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  لٌؤسس  اتحبد  قُرّاء   |هجراة   

اإلاهغي ياجب ًلٌى ألاصًب وال

الغاخل ٖباؽ مدمىص الٗلاص: 

ُٗي 
ُ
"اللغاءة وخضها هي التي ح

ؤلاوؿان الىاخض ؤهثر مً خُاة 

ض هظه الخُاة  واخضة؛ ألنها جٍؼ

ا، وبن واهذ ال جُُلها 
ً
ٖمل

  بملضاع الخؿاب."

 ال ًسخلف 
ً
ازىان ٖلى ؤهمُت اللغاءة، وفي ْل الجىىن الظي بطا

ٌكهضه الٗالم ناعث اللغاءة يغوعة وخاحت ُملخت لإلوؿان، 

فهي ؤهم الؿبل الُىم إلاىاهبت ومٗغفت ما ًجغي مً خىلىا في 

 هظا الٗالم.

صاهُاٌ بىان بلىله: "اإلافاعكت الياجب الفغوسخي وهظا ما ًاهضه 

ها ٖلى ببٗاصها ًٖ الٗالم التي جخمحز بها اللغاءة جىمً بملضعت

 ختى هخمىً مً فهم مٗجى ما ًضوع مً خىلىا."

اث املجخم٘  م ؤهمُت اللغاءة الىبحرة بال ؤنها لِؿذ مً ؤولٍى ٚع

الق، هجغ  م ؤنها ؤهمها ٖلى ؤلَا ولِؿذ مً حىاهب زلافخه ٚع

كيل كاٖضة واؾٗت في  اللغاءةالجمُ٘ 
ُ
باؾخثىاءاث كلُلت ال ح

لً اػصاص ؤلاكباٌ ٖلى الىخابت، وجفكذ مجخمٗاجىا، في ملابل ط

هظه الٓاهغة بكيل واؾ٘ بٗض اهدكاع قبياث الخىانل 

 ٖلى الىخابت ٖلى 
ً
ازخالف الاحخماعي، زانت ؤنها حٗخمض ؤؾاؾا

اتها وحمالُاها وعصاء  تها.مؿخٍى

بن الىهىم الغصًئت والُاٖىن، وكض اهدكغث بكيل هبحر  

مً ًلف في وحهها وؤنابذ الثلافت في ملخل، صون ؤن ججض 

وجدىلذ في وكذ كهحر  بلى ْاهغة ٖكىاثُت فخىذ بيل مفانل 

ألاصب والصخافت وختى الىلض، ولٗل اٖخالٌ الىلض مً ألاؾباب 

الغثِؿت التي ؾاهمذ في جفصخي هظه الٓىاهغ، خُث ناع ؤٚلب 

 الىلاص ًىغؾىن ؤؾماًء وفم ٖالكاتهم الصخهُت ؤو الافترايُت.

ؾؿاث الغؾمُت للُاٖاث الثلافت هظلً ؾاٖض اخخياع اإلاا 

وألاصب والصخافت وفم خؿاباث زانت بخلً اإلااؾؿاث التي 

ٗمل ملو الغكُب في ؤي ٖمل ُملضم لها، ٖلى جمغص الىاقئت 
ُ
ح

التي ناعث جبدث ًٖ ؤماهً ؤزغي جىغؽ مً زاللها وحىصها 

 وكض وحضث يالتها في وؾاثل الخىانل وحمهىع اإلاُبلحن لها.

كيل اليل ًخدضزىن ًٖ 
ُ
الىخابت الُىم، كلت هم ؤولئً الظًً ح

 لهم، ما فاثضة اللغاءة بن لم ًىً الياجب في 
ً
اللغاءة هاحؿا

؟ 
ً
 ألانل كاعثا

"، هظه هي اللاٖضة 
ً
"ؤن جىخب ٌٗجي بالًغوعة ؤن جىىن كاعثا

بضٕ  ًُ  ؤن 
ً
ألاؾاؽ للىخابت، وال ًمىً ألي واجب مهما وان مبضٖا

، فلماطا ال ًىىن لضًىا ألا  صون ؤن جىىن اللغاءة هاحؿه وهمه ٌو

 لٗضوي َاٖىن الىخابت نغث لللغاء؟  اجداصً 
ً
 وجفاصًا

ً
ؤفىغ حضًا

بخُٛحر هىاًتي مً واجب بلى كاعت، فهظه ألامت مً ؤخىج ألامم بلى 

اب فلض ؤجسمذ بهم ختى نغها هخٗثر 
ّ
خ
ُ
كّغاء، ولِؿذ جدخاج الى

 بللخفىحر حضًالىخاب  اجداص بل وؤصٖى بهم في ول ميان!
ً
ةيافت ا

بلى حمُٗاجه، ولى هىذ  اللغاء حمُٗت ًىىن اؾمها حمُٗت

 .اجداص كغاء ألؾؿذ ناخب كغاع 

 غ  عثِـ الخدٍغ

 

 سيذ الٌبس 

  ؤًام  
ُ
خب هو   مثل الظهغي، ٚاثمت

ُ
 ؤنفٓغ  وعق   ٖلى ه

  ِ ، بس ٌ  نٛحر   بٗض حٗخض لم هٓاعة صون  كغاءجه وجداو

 في جيؿاه ؤن حؿخُُ٘ وال حؿضن، مً حؼء ؤنها ٖلى

 ؾخلغئه ما فيل بٗض، طلً ٖلى حٗخض لم لىىً البِذ

  ؾُىىن  الغئٍا ٖلى حؿاٖضن هٓاعة صون  وجىخبه
ً
 يبابُا

،
ً
اثما   ًىىن  وكض ٚو

ً
 فما وحُل، ٖمغ   مؿافت ٖىً ٚاثبا

 بالخىف جدؿب لىجها باألًام جدؿب ال ؤٖىام مً مغ

  هفؿً ججض فٗىضما
ً
 الثلج ٖلى جُل ٚغفت في وخُضا

 قبابً مىظ مؿخللت ٚغفت لً ًىىن  بإن الخالم وؤهذ

  الكباب مغخلت حل   كًِذ لهظا
ً
 مسُم ؤػكت في مدؿىٗا

لٗت هخف ٖلى اإلاخيئ فهى والهباء، للبهاء ًيخمي  خُث صٍو

 عنُف ٖلى هىان حؿحر كاَبت ألاعى وؿاء ؤحمل

 ٌ  ًؼاخم اإلالُدت وباججاه الثاهُت الىاخُت ومً الٛؼ

ياجف إزظ بجضعانها، حغماها ٍو  نضاكاث مً ههِبه ٍو

 امخدان بلى الظهاب ٖىض الكباب ومكاحغاث ؤهلها

ضاصًت الكهاصة  حغماها قباب ًتربو وان خُث ؤلٖا

 الظًً بإنهم هىان للفخُاث ًثبخىا وي املخُم بكباب

 هللا ٖىض الجماٌ وملاًِـ الهىث خضوص ًدمىن 

 اإلاضًىت بلى طاهبىن  وهم ًيخٓغونهم واهىا املخُم وقباب

 ٍَغم ٖلى الؿاهغة املخُم ٖحن ٖبر ؤال لهم ٍَغم فال

 هف آلالت ؤؾىان التهمذ خُث" والهابىن  الٍؼذ مٗمل

ٌ  وهى اإلالً ٖبض  فىحها، بحن مً نابىن  كُٗت ًدىاو

 ؤلاًخىوي ٌؿمى البٗثي الخإمُم كبل اإلاٗمل هظا ووان

 ."ألصخابه وؿبت

 وفغ هغ   بحن هىان الكباب ونغاٖاث مكاحغاث واهذ

 وعثدُه مخىفؿه ٖلى املخُم ًُل آلازغ الُغف ومً

ٍغم اإلالٗب خُث( الٗىغجت)  ٖلى الىكذ وبىفـ  َو

 ٖلى الٛغوب ٖىض اإلاصخي الهُف وؤمؿُاث اإلاُاع

ل الٍُغم هظا عنُف ٌ ) الٍُى  زبُثي بٌٗ ؾُلى

ل ؤهه حٗخلض ؤهذ الىُت  ؤن صمكم ٚىَت جياص ختى( ٍَى

 هي هىظا ؤشجاعها، بحن بدبُبخً باالزخالء حٍٛغً

ٌ   بهىث   ٌؿحران ٖاقلحن وحؿتر جدؿتر الٛىَت  زفُ

 واهىا مسُمىا ٖكاق لىً الجهاًاث، زٍغف ًىكٓا ال وي

  ًظهبىن 
ً
 املخُم ؤَغاف ٖىض( الىاؽ ؾُض) ملام بلى لُال

 ٌٗخىلها وال ًخلجها وال بهم زانت   ٖباصة   َلىِؽ  إلاماعؾت

 الهالر الىلي هظا ٍَغم ًٖ هللا بلى ًخلغبىا وي ٚحرهم

( مغكضه جسىم ٖىض املخُم كُام ختى بإمان الغاكض وهى)

  سجاصة مجهما وول   والهالة اللبل ببٌٗ بلُه ًخلغبىن 

........ 

 فراس الهكّبر

 فلِ بل ؤهثر مً طلً بىثحر آلازغ ًدىاوبانها، لم جىً 
ً
كبال

ختى ًسُل بلًُ مً قضة جلاعبهم ؤهه ؾِخىؾِ )ؾُض 

الىاؽ( بيل ما ؤوحي مً هغاماث  ٖىض هللا وي ٌٛفغ لهم ما 

ذ في  جلضم مً طهبهم وما جإزغ فلِ وي ًترهىا ٖٓامه حؿتًر

 في ملخبل الخُُئت وان ًدب 
ً
ملامها ألاػلي، لىً قابا

م خُث ال ؤخض ٌكاعهه الؿااٌ الضم٘ فازخاع قخاء الٍُغ

لٛالب هلؿا وهُف ؾلُىا الفىالط لىُىىالي ؤوؾتروفؿيي 

طهه 
ُ
 جخإبِ طعاٖه جدذ مُغ  زفُف  وتهمـ في ؤ

 
بال فخاة

وآه مً الهىي ًا خبُبي آه … )ػي الهىي ًا خبُبي ػي الهىي 

لٗبض الخلُم خافٔ، وبِىما هما  ( ًا خبُبي… مً الهىي 

جدذ ؤٖمضة الًىء اإلاخباٖضة،  ٌؿحران هىان بٗض الجؿغ 

ٌ  لٓل  وخُض  وال نىث خىلهما  ملخهلان هخمثاٌ نلها

وهي جسب هفغؽ   ،بال نىث ؾالؾل زىبها م٘ ول زُىة  

بِىما (  ؽجدذ الًىء )وهي واهذ فغؾا لِـ همثلها فغ 

 
ً
 هدُال

ً
مً الُحن ًسبر  هما هظلً وان ٌؿُل زلفهما زُا

 في ُٚمت ختى الظوبان
ً
، واها ٖاقلحن ًٖ صزىلهما مٗا

 لٓل  ؤزظتهما اليكىة باإلزم واها ٌٗخلضان ؤ
ً
نهما َُفا

 ؤخ واخض  وؤال 
ً
فةطا بهىث  ًإجحهما مً  هىانًغاهما   ضا

خاااااان ( خُجها حفلذ ومً قضة  )ؾُاعة ٖابغة 
ْ
ف
ُ
ق

زىفها الخهلذ به ؤهثر فخمجى ؤن جمغ هظه الؿُاعة مغة 

ُٗض حُفاعا )وهى اؾمه الخغوي مىظ   ؤزغي َو
ً
ؤن وان فضاثُا

غ فلؿُحن(  في حىىب لبىان م٘ الجبهت الضًملغاَُت لخدٍغ

 بط ؤهه وان  … نُاخه ؤن عؤًخً
ً
م الٗىصة وان فغخا في ٍَغ

 
ً
با مً حٗلها جىخب َلب اهدؿاب بلى الجبهت الكٗبُت  كٍغ

 
ً
غ فلؿُحن لىىه وكف خاثغا ٖىض مفترق الهىث في  لخدٍغ

م الخب ؤم ًىمل  مداولخه مٗها صازله هل ًىمل مٗها ٍَغ

وي ًجٗلها جىدؿب بلى الجبهت لُسغج في هفـ اللخٓت 

هُف ؾلُىا الفىالط مً "بُل عواًت  "بافل هىعحكاٚحن"

ّبه مؿىه مً ؤطهه همٗلم في مضاعؽ ووالت الٛىر  "،ُٖ ٍو

اهبه ٖلى هؼوة لم ًغجىبها بال ؤهه خاٌو ؤن ًفىغ ) لخىىن  ٍو

ٖم جداٌو جفىغ هىظا كاٌ له املخلم في فٕغ الخُُب 

ٖىضما جم اٖخلاله كبل ؾىىاث كلُلت في صمكم وهى 

ولُىدكف فُما بٗض ؤهه ؤخمم ؤو  ،مٗهىب الُٗىحن (

ٌ له حُفاعا ٖىضما الخلاه لُل طان هما كا ،خمااااااااع

وباصعه بالؿااٌ وابدؿامت زبِثت مثل ملهم  ،الُىم

خذ ٖلى ؾُض ع  (:بآالكُُان ألاػعق اإلابدؿم في الىحـ 

 مى؟.....ًدب٘.الىاؽ ًا ٖغم 

 قاٖغ فلؿُُجي  

 

