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2018    تموز    21العدد                                                       أٍل  الكالم                                                                                              مجلة قلم رصاص الثقافية  

 د. حساى  الجَدي
ت ٖلى ٧ل  ا٣ٞت و٢الذ بجها يغوٍع ٨ٖـ طل٪ ووكغث نىعة اإلاى

قاعصة وواعصة ختى لى ٧اهذ ؤمؿُت لكاٖغ مٛمىع ؤو ٧اجبت ِٞؿبى٦ُت 

٘ الخغاعة جدذ َىجغة  َلٗذ مً ٚامٌ ٖلم هللا بلى الًىء!. جم ٞع

الُبست ٖلى ألاعجح بٗؼ٫ مضًغ اإلاغ٦ؼ ألجها ال٣ًُت وؾدىطج 

ألاي٠ٗ في اإلاٗاصلت التي البض لها مً ضخاًا، ُٞما ٢ا٫ البٌٗ بن 

الىلُمت ؾخ٨ىن للجمهىع الظي )٣ُ٢ب( الضهُا و٧ان الؿبب ألاؾاس ي 

في بلٛاء املخايغة ولِـ ٦ما نغح ٞٛالي بإن وػاعة ألاو٢اٝ وعاء 

 اإلاىجمحن ختى )ولى نض٢ىا(!.اإلاى٘، بؿبب ٖال٢تها ٚحر الُُبت م٘ 

٘ خغاعة نُٟذ البالصة وال٨ؿل.. ٢ًُت  هدخاج ٢ًُت ؾازىت، جٞغ

 ٖلى ألاعيُاث اإلالىزت 
ً
٠ الخُُان وجغف مُٗغا ُّ حّٗؼ٫ الؿ٣اث٠ وجل

بب٣٘ الضم وألا٢ضام اإلاٟٗغة بالُحن... هدخاج ٢ًُت حكٗغها ؤهىا ٖلى 

ا٠٢، ٞىدً في اإلاحز  ان الٗام زاعج ٢ُض الخب والخ٨ٟحر واجساط اإلاى

اث اإلاىهضًا٫ الظي ًىق٪  ش الخُىعاث ولم جخم صٖىجىا بلى مباٍع جاٍع

بجهاء مباعاجه النهاثُت وحؿلُم ال٩إؽ التي ا٦خُٟىا بىهٟها الٟاٙع 

ل واملخُىٝ ؤو اإلاهغو١ في خُاة  َُلت ٖمغها ال٣هحر والٍُى

ض والُاثُٟت وؤ٧ل لخم  ت بالبىاٍع اإلاُلِكُاث واؾدباخت الغوح البكٍغ

 ال ٞغ١!.
ً
 ؤو خُا

ً
 ألار مُخا

 ٧ي 
ً
ؿغة  َو

ً
هدخاج ٢ًُت ؾازىت بإعحل وؤطٕع حؿخُُ٘ ؤن جسبِ ًمىت

ج٨بر الجلبت ٖلى حجم الطخُت اإلاٗضة ٨٦بل ٞضاء.. ختى بطا ٦بر 

الم ألال٨ترووي  اللام )ألاػع١( ٖلى الِٟـ بىو٥، ٞةن ٢اهىن ؤلٖا

مت ألال٨تروهُت( ٦ٗالمت ٞاع٢ت جدمل ٘ )الجٍغ  ٧ان بلى  ٌؿخُُ٘ ٞع
ً
ؤًا

السجً.. ٞىدً مضمىىن ٖلى ألا٧ل )الباًذ(، ختى ٖىضما جهٟغ 

ذ في البراصاث، ٞةهىا هغّف بهاعاث ٖلى )املخلىَت(، ألهىا هدخاج  الٍغ

٘ خغاعة )جى٪( الخ٨ىىلىحُا الظي ه٣غ٢٘ ٢غبه  ٢ًُت ؾازىت جٞغ

ٞىهٕغ الضهُا صون ؤن وٗٝغ إلااطا ؾىي ؤهىا هدخاج ٢ًُت ؾازىت 

لضم الظي ؤهغ١ زال٫ ؾىىاث الخغب.. وألهىا ٢ضمىا ضخاًا ؤ٦ثر مً ا

ؤ٦ثر مً ال٣ًاًا، ٞةن الدسخحن البض ؤن ٌؿىص اإلاكهض ٞالضًٞ ال 

اة ٨ًخبها الُبِب الكغعي  ،ًم٨ً ؤن ًخم بال حثت، وصون وز٣ُت ٞو

ا٦ض ٞيها ؤن ب٦غام اإلاُذ ٢بره ل٨ً ب٣ًُت ؾازىت!.  ٍو

اء، ليؿخ٣ُل ٧إهىا هدخاج ٢ًُت ؾازىت، وضخُت حكٟ٘ للبالصة  والٍغ

 لم ه٨ً!.
 

 قاٖغ و٧اجب ؾىعي 

 زيذ  قطريب

ؤٖلً مىظ ٞترة لِؿذ بالبُٗضة خؼب الُمحن 

ت( في هىلىضا  pvvاإلاخُٝغ ) ( )خؼب مً ؤحل الخٍغ

٩ جىعٍت حؿتهضٝ اًٖ مؿاب٣ت للغؾىم ال٩اٍع

و٢ض جبنى الؿُاس ي اإلاخُٝغ ، شخهُت الىبي دمحم

ُم الخؼب زحرث ُٞلضعػ هظه اإلاؿاب٣ت وؤٖلً ؤن  ٖػ

مكاع٦ت. ًدبنى ُٞلضعػ  200ٖضص اإلاكاع٧اث ونل بلى 

زُاب ٦غاهُت واضح اإلاٗالم يض اإلاؿلمحن، وله 

. بال ؤهه في اإلا٣ابل  مىا٠٢ ؾُاؾُت في ٚاًت الخُٝغ

خهل ٖلى جغزُو عؾمي ليكغ هظه اإلاؿاب٣ت، 

ت الغؤي  ٖخبر ؤجها جضزل في باب خٍغ
ُ
اإلا٣ضؾت، التي وا

ًضٖمها ال٣اهىن الهىلىضي وال ًخىاوي ًٖ مٗا٢بت ٧ل 

  .اهتها٥ لها

و٧ان ال٣اهىن الهىلىضي هٟؿه، ٢ض بغؤ ُٞلضعػ مً 

، وطل٪ بٗض ؤن ؤهخج  2011زُاب ال٨غاهُت الضًني 

 ًضعى
ً
 ؾِىماثُا

ً
) ٞخىت( ًغبِ ُٞه بحن ُٞلضعػ ُٞلما

 .عهابال٣غآن وؤلا 

، ه
ً
ل وكغ عؾىماث مؿِئت الؿاا٫ الظي ؤعاه مهما

سُت هى نىعة مً نىع  للصخهُاث الضًيُت الخاٍع

الخٗبحر ًٖ الغؤي ؤم هي زُاب ٦غاهُت صًيُت ًجب 

 مىٗه ومٗا٢بت مغوحُه؟

٦ُت ًىالهضؽ بىؾتن خحن وكغث الصخُٟت الضاهماع 

٧اهذ الىخاثج  2005الغؾىم اإلاؿِئت للغؾى٫ في ٖام 

 – غاث٧اعزُت في الٗاإلاحن الٛغبي والٗغبي، مٓاه

خملت  -حغاثم ٢خل - خغاث٤ للؿٟاعاث - ايغاباث

م٣اَٗاث  - تهضًضاث ؾُاؾُت - قخاثم م٣ظٖت

ب ؾٟغاء. ٚلُان في الىحضان سخ - ا٢خهاصًت

 .ؾالمي الٗامؤلا 

ع٦ُت خاػث ٖلى حاثؼة ابال ؤن الصخُٟت الضاهم

ت الخٗبحرو ؤوع  ُٗت اإلاؿخىي ًٖ خٍغ  .بُت ٞع

لضعػ هخاثج وآلان ماطا ؾُدضر، بٗض ؤن ًيكغ ُٞ

٨خىعٍت اإلاؿِئت  اإلاؿاب٣ت الجضًضة للغؾىم ال٩اٍع

 للغؾى٫؟

 ، م٘ اقخضاص ال ًم٨ً جى٢٘ 
ً
بال ج٨غاع ما خضر ؾاب٣ا

الكخاثم والتهضًضاث اللُٟٓت والجؿضًت. هظا ما 

ًخى٢٘ ؤن ًٟٗله الجمهىع اإلاؿلم، وهى ٌٗاًً ٢لت 

ب في  الاخترام لصخهُت الغؾى٫ اإلا٣ضؾت. الٍٛغ

 
ً
مىظ  ألامغ بغمخه، ؤن زبر اإلاؿاب٣ت اهدكغ صولُا

 ؤن ،بها لل٣ٗلؤ٢غ و قهىع، و٧ان مً ؤبؿِ ألامىع 

ؾالمُىن م٘ حُىف ٣ًىم هاالء الخ٩ام الٗغب وؤلا 

ًهم الضًني الظي ال ًخ٣ً ؾىي لهجت الٗى٠،  جدٍغ

بمباصعة ؾلمُت مٗبرة ًٖ الغؤي املخال٠ الظي 

 .ؾ٣ُضمه الخؼب اإلاخُٝغ

ُت ج٣ام في م٩ان الضٖىة بلى ماجمغاث صول٧ان بال 

، ٧ان بالبىاء اإلاالن٤ إلا٣غ  ٢امت الخؼب اإلاخُٝغ

ؤٞالم ؾِىماثُت ًم٨ً ب٢امت م ؿغخُاث صاثمت و

جضاٞ٘ ًٖ شخهُت الغؾى٫ اإلا٣ضؾت. ٧ان ًم٨ً 

ججىُض ٖكغاث ال٨خاب لل٨خابت في الصخ٠ 

ىهُت  واملجالث الهىلىضًت، ٧ان ًم٨ً قغاء ٢ىاة جلٍٟؼ

٧املت وجسهُهها لهضٝ الخٗبحر ًٖ عؤي مًاص 

 .pvv لغؤي خؼب

الث٣اٞت الٗغبُت ٞلم ًدضر هظا، لً ًدضر! 

  .ز٣اٞت ضجُج وقخاثم وتهضًضاإلاٗانغة 

ش، وإال ماطا ٌٗني  ز٣اٞت وهمُت حِٗل في طهب الخاٍع

ؤن مؿاب٣ت ٖغبُت جضعى قاٖغ الغؾى٫ جسهو 

 ألوعا١ ٢هاثض م٨غوعة مىظ 
ً
 زمىا

ً
ا ملُىن ًىعو ؾىٍى

م. ملُىن ًىعو ٖكغاث الؿىحن، جمضح الغؾى٫  ال٨ٍغ

لهي هظا ع٢م ٧اٝ لكغاء عب٘ ؤًٖاء ب٧ل ؾىت ! ًا 

 .طاجه pvv خؼب

ضجُج بالغي، وهىؽ باإلاىضزغاث. ال خىاع ال حضا٫ 

ال ه٣اف ، َل٣اث عنام في عؤؽ ٧ل مٗاعى ، ؤو 

ؾ٨حن لظبذ املخال٠ بالغؤي ٦ما جم طبذ املخغج 

في وؾِ امؿترصام  ٢٠٠٤الهىلىضي زُى ٞان ٚىر 

مً ٢بل مؿلم مٛغبي ، بؿبب الُٟلم الظي ؤزغحه 

ؤة اإلاؿلمت زُى خى٫ الٗى٠ الظي جخٗغى له اإلاغ 

 .بؿبب الىو اإلا٣ضؽ

 
 

 قاٖغ و٧اجب ؾىعي 

هدخاج ٢ًُت ؾازىت، وضخُت يُٟٗت 

جظهب للظبذ بؿهىلت!. ٞالطخُت 

خان في الث٣اٞت  وال٣ًُت مٟغصجان يغوٍع

ماً٪ الٗغبُت، وؾُمثلهما هظه ألاًام 

ٞٛالي ومضًغة اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي 

بضمك٤، التي عّصث ٖلى هٟي الىػاعة 

ٖلمها بمدايغة ٞٛالي، بالخإ٦ُض ٖلى 
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2018تموز        21العدد                                                    رطاص حي                                                                                            مجلة قلم رصاص الثقافية  

 قلن  رطاص 

 نضع 
ً
ًٖ صاع ؤمل الجضًضة لليكغ  ث خضًثا

اًت "صًٟضاؽ  بؿىعٍت، اليسخت الٗغبُت لغو

" لل٩اجب الهىضي "ؾاعاث حكاهضعا " مً 

ً الؿىعي هىػاص  جغحمت مكتر٦ت للكاٍٖغ

ا٢ُت ؾمحرة ؾلمان، وحاءث  حٗضان والٗغ

نٟدت مً ال٣ُ٘  225الترحمت فى 

اإلاخىؾِ، مصخىبت بخ٣ضًم زام 

اًت وؤزغي جخًمً الؿحرة ال ظاجُت بالغو

 لؿاعاث حكاهضعا.

