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وطل٪ لٗضم ظضواها، ٞهاعث جل٪ الاظخماٖاث مجغص ٞسخت 

غمى في ؾلت 
ُ
للخىِٟـ، وال ًازظ بما ًغص ٞيها مً َغوخاث، بهما ج

اإلاهمالث بٗض اهتهاء الاظخماٖاث ؤو جُىي م٘ املخايغ التي 

 وحؿ٣ِ 
ً
خل٠ الخ٣ا

ُ
٨ضؽ في ألاصعاط وال ًىٓغ بليها اخض زم ج

ُ
ج

 بالخ٣اصم. 

الم الخ٣لُضًت احؿٗذ الٟجىة بحن الجمهى  ع ووؾاثل ؤلٖا

٣ض ز٣خه بها لٗضم ٢ضعتها ٖلى  ىهاث(، ٞو )صخ٠، بطاٖاث، جلٍٟؼ

غوٞه، لظا  ا٢ٗه ْو الخٗبحر ًٖ مك٨الجه وهمىمه وجدؿحن و

وظض اإلاىاًَ الؿىعي والٗغبي يالخه في وؾاثل الخىانل 

الاظخماعي الخٟاٖلُت التي اهدكغث وؤنبدذ ُمخاخت للجمُ٘، 

غاه ختى في وؾاثل خُض ناع بةم٩اهه بب ضاء عؤًه ب٩ل ما ًُالٗه ٍو

الم الخ٣لُضًت التي ٧ان مً اإلاٟترى ؤن جدخىي هظا الجمهىع،  ؤلٖا

م٨ً لىمه بن لجإ بليها.  ًُ  وجلبي اخخُاظاجه، لظا ال 

بىؾ٘ ؤي شدو الُىم ؤن ًبضي عؤًه، ؾىاء بك٩ل ؾازغ ؤو 

الم الغؾمي ناعث وؾاثل الخىانل  ظضي، وب٨ٗـ ؤلٖا

ت طاث جإزحر ٦بحر لم ٌٗض بىؾ٘ ؤخض به٩اعه، الجماهحًر ت ؤو الكٗبٍى

الم  بال ؤن طل٪ لم ٌعجب ؤٚلب املخؿىبحن ٖلى وؾاثل ؤلٖا

الخ٣لُضًت، واٖخبر بًٗهم ؤن حك٩ل عؤي ٖام قٗبي خى٫ ؤي 

٢ًُت جسو اإلاىاَىحن ًىضعط جدذ "ؾُاؾت ال٣ُُ٘"، وهظا 

  ًىم ًٖ ظهل ٖم٤ُ بالغؤي الٗام هظا الغؤي الظي ًدك٩ل
ً
جل٣اثُا

مً زال٫ حٗبحر الجمهىع ًٖ ٢ًاًا جسهه وتهمه بالضعظت ألاولى 

.
ً
 وؤزحرا

ً
 ٢بل ٚحره، ٞهى مً ؾِخإزغ بها وهي مىظهت له ؤوال

جم٨ً الؿىعٍىن مً بلٛاء مدايغة للٟل٩ي ماً٪ ٞٛالي، ولم 

ج٨ً زىعتهم يض الصدو ؤو مىيٕى مدايغجه بهما إلا٩ان 

لش٣اٞت، ٦ظل٪ ق٩لىا ظماٖت او٣ٗاصها وعٖاًتها مً ٢بل وػاعة ا

ياُٚت إلظباع وػاعة الخجاعة الضازلُت ٖلى التراظ٘ ًٖ ٢غاعها 

بمى٘ بُ٘ ألالبؿت اإلاؿخٗملت التي ًلجإ بليها ؤٚلب الؿىعٍحن ٧ي 

ّل طل٪ بهُو يىء للجمهىع الظي مً 
ّ
ٌؿتروا ؤهٟؿهم، وق٩

ازغ ٖلُه.  خ٣ه ؤن ًبضي عؤًه ب٩ل ما ًىظه بلُه ؤو ٌؿتهضٞه ٍو

 ٖلى حك٨ُل لظا ب
ً
ن ٧ان "ال٣ُُ٘" ٦ما ٌؿمُه البٌٗ ٢اصعا

 الغؤي الٗام وإخضار حُٛحر ًهب في مهلخخه ٞهى وٗم "ال٣ُُ٘".
 

 

 غ  عثِـ الخدٍغ

 فزاس الهكّبر

 ٖغيت لٗضة 
ً
 ما ٨ًىن ال٩اجب ؤواإلابضٕ ٖمىما

ً
٦شحرا

 ٖلى 
ً
ؤهىإ ع٢ابُت ؾىاء طاجُت ٌؿلُها هى شدهُا

٦خاباجه.ؤو هٕى آزغ مً الغ٢ابت ٌؿلِ ٖلُه مً َٝغ 

ً. وطل٪ بؿبب مداولخه ٞخذ الجضا٫ ٖلى  آلازٍغ

ؤو ختى بؿبب  ؤبغػها صًيُت ؤزال٢ُت.ٖضة ؤنٗضة 

خجله مً املجخم٘ وألاؾغة. وطل٪ ما ٢ض ًجٗله ًخسض 

٢غاع ٖضم الدىى ُٞما ًهُلح ٖلى حؿمُخه 

 بالشالىر املخغم.الضًً والجيـ والؿلُت.

ولٗل ؤ٦ثر ما ٢ض ًجٗل اإلابضٕ ًمخى٘ ًٖ الخضًض 

هى ٖامل  وال٨خابت ؤو اإلاىا٢كت في مشل جل٪ اإلاىايُ٘.

غيت لل٣م٘ ؤو الخٗظًب ؤو  مً آلازغ.الدىٝ  ٞهٖى

م٨ً ؤن هًغب ٦مشا٫.  ختى الخهُٟت الجؿضًت. ٍو

ت الضم التي مغث بها الجؼاثغ.  ما خضر زال٫ ٖكٍغ

اإلاش٣ٟحن مً ٚخُاالث جل٪ التي مؿذ ٞئت وخملت الا 

ىاهح وطل٪ ما ظٗل الٗكغاث منهم  ن.صخُٟحن ٞو

ها عوبُت ؤبغػ و ٣ًىمىن بهجغة ظماُٖت هدى الضو٫ ألا 

با حٗغى ٧ل ٞغوؿا وبلج٩ُا. مً ج٩لم و٦خب  وج٣ٍغ

ت بلى ٖملُاث  هظ٦غ ٖلى ؾبُل  ٚخُا٫ ظباهت.ابدٍغ

اجي الٟغوه٨ىٞىوي  اإلاشا٫ ال الخهغ  الصخٟي والغو

الُاهغ ظاووث" واإلاُغب ال٣باثلي "مُٗىب "

 .الىهاؽ" والصخٟي "بؾماُٖل ًٟصح"

ُا٫ ٧اهذ ٢ض مؿذ ختى ؤولئ٪ ٚخبل بن ٖملُاث الا 

ً ٧اهىا بُٗضًً ٧ل البٗض ًٖ الهضاماث ظًال

ؼ  الؿُاؾُت. مشل الكاب خؿجي والكاب ٍٖؼ

حرهما.  ٚو

و٢ض صٞٗذ ؤخضار الٗى٠ بٌٗ اإلاش٣ٟحن بلى 

 
ً
مً التهضًض  ؤلاوٗؼا٫ والخسٟي ًٖ ألاهٓاع هغوبا

اجي عقُض بىظضعة في ؾ٨ً ا٣ٞض  بال٣خل. زخٟى الغو

لت في مضًىت "جُمُمىن"  زام وطل٪ ألقهغ ٍَى

ما٫ الصخغ  ت والتي ٧اهذ بُٗضة عبما ًٖ ألٖا اٍو

ت.  ؤلاعهابُت والتي قملذ الٗضًض مً اإلاضن الجؼاثٍغ

 جسضث الضولت الجؼاثُت بٗض ما خضر ٢غاع او٢ض 

 ووووووو

الش٣اٞت ٣ٞامذ وػاعة ، خُٟحنخماًت الص

بخسهُو ٞىض١ ٧امل إل٢امتهم م٘ جىٞحر الخماًت 

اجي "بكحر مٟتي" جل٪  ألامىُت الالػمت. و٢ض جىاو٫ الغو

اًخه "صمُت الىاع" وط٦غ  الخاصزت بالخٟهُل في عو

 
ً
لت بحن ؤؾىاع طل٪ الٟىض١  بإهه ٢ض ٢ضخى ؤًاما ٍَى

 
ً
ٚخُا٫ التي مؿذ ٞئت مً ٖملُاث الا  هغوبا

المُحن.الصخُٟحن   وؤلٖا

 مها ٖباعة ًٖ مداوالث مً ؤظل ج٨مُهذ ٧ل٧ا

ظًً ٧اهىا ًخ٩لمىن مً َالذ ختى ؤولئ٪ ال ألاٞىاه.

ٚخُا٫ اإلاؿغحي ا٣ٞامىا ب زال٫ زكبت اإلاؿغح.

طل٪ الغظل الظي  الىهغاوي "ٖبض ال٣اصع ٖلىلت".

 
ً
ٚخالىا ا.٦ما زضم اإلاؿغح الجؼاثغي والؿِىما ؤًًا

 مً بٗضه اإلاؿغحي آلازغ "ٖؼ الضًً مجىبي".

  والؿاا٫ اإلالح..
ً
لخٗغى ل هل ؾ٨ىث اإلابضٕ جٟاصًا

  لخل٪ ألازُاع شل إلا
ً
ا ؟ ٕىًمً الجبن والد ٌٗخبر هٖى

هضاماث مً ؤظل هل مداولت ؤلابخٗاص ًٖ جل٪ ال وؤ

  الخٟاّ ٖلى الخُاة
ً
  ٌٗخبر ٖظعا

ً
 ؟مكغوٖا

 
ً
  وظهذ صخُٟت ؾاالا

ً
وفي هٟـ الؿُا١  ممازال

ٍضان" وطل٪ زال٫ لل٩اجب واإلا٨ٟغ اإلاهغي "ًىؾ٠ ػ 

ٚخُا٫ اإلا٨ٟغ "ٞغط ٞىصة" و٢الذ ابغهامج في ط٦غي 

 ب :له
ً
و٫ ما ٨ًىن ٖغيت لل٣خل ٧لما خا ن اإلا٨ٟغ ٦شحرا

ضان؟ ؤن ًخ٩لم ٦ما خضر م٘ ٞغط ٞىصة : ٞإظاب ٍػ

  ؤن ًخ٩لم ختى لى ٧ان زمً طل٪ هى هن اإلا٨ٟغ ٖلُب

 ؤن ًسؿغ خُاجه.

٫ ولم ج٣خهغ ٞخاوي ال٣خل في خ٤ اإلاش٣ٟحن زال

ت الضم ٣ِٖٞك ٧ان الصخٟي وال٩اجب  ، بلٍغ

ض "٦ما٫ صاووص" ٢ض حٗغى لتهضًض ال٣خل وطل٪ بٗ

بؿبب ما  ٞخىي نضعث في خ٣ه مً َٝغ ؤخضهم

اًخه "محرؾى جد٤ُ٣ مًاص" التي نضعث  ظاء في عو

غوؿا. ص بٌٗ الشىابذ و هخ٣ض صاو او٢ض  في الجؼاثغ ٞو

ن وخحن وظه له ؾاا٫ إلاا ٞٗل طل٪ بغعه بإ وال٣ُم.

اًت وطل٪ ال م٧ل  ا ٢اله ظاء ٖلى لؿان بُل الغو

 ٌٗجي ؤجها ؤعاءه الصدهُت.

ت ٖلى ال٨الم جغي هل ًمخل٪ اإلابضٕ الجغؤة الالػم

 
ً
ا مً التهىع واملداَغة بدُاجه  وهل ٌٗخبر طل٪ هٖى

وإلاا ٖلُه ؤن ًٟٗل وزمً طل٪ زمحن  وخُاة ؤؾغجه.

 
ً
 .وم٩ل٠ ظضا

 اجي و٧اجب ظؼاثغي  عو

 

ال ًمل٪ الؿىعٍىن وؾُلت للخٗبحر 

ًٖ الغؤي، و٢ض ٧اهىا في ال٣ٗىص 

اإلاايُت ٌٗبرون ًٖ آعائهم زال٫ 

٣ٗض في اإلاىٓماث 
ُ
الاظخماٖاث التي ح

والجمُٗاث والى٣اباث  الغؾمُت 

التي ًىدؿبىن بليها، بال ؤجهم جى٢ٟىا 

 ً ًٖ طل٪ زال٫ ال٣ٗضًً ألازحًر

 وطل٪ 

الذاتية ٍالقوعية رقبثة الوجذع ..    "القطيع"ًٍعن      |  هجزاة 

 حسبى أحوذ الشكبط 
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 شهذ هحوذ قيس 

ٌؿخُُ٘ َٟل اصزاع ظؼٍء مً مهغوٞه 

لِكتري ٦خاب خ٩اًاث في جهاًت الكهغ، 

ىضما ٨ًبر ًد٩ي هظه الخ٩اًت بٟسغ ؤمام  ٖو

ا٢ه الظًً يُٗىا ه٣ىصهم ٖلى الخلىي،  ٞع

م ؤهه ٢ض جى٠٢ ًٖ طل٪ آلان. ٞلم حٗض ٚع

خاظخه مجغص ٦خاب خ٩اًاث ؤو مجلت ماظض 

اًاث  ٧ل قهغ، بل بن هىا٥ ال٨شحر مً الغو

وال٨خب الٗلمُت والٟلؿُٟت التي ال ًدخمل 

اصزاع زمنها، وبالُب٘ ٦خاب واخض في الكهغ ٢ض 

ال ٨ًُٟه ٣٦اعٍت جهم، ل٨ً هظه لِؿذ النهاًت! 

