
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطالعون يف هذا العدد :

تقلن  فزاس الهكّار« ليزة إتليس  »  

حساى الجَديتقلن الشاعز « الٌكتة األخيزة  »  

 تقلن الشاعز فؤاد دية  «تل اتي العاهزة » 

 قلم رصاص 
 مجلة

  2018نيسان       19  ثقافية  شهرية  منوعة  تصدر عن موقع قلم رصاص    |    العدد

 

  

  

 هعتزضة   ليلة القثض على سالن

 حيث يجة أى أكَى األحوق

 ٍجع الوٌافي .. تخليق الذات 

  أها عي حليثٌا... فهَ أحوزٍ

 الثقافة على   شثه تام للوؤسسات القائوة غياب  هٌاك الفٌاًة  التشكيلية  فيفياى  الظائغ 

 

عثقزي الزٍاية الوٌسي .. إتزاهين الخليل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018    نيسان    19العدد             أٍل  الكالم                                                                                              مجلة قلم رصاص الثقافية  
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  د. حساى الجَدي 

 ؤو في حُىبه.  حُىب هاْم ؤبى الخل، 

وي٘ اإلاا٫ جدذ الىؾاصة ٦ما  هظه ال٣هت قهحرة،  والٛاًت مً

في ال٣هت ألانلُت ؤو  في حُىب اإلاالبـ ٦ما وعص في اإلاؿلؿل 

 مٗغوٞت.

ؤما مىاؾبت خضًثي ًٖ جل٪ ال٣هت ٞهى اٖخماص ؤٚلب وؾاثل 

ل اإلاكبىه لظاث ألاؾلىب، ٞمٗٓم  الم الٗغبُت طاث الخمٍى ؤلٖا

٤ ؤلازىان اإلاؿلمحن  ؤو ًٖ ٍَغ
ً
الم اإلامىلت زلُجُا  وؾاثل ؤلٖا

حن ٖىض اهُال٢تها  اؾخ٣ُبذ ال٨خاب وألاصباء الٗغب الِؿاٍع

خماص ٖلى ٢هت لحرة ببلِـ.  بااٖل

ضة ؤو  خاح لل٩اجب ٦خابت م٣الخه وبعؾالها بلى الجٍغ ًُ في البضاًت 

إزظ  غ، ٍو اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي صون ؤي جىحُه مً ؤؾغة الخدٍغ

ت  جمىده بًاها جل٪  دُت ومؿاخت مُٗىت مً الحٍغ بٌٗ ألاٍع

ؾُلت إليهام ال٩اجب ؤهه خغ، وال ًسً٘ للغ٢ُب، ٞخٛغي هظه الى 

خاب ٦ما حٛغي الٟسار الُُىع الغاٚبت 
ُ

ت اإلا٣ىٗت ال٨ الحٍغ

 بالخدل٤ُ زاعج ال٣ٟو ٞخ٣٘ ٞيها صون ؤن حكٗغ. 

خاب، وحٛغيهم باإلابالٜ 
ُ

المُت لل٨ جضٞ٘ هظه الىؾاثل ؤلٖا

ت ختى ٌٗخاصوا ٖلى مؿخىي مٗحن مً اإلاِٗكت، وهم  اإلاضٖٞى

ت  ٚحر آبهحن بإي شخيء مً خىلهم، وبض٫  ٨ًخبىن ٢ىاٖاتهم بدٍغ

ؤن ٌكٛلهم الهم الٗام ًهحر قٛلهم الكاٚل الخماهي م٘ 

.
ً
باث وهٟـ ممىليهم وصاٖميهم ماصًا  ٚع

حؿخٛل جل٪ الىؾاثل اٖخُاص ال٨خاب ٖلى ألامىا٫ وجبضؤ جُلب 

منهم ؤن ٨ًخبىا م٣االث خى٫ مىايُ٘ بُٗنها، وه٨ظا ًجض 

هٟؿه صون ؤن ٌكٗغ ٢ض جىعٍ، ٞهى مً حهت لِـ لضًه ال٩اجب 

ضٞ٘ له هٟـ اإلابلٜ الظي  ؤي مىبر ًم٨ً ؤن ٌؿخ٣بل م٣االجه ٍو

اٖخاص ؤن ًخ٣اياه مً هظه الىؾاثل، ولِـ بىؾٗه الاؾخٛىاء 

٤ ما اٖخاص ٖلُه زال٫  ًٖ هظا اإلابلٜ الكهغي ألهه ًدخاحه ٞو

 ؾىىاث ٖمله مٗهم. 

ٌ بٌٗ ال٨خاب ؤن ًملي  ٖليهم ؤخض ما ٨ًخبىهه، ٞخجضهم ًٞغ

ًتر٦ىن ال٨خابت في مىبر ما بطا قٗغوا ؤنهم ٖلى وق٪ ؤن ٣ًٗىا 

بالٟش، وما ؤن ًُلب منهم ال٨خابت ًٖ ؤمىع مسالٟت ل٣ىاٖاتهم 

ًتر٦ىن الٗمل، بِىما ًىٛمـ آزغون ًٖ ٢ىاٖت ؤو مً ؤحل 

خدىلىن بٟٗل لحرة ببلِـ بلى مغجؼ٢ت مغتهىحن للما٫  اإلاا٫ ٍو

ضٞ٘ إلاغجؼ٢ت "بال٥ ووجغ" لجلض بلضانهم.الظي  ًُ ضٞ٘ لهم ٦ما  ًُ 

 غ  عثِـ الخدٍغ

 

 فزاس الهكّار

ؤهخمي إلاضًىت خمو الؿىعٍت، وهي مكهىعة بسٟت 

الضم والُغاث٠ التي ًبٕر الحمامهت في عواًتها 

وجيخ٣و مً ختى لى ٧اهذ جمؿهم بك٩ل طاحي 

٢ضعاتهم ال٣ٗلُت. وخحن ٦ىذ ٞتى ؤ٢ًُ في باب 

جضمغ، ؤخض ؤخُاء اإلاضًىت ال٣ضًمت،، حؿاءلذ ًٖ 

ؾبب هظه الخٟت الىحىصًت التي جهبذ مؼعجت في 

بٌٗ ألاخُان. ؾإلذ مٗلمي ألاو٫، والضي ًٖ 

طل٪. ؤخالجي والضي ٦ٗاصجه بلى بٌٗ الغواًاث 

سُت. هي لم حك٠ ٚلُلي بالٟٗل. ز م ٢غعث الخاٍع

ؾاا٫ نض٣ًي الغاج٘ حىعج الظي ٧ان ًبهغها 

ا١ الحاعة،   ًٖ ٞع
ً
بى٩اجه. سحبجي حىعج بُٗضا

وحغوي هدى ػ٢ا١ آزغ. زم َلب مجي ٦خمان الؿغ 

الُٗٓم الظي ؾِصخي به. ؤ٢ؿمذ له ؤٚلٔ ؤلاًمان 

  :بظل٪، ٞإقاع بلى الهىاء و٢ا٫

 !ؤها ؤلخ٣ِ ه٩احي مً الهىاءــ 

ث ًٚبذ مً اؾتهؼاثه بي، ل٨ ىه ؤقاع ٖلي بالتًر

زم الاهخٓاع. زم حلؿىا هيخٓغ الى٨خت. ٧ان نض٣ًي 

، بط ؤ٢بلذ ه٨خت حمُلت جتهاصي في الهىاء. 
ً
ناص٢ا

ت الجضاثل  ٧اهذ حكبه ٞخاة نٛحرة ؤه٣ُت مغبَى

ت ، زم  جغجضي ػيها اإلاضعسخي. الخ٣ُها حىعج بؿٖغ

ال١. ٢لذ  قٕغ بغواًت ؤحمل ه٨خت ؾمٗتها ٖلى ؤلَا

 :له

 الخ٣اٍ الى٩اث؟هل ؤؾخُـ 
ً
 ُ٘ ؤها ؤًًا

 للخضعب ٖلى طل٪، 
ً
ؤقاع ٖلي بمغا٣ٞخه ؤًاما

ب  ٟٞٗلذ واؾخُٗذ بٗض ؤؾبٕى ٧امل مً التًر

اإلامخ٘ ؤن ؤلخ٣ِ ؤو٫ ه٨خت لي . ع٦ًذ بلى ؤمي بها 

ٞطح٨ذ جل٪ الطح٨ت اإلاباع٦ت التي ؾإجظ٦غها 

، ٞلم 
ً
َى٫ الٗمغ. ل٨ً طل٪ لم ٌك٠ ٚلُلي ؤًًا

، ٞلم 
ً
َى٫ الٗمغ. ل٨ً طل٪ لم ٌك٠ ٚلُلي ؤًًا

ؤٖٝغ مً ؤًً ججيء هظه الى٩اث الحمهُت 

الجمُلت ختى ٢غعث ؤمغؤ، وزغحذ بلى الكإع ٧ي 

خحن ملحتها ٢اصمت نىبي، لم ؤلخ٣ِ ه٨خت ، ل٨ىجي 

ؤلخ٣ُها، بل جغ٦تها في الهىاء مٗل٣ت لبً٘ ص٢اث٤. 

زم ججغؤث وؾإلتها ًٖ م٩ان ٢ضومها. ضح٨ذ 

بل٠ُ، وؤقاعث ٖلي بمخابٗتها. جبٗذ الى٨خت 

بدغم قضًض، ٣ٞاصججي ٖبر قإع ٖمغ املخخاع هدى 

حي الىعقت ومً زم هدى ؾاخت باب جضمغ. وخحن 

برة ال٨شِب املجاوعة، جغصصث عؤًتها ج٣ىصوي هدى م٣

، ل٨ً الى٨خت اللُُٟت ؤقاعث ٖلي  ٨غث بالغحٕى ٞو

. زم وحضث هٟسخي في ؤ٢صخى َٝغ 
ً
ؤن ؤجبٗها مجضصا

مً اإلا٣برة، خُث الخٓذ وحىص ٢بر مؼزٝغ ٦بحر 

 .٦خب ٖلى قاهضجه الغزامُت : ٢بر الطح٪

ا٢تربذ مجي الى٨خت، وؤقاعث ٖلي باالزخباء وعاء 

خحن بضؤ بٌٗ الحمامهت  شجحرة مجاوعة. وبٗض

 ووؿاًء بالخىاٞض بلى ال٣بر، ٚغؾىا آلاؽ ُٞه، 
ً
عحاال

٢غؤوا الٟاجدت زم ناعوا ٌؿغوصون مأسخي خُاتهم ، 

٣غ ومغى وحهل وخغب. ختى اعجج ال٣بر  مً حٕى ٞو

 ، وزغحذ مىه جل٪ الى٩اث الجمُلت التي 
ً
اهٟٗاال

. َاعث الى٩اث نىب اإلاضًىت مً 
ً
ها حُضا ؤٖٞغ

ي حىعج في الُىم الخالي ًٖ ؾٗاصجه حضًض.ؤزبرو

الٛامغة بالخ٣اٍ ٖكغة ه٩اث صٞٗت واخضة. ؤما ؤها 

 .ٞمً ًىمها ، ال ؤضح٪ ٖلى الى٩اث الحمهُت

 
 

 قاٖغ و٧اجب ؾىعي 

 

 ٢هت 
ً
لٗل ب٨ًٗم ًظ٦غون حُضا

التي ؤوعصها الض٦خىع "لحرة ببلِـ" 

ؿذ الؿىعي ممضوح  والؿِىاَع

خماصة في مؿلؿل "٢اهىن 

٨ً"، جل٪ اللحرة التي ٧ان ول

في ببلِـ"  ٧ل لُلت " ًًٗها

 حُىب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هعتزضة
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عالء  هحوذ  سريفة 

 ،
ً
الظًً عخلىا  بلى آلازغة لم ًتر٦ىا ؤزغا

ً لم يهخضوا  والظًً ب٣ىا ياجٗحن بحن مهحًر

ن هب٣ى هغاوح م٩اهىا بٗض، هدً اإلادك٨٨ى 

، مؿخسضمحن ؤ٢صخى بحن هاالء وؤولئ٪

 َا٢ت ٣ٖلُت مم٨ىت. 

في ؤٚلب ألاخُان جبضو الًُٟدت ال٨بري هي 

الهمذ"، الهمذ ججاه ؤي شخيء، ل٨ً 

الخُبت ال٨بري التي ههاب بها بٗض اه٣ًاء 

 الى٢ذ هي ؤهىا لم هخ٩لم. 

م الظي ٢ُل بن ٧ل ما ْهغ مً هللا هى ال٨ال 

زغ ٞل٣ُل، الىحه آلا  يباؾمه ؤو ٖىه، مً عؤ

بن املجىىن هى مً "٣ٞا٫:  ، ججغص هُدكه

وؿان هظا بول٨ً ، ل شخئ بال ٣ٖله"٣ٞ٧ض 

٘ الكمـ ٞى١ ؤٖىاٍص  الٗهغ ًداو٫ ٞع

زحزعان، وال ٌٗمل ٖلى ػعاٖت الكمـ في 

 ٖىاإلاه اإلآلمت. 

 ٟي..؟ هل الهغزت ج٨

 ٖلى حمغة الؿ٨ىن وهى 
ً
هل ٧ان هىح وا٢ٟا

ه٠ زغوحه ًىٓغ البدغ الهاصع خىل ه، ٍو

 حباعي هدى الُٛب؟ مً هٟؿه وصزىله ؤلا 

 ول٨ً ما الُٛب؟   

ا ٖلى الجملت ؤو وُٗض ِىخؿاؾبهل هضع٥ 

ٞغػها و جى٣ُتها مً ب٣اًا طا٦غة مخٗبت، ل٩ي 

زىحن، الحُاة ؤو اههٗض اإلاى٠٢ م٘ ؤخض  ال 

 الال خُاة. 

ه٠ ٧إؾ٪، وؤهذ الال شخيء:   ؤن جىٓغ ه

زغ، ل٨ً الح٣ُ٣ت مغجاب مً الىه٠ آلا 

ؤنٗب مً ؤن هلمؿها باألناب٘. الؼثب٣ُت 

ان ؤٖهابىا، الت ي جيكغ مائها خى٫ قٍغ

النهاًت الول٨نها جخمغص ٖلى خغ٦تها لىهل بلى 

الوسيح  الظغيز         |كتاب جذيذ    

 صًىان "اإلاؿُذ الهٛحر"،  
ً
نضع مازغا

للكاٖغ الؿىعي الكاب ٖالء دمحم ػعٍٟت 

ٗخبر هظا  ا، وَُ ل في بلٛاٍع ًٖ صاع الضعاَو

الضًىان با٦ىعة ؤٖما٫ الكاٖغ الكاب، 

 نٟدت،  150وحاء الضًىان في 

 ومً ؤحىاء الضًىان:

 
ً
ؤمام ؤوهام٪ مغؾىمت ٖلى  وخُضا

 ..نٟدت اإلااء

 و  ..ال ؤٖثر ٖلى وحهي 
ً
مجي في  ال ؤحض قِئا

ً  ..ُٖىن ألازٍغ

ِ ؾِىماجي جمغ اللحٓت ٩ٞإهجي لم   و٦كٍغ

 ؤ٦ً ولم ج٨ً .. 

