
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقلن  فشاس الهكّاس« القصيذة ٍتشجل فاسس  »  

د. ٍائل  سعيذ تقلن « القٌاع  »  

 تقلن د. خالذ صغشيت« ... صهي الوُضاف إليه»

 

 

     نصف خطوة نحو الحقيقة                                                   

 

 قلم رصاص 
 مجلة

  2018    1تشرين   23  العدد  |قلم رصاص  ع ثقافية  شهرية  منوعة  تصدر عن موق

 

 

 (40)يَهيات حشب طائفية 

غَاية  الخيال   في ظِلِّ الشِّيح سٍاية   

السيٌوائي  "5 خطَات" فيلواً في 44
()في دٍسته الـ

ها تٌفجش فقاعات سشعاى  تصٌع  عالم ٍسائل اإل  علي  ٍسام  الشاعش العشاقي   

 ًصف خطَة ًحَ الحقيقة

 

 ليلة في سأس ههٍَس

 

  

القصيذةي ... ٍتشجل فاسس إتشاهين الجشاد  

حضيٌاً لوارا تشكت الفشات    

«الشحالة..هكزا سأيت العالن»  حكاية هفَّتة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018    1تشرين     23العدد                                                أٍل  الكالم                                                                                              قلم رصاص الثقافية مجلة   

إلااطا حؿب٤ ألال٣اب ؤؾماءها، خحن 

٠ بإهٟؿىا؟ إلااطا ال ه٣ضم ؤهٟؿىا  الخٍٗغ

بظاتها ولِـ بخل٪ الهٟاث التي 

خماُٖت ا٦دؿبىاها في ؾُا١ خُاجىا الاح

وػٍغ(؟ ما الٟغ١ بحن -٢اض ي-مضًغ-)ص٦خىع 

 
 
 الخالخحن؟ ل٣ض ؤبضٕ الُىهاهُىن ٢ضًما

ؤي شسهُت -بن الصسهُت :ٖىضما ٢الىا

( ؤي لِؿذ persona)هي ٢ىإ  -ؤلاوؿان 

٣ِٞ ؤل٣اب ؤلاوؿان ووْاثٟه الاحخماُٖت 

هي ما ه٣هضه بال٣ىإ الاحخماعي الظي 

ًسخٟي وعاءه ؤلاوؿان، بل شسهِخه 

ت مٓاهغ جسٟي طاجه ب٩ا ملها هي مجمٖى

 الخ٣ُ٣ُت. 

ًم٨ىىا مالخٓت طل٪ في لخٓاث الخٗاٝع 

بحن الغحا٫ واليؿاء، ٞدحن ًخٗٝغ عحل 

 
 
 ًٖ جل٪ ألا٢ىٗت، ٚالبا

 
ما  ٖلى امغؤة بُٗضا

جدضر قغاعة هٟؿُت ٌكٗغ ٧ل منهما بإن 

هٟؿه في الٗم٤ تهتز ؤو جخٟخ٤ ًٖ خُاة 

بل، حضًضة، ًىلض ٞيها زىٝ مً اإلاؿخ٣

زىٝ مما ًم٨ً ؤن ًدضر بٗض، ؤن ًجغح 

 ٌ ؤخضهما آلازغ، ؤو ألازُغ ؤن ًٞغ

ؤخضهما آلازغ بظاجه. ألجهما في ألاؾاؽ 

٣ًضمان هٟؿيهما مجغصًً مً ٧ل خماًت، 

 
 
لآلزغ مً صون  ٧ل منهما م٨كىٝ جماما

صٞاٖاث ًم٨ً ؤن جس٠ٟ مً قضة ألالم، 

بط ؤن ؤ٢ل ٧لمت ؤو ؤ٢ل هٓغة مً صون جل٪ 

الاحخماُٖت )ألال٣اب والىْاث٠(  ألا٢ىٗت

)هل الظاث  حؿبب الُٗب ًم٨ً ؤن

ٗت الُٗب(؟   الخ٣ُ٣ُت ؾَغ

ومً حهت ؤزغي ؤ٢ل هٓغة خىى ًم٨ً ؤن 

جهِب طاجىا الخ٣ُ٣ُت حؿبب ؾٗاصة 

ٚامغة بط خُنها ًدهل الغحل ٖلى الجاثؼة 

ال٨بري، ألجها ؤخبخه لصسهه هى ولِـ 

غحل خاػ هظا الألهه مضًغ ؤو ؤمحر، ٣ٞض اح

وامخل٪ الصجاٖت  الهىة، هىة الٗضم،

  ٖؼ٫  ؤ ٣ضم هٟؿهلُ
 
في خغب زُغة،  مجغصا

 خغب الخ٣ُُم، ؤي ؤن ًخم ج٣ُُم طاجه

 وووووووووووووووو 

حن ًٖ  الخالخحن حٗؼ٫ الخىؾُاث الُٞغ

ؤن بًٗهما بًٗا.هل مً الًغوعي 

 ًىحض ٖاػ٫ بحن ؤلاوؿان وهٟؿه؟ 

لى لم ًىحض ٖاػ٫ بحن اإلاغء وطاجه ل٩اهذ 

خه بىٟؿه مباقغة وجامت، وما ٧ان  مٗٞغ

مً ؾبب ًجٗل ؾ٣غاٍ ًُالب بًغوعة 

ؤن ٌٗٝغ ؤلاوؿان هٟؿه. ًغي بٌٗ 

ً الضًيُحن ؤن الٗىاػ٫ وألا٢ىٗت  اإلا٨ٍٟغ

ت بحن ؤلاوؿان وهٟؿه. ؤما إلااطا؟  يغوٍع

ت هٟؿه ٨ُٞىن الجىاب خ تى ٌؿعى إلاٗٞغ

الخ٣ُ٣ت، وهىا بطا جم ؾاالهم إلااطا؟ ٞةن 

ؤلاحابت ج٨ىن ختى ٌٗٝغ عبه، ٦ما حاء في 

ألازغ، مً ٖٝغ هٟؿه ٖٝغ عبه. بطن 

ت هٟؿه  جهبذ عخلت ؤلاوؿان في مٗٞغ

بضو  خه لغّبه. ٍو ت لخد٤ُ٣ مٗٞغ يغوٍع

ت  ً، ؤن مٗٞغ ٦ظل٪، ٖىض بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

إزحر س يء ؤلاوؿان لظاجه، ٢ض ج٨ىن طاث ج

مضمغ ؤو بًجابي ًضٞ٘ هدى السل٤ 

وؤلابضإ. بط ٢ض ًمط ي ؤلاوؿان ٞترة 

لت مً ٖمغه وهى ٌؿبر ؤٚىاع هٟؿه  ٍَى

بُٛت الخٗٝغ ٖليها في خ٣ُ٣تها، وما ؤن 

ًٟٗل ختى ًهاب بالكلل مً صهكت ما 

ه ًٖ خ٣ُ٣ت حبىه ؤو  ًم٨ً ؤن ٌٗٞغ

ما١، وهى الظي  بسله اإلاخىاعي في ألٖا

و٦غمه. ؤو ؤن ًهل بلى ٌكتهغ بصجاٖخه 

مىاب٘ الُا٢ت في ؤٖما١ هٟؿه ل٩ي ًبضؤ 

ؤلابضإ. هل مً الًغوعي ؤن ًىحض 

 ال٣ىإ ؤو الٗاػ٫؟ 

بن الٗىاػ٫ وألا٢ىٗت مً بهخاج ؤلاوؿان 

هٟؿه. ل٨نها حٛضو ٢ُضا ٖلُه، جخد٨م به، 

وجمىٗه مً الىنى٫ بلى الؿٗاصة 

والًُٟلت والجما٫، التي ٧اهذ جل٪ 

مً ؤحل الىنى٫ بليها.  ألا٢ىٗت وؾُلت

تراب يغوعي؟   ب٩لماث ؤوضر، هل الٚا

ًجُب بٌٗ الٟالؾٟت باإلًجاب، 

ٞاأل٢ىٗت جىي٘ لُهبذ ؤلاوؿان ؤحمل 

بت ؤلاوؿان  ؤًٞل. ؤي ؤن ٚع ؤ٢ىي و و

 بالخدؿً والخُىع والخجّمل هي الؿبب؟ 

ل٨ً هىا ٌٗترى ٞالؾٟت آزغون بال٣ى٫: 

 
 
بظاجه، ٦ما هى مً  ؤلِـ ؤلاوؿان حمُال

ؤ٢ىٗت، ٞاإلوؿان  صون ٖملُاث ججمُل و

ب ؤن ًهبذ ؤحمل ألن املجخم٘  ًٚغ

بت.  اإلاكّىه ٞغى ٖلُه جل٪ الٚغ

 

 

ؾىعي ؤ٧اصًمي 

خلي وخؿب بهما ٖلى ؿخىي املاإلاالش٣افي لِـ ٖلى 

، ٞهاعوا ؾٟغاء لخل٪ 
 
اإلاؿخىي الٗغبي ؤًًا

و٧ان مً  اإلاضًىت اإلايؿُت البُٗضة ًٖ مغ٦ؼ ال٣غاع ، 

بحن ؾٟغاء الغ٢ت الكاٖغ الض٦خىع ببغاهُم 

    الجغاصي الظي عخل ًٖ ٖاإلاىا مىظ ؤًام ٢لُلت.

خحن ٧ان لضًىا مضًىت اؾمها الغ٢ت، و٧ان لها مً 

ذ  ص. ببغاهُم   الكاٖغ الغاخلاؾمها ههِب، حٗٞغ

٣ُم 
ُ
الجغاصي الظي اخخٟذ به مضًيخه خحن ٧اهذ ج

اًت والكٗغ  اإلاهغحاهاث الش٣اُٞت اخخٟاء  بالغو

وال٣هت والًٟ الدك٨ُلي واإلاؿغح، و٢ض حؿجى لي في 

و٢ذ ؾاب٤ ٢غاءة بٌٗ هخاج الجغاصي، ل٨ىه ٧ان 

٧ان زاعج هُا٢ىا الجٛغافي في جل٪ الٟترة، بلى ؤن 

 في الضوعة الغابٗت إلاهغحان ُصعي بل
 
ى مضًيخه ُم٨غما

، و٧ان طا٥ ل٣اجي ألاو٫ 2008الكٗغ الٗغبي ٖام 

ت بلى ٖىالم  م٘ الكاٖغ الظي ه٣لخجي ججغبخه الكٍٗغ

ذ بليها مً  ٧اهذ مجهىلت باليؿبت لي خُنها، وحٗٞغ

 
 
 . زال٫ ٢غاءة مىجؼه الكٗغي ُمب٨غا

 الغ٢ت التي ْلذ ماوؿخه 
 
في ٚاصع الجغاصي مىصٖا

ب٨غ
ُ
م ألاس ى اإلا الظي جغ٥ ؤزغه في   خله وجغخاله ٚع

 ٖلى هخاج 
 
هٟـ الجغاصي الٟتى، واو٨ٗـ الخ٣ا

 
 
الجغاصي الكاٖغ. بال ؤهه جغ٥ بدًىعه البهي ؤزغا

 في هٟىؽ الغ٢ُحن الظًً ابخهجىا بدًىع 
 
باعػا

ابنهم واخخٟىا به ؤًىما اخخٟاء، و٦ىذ مً ؤولئ٪ 

وؤلاوؿان   الظًً ؤبهغهم الجغاصي الكاٖغ

بدًىعه، خُث ؤل٣ى ٢هُضجحن ٧اهذ بخضاهما: 

 ل٩ي ؤٟٚى ٖلى وجغ وهاي، وألازغي: 
 
لؿذ مدٓىْا

. وما ػا٫ نضي 
 
 ومًُغبا

 
ض صسابا مً ًىػن الٖغ

نىجه ًضهمجي ولم ًب٤َ مً اإلاىبر الظي و٠٢ ٖلُه 

 .الجغاصي ؾىي نىع الظا٦غة ونضي الهىث

٨ب ؤ
ُ
٨بذ الغ٢ت في الؿىىاث ألازحرة، وه

ُ
هلها، ه

وج٣ًُ ٞغؾاجها ؤهه لم ٌٗض لؤلصب والش٣اٞت ؤي 

حضوي في ْل ؾُىة اإلاىث الظي آلم الٟغؾان 

٠ ألاوحإ في ؤعواخهم، وهم ًغون مضًىتهم 
ّ
وزل

ضمغ، وزىعة الخٝغ التي ؤعاصوا مً زاللها  ًُ وإعثهم 

برػوا مضًىتهم اإلايؿُت، لم ج٨ً ٧اُٞت لدك٨ُل  ًُ ؤن 

الؿىصاء ٧ل ما الىعي الجمعي، وؤخغ٢ذ الغاًاث 

 جلى آلازغ، 
 
 ألنب٣ي منها، ٞغاخىا ًترحلىن واخضا

 . ٧ل هظا ال٣ٟضلم جدخمل ؤعواخهم 

 غ  عثِـ الخدٍغ

 

 فشاس الهكّاس

٦م مً مل٪ ؤو . الخ٣ُ٣ُت، مً ٢بل آلازغ

ؾٗاصة ؤن ًىا٫  ؤمحر ٞا٢ض لخل٪ الؿٗاصة،

املخبت لظاجه هى، ولِـ لهٟاجه. نٟاجه 

التي حٛلٟه مً الساعج، هل ٧ان بم٣ضوعه 

ت،  ٣ضم هٟؿه ٖاٍع ؤن ًخجغص ٖنها؟ ٍو

ٌ، زُغ الىبظ، مً  ىاحه زُغ الٞغ ٍو

ٌ الظ ي ٣ً٘ ٖلى طاجه ٢بل آلازغ. الٞغ

 حضا باإلا٣اعهت م٘ 
 
مباقغة ٨ًىن ماإلاا

ٌ التي ج٣٘ ٖلى الهٟاث  خالت الٞغ

الساعحُت. عبما لظل٪ ًهغ اإلال٪ ؤن 

ًتزوج مً مل٨ت ٧ي ال ج٨ىن مٟخىهت 

بمىهبه، بمٗجى ٢ض ًىٞغ الخ٣ؿُم 

الُب٣ي خال لهظه اإلاًٗلت، خال م٣بىال 

بلى خض ما، ولِـ جهاثُا، ألن اإلاًٗلت ما 

٢اثمت، والتي جخمشل بالؿاا٫ ماطا  جؼا٫

ًٖ هٟس ي الخ٣ُ٣ُت التي ال جٓهغ ٖبر جل٪ 

 
 
 الهٟاث؟ ٞاإلوؿان ٢ض ال ٨ًىن مخماهُا

م٘ جل٪ الهٟاث. ٖىضما جلخ٣ي 

ت، بظاتها، ًىلض الكغاع،  الصسىم ٖاٍع

مما ٌٗجي ؤن جل٪ ألا٢ىٗت ٢ض ٨ًىن لها 

ُٟت مى٘ خضور الكغاع، مى٘  ُٟت، ْو ْو

ً هىا وؿإ٫ إلااطا هخى٢٘ زُغ الاخترا١، ل٨

الاخترا١ بضال مً الضٝء، هل اإلاؿإلت 

مؿإلت اخخماالث؟ ؤي هل اخخماالث 

الاخترا١ ؤ٦ثر مً اخخماالث الضٝء؟ هل 

 
 
، مساٞت ألالم، ًً٘ الىاؽ ال٣ىإ ٢هضا

ٌ بظاجه ٞمً  ؤلم الاخترا١، ؤن ًٞغ

ٌ بهٟاجه ٧لها ؤو بًٗها  ألاًٞل ؤن ًٞغ

ٌ ؤو ًيبظ بظاجه. وٗم ؤن ل٣اء  ٖلى ؤن ًٞغ

آلازغ ًدخاج بلى شجاٖت مً ؤحل 

الىحىص، شجاٖت لل٣ٟؼ ٞى١ هىة الٗضم، 

و٢ض ؤبضٖذ اللٛت الٗغبُت في حؿمُت هظا 

الىٕى مً الىاؽ بـ"الجؿىع" ٞالجؿىع 

هى الغحل الظي ؤ٢ام حؿغا ٞى١ الهىة، 

بؿبب شجاٖخه. ل٨ً للمك٩لت حاهب 

آزغ ؤ٦ثر زُىعة، ًخمشل في ا٦دكاٝ ؤن 

وؿان بىٟؿه جمغ ٦ظل٪ ٖبر جل٪ ٖال٢ت ؤلا

ألال٣اب واإلاىانب وال٣كىع الساعحُت، 

اط ؤن ٢لت مً الىاؽ مً حٗٝغ خ٣ُ٣ت 

هٟؿها، هٟؿها في الٗم٤؟ هىا ًم٨ً ؤن 

هٟهم صهكت وزىٝ ؤلاوؿان البضاجي 

الظي عؤي هٟؿه في اإلاغآة ألو٫ مغة. وال 

عجب بطن ؤن جهبذ اإلاغآة عمؼا للخ٣ُ٣ت 

ؾُاث ٖاػلت بحن في الًٟ. بطن ج٠٣ جى 

ؤلاوؿان وآلازغ، مً حهت، ومً حهت 

ؤزغي ٖال٢ت ؤلاوؿان بظاجه، وفي ٧لخا 

 القصيذةٍتشجل فاسس    |هثشاة    القٌاع
   

 د. ٍائل سعيذ 

ل٩ل مضًىت ٞغؾاجها، 

غؾان مضًىت الغ٢ت  ٞو

حؿلخىا بالش٣اٞت 

وألاصب، وجم٨ىىا ؤن 

ىا اإلاىار الغقي   ًُٖى

ٟغيىا  الصخغاوي ٍو

وحىصهم في اإلاٗتر٥ 



اإلعالهي ساهي كلية يَثق سحلة عوشها عقَد  «الشحّالة ... هكزا سأيت العالن»  
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خًاعاث الٗهغ السس٠ُ.. هىا ٧اهذ 

م ٢ؿاوة الُبُٗتؤحمل  الخُاة ًىما ما .. ٚع

هىا ؤبىاء ألاعى ًجاهضون للخٟاّ ٖلى 

ه اليؿُان،  سهم الظي ًٍُى ش يء مً جاٍع

خظ٦غه الشلج والهىىبغ والُبُٗت وألاعى  ٍو

وهىا ؤو٫ عّخالت ٖغبي ًهل  ٬والؿىضًان

 «.باخشا ًٖ الجظوع 

ص.ؾامي ٧لُب بٖالمي لبىاوي ًدمل 

. وله الٗضًض مً الٟغوؿُت الجيؿُت

اإلاالٟاث منها: "ألاؾض بحن الغخُل والخضمحر 

 اإلامىهج".

