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هكتثة «تَسسعيذ» إصشاس على القشاءة ٍسط الشكام

٦غس ي زكبي ٧ان ًجلـ ٖلُه ألاصًب

ال٨خب زال ٫ؾُُغجه ٖلى مضًىت الغ٢ت،

الغاخل صٖ.بض الؿالم العجُلي ،ولىخت
ُ
مٗضهُت ؾىصاء ٦خب ٖلحها «م٨خبت

زم ظاء الٗضوان ألامغٍ٩ي ٖلى اإلاضًىت
لُضمغ ما لم ًضمغه الخىُٓمٞ ،خًغعث

ما ظمٗه مً ٦خب ٖلحهاُ ،لُُٗض بلحها
ً
الخُاةُ ،مخدضًا ٧ل الٓغو ٝال٣اؾُت
التي حٗاوي مجها الغ٢ت ،ل٨ىه ًُهغ ٖلى ؤن

بىعؾُٗض» هظا ٧ل ما ب٣ي مً بعر

الجضعان هدُجت ال٣ه ٠اإلاخ٨غع الظي

الش٣اٞت وال٣غاءة هما الؿبُل لدكُ٨ل

اإلا٨خبت التي جإؾؿذ ٖام ( )1957بزغ
الٗضوان الشالسي ٖلى مهغُ ،
ٞؿمُذ
ً
بهظا الاؾم حٗبحرا مً ناخبها اإلاش٠٣

قهضه مغ٦ؼ اإلاضًىتٞ ،لخ ٤باإلا٨خبت

الىعي ،وما ػا ٫قٗاعها« :ا٢غؤ ال٨خاب،

املجاوعة إلاخد ٠الغ٢ت الىَني ما لخ٣ه

وإن لم ٌعجب ٪ال جض ٘ٞزمىه».

مً ؤيغاع ،وعاح ًبدض بحن ع٧ام مجزله

هظا ؤلانغاعًإحي في ْل ْغو ٝمإؾاوٍت

الِؿاعي ؤخمض الخابىع (ًٖ )1941

الظي صمغه الُحران ألامغٍ٩ي ًٖ ب٣اًا

حِٗكها اإلاضًىت اإلاى٨ىبت ،بال ؤن ؤهلها

جًامىه م٘ ظمهىعٍت مهغالٗغبُت.

٦خب ؤزٟاها في و٢ذ مط ى ٞىجذ مً

ومجهم ؤخمض الخابىع ،ما ػالىا ًدالىن

مغث ٖ٣ىص َىٍلت مىظ جإؾِـ اإلا٨خبت
واللىخت ُمٗل٣ت ٞى ١بابها ،ولم جخٛحرٞهي

الخغ ١والخل ،٠لُى ٌٟالٛباع ٖجها،
ً
وٍبضؤ مجضصا بةخُاء اإلا٨خبت التي ما ػالذ
ً
م٣هضا إلاشٟ٣حن ٖاصوا بلى اإلاضًىت
ً
مازغا.

زلًٞ ٤اءاث زانت بهم وؾِ الضماع

الخُىعاث التي قهضتها ؤلاٖالهاث مً

ً٣ى ٫مهىض الخابىع هجل ناخب

لىخاث يىثُت وٚحرها ،بال ؤنها ؾُ٣ذ

اإلا٨خبت والظي ال ًسٟي ؾٗاصجه بٗىصة

للمغة ألاولى في ٖام ( )2017بٟٗل

الخُاة بلى اإلا٨خبت «عٚم صماع مجزلىا ،بال
ً
ً
ؤن ما حٗغيذ له اإلا٨خبت جغ ٥ؤزغا ٦بحرا

ظؼء مً بعر جاعٍخي ٌٗني ال٨شحر ألهل
ً
الغ٢ت ،ولم ٌؿدبضلها جماقُا م٘

الهىاعٍش وال٣ظاث ٠التي جغ٦ذ ٞحها
ً
ز٣ىبا قاهضة ٖلى همجُت الٗضوان

في هٟـ والضي ،لظا ٧اهذ هي ألاولىٍت

ألامغٍ٩ي الظي لم ًٟغ ١بحن مؿلر ومضوي.

باليؿبت لىا ختى ٢بل اإلاجز ،٫إلاا حٗىُه

ؤنغ الٗم ؤخمض الخابىع« ،ؤبى ػهغة»

٦ما ًدب ؤن ًىاصًه ألانض٢اءٖ ،لى

للىالضٞ ،هي ٧ل خُاجه ،لظا ٧اهذ ٞغخخه
ً
٦بحرة بغئٍت ال٨خب ٖلى عٞىٞها مجضصا».
ً
جم ً٨الخابىع ؤزحرا مً جغمُم اإلا٨خبت،