ًسغج جل٪ ألاًام في ؤزغ الى٤ٟ اإلآلم 

 مجي  .،الهىاء اإلا٣ُغ ًظعاث البرص

 جغجج٠ الهىعة 

سخي مٗا 
َ

سخي وهٟ
ْ

 ؤصع٥ هٟ

٢غباها ًجلـ بىحىم ٖلى باب مٗبض ٢ضًم 

 ..ال ٞغ١  لُسى٤ ال٣ىم زىٞهم ؤو حهلهم

خه  ...وواخض ٖٞغ

مً ٧ان ًدمل الؿ٨حن مهلُا ؤمام  

مدغاب ٖلم م٣خله و٢اجله ٞؿلمه ْهغه 

 ..ولم ًىٓغه و٧ان هظا هٟؿه

 ..مل٩ا ؤؾحرا ؤيإ زإعه بحن الغما٫ 

 وبحزهُت

خه ٧ان مضٞىها جدذ صخغة   ومً ٖٞغ

جي ؤزُئه وال ًسُئجي ٗٞغ  ..ؤبدث ٖىه َو

 ال ؤعاه وال ؤُٚب ٖىه 

حتزء مجي ؤو ٣ًا٫ يل٘ ٣ٖلي نىىا ب 

نىىا بحتزء مجي ؤو ٣ًا٫ يل٘ ٣ٖلي 

ض في الخالءاث البُٗضة ؤزٌغ ..  الكٍغ

 هى ؤها  

 ٢خلخه

 ؤقُله ٖلى ٦خٟي ..  

حشت وطهبا ال ٌٛخٟغ ؤمصخي به .. بال صلُل بال 

وُٗب الٛغاب والى٢ذ وصمٕى الؿماء .. 

جلٗىجي وهظا الجبل الٗاعي بال مً ْله 

 ؟ٞهل حؿمٗجي ًا ؤدي ًا ابً ؤبي وؤمي

  ..ؾالم ل٪

 ؾالم لنهاعاج٪ الضاٞئت

 ؾالم لحايغ٥  

تراٝ  ذ الٖا  اإلاٛمـ بٍؼ

 ؾالم لُٗىه٪ البيُت 

  جًحىء حٟىن اللُل٪

ب  ، .ٖلى ٖخبت نالةؾالم لضمٗ٪ الَغ

لى ٖخبت وصإ   ٖو

 ؾالم للبضاًاث 

 مغنىصة بُلؿم النهاًاث 

ؾالم النهاًاث مىنىصة بإ٢ٟا٫ البضاًاث 

 .. ؾالم ٖلُ٪ ًا ؤدي

 ًا ابً ؤبي وؤمي  

ًخ٩ازغ الهىاء الخكً في عثتي وفي خض٣ًت 

و٦مً ٌؿحر في مجزلي ًىػٕ هٟؿه في اإلا٩ان 

 بال ، ًمض ًضًه هىمه
ً
هدىي ألنحر لىها

 ..عاثدت ؤهٟش في الٟغاٙ جبػي

  ... ؤهٟش ٞغاغي

حر  ت ٚو ؤخغع ٢لمي مً ؤمغايه الؿاٍع

 بجضوي ؤ٢ل و٦ُُٟت مُمئىت. 

 ألي شخئء، ألي مؿب٣ت مخظع  ال "مً لم ٣ًل 
ً
ٖا

ت بالح٨مت الجاهؼة اإلاىعوزت وم  مٗٞغ
ً
ضُٖا

 مً يض ٢ض ًبٙز مً هىا ؤو 
ً
٧املت، زم زاثٟا

٣٘  هىا٥ ال ًلبث ؤن ًىٟهل ًٖ وا٢ٗه ٍو

ؿت ؾهلت لحالت وهم مؿب٤ بالح٤  َٞغ

الخاعج مً عخم الح٣ُ٣ت ألاولى التي ناعث 

 
ً
ٗال  ٞو

ً
 خ٨ما

ً
 . مجهىال

ًدضر في الؿُاؾت ٦ما في الًٟ و ألاصب 

ت لُسغج  ْهىع هظه الُب٣ت اإلاخٟٗىت الٍُٟغ

 وال  ،ٖنها ًُٞلت مدحرة خاثغة لها اؾم قاج٘

ٟهًسخل٠ الىا ، الىَىُت" ،ؽ ٖلى حٍٗغ

ت لها  "الاهخماء بلى م٩ان ؤو حماٖت بكٍغ

ممحزاتها الٗغ٢ُت والىٟؿُت وججمٗها مهلحت 

الب٣اء، و جخمخ٘ بلظة الغاخت م٘ مؿب٤ ًدميها 

، مما الٟغصيمً الخالشخي ٖلى اإلاؿخىي 

اهخٟاء الٟغصًت، ؤي ًًمً ب٣اء املجمٕى و 

الٗٝغ الظي  -اصة الٗ -زغوج ًٖ اإلاإلٝى

٣ت مابهحر بالخ٣اصم ً  بٍُغ
ً
هى  ،لهُا

ىُت، جخ٩ازغ خكغاث هالال  ػمً  صٖاء،ظا ؤلا َو

الحغوب والى٨ؿاث الىحىصًت الك٪ الظي 

الخىٝ الى٢اثُت مً الظاجُت ًىاػي خالت 

 
ً
جضٞ٘ بلى خالت مخ٣ضمت مً ، ؤوال

 حٗك٤ اإلاى "
ً
ث و الظي الى٨غوُٞلُا" انُالخا

 
ً
 اوؿاهُا

ً
 ُٞهبذ قه ٌُٗى بٗضا

ً
ا  اصةوؾماٍو

، وؤمام  مخالػماث الضماٙ اإلاترجبت 
ً
واؾدكهاصا

٤ إلاا ؾل٠    هخاجبط٦غه وُٗض ٞو
ً
الحُاة َب٣ا

 و 
ً
 إلاا هغاه صحُدا

ً
الح٣ُ٣ت، مما ًضٞ٘  ٧امال

 :ببٌٗ اإلاكاٚبحن ٧إمخا٫ اوؾ٩اع واًض لل٣ى٫ 

 ن الىَىُت هي ًُٞلت الٟاؾضًً"."ب
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  الوٌسي  الزٍاية عثقزي ... إتزاهين الخليل 

ٗخبر الغواجي الؿىعي ببغاهُم الخلُل مً  ٌُ

ؤهم الغواثُحن الؿىعٍحن، بال ؤهه مً 

الغواثُحن اإلايؿُحن الظًً ال ًجُضون 

التزل٠ والخمل٤ لبلٙى ٚاًاتهم ٦ما ٞٗل 

 ٖلى اإلاؿخىي ألاصبي 
ً
مً هم ؤ٢ل مىه قإها

٣افي، وونلىا بلى الكهغة التي والش

ًبخٛىنها،و٧اهذ هي ٚاًتهم بدض طاتها، 

 بمباصثه 
ً
بِىما ب٣ي ببغاهُم الخلُل ملتزما

وبًماهه بضوع ألاصًب وال٩اجب اإلاىداػ بلى 

  .ؤصبه واإلاؿاو٫ ًٖ ٧لمخه واإلاامً بها

ٗٝغ ًٖ الغواجي ببغاهُم الخلُل خب  ٌُ لم 

ٝغ ٖ ُٖ ىه الكهغة والٓهىع وألايىاء بهما 

 في نىمٗخه م٘ ٦خبه، 
ً
ؤهه ًٓل مٗخ٨ٟا

ٌ مٛاصعة  ٛاصع بِخه، و٢ض ٞع ٌُ  ما 
ً
هاصعا

م ٧ل اإلاأسخي التي ٖاقتها  مضًىت الغ٢ت ٚع

 .اإلاضًىت وؤهلها

 ٖلى ٧ل  
ً
 خُا

ً
ؤعاص الخلُل ؤن ٨ًىن قاهضا

اف  جغي في اإلاضًىت التي ولض ٖو ما حغي ٍو

 ً ٞيها ٧ل ؾجي خُاجه، و٦خب ٖنها  ٖو

الاحخماُٖت و٧ل ما َغؤ ٖليها ؤهلها وبِئتها 

ش ٩ٞاهذ الغ٢ت  مً حٛحراث ٖبر الخاٍع

اًاها وجٟانُلها في خايغة ب٩ل ٢ً

 هه.عواًاجه و٢ه

 

 

ي عواًاث ٖضة، هي: 
ّ
خاعة »ؤهجؼ الغواجي الغق

، «1985الًبإ »، و«1980البضو 

، «2002خاعؽ اإلااٖؼ »، و«1987الهضؽ »و

، «2003ؾىصوم.. ؾبا١ ؤلاوػ البّري »و

ت الغهحن »و وله في ال٣هت:  «.2008نُاٞع

ُب »
ّ
، «1969البدث ًٖ ؾٗضون الُ

اع الجمُل »و ما٫ الحًغة »، و«1998الباٍػ

ٟت »، و«1998ٚضًغ الحجغ »، و«1998 ؤٚع

 «. 2002الىع٫ »، و«2001الىٗاؽ 

وامخاػث عواًاجه بجؼالت اللٛت وعناهت 

اص، ٣ُٞى٫ 
ّ

ألاؾلىب، وخُٓذ باهخمام الى٣

ّٗض ببغاهُم "الغواجي والىا٢ض هظًغ حٟٗغ:  ٌُ

ت  ُّ الخلُل ؤخض ؤهم ألانىاث ال٣هه

والغواثُت في الّغ٢ت وفي اإلاكهض ؤلابضاعي 

الؿىعي، إلاا اقخملذ ٖلُه ججغبخه مً 

ي الىٕى وال٨م، والك٩ل  بهجاػ ٖلى مؿخَى

 ."واملحخىي 

و٢ا٫ ٖىه الض٦خىع الغاخل ٖبض الؿالم 

«: خاعة البضو»العجُلي، الظي ٢ضم عواًخه، 

"بن جهلبه نغاخخه ولظٕ لؿاهه ٖلى 

 زكبخه التي ًدملها ٖلى ٦خٟه مىظ آلان".

لم يهخم ببغاهُم الخلُل بدؿلُ٘ ؤصبه 

 والتروٍج له، بل ٧ان ٨ًخٟي بةهجاػ هخاحه

الؿغصي بُٛت بياٞخه بلى اإلا٨خبت الؿغصًت 

 ًٖ لىزت وؾاثل 
ً
الؿىعٍت، وب٣ي بُٗضا

 في ٧ل ما  ،الاجهاالث والخ٨ىىلىحُا
ً
وػاهضا

هى صون الىع١ وال٣لم مما ؤجاح له جم٨حن 

ال٣اعت مً الاؾخمخإ ب٣غاءة هخاج عواجي 

 ٤ مه ٞو مسخل٠ ًٖ الؿاثض الظي جم حٍٗى

ت الىخاج ألاصبي  اٖخباعاث لم جإزظ بؿٍى

ب٣ضع ما اٖخمضث ٖلى ز٣اٞت "الخُبُل 

والتزمحر" التي تهم اإلااؾؿاث الش٣اُٞت 

الغؾمُت بالضعحت ألاولى ؤ٦ثر مً حىصة 

اصة ٖضص اإلا٣بلحن ٖلى  اإلاىخج مما ؾاهم في ٍػ

م اٞخ٣اعهم بلى ألاصواث  ال٨خابت الغواثُت ٚع

ألاؾاؾُت الالػمت لخىى ٚماع ال٨خابت، 

كٛا٫ الى٣اص مؿخٛلحن ي٠ٗ الى٣ض واو

بالتزل٠ لل٩اجباث والخ٣غب منهً ٖبر ٦ُل 

  فزاس  الهكار  

 

 

بالتزل٠ لل٩اجباث والخ٣غب منهً ٖبر ٦ُل 

 .اإلاضًذ لهً

 زىعة الحٝغ

بن الغواجي ببغاهُم الخلُل مً ماؾسخي 

حماٖت زىعة الحٝغ التي جإؾؿذ في مضًىت 

الغ٢ت في ؾخِىُاث ال٣غن اإلااضخي، و٢ض 

ؤؾؿها م٘ زلت مً ؤبىاء حُله منهم ال٣ام 

الغاخل زلُل حاؾم الحمُضي، والض٦خىع 

ٖبض هللا ؤبى ه٠ُ، الغاخل ألاصًب والىا٢ض 

والض٦خىع الكاٖغ ببغاهُم الجغاصي، 

٣ام الغاخل عقُض عمًان، وألاصًب وال

٤ُ زيؿت.. حرهم ٞو  .ٚو

ا١ الخلُل بًٗهم ًٖ الضهُا،  عخل ٞع

وبًٗهم آلازغ اعجدل ًٖ الغ٢ت، وب٣ي 

 م٘ ٦خبه 
ً
 في نىمٗخه ٦ما ٧ان صاثما

ً
وخُضا

وؤوعا٢ه، وخحن ؾُُغ قظاط آلاٞا١ ٖلى 

٨ب مٗها ببغاهُم الخلُل، 
ُ
٨بذ ه

ُ
اإلاضًىت وه

٣ض م٨خبخه الطخمت،  والتزم بِخه ؤ٦ثر، ٞو

ٟازغون بم٨خباتهم  ًُ و٢ض ٧ان ؤبىاء الغ٢ت 

ضص ٢غاءاتهم، ولُاإلاا جدىلذ حلؿاتهم بلى  ٖو

خىاعاث ز٣اُٞت وؤصبُت ال جسلى مً 

ت،  اإلاكاخاهذ واإلاىا٦ٟاث واإلاباعػاث اللٍٛى

 
ً
 مهما

ً
 ومغحٗا

ً
ا  ٢ٍى

ً
 .و٧ان ببغاهُم الخلُل هضا

 
ً
 خُا

ً
 قاهضا

م ٧ل الخ٤ًُِ ب٣ي ببغاهُم ال خلُل في ٚع

اإلاضًىت، ولم ٌٛاصعها، و٢ض بضؤ الٗضوان 

اإلاضًىت، ولم ٌٛاصعها، و٢ض بضؤ الٗضوان 

٩ي ٖليها وهى ٞيها، ًغا٢ب ألاخضار  ألامٍغ

ًٖ ٦شب، بال ؤهه في وم٘ اقخضاص ال٣ه٠ 

ه٠ 
ُ
الهمجي ٧ان ٖلُه اإلاٛاصعة، و٢ض ٢

خبذ له الى
ُ

جاة، وعٚم ٢لت بِخه، و٦

الخىانل واه٣ُإ ؤزباعه بال ؤوي جم٨ىذ 

مئىان ٖلُه، و٢ض اوكٛلذ ٖلُه  مً الَا

ذ ؤهه  ، وج٣هِذ ؤزباعه بلى ؤن ٖٞغ
ً
٦شحرا

في مضًىت الُب٣ت، وؤهه بصحت حُضة بلى 

 خض ما. 