اًت بدؿب ج٣ضًم اإلاترحمحن  وججؿض الغو

ت والُبُُٗت  هضاء إلا٣خل الخُاة الٍُٟغ

لؿ٩ان ال٣غي واهههاعها بدُاة اإلاضًىت 

ت، بجها  الهازبت التي ج٣خل ٧ل ٖاَٟت ٍُٞغ

٠ الؿازً وؤحجاع  م٣اعهت بحن زبز الٍغ

ؤلاوؿان ٖبر شخهُت اإلاضًىت الباعصة، 

ٟي الظي ًخٛحر مً  صًٟضاؽ والبرحىاػي" الٍغ

َبُٗخه ال٣غوٍت الهاص٢ت بلى اإلاضهُت 

املخاصٖت وخحن ٣ًغع الٗىصة بلى الىعاء وإلى 

" باعو "  دبُبخهنٟاجه اإلاثلى اإلاخمثلت ب

كٗغ ؤهه لم  يمحره الحي ؛ ًسؿغ هٟؿه َو

الظي في مغاًا اإلاضًىت، بجها  طاجهٌٗض هى 

اًت جغنض اإلاىار الٗام ل٣هو الخب  عو

هذ بنهاًت ٚحر ؾُٗضة في بضاًت ال٣غن التي اهت

ً وؾِ الٗاصاث والخ٣الُض البالُت  الٗكٍغ

 ووووووووووو

 تشاًذرا  سارات  للهٌذي  « ديفذاس» عربية  لرٍاية   ًسخة

الصخو املخب والٗاق٤ الىلهان، 

اجي  الجىاب املخخمل ٨ًمً في مغوهت الغو

بمٗالجت الصخهُت وجى٠ُْ الٗالم 

الظي ًدُِ به، ل٨ُىن هها مٟخىخا 

اًت في ٣ٖل٪  حظابا، ٩ٞلما ٖاقذ الغو

 بها، 
َ
 ب٣هت خب مغعث

ً
ج٣اعجها مىيىُٖا

ا ألي ُّ ولخجؿض اوُٗاٞا زُالُا ومغحٗ

ها ض ؤن جستٖر  .٢هت جٍغ

بحن الثالىر صًٟضاؽ ال٣هت املخضصة 

احي و خبُبخه و  ا٢هت باٞع حاهضعامى٧ي الغ

٣ت التي ْهغث بها ٖام  ، 1917والٍُغ

ال٣هو التي مً املخخمل بلى خض ما  حكبه

ؤن جدضر مٗ٪ . الخب والخؿاعة والٗؼلت 

جا  والضماع التي حٗاهُه الصخهُت ًمثل مٍؼ

للم٨ىن ؤلاوؿاوي اإلاىحىص بضازل ٧ل 

شخهُت والتي مً اإلام٨ً ؤن ٌؿخٗحر ٧ل مىا 

حؼءا زانا به ٦ىٕى مً الخل٤ الٟغصي 

ًب٣ي زُاعاتها مٟخىخت ألي وهظا بالًبِ ما 

جدى٫ ز٣افي ؾىاء ؤ٧ان م٣خبـ ؤو َبٗت 

حضًضة، وبهظه اإلاغوهت جخجؿض ٖٓمت 

اًت، وطل٪ بالخإ٦ُض واخض مً ألاؾباب  الغو

اًت جدٓى بالكهغة الٗاإلاُت  التي حٗلذ الغو

غ ؾِىماجي لها  .مً ؤو٫ جدٍى

اًت هظه  ذ مً صمٕى الغو ال٣هحرة و التي طٞع

حٗض بخضي  لخغوبالىاؽ ما لم جٟٗله ا

خبذ بغقا٢ت ٦الؾ٨ُُاث ألاصب الهىضي 
ُ
٦ ،

توجىاٚم، وجخسللها  جُغح ، ٦ما حمل قاٍٖغ

ٖضة حؿائالث خى٫ م٩اهت اإلاغؤة في ٖالم 

ؾاعاث بالياٞت بلى بجها صٖىة بلى اهخداع 

ت واهدال٫ الُب٣ُت  ؤلا٢ُإ والبرحىاٍػ

املجخمُٗت ؾُما ٖبر شخهُت صًٟضاؽ 

ت التي تهل ٪ هٟؿها ٖبر بصماجها البراحىاٍػ

 لل٨دى٫.

ت نٛحرة جضعى  ولض ؾاعاث حكاهضعا  في ٢ٍغ

صًبإهاهضبىع في البىٛا٫ الٛغبُت في الخامـ 

جبىؤ بزغها و  ، 1876ٖكغ مً قهغ ؤًلى٫ ٖام 

ا٢ُٗت في ألاصب التي  َلُٗت عواص الخغ٦ت الى

اًت صًٟضاؽ  ال٢ذ عواحا هاثال، وكغث عو

البىٛالُت،   باللٛت 1917بُبٗتها ألاولى ٖام  

و٧ان ؾاعاث ٢ض ٦خبها وهى في ؤوج ٖىٟىاهه 

اجي وقهُخه هدى ال٨خابت، ول٨ً لم ًلم٘  الغو

جىفي  اؾمه بال وهى في ألاعبٗحن مً ٖمغه.

، مسلٟا وعاءه بعزا ٚىُا 1938ٖام في ؾاعاث 

اًاث ؤبغػها؛ صًٟضاؽ ٖام  ، 1917مً الغو

، و شخهُت 1916ومجخم٘ ؾاماج ٖام  

٩اهخا في ؤعبٗت 1917مساصٖت ٖام ) (، و ؾحًر

حرها  1933بلى ٖام  1917ؤحؼاء مً ٖام  ٚو

 .ال٨ثحر 

اًت جدّىلذ بلى ُٞلم  الجضًغ بالظ٦غ ؤن الغو

مً  2002ؾِىماجي بأزغ وسخت نضعث ٖام 

ا  بُىلت الىجمحن قاهغور زان وإٌكى ؤٍع

 عاي ومً بزغاج ؾاهجاي لُُال بهاوؿالي .

  
٢لم عنام 

وؤ٦ثر ما ًمحز شخهُت  .والُب٣ُت املجخمُٗت

اًت بك٩ل زام، هى ؤن  صًٟضاؽ ٖامت والغو

ًائها  الصخهُت مىحىصة في خحزها ٞو

ا٠٢ ٣ِٞ  اإلاىاؾب، ٞهى ٣ًىم باألمىع واإلاى

ملجغص وحىصًخه، واإلاؼاحُت في شخهِخه 

ضم امخال٦ه لهضٝ في الخُاة  بلى و٢ؿىجه ٖو

صًٟضاؽ  .امه بدب ٚحر مخد٤٣حاهب انُض

ول٨ىه وخٓي به الظي ٧ان ًغوم الٟىػ بالخب 

لم ًخىج بالؼواج، الترصص اإلاصخىن بالًٛب 

حٗل مىه شخهُت ٖىُضة وػثب٣ُت، وبالخالي، 

 ٠ُ٦ لها ؤن جهبذ عمؼا وؤن جهبذ ٦ىاًت ًٖ

 ووووووووو

 

للوظري  عبذ الٌبي  فرجرٍاية  « هسرعة الجٌراالت»  

 

ل  اًت ) مؼعٖت نضعث ًٖ صاع الضعاَو عو

اجي اإلاهغي ٖبض الىبي  (الججرالاث للغو

، جهمُم الٛالٝ : دمحم بً مىهىع ، ٞغج

اًت:  و٢ض خهضوا ال٨ثحر ومً ؤحىاء الغو

مً ؤلاهجاػاث، و٧لما ٧اهذ البلض في 

٧لما َٟىا ٖلى  ان ٖاٍث مغخلت َُٛ

لذ اػ الؿُذ، و  صهغث ؤٖمالهم ٖو

ت مىانبه م، و٧لما ٧اهذ هىا٥ ٞترة خٍغ

ًمغون بإًام باؽ وخهُلتهم هخساباث،او 

خ٣ى٢ٗىن صازل  مً ؤلاهجاػاث نٟغ، ٍو

 مً الٗؼلت 
ً
ًغبىن ؾُاحا حُخى، ٍو

وؾُماهم ًىُب٘ بالظلت واإلاؿ٨ىت، 

خ٣غبىن مً ؾٟلت الخل٤ ًىا٣ٞىجهم  ٍو

ضلؿىن لهم، ٖو ىضما ججزاح الٛمت ًغي ٍو

وحههم  زغ٣ٞغاء الىاؽ وحههم آلا 

اص  ...البك٘، ٢ؿاة ٢لىبهم ؤٚو
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 ستة  عقَد  ٍيستور  العطاء  فرقة الرقة للفٌَى الشعبية 

 

اوي الكٗبُت، وجىالذ مكاع٧اث  الغقي وألٚا

الٟغ٢ت وجسُذ خضوص ؾىعٍت وهالذ قهغة 

كاع٧اتها في ٖغبُت واؾٗت مً زال٫ م

مهغحاهاث ٖغبُت في الٗضًض مً الضو٫، 

وحٗاوهذ م٘ الٗضًض مً الكٗغاء وألاصباء 

حن منهم الكاٖغ الغاخل  وال٨خاب والٗاٞػ

مدمىص الظزحرة وألاصًب الغاخل ٖبض 

الؿالم العجُلي الظي ٧ان ٨ًخب بٌٗ 

 
ً
 اختراما

ً
لىخاث الٟغ٢ت اإلاؿغخُت ؾغا

ُٟت التي وكإ ي منها، إلاكاٖغ البِئت الٍغ

ٖغيذ والٗاٝػ اللبىاوي ػ٧ي هان٠ُ، و 

ـ  ٖمالها ٖلى مؿاعح لىضن وباَع
ْ
الٟغ٢ت ؤ

واًُالُا وبلج٩ُا والبرحٛا٫ والُىهان... 

 

ؤؾـ الٟغ٢ت الٟىان بؾماُٖل العجُلي 

غ  ؤصاء ٖمل الٟغ٢ت مً  الظي جٟٙغ لخٍُى

زال٫ جإصًت لىخاث ٞل٩لىعٍت وجغازُت 

ت ال٢ذ بعجاب الجمهىع وؤؾهمذ في  مخىٖى

قهغتها التي جسُذ خضوص املخاٞٓت وخاػث 

الٗضًض مً الجىاثؼ الؿىعٍت مً زال٫ 

 ث الترازُت.مكاع٦تها في اإلاهغحاها

اهخ٣لذ الٟغ٢ت زال٫ ٞترة وححزة مً مغخلت 

الهىاة بلى مغخلت الاختراٝ وحاء طل٪ هدُجت 

حهض ومخابٗت خثِثت مً مضعب الٟغ٢ت الظي 

غويه الٟىُت،  غ ؤصواجه ٖو خغم ٖلى جٍُى

وؤصث الٟغ٢ت في ؾىىاث جإؾِؿها ألاولى 

 ٖلى الترار
ً
 ؤٚاوي الغخابىت، واقخٛلذ الخ٣ا

 الفنان إسماعيل العجيلي

، والصة 1969ٖام  الغ٢ت قهضث مداٞٓت

 ٞغ٢ت الغ٢ت للٟىىن الكٗبُت، ٧إو٫ ٞغ٢ت

وؾاهمذ بدٟٓه  ،حٗنى باإلاىعور الكٗبي

وما  وخماًخه مً الاهضزاع َُلت ؾخت ٣ٖىص

خملذ الٟغ٢ت زاللها اؾم و٢ض ، ػالذ

اإلاضًىت اإلايؿُت ٖلى يٟاٝ الٟغاث بلى 

 حمُ٘ ؤن٣إ ألاعى. 

صًب الغاخل هي الٟغ٢ت التي ٢ا٫ ٖنها ألا 

لم ًً٘ : الؿالم العجُليالض٦خىع ٖبض 

ىا الًٟ، ؤجىا ؤٞغاصها في بالهم ؤن ً دتٞر

حن بدبهم للمىؾ٣ُى  مً مضاعؾهم مضٖٞى

نهم  والغ٢و والٛىاء، لخابٗىا جماٍع

ال٣اؾُت واإلاؿخمغة بةصاعة هظا الٟىان 

الٗهامي اإلابخل في مدغاب الًٟ، 

بؾماُٖل العجُلي، ولِؿخمغوا في ؤصاء 

ىا في ٖمغ 
ّ
ؤصواعهم في الٟغ٢ت، َاإلاا ْل

مغ الكبِبت الظي ؤٖىُه هى  الكبِبت، ٖو

ىام ألازح ت، ألٖا رة مً الضعاؾت الثاهٍى

 .مً الضعاؾت الجامُٗت وألاولى

بٗض هظا الٗمغ ًىهٝغ ٧ل منهم بلى 

مكاٚل خُاة جبٗضه ًٖ ٞغ٢خه، لُدل 

مدله ومدل ػمالثه قبِبُىن آزغون 

ت  ُّ حضص. هم ٦ظل٪ هىاة، لِـ في بالهم ه

ٟغ٢ت باإلاىعور الاعجباٍ و  .الاختراٝ

 .ؤُٖاها ٢ُمتها وجمحزها، هى الظي الكٗبي

وجمحزها بهىعة زانت حاء مً اعجباَها 

وخهضث الٗضًض مً الجىاثؼ الٗاإلاُت 

ـ ٖام  منها حاثؼة اإلاغ٦ؼ ألاو٫ في باَع

، وهالذ «بغج ٖلُا»ًٖ ٖملها  1986

 .ٞغ٢ت ٖاإلاُت 76الىقاح الظهبي بمىاٞؿت 

حٗغيذ الٟغ٢ت لى٨بت ٖىض ؾُُغة 

الٟهاثل ؤلاؾالمُت اإلاؿلخت ٖلى مضًىت 

غَّ حمُ٘ ؤٞغاصها بلى 2013الغ٢ت ٖام  ، ٞو

زاعج خضوص املخاٞٓت، ول٨ً اإلاضعب 

بؾماُٖل العجُلي لم ٌؿدؿلم. وؤٖاص 

 الٗغوى 
ً
ججمُ٘ ٞغ٢خه في صمك٤، عاًٞا

اًتها،  الخاعحُت التي جل٣تها الٟغ٢ت لٖغ

ا ًت لٟغ٢خه مً وػاعة وخهل ٖلى ٖع

الث٣اٞت الؿىعٍت، وبضؤث الٟغ٢ت وكاَها 

 و٢ضمذ الٗضًض مً اإلاكاع٧اث في 
ً
مجضصا

ذ  ٞغ مسخل٠ املخاٞٓاث الؿىعٍت، ٖو

 الؿىعٍحن ٖلى جغار مداٞٓت الغ٢ت.