ل عوبً هىص الٗهغ ا
ّ
ُ لخضًض إله٣اط هظا ًُ

 مهّىع 
ً
ىٞغ له ٦خبا ة بؿٍٗغ ػهُض، ؤو ال٣اعت ٍو

وبهظا   ،pdfهترهذ بهُٛت ًّىٞغها ٖلى ؤلا 

ٌؿخمغ ال٣اعت في ال٣غاءة صون ؤن ًًُغ 

 ال ٣ًضع ٖلُه، ل٨ً عوبً هىص 
ً
ا خباعها جٞغ اٖل

ال٨خب الظي ٌؿٗض ال٣ّغاء هى لو ومجغم في 

هٓغ الظًً ٌؿغ١ منهم لخد٤ُ٣ هظه 

الؿٗاصة، ؤي صوع اليكغ التي جسؿغ ػباثنها 

 –بؿببه. وملخاعبخه، ؤَل٤ الىاقغون الٗغب 

ُت ٖلى  -تبٗض ًإؾهم مً الغ٢اب خملت جٖى

مى٢٘ ِٞؿبى٥ باؾخسضام هاقخاٙ 

#ال_لتزوٍغ_ال٨خب. خاو٫ الىاقغون مً 

زالله قغح مؿاوت ال٨خب اإلاؼوعة وج٩ال٠ُ 

ال٨خاب ألانلي، ٦ما اٖخمضوا ؤؾلىب 

ُت ألازال٢ُت وحؿمُت هظه الٗملُاث  الخٖى

ؾغ٢ت، ل٨ً لؿىء خٓهم ٧اهذ عصوص ألاٞٗا٫ 

ل٣اعت الٗغبي ؾلبُت ججاه ألامغ، ٣ٞض صاٞ٘ ا

ًٖ خ٣ه في قغاء ال٨خب اإلاؼوعة ؤو ٢غاءة وسخ 

pdf  بؿبب ٚالء ؤؾٗاع ال٨خب، وؤن ٖلى صوع

اليكغ ؤن جسٌٟ مً ؤؾٗاعها اإلابالٜ بها بن 

ض مداعبت التزوٍغ.  ٧اهذ جٍغ

ً بكغح   ٖلى طل٪ ٢ام بٌٗ الىاقٍغ
ً
عصا

الخ٩ال٠ُ التي جخ٨بضها صوع اليكغ الغؾمُت، 

ؾٗاع. باليؿبت لخىيُذ ؾبب اعجٟإ ألا 

لل٨خاب اإلاترظم، ٖلى الضاع الٗغبُت صٞ٘ 

خ٣ى١ اليكغ للضاع ألاظىبُت ؤو اإلاال٠، وصٞ٘ 

ج٩ال٠ُ الترظمت للمترظم، و٦ظل٪ ج٩ال٠ُ 

غ وؤلازغاط الٟجي، وحك ل ٩اإلاغاظٗت والخدٍغ

% مً ج٩لٟت ال٨خاب، بِىما ال 65هظه ٧لها 

%، 35جخجاوػ ج٩لٟت الُباٖت والىع١ وؿبت 

.وهظه ال
ً
 يؿبت هي ج٩لٟت ال٨خاب اإلاؼوع ٧املت

مت ؤزال٢ُت  اٖخبر الىاقغون ؤن التزوٍغ ظٍغ

و٢اهىهُت وؤن مً ٌكاع٥ ٞيها هى مكاع٥ في 

مت، ول٨ً هل صوع اليكغ الٗغبُت  هظه الجٍغ

 هعضلة أخالقية الكتت الوشٍرة ٍالوقزصٌة

الاهخمام بيكغ ال٨ٟغ ولِـ اإلااصة، 

 صوع اليكغ في لبىان ألن ٦خبها هي 
ً
وزهىنا

 في الٗالم الٗغبي
ً
لى ؾٗغا ىضما ٞاػث ألٖا . ٖو

اًت  ٨ًً ؤمام  لم” ٞغاه٨كخاًً في بٛضاص“عو

ال٨خب ؾىي بُ٘ ال٨خب  يال٣ّغاء ؤو باجع

اإلاؼوعة في صمك٤ بؿبب ٖضم جىٞغ ٦خب 

 ميكىعاث الجمل في صمك٤.

لخضاع٥ ألامغ، ٢امذ )صاع ممضوح ٖضوان( 

 
ً
بدغ٦ت ط٦ُت، خُض زههذ وسدا

)مسههت للبُ٘ في ؾىعٍا( مً بٌٗ 

ٞخُان “ب ال٨بحر مشل ال٨خب طاث الُل

لل٩اجبت الغوؾُت الخانلت ٖلى هىبل ” الؼه٪

ؾُٟخالها ؤل٨ؿُِٟدل. وهظه  2015لٗام 

ال٨خب جبإ بؿٗغ ًدىاؾب م٘ الا٢خهاص 

الؿىعي، ٞال ًًُغ ال٣اعت بالخالي بلى قغاء 

 اليسخ اإلاؼوعة.

وللخهى٫ ٖلى الهىعة ال٩املت، ؾإلىا 

اٞضًً خؿً ؤ٦غم ّٖما  مضًغ م٨خب صاع الغ

حؿببه ال٨خب اإلاؼوعة مً زؿاثغ للضاع، 

ّما بطا ٧اهىا ًضع٦ىن ؤن اعجٟإ ؤؾٗاع  ٖو

ض ؤ٦غم ٖلى الدؿاعة 
ّ

ال٨خب هى الؿبب. ؤ٦

التي حؿببها هظه اليسخ، واٖخبر ؤن اعجٟإ 

ؤؾٗاع ٦خب صوع اليكغ في لبىان هى ؤمغ 

مى٣ُي، خُض ؤجها طاث ظىصة ؤٖلى مً 

ا٥ ميكىعاث الضوع ألازغي. وؤياٝ ؤن هى

صاع وكغ ؾىعٍت جبُ٘ ال٨خب بإؾٗاع مكابهت 

م ي٠ٗ الجىصة الٟىُت لهظه  ألؾٗاعها ٚع

ال٨خب.  مً الجاهب آلازغ، ًضاٞ٘ البٌٗ 

م ٧ل هظه اإلاُُٗاث بحجت ًٖ ال ٣غنىت ٚع

جها جد٤٣ الاهدكاع والكهغة لل٩اجب، وإهه ؤ

دت ٦بحرة مً ال٣ّغاء.  لىالها إلاا ونل بلى قٍغ

ٞالم واإلاؿلؿالث وهظا ألامغ ٌؿغي ٖلى ألا 

حرها ولِـ ال٨خب ٣ِٞ. في هظا الكإن  ٚو

٢ا٫ الباج٘ ؤبى َال٫: ٢ض حؿاهم ال٨خب 

اإلاؼوعة في ونى٫ ال٨خاب بلى ال٣ٟغاء، ل٨نها 

ال حُٗي ال٩اجب قهغة بياُٞت، ألن اإلاؼوعون 

، ؤي ؤن 
ً
٣ًىمىن بتزوٍغ ال٨خب ألا٦ثر َلبا

ؤصخابها مكهىعًٍ بالٟٗل، وال ًُا٫ 

 ال٨خب طاث الكٗبُت ال٣لُلت التزوٍغ ٖاص
ً
ة

ت، و٢ّغاء  مشل ال٨خب الازخهانُت والىسبٍى

هظه ال٨خب ًجُضون قغاء اليسخ الجُضة. 

وهّىه ؤ٦غم ؤن ال٩اجب ًجب ؤن حهخم 

 باؾخد٣ا٢ه ؤ٦ثر مً الكهغة. 

 ما حهم هىا هى هل حؿخُُ٘ الخملت الخإزحر 

 ٖلى ال٣ّغاء؟ خاولىا عنض آعاء ٢ّغاء 
ً
ٞٗال

مسخلٟحن بهظا الكإن، واإلاٟاجئ في ألامغ ؤن 

بًٗهم لم ٨ًً ٌٗٝغ بىظىص اليسخ اإلاؼوعة، 

وبٗض ؤن قغخىا لهم ج٩ال٠ُ ال٨خاب ألانلي 

وؤؾباب اهسٟاى زمً ال٨خب في بٌٗ 

اإلا٨خباث، ؤ٦ّضوا ٖلى بجهم ؾِؿخمغون في 

ٌؿخُُٗىا  قغاء اليسخ الغزُهت ألجهم لً

جدمل زمً ال٨خب ألانلُت التي جىظض في 

 –مٗاعى ال٨خاب، و٧ان عص ٞٗل ٢اعثت جهمت 

 goodreadsججاوػث ٖضص ٢غاءاتها ٖلى مى٢٘ 

 ججاه الخملت، وؤ٦ضث ؤجها  -ؤلٟي ٦خاب
ً
ٖهبُا

ؾدؿمغ في ا٢خىاء اليسخ الغزُهت بل 

باٖت ال٨خب بىٟؿها، ؤو ٖلى ألا٢ل  َو

خماص ٖلى الا  وؤياٞذ ؤن مى٠٢  ؾخٗاعة،الٖا

 ً يٍُٟٗالىاقغ 
ً
بط بن ؤؾٗاعهم جٟى١  ا

الدُا٫ باليؿبت ألي شدو مهما ٧اهذ خالخه 

ً ؤن  اإلااصًت، ولخٟاصي التزوٍغ ٖلى الىاقٍغ

 مً 
ً
 لدٌٟ ؤؾٗاعهم بضال

ً
ًجضوا خال

 اإلاىأٖ ألازال٢ُت.

ً الظًً ًبُٗىن  واٖخبر ٢ّغاء آزغون ؤن اإلاؼوٍع

م ال٨خب اإلاؿخيسدت لِؿىا بال   ٚع
ً
لهىنا

 ٦بحر 
ً
 خاظخىا بليهم، وهم ًسخلٟىن ازخالٞا

ً
ا

ٗىن ال٨خب ٖلى ؤلا  هترهذ، ًٖ الظًً ًٞغ

ٞالصدو الظي ًّىٞغ هظه ال٨خب هى عوبً 

 ٖلى 
ً
 ماصًا

ً
هىص خ٣ُ٣ي، ل٨ىهه ال ًيخٓغ عبدا

٨ٖـ الظًً ًبُٗىن ال٨خب اإلاؿخيسدت. 

هم ٖلي مىال، ” عوبً هىص“ولّٗل ؤبغػ هاالء الـ 

عي ًيكغ ال٨خب باؾٍم مؿخٗاع وم٣غنً ؾى 

تي  هى )ؤبى ٖبضو البٛل( باإلياٞت بلى ال٨ٍى

الظي هجض قٗاعه  ketabهىاٝ ناخب مضوهت 

 ٖلى ٦شحر مً ال٨خب اإلاىظىصة ٖلى الاهترهذ.

ًب٣ى الؿاا٫ ما بطا ٧اهذ صوع اليكغ ٢اصعة 

ٖلى الاؾخمغاع في ْل هظه الٓغوٝ، و٢ض 

 
ّ

دت لهظا، ٣ٞض ؤ٦ ض خهلىا ٖلى بظابت مٍغ

ىسي لىا ؤن صوع  ناخب صاع ٦ىٗان ؾُٗض البٚر

م وظىص  اليكغ ٢اصعة ٖلى الاؾخمغاع ٚع

 ٢اعت ًًٟل اليسخ 
ً
التزوٍغ، ٞهىا٥ صاثما

م  الىع٢ُت، وصوع اليكغ ٢اصعة ٖلى الغبذ ٚع

ىسي:  ً هظه الخملت ٢ا٫ البٚر التزوٍغ. ٖو

بالُب٘ هظه ؾغ٢ت، ووؿخُُ٘ اللجىء لل٣ًاء 

ً )ه٣ا٢حن( ألزظ خ٣ىا، ل٨ً بٌٗ الىا قٍغ

م ٧ل   ٚع
ً
، ل٨نهم ًغبدىن ماصًا

ً
دبا٦ىن ٦شحرا ٍو

 هظه الٓغوٝ، ٞال ؤخض ًيكغ لىظه هللا!.

ا٢ُت  ٧اجبت ٖغ

 ؤزال٢ُت؟ 
ً
هؼحهت بما ٨ًٟي لخُٗي ؤخ٩اما

هظا الؿاا٫ جىظض ٖىض ال٩اجب  ًٖؤلاظابت 

الٗغبي الظي ال ٌِٗل مً ٦خابه مشل باقي 

اب هظه 
ّ
ال٨خاب في الٗالم. اؾخٛل بٌٗ ال٨خ

الخملت إلاكاع٦ت وظهت هٓغهم في هظا الكإن، 

م جإًُضهم لخ٤ صوع اليكغ، َالبىا ؤن  ٞٚغ

اب 
ّ
 بد٣ى٢هم ٨٦خ

ً
ؤن و تهخم هظه الضوع ؤًًا

غ الجغؾل لهم صوع اليكغ  ت خى٫ خ٣اٍع الؿىٍى

بهم، وهظا ما ال جٟٗله! بط بن خ٤ مبُٗاث ٦خ

ال٩اجب ًا٧ل بحجت ضخالت ال٣غاءة في الٗالم 

 الٗغبي وهظا ٚحر م٣بى٫.

غاٝ  في ْل هظه الهجىم اإلاخباص٫ بحن ألَا

اب
ّ
 الشالزت، ؾإلىا ٦خ

ً
٦خب ًٖ ي ً وباجعٍوهاقغ  ا

عؤحهم في التزوٍغ، وما بن ٧ان مً خ٤ اإلاىاًَ 

خ٣ى١ صوع اليكغ الغؾمُت الٗغبي ججاهل 

خماص ٖلى ال٨خب اإلا٣غنىت، ٢ا٫ ال٩اجب  والٖا

الٗغاقي خؿً بالؾم: بهه بالخإ٦ُض يض 

التزوٍغ، ألن مً خ٤ ال٩اجب الٗغبي ؤن ٌِٗل 

 في 
ً
با ْل اهدكاع مً ٦خبه، وهظا مؿخدُل ج٣ٍغ

 اٖخبرها 
ً
ه ؤًًا

ّ
ال٨خب اإلاؼوعة واإلا٣غنىت، بال به

لخ٤ ٞيها، ٢ًُت قاث٨ت، وال ًم٨ً خؿم ا

ٞلبٌٗ الضو٫ الٗغبُت ْغوٝ زانت جمىٗها 

مً قغاء ال٨خاب ألانلي، وط٦غ مضًىت اإلاىنل 

 ً
ّ

٦مشا٫ في ٞترة خهاع صاٖل لها، ٣ٞض جم٨

خه ال٣ههُت  ال٣غاء هىا٥ مً ٢غاءة مجمٖى

، والًٟل ٌٗىص لليسخ ”مٗغى الجشض“

اإلا٣غنىت، والصخيء طاجه ًىُب٤ ٖلى ؾىعٍا التي 

اليكغ الٗغبُت ال٨بري مشل ال جهلها ٦خب صوع 

ميكىعاث الجمل واإلاخىؾِ بؿبب الىي٘ 

 ؤال 
ً
 ٢اؾُا

ً
الا٢خهاصي ٞيها. وؾ٨ُىن ؤمغا

ًخم٨ً ؾ٩ان هظه ألاما٦ً مً ال٣غاءة لظا 

 ًم٨ً ٌٚ الىٓغ ًٖ ال٨خب اإلا٣غنىت ٞيها.

ولم ٨ًً عؤي ؤبى َال٫ باج٘ ال٨خب اإلاؿخٗملت 

، ٞظ٦غ بن 
ً
الكهحر في مضًىت صمك٤ مسخلٟا

ليسخ ألانلُت ٧اهذ ججض مً ٣ًخىيها وإن ٧ان ا

 
ً
، ٞال٣اعت اإلاخمغؽ لِـ ٚبُا

ً
ؾٗغها مغجٟٗا

ًٟل  ٗٝغ ظىصة الُباٖت والخٛل٠ُ ٍو َو

وسدت ظُضة ٖلى وسدت تهترت بٗض ال٣غاءة 

جخٗب الٗحن، بال ؤهه في   pdfألاولى، ؤو وسدت 

جبر ال٣اعت ٖلى الا٦خٟاء  ًُ ٍٝ ٦هظه،  ْغو

ت باليسخ اإلاؼوعة ؤو الا ل٨تروهُت ألن ألاولٍى

ج٨ىن لخضبغ اإلاِٗكت وجإحي ال٨خب في مغجبت 

الخ٣ت. وؤياٝ ؤهه ال ًجب مداعبت هظه اليسخ 

اب والىاقغ بهظه 
ّ
 ًٍال٣ؿىة، ألن ٖلى ال٨خ
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 ... الزحيل األخيز  حٌّب هيٌه

م الىخاط الظي جغ٦ه ألاصًب الغاخل بال ؤهه  ٚع

، ولٗل ٢اعت 
ً
لم ٨ًً ًغي في ال٨خابت امخُاػا

ؤٖما٫ ألاصًب الغاخل ًجض ؤجها جغظمت 

اٌل ؤصخابها ممً  ا٢ُٗت إلاٗاهاة ٖاقها ٖو و

لت، ٣ُٞى٫  هم زال٫ ؾجي خُاجه الٍُى ٖٞغ

 مً »ال٩اجب: 
ً
مهىت ال٩اجب لِؿذ ؾىاعا

٤ بلى  الخٗاؾت طهب، بل هي ؤ٢هغ ٍَغ

ال٩املت. ال جٟهمىوي زُإ، الخُاة ؤُٖخجي، 

اب الٗغب 
ّ
وبسداء، ٣ًا٫ بهجي ؤوؾ٘ ال٨خ

، م٘ هجُب مدٟىّ بٗض هىبل ، وم٘ 
ً
اهدكاعا

ؼلُاجه التي ؤُٖخه ؤن ٨ًىن ٖمغ  هؼاع ٢باوي ٚو

ً. ًُالبىهجي، في  بً ؤبي عبُٗت ال٣غن الٗكٍغ

الى٢ذ الخايغ، بمداوالحي ألاصبُت ألاولى، 

ٟ٘ الباخشحن والى٣اص والضاعؾحن، ل٨نها، التي جى

٠ اؾ٣ُذ مهابُذ  باليؿبت بلي، وع٢ت زٍغ

 «.ػع١

اًت  وفي آزغ بنضاعث ألاصًب الغاخل وهي عو

بضا و٧إهه ٨ًخب « ٖاهغة وهه٠ مجىىن »

اًت  بؿ٨حن خاصة ولِـ بال٣لم، ٩ٞاهذ الغو

م ٢هغها، ٦حجغ عماه الغاخل في اإلاُاه  ٚع

 ٖل
ً
ا٢٘، الغا٦ضة، وبضا ُٞه ؾازُا ى الى

بهىا في الؼمً الغصيء، والبكغ »٣ٞا٫ ٞيها

سهم  ؤعصًاء لؿبب بؿُِ، ٦ىجهم هخاط جاٍع

الاظخماعي، ومً الىاٞل، اإلا٨غوه، ؤن وٗٓهم، 

ٔ، وما هىٟ٪ هنها٫  ٣ٞض بكمىا مً الٖى

ٖلُبهم باإلاىأٖ، وؾئمىا مً صٖىتهم بلى 

الخدلي بالهبر، ختى ناعوا ًلٗىىن ؤًىب، 

 «.الهابغ ألا٦بر

في آب مً ٖام خب ألاصًب الغاخل ونِخه ٦

 .2018ة الضهُا في آب ٖام ٚاصع الخُاو ، 2008

 

ا مُىه، 
ّ
عخل ألاصًب الؿىعي ال٨بحر خى

 ل٩ل الكاجٗاث التي ٧اهذ 
ً
ووي٘ خضا

الم  جىدكغ بحن ٞترة وؤزغي ٖبر وؾاثل ؤلٖا

اجه،  وقب٩اث الخىانل الاظخماعي خى٫ ٞو

٫ ٖلى ٢ُض لُدبحن في ٧ل مغة ؤن مُىه ما ػا

 الخُاة.  

