أو املوسيقى املخصصة للمياه .يأخذ الكتاب الهزيل هذه
الفكرة :مع وجود األنهار ،لن يختفي مورد واهب للحياة فحسب ،بل سيختفي حضارة بأكملها.
إذا أردنا التأكد من أن املنطقة صالحة للسكن لألجيال القادمة ،فنحن بحاجة إىل العمل .تتمثل الخطوة األوىل يف
فهم قيمة وأهمية املياه كمورد محدود  -وهو ما يهدف هذا الكتاب إىل القيام به.
إن الربملان ممنت إىل السيد شريوان كان عىل عمله الرائع وشغفه يف تنظيم الكتاب .نعرب عن عميق امتناننا
لرسامينا العراقيني لونا محمود درويش (الجزء األول) وهلكورد محمد طاهر (الجزء الثاين) وباور عبد املجيد محمد
(الجزء الثالث)  ،الذين حولوا هذا الكتاب إىل كتاب شاعري توثيق فني ألساليب الرسم املختلفة.
تشكر منظمة الربملان أيضً ا سارة إليونورا-ماريا بريس عىل تطوير النص وفاطمة رشف الدين عىل تحرير النسخ
اإلنجليزية والعربية من الكتاب.
مل يكن هذا الكتاب موجودًا بدون دعم  ، ifaوبرنامج التمويل  ، zivikوأموال وزارة الخارجية الفيدرالية األملانية  ،الذين
كانوا يدعمون فكرة هذا الكتاب يف عام من اإلغالق العاملي بسبب جائحة .19-Covid
ريا وليس آخ ًرا ،أود أن أشكر فريق تنظيف نهر دجلة لجعل ذلك ممك ًنا ،وال سيام روزا كوردو ورامي رسياين.
أخ ً
جالسا عىل ضفة النهر أو تقرأه
اآلن نتمنى لكم محارضة سعيدة .سواء كنت تقرأ الكتاب يف املنزل مبفردك ،أو
ً
بصوت عا ٍل ألطفالك ،نأمل أنه بعد محارضتك ،ستحب نهري دجلة والفرات أكرث مام قد تحبه بالفعل ،وتكون ممت ًنا
ألكرث املوارد قيمة وحيوية التي منتلكها عىل هذا الكوكب :املاء.
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مديرة مرشوع ““Clean Tigris
منظمة الربملان  -ثقافات الدميقراطية

کن
يف ماكن ما من أرايض بالد ما بني الهنرين  ،تك ّون الالهة هنري دجةل والفرات .ينطلق اخللق من البحار
البدائية وتتعاون الالهة لبناء الكون كام نعرفه .التوترات بني الالهة تؤدي إىل خلق البرشية والكون يمت وضعه
عىل طريق ميكن أن يؤدي إىل تدمري لك األ�شياء ...

5

قبل الزمان ،اكن هناك ظالم فقط .يطغى عىل لك األرجاء ،يدور ويتحول إىل موجات .ال يشء سوى الظالم.
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انمــو ،امــرأة يف طــور اخملاض ،تدفع ما يف بطهنا،
وتتنفس بعمق يف وســط احمليط ،كن.

قبل أن يبدأ الزمان ،اكنت الالهة لوحدها هناك ،تدور،
تتحرك ،حتلق يف الظالم.
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َ
طفلهيا آنو ويك

انمو تدل الكون

ينفصالن عن جبل األرض وعن
السامء ،حيومان معًا يف الظالم

آنو وإنيك خيلقان إنليل سشيد الكون والهواء

8

فصل إنليل األرض عن السامء ،ورفع آنو إىل السامء

أصبحت يك إلهة األرض العظيـمة

9

اكن الكون خاليًا ،فامي النجوم والكواكب غري منتظمة ،تنطلق يف لك الاجتاهات

اكنت احلياة يف الرب والبحر غري متوازنة

رجاءً ،مق بتنظمي
هذه الفوىض ،اجعل
الكون أكرث ً
توازان
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اإللهــة إنليــل قامــت خبلــق إلهــة القمر انان ،لتحقيق التوازن بني املد واجلزر وإيقاعات احمليط والســامء

مث خلقت إهل الشمس أوتو ،ليوازن بني الضوء وادلفء واجلاذبية

11

12

إنليل ويك ،انضمّ ا معًا وخلقا إنيك ،إهل املاء واحلمكة واخمللوقات احلية.

إنيك يفكر خبلق نظام جديد ينسجم فيه املاء واألحياء

13

يطلب إنيك من انمو املاء املقدس ،ليصنع منه األهنار واألحياء

14

يلمس إنيك املياه املقدسة و خيلق هنري دجةل والفرات

15

يأمر إنيك ،فمتتلئ األرض ابحليواانت والنبااتت واخلرضوات والطيور

16

انمو وإنيك راضيان وسعيدان مبا أجنزا ،وعادا إىل طاوةل الالهة

لقد أمهلت واجباتك
اإللهية للرتكزي عىل عنرص واحد
من الكون املتسع

األحياء اليت خلقهتا
ال نفع فهيا ،وال غاية مهنا

17

إن نظام الكون
ال حيتـمل أن تنشغل
الالهة جبزء عن اللك

مع لك الاحرتام،
أان ال أوافق

أريد أن أخلق خملو ًقا ذا فائدة ونفع وينسجم
مع النظام الطبيعي ويولك اليه دور صيانة األرض

عليك تغيري
سلوكك اي إنيك

دعوان خنلق معًا ،سشتعتين اخمللوقات اجلديدة
ابحليواانت والنبااتت اليت خلقامتها

سنـمنحهم س ً
شيقاان طويةل
ً
وعقوال حكيـمة

سشنخلق هذا اخمللوق من
املاء املقدس وعنارص أخرى

18

جيمع إنيك وإنليل مواد خمتلفة من لك الالهة،
وخيلقان جنسني من البرش

19

يوجه إنيك البرش برعاية بعضهم البعض ومجيع اخمللوقات األخرى ،للحفاظ عىل التوازن عىل األرض،
ومينحهم إنليل اإلرادة احلرة الختيار ما يشاؤون