 فؤاد  ديت 
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بلى ألامام، ووؿإٌ ؤهفؿىا ماطا ًجب ؤن نهغب 

هفٗل للغكت ؟  وها كض جىػٖىا ٖلى ول كاعاث 

هىهب ألاعى، وما ػلىا هخٗامل م٘ بًٗىا 

التي واهذ ؾاثضة كبل ٖام  بىفـ الٗللُت

!! ما ػلىا )بطا ازخلفىا هسخلف م٘  2011

بًٗىا، وبطا اجفلىا هخفم ٖلى بًٗىا ( فلبل 

ا هما ًلٌى ؤوـ الٗباؽ )مىظ 
ّ
ش هى طلً الخاٍع

بَر ؤلاوؿان ول  فىضخى ال ًلضع 
َ
البضاًت، اٖخ

 
ً
(، وهدً لم هداٌو ؤبضا  ٖلى حُٛحرها، هٓاما

احخاخذ خُاجىا  ؤن وٛحر ؤهٓمت الفىضخى التي

ؾاهمىا  –م٘ ألاؾف  -، ال بل 2011كبل ٖام 

في جغؾُسها، وما ػالذ زلافت جلً الفىضخى 

جخدىم بٗللُدىا، وحٗاملىا م٘ بًٗىا 

ً بلى آلان  !! البٌٗ، وم٘ آلازٍغ

 ،
ً
اها بيل ألاخىاٌ، البياء والخباوي ال ًهى٘ ؤَو

وال ٌُٗضها بطا اٚخهبذ، واملجامالث ال 

ماُٖت صخُت،  جهى٘ ٖالكاث احخ

واإلايكىعاث، واإلالاالث، والالًياث، 

ت،  والخٗلُلاث، هي خالت بٖالمُت، ويغوٍع

وهي بالخإهُض لِؿذ حعجٗت، ولىً َدُجها 

 
ً
  . وخضه ال ًهى٘ زبزا

الغكت مىحىصة، واهذ، وما ػالذ، وؾدبلى، 

الم الظي ًلىم به  ؤجمجى ؤن ًىاػي هظا ؤلٖا

باٖخباعها، ؤن ؤبىائها، خغهت ٖملُت، جإزظ 

لحهم جل٘  ، ٖو
ً
الغكت هي عكت ؤهلها ؤوال

 . مؿاولُت مؿخلبلها

 قاٖغ وواجب ؾىعي 

 

 
 الزيذي إثراهين 

جاإلاجي الكٗاعاث التي ال عنُض لها، 

واإلاىاكف التي ال عنُض لها، وألافغاح، 

اث، ال بل ختى الىالم؛  وألاخؼان، والٗىتًر

الٗابغ مىه، واإلالُم ، ؾىاء وان ٖلى نفدت 

الفِـ بىن، ؤو ٚحرها .. وكض هثرث زالٌ 

هظه الؿىت التي ؤعصفذ مأؾحها ٖلى واهل 

حن، ألاخاصًث، ؤو ) الؿىا لف( ًٖ الغكاٍو

الغكت ، ؤكٌى ؾىالف، ألنها في الخلُلت 

ولها مجغص "ؾىالف" !! فلض جدىلذ جلً 

اإلاضًىت بلى بِذ ٖؼاء في مىاك٘ الخىانل 

الاحخماعي، ًخىاحض فُه )الىاػخىن 

والالحئىن( مً ؤبىائها ) في الضازل والخاعج( 

 ٖما 
ً
، وؤخُاها

ً
ًخدضزىن ًٖ مأزغها خُىا

هفٗله، وما  ًدضر فحها، ؤما ما فاجىا ؤن

ًجب فٗله، فهظا ًضزل في بَاع الفٗل، ؤو 

الخدًحر له، وهدً لؿىا بهضصه، لِـ ألهه 

ٚحر يغوعي، بل ألهىا َىاٌ ٖلىص وهدً 

زمت زبر هىا ..  هيخٓغ مً ًهى٘ لىا ٚضها!! 

حن  وآزغ هىان .. ًٖ زلت مً الاهتهاٍػ

ًداولىن حؿلم مإؾاتها، وال ًلبث ؤن ًضب 

اؾم الىٗىت وهي ما بُجهم الخالف ٖلى جل

ػالذ في الفغن !! فخبىء مداوالتهم بالفكل، 

فطخىن بًٗهم ٖلى مىاك٘ الخىانل   .ٍو

ا 
ّ
. ولى ؤهىا هى

ً
، وهدً ؤًًا

ً
الغكت لِؿذ ؤوال

، فالبُىث 
ً
 ؤوال

ً
، لياهذ الغكت ؤًًا

ً
ؤوال

  .بإهلها هما ًلىلىن، وهظلً اإلاضن

لم وؿإٌ ؤهفؿىا ماطا فٗلىا للغكت، ولم 

 ػػ ػػػػ  نهغب

 القتلُ ليس ًقطة خالف ٍجذل 

اإلاها، حؿاكِ  بن ؤهثر ما ًدّؼ بالىفـ ٍو

الغمىػ وألامثلت الجمُلت مً الىسبت، ووإن 

 ال ًمىً ؤن ًىىها في 
ً
الجماٌ والفً ؤًًا

ويُٗت الخُاص، بط ال ًمىً للفً ؤن ًّضعي 

خه مً الاهخماء ؤو ألازالق ؤو  ٖؼلخه وخٍغ

 الازخُاع.

اإلات وبالُب٘ ؾخىىن كض جدضر مجؼعة م

ت،  مؼصخمت باللهو والجهاًاث اإلاإؾاٍو

وكض حعّج اليامحراث بهىع الضم اإلاخىخكت 

ت ألحؿاص ؤَفاٌ  وهي جىلل للُاث مفٖؼ

َدىتهم الخغب الٓاإلات، ؤو صهؿتهم 

ؤزلالها جدذ ألابيُت اإلاجهاعة ؤو الىخٌى 

 إلابضٕ 
ً
 واخضا

َ
دا  ؤن جهٍغ

ّ
الؿمُىت... بال

ه املجؼعة، حماهحري ما، ججاه هظ

مىافلخه ٖلحها، ؤو جإًُضه، ؤو عفًه، كض 

دضر ضجت مهىلت ؤهثر بما ال ًلاؽ مً  ًً

 املجؼعة وجفانُلها هفؿها.

صر ٖلى ؤػمىت الؿىىن،  فما ًىضعج ٍو

خُث ًخمخ٘ الفىان ؤو اإلابضٕ بمُلم 

 ؾىي باالهخماء 
ً
خه، بط ال ًىىن مُالبا خٍغ

 مىه ؤن 
ً
لىفؿه وإلبضاٖه، ولِـ مُلىبا

ع بحن زحر ؤو قغ، بحن مىث ؤو خُاة، ًسخا

ُٖائه وخؿب زحر مُلم، واهخمائه هى 

هخاج ما ًلضمه. ال ًمىً ؤن ًصر هظا في 

ألاوكاث الٗهِبت، وفي هؼاث الخُٛحر 

الٗىُفت، خُث جسخلِ اإلافاهُم 

وجدكابً، وجلخهم الؿماء بيل ؾمىها 

باألعى اإلاىخلت، وجىي٘ الاهخماءاث وافت 

ال ًمىً ؤن  زخُاع،في ٖهضة الازخباع والا 

ٛفغ مىكف فىان ؤو مبضٕ هسبىي  ٌُ

 الهدُاػه للكغ،

الهدُاػه للكغ، وال ؤن جىفهل كهُضجه 

الغاجٗت ؤو عواًخه اإلابضٖت ؤو ؤلخاهه 

الُٗٓمت ًٖ ازخُاعه واهدُاػه في هظه 

 به 
ً
 وان مٛغما

ً
 واخضا

ً
اللخٓت؛ بن مٓلىما

ًخإزغ بإلخاهه الجمُلت، ؤو ججِل ٖىاَفه 

ًغاه للهُضجه اإلاغهفت، ؾُلٗىه خحن 

ض الٓلم الظي ُمجي به، لِؿلِ ول  ًٍا

الىخاج ألاصبي الجمُل والفً ووإن ال كُمت 

سه.  ليل جاٍع

ش اإلاخدغهت  هظا وؾخجغف ٖىفت الخاٍع

وآالم الىاؽ وؤنهاع الضماء ختى الىسب 

ترهها صون مداؾبت ًٖ ول جالُٗٓمت ولً 

  ،ما وان
ً
 وحمُال

ً
 وُمجاػا

ً
 مُللا

ً
ًبضو زحرا

 فُما مطخى،
ً
زم جبحن ؤن هظا الخحر  ومبضٖا

اإلاُلم والجماٌ والفً الُٗٓم وؤلابضإ 

 ال ًخجؼؤ مً وامل البيُت التي 
ً
وان حؼءا

ٖلى وقً الانهُاع والؿلىٍ ٖلى الغئوؽ 

 التي واهذ جغفٗها وجامً بها.

 ،
ً
 واخضا

ً
كخل ؤلاوؿان، ختى لى وان بوؿاها

بٛحر خم، وجدذ ؤي حجت واهذ، ؤو 

 ال حٛخفغ. الاهدُاػ لهظا اللخل، حٍغ
 
مت

مت ال  غه حٍغ فلخل َفل وهى هاثم في ؾٍغ

حٛخفغ، هُف بن وان هظا اللخل ًبُض 

 بمٗٓمه؟!
ً
 قٗبا

ولظلً لىا ؤن هدؿاءٌ هُف ؤنبذ هظا 

اللخل، هظا الكغ اإلاُلم الظي ال زحر فُه 

 هلُت زالف وحضٌ ووؿبُت؟! 

وهُف ال ًخهضٕ كلب الكاٖغ الخؿاؽ 

عوح  ؤو ؤناب٘ اإلاىؾُلي اإلاغهفت، ؤو 

 الفىان الؿامُت لهظا الكغ؟!

 

 
 ظالل  عثوبى 

 مخيم نازحين في ريف محافظة الرقة
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   الرديئة  الكتت  في  الٌبر  يُضرم  صَيلح خليل «الوكتجة ضذ»

هىان هخب ؤكغب ما جىىن بلى طبُدت »

ت بإخكاء مىكىفت وعاثدت ُٖىت،  لٍٛى

اتها، وعاثدت  جضٖىن بلى الىفىع مً مدخٍى

بمجغص جهفدها ٖلى عجل، وهخب  ؤفياعها

 ٌ ؤوعص هظا «. ججظبً بلحها مً الؿُغ ألاو

لر في ؤخضر  ألاصًب الؿىعي زلُل نٍى

الهاصع ًٖ صاع « يض اإلاىخبت»بنضاعاجه 

 (.2017)هِىىي ـ صمكم 

لر   ٖلى نٍى
ً
 زلُال

ً
قيلذ اإلاىخبت ٖبئا

الظي وان ًىللها في الٗانمت صمكم مً 

ُم باب مجٌز مؿخإحغ بلى آزغ، بال ؤن ي

آزغ اإلاىاٌػ التي اؾخلغ فحها ألاصًب خاٌ 

صون صزىلها بلُه، لُترهها هضًت مىصٖت 

لضي ؾاثم قاخىت. واهذ اإلاىخبت جخٗغى 

فطخي بلى  ًُ ل  بٗض ول ٖملُت اهخلاٌ بلى حٍٗؼ

الاؾخٛىاء ًٖ الىخب الفاثًت ًٖ 

، بذجمها، »الخاحت، 
ً
لِؿذ اإلاىخبت بطا

ُت  اتهبهما في هٖى  .«امدخٍى

لر فىغة ًُغح  ، «الال مىخبت»نٍى

للخسلو مً ٖبء اإلاىخبت الخللُضًت 

بغفىفها وزكبها الثلُل ونٗىبت هللها، 

وقُسىزتها وجسلُهها مما ٖلم بها مً 

ؤلِـ هىان قُسىزت »هخب َفُلُت، 

للمىخبت؟ الكُسىزت ال حٗجي الخىمت ٖلى 

دؿاءٌ: «الضوام بالُب٘ ما خاحخىا »، ٍو

ل" بلى هخب ناعث مخىفغة في "صو ان ٚٚى

؟
ً
 نهاعا

ً
 «.اإلافخىح لُال

 ٖضوي الىخابت

لر في  مىاًَ « يض اإلاىخبت»ًخلفى نٍى

الخلل الظي زلفخه "خمى" الخىانل 

الاحخماعي بالىؾِ الثلافي، وخىلذ ـ 

بالٗضوي ـ ؤٚلب مً لم ًمدىا ؤمُتهم بٗض 

اب" ُمخجىضًً بـ 
ّ
خ
ُ
« الًياث»بلى "ه

 
ً
الفِؿبىن واملجامالث الٗابغة، ُمصخها

لت الىاك٘ ألاصبي الظي ؤنابذ ؤَغافه خا

ىا"، وناع بتره يغوعة ُملخت في  ٍغ "الٛٚغ

مداولت إلهلاط ما ًمىً بهلاطه، فُُغح 

لر ؾااله:   ماطا بسهىم خاالث»نٍى

.......... 