لت  اهداػ مُىه زال٫ ؾىىاث خُاجه الٍُى

بلى ال٣ٟغاء، و٧ان زحر مً ظؿض مٗاهاتهم 

ّبر ًٖ ٢ًاًاهم مً زال٫ هخاظه  ٖو

غ، ولٗل هجاخه وجمحزه في طل٪ ٌٗىص  الٍٛؼ

بلى ٦ىهه ؤخض ؤولئ٪ ال٣ٟغاء،  ٞالُٟل 

الظي ولض في بخضي ٢غي لىاء ؤؾ٨ىضعون 

اَا الاخخال٫ الظي اٚخهبخه جغ٦ُا بخى 

الٟغوسخي اهخ٣ل م٘ ٖاثلخه بلى مضًىت 

اف في خىاعحها بلى ؤن اقخض  الالط٢ُت ٖو

ٖىصه ٞتر٥ الٗمل في الخال٢ت، والخمالت 

 مسغ ٖباب 
ً
في اإلاُىاء لحر٦ب البدغ  بداعا

خه ألامىاط  البدغ ب٣لمه، وجغظم مهاٖع

 بيخاط ؤصبي ٢ل هٓحره. 

 مهضع »٣ًى٫ مُىه: 
ً
بن البدغ ٧ان صاثما

لهامي، ختى بن مٗٓم ؤٖمالي مبللت بمُاه ب

مىظه الهازب، وؤؾإ٫: هل ٢هضث 

طل٪ مخّٗمضا؟ في الجىاب ؤ٢ى٫:في البضء 

، لخمي ؾم٪ البدغ، صمي 
ً
لم ؤ٢هض قِئا

مائه اإلاالح، نغاعي م٘ ال٣غوف ٧ان 

٣كذ 
ُ
نغإ خُاة،ؤما الٗىان٠ ٣ٞض ه

 ٖلى ظلضي، بطا هاصوا: ًا بدغ ؤظبذ 
ً
وقما

ب ؤن ؤها! البدغ ؤها ُه ؤٚع ، ُٞه ُولضث، ٞو

ىن مٗجى ؤن ٨ًىن اإلاغء  ؤمىث.. حٗٞغ

؟
ً
 .«بّداعا

 :(2008آب  17) ونُت خىا مُىههو 

اها خىا بً ؾلُم خىا مُىه ؤها ، والضحي مٍغ

الٗام  الالط٢ُت مُساثُل ػ٦ىع، مً مىالُض

، ؤ٦خب ونُتي وؤها ب٩امل ٢ىاي 1924

 ختى نغث 
ً
ال ال٣ٗلُت، و٢ض ّٖمغث ٍَى

ؤزصخى ؤال ؤمىث، بٗض ؤن قبٗذ مً الضهُا، 

 «.ل٩ل ؤظل ٦خاب»م٘ ٣ًُجي ؤهه 

 في خُاحي، ٞمىظ 
ً
 ظضا

ً
ل٣ض ٦ىذ ؾُٗضا

وؤها مىظوٌع للك٣اء،  ؤبهغث ُٖىاي الىىع،

وفي ٢لب الك٣اء خاعبذ الك٣اء، واهخهغث 

ٖلُه، وهظه وٗمت هللا، وم٩اٞإة الؿماء، 

ً  .وإوي إلاً الكا٦ٍغ

ٖىضما ؤلٟٔ الىٟـ ألازحر، آمل، وؤقضص 

ظإ زبر مىحي في ؤًت  ًُ ٖلى هظه ال٩لمت، ؤال 

ت ؤو  وؾُلٍت بٖالمُت، م٣غوءة ؤو مؿمٖى

 في خُ
ً
ب مغثُت، ٣ٞض ٦ىذ بؿُُا احي، وؤٚع

 في مماحي، ولِـ لي ؤهٌل، ألن 
ً
ؤن ؤ٦ىن بؿُُا

ىا مً ؤها في خُاحي،  ، لم ٌٗٞغ
ً
ؤهلي، ظمُٗا

وهظا ؤًٞل، لظل٪ لِـ مً ؤلاههاٝ في 

ىهجي،  شخيء، ؤن ًخدؿغوا ٖلي ٖىضما ٌٗٞغ

٧ل ما ٞٗلخه في  .بٗض مٛاصعة هظه الٟاهُت

جي  ، وهى ؤصاء واظبي ججاه َو
ٌ

خُاحي مٗغوٝ

ؾذ ٧ل ٧لماحي ألظل هضٝ وقٗبي، و٢ض ٦غ 

واخض: ههغة ال٣ٟغاء والباؾاء واإلاٗظبحن في 

ألاعى، وبٗض ؤن هايلذ بجؿضي في ؾبُل 

هظا الهضٝ، وبضؤث ال٨خابت في ألاعبٗحن مً 

ٖمغي، قّغٖذ ٢لمي ألظل الهضٝ طاجه، وإلاا 

ال ٖخٌب وال ٖخاٌب، ولؿذ طا٦غهما، هىا، .ؤػ٫ 

بال للًغوعة، ٣ٞض اٖخمضث ٖمغي ٧له، ال 

ٖلى الخٔ، بل ٖلى الؿاٖض، ُٞضي وخضها، 

٣ذ، وإوي ألق٨غ هظه الُض، 
ّ

وبمٟغصها، نٟ

 .ٟٞي الك٨غ جضوم الِىٗم

ٖلى الخٔ، بل ٖلى الؿاٖض، ُٞضي 

٣ذ، وإوي ألق٨غ 
ّ

وخضها، وبمٟغصها، نٟ

 .هظه الُض، ٟٞي الك٨غ جضوم الِىٗم

ا١،  ؤٖخظع للجمُ٘، ؤ٢غباء، ؤنض٢اء، ٞع

غّ 
ُ
اء، بطا َلبذ منهم ؤن ًضٖىا وٗصخي، ٢

 مً بُتي بلى ٖغبت اإلاىث، ٖلى 
ً
مدمىال

ؤ٦خاٝ ؤعبٗت ؤشداٍم مإظىعًٍ مً صاثغة 

صًٞ اإلاىحى، وبٗض بهالت التراب ٖلي، في ؤي 

٢بر ُمخاح، ًىٌٟ الجمُ٘ ؤًضحهم، 

ٗىصون بلى بُىتهم، ٣ٞض اهخهى الخٟل،  َو

ٌؽ ال خؼٌن، ال ب٩اٌء، ال لبا .وؤٚل٣ذ الضاثغة

اث، بإي ق٩ٍل، ومً ؤي  ؤؾىص، ال للخٍٗؼ

، في البِذ ؤو زاعظه، زّم، وهظا هى  هٕى

ألاهم، وؤقضص: ال خٟلت جإبحن، ٞالظي 

ؾ٣ُا٫ بٗض مىحي، ؾمٗخه في خُاحي، 

وهظه الخإبحن، و٦ما ظغث الٗاصاث، 

غة، مؿِئت بلي، اؾخُٛض ب٨م 
ّ

مى٨غة، مىٟ

دىا ٖٓامي منها ، ؤن جٍغ
ً
 .ظمُٗا

والالط٢ُت،  صمك٤ في٧لُّ ما ؤمل٪، 

ًخهٝغ به مً ًّضٖىن ؤجهم ؤهلي، ولهم 

ت في جىػَ٘ بًٗه، ٖلى ال٣ٟغاء،  الخٍغ

ألاخباء الظًً ٦ىذ منهم، و٧اهىا مجي، و٦ىا 

لى، ألازمً، ألا٦غم  ٖلى وؿب هى ألٚا

م صمُان  .ٖىضي ؼة مٍغ ػوظتي الٍٗؼ

ىن لغاخت ؾمٗان
ّ
، ونُتي ٖىض مً ًهل

هٟسخي، لها الخ٤، لى ٧اهذ لضحها بم٩اهُت 

صعي هظا الخ٤، ؤن جخهٝغ ب٩ّل بعسي، ؤما 

بُتي في الالط٢ُت، و٧ل ما ُٞه، ٞهى لها 

ومُّىب باؾمها، ٞال ًبإ بال بٗض ٖىصتها 

بلى الٗضم الظي زغظذ هي، وزغظذ ؤها، 

 .مىه، زم ٖضها بلُه

 

 الضيف عالء 

http://www.discover-syria.com/bank/16
http://www.discover-syria.com/bank/16
http://www.discover-syria.com/bank/6090
http://www.discover-syria.com/bank/6090
http://www.discover-syria.com/bank/1428
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  هي أًب ألقَل لكن  االكتئبة السَري
  قصي   أسعذ 

طاث مغة ٢غؤث خ٨مت ٢هحرة في ٦خاب ال 

ؤط٦غ اؾمه ج٣ى٫، ٖىضما ٌؿإ٫ اإلاغء 

هٟؿه "هل ؤها ؾُٗض" ٚالًبا ما ٨ًىن لِـ 

٦ظل٪ ألن الؿٗضاء لِـ لضحهم الى٢ذ 

 لُغح هظا الؿاا٫.

والخ٣ُ٣ت ؤهه في و٢خىا الخالي، ٢ض ٨ًىن 

الك٪ ُٞما بن ٦ىا ؾٗضاء ؤم ال خالت مً 

اهُت، وعبما الؿاا٫ الؿاثض بحن  الٞغ

الؿىعٍحن هظه ألاًام والظي ًضوع خىله 

 الك٪.. هل هدً م٨خئبىن ؤم ال؟

وعٚم ؤن ٖضًصا ٦بحًرا منهم جسلىا ًٖ هظه 

ت في الخىحن بلى البلض  الضعاما اإلاَٟغ

بت  والبٌٗ آلازغ منهم ٌسدغ صاثًما مً ٚع

غون بإن  ً، ٍو ً بالٗىصة للَى آلازٍغ

،  مإواهم هىا٥ في بالص اللجىء
ً

ؤًٞل خاال

بال ؤن ظلهم ٌِٗل صعامُخه في الالوعي 

٨ٟغ ٧ل ًىم إلااطا ؤها مىظىص  ؟هىا  ٍو

ا  ًُ وؤٖخ٣ض ؤن ؤزُغ ما ًالػم الؿىعٍحن خال

بت في الخمحز التي تهُمً ٖلى  ٣ٖضة الٚغ

بت في بخضار "قى٥"  ٣ٖىلهم، الٚغ

بت ل٣ٗض  م٨ً بعظإ هظه الٚغ نضمت، ٍو

ً ط٧ي ل٨ ،ه٣و، بمٗجى ؤها الجئ ل٨ً ٢ىي 

 ل٨ً زاع١ بلخ..

و٢ض ًغي البٌٗ هظا ظًُضا للىهلت ألاولى، 

بإن ًخى١ الؿىعٍىن بلى الخمحز وبالخالي هغي 

مىهىبحن ؾىعٍحن خى٫ الٗالم، وؤها لؿذ 

يضهم بُبُٗت الخا٫، ول٨ً مٗٓم 

هاالء ال ٌِٗكىن خُاة َبُُٗت، 

ومٗٓمهم مهابىن بداالث ا٦خئاب 

ٟخ٣ضون لصخيء مهم ظًضا و  هى مؼمىت، ٍو

 "الغيا".

ً طاتهم ال  الخ٣ُ٣ت بإن هاالء اإلاخمحًز

ٌكٗغون بالغيا خ٣ُ٣ت وؾٗاصاتهم خالت 

ا ٖىضما ًُ ج  جسٟذ ما٢خت جىُٟئ جضٍع

 ال -اإلاخمحزون ؤي- وهم الخه٤ُٟ، ؤنىاث

 ممً باإلائت 99 مً الىاخض ًخجاوػون 

 بٗض، َمىخاتهم ًد٣٣ىا لم بإجهم ٌكٗغون

ا جخجاوػ  الُمىخاث هظه ًٗ  ٢ضعاتهم َب

غوٝ  خُاتهم. ْو

 حر٦ب لجهض ًدخاط الىجاخاث، جد٤ُ٣

 ٚحر ؤٚلبىا ؤهىا ًبضو ول٨ً ٖالُت، و٢ضعاث

 .ٖلُه هدً بما م٣خىٗحن

 خاالث اعجٟإ الخا٫، بُبُٗت ًبرع ما وهظا

 في ؾىعٍاث ؾُضاث بها جخ٣ضم التي الُال١

 ًٖ آلان بٗض اثعايُ ٚحر ٞهً با،و ؤوع 

مىخاتهً ؤػواظهً،  ًبدثن وبتن اعجٟٗذ َو

 ؤها يضهً، لؿذ وؤها جمحزا ؤ٦ثر شخيء ًٖ

 ؤٚلب جبضو إلااطا ؤقغح ؤن ؤخاو٫  ٣ِٞ

 ٦ئِباث. الؿُضاث هاالء

ا والضي ب٣اء ؤن ؤًْ
ً

ٟ  ؾىت زالزحن إلاضة مْى

 الغيا، مً ٦شحر ُٞه مٗغوٝ، ؾ٣ٟه بمغجب

لُه  و٢ض بهضوء خُاجه ٌِٗل ؤن ٌؿخُُ٘ ٖو

 هىا وؤها خ٨ىمي، إلاى٠ْ مىاؾًبا هظا ٨ًىن 

 َمىح لضًه مً ٖلى هظا خضًثي في ؤزجي ال

 ؤن ؤخاو٫  ول٨ً ؤٖٓم اقِئً  ًد٤٣ بإن

ً هاالء ؤعخم  هاالء شخيء ٧ل ٖلى الشاثٍغ

 ال٨جز ًٖ بالبدض ؤهٟؿهم ًنه٨ىن  الظًً

 اإلا٣ٟىص.