البرش هيبطون إىل الارض

كيــف نعرف أهنم لن
يسيئوا اسشتخدام حمكهتم ،أان
لست سعيدة مبا جيري

دعوان نرى ما سشيفعهل اإلنسان،
فقد أعطيناه الفرصة والاختيار

20

يف البداية ،عاش البرش بسالم وتوازن مع مجيع اخمللوقات األخرى،
اسشهتلكوا فقط ما حيتاجون إليه ،وأرجعوا الفائض من املوارد

وذات يوم �عروا ابمللل واكتشفوا أن بإماكهنم
السشيطرة عىل اخمللوقات األخرى ابسشتخدام القوة

21

بدأوا بقتل احليواانت وتعذيهبا ،وقاموا بقتل البرش الاخرين بال رمحة

22

هذا السلوك أغضب الالهة ،فذهبوا مجيعًا إىل إنيك وانمو ،ليششتكوا من عدوانية البرش

ال ا�عر أن األهنار
طبيعية ،البرش يلوثوهنا

ليس لك البرش
عدوانيني

أنت ساذج إنيك ،لن يتغري البرش ،سوف
يشغلوننا عن مهناجنا اإلله�ي ،ويدمرون
خملوقاتنا األخرى ،جيب أن نعاقهبم

23

إهنم ال جيلبون
لألرض سوى ادلمار

سأبقي عىل اثنني ممن
حافظوا عىل التوازن
وعا�وا بسالم

أوافق ،لكن برشط،
أبق عىل اثنني مهنم
ِ

هذه اخمللوقات تدمر
األرض ،وسشيعود ذكل
ابلرضر علينا ،أراهن
أن هذين الاثنني
سزيدادان يف العدد
وسوف يدمراننا مجيعًا

ال أعتقد ذكل،
سوف يثبت الزمن
أنك خمطئ

نعم ،دعوان نتفق عىل
إغراق األرض ومن فهيا،
ونبقي عىل اثنني من البرش
الصاحلني فقط

24

من بني لك البرش ،اختار إنيك زوجني صاحلني يعيشان بسالم ،وهام زيوسودرا وزوجته زهرة

25

يف الليل العميق زار إنيك زيوسادرا يف املنام

26

جيب أن تبين ً
فلاك ومتأله
ابحليواانت والطيور .إذا مقت
بذكل فسوف تنجو

اي إله�ي! أين سشيذهب
البرش الاخرون

ميكنك إحضار زوجتك
زهرة فقط .فااللهة قررت
القضاء عىل املفسدين

لكن ملاذا؟

27

لقد نيس البرش حق
األم العظيـمة وقوة الالهة والطبيعة.
فدمروا النسق الطبيعي لأل�شياء .حان
الوقت ملعاقبهتم ،وسيمت اسشتعادة التوازن
بأي مثن

ملاذا اخرتتين أان وزهرة
للبقاء عىل قيد احلياة ،ألسشنا
مثل الاخرين

أنت اسشتخدمت حمكتك
لتحقيق الانسجام مع األهنار واحليواانت
ولك ما حييط بك ،جيب أن مترر هذا إىل
أطفاكل وأحفادك وجيل املسشتقبل،
فأنت ملكف حبامية توازن األرض،
ال ختيب أميل

28

اي حبيبيت ،لقد رأيت ً
حلما ...
جيب أن نبين ً
فلاك

معل زيوسودرا وزوجته بال لكل عىل
بناء الفكل ليل هنار

عندما اكتـمل الفكل ،مجعا احليواانت من لك
صنف ونوع ،واسشتعدا للرشوع يف رحلهتام

29

30

ازداد اجلو قتامة وظلمة ،وسقطت األمطار الغامقة الكثيفة ملدة سشبعة أايم وسشبع ليال

اجنرفت البرشية مجعاء ،وغرقت ،ومل َ
يبق سوى زيوسودرا وزوجته واحليواانت عىل الفكل بأمان

31

أخريًا ،عندما هدأ املطر تركوا الفكل ليبدأوا برحةل جديدة

32

الرتمجة إىل القانون
لقد مرت آالف السشنني� .لكت املياه املناظر الطبيعية حلضارة جديدة :بالد ما بني الهنرين .يف قرية صغرية
عىل هنر دجةل ،متتكل آيش رؤية سشتجعلها تسافر عرب اترخي القرى والتقاليد اليت تعيش من هنر دجةل .يف
طريقها ،تسشتكشف عالقة الناس ابلطبيعة والتوازن املعقد للحياة عىل طول الهنر ـ لكهنا أيض ًا تشهد أوىل
الزناعات حول املوارد املائية .تلهم رحلهتا أحد أقدم قوانني القانون واحملفوظة متام ًا ،املنحوتة يف جحر أسود ارتفاعه
مرتين :خمطوطة محورايب الشهرية.

33

34

أوه ،ال!

ظهر وجه اإلهل إنيك يف املاء

اي طفةل ،هذا
حتذير بوجود مس يف املاء.
أرسعي إىل وادلك ،فهو
حكمي .أخربيه ،ولكن ال
تذكري أنك رأيتين

35

أيب ،أعرف أنك ستترصف
حبمكة وتتفهم األمر ،لقد الحظت
�ي ًئا غريبًا يف الهنر اليوم

جدا اليومًّ ،
ورداي! مل أر هذا من
اكن لون املاء غريبًا ًّ
قبل .هل ميكن أن تكون هذه رساةل من الالهة؟

نعم اي ابنيت،
الحظت
ماذا
ِ

ال أعرف أي رســاةل تقصدين.
غدً ا جيب أن تأخذيين إىل هناك
يك نرى ماذا حيدث .ميكن أن
تكون هذه رساةل هممة للقرية

عزيزي ،أعرف أن أمر املياه
الوردية أزعـجك ،لكن أان
متأكدة أهنا جمرد أحالم طفولية

آيش ليست حاملة مثل وادلهتا،
أنت
أتذكرين أول مرة التقينا؟ِ ،
كنت جتلسني جبانب الهنر لساعات
ِ
تنظرين إىل السحب

36

سوف أذهب إىل الهنر
غدً ا ألرى موضوع املياه
الوردية اليت تلكمت عهنا
آيش ،آمل أن تكون هذه
إ�ارة خري للقرية

أان أصدقك ،لكين لست متأكدً ا مما تعنيه هذه املياه
الوردية ،أعتقد أننا سشنحتاج إىل استشارة الاكهن

آيش ،أين
هذه املياه
الوردية الغامضة؟

خلف القصب،
بعد تكل املزارع ،أنت
تصدقين أليس كذكل؟

اي طفليت ،مىت
الحظت هذا؟ انظري هنا،
بعض األسامك قد ماتت! كيف
سشنحصل عىل الغذاء إذا ماتت
لك األسامك!