خغازت اليلماث وشخظها بذجغ نىان 

البالٚت، ؤجىا بىهم اإلاىهبت، وشجاٖت 

الجهل، والكفغاث اإلاثلمت في ؤصاء املخُلت، 

وبالُب٘ ؤزُاء الىدى والهغف. ؤولئً 

 
ً
 الظًً ؤزجى مٗلمى اللٛت الٗغبُت ٖلحهم ًىما

بٗالمت مغحى بٗض هخابت مىيٕى بوكاء ًٖ 

 ...«.ُٖض الصجغة

بن الىخابت لِؿذ مجغص عم الخغوف بلى 

حىاع بًٗها، وجلضًمها لللاعت في هخاب 

جدذ ُمؿمى قٗغ ؤو عواًت ؤو مجمىٖت 

ؤن « وعاق الخب»كههُت بل ًغي ناخب 

الىخابت هي ؤلاػمُل السخغي الظي ًدٌى »

 وجمازُل صخىع الباػلذ الهلبت بلى َُىع 

ٛفل ؤن «هاَلت ٌُ بٌٗ الىهىم »، وال 

ؤلابضاُٖت ؤو ما ًتهُإ ألصخابها ؤنها هظلً 

ل لٗباعة ما : «حكبه جغحمت ٚٚى
ً
، مدؿاثال

ماطا هفٗل بىخب مسخىبت الٗهب، »

وبإيغاؽ ٚحر نالخت لُدً كمذ 

 «.الىخابت؟

 هلض مؼاجي

لِؿذ الىخابت "َبست" في "بىفُه" مٛلم، 

لضمها الياجب وفم م لاصًغ مُٗىت جالءم ًُ

ؤطواق الىلاص، بهما هي فسخت ًدلم مجها 

 الخإزحر 
ً
 مداوال

ً
الياجب بإفياعه وكىاٖاجه ٖالُا

لر:  ؤزىاء »والخُٛحر هدى ألافًل، ًلٌى نٍى

  الىخابت ال ؤفىغ بإن ؤي٘ ملٗلت فلفل هىا،

 ػػػػػػػ

  لؿذ. هىان ٖؿل وملٗلت
ً
 خؿب َاهُا

الىلض ًظع ؤٚلب مً امتهىىا  .«الُلب

حر مفهىمت في ُٖىن  مهُلخاث فًفايت ٚو

 
ً
لضمىن الىثب الٛثت ٖلى ؤنها فخدا اللغاء، وٍُ

في ٖالم ألاصب والفىغ، واػصاص طلً اػصهاع 

لر:  جلً » الٗالكاث الافترايُت، ًلٌى نٍى

اإلاهىت الباجؿت التي اخخىغها بٌٗ الىلاص في 

جلضًم هخب الكاٖغاث ـ ٖلى هدى زام ـ طلً 

ىاب باإلا  في متن الَا
ً
ضًذ بما ال هجضه فٗلُا

دؿاءٌ، «الىهىم قاٖغاث وههىم » ، ٍو

 «.ؤم طثاب مىفغصة وفغاجـ؟

ًىحه بٌٗ الىلاص ؾهامهم هدى الىخب التي 

 بمٗخلضاث مجخمٗاتهم 
ً
ًغون فحها مؿاؾا

بٌٛ الىٓغ ًٖ نالخُت جلً اإلاٗخلضاث ؤو 

بًمانهم بها، ؤو وفم كىاهحن ماؾؿاتهم، بال 

كغاءة جلً الىخب ؤهثر مً  ؤنهم ًىىبىن ٖلى

 ما بتهمت زضف »مغة، 
ً
الظًً ًداهمىن هخابا

الخُاء الٗام هم ؤهثر مً ًلغؤ هظا الىخاب 

« يض اإلاىخبت»بٗض كغاءة «. بلظة كهىي 

 ًٖ هٕى 
ً
 حُضا

ً
ًهبذ لضي اللاعت جهىعا

مىً ؤن ًلخىحها، مىخبت خلُلُت  ًُ اإلاىخبت التي 

ؿدُج" والضًىىع   مً "البٌر
ً
ولِؿذ حؼءا

اإلاجزلي، ًجم٘ هخبها بكيل ٖكىاجي وال ًلغؤ 

لر هخابه الجضًض بـ  ؤن »مٗٓمها، ًسخم نٍى

جىىن يض اإلاىخبت فإهذ جدخاج بلى مىخبت 

 .«تنهاثُؤزغي بسُِ ومخاهاث ال 

 

 

الجظام التي ٚؼث قبىت ألاهترهذ بىنفها 

، وعؤي ؤصخابها ؤنها حؿخدم الُباٖت 
ً
قٗغا

، هًغب مً حٗمُم البالهت، ؤال ًيبغي 
ً
وعكُا

جىُٓف اإلاىخبت مً هظه الُدالب والبثىع 

 «.ووخُضاث الخلُت؟

الخىانل لبـ ؤٚلب عواص قبياث 

الاحخماعي لبىؽ الثلافت، وكضمىا ؤهفؿهم 

لجمهىعهم الافتراضخي ٖلى ؤنهم مثلفىن 

كم لهم ٚباع، ٖبر وكغ اكخباؾاث  ٌُ وؤصباء ال 

اب وؤصباء مكهىعًٍ لهم مياهتهم صون 
ّ
خ
ُ
لى

اب، فال وكذ 
ّ
خ
ُ
ًلغؤوا هخاحاث هاالء الى

لضيهم لللغاءة وؾاٖضتهم الخىىىلىحُا 

" ما جِؿغ لهم بحن الغكمُت ٖلى "وسخ ولهم

الخحن وآلازغ، ُمٗخمضًً ٖلى حهل 

مجخمٗهم الافتراضخي بدلُلت ضخالتهم 

ت وألاصبُت... بن الخلاٍ الكظعاث »الفىٍغ

 هضلُل ؤلالىتروهُت اإلاىاك٘ الٗغحاء مً

 ًهى٘ ال لصخابها اإلاٗغفي املخؼون ٖلى

 
ً
، كاعثا

ً
  اللاعت  ًىً لم بطا ؤنُال

ً
 في نهما

 مثل لفُلؿىف ٖباعة جً٘ ؤن. ألانل

 ؤهً ٌٗجي ال الافتراضخي، خاثًُ ٖلى هُدكه

ٌ  وؤن. الٗضمُت في قاعبُه زلل جمخلً  جستز

 َىاخحن مداعبت فىغة في" هُسىجه صون "

  الهىاء،
ً
 مخضاولت، ؾُدُت ألكىاٌ وفلا

  هثب ًٖ حٗغف ؤن ًخُلب
ً
  واجبا

ً
ا  ٖبلٍغ

 "«.ؾغفاهدـ صي مُُٛل" اليامل اؾمه

 
ً
 اللغاءة ؤوال

لر بلى بٖاصة جىحُه صفت اللغاءة  ًضٖى نٍى

ويبِ البىنلت باججاه اإلاؿاع الصخُذ مً 

ماٌ ؤصبُت ٖاإلاُت  زالٌ كغاءاث ملخًبت أٖل

ُت وما ػالذ ختى  غبُت قيلذ هللت هٖى ٖو

اللخٓت ؤعيُت نلبت ًجب ؤن ًىُلم مجها 

 هلاعت كبل ؤن ًمسغ ٖباب 
ً
ؤلاوؿان ؤوال

 الىخابت بإصواث بضاثُت ولٛت زكبُت

، واعزت الىخب التي »واعزُت..
ً
هىان ؤًًا

ت لفٍغ  جهلىا وةهضاءاث بالُٚت مفٖؼ

ؾُىتها ؤلاوكاثُت، مً هخبت هىاة 

اب اجىا الىخابت مً صون ٖضة 
ّ
، هخ

ً
 زهىنا

الهكّبر   فراس 
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 ألشتري  الكتت   "الجَظة"كٌت أثيع  األديت السَري تركي رهضبى 

جغوي عمًان، ؤصًب وواجب وصخفي ؾىعي 

مً مدافٓت الغكت، هخب اإلالالت واللهت 

اللهحرة والغواًت، وعٚم ؤن هخاحه ألاصبي 

بال ، «بغج لُىا»اكخهغ ٖلى عواًت ًدُمت هي 

ش الغكت  ؤنها ؤعزذ لخلبت هامت مً جاٍع

وعنضث ؤٖماٌ بىاء ؾض الفغاث وحُٛحر 

 .الجهغ وما جغافم م٘ طلً مً مأسخي مجغي 

ٖمل في اإلاؿغح، وؤزغج الٗضًض مً 

اإلاؿغخُاث لهالر وػاعة الثلافت الؿىعٍت 

، ووكغ في الٗضًض مً الصخف 1974ٖام 

واملجالث الؿىعٍت والٗغبُت، وعٚم هثرة 

ي ؤهجؼها عمًان بال ؤهه لم املخُىَاث الت

ًخمىً مً َباٖت بخضاها للؿىة الٓغوف 

اإلااصًت، باؾخثىاء عواًخه آهفت الظهغ التي 

ًٖ وػاعة الثلافت  2004نضعث ٖام 

الؿىعٍت، وان ألاصًب ألاصًب جغوي عمًان 

ًملً مىخبت جدىي ؤهثر مً زالزت آالف 

هخاب، ُصمغث باليامل في ْل مأسخي الغكت 

كلم »غبان الؿىص، مجلت والخىف مً الٛ

الثلافُت خاوعث ألاصًب جغوي « عنام

ًٖ وكىء  ووان هظا الخضًثعمًان، 

 ومهحرها اإلاإؾاوي. مىخبخه الطخمت

 ًماطا جسبرها ًٖ البضاًاث وزىي

 ٚماع الىخابت؟

واهذ البضاًت خحن خاولذ هخابت كهت 

اث آهظان  كهحرة، ولم جىً ؤي مُبٖى

ؤُُٖتهم ؾىي وكغة جهضع ًٖ املخافٓت، 

اللهت، ووكغث في اليكغة، هىذ خُجها في 

الهف ألاٌو الثاهىي، وواهذ ًٖ فلؿُحن 

بٗىىان: "فضاجي ؤؾحر"، زم بضؤث اليكغ في 

ضة الجماهحر الخلبُت ؤعب٘ ؤو زمـ  حٍغ

 كهو وواهذ فحها نفدت ؤصبُت.