ـ ٦ما ًغاها الٗغب" م٘   الخغب"، و"باَع

وال٣ىاٖت وألاقُاء البؿُُت، ما ٖضث 

ؤٖٝغ مٗجى للخ٣ض وال ٖضث ؤبغع الجك٘ 

 ،
 
واللهار زل٠ اإلاا٫ واإلااصة، ألجها حمُٗا

ال حؿاوي ؤمؿُت واخضة مً الكٗغ والًٟ 

 «.الٛىاء وألاصب جدذ زُمت مىعٍخاهُتو 

ًىز٤ ٧لُب هدى زالزت ٣ٖىص مً ٖمغه  

٢ًاها في الترخا٫ بحن الٗضًض مً ال٣اعاث 

والضو٫، حٗٝغ زاللها بلى الٗضًض مً 

الكٗىب واملجخمٗاث واَل٘ ٖلى ٖاصاتهم 

غوٝ خُاتهم، لًُٗها ؤمام  وج٣الُضهم ْو

وٗبر ٞى١ الشلج بحن »ال٣ّغاء. ٣ًى٫ ٧لُب: 

ت مُٛاة بالكا٫ ألابٌُ اجاع و ؤش ٞع

ال٨ش٠ُ. ًغخب بىا الهىىص ألانُلىن. ال 

ا٢ضهم مكخٗلت. ًترا٦ٌ  جؼا٫ هاع مى

الهبُت ؤمامىا ب٣بٗاتهم الهىُٞت التي 

جسٟي وحىها خمغاء مىخُت بالصخت 

والٟغح. هخى٠٢ ٢لُال ؤمام ٦ىر مُٛى 

بالشلىج. هضزله ٞىجض ُٞه عحال مخ٣ضما 

رة مً الهىٝ، ٌٗخمغ ٢بٗت ٦بحبالٗمغ 

مؿ٪ بهىاعة لهُض الؿم٪ ججز٫ مً  ٍو

ز٣ب في الجلُض بلى ما جدذ اإلاُاه املجمضة 

النُُاص الؿم٪. ؤهال ب٨م في مٗاػ٫ 

مً هىا بضؤث  ٬الهىىص ألانُلحن في ٦ىضا

خًاعة ألامحراهضًان، ٢بل ؤن جإ٧لها 

 وووووووو 

المي اللبىاوي ؾامي ٧لُب ٦خابه  و٢٘ ؤلٖا

"الغخالت..ه٨ظا عؤًذ الٗالم" في مٗغى 

وؾِ خًىع خاقض، و٢ض  ّٖمان لل٨خاب

 –نضع ٦خاب ٧لُب ألازحر ًٖ صاع هاقِذ 

ؤهُىان في الٗانمت اللبىاهُت بحروث. 

المي اللبىاوي :  ٧ان حجم الخب و٢ا٫ ؤلٖا

 
 
في ٖمان في اإلاٗغى الضولي لل٨خاب  ٦بحرا

و٫ ؤفي  الغخالت  هٟظث ٧ل وسخ ٦خابي

ؾاٖت مً الخى٢ُ٘. وحاءوي املخبىن مً 

وبًٗهم حاء مً  ألاعصنمسخل٠ مىا٤َ 

وس ى ؾُضة مخ٣ضمت في ؤ٠ُ٦ ، ٞلؿُحن

اءث ٖلى ٦غؾيها اإلاخدغ٥ حالؿً 

 ل
 
ال  لخهى٫ ٖلى ال٨خاب. .٧لمت ق٨غا

 . "ج٨ٟي

المي اللبىاوي  ومما حاء في ٦خاب ؤلٖا

ٖلمجي الؿٟغ والترخا٫ الاهٟخاح ٖلى »

ؤلاوؿان، ؤًىما ٧ان، حٗلمذ الدؿامذ 

هم آلازغ، ؤصع٦ذ ؤن في ٢لىبىا مً الخب  ٞو

ما ًهى٘ مً هظا ال٨ىن ٦خلت مً حما٫ 

 ومدبت..

بت ج٣بلذ ٖاصاث الكٗىب، مهما ٧اهذ  ٍٚغ

ٖلي. آمىذ بًغوعة مض حؿىع جىانل بحن 

بجي البكغ. ٞهمذ ؤن اإلاا٫ ال ًهى٘ 

الؿٗاصة، وإهما ًهىٗها الخىاي٘ 

وال٣ىاٖت وألاقُاء البؿُُت، ما ٖضث 

ذة للكاتة الوصشي عثذ العضيض ديابهجوَعة قصصية جذي« ضشٍسة الساكسفَى»  

 

ا٢و ؤمامي مً ٍٞغ  م ؤن الخكض الغ ٚع

البهجت لم ٨ًً ًبِذ لُلخه، الؿٟهاء 

 ؤه٨غوا طل٪ وجغبهىا بي...

اللُل ُٚاء املجغمحن، ال٨الب التي حٗىي 

ؤؾ٨خىها بؿم ٢اجل، خمله واخض منهم 

ىهُىم، وػٖه ٖليها صون ٌؿ٨ً بحي صًغ ألاإلا

ا، إلاباث ال٨هغباء ؤَٟإوا  ؤن ًٓلم منها ؤخض 

ا مً الدجاعة،  وهجها بغمي ازجى ٖكغ ػوح 

 ؤنابىها ولم ًٟغ مً خىلها الكُُان.

ت:   مً ٢هو املجمٖى

، ال٣هت التي (يغوعة الؿا٦ؿٟىن )

ت ٖىىاجها ؤوع٦ِؿترا ) – جدمل املجمٖى

ؤخبه  يالظ) –( الغباب يخ٩) –( ٢هص ي

 -( الجضعان جىٌٟ زغبكاتها) –( بدغال

ؼ صًاب"  نضع لل٩اجب اإلاهغي "ٖبض الٍٗؼ

خه ال٣ههُت الجضًضة "يغوعة  مجمٖى

ت  الؿا٦ؿٟىن" ًٖ الهُئت الٗامت اإلاهٍغ

نٟدت مً ال٣ُ٘ ( 106)في وج٣٘ لل٨خاب 

٢هت ٢هحرة،  (23)اإلاخىؾِ، جًم 

 جهمُم الٛالٝ لخامغ ًىؾ٠.

ت:  مً ؤحىاء املجمٖى

"٢بل ؤن ًمؼ٢ىا حؿضي ٦ىذ ؤجماًل 

سغ بالؿ ا٦ؿٟىن في عقا٢ت، ؤجماًل ٍو

ا، زمال، ؤمط ى  ا، َاػح  الىٛم قغؾ 

ا بألتي اإلاىؾ٣ُُت وؤؾدىض بٓهغي  مسخىع 

 بلى حضاع.

إلااطا بطا ٌسسغ البٌٗ مجى ٖىضما ؤلٟٔ 

بهظا الاؾم ؾا٦ـ. ؾا٦ـ. ؾا٦ؿٟىن، 

ُٟت قاٚغة) ؿخىٞغ ٦ىلىمبـ) -(  ْو ( ٦َغ

 (.عماص الؿغ) -

اجي  ؼ صًاب عو ًظ٦غ ؤن اإلاال٠ ٖبض الٍٗؼ

، ومً و٢ام، ًٖى اجداص ال٨خاب

 :مالٟاجه

اًت –"نبُدت جسغج مً البدغ"   عو

 .م1999 نضعث ٖام

ذ"  ت ٢ههُت –"عؾم الٍغ نضعث  مجمٖى

 م.2003 ٖام

اًت –بدغ" "باب ال  نضعث ٖام  عو

 .م2012

اًت  نضعث ٖام  "ٖحن مسخىعة" عو

 .م2014

٢لم عنام 

السَالوة  خالذ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?src=hash
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 حضيٌاًلوارا تشكت الفشات  الشاعش الذكتَس إتشاهين الجشادي

(، ٧ان طل٪ في ٖام  ، خُث جإزغوا 1968الخٝغ

ٖام  ألامت الٗغبُت  بالى٨ؿت التي حٗغيذ لها

 وما جبٗها مً اه٨ؿاعاث واجهؼاماث. 1967

ؾعى ماؾؿى زىعة الخٝغ للسغوج ًٖ 

اإلاإلىٝ في ال٨خابت ألاصبُت ٖلى ازخالٝ 

، وجم٨ىى 
 
 وه٣ضا

 
 وهثرا

 
ا مجاالتها ٢هت وقٗغا

مً بخضار حُٛحر في الىمِ الؿاثض لل٨خابت 

 آهظا٥. 

 اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت

الخد٤ الجغاصي باإلا٣اومت الٟلؿُُيُت، 

 في اإلااؾؿاث الٟلؿُُيُت 
 
مل الخ٣ا ٖو

 الهم ال٣ىمي الٗغبي 
 
لؿىىاث ٖضًضة، خامال

خه، وبٗض اهدؿابه بلى الخؼب  م ٌؿاٍع ٚع

 بلى مىؾ٨ى 
 
الكُىعي الؿىعي ؾاٞغ الخ٣ا

اؾت ؤلازغاج الؿِىماجي، بال ؤن زالٞه م٘ لضع 

زالض ب٨ضاف ؤصي بلى ٞهله مً اإلاٗهض بُلب 

مً ألازحر بال ؤهه جاب٘ صعاؾت ألاصب في مٗهض 

 .
 
 آزغ، وها٫ صعحت الض٦خىعاه الخ٣ا

 في الجامٗاث الُمىُت، 
 
ٖمل الجغاصي مضعؾا

لت، زم ٖاص بلى صمك٤  اف هىا٥ ٞترة ٍَى ٖو

 في اإلا٨خب ال
 
خىُٟظي الجداص وناع ًٖىا

ال٨خاب الٗغب بضمك٤، ل٨ىه ٢ضم اؾخ٣الخه 

 ٖلى ال٣ٗلُت الؿاثضة في 
 
 اخخجاحا

 
الخ٣ا

 . 2012الاجداص في ٖام 

زً٘ الجغاصي لٗملُت حغاخُت الؾدئها٫ 

اوي مىظ ؤقهغ، وما ٧اص ؤن ًخمازل  وعم ؾَغ

 لُٟاع١ الخُاة 
 
للكٟاء ختى اهخ٨ـ مجضصا

. 67ًٖ ٖمغ هاهؼ 
 
 ٖاما

صي والخؼن ٌؿ٨ىه ٖلى مضًيخه عخل الجغا

خه التي ؤخغ٢تها وصمغتها  اإلاضمغة، و٢ٍغ

الىخاج الظي جغ٦ه ألاصًب الغاخل بال اإلاُلِكُاج

عخل الكاٖغ الؿىعي ص. ببغاهُم الجغاصي 

٨ت  في الٗانمت الؿىعٍت صمك٤ بزغ ٖو

صخُت ؤإلاذ به بٗض ؤن زً٘ لٗملُت 

 حغاخُت ٢بل ؤقهغ. 

ت بىضعزان  ُولض الكاٖغ الغاخل في ٢ٍغ

ا ٠ الغ٢ت الكمالي ٖام الى ٢ٗت في ٍع

، زؿغ الٟتى ببغاهُم الجغاصي 1951

، ٞخٗٝغ في بضاًت 
 
خل ُمب٨غا

ُ
ق٣ُ٣ه الظي ٢

اصع  بلى مضًىت  خُاجه ٖلى ال٣ٟض وآالمه، ٚو

الغ٢ت خُث اؾخ٣غ هىا٥، في الى٢ذ الظي 

 
 
 ؤصبُا

 
٧اهذ ُٞه اإلاضًىت حكهض خغا٧ا

ت   ؤؾـ  لىي٘ الغ٢ت ٖلى الساَع
 
وز٣اُٞا

.الش٣ا
 
 ُٞت الؿىعٍت والٗغبُت الخ٣ا

 زىعة الخٝغ

وكإ ببغاهُم الجغاصي في الحي اإلاخازم 

ت  ٗٝغ باؾم ٢ٍغ ٌُ إلاضًىت الغ٢ت، والظي 

اإلاكلب، ؤو حي اإلاإمىن خؿب الدؿمُت 

، ٧اهذ اإلاكلب هىاة 
 
الغؾمُت الخ٣ا

الخغا٥ الؿُاس ي والش٣افي الكٗغي بك٩ل 

ىص  زام، وقهضث الغ٢ت في جل٪ الٟترة ٞو

ض مً الكباب مً مداٞٓاث ؤزغي الٗضً

 طاث قإن في الش٣اٞت 
 
والتي ناعث الخ٣ا

 وألاصب.

ت مً  حٗٝغ ببغاهُم الجغاصي بلى مجمٖى

الكباب مً مجاًلُه، ومنهم ال٣ام 

الغاخل زلُل حاؾم الخمُضي وألاصًب 

الض٦خىع الغاخل ٖبضهللا ؤبى ه٠ُ، 

اجي ببغاهُم السلُل، وألاصًب هبُل  والغو

٤ُ زيؿت،  وؤؾؿىا  ؾلُمان وألاصًب ٞو

ذ باؾم )زىعة  ٞغ ُٖ  حماٖت ؤصبُت 
 
مٗا

 الخٝغ

ُىاه  اإلاُلِكُاث ، عخل ٖو
 
٨ُا اإلاضٖىمت ؤمٍغ

ً الظي لىزخه ٢ظاث٠  جغ٢ب الٟغاث الخٍؼ

وخمم اإلاىث، وألاقالء التي ُعمُذ ُٞه َُلت 

 الؿىىاث ألازحرة. 

 لجغاصيبنضاعاث ا

اإلاالٟاث نضع للكاٖغ الغاخل الٗضًض مً 

 والترحماث والضعاؾاث، ومنها:

اإلابٗثرة، قٗغ،  يـ ؤحؼاء ببغاهُم الجغاص 1

1981. 