 بإن ْنهم هاالء، بإ٩ٞاع الخ٣ُ٣ُت اإلاًٗلت

م خٟالث ولُضة الؿٗاصة  الخهى٫  ؤو الخ٨ٍغ

 ال٩اجب ؤعاص ما وهظا اإلا٣ٟىص، ال٨جز ٖلى

لي لى باولى البراٍػ ا في جىيُده ٦ٍى  ًخهعو

 الظي الخ٣ُ٣ي ال٨جز بإن "الدُمُاجي"

اًت بُل الغاعي ٖلُه خهل  خالت ٧ان الغو

خّب 
ُ
 ؤ

َّ
ال٢اجه الٗاَُٟت " ٧ان ًم٨ً ؤال ٖو

؟ لى لم 
َ

 آلان
ُ
الٟخاة التي ؾإلخجي: ٦ِم الؿاٖت

٣ي بلى الؿِىما ٦ً في ٍَغ
َ
 ."ؤ

ومهاعجه في ٦خابت ال٣هاثض"ال َصْوَع لي في  

 .ال٣هُضة ٚحُر امخشالي إل٣ًاٖها"

٧ل شخيء في خُاة مدمىص صعوَل ٌٗىص 

م٨ً ال٣ى٫ بٗض ؤن ٢خل ؤ٦ثر  للهضٞت، ٍو

مً ملُىن ؾىعي، ال ًم٨ً الىٓغ بلى خُاجىا 

وهجاجىا مً هظا اإلاىث ال٨بحر بال مدٌ 

نضٞت وهجاجىا مً ٚغ١ البلم ؤزىاء الغخلت 

ا ب٢امخىا  ًً ُت مدٌ نضٞت وؤً ٚحر الكٖغ

ت في ؤوعوبا ؤو مهغ ؤو جغ٦ُا ٧ان مدٌ نضٞ

لم ٨ًً طل٪ بخسُُِ ؤو بعاصة مىا، بطن 

هدً وِٗل ٦ما ٖاف صعوَل بالهضٞت 

غى 
ُ
البدخت، لم هستر املجخمٗاث التي ٞ

، ولم وؿ٨ً باإلاىاػ٫ ؤن هىضمج مٗهاٖلُىا 

ضها، هدً وِٗل خُاجىا في خالت  التي هٍغ

ما٢خت وهسُِ لُىم الٛض وآلزغ ألاؾبٕى 

٦دض ؤ٢صخى ولهظا ٞةهىا ٚاع٢ىن بالبدض 

ل٨جز اإلا٣ٟىص هظا ال٨جز الظي ا٦دك٠ ًٖ ا

اًت الدُمُاجي ؤهه شخيء واهم  الغاعي في عو

ا آزغ.  بِىما ال٨جز الخ٣ُ٣ي ٧ان قِئً

م٨ً ؤن هىٓغ بلى خُاجىا آلان ٖلى ؤجها   ٍو

ت مً الهضٝ وهى ؾبب  ٖباعة ًٖ مجمٖى

٧اٝ لِؿإ٫ ٧ل مىا هٟؿه في ٧ل ًىم هل ؤها 

 م٨خئب؟

 ا٦دكاٝ في واللظة والخسُُِ الؿعي

 له ؤياٞذ التي هي الخالت هظه ٢ضعاجه

 ٖبر الؿٗاصة لكٗىع  وؤونلخه الخ٨مت

لت عخلخه   الهضمت "الكى٥" ٨ًً ولم  الٍُى

 ؤحجاع ٖلى الغاعي بدهى٫  ًخمشل والظي

 .له باليؿبت الخ٣ُ٣ي ال٨جز هى الظهب

 هضع٥ الُٗٓمت ألاقُاء بإن اإلاا٦ض ومً

 وما ٖليها، بالخهى٫  ظهضها بم٣ضاع ٖٓمتها

 خُاجىا وِٗل ؤن عبما ؤو بالهضٞت ًإجِىا

 مً هى اظتهاص ؤو جسُُِ صون  بالهضٞت

الت ألاولى، بالضعظت ال٩أبت ُٞىا ًبٗض  وؤلٖا

 لالظئحن بُتو ألاوع  الضو٫  حُٗيها التي اإلاالُت

 .الخالت لهظه ظُض مشا٫ هي

 حٗغى اإلاىيٕى هظا في اهدباهي لٟذ وما

 ل٨ٟغة ٢هاثضه بخضي في صعوَل مدمىص

 التهمِل خالت خى٫  ألاهمُت بالٛت ٞلؿُٟت

 الؿىعٍحن هدً ووِٗكها ٖاقها التي

 ول٨ً صعوَل ٖاقها ٦ما الخا٫ بُبُٗت

 ٢هُضجه ٦خب ٖىضما ٢ؿاوة، ؤقض بك٩ل

ب   ٢هُضجه ُٞبضؤ الجرص اٖل
ً
 ؤها "مً مدؿاثال

 ًىضح هىا و٧إهه ل٨م" ؤ٢ى٫  ما ل٨م ؤ٢ى٫  ال

 ؤن بٗض ٌِٗكها التي الاؾدؿالم خالت لىا

 ٧ل وؤعظ٘ قاوهه بصاعة في الؿُُغة ٣ٞض

 ..للهضٞت خُاجه مغاخل

  اإلاىث مً ٦ىجاجه 
ُ

: "هجىث
ً
  مهاصٞت

ُ
ذ

ْ
ى

ُ
٦ 

نَٛغ 
َ
ٝ مً ؤ  ..ٖؿ٨غّي" َهضَ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؤو 
ً
 ".امغؤةج٨ىن الٗاهغة عظال

 "."بضون قّ٪ -

آصم، غب هسب طل٪، بصّخخ٪." ٢ا٫ ؾإق"-

ضة ٢ٕغ ٧إؾه ب٩إؽ خو  ُّ اػم، زم ؤزظ عقٟت ظ

ها لِؿذ مٛكىقت و٢ا٫: "
ّ
ؤجغي؟ ًبضو ؤج

، ٞماػلىا هخدّضر ٦صدهحن مدترمحن.. 
ً
ظّضا

 م٘ خبُبخ٪؟".
َ

، ما الظي خضر
ً
 ؤزبروي بطا

ها مجّغص ٖا"-
ّ
هغة، لِؿذ خبِبتي، ٢لذ ل٪ بج

ض الخدّضر ًٖ ألامغ  ".وال ؤٍع

، و -
ً
 خؿىا

ً
؟ هل هى ٠ُ٦ حكٗغ آلان"خؿىا

م آصم  .نضإ ما بٗض زمالت الخب؟"
ّ

ته٨

.
ً
 مجّضصا

ي ٚبي و بسحر. الخُٛحر -
ّ
" ؤقٗغ ٦ما الٗاصة، ؤو

 ٞخاة 
ُ

الىخُض اإلالخىّ هى ؤهجي اؾدبضلذ

 ."ؤخالمي ب ؤهجُلُىا ظىلي

 "ماطا ج٣هض؟".-

ي جؼوعوي في الخلم مىظ ٦ىذ الٟخاة الت"-

 
ً
 ".َٟال

اط  " آه.. جل٪ الٟخاة التي لم جخى٠٢ ًٖ- بٖػ

، و ٦م  20مازغحي بالخضًض ٖنها مىظ 
ً
ٖاما

هي ع٣ُ٢ت و مدّببت، و ٠ُ٦ زال٫ لخٓاث 

الخلم ال٣هحرة حٛمغ٥ بةخؿاؽ حعجؼ ًٖ 

 له في و  ون٠ خالوجه،
ً
 مشُال

ً
لم جسخبر ؤبضا

 ما بها الٟخاة؟".
ً
ا٢٘.. خؿىا  خُاة الى

 باجذ جٓهغ في الخلم بهىعة "-
ً
مازّغا

ل! لِؿذ مىه٩ُا ؤهجُلُىا ظىلي. جهّىع ًا عظ

بُلىحصخي ؤو مُال ٦ىهِـ بل اللُٗىت ؤهجلُىا. 

 ما ًٟترى به ؤن ٨ًىن 
ّ

العجُب في ألامغ ؤن

 بىظىصها، ما ػا٫ هى هٟـ ال
ً
خلم ٧ابىؾا

 ".الغاج٘ بةخؿاؾه الظي ال ًىن٠

. و -
ً
ا

ّ
هللا "آؾ٠ ًا عظل.. آؾ٠ ألظل٪ خ٣

 ؤن جؼوعوي الؿُضة محر٧ل في الخلم، 
ُ

ِذ
ّ
لخمى

 ٖلى ان  ؤو ختى ؾُضها
ً
اثُل شدهُا ٖؼع

 جؼوعوي ؤهجلُىا.".

- 
ً
ؼ باهلل ٖلُ٪، لِؿذ مٛكىقت ظّضا

ّ
" ع٦

. و آلان 
ً
 الخلم ال ًؼا٫ عاجٗا

ّ
؟!! ٢لذ ل٪َ ؤن

ً
اطا

صٖ٪ مجي، ماطا لضً٪؟ ماطا ٦ىذ جٟٗل ٖضا 

ضة في الٟىص٧ا  ًٖ مغا٦مت زبرج٪ الٍٟغ

اإلاٛكىقت؟". ٢ا٫ خاػم بِىما ٧ان ًىهي 

 ظ
ً
 ضًضة.٧إؾه و ًهّب ٧إؾا

 في ألامىع "-
ً
 ال شخيء ٖضا طل٪. ٖال٤ٌ ٦ما صاثما

 ".الٗال٣ت و ال٣ًاًا ٚحر اإلاىتهُت

" ها ٢ض بضؤ هٟـ الهغاء اإلاٗخاص. آلان ًم٨ىىا -

 
ً
." ٢ا٫ خاػم ياعبا

ً
 جماما

َ
الخإ٦ض ؤه٪ زملذ

 ًٖ اإلالل 
ً
 ب٠٨ م٘ هؼة عؤؽ ٦ىاًت

ً
ا

ّ
ٟ٦

 ال٣اصم.

-" 
ُ

.. ًا ٖاق٤ الٗاهغاث. ل٣ض ؾمٗذ
َ

 ؤهذ

 هغاء٥ مٗٓم خُاحي اللُٗىت، ٞال و 
ُ

جدّملذ

 ؤن ؤ٢ى٫ قِئاجبضؤ بالخظّمغ 
ُ

ما خاولذ
ّ
عّص  ."٧ل

 آصم بٗهبٍُت واضخت.

-" 
ً
ي آطان خؿىا

ّ
 ؤّحها الضعامي الٟاقل، ٦ل

 ".ناُٚت. ؤعظى٥ ؤوٗم ٖلّي بترهاج٪

ه -
ّ
، ؤال ٣ًا٫ ؤه

ً
 بهظا ألامغ ؤبضا

ّ
" ال حؿخس٠

بن ٧ان للغوح ؤٖما٫ ٚحر مىجؼة  ٖىض اإلاىث،

بلى ؤقُاء ٖال٣ت في خُاتها، ٞؿدب٣ى هاثمت و 

 
ً
 ".ألابض و لً ججض الؿالم ؤبضا

 الغّب "و -
ّ

 في م٩ان ما ؤن
ً
هى ٖباعة  ٣ٍا٫ ؤًًا

ت ، و ًٖ ب٣غة ٍّ  ال٨ٟغ هى ؤن حٗخ٣ض ب٨غو
ّ

ؤن

ألاعى. هل ًٟترى بهغاٍء ٦هظا ؤن ٌٗجي 

؟".
ً
 قِئا

صٖ٪ مً مؿإلت اإلاىث هظه، في الخُاة ؤال "-

ما٫ ٚحر اإلا٨خملت،  ٧ل هظه ألٖا
ّ

 حكٗغ ؤن

مٗاع٦ىا التي زؿغهاها و  ال٣ًاًا الٗال٣ت،و 

صون ؤن جدؿجى لىا ٞغنت زىيها، و مٗاع٥ 

 ًىاها و ي زؤزغ 
ً
هي لِؿذ مٗاع٦ىا ؤؾاؾا

منها مكّىهي خغب بإَغاٝ ها٢هت  ٞسغظىا

٢لىب مً الؿخاهلـ ال٣ابل للهضؤ... ؤال و 

 في 
ً
 ز٣ُال

ً
حكُٗغ ب٩ل طل٪ ٣ًب٘ ٖم٣ُا

 
ً
ُا  هٖى

ً
 إلاغ٦ؼ ُٖالخ٪ وػها

ً
ؤخكاث٪؟ مُُٗا

 
ً
 ظّضا

ً
با هاء ٢ٍغ  في وي٘ ال٣ٞغ

ً
ًجٗل٪ ٖال٣ا

 مً ألاعى الؼل٣ت".

، بل لم ؤٞهم "آؾ٠، ال ؤقٗغ -
ً
بظل٪ ؤبضا

 واخضة مّما ٢لخه. هظا الصخيء اللٗحن 
ً
٧لمت

اخاث  الظي ججٗلىا وكغبه ًظهب ب٪ بلى اهٍؼ

ًّ ان لضّي  ، ؤْ ْ٘ .. اؾم
ً
ال ؤٖٝغ ٖنها قِئا

ضة ل٪: جبّى٫  ُّ ًا عظل. جبّى٫  ههُدت ظ

 ".وؾ٨ُىن ٧ل شخيٍء ٖلى ما ًغام
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  9..وبٗض 
ً
ؤقهغ، الخ٣ى خاػم و آصم مجّضصا

 ج٨ىن 
ّ

 لكغب الٟىص٧ا، آملحن ؤال
ً
مٛكىقت

 هظه اإلاّغة، وصاع بُنهما الخىاع الخالي:
ً
 ظّضا

-" ..
ً
 بد٤ّ  9بطا

َ
ؤقهغ ًا عظل؟ ؤًً ٦ىذ

؟" ٢ا٫ آصم.
ً
 خامال

َ
 الجخُم؟ هْل ٦ىذ

 و  بل ؤؾىؤ مً طل٪،"-
ُ

 في الخبا٦ىذ
ً
 ."٢ٗا

 ؤظاب خاػم.

اط، خ٪ آصم بهىٍث ٖا٫ٍ ال ًسلى مً ؤلا ض ٖػ

 ؤّحها الخمؿاح
َ

ٌ٘  و ٢ا٫ هاػثا: "ؤوووه.. ؤهذ ا٢ و

 في اللُاٞت؟ 
ً
ـَ هظا مٛغ٢ا في الخّب؟! ؤلِ

 ٖلُه هظه 
َ

ؾ٨ُىن لضًىا ال٨شحر لىطخ٪

 اللُلت."

 هظا ما خضر"."-

٠ُ٦ خضر طل٪؟ هل اعجُم هحز٥ٌ ما "و -

بغؤؾ٪ اللٗحن؟ ألامغ الظي ظٗل٪ جٟٗل ما 

؟ ؤم 
ً
 ؤبضا

ً
 جٟٗله مجّضصا

ّ
 هٟؿ٪ ؤال

َ
ٖاهضث

 ج٣ٟض بغاٖخ٪ ببؿاَت؟".
َ

٪ بضؤث
ّ
 ؤه

 بالخغم ٖلى  ٢ض"-
ً
٨ًىن ما خضر جظ٦حرا

."
ً
 ٖضم ٣ٞضان البراٖت ؤبضا

 ماطا ج٣ى٫ طل٪؟"."-

 ".شخيء مهم، ٣ِٞ جبّحن ؤّجها ٖاهغةال "-

ؤقهغ لخ٨دك٠ هظا  9و اؾخٛغ١ ألامغ مى٪ "-

خ٪ في مٗالجت  الا٦دكاٝ الدُحر؟ ؾٖغ

!" سدغ آصم 
ً
 لإلعجاب ٞٗال

ٌ
اإلاُُٗاث مشحرة

 مً خاػم.

 في طل٪"-
ً
ل، و هظا  ٦ىذ مكخبها لى٢ٍذ ٍَى

ي 
ّ
ماقغ آزغ ٖلى ٣ٞضان البراٖت، بط ًبضو ؤو

ىع!! 
ّ
 ؤ٢٘ في خب الٗاهغاث. ًا له مً جُ

ُ
بضؤث

 ؤلِـ ٦ظل٪؟".