 

 

 فراس الهكار 
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 «ًسيهة  بٌت خالتك»

   فؤاد  ديب 

في ٧إؽ الٗالم في عوؾُا وخضها ٢مىا 

ت بالبرهان  بال٣ى٫ والٟٗل ٖلى هٍٓغ

، ٞالٟغ١ الٗغبُت ٢امذ بدؿلُت ألاقباه

الٟغ١ ألازغي و٧إجهم في خهههم 

بُت ٧ي ًجهؼوا ؤهٟؿهم للضوع الثاوي  الخضٍع

مً هظه البُىلت ، ٞالٟغ١ الٗغبُت نىعة 

ٖما في مغآة صولهم،  ٞالٟكل ال٨لي هى 

ىضما حٗخمض الؿمت الٗام ت في ٧ل ش يء ٖو

هظه الٟغ١ ٖلى اإلاضعب ألاحىبي ٞهي ٦ما 

 ً خ٨ىماتها ٖىضما جدًغ مؿدكاٍع

ؤحاهب بما ا٢خهاصًحن ؤو خغبُحن ٞهاالء 

خمىلىا مً حُىب  ًإجىن ٧ي ٣ًبًىا ٍو

هظه الكٗىب ال٣ٟحرة هلل ولً ًٟٗلىا 

 
ً
 لهاالء ؤي ش يء طو مىٟٗت ألن والءهم ؤوال

 ؤو 
ً
اج زحرا ب زُالُت مً هظه لضولهم وبغو

ولِـ لؾٗاص هظه  ،الخ٨ىماث املخهُت

، ؤط٦غ )زحر اللهم بحٗله زحر(  الكٗىب

ت  ت ؤي  هٍٓغ ؤوي ؾمٗذ هظه الىٍٓغ

خض ؤقباه ٖلى لؿان نالح الؿٗضوي في ألا 

اج٘ اإلابضٕ ؤؾامت ؤهىع ٩ٖاقت لُإث  عو

ت ُٞما بٗض ٖلى  هٟـ الظ٦غ لهظه الىٍٓغ

 لؿان بؿام ٦ىؾا في ؤخض اإلاؿلؿالث

٦ىؾا في ؤخض اإلاؿلؿالث لؿان بؿام 

ختى في هظه هداو٫ ؤن وكبه الؿىعٍت )

ا بك٩ل مكىه( خُث ج٣ى٫ هظه 
َ
ى
ُ
َبًٗ

ت  ؤن ٧ل قيئ ًىحض في بالصها هى مً الىٍٓغ

ل ش يء في الٛغب ٓهغ ٌكبه ٧خُث اإلا

ٞغ١ بقاعاث اإلاغوع، و  ،ألاعنٟت والكىإع

 
ً
با ًغجضون اللباؽ  ٦غة ال٣ضم ؤخض ٖكغ اٖل

ا قىعث و٢مهان مغ٢مه ض ي مً )الٍغ

جغون وعاء  ايُت ٍو وحىاعب وؤخظًت ٍع

ىحض لضًىا  –صون َاثل َبٗا  -ال٨غة  ٍو

الخ ( ٦ما …..مالٖب و مضعحاث ومصجٗحن 

  حض في بالصها بطاًى 
ً
 ما نٗضها ٢لُال

خ٨ىماث وعئؾاء واهخساباث مً خُث 

بال ؤن  ،اإلآهغ ٞهي حكبه ٧ل قيئ في  الٛغب

ىا٥ ملُئت بال٣مامت ألاعنٟت هىا هُٟٓت وه

 خوهظا ً
ً
ختى جهل بلى  ضعج نٗىصا

الخ٨ىماث والاهخساباث وما ًهضع ٖنها مً 

ا٥  البض 
َ
ً ٞيها  وبٗض ٧ل هظا َوط اثٍؼ هخاثج ٞو

ؤن ًإحي صوع الجماهحر ٞهي هىا وبٗض ٧ل 

ٌُ وحٗىص بلى بُىتها ختى لى ٧اهذ 
َ
ٟ
ْ
ى
َ
خضر ج

و٧لىا ًظ٦غ حماهحر هاصي  ،زاؾغة

ال  حىٞىخىؽ الاًُالي ٠ُ٦ ن٣ٟذ ٍَى

الجؼاثغ  في حؿُٗىاث ال٣غن اإلاىهغم وما 

اه٣الب في مهغ ٖلى هخاثج خهل مً 

الاهخساباث التي هجح ٞيها دمحم مغس ي وختى 

بطا ما ٢ضع للغابذ ؤن ًد٨م لٟترة ٞإو٫ ما 

ًٟٗله هى حُٛحر ال٣اهىن والضؾخىع ٧ي ًلػي 

ضاص إلاغخلت  مً ٢بله ومً بٗضه مً ؤحل ؤلٖا

 ….م حضًضة ص

ه٨ظا هدً لألؾ٠ وكبه ٧ل ش يء ول٨ً 

بيسخت مكىهت ممؿىزت ال جمذ بلى 

الخًاعة بص يء بل ٖلى ال٨ٗـ جض٫ بن 

صلذ ٖلى ش يء ٞهي جض٫ ٖلى زغوحىا مً 

خًاعة بأزغ ص٣ُ٢ت ٢بل الباب الخلٟي لل

 ٦ما خهل م٘ ن٣ٟت ال٣غن 
ً
، جماما

اإلاىخسباث الٗغبُت في آزغ ص٣ُ٢ت مً ٖمغ 

ول٨نها مباعاًاث هؼحهت ولِؿذ  ،اإلاباعاة

 
ً
بٗا اجىا َو اجىا ٟٞي مباٍع في اهخساباجىا   ٦مباٍع

 .)هؼحهت بخُل٘ بيذ زالخ٪(

 ٞلؿُُنيقاٖغ و٧اجب  

 حىٞىخىؽ ؤلا 
ً
ال  ًُالي ٠ُ٦ ن٣ٟذ ٍَى

لهضٝ عوهالضو في قبا٥ بىٞىن وهي 

الجماهحر اإلاٗغوٞت بخٗهبها لىاصحها وِفي 

٣ان ال٣مهان  اإلالٗب ًدباص٫ الٍٟغ

ايُت خهاٞدىن ب٩ل عوح ٍع و٦ظل٪   ،ٍو

هظا  ،جىُب٤ هظه الغوح ٖلى الاهخساباث

وهي  -٧له في ألانل ؤما في وسخت الكبه 

 
ً
ج٣ىم الضهُا وال ج٣ٗض مً   -لضًىا خهغا

٤ هىا ؤو هىا٥ وج٣ىم  ؤحل زؿاعة ٍٞغ

ب اإلالٗب  الجماهحر بخ٨ؿحر اإلا٣اٖض وجسٍغ

الخ٨م وجًغب بًٗها البٌٗ وحؿب 

 الٗضو
ً
٤ الخهم ٖٟىا و٧لىا ًظ٦غ ، والٍٟغ

 ٕ مباع٥ هى وؤوالصه بىاع ٠ُ٦ هٟش املخلى 

و٧اصث ؤن ج٣ىم خغب بحن مهغ ، الٟخىت

والجؼاثغ  مً ؤحل مباعاة ٦غة ٢ضم و٧ل 

هظا٥ بهظه آالكٗب اإلاهغي هظه ٧ي ًخلهى 

ي، اإلاؿإلت ضاص لخىعٍث ٍو س ى ٞؿاصهم وؤلٖا

، ؤما في اهخساباجىا بطا ٧اهذ هؼحهت الخ٨م

 
ً
  ٞما ؤن ٌٗلً  َبٗا

ً
ٞاألمغ  مسخل٠ جماما

هل الغابذ والخاؾغ ختى جبضؤ الخغب  ٍو

الضم للغ٦ب و٧لىا ًظ٦غ ما خهل في  

في حؿُٗىاث ال٣غن اإلاىهغم وما  الجؼاثغ 

بَح الفٌاى  أيوي زيذاى « ... تفاطيل»  

ت ٢ههُت ؤو   مجمٖى
ً
نضع ث مازغا

ؾحرة طاجُت بٗىىان :  "جٟانُل "، ًٖ 

 ؾىعٍاها لإلٖالم.ماؾؿت 

ضان،  لل٩اجب والٟىان الؿىعي  ؤًمً ٍػ

نٟدت مً ال٣ُ٘ 120وج٣٘ الؿحرة في 

ألاوعوبي،وجهمُم الٛالٝ للٟىان حما٫ 

ألابُذ. وؾب٤ ؤن نضع للٟىان ؤًمً 

ت ٢ههُت بٗىىان:  ضان مجمٖى ٍػ

ت ؤزغي 2015"ؤوحإ" ٖام  ، ومجمٖى

 .2016بٗىىان "لُلت عماصًت" ٖام 

ضان ٞىان  ومسغج وم٣ضم بغامج ؤًمً ٍػ

ومىخج ؾىعي مً مىالُض بلضة الغخُبت 

 .1956ٖام 

ت:   وحاء ٖلى ٚالٝ املجمٖى

اهُٟإ النهاع وجضزغ  اإلاؿاء بٗباءة لُل خال٪ 

ولم ًدب٤ في طا٥ الًٟاء الغخب ؾىي 

هجمت ًدُمت هثر ث ما جب٣ى في حٗبتها مً 

..٤  بٍغ

ؤٚل٤ زلٟه باب الضاع اإلاخضاعي واوؿل 

 
ً
بٗباءجه الؿىصاء الًىء الخجى٫ مستر٢ا

الظي اعجمى ٖلى الؼ٢ا١ الُُني اإلاتهال٪.. 

٧ان و٢٘ زُاه وهى ٌسخل خص ى الضعوب 

ًبضص الهمذ اإلاإلٝى في لُالي ال٣غي 

اث عخلت خُاة  ثحر نضاه ط٦ٍغ اإلايؿُت، ٍو

 
ً
مؿذ بال٣ٟغ واإلاك٣ت.. ؾخىن ٖاما

ُ
ٚ

 
ً
هغبذ مً الٗمغ  صون عخمت.. ؾخىن ٖاما

 مً ٞغح  لم جمىده ؾىي 
ً
الخُبت وهخٟا

 ٧للتها بما خضر مٗه..
ً
 وؤزحرا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وؤنبدذ ٚىُمت خغب  باللٛت الٟغوؿُت.

وحاءها الٗغب  ٖلى خض ٢ى٫ "٧اجب ًاؾحن".

 ٞهل ًم٨ىىا ال٣ى٫  الٟاجدىن باللٛت الٗغبُت.

ؤو  ؤن اللٛت الٗغبُت ٚىُمت مً الٟاجدحن.

 .وٗخبرها ز٣اٞت ٖلى خض ٢ى٫ "٦ما٫ صاوص"

ؤهىا بطا ٧اهذ ألامىع بهظا اإلاىٓىع ٞهظا ٌٗني 

 
ً
وؤلاحابت ٖنها  .ؤمام ؤؾئلت قاث٨ت حضا

٩ٞلىا وٗلم ؤن اللٛت  ؾخ٨ىن حض م٣ٗضة.

ُٛت ٧اهذ عبما هي اللٛت التي ج٩لم بها  ألاماَػ

ٞهظا ٌٗني ؤجها  البربغ.ؾ٩ان الجؼاثغ وهم 

وهظه الى٣ُت بالظاث  اللٛت ألام للجؼاثغ.

 
ً
  حك٩ل نغاٖا

ً
ٜ والٗغب. ٢ضًما  بحن ألاماَػ

ُٛحن مً ٣ًىلىن ؤن اللٛت  وهىا٥ مً ألاماَػ

الٗغبُت ال حٗخبر لٛتهم وال ًجب ؤن جٟغى 

م ؤجهم ًخ٣بلىن اللٛت  ٖليهم مً آلازغ. ٚع

جُضوجها ٢غاءة و٦خابت.  الٟغوؿُت ٍو

  ولى 
ً
 .هٓغها بلى ؤنى٫ الضو٫ الٗغبُت خالُا

لىحضها ؤن مهغ الٗغبُت في ألانل هي مهغ 

ىهُت. ولٛتها ألانل هي لٛت الٟغاٖىت  الٟٖغ

 ال٣ضامى.  

ولى هٓغها ؤ٦ثر لىحضها ؤن مٗٓم الضو٫ 

هي في  ن.الٗغبُت الىا٣َت باللٛت الٗغبُت آلا 

قىعٍت ٦ٟلؿُحن ولبىان آألانل ٦ىٗاهُت و 

حرها.  ألازغي اإلاٗغبت هي في الضو٫ وبٌٗ  ٚو

 ووووووووووووووووو

٣ُا الؿىصاء مثل الؿىصان  ألانل مً بٍٞغ

ه٨ظا وؿخيخج ؤن الضو٫  اهُا.خوحُبىحي ومىعٍ

 
ً
هي صو٫  التي ه٣ُذ باللٛت الٗغبُت ؤنال

ِ٣  ، مى٣ُت الخلُج ٞو
ً
ًٖ  ٞلىبخٗض ٢لُال

وهظهب بلى  اللٛت الٗغبُت والضو٫ الٗغبُت.

