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  الكبتت الجَّال   |هجشاة   

جخٗضص ؤؾباب ال٨خابت وجسخل٠، 

ول٩ل شخو ًسىى في هظا 

اإلاًماع ٚاًخه وؤؾبابه التي صٞٗخه 

ل٨ُىن ُٞه، باليؿبت لي ؤط٦غ خحن 

نغث ؤهخم بال٣غاءة وؤقتري 

 
ً
ضة خحن ٦ىذ َالبا بمهغوفي ظٍغ

  "كن"ٍأخشى ًض  "كن"جَائض 

 فؤاد  ديت 

ت، لم ج٨ً لضي ؤي هُت   في في الشاهٍى
ً
ـــِؿذ ؾــل ٖمىما ـــ ىي ــ

لخىى ٚماع ال٨خابت، ختى ؤهجي ٦ىذ ؤحؿاء٫ في ؾغي ٧لما 

، ؤو زاَغة ًٖ ٦ُُٟت ال٨خابت و٠ُ٦ ٨ًخب 
ً
 ظضًضا

ً
٢غؤث م٣اال

 هاالء الىاؽ في هظه الصخُٟت ؤو جل٪؟

لخٓت خؼن مغعث بها ٧اهذ ٦ُٟلت في بزغاط م٨ىىهاث هٟسخي 

 وجغظخمها ٖلى الىع١، لم ه٨ً خُجها وٗٝغ الضٞتر ؤلال٨ترووي.

 ٦شحرة 
ً
بٗض ٣ٖض مً الؼمً في هظا املجا٫ ا٦دكٟذ ؤؾبابا

ذ  ئت التي ٦ىا وؿمحها هىاًت،  ٦ظل٪ حٗٞغ لل٨خابت ٚحر جل٪ البًر

خاب، ولٗل ؤ٦ثر ما لٟذ اهدباهي مجها 
ُ

بلى ؤنىاٝ ٖضًضة مً ال٨

خاب الجىالحن، وؤؾمحهم 
ُ

بهظا الاؾم ألنهم ًظ٦غووي نى٠ ال٨

بالباٖت الجىالحن الظًً ٧اهىا ًجىبىن الحي الظي ٖكذ ُٞه 

٣ٖضًً مً خُاحي، ًإجىن  في ؤًام مدضصة ًدملىن في ٖغباتهم 

التي ًجغها بٛل ؤو خهان ٧ل ما ٢ض ًسُغ ل٪ مً بًاج٘ لً 

سُل بلُ٪ ؤن ج٨ىن جل٪ الٗغبت الهٛحرة جدخىيها، ٦ظل٪ خا٫  ًُ

خاب ا
ُ

لُىم في ْل الانُٟاٞاث التي قهضتها اإلاى٣ُت، ؤٚلب ال٨

ججضهم ٨ًخبىن بدؿب ما ًُلبه "الؼبىن"، ختى وبن ازخلٟذ 

 ًٖ اإلاا٫ 
ً
مًامحن جل٪ ال٨خاباث ًٖ ٢ىاٖاتهم ل٨جهم بدشا

لضيهم اؾخٗضاص لالؾترػا١ مً بُ٘ ؤي شخيء ٚحر م٨ترزحن بما 

ً الظًً ًُالٗىنها في الصخ٠  حؿببه مىخجاتهم مً ؤطي لآلزٍغ

٠ الضم وجإظُج الهغإ  اصة هٍؼ واإلاىا٢٘ التي ال هّم لها ؾىي ٍػ

٢ضع ؤلام٩ان، ججضهم ٨ًخبىن ًٖ البرص وهم ًجلؿىن بلى ظاهب 

ً ال٣ٟغ  بٗض ؤن  ً الجٕى بٗض جىاو٫ وظبت صؾمت ٖو اإلاضٞإة ٖو

ت الخٗبحر  ً الاؾدبضاص وخٍغ ٣ًبًىا زمً م٣االتهم بالضوالع، ٖو

ل الخىانل ألن عؤً٪ ظاء بٗض ؤن ٨ًىهىا خٓغو٥ في وؾاث

اصة ؤعنضتهم   لُغوخاتهم، هاالء ال هم لهم ؾىي ٍػ
ً
مسالٟا

اإلاالُت وبعياء ٢ُٗانهم الاٞترايُت، هاالء ال جسخل٠ بًاٖتهم 

 مً الؼظاط ٖلى ألاعى 
ً
ًٖ بًاٖت الباج٘ الظي ًغمي صخىا

 ؤهه لً ًى٨ؿغ ُٞسظله وجخُاًغ قٓاًاه في ٧ل م٩ان. لٗل 
ً
ػاٖما

بحن هاالء ال٨خاب والباٖت الجىالحن الظًً  الٟغ١ الىخُض

خاب 
ُ

تهم ؤن ٞحهم مً الظمت والًمحر ؤ٦ثر مً هاالء ال٨ ٖٞغ

 ولم ٨ًىهىا قغ٧اًء 
ً
ؤهٟؿهم، ٖلى ألا٢ل هم لم ٌؿ٨ٟىا صما

بؿ٨ٟه، ولم ًدغيىا ٖلى الا٢خخا٫، وفي ؤؾىؤ الخاالث ًى٨ؿغ 

 الصخً وج٣خهغ الخؿاعة ٖلى زمىه البسـ ٣ِٞ.

غ عثِـ الخدٍغ 

٣ُُُٗت حؿىص ٞحها الٛحرة والخؿض وجمخاػ بهالت مً ٚحر جل٪ الخ 

 فشاس الهكّبس

الن ًٖ  ؤي مؿاب٣ت في ؤي م٩ان ؤو ػمان البض له ؤلٖا

الن بلى مبخٛاه  مً جىَئت وم٣ضماث ٧ي ًهل هظا ؤلٖا

وبلى ظمهىعه اإلاهخم بىٕى اإلاؿاب٣ت، ٠ُ٨ٞ بطا ٧اهذ 

الن ًٖ  هظه اإلاؿاب٣ت مؿاب٣ت ؤصبُت وؾىٝ ًلي ؤلٖا

هظه اإلاؿاب٣ت اقترا٥ و٦خب ومسُىَاث ولجان 

ال  ُما بٗض ؾىٝ ًخم ؤلٖا ن ًٖ مسخهت.. بلخ،  ٞو

اثؼاث وهىا مغبِ )ال٨ضٌل( ٖلى  ً ٞو ٞاثؼ ؤو ٞاثٍؼ

اٖخباع ؤهىا ؾىٓلم الٟغؽ بن ٢مىا بغبُه م٩ان هاالء 

الظًً ٣ًىمىن بدؿُٟه ؤي مكغوٕ هاجر ًٖ ؾاب٤ 

جهمُم وجسُُِ مً ؤهٓمت وماؾؿاث ٧ل همها ؤن 

 ٧ي ٌؿهل اه٣ُاصه بلى ما 
ً
 ظاهال

ً
  ٢ُُُٗا

ً
جيصخئ ظُال

ضون، هاهُ٪ ًٖ لجان ه ظه اإلاؿاب٣اث ًٍغ

ً ؤو اإلاؿخلؿىحن ٖلى اٖخباع ؤن لؿاهه هى  )اإلاؿتزبٍغ

٣ُمىن  الىخُض ال٣اصع ٖلى الٗمل( الظًً ٣ًغئون ٍو

ؤي ٖمل ؤصبي بإًٖائهم الخىاؾلُت، وهاالء 

ًدىاؾلىن باالوكُاع والاه٣ؿام والطخُت في ٧ل 

ألاخىا٫ هى الجُل الظي ؾُيكإ، وؤٖالمه هم هاالء 

٨ى  ن قاٖغ "ألائوو" وال ؤٖٝغ ختى ًإحي ًىم ما ٍو

  .٠ُ٦ ؤ٦خبها هى م٣ُاؽ الكٗغ والكٗغاء

ه الظاث٣ت  لم ٨ًٟهم ما ٞٗلىه باإلاىؾ٣ُى وحكٍى

ت بل ًضؤبىن وبجهض مى٣ُ٘  الؿمُٗت و٢بلها البهٍغ

 ٧ل هظا 
ً
بٗا ه الظاث٣ت ألاصبُت، َو "الخىٓحر" ٖلى حكٍى

 
ً
اه ؤهٓمت ٢مُٗت وبك٩ل مضعوؽ وممىهج جماما جٖغ

البىا َُلت ٣ٖىص مغث، ٧ل ٦ما ٞٗلىا ب مضاعؾىا َو

هظا ظغي وما ػا٫ ًجغي جدذ هٓغ وؾم٘ ٦باع ألاصباء 

واإلاش٣ٟحن، وهم بما ال خى٫ لهم وال ٢ىة ؤو ؤنهم صزلىا 

 ال ًخجؼؤ 
ً
خٓحرة الخضظحن الؿلُىي، وبما ٧اهىا ظؼءا

مً هظه اللجان، وهىا ال٩اعزت الخ٣ُ٣ُت ٞاإلاش٠٣ هى 

مً هظه اللجان، وهىا ال٩اعزت الخ٣ُ٣ُت ٞاإلاش٠٣ 

٣ت هى ؤ٦ثر مً ٌؿخُُ٘  غ ٞؿاصه وهى بهظه الٍُغ جبًر

ٌؿاهم بيكغ واهدكاع هظا ألاصب بحن الجمهىع، هظا 

ًٖ الجىاثؼ ألاصبُت الٗغبُت وما ًغا٣ٞها مً 

وبطا اهخ٣لىا بلى  .اؾخٟهام ؤما مً الُٝغ آلازغ

الجىاثؼ الٗاإلاُت وما ًغا٣ٞها ٞىجض ؤن اإلاك٨٨حن 

بيخاثجها هم هدً الٗغب، وؤ٦بر مشا٫ ٖلى طل٪ هي 

ل  ظاثؼة هىبل وما ًغا٣ٞها ٧ل ؾىت مً ؤ٢اٍو

بت ٢ض  وجغقُداث ؤصوهِؿُت ومىا٠٢ ؾُاؾُت ٍٚغ

ال حٗجي للجىتها ؤي شخيء، وبطا ٖىذ مً هاخُت ما 

٣ه ومباصثه مً ؤظل ظاثؼة ٞهي حٗجي اإلاخىاػ٫ ًٖ خ

٢ض ًدىػها ل٨ىه في الجهاًت ًسؿغ هٟؿه وظمهىعه 

وؤ٦بر صلُل ٖلى طل٪ ظاثؼة هىبل للؿالم التي 

ؼ وما ؤونلخىا  اث وعابحن وبحًر مىدذ لُاؾغ ٖٞغ

بلُه هظه الخىاػالث مً ٣ٞضان ل٩ل شخيء ختى 

مالبؿىا الضازلُت، وبطا ؤعاص ؤن ٨ًىن اإلاغء 

 ٞهىا٥ ظىاثؼ 
ً
ُا وؿخُُ٘ ؤن هخلمـ زاللها مىيٖى

ت جُٟض  الجهض اإلابظو٫ مً ؤظل ؤن جب٣ى ٖلى ؾٍى

ال٩اجب وال٣اعت ٖلى خض ؾىاء، صون ط٦غ ألؾماء 

هظه الجىاثؼ ختى ال هتهم ؤهىا وؿى١ لها، ول٨جها ٖلى 

٢لتها ق٩لذ وما ػالذ حك٩ل باع٢ت ؤمل في هظه 

ا بلى الُإؽ مً ٧ل شخيء ختى 
َ
اإلاؿاخت التي جضٞ٘ ِبى

ٟغ، ؤو مغث ؤو٢اث ٦ٟغها بها ب٩ل ما هى ٦ضها ه٨

"مجىؤػ" و"مؿىب٤" وزهىنا بطا ٦ً ظل 

اإلادؿاب٣اث ُهً مً ألاصًباث طواث ال٣ض اإلامكى١ 

و٧اهذ لجىت الخ٣ُُم والخد٨ُم هي مً عجاثؼ 

٠ الٗمغ، و٧ل ما  ألاصباء الظًً ًمغون بإػمت زٍغ

ٌؿخُُٗىن ٞٗله هى ٦ُل اإلاضًذ لهاالء ألاصًباث 

 بط ال ًىظض مً ؤصواث ببضاٖه بلؿان ًغشر 
ً
ٖؿال

ٚحر لؿاهه ًٟٗل به ما ٌعجؼ )٢لمه( ًٖ ٞٗله بطا 

ىضما ًسغط مً  ت الخد٨ُم، ٖو ؤعاص ال٨خابت في ٚٞغ

ت بطا ؾإله ؤخضهم ًٖ الىدُجت ٢ا٫ له  هظه الٛٞغ

 وهى الؿبُٗجي: 

 الظي مٗه لؿان ال ًخىه وال ٌعجؼ()

 هههههه.هههههههههههههه
 

قاٖغ ٞلؿُُجي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قالدة  السُّخبم
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حسبى  الجَدي 