اوه طفليت!
علينا أن نذهب إىل
الاكهن عىل الفور

منذ بضعة أايم،
مل أصدق ما رأيته.
ومل أظن أنك
سشتصدقين ً
أيضا
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آه ،كيش احلكمي وابنته اذلكية! مرحبًا سشيدي! سشيدي احملرتم! حنمل
بكام ،أخربين ،ما يه رسالتك؟
معنا رساةل من الالهة

املياه ،حتولت إىل اللون الوردي
وماتت بعض األسامك هناك يف
املستنقع .هل هو حتذير من الالهة؟

اذهبوا إىل البيت وانتظروا ،قدموا
ً
قرابان يف املزنل ،ويف الصباح ارجعوا إ ّيل
وسأعطيمك اإلجابة

املياه وردية! ،مهمم.
جيب أن نقدم قرابن
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يف املنام يظهر اإلهل إنيك للاكهن

أهيا اكهن ،املياه الوردية تعين أن قريتك يف خطر .إنه
ً
جسيـما حىت الان ولكن إن مل جتد مصدر
ليس خط ًرا
املياه الوردية ،فقد تغضب الالهة وتدمر قريتمك
كيش احلكمي عليه أن يسافر ابجتاه املنبع حنو مصدر
املياه الوردية .سشيجد العديد من القصص عىل طول
الطريق وعليه مجعها .عندما يصل إىل املدينة عند املنبع،
جيب أن يذهب إىل املعبد ويبحث عن املكل محورايب
إذا مل يفعل هذا ،فسوف تتسمم املياه
وميوت املزيد من األسامك وسشتدمر القرية

الصيادون من �امل القرية مل
يصطادوا السمك منذ ثالثة أايم ومياه
املزارعني موحةل وردية اللون
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أين سشتذهب جوامييس بال مياه سشيدي ،أطفا يل جائعون ،جيب أن ماذا فعلنا لتغضب الالهة؟
صاحلة؟ ابلتأكيد ستـموت مجيعًا! نألك ولكن بدون مسك ماذا نفعل؟ جيب أن يكون هناك حل!

حمتًا هناكل حل! جيب أن يسافر كيش إىل املعبد الكبري يف أور ،ويسعى للقاء
املكل محورايب العظمي؛ لنصيل يك جيد ًّ
حال لهذه املشلكة

ح ًّقا ،لتكل الطفةل قدرة
خاصة .جيب أن ترافقك

أهيا احلكمي ،جاءتين الالهة يف الرؤاي .لقد
طلبوا مين أن أرسكل يف هذه املهمة.
جيب أن تنصت بعمق خالل رحلتك،
وجتمع لك القصص اليت تشهدها،
لتخربها الح ًقا يف املعبد .هذا فقط ما
سشيعيد مياهنا .هل تعدين بذكل؟
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سأذهب ،لكين سآخذ آيش معي،
يه أول من رأت املاء وسوف ترى
أي رسائل جديدة

سأفعل

سافر بأمان ،اي
وارض الالهة
زويج،
ِ
وأعد مياهنا كام اكنت

أريد أن أذهب
معك!

كهي�ي ،امعل جبد من أجل
وادلتك ،إهنا حباجة إليك يف احلقول،
جيب أن تتعمل الصيد أثناء غيايب
الرحةل إىل أور ليست طويةل ،ثالثة أايم ميران فهيا عرب ثالث قرى ،إذا سافرا برسعة وانما ً
قليال.
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اليوم األوىل ،القرية الاوىل :كيش وآيش يتبعان جمرى املياه الوردية ابجتاه أعىل املنبع ،يصبح اللون الوردي أكرث وضوحً ا لكام
اقرتاب من القرية التالية ،ويالحظان عددً ا ً
قليال من األسامك امليتة هنا.
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سشيدي ،أنت متر
يف قريتنا! هل دليك
إذن بذكل؟

يف الواقع نعم دلي اي سشيد ،أان كيش
من القرية الواقعة ابجتاه املصب.
جئت بإذن من اكهن املعبد

حسشـ ًنا ،املعبد عىل بعد خطوات
قليــةل من املنبع ،ليس دلي
وقــت ألريكام الطريق

سشيدي أنت عىل خطأ ،أردان أوه ،حسش ًنا ،آه ،آه ....
معرفة ما إذا اكن دليك أي أال ترى أنين مل أصطد أي
مسكة تبيعها؟
مسكة اليوم؟ ما دلي ال
يكفي إلطعام عائليت حىت

سشيدي ،أراك ملاذا تسأل عن ذكل؟
تصطاد ،قل هل تريد أن تقارن
يل كيف حال بني قراان؟ ابلطبع! لقد
الصيد اليوم؟ مسعت أنمك يف املصب
تسعون ملنافستنا ً
دامئا

كام ترى ،منذ التغيري
يف لون املاء ماتت
األسامك برسعة .ال
أعرف الان ماذا ساخذ
ألوالدي .لقد حلت
علينا اللعنة!
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هــاك ،خذ هذا اخلزب إىل
أطفــاكل ،دلينا ما يكفي
لرحلتنــا .لكن أخربين ،منذ
مىت واملاء هبذا الشــلك؟

�ك ًرا كل ،سشيكفينا هذا لبضعة
أايم .أصبحت املياه هكذا منذ
أسشبوع ،وبدأت األسامك متوت
منذ ثالثة أايم .أصبح علينا أن
نسافر أبعد للعثور عىل ما يكفي
لعائالتنا

قدم الناس قرابني يف
هل الحظت أي ال ،لقد ّ
يشء آخر اي سشيدي؟ املعبد ،ولكن يبدو أن الالهة قد
ختلت عنّا

يف الواقع الحظنا عالمات مشاهبة ،ونسعى للبحث
عن إجاابت مقنعة سشيدي احملرتم ،الان كن آم ًنا
وحتىل ابلصرب .سوف نعمل من أجل إرضاء الالهة!