جىُٓم «الضولت ؤلاؾالمُت» مدخىٍاتها مً

وؤٖاص جغُ٦ب الغٞى ٝالخكبُت ،وعجب

بٖاصة الخُاة بلى م٨خبخه التي ؤخغ١

جدُذ لهم مخابٗت خُاتهم ٢ضعاإلاؿخُإ.
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هثشاة | ثقافة القشاءة !
عب٘ نٟدت في الؿىت،
هظا مٗض٢ ٫غاءة
الٗغبي،
اإلاىاًَ
الضعاؾاث
وهظه
وؤلاخهاثُاث ٢ضًمت
عٚم مغوع ٖ٣ض مً
فشاس الهكّاس
الؼمً ٖلحها ،بال ؤن
ً
ً
قِئا لم ًخٛحرٞ ،ىاصعا ما ؤخغػث الضو ٫الٗغبُت
ً
مغا٦ؼا مخ٣ضمت في املجاالث الٗلمُت ؤو الش٣اُٞت،
ً
ولِـ ظلضا للظاث بن ٢لىا طلٞ ٪هي بالجهاًت
خ٣اث ٤وٗاٌكها وهغاها ،وال ًم ً٨ؤن هغمي ٧ل
مهاثبىا ٖلى ؤلامبرًالُت الٗاإلاُت التي حؿتهضٞىا.
و٧ي ه٨ىن مىهٟحن ٖلُىا ؤن وٗتر ٝبإن الضو٫
ً
الٗغبُت لُاإلاا ؤخغػث مغا٦ؼا مخ٣ضمت في مٗضالث
الٟؿاص والبُالت وألامُت التي جُػى ٖلى
مجخمٗاجىا وجىٗ٨ـ ٖلى اإلاىاَىحن ،وعبما ٌٗخبرها
البٌٗ مً ؤهم ؤؾباب ٖؼو ٝهظه املجخمٗاث
ًٖ ال٣غاءةٞ ،هىا ٥ما هى ؤهم باليؿبت ألٞغاصها.
وإن ً ً٨طاٞ ،٥لِـ بىؾٗىا ؤلاه٩اع ؤن ال٣غاءة هي
بالضعظت ألاولى ز٣اٞتً ،يكإ ٖلحها الجُلٞ ،هي ٗٞل
ً
ُم٨دؿبً ،دهل ٖلُه الٟغص مً مدُُه ،بضءا مً
ً
البِذ واإلاضعؾت الخ٣ا ـ وهي مغخلت هامت في جيكئت
الجُل ٖلى ال٣غاءة ـ وٍ٨بر مٗه لُى٣له بلى ؤجغابه
و ؤٞغاص ؤؾغجه خحن ًهحر عب ؤؾغة .وه٨ظا هجض
ؤهىا في خل٣ت مخ٩املت ووظىص زلل في ؤي ظؼء مً
ؤظؼاء هظه الخل٣ت ؾُمى٘ ا٦خمالهاٞ ،ىهل بلى
الىدُجت التي ونلىا بلحها.
ً٣ى ٫الكاٖغ ٢اؾم خضاص" :ال٣غاءة ػٍذ ٢ىضًل،٪
ؤيها ال٣اب٘ في ٖخمت الش٣ت" .لظا هجض ؤن ؤٚلب
٢ىاصًلىا مُٟإة ،ومً ًداولىن بياءة ٢ىاصًلهم
باجىا ًٟٗلىن طل ٪مً زال ٫هجىمهم ٖلى ال٨خابت
ً
وهىؾهم بها ولِـ ٖلى ال٣غاءة٦ ،خبذ م٣اال طاث
ًىم ،والخ٣ُ٣ت هى ٖىىان  ،ِ٣ٞجغ٦ذ مخىه
ً
زالُا ،وخٓي بةعجاب ٦شحرًً خحن وكغث عابُه
في نٟدتي الاٞترايُت ،وججاوػ ٖضص مً ويٗىا
"الً٩اتهم" ٖلُه الٗكغاث ،ومً بحن زمؿحن
ً
شخها ٧اهىا ٢ض مغوا ٖلى الغابِ ،زالزت  ِ٣ٞهم
مً ؤعؾلىا لي مىىهحن بلى ؤنهم خحن يُٛىا ٖلى
الغابِ لم ًجضوا اإلا٣ا ٫بهما نٟدت زالُت ،عبما
هم  ِ٣ٞمً اهخمىا ب٣غاءة اإلا٣ا ٫ولم ًجضوه ،ؤما
البُ٣ت ٞاهضعظذ "الً٩اتهم" في بَاع املجاملت
ً
الاٞترايُت وهظا لِـ ٚغٍبا في مجخمٗاث ج٣ىم
بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى املجامالث ،ولُذ مجخمٗاجىا
ججامل بال٣غاءة ولِـ بـ"الالً٩اث" لٗل طل٪
ً
ًخدى ٫الخ٣ا بلى ٖاصة وٍخ٨غؽ ٦ش٣اٞت مجخمُٗت.
 عثِـ الخدغٍغ

مجلة قلم رصاص الثقافية

سصاص حي
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أهسية ثقافية في ًادي القلن العشتي في تشٍكسيل