ان اإلاضًىت، زبر اخترا١ 
ّ
جضاعى بلى ظمُ٘ ؾ٩

حّيِ آلاباء وألامهاث بإ٦مله. وجمذ ؤلاقاعة في 

جًا٠ُٖ الخبر، بلى اخترا١ مهى٘ خبىب 

مى٘ الخمل الطخم في الًاخُت، واهخ٣ا٫ 

الىحران الهاثلت بلى حي آلاباء وألامهاث، ٞهاع 

 بٗض ٖحن. 
ً
 ؤزغا

 ؤهاج٠
ُ

ذ لبذ مجها بخًاع  ؤؾٖغ ػوظتي َو

ٍت مً اإلاضعؾت، زم الخ٣ُذ بهم  ألاوالص بؿٖغ

٣ي بلى خحي الٗاثلي. ٧ان الخغاب  في ٍَغ

 في الهىاء 
ً
خام ألاؾىص ظازما  و٧ان السُّ

ً
مسُٟا

 جمُحز بُتي ال٣ضًم 
ُ

٧إهه مىظ ألاػ٫. اؾخُٗذ

 مً ػوظ
ُ

تي ؤن بٗض بدض ٢هحر. َلبذ

وخاولذ  ،جظهب للبدض ًٖ بِذ ٖاثلتها

ت، لم ًىج َ َُّ مإهتها بال ؤن ال٩اعزت ٧اهذ ظل

 بلى مجز٫ 
ُ

٤. صزلذ شخو واخض مً الخٍغ

 و٢ض 
ً
والضّي املختر١. ٧ان ألازار مخٟدما

الخىث هُا٧ل الىىاٞظ وألابىاب بك٩ل 

ب.   مٖغ

٧ان مً الٗبض البدض ًٖ ظشت والضيَّ في 

ت هظا الضماع. بال ؤ  بلى ب٣اًا ٚٞغ
ُ

هجي ونلذ

 هىمهما
ً
ؤؾىص ٢غب  ، ٞىظضث نىضو٢ا

الخاثِ. ل٣ض ؾلم الهىضو١ بإعجىبت مً 

 ُٚاءه بؿهىلت 
ُ

ٗذ وخل الىاع الجاج٘. ٞع

 ُّ٘  وجدخه ٌك
ً
 ضخما

ً
بت، ٞىظضث ٦خابا مٍغ

ت ٢الصاث  الظهب البرا١. ل٣ض ٧اهذ مجمٖى

طهبُت و٢ض ه٣ل ٖلحها هٟـ الى٣ل 

اإلاىظىص ٖلى ال٨خاب الطخم. ٧اهذ ؤعب٘ 

و٢ض ٢الصاث ظمُلت. جغخمذ ٖلى والضّي، 

 ال٨خاب 
ُ

جغ٧ا لي هظا ؤلاعر املجُض. خملذ

ٍم، وزغظذ ؤخمل ال٣الصاث اإلا٣ضؽ بدغ 

 . اإلا٣ضؾت

 خى٫ ؤٖىا٢هم 
ُ

هاصًذ ؤوالصي وويٗذ

 
ً
ت جل٪ ال٣الصاث الش٣ُلت. زم طهبىا مٗا الٍُغ

 ظحراوي 
ّ

 ؤن
ُ

للبدض ًٖ ػوظتي. ٞغؤًذ

ًدملىن هٟـ ال٨خاب وهٟـ ال٣الصاث، بال 

بٗاث ظضًضة. ؤنهم ويٗىا ٖلى عئوؾهم ٢

 
ً
ً، و٢ض خملىا ٦خابا  آزٍغ

ً
وعؤًذ ظحراها

 و٢الصاث مسخلٟت. وعؤًذ
ً
 مسخلٟا

« قوش هَسى»غٌَة فضة تَقع سٍاية 
 سٍاية عي الوقعذيي 

 عواًت 
ً
ًٖ « ٢مغ مىسخى»نضعث مازغا

/، 1987صاع الٛاهم للؿىعٍت ٚىىة ًٞت /

وو٢ٗذ ال٩اجبت با٦ىعة ؤٖمالها الغواثُت 

 في مضًىت الالط٢ُت.

و٢الذ ال٩اجبت ٢بُل اٞخخاح خٟل الخى٢ُ٘ 

ت الش٣اٞت: الظي  ؤ٢ُم ٖلى مؿغح مضًٍغ

في الى٢ذ الظي جىلض ُٞه آالٝ ال٩لماث "

 24في ٧ل لخٓت و٧ل زاهُت ٖلى مضاع 

ؾاٖت وزال٫ ؤًام ألاؾبٕى الؿبٗت وألن 

ال٨خابت ٖالمي املخٟي ٦خبذ، ٞهغبذ مً 

ٖالم الؿُاؾت ٣ٞض زٟذ ؤن ؤصزل 

 خغمها اإلا٣ّضؽ، هغبذ مً ال٨خابت ًٖ

 وووووووووو 

 مً الضزى٫ في ع٦ب الخجاعة 
ً
الخب زىٞا

ىضما و٢ٟذ ؤمام الىع١  والخالٖب ٖو

ا٢ت ٞجاءث  ٖاظؼة ٦خبذ ًٖ العجؼ  وؤلٖا

  .") ٢مغ مىسخى( هٟدت مً ػمان

٢ل ٚىىة ًٞت في عواًتها ألاولى التي وجىا

ما٫ الاظخماُٖت ٢ًُت  هى٠ يمً ألٖا
ُ
ج

ا٢ت  هامت في املجخم٘ الؿىعي ؤال وهي ؤلٖا

واإلاٗاهاة الىٟؿُت التي حٗاهحها هظه الٟئت 

 ٌ اإلاهمكت واإلآلىمت في مجخم٘ مٍغ

ًىٓغ بلى طوي الاخخُاظاث الخانت و٧إنهم 

 ٖالت ٖلُه.

 

 

 
ً
 و٢الصاث مسخلٟت. وعؤًذ ظحراها

ً
مسخلٟا

 
ً
ً مسخلٟحن ٖجهم بلىن ال٣بٗت، وظحراها آزٍغ

 ً ً مسخلٟحن بُى٫ البىُا٫، وآزٍغ آزٍغ

مسخلٟحن بلىن الشىب. ؤما ػوظتي ،والخمض 

 ٌكبه ٦خابي 
ً
٤، ٣ٞض وظضث ٦خابا إلله الخٍغ

 
ً
و٢الصة حكبه ٢الصحي. زم ؾمٗىا ظمُٗا

بت في الهىاء اإلاك  ٍٚغ
ً
خام. ل٣ض ؤنىاجا ب٘ بالسُّ

دت ال ًم٨ً ججاهلها.  ٧اهذ صٖىة نٍغ

اهُل٣ىا ظماٖاث وػعاٞاث هدى مهضع 

اثلتي، يمً  ألانىاث. وظضث هٟسخي ٖو

 جغجضي هٟـ ال٣الصاث 
ً
ظماٖت حكبهىا جماما

 .
ً
وهٟـ الشُاب، ٞاججهىا بلى بىاء مؼصخم ظضا

والخٓذ اهٟها٫ ظماٖت ٦بحرة جدمل 

 ًٖ ٢الصاجى
ً
ا واججاهها ٢الصاث مسخلٟت ظضا

. ٧ان ٧ل شخيء 
ً
هدى بىاء مسخل٠ ؤ٢ل اػصخاما

٤ زُت مد٨مت ٦ما ٢ا٫ ٢اثض  ٌؿحر ٞو

الٟتى اإلاغاه٤ ابً ؤخي، ناح ظماٖتي. ل٨ً 

ض الظهاب م٘  :ٞجإة ض الظهاب م٨ٗم! ؤٍع ال ؤٍع

جل٪ الجماٖت ألازغي. جُلٗىا بًٟى٫ بلحها، 

 ؤو 
ً
٧اهذ ظماٖت نٛحرة لُُٟت ال جدمل ٦خبا

بض٢الص   و ؤنها ٧اهذ حؿل٪ اججاهً اث، ٍو
ً
مٛاًغا

اثلتي  للجمُ٘. اهخٟسذ ؤوصاجي وؤوصاط ؤخي ٖو

 وجٟجغث ٖغو١ الضم في 
ً
وظماٖتي ًٚبا

عئوؽ البٌٗ. خملىا الؿ٩ا٦حن والهغواث 

واهُل٣ىا ًغ٦ًىن وعاء ابً ؤخي . ؤما ؤها ٞلم 

ؤؾخُ٘ ال٣ُام بدغ٦ت واخضة ! ل٣ض بلٗذ 

خام زال٫ ؾاٖت واخض  مً السُّ
ً
ة. ؤَىاها

 و 
ً
 ضخما

ً
عخذ ؤعمي به جل٪ ؤمؿ٨ذ حجغا

. زم ؾإ٦دك٠ ؤهجي ٚبذ ًٖ الجماٖت اإلااع٢ت

الىعي بٗض ؤن ؤنابجي اعجٟإ يِٛ هاثل. 

وؤهجي ه٣لذ بلى اإلاكٟى في ؾُاعة بؾٗاٝ 

الجماٖت، وؤهجي ٢بُل اإلاىث ب٣لُل ؾإعي 

٢الصحي الظهبُت بلىنها الخ٣ُ٣ي وهى لىن 

 .ختر١ الّسخام الظي ٧ان في اإلاجز٫ امل

 

٧اجب وقاٖغ ؾىعي 
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الهيئة العبهة للكتبة في سَسية تُحشف هقَلة الشبعش ًضاس قجبًي عي 
 ... ٍالظحف تٌسخ  ٍتلظق  الذكتَس عجذ السالم العجيلي

ؤنضعث الهُئت الٗامت لل٨خاب في ؾىعٍت 

( 21يمً ؾلؿلت ؤٖالم ومبضٖىن ع٢م )

 للُاٞٗت ًٖ ألاصًب الض٦خىع ٖبض 
ً
٦خابا

٣ضم ال٨خاب ؾحرة  الؿالم العجُلي، ٍو

طاجُت لؤلصًب الغاخل ابً مضًىت الغ٢ت 

  وؤ٣ًىهتها.الؿىعٍت 

ال٨خاب الظي ؤٖضجه الض٦خىعة ٖلُاء 

خُاة العجُلي  الضاًت ًخدضر ًٖ مغاخل

 
ً
مىظ الُٟىلت بلى ؤن جىٞاه هللا، مغوعا

بدُاجه الؿُاؾُت في البرإلاان وجىلُه 

الم في  وػاعاث الخاعظُت والش٣اٞت وؤلٖا

  .وعخلخه في ٖىالم ألاصب ال٨خابت ؾىعٍت

خُغ١ ال٨خاب بلى ؤصب العجُلي مىظ  ٍو

البضاًاث ألاولى، وما وكغه الغاخل في 

والكٗغ وؤصب ال٣هت واإلا٣الت والغواًت 

  الغخالث.

و٢ض ٧ان الكاٖغ هؼاع ٢باوي ٢ض ون٠ 

  العجُلي بم٣ىلت ظمُلت:

خه الباصًت  )العجُلي ؤعوٕ خًغي ٖٞغ

خه اإلاضًىت(،   وؤعوٕ بضوي ٖٞغ

٦غث ٖكغاث اإلاغاث في 
ُ
وهظه اإلا٣ىلت ط

 وووووووووووو 

 ًُ م٨ً ؤن  ًُ ىن٠ اإلاخدضع مً الباصًت ٨ًً ال 

ؤو الصخغاء ختى في اللهجاث الٗامُت 

ت ؤو اإلاضهُت بـ ، و٧الت «الصخغاوي »البضٍو

ؾاها الغؾمُت ٢ضمذ ال٨خاب صون الاهدباه 

 ً ضة حكٍغ للخُإ الىاعص ُٞه، زم جابٗذ ظٍغ

٨غؽ الخُإ 
ُ
الؿىعٍت في طاث الؿُا١ لخ

الىاعص في م٣الت لل٩اجب ٖلي الغاعي ًٖ 

 ونل الخُإ بلى الصخاٞت ال٨خاب، وؤز
ً
حرا

الٗغبُت خُض ٦خب ألاصًب الؿىعي ُٞهل 

في صخُٟت البُان ال٨خاب زغحل ًٖ 

ؤلاماعاجُت التي ؤوعصث الخُإ ٦ما ظاء في 

عبما ٣ًى٫ ٢اثل: ال ًخدمل خاب. ال٨

الصخُٟىن وال٨خاب الظًً ٦خبىا ًٖ 

ؤلانضاع في الصخ٠ واإلاىا٢٘ مؿاولُت 

ظي جخدمله الخُإ الىاعص في ال٨خاب ال

بالضعظت ألاولى مالٟخه الض٦خىعة ٖلُاء 

الضاًت، ٖلى مبضؤ ها٢ل ال٨ٟغ لِـ ب٩اٞغ، بال 

ؤهه ٧ان مً الىاظب الاهدباه للخُإ الىاعص في 

خبذ 
ُ

ال٨خاب زانت ؤن ٧ل اإلا٣االث التي ٦

م٣ىلت الغاخل هؼاع ٢باوي ًٖ العجُلي مً 

ت.زال٫ الغ٧ا٦ت   الىاضخت في الهُٛت اللٍٛى

 نٗبت، وجدخاط 
ً
٧اهذ زُاعاث البدض ؾاب٣ا

بلى ال٨شحر مً الى٢ذ والجهض و٢غاءة اإلاغاظ٘ 

ضاص ٦خاب ؤو ختى ٦خابت م٣ا٫  زانت إٖل

زانت بطا ما ؤعاص ال٩اجب جضُٖم م٣الخه 

بٗباعاث وا٢خباؾاث، ؤما الُىم وفي ْل جىٞغ 

 
ً
 ؾهال

ً
ل٩ل ما قب٨ت الاهترهذ ناع البدض ؤمغا

سًٗه ال٩اجب للدك٨ ًُ م٨ً ؤن  ؿعى ًُ ُ٪، َو

  .هللخإ٦ض مً صخخه وؾالمخ

ٖباعة ٢باوي الصخُدت ؾب٤ ؤن و٦ما ؤؾلٟذ 

وعصث في ال٨شحر مً الصخ٠ واإلاىا٢٘ ومجها 

صخُٟت الشىعة الؿىعٍت وصخُٟت الٟغاث 

حرها مً اإلاىا٢٘، وال ٌؿخٛغ١ الخإ٦ض مجها  ٚو

ٖبر  ؾىي ص٣ُ٢خحن ٖبر البدض ؤلال٨ترووي

م طل٪ لم ٨ًً لضي ؤخض الى٢ذ  .ؤلاهترهذ ٚع

ال٩افي للبدض والخض٤ُ٢ للخإ٦ض مً صخت 

 ال٣ى٫ الىاعص في ال٨خاب.