�كرا كل سشيدي!
أرجو أن تكون
الالهة معك!
وصل كيش وآيش إىل املعبد يف وسط القرية ،فوجدا الناس جمتـمعني لتقدمي القرابني
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آه ،كيش احلكمي من املصب! كنت أتوقع
قدومك لكنك اسشتغرقت وق ًتا أطول مما
كنت أتوقع! جئت لتسأل عن املاء؟

لقد وصلتين رساةل الالهة قبل
قدومك .أان عىل ثقة من أن أهل
القرية اكنوا لطيفني معك ومع عائلتك؟

نعم� ،ك ًرا كل ،لقد أنعمت الالهة
علينا اي سشيدي .لكن الظالم
يقرتب ،جيب أن نستـمر إىل األمام.
قل يل ،ماذا تعرف عن أمر املاء؟

نعم سشيدي
كيف عرفت؟
أعتقد أننا قد أغضبنا الالهة بطريقة ما وما زلت حباجة إىل فهم
ما جيب فعهل ابلضبط .يستـمر املاء الوردي يف التدفق ،بيامن حنن
نقدم القرابني .لكن األسامك ال زالت متوت .مل أجد ًّ
حال بعد

هل األسامك
وحدها يه اليت تعاين
أم ابيق األحياء ً
أيضا؟
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سشيدي ،أنت حكمي ،أخىش
عىل هذه القرية .إذا اكنت
القرابني لاللهة ال جتدي
نفعًا ،مفاذا سشتفعل؟

السمك ً
أوال ،لكين أعتقد أن
األحياء األخرى سشتتبعها

سشيدي،
سأسافر إىل املعبد يف أور،
يقولون إن هناك ملاكً ُيدعى
محورايب ميكنه مساعدتنا ،هناك
سأقدم ً
قرابان ابمس قريتك
وكذكل ابمس قرييت

ليت الالهة
تساعدان
يغادر كيش وآيش املعبد عندما تغرب الشمس ،وينتقالن ابجتاه املنبع حنو القرية التالية.
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كنا حمظوظني يف تكل القرية ،اكنوا
لطفاء .قد ال ترحب القرية التالية ابلغرابء
بسهوةل .مل يكن الرصاع اذلي خاضته
القرى يسريًا ،ويبدو أن مشلكة املياه
الاتية من الشامل قد تكون أسوأ
ابلنسشبة هلم .كوين حذرة وابقي يقظة

دلي ســؤال واحد ،ملــاذا غضبت الالهة
عــىل لك القــرى؟ هل مــن الطبيعي
أن يشــمل الغضــب امجليــع؟ أان يف حرية
مــن أمــري .ملاذا تعاين القرى الشــاملية
املعاانة نفســها؟

احلرب حدثت هنا ،وهذه
القرية عانت مبا يكفي .جيب
أن نكون حذرين

كيش وآيش يربطان احلصان وهييئان ً
ماكان للنوم.
كيش حيرس املوقع ،فهو ال ينام حىت الفجر.
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إنه سؤال جيد ،لكن من يعرف
ما هو تقدير الالهة .رمبا جنت قريتنا
وهذه القرية من احلرب ،لكن القرية
التالية ال ندري إن اكنت ستنجو من
املياه السامة!

استيقظ!

ماذا تفعل
هنا؟

غزاة!

وملاذا نصدقك! انظر حوكل! لك
يشء يف هذه القرية أعيد بناؤه.
لن نسشتقبل املزيد من الغرابء!

توقف! أتينا حنمل
حتذي ًرا سلم ًّيا
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كيف نعرف
صدق الكمك؟

أتينا ابمس اإلهل إنيك ،هو حيمينا.
إذا قتلتنا ،سيتحول لون املاء إىل
اللون الوردي مث األمحر اكدلم!

جئنا من املصب،
قريتني يف األسفل ،أان
مرسل .تسممت مياهنا
وحنن نسافر إىل أور
لنعرف السبب

أنت تكذبني!
ِ
أنامت مرسالن من
جيوش اجلنوب لقهر
واسشتعباد القرى

اتركنا ،ال حنمل أسلحة! احفص
امتعتنا وخذ لك ما حتتاجه .حنن
نطلب فقط املرور الامن إىل أور

اقتل هذا
وأبق
العجوزِ ،
الصغرية عىل قيد
احلياة ،نسشتخدهما
للعمل أو نزوهجا
ألحد أبنائنا
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اقتلهام ،إهنام يكذابن!
لقد أتيا ليأخذا ما مل خنرسه!

سشيدي ،قبل أن تقتلين دعين
أخربك مبا يوجد يف هنرك ،رمبا
تغريت املياه قبل أن حيدث الرصاع؟

إهنم غزاة! سأقتلهام معًا!

أصبح لون الهنر ًّ
ورداي ،وبدأ
الناس ميرضون ،وهذا ما أضعف
قريتمك وأخرسمك احلرب .الان نريد
لقاء اكهن القرية أرجوك

اكذب!!