؟"."-
ً
 ؤال ًجُٗل طل٪ مى٪ ٖاهغا

 في ؤخؿً "-
ً
ي ؤبلها

ّ
ه ًجٗل مج

ّ
، ؤْى

ً
ؤبضا

ً الٗاهغة في  ألاخىا٫. ال بّض ؤن ألابله هى ٢ٍغ

 ".اللٛت و الخُاة

 ؾبت، ما هي الٗاهغة بغؤً٪؟".باإلاىا"-

.. ٧ل شخيٍء "-
ً
هي التي ال شخيء ٌٗجي لها قِئا

بت،  مُغوح للبُ٘: الظا٦غة، ألاخاؾِـ، الٚغ

ش، ال٣ىاٖاث،  اثذ، ألاوهام، الخاٍع الغو

اث، الهض١، الىٟا١، الخب. ٧ّل  ُّ البضحه

، و ٖغوى زانت 
ً
ت ظّضا طل٪ بإؾٗاع مٍٛغ

 ٖلى مضاع مىؾم الخُاة.".

 لجؿض؟"." و باجٗت ا-

، هي مجّغص باجؿت " لِؿذ ٖاهغة َبٗ-
ً
ا

 ."حؿخد٤ الك٣ٟت

" ٖلى طل٪ ٞالٗاهغة مٟهىم ٚحر ظىضعي. ٢ض -

 للكُُان-
ً
٤ آصم ب٣ىة .""ق٨غا

ّ
 .. نٟ

ً
 .ؤزحرا

 و 
ً
 مُٟضا

ً
 للخُاة ٦ما بضؤها وؿم٘ قِئا

ً
مّٛحرا

 
ً
غا ها، وهل هىا٥ ما هى ؤ٦ثر ٞاثضة وجدٍغ وٗٞغ

. .مً البى٫؟
ً
 ؤ٦مل هاػثا

اؾم٘ ؤّحها الىتن، ال ؤ٢هض الخبّى٫ باإلاٗجى "-

الخغفي. ؤها ؤؾخٗحر ما ًٟٗله الظثب الظ٦غ، 

 مجاله الخُىي اإلا٣ّضؽ. 
ً
ًدبّى٫ مدّضصا

ت عاثدت ا لبى٫ جٟغى ٖلى الجمُ٘ مٗٞغ

ؤي ازترا١ لها ٌٗجي واخترام هظه الخضوص، و 

 مٗغ٦ت 
ً
ُا خُاة ؤو مىث. اعؾم خضوص٥ خٞغ

ٗلها واضخت ل٩ل شخيء ًخدّغ٥ اظبىيىح و 

 طل٪ بالك٩ل الصخُذ، 
َ

خىل٪. بطا ٞٗلذ

 للخضًض ًٖ 
ً
ض ل٪ ؤه٪ لً حٗىص مجّضصا

ّ
ؤئ٦

 النهاًاث الىا٢هت".الٗال٣ت و  هغاء ألاقُاء

 مؿإلت البى٫ هظه. -
ً
" ؤجضعي؟ ؤعجبخجي جماما

. ل٨ً هل لي 
ً
 ٞٗال

ٌ
٣ت ج٣ضًم٪ لها مبهغة ٍَغ

 في بؿاا٫ بغيء.. ؤًً ٧ان بىل٪ خحن و٢
َ

ٗذ

بر؟".  خب الٗاهغة ؤّحها الظثب ألٚا

٧ان في عؤسخي بالخإ٦ُض، لً ؤه٨غ طل٪. "-

٢ٕغ ٧إؾه ب٩إؽ ٢ا٫ طل٪ و  بصخخ٪"

، ل٨ّنهما  ناخبه.
ً
با  بٗضها ج٣ٍغ

ً
لم ٣ًىال قِئا

ا بًٗت ٦اوؽ ؤزغي زّم ٚاصعا.  ٢ٖغ

 ؤّي جهاًت 
ً
، لِـ لهظه الؿهغة ؤًًا

ً
خؿىا

لم عاجٗت ؤو مظهلت. ٟٞي الهباح الخالي 

 ًٖ اللُلت الؿاب٣ت. ٧ل 
ً
با  ج٣ٍغ

ً
غا قِئا

ّ
ًخظ٦

ما في ألامغ ؤن ؤو٫ ٨ٞغة زُغث ببا٫ ٧ليهما 

: خحن ٞخدا ؤُٖنهما ٖلى نضإ عهُب ٧اهذ

"."
ً
ها مٛكىقت ظّضا  ال بّض ؤجّ

 

الٟىص٧ا اإلاٛكىقت هي ٦دى٫ عصيء مّٗبإ : هامل

ض ببراٖت اإلااع٧اث اإلاٗغوٞت 
ّ
 في ٖبىاث ج٣ل

ً
ا ُّ مدل

. و 
ً
ا ُّ هي ْاهغة حّٗض بخضي الىخاثج البُٗضة ٖاإلا

 للخغب الؿىعٍت.

 ٢ام ؾىعي 

 (2فَدكب هغشَشة لحَار ثٌّبء )

 سيبد  حسَى 
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 أهبى  يب  رثي  أهبى 

ًهغر نىث في عؤؾه " اع٦ٌ ًا ؾُٗض، 

ت ٦بحرة ٧إجهما  اع٦ٌ" جدغ٦ذ ٢ضماه بؿٖغ

اهٟهلخا ًٖ ظؿضه، ًيبٌ ٢لبه بكضة 

ب بالخدغع مً ٢ٟهه  ٦ٗهٟىع ًٚغ

ه آزغ مكهض  الهضعي،  ًخجلى ؤمام هاٍْغ

مً  الٝآلمً ؾ٣ىٍ اإلاُاع خُض ػخ٠ ا

غ اإلا٣ضؽ  جخاٞل الشىاع هدى الخدٍغ

 نىاثوؤنىاث الخ٨بحر جدىاٚم م٘ ؤ

و٠٢ ٣ٞض ال٣ظاث٠ والخٟجحراث، ؤما هى 

 ال خى٫ له وال ٢ىة ٦كاهض ُٖان ٖلى 
ً
ٖاظؼا

مجاػع ال جهٟها ٧لماث وال ًهض٢ها ٣ٖل، 

ولىال الهىث الظي ؤمغه بالغ٦ٌ ل٩ان 

.  نآلا
ً
 مهحره مجهىال

 وؤٍؾُٗض ٖكغ  ٖمغ 
ً
عبٗت ؤقهغ ً ٖاما

كغة ؤًام، ؤما باليؿبت ألمه ٞٗمغه  ٖو

 مً الخغمان والاهخٓاع زمؿت ٖكغ 
ً
ٖاما

كغ   مً اٍٖو
ً
البًُاء، ؤما  مىمتألً ٖاما

 باليؿبت لىالضه ٞٗم
ً
غه زمؿت ٖكغ ٖاما

كغ   مً ال٣ٟغ اٍمً الٗاع ٖو
ً
 .ؾىصألً ٖاما

ٞإع الُى٫ مدجي الٓهغ ال لؿبب  ؾُٗض

ً زل٣ي هى ٣ِٞ م٨ؿىع مً الضازل ٦م

 مً الٗاع ٞى١ ٦خُٟه، ًبضو 
ً
ًدمل ظبال

ؤزىاء ع٦ًه ٦ٛهً شجغة م٨ؿىع ًدغ٦ه 

الهىاء ٦ُٟما ٌكاء، ًغ٦ٌ ؾُٗض وهى جاثه 

في الباصًت لُبضؤ يمحره بخإهِبه "٠ُ٦ ل٪ 

ا٢٪، ؤنض٢ائ٥، ؤزىج٪  ؤن جتر٥ ٞع

٦ما ونٟ٪ ؤبا٥ ًا  نزلٟ٪؟ ؤهذ ظبا

ظبان"، ًمل٪ ؾُٗض يمحر حي ٌكٗغه 

 .باإلاغاعة ٧ل خحن

 وخاله ي٤ُ  والض
ً
ؾُٗض عظل َُب ظضا

ـ وظهه،  ، ؤ٧ل الضهغ جًاَع
ً
 ظضا

ً
ظضا

 ٢بل قغو١ الكمـ  عىألًسغط بلى ا
ً
ٞجغا

مىخهب ال٣امت زم ٌٗىص ٖىض اإلاُٛب 

٦كبذ ًمؿ٪ ٖامىصه ال٣ٟغي بُض  ًلىح 

بالٗها ؤمام وظه ؾُٗض بُضه  ألازغي وهى 

٣ًى٫: "الٗها إلاً ٖصخى، الٗها إلاً 

 ٖهخى". 

والضه  وهى ًدض١ بظهى٫  امؤم ٠٣ً ؾُٗض

بدض٢خحن واؾٗخحن، ٞىظهه الُٟىلي 

الضاثغي ٌُٗض والضه  بلى َبٗه ؤلاوؿاوي 

مً جٟاح  عىأللُسغط مً ظُىبه ٦ىىػ ا

ؤزًغ و٦غػ ؤخمغ، عظل بٗمغ الؿبٗحن 

ضًً بمٗى٫ وعٞل عىألًىدذ ا خحن ٍو  ٖاٍع

 وووووووو 

ىضما ٌكٗغ بالًٛب جخ٣لو لخهبذ  ٖو

ما ٌكٗغ به آلان هى بحجم خبت ال٨غػ، و٧ل 

به  في هظه  الىخضة و الدىٝ، و٧ل ما ًٚغ

ض الب٩اء .. ًا ” اللخٓت هى الب٩اء ًا عب ؤٍع

هللا ولى صمٗت واخضة"،   وهى ًداو٫ جظ٦غ 

ه لِؿخد٤ هظا الٗظاب   الظهب الظي ا٢تٞر

وهىا جم٨ىذ هلىؾاث الخجٟاٝ مً ٣ٖله، 

ٞؼاعجه ألاقباح  البكغ، ٞغؤي ؤمه جب٩ي  

ً ًخمخمىن ٞى١ عؤؾه وؤبُه نام  وآزٍغ
ً
خا

ً لم ًغهم  ٢ِ. هم وآزٍغ  ؤشدام ٌٗٞغ

جمخض ًضي ؤخض ألاقباح اإلاؼعجحن بلى 

ظُىبه و٧إجها جبدض ًٖ شخيء ما ل٨ً 

ألاقباح ال ْل لها، ٞخذ ؾُٗض ُٖيُه بما 

مل٪ مً ٢ىة لحري عظل ضدم طو لخُت 

وقٗغ ٢هحر ٠٣ً ٞى١ عؤؾه ٣٦ضٌـ 

٣ى٫:  ًدمل بُا٢خه الصدهُت ٍو

"ؾُٗض ًا ؾُٗض بهه ًىم ؾٗض٥ ًا  

 ؾُٗض".

  لُُٛب 
ً
ه٨خت م٣ُخت لم ج٨ً ناص٢ت ًىما

 بٗضها ًٖ الىعي.

ظاء املدلو ٖلى هُئت عظل مً ؤهل 

الٗكاثغ خمل ؾُٗض ٖلى ٦خٟه بلى زُمخه 

خُض الٓل واإلااء وال٨شحر مً اللبن 

والخلُب الضؾم، ل٨ً اَٗام وإظباع 

ؤخضهم ٖلى قغب اإلااء وهى ٖلى خاٞت 

اإلاىث ؤمغ مجهض مخٗب مًجي، ال بإؽ مً 

املخاولت َاإلاا ؾُٗض ًدىٟـ و ٢لبه ًيبٌ 

اص  وؤلاًمان بالخُاة مىظىص، ًىمان ٖو

الىعي بلى ؾُٗض الظي جهٌ ٧املجىىن 

ع٦ٌ زم ؾ٣ِ زم مغث لخٓاث ختى 

ب ما  ًجغي وؤن مغخلت الدُغ  اؾخٖى

ٖضث بإمان، ؤمان لم ٌكٗغ به ؾُٗض مىظ 

ظا٫ وؿاء وؤَٟا٫ ؤًام، وؤ٣ًً وظىص ع 

، زاَغوا 
ً
 شجٗان ظضا ظضا

ً
َُبىن ظضا

ب ٖىه.  بدُاتهم لُدمىا خُاة ٍٚغ

ؤٖاصوا الش٣ت بلى هٟـ ؾُٗض الظي عؤي 

اإلاىث بُٗيُه، ٖاقغ قهامت ؤهل الباصًت 

واخخمى بهم مً ٚضع عاًت ؾىصاء لم 

.
ً
 حكبههم  ًىما

 

 

 

 

 بُٗم اإلاغاعة  والُحن.
ً
 لُسغط منها زماعا

ض َمىح ٦بحر البىه الىخُض،  ؤن لىالض ؾُٗ 

التي  عىأل٨ًمل حٗلُمه الٗالي مً زمً ا

ًإ٧لىن منها، ل٨ً لؿُٗض َمىح آزغ بى٨هت 

ال٨غامت  والكٝغ والٗؼ، ؤن ًلخد٤ بال٣ىاث 

م مً َبُٗخه اإلاؿاإلات  اإلاؿلخت ٖلى الٚغ

 والبؿُُت.

ؤنىاث الخٟجحراث  والغنام وعاء  هضؤث

الٗانٟت الغملُت، وبضؤ ؾُٗض باإلاصخي الش٣ُل 

٦ٓل بوؿان وهى ًخظ٦غ الخدا٢ه ألاو٫ 

بال٣ىاث اإلاؿلخت ٖىضما نغر ٢اثض الٟغ٢ت 

ب٩ل ظضًت  "اؾخااٖض" لخٓتها وألو٫ مغة مىظ 

ػمً بُٗض قض ؾُٗض ٦خُٟه بخٟان للىعاء 

الٟسغ  اٖغوعٞ٘ ط٢ىه لألٖلى بش٣ت ٖالُت ومك

خٗضاص حٗلى وظهه، مهما خاو٫ الى٢ىٝ باؾ

  وظضًت ًب٣ى مٓهغه ٚحر مبا٫،
ً
مشحرا

ت، ٌِٗل في ٖاإلاه الدام الجمُل طو  للسدٍغ

ؤلا٣ًإ البُيء، مالخٓت جلى مالخٓت ًؼصاص 

ًٚب ٢اثض الٟغ٢ت ٖلى ؾُٗض بلى ؤن هٟظ 

نبره في ؤخض ألاًام ول٨مه في مٗضجه ب٩ل ٢ىة 

واخضة، وباهخٓاعه  صٞٗتلُسغط الهىاء ٧له 

قه٣ت ألاو٦سجحن مغث الخُاة ؤمام هاْغي 

 ؾُٗض، خُاة بؿُُت مملت.

َٟىلخه ٦ُٟىلت مئاث ٢اَجي الجبا٫  ٧اهذ

خه  والتي جًم  صزل اإلاضعؾت الىخُضة في ٢ٍغ

٧ل الهٟىٝ مً ألاو٫ وختى الكهاصة 

ضص اإلاٗلمحن  واإلاٗلماث ٢لُل  ت، ٖو الشاهٍى

بٗضص ؤناب٘ الُضًً ومً مسخل٠ 

خاٞٓاث، جدبض٫ وظىههم ٧ل ٞترة ل٨ً امل

ض، ًىظض منهم مٗلمت  ٖضصهم زابذ ال ًٍؼ

حر  ُبٗهاخا٢ضة ب ٚايبت ٖلى ويٗها ٚو

٧اهذ جبدؿم هه٠  عايُت ًٖ م٩ان ٖملها،

"٢الىا ال٣غوص حؿ٨ً  ابدؿامت وج٣ى٫:

 منها ؾىا٦م". 
ً
الجبا٫، ل٨جي لم ؤع واخضا

ٟا٫ مً  وجطخ٪ ملء ٞمها لُطخ٨ىا ألَا

، م٘  بٗضها ٖلى
ً
ه٨خت لم ًٟهمىا مٗىاها ًىما

ج٣ضمهم في الٗمغ ؤنبدىا مغاه٣حن 

طخ٨ىن ٖلى  الى٨خت بال ٞااص نض٤ً  هٟـٍو

ؾُٗض اإلا٣غب، لم ًطخ٪ مىظ بضؤ ٖمله في 

، ؾىت جلى ؾىت ًهبذ ٞااص 
ً
اإلاضًىت نُٟا

 ؤ٢ىي ؤنلب  ؤصهى.