 

الصخ٠ وال٨خب واإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت، 

دٟٓها ؤهل ألاصب والش٣اٞت مً ؤبىاء  ٍو

حرهم،   الغ٢ت ٚو

ؤما في ال٨خاب الهاصع ًٖ وػاعة الش٣اٞت 

الهُئت الٗامت الهاصع ًٖ الؿىعٍت، 

لل٨خاب، ٣ٞض ُخٝغ ٢ى٫ الكاٖغ هؼاع ٢باوي 

 ًٖ العجُلي، ل٨ُىن: 

خه الصخغاء..  )العجُلي ؤعوٕ بضوي ٖٞغ

خه اإلاضًىت(.  وؤعوٕ صخغاوي ٖٞغ

هظه اإلا٣ىلت اإلاكىهت ؤوعصتها الض٦خىعة 

ٖلُاء الضاًت في ٦خابها الظي ؤٖضجه لهالر 

وػاعة الش٣اٞت ًٖ ألاصًب العجُلي، 

ؿُُت للم٣ىلت الىاعصة في بمغاظٗت ب

، الىاعصجخطر الغ٧ا٦ت في الىن٠  ال٨خاب

وال ًم٨ً ؤن جهضع هظه الغ٧ا٦ت في الىن٠ 

 ًٖ قاٖغ ٦بحر ٧الضمك٣ي هؼاع ٢باوي.

٦خبذ ًاعا ؾالمت ًٖ ال٨خاب الهاصع في 

صخُٟت الىًَ الؿىعٍت، وظٗلذ مً 

 للم٣ا٫ 
ً
ت ٖىىاها خٞغ

ُ
م٣ىلت هؼاع ٢باوي امل

ؤلانضاع الجضًض صون  الظي اؾخٗغيذ ُٞه

 الاهدباه للغ٧ا٦ت الىاضخت في الٗباعة، ٞمهما 

 ووووووووووو

  فشاس  الهكبس  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018   آذار     18العدد          سطبص خشي                                                                                      مجلة قلم رصاص الثقافية  

 الزاكشة  في خجبيب الزات  عي   ؛ الجحج"ثيي ثبثيي"سٍاية 

  يًَسحويذ 

خاإلاا ًبضؤ ٢اعت عواًت )بحن بابحن( لل٩اجب 

الُمجي اإلابضٕ )بضع ؤخمض ٖلي( ختى 

ن ٣اعت حؿائال ٌؿخدىط ٖلى طهً طل٪ ال

ن، وؾحرا٣ٞاهه هظان الدؿائالن ختى ا٦بحر 

اجمامها، وهما: مً بُل الغواًت 

خه؟  بالخدضًض؟ وما هٍى

ومً ؤظل جدٟحز الظهً وبزاعجه خى٫ 

هظًً الدؿائلحن اؾخسضم ال٩اجب زُمت 

 
ً
ط٦ُت خحن اجسظ مً بُل الغواًت شخها

ٗاوي   في ػهؼاهت اهٟغاصًت مٓلمت َو
ً
مسجىها

الظا٦غة ٞال ٌٗٝغ ٞحها مً هى؟ مً ٣ٞضان 

وما ؤؾمه؟ وما الظي ظىاه؟ وما الٛاًت 

اإلاغظىة مً ٧ل طل٪؟ وبط ًخجاوػ ال٩اجب 

 
ً
ُتها مؿخًُٗا

ّ
خه ب٩ل اؾم البُل وهٍى

ت مً ظمُ٘  بخ٣ضًم "طاث" مٟٚغ

اث ومصخىهت بكتى ؤهىإ اإلاكاٖغ  الظ٦ٍغ

والٗىا٠َ والهغاٖاث ؤلاوؿاهُت مً 

اؾ٪؛ ٫ بىاء عواجي ٢ىي ومخمزال

طا٦غحي في خّض طاتها ال ؤصعي ماطا "...

، وؤنبدذ 
ً
ؤنابها! ٣ٞض طوث جماما

٦ىع٢ت بًُاء، ٣ِٞ ومًاث مً زُاالث 

واهىت ًٖ خُاحي الؿاب٣ت، جغاوصوي بحن 

الخحن والخحن". وهظه الظاث حكابه بك٩ل 

٦بحر إلاا ونٟها هُٛل في )ُٞىىمُىىلىظُا 

ت مؿخدُلت  الغوح( بك٩ل "هُئت هٍى

جالخ٤ الىا٢٘ مالخ٣ت ًالػمها الهُاٚت 

الؿ٣ىٍ في الخُإ ٖلى هدى مىخٓم، 

 
ً
 وجإزحرا

ً
ومك٩لت في الى٢ذ هٟؿه خًىعا

سُت وؤلاوؿاهُت  م٘ الخجغبت الخاٍع
ً
 ."ومازغا

ومً زال٫ خُلت ٣ٞضان الظا٦غة، جبضؤ 

عخلت الغواًت في بدض طاحي ؾ٨ُىلىجي ًٖ 

ً الؿببُت والٛاًت مما خضر  ت ٖو الهٍى

ُل/الظاث في الؼهؼاهت. وم٘ وما ًدضر للب

ٟهم ؤن ٣ٞضان الظا٦غة  ًُ ج٣اصم الهٟداث 

ؿُت ٖم٣ُت: ٧ان هدُجت نضمت هٟ

ت ال٣ٟض اإلاؿخمغ، ... الُٟىلُت اإلاإؾاٍو

 ً اإلاكاع٦ت في خغوب في قتى ؤن٣إ الَى

 .الٗغبي

 وؤلاقاصة بالجهض 
ً
وهىا ًجضع الى٢ىٝ ٢لُال

 وؤلاقاصة بالجهض 
ً
وهىا ًجضع الى٢ٝى ٢لُال

ؼ 
ّ

غه اإلاغ٦ اإلابظو٫ مً ٢بل ال٩اجب وجهٍى

وزالسي ألابٗاص "لىمًاث الظا٦غة"، بط 

بُل/الظاث البدض ًٖ ٖالط ًداو٫ ال

٤ جل٪ الىمًاثـ لخالخه  لُُٗض ـ   ًٖ ٍَغ

خه وطاجه هٟؿها؛ "...  جل٪ ما ٣ٞضه مً هٍى

جباٚخجي، ختى وبن  اإلاكاهض والىمًاث التي

٧اهذ لظًظة باليؿبت لي، وختى وؤن ٧اهذ 

 بةم٩اهُت اؾخٗاصة 
ً
جىلض بضازلي ؤمال واهىا

ت ما  طا٦غحي، ؤو ٢ض حؿاٖضوي ٖلى مٗٞغ

 ."؟ظغي لي وإلااطا ؤها هىا

 مٗجى عمٍؼؤ)بحن بابحن( وجدمل 
ً
 ًًا

ً
 ٚىُ ا

ً
 ا

ت  آزغ في الخىا٢ل ما بحن الىخضة الجبًر

ت، و  مً زم الٗىصة الى مغب٘ والٗؼلت الازخُاٍع

الىخضة مً ظضًض، ولخىيُذ ما ؾب٤ 

وؿخُُ٘ ؤن وؿخٌُٗ بمالخٓت 

الُٟلؿىٞت خىا ؤعهضث خى٫ مٟهىم 

الىخضة والٗؼلت في ؤن "الخ٨ٟحر، مً مىٓىع 

وظىصي، هى ٖمل ُمىٗؼ٫ ٚحر ؤهه لِـ 

وخًُضا؛ بط الٗؼلت هي طا٥ الىي٘ ؤلاوؿاوي 

٣تي. ؤما الىخ ضة الظي ؤب٣ي ُٞه هٟسخي لٞغ

ٞةنها جإحي خحن ؤ٦ىن وخضي ول٨ً بال ؤي 

بت في  ٣ت". ؤي بن )الىخضة( هي ٚع ٞع

٣ت( صون الٗشىع ٖلحها. بن ؤعهضث لم  )الٞغ

 بلى الصخبت ؤو بلى َلب اإلاىصة 
ً
جخُل٘ ؤبضا

 وخُضة ٧ّل الىخضة. بن 
ً
ألنها لم ج٨ً ًىما

صزُلت هٟؿها ٧اهذ لها نض٣ًت، ومٗها 

٧اهذ ؤعهضث حؿخُُ٘ ؤن جسىى في 

مداصزت؛ هي طل٪ الهىث الهامذ الظي 

٧ان ٢ض َغح الؿاا٫ الؿ٣غاَّي الخُىّي: 

؟" الىٟـ؛ …ما الظي حٗىُه خحن ج٣ى٫ “

ج٣ى٫ ؤعهضث ًٖ الىٟـ "هي الىخُضة التي 

ا ؤن جبخٗض ٖجها، بال في خا٫ 
ً
ال ًم٨ى٪ بَال٢

 جى٢ٟ٪ ًٖ الخ٨ٟحر".

 ٖلى الغواًت، ٞةن البُل/الظاث 
ً
ىصا ٖو

 الخٛل
ً
ب ٖلى وخضجه مً زال٫ ًداو٫ صوما

ىٗؼ٫ 
ُ
والِٗل ٖلى ما  ًٞاءاث للخإّمل اإلا

 ججىص به الظا٦غة لِؿخُُ٘ ؤن ًخدمل

السجً وووووو  وووووووووووووووو 

السجً والٓالم الظًً ٌِٗل ٞحهما: "... 

ولغبما ٧ان للٓالم الًٟل ال٨بحر في 

نمىصي ٧ل هظه الٟترة، في ّْل هظه 

الٓغوٝ ال٣اؾُت! ٞالٓالم ٌٛمغوي 

لت مً الُىم، ٣ٌٗبه ؤو٢اث  لؿاٖاث ٍَى

يئُلت مً الًىء. هظا الخٗا٢ب الغجِب 

ايت لظهجي، وعٍايت لخُالي الظي  ٚضا ٍع

ًداو٫ الاهُال١ ب٩ل ظمىخه، لُٗىى ًٖ 

اٞخ٣اع ال٣ٗل والخىاؽ الى الضاٞ٘ 

الاظخماعي، واإلاٗاٌكت الُىمُت للىاؽ 

وألاخضار". وه٨ظا ما بن ٣ًٟض 

البُل/الظاث ْالمه ختى ٣ًٟض مٗه ٖؼلخه 

خ  في ػهؼاهخه اإلاٟتريت: وخٍغ
ً
ٗىص وخُضا ه َو

"... الًىء ويٗجي ؤمام الخ٣ُ٣ت اإلاّغة، التي 

 ؤن اجداقاها، ؤو 
ً
لُاإلاا خاولذ ظاهضا

بمٗجى ؤص١: اجداشخى الخ٨ٟحر بها. وهي ؤهجي 

مذجىػ في ػهؼاهت ما، في م٩ان وػمان 

مجهىلحن". وال ٌٗىص بم٣ضعجه خُىظا٥ 

 ،غةالؼهؼاهت والىخضة ونغإ الظا٦ جدمل

ٞٗمل بك٩ل ما ٖلى الهغب مما وظض هٟؿه 

 لغواًت بمكهض صعامّي ُه، لخيخهي اٞ

  .ومددكض ومشحر

ت  ، بط ٌٗالج مىيٖى
ً
ٖمل ٚجي وط٧ي ظضا

ت والبدض ًٖ الظاث بك٩ل مبخ٨غ  الهٍى

حر  مؿبى١. ٚو

 ٖغاقي٧اجب 

 

 

 الروائي اليمين بدر أمحد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بال الٟخاث الظي ج٣اجل ٖلُه ؤجباٖهم. 

٠ُ في ٞم ٧لب  ٞاع٦ٌ في عظىم٪ زل٠ ٚع

اإلاٟاعػ جىدكغ ٦ىعم زبِض خىل٪،  ؤب٣٘.

ٞى٢٪، جدخ٪، ٢ضام٪، ومً بحن ًضً٪، 

 ومً زلٟ٪، ومً خُض جضعي و ال جضعي.

 ال جىٓغ 
ً
٤ُ خمىص الىًَ لىا ظمُٗا ًا ٞع

٠ُ الظي في ٞم ٚحر٥، مؿاخت الىًَ  للٚغ

بىا، ال جدؿض  جمخض ٖلى مض الىٓغ حؿخٖى

بزىاه٪ الٛغباء ٞهم بزىاه٪ في نهاًت 

 ٨ًىن ههِب٪ اإلاُاٝ هالىا 
ً
ضا ههُبهم ٚو

وبن َا٫ الؼمً. ٖلُ٪ بالهبر. الهبر مغ 

٧الضٞلى ول٨ً ٖلُ٪ ؤن جدخمل ال ؤخض 

ًإزظها بالهحن، هم ٢ظٞتهم عظىمهم ووظضوا 

 
ً
ضا ججض ٞغصوؾ٪  ٞغصوؾهم اإلا٣ٟىص هىا ٚو

ال٣ُٟض بن لم ٨ًً في هظه الضهُا ٟٞي ٚحرها 

 ٤ُ غاصٌؿه ٦شحرة. انبر ًا ٞع م ٞو هللا ٦ٍغ

عي ٞالهبر م٣ضم ختى ٖلى الهالة خؼبجى 

٘ ق٨ىا٥ للىاخض الٗاَي وال ججهغ  ٞاٞع

 بهىج٪ ٞللمٟاػع آطان في ٧ل م٩ان.

