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 زيذ  لطرية
الىًَ والضٞإ ًٖ الكٗب مغجبُت بالجهاث التي جمىلها 

، وجى٣ؿم بحن ٞترة وؤزغي ٖلى هٟؿها وجى٨ك٠ 
ً
وجضٖمها ؾُاؾُا

ل٪ الخُاعاث ًٞاثدها اإلاالُت وألازال٢ُت والؿُاؾُت، و٦ظل٪ ج

وألاخؼاب التي وكإث في الضازل ٞهي ٖلى اعجباٍ بالؿلُت وإن 

ً، وجضوع خىلها قبهاث ٞؿاص.   لبؿذ لبىؽ اإلاٗاعيت والَى

اث الحغب  ، ال ًغجبِ بمجٍغ
ً
 مٟهلُا

ً
حِٗل ؾىعٍت الُىم مسايا

بهما ًخٗل٤ بخضاُٖاث جل٪ ها البالص مىظ ؾىىاث، التي حِٗك

 في املجخم٘ الؿىعي لم ٌٗض  الحغب ومٟغػاتها التي ؤخضزذ
ً
قغزا

ت اإلااامغة بىؾ٘ ؤخض به٩اعه ؾىي ؤولئ٪  الظًً ًامىىن بىٍٓغ

ى٨غون وحىص ؤي ؤؾباب  غاهىىن ٖلى ٢ىة اللحمت الىَىُت، ٍو ٍو

 مىحبت الهضإل الاخخجاحاث في البالص. 

٠٣ الؿىعٍىن ؤمام مٟتر١ َغ١، خُث اه٣ؿم املجخم٘  ٍو

دى٫ الهغإ املجخمعي بلى الؿىعي ٖلى هٟؿه، وما لبث ؤن ج

وؾاثل الخىانل الاحخماعي، خُث بغػ جُاع  صًني بؾالمي بضؤ 

يكِ بإق٩ا٫ مخٗضصة ٖلى ألاعى جًم هُئاث  ًدبلىع ٍو

وحمُٗاث وجُاعاث مسخلٟت، ٣ًابلها وكاٍ ٖلماوي ال مٗالم 

 ؤمام الخُاع الضًني 
ً
 حضا

ً
واضحت له ختى آلان، وال ًؼا٫ مخإزغا

باع٦ت مً الجهاث الغؾمُت مخمثلت بىػاعة الظي ًدٓى بضٖم وم

ألاو٢اٝ، بِىما ال جؼا٫ وػاعة الث٣اٞت الؿىعٍت ٖاحؼة ًٖ حم٘ 

 اإلاث٣ٟحن ٖلى مى٠٢ واخض ًضٖم الخىحه الٗلماوي في البالص.

ٗخبرون ؤن ما   ًسش ى الٗلماهُىن مً جىامي هظا الخُاع الضًني َو

ؤلاؾالمُحن  ًدضر في البالص مىظ زماهُت ؤٖىام وختى آلان بؿبب

بال ؤن جل٪ الدكُت لم ججٗلهم ًىخضون ؤهٟؿهم في جُاع واخض 

حام٘ له مالمذ واضحت وؤهضاٝ مضعوؾت ٢ابلت للخد٤ُ٣ وهظا 

 صون ؤن ٨ًىن بىؾٗهم ٞٗل ش يء 
ً
ؾُجٗلهم ًخسبُىن اٞترايُا

ا٢٘.  ٖلى ؤعى الى

اٖل  جدخاج ؾىعٍت الُىم بلى حك٨ُل جُاع  ٖلماوي خ٣ُ٣ي ٞو

اص ة في ٢ُاصة املجخم٘ اإلاضوي ومىاحهت جىامي الخُاعاث ج٨ىن له الٍغ

ؤلاؾالمُت التي حؿخ٣ُب ال٨ثحر مً الكباب في الجامٗاث 

واإلاضاعؽ،  وإن لم ًخد٤٣ طل٪ آلان ؾدخدى٫ ؾىعٍت بلى ٖغا١ 

 آزغ  حؿُُغ ُٞه الخُاعاث الضًيُت ٖلى املجخم٘.
 

 

 غ  عثِـ الخدٍغ

 فراس الهكّار

 ال٨خابت ًٖ ًىمُاث الحغب الؿىعٍت، ؤنبدذ

 للحهى٫ ٖلى ؤلا٢امت ومٗامالٍث لىُل 
ً
ا٢ا ؤوع

الجيؿُت وجإمحن الىْاث٠.. ؤولئ٪ ال٨خاب الظًً لم 

ىا ٧إؽ اإلاىث الؿىعٍت، ٌٗغيىن مالٟاتهم  ًخجٖغ

ـ واؾُىبى٫ وهامبىعٙ، ٧إجهم الىاحىن  في باَع

ألازحرون مً املحغ٢ت، م٘ ؤن "الُاب٤" لم ٌٗض 

، ؾىاء ٖضها بلى ًىمُاتهم ما ٢بل
ً
 –الحغب  مؿخىعا

الثىعة، ؤم بٗضها، ٞإولئ٪ ٧اهىا ًإ٧لىن البًُت 

ىن   .!والخ٣كحرة ٦ما ٣ًى٫ ؤزىجىا اإلاهٍغ

ـ ٧ي  المُت في باَع ًجلـ الؿىعي ٖلى اإلاىهاث ؤلٖا

ًىا٢ل صًىاهه الكٗغي ًٖ الحغب التي قاهضها 

٣ِٞ ٖلى وكغاث ألازباع، وال ًسُغ في با٫ اإلاظٌ٘ ؤن 

، لِؿخ٣غ في اإلاىا٤َ ٌؿإله إلااطا ال ًظهب بلى ؾىعٍا

 م٘ 
ً
التي خغعتها "الثىعة" ٧ي ٨ًىن مخالخما

"الكٗب"؟. َُلت ؾاٖت مً الؼمً حٛلب الؿُاؾت 

ٖلى الكٗغ في الل٣اء، وهى ما ًا٦ض ضحالت 

الىهىم اإلا٨خىبت ألجها لِؿذ مً لحم وصم ب٩ل 

نهاًت ٣ًى٫ الكاٖغ الجالـ ٖلى البؿاَت!. في 

الكٗغ ٖلى  يٟاٝ جهغ الغاًً: "٠ُ٦ هخدضر ًٖ

 .!يٟاٝ جهغ مً الضم"؟

، ٞالكاٖغ اإلاٗاعى 
ً
الاهٟهام ًبضو ٧اعزُا

 ٖىض 
ً
 نٛحرا

ً
لـ"الض٦خاجىعٍت" الؿىعٍت، ًبضو مىْٟا

ص٦خاجىعٍت ٖغبُت "ؤص١ ع٢بت" ٦ما ٣ًى٫ اإلاثل 

الكامي، بل بن هظا الىٕى مً الل٣اءاث واإلاالٟاث 

التي جبخ٨غها جل٪ الٟئت بإحهؼة الخد٨م ًٖ بٗض، 

ىاب٘ مً ؤحل  لِؿذ ؾىي مٗامالث عؾمُت َو

الٗبىع بلى جإمحن الحا٫ وألاوالص في الضو٫ ألاوعوبُت 

 .!لألؾ٠

المُت الداعحُت، ٧ان  الخىاٞـ لىُل عيا اإلاىابغ ؤلٖا

ؾُض اإلاكهض َُلت ؾىىاث الحغب، ٞمً ؤحل خٟىت 

ض٢اء" ًدباصلىن  مً الضوالعاث، عاح ألازىة "ألٖا

غ ال٨ُضًت يض بًٗهم  في املجالث والجغاثض الخ٣اٍع

ا٢٘ ؤلا ل٨تروهُت التي اؾخ٣ُبذ ال٨خاب واإلاى

الؿىعٍحن بمبالٜ ٦بحرة مً الضوالعاث ل٣اء هو ال 

 ًٖ مى٢٘ 
ً
ًخٗضي الدمؿمئت ٧لمت، ختى بن مؿاوال

ىن الؿىعٍت املحلُت،  مهم في بخضي ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

اهخ٣ل ٖلى خحن ٚغة بلى الًٟت ألازغي وعاح ًماعؽ 

غ  الم الغؾمي الؿىعي في "ؾ٤ٟ" الخ٣اٍع ج٣ىُاث ؤلٖا

بإنض٢اثه الؾدبٗاصهم ًٖ "عػ٢ه" في هظا اإلاىبر ؤو 

طا٥.. وؿخُُ٘ ؤن هظ٦غ الٗضًض مً ألاؾماء 

 .!اإلاخىعَت في هظا ألامغ

سه اقتهُى سجل في جاٍع ٌُ ا لىاخض مً ؤولئ٪ ؤن 

 واخضة جل٣اها مً املدابغاث، ليسجله له 
ً
نٟٗت

ش  ٧ةهجاػ ولى ٖلى ُٖىن الٗالم ومً ؤحل الخاٍع

٣ِٞ!. بل بن جى٠ُ٢ ؤخضهم بؿبب هغوبه مً 

ت إلاضة ًىمحن في السجً، جدى٫ بلى  الدضمت الٗؿ٨ٍغ

مغزُت ًدؿّى٫ ٖليها مً اإلاىٓماث والخىُٓماث التي 

ً ؤن جضٞ٘ اإلابالٜ وجامً الىْاث٠ بخىن٠ُ ًم٨

"ُٖل ويغع" ٖلى ق٠ٓ اإلاٗاهاة "اإلاٟبر٦ت" ول٣اء 

ا٠٢ التي ؾ٨ُىن ٖلى ال٩اجب  ٖملُت قغاء اإلاى

 .!ج٣ضًمها م٣ابل الٗملت الهٗبت

َُلت ؾىىاث، ّْل الطح٪ ٖلى الكٗب ؤ٦ثر 

ٞضاخت مً ايُهاص الكٗب، وألن  الٗملُت جخهل 

ٍغي الظي ًٟترى ؤن ًدى٨به بالجاهب اإلاٗغفي والخىى 

مً زظ٫ ؤبىاء حلضجه ل٣اء اإلاا٫ ؤو بؿبب ٢غاءاث 

ش، ٞةن الحالخحن ٧اهخا ٧اعزِخحن ال ًم٨ً  زاَئت للخاٍع

في "ٚاػي ٖىخاب" ؤو  ًهضع  ؤن ٌؿترهما صًىان قٗغ 

ـ ومُىهش  .!باَع

٣ٖض بُ٘ بؿٗغ بسـ، و٢ٗه ال٨ثحرون ؤزىاء اإلاغاهىت 

، ول
ً
ى ؤن ؤولئ٪ ٨ًخٟىن ٖلى "٦ضٌٍل" لِـ ؤنُال

 ،
ً
 وخجال

ً
باله٣ٟت التي خ٣٣ىها ُٞهمخىن مضاعاة

 مً اإلاؿخ٣بل ٚحر اإلاًمىن ٖلى ؤؾغهم 
ً
ؤو اخخُاَا

ووْاثٟهم التي ٢بًىها ٦ثمً ل٩ل طل٪، ل٨ً ألامغ 

ؤحضي ختى ٖلى نُٗض "هضي الجبحن" بن ٧ان واعص 

 .!الحضور

الخى٢ٗاث ج٣ى٫ بن ما ٦ؿبه ؤولئ٪ في مغاهىاث 

" اإلاؼاوصاث
ً
 بل "بٛال

ً
 ؤنُال

ً
 ٖغبُا

ً
، لم ٨ًً خهاها

  وهى 
ً
 .!ًىق٪ آلان ٖلى "الخلبُِ" ٞٗال

 
 

 قاٖغ و٧اجب ؾىعي 

ٞكل الؿىعٍىن الظًً جهضعوا 

اإلاكهض زال٫ زمان ؾىىاث في 

ني حام٘ وقامل  حك٨ُل جُاع َو

ًىداػ للىًَ ٣ِٞ، صون ؤن ٨ًىن 

له ؤي اعجباَاث م٘ ؤي حهاث 

التي  الخُاعاث زاعحُت ٞجمُ٘

وكإث في الداعج ولبؿذ لبىؽ 

الىًَ والضٞإ ًٖ 

   هفترق  طرق   |هثراة      .. اضطهاد الشؼة. الضحك ػلى الشؼة
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 للن  رطاص 

 ًٖ م٨خبت بِؿان لليكغ 
ً
نضع مازغا

جغاحُضًا ؤبىاء »بحروث، ٦خاب  –والخىػَ٘ 

 هاهٌ ختر، لـ مٗخهم « الكهضاء

وط٦غ ال٩اجب مٗخهم هاهٌ ختر  في 

نٟدخه الغؾمُت في الِٟؿبى٥ ؤن ال٨خاب  

ه الكهُض الخٟاٖلُت بىالض هٖال٢خًدىاو٫ 

ُت الىٟؿ ههاهٌ ختر وجإزحره في جغ٦ُبخ

خ الث٣اُٞت  هوالغوخاهُت والىحضاهُت، وهٍى

ًدىاو٫ هظا وؤياٝ مٗخهم:  ،واإلاكغ٢ُت

 
ً
ٖلى ٖال٢تي  ال٨خاب ٖال٢خىا ل٨ىه ًغ٦ؼ ؤًًا

بىالضي مً مىٓىعي الصدص ي، ؤي ٖال٢تي 

به باججاه واخض بٗض اٚخُاله واؾدكهاصه 

و٠ُ٦ ؤهٓغ بلى هظًً الك٣حن ؤ٨٨ٞهما 

 ؤجغ٦هما ٦ما هما. 
ً
وؤُٖض جغ٦ُبهما وؤخُاها

اؾخدًغث الٗضًض مً اللحٓاث وجاب٘، "

 في خُاحي، 
ً
ت وايُهاصا  وصمٍى

ً
ألاقض ٖىٟا

ؤًذ ؤن الش يء الظي ؾُد ّى٫ مًمىجها وع

مً مجغص ٢هت جخدضر ًٖ شدو ُسح٤ 

بلى شدو ٢غع الكغوٕ في مىاحهت 

ا٢٘ الا  ؾدبضاص هى عبُها بما خىلها مً و

ش. ؤعصث  لؿٟت ومُثىلىحُا وجاٍع وز٣اٞت ٞو

ت في وحه  ؤن ٨ًىن هظا ال٨خاب نغزت مضٍو

 ًغوي 
ً
 ج٣لُضًا

ً
الٗضم والاؾدبضاص ولِـ ٦خابا

خل والضه ؤمامه
ُ
  .خُاة شدو ما ٢

٢ض ج٨ىن هظه الهغزت م٩ُاه٨ُُاث صٞإ 

عها ٣ٖلي الباَني إلاىاحهت هى٫ َىّ 

 
ً
ا٢ٟا الٟاحٗت التي ٖكتها خحن ٦ىذ و

جإة ؾ٣ُذ ٖلى ألاعى  بجاهب والضي ٞو

 ًىم اٚخُاله 
ً
ووحضث والضي بجاهبي قهُضا

ؤمام ٢هغ الٗض٫ في مى٣ُت الٗبضلي في 

ش  . هظا ال٨خاب 2016/9/25ٖمان بخاٍع

ماعي نىث الغنام. خبلذ به لحٓت ؾ

باليؿبت بلّي، لً ٌٗىص الٗالم ٦ما ٧ان ٖلُه 

م ٧ل ما ٧ان ًىحض   ما بٗض اٚخُاله ٚع
ً
ًىما

، وعٚم ؤن ؤٖضاء ؤمخىا لم 
ً
ُٞه مً صماع ؤنال

ًخى٢ٟىا ًٖ خب٪ اإلااامغاث بد٣ىا مىظ 

مئاث الؿىحن.الح٣ُ٣ت هي ؤن وحىصه في 

 مً بغاءة، 
ً
 مً ؤمل، ؾاجغا

ً
خُاحي ٧ان عمدا

كتاب  لـ هؼتظن  ًاهض  حتر  « . . . تراجيذيا  أتٌاء  الشهذاء  »   

بٗض الُىم. لً ٨ًىن هىال٪ مً ٨ًمل 

٣ه التي بضؤها الكهُض ونٟي الخل.  ٍَغ

لً ٌؿمدىا بخالقي الىَىُت ألاعصهُت م٘ 

 مً عؾالت/ ؤمها اإلاكغ٢ُت
ً
٤ هىا هها .ؤٞع

 مً ألاوعا١ 
ً
مالخٓت ٦خبها، و٧اهذ حؼءا

 :التي ٧اهذ مٗه في اإلاٗخ٣ل

؟ لم ؤهم... وما "
ً
الؿاٖت الدامؿت نباخا

 ٖلى ٢غاءة وحبت حضًضة مً 
ً
ػلذ مى٨با

ْهغ الدمِـ ؤي  12ال٨خب مىظ الؿاٖت 

ت  17مً  ؾاٖت، ٞجإة اهخبهذ ؤهني في ٚٞغ

ا ؤحى السجً. الحاعؽ هبنهي ٖىضم

بالُٟىع، هٓغث خىلي وضح٨ذ... 