٩ا الالجُيُت التي جى٤ُ مٗٓم  مى٣ُت ؤمٍغ

ؤلاؾباهُت ؤو البرحٛالُت التي حاء صولها باللٛت 

بها البداعون وال٣غانىت واإلاؿخ٨كٟىن 

ل٨ً  اٞجزوٍال لِؿذ بؾباهُ ال٣ضامى بليها.

لٛتها الغؾمُت هي ؤلاؾباهُت.و٦ىلىمبُا لٛتها 

ل لٛتها  الغؾمُت هي ؤلاؾباهُت ٦ظل٪ البراٍػ

م ؤجها لِؿذ  الغؾمُت هي البرحٛالُت ٚع

حرها.واإلا٨ؿُ٪ وألاعحىخح بغحٛالُت.  ن وبىما ٚو

ل٨ىىا ال هجض جل٪ الخؿاؾُاث التي هجضها 

ت واللٛت الٗغبُت  ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بالهٍى

 ٖىضها.

اجي الجؼاثغي "ؤمحن  مخلٟؼ في خىاع  م٘ الغو

ن ؤ٦ثر هظه الخؿاؾُاث مً : ب٢ا٫ الؼاوي"

اللٛت الٗغبُت ٢ض ق٩لها في ألاطهان مٗلمى 

بٗض اللٛت الٗغبُت التي حاثذ بهم الجؼاثغ 

ؾخ٣ال٫ مً مهغ لخٗلُم ؤبىائها اللٛت الا 

الٗغبُت .و٢ض ٧ان حلهم ٖلى خض ٢ىله مً 

 .حنؤلازىان اإلاؿلم

٢ضاؾت  ٣ٞض عسخ هاالء في ؤطهان َالبهم ؤن

 ووو
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اجي  24في خىاع ٖلى ٢ىاة ٞغاوـ  م٘ الغو

والصخٟي الجؼاثغي الظي ٨ًخب بالٛت 

ؤحاب ٖلى ؤخض  ص.و الٟغوؿُت ٦ما٫ صاو 

ٌ ؤن ٣ًا٫ بإن اللٛت  ألاؾئلت بإهه ًٞغ

ت بل ٌٗخبرها  ز٣اٞت الٗغبُت لٛت حؼاثٍغ

ت"و وال وٗلم  ."لٛتي هي اللٛت الجؼاثٍغ

 
ً
ص و ما الظي ٧ان ٣ًهضه ٦ما٫ صاو  جدضًضا

ت"ب٣ىله  م٘ الٗلم ؤن  "،لٛتي هي الجؼاثٍغ

اللٛاث الغؾمُت في الجؼاثغ هي زالر 

ُٛت. هل ٧ان  الٗغبُت والٟغوؿُت وألاماَػ

٣ًهضها حمُٗها ؤم ؤهه ٧ان ٣ًهض 

 
ً
اللٛت الٟغوؿُت التي ًجُضها  جدضًضا

 
ً
٨خب بها  ٦ما ًجُض اللٛت الٗغبُت ؤًًا  ٍو

ت. ج الجامٗت الجؼاثٍغ هل ٢هض  ٞهى زٍغ

الٟغوؿُت التي ٢ا٫ ٖنها "٧اجب ًاؾحن" 

 
ً
ن اللٛت "ب الظي ٦خب بالٟغوؿُت ؤًًا

و٢ض خمل "، الٟغوؿُت هي ٚىُمت خغب 

 
ً
  ٦المه بٗضا

ً
وم٘ الٗلم ؤن  عبما. اًضًىلىحُا

 
ً
 ما حٗخبر ش يء ًهبذ م الٛىُمت ٦ثحرا

ً
لىا  ل٩ا

ت  خُىما هٟخ٨ه مً آلازغ وجهبذ لىا خٍغ

الخهٝغ به ٦ما لى ؤهه وحض مً ؤحلىا 

ٖخبرها ؤن الٟغوؿُت ٚىُمت اؤنال.وإطا 

٠ُ٦ ًم٨ىىا ؤن هىٓغ بلى الٗغبُت  خغب.

ؾخٗماع ٞل٣ض حاء الا  وماطا وٗخبرها.

 الٟغوس ي وحاء

وه٨ظا  اللٛت الٗغبُت مً ٢ضاؾت ؤلاؾالم.

ال٣ٗل ؤن اللٛت  ٖخبر بٌٗ مدضوصيا

والبٌٗ آلازغ  الٗغبُت حٗني ؤلاؾالم.

.ا م ؤن  ٖخبرها لٛت الخٗهب والخُٝغ ٚع

 الضًً ش يء واللٛت الٗغبُت ش يء آزغ.

و٧لىا وٗلم ؤن اللٛت الٗغبُت وحضث ٢بل 

غة  ْهىع ؤلاؾالم وه٤ُ بها ؾ٩ان قبه الجٍؼ

وه٤ُ بها ؤقهغ الكٗغاء الجاهلُحن ؤمثا٫ 

ي ؾلمى و٦ثحرون بمغت ال٣ِـ وػهحر بً ؤب

ٌٗني ؤجها ٧اهذ مخضاولت ٢بل مجيئ  ٚحرهم.

  ؤلاؾالم.

ت في الجؼاثغ م٣ٗضة بن  مك٩لت الهٍى

ُٛت لٛخه  للٛاًت.ٞهىا٥ مً ٌٗخبر ؤن ألاماَػ

وهىا٥ مً ٌٗخبر  بِىما آزغ ٌٗخبرها جغازه.

الٟغوؿُت لٛخه بِىما ٌٗخبرها آزغ لٛت 

وهىا٥ مً ٌٗخبر الٗغبُت لٛخه  اإلاؿخٗمغ.

 ٌٗخبرها لٛت الٟاجدحن. ا آزغ بِىم

 
ً
ؤن اللٛت الٟغوؿُت هي  هجض في لبىان مثال

ؤو لٛت لإلَإل ٖلى  هٟخاح ٖلى آلازغ.ت الا لٛ

ؤما في الجؼاثغ ججض وػعاء ال  ز٣اٞت آلازغ.

 ًجُض
ً
مً  ون ٚحرها وال ٩ًاصون ًجُضون قِئا

اللٛت الٗغبُت التي حٗخبر هي اللٛت الغؾمُت 

 للىًَ.

 اجي و٧اجب حؼ  اثغي عو

 عي الهَية ٍاللغة العربية
 حساى  أحوذ  الشكّاط 

 هكتبات الطريق تتعرع للتخريب في الجسائر 

 

ت  باالهدكاع في مسخل٠ الىالًاث الجؼاثٍغ

مً زال٫ ٢ُام بٌٗ الكباب بةوكاء 

 م٨خباث في الُغ١ والؿاخاث الٗامت. 

... وزظ آزغ"، جدذ هظا الكٗاع 
ً
"ي٘ ٦خابا

 مً 
ً
اهدكغث اإلاباصعة والتي قهضث صٖما

، والى٧االث واإلااؾؿاث٢بل بٌٗ الهُئاث 

إزظون ؤزغي   ٍو
ً
وعاح الكباب ًًٗىن ٦خبا

لخيكُِ ال٣غاءة بال ؤن هظه اإلاباصعة 

الجضًضة في الكإع الجؼاثغي حٗغيذ 

لى٨ؿت زُبذ آما٫ ؤٚلب الىاقُحن الظًً 

٣ىا هظه اإلاباصعة هدُجت حٗغى اإلا٨خباث ؤَل

الٗامت التي ؤؾؿىها في الُغ٢اث 

ب مً ٢بل بٌٗ  والؿاخاث الٗامت للخسٍغ

ألاشخام الظًً اٖخضوا ٖليها واجلٟىا 

جىدكغ في ؤٚلب اإلاضن والبلضاث ألاوعوبُت 

، وحاء ؤٚلبها  م٨خباث ٖامت في الكإع

ُحن بمباصعاث ٞغصًت مً اإلاىاَىحن ألاوعوب

ليكغ الث٣اٞت وإجاخت ال٨خاب للجمُ٘، 

وحٗخمض جل٪ اإلا٨خباث ٖلى ال٨خب التي 

ب ًًٗها ألاهالي  ٧ي ٌؿخُٟض منها مً ًٚغ

 باؾخٗاعة ٦خاب و٢غاءجه. 

ؤعاص بٌٗ اإلاث٣ٟحن والىاقُحن 

حن الاؾخٟاصة مً هظه الخجغبت  الجؼاثٍغ

 وحٗمُمها في اإلاضن 
ً
الىاجخت ؤوعوبُا

ت  لدصجُ٘ ال٣غاءة والىالًاث الجؼاثٍغ

ووكغ الث٣اٞت بحن ؤٞغاص الكٗب 

الجؼاثغي، واهُل٣ذ اإلاباصعة مً والًت 

غة قما٫ الجؼاثغ  زم بضؤث  البٍى

ها،  اتها وخُمىا ػحاحها وعٞٞى مدخٍى

اتهم ٚحر اإلاؿاولت ْاهغة  وزغبىا بخهٞغ

ت  ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ج٨ىن ٞغنت خًاٍع

ـ ز٣اٞت ال٣غاءة في  مجخم٘ ٖاٝػ لخ٨َغ

 ًٖ ال٣غاءة.

اث مضي اوٗضام الىعي  ح٨ٗـ هظه الخهٞغ

 
ً
الظي حٗاوي مىه املجخمٗاث الٗغبُت ٖمىما

ٞهظه الىدُجت اإلااؾٟت التي ونلذ بلُه 

ت لِؿذ ؾىي خالت مً  اإلاباصعة الجؼاثٍغ

ٖضة خاالث ًُالٗها اإلاىاًَ الٗغبي ٧لما 

بٌٗ اإلاخىىعًٍ ال٣ُام بمباصعاث خاو٫ 

ت وجث٣ُٟ ٍى ُت تهضٝ بلى وكغ الىعي جٖى

وحٗمُم الث٣اٞت في مجخمٗاث ما ػالذ ال 

 جضع٥ ٢ُمت ال٣غاءة.
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 حيي  يحكي  شهريار  