 :مكهض

في ؤو٫ اظخمإ خؼبي في ًىم ٢اثٔ ٧إًام 

الغظىم  ظلـ خمىص وظلؿذ بجاهبه ٖلى 

م مً وظىص م٣اٖض ٦شحرة قاٚغة في  الٚغ

 ووووووو

ىضما ٢غت الخ٣ٟض ٖٝغ ؤن  اؾمها ال٣اٖت ٖو

آما٫ وظً ظىىهه ٖىضما خاصزخه ٚحر مغة 

 
ً
  وؾغ ؾغوعا

ً
  ُٖٓما

ً
 ٖىضما َلبذ مىه ٢لما

ولى التي ًُلب مىه طل٪ ٧اهذ جل٪ اإلاغة ألا 

ٞال٩ل ٖاملىه ٖلى ؤهه عإ مجغص عإ، ق٠ٛ 

خمىص باالظخمإ وناع ًيخٓغه بٟاٙع الهبر 

 
ً
باخذ له  ،وجىالذ الل٣اءاث بُجهما ٦شحرا

 ها ق٨ىاه وؤإلاه.بم٨ىىهاث ٢لبها وبث

 ٣ٖاٞت:

ؤناب٘ الاتهام ٧لها جىظهذ بلى خمىص ٞالجشت 

اٚخهبذ و٢ُٗذ بىخكُت و٧ان ٖلُه قاء 

ؤو ؤبى ؤن ٌٗتٝر ٚحر م٨غه البخت الجمُ٘ ٢الىا 

بن مً ٞٗل هظا الٟٗل طثب بغي ولِـ 

 
ً
ال بض ؤن ٨ًىن في خمًه الىىوي  ،بوؿاها

 مىعزاث بوؿان عظىمي الُب٘.

 ؾغص:

بٌٗ  ،عاء وماجذ مٛخهبتٖاقذ آما٫ ٖظ

ىن ؤن عاثدت  حن ؾ٨خىا وهم ٌٗٞغ الٗاٞع

بخضي اإلاٟاعػ ٧اهذ جيبٗض مً الجشت ل٨ً 

 .
ً
 ؤخض لم ًسغط ًٖ َىع نمخه مُل٣ا

 ز٠ُ زلٟي:

ب٩ى خمىص وهضب ٦ما ًب٩ي الُخامى وألاًامى 

 والش٩الى بدغ٢ت وبإلم وبٛحر اؾخٗغاى ٦ما

 ووووووو
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الٟغاث،  اإلا٩ان مضًىت ٖلى جسىم٦ال٦ُذ: 

ٖلى جسىم الخُاة، الؼمان ٦ؿاب٣ُه نهاًخه 

٦ظًل يب بتر ًٖ الجؿض ٞٓل ًخلىي 

٧إهه مؼخىع. الصخىم ٦ثر ًسخهغهم 

واخض والخٟانُل ٢لُلت ؤبغػها خمىص 

 الخؼبجىعي.

 مكهض:

بضؤ خمىص عخُله الباجـ هدى الكغ١ ًيكض  

 لُاإلاا وظضها مً ًممىا وظههم قُغ 
ً
عاخت

لخجلي اإلا٣ضؽ الكغ١، ٞالكغ١ مىي٘ ا

والٟغصوؽ اإلاٗىى إلاً ٌؿخٌُٗ ًٖ 

 ٞغاصٌؿه التي جالقذ في الخُه.

٧ان الخؼبجىعي ٦خلت يُإ مىبىط بحن 

ظىت الؼوع الظي ناع خ٩اًاث، مجغص 

خ٩اًاث ٧الخىاِٞل والُٛالن والؿٗالي ال 

 و 
ً
جها قِئا ٟا٫ مجها ٖو ال ٌٗٝغ ألَا

.
ً
وعوظىم جبخل٘ ما  ًهض٢ىن ٖجها قِئا

 ًُىي وما 
ً
 .ًد٩ى وججتر الخا٧ي ؤخُاها

 مىىلىط:

 
ً
مشل  ها ؤهذ ًا ظؼبجىعي حٛاصع مكّغ٢ِا

ىت في عخلتي قخاء  َُىع عظىم٪ الخٍؼ

ون٠ُ جٟدل ًٖ ؤوػاع ظضًضة لخ٣ضخي 

 
ً
  ٚغ٢ا

ً
 في عظىم٪. زل٠ ػوع٥ ؤو اخترا٢ا

 مكهض:

لم ًإلٟها خمىص ولم جإلٟه هظه اإلاضًىت 

بت ٦ىظىه ال٣اَىحن  ،الباعصة ٧إهلها الٍٛغ

ها ٧إهه ٢ض اؾد٣ُٔ بٗض ؤل٠ ٖام لُجض ب

الىاؽ ٢ض جبضلىا وخل الٛغباء مً ٧ل 

ألان٣إ وناعوا ؤهل الضاع، خاو٫ ؤن 

لم ًتر٦ىا له الٟغنت ٞهظا البضوي  ،ًٟهم

ان مً ٚحر اإلاش٣ل بالخؼن بضا قبذ بوؿ

عاصوا له ؤن ؤٞهُلت ه٨ظا ؤخـ وه٨ظا 

 ٌكٗغ خحن ًغاهم.

 مىىلىط:

الٛغباء الظًً مً ؤًً ظاء ٧ل هاالء 

امخهىا صم اإلاضًىت، ؤ٧لىها في اللُل ٖلى 

 
ً
ٖلى مىاثضها  مىاثضهم وعمىها ٖٓاما

ال٣ٟحرة. ل٣ض باجىا ؤهل البِذ وؤضخُذ ؤها 

ب في صاع ال بِذ لي  ال ؾ٠٣ ًضٞ٘ خغ  الٍٛغ

 
ً
لهم  الكمـ والىْاث٠ ٧لها باجذ امخُاػا

وخضهم وليؿائهم الخؿىاواث البًُاواث 

 ي.٣٦ُ٘ الجبن الٗغب

ؤما ؤهذ ٞل٪ الخؼب ًا خمىص الخؼبجىعي 

 ولم ٌؿٟٗ٪ الخؼب ٞلم ًب٤ مً ال٨ٗ٪

ن ٧ل شخيء ٢غيت جب٩ي وؿاء الغظىم أل 

وصًً ختى صمٕى  الٗحن، ب٩ى وؾضص صًىه 

وصًً مً ؾب٣ىه ومً ٖانغوه ومً 

ؾُلخ٣ىن به لم ٨ًً صمٗه بذجم الٟغاث 

 ول٨ً خؼهه ٧ان ؤ٦بر ب٨شحر.

 مكهض:

ؾ٣ُذ الضمٕى مً مأ٢ُه اهدضعث خاع٢ت 

الخضًً اهؼل٣ذ مً خى٨ه بلى ًضه ال٣ابًت 

لذ  ٖلى ٢ًبان الؼهؼاهت، جبٗتها صمٗاث ْو

ال٣ُغة ج٨بر وجدؿ٘ ختى اهبش٣ذ ه٣اٍ 

بًُاء وؾىصاء  مد٣ذ خمىص بال٩امل ختى 

 ٤ جالشخى ٞاهبش٣ذ ؤؾماء ال٩اؾذ )ٍٞغ

الٗمل( باللىن ألابٌُ ٖلى زلُٟت ؾىصاء 

ابذ بالخخالي.ػاخٟت   بلى ؤٖلى الكاقت ٚو

 

٧اجب و٢ام ؾىعي 

الحضثجَسي حوَد  ًهبيبت  سيٌبسيَ   التخَم  

هحوذ  صيي  الشحبرة 

عبدي يَم  في   

ظلبابه ألابٌُ  -زغط مً حجغة هىمه 

بلى  -واؾ٘ ػاهي، ٖاعي الغؤؽ مً ٣ٖاله

الهالت الىاؾٗت، ظغظغ ٢ضمُه 

خحن ختى ونل بلى باب الشالظت،  الٗاٍع

اإلاشلج، ؤٚغاه ٞخده وقغب مً مائها 

َب٤ الخلىي الٗاعي ؤمامه، ٞمآل مىه 

ٞمه، وؤمؿ٪ في ًضه ما اؾخُإ 

بمؿا٦ه، زم ؤٚل٤ الباب واججه بلى 

الدجغة مً ظضًض، قض هٓغه ٖلى 

  –قاقت الخلٟاػ 
ً
  التي جدخل ظضاعا

ً
 ٧امال

ؤن الُٟل الظي ٣ًظٝ   -مً الهالت

الدجاعة ٖلى الٗؿ٨غي اإلاضٕع ٧ان 

كت، وؤن ز٠ُٟ الىػن ًُحر ٧إه ه َع

ِ مً خىله حؿ٣ال٣ىابل الضزاهُت 

ؾُىعٍت، ؤج٠ًُ بلى الهىعة هالت 

ىؽ ٌٗىص مً ٟٚىجه  ًُٞٓ الغاجي ؤن ٍػ

ؿترص   َو
ً
 م٩اهه ٧ةله للبكغ مً ظضًض َاعصا

ؤو بلى اله٣ُ٘  باقي آلالهت بلى الجخُم

، سخب هٓغه مً يخُض مىَجهم ألانل

واججه بلى الدجغة،  ٞى١ الكاقت ويىئها

الباب اإلاىاعب ٦ك٠ له ٖغيها الظي 

ًىاصًه، ؤٞٙغ ًضه في ٞمه ووانل اإلاًٜ 

والبل٘، زم ؤؾٕغ ًجغظغ ٢ضمُه ججاه 

 .الباب وؤٚل٣ه زلٟه
 

 ٧اجب و٢ام مهغي 

طلجة   هبهش 
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 اًطجبعبت« الٌجبة حذث هول للغبية » سبسة حجيت 

ٌُّ الجم٘" ىٟ  "لِـ مجغص خٟل جى٢ُ٘ ٍو

"لم حؿاْٖضها ؤظهؼة الهىث ٞإه٣ظها 

 الكٗغ"

 مملٌّ للٛاًت" ٌؿخٟؼوي 
ٌ

 خضر
ُ
"الىجاة

٣ت ٨ٖؿُت ؤن  الٗىىان، ٧إهه ًسبر٥ بٍُغ

ت ال٣غاءة ؾخ٨ىن مشحرة  للٛاًت بنها مجمٖى

ت ظضًضة، وم٘ ٧ل ظضًض ًخ٨غع  قٍٗغ

الؿاا٫ الٟجي اإلابهغ الظي اؾتهل به ٖىترة 

الٗبسخي مٗل٣خه: "هل ٚاصع الكٗغاء مً 

ِم" ؟ رصَّ
َ
 ُمت

 لم ًدىاولىه فيهل جغ٥ ل
ً
 ىا الكٗغاء قِئا

غؤ مٛامغ )ة( ظضًض ختى ًخج قٗغهم

 لخىى اإلاًماع؟

ػخمت  وهل َمً ًإبه ل٨خاب قٗغي ظضًض، في

ؤلانضاعاث التي ًٟخ٣ض مٗٓمها الخض 

ت  ت الٟىُت وختى اللٍٛى  -ألاصوى مً الؿٍى

ت؟  الىدٍى

 
ً
ٗلتها، وخؿىا ل٣ض ججغؤث ؾاعة خبِب ٞو

، امخل٨ذ ظغؤة املخاولت، ومً ٞٗلذ

رّصم( بلى )مترصماث( ٦شحرة، خٟلذ الـ
َ
)ُمت

ت بةصهاقاث ٦شحرة، في  تها الكٍٗغ مجمٖى

هى ؤن ًخم٨ً ػمان ًبضو ؤن ما ًضهل ُٞه 

 هو ما مً نى٘ الضهكت!

ت( ًٟغى  الٗىىان اإلاليء بالخمىلت )اإلاٗىٍى

 هٟؿه؛ "الىجاة خضر ممل للٛاًت"!

 ً بطا هى ًٟترى وظىص هاظحن، ووظىص آزٍغ

ٚحر هاظحن، والٟاع١ ؤن ٚحر الىاظحن ٢امىا 

بمٛامغتهم، ُٞما الىاظىن ًجتّرون ؤو٢اتهم 

ضة بملل قضًض، وعبما ٧اهذ حؿلُتهم الىخُ

ؤنهم ًخضاولىن ؤزباع ٚحر الىاظحن؛ ؤولئ٪ 

الظًً ٦ؿغوا اإلالل، وامخل٨ىا ظغؤة زىى 

الخجغبت، ولىالخٔ هىا ؤن هظا الٗىىان 

، ؟ؤَل٤ الخالت ٞلم ًدضص الىجاة مً ماطا

ولم ًدضص مهحر ٚحر الىاظحن؛ عبما ٧ان 

 ،ً الا٢خهاص والخ٨ش٠ُ مً نٟاث الٗىاٍو

بهغة بضث ل٨ً هظا الٗىىان ٢ٟؼ بلى هدُجت م

٧إنها خ٨مت ؤو م٣ىلت، جدمل ُٞما جدمل 

 وووووووووو 

 الخغفي ؤم باإلاٗجى الٗبثي خُض ال ٢ُمت ؤو ال

 ألخُاء ؤمىاث وال ؤمل مجهم وال 
ً
ا وظىص مٗىٍى

  ٌؿاٖضهم؟ ٢ضع 

...... 

خان ٚحر م٨خملتي الٗىانغ  ظملخان زبًر

خُض الخبر ٞحهما )ؤو الٟٗل( مًمغ، 

دُل بلى جؼامً ما ؤو  عجابت ما، مغبىَخان  ٍو

 مً اإلاٗاوي 
ً
 ًُٞا

ً
بـ )واو( جسل٣ان ؤًًا

 :والضالالث، ه٣غؤ

 الِٗل البُيء

٘  والخب الؿَغ

جال٢ذ بحن مخًاصًً، ؤخضهما )الِٗل( 

ممل بلُض ال ج٨خىٟه اإلاٟاظأث بؿبب بُئه، 

وآلازغ )الخب( ال َٗم له وال لىن وال صهكت 

خه، هللا! ( ل٨ً بؿبب ؾٖغ
ً
 )ممل ؤًًا

..... 