 ؤهني ٢ُض 
ً
وحىصي هىا ه٨خت هل خ٣ا

 بؿبب  14السجً الاهٟغاصي مىظ 
ً
ًىما

٩اجحر ٌسدغ مً الضواٖل  بٖاصة وكغ ٧اٍع

وؤًٚب ؤههاعهم في البلض؟ بهه ألمغ 

بت ُٞما بطا ٧ان هىا٥ ؤي  ًضٖى بلى الٍغ

 هل هى هٕى مً ال٣ٗالهُت في بصاعة الضولت! 

اهخ٣ام عثِـ الىػعاء اإلاهؼوػ الث٣ت 

مني  بالىٟـ؟ ؤم هى اهخ٣ام الؿلُاث

 "!بؿبب ؾىعٍا؟

٣ًٕغ الجغؽ ٞخٟخذ ال٣اٖت، حهب الؼواع 

بضئون البدث ًٖ ؤ٢اعبهم ٖىض ٧ل  ٍو

ؾماٖت هاج٠. ال ؤؾخُُ٘ عئٍخه ألهه في 

خُلب نٗىصه بلى  الحبـ الاهٟغاصي ٍو

٢اٖت الهىاج٠ طاث الؼحاج التي جٟهل 

. ًإحي 
ً
 بياُٞا

ً
بحن اإلاؿاححن والؼواع و٢خا

 
ً
 ....مً بُٗض ٦مال٥ ٌك٘ هىعا

ٌؿاعي  ٧اجب وصحافي( 1960هاهٌ ختر )

ت ُّ ج ؤعصوي ولض لٗاثلت مؿُد ، زٍغ

الجامٗت ألاعصهُت ٢ؿم ٖلم الاحخمإ 

والٟلؿٟت، ماحؿخحر ٞلؿٟت في ال٨ٟغ 

 الؿلٟي اإلاٗانغ.

 زام ٢لم عنام 

 مً 
ً
ال  مً ٞل، ْو

ً
 مً ًاؾمحن، ؾُٟا

ً
ا صٖع

٧ل ما ؤَلبه آلان هى ال٣لُل مً  شجغة جحن.

ب في جغ٦ه ٢بل  الى٢ذ لخدًحر ما ؤٚع

ؤهمُت ل٨ىه مٛاصعحي. ٢ض ال ٨ًىن طا ؤي 

ؾ٨ُىن مثل سجل. عبما في ؤخض ألاًام 

حؿخُُ٘ بٌٗ ألاعواح بخُاجي ٖبره و٢ض 

ؤخٓى بٟغنت ؤزغي للخدغع اإلاُل٤ والدغوج 

مً مخاهاث هظه الٗىالم الٟاهُت والاهُال١ 

٦ؿهم ٦هغماوي مُٛى بضماجي وحىهغ 

اه اإلاهضع: مهضع جمىيعي ال٨ىوي باجج

 ".الغوح الدالضة

 :
ُ
في ال٣اٖت زم ًإحي الضوع  هيخٓغ و٦خب ؤًًا

ٞىهٗض الضعج للىنى٫ بلى ٢اٖت ؤزغي 

وهيخٓغ هىا٥ مً حضًض. جمغ ؾاٖاث 

وؾاٖاث ل٩ي هغاه لض٢اث٤ ٢لُلت والخ٩لم مٗه 

ٖبر هاج٠ والؼحاج ًٟهل بُيىا. ٧ان في 

 ؤَى٫ 
ً
السجً الاهٟغاصي، ما جُلب و٢خا

إلخًاعه، بط ٧ان بمجغص ونىله ًيخهي و٢ذ 

اعة   !الٍؼ

ًخٗغى والضي ل٩ل هظا الخٗظًب؟ ؤ٨ٞغ إلااطا 

 ؤهه ًدب ٨ٞغة ما ٧ان ًم٨ً ؤن ٨ًىن 
ً
٦ثحرا

ا٢ٗه، ال ًم٨ً! ٞإعصن  ألاعصن ولِـ ألاعصن بى

اهُا  الهاقمُحن، ؤعصن ٖبض هللا بً الحؿحن وع

 
ً
سُا الٗبض هللا، لِـ هى ألاعصن اإلاغبىٍ جاٍع

بؿىعٍا، بل هى حؼء مً بؾغاثُل ال٨بري! 

ي ٣ًب٘ وؾِ اإلاكغ١. هظا لِـ ألاعصن الظ

خٛؼ٫ به  هظا لِـ ألاعصن الظي ًضاٞ٘ ٖىه ٍو

بض هللا الثاوي  في ٦خاباجه. عاهُا الٗبض هللا ٖو

طهبا في مؿحرة لجىاػة ضحاًا مجؼعة قاعلي 

ت  بًبضو لُٓهغا للٛغب ؤجهما ج٣ضمُان وم٘ خٍغ

الغؤي والخٗبحر، ول٨ً لم ٨ًً ٖىضهم ماو٘ 

ي مً اٖخ٣ا٫ ٧اجب بإؾلىب ٚحر صؾخىع 

خه مً الضواٖل إلاضة قهغ. لم  لسدٍغ

 الحمالث التي صٖذ ل٣خل 
ً
ًماوٗىا ؤًًا

والضي. وٗم، الهاقمُىن اٚخىمىا ٞغنتهم 

اإلاثالُت باٖخ٣ا٫ والضي، والخدٍغٌ يضه. 

ىاحه  ًيخ٣ض، لً ٨ًىن هىال٪ مً ًٟطح، ٍو

ؾُاؾاتهم اإلاخىاَئت م٘ ال٨ُان الههُىوي 
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 ة  يحميم ًحَ ثمافة هجلة  للن  رطاص  الثمافية  تطفئ  شوؼتها  الثاًية 

ك٩ل ٢لم ح، الدالضي ٢٠ا٫ ال٩اجب ٖان

عنام خالت زانت ممحزة، طل٪ ؤن 

، وؤها واخض منهم، االٗضًض مً ٦خابه

ىٕى مً ؤلا٢هاء، حٗغيىا بك٩ل ؤو بأزغ ل

 
ً
ا زال٫ ؤػماث  ٞبًٗهم ٚاصع بالصه ٢ؿٍغ

الغبُ٘ الٗغبي، وآزغون ازخاعوا مىاحهت 

ا٢ٗهم الؿُاس ي ؤو الاحخماعي بجغؤة  و

وويىح، ٦ما لم ًخ٣اٖـ آزغون ًٖ 

اث الضًً  َغ١ ألابىاب اإلاٛل٣ت إلاىيٖى

والُاثٟت مً حهت، واإلاغؤة الٗغبُت مً 

، حهت ؤزغي. وؤٚلب الًٓ، ؤن هظا ٧له

ت مجلت ٢لم عنام، التي  ٌك٩ل هٍى

اٞ٘ ٖم٣ُت  حٗخمض ٖلى حهىص طاجُت وصو

لل٨خاب وإصاعة املجلت مً ؤحل بهجاػ عئي 

ت، جالخ٤ ٧ل ما  ُت ومخىٖى ؤ٩ٞاع مىيٖى و

ًسو اإلاىاًَ الٗغبي في الضازل 

والداعج، ولىإمل ؤو ه٣ى٫، لخسو ال٣اعت 
 
ً
 ٧ان وخُثما وحض. ؤلاوؿان ؤًا

و٢ا٫ الكاٖغ واإلاترحم الٗغاقي ٢دُان 

في ػمً حهُمً ُٞه الدغاب واإلاىث حاؾم: 

والخسل٠ ٖلى بلضاهىا، وجٟش ي ألامُت 

اجي الث٣اٞ ُت، ؤو ٦ما ٢ا٫ الصحٟي والغو

الٗغاقي الغاخل قمغان الُاؾغي جدى٫ 

الٗضًض مً اإلاث٣ٟحن الى "ؤمُحن بالخث٠ُ٣"،  

 
ً
ت الثمً مؿب٣ا ، واهدكاع الصحاٞت اإلاضٖٞى

و اإلاى٠٢ مً ؤبٌٛ الىٓغ ًٖ املحخىي 

وؿان وال٨ىن، ٨ًىن الح٣ُ٣ت والجما٫ وؤلا

 مُالص ؤًت 
ً
بالى٣ٌُ  صحُٟت ج٠٣ مى٢ٟا

م اإلاٗى٢اث طل٪ لىب ، وجُغح عؤحها ٚع

ي جىاحهها، بمثابت والهٗىباث الجمت الت

هخهاع ٖلى الُإؽ، الظي زُىة نٛحرة لال 

باث ًُػي ٖلى هٟىؽ قٗىبىا، ومداولت 

 وووووو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بإمـ الحاحت لتروٍج ؤٖمالي و٧ان طل٪ ٖبر 

بٗىىان "طا٦غة ٖال٣ت "  م٣ا٫ جدلُلي ممخاػ 

خب٨ت هاصثت، ٦خبه ال٩اجب الؿىعي ٖامغ 

 
ً
 حضا

ً
 ممخاػا

ً
 .الٗبىص...و٢ض ٧ان م٣اال

٦ما ؤن اإلاحزة الجمُلت في مجلت ٢لم عنام 

 ما هجضها هي محزة الاؾخم
ً
غاع وهي محزة هاصعا

في مجالث ؤزغي. والتي ٚاب ال٨ثحر منها ًٖ 

الٓهىع بٗض ؤقهغ ٢لُلت مىظ اهُال٢ها. وهظا 

. بن جىانل مجلت ٢لم 
ً
ما ؤجمىاه خ٣ا

عنام. ٦ما ؤجمنى لها ولُا٢مها ول٨خابها 

 اإلاىانلت والاػصهاع.

اجي الؿىعي ولُض الؿاب٤ :    و٢ا٫ الغو
ُ
ذ ٖٞغ

 مجلت " ٢لم عن
ُ
ام" في بضاًاتها، وجابٗذ

مؿحرتها زال٫ ٖامحن. مى٢٘ ز٣افي َمىح 

 
ً
 ز٣ُال

ً
لى٣ل ال٩لمت، ال٩لمت التي ؤضحذ ٖبئا

 في ػمً ٖغبي بسُل.

ال ق٪ ؤن الث٣اٞت قإجها ٦كإن ٧ل ْىاهغ 

الحُاة ؤلاوؿاهُت، جمغ بمغخلت ٖهِبت بن 

الث٣اٞت بُٗضة ًٖ ؤي ؤصلجت طل٪، 

 ؾُاؾُت.

، حُل و 
ً
با  ؾُإحي ٢ٍغ

ً
ي ز٣ت ؤن حُال

ّ
٦ل

و ال٩لمت الٗغبُت مً خجلها 
ّ
ؾُسل

ُٗض بليها هضٞها النهاجي وق٩لها  ألابضي، َو

املجلت خ٣ها،  الؼمً ٌُٗي ى٣ٟىص. ٖ  اإلا

م طاث٣خىا  ىٖو   ُّ ضها ؤ٦ثر بما ٣ً املجلت جٞغ

 الجمالُت وألاصبُت.

، وؤمىُاث بؼمً جدُت ل٩ل الٗاملحن في املجلت

 ؾذّي، بهي، حمُل.

 

غ مجلت ٢لم بضوعها  حك٨غ  ؤؾغة جدٍغ

عنام حمُ٘ ألاصباء وال٨خاب والصحُٟحن 

ٖلى مضاع  الظًً ؾاهمىا في اؾخمغاع مؿحرتها

ٖامحن، ووٗغب ًٖ امخىاهىا الٗم٤ُ ل٩ل مً 

ً ز٣اٞت  آمً بال٩لمت الحغة وصوعها في ج٨ٍى

حر ملىزت بملىزاث  ؾلُمت ال حكىبها قاثبت ٚو

 هظا الؼمً الغصيء.

 

لعراقي قحطان جاسمالشاعر ا الروائي السوري وليذ السابق الروائي الجزائري حسان الشكاط  الكاتب األردني عاصف الخالذي  

مط ى ٖام آزغ وما ػلىا في مجلت ٢لم 

لىجٗل ٝ و عنام الث٣اُٞت هىدذ الحغ 

 في الىؾِ الث٣افي
ً
  ..ألهٟؿىا م٩اها

ت ويٟٗها مً  ضاص الكهٍغ ٖكغون مً ألٖا

ُت، في ججغبت لم ج٨ً  ضاص ألاؾبٖى ألٖا

ال١، بهما ٧اهذ نٗبت  ؾهلت ٖلى ؤلَا

ومغه٣ت ل٨نها ممخٗت بما ج٣ضمه لخهى٘ 

 
ً
 مغمى٢ا

ً
 إلاا هُالٗه  لىٟؿها م٩اها

ً
في مٛاًغا

المي ال حانل ْل الاهٟالث الث٣افي وؤلٖا

  ..مىظ ؾىىاث في الٗالم الٗغبي

ؾاهم في ٢لم عنام الٗضًض مً ال٨خاب 

واإلاث٣ٟحن الؿىعٍحن والٗغب، منهم مً 

وهظه آعاء  بٌٗ اه٣ُ٘ ومنهم مً اؾخمغ، 

 ال٨خاب الظًً وا٦بىا املجلت زال٫ ٖامحن:

 للث٣اٞت 
ً
بالش يء الِؿحر، ومنهم صٖما

ئت لٟخذ ٦ّىة، ولى نٛحرة بحجم الٗحن،  حٍغ

 ..ٖلى الىىع ال٣اصم

مً هظا اإلاىُل٤ هٓغث الى مجلت ٢لم 

حبي ٦مث٠٣ ؤن عنام، و وحضث ؤن مً وا

م ، وؤؾصٖم هظه املجلتؤ اهم ٞيها، ٚع

،  بما ًم٨ىني مً اإلاىاص اوكٛاالحي ال٨ثحرة

 
ً
ًٖ ج٣ضًغي  الث٣اُٞت بسانت، حٗبحرا

ل٣اثمحن ٖليها بالضعحت خترامي ملجهىص اوا

ؼ م٩اهتها فولى، و ألا  ي ؾبُل زضمت لخٍٗؼ

 وؿاهُت. الث٣اٞت الىَىُت وؤلا

اإلاا اؾخمغث املجلت ٖلى هظا اإلاىهج  َو

الجذ ال٣ًا ًا املدخلٟت بغوح خُاصًت، ٖو

دالٟت لها، ٩ٞاع وآلاعاء، ختى امللى ألا بوهٓغث 

وانل ال٨خابت إمً مى٠٢ صًم٣غاَي، ٞؿ

٢ضم ٧ل ما بةم٩اوي إلؾىاص ؤي املجلت، و ف

 وكاَها الصحٟي. 

حن ٞيها الخ٣ضم لؤجمنى للمجلت والٗام

 .والىجاح الضاثم

 

اجي الجؼاثغي خؿان ؤخمض  و٢ا٫ الغو

مجلت خإؾِـ لظ٦غي الوهدً في الك٩اٍ: 

ال ٌؿٗني ؤن ؤ٢ى٫  ٢لم عنام الث٣اُٞت.

مىدذ لىا  مخُاػ.از٣افي ب ٖنها ٚحر ؤجها مىبر 

٨٦خاب ؤو ختى ٣٦غاء اإلااصة الث٣اُٞت التي 

 حؿُل لٗابىا.

ً ’و٦م هدً مخُٗكىن إلاثل هظه اإلاىابغ ٖو

ججغبتي الصدهُت م٘ مجلت ٢لم عنام 

ٞإ٢ى٫ بإجها مىدخني مؿاخت مهمت للخٗبحر 

ابت ًٖ مىايُ٘ ز٣اُٞت ٧اهذ جخالَم وال٨خ

 
ً
لخٓهغ لل٣اعت  في زُالي ووحضث اإلاالط ؤزحرا

 ٖبر مجلت ٢لم عنام الث٣اُٞت.