كيف عرفت
لك هذا!؟

ال أحد يعرف تقديرات الالهة ،حنن هنا
لتحذيرمك ونقل معاانتمك إىل أور ،حنن هنا من
أجل العداةل ،من أجكل ومن أجل هنرك
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حتقق من
حصاهنم؟

حسش ًنا،
جيب أن جند مصدر الســم يف املنبع ،وأن
ما هو
ننقل معاانتمك إىل املكل محورايب ،رجل
حتذيرك؟ القانون والعدل .سوف مينحنا العدل ويرد لنا
اخلري من عند الالهة

تعال معنا
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اعتذاري ،منذ حدوث الرصاع مع
القرى اجملاورة نرشان احلراس حول
القرية ،مل يعد من الامن افرتاض
أن مجيع الزوار مرحب هبم
أمتىن أال تكون
الطفةل مصابة
مبكروه

ال ،هذا مفهوم،
لقد خرسمت الكثري

سشيدي ،جئنا لنجد مصدر املياه الوردية
من فضكل ،أخربان مبا حدث هنا؟

الالهة معك،
�ك ًرا عىل
صربك

كام قالت الفتاة ،حتول لون املاء إىل
اللون الوردي منذ فرتة ،ونفقت
األسامك ،وحنن الصيادون
اضطرران إىل السفر بعيدً ا للعثور
عىل طعام لعوائلنا

دخلت املياه الوردية إىل حقولنا وعانت
احملاصيل ،واضطر أبناؤان للسفر للبحث
عن حقول جديدة للعمل
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مع مغادرة معظم أهل القرية،
اكن من السهل عىل الغرابء الغزو
والاستيالء عىل احملاصيل األفضل
والسطو عىل املنازل ورسقة ممتلاكت
النساء والهرب ً
�امال

ابين مات ،وزوجيت يف حزن ،ليس هناك
الكثري لنفعهل ،جيب علينا إعادة بناء قريتنا،
لكن مع هذه املياه الوردية ،هذا مسشتحيل

جدا ملا مسعت ،قد جتلب كل الالهة الرباكت
أان آسف ًّ
الالزمة لقرية قوية وأطفال أحصاء ومياه نظيفة

لتبارك الالهة
رحلتك

اذهب برباكتنا ،خذ قصتنا ،فهذا
حتذير للجميع .مل نأبه ألمر املياه
الوردية ،فتدمرت قريتنا ابلاكمل
كيــش وأيش يرتاكن القرية،
ويتجهــان حنو املنبع
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لتبارك الالهة
رحلتكام

�ك ًرا كل سشيديت ،ما اذلي أىت آه ،نعم ،آيت من اجلبل
بك إىل هنا؟ هذه الفاكهة امجليةل؟ لك عام الخذ الفاكهة
ألحفادي ،هناك سشتة مهنم

اي لها من فاكهة
مجيةل! هل الحظت
أي يشء خمتلف
هذا العام؟

حسش ًنا ،نعم ،عادة يكون دلي ما يكفي من الفاكهة ألخذها إىل عائليت وتكفي ألابدِ لها .هذا العام ،كام
تراين ،ال يوجد ما يكفي من السمك ألابدهل ابلفاكهة .يبدو أن بركة الالهة قد ذهبت عنا

هناك �ائعات بأن املياه حتولت إىل اللون الوردي
مث ماتت األسامك .لكين ال أعرف �ي ًئا عن هذا

آه ،أتدرين ملاذا
حدث هذا؟

�ك ًرا كل سشيديت .من فضكل هل ميكننا أن نطلب البقاء الليةل يف
بسشتانك؟ دلينا بعض األسامك اجملففة ،هل ميكننا استبدالها معك؟
ابلطبع ،سشيكون
أحفادي سعداء ابألسامك
اجملففة ،رمغ أن األســامك
الطازجة أفضل دومً ا!
ميكنكام البقاء

54

يتنقل كيش وآيش عرب البسشتان ،سوايق الري هبا مسحة زهرية غري مرئية ولكهنا خفيفة للغاية ،تبدو األجشار حصية ،وإن مل تكن مثـمرة

يبدو أن مصدر هذه املياه الوردية يأيت
من قرى املنبع ،إنه أمر غريب ابلفعل .ملاذا
ترسل الالهة رساةل من قرى املنبع؟

اي طفليت ،ال أ�ك أن هذه القرى �هدت الكثري من
العنف واملعاانة .رمبا هذا هو سبب تسمم املياه .دلينا قرية
أخرية قبل أن نصل إىل أور .رمبا تمكن اإلجابة هناك

الان انيم ،حل الليل علينا،
وجيب أن نستيقظ مع رشوق الشمس.
نعمة املبيت يف بسشتان املرأة العجوز ال
ميكــن أن تدوم إىل األبد
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صباحً ا ،وصل كيش وآيش إىل القرية التالية.
حلســن احلظ مل تكن مترضرة كام اكنت األخرية

اي فىت! مرحبا! أنت مرحبًا اي سشيدي!
جيدا ،يبدو أنك �ك ًرا كل ،لقد جئنا للتو
تسشبح ًّ
تربيت يف األهوار! من العمل يف املدينة

املدينة؟ إنه طريق
طويل ابلنسشبة ألوالد
بعمرمك
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نعم سشيدي ،حنن نعمل
يف املدينة لتقدمي الشاي
والرشاب يف املقه�ى

ال اي سشيدي ،مل يعد آابؤان
جدا
ابلتأكيد أنت صغري ًّ
عىل هذا العمل! يصطادون ما يكفي من األسامك،
هل فقدت وادليك؟ ألن املياه حتولت إىل اللون
الوردي ،ذلكل جيب علينا العمل
إلطعام عائالتنا

معال ً
إنه ليس ً
آه ،دلينا املشلكة نفسها عند
سهال ،لكننا
مصب الهنر؛ هل بدأت مرسورين مبساعدة عائالتنا ،حنن
احليواانت األخرى تعاين ً
أيضا؟ ندعو أن تعود املياه كام اكنت

أرجو أن يتعاىف الهنر
ويزدهر .قل يل ،أين
الطريق حنو املدينة؟

وصل كيش وآيش إىل مدخل مدينة أور
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هبذا الاجتاه
اي سشيدي

أيب ،املشلكة
هنا ،انظر!