صحٟي ؾىعي 
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 ليلة  القثض  على  سالن 

 ياسز   الشزقاٍي 

لؿاث٤ ؤوق٨ذ الحاٞلت ٖلى الاهُال١، ا

الخبحر جداشخى اهخٓاع مؿاٞغ ؤزحر ٌكٛل 

اإلا٣ٗض الٟاٙع في خاٞلخه، ٞالحغ الكضًض 

جلب له  ً، ٍو ؾيهُج ؤمؼحت اإلاؿاٍٞغ

 مبهض٫ الهُئت نٗض 
ً
اإلاخاٖب، ل٨ً عحال

الحاٞلت في اللحٓت الازحرة، و٢ض بضي ٖلُه 

الحغج لؿىء خاله، وجٟا٢م قٗىعه هظا 

 ٖىضما حلـ في اإلا٣ٗض الٟاٙع ٣ًابل ع 
ً
حال

 في ؤها٢خه، ولم ًس٠ هظا ألازحر 
ً
مبالٛا

٤ُ في هظا الؿٟغ.  امخٗايه مً هظا الٞغ

 
ً
ــ ؤعحى ؤال ؤيا٣ً٪ ًا ؾُضي، جبضو عحال

  عحل مدترم، ال حُٗي 
ً
، وؤها ؤًًا

ً
مدترما

 لشُابي اإلادسخت ولل٣ظاعة جدذ 
ً
باال

ؤْاٞغي، وجل٪ الٟىضخى في قٗغي اوـ 

 مً السج
ً
ً، ال ؤمغها، ألوي ٢ض زغحذ جىا

 ،
ً
، لؿذ مجغما

ً
ال، ال ًظهب ج٨ٟحر٥ بُٗضا

مجغص اقدباه والحمض هلل، اه٣طخى ٧ل 

  شخيء..

ماطا ؤ٢ى٫؟ ٧ل البالء مً اليؿاء، ؤها 

وػوحتي هدب ؾامي، َٟل في الشاهُت، ؤو٫ 

مىلىص لٗغوؾحن ؾ٨ىا م٣ابل ق٣خىا، 

ل٨ثرة صاللىا له ناع ًدؿلل ٧ال٣ِ بلى 

، في ق٣خىا، وؤمه جُمئن لىحىصه بُيىا

طل٪ اإلاؿاء جغ٦ه والضاه ٖىضها، ٧اها 

مضٖىان لحٟل زُىبت، ٖلى الٟىع 

 مً الغمان ٞىثر 
ً
ؤخًغث له ػوحتي صحىا

 منها في ؤعحاء الهالت، زم ٢ام 
ً
بًٗا

 بخل٪ الب٣٘ الحمغا
ً
ء التي بضهؿها  ٞغخا

، المغؤة جٓهغ جدذ ٢ضمه الهٛحرة

مهىوؾت بالىٓاٞت مشل ػوحتي ٧ان 

ٛحر بمشابت جهٝغ هظا الك٣ي اله

ال٩اعزت، وبسخجي وخملخجي مؿاولُت 

ؾلى٦ه هظا، ٢لذ لها: "لم ؤهدبه ٦ىذ 

 بيكغة ألازباع"، لم ج٣خى٘ ؤن جغ٦حزي 
ً
مغ٦ؼا

٧ان بيكغة ألازباع بل باإلاظٌٗت الجمُلت، 

اجىت، ول٨ً  ٢لذ لها: "وٗم هي حمُلت ٞو

هل ٌُٛي حمالها  جل٪ ألاخضار ال٣بُدت 

 التي ج٣غئها لىا؟"

 

ت وؤهذ ال يهم٪  الٗالم ًخجه هدى الهاٍو

اإلاظٌٗت حمُلت؟  لم ج٠٨ ًٖ ؾىي ؤن 

 
ً
الؼمجغة واصٖذ ؤوي لم ؤهخم ًىما

، والح٣ُ٣ت 
ً
بالؿُاؾت، اؾخٟؼوي هظا ٦شحرا

٘ الًٛب هثرث ما  ؤها شخو ؤزغ١ ؾَغ

جب٣ى مً صحً الغمان وزغحذ مً اإلاجز٫ 

 وؤها ؤ٦ُل لها الكخاثم..

بت للظهاب  ًىمها بالظاث لم ٨ًً لضي ٚع

للم٣هى ولٗب الىع١ م٘ قلتي ول٨ً هظا ما 

خضر، وما ؤن بضؤها اللٗب ختى صزلذ 

ت مضججت مً )ؤولئ٪(  اإلا٣هى مجمٖى

 ؾالم(.(ًبدشىن ًٖ مُلىب اؾمه 

؟
ً
ب٣ى ؾاإلاا   ومً ًغا٦م ٍو

، و٢ض 
ً
ه٨ظا ٢ا٫ ؤخض ؤٞغاص قلتي مماػخا

 بٌٗ الصخيء، ٧ان مى 
ً
 ٧ان زمال

ً
٢ٟا

، لم ؤجمال٪ ؤن ؤججاهله ٞإَل٣ذ 
ً
٦ىمُضًا

ت ؤنابذ ٖضواها ٧ل مً في  ٢ه٣هت مضٍو

 اإلا٣هى بمىحت مً الطح٪..

القّ٪ ٧اهذ خما٢ت ال حٛخٟغ، لِـ هىا٥ 

 ٖا٢ل ًماػح )ؤولئ٪(.

٦ُٟما اج٤ٟ خكغوها  في ؾُاعتهم وؤخضهم 

مً قضة زىٞه وحكىجه ونل مغ٦ؼ 

الاؾخجىاب وهى ًًِٛ ٖلى وع٢ت لٗب 

هذ )بيذ صًىاعي(، اإلاهم  ؤٞغحىا ًٖ ٧ا

ؤنض٢اجي الشالزت بٗض ًىمحن، خهلىا 

زاللهما ٖلى جغبُت ججٗلهم ماصبحن مضي 

الحُاة، وب٣ُذ وخضي ألوي لم ؤ٦ً ؤخمل 

بُا٢تي الصخهُت، وبظل٪ ٢ض ؤ٦ىن ؤها 

"ؾالم" الظي ًبدشىن ٖىه، وؾاٞغوا بي بلى 

مغ٦ؼ اٖخ٣ا٫ في هظه اإلاضًىت، لً ؤط٦غ 

ربُت التي ل٣ىىوي بًاها َىا٫ صعوؽ الت

اعحي حن ٢بل ؤن جخم٨ً  إلاُاء مً ٍػ  … ؤؾبٖى

إلاُاء ابىت ؤدي مىْٟت في الضازلُت، جم٨ىذ  

ها ؤن حؿخض٫ ؤًً ؤها ًٖ ٤ مٗاٞع ، ٍَغ

اعتها  َمإهخجي ؤن ألامىع ٖلى  ٞغخذ حضا بٍؼ

ًغام وؤن بُا٢تي الصخهُت ناعث ٖىضهم  

، ًا لها مً ٞخاة َُ
ً
با بت، وؾُٟغج ٖجي ٢ٍغ

 ،
ً
ا  مكٍى

ً
جسُل ؤنها ؤخًغث لي مٗها ٞغوحا

وٗم هظا ؤمغ ًضٖى للضهكت، ٞهي مً هاالء 

وٗم هظا ؤمغ ًضٖى للضهكت، ٞهي مً هاالء 

الظًً ٣ًا٫ ٖنهم: "هباجُحن"، لُاإلاا نضٖذ 

ن هخدى٫ مشلها، وههبذ عئوؾىا بًغوعة ؤ

٧الخغاٝ وألاعاهب وه٨خٟي بإ٧ل الخًاع، 

وؤن ؤ٧ل اللحىم يغب مً الخىخل، ٧اهذ 

جا٧ل الحمو والخبىلت ٖىضما ٧ان ؤدي 

ًضٖىها لغخلت قىاء ؤًام الغبُ٘، وعٚم طل٪ 

٣ذ بي، وزالٟذ ٢ىاٖاتها وؤخًغث لي  ٞع

، ؤًىحض ؤَُب مً ه٨ظا 
ً
ا  مكٍى

ً
ٞغوحا

حل ًضع٥ طل٪، ٞخاة؟، لى ؤن هظا الج

ؤ٢هض  ابجي ال٨بحر، هي جدبه وجخىصص له، 

ض ؤن  ل٨ىه ب٩ل و٢اخت ؤزبر والضجه ؤهه ًٍغ

ىا، ؤزبرججي  ُّ ًسُب ابىت بمام اإلاسجض في خ

بظل٪ ٢بل اإلاكاحغة ب٣لُل، ٢لذ: "ال وهللا 

لً ؤي٘ ًضي بُض هظا اإلاٗخىه الظي ال ٌٗٝغ 

٨ٟغها ألهىن ألاؾباب،  ؤي شخيء خال٫، ٍو

دغى هللا ٧ل ًىم حمٗت لحغ٢ىا في  ٍو

ض  ب ٠ُ٦ اؾخُإ هظا الٚى حهىم"، الٍٛغ

غب ؤن ؤنض٢اءه   جُب٤ُ بيذ ؤلامام؟ وألٚا

ُت، صٖ٪   قُٖى
ً
٣ًىلىن: بهه ًدمل ؤ٩ٞاعا

.  مً ٧ل هظا، جغاوي زغحذ ًٖ اإلاىيٕى

 في 
ً
ً ًىما هظا الهباح ؤ٦ملذ ٖكٍغ

اإلاٗخ٣ل، حاء السّجان ؤُٖاوي خظاجي 

ت وصٞٗجي زا عج هظا الجحُم، وبُا٢ت الهٍى

 ًا له مً وُٗم ؤن ًدىٟـ ؤلاوؿان هىاًء 
ً
خ٣ا

ىضما ؤنل  بُتي  غي ألا٤ٞ، ٖو  ٍو
ً
هُٟٓا

ت وصٞٗجي زاعج هظا الجحُم،  وبُا٢ت الهٍى

 ًا له مً وُٗم ؤن ًدىٟـ ؤلاوؿان 
ً
خ٣ا

ىضما ؤنل  بُتي  غي ألا٤ٞ، ٖو  ٍو
ً
هىاًء هُٟٓا

ؾإ٢طخي ؾاٖخحن جدذ "الضوف"، وؤقٗغ 

بالىٓاٞت ٞخ٨خمل ؾٗاصحي وؾإخاو٫ ؤن 

ؤوسخى جل٪ اإلاهاهت التي لح٣ذ بي وؤها بهظا 

 الٗمغ، مهاهت ما ٧اهذ لخدضر ل
ً
ى ؤن ؾببا

 لم ًخد٤٣، لى ؤن ػوحتي لم ج٨ً 
ً
واخضا

ُٚىعة، لى لم ؤقاهض خُنها  وكغة ألازباع، 

، لى ؤن 
ً
ؤو بض٫ اإلاظٌٗت الجمُلت ٧ان مظٌٗا

ؾامي الك٣ي لم يهغؽ الغمان ؤو بض٫ 

 
ً
  آزغ، البىقاع مشال

ً
 .الغمان ٧ان قِئا

لى ؤن والضا ؾامي لم ًظهبا بلى جل٪ 

ؾامي ٖىضها، لى  الخُىبت التي ألحلها حاء

 
ً
 .ؤن جل٪ الخُىبت ما ٦ىذ لخدضر ؤنال

لى ؤوي ؤزظث ؾترحي خُث ٧اهذ ٞيها بُا٢ت 

، لى ؤن نض٣ًي 
ً
ت خحن زغحذ ٚايبا الهٍى

 وماػخهم، وحٗلجي ؤ٢ه٣ه 
ً
لم ٨ًً زمال

 
ً
وألاهم  لى ٧ان هظا الـ )ؾالم( مىاَىا

 ال ًبدث ٖىه ؤخض
ً
ٟا  ..قٍغ

زغة، جنهض الغحل ألاه٤ُ وعؾم ابدؿامت ؾا

 
ً
ت آلان، خمضا و٢ا٫: اإلاهم ؤه٪  جىٗم بالحٍغ

 مً خ٣ُبخه 
ً
هلل ٖلى ؾالمخ٪، وؤزغج ٦خابا

و٢ا٫: ؤعحى اإلاٗظعة ؤها ؤخب ال٣غاءة ؤزىاء 

 . الؿٟغ

 ًاؾغ الكغ٢اوي ) ؤإلااهُا(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلااؾـ" التي ٖض٫ مً زاللها مٟهىم عّوا، 

باٖخباع ؤن خالت الجهل اإلا٣ضؽ هي هخاج 

 ،
ً
مىيىعي لحالت الخإؾِـ للجهل مب٨غا

ت إلههاٝ  خحن جم بؾىاص ٢ًاًا اإلاٗٞغ

 اإلاخٗلمحن.

 في 
ً
ذ الى٣اقاث واخخضمذ ؤًًا جٟٖغ

 الى ؤن ل٣اءاث ج
ً
الُت، ل٨ً ب٣ى الىص ممخضا

ٚاصع عامي زلؿت هدى ؤوعوبا ٖبر ٢ىاعب 

جًمً اإلاىث الىاحؼ ؤ٦ثر مً الحُاة 

حخملت!
ُ
  امل

وبٗض ؤ٦ثر مً ٖام مً الازخٟاء ٖاص عامي ٖبر 

 
ً
، ٦ىذ ؾُٗضا

ً
الِٟؿبى٥ لُمض للىنا٫ ًضا

بالٗىصة اإلاُمىهت لهض٤ً َاإلاا ج٣اؾمذ 

٫ والٟالٞل، مٗه ألا٩ٞاع ٦ما وحباث الٟى 

 هىا٥
ً
 ؤن "الجهل" ال ًؼا٫ ممخضا

ً
ىا   و٧ان خٍؼ

 ب٨خاب واخض 
ً
خضزجي ٠ُ٦ ؤهه لم ًخٗثر ؤبضا

في ًض ؤي الجئ في ال٩امب، ٧اهىا ًدملىن ٧ل 

  ! شخيء في خ٣اثبهم ٖضا ال٨خب

خملىا ٧ل جغار الكام بما في طل٪ ألاعاحُل 

واإلاخت، والُغابِل، ل٨ً ال ؤخض ٨ٞغ في ؤن 

اإلامخض ولى ب٨خاب ٢هو  ٣ًخل الٟغاٙ

  ! مؿلُت

في اإلاضًىت خُث ٌؿ٨ً آلان "هىا٥ زمت م٣اٍه 

 ٣ًهضها الضمك٣ُىن صون ٚحرهم، ؾخجض

 ٣ًهضها الضمك٣ُىن صون ٚحرهم، ؾخجض

ؾتراجُجي، الظي ًدضزىا ًٖ بُنهم املحلل الا 

ت ججاه ما ًدضر في ؾىعٍا،  عئٍخه الٗؿ٨ٍغ

وآزغ زل٘ ٖلى هٟؿه ل٣ب املحلل الؿُاسخي 

لل٣اعة العجىػ خُث ال ٠٨ً ًٖ جٟؿحر 

ْاهغة جىامي الخُاع الُمُجي اإلاخُٝغ 

وجضاُٖاجه ٖلى َالبي الهجغة، وزالث زبحر في 

اللٛاث ألاوعبُت ل٨ً ًا نض٣ًي ال ؤخض مً 

 ٢غؤ  هاالء
ً
، وال ؤخضا

ً
ًمل٪ حٗلُما مخىؾُا

 
ً
  مىظ ا٦ثر مً ٣ٖض وه٠ُ!". ٦خابا

 ٦شحرة 
ً
خؼهذ لخإمالجه وؤها اؾخدًغ ٢هها

ًٖ ؤشخام وحضوا ؤهٟؿهم في مضن ؤوعوبا 

٩ا وؤؾترالُا باإلاهاصٞت، وخملىا مٗهم  وؤمٍغ

ان مً ٦ؿل ٣ٖلي، واػصعاء  ٧ل جغار ألاَو

 ٦ـ "ط
ً
ت، وب٣ىا جماما باب للخٗلُم واإلاٗٞغ

زغي يهكهىنها، 
ُ
اإلا٣اهي"، جاعة تهكهم وا

ًلخٟىن ٖلى مىاثض الىمُمت الكهُت، 

 في مٗاع٥ وهمُت، بحن اإلا٣هى 
ً
ًيخهغون صاثما

  والِٟؿبى٥، خُث ال شخيء م٩ل٠!