 بالضِم، وهاَح في 
َ
اع ٢لبي حّٗمض ما ٖبَر قهٍغ

ّ
٧ل

ُغ آزَغ ؤهٟاِؽ ٖك٣ها  خًغِة الّغوِح التي جٞؼ

اع  : "ؤها ال ؤ٢ضُع....."،، وعخَل..... وقهٍغ
ُ
له

 ،
ً
، ٢لبا

ً
، ٣ٖال

ً
اع ٖبرووي، عوخا في بزِغ قهٍغ

 ،
ً
لىوي باآلما٫ِ الُىا٫ِ، ونلبىوي حؿضا

ّ
ٖل

ٖلى ؾُاِج الاهخٓاِع وخضي، وفي ٟٚلِت الخى١ِ 

 الكلِى 
َ
لى طا٥  عوحي، ٖو

َ
هضمىا بيُان

ألاخمِغ ّٖمغوا ٢هىَع خُىاتهم، وػع٦كىها 

 ، ًِ ِ٘ وعصي الخٍؼ بضمي، ؤخمَغ، ؤخمَغ ٦ضم

وما الخٟخىا بلى ب٣اًا طاٍث ٧اهذ جدخًُغ 

 َء الالخٟاِث...هىا٥َ، ٞال ش يَء ٌؿخد٤ُ ٖىا

 
ُ
ـني، ؤها قهغػاُص، مً عماصي، وبىِذ

ُ
وبٗثخــ

 ًا 
ُ
، مٗنًى، مٗنًى، و٢لذ

ً
، ٧لمت

ً
٢لٗتي، ٧لمت

 
َ
 ًا حؿُض ًا ػهىة

ُ
، و٢لذ

ْ
عوُح ٦ىوي ٩ٞاهذ

 
ُ
الكباِب والهبا اهخهْب، ٞاهخهَب، و٢لذ

ُل 
ّ
ًا ٣ُٖل ًا جاجَي، بَ٪ ؤػهى، ول٪ ؤعج

 
َ
 ٞال خاحت

ْ
 ًا ٢لُب مذ

ُ
لي بمً نالحي، و٢لذ

 
َ
ً...... وبحن  ؾغصاَب الخىهِت والٗاحٍؼ

َ
٧ان

خان  ِّ ٟٚلتي واهدباهي صهمخني ُٖىاُه البى

اإلاغه٣خان بٗمٍغ ٖخ٤ٍُ ٖخ٤ُ، وؤماَم ٖغِف 

ٍذ  نباي الؼاهي اجهضَّ حؿضُه ال٨هُل ٦ٍغ

ي 
ّ
: "ؤخبُني، بو ـَ مث٣ٍل بخِٗب الغخُِل، وهم

اُع٥ِ ألازحُر، ؤها الُٟٗل، و٧لُّ مً  ؤها قهٍغ

: "بال ٢لٍب ؾب٣ى 
ُ
ٌُ ٧لماٍث" .... ٢لذ وي مد

ًْ لي، ٦ً ٚحَر ما  ٦ ... اُع، ٞال خبُّ ؤها ًا قهٍغ

 ال٣لُب مً 
َ
٧اهىا، ٦ً عحلي، ٞغّبما ُبٗث

ي ؤها خبُِبِ٪، 
ّ
" .... ٢ا٫َ: "بو زغابِه وؤخّب٪َ

 ،٥ِ
َ
ؤها هَى، ؤها الٗابُغ لكال٫ِ الى٢ِذ ألخىػ

ٗخان، ٞاعخلي في  َُّ ُٖىاي ُٖىاُه اإلاً

  ٖم٣هما
َ
 هىا٥َ َٟلت

ً
ِ٪ ٚاُٞت

َ
ى ّي جٍغ

ّ
البن

 
َ
عوحي، وؤّو٫َ اقتهاجي الكهّي" ......... اهدبه

ال٣ُٗل، نغر: "ًا قهغػاُص ؤ٣ُٞي، ٞإّو٫ُ 

ني ؤ٢ُ٘  ،، ًا قهغػاُص ُمٍغ
ٌ
صعِب زغابِ٪ ٧لمت

 وهدُا،، ًا 
ُ
عؤَؽ الخ٩ي، ُٞدّل الهمذ

ي زالُنِ٪ الىخُُض..." 
ّ
قهغػاُص ؤَُُٗني ٞةو

 بال ن
ُ
ىٍث: "ًا ٣ُٖل، ًا عّبي، ؤْٖض ،، همؿذ

 
ً
، لُلت

ً
 واخضة

ً
ؾُٟ٪َ بلى ٚمضِه وؤمهلني لُلت

 ببٍُٗض.... جهٌغ مً عخ٤ٍُ ًغوي يٟتّي 
َ
ٖى٪

الىحىِص، مؿا٦ُب بىٟسٍج و٢غهٍٟل 

ا٢ُو في ؤُٞائها   ٞخىٍت، جتر
ُ
اباث ، ٚو وعصّيٍ

، وشجٌغ باؾ٤ٌ، ًمضُّ 
ٌ
ؾىاحُب ق٣ٌغ ٖابثت

ي ؤها 
ّ
ِٝ الخُاِة اإلاضًِض،،، بو ؾا٢ُِه في حى

 جهغي، ًا 
َ
 ؤهُب٪

ُ
ي ؤها الخُاة

ّ
،،، بو

ُ
الخُاة

اُع، ٢ْم"... ، قهٍغ
َ
اُع، ٚغ١  قهٍغ

َ
.. ٚغ١

 
ُ
 جهغي... وؤها،، ؤها تهذ

َّ
 ختى ح٠

َ
ٚغ١

ي، 
ّ
 ُِٞه ٖن

ُ
 ُِٞه، ٚبذ

ُ
ُِٞه، يٗذ

 مً ٣ٖلي 
ً
 ُِٞه، خّغة

ً
 عاخلت

ُ
ؤ٣ٞذ و

اُع مً ٟٚلِت ٣ٖلِه،   قهٍغ
َ
ؤٞا١ ي..... و

ّ
ومن

 بلى ُٖنّي، 
َ
واعجضَّ بلى ٖىاإلاِه، وػخ٠

 
ُ
، لؿذ

َ
ي عاخٌل ٖىِ٪ آلان

ّ
: "بو ـَ وهم

 ًٖ ا
ً
ي مسخلٟا

ّ
ً ًا قهغػاُص، بو لٗابٍغ

٦ٛحري ال ؤ٢ضُع، زّمت ؤزغي وؿُُتها في 

م٩اٍن ما مً مضاعِج الى٢ِذ باهخٓاعي، 

ي عاخٌل ٦ٛحري ٞال 
ّ
ني، بو ٞاٖظٍع

ني"....   جيخٍٓغ

اُع  في نباِح ال٨ِٟغ والغخُل ًل٤ُٗ قهٍغ

دُا... في نباح ال٨ِٟغ   ٍو
َ
صمي ألمىث

اع ٞجىاِث عوخِه   والغخُِل ًغج٤ُ قهٍغ

بٗث بي... في نباِح بيؿُ ِج عوحي ألٞنى وٍُ

 الهالِة، 
َ
اع سجاصة  قهٍغ

ُ
ال٨ِٟغ بي ًمؼ١

، ًسّغُب خضاث٣ي،  ٌَ حهضُم ٢بابَي البُ

 الىعِص، ًظبُذ الؿىاحَب 
َ
 وع١

ُ
ًٟخذ

 
ُّ
الك٣َغ، ًبتُر الصجَغ الباؾ٤َ، ًجخث

ِىِت 
ّ
 مني، ٌّٗبُئ ماَء جهغي في ٢ى

َ
الخُاة

، ٍو
ً
 غخُل...ط٦غي، ًغميها في حٗبخِه ٖابثا

في نباِح ال٨ِٟغ بي ًهُُذ ص٨ًهُ ٖلى ع٧اِم 

زغابي:" حيَّ ٖلى عخٍُل حضًٍض بلى حؿٍض 

آزغ، جى١ٍ آزَغ، خّغٍ مً ال٣ِٗل والّغوِح 

 وعَصُه الُاػَج ؤها 
ُ
امىِؽ، ه٠ُ٣

ّ
والى

تي وعبَُبها" ...  ًا مىالي، ًا عبَّ قٖغ
َ
 وؤهذ

 ؤها قهغػاُص،  
ُ
في نباِح ال٨ِٟغ بي ؤمىث

 
َ
دُا ؤل٠ لُلٍت ولُلٍت مً ٧ان ٢بَل طا  ٍو

اعي...  الهباِح قهٍغ

ص٦خىعة ؾىعٍت 

اعي  ، ًا ٣ُٖل، واهخْٓغ نباَح قهٍغ
ً
واخضة

 املخخل٠ِ، وما طا٥َ الهباُح ببٍُٗض ....".

ُل ٖلى حؿضي آًت 
ّ
اُع ًغج ِٕ الخ٩ي قهٍغ في مسض

 الٗك٤ِ، وحهض٫ُ لُٗني: "ًا عوُح، 
َ
ت ُّ اه ًا هىع

 ؤهِذ لي، ًا 
ٌ
 اإلاٗاوي، مىظوعة

َ
الخًىِع، ًا عّبت

 ٌَ  هىا٥َ واهَي الىحىِص، مد
ُ
خ٩اًتي مظ ٦ىذ

 ٤َ  خٍغ
ُ
..."،، ًىٟث ِّ ٧لمٍت في اللىِح املخٟى

اع، ًا ؤّولُه، ًا  اقتهاٍء في ؤطوي: "ًا عوَح قهٍغ

ُه، ًا قبيَهُه، ًا  ُه، ًا هضَّ
َ
آزغُه، ًا مٗىاُه، ًا مثُل

اُع  الهٛحُر، ٦ىوي لي، ٦ىوي ا٦خمالَي، بِ٪، قهٍغ

ني، 
ُ
ٗخ ُّ بي"..... وؤها.. ؤها.... ؤها مً ؤها؟ ي

 في ٞخىٍت مً هاٍع و٧لماٍث، قهغػاص ؤها، 
ُ
ٚغ٢ذ

٣ِه الباعص  اعُه الهٛحُر؟ ..... ًبلُل بٍغ ؤم قهٍغ

، ًا 
ُ
ـُ لها: "ًا قامت  ٖلى ٖى٣ي، وحهم

ً
قامت

ؤو٫َ مٗغاجي بلى ؾضعِة ٞىاجي في الجؿِض 

 ا
ً
ِ الُٛاِب ُِٞ٪ ًىما

ّ
لكهّي، ؾإٟٚى ٖلى خىاٝ

ُ٘ اقتهاجي  ٌُ هب ُُٟٞ 
ً
".... ؤضخُ٪ ٚىجا

ً
٧امال

غجىي، وؤُُٖل   مً ٍُٖل، وهى ًنهُل، ٍو
ً
٢ُغا

 قمَل وع١ِ 
ُ
ؤها... بكٟخُِه وؤؾىاهِه ٌكدذ

ُه  َٗ الىعِص الٛافي ٖلى قٟتّي.. ٌٛغُؽ ؤناب

ـُ   في قٗغَي البنّي ال٣هحِر، ًلخ
َ
ال٨هلت

هُ 
َ
اٞ  السخغِ  ؤَغ

َ
ت ُّ : "ًا ٚالم ـُ الك٣َغ، وحهم

 ٞإَُُٗني" .... وؤها، 
ُ
ؤها في خًغجِ٪ هاعون

 لُه ما اقخهى، وؤوؿاوي، 
ُ
ؤها، ؤها مً ؤها؟ ؤ٦ىن

 الٟخىِت، ؤجماًُل ٖلى 
ُ
ت  السخِغ، حاٍع

ُ
ت ُّ ؤها ٚالم

ِٕ حؿضِه، وؤعخُل في ؤنابِٗه، وؤعجمي في  ب٣ًا

....٤ اعي الخٍغ ًِ هاعووي، قهٍغ  خً

هىا٥َ، ٖلى مٟغ١ِ الخالِم، ٖلى ؤّو٫ِ صعِب 

 
َ
ؤلالِه، بحن ٢بتي الّغوِح اٞترَف ًاؾمحن

: "حّي 
ً
َل مسمىعا

ّ
 نالٍة، وعج

َ
نضعَي سجاصة

ٖلى الهالِة، َىبى ملجض٥ِ ألاػلّي ًا هاَع 

ي ؤها الغّب، ؤها 
ّ
٣ضي،،، بو

ّ
الجؿِض، ٞاج

ـِ٪ ألاخمَغ الكهّي، 
َ
ــ زال٣ِ٪، واهُبِ٪ ؾَى

ِ٪ ألا 
َ
ولى، ٞاهخٟط ي مً عماص٥ِ ًا اهخٟايخ

ِ٪ ألاولى ٞاعحٗص ي 
َ
كخ ني، ٖع هاُع وا٦ٍى

وزظًني مني بلُِ٪،،، ؤها بؿخاويُّ الغوِح، 

 
ُ
ُم ؤْاَٞغ الكى٥ِ، ؤعق٠

ّ
ؤععى خضاث٣ها، ؤ٢ل

 وع١ِ الىعِص الىضّي، 
َ
ؤوّؿ٤ُ الٗكَب جى١

ؤ٢ًُم مً ٞىا٦هها ما  ، و
َ
الكب٤َ الٗابث

اَب"..... ٦غٌػ، ٦غػ،،،   لي َو
ّ
اُع ًلخ٣ُم لظ قهٍغ

 ال٣لُب 
ُ
ث َٗ ب ُُ  ٦غػة ٞ

ً
 الؼهغّي ٦غػة

َ
ال٨غػ

ُ َبى٫َ  مً لخضِه، ٌكغثُب في نضعي، ٣ًٕغ

.... وؤها، ؤها، ؤها مً 
ُ
الخُاِة ٞحزهُغ الغّمان

اُع َٟلي الٗاثُض بلى ٢ُغِة  ؤها؟... قهٍغ

الخُاِة ألاولى، بلى لثٛتها ألاولى، ًىاغي ٖلى 

اُع ٖاب .... قهٍغ ضي نضعي، وؤها ؤمهُ

ي، 
ّ
ضي اإلاهخضي بلّي بَٗض َى٫ِ يال٫ٍ ٖن ومٍغ

 في ال٣بت...
ُ
 جى٢ِه الٛاُٞت

ُ
 وؤها، ؤها بلهت

اُع، هثَر خّباِث   قهٍغ
َ
ِت الٗابضًً ٢ىذ

ّ
ٖلى جل

، وؾّبَذ بدمِض 
ً
 خبت

ً
مؿبدِت ٖمغِه خبت

الُٛاِب: "بلتهي، بلتهي، بلتهي، ؤّو٫ُ الخىخُِض 

اُع.. اَب قهٍغ . ؤهِذ وآزُغ الاقتهاِء"،،، ٚو

 لهُبَي: 
ُ
 بَي بِه، ؤهٟث

ُ
ت وؤها، ؤها، ؤها اإلا٨خٍى

اُع، ٢ْم، ٢ْم ٞلِـ جهُغ الخُاِة  "ًا قهٍغ

  د. رؤى  قذاح 
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ً
 ًا همَّ ال٣لب وحغخه " " ؤزحرا

َ
 .صّوهخ٪

ل٣اعت وحٗىص به بلى الىع١ ٖباعة حؿغح با

ت التي . بلى ؤنِل الخ٩اًت ألابٌُ اإلاإؾاٍو

. ٞإن ٣ًىم ؤصًٌب ٧ان الىع١ مى٣ظها

 بخضٍو
ٌ
ت وباخث ً جهاًت ؾحرة ؤصًبت ٖب٣ٍغ

اصة "، و مي مثل "  ؤن ٨ًك٠ ما ٧انٍػ

٣ضمه للٗالم  ٍو
ً
 ومسبىءا

ً
ن ، ٌٗني ؤمؿخىعا

هاٞت خإّع١ مً , ًخمخ٘ ب٣ضٍع ٖا٫ٍ مً الغَّ ٍو

ت ؤ٦بر ٖلى الب٩اء  .ؾٖغ

، والظي لً ٨ًىن مبالٛت وال الب٩اء ٣ِٞ

 في الىن٠ لى ٧ان آزغ ما ٢ض ًهِب 
ً
ٚلىا

ـ ٦ىبُا ( بٗض ؤن  اًت ) لُالي بًَؼ ٢اعت عو

 ٌٛل٤ صٞخيها .