 .1982عحل ٌؿخدم بامغؤة، قٗغ،   - 2

 .1984الضم لِـ ؤخمغ، ٢هو،  - 3

 .1985قهىة الًض، قٗغ،  - 4

مى٦ب مً عطاط اإلاىصة والكبهاث، قٗغ،  - 5

1986. 

٢هاثض، مسخاعاث مً الكٗغ قٗغاء و  - 6 

 .1986، جغحمت، يالؿىُٞت

 .1988ؤوحإ عؾى٫ خمؼاجىٝ، جغحمت،  - 7

، يصعاؾاث في ؤصب ٖبض الؿالم العجُل - 8

غ وج٣ضًم وإقغاٝ،   .1988جدٍغ

غ وج٣ضًم وإقغاٝ،   .1988جدٍغ

الخضازت اإلاخىاػهت صعاؾاث في ؤصب ٖبض  - 9

غ ؼ اإلا٣الر، جدٍغ  وج٣ضًم وإقغاٝ، الٍٗؼ

1995. 

مؿامحر في زكب الخىابِذ، صعاؾاث  - 10 

غ وج٣ضًم  ا جامغ، جدٍغ في ببضإ ػ٦ٍغ

 .1995وإقغاٝ، 

ً الغوس ي والٛغبي  - 11 ألاق٩ا٫ في الكٍٗغ

( عؾالت ص٦خىعاه بالغوؾُت 1960-1980) 

1993. 

ل الخىاؽ، قٗغ،  - 12  .1995ٍٖى

صاع  صٕ اإلاىحى ًضٞىىن مىجاهم، ٦خابت،  -13

 .2000اإلاضي 

الظثاب في باصًت الىٗاؽ، قٗغ،  - 14

 .2000اجداص ال٨خاب الٗغب، 

 مدمىص صعوَل ًنهٌ. – 15

 خض٣ًت ألاه٣اى. – 16

 ٢لم عنام 
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السّشد ٍَعُزٍتَةُ  الخيال غَاية   ي ظِلِّ الشِّيح ف  
   غٌَة   فضة 

خؿب ٧اجبها ، ٧اعلىؽ ػاٞىن؛ الش يء 

إزحر في ال٣اعت ؤ٦ثر مً ال٨خاب 
ّ
٢اصع ٖلى الخ

ه ل٩ّل 
ّ
 ؤه

ّ
. بال

 
ا
ّ
ُـّ ٢لبه خ٣ ي ًم

ّ
ألاو٫ الظ

اًخه ) ّْل  ٢اٖضة قىاط، وج٩اص ج٨ىن عو

  2001الّغٍذ (، الهاصعة ٖام ) 
 
( ، ملخمت

 ال٣ضماء، مابحن 
َ
اثحن

ّ
ججم٘ بمهاعة الخ٩

م٤ الخإزحر في هٟـ ال٣اعت، وبحن ال٣ىة ٖو

الضعاما والغوماوؿُت اإلاضٚىمت بٛغابٍت 

ٞاث٣ت بالّغٚبت الجامدت لل٣خل وؤلاحغام، 

ب خُىاث شسىنها،  ّٗ في ٢هت جدك

ض ؤخضاثها يمً خب٨ٍت مُلىصعامُت، 
ّ
وجخ٣ٗ

 ما جتر٥ مشُالتها في ٖالم ألاصب سٛغة، 
 
٦شحرا

ت  ُّ  ؤّجها زغحذ ٖلى ٨ٖـ الّؿاثض، ه٣
ّ

بال

٤ٍ مً الُٗاع 
َ
غة ٦ُل

ّ
ت، ماز ُّ ٣ ٦ملخمٍت بٍٚغ

٣ُل.
ّ
 الش

لى مضي ) اجّي  ( نٟدت، ًإح500ٖو ي الغو

( ٪
ّ
( بإؾلىٍب 1964ػاٞىن ـ ؤلاؾباوّي املخى

 ٤
ّ
ضٞ٘ ال٣اعت لدؿل ًدبـ ألاهٟاؽ، ٍو

ؾاللم ألاخضار، والٛغ١ بحن ْال٫ 

 ال٩لماث ومخٗت الخٟانُل.

ًخىّعٍ ال٣اعت، بحن ص٢اث٤ الصسهُاث 

اًت التي  جهلر ٧ل واخضة منها ؤن ج٨ىن عو

 ٍ
ـّ بدّضِ طاتها، لُخّٗم٤َ ب٣لٍم ًخمخ٘ ِبِد

باعاٍث ممجىحٍت بالسُا٫  بىلِس ّي، ٖو

الجامذ والٗم٤، والجىىن في بٌٗ 

 ألاخُان.

اًت :  ًٖ الغو

 ال٨خُب ؤعواٌح "
ٌ
سغج شسىنها ، جمسخىعة

، ٧لما ؤٖاص ٖلى ق٩ل ؤَُاٝ للخُاة

 .ؤخضهم ٞخدها مً حضًض "

 ال٩اجب  وبحن
ُّ
ِتها، ًدِ

ّ
قىإع بغقلىهت وؤػ٢

لىٍب خالٍم مملىٍء ، بإؾبغخا٫ زُاله

، ولهٟت ٦كٟه بٗض ؤن بلظاطة الٛمىى

٣ً٘ ٦خاٌب هاصع بحن ًضّي الُٟل " صاهُا٫ " 

اعٍة زاٍَٟت ٣ًىم بها م٘ والضه بلى  ؤزىاء ٍػ

ت في بغق لىهت ؛ بلى ؤخض ؤهّم ألام٨ىت الّؿغٍّ

ت ُّ ، تبضؤ ال٣هّ ، لخم٣برة ال٨خب اإلايؿ

وجبضؤ مٗها بغاٖت ال٩اجب في صمج خ٩اًخحن 

 بحن ؾُىع 
ٌ
بخضاهما مً اإلااض ي؛ ٚاع٢ت

ا٢ال٨خاب ٘ الٟتى الهٛحر ، ومابحن و

 . "صاهُا٫ " وخُاجه

وكهض بٗض جل٪ الخاصزت ٠ُ٦ ٣ًىم 

( بيسخ ألاخضار وله٣ها بحن )ػاٞىن 

 ؛ض ي والخايغ، ل٨ُىن ٧اجب ال٨خاباإلاا

 صاهُا٫ الشمُىت، وناخُب ؾ
ُ
ُىعه ل٣ُت

اًت وهجمها زىلُان ٧اعا٦" ـ" بُل الغو

، طاجه صاهُا٫، بغوٍح واخضة ، هى آلاٞل

 ٨ًوؤحؿاٍص مسخلٟت في ٖاإلاحن مسخلٟحن ل

ٍٝ مدكابهت.  بٓغو

ال٣هو ٦ما ًدكاب٪ صٌٚل جدكاب٪ 

خ٩اًاث الخّب التي  ، وجيؿلُّ ؤماػووي  

ٌٕ . ؤٞغاٌح  حؿخد٤ السلىص. جسغج آهاثٌ وصمى

اء ؤنض٢اء وؤخؼان. زُاهت، جطخُت ، ٞو

 عجاثبُ
 
ًٟي ٢ضعة ًُ ت ٖلى الُٟىلت بخماًؼ 

بت خاع٢ت  مؼج الخ٣ض باإلااض ي اللٗحن  م٘ ٚع

 لالهخ٣ام وب٣لٍب باعص .

 
َ
 .سجىن ؤؾىؤ مً ال٩لماث " " زّمت

اًت بٗض هظه الٗباعة البلُٛتجُّل  ، الغو

ُلُّ 
ُ
و٦ما ًدّب م٣ِضمها ؤن ًهٟها ٦ما ج

, )بغوٚل(لىخاث الٟىان الهىلىضّي 

 ٧إٚهان ٚ
 
ابٍت ال جهل الكمـ مكدب٨ت

اًت ؤنبلى ٖم٤ ؤعيها، لظا   ال بّض ل٣اعت الغو

ضًٍل لئلياءة ًدمل مّٗضاجه بلى حاهب ٢ى

هان اإلادكاب٨ت م٘  ومىجٍل لخٟاصي ألٚا

، وؤن الىنمت ال٣اعت ؤن لها ؤحؼاء ؤزغي 

ذبٚىاإلاه ( ت باإلاخٗت جدؿلؿل بٗض )ْل الٍغ

ابٗت، ٣ٞض ٢ام بلى ؤحؼاء زاهُت وزالشت  وع

اه )عباُٖت م٣برة ػاٞىن ( بةوكاء ما ؾم)

ٞإنضع ُٞما بٗض ْل  ،(ال٨خب اإلايؿُت

ذ ؤحؼاء  مسخلٟت ٞجاءث لٗبت اإلاال٥  الٍغ

مخاهت (، و 2011، سجحن الؿماء ) (2008)

ت بٗض ألاحؼاء ألاعبٗ ، لخسغج(2016ألاعواح )

ذ ( ب٣هو مسخلٟت ومؿخ٣لت ًٖ )ْل الٍغ

دكابهت في البىاء و بٌٗ بًٗها بال ؤجها م

 .الصسهُاث

اًت ججٗل  اؾدؿالٌم جام ما بحن الؿُىع . عو

 بلى ًٞاءاتها اإلا٩اهُت 
 
ٓا

ّ
 مخ٣ُ

 
ال٣اعت مخىبها

التي وز٣ذ طا٦غة ٧ل قبر مً مضًىت بغقلىهت 

  ؤلاؾباهُت.

 ام في، واوٛماؽ جصهكت خ٣ُ٣ُت حٛمغها

بت في ٞغػ شسىنها ومظا٢اتها  .الٚغ

اًت أل غحمذ الغو
ُ
ً لٛتج ، وبُ٘ ٦ثر مً ٖكٍغ

، ألامغ الظي ؤ٦ؿبها ل٣ب اليسخمنها مالًحن 

ما٫ ال٨الؾ٨ُُت اإلاٗانغة، لخهبذ ؤ هم ألٖا

(، عباُٖت )م٣برة ال٨خب اإلايؿُت ُٞما بٗض

ٖما٫ ألاصبُت في ال٣غن مً ؤًٞل ألا 

ً  .الٗكٍغ

 

 

 اثُت ؾىعٍت  عو

 ألًت مًاٖٟاث ٢ض 
 
ٍت و٢اثٍُت جدّؿبا حٖغ

اًت حؿّببها اإلاىُٟٗا ث الضعامُت لهظه الغو

اث مً ، ؤي٠ُ بليها حالؿاخغة ٖغ

ل٤ بحن ٦سجحن و و ألا 
َّ
 مً الهىاء الُ

 
٢لُال

 الهٟدت والّهٟدت .

. مهغحاهاث ٦غهٟاالث مً السخغ والسُا٫

ت ج دخٟي بالٛمىى آلاؾغ والجٖز

٠ لصسهُاث الغوماوؿُت
ّ
 ًخ٨ك

ٌ
ش . جاٍع

٘ قىاهض ٢بىع ميؿُت، ٖٟا ٖلي ها الؼمً. ٞع

ت ٞاؾضون  . و٦خب ميؿُت. ٖىانغ قَغ

ت . ازخُاٝ مداوالث ههب و هٟىؽ قب٣

( ) ػاٞىن ٣ت طل٪ ًىههغ في بىجوتهضًض . ٧ل 

ت ، ٦ما لى ٧اهذ ال٣هو بم٣اصًغ مدؿاٍو

ُت مهممٍت ٖلى  ؾىاثل مؿ٨ىبت في ؤٖو

٣ت ألاواوي اإلاؿخُغ٢ت .  ٍَغ

 :ًٖ اإلاترحم

ًٖ ال٣اعت ؤؾلىب اإلاترحم  ما ال ًسٟى

، الؿىعّي ) ت ٖبض املجُضالبإع ـ  مٗاٍو

ي الخىن٠ُ حهىصه الالمخىاهُت فو  (,1985

اعت الٗغبي الؿالؾت التي ججٗل ال٣و 

بت ًخماهى م٘ الٗباعاث والجمل لهث بٚغ ، ٍو

ؿخىع بحن مًامحر ٚاع٢ت في ٦ك٠ اإلا

بلى ؤم٨ىت لم ًخى٢٘ ؤن ، جيخهي بِه البٗض

 .ًهل بليها

 :٧لمت ؤزحرة

٨ًدك٠  الجمُل في الخ٩اًاث الجمُلت ؤن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لضي ؤخضها ما ٣ًّضمه لآلزغ، و ال بّض ؤن في 

 الخُاة زُاعاث ؤزغي."

 هظا السغاء املخُِ 
ّ
" وٗم، بالخإ٦ُض! ال بّض ؤن

مً ؤ٦ىن أل٠٢ ث الغاجٗت. و بالسُاعا بىا مليءٌ 

" اؾخمغ في في وحه ألاخالم ال٨بحرة السغاثُت؟

.الخضًث م٘ هٟؿه و 
 
 مٗها اٞترايُا

غ صٖابت ؤمحر٦ُت ٧ان ٢ض ٢غؤها في م٩ان، 
ّ
جظ٦

 ؤن جىدكل اإلاغؤة 
َ
مٟاصها بما مٗىاه: ًم٨ى٪

مها 
ّ
ٍ٘ للخماؾُذ، ًم٨ىَ٪ ؤن حٗل مً مؿدى٣

غي ال٣غاءة و ال٨خابت، عّبما حٗالجها م
ّ
ً الؿ٨

 ؤن جإحي 
 
ان. ل٨ً ؾُدضر خخما ؤو ختى الؿَغ

 
ُ
لخٓت و ج٣ى٫ ل٪: )) لى لم ؤ٦ً مٗ٪ ل٨ىذ

ل ػوحت حجرا٫ٍ مغمى١، و ال بّض  ًٍ ٍَى مىظ ػم

 له ختى آلان زالزت 
 
ؤوي ؾإ٦ىن ٢ض ؤهجبذ

 .ؤَٟا٫ عاجٗحن((

غ هظه الضٖابت، 
ّ
اٖخاص ؤن ًطخ٪ ٧لما جظ٦

 هظه اإلا
 
 جماما

 
ه ؤخّؿها ماإلات

ّ
 غة.ل٨ى

ـّ بخٍٗب قضًض ونضإ مؼعج ، ؤٚمٌ ؤخ

بضؤ ًٟغ٦هما بإنابٗه. عّبما ٟٚا ُٖيُه و 

لبًٗت ص٢اث٤ ال ؤ٦ثر، ٢بل ؤن ًٟخذ ُٖيُه 

ُٞما ٌكبه اللهٟت اإلامؼوحت بالظٖغ. ٧ان 

ه قّم عاثدتها.
ّ
 ؤه

ّ
 واز٣ا

هل ٣ٌٗل ؤن ج٨ىن ٢ض حاءث؟؟ لِؿذ هىا ـ 

 
 
 .بالخإ٦ُض. هَٓغ بلى الهاج٠، ال ش يء مجّضصا

ًبضو ؤن صماٚه اللٗحن اإلاهىوؽ بها خّغى 

طا٦غة الكّم لضًه لحرؾل ط٦غي عاثدتها بلى 

 
 
ؤهٟه. باليؿبت له لُاإلاا ٧اهذ عاثدتها لٗىت

 بخل٪ الغاثدت، ٢اثمت بظاتها
 
. ٧ان مىلٗا

اث ٧ان ًدكّمم حؿضها و  ًٍ ٖلى اإلامىٖى ٦مضم

غ، و  بال٩امل ٨ٍخٟي بكّم بن ٧اها في الؿٍغ

 ع٢بتها بن ٧اها ف
 
ي الساعج. الخضًث هىا َبٗا

ًٖ عاثدتها السام، جل٪ اإلاىبٗشت مً مؿام 

حلضها، مً البكغة البًُاء قضًضة 

ع مٗها 
ّ
الىٗىمت، اإلالؿاء لضعحت ًخٗظ

.
 
ها جدخىي ٖلى مؿام ؤنال  الخهض٤ً ؤجّ

.. السُُئت هي ؤن "-
 
 ؤبضا

 
ال جًعي ُٖغا

٧اهذ جىدص ي خحن ي ش يء."جسخلِ عاثدخ٪ بإ

بّجها الّغاثدت ال٨ُٟلت ٨ًمل : " ٧ان ٣ًى٫ طل٪.

