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االنهھارر عالمم

ا" "ااالشهھرر "االغوورروو ووبكاء" مانتررااتت : "ااآلالفف عانقتت" أأَمَّ
"بوونبوونن"وو... حارر

.)فف.صص.وو. (االمعانقة" أأّما"

ا "جلستت ززهھھھرر٬، بقماشش مكسووةة كررسي على- توولوونن اامررأأةة ووجاءتت... ذذررااعيیهھا فاتحة" أأَمَّ
في ااالشهھرر االمعاِنقة" االغوورروو "االمررأأةة تلكك كررررتت توولوونن٬، في اايیامم ثالثة خاللل. فيیهھما لتستكيینن
.االمررااتت آآالفف االحرركة هھھھذذهه االعالمي٬، االحنانن ررمزز االعالمم٬،
("أأّما ضّمتت فررنسا٬، شررقق جنووبب االفارر لمنططقة االسنوويیة ززيیاررتهھا خاللل ووااسمهھا")- ااالمم 
وونساء ررجاال شخصص٬، االفف 25 االى االفا 15 منن ذذررااعيیهھا بيینن- اامرريیتاناندداامايیي ماتا االحقيیقي
اايیضا تشملل وواالتي االسنوويیة٬، ااالووررووبيیة جوولتهھا ضمنن محططة سووىى ليیستت ووتوولوونن. ووااووالدداا
.ووددبلنن ووميیالنن ووبررشلوونة بارريیسس٬، قرربب بوونتوواازز
تلكك منن عناقا لتلقي عددةة٬، ساعاتت صفووفف في ووفضووليیوونن مخلصوونن اانتظظرر مدديینة٬، كلل في

"مشعة اابتسامة وواالمبتسمة االممتلئة٬، االمنحنيیاتت ذذااتت االقصيیررةة٬، االخمسيینيیة االسيیددةة االعناقق. 
جنووبب في االوواليیة ٬،"كيیررااال"االـ لغة بالمااليیاالميیة٬، تشررحح ٬،"تتفتح ززهھھھررةة مثلل اانهھ. عفوويیة حرركة
.  عناقيینن بيینن ما تضيیفف ٬،"وواالحنانن االمحبة هھھھوو ااالدديیانن كلل مبددأأ. "منهھا تتحددرر االتي االهھندد
ا "تجسدد نفسس "ااوو" مهھاتما "بمثابة تعتبرر ااذذ حددوودد٬، ددوونن منن ااالمم محبة االمخلصيینن ألتباعهھا" أأمَّ
فانن ااالشخاصص٬، بيینن االجسدديي ااالتصالل بقووةة يیحدد االهھندد في االططبقي االنظظامم اانن وومع". كبيیررةة
.مؤؤذذيیة حرركة يیعتبرر ال غرريیبب معانقة
ا "نحوو للعناقق" االمررشحوونن "تقددمم توولوونن٬، في" ااووميیغا ززيینيیثث "في نززعوواا بعددما ررااكعيینن٬،" أأمَّ

منهھمم كالً ضمتت ااالبيیضض٬، االسارريي برردداائهھا. بالددوورر وواانتظظرروواا بططاقة٬، على ووحصلوواا ااحذذيیتهھمم٬،
ووررددةة بتلة االيیهھ تقددمم اانن قبلل مرراارراا٬،" حبيیبتي "ااوو" مانتررااتت "مررددددةة مططووال٬، صددررهھھھا االى

غرراارر على بعددهه٬، ااوو االعناقق خاللل حاررةة ددمووعا ذذررفف منهھمم عدددد". بوونبوونن "ووحّبة ووتفاحة
ا "ااررىى االتي ااالوولى االمررةة اانهھا. "فاالنسس منن جاءتت االتي فلووررنسس ططاقة تنقلل اانهھا ااعتقدد". أأَمَّ
ا "تووززعهھا االتي االعناقاتت ووررااء. تقوولل ٬،"االجميیع ووفي فّي تفعلل حقيیقيیة فاعلة منظظمة ثمة ٬،"أأَمَّ
تكوونن االتي االسانتالل بووددررةة لبيیع منصاتت ووررااء االووقووفف االى متططووعوونن وويیعمدد. جيیدد شكلل في
ا" "غانيیشش "لإللهھيینن صغيیررةة ووتماثيیلل نصائح٬، تتضمنن ووكتبا لهھا٬، كبيیررةة ووصوورراا بارركتهھا٬،" أأمَّ
.  ووستررااتت ووااووشحة ٬،"شيیفا"وو
ا "منظظمة لمصلحة تباعع االبضائع هھھھذذهه كلل االتي" ووووررلدد ذذوو اايیمبرراايیسيینغ "االحكووميیة٬، غيیرر" أأَمَّ

االددفترراالثالثث منووعاتت رريیاضة مقاالتت مددنيیاتت إإقتصادد سيیاسة أأوولى
االعالمم وو االعلمم االناسس وو االبلدد
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