 
ً
 ه٣غؤ: ؤًًا

ً
 وؤًًا

٤ بلُ٪"  الٍُغ

 خحن ؤزىيه في عما٫ الًُٟلت اإلاخدغ٦ت".

 هي بغاٖت الاؾخٗاعة )عما٫ الًُٟلت

اإلاخدغ٦ت( ٞالًُٟلت بطا وؿبُت ومخدغ٦ت 

ت  ٨ٍغ ال٣ُمت، ووؿبُتها ػماهُت وم٩اهُت ٞو

وؤزال٢ُت، وبالخالي ٞةن ازخُاع وؿبُتها 

زاي٘ ل٣غاع ناخب الٗال٢ت، وعبما 

 لخٟاوث ٢ُم املجخمٗاث. 

....... 

مخه  داٞٔ الخض٤ٞ الكٗغي ٖلى ٍٖؼ ٍو

 ٞى٣غؤ:

 الكبذ الظ٦ىعي الظي ٣ًى٫ المغؤة زىعي

  يهغب
ً
٢بل ؤن جهل طاث اإلاغؤة  مخالقُا

وؿُج ط٧ي، ، في ٧لمت ؤخب٪ خٝغ الباءل

وخل ٞجي قٗغي لٛىي مبخ٨غ لخالت ؤهاهُت 

الظ٦غ في ٖال٢خه م٘ ألاهثى، طل٪ الظ٦غ 

 لؤلهىزت، 
ً
 ومخٟهما

ً
هغ مش٣ٟا

ْ
الظي جَمٓ

ه  تها، ل٨ىه في لخٓت بلٚى وصاُٖت لخٍغ

٨خه،   ٚحر ٖابئ بكٍغ
ً
لظجه، ًيخهي ؤهاهُا

م ؤهه ًىاصي به.ومخى ل مً ٧ل ما ٖػ  ّهِ

 

ؤلاقاعة بلى )الٟاٖلُت والؿلبُت( في الخُاة، 

 ألاٞغاص مً زال٫ جل٪ 
َ
و ٢ُمت

ّ
وبالخالي حصخ

الٟاٖلُت، والىاظىن في الٛالب هم الؿلبُىن 

 الظًً اعجًىا ؤن ٨ًىهىا مخٟغظحن! 

ت للٟىان وياح الؿُض.  لىخت الٛالٝ الباٖع

ت مً  ٢ض ًبضو الخىى في ٦خابت ههىم قٍٗغ

 باملخاَغ، 
ً
َغاػ ٢هُضة الىثر مدٟىٞا

و٦شحرون الخبـ ٖلحهم مٟهىم ٢هُضة الىثر، 

هم  ًُ  لِـ بال، وبٗ
ً
هم اٖخبرها هثرا ًُ ٞبٗ

ت، وبحن هظه  اٖخبرها مً الخضازت الكٍٗغ

 -٢هُضة الىثر –وجل٪ جإحي املخاَغة، ٞكاٖغ 

ت زالهت،  ٖلُه ؤن ًيصخئ في ههىنه قاٍٖغ

م ؤن ههه مجغٌص مً وؾاثل الضٖم،  ٚع

٧الىػن وال٣اُٞت وؤلا٣ًإ، ومً هىا جيب٘ 

 نٗىبت ال٨خابت في هظا الهى٠ ألاصبي. 

 ؤن ٣ًى٘ ال٣اعت ؤهه ًدمل في 
ً
ٖلى الىو بطا

َُاجه عوح الكٗغ، وعوح الكٗغ هظه هي 

بالظاث ما ًبدض ٖىه الكٗغاء مىظ ال٣هُضة 

م الازخالٝ والخ باًً في اإلاضاعؽ ألاولى، ٚع

ت مً ال٨الؾ٨ُُت ختى ما بٗض  الكٍٗغ

 الخضازت بمٟهىمها الٟجي، والٟلؿٟي.

......... 

في ٦خابها اوؿابذ ٢هاثض "ؾاعة خبِب" 

ت؛   لل٨شحر مً ٞىىن ال٨خابت الكٍٗغ
ً
ظامٗت

ت، ٚحر مخ٩لٟت، مً هٕى  ههىم بضث ٍُٞغ

 الؿهل اإلامخى٘. 

 اجسظث ق٩ل 
ً
الؿهل اإلامخى٘. ق٨الهُا

٢هُضة الىمًت، الٟاث٣ت الخ٨ش٠ُ، م٘ 

 إلابرعاث ٞىُت ًإحي 
ً
بً٘ م٣اَ٘ ؤَى٫ ٢لُال

ب٢ىاٖها في ؾُا٢ها، وفي الخضًض ًٖ 

 
ً
الخ٨ش٠ُ ؾٝى ًالخٔ ال٣اعت ؤن م٣ُٗا

مً ظملٍت ؤو ظملخحن ؤو زالر خٟل 

غة وؤٖما١ٍ بُٗضة  بخًمُىاث ومٗان ٍٚؼ

الٛىع، وؤنها ؤي جل٪ الىهىم ال جدخمل 

ل ٣ِٞ ل٨جها جب٣ى مٟخىخت ٖلى مٗاٍن   الخإٍو

ال١،  مٗاٍن جهل خض الخ٨مت، وخضَّ ؤلَا

  .وخضَّ الخًلُل في الى٢ذ طاجه

 .بنها جؼوٙ ًٖ اإلاٗجى وجشبخه، وجىبل يضه

ت  :هالخٔ طل٪ مً اإلا٣اَ٘ ألاولى في املجمٖى

 واخض خُاة بلى الُاولت ٖكغة

كحر بليّ ًهغر ال  ىاص٫ َو

 .وما مً عب ًإزظ الُلباث

 
ً
للمى٤ُ،  مٟغصاث ٢ض ًبضو ججاهبها مىاُٞا

  ل٨ىه الكٗغ الظي ٣ًغب اإلاٗاصن اإلاخىاٞغة؛

 .خُاة، َاولت، هاص٫، ػبىن، عب، َلباث

زالر ظمل، جستز٫ خ٩اًت، مإؾاة، ملهاة؛ 

الى٢ذ اإلابٗثر في ظلؿاث اإلا٣اهي، لىظٍه 

ص٫ )الظي ٣ٞض ماءه، ٞإق٤ٟ ٖلُه الىا

لب له الخُاة، ول٨ً ه(، َو
َ
  .. اٖخاص مكهضًخ

ت ؤم اإلاكِئت التي جب٣ي هاالء  ؤهي ال٣ضٍع

ألامىاث ؤخُاًء، وهل اإلاىث هى باإلاٗجى 

 ووووووووووووو

 عبطف  طقش 
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ؿخمغ الخ٨ش٠ُ    ألاه٤ُ:َو

*زاهت نٛحرة في بُا٢ت الحٗجي بالًغوعة 

 ؤه٪ خض ما!

* 
َ

٥
َ

 ًض
َ

ٗذ  مً بُٗض  ٧لما ٞع
ُ

 جدؿؿذ

 .ماجي

 ٢بالخ٪ ألهجي ؤخب٪ *ؤها ال ؤعحُٗل 

٪ ألهجي ٢بالخ٪ ؤعحٗل.بل   ؤخبُّ

ت واخضة ًصب * ً ب٣ٟؼٍة ٖمٍغ  الَى

م لعجىٍػ بال  مً َٟل ًدىاو٫ آلاٌـ ٦ٍغ

 ؤؾىان.

ال شخيء  ب٪ ؤخبَل  ؤن -٦دّلٍ ؤزحر–* ؤوصُّ 

 الخخباؾ٪ صازلي.ؤنلر مً هظا 

 الخغب ألا٢ىٗت ب٣ضع ما جغ٦بها.
ُ
ؿ٣ِ

ُ
 * ال ح

الخب جؼاح * ٦ما ٌؿدبض٫ الخب ب

والخب  الهضا٢اث بالخب ال٠ُُٟ

 والخب الكاه٤ ال٠ُُٟ بالخب الكاه٤

 .باليؿُان

ما ًسخل  ب٣ضع  ب٣ضع ما ؤج٩ئ ٖلُ٪ *

 ..جىاػوي

 الامخدانججخاػ  * مٛمٌ الُٗىحن

 الظي ًغؾب ُٞه ظمُ٘ الغظا٫

 .بالدكابه

سل٤ للغظا٫ * ٧اهذ ٞ
ُ
٨غة ط٦ُت ؤن ج

 
ٌ

 ٦ىا وظضها ٖىضهمٞلىالها ما  ؤ٦خاٝ

 لالج٩اء
ً
 .مؿاخت

...... 

ؤوعصث هظه ألامشلت ٦ىماطط، م٘ الخإ٦ُض 

 
ً
ٖلى ؤن اإلا٣اَ٘ التي لم ؤوعْصها الج٣ل ٞىُت

وؤهمُت ٖجها، ل٨ً بالُب٘ ال ًم٨ً بًغاصها 

.ظ
ً
 مُٗا

 بالخ٨ش٠ُ 
ً
ت "ؾاعة" بطا جمحزث مجمٖى

الكضًض، وبدى٨ت الابخٗاص ًٖ الخ٩ل٠ 

والهىٗت، ٞجاءث الٗباعاث ؾلؿت 

ا٢خهاصًت اللٛت، ومً اإلاُٟض هىا ؤلاقاعة 

ت ظاء  بلى ؤن البىاء اللٛىي في املجمٖى

 باهخ٣اِء مٟغصاث جهِب صاللتها 
ً
 مٗبرا

ً
مخِىا

 مباقغة في ٚجًى وجض٤ٞ لٛىي الٞذ.

 ٖلى عبِ ا
ً
ٖخمضث الىهىم ؤًًا

الضالالث، وخُشما اخخاظذ ؤُٖذ 

الجماصاث خُاة، و٢ُٗذ بجمىص بٌٗ 

ألاخُاء، ٩ٞاهذ ٨ٞغة الخغ٦ت والجمىص 

مغجبُت بالٟاٖلُت والغمؼ ؤ٦ثر مً ٦ىنها 

ذ ؤلاوؿان )ألاهثى(  لئلوؿان، وزهَّ

بىهِب ٦بحر مً الخدلُل وال٨ك٠ 

وؤلاياءة، ٞامخل٨ذ ظغؤة الخىى في 

الخٗبحر ًٖ ٦ُىىهاث ألاهثى املخغم، وظغؤة 

املخخلٟت، وبسهاثهها في عئٍت  بإخىالها

٣تها، وفي ٖال٢تها  ألاقُاء وألاخضار ٖلى ٍَغ

  -ٖلى ٧ل ألاخىا٫ –ألامىمُت بالظ٦غ 

زايذ في خاظتها بلُه، وفي اؾخٛىائها ٖىه 

بغػ في  بالىا٢ُٗت. ؾىاء بالخلم ؤو 

 ٖىهغ ٞجي هام، هى الته٨م 
ً
ت ؤًًا املجمٖى

بمٟهىمه الٟلؿٟي )الؿ٣غاَي(، طل٪ 

غ، الظي ًيصخئ مً اإلاٟاع٢ت ؤو  الته٨م اإلاٍغ

غ:
َّ

؛ ؤجظ٦
ً
ت الالطٖت مٗجى ٞاع٢ا  مً السخٍغ

بلٌض ًمّض ًضه  "ظشض مً مسخل٠ ألالىان

 ..بدشا٢ل

مىث ٦ىهترو٫(  ًُٟئ الخلٟاػ  ًمؿ٪ ا٫ )ٍع

ىام .."  ٍو

 وبٗض:

في هظه العجالت وهظا الخض٤ٞ ؤلاًداجي 

ت )الىجاة الظي  جدُلىا له ههىم مجمٖى

ت  خضر ممل للٛاًت(، ؤ٢ى٫: بن املجمٖى

جدخاط ل٣غاءاث و٢غاءاث ٞىُت وه٣ضًت، 

ومً خ٤ الًٟ الخ٣ُ٣ي ٖلى مً ًمخل٨ىن 

 الى٣ض وؤلابضإ ؤن ٣ًضمىا ٢غاءاث 
َ
٨ت

َ
مل

ذ الٗمل.  ظضًت حٛجي وجُٟض في حكٍغ

 
ً
ل٣ض ٢ضمذ الكاٖغة "ؾاعة خبِب" نىجا

ً 
ً
 هاضجا

ً
ا  قٍٗغ

ً
مخل٪ ؤًًا مخل٪ ؤصواجه، ٍو

عئٍخه لل٨ىن وؤلاوؿان والُٛب والٗىا٠َ 

ؤلاوؿاهُت الجُاقت، نىث مجضص ابخٗض 

ًٖ الىمُُاث والخ٣لُض، نىث ًضع٥ 

ؿخُُ٘ ؤن ٣ًى٫ ٧لمخه،  ٞلؿٟخه َو

هِب هضٞه، وهى بلى ظاهب طل٪ ٧له  ٍو

)وهى ألاهم( نىث ًمخل٪ جل٪ اإلاىهبت 

ت الٟىُت اإلاًِئت  .الكٍٗغ

 عي ٧اجب ؾى 
 

مغجبُت بدغ٦ت ال٩اثً )ؤو الصخيء( مً 

 .ٖضمها

بنها ههىم اؾخُاٖذ ؤن حٗمل ٖلى 

 
ً
ت، وجمؼط ٞىُا غاٝ اإلاخٗا٦ؿت ؤو اإلاخىاٍػ ألَا

 .بحن ألاظىاؽ ٚحر اإلاخجاوؿت

في ٦شحر مً اإلاىاي٘  وفي هظا الؿُا١ هالخٔ

 ٖلى اإلاىعور ؤو 
ً
ىُا  ٞو

ً
ا  مٗىٍى

ً
 ههُا

ً
جمغصا

م به، جبّضي هظا الخمغص بخ٨ُٟ٪ اإلابجي 
َّ
اإلاؿل

)اإلادك٩ل( ؤو بٗثرجه، وبٖاصة بىاء اإلابٗثر 

٤ الغئٍت الجضًضة التي جبىاها  وحك٨ُله ٞو

الىو، ٩ٞإنها ًٖ ٖمض جلٗب في جل٪ 

 :ا١اإلاى٣ُت الخغظت )بحن بحن(، ظاء في الؿُ

تها"  الخمؿىن ٦خابا التي اقتًر

 حٗجي بالًغوعة خبي للغواًاث  ال

ًدخمل ؤنها حٗجي ٞغاٚا ٖاَُٟا ٌؿدىجض 

 ؤو مداولت للملمت عواًت طاجُت الخكى

 ."مً بٗثراث الخب٩اث

......... 