صًب الجؼاثغي ال٨بحر "واؾُني وب٣لم ألا 

غج" ، ه٣غؤ خ٩اًت النهاًت ألصًبت ٖغبُت ألٖا

، ذ ٖمال٣ت ألاصب في الٗالم الٗغبيؤعب٨

ٚ 
ً
 بلهاما

ْ
لذ

ّ
حر مؿبى١ٍ ل٨ثحٍر مً ؤصباء وق٩

 فالٗغب
َ
ي ٢لب . ٩ٞاهذ ألازحرة

ؽ الظي ، والهى "الىبي"حبران زلُل حبران

في خحن ٧ان  ،ؤّع١ لُالي مدمىص ال٣ٗاص

 ض َه خؿالٗمُ
ً
حن الٗاق٤ ألا٢ل ضجُجا

 .مً بُنهم

 ؤو٫ وؤهم نالىن ؤصبي 
ُ
 الىثِر ، وعّبت

ُ
ٞغاقت

. ي في ال٣اهغة. جغ٢ض الُىم بؿالمز٣اف

 
ً
 بحن ًضّي ال٩اجب الخاهُت خمامت

ً
 .آمىت

ناخب عؾاثل الهبابت  و٦ٗاصجه،

مؿ٪ بخاللُب عوح ال٣اعت  ًُ ، والجىي، 

. الٗحن حكه٤ بالضم٘ زل٠ الؿُىع ٞخ٩اص 

ٚحر املخخملت و  الخسُالث والنهاًاثجدؿل٤ 

 ًٍ  .املخخملت ، باقتهاء َوِلٍه ماح

 ٖلُه اخخما٫ ا
ً
ىا ُّ زخٟاء هظا ٞلم ٨ًً ه

، ولم ج٨ً ٞضاخت ال٣ضع ال٨بحر مً الٓلم

النهاًت جدخمل ألن جب٣ى َي ال٨خمان بٗض 

ؾىىاث مً البدث والخى٣ُب ًٖ 

ْتَها لباؽ ألابضّي، و مسُىَت ا
ّ
التي زُ

لخمت مً بت الٟلؿُُيُت وؾِ مألاصً

، وم٘ زالزماثت البرص والخظالن والخٗظًب

، ٧اهذ خُم الٗهٟىعٍتلُلت ولُلت في ج

َل 
ّ
ك٩

ُ
ْ٘ ، لد جخًاٞغ ؾلؿلت الخىٝ وجخجّم

 ب٣ُذ مسبىءة ؾىىاث 
ً
 خ٣ُ٣ت مّغة

ً
بُٗضا

. ججّمٗذ ٧لها ًٖ ؤخباب ألاصًبت و٢غائها

ٍ٘ قغقّي مٍغٌفي  ، وخضازت ًِض مجخم

. سىعة ٦ما الىٗا٫ البالُتُٗىبت مىم

دبسغ هدى ؾماء  ًدؿغب ٞيها ببضإ اإلاغؤة ٍو

، ٖلى عؤؾهم ؤٞغاص وألاؾغ التي ؾ٨ىذ الكام

الجؼاثغي ، لُخم  مً ؤؾغة ألامحر ٖبض ال٣اصع 

٘ الدجغ ٖنها ، والاهخ٣ا٫ للِٗل في مجز٫ ال ٞع

 ختى حٗىص لل٣اهغة
ً
، وج٨مل ج٤ُُ ُٞه نبرا

خُاة الٗؼلت والىخضة وجغخل هىا٥ ٖام 

زالزت ٣ِٞ . زالزت  ، في حىاػة مص ى ٞيها1941

ٗىا ؤًضهم للؿما ء وصٖىا لألصًبت الٗغبُت ٞع

، ؤهُىان بالغخمت، وهم ) زلُل مُغان

 الجمُل ، ؤخمض لُٟي الؿُض( .

بٗضي مً  ، ل٨ني ؤجمنى ؤن ًإحي" بوي ؤمىث

آزغ ما ٦خبخه " مي " ٖلى ْهغ  ."ًىهٟني

تي ٦كٟها الباخث بحن حضعان املخُىَت ال

، بٗض ؤن ؾاٞغ في انصًغ "ُٖىُىعة " في لبى

بلى مهغ  عخلت البدث ٖنها مً الجؼاثغ 

لؿُحن ولبىان ـ ٞو ًظ٦غ ال٩اجب ؤن . وباَع

صًبت لم حؿترح٘ خ٣ى٢ها اإلااصًت، ولم ألا 

، خُضة، بل جىُٞذ ٣ٞحرة و ًىهٟها ال٣ًاء

بٗض ؤن ٧اهذ ؤزحرة ال٣لىب، والخبِبت في ٢لب 

، لم ٌكٟ٘ لها خبه في ٢لبها ٖىضه ، ابً ّٖم 

٣لها مغ ٖليها واؾختى جأ خدىط ٖلى ؤمال٦ها ٖو

تها اًت جتر٥ بهمت في خُاة ٢اعئها .  .وخٍغ عو

ؤصًبت خاعبذ مجخم٘ الغحا٫  جه٠ مٗغ٦ت

، ٞما لمها، و٢ضمذ له مىجؼاتها ٖووخُضة

 ختى ًبان ؾىه ٧ان مىه بال ؤن ً
ً
بدؿم ؾازغا

جغصها ، بِىما ٧االظهبي ًُ ن زل٠ ال٨ىالِـ 

ّٗغي ببضاٖها لُجٗل منها  ,مً ٣ٖلها، وَُ

نىعة امغؤة ملٟىٞت بمئزع الخى٠ُٓ، 

هاة الٛؿُل مي " املخاعبت ٖلى ؤٖخاب " .ٖو

، واإلا٣امغة في صزىلها ٖالم ال٨خابت الى٣اء

، م٘ ًجلُض ؤبىاءه بجٕى مؿخضاموؾِ مجخ

ٓهغ ؾ ت هدىهم بنهم الظثابٍو  . اصًخه اإلاَٟغ

 ؤصبُت جضٞ٘ بلى الدؿائ٫ بسُبتمإؾا
ٌ
. هل ة

ّض في هظا الٗالم ؤن حٗ ًجب ٖلى اإلاغؤة

وإلى ؤن ؟ ..ؤنابٗها للٗكغة ٢بل ؤن ج٨خب

طل٪ ، ؤ٦خب بلى جٓهغ ؤلاحاباث الخُٟت

إلى طل٪ و . الهىؽ في الٗضِو زل٠ الخ٣ُ٣ت

ُاء بُٛت ال٣بٌ الؿهغ واله بل ختى ؤلٖا

، والٟٓغ بةههاٝ عوح ؤصًبت عخلذ ٢بل ٖليها

. وإلى بت زماهحن ٖام ٧ل الك٨غ والخ٣ضًغ٢غا

غج". ب و ألاصً الباخث ال٨بحر "واؾُني ألٖا

 في 
ً
الُىم جغ٢ض عوح "مّي" بؿالم، خمامت

 صاٞئت
ٌ
 .حىتها، آمىت

اثُت ؾىعٍت  عو

 

دبسغ هدى ؾماء ًدؿغب ٞيها ببضإ اإلاغؤة ٍو

ٍٖت ٦ث٣ب ؤؾىص
ّ

، جظعوه ٧الهكُم بلى ٚحر بال

 .عحٗت

مخ٪ ؤها ًا هللا .. إلااطا   جسلُذ ٖني .؟"" مٍغ

  ٠ للغّب ؤن ًخىاَإ م٘ ال٣خلت ..؟" ٦ُ

. جسغج هظه تمً بحن ؾُىع الخ٩اً

دت، في ٢لب   الخمامت الجٍغ
ُ
اث

ّ
الهغزاث ، ؤه

 بىج٣ٍت جىههغ ٞيها ألاحىبت وجظوب
ُّ
. ًسِ

بٗض ؤن ٧اص  ألاصًب زٝى _الهٛحرة ال٨بحرة _

لى ؤحىدت ًهل بلى ؤٖخاب الظٖغ ، ٖو

ل جسلي ٖاثلت لم ججض ٖظاباتها ، ٌؿغُص جٟانُ

لذ البً ٖمها ٞ
ّ
يها ؾىي زغوة، ق٩

 "حىػ٠ٍ
ً
  " نُضا

ً
بٗض ؤن اثخمىخه ٖلى  ,زمُىا

 مً ٢لبها
ً
، ٩ٞاهذ ٧ّل ما جمل٪، بضءا

 الٗهٟىعٍت ؤو٫ ما ٢ضم لها مً هضاًا.

ء في ٢لب وؾِ جسلي الٗكا١ وألانض٢او 

 ٌ مً ٢بل ؤؾغة ٖانٟت مً الىبظ والٞغ

ُغ ٧اصث حكابه ال٣بُلت في ٖهبُ ًُ تها . ًد

غج" ٖلى ؤٖخاب ال٣غن م "الُى  واؾُني ألٖا

ًالىاخض  ، وب٩ل ما ُٞه مً ق٠ٛ والٗكٍغ

 بالخؼن وخب. ال٩
ً
ا
ّ
٣
ّ
. اجب الظي ٖهضهاه مٗخ

ت ل٣لٍم  ُٗض الهٍى ُض ألاب وألام  ٌُ
ْ
٦ؿغه ٣ٞ

ب الظي ناع والخبِب . وهكمخه هاع ال٣ٍغ

 بٗض الىجم ًٖ ألاعى.
ً
 وبُٗضا

ً
با  ٍٚغ

غّيٍ ًٟطخه
ُٖ ُىي ٧ل مىث ألاخبت وؾِ 

ُ
. ج

، ٞخجض ألاصًبت املجامالث واإلاالبؿاث

ىت هٟؿها في  ٖالم ج٨دك٠ ؤهه لم ٨ًً الخٍؼ

 لها
ً
اًت ون٠ ٖؼلت  .ًىما لخ٨مل الغو

الٗهٟىعٍت الهماء التي لم جؼص مً و٢ذ 

 حكب
ً
ه اإلاىث اإلا٣ؿِ ألاصًبت بال لُا٫ٍ مىخكت

بهغزاث الاؾخٛازت، ٞخٛىم في بدغ مً 

والخٗظًب غاب ًٖ الُٗام ، وؤلايآلاالم

ام ، الخغمان ٧له بلى ألاؾىؤ مً طل٪ وؤلاٚع

والصجً ألاقهى ، ال٣لم  ,مً الهىؽ ألاحمل

 .وال٨خابت

برػ ا ، ، ُٚمت الىانغةل٩اجب ٖبر الؿُىع ًُ

والُٟلت التي ٧اهذ جالمـ الؿماء ٧ل نباح  

، و٠ُ٦ ٠ُ٦ جدىلذ بلى عوح م٨بلت بالهّم 

ىجؼاث ًٖ جسلذ ألال٣اب ًٖ ناخبتها، واإلا

. ٠ُ٦ جبسغث الخغوٝ مً بحن مبضٖتها

ىٝ اإلا٨خباث الٗغبُت لخىام في النهاًت ٖلى  ٞع

غ  باعص وؤًاٍص جىاَإث م٘ الٛضع، ؾٍغ

ت ".و   ؤله٣ذ بها ل٣ب " املجىىهت اإلاهٍغ

اًت . هلخٔ ب٩ل طل٪ الباؽ ٖبر الغو

ها ال٩اجب بمكابهت 
ّ
م٣اعبت مضهكت ًسُ

، بحن جهاًت ألاصًبت ج٩اص ج٨ىن الخىؤم

الٟغوؿُت ، وبحن جهاًت الىداجت الٟلؿُُيُت

، بٗض ؤن وي٘ خبُبها "٧امي ٧لىصًل"

ؿذ عوصان " ًضه ٖلى  الىداث الكهحر " ؤٚو

ها في مكٟى ألامغاى , مىجؼاتها وػحَّ

غ واخض، ال٣ٗلُت. لخٛغ١ ٧لخاهما في بد

باعص ٩ًاص ٌكبه اإلاىث ب٣لب ُمَهاب ٍو 

 . هابٌ
ً
، جغخل وخُث ًهبذ اإلاىث ازخىا٢ا

 ًٖ حضعان ا
ً
لٗهٟىعٍت الظا٦غة بُٗضا

حا٫ خضازُحن ، بلى نىع نغإ م٘ ع اإلاُخت

ت ، ٖاقىا بإصمٛقازىا ٢بل ؤن ٨ًبروا

، ِٞؿترح٘ مسّغبت في ٢لب خًاعة ؤ٦بر منهم

اقذ ال٩اجب وإًاهم عوح ألاصًبت التي ٖ

بت هاصثت، وعخلذ ًاجؿت  .بُنهم ٍٚغ

ـ ٦ىبُا" _ الاؾم اإلاؿخٗاع الظي  "بًَؼ

_ عخلذ  1911وكغث به صًىاجها ألاو٫ ٖام 

 بحن حضعان بٗض ٣ٞضان اإلا٣غبحن
ْ
، وعؾمذ

 خ٣ُ٣ت مكبٍٗت باأله
ْ
ذ

َّ
حن جمغصها وزُ

ٍو جهاًتها
ّ
، لُإحي ال٩اجب الباخث، ٦مسل

٘ ًٖ ٧اهل ع حاء ٖلى صعب آلا وخها الم . ًٞغ

ىه٠ ٢امتالهلُب ؤصبُت مً بحن  ، ٍو

 .بغازً ماامغة بكٗت

. ؤصعج اؾُني" الظي واس ى عوخها اإلاخٗبتو "

. جد٩ي ٞيها الخ٩اًت في زالزماثت لُلت ولُلت

قهغػاص التي ناعث "املجىىهت" ٢هت 

، لِـ مً ٞى١ ؤؾغة وزحرة ، الٓلم والىؤص

غ مخجمض لم ٌٗٝغ الضٝء  بل مً ٖلى ؾٍغ

 
ً
ًُ ، وفي مٗخًىما ٓهغه ال٩اجب ٦ما ٧ان في ٣ٍل 

ل ، ِج املخُىَت ْخغ طثاٍب ًُىٝ بالٍٗى

 .والٗىاء

اًت، ٖبر ) حؿاٞغ بىا الغ  ، ( نٟدت390و

ا٢٘، لخٗغى ٢هت ؤلم بحن ، الخُا٫ والى

 خاػ ٖلُه الغحل ب٣بًخه 
ً
ومجخمٗا

، وؤصًبت ٞغيذ هٟؿها ٖلُه وؾُىجه

 
ً
 ، ب٣ىة ؤلابضإ والٗلم ، وال٣ضعاث الال ٢ؿغا

، مثل بج٣ان لٛاث مخٗضصة مخىاهُت

ت . ٢بل  ت والىثًر وجغحمت الىهىم الكٍٗغ

ىص ، و٧إن ما ٖاقخه ؤن جغخل ًٖ ٖالم ؤؾ

 
ً
وما ج٣ضمذ به مً ؤصب ناع  ,٧ان ؾغابا

 
ً
ألاصًب الغاخل . و٢بل ؤن ًخضزل عماصا

داو ، م٘ بٌٗ مً ألانض٢اء "ي"ؤمحن الٍغ

 األعرج ٍاسيٌي  يذيّ  بيي  آهٌةٌ  ةٌ حواه هَي زيادة 

 غٌَة  فضة 
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ت،  المٗت لخٟخذ ؤُٖيىا ٖلى هىع اإلاٗٞغ

وؤؾالُب الخ٨ٟحر والغئٍت، لحرج٣ي بىا، وبما 

هدمله في هدمله في طواجىا مً مكاٖغ 

 مخدٟؼة مدكى٢ت للجما٫ وؤلابضإ.