 و ؾُٗض وظهان لىٟـ الخُاة في هٟـ ٞااص

ٞااص  ةالٗمغ ل٨ً بٓغوٝ مسخلٟت ٞدُا

 ووووووو

ؾُٗض مىظ ؤن ٢غع  ؤ٦ثر ٚجى مً خُاة

والضاه ٢ُ٘ خبل الدىٝ و بعؾاله للٗمل 

 
ً
في اإلاضًىت، لُٗىص آزغ اله٠ُ بوؿاها

ؤهطج ٢اصع ٖلى جدمل اإلاؿاولُت وطو ما٫ 

غ، ٖلى ٨ٖـ والضا ؾُٗض الظًً لم  ؤٞو

 و ٢غعا ٖضم 
ً
ًخجاوػا خاظؼ الدىٝ ًىما

املداَغة بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ ٨ٟٞغة 

 للجىىن . ٣ٞضان ابنهم الىخُض ج٣ىصهما

 هضٞه الؿلُت  
ً
 ٖملُا

ً
٧ان ٞااص شدها

ٞهى ًغي ألامىع مً مىٓىع ؤوؾ٘ ؤما 

مكاٖغالٟسغ لم ٌكٗغ بها  ٦ما قٗغ 

 ٘ ؾُٗض، وزال٫ ؤقهغ الخهاع والخجَى

 ؤقم عاثدت 
ً
٧ان حهمـ ٞااص في ؤطهه لُال

زُاهت ًا "ؾُٗض " ؤما ؾُٗض ٩ٞاهذ 

عاثدت الخُب و زبز الخىىع حؿ٨ً ؤهٟه، 

غ الٗحن مُمئن ال٣لب و هى ٖلى لُىام ٢ ٍغ

 ٣ًحن بإن اإلاؿاٖضة ٢اصمت ال مدالت.

ًىم ازىان زالزت وؾُٗض ًمصخي هىا 

ت  وهىا٥، ٦ٟإع جاثه ًضوع في خل٣ت مٟٚغ

 جلؿٗه الكمـ بؿُاٍ ؤقٗتها 
ً
جهاعا

 ًُٗىه الهىاء ال٣اعؽ في 
ً
الخاعة ولُال

زانغجه بؿ٩ا٦حن باعصة، ال ؤمل ًلىح في 

باع وؾغاب اإلاُاه، بلى ألا٤ٞ باؾخصىاء الٛ

 ٣ًترب مً بُٗض، بجي 
ً
ؤن عؤي ؾُٗض بوؿاها

آصم بحجم و َى٫ ٞااص، حهغو٫ ؾُٗض زم 

ًغ٦ٌ زم ًهغر "ٞااص آه ًا ٞااص .. 

الػالذ ٖلى ٢ُض الخُاة"، ًٟخذ ؾُٗض 

لخحن وهى ًطخ٪، ٣ًترب  ُه الٍُى طاٖع

 ٦ٗاصجه 
ً
 قامسا

ً
ؤ٦ثر ٞإ٦ثر لُبضو ٞااص بهُا

ًخٗغى ألي ؤطي،  وبدا٫ ظُضة ٧إهه لم

ًغ٦ٌ ؾُٗض ؤؾٕغ ؤؾٕغ وبهجت ألامل 

حٗلى وظهه، ًًم طعاُٖه في اللخٓت 

ؿ٣ِ ٖلى  اإلاىاؾبت لُدخًً هٟؿه َو

مأل ٞمه بالتراب، ؾ٣ىٍ  ؤعى ب٣ىة ٍو

ا٢٘.  غظٗه للى ٢ىي ًى٢ٓه مً الىهم ٍو

بن ٞااص الظي نغر في الى٢ذ اإلاىاؾب 

 لم ًىجح 
ً
"اع٦ٌ ًا ؾُٗض اع٦ٌ" ٚالبا

 مً بغازً اإلاىث ألاؾىص . في الىجاة

ًئن ؾُٗض جدذ خغاعة الكمـ في الُىم 

الغاب٘، وهى ٌٗاوي مً الجٕى والُٗل  

ُٞبضو ٦ه٩ُل ٖٓمي ٨ًؿىه ظلض بكغي، 

مغ٦ؼ اإلاكاٖغ لضي ؾُٗض مٗضجه ٖىضما 

ٌكٗغ بالخب جغ٢و الٟغاقاث ٞيها، 

 ووووووووو 

 رؤى  ثستَى 
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في طل٪ الٗهغ الظي ٧اهذ ُٞه اإلا٨خبت 

؛ مدّغٌم ٖلى اليؿاء 
ً
مى٣ُت مدٓىعة

 بصخبت ؤؾخاط مً ٧ل
ّ
ُت ما، ؤو اعجُاصها بال

بسُاب جىنٍُت زام، جبضؤ ال٩اجبت 

ت  ت "ٞحرظُيُا وول٠" ٦خابها "ٚٞغ الاه٩لحًز

ِبر بمشابت 
ُ
جسوُّ اإلاغء وخضه"، والظي اٖخ

ت في  ماهِٟؿِخى الخغ٦ت الى٣ضًت اليؿٍى

ً بٗض ؤن بلٛذ ؤوظها في  ال٣غن الٗكٍغ

 . ؾبُٗيُاث ال٣غن اإلاظ٦ىع 

جُغح ال٩اجبت في البضاًت بق٩الُاث جخٗل٤ 

باالمخُاػاث التي ٧ان املجخم٘ ألابىي 

غ، وحُُٗه الخ٤ّ في 
َ

آهظا٥ بمىدها للظ٦

الىناًت ٖلى اإلاغؤة ختى في ولىط اإلا٨خبت، 

في الى٢ذ الظي ٧اهذ جمخل٪ ٧ل اإلا٣ىماث 

وال٣ضعاث ٖلى مؿاًغجه في ؤلاهخاط، 

 له، ٞخبضؤ 
ً
 ألاصبي، وج٨ىن هّضا

ً
وجدضًضا

 : زىعتها ٢اثلت

يهم للٗمل ال ًبضو ؤن هىا٥ لل"
ّ

ؼ٦ ًُ غظا٫ ما 

ال٨خابي ؾىي ؤجهم لِؿىا وؿاء"، ٞخدمل 

ال٣اعت في عخلت البدض ٖبر الؿُىع، ًٖ 

الظهب الظي ؤله٣ه بها املجخم٘ ٦ىجها 

ُولضث امغؤة، ٞدغمها مً خ٣ها في الٗمل 

  . وال٨خابت

حٛغ١ "وول٠" في َغح ألاؾئلت. حُٗي 

٣ت  الدؿائالث ؤ٦ثر مما حُٗي ألاظىبت بٍُغ

ٞيها الؿاا٫ ٖلى ؤهمُت ؤ٦بر مً ًبضو 

ال٣بٌ ٖلى ؤصوى بظابت ، ٦مشل اؾخٟهاٍم 

ؤولّي ًٖ الؿبب الظي ٧ان ًضٞ٘ الغظا٫ 

بلى قغب الىبُظ بِىما ٧اهذ اليؿاء حكغب 

اإلااء؟ ؤو إلااطا ٧اهذ ؤخىا٫ ؤخض الجيؿحن 

مؼصهغة ومىؾغة بِىما ٧اهذ ؤخىا٫ 

الجيـ آلازغ ٖلى ل٪ ال٣ضع مً ال٣ٟغ؟ ما 

ر ال٣ٟغ ٖلى ال٨خابت ؟ وما هي هى جإزح

ت لدل٤ الٗمل  الكغوٍ الًغوٍع

  ؤلابضاعي؟

جبضؤ الخلى٫ لضحها مً زال٫ َغح ٨ٞغة 

، لى ؿُُت في ظىهغها ٦بحرة في جإزحرهاب

جإّمً الخهى٫ ٖليها لغاثضاث ال٨خابت، في 

ًَّ في  دً ؾبله
َ
ًَّ ًٟخ جل٪ الٟترة، اللىاحي ٦

٤ ألاصب ٦مً ًىدذ في الصدغ. ٨ٞغة  ٍَغ

اٞتراى مٟاصه "ماطا لى جإّمً ل٩ل منهً  و

ت واخضة ومٗها هىجت  ت مىٗؼلت ؛ ٚٞغ ٚٞغ

وع١ و٢لم عنام بلى ظاهب صزل مالّي 

 قهغي مىخٓم"؟

ت وإبضإ ؟   ؾخ٨ىن ؤ٦ثر ٖب٣ٍغ

ىهي صعاؾاتها جخّىط "ٞحرظُيُا" 
ُ
و٢بل ؤن ج

الهضٝ البُٗض مً بنضاع هظا ال٨خاب، 

والظي ًىضعط جدذ بُٖاء اإلاغؤة خ٣ى٢ها 

الُبُُٗت، ال ؤن جىدٝغ ًٖ مؿٗاها بلى 

الخُٝغ ومٗاصاة الغظل، لُخدى٫ ألامغ ًٖ 

واإلاغؤة، ٚحر ٖمض بلى زهىمت بحن الغظل 

لى ق٩ل  . ٖو
ً
 مشمغا

ً
بض٫ ؤن ٨ًىن حٗاوها

 
ً
حؿائالث بضؤث وبها حٛل٤ ٦خابها مٟتريت

 : الخالي

م  " ّضِ
ُ
، و٢

ً
ماطا لى ٖاقذ جل٪ اليؿىة ٢غها

ًّ زمؿماثت مً الجىيهاث ؟ ماطا لى  له

ت والصجاٖت  امخل٨ذ اإلاغؤة ٖاصة الخٍغ

ضها؟ ماطا لى 
َ
ل

َ
لخ٣ى٫ بالًبِ ما في ز

إ حؿدىض بلُه في مًذ وخضها بال طع 

ٖال٢تها م٘ ٖالم الخ٣ُ٣ت ال م٘ ٖالم 

 ؾخ٣بٌ ٖلى 
ً
الغظا٫ واليؿاء؟ ٧اهذ خخما

الٟغنت لخى٢ٔ الكاٖغة اإلاُخت وألازذ 

اإلابضٖت اإلاٟتريت لك٨ؿبحر، ول٩اهذ 

َؼث الٗالم ٦ما ٞٗل  ، ٚو
ً
اعجضث ظؿضا

 
ً
 وههىنا

ً
 و هثرا

ً
ؤزىها مً ٢بُل؛ ؤصبا

 . مؿغخُت

 ؤو صعاؾت ه٣ضًت مهمت، ؤ
ً
٢غب ؤن ج٨ىن ٦خابا

اًت. ججٗل ٧ل مً ٣ًغؤها مً عواص ٢غهىا  عو

الخالي بلى الظهاب في الخسُل والدؿائ٫؛ 

ماطا لى ٖاقذ ٞحرظُيُا ختى ًىمىا هظا؟ 

ماطا لى ٖاًيذ بىٟؿها هظا ال٨ّم الهاثل مً 

اليؿاء ال٩اجباث ؟ هل ؾدكٗغ بالهضمت ؤم 

تها وحٛل٤ الباب  ؤجها ؾدبدؿم وحٗىص بلى ٚٞغ

ٖلى الدُا٫ لهىعة ٧اهذ ٢ض جى٢ٗذ 

 خضوثها ٢بل ٢غابت ٢غن مً الؼمً ؟
 

 

 اثُت ؾىعٍت  عو

 قهغي مىخٓم"؟

ت واإلاا٫. ٧اها في هٓغ ال٩اجبت ًمشالن  الخٍغ

، لَخَمل نىعة  ًّ الؿبُل الظي لى جىٞغ له

ا٢٘ اليؿاء ال٩اجباث في جل٪  ت ًٖ و ُّ به

الٟترة التي ٧اهذ ٞيها الخ٣بت الؼمىُت. جل٪ 

 ًَ ٗمل ِ، َو اليؿاء حِٗل ٦ما الىَاٍو

 ٦ما الضًضان 
َ

ن
ْ
مت ٧الخُىاهاث في الٗخمت ٍو

ذ "صو٢ت  ت ماعظٍغ ٖلى خؿب ون٠ الاه٩لحًز

هُى ٧اؾل"، والتي ٧ان مً اإلام٨ً ؤن ج٨ىن 

قاٖغة مهمت لىال ؤن الكٗغ في طل٪ الى٢ذ 

٧ان باليؿبت للمغؤة التي ج٨خبه بمشابت ونمت 

 .ٖاع

جخاب٘ " ٞحرظُيُا " َغح ألاؾئلت. ماطا لى ؤن 

ًّ لم ج٨خب  ضة بضازله جل٪ الىعصة الٍٟغ

الكٗغ؟ ماطا جغ٦ذ ؤؾماء ؾُضاث ُٖٓماث 

 ًَ  بال ظمهىع وبال ه٣ض، بٗض ؤن خبْؿ
َ

ْبن
َ
٦خ

ًّ الدانت وؾِ ألاوعا١  ًّ في خضاث٣ه ؤهٟؿه

ًّ التي لم ٨ًخبنها ألخض،  ؾىي لبهجته

 ؟الدانت

 
ُ
بر الؿُىع، ج ش م٣اومت ٖو بّحن ال٩اجبت ؤن جاٍع

الغظا٫ لخدغع اليؿاء ٧ان ؤ٦ثر بزاعة مً 

ًٍ ٧ان ُٞه طهً  ٢هت الخدغع هٟؿها، في ػم

تها  اإلاغؤة ًغػح جدذ يٛىٍ هاثلت، وخٍُى

جىسٌٟ وجى٣و بؿبب خاظتها بلى مىاظهت 

٦ّمٍ هاثٍل مً ٖضم الغيا مً ٢ِبل اإلاغ٦ب 

الظ٦ىعّي الٛامٌ واإلاهُمً، والظي ٧ان له 

زغ ألا٦بر ٖلى بزٟاء الخغ٦ت اليؿاثُت في ألا

 . طل٪ الؼمً

طواث الجىاعب ال٨دلُت" الدؿمُت الهؼلُت "

ًّ بها التي ٧ان  بمُلي بغوهتي؛ الجمُ٘ ًهٟه

ت التي  الٟخاة اإلاٛمىعة. ظحن ؤوؾتن؛ الٗب٣ٍغ

اء وجدامل".  اًتها الكهحرة "٦بًر ٦خبذ عو

ظىعط بلُىث، ظىعط ؾاهض، صوعوسي 

ىدكلسخي؛ اإلاغؤة التي ؤوػبىعن، و لُ ضي ٍو

٧اهذ ج٨خب وجال٠ ب٩ل اإلاغاعة والًٛب، 

ناخبت ال٣ٗل والىظضان اإلاخهل بغهاٞت 

ًّ ؤن  ى له
ّ
م٘ الُبُٗت. ٠ُ٦ لم ًدؿج

؟ ًّ  ؤهٟؿه
َ

ؿاٖضن ٌُ  

 ٦ما جبحن ال٩اجبت ٖبر 
ً
لِـ الجىاب بُٗضا

 ًّ الؿُىع في ػمً ٧ان ًجض ؤن ٦مالُه

ى بال مً زال٫ الا 
ّ
ٖتراٝ ؤلاوؿاوي ال ًخإح

ًَّ بمىاحي ال٣هىع التي  الصجإ مً ٢بله

، و٢بى٫ الى٣ض بالدىٕى  ًّ ٌٗاوي منها ظيؿه

ىه 
ْ
 . بهمذ واؾخدُاءالظي ٢ابل

ًُ "وول٠" في جدلُل اإلاىار  مٗ
ُ
وبْٗض ، ج

دُِ  اجّي الظي ٧ان ٣ًابل الخُاة ٍو الغو

ًّ ، لظا ججض ؤن ال٣ُم التي ٧اهذ جدملها  به

اًت بلى خّض ما حكابه ٢ُم الخُاة  الغو

ا٢ُٗت، ل٨ً ٧ان مً الىاضح ؤن ٢ُم  الى

اليؿاء جسخل٠ في ٦شحر مً ألاخُان ًٖ 

الجيـ آلازغ؛ جل٪ ال٣ُم ال٣ُم التي ؤ٢امها 

التي ٧اهذ حؿىص صٞٗتها ألمشلت ّٞجت ٣٦ىلها 

" ٧ان لٗب ٦غة ال٣ضم ؤمٌغ هاّم ؤما الاهخمام 

باإلاىيت واللباؽ في جل٪ املجخمٗاث ؤمٌغ 

جاٌٞه "لُخّم بٗض طل٪ ه٣ل ال٣ُم الدانت 

باليؿاء بك٩ل خخمي ٖبر ال٨خب اإلاىدكغة 

ظا٫ في ٢ىلها "٧اهذ ال٨خب التي ٨ًخبها الغ 

ًٖ الخغب ؤهّم مً جل٪ التي ٧اهذ جدىاو٫ 

 . مكاٖغ اليؿاء"

وإطا ما ٢غؤها الهٟداث والخٓىا الىخىءاث 

والاهخٟاياث الهٛحرة ، هضع٥ ؤن جل٪ 

ألاخىا٫ لم ٣ًضع لها ؤن حٗبر ٖلى هدى جام 

ت اليؿاء في جل٪ الٟترة،  ومخ٩امل ًٖ ٖب٣ٍغ

 
ً
ًّ ٧اهذ ؤخ٩اما وؤن ألاخ٩ام ٖلى ؤٖماله

ت  مكّىهت وجخه٠ بالُخم٤ في الى٢ذ ملخٍى

الظي ٧اهذ حؿخد٤ ؤن جىن٠ بالخ٨مت. 