ٌكٗغون بخسمت هًا٫ "الهاٝ جاًم" خُث 

زمت اهخهاعاث وهمُت ًم٨ً جد٣ُ٣ها، في 

مٗاع٥ مخسُلت، بنها مدٌ لٗبت جًمً لهم 

 ٧اإلاؼعٖت الؿُٗضة ال
ً
ؿالم الىٟسخي، جماما
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ج مٗهض الؿِىما في  عامي قاٌب ؾىعي زٍغ

صمك٤، وألهه مً ٖاثلت مخىؾِ الحا٫، 

٧اهذ ْغوٝ ٖاثلخه جدض مً جد٤ُ٣ نهمه 

في قغاء ما ؤزاع لٗابه مً ال٨خب ال٣ُمت، 

وكغ   لظل٪ ٞىع جسغحه جىحه للٗمل في صاع 

لٍٟغ اهخمامه بال٣غاءة، ل٨ً لؿىء 

 خُث 
ً
ال الحٔ، لم جضم جل٪ الٟترة ٍَى

ألاويإ بك٩ل صعامي في ؾىعٍا،  اهٟجغث

ما صٞٗه لتر٥ البلض، والخىحه لل٣اهغة التي 

 في مُٗم ؾىعي، 
ً
ً ٖامال ٖاوى ٞيها ألامٍغ

زم في مٗغى لبُ٘ اإلاالبـ، بال٩اص ٣ًخُ٘ 

الى٢ذ ل٣غاءة ٦خاب، ؤو إلاكاهضة ُٞلم 

٣ت ؤنض٢اء بىؾِ  حضًض.. الخ٣ُخه ٞع

ال٣اهغة، وفي ًضه ٦خاب اإلاال٠ الٟغوسخي 

)جغحمت « ؤلاؾالم والٗلماهُت»ُٟه عّوا : ؤولُ

نالح ألاقمغ(، وألوي ٦ىذ ٢ض ٢غؤث 

 للخٗاٝع 
ً
ال  ٍَى

ً
ال٨خاب، لم هإزظ و٢خا

خُث اهضمجىا في ه٣اف ٖم٤ُ، لِـ خى٫ 

 خى٫ 
ً
هظا ؤلانضاع ٞدؿب، بل ؤًًا

ال٨خاب اإلاغحعي لظاث اإلا٨ٟغ "الجهل 

غحىا خى٫ ٦خب وعئي اإلا٨ٟغ  اإلا٣ضؽ"، ٖو

ؤع٦ىن، وم٣ىلت "الجهل  الجؼاثغي دمحم

اإلااؾـ" التي ٖض٫ مً زاللها مٟهىم عّوا، 

باٖخباع ؤن خالت الجهل اإلا٣ضؽ هي هخاج 

وؤلٗاب ال٨ىمبُىجغ خُث ًجغي ٧ل شخيء في 

  .!ٖالم مً الاٞتراى

اإلا٣اهي  وحجرالاث الاٞتراى، هاالء "طباب 

ت، بل  ضٖىن اإلاٗٞغ ًٟخىن في ٧ل شخيء، ٍو

داعبىن ٧ل مً ؤمخل٪ اصاة مً ؤصواث  ٍو

ت الٟٗلُت  !..اإلاٗٞغ

بل ٢ض ًهل ألامغ بلى خض ؤلاٞخاء في 

ت وؤصبُت، لم ًخٗثروا بها  بنضاعاث ٨ٍٞغ

، وان ؤمخل٨ىا ٞغنت الٗشىع ٖليها ال 
ً
ؤبضا

  ! ًمل٨ىن ال٣ضعة ٖلى  ٢غاءتها

بنها ؤػمت "الُاعثىن" ٖلى ألام٨ىت، ٌِٗكىن 

ٖلى خىاٞها ٚغباًء ٦ما ؤجىا بليها ؤو٫ مغة 

، ال ًدملىن ؾىي زؼاثً الظا٦غة 
ً
زٟاٞا

الخغاب، وما جِؿغ مً ؤؾماء ال٣باثل، 

  ! وؤؾاَحر ألاؾالٝ

جباصلىا )ؤها ونض٣ًي عامي( ضح٩اث 

مخسُلت ٖبر ؤ٣ًىهاث حاهؼة ٖلى ٖلب 

ل شخيء جم حٗلُبه ٖلى ٟٚلت اإلاىباًل، خُث ٧

 لاللخدا١ 
ً
مً خـ الؼمً.. ٧ان مخعجال

ب٨ىعؽ اللٛت الجضًضة، و٦ىذ ؤهُم للحا١ 

ُٞلٍم وزاث٣ٍي ٌٗغى بٗض ؤ٢ل مً هه٠ 

ؾاٖت.. لّىخىا لبًٗىا بإ٠ٍ٦ اٞترايُت 

 وجىاٖ
ً
با  .ضها ٖلى جباص٫ هىاحـ ؤزغي ٢ٍغ

الذات  الوٌافي .. تخليق ٍجع   

 هحوَد  أتَ  تكز 
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 حيث  يجة  أى  أكَى 

(1) 

مت اإلاشالُت  الجٍغ

ت زم ؾلخذ  ٢ُٗذ الجشت ٢ُ٘ مدؿاٍو

 الجلض ًٖ اللحم و زبإتها في الٟغن.

مسحذ الضم اإلاخب٣ي ًٖ الؿ٨حن .. هٟٓذ 

َٟا٫ مً ألاإلاُبش، و ٢بل ؤن ًهل اؤعيُت 

 اإلاضعؾت، صؾذ الؿم في الُٗام.

َٟا٫ في الى٢ذ اإلاىاؾب، جىاولذ ألونل ا

مٗهم الُٗام، لحٓاث ... وقٗغوا بىٗاؽ 

 بض ... بؿالم.ألقضًض و هامىا بلى ا

ٞجإة .. عن حغؽ الٟغن، ٞخدذ ُٖىيها، 

ؤزغحذ الضً٪ الغومي الكهي، ويٗخه 

ق٨غث هللا ٖلى ؤمام الٗاثلت املجخمٗت و 

 نهاًت عواًتها الجضًضة.

مً ٢ا٫ ال َاثل مً ال٩لماث، ال٩لماث 

جد٣ً ؤل٠ُ اإلاكاٖغ في قغاًحن ال٣لب، 

 بُىن الجُإ و ٢ض جى٣ظ خُاة.أل جم

 

(2) 

 اهخداع

مغ في ٚاًت البؿاَت.. ٩ٞل ما جدخاحه ألا

هى ؾ٨حن خاص و ٢ُ٘ الىعٍض، ل٨ً ما لم 

جخى٢ٗه هى ٦مُت الضم الظي هٟغ ٖلى 

 وحهها. 

مغث زىان و قٗغث بضواع في الغؤؽ و عئٍت 

 يبابُت بلى ؤن ٚابذ ًٖ الىعي.

عاخت ؤبضًت لم حكٗغ بها مً ٢بل، ٞجإة 

قٗغث بُض نٛحرة حكض ٞؿخانها، و نىث 

ً بُٗض "ؤمي ؤلم جيخهي مً ج٣ُُ٘ َٟل م

 الغمان".

يها ٖاصث ها..  ....بلى ٖو مسحذ صمٖى

 جظ٦غث ؾبب وحىصها في هظه الحُاة.و 

 

(3) 

 اهٟهام

لت و  إلاضة  ٍَى
ً
، هي مدخاعة مً ج٣خل ؤوال

ت  الٟخاة الخاثٟت اإلاجزوٍت ٖلى هٟؿها في ػاٍو

ؾاصث عاثدت اإلاىث في ٧ل لٗىت الحغب و 

بضؤث ؤهخ٣ل مً زُغ بلى آزغ، م٩ان، و 

اإلاىث بإبك٘ الخٝى والدكغص و  ؤنىع 

آزغ ما ؤط٦غه عنانت ازتر٢ذ و  نىعه،

 ُٖجي.

غ  ٖضث  بلى مً حؿضوي في ؤخؿً جهٍى

ؤ٦ض لي: ؾخ٨ىهحن خُث لً جمؿ٪ و 

٨ٞىذ زالزت ٢غصة  ن،آلبٗض ا ًضيألا

مدبىؾت في زؼاهت إلاجز٫ صمك٣ي ٢ضًم، 

ال حؿم٘ ال جغي ال جخ٩لم، و آزغ ما ؤط٦غه 

 صوي اهٟجاع ٦بحر.

هى لِـ ؾىي ناو٘ ػحاج ٦ىهجي خُث  

جب ؤن ؤ٦ىن، ٨ٞىذ ػحاحت الىبُظ ً

ال٩امحرا و جدٟت م٨ىهت  ٖضؾتواإلاغآة و 

نض٢خه مغة جلى مغة  مً زالزت ٢ُ٘،

ًلل ٨ٞؿغث مغاث ومغاث، باليؿبت   زٍغ

هى لِـ ؾىي ناو٘ ػحاج ؤما باليؿبت 

 عبي.  لي ٞهى

 

 

 

 

ت، ؤم جل٪ الؿا٢ُت الٛايبت التي  الٛٞغ

ت اإلا٣ابلت،  ججلـ ٖلى ال٨غسخي الهؼاػ في الؼاٍو

٩اث في الؿ٨ً الجامعي ال ًخ٣ًٟ  زالزت قٍغ

 الًٛب. ٖلى شخي ء بال في ال٨غه و الح٣ض و 

لحٓاث وبضؤث الؿا٢ُت بخٗى٠ُ الٟخاة 

...نغار ... ًٚب ... قخاثم ..  
ً
اإلاجزوٍت لُٟٓا

 و ب٩اء.

ٖىضها ٢غعث الٟخاة الشالشت ؤن جىهي 

اإلاك٩لت... َل٣ت واخضة ... زالزت ٢خلى ... و صم 

 مً حشت واخضة.

(4) 

 خُث ًجب ؤن ؤ٦ىن 

نهغ ٖٓامي في الجحُم زم هٟش في هٟسخي 

غ و همـ: الغوح و  حؿضوي في ؤخؿً جهٍى

 .. ٨ٞىذ. زغونآلؾخ٨ىهحن ٧ل ما ًدخاحه ا

الحلُب للغي٘، عوٍذ ْمإ   ؤونلذ

، واؾِذ اإلا٩لىمحن في ٣ٞضانهم، الُٗصخى

آزغ ما ؤط٦غه ؤهجي ٦ىذ  في الخماعة ؤمام عحل و 

ًطح٪ زم ًب٩ي زم ًطح٪، ٞإؾ٣ُخه الخمغ 

لُيسخى، ل٨ىه جظ٦غ ٧ل ما وؿاه صٞٗت واخضة، 

ٖىضها اٖخ٣ض ؤهجي الؿبب في مهابه و ٢غع 

وي٘ خض لحُاحي ... ٞهكم عؤسخي ٖلى خاٞت 

وي٘ خض لحُاحي ... ٞهكم عؤسخي ٖلى خاٞت 

 الُاولت ختى اإلاىث.

ٖضث بحن ًضي زال٣ي، همـ مً حضًض: 

زغون ... آلا اؾخ٨ىهحن الح٣ُ٣ت التي ًغاه

 ٨ٞىذ.

و الكبان و الكاباث  َٟا٫ألهٓغ في وحهي ا

والعجاثؼ، ؤها ؤعيهم خ٣ُ٣تهم وهم ًخجاهلىن 

آزغ ما ؤط٦غه ؤهجي ؤخض١ في ُٖجي وحىصي، و 

ؾُض ٖلى ًض ألامغؤة هىضًت وحهها مكىه با

ه،   عحل ٧اهذ حٗٞغ
ً
 ب٨ذ مُىال .. ب٨ذ ٢هغا

 و 
ً
، َلبذ مجي مغاث و مغاث ؤن ؤ٦ظب ْلما

و لى إلاغة واخضة ل٨ىجي ٦ىذ ؤ٢ى٫ ٖليها 

٧ل مغة، بلى ؤن ٢غعث ٢خلي...  الح٣ُ٣ت في

 قىهذ وحهي بًغبت واخضة.و 

ٖضث مً حضًض بلى مً هٟش في هٟسخي الغوح 

و ٢ا٫:  لً جخ٩لمي بٗض الُىم، ؾخهىعًٍ ما 

ً ... ٨ٞىذ.آل٣ًىم به ا  زٍغ

خباء و الحبِباث، الخ٣ُذ ؤهم ألنىعث ا

ولى زُىاث اللحٓاث في لُالي الٟغح، ؤ

آزغ لحٓاث الخسغج للُالب، و  َٟا٫ألا

٦ىذ خُث ًجب ؤن ؤ٦ىن بلى ؤن خلذ لٗىت 

ؾاصث عاثدت اإلاىث في ٧ل م٩ان،  الحغب و 

 رؤى  تستَى 

 ٍفاء ... ٍقويض يَسف 

 وؤ٢ى٫:  ،لخلخ٣ُيها

"هظه عمُتها مً البدغ في خمو وخملتها 

ألامىاج بلى الالط٢ُت"، ٞتزهغ وحىدُ٪ مً 

الطح٪، وج٣ىلحن: "ؤخب٪ ًا ًىؾٟي 

 املجىىن..".
 

بٖالمُت ؾىعٍت 

وؤعبٗت ؤقهغ ٖلى ؤؾغي، خهل الصخيء 

 ألاحمل..

ألاحمل ٖىضما عؤًخ٪ حؿ٣حن ؤػهاع الجرحـ 

 اإلاٟترى، وعخِذ ى١ ٢بري التي ػعٖخيها ٞ

ج٠ُ٣ ألاػهاع   جىاصًً ابىِ٪: "ًىؾ٠.. ال

ًا ماما" .. ًىؾ٠ الظي ؤؾمُخه باؾمي .. 

ٟجي قبابي 
ّ
اًء مى٪ لظا٥ الحب الظي ٧ل ٞو

 وؤحمل ؾىحن ٖمغي.

ًىؾ٠ ٧ان ؤقبه بؼهغة الجرحـ التي ٦ىذ 

ؤخملها لِ٪ بلى الالط٢ُت مً يُٗخىا ٖلى 

البدغ الحضوص بحن خمو ولبىان وؤعميها في 

لخلخ٣ُيها وؤ٢ى٫: "هظه عمُتها مً البدغ في 

لى حٗلمحن ًا عقا ٦م قٗغث بالظهب ألوي 

 ٦ظبذ ٖلُِ٪.. 

 لِ٪ في قباٍ 
ُ

 ٖىضما ٢لذ
ُ

: "بنَّ ٦2011ظبذ

ؾخ٨ىن بٗض ؾيخحن،  ؤحمَل لحٓت في خُاحي

خي مً الخضمت ؤلالؼامُت  ٖىضما ًخم حؿٍغ

وؤج٣ضم لخُبخ٪ وهبضؤ خُاجىا الجضًضة، ألوي 

 
ً
ؾإ٢ضم َلب اؾخعجا٫ وؤلخد٤ لى٨ىن مٗا

 في ؤ٢غب و٢ذ".