 ما هى مى٢٘ ال٣اعت مى٪ خحن ج٨خبحن؟* 

ه 
ّ
خحن ؤ٦خب ٞإها احالـ ال٣اعت، وؤبث

الىجىي؛ والك٨ىي؛ وؤقاع٦ه ال٨ٟغة 

ت والكى١. ؤخاو٫  ؤن ؤقاع٦ه  واللٖى

ا٠٢. وػاصي الىخُض في هظا هى نض١  اإلاى

.  اللخٓت الكٗىعٍت وهبًها ال٣ىي الجاٝع

ال٩ل ٌؿإ٫ ًٖ نىعة اإلاغؤة في *  

ال٣هُضة، مٗ٪، ًد٤ لىا ؤن وؿإل٪ ًٖ 

 نىعة الغحل في قٗغ٥؟

في ٖهغ حؿاوث ُٞه اإلاغؤة م٘ الغحل في 

بٌٗ الخ٣ى١، وناعث ٞاٖلت مثله في 

هى اإلاُٗل، ؤو مغ٦ؼ  الٗمل. لم ٌٗض الغحل

ا٠٢ هي التي  ال٣ىة الىخُض، ؤضخذ اإلاى

ج٨ك٠ مٗاصن الغحا٫. بىٓغي ؤعي الغحل 

هى الؿىض ال٨ٟغي والٗاَٟي. هى ألاب 

 مٗٓم 
ّ
والهض٤ً والخبِب. وحك٠

٢هاثضي ًٖ نىعة الخبِب الهاص١ 

 الىفي.

ج٣ى٫ ؤهاًِـ هً : ) الكٗغ ٖى٠ مىٓم(  *

 ٠ُ٦ جماعؾحن هظا الٗى٠؟

 مىٓم، ًغج٨ب بد٤ّ اللٛت الكٗغ ٖى
ٌ
٠

الُىمُت، ٞهى ججاوػ ال٩لماث لخ٣لها 

الّضاللي، والابخٗاص بها ًٖ اإلاإلىٝ، هدى 

اللٛت اإلاخجاوػة هٟؿها لخد٤ُ٣ الجما٫ 

اح( .. و٢ض  الكٗغي وهظا ما ٌؿمى )الاهٍؼ

ؤزظث هظه الٓاهغة مني مىي٘ الاهخمام 

نها في صعاؾتي  والخ٣ضًغ ٣ٞض بدثذ بها ٖو

ت، بط ٧ان ٖىىان عؾالتي في ألا٧اصًمُ

اح الضاللي في صًىان ؤقّض  اإلااحؿخحر: )الاهٍؼ

اص( ، و٦ظل٪  ٖلى ؤًاص٨ًم للكاٖغ جى٤ُٞ ٍػ

اح  ؤَغوخت الض٦خىعاه اإلاىؾىمت ب )الاهٍؼ

ت اللٛت في ججغبت امل صه٣ل( ، بط  وقٍٗغ

 ًٖ ٨ٞغة الهضم اإلاىٓم 
ً
 ٦ثحرا

ُ
جدضزذ

م ل٣ىاٖض اللٛت ومثالُتها مً ؤحل بىاء هٓا

قٗغي حضًض ًمخل٪ اإلاغوهت العجُبت في 

الاؾخجابت لعاصة اإلابضٕ في هٓام حملخه 

 وزغوة مٟغصاجه.

 

 
 قاٖغ و٧اجب ؾىعي 

الدؿاو١ بحن ما ٌؿمى ؤلا٣ًإ الخاعجي 

 وؤلا٣ًإ الىٟس ي.

*  ً اصة ملخىْت في ٖضص الضواٍو هىا٥ ٍػ

ت، هل هظا الخُىع ال٨ّمي، ؾُٟط ي  اإلاُبٖى

 بلى جُىع هىعي؟

 جِؿحر ٖملُت الُباٖت واليكغ جخمثل في ؤن 
ّ
بن

الكاٖغ بىٟؿه هى َمً ًخ٨ٟل بُب٘ وجىػَ٘ 

ت، في ُٚاب الجهت  خه الكٍٗغ مجمٖى

اإلاؿاولت ًٖ ج٣ُُم الىاجج ألاصبي، مما ؤصي 

اصة ملخىْ ً بلى ٍػ ت في ٖضص الضواٍو

ت، ٦ما ؾمذ بٓهىع ؤٖما٫ ال جغج٣ي  اإلاُبٖى

بلى مؿخىي الخُاب الكٗغي .. هإمل ؤن 

.
ً
ُا  هٖى

ً
 وكهض لها جُىعا

ت الجضًضة  * ٧لىا وٗٝغ ؤن الخجاعب الكٍٗغ

لم جىا٦بها خغ٦ت ه٣ضًت، ٞهل ًم٨ً لخل٪ 

 الخجاعب ؤن حؿخ٣ُم بضون الى٣ض؟

، ال ًسٟى ٖلى ؤخض ؤهمُت الى٣ض ألاصبي

، ٌكتر٥ ُٞه طو١ 
ً
 مىًبُا

ً
بىنٟه ٞىا

٨غه. الى٣ض ألاصبي هى ال٨ك٠ ًٖ  الىا٢ض ٞو

ما٫ ألاصبُت.  مىاًَ الجما٫ ؤو ال٣بذ في ألٖا

ما٫ ألاصبُت  وله صوع هام في صعاؾت ألٖا

والٟىىن وجٟؿحرها وجدلُلها ومىاػهتها بٛحرها، 

ٞهى اإلاغح٘ ألاو٫ في الخ٨م ٖلى ألاصب. 

 خ٣ُم ألاصب.وبضوهه مً الهٗب ؤن ٌؿ

جيخهغ ٢هُضة الىثر الجضًضة، لالهٟخاح  * 

ٖلى الُىمي، ٧إصاة حسجُل، صون ٞهم حضله 

اٞٗه، ومُُٗاجه!! ؤال ٣ًخط ي  الخٟي، وصو

طل٪ الدؿائ٫ ًٖ زهىنُاتها، بن ٧ان لها 

 زهىنُت؟

 
ً
 ٢هُضة الىثر ٢ض حؿضث مسغحا

ّ
ال ق٪ ؤن

لأل٤ٞ اإلاؿضوص الظي ًٟغى ٖلى ال٣هُضة 

ا٢ُٗت( وعاخذ ٢هُضة ٖبء )الالتزا م والى

الخ٣ُتها ألو٫ مغة ؤزىاء اٞخخاح اإلالخ٣ى 

اإلاٗغفي لأل٧اصًمُحن الؿىعٍحن، طل٪ اإلالخ٣ى 

الظي اٞخخدخه ص. ٞاصًا بدًىعها ٢بل 

وفي ٧ل ل٣اء  نٟتها، وجخالذ بُيىا الل٣اءاث،

٢هض ؤؾإلها بٌٗ  –بضون  -٦ىذ  

ألاؾئلت، جاعة في اللٛت؛ وجاعة في الكٗغ؛  

وؤحم٘ جل٪ ألاؾئلت؛ وؤحىبتها في ٦غاؽ 

نٛحر،  بلى ؤن ا٦خملذ ٦دىاع، ٞجلؿىا 

 واج٣ٟىا ٖلى وكغه.

* للكٗغ م٩اهت اؾخثىاثُت في اإلاكهض الث٣افي 

 ؤن جإزحره ؤ٢ل مً م٩اهخه ب٨ثحر
ّ
!! الٗغبي، بال

٠ُ٦ ج٣غثحن هظه اإلاٟاع٢ت بحن خًىع 

 الكٗغ، وجإزحره؟

الكٗغ صًىان الٗغب؛ وسجلهم الىِٟـ؛ 

سهم؛ وآصابهم؛  الظي خٟٔ جغاثهم؛ وجاٍع

. والًؼا٫ في ٖهغها الغاهً، ًلٗب 
ً
ؾاب٣ا

صوعه الٟٗا٫؛ في جىمُت اللٛت؛ وجىمُت 

اإلاكاٖغ؛ وإهًاج الىعي؛ وجغ٦حز الخ٨مت؛ 

 
ّ
ِ مل٩اث الخ

ّ
ه ًيك

ّ
ًّ أله هىع والخُا٫. ل٨

الم الخضًثت  الخُىع الهاثل لىؾاثل ؤلٖا

حٗلذ الىاؽ ًمُلىن بلى الهىعة اإلاغثُت. 