قلن سصاص

ؤ٢ام هاصي ال٣لم الٗغبي في الٗانمت
البلجُُ٨ت بغو٦ؿُل ؤمؿُت ز٣اُٞت
جًمىذ مدايغة خى ٫الكٗغ الٗغبي
وماهُخه ،ؤل٣اها ال٣ام وال٩اجب الؿىعي
دمحم ػًٍ الصخاطة ،بياٞت بلى ٢غاءاث
قٗغٍت وونلت ٚىاء ؾىعٍت ،واؾُ٨دل
مؿغحي ؤصاه قباب هىاة مً اإلاٛغب.
اؾتهل الصخاطة مدايغجه بال٣ى:٫
ؾاؾخٗغى في هظه ألامؿُت ما ظاء ٖلى
ؤلؿىت الى٣اص خى ٫الكٗغ ولً ؤ٢ى ٫عؤَي
الصخص ي.
وؤيا :ٝبطا ؤعصها ؤن ه٣ى ٫ما هى الكٗغ؟
ما هى الجما٫؟ ما هى اإلاىُ٤؟ ٖلُىا ؤن
ً
وٗىص بلى ؤعؾُى ،ج٣غٍبا ٧ل الٗلىم
ؤلاوؿاهُت ٧اهذ بظعتها ٖىض ؤعؾُى.
ؤعؾُى ٢ضم الكٗغ ،وٍ٣ى ٫ؤخض الباخشحن
ؤن ٦خاب ؤعؾُى  ًٞالكٗغ ٢ض هاٞـ
ال٨خب اإلا٣ضؾت ٖلى الكغح والُباٖت.
وهدً الٗغب لِـ لضًىا عئٍت ه٣ضًت
خُ٣ُ٣ت ٣ٞض ؤزظها الكٗغ ل ً٨الى٣ض
ٚابٞ ،ا٢خهغؤلابضإ ٖلى الكٗغوما ظاء
ً
الخ٣ا مً ٦خب هى اوٗ٩اؽ لإلبضإ
ً
الكٗغي ٞكغح اإلاٗل٣اث لِـ ٦خابا
ً
ببضاُٖا بهما هى اوٗ٩اؽ لإلبضإ ،وه٨ظا.
ؤما ؤعؾُى في  ًٞالكٗغ ٣ٞض ٞغ ١ما بحن
الىٓم والكٗغ وما بحن الىاْم والكاٖغ،
بِىما ما ػلىا هدً الٗغب هسخل ٠ختى آلان
ٖلى الكٗغمً ٚحره.
ٖغى املخايغ زال ٫مدايغجه آعاء ٦شحر

مً الى٣اص خى ٫الكٗغ وؤهىاٖه وماهُخه،
ً
ُمدىال املخايغة بلى ظلؿت خىاعٍت جم
زاللها َغح ألاؾئلت وجباص ٫آلاعاء التي
جباًيذ بحن الخًىع مما ؤيٟى ٖلى
ً
ألامؿُت قِئا مً الخُىٍت ٦ؿغ ألاؾلىب
الخ٣لُضي للمدايغاث الجامضة التي
ُ
جطجغالخًىع.
بٗض املخايغة ؤل٣ذ املخغظت اإلاؿغخُت
الخىوؿُت ؾُٗضة اإلاىاعي زاَغة بٗىىان:
عبُ٘ ؤمي ،و٦ظل ٪جًمىذ ألامؿُت
٢غاءاث للض٦خىع الؿىصاوي الهاصي عجب
الضوع .الٛىاء الؿىعي والُغب الخلبي
ً
٧ان خايغا في ألامؿُت بٗض ال٣غاءاث
الكٗغٍت

الكٗغٍت ؤصي الكاب اإلاٛغبي بال ٫مضاح
بٌٗ ألاٚاوي الؿىعٍت الكهحرة وال٣ضوص
الخلبُت وع ا٣ٞه في ألاصاء ألاؾخاط والٗاػٝ
الؿىعي ولُض خىع اوي٦ .ظل ٪جًمىذ
ألامؿُت اؾُ٨دل مؿغحي ٢ضمه مغاص
الٗماعحي وخُاة ابغ٧ان مً اإلاٛغب.
هاصي ال٣لم الٗغبي هى ججم٘ ز٣افي ً٣ىم
ٖلُه ٖلُه ٖضص مً اإلاخُىٖحن الٗغب الظًً
ًُ٣مىن في بلجُ٩ا ،وٍداولىن ج٣ضًم نىعة
مسخلٟت للمهاظغًٍ الٗغب الظًً ؤهضمجىا
م٘ املجخمٗاث ألاوعوبُت التي ٌِٗكىن ٞحها،
ً
وٍبظلىن ظهىصا ٦بحرة في حُٛحر الهىعة
الىمُُت التي حك٩لذ ًٖ الٗغب هدُجت
ؤخضار

جهغٞاث ٞغصًت لبٌٗ ؤٞغاص الجالُت
الٗغبُت والتي قىهذ الهىعة الخُ٣ُ٣ت
لإلوؿان الٗغبي وُٚبذ ز٣اٞخه.