عث ؾىعٍت مً  وٗم ٦ظبذ .. ٞبٗض ؤن جدغَّ

غي وعٞاقي مً اإلاٗخ٣ل في  ؤلاعهاب وجمَّ جدٍغ

ؾب٘  بٗض مغوع  2018جل٪ الصحغاء في آب 

 وووووووووووووو 

 

 رؤى  حوذاى 
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الٗالم  هىا٥ ٢اٖضة زابخت ٢اثمت في هظا

اب الغحا٫ ًىٓغ بليهم ؤوال 
ّ
ج٣ى٫ : "ال٨خ

اب ، ؤما ال٩اجباث ؤلاهار ُٞخّم 
ّ
ٖلى ؤنهم ٦خ

 
ً
ًّ ٧ةهار ؤوال زم ٧اجباث  ،الىٓغ بليه

 
ً
..!". ه٨ظا جبضؤ ال٩اجبت التر٦ُت "بل٠ُ جالُا

قاٞا١" ملحمتها ألامىمُت "خلُب ؤؾىص"، 

في عخلت جمسغ ٞيها ٖباب ألاهىزت بغ٦ىنها و 

ؤٖانحرها ، لخمىع بال٣اعت ٖبر بعهاناث 

الجٕؼ مً الٗىىؾت بلى صحىة الخٛلب 

٪، لخٛغ١  ٖليها و ج٣بل الاعجباٍ والكٍغ

٘ ٢ضمه مً خٟ غة بٗض طل٪ جائهت ٦مً ًٞغ

آؾىت حٗىم بالىخل والكبهاث ألزغي 

ؿت  ؤٖم٤ وؤقض اصلهاما، ٞخ٣٘ َٞغ

الهغإ الظي ًدضر صازل ٧ل امغؤة 

ًٖ الىجاح جدغر ؤعى وا٢ٗها بدشا 

بزباث الىحىص مً حهت، واؾخماجت في و 

ت في  ؼة ألاهشٍى الحٟاّ ٖلى جل٪ الٍٛغ

صازلها م٘ ؤلاب٣اء ٖلى طل٪ الجاهب 

الظي ًٓهغ الغ٤ُ٢ البؿُِ الحالم ٞيها و 

ذ 
ًّ بٗض نهاع اؾىّص يىءه بلى لُل ابُ

ٖخمخه ٖلى نىعة ؤم باؾمت واصٖت 

 
ً
ًخل٠٣ زضيها هاهئا بٗض  جدًً َٟال

وخُث ٌؿخدُل الحلُب ،  مىخه٠ اللُل

بلى خبر، حٛغ١ ألام ال٩اجبت في صوامت 

ا٦خئاب ما بٗض الىالصة، ما صٞٗها في عخلت 

الٛىم والخ٣صخي خى٫ خا٫ ال٩اجباث في 

ٟت الٗضً
ّ
ض مً املجخمٗاث املخخلٟت واإلاخسل

 
ً
ت ٞحرحُيُا  ، ٞتراها جُغح اهُال٢ا مً ٚٞغ

وول٠، حؿاًغها في َغح ٞغيُت اخخما٫ 

وحىص ؤزذ ٧اجبت وقاٖغة للكهحر " 

ق٨ؿبحر "، هل ٧اهذ ؾخل٣ى هظا الغواج 

الٗالمي، وماطا لى ٧ان ألبي الًٟل 

البٛضاصي ؤزخا جخىؾض الكٗغ نباح 

كت مؿاء؟ هل ؾِؿمذ له ا ؤن جلشم الَغ

ت الًٛت  ؟ واملحبرة بإنابٗها الٟحروٍػ

٘ ُٞه عاًت الظ٦غ ٦دا٦م  وفي ٖالم جٞغ

للبلض واإلاضًىت واإلاضعؾت واإلاجز٫، ما هي 

٘ التي صٞٗذ باألصًبت الٟغوؿُت الضواٞ

حىعج ؾاهض"والتي اٖخمضث ٖلى ما "

ج٣هه ٖلى َٟليها في ؤٚلب ٦خاباتها، ما 

جدذ اؾم  الظي صٞٗها لليكغ وال٨خابت

مؿخٗاع لظ٦غ، ؤلِـ الخىٝ مً ْهىع 

 ألاهثى ال٩اجبت ٞيها هى الٗاث٤ ألاوخض ؟؟

ؤلِؿذ الهغاٖاث التي جدضر صازل ٧ل 

ُٟتها ٧امغؤة وبحن  امغؤة جائهت بحن ْو

ؿمى بدغ٦ت ؤزغي بيؿاثم  اإلاٛخهب، َو

ت هاعبت مً ٢ُٔ الصح غاء الجؼاثٍغ

ًاء اإلابخىعة ألبُا٫ زىعتها وقهضائها  وألٖا

ًّ لىخاث مّجضن  كاته وقهُضاتها، لترؾم َع

بها ؤعواح مً ب٣ُذ ؤنىاتهم خُت في اإلاضن 

ت  والبلضاث البُٗضة التي ج٨دلذ بالحٍغ

اإلايكىصة، خملً نغزاث الُٟالث 

ض اإلالٗىهت  اٍع املحمىالث وؾِ ألا٠٦ والٚؼ

ت ئت وهً لم  بلى ٞغاف ٣ٞض الٗظٍع البًر

ًخجاوػن الشاهُت ٖكغة مً ؤٖماعهً، بلى 

ٌ يض مجخم٘  نغزاث الاؾخٛازت والٞغ

ًهغ ؤن ًحجبهً بٗباءة وعصاء جدذ مؿمى 

، لُظهب بٗض ؤن ٌٗم اإلاؿاء  الضًً والٗٝغ

 . بهً بلى ؾغع مٗمضة بالضم واملحغماث

ؤمهاث و وؿاء مىايالث، زاثغاث، ٧اجباث 

 بخضاهً 
َ
باجبإ وؤصًباث، لم جدٔ

٦ىعؾاث الخدًغ إلاا ٢بل الىالصة 

والغياٖت، ب٣حن ٖلى ما َبًٗ به مً ع٢ت 

ًٗ ًٖ ٧ل ما خمله اإلاىعور مً  ألاهثى وجٞغ

با٫ وعزُو، صون ؤي مداولت لالوؿالر 

ش ؤو الخىهل مً الح٤ في الضٞإ  ًٖ الخاٍع

ًٖ وحىصها في ٖالم ًدغمها الح٤ في 

دبجح بخدًغ مىاهجه، لُجٗل  الخ٣ضم، ٍو

الىالصة والبٗث ججاعة ومضاعؽ  مً

 . وازخهام

ؤحؿاء٫ بٗض خغب الىحىص جل٪ التي 

ؤخاَذ بهً، لى ؤعصث ؤن ؤبضؤ ٦خابت ملحمت 

ال٨خاباث اليؿىٍت الٗغبُت، هل ؾِىطح 

 ؤؾىص؟ هل ؾِؿ٣ِ بُاى 
ً
ال٣لم خبرا

خلُب ألامهاث ال٩اجباث الٗغبُاث ٖلى 

 ٖىىان هظه اإلالحمت؟ 

 ٖلى ٧ل ال ؤٖلم لم ؤبهغث ألاخمغ َ
ً
اُٚا

خٝغ ٢غؤجه لهً، ال ؤٖلم لم ملحذ جىّعص 

الضماء وجًّغحها ٖلى وع٣ٍاتهً ٖلى ٧ل 

مٗاهاتهً للٓهىع ٧إصًباث وؤمهاث في ٖالم 

ًٟصح ًٖ هٟؿه بدمغة مٟترؾت ال مهغب 

منها، وؤما ًٖ خلُبىا ٞال صزل للؿىاص ُٞه 

 
ً
٣ٞض جلىن بٗظاباتهً ونبرهً وباث "خلُبا

 ."ؤخمغ

 

 

 

 

 و٧اجبت ؾىعٍتعواثُت 

 

ُٟتها ٧امغؤة وبحن الك٠ٛ  امغؤة جائهت بحن ْو

ضٞٗها لل٨خابتالجى ، ىوي الظي ٌؿ٨نها ٍو

اٖغة ضاٞ٘ اإلاؿاو٫ ًٖ اهخداع الكؤلِؿذ ال

٨ُت " ؾُلُٟا بالر "    ؟ألامٍغ

" اإلا٣بلت ٖلى وه٨ظا جخإعجح "قاٞا١

ؤلاهجاب بحن مضاعج ألاها والهى زانتها، 

تها بلى ؤهىزتها ، ومً  ٞخسغج جاعة مً ٖؿ٨ٍغ

ؤمىمتها بلى ٖهبُتها لخًُ٘ في صخب 

اهٟهامي ؾببه اإلاض والجؼع بحن الظاث 

ٟؿها في نهاًت اإلاٗغ٦ت واملحُِ، لخسغج ه

مًّغحت بدبر ال٨خابت ومُٗغة بدلُب 

َٟلتها، ٖلى قا٧لت ٧اجبت مٛىاع و امغؤة 

م٣ضام ال جيخ٣و مهىتها ٩٦اجبت مً ؤهىزتها 

 . ٢ُض ؤهملت

ومً ؤ٢صخى الٛغب بلى ؤ٢اصخي الكغ١ 

غ مؿاخاث ال٨خاباث  ىٝ بخهٍى ؤجى٠٢، أَل

ت في الٗالم الٗغبي، ٞغؤًخجي ؤصوع في  اليؿٍى

اماث الٓلم والىبظ الظي جىاولخه ال٩اجبت صو 

ت هىا٫ الؿٗضاوي، في ٧ل مغة ٧اهذ  اإلاهٍغ

جُإ ٞيها مى٣ُت مدٓىع صزىلها ولى بال٣لم 

ٖلى ؤي امغؤة ٖغبُت، خُث ٧اهذ ج٩ا٫ لها 

الل٨ماث والكخاثم مً ٧ل خضب ونىب 

٣ت ؤوصث بها بلى ؤبك٘ ؤق٩ا٫ الخٗى٠ُ  بٍُغ

 . والسجً وسحب الجيؿُت

ؾخدًغ نىعة ٢مغ ، ؤجى٠٢ ال عؤًذ هٟسخي

ألاصب في ؾىعٍا، وهىع ٢لم ألاصًبت الغاخلت 

"٢مغ ٦ُالوي" والتي جظ٦غ م٣ضاع ما ال٢خه مً 

ٌ في بضاًت ؤٖمالها ألاصبُت "ؤوعا١ مً  ٞع

ـ" خُث ٦خبذ في ؤلاهضاء : "بلى  صٞتر الخضَع

مضًغي ؤمجض َغابلسخي الظي ٢ا٫ لي هدً 

ض مٗلماث ولؿىا بداحت ؤصًباث  ؤ٢ضم هٍغ

 ." ٦خابي

ومً ٢مغ بلى ٦ىلُذ زىعي، التي خملذ ٖلى 

ؤناب٘ ؤ٢المها الكام بُاؾمُنها، بلى ألاصًبت 

الكاٖغة ٚاصة الُىؾ٠ وهي ألام و اإلاىايلت 

ىٟىانها  وال٩اجبت الهضاخت بإإلاها وخىُنها ٖو

بلى هجاخاث ؤهِؿت ٖبىص، اإلاهىضؾت وألام 

تها ووَنها في  والغواثُت التي خملذ هم ٢ٍغ

٣ُبت حلضًت جغا٣ٞها ؤوى ؾاٞغث وخُشما خ

تراب البىت الىانغة مي  بٗضث، بلى مٗاهاة الٚا

اصة، وشجىن ٚاصة الؿمان بلى ٢لم ؤخالم  ٍػ

مؿخٛاهمي التي حٗلذ لشىعة بلضها يض 

 
ً
  املحخل حؿضا

ً
 . وعثخحن، و..و ٦شحراث وصما

حمُ٘ جل٪ ال٣اماث التي ؤزبدذ حضاعتها 

الٗغبُت، ووحىصها ٖلى الؿاخت ألاصبُت 

ووحىصها ٖلى الؿاخت ألاصبُت الٗغبُت، 

جضٞٗجي بلى الدؿائ٫ ًٖ خا٫ الحغ٦ت 

ت في ال٨خابت وفي اإلاجز٫، ٠ُ٦  اليؿٍى

اًت بِذ  ٧اهذ ٚالبُتهً منهً جخ٨ٟل بٖغ

ًّ ًخابًٗ  وػوج وؤؾغة بدالها، ٠ُ٦ ٦

٣هً الكاث٪ واإلاضمي في ٖالم  ق٤ ٍَغ

ً ألاصب صوهما وحل،خامالث ٖلى ٖاج٣ه

إتها  ٢ًاًا ؤز٣ل وؤٖم٤ هاءث جدذ َو

٢اماتهً الًٛت ختى ويٗذ ؤؾماء 

بًٗهً في ٢ىاثم اإلاُلىباث لل٣خل 

 .والُغص

وؿاء، ٌٗكً في ٖالم ًهغ الُٝغ آلازغ 

مىه ٖلى وٗذ ؾ٩اهه وؾا٦ىاجه ٦بكغ 

ل ٚى  مً الضعحاث الشاهُت والشالشت ، ٍو

، في خ٣ض الخىن٠ُ و ضحالت الخهي٠ُ

قاٞا١ التر٦ُت الىا٢ٗت ٞةطا ما اهُل٣ذ 

مابحن ؤلاعزحن ألاوعبي والٗشماوي ٩٦اجبت 

حٗخبر هٟؿها جبضؤ اإلاباعػة زاؾغة ؤمام 

ؤي ط٦غ آزغ، لخبضؤ مٗه ٖلى الحلبت 

(، ٞةن اإلاغؤة 7_0بهٟغ لها وؾب٘ له )

ال٩اجبت في الٗالم الٗغبي ٧اهذ جسىى 

خغب الىحىص وبزباث الجضاعة بم٣ُاؽ 

كغة أل  ي ط٦غ ٧اجب ًبضؤ بهٟغ لها ٖو

( لخىىء بىٟؿها جدذ 10_0م٣ابلها )

إة الخمؼ١ بحن صوع ألام والؼوحت  َو

 في 
ً
، وال٩اجبت ٖاقغا

ً
٣ُت ؤوال والابىت والٞغ

و٢ذ جًُ٘ ُٞه اإلاىهبت، وجدؿغب 

ال٩لماث وألا٩ٞاع مً ز٣ىب خُاتها في 

ُٟتها املجخمُٗت جل٪  . ؾبُل بعياء ْو

م مً ٧ل جل٪ الؿضوص  لى الٚغ ٖو

لم جخى٠٢ بخضاهً، بل ٦ً والحىاثل، 

ئاث، مسلهاث، خملً ٖلى حىاح  حٍغ

ؤ٢المهً ومكحن ٖلى الحغوٝ خاُٞاث 

، خملً هّم 
ً
الحمل ألا٦بر وألاقض ز٣ال

ً الٛاثغ في  الىًَ وحغح الَى

ؤحؿاصهً، الغاػح جدذ وا٢٘ مدكغطم 

ٌسح٤ وحىصهً ٦مىاَىاث زاعحاث 

مً مى٣ُت جؼزغ بالٗم٤ الحًاعي 

ذي، وحٛغ١ في صوامت الٓلم  والخاٍع

الٗالمي، ختى ج٩اص لدكٗغ ؤن بضازل ٢لم 

ض ؤن جى٣ٌ بها ٖلى  بخضاهً خغبت جٍغ

ئ ؤعى ٞلؿُحن،  حؿض ٧ل نهُىوي َو

 بغواثذ الٛاع 
ً
ُٞى٤ُ ال٣لم مًمسا

والؿىضًان ٖلى حؿض لىاء اؾ٨ىضعون 

ؿمى بدغ٦ت ؤزغي بيؿاثم  اإلاٛخهب، َو

  أحوزأها عي حليثٌا... فهَ ٍ

 غٌَة  فضة 
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  الثقافة على   شثه تام للوؤسسات القائوة غياب  هٌاك فيفياى  الظائغ

ُُٟٞان الهاجٜ ٞىاهت حك٨ُلُت ؾىعٍت، 

 
ً
جيبٌ لىخاتها بإلىان الحُاة، وجبخ٨غ ؤؾبابا

ت  غوخاث مخىٖى حضًضة لها، ٖبر مىايُ٘ َو

وجغؾُش جداو٫ مً زاللها بًها٫ عؾاثل 

ؤ٩ٞاع و٢ُم ٞىُت حمالُت جضاٞ٘ ًٖ اإلاغؤة 

وجضٖم ٢ًاًاها، قاع٦ذ في الٗضًض مً 

اإلاٗاعى الٟىُت في صازل ؾىعٍت وزاعحها، 

وؤٖمالها م٣خىاة في ٖضص مً الضو٫ منها 

حرها، مجلت ٢لم  ذ، ٚو غوؿا وال٨ٍى لبىان ٞو

عنام الخ٣ذ الٟىاهت الدك٨ُلُت ُُٟٞان 

 الهاجٜ، و٧ان هظا الحىاع.