نعم ،يبدو أن هذا السجاد هو سبب املياه الوردية! هناك الكثري من
النساء اللوايت يقمن ابخلياطة والغسشيل ،إذا استـمرت صناعة السجاد هبذه
الطريقة ،فإن املياه سشتكون ملوثة أكرث ،جيب أن يمت الانهتاء من مئات
السجاد لك يوم! أتساءل أين يذهب لك هذا السجاد

ال بد أهنم يعرضوهنا للبيع
يف مدن أخرى! ذلكل ،ليس
غضب الالهة هو ما لوث مياهنا،
ولكن ما يفعهل البرش
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سشــيدي ،أعذرين! هل
ميكننــا التحدث معك؟

مرح ًبــا سشــيدي ،دلينا جســاد مهبر للبيع هنا،
مصنــوع يـ ًّ
ـدواي ابلاكمل مــن أجود املواد الصناعية

ابنيت ،لو كنت أكرب قلي ً
ال ،لبقيت وتدربت
عىل أن تكوين رائدة يف صناعة السجاد
مثل هؤالء النساء النششيطات!
أخربين اي سشيدي ،مك
جسادة تريد أن تقتين؟

يف الواقع ،القرى الواقعة ابجتاه جمرى الهنر تعاين ،حيث األطفال ميرضون،
واألها يل يفقدون السمك ويضطر الرجال للسفر حب ًثا عن الغذاء ويرتكون
قرامه عرضة للهجامت .ويف قريتنا أصبح املاء بلون غروب الشمس ،وبدأت
األسامك متوت! هذا اللون يقتلنا ،جيب أن تكفوا عن تلويث املياه!؟

أوه نعم
الحظت ،لكنه خيتفي
ابلتدرجي ابجتاه جمرى
الهنر ،كام تعمل فإن
الهنر ينظف نفسه!

يف احلقيقة أتساءل
إن كنمت قد الحظمت
لون املاء
اي طفليت ،أنت لكن األسامك
تبالغني ،ميكن متوت ،وإذا ماتت
للهنر أن جيرف األسامك فسوف
لك يشء
يتبعها الناس قريبًا!
أال هتتـمون؟

نعم ،أسشــتطيع أن أرى ـ يف قريتنا ال
جدا ،وبعضها منكل مثل
تبــدو مجيةل ًّ
مــن أفضل ما رأيته هذه املهارة!

ً
ال! مصــريان مرتبط ابلهنر ،حنن نعتـــمد
أموالا جيدة،
دلينا جسادان ،ونكســب
أرســلوا أحصابمك للعمــل معنا ولن حيتاجوا عليــه ويعتـــمد علينــا وقد عهدان برعاية
الهنــر ولــن هنمهل مقابل أي مبلغ
إىل الاعــامتد عــىل الهنر ولك ما فيه
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حسشـ ًنا ،وحنــن لن نتنــازل عن جتارتنا وأرابحنا .أنت
قروي جاهل وليس دليك فكرة عن العامل اجلديد.
الان ،ابتعــد من هنا!

جيب أن
نذهب إىل الاكهن
وجند احلل
نعم ،هذا ادلمار
جيب أن يتوقف ،هؤالء
الناس سوف يدمرون
لك يشء

61

ً
أهال بكام يف أور ،املدينة
األقوى واملعبد األقوى
جبانب الهنر العظمي!

�ك ًرا كل سشيدي ،حنن نؤمن
أن هذا املعبد تباركته الالهة،
وخسرته إلنصاف الضعفاء

نعم ،تباركت أنت
وهذا املعبد
لكنك جئت إىل هنا لســبب،
أليــس كذكل؟ قل يل ،ماذا
جــاء بك إىل هنا؟

يف الواقع ،لقد أتينا من القرية الواقعة يف اجلنوب ابجتاه جمرى الهنر ،ويبدو أن مياهنا قد
تسممت ،وكنا نعتقد أن السبب يف ذكل هو غضب الالهة ،ولكننا الان نرى أن صانعي
السجاد مسؤولون عن تسممي الهنر .أتينا للقاء املكل محورايب ،أتينا لطلب العداةل
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كيف تبدو
العداةل لكام؟

العداةل يه أن تقدر
عىل الصيد بسهوةل ،العداةل أن
يتـمكن األطفال بعمري من السشباحة،
ومجع القصب حبرية يف املاء دون أن
ميرضوا ،العداةل أن حيصل أيخ الصغري
عىل املياه النظيفة نفسها اليت
حصل علهيا أجدادي

نعم،
ابنيت حسشنة الالكم،
جاءان اخلري مبودلها ونأمل
أن تقود القرية
حني تكرب

أنت تتلكمني بشلك
ِ
جيد اي طفةل ،أنت جشاعة
وحكيـمة .ابركتك الالهة
اي كل من حماربة!

ميكنين ترتيب لقاء
مع املكل محورايب ،لكن ال
ميكنــين ضامن العداةل اليت
تسعى إلهيا ،جيب أن جتادل
جيدا
يف قضيتك ًّ

لن خنذل
قريتنا
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أعلن أن املكل
محورايب سريأس هذه
احملمكة للقضاء من أجل
القانون والعداةل

اليوم سنسمع قضية
املياه املسمومة من املصب،
سشــنجد العداةل اليت ختدم
امجليع .حتدث بصدق .أخرب
احملمكة بقضيتك
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منــذ بضعــة أايم حتول لــون املاء يف قريتنا إىل اللون
الوردي ،وبدأت األســامك متوت .ســافرت أان وابنيت
آيش ابجتــاه املنبــع للعثــور عىل مصدر الســم ،ومسعنا العديد
من القصص املأســاوية

دلي أخ صغــري ،أريــده أن ينعــم ابملاء النظيف مثيل،
وأريد اليشء نفســه ألوالدي .حنن حامة الهنر وهذه
مســؤوليتنا أمام األجيال املقبةل

السم من السجاد
يدمر مصادر عيششنا .حنن ال
نكره صانعي السجاد ،نريد أن
يكون هلم ً
دخال لكن ليس
عىل حساب بيئتنا

كنا أرسة فقرية قبل أن نؤســس
متجــر الســجاد .مل يكن دلى
أطفالنا غالبًا ما يألكونه ،ومات
بعضهــم من اجلوع