هُف وكإث ٖالكخً م٘ الىخاب؟ 

اعة بلى مضًىت  ضججي ؤمي ؤن جإزظوي في ٍػ ٖو

هجخذ في الكهاصة الابخضاثُت،  خلب بطا

وبالفٗل خهل طلً، خحن صزلذ 

البىؾُت خلب ؤصهكخجي بإبيُتها الٗالُت 

 والؿُاعاث الىثحرة، هىذ كض وفغث في

ٖكغ لحراث إلاهغوفي في خلب،  يالغكت خىال

وهىان هىذ اهدضع بلى وؾِ اإلاضًىت 

وهىان هىذ ؤهدضع بلى وؾِ اإلاضًىت 

بالبام، خُث حٗغفذ بلى الؿِىما خُجها، 

 بحن ؾِىما 
ً
ونغث ؤكطخي ًىمي مخىلال

كت فالفل بثالزت  وؤزغي، ؤقتري ؾىضَو

 
ً
ذ ؤهثر مً زالزحن هخابا فغهياث، زم ؤقتًر

وخملتها  بيل ما بلي لضي مً مهغوفي،

بهىضوق بلى البِذ زم بلى الغكت. مىظ 

خهلذ ٖلى الىخب لم ؤٚاصع فغاشخي بال 

اث، نغث ؤكغؤ َىاٌ الُىم، وؤمي  للًغوٍع

جغحىوي ختى ؤجىاٌو الُٗام، وناعث جلغؤ 

فىق عؤسخي بٌٗ الهىع اللهاع، زافذ 

ٖلي مً الجىىن، بِىما وان ؤخي ألاهبر 

 بما نغث بلُه
ً
 .ؾُٗضا

خب بكهغ وواهذ ؤٌو مىخبت ؤنهُذ كغاءة الى

 وعواًاث ٖاإلاُت جغحمت 
ً
لي يمذ كهها

لُلى بٗلبيي، وكهو الصخابت زالض بً 

الىلُض وؾٗض بً ؤبي وكام وكهو 

  .الفخىخاث..بلخ

ما مغص هظا الخٗلم باللغاءة؟ 

وكإها مىظ ؾىىاث َفىلخىا ألاولى ٖلى 

كغاءة كهو دمحم جُمىع، بخىحُه مً 

الهُف هىا هبُ٘ ؤقلاثىا الىباع، وفي 

في الكإع وما هجىُه ًظهب لكغاء البىْت 

بت بجي هالٌ" التي  الىخب، ؤطهغ مجها "حٍٛغ

واهذ جبإ ٖلى الغنُف، ٌكتري الهضًم 

 وؤقتري 
ً
ألاصًب دمحم حاؾم الخمُضي حؼءا

آزغ، وهىظا هىا هدباصٌ الىخب. وجُىع 

مٗىا ألامغ بلى كغاءة هخب بزىجىا الىباع 

غفىا ؾاعجغ وعواًت الظبا ب، ووامى ٖو

ضاصي، بلى ؤن افخخذ  والُاٖىن في ألاٌو الٖا

 لخإححر الىخب، وان ول مىا 
ً
قاب مىخببا

 وهدباصلها بٗض اللغاءة، وفي 
ً
ٌؿخإحغ هخابا

الثاهىي بضؤها وكتري الىخب اإلاؿخٗملت 

ٗحر ووؿخٗحر
ُ
 .وو

وخحن ٖملذ في كُإ اإلاٗضاث الفىُت في 

ماؾؿت ؾض الفغاث بمضًىت الُبلت، جم 

مغهؼ زلافي، مبجى نٛحر فُه بٌٗ بخضار 

الىخب، ويٗىوي به لإلقغاف ٖلى بٖاعة 

الىخب للٗماٌ، بط خضر خُجها ؤن خًغ 

اإلاضًغ الٗام  إلااؾؿت ؾض الفغاث نبحي 

هدالت )عخمه هللا( ؤمؿُت ؤصبُت كغؤث فحها 

  .كهت ًٖ الؿض وهالذ بعجابه

هىذ ؤكطخي حل وكتي باللغاءة ختى ؤحض 

وال ػلذ ؤكغا فإهام ؤن اللُل كض اهخهف 

 الىخب ختى 
ً
فىق َاولت اإلاُالٗت، مخىؾضا

ؤؾدُلٔ ٖلى نىث ٖامل حاء لخىكُ٘ 

 مً اإلاىخبت، 
ً
بغاءة طمت بإهه لم ٌؿخٗغ هخابا

ووكُىا الٗمل الثلافي وهىا هلُم ؤمؿُاث 

ؤصبُت لكٗغاء وكهانُحن مً صمكم ومً 

خلب والغكت ومً مسخلف املخافٓاث، 

 ًٖ ؾض
ً
 وبضؤث خُجها ؤهخب كهها

الفغاث وؤزمغ مكغوعي الىخابي عواًت بغج 

 .لُىا

 دبظ ؤٚلب اإلاثلفحن والىخاب ًُ ال 

بٖاعة الىخب مً مىخباتهم، هل ؤهذ 

 مجهم؟

لم ؤهً هظلً في باصت ألامغ، لىً م٘ ول 

ٖملُت قغاء حضًضة هىذ ؤؾافغ مً 

الُبلت بلى خلب، وؤمغ بلى مىخبت لبُ٘ 

  .
ً
الىخب الؾُما الغواًاث الهاصعة خضًثا

 يهخم باألصب وبإخضر 
ً
ووان ناخبها عحال

ؤلانضاعاث ًإحي بها مً بحروث، وبضاث 

..لىً ألانضكاء  مىخبتي جىبر وجدىٕى

ٌؿخٗحرون الىخب، والىاخض مجهم ٌؿخٗحر 

ٖضة هخب صفٗت واخضة وال ٌُٗضها، ومجهم 

مً ناع ًتركب خًىعي بلى الغكت لُإحي 

ت مً الىخب همغاح٘  دمل مجمٖى ٍو

و مدايغة، فخظهب ًدخاحها لبدث ؤ

الىخب وال حٗىص ووإنها كُٗت جىتٕز مجي ختى 

كغعث ؤن ال ؤٖحر ؤهثر مً هخاب، جهىع 

 ولِـ لضًه ؤي هخاب في 
ً
ؤخضهم ناع باخثا

 .بِخه

 ماطا جسبرها ًٖ عخلخً بلى حمهىعٍت

 مهغ الٗغبُت وما خضر مًٗ؟

هىذ ؤقتري الىخب مً اإلاٗاعى ومً  

جهفُاث اإلاىخباث ؤو مً شخو كغع بُ٘ 

مىخبخه، ووان ألاؾخاط آعؾحن كُىمجُان 

ناخب مىخبت في الغكت كغب الفغصوؽ، 

وهى قاب مثلف  ًجُض ازخُاع ؤلانضاعاث 

الخضًثت، وهظلً ٖضهان الغاوي ناخب 

مىخبت الفغصوؽ كغب الجام٘، وهىا ؤنبذ 

ب الضًيُت، وخحن ػعث لضي اهخمام بالىخ

مهغ وان هاحسخي الىخب ومألث خلُبخان 

واهخا معي بالىخب مً مىخبت الفجالت 

 

 التحريررئيس  حَار  
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واهخا معي بالىخب مً مىخبت الفجالت 

والبؿُاث ٖلى ؾىع الاػبىُت لىجهم لم 

ًسغحىوي مً مُاع اللاهغة بذجت ؤنها 

للخجاعة، لىً مؿاوٌ الجماعن جفلض 

الخٔ ؤن ال وسخخحن مً هخاب  الىخب وخحن

ُتها الثلافُت ؤَلم  واخض، والخٔ هٖى

: "في ؾىعٍت ما 
ً
ؾغاحي، وهى ًطخً مٗللا

فِل هخب؟"، كلذ: "وٗم ولىً ال ًىحض 

اب هىجُب مدفىّ"، وهىذ ؤخمل 
ّ
خ
ُ
ه

. ؤما في 
ً
ضصها زماهحن مىلفا حمُ٘ مالفاجه ٖو

مُاع صمكم الضولي فلض َلب مجي مىْف 

بي ختى ؤخًغ له الجماعن ؤن ؤصٕ هخ

الم فاقخىُذ لًابِ  مىافلت وػاعة الٖا

اإلاُاع الظي جفلض الىخب، واخخفٔ لىفؿه 

بىخاب "صًاها ؤمحرة ألامحراث" بِىما ؤزظ 

مىْف الجماعن هخاب في الخضًث لألمام 

 بةخمالي 
ً
الىىوي، وزغحذ مً اإلاُاع ؾُٗضا

 .الىفِؿت

ما مهحر اإلاىخبت بٗض ؤن ُصمغث الغكت؟ 

ٖباعة ًٖ عفىف خضًضًت  واهذ مىخبتي

هخلً التي حؿخسضم في البلالُاث، وبلُذ 

ذ لها  ، فاقتًر
ً
هىظا ختى جلاٖضث مبىغا

اولت   لها ٚغفت َو
ً
 زكبُت مسهها

ً
عفىفا

وهمبُىجغ، وهىذ ؤمطخي فحها ؤٚلب وكتي، 

ؤكغؤ ؤو ؤهخب، ًؼوعوي بٌٗ ألانضكاء 

ًيخلضون بٌٗ الىخب وهدىاكل، ٌؿخٗحر 

ؿغق آ ، َو
ً
 ًضؾه  زغ ؤخضهم هخابا

ً
هخابا

 .جدذ كمُهه

صزلذ الفهاثل اإلاؿلخت الغكت وؤٚلبها 

خىكف  بؾالمىي، واهىا ًدًغ بًٗهم ٍو

بضو ؤن ؤخضهم وان "فهمان"،  ؤمام الىخب ٍو

ُت"، اؾخٗىذ خُجها  كاٌ لي: "مىخبخً قُٖى

بجاع ونضًم لي، وؤزغحذ وافت الىخب 

اإلااعهؿُت، املخخاعاث وماعهـ وهخب 

ضصها ؤهث ، ؤلالخاص ٖو
ً
ر مً ؾخحن هخابا

اقتراها الهضًم اإلاهىضؽ في ماؾؿت اإلاُاه  

 ً حىػٍف  ِٖسخى بالكُلت، الىخاب بٗكٍغ

ً باإلائت مً كُمخه،  لحرة ؤي بإكل مً ٖكٍغ

 خُث آٌ ألامغ في 
ً
 ماكخا

ً
لىً وان زالنا

الغكت لخىُٓم "صاٖل"، وبضؤ خغق اإلاىخباث 

ض الخالم مً اإلاىخبت،  في الغكت، ونغث ؤٍع

للهضًم اإلاهىضؽ ببغاهُم مجها حر بٗذ الىث

"حهل الجمهىع وكلت 

كغاءاجه ويٗف 

اصة  الترحمت ؾاهم في ٍػ

 الؿغكاث ألاصبُت"

 

"ألاصب الٗغبي مليء  

بالؿغكاث مً ألاصب 

الٗالمي  وهظلً 

 اإلاىؾُلى"

كاٌ لي ؤخض اإلاؿلخحن 

ؤلاؾالمُحن الظًً صزلىا 

 الغكت:

 "جبضو مىخبخً ماعهؿُت"

 
 

"حؿلل الخىف بلي 

ونغث ؤفىغ 

 بالخالم مجها"

 

ٖاوي ألوي بيافت للخىف هىذ ؤالٗلىف، 

مً ؤػمت مالُت زاهلت بط جىكفذ عاجب 

الخلاٖضي، ولىال وكىف ؤزتي معي هىذ 

 .ؤللُذ بال َٗام ؤو زبز

حاءوي ؤبى بالٌ ناخب بخضي مىخباث 

الغكت، واجفلىا ٖلى بُٗه اإلاىخبت التي 

 
ً
ناعث مهِبت باليؿبت لي، ؤُٖاوي كلُال

مً اإلااٌ هضفٗت ؤولى ٖلى ؤن ٌؿضص لي 

الباقي مً البُ٘، وهىذ ولما َالبخه ًخٗلل 

الىخب بإن "الضواٖل" ًإزظون مىه 

لبُ٘  باملجان، وكغع افخخاح مدل حضًض

حام٘ الكغاهؿت، وخحن جم  الىخب كغب

ججهحز املخل واهذ الُاثغة جلهف فغن 

الىًٗ في الؿىق، زم ٖاحلخه بهاعور 

كخله وابً له وهاػح وان ٌؿاٖضه واختركذ 

اإلاىخبت، وزؿغث ما هىذ ؤٖضه 

لكُسىزتي، وزؿغث ؤحمل ما في خُاحي، 

بلى الىخب  ٖكلي مىظ الُفىلت للىخب، ٍو

ر حلِـ ؤٖؼ ميان في الضوى ؾغج ؾابذ وزح

 في الؼمان هخاب. هما كاٌ اإلاخىبي.

؟
ً
 ماطا جىص ؤن جلٌى ؤزحرا

ٖىضما جىْفذ في اإلاىخبت بضاًت 

الؿبُٗىاث، ؾىً معي نضًم خلبي، وان 

 ،
ً
إحي بالىخب وهلغؤ مٗا ًىخب اللهت، ٍو

 
ً
، ٌكتري هخبا

ً
 ومغجاح ماصًا

ً
وان مثلفا

ًىصخي زلفها مً بحروث، وان ؾلُم ؤخمض 

 
ً
قاوي وهظا اؾمه عخمه هللا مثلفا

، جهىع وان اإلاسجل 
ً
، جىفي قابا

ً
مضهكا

ٗؼوفت لٗبض الىهاب، زم بجاهبه ٌؿمٗجي م

ٌؿمٗجي مهضعها ؤلاؾباوي، وان يهىي 

ىدكف  جلصخي ؾغكاث اإلالخىحن الٗغب، ٍو

لىخاب هباع في الٗالم ؾغكاث ؤصبُت 

بال ؤن حهل الجمهىع الٗغبي وكلت ...الٗغبي

كغاءاجه حصج٘ الىخاب وألاصباء وختى 

اإلاىؾُلُحن ٖلى الاؾخفاصة مً ؤصب 

ً، وؤمام هظه الخلاثم ا لتي وان آلازٍغ

ُلٗجي ٖلحها زالٌ  نضًلي ًىزلها ٍو

ٖكلذ  ؾهغاجىا التي هلًحها باللغاءة

 فإهثر. ألاصب ؤهثر 

 

كلم عنام 
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 الشعراء  أعوبل  في  هصيرُ  عي  يعلي  العبلن 