اًتي ألاولى  ٦ما ؤجها ٧اهذ مؿاخت للتروٍج لغو

 ٦ىذ وحاء طل٪ في و٢ذ "طا٦غة ٖال٣ت"

بإمـ وووووووووو   

َل٣ذ ُٞه الىحران 
ُ
، ػمً ؤ

ً
 ؤو ٖغبُا

ً
ٖاإلاُا

هان والحجغ والنهغ، وؤلا  وؿان.ٖلى ألٚا

ال بّض مً بٖاصة بىاء ؤلاوؿان في الٗالم لظا 

الٗغبي، بىاء صوازل ؤلاوؿان وعوخه بٗض 

اح ألاعى.  ؤن ٖهٟذ به ٧ل ٍع

ها،   جىٖى
ً
ما ًمّحز مجلت " ٢لم عنام " خ٣ا

ُتها في و٢ذ باث ُٞه الحُاص  ومىيٖى

 
ً
، باث ُٞه الٗمل بضون جىحُه مؿخدُال

مؿب٤ ؤقبه باإلاؿخدُل، بن لم ٨ًً 

 ؿخدُل بُٗىه.اإلا

ؤقضُّ ٖلى ًض ٧ل الٗاملحن ٞيها، وؤجمنى ؤن 

٣ت التي اهخهجىها  ًخابٗىا ٖحن الٍُغ

 ًٖ ؤي ؤحىضة، 
ً
لٗامحن، الث٣اٞت بُٗضا

ر مً بُٗضة ًٖ ؤي جىحه ُمؿب٤، بل ؤ٦ثو 

طل٪، الث٣اٞت بُٗضة ًٖ ؤي ؤصلجت 
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 ػشك  شاهي  سواٍي 

ساى  الجَدي  ح 

ملحها جداو٫ حاهضة بًجاص الخىاػن بحن 

ت ألاه٣ُت وبحن خ٣ُبتها  اإلاكُت ألاهثٍى

ت ال٨بحرة. ٧اهذ  ال٣ماقُت الّؿماٍو

الح٣ُبت جبضو ز٣ُلت ٖليها، ٞىحضها ٞغنت 

ل٪ الهبُت ؾاهدت للخدضر م٘ ج

الضمك٣ُت اإلاُغػة ببخالث الىعص الكامي. 

لب منها ؤن حؿمذ له  خُاها بل٠ُ َو

 
ً
بمؿاٖضتها في خمل الح٣ُبت. ٧ان ؤمغا

 في 
ً
 ؤن ج٣بل. ل٨نها جُلٗذ ملُا

ً
با ٍٚغ

، وهاولخه الح٣ُبت. 
ً
ُٖيُه، وابدؿمذ ٢لُال

 في مكِخه، ٣ٞض ز٤ٟ ٢لبه 
ً
حٗثر هى ؤًًا

٘، بكضة لهظا الخجاوب الٗاَٟي  الؿَغ

ت . والظي حٗله ًدلم بنهاًت ؾُٗضة مخى٢ٗ

، ختى ٢اصجه الهبُت ٖبر صعوب الكام

ٗالن. زم ٖبرث الخي ختى 
ّ
ونال بلى حي الك

ونلذ بلى بىاء مسخل٠ في الُغاػ ٖما 

ؾىاه. ٞخدذ له الهبُت باب الحض٣ًت 

ذ جغ٦ٌ بلى اإلاجز٫ ال . هٛحر ، زم ؤؾٖغ

ً ؤنابه الاعجبا٥، هاصي الهبُت وؾإلها ٖ

ت :  الح٣ُبت. ؤحابخه بؿٖغ

 يٗها ٞى١ الٗكب زم اٞخدها.-

ٞٗل ما ؤقاعث به، ٞبضؤث ؾبٗت بؿاجحن 

 بزغ بؿخان، حىت بزغ 
ً
بالدغوج منها. بؿخاها

ىالم زماع وؤَُاع وهؼهاث قامُت ال  حىت ٖو

جي  ى. اهدكغث البؿاجحن في ألاعحاء ختى لم 

جي  ى. اهدكغث البؿاجحن في ألاعحاء ختى لم 

ًب٤ م٩ان للبؿخان ألازحر. حلـ البؿخان 

هاء ؤمامه. وؤقاع له بالجلىؽ جدذ  ال٣ٞغ

 شجحرة لُمىن. ججغؤ وؾإله:

ؤهذ، وإلااطا جدمل٪ الهبُت في خ٣ُبتها  مً-

ت؟  الؿماٍو

ضح٪ البؿخان ، ٞاهبث٤ جهغ نٛحر ؾاع 

 زم ٚاب في صعوب الكام.
ً
 بُٗضا

 ًا نض٣ًي. في الؿاٖت الٗاقغة -
ً
ْٖض ٚضا

 
ً
. ؾإخغم ٖلى جغ٥ الباب مٟخىخا

ً
نباخا

 ل٪.

اههٝغ وهى ٌكٗغ بيكىة خلم حمُل، 

ي وؾغاب ًدك٩ل في زُاالث ٞاجىت. زم ٖاص ف

الهباح، زغحذ الٟخاة وهي جغجضي 

ٞؿخاجها الّؿماوي. ٧اهذ حضعان البِذ 

. زم و٢ٟذ ٢غب 
ً
مُلُت بالؿماوي ؤًًا

خ٣ُبتها ٞخضاٖذ البؿاجحن بليها مً حضًض. 

 بزغ خلم. 
ً
صزلذ بؿخاها بزغ بؿخان، وخلما

، وؤقاع بلُه وهى 
ً
جمهل البؿخان ألازحر ٢لُال

 ما ًدض
ً
ا٢با ر. ٠٣ً في الجهت ألازغي مغ

ابدؿمذ الهبُت له، بل ضح٨ذ جل٪ 

الطح٨ت الٟاجىت التي ؤياءث خُاجه لألبض. 

ا٢ترب منها، و٢ض جمل٨ه الًٟى٫. ؾإلها 

حن قٗغها بالىعوص  ذ بلى جٍؼ ، اههٞغ
ً
قغخا

بِىما قغح له البؿخان ألازحر ما لم ًٟهمه 

 صون جهاًت م٣ىٗت؟

ض بٞؿاص ٢هتي ، ل٣ض قٛ-  ال ؤٍع
ً
ٟذ ٞٗال

ب ؤن جب٣ى  بخل٪ الهبُت في الّؿماوي. ؤٚع

 بلى ألابض.
ً
 خلما

، جىعَىا في ؤخضار  -
ً
ؤهذ جخهٝغ بإهاهُت بطا

بت ، زم جسخاع الغخُل.  وجٟانُل ٍٚغ

وي٘ ال٩اجب هٓاعحي ال٨خابت مً حضًض 

وؾإلني ًٖ هٕى النهاًت التي ؤًٞلها. جغصصث 

٨غث ؤن النهاًت   ٢بل ؤن ؤحُب، ٞو
ً
٦ثحرا

ضة حٗني ؤن ًتزوج بُل ال٣هت مً الؿُٗ

ذ ؤن  ٞغ ت. ٖو الهبُت الضمك٣ُت الؿماٍو

ىت عبما ج٨ىن في ؾ٣ىٍ ٢ظًٟت  النهاًت الحٍؼ

 بٗض ٖحن. 
ً
ت ؤزغا ججٗل الح٣ُبت الؿماٍو

ت و٢لذ لل٩اجب:  ٞاجسظث مى٢ٟي بؿٖغ

ض شدهُت - ض جهاًت لهظه ال٣هت! ؤٍع ال ؤٍع

بياُٞت . هُا اؾخدث زُال٪، ون٠ لي 

 ًدمل 
ً
ت في قىإع قابا خ٣ُبت ؾماٍو

ابدؿم ال٩اجب بؿٗاصة، ٢ام بلى  صمك٤؟

ت وزغج بلى  ماٍو الغصهت ، خمل الح٣ُبت الؿَّ

قىإع صمك٤ ًبدث ًٖ خبه ألاو٫ . هل 

ت ؤم ٖؿلُت ؤم جغابُت ؟  ٧اهذ نبُت ؾماٍو

، ٧اهذ بى٨هت الكام، ب٦ؿحر 
ً
ال ٞغ١ مُل٣ا

 .الجىت اإلا٣ٟىصة ٞدؿب

 قاٖغ و٧اجب ؾىعي 

ح له البؿخان ألازحر ما لم ًٟهمه بِىما قغ 

 ب٩لماث بؿُُت:

هدً ٖاثلت بؿاجحن ، ٦ىا ه٣ًُ خى٫ هظا -

و٦ىا وك٩ل ٖاثلت  1932اإلاجز٫. ٧ان طل٪ 

عاجٗت م٘ ؾ٩ان هظا الخي.بال ؤن ؤلاصاعة 

الٟغوؿُت ؤنضعث ٢اهىن جسُُِ ألاعاض ي 

ضام. ل٨ً هظه الؿُضة  ٞد٨مذ ٖلُىا باإٖل

خ٣ُبتها  الُُبت زبإث ؾبٗت بؿاجحن في

 مىظ طل٪ الٗام وختى الُىم.

:
ً
 زم ؾإله مماػخا

 هل ؤهذ ٖاق٤؟ـ  

ازخلُذ ألامىع في عؤؾه و٢لبه اإلاخى٢ضًً. 

الؿُضة جبضو نبُت وحمُلت في ؤواثل 

ىاث. والبؿخان ٌكحر بلى ؤن ٖمغها  الٗكٍغ

ًخجاوػ الثماهحن. زم ا٢ترب منها بدماؽ، 

٢ضم لها الُاؾمحن وعٞ٘ زهالث قٗغها 

، ًٖ حبُ
ً
نها. ٞغؤي ؤجها نبُت حمُلت ٞٗال

نبُت في الّؿماوي الظي ًٌُٟ نبا 

 وؾماواث ال جدض. زم ؤصع٥ ٧ل ش يء 
ً
ُىعا َو

في لحٓت زاَٟت، وؤصع٥ ؤهه ًغاها نبُت 

ل في الهغم.   ألهه هى هٟؿه مٚى

 
ً
جى٠٢ ٧اجب ال٣هت، وي٘ ه٣ُت مٗلىا

 اهتهاء ٢هخه. ٢لذ له :

يء ال ًم٨ى٪ ٞٗل هظا، ٠ُ٦ جتر٥ ال٣اع -

 صون جهاًت م٣ىٗت؟

 للن رطاص 

 
ً
ما

َ
 ٖىَ٪ ُمٚغ

ُ
 ...ابخٗضث

، وابخٗاصي ًٖ 
لم ٨ًً ُٚابي ٖى٪َ

ت ؾىي ٣ٖىبٍت لي  ..ٖىاإلا٪َ السحغٍّ

اَٖم 
ّ
٥ الى ـُ حؿضَ الم

ُ
ها هي ؤنابعي ج

 ...بكب٤ عجُب، وقهىة ٖاعمت

ا٥َ ٧لَّ جل٪ هل ؾخٟٛغ ججاهلي  ًّ ب

هىع اإلاايُت؟
ّ
 الك

ي م
ّ
، ول٨ن

ً
، ُمؿاِمدا

ً
 ٟٚىعا

ّ
٪ بال

ُ
ا ٖهضج

 مهاعحي في 
ُ
آلان وبلمؿٍت واخضة اؾخٗضث

الّؿباخت مٗ٪َ في بدغ البُاى الظي ال 

 له
ً
 ...ؤعي يٟاٞا

 ؤن ؤبخٗض ؤ٦ثر... ما ٧ان 
ً
ما ٧ان ُمم٨ىا

 مً صوه٪َ 
َ
 ؤن ؤخخمَل الحُاة

ً
 ..ُمم٨ِىا

 في لحٓت بىٍح ٖلى َاولٍت خمغاَء بلى

 وو وووووووووووووو 

ُّل حىاع 
ُ
ُىاث  هاٞظٍة ج

ُ
ٖلى قإع ؤصمً ز

 الّؿم٘ بلى إلاؿاث 
ُ
ً ؤعا٥ حؿتر١ الٗابٍغ

ٓغ بلى مؿاخاث 
ّ
 الى

ُ
غِه٠

ُ
ؤنابعي، وج

 مً الّغٚبت
ً
ت ؤمام٪َ بدغا  ...البُاى اإلاؼعٖو

 لهٟخ٪َ ألنابعي 
ّ
... ٚحر ؤن

ً
ؤعا٥َ ُمترّصصا

 ...لِؿذ بإ٢لَّ مً لهٟتي

 في مدغاب نمتي، 
ً
ا٢ٟا  و

ُ
ؤعا٥َ جغجج٠

٪ الىخُُض الظ
ّ
ي ٠٨ٟ٦ صمىعي ؾىىاٍث ل٨ى

ٍز 
ّ
ـٍ ُمٟر  ؤمامي ٣٦ّضٌ

ُ
لت، ... ج٠٣ ٍَى

 بسُاًاي ؤمام 
َ
ُالبني ؤن ؤٖتٝر

ُ
هىة، ج

ّ
بالك

ـَ خغوفي،  ض ؤن حؿم٘ هم ٍغ
ُ
وع٢ٍت بًُاَء، ج

 ...ومَُغ ؤ٩ٞاعي اإلادكاب٨ت

٪َ الظي 
ُ
دؿاِم٣ت، ولؿاه

ُ
٪َ اإلا

ُ
، و٢امخ عؤُؾ٪َ

 به ؤلمي بكهىِة الاخترا١ 
َ
لُاإلاا امخههذ

وب
ّ
 هاٞظٍة والظ

َ
ان... ؤحّٗغي ؤماَمَ٪، زل٠

 ،ً ٍت ٚحَر ُم٨تِرٍر لىٓغاث آلازٍغ ُّ ػحاح

 سحابٍت مً صواثغ الّضزان التي 
َ
وزل٠

 سحابٍت مً صواثغ الّضزان التي 
َ
وزل٠

غجِجٟت بحن 
ُ
ؤَل٣تها مً ؾُجاعحي اإلا

 ...ؤنابعي

 
َ
 قٗغث

ْ
ًْ بن لً ؤَلب الٟٛغان... ول٨

دؿامذ هجغاوي... 
ْ
بهض١ إلاؿت ؤنابعي ٞل

 بدغاعة ًضي التي جُّى١ 
َ
 ؤخؿؿذ

ْ
بن

خٟٛغ قهىَع ال٣ُُٗت
ْ
اَٖم ٞل

ّ
 ...حؿَض٥َ الى

 ز
ُ
، وٗم ٦ىذ

ً
... ٞإها ال ٢ض ؤ٦ىن زاثىا

ً
اثىا

 ٖىضما جهجغوي ؾٗاصة 
ّ
ؤٖىص بلُ٪َ بال

الٗالم... وؤحلـ بلُ٪َ ؤبىح بما ؤٖاوي، بما 

 ُمؿترِؾٌل في 
َ
غ... وؤهذ

ّ
ب، بما ؤ٨ٞ ؤٚع

ىضما  ؤلاههاث ب٩ّل مغاعة الاهخٓاع، ٖو

جسىهني ال٩لماث ؤعا٥َ جً٘ ٖالماِث جغ٢ٍُم 

ي الّهمذ، 
ّ
َ جُلب من

٪
ّ
بٗض ٧لماحي، ل٩إه

 
ُ
 ...خابٗتوعّبما اإلا

 
ُ
ي ياحٗذ

ّ
 لَ٪ ب٩ّل شجاٍٖت ؤو

ُ
 ؾإٖتٝر

 ووووووو

 مً قٟاه 
ً
 زمغا

ُ
ٚحَر٥ ال٨ثحر... واعحكٟذ

 ؤهٝؼ بهمذ، 
َ
ي ؤمام٪َ آلان

ّ
ال٨ثحراث، ل٨ن

... وما مً  ًاهي ٖىا٢٪َ
ُ
ٞما مً قهىة ج

حي بالٗىصة بلُ٪
ّ
ًإع لظ

ُ
ٍة ج

ّ
 ...لظ

 
ُ
، ولؿذ

ً
 ٖاهغا

ُ
صح بىٓغ٥َ ٖني، لؿذ

ُ
ال ح

، ؤها ع 
ً
حٌل مؿ٨ىٌن بالٛغبت، ؤها آصميٌّ ٢ّضٌؿا

ُتها ب٩ّل  ا٢تٞر  زُُئت حّضي "آصم"، و
ُ
وعزذ

 ...٢ضاؾت، و٧ّل قغاهت

، ٞهل ؾخُٟٛغ  َ٪ ًا ٢لمي الّغنام... ؤخبُّ

ا٢٘  م الى
َ
؛ لُِٗل ٖال زُاًا قاٍٖغ هجغ٥َ

 ًٖ ؾغاب ال٩لماث، وؤوهام 
ً
بُٗضا

 !!!الحغوٝ التي ؤِٖكها ٖلى الىع١

 !!هل ؾخٟٛغ؟

 
ىعي قاٖغ و٢ام ؾ 

 لظي ػطية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مٓلخ٪ الجضًضة الىخُضة ٞال جٟخذ بال 

 لتهبِ ٖلى ؾُاعة مغ٦ىهت، مخإزغة ح
ً
ّضا

 و 
ْ
ذ

َ
لِح٤َ بها مً ألايغاع ٦ما ؤلح٣

ُ
ب٪ ج

، و 
ً
با حٗل٤ بٗضها بحن ٖٓام٪ اإلاخ٨ؿغة ج٣ٍغ

ىاجحر الخإمحن و  الضٖاوي ال٣ًاثُت..هىا ٞو

٤ في الضٌؿت ٣ِٞ، و هى 
َ
ِ و ًم٨ى٪ ؤن حٗل

ّ
ّللا

ت بزاعة.  ؤمٌغ  ًّ  ال ًىُىي ٖلى ؤ

، ال 
ً
ال٣ُاعاث هىا بن وحضث ٞهي بُُئت حّضا

جدلم ؤن ًهضم٪ ؤي ٢ُاع، و بن ٧ان لضً٪ 

ت، ٞاِ   زُاع ؤن مُى٫ اهخداعٍّ
ً
خظٝ مباقغة

جغمي هٟؿ٪ ؤمام ٢ُاع مً ٢اثمت زُاعاج٪. 