نريد أن نتوصل إىل
اتفاق حىت نتـمكن مجيعًا
من الاسشتفادة ومشاركة
موارد املياه
تعلمت صناعة السجاد وصبغ الصوف
عند نشأيت ،ومل يكن هناك تأثري عىل
الهنر .كام حتسنت همارايت أكرث فأكرث،
ومع بدء املزيد من األثرايء برشاء
منتجايت ،ازدهرت عائلتنا ورسعان
ما حصل األطفال عىل الطعام.
وهكذا مقت بتشجيع املزيد من النساء
ملساعديت يف السجاد
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مــع ازدهــار أعاملنا ،أدركنا أننا كنا نســاعد
النساء ً
أيضا ،فأصبح مبقدورهن جلب
ادلخل ألرسهن ومســاعدة أطفالهن.
وهكذا منت أعاملنا بشــلك أكرب وأكرب

نريد حياة أفضل
لعائالتنا وللسشيدات اللوايت
يعملن معنا .نريد إحراز تقدم يف
اجملتـمع .جيب أن نتطلع إىل مشاريع
أكرب  ،وأن ندمع النساء للحصول
عىل دخل خاص هبن وحتسني
احلياة غري املسشتقرة يف
القرية!

حسش ًنا ،لقد مسعت
الطرفني ،وسأحمك
يف األمر الان

اعتـمدت يف حمكي عىل قانون املياه األول
دلينا ،وهو أنه إذا قام رجل بإهامل نظام
الري اخلاص به وتصدعت اجلدران أو إذا أساء
رجل اسشتغالل نظام الري اخلاص به،
فعليه تقدمي تعويض

إن همنة صناعة السجاد يه همنة حمرتمة،
فالتوقف عن اإلنتاج سشيؤثر عىل
العديد من العائالت ،مما سشيؤدي إىل
وضع خطري يعاين منه الكثريون .املشلكة
ليست يف السجاد نفسه ،ولكن يف
طريقة صنعه وصبغه

تسممي الهنر وثالث قرى هو أمر
خطري ابلفعل ،فهو ال يدمر الري
حفسب ،بل يدمر مسشتقبل األطفال.
وابلتا يل ،جيب أال يستـمر هذا الوضع

ذلكل فإن احملمكة تقرتح هذا احلل :طريقة
الصبغ املميتة جيب أن تنهت�ي .قد يعين هذا
عددًا أقل من السجاد امللون ،لكن
احملمكة تقيض بوجوب اتباع مجيع العاملني
يف صناعة السجاد يف أور هذا اإلجراء
لوقف املزيد من تلوث الهنر.
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عليمك الابتعاد عن جمرى الهنر ،واذلهاب
إىل الغابة ،واسشتخدام الصبغات الطبيعية من
األجشار ،والتوقف عن اسشتعامل األصباغ
السامة امللوثة للهنر ،محلاية الهنر جيب علينا
مجيعًا العمل معًا والتضحية

آمل أن
حيقق هذا احلمك العداةل
للجميع ،ميكنك احلفاظ
عىل معكل ،برشط أال
يفسد جمرى الهنر

آمل أن تنظر
الالهة ابعزتاز إىل
هذا احلمك

نتـمىن لمك املزيد من
النجاح يف صناعة
السجاد بعيدً ا عن الهنر

أمتىن السالمة
لقريتمك والقرى
اجملاورة
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�ك ًرا كل اي طفليت،
لقد أنقذتين حمكتك .نرجو
أن تباركك الالهة
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هناية العامل
بدأ مسشتقبل جديد .إهل املاء يف حزن .عىل الرمغ من لك الامال يف إنشاهئا ،نىس البرش كيفية التعامل مع
مواردمه الطبيعية ابحرتام ،وبدأت تيارات الرشق األوسط القوية يف اجلفاف .العواصف الرملية تصحر املناظر
الطبيعية .الالجئون يفرون من قرامه اليت رضهبا اجلفاف عىل أمل العثور عىل املياه يف أعىل املنبع .من أعىل
اجلبل ،جيلس إنيك ،عىل �لك امرأة حكيـمة ،عىل جبل وال ميكنه فعل أي يشء سوى مشاهدة العامل
يهنار ـ ويظل يأمل أن يستيقظ البرش اذلين خلقهم قبل فوات األوان …

إنيك جالس بني جبلني ،يتأمل مشهد األرض
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دعين أحيك كل قصة دمار .لك يشء بني هذه اجلبال اكن ً
أخرضا ومور ًقا واألهنار مزدهرة

مث جاء البرش .يف البداية اكنوا حريصني عىل املاء ،يعيشون يف توازن وهدوء .وثقنا هبم وأم ّنامه عىل أعظم موارد الالهة،
نعمة هنري دجةل والفرات .لقد وعدوا حباميهتا
لكن البرش كذبوا
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مث عندما صارت املوارد حشيحة ،حاربوا بعضهم البعض ،غزوا أرايض أخرى ودمروا ودمروا ودمروا
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لقد ُعرض علهيم يشء اعتقدوا أنه أمه من الهنر ،واكنوا يظنون أهنه ميكهنم العيش دون أهنار.
ُعرض علهيم اذلهب والنفط والرثوات .لقد مت خداع البرش
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بعد ذكل ،عندما مل يعد هناك ما يدمره البرش ،عندما وصلت األرض إىل نقطة الالعودة ،ومت تدمري التوازن،
انتفضت األرض لالنتقام من البرش
والان ،مل يبق سوى اجلبال .ال يزال البرش حيتفظون مبمتلاكهتم وخيزنوهنا ،املاء الان أصبح سلعة!

74

وهكذا ،مع والدة أي يشء جديد حيدث تدمري ليشء آخر .عندما يرشق القمر ،تغرب الشمس

عندما متوت الالهة القدمية ،تهنض آلهة الطبيعة ،الالهة اجلديدة،
آلهة النفط والرثوات ،وستسقط الالهة اجلديدة ً
أيضا ،ألهنا خاوية ،خلقهتا البرشية إلرضاء جشعها

وسأنتظر ،عىل اجلبال اليت همدت احلضارة ذات يوم .أان متعب ولكن هناك أمل يف داخيل بطريقة ما .لقد مت
خداع البرش ،نعم .لكهنم يدركون أن آلههتم اجلديدة فارغة .رمبا ،يف هذه األرض القاحةل ،دلينا بعض األمل.
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توقفوا!!