ْغوٝ قتى وؤخىا٫ صٞٗذ ٦شحراث بلى 

اليكغ وال٨خابت في الدٟاء، ؤو جدذ ؤؾماء 

 مؿخٗاعة وط٦ىعٍت.

ت جسّو اإلاغء وخضه" ٦خاب مهم في  " ٚٞغ

ش ال٨ٟغ اليؿىي. ًجىب ؤخىا٫ اليؿاء  جاٍع

ّٗغي الى ، َو ًّ ٓغة التي ال٩اجباث وجٟانُله

ما ػالذ حؿىص في بٌٗ ألام٨ىت وختى هظا 

الٗهغ م٘ بٌٗ الازخالٞاث الُُٟٟت. 

جُّغ٢ذ ُٞه ال٩اجبت الؾخٗغاى آعاء ٦باع 

ماء الٗالم وال٣اصة الؿُاؾُحن خى٫  ٖػ

اإلاغؤة؛ مً هخلغ بلى هابلُىن ومىؾىلُجي، 

وجى٣لذ في جٟهُل الٗى٠ الظي مغث ُٞه 

ش م٘ بْهاع الىٓغة ال ضوهُت التي ٖبر الخاٍع

٢ُضتها بالٟٗت والكٝغ والخ٣الُض البالُت، 

امها ٖلى الؼواط ختى ونل ألامغ  م٘ بٚع

 بال عوح
ً
ً ؤن اٖخبروها ٧اثىا   ببٌٗ اإلا٨ٍٟغ

إة الخسٟي  مً عخم اإلاٗاهاة، وجدذ َو

 
ً
ًَ مىازا ْ

والاوٗؼا٫ وال٣ٟغ، ماطا لى امخل٨

 ًّ ٩اته
َ
ًّ ٖلى جىمُت مل ت ؾاٖضه ؤ٦ثر خٍغ

؟ عبما ؾخ٨ىن ؤٖمالهً. ٠ُ٦ ال٣ٗلُت

ٍفيزجيٌيب ٍقلن رصبصغزفةٌ ٍاحذةٌ   

 غٌَة  فضة 
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  ! حيي  ثعذ  ٍلَ سائلٌ االستجذاد  هحوذ سعيذ حسييالكبتت 

، ٦ما 
ً
 مخبضال

ً
دمحم ؾُٗض خؿحن لِـ ٦ؿغا

هى الٗىىان الظي خمله ؤخض ٦خبه، بهه 

ظبحرة ٦المُت ، ًم٨ىىا ؤن هًٗها ٖلى ٦ؿىع 

ؤعواخىا التي اجه٨تها الخغب. مىظ ؤن عؤًخه 

ؤو٫ مغة، قٗغث بظل٪ الُٟل الظي ًخىاعي 

ت، وخحن ٢غعث ؤن  زل٠ جل٪ ال٣امت الٟاٖع

ؤها٢خه، ؤخاوعه، خًغ طل٪ الُٟل ب٩امل 

ٞايُغعث ؤن ؤ٢خبـ م٣ُٗا مً ؤخض 

ههىنه الظي ًدمل ٖىىان )بلضي .. 

 وخبِبتي( أل٢ضمه بلٛخه: 

)خٟٓذ ًٖ ْهغ ٢لب ظمُ٘ ٦خب التربُت 

التربُت ال٣ىمُت ؤلاقترا٦ُت التي عا٣ٞخجي 

ش  َُلت خُاحي الضعاؾُت، و٦ظل٪ ٦خب الخاٍع

التي جخٛجى بإمجاصها الٛابغة في الكغ١ 

ُت الىًَ والٛغب!! وخٟٓ ذ عؾم خٍغ

الٗغبي ب٩ل حكىهاتها التي ؤوعثها لىا 

الُت، اؾد٣ُٔ في الهباح  الاؾخٗماع والامبًر

ؤعصص الكٗاع زالر مغاث، وؤلًٗ الغظُٗت 

الُت زالر  ٩ا وألامبًر زالر مغاث، وؤؾ٣ِ ؤمٍغ

مغاث، وؤصٖى ؤلاله ؤن ٌٛغ١ ما ٌؿمى 

ل( في بدىع مً الٓلماث زالر ُؾغاثب)ـب

 حَار :  إثزاهين  الشيذي 

مغاث، زم ؤبضؤ باؾخٗغاى نىع الؿاصة 

 
ً
ا و ٖلُىا ، ؤنبذ ٖليهم ؾُضا

ّ
اإلاؿاولحن ٖى

.. ومً 
ً
 ؾُضا

ً
 .. ؤَلب عياهم، ؾُضا

ً
ؾُضا

ًسغط منهم ًٖ اله٠ ؤو اليؿ٤، ألي ؾبب 

٤، وؤ٦دك٠ ببراءة  ٧ان ؤمؼ١ نىعجه قغ جمٍؼ

، و٦م ٦ىذ 
ً
مٟٛال؟! هظه هى ؤها ٦م ٧ان ٞاؾضا

ًا ؾاصحي، ٞهل بٗض هظا .. ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن 

 ٣ًى٫ ٖجي ؤهجي مً ) هضو٥ الجماٖت(؟!(

ـ ماطا حٗجي باليؿبت بلُ٪ مماعؾت ٞٗل 

 ال٨خابت؟

 هظا الؿاا٫، وها ؤهذ 
ً
لم ؤؾإ٫ هٟسخي ًىما

 جباٚخجي به وجضٞٗجي للخ٨ٟحر بجىاب!.

عبما ٨ًىن هظا الٟٗل هى الخُاة البضًلت ًٖ 

خُاٍة ال هؼا٫ هدلم ؤن هدُاها.. وهماعؽ هظا 

 الخلم بال٨خابت.

ت؟ ُّ ّ
اٞ٘ ٞى  ٖليها لضو

َ
٩إث

ّ
 ـ ما هي ال٨خب التي اج

 في طاث٣تي 
ْ

َمذ
َ

ؤٚلب ال٨خب التي ٢غؤتها عا٦

ّي واإلاٗغفّي، وبالخالي ججغبتي 
ّ
ووٖحي الٟج

ت ال ًم٨ً  ُّ ه زّمت ٦خب جسّهه
ّ
ت، بُض ؤه ُّ ال٨خاب

ٍٕ الاؾخٛىاء  ت ألّي مبض ُّ ّ
ٖنها لًغوعاث ٞى

اُٞا والٟلؿٟت  ش والجٛغ ت ٨٦خب الخاٍع ُّ وج٣ى

ؾىاء الىيُٗت منها ؤو جل٪ اإلاؿخمّضة مً 

 بلى الاجٟا٢ُاث الكغاج٘ وألاصًان 
ً
بياٞت

واإلاٗاهضاث الضولُت طاث الّهلت،  وفي 

 في اإلاىعور 
ُ

 ما وظضث
ً
ي ٦شحرا

ّ
اإلاُٗى الٟج

ت  ُّ ت وإبضاٖ ُّ ّ
اٞض ٞى ٗبي عو

ّ
ٟاهي الك

ّ
الك

ت. ُّ  ؾاهمذ في بٚىاء ججغبتي ال٨خاب

 ًّ ـ ج٨خب الكٗغ وال٣ّهت واإلا٣الت، في ؤّي ٞ

مً جل٪ الٟىىن ججض هٟؿ٪؟ ؤو لى٣ل في ؤّي 

ت  خ٣ٍل  ُّ مً جل٪ الخ٣ى٫ حكٗغ باإلاؿاول

 ؤ٦ثر؟

 
ُ
ها ابىت

َ
تي ط٦غت

ّ
ؤٚلب ههىصخي في ألاظىاؽ ال

لخٓتها، بهظا اإلاٗجى ؤظض هٟسخي في ٧ّل ما 

ظي ؤظض 
ّ
ّو ال

ّ
، ول٨ً لم ًإِث بُٗض الى

ُ
٦خبذ

ٓغ ًٖ ظيؿه، وعّبما لً 
ّ
هٟسخي ُٞه بٌٛ الى

ٗىع باإلاؿاولُت ٞهى خايٌغ 
ّ

ًإحي، ؤّما ًٖ الك

ٗغ ؤ٦ثر، في ٧ّل ما ؤ٦
ّ

 ؤزصخى الك
ُ

خب وإن ٦ىذ

 
ً
 ٖمال

ُ
جي ؤنضعث

ّ
ب وكغه بضلُل ؤه ُّ وؤته

 ٖام 
ً
ا ُّ ى الٗام  ٢2005هه

ّ
واهخٓغث خت

ألنضع ؤو٫ ٖمٍل قٗغّي لي، يّمىخه  2015

بًٗت ٢هاثض مىخ٣اة مً ههىصخي 

اٖغ".
ّ

 ال٣ضًمت، وال ػلذ ؤزصخى ل٣ب "ق

ـ في ّْل الّغ٢ابت الّهاعمت ٖلى ألاصب، هل 

حر٥ مً ؤصباء ًم٨ً اٖخباع  ما جىجؼه ؤهذ ٚو

 ألاصب 
ّ

، مً خُض ؤن
ً
اوي، ؤصبا بالص الٗغب ؤَو

 بالخّغٍت؟! 
ٌ
 الخ٣ُ٣ّي مكغوٍ

 قٗغاء بجي ٖظعة ٧اهىا زهاة ٞىضبىا 
ّ

ؤعي ؤن

 ووووووووووووووووو

٣ض والّضعاؾاث وألابدار 
ّ
التي وال٣اهىن والى

حرها مً الٗلىم  اء ٚو حٗجى بالُب والٟحًز

 
ً
 ٖضصا

ُ
، وفي هظا الّؿُا١ ٦خبذ واإلاٗاٝع

 مً اإلا٣االث والضعاؾاث التي حٗجى 
ً
٦بحرا

بمىاهًت الخمُحز والٗى٠ الاظخماُٖحن 

ٟل، و٧ان مً 
ّ
والخ٣ى٢ُحن يّض اإلاغؤة والُ

إل 
ّ
الُبُعي ؤن ؤٚجي ٖملي وهاظسخي باالَ

الكإن في ٖلى ٧ل ما له ٖال٢ت بهظا 

ُحن، و٦ظل٪ 
ّ
الّضؾخىع وال٣ىاهحن املخل

ت  ُّ ت والٗاإلا ُّ بٌٗ الضؾاجحر وال٣ىاهحن الٗغب
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ٗـ.
ّ
ا٢٘ الخ  هظا الى

ـ ما هي ألابىاب التي جٟخدها ل٪ ال٣هُضة 

خحن جباقغ في ٦خابتها، باب الكى١، الخب، 

 الُٟىلت، ألاؾئلت، اإلا٩ان، الّضهكت...؟

ٛل٤ ٧ّل ألابىاب، 
َ
ٖىضما جإحي ال٣هُضة ح

ٗغ.. وخؿبي هظا...  
ّ

ٟخذ باب الك
َ
 وج

ي مً 
ّ

 ال٣هُضة جخٛظ
ّ

ـ هل صخُذ ؤن

 ألام٨ىت؟ ما هى ؤزغ اإلا٩ان في قٗغ٥؟

ال٣هُضة جىُل٤ مً اإلا٩ان لخجىب ٧ّل 

ألام٨ىت وجدُلها بلى مغاح٘ ظما٫، واإلا٩ان 

، وها ؤهظا ؤخلم ؤن 
ً
خايغ في قٗغي ٞٗال

 قٗغي في ٧ّل م٩ان.ًدًغ 

غ بال٣اعت خحن ج٨خب؟
ّ

 ـ هل ج٨ٟ

غ بال بالىّو الظي ؤقٕغ 
ّ

خحن ؤ٦خب ال ؤ٨ٞ

ب٨خابخه، وبٗض الاهتهاء مىه ًدًغ ال٣اعت 

ب٩ّل ٖؿٟه وظبروجه ٖبر مغاظٗتي إلاا 

٦خبذ، و٦م مً ههىٍم ٦خبتها و٢ام هظا 

!..
ً
 ال٣اعت بيؿٟها جماما

لى  ـ ٣ًى٫ ماالعمُه: ال٣هُضة ؾّغ، ٖو

اعت ؤن ًبدض ًٖ مٟخاح، هل ًد٤ لي ال٣

 ٦صخّٟي ؤن ؤؾإل٪ ًٖ مٟاجُذ ٢هُضج٪؟ 

 ،
ً
٪ ٢اعٌت وقاٌٖغ وعواجيٌّ ؤوال

ّ
ؤٖلم ؤه

، لظل٪ ؾإجغ٥ لألّو٫ ؤن 
ً
وصخافيٌّ زاهُا

جض جل٪ اإلاٟاجُذ  ٌٗمل بىهُدت ماالعمُه ٍو

اوي.! 
ّ
 ليهضحها للش

 

 ٧اجب وقاٖغ ؾىعي 

بصاعاتها الىىاًا الُُبت لل٣ُام بٍٟٗل ز٣افّي 

. وحٗاوي اإلااؾؿاث ٚحر الّغؾمُ ت مً نٝغ

 
ً
ل ؤو الضٖم ب٩ل ؤق٩اله، ًٞال اوٗضام الخمٍى

تي جهاصٞها ؤزىاء 
ّ
ا٢ُل ال٨شحرة ال ًٖ الٗغ

ا٢ُل مٗغوٞت  مماعؾتها لٗملها، وهي ٖغ

 للمهخمحن ٧لهم.