المخرجة التونسية سعيدة المناعي

سصاص خشي

مجلة قلم رصاص الثقافية
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أٍل الحكاية


عثذ العضيض دياب

لم ج ً٨الخ٩اًت ؤن "ها ٘ٞبً ق٣ُٟت" ٢ض
َ
ََ
ش َّج عؤؽ ٧لبت مً ٦الب الكىاعٕ ،ؤو ٢خ َل
٧لبت مً ٦الب الكىاعٕ ،بهما الخ٩اًت
ؤبٗض مً طل ٪ب٨شحر.
الخ٣ُ٣ت ؤهىا ٖىضما ه٣ى ٫ها ٘ٞبً
ً
ق٣ُٟت ال ً٨ىن طل ٪اهخ٣انا مً ٢ضعه،
ٞهى ها ٘ٞبً مدمىص الُغمباَى الظي
جغظ٘ ظظوعه الي خىاعي قبراَ ،
لج ٍض ٧ان
ٌٗؼٖ ٝلى الترومبِذُ ،
وخ ّ ِى َع الاؾم مً
الترمباحى الى الُغمباَى ،والُٗب لِـ َّفي
ؤها الغاوي ،ؤو في ؤي واخض ممً ًًُٟىن
اؾمه الي اؾم ؤمه "ق٣ُٟت ًىوـ
هىجغاوي"ٞ ،هى الظي ًدلى له في خضًشه
ؤن ً٣غن اؾمه باؾم ؤمه ق٣ُٟت:
ؤها ها ٘ٞبً ق٣ُٟت ٗٞلذ ٦ظا و٦ظا...
مً ٢ا ٫ؤن ق٣ُٟت لم جىجب عظال...؟
ه٨ظا ناع ٖىض الجمُ٘ هى ها ٘ٞبً
ق٣ُٟت.
وٍم٨ىىا ال٣ى ٫ؤًًا ؤنها ٧اهذ مٟاظإة،
ٖىضما قاهض اإلااعة بمازغة قاعٕ
"هُمٟغؾذ" بخي بىال ١الض٦غوع٦ ،ظل٪

"هُمٟغؾذ" بخي بىال ١الض٦غوع٦ ،ظل٪
ؾ٩ان هظا اإلا٩ان الىلض ها ٘ٞبً ق٣ُٟت،
ًجىب اإلا٩ان وهى ً٣بٌ بُمُىه ٖلى هبىث
ًخمخ٘ بهالخُاث ٦شحرةٟٖ :ي ،وَاػط،
ومؿخُ٣م ،اؾخُإ به الىلض ها ٘ٞؤن ًًغب
٧لبت مً ٦الب الكىاعٕ ٖلى ؤم عؤؾها،
ٞدؿ٢ ِ٣خُلت.
لم ً٨خ ٠بً ق٣ُٟت بهظا ،بل ؤهه ؤمام اإلااعة
ً
و٢اَني الكاعٕ خٟغ لها ٢برا ًلُ ٤بها ،و٧اهذ
مغاؾم صٞجها خاعة ب٩ل ما جدمله ال٩لمت مً
مٗنى ،جٟى ١ظىاثؼ٦شحرة.
ٞىجىء الىلض بشماهُت ؤػواط مً ٦الب
الكىاعٕ جلخ ٠خىله في صاثغةٞ ،خظ٦غ ٖلى
الٟىع ال٩لب ألاظغب ،الىخُض الظي خًغ
مكهض م٣خل ٧لبت مً ٦الب الكىاعٕ٧ ،ان
ً
هباخه لخٓتها مكغوزا وهى ًد ٪ظؿضه
بجضاع ،بٗضها اهُل ٤ال ٌٗبإ بىٓغاث
الاقمئزاػالتي َاإلاا الخ٣خه.
ال ؤخض ٌؿخُُ٘ ؤن ًجؼم  ٠ُ٦اؾخُإ ٧لب
ؤظغب ٦هظا ؤن ًجم٘ هظا الٗضص اإلاشالي مً
وووووووووو

٦الب الكىاعٕ ،زماهُت ؤػواط ق٩لىا صاثغة
ً
ً
خى ٫ابً ق٣ُٟت وهم ًيبدىن هباخا زالها
ً
ظٗل الىلض ؾغَٗا ًىهى مإمىعٍخه ،وًٍ٘
الدجغ/الكاهض الظي ج٨خىٟه عمىػ وإقاعاث
َّ
ٚامًت ٖلى جغاب ال٣بر ،صون ؤن ًَ ُغقه
بدٟىت ماء.
هظه الجى٢ت مً ٦الب الكىاعٕ لً جسُٟه،
٣ٞض ؤعهبها هبىث ٖٟيَ .اػط .مؿخُ٣م،
ً٣بٌ ٖلُه ابً ق٣ُٟت بُمُىه ،مًذ تهؼ
َ َّ
طًىلهاٞ ،ال ؤخض ٌٗغ ٝبن ٧اهذ ُم ْمخىت ألن
َْ
ابً ق٣ُٟت ؤَ ٢ب َر ع٣ُٞتهم ٧لبت الكىاعٕ ،ؤم
ؤن طل ٪مغاوٚت مجها لخهجم في ؤ٢غب ٞغنت
ٖلى الىلض ،ل٧ ً٨ل ما ٗٞلخه ؤن ْلذ َىا٫
طل ٪الُىم حٗؼ ٝهىباث ميسجمت مً
الىباحًٟ ،هل بحن ٧ل هىبت وؤزغي لخٓاث
نمذ ٢اجلت.
بطا ٧ان ألامغ٦ظل ٪وهى مجغص ٧لبت مً ٦الب
الكىاعٕ٢ ،خلها ابً ق٣ُٟت و ؤ٢برها ،ما
ً
الضاعي بطا لخًىع ٖؿا٦غ الكغَت
ويابُهم ال٨بحرً ،ىبكىن ٢برها في مكهض
ووووووو