 بةم٩اهه ال
ّ
ض لَ٪ ؤن

ّ
٠ بؿهىلت ٢بل ؤئ٦

ّ
خى٢

 الؿاث٤ و مٗٓم الغ٧اب الىنى٫ بلُ٪، و 
ّ
ؤن

ىا َؿخجىبى٥َ لُُمئىىا ٖى٪، و  ؾيهٖغ

 مً ٢بُل: إلااطا خ
ً
اولذ ٞٗل طل٪؟. بإؾئلت

ً ؤهذ ًا ّٖمى؟. ما هي مك٩لخ٪؟. و  مً ٍو

 الحُاة ما وؾُسبرو٥ 
ّ
 وؤن

ً
٪ ما ػلذ قاّبا

ّ
ؤه

لً ٌٗىصوا بلى ؤما٦نهم ٢بل ؤن ػالذ ؤمام٪. و 

ت  ًّ ضوا ؤه٪ لؿذ بداحت ه٣ىص ؤو ؤ
ّ
ًخإ٦

مؿاٖضة ؤزغي... ؾدكٗغ بالذجل مً 

 هٟؿ٪ نّض٢ني.

٪ لُى٣ُ٘ الؿل٪، ال ؤٞٗىاهُاث و  ال جلٍٟغ

 ل٤ُُّ البرغي.

ختى الحغُب مّغث ٢غبىا وعم٣خىا بىٓغة 

ظاث٠ التي جدؿا٢ِ خىلىا ال ال٣اخخ٣اع، و 

ىالحن ٞيها، ٞاخخماالث ؤ  نابخ٪بزغ لألصٍع

 ووووو

ش وؿبت بلى   بالىٓغ لٗضص الهىاٍع
ً
يئُلت حّضا

 بليهم ٖض
ً
ص ؾ٩ان اإلاضًىت ألانلُحن مًاٞا

خباع ٖضص   بٗحن الٖا
ً
اٞضًً، آزظا الى

ألاشدام في وخضة اإلاؿاخت اإلاغبٗت و ال٣ُغ 

ىالحن  ى لىا ألاصٍع
ّ
الخضمحري للغؤؽ اإلاخٟجغ. ؤو

 
ً
 عحال

ُ
م٘ ه٨ظا اخخماالث؟! ؤ٢ؿُم ؤوي عؤًذ

ً ألاع٦ُلت بال٣غب مً الكٓاًا و الجثث 
ّ
ًضز

 ؾٗاٝ.اإلاخٟدمت و ٞغ١ ؤلا 

لم ٌٗض هىا٥ وؿاء مً الىٕى الظي ٌٗه٠ 

هِغ١ ماء وحه٪ صون   و ًجٗل٪ تُ
ً
بغؤؾ٪ جماما

 
َ
ؤن جضعي، ؤزبروي متى ٧اهذ آزغ مغٍة خاولذ

، م٘  ًّ ٞيها الٛىاء جدذ قّبا٥ بخضاه

بصعا٦٪ ال٩امل ؤن ؤي٠ٗ الاخخماالث هى 

ؤن جٓهغ ل٪ بىحهها الجمُل اإلابدؿم، 

ت نىج٪، اإلاإزىط بٗظوبت بخؿاؾ٪ و قىاٖ

ُٞما جغجح ال٨ٟت باججاه ؤن ٌؿ٣ِ ٖلى 

عؤؾ٪ خظاء ٖمال١ ؤو ٦ِـ ٢مامٍت بضًً، ؤو 

ت مجزوٖت ألامان.. ؤٖٝغ ؤه٪ ال  ٢ىبلت ًضٍو

جظ٦غ آزغ مغة، عّبما في خُاة ؾاب٣ت، ٞهظا 

الىٕى مً اليؿاء ٧ان مهحره ٦مهحر َاثغ 

 الضوصو.

 .. ختى ؤن اهخ٣الىا 
ً
 ال " ؤ٦كً " هىا ؤبضا

ً
ا
ّ
خ٣

ت بهلىان  مً ت و ؾٖغ
ّ
مىٍث آلزغ باث بسٟ

2018    حزيران     20العذد                                                  رطاص خشي                                                                                      مجلة قلم رصاص الثقافية  

 هىا، ال " ؤ٦كً " ٖلى 
ً
ال ش يء مهّما

ال١.  ؤلَا

في هظا البدغ لِـ هىا٥ ؤؾما٥ ٢غف، 

ٞال زُغ ؤن تهاحم٪ بخضاها وجلتهم ؾا٢٪ 

ً ؤو  ، لخ٣ط ي ب٣ُت خُاج٪ ٖلى ٩ٖاٍػ
ً
مثال

 بُٝغ انُىاعي حمُل، هاٖم اإلالمـ،

 بعجاب الجمُ٘ ب٣ضعج٪ الهاثلت ٖلى 
ً
مثحرا

الخإ٢لم م٘ بٖا٢خ٪ الجضًضة. هىا ٢ض 

ًهُضم بىحه٪ ٢ىضًل بدغ مؿالم 

 ٧الظي 
ً
 و َٟدا

ً
لُمىده خؿاؾُت و خغو٢ا

 ٖلى مازغة الكمباهؼي.

ت، لظا لً جلخ٣ي ؤخضها  ُّ  بي
ٌ
لِـ لضًىا صببت

 
ً
ا ٍّ  ؤؾُىع

ً
هىا، ولً جسىى مٗه ٖغا٧ا

ال آزاع ملدالبه مً  جىجى مىه بإعجىبت، و 

٦خٟ٪ ختى ؤؾٟل ْهغ٥ جخٟازغ بها ؤزىاء 

٣ض الهىىص الحمغ ًٖ 
َ
قغخ٪ للجمُ٘ مٗخ

دَض 
ّ
 اج

ً
ا ُّ  بي

ً
 صّبا

َ
هظه الحالت: )) بطا ٖاع٦ذ

 
ً
مهحر٦ما، ولً ًىٟهال ما لم جلخ٣ُا مجّضصا

 و ٣ًخل ؤخض٦ما آلازغ ((.

ما مً ؤٞعى ٦بحرة ٦ٟاًت لخٗهغ٥ ؤزىاء 

جغة البلىٍ، و جبضؤ ؤزظ٥ ل٣ُلىلت جدذ ش

بابخالٖ٪ ببِء بِىما لم جلٟٔ آزغ 

ؤهٟاؾ٪ بٗض. ًم٨ى٪ هىا ؤن ج٣ل٤ مً 

ل ؤزىاء ال٣ُلىلت. اج البٚر  بٖػ

 ٪ لِـ هىا٥ هاَدت سحاب واخضة حٍٛغ

 
ً
بالهٗىص بلى ؾُدها، وج٣ٟؼ مجّغبا

 مٓلخ٪ الجضًضة الىخُضة ٞال جٟخذ بال 

ت و 
ّ
ت بهلىان مً مىٍث آلزغ باث بسٟ ؾٖغ

اإلاش ي ٖلى الحبا٫. ال ش يء مثحر، ال ؤخضار 

ئت،  ٦بحرة، ال ؤلٗاب ممخٗت، ال جىاَااث بٍغ

 ال ماامغاث نٛحرة.

، ال ؤٞغاح خ٣ُ٣ُت، و 
ً
ال ؤخؼان ماإلات ٞٗال

اهُت لم وٗض همخل٨ها.الب٩اء في الحالخ  حن ٞع

ا ًخدضزىن ٖىه، ال لم ًب٤َ لضي ألانض٢اء م

هم ٌعجبهم ؤخض، وال ؤخضَ معجٌب بهم، و 

 ؤهٟؿهم ٚحر معجبحن ببًٗهم البٌٗ.

ىا البدث ًٖ جل٪ الكغاعة و 
ّ
ا١ مل

ّ
الٗك

٪ لُسبره  اإلا٣ٟىصة، و ٧لٌّ منهم باهخٓاع الكٍغ

ه طاهب بال ٖىصة، ل٨ُخٟي آلازغ بجىاب 
ّ
ؤه

، بن ٧ان هظا ما م٣خ
ً
ًب مً ٢بُل: خؿىا

ضه. ال ؤخالم ُٖٓمت، و ال ؾعي للهغوب  جٍغ

 ؾاثضة.
ٌ
ى. اللهار في اإلا٩ان نٟت

ّ
 خت

 ماطا هيخٓغ. عّبما ؤن 
ً
ال ٨ٞغة لضًىا ؤبضا

ججخاخىا ٢ُٗان الؼومبي و جإ٧لىا ختى آزغ 

ً هدً مً ؤ٧لهم، ؤبلٍه ُٞىا، 
ّ
ؤو عّبما هخم٨

 DNAخباع ا٫ الاخخما٫ ألاعجح ؤن هجغي ازو 

ه٨دك٠ ؤزّىة الضم بُيىا، ٞال ًإ٧ل ؤخضها و 

آلازغ..  اللٗىت! ختى بطا حاء الؼومبي لً 

 هدٓى ببٌٗ " ألا٦كً " ؟؟.

 

 السٍهثي يأكلٌا  أى   اًتظار في 
 زياد  حسَى 
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 إًساى

 زىعة

هى ٞسىع باإلاكاع٦ت في مٓاهغة ؾلمُت، 

 ..لى خ٤عبما هى ٖ

مخه في ٢خل ؤخضهم، عبما هى   اٖتٝر بجٍغ

 ..عبما هى مجغم ،مٓلىم

ل٨ً اإلاخ٤ٟ ٖلُه ؤهه ؤبؿِ مً ؤن ٣ًىص  

 ..زىعة

 ؤها هىا

ؤها لؿذ مجىىهت ل٨ىني ؤصعي الجىىن في ٧ل 

تي  ..مغة ًضعي ؤخضهم مٗٞغ

ؤها لم ؤ٣ٞض الظا٦غة ل٨نها جدؿغب مً  

 ..حممتي ٧ل مغة ٌؿإلني ؤخضهم ٖما حغي 

ال ػلذ ٖلى ٢ُض اإلاهم ؤهني ال ػلذ هىا و  

 ..الحُاة

ال ػلذ ؤمل٪ هه٠ ٣ٖلي الظي ؤه٣ظوي مً 

 ..مىحي املحخم

ت  ..ال ػلذ ؤط٦غ اؾمي اإلا٨خىب ٖلى الهٍى

ٍدهل ذ ٖلى ؤمل ؤن ٧ل خهل و ال ػل 

 ما
ً
  .٧ابىؽ ؾإؾد٣ُٔ مىه ًىما

 ُٞلم ٢هحر

 
ً
البُل  نآلؤها او  ،خلمي ؤن ؤنبذ ممثال

هحر بهخاحه مدلي عزُو، اإلاُل٤ لُٟلم ٢

م طل٪ ال ماو٘ لضي ٞمؿاٞت اإلالُىن مُل  ٚع

 جبضؤ بسُىة، ل٨ً ألاؾىؤ ؤهني ؤهخٓغ مىظ

 ووووووووووو

جخٗىص ٖالحُاة ونٗىبتها، بل٩ي هللا 

بٗخلها مضًغ ؤنٗب مً مضًغي و٧اهذ 

ؤٞهم مىه ومًُغة جخدمل ؤوامغه ألن 

ه ؾمدله ٌؿخلم  بصاعة و٧اهذ ْٞغ

٦ُاؽ ؤُل يُٟٗت وما٢ضعث حك

 الدًغة!!" 

ٞابدؿمذ ابدؿامت ؤمي جل٪ وعبدذ ٖلى 

٦خٟي وزض ابىتي زم ٢الذ: "ًا بىتي لى 

صامذ لٛحره ما ونلخله .. وهللا م٘ 

.. هللا ًسلُل٪ بيخ٪ وناخب الهابغ

ابذ بحن بِخ٪" .. وؤصاعث ْهغها ٚو

 .. الؼخام

ٞخدذ ُٖني ٖلى نىث نض٣ًتي: "بحا 

ت اَلعي بال ما  جخإزغي البام ًال بؿٖغ

ؿاٞغ وج٣ٗضي  ٖاألٞىضي وجخساه٣ىا َو

٧ل ٞترة ؾٟغه حك٨ُلي وجب٨ُلي" 

ٞاعحؿمذ ٖلى وحهي ابدؿامت ٦ؿىلت 

و٢لذ لها: "صُٖىا وؿخ٣ل ؾُاعة ؤحغة، 

ض ؤن ؤنل بلُه ٢بل ؤن  لى خؿابي، ؤٍع ٖو

 .جظبل وعصة ٖمغي 

 بٖالمُت ؾىعٍت 

واضح مً  الخ٣هحر و  مضة ال ٌٗلمها بال هللا،

٢بل ٧اصع الٗمل، ال ؤٖٝغ ؤًً ًجب ؤن ؤ٠٢، 

٧ل ما و  ى٫،ما هى الحىاع ماطا ًجب ؤن ؤ٢

 :غجؤهخٓغه هى بقاعة مً املد

 ؤ٦كً

 ...  َل٣ت

 ازىان ... زالزت

ؤبُا٫ آزغون، لم  خىليبُل الُٟلم و  ؤها

هم لم ٌٗلمىا بىحىصي، لم ؤٖلم بىحىصهم و 

في بالص٥ ٢ض جخدى٫ بلى  خالمألؤ٦ً ؤٖلم ؤن ا

 .٦ىابِـ زمنها خُاج٪

 

 بوؿان

 ما الظي ًيخٓغه هى 
ً
في الحاحؼ  ٌٗلم جماما

لت ل٨ال٣اصم ؤٖالم ؾىصاء و  ً عحا٫ بلخى ٍَى

به  ..اإلاك٩لت ُٞما ًداو٫ تهٍغ

بُه ًهضح في عؤؾه " ا٢ُ٘ لؿاه٪ نىث ؤ 

إن لم جٟٗل واعمه لل٨الب ٢بل ؤن ج٨ظب، و 

  ..ؾخ٨ىن هاع حهىم مً ههِب٪

نىث ؾلؿلت ؤ٩ٞاعه "مً اليؿىة  ٣ًُ٘

 مٗ٪؟

 "ؤ٢ؿم باهلل ػوحتي و بىاحي الدمؿت"

٦ً ؾخت ؤ٦ُاؽ ٢مامت ل٩اهذ الجىت مً  لى 

 ..ههِبه

 

ت  ٠في مى٢ خاٞلت مؼصخم، اج٩إث ٖلى ػاٍو

ٚمًذ ُٖني لثىان، جسضعث ًضي ؤو 

الِؿغي مً قضة ما خملذ وؾ٣ُذ مً 

ًضي ؤ٦ُاؽ زًغواث ٧اهذ ؤز٣ل مً 

وػن َٟلتي "وعص" طاث الؿبٗت ؤقهغ 

وهه٠، التي ؤخملها ٖلى ًمُني، ٞغ٦ًذ 

جل٪ العجىػ باججاهي ٢اثلت:"هللا ًجحر٥ 

دمل مٗ٪ ًا بىتي"، جحضث ُٖىاي  ٍو

صمىعي ٖىضما عؤث ججاُٖض وحه ؤمي الظي 

اقخ٣خه في وحه جل٪ الؿُضة التي ٢الذ: 

"ًا بىتي وهللا خغام هالهٛحرة ٞل٣ت ٢مغ 

ٖىض  حكيخُيها بهالؿى١ والكىب زليها

ٚغاى ؤؤبىها، ؾتها، ؤي خضا وحُبي 

بِخ٪" هىا ٧اصث صمىعي جدغ١ وحىتي 

زبرتها ؤن ػوجي مؿاٞغ في البدغ ٖىضما ؤ

 وي ال ؤٖغ ؤو 
ً
  ١١مىظ  ٝ ٖىه قِئا

ً
 ًىما

ل ٣و ؾاٖاث، ٖىضما ٚاصع مُىاء البراٍػ

 
ً
بلى بؾباهُا وآزغ ما ٢اله ٧ان:  مخجها

"صًغي بال٪ ٕ ؤمحرحي وعصة ٖمغ البابا"، 

جمال٨ذ هٟ  ي واؾخجمٗذ ٢ىاي و٢لذ: 

 خاَتها بدًاهت، زليها "ًا زالت

 وووووووو 

 رؤى  تستَى 

 هيٌاء   الَرد

  رؤى  حوذاى 

 حلن تلَى الفيرٍز
بقاعاث اإلاغوع، وو٢ٟذ ؤمام الؿُاعاث 

ب٣هض اإلاىث ؤو ال٣خل ل٨ً اإلاىث ٧ان 

، زم ٖك٣خ٪ًبخٗض ٖني ب٣ضع ما ٣ًترب، 

ٗلىا ٧ل  ٞدلمذ ؤن ؤعا٥، ٞغؤًخ٪، ٞو

مذ ؤن ؤعّوي٪، ما ٦ىا هدلم به .. خل

وخلمذ ؤن ؤ٢خل ُٞ٪ خبي، زم خلمذ 

ؤن ج٨ىوي نىعة ًٖ خلمي، وبٗض طل٪ 

...  ؤنبذ بٟكل حماعي ل٩ل ؤخالمي

حن بماطا ؤخلم  ؟وآلان هل حٗٞغ

٢الذ بإس ى: جدلم ؤن ج٣خل ٞحروػ ... 