 بةزغاج اإلااعص مً ٢م٣مه." هىا ٧اهذ حؿدؿلم

، و 
 
حٛمٌ ُٖىيها و  حؿخل٣ي ٖلى الُٛم،جماما

 ل٣ُى٫:لتري هٟؿها ألامحرة التي ْهغ لها اإلااعص 

ي "قّبُِ٪ لّبُِ٪..
ّ
في الى٢ذ الظي  ".اَلبي وجمج

٨ًىن ماعصه ٢ض زغج بالٟٗل مً ٢م٣مه 

 ٣ُام به.ل٣ُىم بما ٖلُه ال

ض ؤن الىىم "ماطا آلان؟." ؾإ٫ هٟؿه و -
ّ
٢ض جإ٦

 مً ُٖيُه 
 
ى مً هظه اللُلت. َاع جماما

ّ
إلاا جب٣

ها في هظه اللخٓت بالظاث 
ّ
زُغ بباله ؤج

 في هىم ٖم٤ُ بضون ٦ىابِـ ؤو 
ٌ
مؿخٛغ٢ت

ختى ؤخالم ؾُٗضة. قَٗغ بالخمّؼ١ مً ٦ىجها 

 هظه لِؿذ خّض، و ال مبالُت بلى هظا ال
ّ
ؤن

ؾىي البضاًت. المباالتها ؾخترا٦م لخهبذ 

 م
ّ

ت بال ٨خه الٟاٚع ً همِ خُاة، و وخضجه و ؤٍع

 بلى 
 
 حّضا

 
با حؿضه ال٣بُذ ؾُضٞٗان به ٢ٍغ

ض. لم ًخدّمل مجّغص الخ٨ٟحر 
ّ
الجىىن اإلاا٦

باألمغ ٖلى هظا الىدى. ؤمؿ٪ الهاج٠ و َلب 

ع٢مها، عماه باججاه الخاثِ ب٣ىة ٢بل ؤن ًخم 

٘ التي جبٗثرث في الاجها٫. ججاهل ال٣ُ

ت و  طهب باججاه البّراص، ٞخذ ؤعحاء الٛٞغ

ت ٦بحرة.ػحاحت ؤزغي و ؤزظ ح  ٖغ

 الخُاة في ٖال٢ٍت ٢ضًمت. طل٪ مم٨ً، -
ْ
"ِابٗث

"
 
ه ؾ٨ُىن بلهاء  ممخاػا

ّ
 ال٨ٟغة . ٦ما ؤه

ْ
إلاٗذ

 في عؤؽ آًيكخاًً 
ْ
 ٦ما إلاٗذ

 
في عؤؾه،  جماما

ت. ُّ  ٨ٞغة اليؿب

بضؤ باؾخٗغاى الاخخماالث في طهىه، ل٨ً 

الاؾدبٗاص ٧ان ًدضر في لخٓت صون ؾبب 

 ًخس
ْ
همدّضص، ٣ِٞ لم ٌؿخُ٘ ؤن

ّ
ل ؤه ُّ 

ًّ مّغة ؤزغي، و  خحن بضؤ ًخدّضر م٘ بخضاه

غ هاًا.. زُاع ممخاػ! لِـ 
ّ
ٌكٗغ بالُإؽ جظ٦

ت الُى٫. و  لؿبب ؾىي ؤّجها لُاإلاا ٧ان ٞاٖع

ت صم : )) ؤها 
ّ
ه زٟ

ّ
ًّ ؤه ٣ًى٫ ٖلى ؾبُل ما ًٓ

لت ٧ل مهاثبها مهما ٧اهذ((  .ؤٟٚغ للٍُى

ت ٦بحرة ؤزغي، و ٢ام لُجم٘  ؤههى البحرة بجٖغ

لهاج٠ اإلاخىازغة. ؾُدّضثها آلان ٢ُ٘ ا

بالظاث، ٞمً ًضعي؟ عّبما جيخهي هظه اللُلت 

٣ت ممخاػة.   بٍُغ

بها 
ّ
ها، ع٦

ّ
ل وحض ال٣ُ٘ ٧ل بٗض ٖظاب ٍَى

اقخٛل الهاج٠ في جهاًت ألامغ. و  بهٗىبت،

َلَب الغ٢م و مّغة ؤزغي ٢ُ٘ الاجها٫ ٢بل 

 ؤن ًخم. 

ؾإ٫ هٟؿه " ماطا جٟٗل بد٤ الجخُم؟؟ "-

ت ؾخجٗل٪ "- بضهكت. ٨ٞغج٪ الٗب٣ٍغ

ت، 
ّ
٤ الظي خاو٫ ؤن ًخٗل٤ ب٣ك مً و الٍٛغ

 ٤
ّ
بحن ٧ل ال٣ّل في الٗالم، لم ًدلى له الخٗل

ت التي ٢همذ ْهغ البٗحر.. 
ّ
ؾىي بال٣ك

ت". ُّ  ل٪ ؤ٩ٞاع٥ ألاإلاٗ
 
 هىِئا

َ٘  .ال بّض مً الخ٨ٟحر زاعج الهىضو١""- جاب

 
 
غا

ّ
ضة، مخظ٦

ّ
البدث ًٖ خّلٍ لهظه اللٗىت اإلاٗى

 في هظا الىٕى مً الخ٨ٟحر. ٢بل ٦م 
 
ا ٧ان باٖع
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 ؾلم-
ْ
 بلّي؟"، ؾإلذ

ُ
ى بهىث "ؾدكخا١

 متهّضج.

 اللام-
 
"، ؤحاب آصم مهُىٗا

 
 "لِـ مهّما

الخماؾ٪، صون ؤن ًخم٨ً مً الىٓغ في و 

 ُٖىيها.

 في ٧ل زاهُت."-
َ
 بلُ٪

ُ
 " ؾإقخا١

هّم ."، عّص بىٟـ الىبرة و هظا قإهِ٪ "-

ـَ بةم٩اهه الب٣اء   لِ
ْ
باإلاٛاصعة. قَٗغ ؤن

لض٣ُ٢ٍت ؤزغي. ٚاصَع ه٨ظا صون ؤن ًىٓغ 

دّؿـ وحهها ٦ما اٖخاَص ؤن بليها، صون ؤن ًخ

ًٟٗل، صون ٢بلٍت ؤزحرة.. لُاإلاا ٧اهذ 

 اإلاُلىصعاما حؿّبُب له الٛشُان.

ض هاجٟه 
ّ
٤ ج٣ٟ مّغة لحري بن ٧اهذ  37في الٍُغ

 
ْ
 ما، ؤو ٞٗلذ

 
 عؾالت

ْ
، ؤو ؤعؾلذ

ْ
هلذ

ّ
٢ض اج

ؤي هغاٍء ًم٨ً ٞٗله بهظا الص يء اللٗحن. 

.
 
 قِئا

ْ
 ل٨ّنها لم ج٨ً ٢ض ٞٗلذ

 هٟؿه و ؤُٖى " ؤّحها ا -
َ
إلاهىوؽ الباجـ." ٢ّغٕ

ه لً ًىٓغ للهاج٠ مّغة ؤزغي ٢بل 
ّ
 ؤه

 
ضا ٖو

 ص٢اث٤. 10مغوع 

٣ت ًمط ي بها الى٢ غ بٍُغ
ّ
ذ إللهاء هٟؿه ٨ٞ

ب٨ىجها هجغجُه لخّىها، ًٖ الخ٨ٟحر ٞيها و 

السُاعاث ال جخّٗضي الظهاب لل٣اِء بٌٗ 

ألانض٢اء، ؤو حٗاَي ال٨دى٫، ؤو عّبما 

ٗت مٟٗم اة مً ألاخاؾِـ ًاحٗت ؾَغ

ا٢ب ) هىا٥ بًٗت ؤع٢ام في هاجٟه و  الٗى

جسضم هظا الاخخما٫ (. لم ٌعجبه ش يٌء مً 

ه ٧ان مً ألاًٞل 
ّ
طل٪، زَُغ بباله ٣ِٞ ؤه

ه 
ّ
 ؤو ما قابه. لى ؤه

 
ا  ٖب٣غٍّ

 
له ؤن ٨ًىن ٖاإلاا

هظه اللخٓت بالظاث بلى  ٦ظل٪ لٗاص في

غ ازتٕر حهاػ مسخبره و 
ّ
 ًجٗلها ج٨ٟ

 
 عاجٗا

 
ا

 غ و ٧البك
ّ
م مشلهم و جخ٩
ّ
 ل

 
جهبذ َبُُٗت

بالٗمىم، و بن عجَؼ ًٖ طل٪ ؾ٣ُىم الجهاػ 

بخٟجحر عؤؾها الًٟٗ بلخٓت واخضة، ٧ّل طل٪ 

ض الخىّعٍ   ٞهى ال ًٍغ
 
بالخد٨م ًٖ بٗض َبٗا

ت مكا٧ل. ًّ  في ؤ

هٓغ بلى هاجٟه.. ال ش يء. ٧اهذ ٢ض مّغث زالر 

 ص٢اث٤.

٫َ بُبُٗت الخا٫ ٢اصجه ٢ضماه بلى اإلاجز٫، جىاو 

 مً البحرة  -مً البّراص 
ّ

ػحاحت   -الٟاٙع بال

ىن. ولم و  ٨ت ؤمام الخلٍٟؼ تهال٪ ٖلى ألاٍع

 ٌؿخُ٘ مى٘ هٟؿه مً الخ٨ٟحر ٞيها:

ًجضُع بها ؤن ج٨ىن بلى حاهبي آلان.. الخم٣اء "-

ُض اإلاٛاصعة، ٞهي . "اللُٗىت!!". خّضر هٟؿه جٍغ

 مٗ٪َ في الالش يء.. لم ًب٤َ 
ٌ
ها ٖال٣ت حكُٗغ ؤجّ

ها و
ّ
 هي  لٍت مىهفي ٟٚؤن ًىدبه ؤج

ْ
ؤنبدذ

هى ٢ٟله ومٟخاخه، و ُٚائه و الهىضو١ و 

 في الضازل.
 
 ٖال٤ٌ جماما

ًُ في اإلاك٩لت هٟؿها..-  ٨ًم
 
 "الخل بطا

 ".)السغوج منها هي ال٩لمت اإلاٟخاح(

اعجاح للبؿاَت التي ًم٨ً بها الخٗبحر ًٖ 

 ما 
ّ
خه الخامت ؤن  ججاهل مٗٞغ

 
ألامغ، مداوال

يه ؤٖغاا ججاوػ الخب و لضًه ججاهه

صزل مىظ ػمً بُٗض في ه٤ٟ و  اإلاٗغوٞت،

 الهىؽ بجضاعة.

َ٘ شجاٖخه الساثغة، ٢ّغع اٖخماص و  اؾخجم

٣ت..  غ.. هظا ما ؤعاصجه هي في -هظه الٍُغ
ّ
" جظ٦

 مً الخ٣ض ٖلى ٖؼمه 
 
 إلاؿت

َ
ألاؾاؽ". ؤياٝ

َغ 
ّ
الجضًض. ولخ٨خمَل الهىعة في عؤؾه، ط٦

 بم٣ىلت هجري الشامً الكهحرة هٟؿه ؤزحر 
 
ا

ؼو ؤوعوبا هى ٖو   أٚل
ُ
لى ٞغاف اإلاىث: )٦ىذ

 ٧لها.. ل٨ً ٧ان هىا٥ وؿاٌء في خُاحي.(.

-،
 
 بلى الجخُم حمُٗا

َ
هي بالُب٘ و  " ٞلُظهبن

ً مً ٚؼو 
ّ
ٖلى عؤؽ ال٣اثمت.. عّبما لً ؤجم٨

ُض ؤن ٨ًىن ش يٌء  ؤوعوبا، ل٨ً بالخإ٦ُض  ال ؤٍع

مً هظا ال٣بُل آزغ ؤ٢ىالي و ؤها ٖلى ٞغاف 

 اإلاىث".

 الهمم ًجٗل الى٢ذ لم ٨ًً ٌٗ
َ
ٝغ ؤن شخظ

 ؤن يىء النهاع ًمؤل 
َ
ت، ٣ٞض الخٔ ًمّغ بؿٖغ

غ ماطا و  اإلا٩ان، ؤخبَّ طل٪.
ّ
ٖىضما بضؤ ٨ًٟ

ؾُٟٗل في ؤّو٫ ًىم مً خُاجه الجضًضة.. 

ت زاٞخت ٢هحرة. 
ّ
 الهاج٠ عه

ّ
 عن

 
ٖىضها جماما

ت هاج٠ ؤن 
ّ
ٌب ما ًم٨ً لهىث جاٞه ٦غه ٍٚغ

ه في ْغوٝ مىاؾب
ّ
ت ٢اصٌع ٖلى ًٟٗل! ًبضو ؤه

اخت ب ت. ٢ٟؼ غئوؽ ٦بحرة و ؤلَا ٢غاعاث مهحًر

ه ال٩لب في  ّ
 ًٖ الهاج٠ ٦مً ًٖ

 
آصم بدشا

 ل٩ّل ؤهىإ آلالهت مازّغج
 
ه، مخًّغٖا

 وال٣ّضٌؿحن و 
َ
ألاولُاء و الكُاَحن ؤن ج٨ىن

هلت.. لم جظهب نلىاجه 
ّ
ؾلمى هي اإلاخ

ؾإ٦ىن في . ٧اهذ الغؾالت منها : "ؾضي  

ت.. ال جخإزغ، اإلا٣هى زال٫ هه٠ ؾاٖ

 اقخ٣خل٪."

- 
 
 باثضة

 
" لً ج٨ىن النهاًاث الؿُٗضة مىيت

.. جدُا هىلُىوص!!  
 
 ؤبضا

ٞلخيخْٓغ الخُاة الجضًضة لى٢ٍذ آزغ." ٢ا٫ 

 هىؾه لُىم 
 
.. مٗخى٣ا

 
آصم بؿٗاصة.. ماّحال

 آزغ.   
 

 ٢ام ؾىعي 

 ليلة في سأس ههٍَس 

 صياد  حسَى 
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 حكاية هفَّتة

 في م٩اهِه، 
ٌ
، و٦الها زابذ

ٌ
 ؾىىاث

ْ
مّغث

 مىبرِه، ال ًتزخؼُح، هخٗاع٥ُ 
َ
، مخمترٌؽ زل٠

ى، وال 
 
، مٗج

 
ش يَء آزَغ، ال َٞٗل، ال  ٧لمت

 .. ٞٗل.

 ال٣مُغ اإلا٨خمُل ًدكّهى 
َ
٢ا٫َ: "وماػا٫َ طا٥

َل 
ّ
ِت الٗخمِت لحرج ، ًخمضُص ٖلى قٞغ

 
 خّغا

 
حؿضا

ىاًِت"
َ
 الٛ

َ
  ...إلاؿامِه وكُض

جي ٢مٌغ ٖاَُل الّغوِح،  : "لِـ ٌؿتهٍى
ُ
٢لذ

 
 
 ألاهامِل، ًىتهُ٪ ؤحؿاَص الٛىاًِت عجؼا

ُ
ٖابث

".... و 
 
 نمخا

 ..٢ا٫َ: "هُدكه"

: "هُٛل".. 
ُ
 ٢لذ

  ...٢ا٫: "هى الجؿُض"

: "بل هى ال٣ُٗل"..
ُ
 ٢لذ

 "   ...٢ا٫: "في البضِء ٧ان الخبُّ

...."
ُ
ت : "في البضِء ٧اهِذ اإلاٗٞغ

ُ
 ٢لذ

 ًٞاَءها" 
ُ
ت ًِ الكٗغٍّ  ...٢ا٫َ: "ٞلخ٨

ىا".... 
َ
 خهي

ُ
ت ُّ ًِ الكٖغ : "ٞلخ٨

ُ
 ٢لذ

٤ُ الس  ُّ ، ٞماطا ل٤ِ ؤها٢ا٫َ: "ي
ُ
، ٢ض مللذ

 ...بُٗض؟"

، ٞال ٢بُل، وال 
ُ
َ٪ ؤها، و٢ض مللذ

ُ
: "ومشل

ُ
٢لذ

 بُٗض"...