َ َّ
ط٦غهم بىبل ٢بىع صاعث ق٨ى ٥بإن
ؤصخابها لم ج ً٨مُختهم مُخت َبُُٗت.
ًخظ٦غ الىاؽ خىاصر ٦شحرة ،ل ً٨خاصزت
الُىم هي م٣خل ٧لبت قهض م٣خلها اإلااعة
وؾا٦ىىا مازغة قاعٕ هُمٟغؾذ ببىال١
الض٦غوع ،وقهض ٖلى مغاؾم صٞجها ؤًًا
زماهُت ؤػواط مً ٦الب الكىاعٕ وهم
ً
ً
ًيبدىن هباخا زالها.
٢ا ٫قُش الخي :هي الخ٨ىمت حٗلم ما
زٟي ،وجٟٗل ما حكاء.
َاولت وٖضة ٦غاس ي ومٓلت :ظلؿت
مغٍدت لغظا ٫الخ٨ىمت ،الٗؿا٦غًىبكىن
ال٣بر ب٩ل ما ًخمخٗىن به مً ٟ٦اءة،
َّ
َّ
ؤزغظىا مً ال٣بر ُظشت ،ل٨جها لم جُ ً٨ظشت
ل٩لبت مً ٦الب الكىاعٕ ،بهما ٧اهذ ظشت
لؿُضة ًٚت .عٍاهت٧ ،إنها صٞىذ لخىها،
ٖلى قٟخحها بؿمت مُخت ،وؤزغ َالء زمحن
بىظىخحها.


٧اجب و٢ام مهغي

لي أتعلن يَهاً ...لي أتعلن أتذاً


صيي صالح

ّ
ً
لً ؤحٗلم ًىماًٚ ،اعٍٟي حٗٓمذ ٖىض
ّ
باب الكاصعألاؾىص٢ ،غب ظمىٕ اإلاخلٟٗاث
باألؾىص واإلاىاصًل البًُاء اإلاُغػةً .ىم
ُ
٦ؿغث الؿاٖت "ألاوعٍيذ" الشمُىت صون
٢هض .قهغ آب اإلاىؾىم بالُٔ٣
ّ
والخؿاعة ،خحن ل ٠دمحم ؤٞغاخىا مٗه..
هىا ٥في ظُىب الشىب ألابٌُ الظي ال
ظُىب له .ؾُ٣ذ بغاءحي م٘ ٦ؿغة
ً
الخكىة الخجمُلُت الهاعبت مً ٞمه جاع٦ت
ً
ً
ٞجىة سخُ٣ت ال ٢غاعلها.
ّ
ً
ّ
لً ؤحٗلم ًىمآٖ ،امي اػع٢ذ والخٟذ
بال ٜخى٢ ٫لبي الُا ٘ٞاإلاخٗبً ..ىم
ٍ
بظٖغ ٍ
اؾخضهذ زمؿمئت لحرة مً مضًغ اإلاضعؾت
وؾاٞغث ؤٖض الخُىٍ البًُاء اإلاخخالُت
ججاه الًُٗت ،خُض اه٨ؿغ ظؿغي
وْهغي وٚاب صلُلي وهجمي ٢بل ؤن ؤعٍه
ً
ّ
وؤحؿمغ ؤمامه مىخٓغا عصه
ظٗبت ؤلىاوي
وووووو

ُ
ُ
وخبه وعياه ..وجغ٦ذ ؤعػر جدذ ؤز٣ا٫
لُاٖ ٫ؿحراث ٢اصماث.
ال٣ٟض وؤب٩ي ٍ
ً
ُ
لً ؤحٗلم ًىما ،ظبلذ خُض ًىام الخمام
ُ
وجغق ٤الؿاٖت
ٖلى ؤٖمضة ال٨هغباء،
ً
الى٢ذ عق٣ا ومالمت ،خُض جُل٘ الكمـ
ّ
اخل وج٨ك ٠ب٣ؿِ ؤقٗتها
لخضزغ ٧ل ع ٍ
ٞضاخت ٗٞاثل الجهل والكغوع .ؤْٟاع
ّ
ًضي ألاهشىٍخحن زكيذ جدذ وابل ال٨غه
ُ
َ
ّ
والى َظـ٦ ،برث ونٛغث
والغظـ
ُ
واؾخٗملذ و٦هلذ وؤ ِجلٟذ ختى اهتهُذ
ِ
ّ
ٞه ْمذ ٖلى
افي
غ
وؤَ
وظهي
الؿماء
عث
وزض
ِ
ً
ً
ُ
وظهي وِ ٢لٗذ عايُا ؤو مجبرا لم ؤٖض