ذ الؿِىما 
ّ
ٞٛلب اإلاكهض ٖلى ال٩لمت. واخخل

والخلٟاػ م٩اهت الهضاعة في الخىانل. وجىاػ٫ 

المُت.  اثٟه ؤلٖا  ًٖ ْو
ً
جُا الكٗغ جضٍع

لُسلو لضوعه الٟني والجمالي، في الغقّي 

غ واؾدُٗاب  بخ٣ىُاث هٍى
ّ
ٗبحر والخ

ّ
الخ

خه للخُاة وال٨ىن.  ٞلؿٟت ؤلاوؿان وعٍئ

* ؾمٗخ٪ ؤ٦ثر مً مغة جخدضزحن ًٖ الكٗغ 

 اإلاٛغبي، ما الظي ًمحزه بغؤً٪؟

ى٦بت في مُل٘ الثماهُيُاث ْهغث باإلاٛغب ٦

َإل واؾ٘ بمً الكٗغاء ؤٚلبهم ٧ان ٖلى 

ٖلى الكٗغ الٗالمي بلٛاجه ألانلُت، هاالء 

ٗغاء
ّ
يهم ٖلى مٗاٌكت ؤخضار  الك جٟخ٤ ٖو

ها اإلاٛغب، مما حٗل ال٣هُضة  حؿام ٖٞغ

هغث  حٗالج ٢ًاًا الكٗغ بجغؤة ؤ٦بر، ْو

ال٣ضعة ٖلى جغ٦ُب هو مٛاًغ، ًستر١ 

الجاهؼ اإلاٛل٤، اإلاؿدبض؛ و٢ض هجخىا في 

نُاٚت مٟهىم حضًض للكٗغ اإلاٛغبي 

.
ً
 ٦بحرا

ً
ا ُّ  ٦م

ً
 الخضًث، ٦ما خ٣٣ىا جغا٦ما

ُضة اإلاٛغبُت ؤجها اؾخُاٖذ وما ًمحز ال٣ه 

ؤن جبني ب٣ًاٖها الخام، زاعج هٓام 

الخُٟٗلت بهُٛت ج٣لُضًت. وزاعج ألابيُت 

الهىجُت لل٩لماث والجمل. بهه ب٣ًإ 

ت بىٕى مً  ٍٗغ
ّ
ًخلّمـ مدانغة اللخٓت الك

الدؿاو١ بحن ما ٌؿمى ؤلا٣ًإ الخاعجي 

 حَار :  إبراهين  السيذي 

ا٢ُٗت( وعاخذ ٢هُضة  ٖبء )الالتزام والى

الىثر جٟغى هٟؿها ٦ىو مٟخىح، ٣ًىم 

 ٢ىة 
ً
بغنض الخٟانُل الُىمُت مٗخمضا

اإلاكاهضة والهىع الخل٣اثُت. وجخجلى 

 البؿاَت التي 
ّ
غاصتها في ؤن زهىنُتها ٞو

٣ًىم ٖليها هظا الىٕى مً الكٗغ هي بؿاَت 

ان ما جٟصح لٛتها الؿهلت  زاصٖت، بط ؾٖغ

ىالم م٣ٗضة جغوي مً مٗحن ًٖ ٖ

الٟلؿٟاث الٗاإلاُت ال٨بري، وحؿعى بلى 

، ٦ما حٗبر ًٖ ججاعب زانت جى٠ُْ الترار

غصًت  .ٞو

هل للكٗغ ؤبىاب ًم٨ً الضزى٫ ٖلى *

 ال٣هُضة منها؟ وما هي هظه ألابىاب؟

الكٗغ هى الغثت التي ًدىٟـ الكٗغاء مً 

اتهم في الخٗبحر والخ٨ٟحر وإبضاء  زاللها خٍغ

الم ٚع الغؤي، م اهدكاع وؾاثل ؤلٖا

جب٣ى ال٣هُضة هي نىعة .. وهُمىتها

الكاٖغ ألانض١ للخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ 

 جلج مىه بلى 
ً
وألا٩ٞاع، وؤها ال ؤحض بابا

ال٣هُضة اإلاازغة بال نض١ الخجغبت 

ت ؤهم  الكٗىعٍت، وحٗضّص ال٣غاءاث الكٍٗغ

ت لضي الكٗغاء  وؾُلت لبىاء الث٣اٞت الكٍٗغ

 خض ؾىاء.واإلاخابٗحن ٖلى 

هل ال٣هُضة هي خهً الكاٖغ، ؤم * 

 هاٞظجه؟

 ًسخبئ 
ً
ال ًم٨ً لل٣هُضة ؤن ج٨ىن خهىا

 بالٛمىى 
ً
الكاٖغ زلٟها، مؿُجا

 ًٖ مضع٧اث ال٣اعت 
ً
والٓىىن، بُٗضا

ت  واإلاخل٣ي. ال٣هُضة هي الىاٞظة اإلاكٖغ

التي ٌكغ١ مً زاللها الكاٖغ بٌُٟ 

ؤ٩ٞاعه، ًغؾلها ؤقٗت طهبُت  ؤخاؾِؿه و

ت، المٗت  لخٟخذ ؤُٖيىا ٖلى هىع اإلاٗٞغ

الشعرية  الثقافة  لبٌاء   ٍسيلة أهن   الشعرية  القراءات تعذدّ   د. فاديا سليواى   
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 تظاهرة ثقافية عربية في ألواًيا بوشاركة عربية ٍاسعة « حذٍدفٌاًَى بال »

قهضث مضًىت هىعهبحٙر ألاإلااهُت ب٢امت 

ٞٗالُاث الضوعة ألاولى لؿمبىػٍىم 

للًٟ الدك٨ُلي « ٞىاهىن بال خضوص»

بمكاع٦ت  ٖكغاث الٟىاهحن الؿىعٍحن 

ما٫  ٨ؿذ ألٖا والٗغب وألاحاهب، ٖو

 بحن ز٣اٞاث الٟىاهحن اإلاكاع٦حن 
ً
جىاٚما

ذ الغؾىماث بحن  والبِئت الٟغاجُت، وجىٖى

ت والدصخُو اإلامؼوج  ضًت والخٗبحًر الخجٍغ

ض، لخجؿض مضاعؽ واججاهاث ٞىُت  بالخجٍغ

ٖاإلاُت مسخلٟت وبضث الغؾىماث  مؿ٨ىهت 

بال٣ىة والهالبت وه٣اء الغوح والجما٫ 

 س ي الظي ٨ٖؿخه َبُٗت ٧ل ٞىان.الخ

وجًمً بغهامج الخٓاهغة الث٣اُٞت الٗضًض 

ا٣ٞت للمٗغى  مً ألاوكُت الث٣اُٞت اإلاغ

ت  الٟني خُث ؤ٢ُمذ ؤمؿُاث قٍٗغ

ومىؾ٣ُُت قاع٥ ٞيها قٗغاء وؤصباء ٖغب 

  وؤإلاان. 

وؤ٦ض ماؾـ الخٓاهغة الث٣اُٞت الٟىان  

الؿىعي مغوان ألاؾٗض الضوع الٟاٖل 

للؿمبىػٍىم في صٞ٘ الخغا٥ الث٣افي الٗغبي 

 بلى الضوع الظي جلٗبه هظه 
ً
في ؤوعوبا، مكحرا

الٟٗالُاث في حٍٗغ٠ اإلاىاًَ ألاوعوبي ٖلى 

ؼ الاهضماج في املجخم٘  الث٣اٞت الٗغبُت وحٍٗؼ

الجضًض الظي اخخًً مالًحن الٗغب زال٫ 

الؿىىاث ألازحرة، وؤياٝ ألاؾٗض، ؤن 

ٖلى وكاٍ الغؾم الؿمبىػٍىم لم ًخى٠٢ 

والىدذ بل قمل ألاصب والكٗغ 

 واإلاىؾ٣ُى والغ٢و.

ؤ٢ُمذ ٖلى هامل الؿمبىػٍىم وعقت  و

ؤ٢ُمذ ٖلى هامل الؿمبىػٍىم وعقت  و

ٖمل وحىالث ٞىُت إلاخاخ٠ هىعهبحٙر 

ومُىهش، وؤمؿُاث ز٣اُٞت وخٟالث 

ت ٦ما  مىؾ٣ُُت ولىخاث عا٢هت حٗبحًر

اث مىؾ٣ُُت مً جغار  ضمذ م٣ُٖى
ُ
٢

وخًاعة واصي الٟغاث ب٣ُاصة الٟىان ٞاجذ 

غ٢خه اإلاىؾ٣ُُت  .املخمض ٞو

و٢ض ؤٖغب اإلاكاع٦ىن ًٖ ؾٗاصتهم 

باإلاكاع٦ت في هظه الخٓاهغة الث٣اُٞت 

٦سُىة مهمت في مؿحرتهم الٟىُت، خُث 

ؤقاع اإلاكاع٥ مغوان حمى٫ بلى مٗنى 

 مٟغصة "ؾمبىػٍىم" وما جدمله مً صالالث

مٟغصة "ؾمبىػٍىم" وما جدمله مً صالالث 

بت وعجُبت مىٓمت  وخاالث مسخلٟت ٍٚغ

يها بٌٗ الجىىن،  ت مضعوؾت ٞو ىيٍى ٞو

ججخم٘ لهضٝ واخض وجسلو بلى الًٟ مً 

ؤحل الًٟ جدذ ٢بٗت واخضة مهما ٧اهذ 

ىن. كاع٥ ٞيها املختٞر  مكاعب ٧ل ٞىان، َو

مل٩اوي ؤن هظه وبُيذ اإلاكاع٦ت خىان 

اإلالخ٣ُاث واإلااجمغاث حك٩ل ٞغنت هامت 

لخباص٫ ز٣افي خًاعي بحن قٗىب الٗالم، 

لى٣ل مٗاهاة وخُاة وآما٫ قٗىب ألاعى، 

غنت للخٗبحر ًٖ الغؤي والغؤي الازغ،  ٞو

ا٢ُٗت ًٖ ًٞ وخُاة  وه٣ل نىعة خُت و

ا٢ُٗت ًٖ ًٞ وخُاة  وه٣ل نىعة خُت و

الكٗىب، مما ٌك٩ل ؤعيُت زهبت 

وإوؿاهُت لبىاء ٖالم ؤحمل ًىٓغ للجمُ٘ 

 
ً
مؿاخت  بؿىاؾُت )هٓغة حامٗت(، وهي ؤًًا

 .لخباص٫ زبراث بحن الٟىاهحن ٖاإلاُت

المي للملخ٣ى عاثض ه٣كبىضي  :و٢ا٫ اإلاضًغ ؤلٖا

 بحن ز٣اٞاث 
ً
ما٫ ٨ٖؿذ جىاٚما بن ألٖا

الٟىاهحن اإلاكاع٦حن والبِئت الٟغاجُت، 

ت  ضًت والخٗبحًر ذ الغؾىماث بحن الخجٍغ وجىٖى

ض، لخجؿض  والدصخُو اإلامؼوج بالخجٍغ

 .مضاعؽ واججاهاث ٞىُت ٖاإلاُت مسخلٟت
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اخخٟى ٞىاهىن ؾىعٍىن ولبىاهُىن بالكاٖغ 

حبران زلُل وال٩اجب والغؾام الغاخل 

حبران مً زال٫ مٗغى ٞني ؤ٢ُم في اإلاغ٦ؼ 

 .في صمك٤ "ؤبى عماهت" بـ الٗغبي الث٣افي

حاء اإلاٗغى الظي ؤ٢ُم بةقغاٝ ال٩اجب 

والٟىان الؿىعي ؤصًب مسؼوم جدذ 

 ٖىىان: "حبران الٟىان واملخلو".  

ؤ٢ُمذ بلى حاهب اإلاٗغى الٟني هضوة  و

٨غه وؤصبه وقٗغه،  ه٣ضًت ًٖ ًٞ حبران ٞو

قاع٥ ٞيها ألاؾخاط ؤصًب مسؼوم بلى حاهب 

٪ هىُضي،  ال٩اجب والكاٖغ  ص. هؼاع بٍغ

وال٩اجب والكاٖغ ألاؾخاط دمحم مىظع ػع٤ٍ، 

وألاؾخاط ٞاًؼ ٞى١ الٗاصة. بياٞت بلى 

 الغؾم اإلاباقغ  ؤمام الجمهىع.

و٢ا٫ الٟىان الدك٨ُلي ٞضاء مىهىع  في 

ذ ملجلت ٢لم عنام الث٣اُٞت:  حاءث جهٍغ

 مكاع٦تي في هظه الٟٗالُت مً زال٫ عؾم

تي ٖلى ٢ماف باأل  ه ٍػ ؾىص وألا بٌُ بىعجٍغ

 لغاخل ل
ً
للضاللت  حبران ولىهذ ال٠٨ ٢لُال

٨غه وفي اإلاٗاعى ، ٖلى امخضاص عوح حبران ٞو

هغ مؿخىي الٟىان وجٓهغ الجماُٖت ًٓ

ؾالُب الٟىُت في اللىخاث حٗضصًت ألا 

نض٢اء لل٣اء ألا ٦ىهه ٌك٩ل ٞغنت ياٞت بال 

إل ٖلى ججاعب مخٗضصة والٟىاهحن و٧ان ، وؤلَا

 
ً
ىُ اإلاٗغى حمُال  ٚو

ً
 بما ٢ضمه ؾىاء ومثمغ  ا

ً
ا

ا٣ٞت.  ٖلى الهُٗض الٟني والىضواث اإلاغ

ونغخذ الٟىاهت ُُٟٞان الهاٌٜ ملجلت ٢لم 

مكاع٦تها في مٗغى  عنام الث٣اُٞت خى٫ 

ضة،  الغاخل حبران: حبران خالت ببضاُٖت ٍٞغ

و٢ض ٢ضم الجما٫ نىعة و٧لمت زال٫ 

كخه ًٖ  بر بَغ مؿحرجه ألاصبُت والٟىُت، ٖو

ؤوحإ ؤلاوؿاهُت و٢ض جىاو٫ في ٦خاباجه 

ؤ٢ل  ٢ًاًا هامت منها ٢ًُت جدغع اإلاغؤة، و

ما ًم٨ً مً زال٫ مكاع٦تي بهظه الخٓاهغة 

٥ بٗمل مخىاي٘ ٨ٌٗـ الٟىُت ؤن ؤقاع 

الجىاهب الٗم٣ُت مً شخهُت حبران 

الىبي الكاٖغ والٟىان وهي بمثابت جدُت 

 .غب ليلغوخه ألا٢

يحتفَى  بالراحل  جبراى في  دهشقٍلبٌاًيَى فٌاًَى سَريَى   
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 ؤ٢ُم  
ً
مٗغى الٟىان والىداث البلج٩ُي مازغا

Johnny werkbrouck  في مضًىتBrugge 

 البلج٨ُُت.

ٖكغاث اإلاىدىجاث الغزامُت حؿدب٣ل٪ ٞىع 

صزىل٪ بلى ٢اٖت اإلاٗغى جدخاج بلى بغهت ختى 

حعي ؤه٪ ؤمام مىدىجاث مً الغزام، خُث 

ؤخا٫ الٟىان ال٨خل الغزامُت بلى جمازُل 

وؤحؿاص م٣ُٗت ٚحر م٨خملت اهبث٣ذ ًٖ 

 الدجغ و٧إجها مً لخم وصم.. 

ُت جٟانُ ل اإلاىدىجاث اإلاٗغويت ح٨ٗـ خٞغ

ٖالُت بالخىُٟظ وص٢ت مى٣ُٗت الىٓحر ًلخٓها 

 وووووووووووووو 

 

    ... هٌحَتات  هي  ضَء

 قلن  رطاص 

 

اإلاٗغى مىظ الىهلت ألاولى. هي  و ػاثغ 

مىدىجاث مً يىء ويٗها الٟىان ؤمام 

الجمهىع الظي ٢هض اإلاٗغى لالؾخمخإ 

 بٟسخت مً الجما٫ الالمخىاهي.

Johnny werkbrouck  ٞىان وهداث بلج٩ُي

مل 1959مىالُض مضًىت جىعهاوث ٖام  ، ٖو

في ؤٚلب ألا٧اصًمُاث البلج٨ُُت، ؤ٧اصًمُت 

مضًىت بغوج، ومضًىت صًباهت، ومضًىت 

 ٦ى٦ؿُضة.

وله ؤٖما٫ مٗغويت في ؾاخاث وقىإع 
 اإلاضن البلج٨ُُت.

  

 
 