 مً ؤهِذ؟ ـ

جت مغ٦ؼ ؤصهم  ُُٟٞان الهاجٜ، زٍغ

٢ؿم  –بؾماُٖل للٟىىن الدك٨ُلُت 

غ  ، قاع٦ذ في الٗضًض مً 2001الخهٍى

اإلاٗاعى، ؤهمها، مٗغى مكتر٥ بهالت 

ش وخًاعة،  الؿُض بٗىىان: اإلاغؤة جاٍع

ومٗغى في لبىان بٗىىان: خغوٝ وبمغؤة مً 

، 2017يُاء، في الغابُت الش٣اُٞت بُغابلـ 

مكتى الحلى  -ٞغصي في ؾىعٍت  ومٗغى

. ومٗغى زىاجي 2016بٗىىان: نضي، ٖام 

م٘ الٟىان ٖبضهللا نالىمت في نالت "بجُان 

ـ    .2007صو ٦ىػان"، باَع

ـ ًغي البٌٗ ؤن اإلاٗاعى الٟىُت الُىم 

نض٢اء أللِؿذ ؾىي ٞغنت لل٣اء بٌٗ ا

وجباص٫ الهىع بِىما ٌُٛب الًٟ ًٖ 

 اإلاكاهض، ما عؤً٪؟

 ٞغنت الل٣اء م٘ اإلاٗاعى ٧اه
ً
ذ صاثما

 حَار  قلن  رطاص 

 ٞغنت الل٣اء م٘ 
ً
اإلاٗاعى ٧اهذ صاثما

ألانض٢اء، ومدبي الًٟ مً ٧اٞت قغاثذ 

ًجخم٘ خىله  ن الًٟ بالنهاًتألاملجخم٘ 

الجمُ٘ وهى الغؾالت ألاؾمى ل٩ل مجخم٘.. 

ولِـ للهىع ٣ِٞ، ول٨ً هىا٥ ُٚاب قبه 

 ،
ً
جام للماؾؿاث ال٣اثمت ٖلى الش٣اٞت ٖمىما

 مً خُث بم٩اهُت 
ً
والًٟ الدك٨ُلي زهىنا

٤ للٗمل الٟجي، وهظا الُٛاب  التروٍج والدؿٍى

ؤوحض ؤهاؽ جخهُض مٗاهت الٟىان وجخد٨م 

هحن ال٣ُمت التي جىاؾبهم، وجٟغى ٖلى الٟىا

شخام الظًً ألوهظا ما ؤوحض ال٨شحر مً ا

 . باجىا ٌكىهىن نىعة الا٢خىاء للٗمل الٟجي

ـ لِـ ًسٟى ٖلى ؤخض مً اإلاخابٗحن للمكهض 

الٟجي ُٚاب الىا٢ض الدك٨ُلي، ما هى ؾبب 

 الُٛاب بغؤً٪؟

ثرالى٣اص 
ُ

.. ل٨ً ال٣لُل هم مً ًًٗىن ٦

اء 
ّ
والح٣ُ٣ي للٗمل ههب ؤُٖنهم الى٣ض البى

ىحه الٟىان هدى ٖمل ؤًٞل وؤحمل،  الٟجي ٍو

ُاب الىا٢ض الح٣ُ٣ي حٗل مً الؿاخت  ٚو

الدك٨ُلُت ٖغيت ل٨شحر مً الخًاث 

والُٟغاث التي ؤوحضث بٌٗ اإلاضٖحن ٖلى 

الؿاخت الدك٨ُلُت، وهىا اللىم ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ 

الىا٢ض الظي ًجب ؤن ًخدضر بكٟاُٞت ًٖ 

 لها في ْل مشل هظه الٓىاهغ، وؤن ً
ً
ً٘ خضا

 . التروٍج لها مً ٢بل اإلاخُٟلحن واإلاخمل٣حن

 ـ بلى ؤي اإلاضاعؽ جيخمي ؤٖمال٪، وبمً جإزغِث؟

ت  جيخمي ؤٖمالي باملجمل للمضعؾت الخٗبحًر

ت باإلاٟغصة الدك٨ُلُت.. وجيخمي  الحضًشت والغمٍؼ

ملحا٧اة شخيء مً وا٢٘ الحُاة الُىمُت للمغؤة 

ت والاحخماُٖتب٩ل خاالتها ؤلاوؿاهُت والٟ  . ٨ٍغ

٦شحرة هي اإلاضاعؽ الٟىُت اإلاهمت ٧ان البض مً 

إل ٖليها ول٨ً لم ؤجإزغ  بإخض..صاثمإ ؤٖخمض  ؤلَا

تي  ٖلى ججاعبي الخانت لخهبذ لي هٍى

 . الدك٨ُلُت وجغاسي الظي ًب٣ى في طا٦غة الؼمان

ـ ما جإزحر الحغب التي حكهضها ؾىعٍا ٖلى 

لى ؤٖمال٪ بك  ٩ل زام؟اإلاكهض الدك٨ُلي ٖو

الحغب ؤزغث ٖلى  الجمُ٘ ونىعتها ٨ٖؿذ 

ال٨شحر مً اإلاأسخي، وال٣ٟغاء والبؿُاء هم مً 

ًضٞ٘ زمً هظه الحغب مً ؤعواخهم وؤمال٦هم.. 

وهدً ٦ٟىاهحن ًجب ؤن ه٨ىن بلى حاهب هاالء 

اإلاٛلىبحن واإلا٣هىعًٍ، وؤها ببٌٗ ؤٖمالي 

جدضزذ ًٖ اإلاغؤة التي هي مً ٩ًابض ؤوحإ 

٦بر في هظه ألهي ناخبت ال٣ٟض اهظه الحغب و 

اإلاإؾاة  ٖلى امخضاص الجٛغاُٞت الؿىعٍت 

الغؾاثل ٦شحرة و٦بحرة، وؤؾعى لخ٣ضًمها بن 

ؾىدذ لي الٟغنت بظل٪ مً زال٫ لىخاحي، 

هم والتي هدخاحها هدً ألوجب٣ى الغؾالت ا

ـ آلا ن ٦ؿىعٍحن هي الؿالم واملحبت وج٨َغ

مٟهىم الحُاة الاحخماُٖت الصحُدت 

والؿلُمت الخالُت مً الىٗغاث الُاثُٟت 

هىا بالنهاًت ٧لىا وِٗل في بِذ ألواإلاىا٣َُت.. 

 
ً
 .واخض وؾ٣ٟه ؾىعٍت التي جٓلىا به حمُٗا

 

 

 

ىا٫   . التي مًذ الؿب٘ ؿىىاثالَو

٣ت  ٖاصة الاهخمام بالًٟ إلـ هل مً ٍَغ

 وبخُاء اللىخت الدك٨ُلُت؟

، لم ولً جمىث اللىخت الدك٨ُلُت لُخم 
ً
ؤوال

في بخُائها، ل٨ً خالها ٦دا٫ هظا البلض 

ْغوٝ الحغب والخغاب ال٩ل جإزغ وال٩ل 

ؤنابه الخمى٫ واإلاغى والًٟ الدك٨ُلي 

غ الحُاة  مً هظا ال٩ل.. الؿبُل لخٍُى

الدك٨ُلُت هى مً زال٫ الضٖم لهظا 

ال٣ُإ مً الجهاث اإلاٗىُت وبَال١ الٗمل 

ش الحغ٦ت  ٖلى نُٗض ًخماشخى م٘ جاٍع

الدك٨ُلُت الؿىعٍت ال٨بحرة بُٗائها 

لُاث والخٓاهغاث ال٨بحرة وجىُٓم الٟٗا

٧ة٢امت ملخ٣ُاث جٟاٖلُت وا٢امت اإلاٗاعى 

وهخمجى ؤن ًدٓى ٢ُإ الدك٨ُل بٟغنت 

 ب٢امت وجغؾُش بِىالي ًدمل اؾم صمك٤.

ـ ما هي ٖضة الٟىان في ٧ل هظا الضماع الظي 

 ىلىج اللىخت؟ل ٌكاهضه مً خىله

الٟىان ًب٣ى ناخب عؾالت ب٩ل ألاخىا٫ 

لت ؾىعٍت وؤهلها والٓغوٝ.. وفي مشل خا

ًجب ٖلُه وكغ الجما٫ وحؿلُِ الًىء 

ٖلى مىايُ٘ ٞيها ال٨شحر مً الحب 

ؿعى لغؤب الهضٕ الحانل في  والدؿامذ َو

املجخم٘.. ومً هاخُت ؤزغي ًجب ؤن ٨ًىن 

ماع مً  له الضوع ألاهم وألابغػ في بٖاصة ؤلٖا

زال٫ ٖملهم في ججمُل وجىُٓم اإلاؿاخت 

اإلاضن وبُٖائها  وال٨خلت الٗمغاهُت في بىاء

 . حملألًٞل واألالك٩ل ا

ـ ما هي الغؾالت التي جىصًً بًهالها مً 

 زال٫ ٞى٪؟

الغؾاثل ٦شحرة و٦بحرة، وؤؾعى لخ٣ضًمها بن 
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 حكاية طعَد إلى القوة ... هي تفجيزات دهشق إلى ثلَج تالرٍسيا

اإلاى٢٘ الخضمي اإلاٗغوٝ الؾخًاٞت 

يهُت.  اوي اإلاهىعة والتٞر  ُٞضًىهاث ألٚا

 ٖضًضة، ًخجىب 
َ
ها هى آلان ًخل٣ى ٖغويا

الخىى في ؾغص جٟانُلها بلى خحن نضوع 

الاجٟا١ الغؾمي بكإنها، منها ما ًخٗل٤ 

بٗمل مؿغحي ٖلى نُٗض ؤوعوبي، وؤزغي 

ىوي ٖغبي، عبما  للخهضي إلزغاج ٖمل جلٍٟؼ

٨ًىن الىاٞظة التي ؾخُٗضه بلى بالصه. ٞٗلى 

م مً ؤن ؾىعٍا مً البلضان اإلاٗغ  وٞت الٚغ

بمداعبت الىاجح ختى ًٟكل، وؤن هجغة 

٦ٟاءاتها ومىاهبها، حٗىص بلى ؾىحن زلذ 

٢بل اهضإل الحغب، بياٞت بلى ْاهغة 

اهدكاع ما ٌؿمُه الؿىعٍىن ُٞخامحن "واو ـ 

َٗغٝ بالىاؾُت"، ٞةن يُاء الكُش ال  ٌُ ما 

ٌؿدبٗض ٨ٞغة الٗىصة، بط ٣ًى٫: "ال ٚجى 

ه٣ل ألخض ًٖ بلضه، وبن مً واحبي ؤن ؤ

ؤلاًجابُاث والخبراث التي حٗلمتها في 

بالعوؾُا، بلى ؤبىاء حُلي...خبي لبلضي لِـ 

 بما ٞيها مً خؿىاث وؾِئاث، ٞإها 
ً
مغجبُا

 ٞيها ؾذ 
ُ

ؤخبها ألنها حؼء مجي.. ل٣ض جغ٦ذ

احي".    مً ؤخالمي وط٦ٍغ
ً
كغون ٖاما  ٖو

 صحُٟت ؾىعٍت 

٢بل ؤن ًخسظ مً بالعوؾُا "بالص الشلج" وحهت 

 ،
ً
 مًيُا

ً
 وعاءه حٗبا

ً
ؤزغي ألخالمه، جاع٧ا

ت مً  وحهض ؾىىاث ٦شحرة، ججؿض بمجمٖى

دؿض  ًُ ما٫ اإلاؿغخُت والغا٢هت، وم٩اهت  ألٖا

ٖليها في الىؾِ الٟجي. لم ٨ًً في هِخه الب٣اء 

هىا٥ ٦ما ؤزبروي، ٞهىي صمك٤ ما ًؼا٫ 

ٌكضه بليها، والٛغبت ز٣ُل خملها، في بالص ناع 

ؼام هاؾ٠، ؤو ٢ىبلت ٞيها الؿىعي مجغص خ

اء. ت هىا وهىا٥، ل٣خل ألابٍغ  مؼعٖو

 
ً
٤ يُاء الكُش مّٗبضا ه٨ظا، لم ٨ًً ٍَغ

ؤمامه، وؤنبدذ ٨ٞغة بزباث الظاث، في 

زًم ج٣لب وحهاث الىٓغ الحانلت ججاه ؤي 

تراب، جاع٢ه وحكٛل باله  ؾىعي في بالص الٚا

لُل نهاع، ُٞٗبر ًٖ طل٪ ب٣ىله: "ؤنض٢ِ٪ 

، ؤقٗغ ؤهه مً ال٣ى٫ بهجي ٧لما ؤ
ً
لخ٣ي شخها

واحبي ؤن ؤزبره ؤهىا ما ُحبلىا هدً الؿىعٍحن 

، وؤن ما جغوهه مً ٢خلت  ٖلى الٗى٠ والخُٝغ

وخملت ؾالح ٖلى الكاقاث، هدً ؤهٟؿىا ال 

هم".   وٗٞغ

 بِىه وبحن هٟؿه، ؤن 
ً
ضه جهمُما ٧ان طل٪ ًٍؼ

ال ؾبُل ؤمامه ؾىي الخمحز والىجاح. ٩ٞان 

ٞغ، ؤزىاء ٞترة له مً الجىاثؼ ههِب وا

ما ػلذ ؤط٦غ ل٣اءها في طل٪ الُىم الهُٟي 

، في م٣هى الغويت في 2011مً ٖام 

صمك٤، ٖىضما ٧اهذ جلىح ؤولى بضاًاث 

 ٖلى ازخالٝ 
ً
خغب، اج٤ٟ الؿىعٍىن حمُٗا

ظة قغ.  جىحهاتهم واهخماءاتهم، ؤنها حٍٗى

عبما لم ه٨ً وٗٝغ خُنها ؤن اإلاؿاٞاث 

ؾخدى٫ بُيىا، وؤن ل٣اءها هظا هى ألازحر، 

ًّ ٖلُىا الٓغوٝ بل٣اء آزغ. ٞبٗض  ختى جُم

ٖام مً طل٪، ٣ًغع يُاء الكُش، َالب 

ت آهظا٥، واملجبى٫  ٢ؿم اللٛت ؤلاه٩لحًز

 
ً
بدب الؿِىما واإلاؿغح، ؤن ًغؾم مؿاعا

آزغ لىٟؿه. طل٪ ؤن الهٗىباث التي 

ٞغيتها الحغب في جل٪ الٟترة، حٗلذ ال٨شحر 

مً الؿىعٍحن ٣ًٟىن في مىاحهت مباقغة 

 وبحن ؤهٟؿهم. بُنهم 

ٟذ في هٟىؾهم 
ّ
ويٗتهم ؤمام حؿائالث زل

 
ً
، و٢غاعا

ً
 بالخىٝ والًُإ ؤخُاها

ً
قٗىعا

بٗضم الاؾدؿالم في ؤخاًحن ؤزغي. ٞبحن 

بتهم في ؤن ٨ًىهىا ٞاٖلحن في مجخمٗهم ال  ٚع

بت ٦هظه  ٣ُنهم ؤن جد٤ُ٣ ٚع خُاصًحن، ٍو

ًخُلب منهم الب٣اء ٖلى ٢ُض الحُاة، ٧ان 

ىا في طا٦غتهم ما جب٣ى لهم البض لهم ؤن ًدمل

٣ىا في ًٞاء آزغ زاعج 
ّ
ً، وؤن ًدل مً َو

 خضوصه. 