 الىع١ِ الكغعّيِ ؤهِذ" 
ُ
  ...٢ا٫َ: "ؤَمت

: "وٗم، وؤصع٥ُ ؤهَ٪ ّٖغاُبهما، ومؿدبٌض 
ُ
٢لذ

 حكاُء، وؤها في 
َ
 و٢ذ

َ
ِت ؤهذ بهما؛ عبُّ الكٗغٍّ

 بال٣هاثِض، وفي 
ٌ
اة

ّ
 مىق

ٌ
ًٞاِء عيا٥َ خبِبت

بَل ؾغص
ُ
ـٌ بال قٟاٍه، جلى٥ُ ال٣ ابها ؤها مىم

غمى ٖلى 
ُ
ـَ لها، وج ، حٛخهُب ما لِ

 
ُٖكا

ِت ؤقالَء ٢هُضة. و٢لُم  ٗغٍّ
ّ
ِت الك ٢اٖع

 حكاُء، وؤها في خغمل٨َ٪ 
َ
 و٢ذ

َ
ِت ؤهذ ُّ ٖغ

ّ
الك

ها  ُٗ  جدب
ٌ
 ٖلى عجٍل، ؤل٠

ْ
ذ

ّ
ُ

ُ
 ز

ٌ
ُٟت ْو

ٌب،  ُّ ٌٕ ُمٛ ها، وؤها بُنهما مىيى
ُ
ًائها، جدغ٢

 خغاٌم، وع 
ٌ
اُء بغٍص ووؿٍل وكىة ٌٌ خغاٌم، ٖو ٞ

 ،ً م٣ّضٍؽ، بال مالمَذ مذجىٌب ًٖ الىاٍْغ

ـَ  اًا الٗخمِت زّمت ؤزغي، هي مً لِ وفي ػو

، وحهَي آلازُغ 
َ
ؤها، هي مً ال ًد٤ُّ لي ؤن ؤ٦ىن

ِٝ ؾُاصج٪َ  ، وؤها وهي في ٖغ
اإلاىتهُ٪ ب٪َ

 ؾىاء".... 

".... ٢لذ ٌٕ : "وال ل٣اَء ٢ا٫: "ٞهى وصا

 بٗضه"......

************* 

 ٖلى وع١ٍ،،، وؤها 
ْ
ذ

ّ
ُ

ُ
وع١ٌ، وع١ٌ، ؤؾماء ز

هُ 
َ
ِٕ الخمغِة، ؤػع٦ُل ٞغاق ُ٘ في ٢ا ؤ٢ب

 ٦ما قاَءوي ؤن 
ُ
ال٣ضس يَّ بٟؿاجُجي، ؤ٦ىن

 ٌُ  ًخلّىي، ًىٟ
 
، حؿضا

 
 ج٣ِىُو ُٖيُِه قب٣ا

ُل 
ّ
، جبل

 
،، ٚؼالت

 
 وبٛاء  خالال

 
 وكىة

َ
ألالىان

 بٓال٫ِ 
ُ
 السًغِة بماِء الخُاِء، جلىط

َ
قغق٠

ها 
ُّ
 ًلٟ

 
، ًيؿلُّ لهُبا

 
، وحال

 
الٗخمِت زجال

 ألاًِ٪، 
َ
ٞخجُٟل، ًىتهُ٪ السخَغ الٛافَي زل٠

 ٌُ  ؤ٢ب
ُ
 وحؿلُما.... و٦ىذ

 
 له عيا

ُ
ٞدؿخ٨حن

ي
ّ
 مج

َ
ذ

ّ
 ًخٟل

ْ
ٌِ الى٢ِذ، وؤزص ى ؤن ، ٖلى هب

 ؤعوٍجي 
ُ
. و٦ىذ

ُ
 في لُالُِه ألال٠ِ الخ٩اًت

َ
وجبهذ

ى بال لؿاٍن، بال ٧لماٍث،  ، مٗج 
 
، حؿضا هُ

َ
خ٩اًخ

 ؤجغّنُض اقتهاَءُه في 
ُ
 ٦ىذ

 
ا بال طاٍث، وحٖؼ

 بال 
ُ
كه٤َ ٦ىذ ؾ٠ِ٣ اإلا٩اِن، و٧ي ٌكه٤َ َو

ي 
ّ
ج ق٠ٍٛ، بال وكىٍة، بال ُٚاٍب ٖىهُ ٖو

 طا٥َ الٟدُل في ٟٚلٍت مً
َ
 ؤٞىُجي... و٧ان

جي  ٍُى جي ٍو
ُ
خ٩اًاحَي السغؾاِء ٨ًخُبجي، ًاّعز

 خضَّ اإلالِل، خضَّ النهاًِت..... وفي 
 
 نٟدت

 
نٟدت

ِٕ وخضي، حؿٌض  نباخاِث الّغماِص، ؤها في ال٣ا

ٍش، بال ٧لماٍث، بال خ٩اًٍت،  ي، بال جاٍع
ّ
ٖاٍع مج

 بال 
َ
 ؤحىٝ

 
جي في مغآِة الىخضِة، وؤعاوي بئرا

ُ
ؤعم٣

ُل ًٖ  لؿاٍن. ؤمضُّ ًضي في ٖم٤ِ 
ّ
حىفي، ؤٞد

ى بال  ِٝ هىا٥َ مٗج  ، ٞإها في الجى
ُ لؿاوي، وؤحٕؼ

ي، وال ش يَء بال ٖب٤ُ 
ّ
 مج

ٌ
 مٟٙغ

ُ
لؿاٍن،،، واإلا٩ان

ؿاجُجي،،  لؼُج ٞو
ّ
غقي الباعُص ال حؿضي ٖو

 ًٖ هٟس ي.. جغ٦ذ الُُىع آزاع 
ُ
خحن ٚبذ

 همكها ٌٛغ١ في الباب .

 ؤوي وخضي ..جغ٥ لي 
ُ
ىضما نض٢ذ ٖو

ا و٧إهه ًنهل الخضًض ؤخضهم مى٣اعه ٖ
 
ال٣

 ألحلي.

ا ٖلى 
 
ا ٞإحض الًىء الهش ًتراءي لي خلم 

ا باإلااء..
 
 ؤٖخاب لُلت ممُغة ٚاع٢

 زانغة الغن٠ُ مهجىعة..

ا الًغي ؤزغه  ؤجظو١ الهىاء و٧إن ٢لبي مغ٦ب 

ا..  ؤخض 

 ..ًظوُب ..

 ؤعججإ مىحي،والىع١ سجاٌص ؤػع١.

ى.
َ
 زم ؤحٗاف

ل .  ؤمٌل حاٝ ًُاعصوي بال َع

 ص ى بخؿاس ي،وؤخُا مً ق٤ِّ الجضاع.ًخٟ

ومً ع٢ٗت الٓالم.. ؤحؿل٤ُ حىاَح طا٥ 

.
 
 اإلاى٣اع ٞإهجى مهاصٞت

 ًُحر ؤَحر..

 حهبِ ؤهبِ..

 زلل ما بدضس ي.

 ؤع٦ٌ وؤلخ٤ بي ..

زبإث زىفي ُٞه ٦مال٥ٍ قاعص مً 

 سخابت!.

ٌُ الهىاء مجي ومىه، ٞيؿ٣ي الؼهاب٤  ًُٟ

 ٖلى خاٞت الىاصي.

حن ؾىصاء ٧ الؿمىض٫ ٖكغاث ألٖا

 جُاعصها.

 ؤهؼل٤ُ مً هٟس ي ٦بدِت هاي .

ٗجي .  ٌٛغ١ ٞحٞر

ٗه ٖلى ٠٦ الىجاة .  ؤٚغ١ ٞإٞع

٢هٍض هسضف البلىعاث الخاعؾت  بال

 للىجىم 

 ٞخمخو حٟاٝ ٖاَٟخىا .

ً له.  هب٩ي ٦ؿغٍب ياج٘  ًبدث ًٖ َو

ا ؤحُض الب٩اء؟ 
 
 ٞإؾإ٫ هٟس ي، هل خ٣

 ًدىاػ٫ ال٨خمان ٖجي،ٞإجىاػ٫ ٖىه.

لخٟٛى بالٓهحرة ٖلى ٦خ٠  ٖاصث الكمـ

 اإلاىج،وهى ال٨ًترر للكىاثب.

 ًخسبِ ًداو٫ الٗبىع لي ٦طجٍُج هاصت. 

 ًى٣ُغ بً٘ ه٣غاٍث ألٞخذ الباب..

مخلئ حؿضي بغاثدت  اح ٍو ٞخش٣بجي الٍغ

 السؼامى.
 

ؾىعٍت  قاٖغة 

  د. سؤى قذاح 

 خاصشة الشصيف الوهجَسة

  سهام  هشٍاى 

ؿاجُجي،،  لؼُج ٞو
ّ
غقي الباعُص ال حؿضي ٖو

 ،،،
َ
 اإلا٩ان

ُ
 َٗاٍم مدغو١ٍ جمؤل

ُ
اثدت وع

ى 
ّ
ُم ب٣اًا ما جب٣

ّ
ونغازُه الٛايُب ًدُ

مدى  ي، ٍو
ّ
 مج

ْ
ذ

ّ
ُ

ُ
ٌَ ؤؾماء ز ؤؾماء، مد

 ..ٖلى وع١ٍ 

************ 

 ،
 
 قٟخُِه الغ٣ُ٢خحن قماجت

َّ
والخ٣ُىا.... مِ

َي بُٗيُِه اإلاىخهغجحن،،، ٢ا٫َ: 
ّ
واٚخهَب ٦ل

 ًا 
َ
ت ُّ "ٞماطا بُٗض، و٢ض حّغبِذ الكٖغ

 ابدؿامتي مً حىفَي 
ُ
نض٣ًتي؟ ... ٢ىهذ

خهُ  ُّ : ال ش يَء بُٗض، ٞكٖغ
 
 هاػثت

ُ
، و٢لذ اإلاِغّ

 ٖلى وقٗ
َّ
ِ

ُ
 ز

 
خ٪َ ؾىاٌء، ٢ض مّؼ٢جي اؾما غٍّ

ِت   عمُخجي ٖلى ٢اٖع
هُ
َ
وع١ٍ، وٗم، و٢بل

 
ْ
 ؤن

ُ
ًذ  ٞع

َ
خَ٪ ؤقالَء ٢هُضٍة، خحن قٗغٍّ

 ... اًا ٖخمِخ٪َ ٌٗخهَغوي عجُؼ٥َ في ػو

 ٌكاُء، 
َ
ى بال مضي و٢ذ جي مٗج 

ُ
٦ال٦ما ًشّبخ

 
َ
 و٢ذ

 
 ٧لمت

 
ي، ًمدىوي ٧لمت ظعووي نض  ٍو

 
ٌ
 خّغة

َ
 بي،  ٌكاُء،، وؤها آلان

ٌ
مى٨ما، مخلّبؿت

ٌُ ٖلى لؿاوي، ؤمدك٤ُ نىحَي، ؤهدص ي  ؤ٢ب

، ما 
ُ
بهضاه، ؤخ٨ُجي خ٩اًتي، ٞما ٖضث

 اإلاّٟىجت.....
ُ
 ل٨ما جل٪َ الخ٩اًت

ُ
 ٖضث

ؾىعٍت ؤ٧اصًمُت 
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٤ ْهغ زِ مخؤلأل اػع١،  ٖلى ٌؿاع الٍُغ

لخٔ بال٩اص زم جىؾٗذ مؿاخخه  ًُ هدُل، 

 لخدخل طل٪ ألا٤ٞ البُٗض لُخدى٫ 
 
جُا جضٍع

 لؼع٢اء..بلى ؾُذ مً الًٟت ا

 البدغ.. -

٤ لُصخى مً  ٢لتها وؤها ؤالمـ ٦خٟه بٞغ

 بٟٚاءجه..

 
 
 ٞخذ ُٖيُه ٞغؤًذ ٞيهما ٖم٣ُا

 
هاٖؿا

 صهكت مً ًغي البدغ ألو٫ مغة..

ٞتى خلبي في السامؿت ٖكغة ٌٛؼو الىمل 

ؤهٟه وزضًه، ؤزبروي بدماؾت ؤهه ٢غع 

ا٣ٞت زاله ؾاث٤ الكاخىت، ٣ِٞ لحري  مغ

 وإًاب، ل
 
 مً البدغ طهابا

 
م ًسبر ؤخضا

ؤزىجه وال ؤمه، ؤعاص ؤن ًٟاحئهم في اإلاؿاء 

 
 
ا ض زاله ؤن ًخٛضًا ؾٍى  لٖى

 
بالسبر، ٞغخا

غ٦با ال٣اعب بلى ؤعواص  ٖلى قاَئ البدغ ٍو

بٗض اهتهائهما مً مٗاملت في حماع٥ 

ىؽ. ؾإلخه ًٖ خلب، ٣ٞا٫ ؤهه ال  ََغ

 خحن جهجغث 
 
ًظ٦غها ٣ٞض ٧ان نٛحرا

٦ً الضًً ؤؾغجه منها لدؿخ٣غ في ع 

بضو ؤن ألاؾغة لم حٗض جىىي  الضمك٣ي، ٍو

الٗىصة بٗض ؤن ٣ٞضث بُتها هىا٥، ووس ي 

ألاوالص جٟانُل اإلاضًىت التي ولضوا ٞيها، 

وزل٣ىا جٟانُل حضًضة م٘ مضًىت ؤزغي 

 اخخًىتهم ٖلى ؾٟذ ٢اؾُىن.

***** 

نىث ؤَال١ عنام ونضي اهٟجاعاث 

بُٗضة، لم اجدغ٥ مً م٩اوي ختى خحن اعجّج 

ت مً ا  وصزلذ ص٣ٞت هىاء ٢ٍى
 
لبِذ ٢لُال

الىاٞظة هاججت ًٖ يِٛ الاهٟجاع، ٖلى 

الكٍغِ الازباعي ًٓهغ زبر ٖاحل بإن 

"ألانىاث التي ٌؿمٗها ؾ٩ان صمك٤ 

هاججت ًٖ جٟجحر ؤهٟا١ لئلعهابُحن في 

ا"، ٨ٞغث باإلااؽ ال٨هغباجي الظي  صاٍع

يغب مُاع اإلاؼة الٗؿ٨غي مىظ ؤؾابُ٘ 

اب٘ الٟلم الهىضي. وٛمت و٢لبذ املخُت ألج

عؾالت مؿىجغ ٖلى مىباًلي، مهىض ًُمئن 

ٖلي مً ٞغوؿا، ٞةؾغاثُل ج٣ه٠ مُاع 

ا٢ُت ؤو في ؤٞٛاوؿخان،  ٞى١ ألاعاض ي الٗغ

ٞاألمحر٧ان ٌٛؼون ال٨ىن في ؤٞالمهم 

يخهغون ٖلى ألاقغاع ٦ما ًٟٗلىن في  ٍو

 ؿىعي.قمالىا ال

جسخٟي الُاثغجان لخٗىصا بلى ٢اٖضتهما 

ب  بت ٞإلخهي بةػاله اإلالر اإلاخسثر ٖلى ٚػ ال٣ٍغ

ؾاٖضي، ًلم٘ جدذ الكمـ ٦ى٣اٍ نٛحرة 

 مً ؤإلااؽ.

 
 
ًخهل مهىض مغة ؤزغي لُُمئن، ًبضو ٢ل٣ا

 بجّض ٞإضخ٪:

ا والغ٢ت ما وا٦بذ الخضر  - يل بـ صٖع

 ٞيهىن ال٠ً..

هىض؟ ؤلم ؤلم حٗخض ٖلى خغب الٗغا١ ًا م

حٗخض ٖلى الخهاع وخٓغ الخجىا٫؟ ؤلم حٗخض 

ٖلى الخهُٟاث الُاثُٟت والؿُاعاث 

 ؤقّض 
 
ا٢ُحن حمُٗا اإلاٟخست؟ ؤم ؤن الٗغ

ا هدً الؿىعٍحن؟ جضم٘ ؤُٖنهم 
ّ
خؿاؾُت مى

إلاىاْغ الضماع بِىما هدّى٫ هدً الؿىعٍحن 

ألامغ بلى ه٨خت، هلبـ ٦ماماث وهخهىع ٖلى 

هٟو البزع البال٦حن وهدً حالؿىن هٟ

باهخٓاع يغبت ؤمحر٦ُت، ؤو هخهىع وهدً 

ا٢ب  هضزً ألاع٦ُلت، وكغب ال٣هىة وهغ

الؿماء اإلالُئت بالُاثغاث، وبض٫ ؤن هسخٟي 

في بُىجىا ٖىض هؼو٫ ٢ظًٟت هغ٦ٌ بلى الكإع 

لىخإ٦ض مً ٦م الًغع الظي ؤلخ٣خه بؿُاعة 

 الجحران وهدؿب ألايغاع ٖلى الٟىع.