اجسظث الىهىم مً الٗاصي الُىمي ماصة 

لها، وجى٣لذ بحن اإلا٣هى والكإع والبِذ 

غوٝ الخُاة، وببؿ مً اَت جم٨ىذ ْو

ض  ما١، وججٍغ ٞلؿٟت الٗاصي، واؾدباٍ ألٖا

ما١، يٞلؿٟت الٗاصي، واؾخ باٍ ألٖا

ض الضالالث، والاهخ٣ا٫ مً الخام  وججٍغ

بلى الٗام، وهي لم جخُغ١ مباقغة بلى 

عاتها ٧اهذ ْغوٝ الخغب، ل٨ً بقا

 خايغة ب٣ىة، و٧ان ظؼء
ً
 ٦بحر  ا

ً
مً  ا

اإلاكاٖغ والاهٟٗاالث والؿلى٦ُاث 

ت والٗم٣ُت(، وختى ؤلاخؿاؽ  )الٓاهٍغ

بالٗبصُت، وا٢خىام اللخٓت الٗابغة، 

إزحراث والغضخى بال٣لُل اإلام٨ً، مً ج

 الخغب ال٩اعزُت بك٩ل ٖام.

٧ل طل٪ بضا مباقغة )ؤو بك٩ل ٚحر 

مباقغ( في ههىم املجمىٖت، ٩ٞإن 

الخغب هي الخلُٟت اإلابهمت ال٣اجمت 

ىت لًٟاءاث ال٣هاثض، ؤو الخُِ  الخٍؼ

اإلاؿختر الظي ًغبُها، و٧إن هظه 

الىهىم هي )بالخٗمُم( مغآة ناص٢ت 

لخُاة الىاؽ في ْغوٝ الخغب )مُل٤ 

 خغب(، بما في طل٪ الخغب ٖلى ؾىعٍت 

وم٘ طل٪ ٣ٞض هجخذ الىهىم في 

ججىب الخىى باإلًضًىلىظُاث ؤو 

الاهدُاػ إلخضاها، ل٣ض اهداػث ٣ِٞ 
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 ليست  الحشة  هي  شَهتٌب  

ض ؤن ؤحكىه" ٧ان طل٪ عص ال٩اجبت عباب  "ال ؤٍع

خُضع ٖلى صٖىة َالبها للجلىؽ في ؤخض 

بت التي   للضوعة الخضٍع
ً
ألاما٦ً الٗامت زخاما

حكٝغ ٖلحها في الالط٢ُت، " ال صزان هغظُلت، 

ومشُالتهً".  بضؤث ال ؤٚاوي لـ هاوسخي وؤلِؿا 

ٖملُت ٚغبلت اإلا٣اهي التي جد٤٣ قغوٍ 

ٖضم الدكىه ٦ما جغاه ال٩اجبت، لم ًُل ألامغ 

، ٞاػ م٣هى وخُض  بالتز٦ُت.  بىا ٦شح
ً
 را

٧اهذ الجملت مشحرة لالهدباه، مدٟؼة 

للظا٦غة، للٛىم في ؤص١ ظؼثُاث خُاجىا 

.. لخٓهغ ٢اثمت ال حٗض مً 
ً
وؤ٦ثرها جٟهُال

ذ بإوضر نىعة لها في الدكىهاث ججل

 ؾىىاث الخغب.

 بضؤث عخلت حكىهاجىا مىظ 
ً
الُٟىلت، مغوعا

باإلاغاه٣ت، زم مغخلت الكباب، وختى آلان 

 ظضًضة مجها. 
ً
 الػلىا هسخبر ؤهىاٖا

٠ُ٦ ال هدكىه و٢ض ازخاع لىا مٗٓم آباثىا 

وؤمهاجىا  ؤؾماًء جمجض آباءهم وؤمهاتهم، ؤو 

 في عمىػهم الضًيُت، لم ًخٗبىا ؤهٟؿه
ً
م ٦شحرا

 في 
ً
اهخ٣اء ألاؾماء ٦ما ؤزبرجىا ٞحروػ الخ٣ا

بخضي ؤٚىُاتها... عبما لم ٨ًىهىا ٦ؿالى ٦ما 

غاٝ  وٗخ٣ض، ول٨جهم  ؤعاصوا مؿاٖضة ألَا

، في الازخباع الضًجي 
ً
التي ؾدخ٣اجل الخ٣ا

والُاثٟي الظي ؾخدضص هدُجخه خُاة ؤو 

 مىث ناخب الاؾم.

والص زم ٞغيىا  الشُاب الؼع٢اء ٖلى ألا 

ت ٖلى البىاث مً صون جٟؿحر واضر،  والؼهٍغ

 عبما ٨ًىن الكٟ٘ 
ً
  xخؿىا

ً
ا مهبٚى

ا باألػع١ صون  yبالؼهغي، والكٟ٘  مهبٚى

.  ؤن وٗٝغ

زم مىٗىا الهبي مً خ٣ه في الب٩اء ٧ي 

ٌؿخد٤ نٟت الغظىلت، ؤما الٟخاة ٞٗلمىها 

 م٘ يٟٗها !                                                                                           
ً
            ؤن ؤهىزتها جدىاؾب َغصا

٠ُ٦ ال ًدكىه طل٪ الُٟل الظي خظعه ؤبىه 

ألهه خغام، وال٩اطب ًدغ٢ه هللا  مً ال٨ظب

في الىاع، وفي اإلاؿاء ٢ا٫ له ألاب طاجه "بطا 

 ! 
ً
ؾإ٫ ٖجي ٞالن" ٣ٞل له ؤوي لؿذ مىظىصا

 ال مك٩لت بنها لِؿذ ؤ٦ثر مً ٦ظبت بًُاء ال 

 ٌٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن.

ؤو طل٪ الُٟل الظي جتر٦ه ؤمه َىا٫ الى٢ذ 

ىن وؤلٗاب الُٟضًى ؤو م٘  ل٣ىىاث الخلٍٟؼ

ِخه، ألنها ًٖى ٞاٖل في بخضي الخغ٧اث مغب

اليؿاثُت التي جضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١ اإلاغؤة  

و٢ضؾُت صوعها، و٦ظل٪ ًٖى صاثم لضي 

 سٌبء  علي 

 خجمُل.  نالىهاث ال

٠ُ٦ ال ًدكىه الخلمُظان اللظان ج٣اؾما 

 اإلا٣ٗض هٟؿه َُلت ؾىىاث الضعاؾت، ولم

" ٧ل واخض بلى هبي ًٟتر٢ا بال في خهت الضًاهت     

                                                                                                                                                                بهلي ٖلُه".                                                                                                                  

 ًٖ 
ً
ؤو جل٪ الٟخاة التي اٖخبروها مؿاولت

 هبىٍ ؤؾهم الٗاثلت في البىعنت الاظخماُٖت

٘  بط  لٞغ
ً
ؤخبذ نض٣ًها، ُٞما ٧ان ؤزىها ؾببا

ؤؾهم الٗاثلت طاِتها في البىعنت طاِتها ٖىضما 

ها.   وألازغي التي حٗغيذ 
َ
مت طات ا٢تٝر الجٍغ

الٚخهاب، ٞةطا بٗاثلتها حٛخهب خ٣ها في ل

 للًُٟدت، وبطا لجإث 
ً
الضٞإ ًٖ هٟؿها صعءا

لل٣اهىن، ًمىدها ال٣اهىن ُٚاء للؿترة ٖبر 

 ػواظها مً مٛخهبها.

وهاالء الظًً  حٗغيىا للخدغف الجيسخي في 

َٟىلتهم  ولم ًخجغئوا ٖلى البىح ألخض، بما 

ألنهم لم ًٟهمىا ما حٗغيىا له، ؤو ألن 

 اإلا
ً
 مً الٗاثلت ؤو م٣غبا

ً
خدغف ٧ان  شخها

 مجها.

٠ُ٦ ال ًدكىه مً ٧ان ًدلم ؤن ٨ًىن 

.. ول٨ً ؤهله 
ً
 ؤو ٧اجبا

ً
ايُا ، ٍع

ً
 ؤو ٞىاها

ً
مىؾ٣ُُا

 ؤو 
ً
خلمىا بالىُابت ٖىه ؤهه ؾ٨ُىن مهىضؾا

ض ؤؾهم الٗاثلت في   ال مدالت .. ٧ي جٍؼ
ً
َبِبا

 البىعنت الؿاب٣ت.

ت ألاولى في ؤو جل٪ الٟخاة التي هالذ اإلاغجب

صعاؾتها الجامُٗت، ٞإ٢ؿم ظمُ٘ ػمالئها ختى 

ىها ؤنها ظمُلت والبض، وؤنها  الظًً لم ٌٗٞغ

ت في " جُب٤ُ ألاؾاجظة ".  باٖع

ُٟت ظُضة  وطل٪ الكاب اإلاغشر لىُل ْو

جىاؾب ٦ٟاءجه و٢ضعاجه الٗلمُت، ٞةطا بٟخاة 

ظمُلت جس٠ُ الٟغنت ٖلى خحن ٚغة، ال بإؽ 

 للجما٫ ٖلُىا خ٤.

ال هدكىه وهدً هغي طل٪ الغظل  ٠ُ٦

اإلاخدغعالظي ٌصج٘ اإلاغؤة ٖلى الىًا٫ لىُل 

ت ب٢امت الٗال٢اث  تها وزانت خٍغ خٍغ

ع له الجيؿُت، بِىما ًُلب مً ؤمه ؤن جسخا

ر ؤمها" ٖىضما ٣ًغع ما باؽ جمها ٚحٞخاة "

زم هغي  جل٪ الٟخاة التي تهُم بٟاعؽ الؼواط.  

نها ؤضؾاث ا ال٣ٟحر وج٣ؿم له ب٩ل اإلا٣ؤخالمه

ىض  خىهت "ٖو ؾخِٗل مٗه "ٖلى الخبزة والٍؼ

 ؤو٫ ٞغنت مىاؾبت جهبذ مً ٖكا١ ال٩اُٞاع.

٠ُ٦ ال هدكىه و٢ض ز٣بىا َبلت ؤطهىا بإن 

ش  الٗغب ؤمت واخضة جدكاع٥ اللٛت والخاٍع

وآلاما٫ وآلاالم، ٞةطا بىه٠ ؤمت الٗغب ال 

ول٨جها وسخت ظمُلت ...هدً اإلاكىهىن 

 ألاظمل..

ُداوع مً لالًابِ الؿىعي الظي طهب 

٣ى٫ لهم  مً الؿالح ٍو
ً
هدً  :٣ًاجلهم ؤٖؼال

 هى اإلاكىه ألاظمل.ؤزىة، 

ومشله هم ؤبىاء اإلاضًىت اإلاهىٟت ٖانمت 

، الظًً ؾاٖضوا ؤٞغاص "صاٖل"لخىُٓم 

اة  ت في الخسٟي بؼي ٖع بخضي الٟغ١ الٗؿ٨ٍغ

 ألؾغهم مً ٢بل صاٖل.
ً
 الٛىم، ججىبا

الكاب الظي الخد٤ بال٣خا٫ م٘ اإلاٗاعيت  

 
ً
في الجِل ٖلى الهغوب مً  ٌؿاٖض يابُا

  ؼ ٢بًت باقي عظا٫ الخاظ
ً
له" اطهب  ٢اثال

٤ ًا ؾُضي ، وال حٗض بلى هىا " مً هظا الٍُغ

 هى اإلاكىه ألاظمل.

ومشله طل٪ الكاب الظي ؤحى بٗاثلت هاػخت 

جيخمي لُاثٟت ؤزغي، وؤؾ٨جهم  بِخه في طعوة 

 الؿٗاع الُاثٟي. 

الكاب اإلا٣اجل في نٟىٝ الجِل في ؤخض  

بت مً مضًيخه، التي ًدانغ  اإلاُاعاث ال٣ٍغ

ؤبىائها طل٪ اإلاُاع ٣ًى٫ لؼمالثه اوسخبىا 

و"ؾإُٚي ٖل٨ُم" لُجىب به ؤهله وؤبىاء 

ٖمىمخه قىإع اإلاضًىت ٧لها ٢بل ٢خله، هى 

 اإلاكىه ألاظمل.