 ؤلِـ ٦ظل٪؟

 ٞسغج نىث ٞحروػ مً 
ً
ال نمذ ٍَى

الها ونضخذ اإلاالث٨ت  : حىَّ

ا٥ صحبي غها خبِىا  ًا ٢مغ ؤها ٍو مً ٚػ

ا٥... ًا ٢مغ كىا ؤها ٍو  .٢مغها ٖو

 
 

 ٢انت ؾىعٍت 

 ٌؿ٨ىني الدىٝ، 
ً
 هاصثا

ً
٢ا٫: ٦ىذ َٟال

صوي ًٖ هٟ  ي، مغة ٧اهذ ألاخالم جغاو 

ؤ٢خل ؤبي ٧ي ًمىث البُل في  خلمذ ؤن

الٗالم، ومغة خلمذ ؤن ؤب٣غ بًُ ؤمي 

الظي ال ًٟٙغ مً ألاحىت التي ؾدك٤ باب 

الحُاة وحكاع٦ني في َٗامي وملبـ 

غاش ي .. زم خلمذ ؤن ؤ٢خل املدخاع  ٞو

وخماعه، وخلمذ ؤن ؤ٢خل ؤدي اإلاخٟى١، 

زم خلمذ ؤن ؤطبذ ؤزتي ألجها ٞاث٣ت 

غبذ لجما٫ .. وبٗض ؤن ج٨ؿغث ؤخالمي ها

 
ً
.. حؿىلذ مً ٖالمي ٢بل ؤن ؤنبذ مجغما

في قىإع اإلاضن ال٨بري طاث ألايىاء 

، ٖاصث ؤخالمي غة وألابيُت الٗالُتالباه

ت ٞدلمذ ؤن ؤ٦ؿغ ألايىاء وؤهضم  الضمٍى

جل٪ البىاًاث الٗالُت التي هُمىذ ٖلى 

عوحي بٓاللها ال٣اجمت، زم خلمذ ؤن ؤ٢خل 

٣ي  مً ًمغ ٧ل  ٣ي،زالٟذبٍُغ  بٍُغ

 وووووووووووووووووووو 

ٞٛىِذ )ؤها وؾهغاوي عخلذ ؤمي ومٗها ؤبي 

.. ٖك٣خ٪ ٞدلمذ ؤن ؤعا٥ وخضي بالبِذ(

و٦ىذ ؤًْ بإن هظا آزغ ما ًم٨ً ؤن ؤخلم به 

ٞٛىِذ ) حٗا وال ججي ( .. خّل وباء ؤخمغ ٖلى 

خمذ بالحىاحؼ والىاع ٞٛىِذ مضًىتي واػص

ني(.)  َو

٦ىذ جبخٗض ٖني ب٣ضع ما ج٣ترب ٞحروػ مني 

ذ بإن ٞحروػ هي آزغ خلم لي وبٗضها  ٞٗٞغ

ؾإؾلم مٟاجُذ الحلم لُٟلت ؤزغي ج٨بر 

ض ؤن جخد٤٣  وجدلم وهي في ٢غاعة هٟؿها ال جٍغ

 ..ؤخالمها ٧ي جب٣ى ٖلى ٢ُض خلم

 .. 

 ٢ا٫: هل زمت خلم لم ًخد٤٣ ؟

 . هىا٥ خلم ؤزحر ؤخ٣٣ه زم ؤمىث :عصث

ًىحض ش يء لم جد٣٣ُه ؤو لم  ٫: هل٢ا

، ب٨ُىا، هد٣٣ه؟ ٣ٞض الخ٣ُىا، نلُىا

ؤًىا ٧ل ما ٦ىا هدلم بغئٍخه  .. ضح٨ىا، وع

وؤها ؤخلم ؤن ؤخًغ ٢الذ: مىظ َٟىلتي 

.. ؤ٢هض خٟلت  ..خٟلت للمالث٨ت
ْ
ابدؿمذ

لٟحروػ .. ٦ىذ نٛحرة وق٣ُت .. ؤٚني 

)َحري ًا َُاعة َحري ًا وع١ و زُُان( .. 

 .. ٚىِذ ) ؤماعا ًا ؤماعا( .. ٦برث ٢لُ
ً
ال

 اهضٞ٘ جهضاي ٞٛىِذ ) ؤمي هامذ ٖاب٨حر (..

 ووووووو

 فاديا ػيسى لراجه 
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 جىمٌ بِىما ٧اهذ ألا 
ً
هاقُض جيؿلُّ سحبا

والؿمىاث جبخل٘ الىىع لخىصٖه  ,وجسخٟي

 
ً
 بال بضاًت بال ؤمض ز٣با

ً
. في ٦ّىٍة ؤؾىص خال٩ا

ؾضهت مً احؿإ الىحىص ٖلى ياجٗت ي

 ٖلى . جدؿلُل زُٟاإلاٗبض. جبخٗض الدُاًا
ً
ت

. ججٟل ؤَغاٝ ؤنابٗها زل٠ ؤٖمضجه

مإ إلااء آلالهت  .ؤ٢ضامها  ْو
ً
جدتر١ لظة

ً٘ عؤؾه ٖلى الىؾاصة اإلا٣ضؾت. ٧ان ً

٦ما ٧ل مؿاء، والٟٛا ًضاٖب ؤهضابه 

اثه .الؿمغ ـ ًدثاءب ملء ٦بًر ، و٧إهه جلبَّ

ـ الٗخُض  بكى٦خعوح بًَؼ
ً
ه . ًٟتّر مؼهىا

 
ً
  : اإلالحُت ناصخا

ِذ ....٨ٟٞى "ؤ "
ْ
ِل٣

ُ
. وعاح هِذ مً يلعي ز

 
ً
 . ٚاُٞا

، مٗظوٌع هىابد
ُ
 جدذ ؿمذ

ً
، ٣ٞض ٧ان هاثما

 خحن 
ً
ا الصجغة التي ٧ان ًٓنها جٟاخا

ّ
ى
ُ
٦

 ٢بل ألاػ٫ بجىاع الغب
ً
. ٦ىذ ؤخُ٪ مٗا

  زالًا
ً
 شلىا

ً
جسده , و أنسج أطرافه شلىا

ٖلى قٟخُه. لجمخه بُضي الجمُلت، 

 ذ:وؾإل

 هل همذ ..؟"  "

 : ؤحاب

 " ٦ما لم ؤهم مً ٢بل ... و هظا ؟؟ 

بلى ؤٖالي  ، و هٓغث بلى ًضّي املدًبخحن به

الؿمىاث ُٖنّي اؾتر٢ذ. ٧ان زّمت وهج هىع 

ّهذ ؤزٍغ مً حىاح مال٥ ًدى ، خٟىتباؾٍم 

 ؟ بلّي بن ٦ىذ بٟٗلتي ٢ض ُبْدذ

واوؿضلذ ؤهاملي  ؤقغ٢ذ ابدؿامتي،

ـُ ؤيالٖ ُض حمُل الهى٘، جخدّؿ
ّ
ه، جخ٣ٟ

 وه٣ُذ: 

ؼي.. ما هي بال ؤيٛار لىخت " الش يء ًا ٍٖؼ

ُتها بٗض ؤن  ُْ عَؾْمُتها ، ل٨ىني ما لبثذ ؤن عم

 
َ
 ."!.. ِهْمذ

 

 اثُت ؾىعٍت  عو

 احؿضه، وؤوسج ؤَغ زالًا 
ً
 قلىا

ً
ٞه قلىا

ذ ٢ض ؾغ٢تها مً هى٫ ، ٦ىبمؿالث مً ُٚم

لى حؤخض اإلاالث٨ت عّجل خاع١ٍ جغبٗذ ٖلى ، ٖو

متي، ٚحر هاصمٍت، ؤخىى بإهاملي ٖلى  ٖغف حٍغ

ؾتر جٟخ٤ الضم ٞيها بماء . ؤالٛغػاث

ال٣غابحن. وؤقتري ٟٚلت به  . ؤُٖغ الكٟاٖت

ٌّ ًٖ خ٣ُ٣تي  ها حٛ
ّ
اإلاالث٨ت. ؤجؼل٠ لها. ٖل

٦ىذ  ,ُٖنها. وبِىما ألاخالم حؿ٨ً م٣لخُه

 ؤهدذ به  ؤبغص مً َعل
ً
ـ بػمُال الُىاَو

 مً ٢ىؽ ٢ؼح
ً
رَها ؤ٢ىاؾا نّحِ

ُ
. ٖٓامه، ؤ

 
ً
ا مً  ؤنبٜ بدمغة الٛؿ٤ ؤنابٗه قمٖى

ُٞهحر له مً ماثه طا٦غة، جنهٌ  مُغ،

ُى٤ُ الىبُظ بإبجضًت الؿ٨ب الدىابي، ٞ

٤ به  ِ
ّ
ٖخ

ُ
والاهخماء ل٩إس ي اإلا٣ضؾت في حىٞه، ؤ

مؿاعب ٢لبه والؼمً، ُٞخيبه الىحىص ُٞه. 

ذ لى نهىة الٍغ ، ٦ىذ ؤعاهً ٖلى احؿاعي ٖو

٨غ ٖلى ًاوحٗم٣ي في عخم الٟ . ؤمخُي الؿَّ

حىاح الكهىة بهىٗتي ألابضًت ، ؤهدكل مً 

، ؤهدكل بهىٗتي ألابضًتحىاح الكهىة 

 
ً
مً  مً ؤ٢اص ي الؿمىاث الؿب٘ هٟدت

 و  جغاب زل٣ي.
ً
 في َدىٖاحلتها هغؾا

ً
ا

اة بُٗغ ؤهىزتي،
َّ
لى  مض٢اث مىق ٖو

 ُٞه قهىة بىاث  حؿٕغ ٍ 
ُ
ؤزغ١ ؤخُِذ

  ..!حي  ي

، و٢بل ؤن ؤؾض٫ الؿخاع ٖلى مؿغخُتي

، تيخغنذ ؤن ؤزلَو طا٦غجه مً ٞٗل

ه٠ ا ٦ٟىهت ٦ٞلٟٓخني الخال٠ُٞ منه

خه ا اهتهُذ ، وإلاؾٟلي زال مً ٖٟاٍع

ويٗذ عؤس ي ٖلى الىؾاصة، وهمذ. 

خمُى الك٤ٟ.  وخُث ًغجدل الىٗاؽ، ٍو

وجىضاح  ,حؿ٨ىني الحُاة مً حضًض

ألاخالم ًٖ ؤهضابي الكهل، ِٞؿ٣ِ 

 
ً
، ؤعاه ًدؿّمُغ البهغ ٖلُه ناخُا

 بلى ًضّي اإلاهبى 
ً
ٚخحن بإلىان مكضوها

 ، والؿاا٫ ًخ٣اٞؼ قالدل٤ والبٗث
ً
اه٣ا

ٖلى قٟخُه . لجمخه بُضي الجمُلت ، 

" ألََاى  أضغاثُ " 

 غٌَة  فضة 

 هذيةٌ هي تريك رٍح

٠ ؤن  2016و  2011بحن  .. لم ًستر ؤبى قٍغ

٨خب ؤ
ُ
 ج

ً
٧إن  ..و جاعر٨ًىن ل٣هخه جهاًت

اًاث ص٧اهه ازخاعث له النهاًت الا٦ثر  عو

.. 
ً
 ٚمىيا

جإزغ ٧ل ًىم بخل٪ ؤالصدو و  ب٣ُذ ؤجظ٦غ 

الهضًت، ألوي بٗض هظه الؿىحن ؤٖلم ما 

ًم٨ً ؤن ًهىٗه ٦خاب بدُاة بوؿان ؤو 

 ب٨ٟغه.

وب٣ُذ هضاًاه ، اث حكبههعبما ٧ل النهاً

جظ٦غها بُُب الِٗل في مضًىٍت هخظٕع 

 الحُل ٞيها لى٣ضم هضاًا ُٖٓمت.

 

 لغوح ؤبى قٍغ٠ 

 

ضًً الاخخٟاّ به لضي - ال ؤٖخ٣ض ؤه٪ جٍغ

 ل٪ ٦خاب ؤحمل ٦ىذ ٢ض وؿِخه ! .. 

 
ً
.. واؾخمغ وؤزظ ال٨خاب و٢ضم لي بضًال

ذ ؤها اؾخمٍغو بدُلخه زُٟٟت الٓل 

  ..بةلحاحي ٖلى ؤحغ ؤو زمً

ؤبى قٍغ٠ ؤهضاوي ال٣غاءة ولم ًخ٣اض ى 

ٗت  .. وب٣ي ال٨خاب ًدبض٫ بظَع
ً
 ؤهه  ؤحغا

 ا !!( )ال ًل٤ُ بِ٪ .. ؤخببذ لِ٪ هظ

٠ ٢ضم لي هضًت   لم ؤ٦ً ؤٖلم ؤن ؤبى قٍغ

مً ص٧اهه الهٛحر اإلاؼصخم ال٨بحر 

 ؾإق٨غه ٖليها ما ب٣ي مً ٖمغي .. 

 اب. ٖلمني ؤن ؤناص١ ال٨خ

٠ لم ٨ًً ٌٗلم ؤن لكضة  ول٨ً ؤبى قٍغ

خبي لهظه ال٨خب ل٨ىذ وصصث لى ؾمذ لي 

ؤن ؤخخٟٔ بها ٧لها في م٨خبتي الدانت .. 