ؤط٦غ.
ً
لً ؤحٗلم ًىما ،نضمذ ووٟ٢ذ وجبٗذ
ً
َغ ١الؿلىي وا٦دكٟذ ؾبال للصخبت،

ًّ
ُ
خُا
واؾخ٨ىذ ٞابخلُذ وزغظذ وػظغث
ً
ال ًدبني ل٨ىه ًغمي لي ٞخاجا ؤ٢خاث ٖلحها
ّ
ّ
وحُٗ ٨ؼ ٢لبي وحُٗض ّ
ٖلي جالوة
ٞدؿض ظىعي
ما ٦خب في ؤوعاقي ّ
اإلامؼٖت مجها واإلاؿلىبت.
ً
ُ
لً ؤحٗلم ًىما ،زبرث ؤنىاث اإلابٗضًً
ٖبر الهاج ،٠ونغث ؤٖغّ ٝؤيها الخجهُضة
ّ
وؤيها الب٩اءة وً ٠ُ٦لخىي و ٘٢ال٨الم
وٍ٣هغ ً
خُاء وٍخجل وٍدؼن زم ًىُٟئ.
زبرث ػو اًا ٧امحراث الؿ٩اًب الىاجخت
وؤو٢اث الاجها ٫اإلاىاؾبت وٚحر اإلاىاؾبت
و ٠ُ٦جتزخؼح الهىع وجظوب وجٟنى..
ٖىضما ًى ُ٘٣الخِٞ ،إلىط بؿترحي
ً
وؤهمـ :صزغووي ..صزغووي ،وآزظ هٟؿا
ً
ٖمُ٣ا ًهل لب ألاعى وؤػٞغ بٗضها ٧ل
ّ
والىص والًٛب والؿ٨نى.
ألالم
ّ
ً
َ
لً ؤحٗلم ًىما ،اللٛاث اإلاؼزغٞت وال٩لماث
بىٗ٢ها الغهان واإلاهُلخاث املخٟىعة في

وٖغٝ
جاعٍش
ٍ
ألالؿىت ب٩ل ما جدمله مً ٍ
وؾجن وٞغاصة ..هي مدِ بعجاب ومدلّ
ٍ
لالهخمام ٌّ
وخل أللٛاػ ومىَئ عاخت ،ل٨جها
لِؿذ "همـ" و"هجىي" و"ؾلىي"
و"ؾالم" و"وص" و"خىحن" .ال جدمل في
ّ
والُبىخت،
اهدىاءاتها ٢هت وعٍضة،
والٗى ،وبِذ الجؿغ ألابٌُ ،ال جخلىن
ب ٪ٗ٨الخمغ ومٗمى ٫الجىػ ،واإلا٣غوَت،
لِـ لىٗ٢ها ٌ
ٌ
ٌ
ووؿُم ّ
ًجغ ؤزباع
وؾالم
بغص
الؿُ٨ىت في بِذ مؿا ً٦بغػة ..ال حٗغٝ
بيذ مً بىاث الجحران ّ
ّ
ٞغث م٘ اللخام
ؤي ٍ

ألاؾمغّ ،
وؤي باب مً ؤبىاب الؿماء ًٟخذ
ٖىضما ٌؿم٘ ػٞغاث ؤمي وهي جيكغ
ً
ّ
الٛؿُل وج ٘٣ؤعيا زم ج ٠٣وجل ٠ال٨ىن

بدؼم ،وجىضم وجخدؿغ
جدذ ببُها وجمص ي ٍ
ل٨جها ال جغٍض ؤن ّ
ًخٛحرش يء.
ّ
ً
ً
لً ؤحٗلم ًىما ..لً ؤحٗلم ؤبضا.
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خليل صَيلح يتحذى « قاًَى حشاسة الشهَة »