 
ً
ذ وحهي، ألهىن هىان َاهغا ًممي  بالٍغ

 جُاعصها 
 
مً كُض الٛباع،  ؤها جفُٗلت

السخب، ٌٛؿلها الًىء، ؤلبؿُجي حؿض 

 ،
ً
ا ض ؤن ؤصزل مًُم اإلاىث ٖاٍع اللٛت، ال ؤٍع

، ألهجي ؤخمل حىىن 
ً
، ويُٗفا

ُ
وخُضا

الُفىلت وخلمها، ًٚب الغحاٌ، 

ونبرهم، ًلحن ألاهثى وخىىها، حٗالُم ؤمي 

ونىتها،  ؤها ؤخمل الىحىص بحن كافُخحن 

وجفُٗلخحن..، هم الكٗغاء ًخىئىن ٖلى 

دللىن في ؤٖماكهم،  ، ٍو
ً
لا ًفخدىن ٍَغ

فًاء الىىاًت، لُىٓغوا مً ؤبٗض هلُت بلى 

ت،  مجاػ  ًدؿ٘ ليل الخىاكًاث البكٍغ

فُهىٗىن الىبىءة  صون ؤن ًيخٓغونها،  لظا 

ًلخلهم مً ًإزظ بٓاهغ آلاًت  اللغآهُت 

مت )والكٗغاء ًدبٗهم الٛاوون(، ألهه  الىٍغ

 فخذ فُه الكاٖغ الفغوسخي 
ً
سا ٛفل جاٍع ٌُ

 فىل
ً
خحر ألافم ؤمام اإلاًُهضًً احخماُٖا

ً بلُام  ، فيان مً اإلابكٍغ
ً
 وصًيُا

ً
وؾُاؾُا

ش"الثىعة  بخضي ؤهم زىعاث الخاٍع

 بله الكٗغ 
ً
الفغوؿُت"،  ولم ًخإزغ هثحرا

ً لىهغة  ؤبىلى ًٖ بعؾاٌ حىضه اإلاسخٍغ

 1799الفلغاء واإلاًُهضًً، فيان ٖام 

طوبان الثلج الغوسخي ؤمام خغ ألافاعكت، 

لي الغوسخي ؤلىؿِىضع ووالص ة الكاٖغ ألافٍغ

له بلى الخُاة  بىقىحن، الظي لم ٌكم ٍَغ

 بلى بالٍ اللُانغة، 
ً
فدؿب وبهما ؤًًا

 
ً
، وبهما مىخهغا

ً
 ماصخا

ً
لىً لِـ مخىؿبا

للفلغاء واإلآلىمحن الغوؽ، وللهت خب  

 في نهاًت اإلاُاف، فغزاه  
ً
حٗلخه قهُضا

الكاٖغ الٗغاقي ٖبض الغػاق ٖبض 

هغ الٗغاق الثالث"، بٗض كغن  مً الىاخض"ن

 
ً
 :الؼمً كاثال

 بىقىحن ًا لالاة عوؾُا الؿىصاء

  ًا ؤٚىُت الخب ألاولى

 ًا ؤٚىُت الًٛب ألاولى

بلًٛ بلى مسبإ  ًَ  نىحي بن لم 
ملٗىن 

 حغخً

، وصماء 
ً
طابذ زلىج عوؾُا وولضث ؤلفا

بىقىحن حؿغي في ٖغوق الفلغاء والٗكاق، 

، لٗاف 
ً
ً فٗال الترهُت، فلى وان ؤجباٖه ٚاٍو

 في هىف ول الخىىماث وألاخؼاب التي 
ً
آمىا

مغث ٖلى جغهُا، لىً هظا ٌكم ٖلى قاٖغ  

ٖغف مهحره مىظ البضاًت بط كاٌ:" بطا هىذ 

.. وباإلوؿان جامً بالىًَ، بالٗالم،

فؿُلىصون زُان الى اإلاكىلت ؤو ؾُللىن 

."ً  بً في الؼهاٍػ

ولم ًىترر الكاٖغ الدكُلي بابلى هحروصا 

ش الىفي واإلاىث للكٗغاء الغافًحن،  بخاٍع

وبهما ازخلِ صم الؿابلحن بمضاصه فىخب 

ً كهُضة خب، وؤٚىُت ًاجؿت، وؤزاع  ٖكٍغ

بىوكُه  الظي ؤؾلِ الججراٌ خىم 

ؾُلفاصوعا الدكُلي  الغثِـخىىمت 

_، فياص ؤن 
ً
اللُىضي_اإلاىخسبت صًملغاَُا

ًىاٌ هفـ مهحر لىعوا مً كبل حىىص 

بىوكُه لىال ْجهم ؤن ما ؤعؾلىا مً ؤحله 

بلى مجٌز هحروصا هى بىضكُت خلُلُت، ولِـ 

 كهُضة.

لظا ًهضق كٌى الكاٖغ الؿىصاوي دمحم 

الفُخىعي:"الكٗغاء ال ًمىجىن وبن ماجىا، 

"والكٗغاء 
ً
 ؤهثر الىاؽ زلىصا

يُه قاع بط  هما ًهضق الكاٖغ الفغوسخي ٍع

ٖىض انهُاع الضالثل والبراهحن ًجُب  كاٌ:

هضق مً  الكاٖغ بىمًت  مً اإلاؿخلبل، ٍو

مت، بطا لم  ًإزظ بٓاهغ آلاًت اللغآهُت الىٍغ

ًخدٌى زُاله بلى وعصة  مً هاع بٗض ؤن ًلغؤ 

مدمىص صعوَل وؾمُذ اللاؾم ؤو ًىؾف 

وبطا لم ًبدغ بيل كىامِـ الخب الخُُب، 

بٗض كغاءة هؼاع كباوي، ؤو لم ٌٗكم جفانُل 

صمكم بٗض كغاءتها في كهاثض ؾُٗض ٖلل، 

 بطا لم ًضزل ؤٖماكه بٗض ؤن ٌؿم٘ 
ً
وؤزحرا

كهاثض مِكُل َغاص وحىػٍف خغب 

الٌ خُضع بهىث الؿُضة فحروػ،  َو

  فالٗالم
ً
ٌٗلً ًٖ مهحره في ؤٖماٌ  خلا

 الكٗغاء.

 

 

 عي صخفي ؾى 

 

بىقىحن حؿغي في ٖغوق الفلغاء والٗكاق، 

لي ًٚب الخجغبت  ىعر خغها ألافٍغ ٍو

ملها لكاٖغ الخب  واإلاىث والىبىءة،  ٖو

ؤلاؾباوي ٚاعزُا لىعوا، الظي بلي ًلهج بالخب 

وجدغع ؤلاوؿان ختى لخٓاجه ألازحرة ببان 

، بط  جال 1936الخغب ألاهلُت ؤلاؾباهُت ٖام 

ٖلى مؿام٘ كاجلُه مً ؤجبإ الججراٌ 

 فغاهثِؿىى فغاهىى كىله:

اها؟ ت ًا ماٍع  ما ؤلاوؿان صون خٍغ

كىلي لي هُف ؤؾخُُ٘ ؤن ؤخبً بطا لم ؤهً  

؟
ً
 خغا

 

 هُف ؤهبً كلبي بطا لم ًىً مليي؟

فُجُبه ًٖ ؤؾئلخه في الكغق الكاٖغ التروي 

هاْم خىمذ الظي  ًسخهغ ألاصًب الؿىعي 

خىا مُىه قهلخه ؤلاوؿاهُت في بدغ اإلاىافي 

:"ًىفي ؤن هلٌى هاْم خىمذ ختى 
ً
كاثال

هلٌى ؤلاوؿان"، هاْم خىمذ الظي ٖاف 

سجً التروي" ٖمغه بحن يفخحن، يفت "ال

ويفت "اإلاىفى الغوسخي"، وخمل نهغ الىًَ 

، 1963وؤلاوؿان ٖلى هخفُه ختى ماث ٖام 

ولٛخه، بط  ال ًدمل ؾىي حيؿُت كهاثضه

ؤؾلُذ الجيؿُت ٖىه مً كبل الؿلُاث 

 الترهُت،

الصفذي   عقجة 
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عوراى راٍية   إلى  رسبئل سجع   

(1) 

وان البض لي ؤن ؤعي الفغق بحن نالبتي بٗض 

صة وبحن هكاقخً اهدغافاث خُاحي الخا

، ال ؤٖلم مً ؤًً حاء ًلُجي ألاولى في الدكيل

 
ً
ت مثلي، و ؤهىا ؾيىجى مٗا مً بعهاق  بإهً كٍى

اإلاٗامالث البحروكغاَُت والغهٌ وعاء ؾغاب 

الكاؾٗت في ألاوعاق ووخكت اإلاؿافاث 

ومً ، لىىً مجغص حىحن، حىحن هل ؤوعوبا

 
ً
، ؾامدُجي خله ؤن ًإزظ وكخه لُهحر نلبا

عي صازلها، ؤو فةكىإ الىفـ ببٗض ؤؾُى 

بًمانها بإنها ؤكىي مً الٓغوف هى َىق 

حها الباًَ، ال شخي ممحز  ءهجاتها خؿب ال ٖو

ت، ؤها ؤٖغف هظا ، هي في الخلُلت ًا عاٍو

ألاؾىاع التي بيُتها لهىعحي ًٖ هفسخي 

وحٗلُلي جمُمت "خمالت ألاؾُت" في ٖىلي 

حؿضن  الفلؿُُجي، وهي ؤقُاء لم ًخدملها

، ؤكهض ؤهً لخفُفتٚحر اإلاخىىن وعوخً ا

ىضما لم  ؤهثر واكُٗت مجي وؤكل عوماهخىُت ٖو

جىً اإلالضماث التي بىِخً فحها صازل عخمي 

جاهل لىخاثج ْهىعن بلى هظا الٗالم كغعث 

م ول هظا الغخُل، ؤها فسى  ت ٚع عة بً ًا عاٍو

، ال ؤصواع بُىلت وهمُت وال مداوالث الخؼن 

لخدمُل عوخً ما ال جدخمل وال جىاػالث 

ل فخاث ٌؿمى خُاة وال مثالُاث فاثًت، ملاب

التي ؤما ؤن جىالي خلىكً وةوؿان بيل اإلاٗاًحر 

وفغتها هظه ألالفُت وؤما ال، ؤها ؤخترم هظه 

، ؤهذ كفؼث ٖلى وعي ؤمً وؤُُٖتها الال

 
ً
في الخُاة، وؤها ؤٖضن ؤن ؤخفٔ هظا  صعؾا

الضعؽ ما خُِذ وؤخاٌو ؤن ؤهىن ؤهثر 

 .ما ؤها ٖلُه آلانبغاٚماجُت وؤكل جغاحُضًت م

(2) 

ض ؤن ٖىضما ؤزبرججي الُبِبت  بن هىذ ؤٍع

ت ال ملابغ ؤصفىً كلذ لها ال ، ؾامدُجي ًا عاٍو

ض ؤًً  ٖاثلت لضًىا ال في ؤإلااهُا وال في الؿٍى

ا ومسُم الىحرب، ؤًً  هدً مً مسُم صٖع

خً جحر مٗلت في ٍعف خموه ، هما دً مً كٍغ

لتي ؤهجي مدملت بٗكغاث آلاالف مً الجثث ا

م ، ؤعواخهكًذ في ؾىىاث الخغب في ؾىعٍت

، لىىجي ؤٖلم مٗللت في عوحي التي باجذ زلُلت

ؤهجي ؾإصفجهم ًىما خُث ماجىا في ؾىعٍت 

 
ً
خُث ماجىا في ؾىعٍت  ؤهجي ؾإصفجهم ًىما

 
ً
ض صفىً ، ؤما ٖىضما ؤقفى َبٗا ؤهذ فال ؤٍع

ي ما ػلذ ؤخلم بالٗىصة بلى ، ؤٖجهىا

ض ؤن ًىىن كبر ؾىعٍت ابىتي في  ، ال ؤٍع

ض ؤن ؤصفىً في هظا التراب ، ال ؤٍعؤإلااهُا

ب ، وان مً ألاهىن ٖلي ؤال ؤٖغف ًٖ الٍٛغ

 
ً
هظه  مً ؤن ًهبذ لي في مهحرن قِئا

، مً اإلااؾف هظه ٌٗىُجي ألػوعه  البالص كبر

، ال ًدٓى ؤَفاٌ ؤهفؿىااإلااػوزُت م٘ 

ؾىعٍت بالضفً في الٛالب ؤكهض الظًً 

جفدمذ حثثهم بالبرامُل اإلاخفجغة وكظاثف 

ظًً ازخفىا ووإنهم طوبىا الهاون، وال

، واهذ فىغة ٖاصلت وهفى، ؤو ؤهجي باألؾُض

 
ً
 ...لُهلً وؤبيي ٖ ؤيٗف مً ؤخفغ كبرا

(3) 