٘ عؤس ي هدى ألا٤ٞ، باع  حخان خغبِخان ؤٞع

جستر٢ان ٢غم الكمـ ألاخمغ آلاًل 

للؿ٣ىٍ في البدغ والاهُٟاء، اهخٓغ جل٪ 

ُدّل   وٍَ
 
اللخٓت التي ًهبذ اإلااء ٞيها ؤ٦ثر صٞئا

لىن ألاخمغ ُٞه، بِىما ٌعج الكاَئ 

بالؿىعٍحن الهاعبحن مً مضجهم اإلاؼصخمت 

بإزباع اإلاىث والطجُج وصزان الؿُاعاث 

مغ.. الضافئ.. ال٨ش٠ُ والاػصخام بلى هظا ألاخ

 بملىخخه ٧الضم.

ت .. البىاعج الخغبُت  ألالٗاب الىاٍع

 هل٨ىبتراث اؾخ٨كاٝ

 ٧اجبت ومسغحت ؾىعٍت 

 صمك٤ الضولي.

بلضي اجه٨خه الخغب، واهَته٨ذ ؾمائه حمُ٘ 

ش الضولُت، ؤما ؤها  ؤهىإ الُاثغاث والهىاٍع

للذ  ٞمنه٨ت مً ٨ٞغة ؤهجي ٢غعث الب٣اء ْو

مخمؿ٨ت بى٣ُت هىع زاٍب في جهاًت ه٤ٟ لً 

اُٞت التي ًيخهي. لم حٗض تهمجي  الخضوص الجٛغ

خضصها ؾا٨ًـ وب٨ُى لترؾم ؾىعٍا التي 

جمؿ٨ىا بها بضاًت الخغب، لم ؤٖض ؤزاٝ مً 

٨ٞغة الخ٣ؿُم، ال ؤزاٝ مً الًغباث 

 
 
ؤلاؾغاثُلُت وال ألامحر٦ُت، ما ًسُٟجي خ٣ا

ُت، حٗلُم ال٣غآن  اإلاضاعؽ والجامٗاث الكٖغ

ٟا٫، الكباب الضًجي وجمضص  اى ألَا في ٍع

وػاعة ألاو٢اٝ لدكمل حمُ٘ نالخُاث 

ى مً الضولت.
ّ
 ماؾؿاث ما جب٣

ؤحل.. ؤها مهابت بمغى هٟس ي ًضعى 

ؤلاؾالمٟىبُا.. وفي هظه الخالت الىٟؿُت 

 اإلا٣ٗضة لً ًُٟضوي ال اإلاىجُٟا٫ وال الؼوالم.

ؤَمئن مهىض ؤن ٧ل ش يء "ٖاصي"، وؤٖىص 

إلاخابٗت الٟلم الهىضي صون ؤن اجهٌ ًٖ 

 الهىٞا.

****** 

الزت ؤًام مىظ ؤن ٚاصعث صمك٤ بٗض مغث ز

ا،  وها ؤها جٟجحر ؤهٟا١ ؤلاعهابُحن في صاٍع

ت التي جط يء لُل  ؤقهض ألالٗاب الىاٍع

الؿاخل الؿىعي لخخدى٫ ؾمائه بلى لىن 

 الضم، مٗغ٦ت جضوم خىالي الىه٠ ؾاٖت،

 ووووو

يخهي ٧ل ش يء و٧إهه لم ٨ًً  اقدبا٥ ٖابغ ٍو

لُخدى٫ بلى مجغص زبر ٖلى مدغ٥ البدث. 

ؤجاب٘ زغاثِ جدغ٥ الُاثغاث في الؿماء 

ؤ٨ٞغ:  مً الخٗل٣ُاث ٖلى الِٟؿبىو٥ و

ا وال ٦م هي واؾٗت ؾمائها ال خىاحؼ ٞيه

ه٣اٍ خضوصًت، الخغ٦ت ٞيها ؾهلت، ًسخل٠ 

 ًٖ الؼمً ألاعض ي، ٧ل ش يء 
 
و٢تها ٧لُا

ت وصون ح٣ُٗض، و٧إجها مجغص  ًجغي بؿٖغ

قاقت ٦بحرة للٗبت ٢خالُت بحن الضو٫ 

 واإلامال٪.

البدغ هاصت في الهباح، ٦ؿُذ مغآة صون 

ؤًت مىحت، ؤحم٘ الغمل في ٢بًتي زم ؤٞلخه 

ذ ٦ما ج ظعي عماص اإلاىحى في ببِء لخظعوه الٍغ

ألاٞالم الهىضًت، َاثغجحن هل٨ُىبتر ججىبان 

ؾماء الكاَئ ٖلى اعجٟإ مىسٌٟ في 

حىلت اؾخ٨كاُٞت، ٖلى ه٩ُلها اإلاٗضوي 

الغماصي هجمت خمغاء مً ؤًام الؿىُِٞذ، 

 
 
ؤخض الجىىص ًجلـ بالباب اإلاٟخىح خامال

 ًهىبه هدى الكاَئ خُث ؤها م٘ 
 
عقاقا

ًٍ ٌسخبىن بٌٗ الهُاصًً اإلاب٨غ 

قبا٦هم اإلالُئت بإؾما٥ َٟلت ال جهلر 

للص ّي، ًمغ ٖبر طا٦غحي مسؼون مً ؤٞالم 

ؤمحر٦ُت ًٖ خغب الُٟدىام، جدىم 

٣ت طاتها  الهل٨ُىبتراث في ؾماءها بالٍُغ

ضاء ال٩امىحن ٖلى ألاعى، ؤو  مؿخُلٗت ألٖا

 ؤمحر٦ُت ؤزغي في الصخغاء اللُبُت ؤو 
 
ؤٞالما

(40يَهيات حشب طائفية أهلية توحلية )  

 آًّا  عكاش  
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 ها تٌفجش فقاعات سشعاى  تصٌع  عالم ٍسائل اإل  الشاعش العشاقي ٍسام علي 

"ؤبدث في معجم الكٟاه ًٖ نىحي، ٞال 

ؤحض ؾىي ؤٞىاه مُخت، وهي جدخًً ؤؾىان 

، ؤبدث ًٖ ْل زابذ جدذ  هسغها الجٕى

عاًاث ؤياٖذ حهت الهىاب، ٞمىؾم 

ب٣ي ختى ٖال هٓاٞت الىحىه". ًُ  الباؽ لً 

ن: "قمـ مىخه٠ حؼء مً هو بٗىىا

اللُل" للكاٖغ الٗغاقي وؾام ٖلي ابً بالص 

اٞضًً اإلاكبٗت باأللم، واإلاشسىت  الغ

٠ في ٢لىب 
ّ
بالجغاح، هظا ألالم الظي زل

 
 
 لم ٨ًً الؼمً ٦ُٟال

 
ضبا

ُ
ا٢ُحن ه الٗغ

 
 
بمدىها، ٞترحمها ؤبىاء ال٣هغ ههىنا

غا١ ٞدؿ٣ي هسُل 
ُ
٦خبىها بضمائهم التي ج

إلاىث والضماع الظي وجىز٤ ٧ل هظا االٗغا١، 

وجضٞٗىا لل٣اء الكاٖغ  في خل بالٗغا١، 

 خىاع  صخٟي هظا ههه.

 ـ  مً ؤهذ؟ 

ٖام  مً مىالُض مداٞٓت بابل ,وؾام ٖلي

٦خاب  ولضي ،ؤ٦خب مىظ ٖضة ؾىىاث ,1990

اُٞا" لى بياٞت ، بمُبٕى بٗىىان "مىحٛغ

ت  ,ٖضة مكاع٧اث في اهُىلىحُاث قٍٗغ

 
ُ
لُت ًُالى ؤلا بغحمذ بٌٗ الىهىم ج

توؤلا   .، ٣ِٞ ال ؤ٦ثره٩لحًز

 إلااطا ج٨خب؟  ـ 

هٟجاع اب خب عبما ألهجي في ًىم م٣خل والضيؤ٦

و٢ًِذ الُىم ٧له  لم ؤبِ٪  ,ؾُاعة مٟخست

بماه٩ُان ٖاعي في مدل مالبـ ؤقبه 

هظا الؿبب حٗل ٧ل ههىص ي هي  ,مٟلـ

ٌ ًٖ الهغار اإلاٟترى في طل٪  حٍٗى

 .الُىم

 غاء؟ وؾام ٖلي مً الكٗ بمً جإزغ  ـ 

 .خضؤال 

 ـ قهضث صو٫ اإلاى٣ُت ا
 
 ز٣اُٞا

 
هٟخاخا

 
 
واهدكغث مئاث الىؾاثل ، وإٖالمُا

المُت الٗامت واإلاخسههت ٖلى ٨ٖـ  ؤلٖا

ال٣ٗىص الؿاب٣ت بال ؤن طل٪ لم ٌؿهم 

ـ ؤصب خ٣ُ٣ي بال ما هضع، إلااطا  بخ٨َغ

 بغؤً٪؟ 

 ٖالم،صب الخ٣ُ٣ي ال ًهىٗه ؤلا ن ألا أل 

هى٘ ٣ٞاٖاث ٖالمُت جدخٟي وجالىؾاثل ؤلا 

ان ما جىٟجغ طواتها وجيخهي ، زم جيس ى ،ؾٖغ

 صب الخ٣ُ٣ي م٣خهغ ٞلم ٌٗض ألا 
 
ٖلى َغح ا

 ىن ٌٗٞغ ىانبدؤن الجمُ٘ ؾئلت أل ألا 

 . ؾئلت وؤحىبتهاألا 

 

ًم هٟؿه ـ ناع بىؾ٘ ؤي شسو الُىم ج٣ض

حرها مً  ٖلى ؤهه قاٖغ و٧اجب وصخٟي ٚو

ألال٣اب املجاهُت، ما ؾبب جٟص ي هظه 

 الخمى؟

هه مؿاو٫ ًٖ حُٛحر ؤ٧ل شسو ٌٗخ٣ض  ألن

صخاب ؤول٨ً  ،هظا الاهدُاٍ الظي همغ به

اب هم حؼء مً هظا الترهل ل٣هظه ألا

و قاٖغ ؤ٩ٞل "ٖغبي" ٧اجب  ,والٟىض ى

 بًخهىع هٟؿه 
 
ٗت بحن هظه ُٞو طو مجزلت ع ؤ ،لها

ه ٧لىا لضًىا ش يء لى٣ىل ,الهىامل املخُُت به

ل٣اب ججٗل ٞلىخ٩لم ببٌٗ الهضوء ٞثرزغة ألا

 . خاصًثٖاتهم" في هىامل ألا ابضب"

م٨ً الٟغػ بحن الكاٖغ و"الكىَٗغ"  ًُ ـ ٠ُ٦ 

وبحن الكٗغ و"ن٠ الخ٩ي" في ْل هظا 

 الاهٟالث؟  

 ؤ
 
ت لً ٨ًىن  وال ت ٞالكاٖغ بضون مٗٞغ اإلاٗٞغ

ٗغ"ختى "   ،قَى
 
قبه ؤهىا٥ ش يء  وزاهُا

٧ل شسو نٛحر ٖلى م٣اؽ بالٛغبا٫ ًُغص 

ما الكٗغ ٞهى ٧ل ل٨مت ٌكٗغ ؤ هظا املساى،

ون٠ الخ٩ي هى ٧ل  ،بها ال٣اعت ٖىض ٢غاءجه

م٘ هظا الاهٟالث الظي جخدضر  ما ًخماهى

 .ٖىه

ـ جإؾؿذ ماؾؿاث وحمُٗاث) ز٣اُٞت( 

 ٌؿخد٤ الى 
 
٢ٝى ٦شحرة بال ؤجها لم ج٣ضم هخاحا

 ٖىضه،  إلااطا؟؟

اإلااؾؿت زايٗت ن ج٨ىن ؤألهه مً الُبُعي 

 -و ؾُاؾُت ؤا٢خهاصًت ، لؿلُت ما

ت وبالخالي لً ج ,اًضلىحُت ٨ىن هىا٥ خٍغ

و ؤبضاُٖت با ن ٣ًا٫ ٖنهؤبُغح هخاحاث ًم٨ً 

ٞالُبُعي في ٧ل  ,حؿخد٤ الى٢ٝى ٖىضها

 .لٗالم هى ممىٕى في الٗالم الٗغبيا

ض ٖكغاث الىحىه ـ ٌؿخ٠ًُ مهغحان اإلاغب

 مً مسخل٠ الضو٫، بغؤً٪ هل ؾاهم 
 
ا ؾىٍى

اإلاهغحان في ج٣ضًم الهىعة الخ٣ُ٣ُت 

؟
 
 والٗغبي ٖمىما

 
 للمش٠٣ الٗغاقي زهىنا

هاث بهىعة ٖامت لم حٗض ج٣ضم ٧ل اإلاهغحا

 
 
 حضًض قِئا

 
و ؤٞهي جمغ بغجابت وبضون ؤي هاجج  ا

ء نض٢اؤهىع لخجغبت حضًضة ، ٞهي خ٨غ ٖلى ْ

ما ؤ ُه ومضي ٖال٢خ٪ بهم،ال٣اثمحن ٖل

الهىعة الخ٣ُ٣ُت للمش٠٣ ٞهي ؤبٗض ما 

 ٨ًىن ًٖ البظر الاقهاعي للمىهت . 

ـ ٧ل مً ًهاصٞىا هم الكٗغاء وال٨خاب ولؿىا 

 هغي الى٣اص، ؤًً الىا٢ض ألاصبي الُىم؟ 

مً تهمِل اٖالمي ختى اهه بٌٗ الى٣اص 

 ؤ٦بر لئلبضإ، ما عؤً٪ ؤهذ؟
 
 الاؾدبضاص صاٞٗا

ن ؤبضاص بل ال٣ل٤ الظي ًجب لِـ الاؾد

ا٢ُحن ال٨شحر مً اإلاش٣ٟحن ا ,حِٗكه لٗغ

 اإلاٛتربحن لم ٣ًضمىا قِ
 
مشل الظي ٢ضمىه  ئا

و ؤب الشماهِىاث ما ٧اهىا وؾِ خغ ٖىض

و ٞترة الخهُٟاث ؤخهاع الدؿُٗىاث 

ت حى مىاؾب لئل  ,الُاثُٟت ل٨ً بضإ و الخٍغ

ٞهىا٥  ,لِـ للظي هطج وؾِ ٢ل٤ الٗغا١

ًىا مٛاصعة الٗغا١ للمداٞٓت  قٗغاء ٞع

 ٖلى ما ٦خبىا .  