ساسة حثية

نىعة ِٞؿبىُ٦ت حص ي بال٣ؿىة،
ّ
الجضًت ،والٛمىى ..وإطا ما حؿيذ لىا
الٟغنت و٢غؤها "ؾُإجُ ٪الٛؼا،"٫
ّ
مدؿغٖت وه٣ى٫
ٞؿى٣ىم بٗملُت عبِ
(جل ٪ظالٞت الصخغاء ،وما جهىٗه
الغما ٫مً شخهُاث نٗبت اإلاغاؽ).
"هل ُٖص ي الى خلُب ألام هى مً ؤوعزني
ً
ً
ً
هؼ٢ا صاثما وسخُا وٖؼلت ازخُاعٍت"؟
ً٣ى ٫زلُل نىٍلر في جل ٪الغو اًت
وههض٢ه.
ل ً٨بطا ما ػعها صمك ،٤وؤجُذ لىا بٟغنت
ً
ما ؤن ه٣ابله ،وٚالبا ؾُ٨ىن الل٣اء في
٢هىة الغويت "ملجئه"ٞ ،ؿُ٨ىن
بىؾٗىا جدُُم الهىعة الىمُُت
ّ
والخٗغ ٝبلى شخهُت مخٗضصة ألابٗاص،
ولها زل ٠الىظه ال٣اس ي ما لها مً زٟت
الضم.
ً
ه٨ظا مخإبُا "٢اهىن خغاؾت الكهىة" ٢ض
ًضزل زلُل نىٍلر ٢هىة الغويتً ،خسظ
ّ
م٩اهه ٢غب الىاٞظة الكٟاٞت ،وٍ٣لب
مٗىا نٟداث هظا ال٨خاب .وؾى٣غؤ..
في الهٟداث ألاولى ًباٚخىا "٢اهىن
خغاؾت الكهىة" بن لم ً ً٨لضًىا ٖىه
ّ
جمغ نٟداث
بُا٢ت هىٍت مؿب٣ت،
وهضع :٥هظا ال٨خاب لِـ عو اًت ٦ما ٢ض
هخى ،٘٢ل ً٨هظا ال ٌٗني ؤهه ش يء آزغ
مدضص.
بإؾلىب ًجم٘ الؿغص ال٣هص ي م٘
اإلا٣الت الصخُٟت م٘ الخ٩اًت الكٟهُت
ٌؿغص زلُل نىٍلر بؿالؾت ال٨شحر مً
الخ٩اًاث في هظا ال٨خابً ،خإبِ طعإ
الٗضًض مً الكٗغاء ،الغو اثُحن،
اإلاترظمحن ،الؿُاؾُحن وال٨خب وٍ٣ى٫
لهم ولىا "لىظهب في عخلت" ،وهظهب..
ًيخ٣ل ال٨خاب جدذ مٓلت ٖىاوًٍ ٞغُٖت
الٞخت "ٖىضما ٌؿخٗحر ؾاث ٤الخا٦س ي
مٗ٣ض الغو اجي"" ،ؤن ه٣غؤ الجؿض
ً
ؤهثروبىلىظُا"" ،هبي ؤٖؼ ٫بال مغٍضًً"،
ّ
"ل٩ل مىا خهخه مً محرار ممضوح
ٍ
ً
ٖضوان"" ،ماع٦حز ًتر ٥مٗ٣ضه قاٚغا"،
وٚحرها مً ؤ٦ثرمً ؤعبٗحن زُمت عبما ًصر
ً
ٖىىاها لبدض ٧امل ّ
مُى ٫لىال
٧ل مجها
٢ىاٖت نىٍلر بالخ٨شًُ" ٠دًغ الؿغص
ّ
لضي بىنٟه مخىالُاث بهغٍت والاؾخٛىاء

ًٖ الىن ٠اإلاؿهبٞ ،إها ؤٖمل ٖلى زُمت
مدضصة زم ؤخكض ٧ل ما ًخٗل ٤بها في ٖملُت
جغُ٦ب مٗ٣ضة" ً٣ى.٫
ً
ّ
ًمص ي ال٨خاب ؤوال جدذ ْل ٖىىاهه الٗام
ً
"خغاؾت الكهىة" ُٞما ًبضو حٗغٍت لؿُُغة
ّ
"م٣و اإلا٨خىبجي" ٖلى مٗٓم ألاصب
الٗغبي ُٟٞط ي بلى الخسبِ بحن زالزت
اججاهاث "الُهغاهُت ال٩اطبت ،الجٟاٝ
اللٛىي ،ؤو الىو ألاًغوجُ٩ي" .ل٨ىه ما
ً
ًلبض ؤن ًدكٗب بمىايُٗه مىعصا ما
ٌكبه ؾحرة مستزلت ،ل ً٨و اُٞت ،للٗضًض
مً اإلابضٖحن وال٨شحر مً اإلاىايُ٘.
ً
ًسبرها زلُل نىٍلر مشال ًٖ ماوٛىٍل
وم٨خبخهٚ ًٖ ،الُاهى "اإلااعر الجمالي"،
ًٖ ؤهاًِـ هحن وهي "جُل ٤ؾغاح
ؤلاًغوؾُت ال٩امىت في صازلها"ًٖ ،
بى٦ىٞؿ٩ي "ؾاعي البرًض اإلاتهخًٖ ،"٪
ظان ظُيُهٞ ،غوٞ ٙغر ػاصّ ،
ؾيُت نالر،
وٚاصة الؿمان الٛاثبتً .سبرها ًٖ الخال١
ً
الظي ؤنبذ عو اثُا "خىا مُىه" ،و ؾٗض هللا
وهىؽ وهى ًخسبِ بحن "الُإؽ ،الجخُم،
الٗضم" ،زم ًسلو بٛغابت بلى زُمت "بهىا
مد٨ىمىن باألمل".
٦ظلّ ٪
ًمغ ال٨خاب بدُىاث ػ٦غٍا جامغ،
ماع٦ـ "ؤو ٫مً ً٨خب ًٖ الى٣ىص وال
ًمل٨ها" ،ماع٦حز الظي "جغ ٥مٗ٣ضه
ً
قاٚغا" ،بق٩الُاث ؤصوهِـ في "الخاء
اإلاغبىَت بحن الجام٘ و الجامٗت" ،خ٩اًاث
عوػا ًاؾحن خؿً ،ومٗا٦ؿت مغام اإلاهغي
للخُاع ،وخىُ٢ ٠غَص ي وإلُ ٠قاٞا١
يُٟحن ظضًضًً ٖلى اإلا٨خبت الٗغبُت.
بن زلُل نىٍلر خحن ًخدضر ًٖ ؤصًب ما
في هظا ال٨خاب ،ال ًىعص لىا ما ٢ض هجضه في
ٚىٚل ،ل٨ىه قإن الصخٟي اإلاشابغ ًإزظها
ً
بلى خُض ٖاف هاالء خ٣ا ،وخُض ٌِٗكىن
ً
ؤو ًغ٢ضون آلانٞ .هى مشال ًخدب٘ مؿحرة هؼٍه
ؤبى ٖٟل التي اؾخ٣غث آلان في مغمغٍخا،
وٍترظم مغاخل خُاة نالر ٖلماوي مً
ً
صمك ٤بلى مضعٍض بىنٟه "مترظما بغجبت
٦ىلىهُل"ً ،ىا٦ب ؾلُم بغ٧اث "ال٨غصي
الٗابغ بىٗا ٫مً عٍذ" ،و ًضٖىها لؼٍاعة
مغؾم مىظع مهغي في الالطُ٢ت بٗض ؤن
ً
ّ
ٌكغح مؿحرجه الكٗغٍت و ٌٛلي مٗه "قاًا
ً
لِـ بُُئا".