ٖىضما حاءث اإلامغيت وؤزبرججي ؤهً 

ؾخضفىحن في هِؿان في كبر حماعي ليل 

ألاحىت اإلاُخت في اإلاكفى ٖغفذ ؤن 

هُت ؤهلظجً مغة ؤزغي مً ؤلاوؿا

، لً جىىهحن وخُضة وؾُىىن ماػوزُتي

 مًٗ الىثحر مً ألانضكاء في ميان ًخجاوػ 

ان ت وألاَو ، ٖلضي الًُلت ًٖ الهٍى

، وؤخترمً وؾاوان بإحىخهيان ؤههفً م

وؾُداٍ كبرن بالىعص والكمٕى 

والبالىهاث اإلالىهت ال ؤٖلم بن هىذ 

٘ الخًىع لىىجي مُمئىت ٖلًُ ؾإؾخُُ

م كغاعي الٛبي لم آلان ، مُمئىت ألهجي ٚع

مً زُاع ؤفًل لم ؤهً ؤٖغفه  ؤخغمً

 
ً
، وهى ؤهً ؾتركضًً بؿالم م٘ ؤنال

غاق وألاصًان،  ٖكغاث ألاحىت مً ول ألٖا

 ! ها ؤهذ جخجاوػٍىجي مغة ؤزغي 

(4) 

 ٖغفذ ؤهه ًدم لي ؤن ؤَلم ٖلُ
ً
 ً اؾما

 
ً
جغقضوي ألجم هظه اإلاهمت  واؾخلمذ ؤوعاكا

 
ً
ت لم ؤحض ؤخضا  وؤها كغعث ؤن ؤؾمًُ عاٍو

 
ً
، وان ٖلى هظا الاؾم مً ٖاثلخىا مىافلا

الخل الىخُض لخدٓي به ؤن جغخلي! عبما هى 

مت كضًم الُغاػ خلا لىىجي ؤها هفسخي كضً

 
ً
  وما ػلذ ؤٖكم مؿلؿال

ً
ًدمل  هغجىهُا

اؾمً هما ؤهجي ؤخب الغواًاث وعٚم ؤهجي 

اؾمً هما ؤهجي ؤخب الغواًاث وعٚم ؤهجي 

دب الخياًت  ،نامخت بال ؤن ٖللي زغزاع ٍو

 
ً
، ؤهً مثلي جدبحن ؤن جغوي وافتريذ َبٗا

قهغػاصي الهٛحرة هىذ للمفاعكت 

ؤهثر  ؾخهبدحن مً بغج الجىػاء وهى 

الق ، هىذ ؤٖلم ؤن ألابغاج زغزغة ٖلى ؤلَا

عؾالتي في الىلض الغواجي التي لم جىخمل 

ا ٖلى ألاكل بىحىصن. ؤعي  ؾخىخمل مٗىٍى

 الاؾم ًلُم بً 
ً
، وبن ونلخً عؾاثلي خلا

لت ما ، لً جدخاجي لؿاالي إلااطا بٍُغ

ت  ؟ؾمُخجي عاٍو

(5) 

، ألامىمت ملضؾت ؟خضر ما خضرإلااطا 

 
ً
اللضعة العجُبت في الخلم،  ٖجي هظه، ؤفٗال

غاث ال ًهبدً ؤمهاث ، اإلالام عبما الكٍغ

 
ً
وؤبٌُ مثل مهض وهُٓف وهلي  َاهغ فٗال

غة ًا عاو  بتوؤها قٍغ ، ٍت، ولضي ؤفياع ٍٚغ

 
ً
إلاسخ  ختى جدىلذ الخغب قىهخجي هثحرا

غاث وؤزالكُاحي حكٓذ هىا وهىان ، الكٍغ

ال ًهبدً ؤمهاث، للض ؤنبدذ بكٗت، 

 هما ؤهجي هظبذ ه
ً
  ثحرا

ً
ؤهجي واجبت!  زهىنا

وهاوعث ٖىضما واهذ ألازالق ؤكىي مً 

ت  اؾخُاٖتي، وان ٖلي ؤن ؤزؿغن ًا عاٍو

، رجبت ٖلي ججاه الخُاةوي ؤصف٘ الفاجىعة اإلات

 .وواهذ الفاجىعة ؤكسخى مما جسُلذ

(6) 

بنها الخغافت ًا … ؤهً بيذ إلااطا جُلىذ مً

ت ، الٗاصة والخللُض وجغازىا اإلاضكىق مثل عاٍو

ُىا الجمعي وؤها اقتهُذ  وقم في ال ٖو

ام الخلى وؤخؿؿذ ؤهجي اػصث الُٗ

 
ً
 حماال

ً
، هىان مً ًلٌى ، لظلً عؤًذ بيخا

، هاالء بكغ كؿاة ًا الٗلملً ؤها ؤئمً ب

ت، ؤها ؤئمً بما ؤخب وللض ؤخببذ  عاٍو

صاثما ؤن ًىىن لي" بيذ جلىن باألخمغ خُاحي 

 !"الكاخبت

(7) 

 .ؤخبً

 

 واجبت فلؿُُيُت 

ف كلب ٖلى جىالذ بإؾماء حؿّبُذ   مكى 

 
ْ
 . بمجاهحن ٖامغة مؿاهً فىكه جيازغث

 مغجبىت يلىعي بحن بخؿاسخي مسخل  

  بإؾىاوي مؼكُتها التي ؤْافغي 

 عجبُتها وعق كهاناث ابخإل ؤؾخُُ٘ عبما

خُتها بإهاكت مؿاء طاث
ّ
. اؾمً بدغوف ووش

  التي الضمُت ؤهحن فإوسخى
ُ
 قَٗغها بٗثرث

ِ
ّ
  زم صازلي، املخى

ُ
ت ٖلى ؤكف

ّ
 خلم خاف

 في ًسخبئ  ؤهفاؾً، مً جبلى بما مبخّل  

٘   ٖهفىع   خلمي ٌّ  حاج  فىق  ًىام ويا

 ! ؤمامي خاثِ

غاوي ؤعاه، وال ؤعاه  ! ؤعاه وال ٍو

 الهٛحرة، خلُبتي في بلًُ فغحي ؤخمل زم

  التي جلً
ُ
ها هىذ  ؤهخُٗل  زم وحعي، ٖلى ؤيمُّ

 اإلاؿافاث ألكُ٘ الٗالي بىٗبه خظاجي

 .بلًُ

ا، ؤحٗثر
ً
ا ؤك٘ ؤخُاه

ً
 ؤضخً زم هثحرة، ؤخُاه

 شجغ جدذ ًىبُر  بؼهغ ؤخلم وؤها وؤبيي،

 .. أللخلًُ الٗمغ،

 ...ؤهخٓغجً

  وما جىالذ الؿىىاث
ُ
 صازلي ؤوكٔ ػلذ

 ! ؤبي وحه بمالمدً

 . حضًض مً بإهفاؾه ٌٛغكجي ال اهخٓاعن ّٖل 

 طبدخه خضًث بلاًا مً قفخُه ؤٚؿل

 . الكمـ

  اإلاؿترؾل قٗغه ؤٚؿل
ً
 خبرن مً قالال

 ؤلبؿه. كضًم وعق كهاناث في اإلاخجّمض

ُغ  مُٗفً
ّ
 له ؤُٖض. زؼاهتي في اإلاُٗ

 .الىكذ ؤزظها التي ؾاٖخً

 ٌ  اهخٗاٌ في ؤؾاٖضه كضمُه، بلى وؤهؼ

 ؤبلي. الؼواج زاجم ؤُُٖه ال زم. الخظاء

 .وحعي وإهه اإلاثلىب، حُبي في ٖلُه

 ..ؤها وؤبلى هى، ًظهب

 وكض الغماٌ بلى ؤهدبه ختى هثحًرا ؤمصخي

 وال حُبي في زاجًما ال. حبُجي مً اوؿغبذ

 ! عماٌ ختى

 له حُٗض! مجي مؿافت ٖلى والؿغاب ؤعان زم

 وؾاٖخه الىخُض، ومُٗفه الكفاه، ُٖغ

، مً املخىُت ا زلفً ألعي  حضًض 
ً
 مً خاثُ

 ..!عمااااااااااااص

 

 

 

ؤعصهُت وكانت عواثُت 

 

 ٍسبم  الخطيت 

 هي رهبد

 هٌبل  حوذي 
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 (36)  ثوحلية أهلية  طبئفية  حرة  يَهيبت 

ؤَل مً الىافظة.. ٖلى ألاعى الترابُت جدتي 

ب مثحرة ُٚمت نٛحرة 
ّ
ؾمىت نٛحرة جخلل

 مً الٛباع، ال ؤؾخُُ٘ ببٗاص ُٖجي ًٖ 
ً
حضا

الؿمىت بال لثىان ألهٓغ بلى ؤٖلى ألجإهض بن 

 .ؾلُذ مً الؿماء

ىٓغ،    ٍو
ً
با ًلترب مجها َفل في الٗاقغة جلٍغ

ت، هغاكبها باث   وؤكل خٍُى
ً
بها ؤهثر بُئا

ّ
جلل

لى، بلى ؤن  هالها، هى مً مياهه وؤها مً ألٖا

 
ً
 .جخىكف ًٖ الخغهت جماما

ها حٗىص 
ّ
داٌو هّؼها ٖل ًدملها بيلخا ًضًه ٍو

بها مً 
ّ
ب مً حضًض، لىجها ال جفٗل فُلل

ّ
لخخلل

عاخت هف بلى ؤزغي زم ًظهب لًُٗها كغب 

زبز  الجضاع وي ال ًضوؾها ؤخض، هلُٗت

غوح بِىما ؤبلى ؤها واكفت ٖىض  ًابؿت، ٍو

ب لىجها ال جفٗل
ّ
 .الىافظة اهخٓغها وي جخلل

 
ً
با ٗىص ومٗه نبي في الؿابٗت جلٍغ لخٓاث َو

ه ميان الؿمىت، ٌٗىص لخملها وكض  ٍغ ٍو

ُٗحها للهٛحر  :الخهم التراب بجاهبحها َو

 ..ؤمؿًُ.. ال جساف.. ماجذ –

ُه زلف ْهغه ويهؼ بغ 
ّ
ؤؾه لىىه ًسبئ هف

 
ً
 .عافًا

***** 

 بؿُاعة 
ً
ؤزغج مً اإلاضزل فإحضه مؿضوصا

مت، ؾىصاء ومً صون همغة، ال بض  ُّ صوقيا مف

ؤنها ألخض ححراهىا فلِؿذ اإلاغة ألاولى التي 

ؤعاها مهفىفت هىا. اجلفٔ بمؿّبت بظًئت في 

هفسخي، لِـ ألنها ؾُاعة صوقيا، بل ألنها 

م  .حؿض الٍُغ

ى ؤمغي له، بٗض اإلاؿبت اجيل ٖلى هللا وؤفىّ 

” هللا خامحها“ؤؾحر وؤها ؤفىغ بإن ؾىعٍا 

وبدىمخه، مؿخُٗضة ؾىىاث ٖمغي 

لُىا هدً الؿىعٍحن..  وازخباعاجه ٖلي ؤها ٖو

مً ؤًً لىا ول هظا الهبر، مً ؤًً جإجِىا 

 ول ًىم 
ً
اللضعة ٖلى الاؾدُلاّ نباخا

لىخمم ٖبثُت ألامـ والٛض والظي بٗضه، 

مل، طلً وفىكها ما ػلىا همخلً بٌٗ ألا 

الًىء في نهاًت هفم ال نهاًت له، ولما اكتربىا 

 فٗضصها زُىاجىا بلُه مً حضًض
ً
 .اػصاص بٗضا

***** 

اججاصٌ م٘ قىفحر الخىسخي الظي ؤنغ ٖلى 

م واتهمه بإهه خّىٌ  ؤزظ َلب آزغ مً الٍُغ

ؾُاعجه بلى ؾحرفِـ ٌٗمل ٖلى زِ حغماها 

 مً اإلاغؤجحن 
ً
اإلاؼة، الهغاخت لم اهؼعج فٗلُا

الؿمُيخحن اللخحن عهبخا ختى حؿغ الفدامت، 

 ستبئر الٌسيبى

 هٌبل  حوذي 

 