ـ قٗغاء البالٍ مهُلر ٢ضًم، ٢ضم الكٗغ 

الؿلُت،  والؿلُت، وهىا٥ قٗغاء زاعوا ٖلى

 في الكإع ٖلى مغ 
 
ؤحهما ٧ان ؤ٦ثر جازحرا

 الٗهىع؟ 

اإلاخىبي ٧ان مً قٗغاء البالٍ وؤبى هااؽ زاع 

ىة الكٗغ ٖلى ٧ل ش يء ول٨ً الظي ب٣ي هى ٢

الكإع ًخإزغ  ,ي ٢ضمىهاواإلاهضا٢ُت الت

 .ببؿاَت الجما٫

ـ هل مً جإزحر ٞٗلي للمش٠٣ الٗغاقي ُٞما 

 جىجغاث؟ ٌكهضه الٗغا١ مً ايُغاباث و 

 باطا جسلو مً 
 
، ًضلىحُخه ؾ٨ُىن مازغا

ُث وهظا ما ًدهل ول٨ً بيؿب زجلت بد

ٞما ٌكهضه  ,٨ًىن جإزحره ال ًددؿب وال ًغي 

الٗغا١ مً ٢ٝغ هى بؿبب الاًضولىحُاث 

ؾاب٣ت و٢اصمت  التي جخد٨م بمهاثغ ؤحُا٫

ن ه٨ىن يمً هظه ؤوبالخالي ال ًم٨ً 

 ال٣ُٗان مً الساوٗحن للؿلُاث بازخالٝ

 .ق٩الهاؤ

 

٢لم عنام 

 ؤٞالىا٢ض ٌٗاوي  ,اإلاىيٕى قاث٪ وم٣ٗض
 
 وال

بٌٗ الى٣اص  ؤنٖالمي ختى بمً تهمِل 

ن ؤزم  ,ياُٞتب٦ىُْٟت  ,نبدىا قٗغاءؤ

ٗاوي مً ال٠ًٗ والخإزغ بٌٗ الى٣ض ٌ

جاوػ ٖخبت اإلا٣ضؽ ٞال ًىحض ها٢ض ج ,الص يء

مغ ٌكبه املخاٞٓت ألا  ,في الىو الخضًث

 ؤبضإ بى٣ض ال ,ٖلى ؾى١ الُلب
 
في  ًًا

 .٧اصًمي ال ج٨غاع لخجاعب الؿاب٣حنَاعه ألاب

ًاء اإلااؾؿحن إلاُلِكُا  ـ ؤهذ ؤخض ألٖا

الش٣اٞت في الٗغا١، ؤًً ونل مكغو٨ٖم 

 الُىم، وماطا ؤهجؼجم؟

، مكغوٖىا ماػا٫ مؿخمغ 
 
وٗض لص يء  وهدًا

هجؼها ال٨شحر ؤو  ,حضًض ومٛاًغ ًٖ الؿاب٤

اإلاىهت ٨غة و٫ مً خُم ٞؤ٨ُٟٞي ؤهىا 

زغ ٖمل ؤهجؼ وؤ ,و٢غاءة الكٗغ للكٗغاء

للخملت الىاؾٗت  تصاهب٧ان )بًمىث...( ٞهى 

التي جمذ بها جهُٟت ٦بحر مً الكباب 

خمض ؤنض٢اء ؤهجؼ الٗمل م٘ ألا  ،)ؤلاًمى(

لي ؾغمض و لي جاج الضًً ٖو دمحم يُاء ٖو

 .الٛبُجيال٨ُم واإلاؿغحي خؿً 

ـ جٟىح عاثدت الباعوص واإلاىث مً ههىم 

ا٢ُحن، هل حٗخ٣ض ؤن ا لكٗغاء الٗغ

 للٟغح؟ 
 
ب ؾُدمل ههىنا  اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

ا٢ُحن ول٨ً هظا  ،الخؼن زُمت مدببت للٗغ

 
 
لل٨خابت بهظا الىمِ والظي ٦خب  لِـ ؾببا

 
 
ما ؤ ,ًٖ الظي خضر في الٗغا١ ٢لُل حضا

هه ؾ٨ُىن مٟغح ؤفي اإلاؿخ٣بل ٞال ؤٖخ٣ض 

إلاط يء جم جٟجحره بٗبىة هاؾٟت ٞالى٤ٟ ا

 .ا٫ التي عنضث لهُاهخه ٢ض ؾغ٢ذمى وألا 

 لل٨خابت 
 
ت صاٞٗا ـ ًغي البٌٗ في الخٍغ

 حَاس : سئيس التحشيش 
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 : هخاثج اإلاهغحان

ؤٖلىذ لجىت الخد٨ُم في آزغ ؤًام اإلاهغحان 

، وحاءث الىخاثج ٖلى امؿتضوعة السهخاثج ال

 الىدى الخالي: 

ها٫ حاثؼة اإلاهغحان املسغج ؤلاًغاوي ٚىال 

ؼا حٟٗغي ًٖ ُٞلمه  ألابٌُ »مٍغ

  «.الباهذ

وها٫ املسغج اللبىاوي ما٩ًل ؤؾمغ حاثؼة 

  «.وؿُم»ؤًٞل بزغاج ًٖ ُٞلمه 

وها٫ املسغج اإلاهغي ٖالء الضًً ٖانم 

شجغة »ه حاثؼة ؤًٞل ُٞلم ٖغبي ًٖ ُٞلم

 «.البرج٣ا٫

 Head Above Water وها٫ الُٟلم ألامحر٧ي

٪ قاهُيُان حاثؼة لجىت  للمسغج بًٍغ

 .الخد٨ُم السانت

و٢غعث لجىت الخد٨ُم حجب حاثؼة ؤًٞل 

ُٞلمحن ؾىعٍحن  ذمىد، ٦ما  ُٞلم ؾىعي

 «ؤخالم نٛحرة»ُٞلم قهاصة الخ٣ضًغ وهما 

في بَاع »ُٞلم للمسغحت ػهغة البىصي، و 

حر وجىلُب ل« ُٞلم لمسغححن مجض الٚؼ

بي  .الٚؼ

 صخُٟت ؾىعٍت 

  

 ًٖ الؿُاؾت، وإن ال جٍؼ
 
ض ٞترة بهخاحه بُٗضا

ض اإلاهغحان، بياٞت بلى  ًٖ ٖامحن  ٢بل مٖى

 قغوٍ ؤزغي جخٗل٤ باألمىع الٟىُت والخ٣ىُت.  

ًم اإلاهغحان زمـ حىاثؼ وهي:   ٍو

)حاثؼة اإلاهغحان، وحاثؼة ؤًٞل ُٞلم ٖغبي 

/ ألًٞل MTNوحاثؼة قغ٦ت الاجهاالث /

وحاثؼة ؤًٞل بزغاج وحاثؼة  ،ُٞلم ؾىعي

 لجىت الخد٨ُم السانت(.

ؤ٢ُم في مضًىت الالط٢ُت الؿىعٍت مهغحان 

"زُىاث" الؿِىماجي في صوعجه السامؿت، 

 مً  44وطل٪ بمكاع٦ت 
 
صولت،  14ُٞلما

غوؿا والىالًاث اإلاخدضة ) اًُالُا والهىض ٞو

ً واإلاٛغب  ٨ُت وإًغان و٦ىضا والبدٍغ ألامٍغ

ىان والؿٗىصًت والٗغا١ ومهغ ولب

 .(وؤلاماعاث وؾىعٍت

ويمذ لجىت جد٨ُم ألاٞالم اإلاكاع٦ت في 

 مً: الٟىان ؤًمً 
 
الضوعة السامؿت ٦ال

ضان واملسغحت بًٟا صاووص واملسغج حىص  ٍػ

 ؾُٗض. 

و٢ض ٦ّغمذ بصاعة اإلاهغحان في ًىم الاٞخخاح 

ال٩اجب الؿىعي خؿً م ًىؾ٠، وألاصًب 

ا مُىه، والٟىان ؤًمً 
ّ
ضان.الغاخل خى  ٍػ

 235و٢ض ونلذ مكاع٧اث هظا الٗام بلى 

صولت وو٢٘ ازخُاع لجىت  40مكاع٦ت، مً 

 ٣ِٞ. 44الخد٨ُم ٖلى 
 
 ُٞلما

ؤما قغوٍ اإلاكاع٦ت في اإلاهغحان ٞهي ؤن ال 

ض مضة الُٟلم اإلاكاع٥ ًٖ زالزحن  جٍؼ

 
 
ص٣ُ٢ت، وؤن ٨ًىن مىيٕى الُٟلم بوؿاهُا

 ،
 
 واؾٗا

 
ا  حماهحًر

 
قهض اإلاهغحان ب٢باال

ؤ٢ُمذ ٖلى هامل الٗغوى ٞٗالُاث  و

جًمىذ مدايغاث وهضواث اؾخمغث َُلت 

ؤًام اإلاهغحان، خُث ؤ٢ُم ل٣اء مٟخىح م٘ 

ؤًٖاء لجىت جد٨ُم اإلاهغحان، ؤحابىا 

زالله ًٖ ؤؾئلت الجمهىع واإلاهخمحن، 

ؤ٢ُمذ وعقت ٞىُت خى٫ بصاعة اإلامشل  و

ً ٞىضي. ٢ضمتها  الٟىاهت وؿٍغ

 

السيٌوائي في الالرقية « خطَات»هشاسكة ٍاسعة في الذٍسة الخاهسة لوهشجاى   

 

خليل   سحاب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018   1تشرين      23العدد                                                       قثل  األخيشة                                                                                              مجلة قلم رصاص الثقافية

ؤي ؤهه  1979هى عحل حؼاثغي مً مىالُض 

في الخاؾٗت والشالزحن مً الٗمغ خالُا ال 

ُٟت مؿخ٣غة ًظ٦غ بإهه ٢ ض خهل ٖلى ْو

جدٟٔ  له ٦غامخه اإلاهضوعة ٦مىاًَ ٖضي 

ؤهه ٨ًىن ؤخُاها مدًىيا بالٗمل في 

وعقاث البىاء مً ؤحل الخهى٫ ٖلى ؤحغة 

بؿُُت حٛىُه ًٖ الدؿى٫ وججٗلت ٢اصعا 

ٖلى صٞ٘ زمً ٦مُاث  ال٣هىة والكاي التي 

 
 
  ٌؿتهل٨ها ًىمُا

 
ؤًًا ٖلى مؿاٖضة  و٢اصعا

التي جغعى و  غوٝ البِذؤمه ألاعملت في مه

زمؿت بىاث مً صون ػواج.ماهى ؾىي 

ُٖىت بؿُُت مً مالًحن الكباب 

حن.ًىمُاجه الغوجُيُت ٣ًًيها في  الجؼاثٍغ

م٣هى الحي و٢ض ؤلٟه للخض الضي باث مً 

 
 
آزغ ل٣ًاء  اإلاؿخدُل ؤن ًجض بضًال

وهى مىايب ٖلى ، 1998ؤو٢اجه.مىض ؾىت 

اث ٧إؽ الٗالم في هٟـ ا إلا٣هى مخابٗت مباٍع

الظي ٌؿمذ لؼباثىه بمخابٗت 

هي التي  1998البُىلت.و٧اهذ بُىلت 

بحن مً ؤمشا٫  ت اٖل ؾمدذ له بمٗٞغ

لي وػٍضان الٟغوس ي مً ؤنل  عوهالضو البراٍػ

لي وػٍضان الٟغوس ي مً  عوهالضو البراٍػ

احي والخاعؽ ؤنل حؼاث غي وؾى٧اع ال٨غو

مغث  ألاؾُىعة بُتر قما٩ًل الضاهمغ٧ي.

ب في  الؿىىاث وهى ٖلى خاله جل٪. ٚع

الؼواج مشل ب٣ُت ؤ٢غاهه ل٨ً طل٪ خلم 

بُٗض اإلاىا٫ بل وهى حغم ًُٞ٘ ال ًجب 

ٖلُه ؤن ًجهغ به ؤمام ؤمه اإلاؿ٨ُىت 

ٞظل٪ ٌٗجي ٦ما لى ؤهه  وؤزىاجه البىاث.

 ٌٗلً الخسلي ٖنهً.

بمخابٗت بُىلت  2014ؾُٗضا ؾىت ٧ان 

 ٤ ٧إؽ الٗالم والتي قاع٥ ٞيها الٍٟغ

الىَجي الجؼاثغي وخ٤٣ الخإهل ألو٫ مغة 

سه بلى الضوع الشاوي. وزغج بلى  في جاٍع

 
 
ؾٗاصجه الٗاعمت بضل٪  الكىإع مٗلىا

 ؤلاهجاػ ال٨بحر.

ما٫  ٧ان ًداو٫ ؤن ًضزغ مً حمُ٘ ألٖا

مه الكا٢ت التي مغ بها مبلٛا ما لُد٤٣ خل

ً هٟؿه  وهى الهجغة مً ؤحل ج٨ٍى

والغحٕى بٗضها إلاؿاٖضة ؤمه اإلاؿ٨ُىت 

اعة د٤٣ لها خلم ٍػ غؾلها ألصاء الٗمغة ٍو  ٍو

 وووووووووووو 

 ٍكاًت سحلة ًحَ الوَت 

 ؤزباع ؾُٗضة

ا٢٘  الُاثغة الىع٢ُت التى هضصث مى

ش الٗضو الٗابغة لل٣اعاث، ٧اهذ  نىاٍع

جدمل ٖبر نٟداتها ؤزباعا نباخُت 

ٟا٫ واليؿاء  حضًضة، بط بكغث ألَا

ً والجاجٗحن ب٣غب عؾى ؾُٟىت  املخانٍغ

ٖلى   -التى ًمىجىن لى٣هها–ألالبان 

 قىاَئ الٗضو الظي ًدانغهم.

ت والجىىن   ال٣ٍغ

الُٟل ال٨ىعة بلى ؤٖلى واهخٓغ، ٢ظٝ 

ل٨ً ال٨ىعة لم حؿ٣ِ.... زالزىن ٖاما، 

خحن ٢و ٖلى   زمؿىن ٖاما، ؤل٠ ٖام....

ً ٢هخه اٖخ٣ضوا ُٞه الجىىن، ناع  آلازٍغ

ت.. ل٨ً الؼمً لم ًخى٠٢  ؤضخى٦ت ال٣ٍغ

ت، ؤما ال٨ىعة  ت هى ال٣ٍغ ال هىا.. ٞال٣ٍغ ٍَى

٣ٞض حٛحرث.. ْهغث ٖليها الخُاة.. همذ 

 هٟىؽ

، طهب عحل بلى الؿى١ لِكتري ًىما ما

لىٟىؽ بًاٖت، ٞما وحض فى الؿى١ بال ا

اص بلى بِخه  ًت الًُٟٗت، ٞلم ٌكتر ٖو اإلاٍغ

ىا.. ؾإلخه ػوحخه   -خحن عؤث خالخه هظه-خٍؼ

ضم قغاثه بًاٖت، ٣ٞا٫  ًٖ ؾبب خؼهه ٖو

ًت  لها بهه لم ًجض ؾىي الىٟىؽ اإلاٍغ

الًُٟٗت والتى لً جخدمل بًاٖتها ٖىاء الضهُا 

٣ه  ؿض الهالر.. ٖٝغ الخؼن ٍَغ
ْ
ٟ
ُ
ؿض وج

ْ
ٟ
َ
ٞخ

٨نها ٢الذ له: ؤنبر ٞةن هللا بلى ٢لب ػوحخه، ول

مهلر ألاخىا٫ بن قاء هللا.. وهام ٨ًٟغ فى 

ه ًم٨ىه ؤن 
ّ
ألامغ، ٞإجاه فى مىامه مً ٢ا٫ له به

ُٗمها مً  ٌكتري مً الؿى١ هظه الىٟىؽ ٍو

هلر 
َ
هظه الصجغة، وؤُٖى له الٗالمت لخ

هلر.. ومً ًىمها الغحل ًظهب بلى الؿى١ 
ُ
وج

ًت ما ٌكتري مً الىٟىؽ الًُٟٗت اإلاٍغ

ُٗمها مً شجغة الٗلم ُٞصخىا  ًدخاج بلُه ٍو

ْهلخىا. خىا وٍُ
ُ
ْهل  وٍَ

 ٧اجب و٢ام مهغي 

 حجغة يُٝى

فى الهالىن، ٖل٤ الىجٟت، ونىعة 

اٝ، ولىخت إلاغ٦ب ٌٗبر جهغا هاثجا..  الٞؼ

 وؤٚل٤ بابها فى اهخٓاع ال٠ًُ..

فى النهاًت، ٧ل مً ًضزل الدجغة ٌكضه 

غ٦ب نىعة العجىػ اإلالخه٣ت بؿاعي م

٣ًىصها ه٩ُل ٖٓمى لغحل وؾِ قال٫ٍ 

 مً الًىء ًجغي ٧إهه جهغ مً اإلاُاه.