وهظا ما خضر م٘ املخغج اإلاؿغحي، 

وماؾـ ٞغ٢ت ؤصوهُا لٟىىن ألاصاء، يُاء 

الكُش، الظي قهض مً مجزله ال٩اثً في 

٠ صمك٤، جٟجحر ؾُاعة  حغماها بٍغ

، خهض مٗه ؤعواح 2012مٟخخت، ٖام 

خُنها ٣ِٞ، ؤخـ الٗكغاث مً اإلاضهُحن. 

ؤن اإلاىث ؤنبذ ٖلى م٣غبت مىه، ال ًٟهله 

ٖىه ؾىي الخى٢ُذ الخاَئ عبما، ؤو ؾىء 

 خٔ ٖازغ. 

 ؤهجي ؾإزؿغ ٧ل شخيء. لظا، ٧ان 
ُ

"قٗغث

البض مً الغخُل، ل٩ي ؤخاٞٔ ٖلى ما 

ض  ، ؤٍع نىٗذ مً بهجاػاث.. ال ؤٖٝغ

ؼة الب٣اء". ب٩لماجه هظه  الاؾخمغاع، بنها ٍٚغ

ىىاث ٖاقها في صمك٤، ٌؿترح٘ ؤخضار ؾ

له مً الجىاثؼ ههِب واٞغ، ؤزىاء ٞترة 

صعاؾخه في ؤ٧اصًمُت الًٟ الح٨ىمُت في 

ىوي  بُالعوؾُا، ٢ؿم ؤلازغاج الخلٍٟؼ

والؿِىماجي، خُث ها٫ قٝغ الحهى٫ ٖلى 

ًٞل َالب ؤحىبي، وهي اإلاغة ألاولى حاثؼة ؤ

التي ًخم٨ً ٞيها َالب "ٚحر بُالعوسخي"، مً 

اهتزاٖها ٖلى مضي ؾبٗحن ؾىت مً ٖمغ 

ألا٧اصًمُت، وحىاثؼ ؤزغي مً ٖضة 

مهغحاهاث صولُت، في لىؽ آهجلىؽ، 

وعوماهُا، وعوؾُا، ًٖ مجمل ؤٖماله التي 

  .ؤزغحها زال٫ ؾىحن صعاؾخه

ض مً وٗمها، ال جبسل ٖلُه الٟغم بمٍؼ

 م٘ ممضوح 
ً
 مكتر٧ا

ً
 ٖمال

ً
٨ُٞىن له مازغا

خماصة، ال٩اجب الؿىعي اإلاٗغوٝ، في 

 مً 
ً
الُٟلم الؿِىماجي "زماهىن ٖاما

خم٨ً بالخٗاون م٘ ؤزُه ماهغ  الجحُم". ٍو

الكُش، هجم "آعب ٚىث جالىذ" في مىؾمه 

الشاوي، مً خهض ما ٣ًاعب اإلالُىن 

هىع وزالزماثت ؤل٠ مكاهضة، للُٟضًى اإلا

ؿبر "، والظي مً زالله خ٣٣ا ؤو٫ 4"َو

" VEVO-حٗاون ؾىعي م٘ قغ٦ت "ُٟٞى

هيزًا  رشيذ 
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 األحوق  
 سياد  حسَى 

ّلِ ًىم
ُ
٩

َ
ٞخذ ألاخم٤ ُٖيُه ٖلى هٟـ  ،٦

 
ً
الؿاا٫: "مً ؤها؟ ؤًً ؤها؟". لم ٌٗٝغ ؤبضا

غ ؤلاحابت.  ٦م ٧ان
ّ

ٌؿخٛغ١ مً الى٢ذ لُخظ٦

و بن ٧اهذ اإلاضة جسخل٠ مً ًىم آلزغ، 

٣ِٞ ٧ان ًإمل ؤنها لِؿذ آزظة باالػصًاص 

 
ً
 م٣ل٣ا

ً
ٞظل٪ بن خضر ؾ٨ُىن ماقغا

.
ً
 ٞٗال

ّل ًىم
ُ
٩

َ
غ مً وؤًً هى؟  و٦

ّ
وبٗض ؤن ًخظ٦

ِ خما٢اجه ال٨بحرة باإلاغوع في  ًبضؤ قٍغ

 عؤؾه صون ؤن ٨ًىن له عؤي في ب٣ًاٞه.

ِ ٣ًخهغ ٖلى  ض في ألامغ ؤن الكٍغ ُّ الج

  ،ٖغى الحما٢اث الغثِؿُت ٣ِٞ
ً
مخجاهال

الُىمُت والهٛحرة منها وبال الخخاج ألامغ 

 خُاة ٧املت ٧ل ًىم الؾخٗغايه.

؟ هل لُاإلاا ٧ان 
ً
هل ٧ان الحا٫ ه٨ظا صاثما

 ؤخم٤ً 
ً
ه ؟ ال ؤخض ٌٗٝغ جماما

ّ
ض ؤه

ّ
، ل٨ً اإلاا٦

غة ٧ان هىا٥ شخيءٌ 
ّ

ب  ومىظ مغخلت مب٨ ٍٚغ

.  ،خىله
ً
با و٢ض اؾدكٗغه الجمُ٘ ج٣ٍغ

: "هظا الهبي 
ً
ٞجّضجه ألّمه ٧اهذ جغّصص صاثما

مظهب، وهللا مظهب"، وحّضجه ألبُه ٧اهذ 

حك٠ُ ألاعى بال٨شحر مً اإلااء بمجغص 

ت التي ٧اهذ حٗخجي  ُّ مٛاصعجه. ؤّما اإلاغب

ٟا٫، ٞلم حؿخُ٘  ت ٦بحرة مً ألَا بمجمٖى

ًذ ؤن جخٗامل مٗه أل٦ثر مً زال زت ؤًام ٞع

بٗضها بك٩ل ٢اَ٘ اؾخ٣باله ختى لى 

ياٖٟىا لها ألاحغ اإلاٗخاص.  "عوح هظا 

. "الهبي ؤ٦بر مً حؿمه ب٨شحر، اخؿبىا له

ً مٟخىخحن وج٨كحرة ًٖ  ٢الذ ألّمه بمىسٍغ

ًّ طهبي وخُض.   ؾ

ؤّمه ٧اهذ صاثمت ال٣ل٤ ٖلُه. ؤبىه لُاإلاا 

 خُاله.
ً
 ٧ان مغجابا

 بضؤث خالخه جهبذ ؤ
ً
، ٧ان الخ٣ا

ً
٦ثر ويىخا

ببؿاَت ٣ًىم ب٩ل ألاقُاء صون ؤن ًإزظ 

ه 
ّ
غ بما هى م٣ضم ٖلُه، لِـ أله

ّ
لحٓت ل٨ُٟ

٣ت ؤزغي  ٚبي ؤو ما قابه، هى ال ٌٗٝغ ٍَغ

ه اإلاؿخجُب  لل٣ُام باألقُاء ٞدؿب.
ّ
به

بةزالم ألو٫ مى٨ٗؿاجه الٗهبُت 

ٗٝغ ٖىض مٗٓم البكغ  ٌُ والىٟؿُت ؤو ما 

 باألخم٤.

 
ً
٣ت اٖخ٣َض صاثما  ٞٗل ألاقُاء بٍُغ

ّ
ؤن

 ٤ُ
َ
ٗل

َ
، وح

ً
مسخلٟت ّٖما ٣ًىم به ؾُتهِل٨ه خخما

به في مؿدى٣٘ هتن مً ؤؾئلت جبضؤ حمُٗها 

 للجبىاء واملخهُحن لمــب
ٌ
 "ماطا لى؟". ؤؾئلت

 ووووووووووو

 ما ًخسُل 
ً
 منهم. َبٗا

ً
 واخضا

ً
هٟؿه ًىما

ل ألامغ ه٨ظا وما ٧ان لُٗٝغ ؤن 
ّ
٧ان لُدل

 باألؾاؽ لى لم ًداو٫ الجمُ٘ في 
ً
به زُبا

مغخلت ما ب٢ىاٖه ؤن الحُاة ٢اثمت ٖلى 

 
ً
 بظاجه الاخخماالث، وؤن هىا٥ ٖلما

ً
٢اثما

 ج٣بُل 
ّ

ًضعى خؿاب املخاَغ، وؤن

 باإلاُل٤.
ً
 ؾِئا

ً
 اإلاازغاث لِـ ؤمغا

 ؤن جغاه ٣ًدم هٟؿه في 
ً
لظا ٧ان َبُُٗا

شجاعاث زاؾغة وبن عبذ بًٗها، ومٗاع٥ 

مدؿىمت الىدُجت في ٚحر نالحه وبن 

اه٣لبذ الىخاثج في خاالث هاصعة بهىعة ٚحر 

 وحه ألاخم٤ مليء 
ّ

مٟهىمت. وه٨ظا ٞةن

ًىه  بالىضوب و عؤؾه مليء بالترهاث ٖو

ًّ عوخه  ٩ًاص ٨ًىن صاثم الاهخهاب، ل٨

٧اهذ خّغة. ؤو هظا ما ٧ان ٌٗخ٣ضه ٖلى 

 ألا٢ل.  

 ٦ظل٪. 
ّ

 بال
َ

 ٖلُه، لً ج٨ىن
َ

 ما ؤهذ
َ

"ؤهذ

 
ً
 ".وهظا الُىم ؾ٨ُىن عاجٗا

وؤَل٤ هٟؿه  ،عّصص ألاخم٤ قٗاعه الهباحي

.
ً
 للحُاة مجضصا

خحن لم ججب خاو٫ الاجها٫ بدبُبخه، 

غ ؤّنهما اهٟهال لألبض للمغة الخاؾٗت 
ّ

جظ٦

.ً  زال٫ قهٍغ

غ بهىث ٖا٫.
ّ

 "ٞلخظهب بلى الجحُم" ٨ٞ

غ هٟؿه بةخضي  
ّ

ظ٦ ًُ في خالت ٦هظه ٧ان 

٢ىاٖضه الظهبُت : "ال ًسغح٪ مً امغؤة 

 Play station 4ؾىي امغؤة ؤزغي، ؤو

 بها حهاػ مدا٧اة الىا٢٘
ً
 ".ملح٣ا

، لِـ هىا٥ امغؤة
ً
ؤزغي وال شخيء  خؿىا

، ال
ً
با ه ؾ٨ُىن هىا٥ واخضة ٢ٍغ

ّ
 ـًض٫ ؤه

PS4  
ً
ذ، ايُغ لبُٗها مازّغا في مهب الٍغ

 لدؿضًض ٞىاجحر مؿخعجلت.

ض  ُّ هىا٥ بضاثل بالخإ٦ُض، ال٨دى٫ زُاع ح

 بمؿاٖضة ؤ٢غام 
ً
ومخاح، الىىم مُّىال

ت، ال٨شحر مً ؤٞالم البىعهى  ُّ حر َب ت ٚو ُّ َب

 جحُم.ولخظهب الؿِىما الجُضة بلى ال

ت، حّٛىٍ بؿهىلت ما  قغب ٢هىجه بؿٖغ

 
ً
، ٞالخغاء بغؤًه لِـ ؤبضا

ً
خّؿً مؼاحه حّضا

 لظل٪ 
ً
مجغص ًٞالث َٗام. هى بياٞت

ًٞالث جغهاث وهغاءاث وزظالهاث الُىم 

 الؿاب٤.

ه الٗاصي، ؤصاع ؾُاعجه زغج ل٣ُطخي ًىم

بتٞاإلاهترثت   إنضعث ألانىاث الٍٛغ

 ووووووووو

اعة ؤزغي ؤن  ُّ اإلاٗخاصة التي ال ًم٨ً لؿ

 ؾإَٗم لحم٪ 
ً
 حّضا

ً
با جهضعها. "٢ٍغ

م ٖليها ٦ما ًٟٗل ،لل٨الب"
ّ
 ٧ل ًىم. ؾل

ِ الىخُض  اهُل٤ بها بهٗىبت و بضؤ الكٍغ

 في مسجلتها بالضوعان.

“ I shot a man in Reno just to watch 

him die “  

م حىوي ٧اف.
ّ
ى اإلاٗل

ّ
 ٚج

ـَ حىوي ٧اف ألا٦ثر عوٖت ٖلى  "ؤلِ

ال١؟" خّضر ألاخم٤ هٟؿه. "ؤَل٤  ؤلَا

الىاع ٖلى عحل ٣ِٞ لُخّٟغج ٖلُه و هى 

  ًمىث ".

للحٓت عؤي هٟؿه بهُئت حىوي ٧اف 

 بلى حضاع وبُضه بىض٢ُت وبالُض 
ً
مؿدىضا

نها ٖلى مهل، و ؤمامه 
ّ

ألازغي ؾُجاعة ًضز

ٖلى ألاعى ًخمضص عحل في بغ٦ت مً الضماء 

ألازحرة بُٗىحن حاخٓخحن، ًلٟٔ ؤهٟاؾه 

عّبما بلى ابدؿامت الغيا اإلاغحؿمت ٖلى وحه 

 ألاخم٤ ٧اف.