ومشله هاالء الكبان الشالزت في الاؾخىصًى 

ظًً ًضاٞٗىن ًٖ الىًَ الٗؿ٨غي، ال

بالبىض٢ُت، زم ٌٗىصون لُضاٞٗىا ًٖ 

ؤخالمهم وخ٣ى٢هم التي ٌؿلبهم بًاها بٌٗ 

 .ىواإلاىؾ٣ُقغ٧ائهم في الىًَ، بالٛىاء 

الجىىص الظًً ٌٗىصون مً مهماتهم ُٞدمل 

غ، وآزغ ًغؾم لىخت،  ؤخضهم ٧امحرا الخهٍى

ان ؤظمل ألالخان اإلاىؾ٣ُُت،  وآزغان ٌٗٞؼ

 عى هم اإلاكىهىن ألاظمل.مً ٢بى جدذ ألا 

لِؿذ الخغب مً قىهخىا، ٞىدً وسخت 

مكىهت ٖما هدب ؤن ه٨ىن، ول٨جها وسخت 

  مكىهت ظمُلت .

 مهىضؾت ؾىعٍت 

اصة آالم الىه٠ آلازغ.  آما٫ لها ؾىي ٍػ

 
ً
لمىها ؤن الخغب ٖلى ألاهضلـ حٗخبر ٞخدا ٖو

، ؤما الخغب ٖلى ٞلؿُحن ٞهي ٚؼو 
ً
بؾالمُا

 نلُبي.

زم  ٢ُل لىا ؤهىا صولت ٖلماهُت، ول٨ىىا 

٘ الضًجي  وؿخمض مٗٓم ٢ىاهِىا مً الدكَغ

ما  ..ألاخىا٫ الصخهُت٢اهىن وزانت 

 اإلاك٩لت بهه مجغص جباص٫ للخبراث.   

زم ٢ُل  ؤهىا صولت اقترا٦ُت،  ل٨جها حٗخمض 

ا٢خهاص الؿى١ ..الاظخماعي!  ال بإؽ بنها 

كاب.  مجغص زلٍُت مً ألٖا

٠ُ٦ ال هدكىه و٧ل َاثٟت حٗلم ؤجباٖها 

ؤنهم ألا٢غب بلى هللا، وهم وخضهم ًمخل٨ىن 

لظا ًجب ٖلحهم خ٣ُ٣ت ؤلاًمان الصخُذ 

الخٟاّ ٖلى الؿاللت الى٣ُت للُاثٟت 

ضم الازخالٍ بالُىاث٠  الىاظُت، ٖو

 الشاهُت.

زم  هغي اإلاامىحن بال٨ٟغ الكُىعي ًخدالٟىن 

م٘ اإلاامىحن بال٨ٟغ الضًجي! ال بإؽ 

زم وكاهض مً ٌٗحر الضولت  ةٞاإلاامىىن ؤزى 

بإنها لم جداعب "اؾغاثُل "، ًُل٤ نُداث 

"اؾغاثُل"  ـمذ هظه الالخ٨بحر ٧لما ٢ا

 ب٣ه٠ جل٪ الضولت! 

لُماعؽ الٟٗل طاجه ٖىضما ًْ ؤن ألاولى  

 ٢ض قازذ .

ىُت  زم وؿم٘ بٌٗ اإلاؿاولحن ٌكُضون بَى

ألامهاث وآلاباء الظًً ًغؾلىن ؤبىاءهم 

للضٞإ ًٖ البالص، بِىما ؾاٞغ ؤبىائهم بلى 

الخاعط للضٞإ ًٖ البالص هٟؿها ٖبر 

تر!  الِٟؿبى٥  والخٍى

٠ُ ال هدكىه وهدً هغي مً لم جدؿ٘ ٦

الضهُا لٟغخه بمىاؾبت حٗاص٫ مىخسبىا 

الىَجي، ٢ض ٢غع بعؾا٫ مىٞض له بلى آلازغة 

لُبض ؤزباع الٟغح هىا٥، ومشله ٞٗل مً 

  جىؾُ٘ صاثغة الخؼن 
ً
، م٣غعا

ً
ؼا ٣ٞض ٍٖؼ

 لدكمل ٖاثالث ظضًضة.

٠ُ٦ ال هدكىه وؤقهغ م٣ىالجىا الكٗبُت 

ىػ بمي ب٣لى ٖمي ..ؤلاًض اإلاإزىعة "ًللي بِخج

ًللي ما ُٞى٪ ٖلحها بىؾها واصعي ٖلحها 

 بال٨ؿغ.. ؤل٠ ؤم جب٩ي وال ؤمي جب٩ي "

٠ُ٦ ال هدكىه وؾاث٤ الخاٞلت ًجبرها في ٧ل 

ىُاث اإلاًٟلت  مغة ٖلى ؾمإ هٟـ ألٚا

 لضًه وبىٟـ صعظت الهىث .

هدً اليسخت اإلاكىهت ٖما هدب ؤن ه٨ىن 
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الضَئي في دهشق احتفبءً ثيَم الوشأة العبلوي هعشع للتظَيش  

غ  ويمذ لجىت جد٨ُم مؿاب٣ت الخهٍى

 مً الٟىا
ً
 هحن: الًىجي ٦ال

مت ؾلمىن، ًىؾ٠ ٖبضل٩ي، ههىح  ٍع

لىلت وظىعط ٧امل  . ٚػ

عبدُت تهضٝ بلى  ظمُٗت ٚحر  "جاء مبؿىَت"

جم٨حن اإلاغؤة وصٞٗها بلى ؾى١ الٗمل ٖبر 

غ مل٩اتها ؤلابضاُٖت وؤصواتها الٟىُت  جٍُى

 .والش٣اُٞت

 

 

غ الًىجي لُإحي  حٗلم ؤؾاؾُاث الخهٍى

 
ً
الخُاة التي لم جىل ًٖ بعاصة  اإلاٗغى حٗبحرا

 مجها الخغب التي حِٗكها ؾىعٍت.

وج٣ُم الجمُٗت ؤوكُت ٖضًضة في مجاالث 

غ  الش٣اٞت وألاصب وال٨خابت والى٣ض والخهٍى

والًٟ الدك٨ُلي، خُض ؤؾؿذ الجمُٗت 

 جضًغه وحكٝغ ٖلُه اإلاغؤة 
ً
 ز٣اُٞا

ً
 ؤصبُا

ً
نالىها

 مً 
ً
في مداولت ظاصة لجٗل الش٣اٞت ظؼءا

ُٗض للمغؤة صوعها. الخُاة الاظخما
ُ
ُٖت وح

اليؿاثُت  ٢امذ ظمُٗت "جاء مبؿىَت"ؤ

ظخماُٖت التي حٗجى باألمىع الا الؿىعٍت و 

 وجىمُت اإلاغؤة ٖبر الش٣اٞت والًٟ
ً
، مٗغيا

غافي في الٗانمت صمك٤  غ الٟىجٚى للخهٍى

ت مً الٟخُاث الؿىعٍاث.  بمكاع٦ت مجمٖى

إحي اإلاٗغى ٦ىخاط لىعقت في الخهٍى غ ٍو

الًىجي ؤ٢امتها الجمُٗت لٗضص مً 

اإلاكاع٧اث اللىاحي ٖبرن مً زال٫ 

بتهً في  الخدا٢هً بالىعقت الٗملُت ًٖ ٚع

 ووو

ت مً الٟخُاث في اإلاٗغى  ذقاع٦ مجمٖى

هضي دمحم )ؤػهاع ؤلاؾٟلذ(، ؾىلحر ؤبى وهً: 

ا٫ لبابُضي )٦ُىىهت  ياهغ )خُاتها(، ٍٞغ

امغؤة(، مغام ألاخى٫ )طل٪ الؼمً(، ٦ىضة 

الؼوط(، -ألاب -صوبا )بضاًاث صخُدت ألار

م هدالوي  هبت ؤبى ه٠ُ )مىث ؤبٌُ(، مٍغ

)بحن الُإؽ مً الخُاة وألامل بها مٟخاح 

ٞامخل٨ُه(، جاجُاها ؤبى ٖؿلي)عوح(، عها 

 (.ٚؼالت)٢ُامت

 

 

https://www.facebook.com/577534449107345/photos/a.577608029099987.1073741827.577534449107345/577607915766665/?type=3
https://www.facebook.com/577534449107345/photos/a.577608029099987.1073741827.577534449107345/577607915766665/?type=3
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لت خمو ٖام  بحن الخُاة واإلاىث ٖلى جدٍى

زاهُت جٟهلهما .. الشاهُت التي ؤبٗضث  ،2013

ل ًٖ ظمُ٘ الغ٧اب، ٞلم جىَل٣ت ال٣ىام 

ب لم ٨ًً ًّ هظا الٖغ ب، ول٨ ا بال الٖغ
ّ
 مى

 قضًض الىَإة ٖلى الجمُ٘ ٞالؿُضة

ً والجالؿت ب٣غبي،  اإلادصخت بؿىاٍص خٍؼ

بضث ٚحر م٨ترزٍت، ؤما ٖلى اإلا٣ٗضًً 

املجاوعًٍ ٞلم ًجلـ ؾىي عظل ؾبُٗجي 

لىاٞظة ٚحر م٨ترر بصخيء. عبما ألام ملخه٤ٌ با

 .
ً
ٟلها الجالؿان ؤمامه هما ألا٦ثر هلٗا َو

اخخًيذ ألام َٟلها مداولت خماًخه مً 

 .ؤي َل٣ٍت ؤزغي حؿغ٢ه مجها

 .. هىال٪ ما هى ـ 
ً
با لم ٌٗض الغنام مٖغ

 .! ؤقض

ٞاظإوي نىتها وؤعب٨جي بكضة ألاسخى 

اإلامؼوط باإلنغاع وقغاعة ُٖىحها جىطر 

 وخغ 
ً
 .٢ت ٢لبًٚبا

 .لم ٌٗض يهمىا ؾىي الخالم مً الغنامـ 

ً الغنامـ   ...خؿب مً ٍو

 :حصجٗذ وؾإلذ بخجل

 !جىفي او اؾدكهض لِ٪ ؤخض؟ -

اؾدكهض!! ال ؤٖلم عنام الٛضع ًهى٠  -

  .جدذ ؤي مؿمى ٢خُله

مً ٢ؿاوة مالمدها الهامضة ؤمام ؤسخى 

وؤزبروي ٠ُ٦ ؤهه ؤَل٤ الىاع ٖلى يابِ 

 الٟغاع.وخاو٫ 

بىنىلىا ٧اهذ ٢هت الابً الًا٫ الظي زظ٫ 

ذ ٖلى الجهاًت وبضؤها  آما٫ والضه ٢ض قاٞع

 مً م٩اوي وفي خحن 
ُ

هخإهب للجزو٫، نهًذ

 ؤخًغ خ٣ُبتي ٧اهذ الؿُضة ؾىصاء 
ُ

٦ىذ

غظل الؿبُٗجّي ٖلى الجزو٫ اإلاالبـ حؿاٖض ال

 
ً
 بظعاٖه وخحن ق٨غها ٢الذ له: ممؿ٨ت

ٟغط هم٪ ًا  ٪ ٍو ٖم.... واصٕ لي مً هللا ٣ًٍى

 هللا ؤن ًُٟئ خغ٢ت ٢لبي.

ؤظابها باإلاشل و٧إن خؼنهما ازخلِ للخٓت 

ي ٖغيذ ٖلحهما ؤن وخحن و٢ٟذ ؤهخٓغ الخا٦سخ

، وا٤ٞ الٗم صون جغصص، ؤما هدكاع٥ الخا٦سخي

بن ق٤ُ٣ ػوظها الكهُض ٢اصم  الؿُضة ٣ٞالذ

 
ّ
ها.. وبلخٓت ْهغ وؤزظها و٦ىذ ؤعا٢بهما ل٣ُل

 
ُ

بلى ؾُاعجه ألعي نىعة  ًبخٗضان .. هٓغث

ػظاط الؿُاعة  جٝؼ زبر  الكهُض اإلاله٣ت ٖلى

..و٦م نضمذ وؤها ا٢غؤ ... ))الكهُض اؾدكهاصه

 م٣ضاص ههغ(( ..!!!  

 قٗغث بها٣ٖت جلٟجي ... 

ًًُ٘ بىٓغاجه  لى الٗم ٞىظضجهالخٟذ ب

زغي .... وهى مؿخمغ بالضٖاء 
ُ
ىت في صهُا ؤ الخٍؼ

 ابىه .. ؤن ٌكٟي هللا الًابِ وؤن يهضي

 

 هي أيي الشطبطة 

 لَسيي الوحوذ 

 ،ٞإنبدذ ٖاظؼة 
ً
٢لبها هغبذ صمٗخان ٖىىة

 .ًٖ اإلاىاؾاة ؤو الؿاا٫ ؤ٦ثر

  ... هللا ًغخمه ل٪الٗمغ  -

 ألظض  -
ً
 ٧اُٞا

ً
ض مً هظا الٗمغ ؾىي و٢خا ال ؤٍع

 ... مً خغمجي مىه

ث ال٩لماث ز٣ُلت جسغط وه٤ٍُ بضؤ بحن نمٍذ 

ها جخدضر ًٖ عوح ؾ٨ىتها حمً بحن قٟخ

وعخلذ .. ًٖ ؤخالمهم وآمالهم.. ًٖ ؤؾغة 

بضؤث زُىاتها ألاولى في ػمً الخغب ب٨شحر 

مً الخب ول٨ً اإلاىث ال ًدترم الخب .. ب٣ي 

هٍت وال٨شحر  الخضًض بحن نمٍذ وصمٍٗت ٚو

 ال٨شحر مً )م٣ــضاص( .!!....