 مغآة

اعص ب٣ٗت الًىء  جيخٓغوى ٧ل نباح أَل

التى ح٨ٗؿها ٖلى خاثُى اإلا٣ابل لها، والتى 

م ؤجها  لم ؤٞلر ًىما فى ؤلامؿا٥ بها ٚع

جخدغ٥ ببِء قضًض ٖلى الخاثِ، وجٓل 

ً ؤن ًلمدمٗل٣ت ٖلُه  ىا و٢خا ٌؿمذ لآلزٍغ

سجلىه فى ٦خبهم يٞكل  .َو

 

حساى  أحوذ الشكاط  

الب٣إ اإلا٣ضؾت ٢بل ؤن جمىث ٦ما ج٣ى٫ 

لهم صاثما.لُاإلاا زُِ مً ؤحل جد٤ُ٣ 

ال .ٞ ٣ض وي٘ في م٩ان ما طل٪ ونبر ٍَى

ؾغي في البِذ الضًىاع ٖلى الضًىاع واإلابلٜ 

ما٫ ال٣اؾُت  ٖلى اإلابلٜ وجدمل ٢ؿىة ألٖا

والكا٢ت التي مغ بها لٛغى الٗبىع هدى 

الًٟت ألازغي خُث جخىاحض الجىت 

بُٗنها.خُث ٨ًىن ٢اصعا ٖلى الؼواج مً 

ٗىص  خىعٍت ق٣غاء جمىده خ٤ ؤلا٢امت.َو

ىه مخبجخا   بىهغه ال٨بحر.بٗضها بلى َو

 
 
مً حم٘ اإلابلٜ بٗض ؾىىاث  جم٨ً ؤزحرا

لت مً اإلاٗاهاث والخغمان.و٢ض ٧اهذ  ٍَى

٣ت مجمىٖت مً قباب خُه.هي  زُخه ٞع

ؤن ًدكاع٦ىا في قغاء ٢اعب م٘ مدغ٥. 

ومداولت الٗبىع في لُلت نُُٟت بلى ؤي بلض 

 ؤوعوبي خُث ٨ًىن السالم.

جم ؤلاجٟا١ ٖلى ؤن ج٨ىن الغخلت بٗض جهاًت 

و٢ام بمخابٗت 2018ُىلت ٧إؽ الٗالم ب

البُىلت في هٟـ م٣هى الحي.وهى في ٚاًت 

اليكىي بضل٪ ألجها في هٓغه آزغ مغة ًخاب٘ 

اث ٧إؽ الٗالم مً هٟـ اإلا٩ان.ومً  مباٍع

اث ٧إؽ الٗالم مً هٟـ اإلا٩ان.ومً  مباٍع

بخه ٦بحرة في الغخُل  ألامىع التي حٗلذ ٚع

هى ؤهه ب٦دك٠ ؤن الخاعؽ الضاهمغ٧ي بُتر 

٩ًل ٧ان لى ببً ٌكاع٥ زال٫ جل٪ قما

البُىلت خاعؾا ؤًًا إلاىخسب بالصه.وحٗله 

طل٪ ٨ًٟغ في ؤهه جاب٘ قما٩ًل ألاب ؾىت 

مً هٟـ  2018وقما٩ًل ؤلابً ؾىت  1998

م٣هى الحي.ولم ًخٛحر ش يء ًظ٦غ في خُاجه 

وبضؤ ٣ًٟض  ،ؾىي ؤهه ج٣ضم في الؿً

 ٖىٟىان قبابه ٢بل ؤن ًد٤٣ خلمه.

غه  .خٓغةحاثذ اللُلت اإلاى جغ٥ ٞى١ ؾٍغ

مبلٛا م٣بىال وعؾالت وحهها ألمه 

بر ًٖ ؤؾٟه ألهه ؾُتر٦هً  وق٣ُ٣اجه.ٖو

مً ؤحل ؤن ٌٗىص لهً  وخُضاث لٟترة ما.

 بالسحر ال٨شحر.

 عواجي حؼاثغي ٧اجب و 

الُدالب.. ألاؾما٥.. اه٣ؿمذ ال٩اثىاث 

ت.. زم ْهغث  ت وبدٍغ ٞى٢ها بلى بٍغ

الغثِؿُاث، واه٣ؿمذ واه٣ؿمذ 

هغ َٟل ًدمل ٦ىعة..  واه٣ؿمذ.. ْو

وجضعب وجضعب وجضعب.. ختى اؾخُإ ؤن 

لى واهخٓغ..  ٣ًظٞها أٖل

 مىؾم لليؿُان

ْؿ٨ّنها ٖلى ُٖيُه، زم ٣ًط ى  ٌُ ٧ان 

الؿاٖاث الُىا٫ فى البدث ٖنها، فى 

البضاًت ٧اهذ ججً، جبٗثر آلاقُاء مً 

خىله، جىٌٟ الًىء لخبٗض ٖىه الٛباع، 

إلاؿاٖضجه فى عخلت البدث... ل٨نها بٗض 

مضة ملذ ؤٞٗاله واٖخاصتها ٞا٦خٟذ 

بالخُاص، زانت بٗض ؤن ٦خب له الُبِب 

)بغقامت( ًبلٗها ٧ل نباح لدؿاٖضه فى 

 الٗشىع ٖليها.

 القشية  ٍالجٌَى 
 طلثه هاهش 
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 ٦ىذ، خُشما ج٨ىن  ؤن ل٪ الؼمً، هظا ل٪

لُىا ٤ ٖلى جمص ي هغا٥ ؤن ٖو  مً ٍَغ

ض، خُشما جىام ؤن ل٪ ،ػحاج لُىا جٍغ  ؤن  ٖو

  جتهاصي هغا٥
 
 ال  الهىاء، حؿغ  ٖلى قُٟٟا

 الظًً مً ؤو  معجؼاث، ناخب ه٪أل 

ت، وِهبىا  بلُه، مًاٝ أله٪ بل الٗب٣ٍغ

  ُٖىهىا مؤلث لى  ج٨ىن  ولً
 
،بال  ؤو  طهبا

 
 ملخا

 
 
 والساُٞت للمؤل  الٓاهغة بال٨ؿغة مجغوعا

 بلُه اإلاًاٝ ػمً هى  اإلاًاٝ، بؿُىة

 جإؾغ  ؤن ل٪ ٌكاء بما ٌكاء ما ًإحي  الظي

 ب٨ؿغ  هىبل اإلاٗانغ،لخجغّ  الٗغبي ال٨ٟغ 

 الكٗغ  هىبل ٞخسىن  هىاؽ، ؤبي إؽ٧

 ال٨ؿغة وج٠ًُ الخِٗـ، الٗغبي

 قغ  ؤػاهحر  قٗغ  ٖلى ُٖىوي في الؿاهغة

 الخلم ؾبدت ٖلى هغجلها التي بىصلحر

 ؤما نمخ٪، ز٣بها بسغػة بُٗغ  اإلاى٣ٕى

ها والظي   هُٟا لىاوا ب٨ؿغة حغَّ
 
 مدُُا

،ل٩ي
 
 ًٖ الىِٟ عاثدت ٖلى هىام ال  وزلُجا

مخىا الشإع   ًجغها ؤن ًيـ لم الُٟٟا في لهٍؼ

جُذ ل٨الب  ؤلاوؿاوي الشإع  ًٖ للىىم  باٍع

 لبها،سٗا ًٖ مهغ  اَحر هى  ٞىامذ باعصو،

 ًّ  ُٖىن  مً الظهى٫  ٖىب ؾاع٢ى  ْو

 زاجم امغؤة بنب٘ ٧ّل  ؤن ٧لُىباجغا،

 للبُىالث الجضص الٟالؾٟت بؿّم   مُليّ 

 ٢غؤ وَمً والب٨م، الهم وكُض في الٗغبُت

 الخٝغ ًّٟ٪  ؤن ٌٗٝغ ال  وهى  وكُضهم،

 ًّ  جابى  الىَؿ٩ي بغاثدت ؾُّٟ٪  ؤهه ْ

م ألهه جسلٟىا،
ّ
حن ّٞ٪  حٗل  باللٛت خٞغ

 ......ال٣ٗل مى٘ صواء اؾم مً  لالجُيُتا

 ؾىي  ولِـ عوم، ؾىي  لِؿىا ُٞىا الغومو 

جغ  بلُه اإلاًاٝ ٨ؿغها،ولِـ ًُ  ؤ٦ثر  ٍو

  مى٪
 
 في الدؿ٨٘ حّغه  الظي بال  حّغا

 بال  ًخٗلم ٞلم الكغ٢ُت، ؤوعوبا  قىإع

 وصخىن  الٟىص٧ا، ٦اوؽ ٚؿُل

 لُبٗشىها  اإلابخٗشحن ؤعنٟت ٖلى الباباٚىىج

 صهي الوُضاف إليه 

د. خالذ  صغشيت 

في هٓاعاث  يمحر٥ في يمحر اإلااهث املساَب

حهابظة الٗلىم الصخُت ٦غمخىا بهاء اإلااهث 

املساَب في صعاؾت ؤزغ ؤقٗت اإلاغاًا 

ت ت ألهثى  ألاهشٍى ٖلى صخت الكهاصة الشاهٍى

اإلاغاًا وقٗغ يمحر٥ املجغوع،هظه هي ؤًام 

التي َاعث  والُُىع الؿىص اإلاًاٝ بلى آلازغ،

ًغّبيها  مً مٗاَٟىا في ٟٚلت مىا و٧ان الٗالم 

 .…… ُٞىا لخى٣غها متى قائوا

 لؿلُىاث هٟـ ٞاحغة 
 
لُُٗضوها ٖبُضا

مجغوعة بال٨ؿغة ؤلاوؿاهُت الٓاهغة ٖلى 

ل٪ مال٪،ل٨ً لِـ ل٪  ٖماء ٞجغة الؼمً،

 
 
يمحر  ب٨ؿغة وخكُت   ؤن حٗغبجي بلُه مجغوعا

 ……ؤمؿار هظا الؼمً

حن ألّم تهؼ بإن لُضّي لٛت خى ؤخلم وؾإب٣ى 

غ خلمي بُمُنها وجغصص ج٠ًُ  : وخضها ألاّم ؾٍغ

بال٣لب، وال حٗٝغ   وججّغ ال٣لب ال٣لب لل٣لب

ىن وال مجاػ لٛت حّغها  لٛت ؤ٧لىوي الىدٍى

ؤن ٨ًىن لىا ؤّم بٛحر  وإن ّٖؼ ٖلُىا البالُٚىن..

ب.. هظا نغإ   لىاْغه ل٣ٍغ
 
اللٛت، بن ٚضا

ذ والصس  اإلااء غة ٖلى الكاَئ،نغإ الٍغ

مغة واخضة ٠٢ م٘  والجىاح اإلا٨ؿىع 

اصة هٟؿ٪  ًٖ  حغصها مً ؤوهام خغوٝ الٍؼ

وخغوٝ الٗلت الظاجُت وؤلاياٞت   ؤلاوؿاهُت

،
 
غث لخ٨ىن ؤنُال

ّ
غ ٦م جإز

ّ
 ..…وجظ٦

 ٧اجب وؤ٧اصًمي ؾىعي 

ٚىىج ٖلى ؤعنٟت  البابا

لُبٗشىها مً حلضها ٚغباء  اإلابخٗشحن 

ٖلى خؿً ؾلى٥ باعاتها،  بكهاصاتهم

اٞضة ؤن ٞ ًّ ُممشلهم وُممشل ال٣ُِ الى ٓ

نىاٖت البابا ٚىىج هي اإلاىهج الخضًث 

اث حىصة اللؿاهُاث في هٟش  لىٍٓغ

َمً : الىٟا١،ول٪ ؤن ج٨خب ٖلى م٨خب٪

اػ بالُُباث   ٞو
 
عا٢ب الىاؽ ماث هّما

  الجؿىع،
َ
 بالُُباث أله٪ ؤبضٖذ

َ
ٟٞؼث

حاثؼة اقخ٣ا١ الٛالُت مً البٛالُت، 

 ٨ّٞغمذ اإلاًاٝ بلُ
َ
جى٢ُٗ٪  ه بإن مَهغث

٘
ْ
اٞغ ؾبا١ الهجً،ل٪ آلان  ٖلى و٢ خى

،
 
وجهى٘ مً َباٖت  ؤن ج٨ىن قاٖغا

 لجرا٥،
 
 ٖالُا

 
ج ٦ٗبا ً التهٍغ ل٨ً لى  صواٍو

  لم ٨ًً قٗغ٥ 
 
 بلُه مجغوعا

 
مًاٞا

بالضحل إلاا حغعجىا ب٨ؿغ بعاصجىا ألن 

،
 
ل٪ ؤال جغي َمً ال ًؼا٫  وؿمُ٪ قاٖغا

  ُٖغ الىحضان ًغجضي ٢مُو 
 
ٞل٩لىعا

َىاه الؼمً ..َمً ال ًؼا٫ ًً٘ ٢لبه ٖلى 

ًمحن نضع ال٨الم لبدشه ًٖ ؤّمه ألهه ٚحر 

 .مًاٝ

ض  هه٤ٟ ،٦ً ما جٍغ
 
 قاٖغا

وهبدث ًٖ معجؼاث  لهظع٥، 

ؤو ٢ضوة الجزاهت لخُهغ بى٣ض   لبالٚخه،

صم الطخاًا، وجلم٘ الؿ٠ُ  الغقاوي،

٤ ألاؾ٠   ..في ُٖىن ال٣خلى ببًر

ماجىا الظًً اؾخدىا لِـ … هظا ػمى٪ 

وَمً لم  ،،بل ٧ل الظًً اؾخدىا ماجىا

ألهىا ال هغاه ٞهى ٚحر مًاٝ  ًمذ ؤمخىاه

 مى٪ طا٥ الظي ًجتر 
 
بلُه، وألا٦ثر ٞجغا

ت ٖٓت : لى  الِخ٨م غصص ؾىصاٍو والٗل٨ت ٍو

زلُذ بلُذ،هل بغؤً٪ هىا٥ بالء ؤ٦ثر ما 

٧إهىا لم هخدّى٫ بال بالت ٧اؾضة في  بلُىا،

الىاثم ..وؤهذ الظي ًجُض  ؾى١ الٗالم

مىهج الخ٤ الظي ًغاص به الباَل  جُب٤ُ

مىهج الخ٤ الظي ًغاص به الباَل  جُب٤ُ

 هى َمً ٞيها
 
الٗالم  الباَل والىاجر ؤبضا

بةقاصة اإلاٗاهض ألالؿيُت  الظي ًدباهى

لضعاؾت ٖىاء ال٨الب الكاعصة، وحغعجىا بلى 

ل٨غامت قماٙ اإلااٖؼ،و  الىىم ًٖ الشإع

ًٖ صمىا  ماء حكُِض م٨خب مدى ؤمُت الٗ

بلى ػمً  مً ػمً خغب البؿىؽ  اإلاهضوع 

ٚؼوة الغوم ٖلى ْل ػهىبُا ختى جل٪ 

ذ ٖلى عجل ٞى١ الغمل لم  الضمٗت التي طٞع

ًيـ الغوم، ؤن ٌؿخُٗضوا طواتهم باالهخ٣ام 

غاب مً حجغ ؤّعزذ  منها ل٨ً بلباؽ ألٖا

امغؤة ٖغبُت نغزت خغة ..مً نضي ..ٖليها

هّ٪ ٞغخت ٖابغة عصصتها حبا٫ ا
َ
لصخغاء لى

 
 
الظًً ٨ًجزون  باؾم ألاباَغة وحىهىا ٖملت

اللىاحي  وحىهىا في زؼاثً ٖك٣ُاتهم 

 ..ألخالمىا البٌُ ًسبئن ؤزال٢هً الؿىص 

ل٣ذ لخإ٧ل ؤخالمىا 
ُ
ؤهذ اإلاًاٝ بلُه ز

ب  بمل٣ٗت مً طهب،
ّ
٩ٞان ل٪ ؤن جغ٦

جمص ي ُٞه ٖلى  هه٠ وٗل ِقٗغي  للؿاه٪ 

ثم،وألن ٧ل ما ٢ْضع ؤهل الٗؼم، جإحي الٗؼا

ًّ ؤن الٗؼاثم حم٘  لضً٪ مجغوع ..٦ىذ جٓ

مت ٞاعهت ٖلى قٝغ  ج٨ؿحر صخىن ٍٖؼ

وبحن  مىث الٟغ١ بحن ال٩لب واإلا٩لىب،

٢هُضة الىثر و٢هُضة الٗهغ،٦م ٦ّغمذ 

في  يمحر٥ في يمحر اإلااهث املساَب

هٓاعاث حهابظة الٗلىم الصخُت ٦غمخىا بهاء 

 