 بكدُمت 
ً
٣ا ايب مٞغ ل ٚو نىث ػّمىع ٍَى

ت حاء مً ؾُاعة م٣ابلت  مدترمت مؿمٖى

حٗله ٌؿخ٤ُٟ ٢بل الانُضام بلحٓت. عّص 

الكدُمت بإخؿً منها وؤٖلى. وصون ؤن ًىٓغ 

ُبضؤا ؤخضهما للزغ ع٦ىا ؾُاعجيهما وهؼال ل

الصجاع. صزال في ألامىع اإلاهّمت مباقغة، 

الغ٧ل والل٨ماث واإلاىاوعة وجٟاصي 

ه خحن ؾضص 
ّ
 ؤه

ً
ب حّضا الًغباث، الٍٛغ

 بلى وحه زهمه قٗغ 
ً
ل٨مت مى٣ٞت مباقغة

ؿغ، وج٨ّغع ألامغ خحن 
ُ

ؤن ؤهٟه هى ٢ض ٦

اؾخٛل خغ٦ت زاَئت مً الخهم وؤناب 

ه هى ٣ِٞ مً 
ّ
زهِخُه بغ٧لت عاجٗت، ل٨ى

نغزت ألالم اإلابّرح، جدامل ٖلى  ٦بذ

ؤوحاٖه ٦ما اٖخاص ؤن ًٟٗل واؾخمغ 

بال٣خا٫، ل٨ً ابً الٗاهغة الظي ؤمامه لم 

 ِِ  ولم ٌٗ
ً
غ ؤن في  ٨ًً ؤ٢ل ٖىضا

ّ
ؤي ماق

 ًخٗاع٧ان ختى 
ّ

خه الاؾدؿالم. ْال ِّ ه

. ٖىضها وخحن لم 
ً
اه٣ُٗذ ؤهٟاؾهما جماما

ٌٗض مً اإلام٨ً الاؾخمغاع في ال٣خا٫ لم 

 و ًخٗاه٣
ً
لم ٌك٨غ ؤخضهما آلازغ ا َبٗا

" :
ً
 " ٦ما ًٟٗلىن ٢اثال

ً
 حُضا

ً
ل٣ض ٧ان ٢خاال

في ٦ى٦ب هىلُىوص. بل اوسحب ٧ل منهما 

 بُإؽ ؤن ٣ًى٫ 
ً
، مداوال

ً
بلى ؾُاعجه متهال٩ا

 بكخاثم جخدّضر
ً
 ال٩لمت ألازحرة مؿخُٗىا

 وووووووووووووووووووووووو 

جخدّضر ًٖ ًٖىه الظي ؾىٝ ًستر١ 

م اللٗحن.  حمُ٘ ؤ٢اعب الضعحت ألاولى للٍٛغ

لِـ بهضٝ اإلاخٗت ال ؾمذ هللا، ل٨ً 

الخإ٦ُض ٖلى الٟدىلت ؤمٌغ ؤؾاسخي ختى في 

 ؤخل٪ الٓغوٝ.

لم ٨ًض ًخدّغ٥ ختى عآها ٖلى الجهت اإلا٣ابلت 

ها اإلاغؤة 
ّ
٤. لم ًهّض١ ُٖيُه، بن مً الٍُغ

 ،
ً
 مىظ ٧ان َٟال

ً
التي جإجُه في الحلم صاثما

ها هي صون قّ٪ بُٗىنها الؿىصاء الىاؾٗت 
ّ
بن

هانٗت البُاى وقٗغها اللُلي  وبكغتها

ب٣ّهخه الٟغوؿُت. لِـ هىا٥ امغؤة في 

الضهُا بجمالها وؤهىزتها و ع٢تها، وم٘ طل٪ و 

صون ؾبب مى٣ُي واخض ٧اهذ حٗك٣ه هى 

الظي ال ٌؿخد٤ ْٟغها، حٗك٣ه بلى الحض 

 ٧ان 
ً
الظي َاإلاا صٞٗه للب٩اء، ٞالحلم صاثما

ًيخهي في لحٓت ما و ًإزظها مٗه. ؤّما هى 

 ٣ًى٘ هٟؿه ببٌٗ 
ً
با ٣ٞطخى خُاجه ج٣ٍغ

ها.  ؤوحه الكبه بُنها وبحن ٧ل امغؤة ٖٞغ

ل٨ّنها آلان هىا ٖلى بٗض زُىاث ٢لُلت 

 وؤزظ لحٓت 
ً
٣ِٞ، ع٦ً الؿُاعة حاهبا

غ ما ؾُٟٗل، بّنها عّبما اللحٓت 
ّ

ل٨ُٟ

الىخُضة الجضًغة بإن ًغمي خُاة ٧املت مً 

د٨م  الحما٢ت في ٦ِـ ٢مامت ٦بحر ٍو

 الخ٨ٟحر لم ٨ًً بٚال٢ه 
ّ

. ًبضو ؤن
ً
ضا ُّ ح

، ٣ٞض عؤجه ٞجإة واهضٞٗذ 
ً
 له ؤبضا

ً
م٣ّضعا

ه 
ّ
٤ اإلاؼصخم و٧إه هدىه عا٦ًت ٖبر الٍُغ

. ٞخدذ باب الؿُاعة ٧املجىىهت 
ً
ٞاٙع جماما

وعمذ هٟؿها في خًىه. ٧اهذ جب٩ي بدغ٢ت 

وج٣ّبل وحهه وؤهٟه اإلا٨ؿىع الىاٝػ وج٣ى٫: 

 "مً الظي ٞٗل ب٪ هظا؟". 

ا٢خه الخاثغة اؾخجم٘  ٧ل خىاّؾه َو

 في ُٖىيها 
ً
وؤمؿ٪ بىحهها وهٓغ ٖم٣ُا

٪ ؾدب٣حن". ابدؿمذ بحن 
ّ
و٢ا٫: "ٖضًجي ؤه

ها و٢الذ : "ؤٖض٥، هظه اإلاغة لً  صمٖى

 ؤطهب ألي م٩ان".

 ا٢ترب ل٣ُّبلها ؤزحرا"....

ل ًىم ٞخذ ألاخم٤ ُٖيُه ٖلى هٟـ  
ّ
و٩٦

 الؿاا٫: "مً ؤها؟ ؤًً ؤها؟ ".
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لى ٢٠١٥في نهاًت قهغ هىٞمبر مً ٖام  ، ٖو

٤ ؾغا٢ب ؤو٢ٟىا قاب بمىخه٠  ٍَغ

 ما
ً
ىاث ًغجضي قِئا ٌكبه لباؽ  ،الٗكٍغ

الجىىص، ل٨ً ما اؾخٛغبىاه ؤهه  ٧ان ًلبـ 

٧إنها وعازت، َلب هظا )شحاَت(  في ٢ضمُه  و 

الكاب بُا٢اجىا الصخهُت ٞإُُٖىاه هظه 

البُا٢اث اإلالٗىهت، وبمجغص ؤن ٢غؤ بُاهاتها 

نغر ٦مً مؿه الجً: "ٞلؿُُيُت ومً 

حغماها"، وؤمغها بالجزو٫، هؼلذ ومعي قاب 

، و٢اصها هظا الكاب بلى ه٣ُت  ١٤ٖمغه 
ً
ٖاما

 :
ً
جٟخِل، وهاصي اإلاؿاو٫ ٖىه بالكُش ٢اثال

ُيُت ومً حغماها"، زغج الكُش، وبٗض "ٞلؿُ

ىا ٞىدً  ٖضة ؤؾئلت ٢ا٫ لىا: "ال ججٖؼ

والٟلؿُُيُحن ؤزىة لىال هظا ال٩لب ؤخمض 

ِحْبِرًل الظي ٣ًاجل م٘ الىٓام ل٨ىخم بسحر"، 

٣ىا باججاه ألاجاعب بٗض ؤن  وجغ٦ىا ه٨مل ٍَغ

جداصزىا ما ٣ًاعب الؿاٖت، و٢ض ًإحي ًىم ؤ٦خب 

يىا بالخٟهُل، هظه ُٞه الحضًث الظي صاع بُ

الحاصزت ٧اهذ ٖىض اإلاٗاعيت، ؤما ٖلى اإلا٣لب 

ىض الخد٤ُ٣ معي ًىم اٖخ٣لجي الىٓام  آلازغ ٖو

 :
ً
نغر بىحهي الجىضي الظي اٖخ٣لجي ٢اثال

ؤلِـ ٦ظل٪؟" ابدؿمذ ….."ؤخماؽ ًا ابً

تي  و٢لذ بش٣ت: "ؤها قُىعي ومٗ٪ هٍى

وبُاهاحي، وما ًشبذ طل٪"،  ًٞغبجي، و٢ا٫ لي: 

لمه ؿاصه ْو وو٠٢ هظا  ،ص٨ًخاجىعٍخه ٞو

 له ٧ل نٛحرة 
ً
 ٖىه ومبرعا

ً
الٟلؿُُجي مضاٞٗا

و٦بحرة بل ونل ألامغ لحمل الؿالح مٗه،  

 ٦ما ٞٗل ما ٌؿمى لىاء ال٣ضؽ الظي 
ً
جماما

ؾاهم بخهجحر الٟلؿُُجي بٗض ؾغ٢ت ؤمىاله 

م ٠٣ً ٖىض هظا الحض بل ونل ألامغ به 
َ
ول

لدؿلُم ؤبىاء حلضجه للٟغوٕ ألامىُت وجهُٟتهم 

 و 
ً
، وِفي الُٝغ اإلا٣ابل ٞٗلذ حؿضًا

ً
ا مٗىٍى

خغ٦ت "خماؽ"  ومً ًضوع في ٞل٨ها هٟـ 

حن" في  الٟٗل بالى٢ىٝ م٘ "ؤلاؾالمٍى

و له٤(، 
َ
٣ت، )٢ اإلاٗاعيت وبىٟـ الٍُغ

ل٨ً م٘ اإلاٗاعيت ٣ٞامذ بإ٢ظع ألاصواع 

مخىاؾُت ٢ًُتها ألاؾاؾُت بطا ٧ان لها ٢ًُت 

ان  في ألاؾاؽ، ال بل وو٢ٟذ جمخضح اعصٚو

مجاػع الٗشماهُحن وؤنهم ًدخلىن لىاء  ووؿِذ

ًىن الُىم  ٞغ بؾ٨ىضعون، وؤهُا٦ُت ٍو

ً وما خىلها ٣ِٞ ألن  الخغوج مً ٍٖٟغ

ان مً ؤلا ؤ ليهم ؤن عصٚو زىان اإلاؿلمحن، ٖو

ًااػعوه ختى لى اخخل ؾىعٍا ٧لها، وال يحر 

ٖىضهم بن ٢ام باخخال٫ البالص الٗغبُت ٧لها 

٢غآهُت  مبرعًٍ له وللمٗاعيت ؤٞٗالهم بأًاث

ت خايغة لخٟؿحر ما ال ًٟؿغ،  وؤخاصًث هبٍى

وِفي ٦ال الحالحن و٠٢ الٟلؿُُجي م٘ ما ؤمغجه 

به ٢ُاصجه وهى ابً هظه الٟهاثل وابً 

٢ُاصتها، و٧إهه ؤزُل ٖىضما ٢خل ه٨ُخىع ٖىض 

ؤؾىاع َغواصة ٣ٞض هاصاه ه٨ُخىع بابً آلالهت 

 .٣ٞا٫ له ؤزُل: بل ٢ل، ابً الٗاهغة
 

قاٖغ ٞلؿُُجي 

وبُاهاحي، وما ًشبذ طل٪"،  ًٞغبجي، و٢ا٫ 

الحاصزخحن اللخحن لي: "ٌٗجي ٧اٞغ"، هاجحن 

ْبـ ُٞه ٖلى 
َ
خهلخا معي حكحران بىيىح ال ل

ما ٞٗله الٟلؿُُجي باهدُاػه بلى ؤخض َغفي 

الحغب الؿىعٍت، هظا الٟلؿُُجي اإلاتهم 

 بٟلؿُُىِخه ٖىض الٟغوٕ ألامىُت 
ً
صوما

وتهمخه ألاولى )ٞلؿُُجي ًا ؤزى الـ.....(، 

ىضما بضؤث ألاػمت الؿىعٍت ٧ان البض له،  ٖو

صجه ألاػلُت ؤن ًضؽ ؤهٟه بما ال ٌٗىُه وهي ٖا

ٍٔ مما حغي له ٖلى مضي ؾىىاث  ٚحر مخٗ

لجىثه ٞاهدُاػه للض٦خاجىع نضام خؿحن 

ذ، والظي ؤصي بلى َغص  ٖىضما اخخل ال٨ٍى

الٟلؿُُيُحن منها، وبٗض طل٪ جم َغصه مً 

الٗغا١ ٖلى ًض الح٨ىماث الٗغا٢ُت 

اإلاخٗا٢بت، و٢بلها عمى ال٣ظافي الٟلؿُُيُحن 

عصن، وبٗضها 
ْ
في الصحغاء، و٢بل طل٪ في الا

 
ً
ا في لبىان، وِفي ٧ل مغة صزل الٟلؿُُجي َٞغ

في خغب ال حٗىُه ٧ان الخاؾغ ألا٦بر، ألهه 

الحل٣ت ألاي٠ٗ التي ًخم سح٣ها مغة 

واؾخٛاللها ٖىض الحاحت والخى٨ُل بها ٖىضما 

جيخهي مهمتها، وال ًيسخى ؤخض ٠ُ٦ جم اتهام 

ألاػمت الؿىعٍت ٖلى الٟلؿُُجي مىظ بضاًت 

٧ي ًخم الؼج به في ؤجىن  ،لؿان بشِىت قٗبان

مٗغ٦ت هى الخاؾغ ألا٦بر ٞيها ألنها ؾخدٝغ 

هظا  ؤال بل بهه اؾخمغ  بىنلخه ًٖ ٞلؿُحن،

الضوع الظي عؾمىه له واٖخ٣ض ؤهه ؾُلٗب 

صوع البُىلت ٚحر مضع٥ ؤهه ٦ىمباعؽ، 

وؾِخم الخسلو مىه بٗضما ؤصي ؤعزو 

ألاصواع ٩ٞان زمً و٢ىٞه هىا ؤو هىا٥ هى صم 

ؤزىجه الٟلؿُُيُحن مً هاخُت ومً هاخُت 

ؤزغي صم ؤزىجه الؿىعٍحن الظي خملىه بحن 

 ْهغاهيهم ٧إهه واخض منهم، ل٨ىه ؤي

الٟلؿُُجي ؤبخلي ب٣ُاصة ؤ٢ل ما ٣ًا٫ ٖنها 

ؤنها جاحغث بضمه، و٢بًذ زمً و٢ىٞها م٘ 

ؤو يض ووؿِذ ؤنها في ٦ال الحالحن ج٠٣ يض 

ق٣ُ٣حن ٖىضما ًيخهغ ؤخضهما ؾِخٟٙغ 

لها، ألهه لً ًش٤ ؤنها لً جبُٗه ٖىض ؤو٫ 

ٞغنت وإلاً ؾُضٞ٘ ؤ٦ثر، ل٨ً ما ًشحر 

الضهكت والاؾخٛغاب هى صوع اإلاش٠٣ 

لٟلؿُُجي الظي وسخي ٞلؿُُىِخه، وجٟٙغ ا

ىي ٢ًِخه بحن صٞاجغه  للمؿإلت الؿىعٍت َو

 
ً
 ومغقضا

ً
ال٣ضًمت وهّهب هٟؿه مىٓغا

 ٖلى ما 
ً
"، وِفي النهاًت ٢ابًا

ً
 و"مٟؿب٩ا

ً
و٧اجبا

ت البًٛاء  جهل بلُه ًضه مً مخإ الاهتهاٍػ

٣ه  التي جغبى ٖليها وحكغبها مىظ بضاًت ٍَغ

ٗمخه )ٖلى اٖخباع ٖىض ؤولي ؤمغه وؤعباب و

 ؤ٦ثر مً 
ً
انهم ا٦ثر مً عب(، ال وبل ؤنبذ مل٩ا

ل في  اإلال٪ ٞىجضه ًضاٞ٘ ًٖ هٓام ؤٚو

 تل  اتي  العاهزة 

 دية فؤاد 