76

ال ،اي صغــريي ،مل يعد
دلي املزيــد من القوة،
فــأان أبطئمك ،امضوا قدمً ا
من دوين

جديت ،اهنيض،
مل يعد أمامنا الكثري
من املسري!

ال ،جيب أن ترتكين هنا ،إن
تباطأت أكرث من ذكل فإن امجلاعات
املسلحة سشتقبض عليك ،أان امرأة
جعوز ،لقد عشت حياة طيبة

أيم ،ال ميكننا أن
نرتكك ،لقد منحتنا احلياة،
سشنأخذك معنا

ال أريد أن
أفعل هذا
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إنه قرار قهري،
لو حلقت بنا امجلاعات
املسلحة النهت�ى أمران

ليس من السهل
قــول ذكل ،لكن علينا
أن نستـمر

اي أوالد ،جيب
أن نستـمر ،اتركوا
جدتمك تنام ً
قليال

ال تستسلموا أبدً ا،
وال تتوقفوا أبدً ا عن امليش ،احبثوا
عن العداةل ملدينتمك .اجعلوين
خفورة بمك اي أوالدي
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خنمي الليةل ،جيب
هنا ّ
أن نكون يقظني ،ادلورايت
القادمة من الشامل ستبدأ
مع غروب الشمس

79

نعم ،ادلورايت ملنع
الالجئني ،ال يريدون
تقامس املياه معنا

ملاذا هناك دورايت؟
هل يه خمتلفة عن
امجلاعات املسلحة

ملاذا لك هذا ،حنن
حنتاج إىل املاء مثلهم،
أال يروننا كبرش؟

األمر معقد ،لكن
ابختصار مه يرون أننا أقل
إنسانية مهنم ،ذلكل ميكهنم
قتلنا من أجل مياههم

مىت بدأ هذا اي أيب؟
هل اكنت احلياة ً
دامئا
عىل هذا النحو؟
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ال ،لكهنم بنوا سدودًا
يف الشامل ،وبدأ الناس يف
اجلنوب ميرضون ،وجف املاء
وأصبحنا أقل من البرش ألننا
مل نعد منتكل املاء

مل تكن األمور عىل
هذا النحو ً
دامئا ،أهيا األطفال،
فقد اعتدان أن تكون دلينا
مستنقعات �اسعة وجاموس
وفاكهة وأهنار واسعة متتد إىل
األفق .اكن لك يشء
ً
مجيال
ولكن بعد ذكل ،ترسب
النفط إىل األهنار ،وبدأت املدن
يف أعىل الهنر ابالحتفاظ ابملياه
لنفسها .ذلكل بدأ الناس ابلهجرة،
والان جيب علينا حنن
ً
أيضا التحرك
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انموا اي أطفال
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تعالوا اي أطفال،
هذه يه احلدود،
بني األقالمي،
اهدأوا

ماذا حيدث هنا؟
ملاذا اجلدار هنا؟
أمل نصل بعد إىل
احلدود؟
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حنن عىل احلدود،
لقد صنعوا هذا اجلدار
إلبعادان ومنعنا من
الوصول إىل املياه ،علينا
الانتظار

دعوان منر ،أال ميكنك
أن ترى أننا حباجة إىل
الرشب؟ حنن منوت! أنمت بنيمت
الســدود عىل أهناران وبسببمك مل
يعد دلينا ماء لنرشب.
أطفالنا ميوتون

الزتموا الصمت
ألنه سيمت فتح البوابة قريبًا
وسيســمح هلم بعبور احلدود
إىل منطقة السدود
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مبجرد اصطفاف العائالت ،ص ّوب اجلنود بنادقهم وأطلقوا النار عىل لك من يف الصفوف .اطلقوا علهيم النار اكملطر

مت التعامل مع اجملموعة
اي سشيدي .دلينا تقارير عن
مخسني ً
خشصا آخرين يف اجلنوب
حنتاج للتعامل معهم

نعم سشيدي ،الروح
املعنوية عالية .حياتنا تعتـمد
عىل حراسة احلدود
اي سشيدي ،واحلفاظ عىل
املياه آمنة
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حتركوا اي رفاق،
وصلتنا تقارير عن ّ 50
متسل ًال
قادمني من اجلنوب
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أخيت
تتنفس
أرى أحدمه
يتحرك

من أنت؟ هل
سوف تؤذينا؟
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اخيت!
هيا بنا ،استيقظي،
تأذيت؟
هل ِ
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اي صغريي ،ال لن نؤذيك.
لقد جنوت وعلينا أن نتجه ً
جنواب،
فهناك املزيد ممن حيتاجون
إىل مساعدتنا

ولكن ..
من أنت؟

حنن حامة املياه،
ونناضل من أجل عداةل هذا
الهنر .تعال معنا ،ولنعمل سوايً
عىل حامية مياهنا

89

هل تريد
اإلنضامم لنا؟
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مل يكــن عليــه أن ينهتـ�ي هبــذه الطريقة أبدً ا ،فالعامل منقســم بــني أولئك اذلين ميلكون املياه
وخيزنــون املــوارد وأولئك اذلين يرحلون أو ميوتون
اكن دلى البرش الكثري من الفرص للتغيري ،لكهنم اختاروا مصاحلهم اخلاصة وابلتا يل زواهلم

رمبا خرسان الكثري .الالهة األخرى ما زالوا حيتقرونين عىل ادلمار

هل أان اندم عىل إنقاذمه لك تكل القرون املاضية؟

91

ولكن هناك أمل ،سشيجد العامل التوازن .مع أو من دون البرش .لو أهنم وحدوا قوامه وأدركوا أنه ال يوجد سوى كوكب
واحد للعيش فيه .وإذا مل يكن كذكل  ...الكون أكرب بكثري من هذا الكوكب األزرق الصغري وذلا ،نعم دلي أمل
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