ألجظ٦غ خُلخه الهٛحرة ووصه ال٨بحر .. عبما 

٧ان ٌٗلم ؤن ما ٣ًضمه ال ٣ًضع بثمً 

ازخٟى الخي وص٧ان ؤبى قٍغ٠ اإلاٗخ٤ 

٣ه الحغب  .. ب٨ىىػه، ؾغ٢ذ بٍغ

 في ًىم مً ؤًام قهىع جالقذ ماجالقىا  

 وووووو 

٢ضًمت، و٧إه٪ صزلذ مً بىابت الض٧ان 

ًٍ سحغي  ش آزغ..  ػم   .. الهٛحر بلى جاٍع

في ؤخض ألاًام صٞٗخني ٢ضماي ألصزل بلى 

ضه  طل٪ اإلا٩ان، صون ؤي ٖلم لضي ٖما ؤٍع

 !!!! ول٨ً ؤبدث ًٖ ش يء ما

ض   ؤن ؤ٢لذ له: ؤٍع
ً
 .. ٢غؤ قِئا

م ؾىِىه ٞةن هظه  ال٩لمت ؤ٣ًٓذ ٚع

٤ ُٖيُه الباهذ بٟٗل الؼمً .. جهٌ  بٍغ

 .. جىصً
ً
ً ؤن ج٣غؤي.. ًا حاعحي مخدمؿا

ؼة خاب .. وصون جغصص جل٠٣ ٦الٍٗؼ

... "خ٩اًاث خاعجىا" لىجُب مدٟىّ

ؤزظجه صون جغصص اط ٢غؤث اؾم ال٩اجب 

  ..وؤها ؤهيئ الى٣ىص

ال .. زظًه بن ؤخببخه جضٞٗحن زمىه ؤو -

 ....ؤُٖضًه

الدُا٫ الظي مىدني بًاه  ٦م ٖك٣ذ

اًاث التي ال جسلى  بخٟانُله وجل٪ الغو

ت لظًظة، وخحن طهبذ ألصٞ٘  مً سدٍغ

 :زمً اإلاخٗت والدُا٫ ٢ا٫ لي

 ؤعجب٪ ؟؟  -
ً
 ٠ُ٦ هظا؟؟ خ٣ا

ضًً الاخخٟاّ به لضي  ال ؤٖخ٣ض ؤه٪ جٍغ

2004   

ت  وؾِ مضًىت خمو.. مى٣ُت ججاٍع

ت ت اإلاباوي واملحامتزاخم ٫ الخجاٍع

مبالي .. ال٣ضًم الال املحّضزت ٚحر الحضًثت

الىخُض في ٧ل هظه الحضازتـ ؤو عبما ج٣لُض 

 ـ الحضازت

٣ي، مدل   هىا٥ في مُمىت ٍَغ
ً
٧ان صوما

٪ صازله خ٩اًاث محزجه هى ؤهه ٧ان ًمخل

ب٤ مً ؤحمل ؤلا  َٖ . وؿاهُتهخاحاث ؤلاو

مدل ًمخل٨ه الٗم ؤبى قٍغ٠ طو 

ؿامت الضاثمت وبكاقت الىحه الابد

اإلامحزة الٓاهغة جدذ ؾما٦ت هٓاعاجه 

هٟغاء التي الكاهضة ٖلى ٖضص ألاوعا١ ال

..  ٧اهذ ٦خبه مغث ؤمام ُٖيُه بخمًٗ

مبٗثرة ٧إ٩ٞاعه التي بٗثرتها الؿىحن.. 

واإلاٗخ٣ت بٛباع ٌكهض ٖلى ملله مً عوجحن 

الحُاة وهجغ الىاؽ لل٣غاءة التي وهبخه 

ؿامت لُُٟت لجحراهه خـ ٩ٞاهت وابد

..٧ل ٦خبه والؿلم الدكبي طو الهىاٖت 

ت الظي ٠٣ً ٖلُه ًظ٦غ٥ بد٣بت  الُضٍو

٢ضًمت، و٧إه٪ صزلذ مً بىابت الض٧ان 

  وحوذ اللَريي  ًثيه 

 

غ لوحة للفنانة فيفيان الصائ  
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 لللت هي شأى الورتي أٍ الوؼلن الوختض تالفلسفة الذٍلة الذكتَر ٍائل  سؼيذ 
ٍػلن االجتواع

. ٧لما ؤلخ٣ُىا ؤها 
ً
٦ما في الهىعة جماما

، والض٦خىع واثل ؾ
ً
ُٗض، ؤحضوي مخدٟؼا

اجي ال٣لُل   وع
ً
و٧إوي ؤهّم بمٛاصعجه، مسلٟا

مً زالٞاجىا، وال٨ثحر مً مىصجىا. ٦ثحرة هي 

الُغ١ التي وؿل٨ها للخٗبحر ًٖ اإلاىصة، ؤّما 

الخباًً في وحهاث الىٓغ، ٞلِـ له ؾىي 

٤ الحىاع. و٢ض ؤخببذ ؤن ؤزو  ٍَغ

، بهظا مجلت ٢لم عنامملح٤)خىاعاث( في 

الض٦خىع واثل ٖلي ؾُٗض، لِـ الحىاع م٘ 

 مً ازخهانه بالٟلؿٟت الحضًثت، 
ً
اهُال٢ا

خه بالجامٗاث الؿىعٍت  بل مً زال٫ مٗٞغ

 )الدانت والٗامت( وما آلذ بلُه ؤوياٖهما.

لم الاحخمإ؛  ما حضوي صعاؾت الٟلؿٟت؛ ٖو

 و٢ض ا٢خهغ الٗمل بهما ٖلى بَاع الخٗلُم؟

صاثغة الخٗلُم ٖلى ؤهمُتها ٖلى اإلاؿخىي 

الٟغصي، ٚحر هاٞٗت باليؿبت للهالح الٗام، 

ألن الحل التربىي خل بنالحي مدضوص 

ألا٤ٞ. لظا ج٨مً الحالت اإلاثلى في جدى٫ 

لم الاحخمإ بلى خالت ٖلى  الٟلؿٟت، ٖو

مؿخىي املجخم٘، ؤي ؤن جخسظ ال٣غاعاث 

 ً الح٨ىمُت باالؾدىاص بلى صعاؾاث اإلا٨ٍٟغ

 
ً
لم الاحخمإ. ؤًًا حؿخمض ؤن  في الٟلؿٟت ٖو

ه٣اقاث الىاؽ وخىاعاتهم خى٫ ال٣ًاًا 

التي جسو الهالح الٗام، مً ٢غاءاتهم 

الٟلؿُٟت والاحخماُٖت. هىا هالخٔ ؤهه ال بض 

لم  مً اإلاغوع بمغخلت حٗلم الٟلؿٟت ٖو

ت، للىنى٫ بلى جل٪  الاحخمإ بهىعة بحباٍع

 الحالت اإلايكىصة.  

وال ًجب ان ٌُٛب ًٖ بالىا لحٓت ؤن 

ازخالٝ مكاعبها ومضاعؾها، الٟلؿٟت ٖلى 

ما جؼا٫ ألا٢ضع ٖلى صعاؾت مًمىن ال٣ًاًا 

 
ً
. ٦ما واإلاؿاثل، ٖلى هدى ؤٖم٤ وؤ٦ثر احؿاٖا

ؤن ٖلم الاحخمإ بإؾاؽ وكإجه، ْهغ 

وجُىع لضعاؾت ومٗالجت اإلاكا٧ل الىاججت 

 ًٖ ٖملُت حّٛحر املجخم٘.

آالٝ الُلبت في ؾىعٍا اهداػوا الزخهام 

ٖبر ال٣ٗىص اإلاايُت، الٟلؿٟت في الجامٗت 

غ  ولم هغَ   جىٍى
ً
 في الحُاة الٗامت، ٍلهم ؤزغا

ً
ا

 ٠ُ٦ جٟؿغ طل٪؟ 

ٌٗىص طل٪ بخ٣ضًغي لؿببحن: طاحي 

ومىيىعي. ًخمثل الك٤ الظاحي ب٠ًٗ 

الخإهُل، الظي ٢ض ٌٗىص ل٠ًٗ الجامٗت. 

وألاؾباب ؾىإحي ٖليها في خُىه، باإلياٞت 

 بلى ٖضم اهخمام الُالب بازخهانه، ؤو 

 ووووووووووووووو 

 حَار :  إتراهين  السيذي 

ٖضم بصعا٦ه ألهمُخه، خُث ؤهه ٌؿعى 

بالضعحت ألاولى بلى هُل قهاصة، ل٩ي ًدهل 

بمىحبها ٖلى ٖمل. ؤما الك٤ اإلاىيىعي؛ 

ٌ الىاؽ ا لٗاَمت للٟلؿٟت، ُٞخمثل بٞغ

ألؾباب حٗىص بمجملها لٗضم ٞهمهم لها. 

 
ً
بىنٟها زغزغة ال َاثل  ُٞىٓغون بليها ؤخُاها

ىٓغ بليها ٖلى ؤجها ج٣ىص  ًُ  ؤزغي 
ً
منها!! وؤخُاها

بلى ؤلالحاص. وزانت اإلاضاعؽ اإلااصًت مً 

م٨ً لىا ؤن وؿخظ٦غ مدىت ابً  الٟلؿٟت، ٍو

لى هظا ألاؾا حره مً الٟالؾٟت. ٖو ؽ عقض، ٚو

جبضو لىا بك٩ل واضح الٗال٢ت بحن الىحىص 

الاحخماعي، والىعي الاحخماعي؛ اإلاغجبِ به. 

َبٗا هظا ال ٌٗني ؤن الجمهىع الٍٗغٌ مً 

الىاؽ ال ًمخل٪ ٞلؿٟخه الدانت وؿبُا، والتي 

ج٨ىن بمجملها ٖلى نىعة ؤ٩ٞاع ٖامت، 

قاملت؛ ٌؿخسضمىجها في جٟؿحر الٓىاهغ، 

 م. وال٣ًاًا التي حٗترى ؾبُله

ما ػالذ بٌٗ ال٩لُاث، الُب؛ والهُضلت؛ 

والهىضؾت؛ حؿخإزغ باهخمام الُلبت، ما هى 

 عؤً٪ بهظه الٓاهغة وماهي ؤؾبابها؟ 

م٘ بضاًت الٗهغ الحضًث، ْهغ الٗلم بىنٟه 

ت ؤلاوؿاهُت،   مً ؤهىإ اإلاٗٞغ
ً
 حضًضا

ً
ا هٖى

مسخل٠ ًٖ الٟلؿٟت؛ والًٟ؛ والضًً؛ 

خُاة ؤلاوؿان وبؿببه جم بخغاػ ج٣ضم ٦بحر في 

وخًاعجه، وزانت الجاهب الخ٣ني مىه. مما 

ؤصي بلى ؤن ًغجبِ الٗلم الخ٣ني في ؤطهان 

اهُت؛ والغبذ  الىاؽ باإلاىٟٗت، والغاخت؛ والٞغ

اث  ُّ الىٞحر. ٖلى ال٨ٗـ مً الٟلؿٟت ؤو ال٩ل

 
ً
ت ٖمىما  .   الىٍٓغ

وهىا جإحي الضولت في مجخمٗاجىا لخ٨مل 

إلاغبي ؤو اإلاٗلم الهىعة، ٖىضما ٢للذ مً قإن ا

لم الاحخمإ، مً زال٫  املدخو بالٟلؿٟت ٖو

اجب ال٣لُلت، التي ج٣ضم لهم، باإلياٞت بلى  الغو

٢لت ما جىٞغه لهم مً اخترام وج٣ضًغ، ٖلى 

ال٨ٗـ مما جٟٗل ال٨ثحر مً املجخمٗاث 

ألازغي. لظل٪ هدً هُالب ؤن جدهل 

لم الاحخمإ ٖلى خ٣ى٢هم في  الٟلؿٟت ٖو

حرها مً الضو٫ مغا٦ؼ نى٘ ال٣غا ع في ؾىعٍا ٚو

 
ً
حن  الٗغبُت. مثال اؾخسضام ٦ال الٟٖغ

ا٢٘ جدلُل اإلاٗلىماث  الضعاؾُحن في مى

الاؾخسباعاجُت، واٖخماص الضعاؾاث التي ًخم 

ج٣ضًمها مً ٢بل املدخهحن بٗلم الاحخمإ 

ىمُت ٧إؾـ لىي٘ ال٣غاعاث الالػمت للخ

 ن ج٨ىن الضعاؾاث الٟلؿُٟتؤالاحخماُٖت، و 

 ووووووووووووو 

ت ؾبب ٞكل  ٞمً زاللها ًم٨ىىا مٗٞغ

ي ؾىعٍا ٦ما ؾِبضو الخ٣ا. وؾىاء الجامٗت ف

ؤ٧اهذ في مهلحت املجخم٘، ؤم في نالح 

َب٣ت صون ؤزغي، ال بض مً جدضًض ال٣اثض 

هل ج٣ىص الجامٗت والخاب٘ بُنهما، ؤي 

الُب٣ت، \الُب٣ت؟ ؤم ؤن املجخم٘  \املجخم٘ 

ًم٨ً لىا ؤن هخهىع هى مً ٣ًىص الجامٗت؟  

الٗال٢ت الؿاب٣ت ٞى٣ى٫: ج٣ىص الجامٗت 

 جخم٘ ٖىضما:امل

ًلتزم املجخم٘ بالحلى٫ التي ج٣ضمها له 

 الجامٗت. 

 
ً
ج٨ىن الث٣اٞت الجامُٗت الٗلمُت عاٞضا

 لث٣اٞت املجخم٘. 
ً
 ؤؾاؾُا

ل٨ً ٖىضما ال ٨ًىن الحا٫ ٖلى هظا الىدى،  

٨ًىن املجخم٘ هى مً ًخد٨م بالجامٗت 

٣ىصها هالخٔ طل٪:  ٍو

ٌ املجخم٘ جُب٤ُ الحلى٫ التي  ٖىضما ًٞغ

 خها الجامٗت ٖلى اإلاك٨الث.ج٣تر 

ٖىضما ج٨ىن الث٣اٞت اإلاا ٢بل حامُٗت )ما 

٢بل ٖلمُت( هي اإلاىدكغة في املجخم٘، بل وفي 

 ألاوؾاٍ الجامُٗت.

ٖىضما ج٨ىن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بحن 

الُالب مد٨ىمت باأل٩ٞاع اإلاا ٢بل حامُٗت، 

ؤي ؤن جخ٨ىن الجماٖاث في الجامٗت ٖلى 

هم ببٌٗ هدُجت ؤؾاؽ ٖال٢اث الىاؽ بًٗ

 
ً
نلت ال٣غابت، ؤو الُاثٟت ؤو ال٣بُلت؛ بُٗضا

 ًٖ ٖال٢اث الخٗا٢ض الدايٗت لل٣ٗل.  

٠ُ٦ جغي الٗال٢ت بحن ؾى١ الٗمل 

 والجامٗت؟

ًمثل الٗلم ٢ىة بهخاحُت خ٣ُ٣ُت، وهظا ما 

 في ؾُاؾاث الضولت الٗامت، ٞٗلى 
ً
مغحٗا

ؾبُل اإلاثا٫ ٧ل املجخمٗاث لها ٞلؿٟتها 

ت الدانت بها.   التربٍى

٧إؾخاط حامعي ٠ُ٦ ج٣ُم الجامٗاث 

الؿىعٍت )الدانت والٗامت(، وهل ما ػالذ 

ت؟   الجامٗت ؤهم مىلضاث اإلاٗٞغ

حٗض الجامٗت ماؾؿت احخماُٖت، ولظل٪، 

ويٟٗها بال  ال ًم٨ً صعاؾت ه٣اٍ ٢ىتها

بٗض ويٗها في ؾُا٢ها الاحخماعي. جغػح 

الجامٗاث الؿىعٍت )الٗامت( جدذ يِٛ 

٦بحر في الٟترة الحالُت، ٞبًٗها جى٠٢ ًٖ 

الٗمل، وبًٗها آلازغ ًخدمل ؤٖضاص مً 

الُلبت جٟى١ َا٢تها الاؾدُٗابُت. ٞةطا 

اث٠ الجامٗت: وحضها ؤجها ج٣ىم  هٓغها بلى ْو

اث٠ وهي:   بٗضة ْو

الٗلمي: بًجاص الحلى٫ الٗلمُت  البدث

 ٤ للمكا٧ل التي حٗترى مؿاع املجخم٘ ٞو

ٌ الدؿلُم  بي مدضص، ًٞغ مىهج ٖلمي ججٍغ

ؿعى لغبِ ألاؾباب بالىخاثج.   بالُٛبُاث، َو

ت )ال٣ىي الٗاملت(:  بٖضاص ال٨ىاصع البكٍغ

مً خُث الدهاثو والؿماث التي ًجب 

ج الجامعي. مً مثل  ؤن ًخمخ٘ بها الدٍغ

 ت الٗلمُت الى٣ضًت اإلادؿاثلت اإلابضٖت.ال٣ٗلُ

زضمت املجخم٘: وهي مخٗضصة الجىاهب، ٢ض 

ج٨ىن اإلاهمت الضًم٣غاَُت ؤهم جل٪ 

 الجىاهب. 

 :
ً
هل حٗض هظه والؿاا٫ ألا٦ثر خًىعا

الىْاث٠ في نالح املجخم٘ ب٩امله، ؤم 

بن لهالح َب٣ت مً َب٣اجه، صون ؾىاها؟ 

لٛت، ؤلاحابت ٖلى هظا الؿاا٫ طاث ؤهمُت با

ت ؾبب ٞكل  ٞمً زاللها ًم٨ىىا مٗٞغ
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 ًٖ خامل َب٣ي ؤمغ واعص ؤو طو حضوي.  