 عكّبش آًب 

ما ؤػعججي هي الخُبت الضًيُت التي وان 

ٌؿخم٘ بلحها والتي جخدضر ًٖ ٖظاب اللبر 

ً ؤن اإلاغؤة في اإلاىث كض حًٛب هللا ببيائها  ٖو

ضم جلّبلها للًاثه، ؤال ًىفُىا ما فُىا  اإلاُذ ٖو

ليؿخم٘ بلى زهىنُاث اإلاىث وهى الظي 

 مً ًضي 
ً
 ؤهثر نضكا

ً
ٌٗاهلىا ٖلى الضوام ٖىاكا

 الخبِب؟

***** 

باء في اإلامغ الؾدكاعة  في مكفى ًافا ًجخم٘ ألَا

َبُت ألخض اإلاغضخى بِىما ؤعاكبهم مً ٚغفت 

مً في  الاؾخٗالماث وؤها ؤصزً ؾُجاعحي، ول

باء وختى  اإلاكفى ًضزىىن، اإلاىْفىن وألَا

 .اإلاغضخى

باب ٚغفت الٗملُاث ملابلي ًسغج مىه نبي 

لى الجضاع  نٛحر ٖلى هلالت ًجغها ممغى ٖو

لذ لىخت هداؾُت مىخىب ٖلحها بما 
ّ
ل ُٖ آلازغ 

”.. نضًم للُفىلت“مٗىاه ؤن هظا اإلاكفى 

ؤفىغ بالٗباعة صون ؤن ؤجمىً مً بًجاص الغابِ 

م خلُبتها اإلاضعؾُت فخضزل 
ّ
َفلت نٛحرة حٗل

الىعصًت ٖلى ْهغها بلى الٛغفت لخخدضر م٘ 

ؤمها مىْفت الاؾخٗالماث فال ؤفهم ما الظي 

ًجغي بُجهما، ألام جهغر وجهغر وجهغر زم 

جُغص الخلُبت الىعصًت اإلاخلافؼة زاعج اإلاكفى 

 :كاثلت في ؤزغها

ت.. ًدغق يهىصن   –   ..ًلال بؿٖغ

خسبروي بإن الهٛحرة ال جُُم زم جلخفذ هدىي ل

 
ً
اإلاضعؾت وال هخابت الىْاثف، وهي ٖاحؼة جماما

خُالها وؤها ؤهّؼ بغؤسخي وؤجسُل الحهىص وهم 

 .ًدتركىن 

***** 

ًلخلِ لي مإمىن نىعة ٖىض خضًلت اللكلت 

لُظهغها بمظابذ زلفي الهلُب الظي ههبىه 

ألاعمً التي مغ ٖلحها ؤهثر مً مئت ٖام، ولىىىا 

هىهىا فؿُفؿِئاث نٛحرة يمً مجخم٘ 

كغعها ؤن وٗلً جظهغها لها ” فىؾُفىؾُاجي“

” حٗاٌل ؤصًان“ألهىا همغ بمغخلت ” آلان“

وما ” قٗىب ؾىعٍت”و” حٗاٌل مىىهاث”و

لت ؾلمُت  .بلى طلً.. اإلاهم بٍُغ

مً نىاصًم  كغبي جم اعججاٌ ههب آزغ  

ىم ٖلحها 
ُ
هغجىهُت مُٛاة بالكُفىن ق

ؾىفىع مؿىحن ال ؤٖغف ما واهذ تهمخه، 

فىق الؿىفىع ٖلم ٖلمىا وػٍيذ ؤٖلى هظا 

الىهب زالر جىياث ػعٕ مُٛاة باللهضًغ 

لخىؿبها بٌٗ الجمالُت، مً زُغ له هظا 

الهغح اإلابخىغ؟ بلى ما ًغمؼ؟ ال ؤٖغف 

.. لىً نضق مً كاٌ ؤهىا وِٗ
ً
ل في ؤًًا

 .ٖهفىعٍت ؤؾمها صمكم

وفي الكإع الًُم اإلااصي بلى الؿاخت، 

حلـ كغب ؤخض اإلاُاٖم عجىػ وؤمامه 

ُٚاء ٖلبت هغجىوي فُه صفتر ٖاثلت ونىعة 

ً ٖلى زلفُت  نبي نٛحر طو ُٖىحن ػعكاٍو

مً الىعوص والكالالث التي ًدبها ؤصخاب 

غ، ًإول مً صخً  اؾخىصًىهاث الخهٍى

بصخيء آزغ لم ؤمحزه، مٗضوي البٌُ املخلىٍ 

 .جهضق ؤخضهم به ٖلُه

 ؤها؟ بماطا هىذ ؤفىغ؟

هىذ ؤفىغ بدياًت الهبي طو الُٗىحن 

ً  .الؼعكاٍو
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واجبت ومسغحت ؾىعٍت 

 مً بحن ؤنابعي 
ّ
بت. ؤإلاُؿها، فخجز ألاعى َع

زُىاث ٖكلي؛ بط ؤنها ما ػالذ جترن ؤزًغا 

ٖلحها. فإجغن ملحي في بدغ مُذ زم ؤمطخي، 

ت في ُٖجّي وال  ُّ هما ؤهذ جترن ؤنابًٗ اإلالخ

ُ٘ مجها ؤنباٙ الخٍغف. جمطخي..!  جهى

فهل مىاؾب لخهيُ٘ ولماجً اإلادؿاكُت 

ؤؾفل ملاٖضها بللُل، زم جىػٖها ٖلى 

مىاكُذ مسخلفت لترؾلها لي عؾاثل ٖكم 

فت
ً
 . مخل

ومىاؾبت لللغمُض اإلاُّل ٖلى مىث بلىهه 

 .اليالر

ومىاؾبت لخهاص عماص ؤوعاق اختركذ 

وجىاعث ًٖ صمٕى كبل اهُفاء الباعوص 

كذ به قفخًُ التي فاح مجها الظي ؤخغ 

رة الفغاق زم ال 
ّ
 حٗىص. جدمل كضمًُ اإلاخٗث

بما جبلى مجي جدذ ببًُُ وجغهٌ ختى 

تها. زم 
ُ
جهل هلُت جىهي بها زغافت نّضكخ

جلىط هاعًبا زلف الكبابًُ التي جخلّمو 

لىن ؾخاثغ خملاء. فال حؿم٘ نىث 

الظي خحن ٌٗلى ًهمُّ ؤطهًُ الخهفُم 

  حؿابلذ فؿبلذ بٗضما
َ
لبذ  .ٚو

اة مً 
ّ
ومىاؾب ؤًًا لخإول ؤنابًٗ اإلاؿل

اث مهاحغة لً ؤهىن فحها طاث  هبُظ طهٍغ

 !.. ًىم، ولً جىىن 

ت التي   ؤجظهغ جلً ألالىان الدجٍغ
ُ
ما ػلذ

ا مً 
ً
س  بها وحهي بٗضما مّؼكذ جاٍع

َ
نبٛذ

 مالمحي التي 
ْ
بضاًاث الٗكم فخىّؿغث

 مً ػحاج جغاقَم فىكه الىضم
ْ
 . ؤنبدذ

 بها ها ؤهذ جبخ
ً
ل٘ ؤنابًٗ التي ؤيغمذ

 ًضان التي ؤفلخذ ًضّي كبل 
ْ
الىاع فاقخٗلذ

ؤن جمطخي. ؤجظهغ ألطهغن كبل ؤن جيسخى. 

عبما حؿخُُ٘ ؤن جيسخى..! هُف ال؛ وجدخً 

لذ هثحر مً 
ّ
ذ، وحكل

ّ
زُىاجً التي حف

مم التي اهفجغ  ؤزغ الطجُج ؤيها  .ثالخ 

ا هىان، ٖلى هانُت 
ً
ب ما ػاٌ متروو الٍٛغ

اث و   ....اإلاىثالظهٍغ

 

عواثُت وكانت ؤعصهُت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018   2كانون   16العدد        ألَاى خشجية                                                                                      الثقافيةمجلة قلم رصاص   

هل  تعَد  الحيبة  إلى  الوسرح  السَري « كأًَ هسرح »   

 :بُاكت الٗمل  

 بزغاج:  الفىان الٗالمي ٚؿان مؿٗىص

 لىحـ ٚؿان مؿٗىصالىو: 

جمثُل الفىاهحن مدمىص ههغ، صًمت  

كىضلفذ، هاْلي الغواؽ، ؤًمً ٖبض 

الؿالم، عوبحن ِٖسخى، لجحن اؾماُٖل، 

مهُفى اإلاهُفى، ٚؿان ٖؼب، عاما 

بقغاف ، مىؾُلى: َاهغ مامللي. ِٖسخى

جهمُم صًىىع: هاوي ، جلجي: ًؼن َٗان

،جىفُظ الضًىىع: دمحم مهُفى حبىع 

وخؿان خُضع، مؿاٖض مسغج: ٖغوة 

اء: صًمت فُاىالٗغبي،  جهمُم ، جهمُم ؤٍػ

 ،بياءة: بؿام خمُضي

 لىخت البىؾتر للفىان الؿىعي هظًغ هبٗت

 

 

 

 

الجمهىع الؿىعي ألاؾبٕى الفاثذ ٖلى وان 

ض م٘ الٗغى اإلاؿغحي  ، «وإهى مؿغح»مٖى

ٖلى زكبت مؿغح الخمغا في الٗانمت 

 صمكم.

وقهض الٗمل اإلاؿغحي الظي هخبخه لىحـ 

ٚؿان مؿٗىص وؤهخجخه وػاعة الثلافت 

الؿىعٍت ٖىصة الفىان الٗالمي ٚؿان 

مؿٗىص بلى اإلاؿغح همسغج للٗمل الظي 

خاوى الخغب الؿىعٍت وجضاُٖاتها واهلؿام 

ػمت املجخم٘ الؿىعي خُاٌ جلً الخغب وألا 

 اإلاؿخمغة مىظ ؾىىاث.

ًديي الٗمل اإلاؿغحي كهت خب حِٗكها 

مضًغة فغكت مؿغخُت م٘ ٖاػف بُاهى ، 

خُث ًخضعب اإلامثلىن ٖلى ٖمل مؿغحي 

ت  ىلؿمىن بػاء ألاخضار الجاٍع ٍو

مؿخٗغيحن مأسخي الخغب وزُباث ألامل 

 والاهىؿاعاث التي عافلتها.

هى الٗمل ألاٌو « وإهى مؿغح»لِـ ٖمل 

ٗغى في ؾىعٍت زالٌ هظه الظي  يخج وَُ ًُ

ىاكل جضاُٖاتها، بال ؤن بزغاج  ألاػمت ٍو

الٗمل الظي خمل جىكُ٘ الفىان ٚؿان 

مؿٗىص ؤُٖى الٗمل كُمت بيافُت وهبحرة 

وصف٘ الجمهىع لإلكباٌ ٖلى اإلاؿغح لخًىع 

الٗمل، ومما ال قً فُه بن ٖىصة مؿٗىص 

بلى اإلاؿغح ـ في خاٌ واهذ صاثمت ـ ؾدؿهم 

 
ً
في بٖاصة الخُاة بلى اإلاؿغح الؿىعي  خخما

الظي ٌٗاوي مً ؤػمت خاصة وخالت مىث 

لت. غي مىظ ؾىىاث ٍَى  ؾٍغ

. 

https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2017/12/3-302.jpg
https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2017/12/3-302.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018   2كانون   16العدد        الخشت  ًقبر                                                                                      مجلة قلم رصاص الثقافية  

"عيجَيب "  سبخرة  كَهيذيب   ثَصفهب السخبفة «.. كالم كجير»  

" بٗض ٖغى ؤولى 
ً
فاع الؿىعٍىن "افترايُا

ٖلى اللىاة « هالم هبحر»بغهامج  خللاث

الفًاثُت الؿىعٍت، بال ؤن فىعتهم لم ججِض 

، ألن ؤي عصة للفٗل للمىاَىحن ججاه 
ً
هفٗا

فغى 
ُ
داث ؤو بغامج ج ؤي كغاعاث ؤو جهٍغ

 لللاثمحن ٖلى 
ً
ٖلحهم لِؿذ حٗجي قِئا

المُت في ؾىعٍت.  اإلاىىت ؤلٖا

ت جىاولذ ؤٚلب الصخف واإلاىاك٘ الؿىعٍ

ٖماص ه هامج بال ؤن ملضموالٗغبُت البر 

حىضلي اٖخبر طلً الىلض "صٖاًت مجاهُت 

 مىخلضًه بـ"ؤٖضاء 
ً
لبرهامجه"، وانفا

الىجاح"، وكض ناعث هظه الجملت 

"ؤؾُىاهت مكغوزت" ًغصصها ؤي شخو 

 .في ؾىعٍت ًخٗغى للىلض

ووفم اإلاثل اللاثل: "الؿاعق مً الؿاعق 

والىاعر مً ؤبُه"، عص حىضلي ٖلى بتهامه 

بخللُض بغهامج "هُضا خيي" اللبىاوي الظي 

ًلضمه ٖاصٌ هغم بيل جفانُله، "بن هظه 

البرامج لِؿذ ببضإ اللىىاث اللبىاهُت 

ىُت".  بهما هي في ؤنلها ؤمٍغ

لِؿذ فىغة البرهامج وصًىىعه وفلغاجه 

فلِ هي اإلاؿخىخاة مً بغهامج لبىاوي، 

، "هالم هبحر" هى اؾم 
ً
بهما الاؾم ؤًًا

 2017ي اهُلم في قباٍ بغهامج مهغ 

ىاكل فُه  المي دمحم هانغ ٍو ًلضمه ؤلٖا

كًاًا ؾُاؾُت واحخماُٖت بمكاعهت 

بٌٗ الًُىف وحمهىع مً الكباب في 

 الاؾخضًى.