 في خُاج٪؟
ً
 ـ ما هي املخُاث ألا٦ثر جإزحرا

ا٢ٗت ما بحن عّبما ج٨ىن ا  2005لٟترة الى

ها الٟترة التي 2009و
ّ
، ألج

ً
  ألا٦ثر جإزحرا

ُ
ذ اهسَغ

حن الؿىعٍحن مً  ٞيها م٘ ٖضص مً اإلاخُٖى

ظمُ٘ املخاٞٓاث، في مىاهًت الٗى٠ 

والخمُحز الخ٣ى٢ُحن وال٣اهىهُحن 

ٟل خُض 
ّ
والاظخماُٖحن يض اإلاغؤة والُ

مً  548جّىظذ ظهىصها بةؾ٣اٍ اإلااصة 

ِدّل 
ُ
تي ٧اهذ ج

ّ
٢اهىن ال٣ٗىباث الؿىعي ال

مت الكٝغ مً ال٣ٗىبت، ٦ما  مغج٨ب ظٍغ

ت ؤؾ٣ُ ُّ ده
ّ

ىا مكغوٕ ٢اهىن ألاخىا٫ الص

"الىّهابّي" الظي ٧اهذ خ٨ىمت الُٗغي حّٗضه 

 
ً
ا ُّ  ٧اعز

ً
ًٖ ال٣اهىن الخالي ٖلى  ل٨ُىن بضًال

 عصاءة ٦شحٍر مً مىاّصه.

إل ٖلى   في الَا
ً
هظه الٟترة ؤٞاصججي ٦شحرا

حر  ٗاث الؿىعٍت ٚو ال٣ىاهحن والدكَغ

. وهي الٟترة طاته
ً
ا الؿىعٍت ٦ما ؤؾلٟذ ؾاب٣ا

تي  التي ؤنضعث ٞيها ٦خابي ألاو٫ مجمٖى

 "2005ال٣ههُت "م٩اقٟاث ػهغة الضٞلى 

و٧ان جإؾِسخي ـ بمكاع٦ت ٖضص مً ألانض٢اء ـ 

ىؽ  لىاصي الغؾم املجاوي لألَٟا٫ في ََغ

ت 
ّ

عجؼهم بىهىٍم ػاخٟت ٖلى جسىم ٖٟ

ًُ زهاة؟!  بلهاء.. هل هد

 
ً
، وٗلم ظمُٗا

ً
ؤقّ٪ في طل٪ وؤؾدبٗضه جماما

 إلاً 
ّ
 الٟدىلت بال

ُ
 الاؾدبضاص ال ًجحز

ّ
ؤن

ؿمُذ  ٌُ "للّغٖاًا" ًيخٓمىن في نٟىٞه، وال 

 ًّ  بخىظيهاٍث مً الباب الٗالي، ل٨
ّ
٩ازغ بال

ّ
بالخ

ؤلاوؿان هىا اؾخُإ ؤن ًجض وؾاثله 

لاللخٟاٝ ٖلى جل٪ الخىظيهاث.. اؾخُإ ؤن 

بضٕ في الٟىىن ظمُٗها، وفي الخّب  ًىجَؼ ٍو

ىن ال ٌؿخُُٗىن ؤن ًمىجىا  ٍّ ٦ظل٪.. الّؿىع

ى لى ؤعاصوا طل٪.. 
ّ
 خت

 ٦ّم اإلاىاهب
َ

٪ الخٓذ
ّ
تي  لٗل

ّ
ت ال ُّ ؤلابضاٖ

ؤجاح لىا "الِٟؿبى٥" الخّٗغٝ ٖليها، ؤظؼم 

 مً ألاصباء الّؿىعٍحن والٗغب 
ً
 ٦شحرا

ّ
ؤن

 في مسخل٠ 
ً
"اإلاٛمىعًٍ" ٨ًخبىن ههىنا

ت  ُّ ّ
تها الٟى ت في ؾىٍّ ُّ ألاظىاؽ جغج٣ي بلى الٗاإلا

وؤلابضاُٖت، ولً حؿإلجي ًٖ ألاؾماء 

ض ًٖ  ٪ حٗٝغ منها ما ًٍؼ
ّ
إ٦ُض، أله

ّ
بالخ

 ٪ إلخغاجي في هظا ألامغ..!خاظخ

.. الّؿىعٍىن هم 
ً
الب٣اء لأل٢ىي ٞٗال

ٗىب ٦ظل٪، والاؾدبضاص 
ّ

ألا٢ىي.. و٧ّل الك

 ػاثٌل ولى بٗض خحن!.

٠ بالّؿلُت ٖال٢ت ملخَبؿت، 
ّ

ـ ٖال٢ت اإلاش٣

 بغؤً٪ إلااطا هظا الالخباؽ؟

عّبما ًخًمً ظىابي ٖلى ؾاال٪ الّؿاب٤ 

 بظابت بك٩ل ما ٖلى هظا الّؿاا٫، ٟٞي

ظي حؿعى الؿلُت لخجُحر وحسدحر 
ّ
الى٢ذ ال

٧ّل م٣ضعاث البلض مً بكغ وحجٍغ وشجغ 

لدضمت ب٣ائها واؾخمغاعها، ٠٣ً اإلاش٠٣ 

ظي لم ٌؿمذ لىٟؿه باالهسغاٍ في ع٦بها 
ّ
ال

ت ألازغي، 
ّ

وزضمت مهالخها، ٖلى ال٣ً

وهى بهظا ًً٘ هٟؿه في مى٢٘ الدهم مً 

وظهت هٓغها، ما ًجٗل هاظؿها الّضاثم 

 
ّ
٤ًُِ ٖلُه ب٩ّل الّؿبل اإلاخاخت.. وهي الخ

.
ً
 ٦ما وٗلم ظمُٗا

ً
 ظضا

ٌ
 وؤلُمت

ٌ
 ٦شحرة

ـ ال٩ل ًخدضر ًٖ ؤػمت في اإلااؾؿاث 

 اإلاٗىُت بالش٣اٞت، ؤًً ج٨مً هظه ألاػمت؟

حٗاوي اإلااؾؿت الش٣اُٞت الّغؾمُت ـ ٦ٛحرها 

ها ال٩امل  مً ماؾؿاث الّضولت ـ مً زًٖى

إلاىّىه إلاكِئت الّؿلُت وزُابها وهاظؿها ا

ٖىه ؤٖاله، وبالخالي ال ًم٨ً لها ؤن حّٛغص 

ى لى جىٞغث لضي بٌٗ 
ّ
زاعط الّؿغب، خت

في بخضي ؤظمل وؤهم املخُاث  2008ٖام 

 خُاحي.

ظي ج٨خبه 
ّ
 بحن ألاصب ال

ً
ـ هل ججض ٞغ٢ا

 اليؿاء وألاصب الظي ٨ًخبه الغظا٫؟.

بالخإ٦ُض  ًىظض ٞغ١ له ٖال٢ت بالبىِخحن 

ىلىظُت والّؿ٨ُىلىظُت املدخلٟخحن  الٟحًز

 لضي ٧ّل منهما.

ت   الّسدٍغ
ّ

ت ًجض ؤن ـ اإلاخاب٘ ل٨خاباج٪ الىثرًّ

 
ّ

خاملها اإلاىيىعّي، هل ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن

ؾالت ألاصب الّؿازغ، ؤؾٕغ في الىنى٫ بلى ع 

 ال٣اعت مً عؾاثل ألاصب الّغنحن؟

ت  جي ؤلجإ بلى الّسدٍغ
ّ
، بُض ؤه عّبما جهل ؤؾٕغ

ت  .. الّسدٍغ
ً
ا ُّ ّ

ألؾباب ؤزغي مسخلٟت ٧ل

ظي "٢ض" ًطخ٪ 
ّ
ؿبت لي هي ب٩اجي ال

ّ
بالي

ت  جي ؤٖالج وظعي بالّسدٍغ
ّ
ال٣اعت.. لى٣ل ؤه

جي ؤ
ّ
٪ الخٓذ ؤه

ّ
سدغ مً "ؤهاي" مىه.. ولٗل

ولم ؤؾخسضم في ههىصخي الؿازغة ؾىي 

 ٢اعجي 
ّ

م، وؤؾخُُ٘ الّؼٖم بإن
ّ
يمحر اإلاخ٩ل

 مً ههىصخي 
ً
ؿ٣ِ ٦شحرا ٌُ ٌؿخُُ٘ ؤن 

بدؿم  .ٖلُه، لحري وظٗه في ٦شحر منها.. ٍو

ـ ًٞائ٥ الّؿغصّي ًم٨ً حؿمُخه ًٞاًء 

 ٌٗالج ألاخضار واإلاكاهضاث 
ً
ا ُّ ا٢ٗ و

ل، إلااطا؟!الُىمُت ؤ٦ثر مما ٌٗالج  ُّ  اإلاخس

ا٢ٗىا  ألهجي ب٩ل بؿاَت، ؤعي في عصاءة و

 الؿىعي ما ًٟى١ الدُا٫ في ٚغابخه وال

م٣ٗىلُخه، وهظا الكٗىع لِـ ولُض الخغب 

حي ٖلى ذ ٖو
ّ
 ال٣اثمت.. بل عا٣ٞجي مىظ جٟخ
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« ًىم ؤيٗذ ْلي»ٞاػ الُٟلم الؿىعي 

جي »للمسغظت ؾاصص ٦ٗضان بجاثؼة  صي لٍى

)ؤؾض اإلاؿخ٣بل( مً زال٫ « الوعٍىدـ

 مكاع٦خه في مؿاب٣ت آٞا١ الؿِىماثُت.

جضوع ؤخضار الُٟلم خى٫ ؾىاء التي جسغط و 

ختى جخم٨ً مً َهي  لخإمحن ؤؾُىاهت ٚاػ 

لُٟلها في ْل ُٚاب والضه للٗمل  الُٗام

ت، ٞخجض هٟؿها في اإلاى٣ُت  ًّ في الؿٗىص

املخانغة، وال حؿخُُ٘ الٗىصة بلى بُتها. 

جًُ٘ ؾىاء في يىاحي صمك٤ لخ٨دك٠ ؤن 

الىاؽ بضؤث ج٣ٟض ْاللها زال٫ الخغب 

ولم ًخم٨ً الٟىان ؾامغ  .اإلاىخكت

م  بؾماُٖل مً خًىع اإلاهغظان ٚع

بلى بًُالُا، خهىله ٖلى جإقحرة صزى٫ 

وطل٪ بؿبب جُب٤ُ ٢غاع مى٘ الؿٟغ 

ب٤ في ؾىعٍت 
ُ
للظ٦ىع الؿىعٍحن والظي َ

ض ؾٟغه ٖبر مُاع بحروث.   م٘ مٖى

ُٟلم  في مهغظان المً اإلا٣غع ؤن ٌكاع٥ و 

ي ٦ىضا بضوعجه الشالشت جىعهخى الؿِىماجي ف

الجىهت الؿِىماجي ، ومهغظان وألاعبٗحن

 . بضوعجه الشاهُت
 

ُٞلم ؾىعي ظغي « ًىم ؤيٗذ ْلي»

غه ٖلى الخضوص الؿىعٍت  اللبىاهُت،  -جهٍى

، 2012جضوع ؤخضازه اإلاٟتريت في قخاء ٖام 

وهى مً بُىلت ؾامغ بؾماُٖل وؾىؾً 

ـ مسلالحي، عحهام ال٣هاع،   ؤعقُض وؤَو

 .ٖلي خىان خاط

 

في ههزجبى  الجٌذقية  السيٌوبئي  « أسذ الوستقجل»يفَس  ثجبئشة   «يَم أضعت ظلي»
( 75) في دٍرته الـ  

 

 »حزائق« هحوذ عجذ العشيش  يفَس  ثذهجية  ههزجبى  »سفي هيلش«  في  هٌغبريب

 

الؿىعٍحن ٖلى مىاٞؿت ناوعي ألاٞالم في 

 .البلضان اإلاخ٣ضمت

خُىاث ؤعب٘ وؿاء ؾىعٍاث في جىاو٫ الُٟلم 

ما حٗاهُه مً مهاٖب في و الخغب الضاثغة 

ْل مىظت الٗى٠ التي جلم بالبالص، وهى مً 

ض عومُت، وهاوسخي  كت، ومٍا بُىلت عها َع

 .الدىعٍِ، وؤماوي ببغاهُم، وماجمً ِٖسخى

و٢ض ؾب٤ ؤن ٞاػ الُٟلم الظي ؤهخجخه 

اإلااؾؿت الٗامت للؿِىما بجاثؼة لجىت 

في بمؿاب٣ت آٞا١ الخد٨ُم الدانت 

. 2016مهغظان ال٣اهغة الؿِىماجي ٖام 

وظاثؼة ؤًٞل ُٞلم مخ٩امل في مهغظان 

 .2017م الٗغبي عوجغصام للُٟل

ل  « خغاث٤»ٞاػ الُٟلم الؿىعي الٍُى

ؼ   بالجاثؼة الظهبُت للمسغط دمحم ٖبض الٍٗؼ

ً هُلؼ" الضولي الؿِىماجي في مهغظان "ؾٟ

ا الظي ؤَل٣ذ صوعجه الشاهُت  في هىٛاٍع

وؾِ ؤوعوبا.. وؾِ »جدذ قٗاع: 

 «. الٗالم

وزال٫ حؿلمه الجاثؼة ٢ا٫ املدغط الؿىعي 

الم: ؤ ؼ لىؾاثل ؤلٖا هضي دمحم ٖبض الٍٗؼ

ً هظه  بلضي الخبِب ؾىعٍت وؤهلها الدحًر

الجاثؼة واٖخ٣ض ؤن خًىع الش٣اٞت 

ؿِىما وهُلها الجاثؼة ال٨بري الؿىعٍت ٖبر ال

في هظا الى٢ذ هى صلُل ظضًض ٖلى زغاء 

لى ٢ضعة ناوعي ألاٞالم  ز٣اٞخىا الؿىعٍت ٖو

 ل٣ُت مً الُٟلم 

 رحبة خليل 
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الٟىان الدك٨ُلي الؿىعي ًىؾ٠ ؤٞخخذ 

، وطل٪ في نالت ٖبضل٩ي 
ً
 ظضًضا

ً
 ٞىُا

ً
مٗغيا

ٖغى ٚالحري نٟحر _ ػملغ في مضًىت هامبىعٙ 

 ألاإلااهُت.

ؤنض٢اء خًغ اإلاٗغى ظمهىع ٟٚحر مً 

ضص اإلاهخمحن بالًٟ الظي  الٟىان ومدبُه ٖو

صؤب ٖلى ج٣ضًمه ًىؾ٠ ٖبضل٩ي بحن ٞترة 

وؤزغي لُٟاجئ ظمهىعه بما جدمله لىخاجه مً 

مٗان وصالالث ٖم٣ُت ح٨ٗـ مٗاهاة وؤلم 

الؿىعٍحن الظًً ٌٗاهىن مً ال٣ٟض والخغمان 

 وألاوظإ اإلاؼمىت التي ؤٞغػتها الخغب.

 

  في  ألوبًيب  السَري  يَسف  عجذلكي  يلفٌبى  التشكيلهعزض ا« أسَد»

  أحوذ  فزج  

 

 

٧ان الٗىىان ؤؾىص، و٦ظل٪ اإلاًمىن الظي 

 لِـ ًيخهي، خضاص الُبُٗت 
ً
٧ان خضاصا

 ٦ما ألاشجاع.  
ً
ا٢ٟا  وؤلاوؿان الظي ًمىث و

ًىؾ٠ ٖبضل٩ي ٞىان حك٨ُلي ؾىعي ولض في 

وخانل ٖلى  1951ال٣امكلي ٖام مضًىت 

بظاػة مً ٧لُت الٟىىن الجمُلت بضمك٤ ٖام 

لى صبلىم خٟغ مً اإلاضعؾت الىَىُت  1976 ٖو

ـ ٖام   1986الٗلُا للٟىىن الجمُلت في باَع

ـ الشامىت.  زم الض٦خىعاه مً ظامٗت باَع

وظاثؼة الىُل للمبضٖحن الٗغب مً مهغ 

 . 2018الٗغبُت ٖام 

 

 