ؤما باليؿبت بلى الجامٗاث الؿىعٍت 

ها ج٨غؽ الخ٣ؿُم الدانت، ُٞبضو ؤج

الُب٣ي، مً زال٫ خهغ ؤبىاء الُب٣ت 

الٗلُا في م٩ان واخض، وحٗل ؤبىاء الُب٣اث 

ألازغي في م٩ان زان، ٦ظل٪ ج٣ىم بدهغ 

اهخمام ؤبىاء الُب٣ت الٗلُا بالٗلىم الُبُت 

ت  والخ٣ىُت، ٖلى خؿاب الٗلىم الىٍٓغ

 
ً
اث٠ وألاصبُت ٚالبا ، وهظا ًغحٗىا بلى ْو

: حٗلُم اإلاٗاٝع الجامٗت مً خُث هي

ت، والخ٩امل  والٗلىم، وه٣ل ال٣ُم الحًاٍع

الاحخماعي، وجىػَ٘ اإلاهً، خُث هجض ؤن 

ُٟت الخ٩امل الاحخماعي  بحن ؤٞغاص  ْو

املجخم٘ الىاخض مً خُث الاهخماء، ؤمغ ٚحر 

مد٤٣، ألجهم ب٩ل بؿاَت مىٟهلحن في 

م٩اهحن مسخلٟحن، َبٗا بٗض هظا ال ٌٗىص 

ىُت  للحضًث مٗنى ًٖ نُاٚت ت الَى الهٍى

بما ًًمً الاؾخ٣غاع الؿُاس ي والىالء 

 للىًَ. 

-في الٗهغ الحضًث-هل اؾخُإ الٗغب 

لؿٟت جاهلهم إلاىا٦بت الٗهغ  بهخاج ٨ٞغ ٞو

ت؟  ٖلى مؿخىي الٗلىم الىٍٓغ

حاء مكغوٕ النهًت الٗغبُت، هدُجت 

للهضمت التي ؤخضزتها مداولت ٞغوؿا 

، ىن بىهابغثالخخال٫ مهغ، ب٣ُاصة هابلُ

عؾا٫ البٗثاث ة٣ٞام الح٩ام الٗغب ب

اص هاالء  الٗلمُت بلى الضو٫ ألاوعبُت، ٖو

ب٨ٟغ جىىٍغي، للنهىى بدا٫ ألامت الٗغبُت، 

و٢ام هاالء اإلا٨ٟغون بجهض اؾخثىاجي، مثل 

بض  اٖت الُهُاوي و٢اؾم ؤمحن ٖو ٞع

حرهم.  غح ؤهُىن، ٚو الغخمً ال٨ىا٦بي ٞو

حي هظا ٌٗني ؤن الٗغب امخل٨ىا الكٍغ الظا

بدضه ألاصوى الالػم لٗملُت النهىى، ل٨ً 

ًجب الاهدباه هىا بلى ؤن  طل٪ لم ٨ًً 

ل٨ُىن، لىال الحامل الاحخماعي الظي ٧ان 

ًضٞ٘ بهظا الاججاه، ؤما مً خُث الكٍغ 

، بط 
ً
 جماما

ً
اإلاىيىعي ٩ٞان الحا٫ مٗا٦ؿا

لم حؿمذ الضو٫ ألاوعبُت لهظا اإلاكغوٕ 

ع هظه باال٦خما٫، زانت ٖىضما بضؤث زما

الخجاعب جاحي ؤ٧لها، مً خُث الخدى٫ بلى 

نُٛت ماؾؿاجُت في حمُٗاث وماؾؿاث 

مضهُت، ٣ٞام الٛغب بةحهايها، مً زال٫ 

الاهخضاب الٛغبي ٖلى بلضان هظه اإلاى٣ُت، 

و٢بل طل٪ مً زال٫ بحهاى مكغوٕ دمحم 

ٖلي باقا في مهغ، بٗض ؤن انبذ حِكه 

ٖلى ؤؾىاع ألاؾخاهت، ؤي لم ٌؿمذ الٛغب 

للمجخم٘ الٗغبي، بامخال٥ مكغوٕ ٨ٞغي 
 جهًىي.

ٞهل ما ج٣ضمه الجامٗت للث٣اٞت الٗغبُت 

 مما ج٣ضمه اإلااؾؿاث 
ً
ؤًٞل خاال

واإلا٨ىهاث ألازغي للمجخم٘؟ بن اإلاخاب٘ 

الحه٠ُ لحا٫ ال٨ٟغ الجامعي، ًجض ؤهه 

ًخه٠ باإلنالخُت وال٣هىع. ٞال حضًض في 

ألابدار الجامُٗت، وال ببضإ. ٞال٨ٟغ 

الجامعي الٗغبي ما ًؼا٫ ًبدث في بق٩الُت 

ًت ختى آلان!! ًٞال ًٖ بق٩الُاث النه

الٗلماهُت، والضًم٣غاَُت؛ واإلاىاَىت؛ ٞخإحي 

ألابدار لخداو٫ بنالح ألامىع ولِـ للثىعة 

 ٖليها.

وهجض الحا٫ هٟؿها ؤًًا ٖلى مؿخىي بٖضاص 

ت، بط َاإلاا ال ًىحض ؤٖما٫  ال٨ىاصع البكٍغ

 -اؾخثىاثُت في الحُاة الا٢خهاصًت

ن ؤي شدو طو الاحخماُٖت، ٞةن هظا ٌٗني ؤ

بم٩اهاث ؤو ماهالث ٖاصًت ٌؿخُُ٘ ال٣ُام 

ُت  ما٫، ٞال صاعي للخإهُل طو الىٖى بخل٪ ألٖا

الٗالُت اإلاؿخىي، ؤو الٟاث٣ت الجىصة. زانت 

ىا  ما الظي ًجٗل الجامٗت الؿىعٍت بطا ٖٞغ

 ٚحر هاجحت في بٖضاص  ال٩اصع البكغي؟ 

، خُث ؤن الؿُاؾت  حٛلُب ال٨م ٖلى الىٕى

لتي ٞخدذ ؤبىاب الجامٗت لجمُ٘ الخٗلُمُت ا

ؤبىاء املجخم٘، صون ؤن جىٞغ الكغوٍ الالػمت 

 لخٗلُمهم بك٩ل هىعي مخمحز.  

٦ظل٪ ٣ًىم ال٨خاب الجامعي بك٩له الحالي، 

ً الث٣اٞت الجامُٗت، بط  بضوع ؾلبي في ج٨ٍى

ؤهه ًمثل حاهبا مً الح٣ُ٣ت، لظل٪ ال بض مً 

ً ج٩ل٠ُ الُلبت بالبدث ًٖ الجاهب آلازغ م

 الح٣ُ٣ت. 

ـ ٖلى ؤلال٣اء  اٖخماص ٖملُت الخضَع

والخل٣حن، وإٟٚا٫ الحىاع والى٣اف م٘ 

 الُالب. 

وج٣ىم الٗملُت الامخداهُت، ب٣ُاؽ مضي ما 

جم خٟٓه ٖىض الُالب مً اإلاٗلىماث التي 

ؤل٣ُذ ٖلى مؿامٗه، مً مى٢٘ ٦ىهه جابٗا 

 ومىٟٗال في الٗملُت الخٗلُمُت، ولِـ ٞاٖال. 

بلى ي٠ٗ حىصة مسغحاث  ٧ل هظا ًاصي

الٗملُت الخٗلُمُت، وه٣هض بها الُالب 

والباخث ٖلى خض ؾىاء. بط ؤن الهٟاث 

اإلاخىزاة، وهي ال٣ٗلُت الٗلمُت الى٣ضًت 

اإلادؿاثلت واإلابضٖت، ال هجض ؤجها مد٣٣ت ٦ما 

ًجب ؤن ٨ًىن. ٠ُ٨ٞ ًم٨ً اؾخسضام جل٪ 

املدغحاث لل٣ُام بالٗمل الالػم لنهىى 

ىا ؤن اإلاهحر اإلانهي املجخم٘؟ زانت  بطا ٖٞغ

 -للُالب
ً
ٚحر واضح ل٠ًٗ ؾى١ -ؤؾاؾا

 الٗمل. 

ؤما باليؿبت للىُْٟت الثالثت للجامٗت؛ ؤي 

زضمت املجخم٘، ٞاألمغ مكابه إلاا خضر م٘ 

 ووووووووو

ًجض حٗبحره ألاًٞل في ٖباعة بهجلؼ: بن 

ئت الا٢خهاصًت الهىاُٖت، جىٞغ ما ال البِ

حؿخُُ٘ ٚحرها ؤن جىٞغه لىمى الجامٗت 

وجُىعها. بطن الخٟاٖل بحن ؾى١ الٗمل 

والجامٗت، ًً٘ الجامٗت ؤمام مهماث 

ومك٨الث؛ ًجٗلها حؿعى للبدث ًٖ 

خلىلها، ٦ما ًىٞغ لها اإلا٣ضعاث اإلاالُت 

الالػمت لبىاء املدابغ ومغا٦ؼ البدث الٗلمي. 

ال٢ت بحن ؾى١ الٗمل والجامٗت هظه الٗ

ٚحر مخىٞغة في بلضها بك٩لها ألامثل. وهظا ما 

ًجٗل مً الجامٗت الؿىعٍت حامٗت 

٤ خاحاث الكغاثذ  ت؛ ؤي جخدغ٥ ٞو هسبٍى

٣ا لحاحاث  الاحخماُٖت اإلاخٗلمت، ولِـ ٞو

 ًٖ ٚمىى مهحر الُالب 
ً
املجخم٘. ًٞال

ضم  مً الىاخُت اإلاهىُت، بٗض جسغحهم. ٖو

ٍ اإلاالي الالػم لخٟٙغ الُالب جىٞحر الكغ 

للضعاؾت بك٩ل ٧امل. وإطا ٧ان الحا٫ ٖلى 

٠ُ٦ ًم٨ً للجامٗت ؤن هظه الكا٧لت، 

ج٣ىم بىْاثٟها الؿاب٣ت الظ٦غ بك٩ل حُض؟ 

٠ُ٦ ًم٨ً للبدث الٗلمي ؤن ًخ٣ضم 

خُىع، بطا لم جُغح ٖليها مك٨الث  ٍو

نىاُٖت للبدث ًٖ خل لها؟ \ا٢خهاصًت 

 ٖلى جُىع البدث وهظا بضوعه ًى٨ٗـ ؾلب
ً
ا

في الٗلىم الاحخماُٖت، ألن ؤخىا٫ املجخم٘؛ 

ؾدب٣ى ٖلى خالها صون حٛحر مً حهت، ومً 

حهت ؤزغي، ال ًخىٞغ اإلاىعص اإلاالي للجامٗت 

ختى ج٣ىم بإبداثها. بازخهاع ٧ل املجخم٘ 

 ب٩ل ماؾؿاجه، ًضزل في خالت مً الغ٦ىص.

 ٞما الث٣اٞت الجامُٗت وما هي م٨ىهاتها؟  

٣خان لخدضًض الث٣اٞت، وهما:  جىحض ٍَغ

ت.  ٣ت اإلاُٗاٍع ٣ت الىنُٟت؛ والٍُغ الٍُغ

٣ت الىنُٟت هجض ؤن ٧ل ما  ٟٞي الٍُغ

؛ ًهلح 
ً
ا  ومٗىٍى

ً
جخ٨ىن الجامٗت مىه، ماصًا

ل٨ُىن مً م٨ىهاث الث٣اٞت؛ ؤي البىاء 

غ١  واملدابغ وال٨خب وهماطج الؿلى٥ َو

٣ت  ومىاهج البدث والخ٨ٟحر. وفي هظه الٍُغ

ض جٟايل بحن الث٣اٞت الجامُٗت ال هج

ُت، اإلا٨ىهت  حرها مً الث٣اٞاث الٟٖغ ٚو

٣ت  للث٣اٞت الٗامت للمجخم٘. بِىما في الٍُغ

ت هجض ؤن جٟايال لهالح الث٣اٞت  اإلاُٗاٍع

ُت  الجامُٗت، ٖلى خؿاب الث٣اٞاث الٟٖغ

ً ز٣اٞت املجخم٘.  ألازغي، اإلاؿاهمت في ج٨ٍى

 إلاُٗاع الٗلم 
ً
والخ٣ضم، خُث جخماًؼ ٖنها جبٗا

بمىاهج البدث الٗلمي، التي جبدث ًٖ 

ؤؾباب الٓىاهغ، ب٣ٗل ه٣ضي مبضٕ. ًٞال 

ًٖ ال٣ُم ألازال٢ُت التي جًبِ الىماطج 

الؿلى٦ُت بحن ألاؾخاط والخلمُظ، ٖلى ؾبُل 

 اإلاثا٫ ال الحهغ. 

 

الىُْٟخحن الؿاب٣خحن، ٞةطا ؤزظها مثال 

 اإلاهمت الضًم٣غاَُت: 

اث ماؾؿاث  حٗض الجامٗت مً ٦بًر

املجخم٘ اإلاضوي، التي جىاٍ بها اإلاهمت 

الضًم٣غاَُت، خُث ج٣ىم بهظه اإلاهمت ٖلى 

حن: ألاو٫: اإلاؿخىي الخٗبىي ٖىضما  مؿخٍى

بخدٍغٌ الىاؽ ٖلى ج٣ىم الجامٗت 

 في 
ً
 وؾلى٧ا

ً
مماعؾت الضًم٣غاَُت ٨ٞغا

املجخم٘، واإلاؿخىي الثاوي: هى اإلاؿخىي 

التربىي الظي ًخد٤٣ مً زال٫ اإلاماعؾت 

ب الٗملي ٖلى ألاؾـ  الضًم٣غاَُت والخضٍع

الضًم٣غاَُت في الحُاة الضازلُت إلااؾؿاث 

املجخم٘ اإلاضوي، وطل٪ مً زال٫ اإلاكاع٦ت 

ُت في الٗ مل الٗام، ومماعؾت الخُٖى

وكاٍ حماعي في اَاع خ٣ى١ وواحباث 

ت، والخٗبحر ًٖ الغؤي  مدضصة للًٍٗى

والاؾخمإ بلى الغؤي آلازغ، واإلاكاع٦ت في 

اجساط ال٣غاع، واإلاكاع٦ت في الاهخساباث 

الزخُاع ٢ُاصاث اإلااؾؿت ؤو الجمُٗت، 

و٢بى٫ هخاثج الاهخساباث ؾىاء ٧اهذ 

ا٣ٞت لغؤي الًٗى ؤم ال، وا إلاكاع٦ت في مى

اجه، والغ٢ابت  جدضًض ؤهضاٝ اليكاٍ وؤولٍى

ٖلى ألاصاء وج٣ُُمه. ٞخ٣ىم الجامٗت 

بةقاٖت ز٣اٞت مضهُت صًم٣غاَُت جغس ي في 

املجخم٘ ٢ُم الجزوٕ بلى الٗمل الُىعي 

والٗمل الجماعي، و٢بى٫ الازخالٝ والخىٕى 

بحن الظاث وآلازغ، وإصاعة الدالٝ بىؾاثل 

ترام والدؿامذ ؾلمُت في يىء ٢ُم الاخ

والخٗاون والخىاٞـ والهغإ الؿلمي، م٘ 

الالتزام باملحاؾبت الٗامت والكٟاُٞت. 

وبالىٓغ بلى خا٫ الجامٗت الؿىعٍت في يىء 

ما ؾب٤، هجض ؤجها مد٣٣ت بالحض ألاصوى، بط 

ؤن املجخم٘ الؿىعي، مجخم٘ جغاجبي هغمي، 

مما ًجٗل الٗال٢ت الضًم٣غاَُت بحن 

ى ؤؾاؽ اإلاؿاواة، ألاؾخاط والُالب ٖل

مؿإلت نٗبت مً حهت، ومً حهت زاهُت 

ٌك٩ل اجداص الُلبت زُىة صًم٣غاَُت في 

الاججاه الصحُذ ل٨ً اإلاماعؾاث، جىبئ 

بىحىص حكىه لهظه الدُىة، وهى حكىه 

الُب٣ت ٣ًىص  \بحرو٢غاَي. بطن املجخم٘ 

الجامٗت، ولِؿذ الجامٗت مً ٣ًىص 

ت هل جخدمل الجامٗاملجخم٘. ما الؿبب: 

ال هغي ؤن مؿاولُت هظا الىي٘ لىخضها؟ 

الجامٗت جخدمل مؿاولُت ٞكلها بال٩امل، 

بل وٗخ٣ض ؤن ٞكل الجامٗت ٌٗىص في حؼء 

٦بحر مىه بلى ٞكل الحامل الاحخماعي 

للجامٗت، ؾُما وؤن املجخم٘ الؿىعي 

ت، ٞلم ٌٗض الحضًث  جدُم بهىعة مإؾاٍو

 ووووو
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وجم لهم طل٪ مً زال٫ جضمحر الحامل 

الاحخماعي لهظا ال٨ٟغ. خالت الهضمت التي 

ؤجِىا ٖلى ط٦غها ؤٖاله، صٞٗذ ٖملُت 

حن مخىا٢ًحن، الخ٨ٟحر بالنهىى باججاه

ألاو٫ ًغي ؤن جهىى الٗغب في الٗهغ 

الحضًث لً ٨ًىن بال بما جهًىا به ؾاب٣ا؛ 

ؤي بالصحىة الضًيُت، والتي ما جؼا٫ 

ؤنضائها جترصص ختى آلان، مً زال٫ خغ٧اث 

ؤلاؾالم الؿُاس ي. ؤما الاججاه الثاوي ٩ٞان 

باججاه الٛغب، ومٟاصه ؤن: ال جهىى للٗغب 

ب. ؤي بالٗلم الحضًث بال بما جهٌ به الٛغ 

وهظا ما ٞٗله دمحم ٖلي باقا ٖىضما ؤعؾل 

البٗثاث الٗلمُت بلى ٞغوؿا. وما ًؼا٫ ال٨ٟغ 

 بحن هظًً 
ً
الٗغبي ختى الؿاٖت مى٣ؿما

الاججاهحن، ولم ًخم٨ً ؤخض الاججاهحن مً 

الخٛلب ٖلى ألازغ، بؿبب الدؿاوي في ٢ىة 

 الحامل الاحخماعي ل٩ل منهما. 