ونلىا الاؾتراخت والُٟل طو الُٗىحن 

الغماصًخحن ًضاٖبىا بىٓغاٍث َٟىلُت ملُئت 

بالبراءة وألامل .. ٧ان ًدض١ بها بخل٪ الىٓغة 

 ًٖ 
ً
اإلالُئت باألمل .. ألامل الظي باث بُٗضا

 ؾاٍٖت... ٢17لبها مىظ 

 
ُ

 الجزو٫ في الاؾتراخت .. طهبذ
ْ

ذ
َ
ً

َ
َعٞ

 و 
ُ

ضث ُٖ خًغ ال٣هىة .. خحن 
ُ
 ؤ

ً
ت  ُمؿٖغ

ُ
ظضث

الُٟل ٢ض ؤزظ م٩اوي وباث ًداو٫ الخضًض 

ًذ  بلحها .. وخحن خاولذ والضجه ؤزظه ، ٞع

 و٢لذ لها:

بجاهب الٗم.. بٗض  ـما مً مك٩ل ؾإظل

ْم ... َٖ  بطه٪ 

لم ٨ًترر باؾدئظاوي ٧إهجي ٚحر مىظىصة !.. 

، ٞالٗم لم ًبرح 
ً
إة لم ٨ًً الخؼن ُهىا ؤ٢ل َو

٤ ًغا٢ب الىاٞظة ٚحر آبه ختى  ٧ل الٍُغ

بغنانت ال٣ىام اإلاايُت. ًغن ظهاػه 

 الخلُىي:

 ًا ٖمُم .. عبما ؾاٖت مً آلا " ؤ
ً
ن زغظىا هال

...  ن ؟؟ى مً الاؾتراخت ..  ؤًً ؤزظوه آلا للخ

ت!! .... وٗم وٗم ًا ٖمُم  املخ٨مت الٗؿ٨ٍغ

ماطا ج٣ى٫.. مً بِذ ههغ .. الخى٫ وال ٢ىة 

 ! ..  ٠ُ هى ويٗىالا باهلل .. و٦

ًا عب جخل٠ُ به وحكُٟه .. ٖمُم .. ؾإزبر٥ 

خحن ؤنل اوكاء هللا زحر ..  مى٧ِل هللا .. هللا 

 مٗ٪ ٖمي"

َلَب مجي ؤن ؤعقضه بلى املخ٨مت خحن ههل 

ل لم ٞإزبرج ه الٗىىان وبٗض نمذ ٍَى

 ؤججغؤ ٖلى ٦ؿغه:

 ابجي خغ١ ٢لبي

 زحر ًا ٖم ؟؟

 خُجها بضؤ ٣ًو خ٩اًخه...

هظا الٟتى ؾّىص وظهي و٢هغوي ختى اإلاىث ... 

 ؤخلم ؤن ٨ًىن ابجي 
ُ

لم ؤعبُه ه٨ظا ... ٦ىذ

 زحرة الىاؽ وال٩ل ًمضخىه ال ؤن ًظمىه.

في جل٪ اللخٓت ٦ىذ ؤ٨ٞغ ؤيهما ؤ٢سخى 

الن !!!... وجاب٘ الٗم  ال٣ٟضان !
َ

ظ
َ

ؤم الخ

 

 ٖضؾت :  مجض  ًىؾ٠ ٍجه  هي سَسية  
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"  سٍال".. أًججت  ضبجعت حبسس الكالم  التي  أهي  

ؤمـ همذ بٗم٤ ٖىض يٟت الخٗب، همذ 

مُمئن الخاَغ بٗضما ؤوإلاذ لُىمي الخالي 

 ..ػاص م٣ا٫

ويٗذ ال٨ٟغة جدذ وؾاصحي بٗض ؤن 

دتها بجهجهاث الُٗغ  ..ؤقبٗذ ٚغوع ٢ٍغ

تها، اهتهؼث ٖلى خحن هظه اإلاغة لِؿذ ٦مشُال

ٟٚلت طهاب بىاث ؤ٩ٞاعي بلى ؾهل اللٛت 

 ..اإلامخلئ بالٗىا٢ُض للخجزه

٧ان همل الٛىاًت ًضٚضٙ مؿام ؤنابعي، 

ىج بلى ٞخىت  جدملجي ؤعجا٫ مٗىاه بدىى ٚو

مٟاجُذ الخغوٝ التي لم جؼ٫ جإجإة ٖهاٞحر 

مٛؼاها حٟٛى جدذ ؾلُت بغص اإلاضًىت 

 ..الٟانلت

الظي -ت الخلم ألازُم جىي اؾخ٣ٟذ مً عهج

ؤلهبذ ؤواع خًىعه في آزغ لُل ألامـ ؤهثى 

مً ُٖغ وظمغ، هي ألازغي لم حؿلم ٢ُاص 

عوخها إلالُ٪ الىىم ٢بل ان ج٠ُ٣ مً ٢غم 

و٢ذ جلمؿذ هضاوة  -اللظة ٖؿل مٗىاي

 ..الىيىء حٛمغ صٞتر خؿاب اليكىة

ٌكبه ؤبي الُاًٖ في ؾغ -٧ان الهباح 

زُباجه بٗضما  ٢ض قمغ ًٖ ػهض -ٖك٤ البالص

٢غع الجزو٫ بلى ؾى١ الظهب لُبُ٘ وؿُج 

زُىَه الظهبُت ألاولى التي خا٦ها 

٦خٟهُالث ػاثضة لٗباءة الكمـ، ه٨ظا 

٧ان ًٟٗل ؤبي في املجاػ، للخٓت وهى ٌٗب 

٢ىؽ )باب جىما( الٗخ٤ُ، لم ٨ًترر لٗبىع 

امغؤة خامل، هي ألازغي ٧اهذ حؿعى في 

بىابت  ؾغوة الهباح ألاولى لخضل٠ مشله

مُت صمك٤  ..""مٍغ

جل٪ اإلاغؤة ؤمي.. بخس٠ٟ ؾإٞصخي ل٨م ؾغها 

 ..اإلا٨ىىن في ٦خب ألاولحن

في طل٪ الى٢ذ لم ٨ًً و٢ذ الهالة ٢ض آن.. 

لم ًؼ٫ ٌُٗض جغجِب  -و٢تها–قُش ألامىي 

خباث ؾبدخه مً ظضًض بٗض ؤن ٦غ ٖلى 

مؿام٘ خاله ؤؾماء هللا الخؿجى ٧لها، ما 

ؾغ م٨ىىن صازل ؤٖلً مجها وما ب٣ي مشل 

 ..الهضوع 

مُت" هى آلازغ ٧ان ًدؿب  ٦ظل٪ "عاعي اإلاٍغ

 الخؿاعاث التي ظٗلذ مً قم٘ الخًىع، 

 ووووووووووووو

 ..الخىالي حٗمضث ٞ٪ ؤػعاع ُٖغها ٖلى

ٖىض ػع الُٗغ ألاو٫ تهذ اعجبا٧اث اليكُض في 

  اإلاُال٘..

ٖىض ػع الكمـ.. ناع الجهاع ٢اب ٢ىؾحن ؤو 

 ..اقخهى مً ا٦خما٫ ال٣هُضة

ج ال٨ٟغة، اهٟخذ  ٖىض ػع الخلُب.. ج٩از٠ مٍؼ

سخاب الؿغص ٖلى ابتها٫ يٟخُه الكاث٤ 

ٖىض ػع الٛغ١ الُٗٓم.. اؾخٟا٢ذ  ..والٛاوي 

لدؿخدم بغياب الىضي ٢بل ؤن الخغوٝ 

ىتها مغآة ال٣ٟلت.  جخلمـ وهي بإبهى ٍػ
 

 ٧اجب ؾىعي 

  طالل  هشتضى 

.. ٞالؿماء 
ً
جظٝع صمٕى ألاماوي، لِـ ابتهاال

 .ال جمُغ ألامىُاث، بل مً خغ٢ت ٞخل الىاع

 ..جل٪ اإلاغؤة ٦ما ؤؾلٟذ.. ؤمي

ت خض  ُغ، ٚاٍو اه٨ؿاع امغؤة مً خبر ٖو

 ..الغظا٫ ٧لهم ٖىض ٢ضمحها

 وهى ما ؤوصي بها 
ً
ال ؤه٨غ بإنها اؾخ٨برث ًىما

هدى صعب الًاللت، وٗم.. ؤخب حؿمُت 

  ..ألاقُاء بمٗىاها ومٛؼها

خحن ؤُٖا الغظا٫ في اؾخمالتها، ؾلُىا 

ٖلحها خاعؽ اإلاٗجى، و٧ي ًٟىػ بغهجت 

 ًٖ صعوب 
ً
اعحٗاقتها، خاو٫ ظغها بُٗضا

 ..ٔ بها ؾهىب اللٛتالكبهت التي ج٨خ

هىا٥.. وفي ُٚبىبت اقخٗا٫ اإلااء عاوصها 

 ..ٞخىت البُان

 ًٖ ُٖىن خغاؽ 
ً
ال .. ٍَى

ً
ال ٚابذ ٍَى

 ؤعاصث مىاعاة اهخٟار بُاهت 
ً
ال٨الم، ٖمضا

زىبها، لً ًىٟ٘ لى ؤ٢ؿمذ و٢تها، بالظاث 

 ..واإلاٗجى

٠ُ٦ ًهض١ ظمهىع الكٗغ ٦ظبتها وهى 

 .ؤوعصتهاٌؿم٘ صبِب ؤناب٘ الججي ججغي في 

مُت مً   صلٟذ ٦ىة اإلاٍغ
ً
جل٪ اإلاغؤة ؤمي.. جىا

باب اللٛت الٗالي، ظاءث لخٗتٝر ألمحن 

الؿغ، بإنها ومً صون مىت قاع٦ذ خاعؽ 

ال٨الم لُله، وزغظذ مً نىمٗخه خامل 

 ..بمالًحن ألا٩ٞاع

ال٨ٟغة التي ؤ٦خبها الُىم )عوال( ؤزتي، وؤبي 

 للبدض ًٖ ٞغنت ٖؿل هى 
ً
الظي طهب جىا

ن في اإلاجز٫، وؤها في مىٟاي البُٗض ؤؾم٘ آلا 

٦غ٦غة هغظُلخه ًٖ ٦شب وؤجلمؿه ًجلـ 

بإمان جدذ ُٚمت عماصًت مً الضزان، 

الضزان هىا ٦ىاًت خًىع ال مشل قاهض 

ِ زُبدىا  ُٖان ؾمٗىا نىجه ٖبر قٍغ

الٗاظل مً ٢لب اإلاٗمٗت الٗامغة صوح 

 ..البالص

مُت صمك٤" بالٟٗل  واإلاغؤة التي صلٟذ "مٍغ

مُت" لخٟصخي  هي ؤمي، ل٨جها لم جإث "اإلاٍغ

ؾغها للخاصم، بل ظاءث لخىلم لُٛابي الظي 

َا٫ قمٗت ٖىصة، هي مامىت خض الٛغ١، 

بإن هللا في ؾضعة مىتهاه ؾض صعوب 

الغؾاالث، لظل٪ ٧اهذ مخ٣ُىت في ؾغها 

الغؾاالث، لظل٪ ٧اهذ مخ٣ُىت في ؾغها 

م جالُت ومؿُذ آزغ بال  اإلا٨حن، ما مً مٍغ

 ..صظا٫ الخ٩اًت

عوال" وخضها مًمغ الخ٩اًت مً ؤلٟها بلى "

جىث وؿىتها الُاو٘، باإلاُٟض املخخهغ، ؤمـ 

 ..ؤَٟإث قم٘ مُالصها وؤها في البُٗض

صمك٤، ل٨ً  خغي بي ؤن ؤ٦ىن و٢تها في

صمك٤ هظه ؤمٗىذ في ٖىاصها، ناعث ٧إهثى 

الاؾخٗاعة في مغوٍت باجؿت، حٛاع مً خب ألار 

ألزخه، مً ٖك٤ الخبِب لخبُبخه، ؤها ال 

ؤهٟي ٖجها الجما٫ والبهاء والىله، ل٨جها لم 

جتر٦ىا وقإهىا لخٓت بال وحؿ٨ب في مهجىا 

ت ٞخىت ًاؾمُجها  ..الٛاٍو

٤" ٢بل " هىمها ٢الذ لي: ؤهثى اإلااء والخٍغ

 .ؤ٦خبها ًا َال٫.. ؤ٦خبها. وهامذ

ْلذ ال٨ٟغة جغاوصوي َىا٫ لُلي الباعص، 

 هضهضة عوخها بإناب٘ 
ً
خاولذ ظاهضا

٣ي مً جدذ ؾغ الىؾاصة، ٧اهذ ٧لما  خٍغ

ا٢ترب ملُ٪ هىمي لِؿض٫ ٖلى ظٟىوي 

ٖباءة الىىم، جسغط بلي ب٩امل ؤهىزتها، 

 ..صاللها، ٚىجها، ٞخىتها

بتي في الخلم، بهغاخت.. جضوع خى٫ ؾٍغ غ ٚع

 ..حٗمضث ٞ٪ ؤػعاع ُٖغها ٖلى الخىالي

 

 دعَة هَقع ٍهجلة قلن سطبص الثقبفية

إلى جويع األدثبء ٍالكتبة ٍالظحفييي الشجبة في 
العبلن العشثي تذعَكن أسشة تحشيش هجلة قلن سطبص 
الثقبفية للكتبثة في الوَقع اإللكتشًٍي ٍالوجلة 
الشهشية ٍإسسبل هَادكن الظحفية ٍهقبالتكن 
ًٍظَطكن األدثية ٍاإلثذاعية لٌششهب في هزا الوٌجش 
الحش الزي غبيته الثقبفة ٍاإلًسبى. التَاطل عجش الجشيذ 

 اإللكتشًٍي الخبص ثبلوشاسالت.