ت  وبما ؤهه "ٖىض حغن الخمام جبان اللٖغ

مً ؤم الكٗغ"، لم هإزظ بخٗلُلاث 

بٌٗ اإلاخابٗحن الفِؿبىهُحن، وجابٗىا 

ظي ًغي فُه خللاث البرهامج الجضًض ال

 في 
ً
 حضًضا

ً
« زكبُت»اللاثمىن ٖلُه "فخدا

بغامج اللىىاث الغؾمُت الؿىعٍت"، بضا 

مً الىاضر ؤن حىضلي ٌٗخمض ختى اللخٓت 

الكاجه بيافت بلى  ٖلى بٌٗ مٗاعفه ٖو

حٗلُلاث الفِؿبىهُحن لهىاٖت خللت 

مخياملت لِـ بىؾ٘ ؤخض مخابٗتها بلى 

 آزغها لـ"زلل صمها، وسخافتها".

بن ؤي مكاهض للبرهامج الجضًض ؾُدباصع 

"هُضا خيي"  بلى طهىه ٖلى الفىع بغهامج

وؾُلاعن بكيل جللاجي بحن البرهامجحن، 

 ؾترجر الىفت للبرهامج اللبىاوي ألن 
ً
وخخما

وحاءث  ،زفت الضم فُه لِؿذ مهُىٗت

م البرهامج لخىىن  شخهُت ٖاصٌ هغم وفٍغ

مالثمت للمىايُ٘ التي ًخم َغخها 

مُضًا زفُفت الٓل ٖلى اإلاكاهضًً والىى 

 خُث بىؾٗهم ؤن ًخابٗىا الخللت بلى

نهاًتها صون ؤن ٌكٗغوا باإلالل ؤو ٌٛحروا 

املخُت كبل اهتهاء فلغاث البرهامج هما 

 ؤفاص ؤٚلب مخابعي البرهامج الؿىعي.

 ً حىضلي ُمٗض البرهامج ؤصوهِـ قضوص قٍغ

 في 
ً
في البرهامج الجضًض، وان ٌٗمل ؾابلا

كىاة "ؾما" الؿىعٍت، وؤٖض بغهامج "لى 

" ٖلى كىاة "ؾما" والظي وان 
ً
فغيىا حضال

م لِؿإلهم ؤؾئلت  ٌؿخىكف اإلااعة في الٍُغ

مثل، "ألامم اإلاخدضة كغعث حؿلُم ملف 

الىُماوي الؿىعي للمدلم هىهان، ما 

اعة املج اهض عؤًً؟" ؤو "هل ؾدؿاٖض ٍػ

ٖمغ املخخاع لؿىعٍت في حكىُل الخىىمت 

غنض عصة فٗل اإلاىاَىحن  الؿىعٍت؟"، ٍو

ثللت بيل حٗب ؾىىاث الخغب 
ُ
ت اإلا الٗفٍى

ولم والهمىم الُىمُت لإلوؿان الؿىعي، 

ًدلم البرهامج مكاهضاث هبحرة وقهض 

الىثحر مً الاهخلاصاث الؾخسفافه بغصوص 

ت ججاه هظه  فٗل اإلاىاَىحن الٗفٍى

ألاؾئلت، التي ونفها ؤٚلب اإلاخابٗحن 

 بـ"السخُفت".

" للىثحر
ً
  حٗغى بغهامج "لى فغيىا حضال

مً الاهخلاصاث، وصاف٘ ٖىه مٗضه وملضمه 

: "بن هظا ال
ً
ىٕى مً قضوص باللٌى ؤًًا

 في الىالًاث اإلاخدضة 
ً
البرامج ًللى عواحا

م الفكل الظي خلله  ىُت". ٚع ألامٍغ

البرهامج بٗض مىاؾم مً ٖغيه بال ؤن 

مٗضه وحض يالخه في الفًاثُت الؿىعٍت 

 
ً
فكله مٗه، وبٖاصة  لُيخلل بلحها هاكال

 في ؾىعٍت، ولِـ 
ً
با غ الفكل لِـ ٍٚغ جضٍو

 الىماطج.ؤخض هظه  بغهامج "هالم هبحر" بال 

والؿااٌ الظي ًُغح هفؿه، ؤلِـ لضي 

 ُمبخىغة جدترم 
ً
الكباب الؿىعي ؤفياعا

 مً البرامج 
ً
طاثلت اإلاىاًَ ووُٖه بضال

للضة التي حؿخسف بٗلٌى اإلاكاهضًً 
ُ
اإلا

حهم جسُى وعي اللاثمحن ٖلحها  م ؤن ٖو ٚع

 بإقىاٍ؟

وان مً اإلامىً لهظا البرهامج ؤن ٌكيل 

ىعي ؤو الترفُه هللت في خُاة اإلاىاًَ الؿ

غى كبل ٖلضًً مً الؼمً  ُٖ ٖىه لى ؤهه 

خحن لم ًىً لضي اإلاىاًَ ؤي كىىاث ؤزغي 

ًخابٗها، ؤما الُىم فلِـ مً اإلامىً بكىإ 

ج  م بغامج مهُى٘ الجمهىع بتهٍغ ًٖ ٍَغ

لت  اؾُتهلىذ في الٛغب مىظ ٖلىص ٍَى

وجلضًمها ٖلى ؤنها وحبت هىمُضًت جالمـ 

  .همىم اإلاىاًَ

 "ٖباعة هىا ولً جىف٘ 
ً
زحر  ؤن جإحي مخإزغا

  ؤن مً
ً
" وكض ناع لضي ال جإحي ؤبضا

الجمٗىع زُاعاث هثحرة جدُذ له ؤن الخٗبحر 

 ًٖ مٗاهاجه وهمىمه والخفاٖل مٗها.

 صخفي ؾىعي 

تذفع انقُىاخ وانربايج 

نهشثاب انذيٍ حيضزوٌ 

يف االستذيى عٍ كم 

حهقح يشاركىٌ فيها 

كًصفقني حني 

يستشعزوٌ أٌ املقذو 

حياول اتتكار َكتح عهى 

 املسزح !

فهم يذفع كالو كثري 

نهشثاب أو أهنى يصفقىٌ 

 ويضحكىٌ "سخزج"؟

"يب  عيجَ"  
نه حسة تصزحياخ 

هذد يقذو انربَايج 

وتىعذ كم يٍ يُتقذ 

تزَاجمه ويتهكى عهيه 

مبقاضاته أياو احملاكى 

انزمسيح، فهى فقط يٍ 

حيق نه اَتقاد 

اآلخزيٍ وانتهكى 

 عهيهى عرب تزَاجمه !

 

 

ف . هـ  
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 ؤمحن ؤها هىذ ،(م1999)ٖام نُف في

 وهم اإلاخدف ىومىْف زغي،ألا الغكت مخدف

لي الٗبى، ودمحم دمحم، هىعؽ   البياع ٖو

حرهم،   الُىم ووان اإلاخدف في حالؿحن ٚو

 الضعحخحن مخاخف ُٖلت نأل حمٗت ًىم

 ، اؾبٕى ول مً الثالزاء ًىم والثاهبت ولىألا

: وكاٌ مهغوأل الخغاؽ ؤخض ٖلُىا صزل

 الخابىع  مىخبت مً كاصم العجُلي الضهخىع 

اعة لى..اإلاخدف لٍؼ  عخمه" اؾخلبلىاه الخى ٖو

 الترخُب وبٗض اإلاخدف، مضزل ٖىض" هللا

ٌ ألبا: كاثأل باصع والؿالم  مً لضًىم ماطا و

 ٖلى هىا صهخىع  له كلذ حضًض؟ مىدكف

 فحها ٖغيىا خضًضه، ٖغى ٚغفت الُمحن

 ؾإٌ..الجضًضة اإلامباكت جل مىدكفاث ؤهم

 ٖلي: له كلذ الخل؟ هظا ًل٘ وؤًً هللا عخمه

 حبل كبالت الؿض لبدحرة الُمجى الًفت

 الجُضة مٗغفخه ٖلى لتالص عؤؾت هؼ ٖغوصة

 الجضًض، الٗغى عؤي زم اإلاىُلت، بجٛغافُت

 باعػ  بكيل مىدىث مجؿم ًٖ ٖباعة وهى

 لهتأل جغمؼ بىفحها نهضيها جمؿً بمغؤة ًمثل

ت وهظلً الخهب،  الٗلُم زغػ  مً مجمٖى

 وهخلت ػحاجي، وزغػ  والالػوعص واإلاغحان

ت البروهؼ مً هببرة ت ملجمٖى  جمثل بغوهٍؼ

 ملضمتها وفي الخُبُفُت، الفىىن  مً ؤقياأل

 الهىٗت، وبضٌ٘ الُبُٗحي بالدجم" باًب"

 اإلاغخت الباؾمت وهٗاصجه ؤهخٓاع ؤي وصون 

 الجمُ٘، جبؿم..جضزىىن  ولىم ولهظا: كاٌ

 لضًىم التي اإلاٗلىماث هي ما نألوا لي كاٌ زم

 زم اإلاىىب في حلؿىا وعصان، ابً كهغ ًٖ

 بلى ًل٘ وعصان ابً كهغ وكلذ قغخذ

 ومىك٘ الؿًٗ بلضة ببن خماة مً الكغق 

ت،ألا هضٍعًألا مضًىت  ًٖ ٖباعة وهى زٍغ

ت، اإلاٗالم ؤهم مً ٌٗخبر هبحر، كهغ  اإلاٗماٍع

ض بضٌ٘ مٗماعي  اؾلىب مً به ًخمخ٘ إلاا  وفٍغ

ه، مً  مٗماع مهىضؽ قُضه هٖى

ضوع "اؾمه  املخخلِ الدجغ ماصة مً"ًٍؼ

ٗىص خمغ،ألا حغآلبا ش َو  بلى اللهغ جاٍع

 وفجإة اللهغ، وحضعان ،(م 527 -565)ٖام

لت  وطوي  الىبهاء الب ًخلجها ال ؾلؿلت وبٍُغ

 ووووو
 

اؾخلم الخضبث وؤهمل  ،إلالضعة الغفُٗتا

وحضعاهه بىبذ مً الُحن اإلامؼوج بماء الىعص 

فيلما هُل اإلاُغ ؤو عف اإلااء ٖلى حضعاهه، 

اجبٗثذ مىه عواثذ الىعص الُٗغة..زم اؾخُغص 

ن إلااطا ؾمي بلهغ ابً ألكاثأل : والؿااٌ ا

وعصان؟ كلذ: وؿبت بلى شخو مً بضو كبُلت 

عٍت ٖجزة هبحر في كىمه، هاحغ مً هجض بلى ؾى 

زغي واَلم أل( ؾىت فؿىً اللهغ ا300مىظ)

ًبدؿم  كاٌ وهى ٖلُه كهغ ابً وعصان، 

عح٘ بلى اإلاهاصع اللضًمت، ا :بؿمت الٗلماء

مثل الُبري ؤو اللللكىضي لٗلً ججض ما 

ًفُضن بهظا الخهىم، ٖىض هظا الخض كلذ 

لىفسخي الضهخىع ٌٗغف ول قحئ ًٖ هظه 

ٗغف مٗغفت ؤهُضة آلا إلااطا بضة الخاعبسُت َو

اعة ؟ ؾمي بلهغ ابً وعصان بٗض هظه الٍؼ

اإلاُمىهت مً كبل الىب٘ الظي ؾلي الغكت مىه 

وبالٗىصة بلى هخاب اللللكىضي "ؤزباع 

غة" وحضها ؤهه في اللغن الؿاصؽ م وان  الجٍؼ

ً ابً ملً بحزهُت وبؾمه ألفي مضًىت ا هضٍع

قً بن ؾبب الدؿمُت عبما ال "بً وعصان"، و

اعة ُال اإلا حٗىص بلى اللغن الؿاصؽ صي..وفي ٍػ

بلى الضهخىع ٖفُف بهيسخي في بِخه، بمُٗت 

مٗهض آزاع  البرفؿىع "مً واًغ حبؿىن"مضًغ 

الكغق اللضًم في"قُياٚى" ؤزبرجه بهظه 

فللذ له ٖىض  اإلاٗلىمت، فؿإلجي ًٖ اإلاهضع 

وؤعقضها ٖلى طلً الضهخىع  ،اللللكىضي

هباع بالعجُلي، فلام واخجى عؤؾه جدُت 

 باع   بًاعجُلي ػهغة الفغاث و ٌ..الالحبو 

هله، زلله الغب مبدؿمإ وهاصعؤ ما أللبلضه و

ىت الُىم ٖغفذ  جغاه ٚحر مبدؿمإ، الغكت الخٍؼ

ص والٗباص هكام بً ال ر ًىابب٘ ؤعوث البالر

ٖبض اإلالً وهاعون الغقبض في الٗهغ 

بض الؿال ؾإلا العجُلي في اللغن  الممي، ٖو

ُب زغاه ً عخمه هللا َو  .الٗكٍغ

زاع ؾىعيباخث آ 

 

 ٍهحوذ  العز 