بلى خل ببضاعي ًجم٘ بحن  بهىا هدخاج الُىم

حن. ؤي بحن ال٨ٟغ الٗلمي الحضًث  الُٞغ

باإلياٞت بلى م٨دؿباث الٟلؿٟت الحضًثت، 

ت. م٘ زهىنُت الث٣اٞت   زانت الِؿاٍع

الٗغبُت. وهظا ًخٗظع جد٣ُ٣ه وخا٫ 

املجخم٘ الٗغبي ٖلى ما هى ٖلُه. ٞهظه 

الحالت لِؿذ في مجملها، ؾىي خالت 

لض٦خىع َُب الحُام التي ًخدضر ٖنها ا

ني. والتي لِؿذ بال هدُجت الهدال٫  جحًز

 الُب٣ت الحاملت للىٓم الٗغبُت. 

٠ُ٦ ًإزظ ٖلم الؿُاؾت م٩اهخه في 

ا، وفي اإلاىاهج اإلاضعؾُت؛ بن  الٟلؿٟت هٍٓغ

؟ 
ً
ا٢ُٗا  و

ً
 لم ٨ًً له ؤؾاؾا

ًإزظ ٖلم الؿُاؾت م٩اهخه الخإؾِؿُت، في 

الٟلؿٟت، مً جىن٠ُ ؤعؾُى الظي ٌٗخبره 

إلاٗبض وباقي الٗلىم ؤٖمضجه، ؤي ؤهه ؾ٠٣ ا

الؿ٠٣ الظي ًٓلل حمُ٘ اإلاكتر٦حن في 

اُٞا ؤو ؤلا٢لُم، بلٛت  اإلا٩ان، ؤي في الجٛغ

الخىن٠ُ ال٣اهىوي ألع٧ان الضولت، ٨ُٞىن 

الؿ٠٣ هى الىٓام الؿُاس ي الظي ًسً٘ 

ا٢ه  ٨ىن ازتر له الجمُ٘، بالدؿاوي، ٍو

 بمثابت اهتها٥ لهظا الاهخماء. بطن الؿُاؾت

هي اليؿ٤ اإلاٗغفي الظي ًضعؽ ؤع٧ان هظا 

دلل ٖال٢اث ال٣ىة بحن  اإلاٗبض )الضولت( ٍو

ت جدذ هظا الؿ٠٣.  غاٝ اإلاخهاٖع  ألَا

وجإزظ الؿُاؾت صوعها في اإلاضاعؽ مً 

زال٫ ماصة التربُت ال٣ىمُت ؤو اإلااصة 

ال٣ىمُت الٗامت، وفي الجامٗت هجض ماصة 

ؤو التربُت اإلاضهُت في ٧لُت التربُت مثال، 

هجضها جدذ مؿمُاث مسخلٟت بازخالٝ 

 ال٩لُاث، التي جداو٫ ؤن ج٣ضم بياءاث

 ٖلى اإلاٟاهُم ووووووو 

ت، بجها  ٖضمُت. ٞاإلوؿان بالخٍٗغ٠ هى خٍغ

ت ؤن ًهحر ما ًٍغ ض، ؤي ؤهه خغ ٖلى خٍغ

مؿخىي ؤلام٩ان، ل٨ً ٖىض الاهخ٣ا٫ بلى 

الٟٗل ٖىضها جبضؤ اإلاؿاولُت. مؿخىي 

أله٪ ٖىضها ؾخسخاع ؤن جى٣ل اخضي 

ؤلام٩اهاث بلى الخد٤٣، ولهظا ألامغ جبٗاث 

ا٢ب، بطن جبضء ٖىضها اإلاؿاولُت، وال  ى ٖو

جىحض اإلاؿاولُت ٢بل الاهخ٣ا٫ بلى مؿخىي 

٢ت البِئت الٟٗل. ل٨ً هىا ج٨ىن ٖال

ت؛  ت الصدهُت ٖال٢ت زاهٍى الحايىت للحٍغ

ؤي: بما ؤن حؿاٖض؛ ؤو ؤن ح٤ُٗ ازخُاعي 

لهظه ؤلام٩اهُت، ؤو جل٪. ل٨ً بطا جىاولىا 

حٍٗغ٠ آزغ لإلوؿان ٣ًى٫: بهه مجمٕى 

ٖال٢اجه الاحخماُٖت. ٖىضها ج٨ىن 

الٗال٢اث الاحخماُٖت في نمُم ماهُت 

ؤلاوؿان، ولِؿذ ملح٣ت به. ٨ُٞىن 

. ؤلا
ً
، َاإلاا ٧ان املجخم٘ خغا

ً
وؿان خغا

 لالؾخجابت 
ً
 وحاهؼا

ً
، ؤي مؿخٗضا

ً
ومؿاوال

لحاحاث آلازغ، ومخُلباجه. ب٣ضع ما ٨ًىن 

. وإطا ٧اهذ الحا٫ ٖلى ما 
ً
املجخم٘ مؿاوال

 ٢لىاه 
ً
٠ُ٦ ٨ًىن ؤلاوؿان الؿىعي خغا

ومؿاوال في هظا الٓٝغ الؿُاس ي 

 بن مً ٣ًغؤ الكغحالاحخماعي الاؾخثىاجي؟ 

الؿاب٤ ًمُل لإلحابت بك٩ل ؾلبي ٖلى هظا 

الؿاا٫، ألن الٟغص ؤنبذ جابٗا، ٦ما ًبضو، 

للمجخم٘، وال ٢غاع له خى٫ هظه ال٣ًُت، 

ل٨ً اإلاؿإلت لِؿذ ٦ظل٪ ؤبضا ٞالجم٘ 

)ؤلاوؿان مجمٕى ٖال٢اجه الاحخماُٖت( هىا 

٠ الؿاب٤ لِـ حمٗا خؿابُا،  في الخٍٗغ

 بدُث ٨ًىن الدؿاوي جاما بحن الٟغص

ال٢اجه الاحخماُٖت، بل حمٗا هىضؾُا،  ٖو

ؿاوي(  ؤي ؤن ؤلاوؿان ًهحر )ؤ٦بر َو

 مجمٕى ٖال٢اجه الاحخماُٖت، بالخالي

 ووووووووو

اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت للؿُاؾت، مً مثل  ٖلى

الضًم٣غاَُت، واإلاىاَىت، وهٓام الح٨م، 

وال٣اهىن الضؾخىعي، واملجخم٘ الؿُاس ي، 

والىٓام الاهخسابي، وخ٣ى١ ؤلاوؿان، 

ومٟاهُم ؤزغي ٦ثحرة. َبٗا ؾىٝ جسخل٠ 

زخالٝ اإلاغحُٗت صالالث هظه اإلاٟاهُم با

الٟلؿُٟت التي ًخم الاهُال١ منها، ل٨ً هظا 

ً ؤن الؿُاؾت ما  ٌٗني لضي بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

 
ً
ا مً ٞغوٕ الٟلؿٟت، ولِؿذ ٖلما جؼا٫ ٖٞغ

ا٢٘ اؾخ٣لذ الؿُاؾت   بظاتها. في الى
ً
مؿخ٣ال

ًٖ الٟلؿٟت ؤؾىة بباقي الٟغوٕ التي 

لم  اؾخ٣لذ ٖنها، مثل ٖلم الاحخمإ؛ ٖو

ً يبِ الؿلى٥ الىٟـ. ب٨الم ؤ
َ
وضح ًم٨

الؿُاس ي مً زال٫ بَال١ مهُلح ٖلم ٖلى 

صعاؾت الؿُاؾت، باإلاٗنى الانُالحي للٗلم. 

 ًٖ هظه ؤلاق٩االث اإلاىهجُت، 
ً
ل٨ً بُٗضا

 ؤؾاؾُت ال بض ل٩ل 
ً
حٗض هظه اإلاٟاهُم ؤمىعا

إل ٖليها بالحض  مىاًَ مً صعاؾتها والَا

ألاصوى ختى ٌٗٝغ خ٣ى٢ه وواحباجه 

 الؿُاؾُت. 

بلى ؤي خض ًدخاج ؤلاوؿان بلى بِئت خايىت 

ت  ، وهل جخٗاعى خٍغ
ً
لِؿخُُ٘ ؤن ٨ًىن خغا

 ؤلاوؿان م٘ مؿاولُخه؟ 

ؤٞهم مً ؾاال٪، الؿاا٫ الخالي: هل 

، في 
ً
ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان الٟغص ؤن ٨ًىن خغا

مجخم٘ مؿدبض؟ َبٗا ال، بال بطا ٞهم مً 

ت الضازلُت ٣ِٞ، التي  ت، الحٍغ الحٍغ

، ٦ما ٞٗل آباء ال٨ىِؿت  ٌِٗكها اإلاخهٝى

اإلاؿُدُت، وهم في ؤنٟاص الٗبىصًت 

الغوماهُت. ل٨ً للمؿإلت حاهب آزغ خُث 

ت  ت الاحخماُٖت خامل للحٍغ هجض ؤن الحٍغ

الٟغصًت، وؤن ؤي ٖملُت ٞهل بُنهما ؾخيخهي 

ت ٞغصًت  بإق٩ا٫ مكىهت، ؤي خٍغ

ٖضمُت. ٞاإلوؿان بالخٍٗغ٠ هى ووووووووو 

ت اجساط ال٣غاع، الظي  ًدخٟٔ الٟغص بدٍغ

ٌكاء، في مىاحهت الٓغوٝ الاحخماُٖت التي 

 جىاحهه. 

 
ً
اٞاث التي ٢ض ًخٗغى لها  ؤًًا مً الاهدغ

الؿاب٤، ٣ًى٫ بن ؤلاوؿان الٟغص  الخٍٗغ٠

الظي جىدهغ ٖال٢اجه الاحخماُٖت بإٞغاص 

َاثٟخه، ٣ِٞ، ًهبذ مؿاوال ًٖ ؤٞغاص 

لُه واحباث اججاههم  َاثٟخه ٣ِٞ، ٖو

صون ؾىاهم، مً ؤبىاء الُىاث٠ ألازغي، 

هجُب ٖلى هظا بال٣ى٫ بن اإلا٣هىص 

بالٗال٢اث الاحخماُٖت لِؿذ ٖال٢اث 

بل ٖال٢اث الٗمل الجحرة وال٣غابت ٣ِٞ، 

الاحخماُٖت بالضعحت ألاولى، باإلياٞت بلى 

الٗال٢اث الؿاب٣ت، وبظل٪ ٨ًىن ؤلاوؿان 

 
ً
ًٖ حمُ٘ اإلاكتر٦حن مٗه  مؿاوال

 .باالهخماء

اخخل الخىا٢ٌ بحن الٟلؿٟت والضًً 

مؿاخت ٦بحرة مً الجض٫، ولم ًدؿم 

لهالح ؤي منهما، مما ٣ًىصها بلى الدؿائ٫ 

 ًٖ حضوي طل٪ الجض٫؟ 

الٗال٢ت الجضلُت ٢اثمت بحن الٟلؿٟت 

والضًً، وال ًم٨ً خلها َاإلاا ب٣ي الضًً 

وب٣ُذ الٟلؿٟت. و٢ض ؤزظث هظه الٗال٢ت 

ٖضة ؤق٩ا٫: ق٩ل حم٘ جى٣ُٞي: خُث ال 

 منهما لم 
ً
ا م ؤخض ؤن َٞغ ٌؿخُُ٘ ؤن ًٖؼ

ًإزظ مً آلازغ، ٞجمُ٘ مضاعؽ الخهىٝ 

الضًيُت ٞيها ال٨ثحر مً مباصت الٟلؿٟت. 

م ه !! ٚع
ً
ظا ب٣ي الخىا٢ٌ بُنهما ٢اثما

ٞال٨ٟغ الٟلؿٟي اإلااصي، هبظ ال٨ٟغ الضًني 

، ٦ما ٢ام ال٨ٟغ الضًني بمداعبت 
ً
 جاما

ً
هبظا

الٟلؿٟت اإلااصًت ؤو اإلاثالُت اإلالحضة. هإحي 

ن بلى الدؿائ٫ ًٖ الجضوي مً هظا آلا 

 
ً
الخىا٢ٌ، خُث هالخٔ ؤهه لِـ ؾاال

حن مد٨ىم ، ٞالٗال٢ت بحن الُٞغ
ً
ت ناثبا

بالىحىص الاحخماعي ولِـ بُبُٗتهما، مً 

خُث هما ٦ظل٪، ٞةطا ٧ان الىحىص 

حن  الاحخماعي ًٟغى الٗضاء بحن الُٞغ

بمٗنى ؤن جىحض مهلحت احخماُٖت في 

ججاوػ ال٨ٟغ الضًني ٖىض ٞئت ما، لهالح 

الٟلؿٟت، ٞؿدخم جغحمت طل٪ ٖبر الهغإ 

ال٨ٟغي، ؤما اطا ٧اهذ اإلاهلحت الاحخماُٖت 

الضًني ٞؿِخم الخإ٦ُض ٖلُه يض  م٘ ال٨ٟغ 

ال٨ٟغ الٟلؿٟي. ؤو ٢ض ٨ًىن اإلاهلحت 

حن.   الاحخماُٖت في الجم٘ بحن الُٞغ

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ؾىعي وقاٖغ ٧اجب 
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ٞاػ الٟىان الدك٨ُلي الؿىعي ًىؾ٠ ٖبضل٩ي  

بجاثؼة الىُل في ٕٞغ اإلابضٖحن الٗغب، وهى ٕٞغ 

 .مؿخدضر هظا الٗام

ذ له ٢ا٫ الٟىان ًىؾ٠ ٖبضل٩ي  وفي ؤو٫ جهٍغ

ت: "مهغ لِـ ٢ًُغا  لبىابت ألاهغام اإلاهٍغ

ا ؤو٫ ٌِٗل ٖلى قاَئ الىُل، بل بجه

ت، وهي باعة  ش البكٍغ الحًاعاث ال٨بري في جاٍع

ً، ومغ٦ؼ  الحضازت الٗغبُت في ال٣غهحن ألازحًر

جل٪ الحضازت ؤلاقٗاعي في الث٣اٞت والًٟ 

وألاصب والاحخمإ والؿُاؾت، وبىنلت 
 اإلاكغوٕ ال٣ىمي الٗغبي".

السَري   يَسف  ػثذلكي   يلفٌاى  التشكيلل  "فرع  الوثذػيي  الؼرب"جائسة  الٌيل  
  للن  رطاص 

 

 

ًىؾ٠ ٖبضل٩ي ٞىان حك٨ُلي ؾىعي ولض في 

وخانل ٖلى بحاػة مً  1951ال٣امكلي ٖام 

 1976مُلت بضمك٤ ٖام ٧لُت الٟىىن الج

لى صبلىم خٟغ مً اإلاضعؾت الىَىُت الٗلُا  ٖو

ـ ٖام  زم  1986للٟىىن الجمُلت في باَع

ـ الثامىت.  الض٦خىعاه مً حامٗت باَع

ت،  حاثؼة الىُل هي ؤهم الجىاثؼ اإلاهٍغ

وجمىذ لصدهُت باعػة في ٧ل مً مجاالث 

آلاصاب والٟىىن والٗلىم الاحخماُٖت، 

اإلابضٖحن الٗغب،  وؤخضر هظا الٗام ٕٞغ

 م.1999و٢ض مىدذ ألو٫ مغة ٖام 

 