ال ً٨خٟي الخاثؼ ٖلى ظاثؼة هجُب مدٟىّ
 ،2009وظاثؼة الكُش ػاًض ٖام ،2018
بؿغص خ٩اًاث ال٨شحر مً ألاصباء ،عبما ختى
ال ٌُٗي ٦خابه ق٩ل ؾلؿلت مً الؿحر
الظاجُت ،بل ًخٗضي طل ٪بلى مٗالجت
ّ
مىايُ٘ ٚاًت في ألاهمُت صون ؤن ٌك٩ل
ً
طل ٪زغوظا ًٖ ؾُا ١ال٨خاب الٗام ،بل
ً
ً
َ
جىىَٗا ظمُال ُٞه .جدذ ٖىىان "زغاثِ
ً
ممؼ٢ت و ن٨ىٟٚ ٥غان" ،مشالً ،دىاو٫
نىٍلر خا ٫اإلاشٟ٣حن الؿىعٍحن الُىم،
جدىالتهم وخغوبهم الاٞترايُتُٞ ،ما
ً
ًخماهى ظؼثُا م٘ عو اًخه "ظىت البرابغة"
ّ
التي جىز ٤لخالت ؾىعٍت "لِـ بىؾ٘
قهغػاص الجضًضة ؤن جغوي ٧ل خ٩اًاتها"
خؿب ٢ىله.
ً
ّ
ال ًيس ى ال٨خاب/الغخلت ؤًًا ؤن ٌٗغط ٖلى
مىايُ٘ اظخماُٖت خُىٍت مشل "ُ٢مت
الٗظعٍت" و"محرار الخخان" في ٖىصة
ّ
وجُغ،ٝ
لل٣ىاهحن الاظخماُٖت التي ،بكضة
ً
جدُ ٪ؾُاظا خى٢" ٫اهىن الكهىة".
ال ٌٟٛل نىٍلر ٦ظل ًٖ ٪بزباعها بسٟاًا
ججغبخه الغو اثُت وٖال٢خه م٘ ال٨خابت
وال٣غاءة في بٌٗ مً الٟهى ٫مشل
"الغو اًت جل ٪اإلاهىت الكا٢ت احي هظهب بلحها
ً
َىٖا" و "٦مً ًخجى ٫بؿغوا ٫الجُجز في
ً
ؾى ١الىع ا٢حن" مكحرا بلى طاجه وهى
ًخجى ٫بدضازخه بحن ٦خاباث اإلاايحن.
ً
ُ
ًسخخم ال٨خاب ؤزحرا مؿحرجه اإلادكٗبت
ً
بؿااً ٫بضو مىٟهال للىهلت ألاولى "ماطا
ًٟٗل الُٛاة بٗض اهتهاء مضة نالخُتهم؟"،
ّ

لىال ؤن وظهت هٓغ ّ
ؤٖم و٢لُل مً الخُا٫
ًم ً٨ؤن ًغبِ هظا الٗىىان بً٣اًا ٦خابُت
ؤصبُت مشل "ماطا ٢ض ًٟٗل ال٨خاب بٗض اهتهاء
مضة نالخُتهم"؟ ؤو متى جيخهي نالخُت
"اإلا٨خىبجي" الظي ً٣ه٣و مً ٦خاباجىا ما
ً٣ه٣و؟!
بن ؤهمُت ٦خاب "٢اهىن خغاؾت الكهىة" ال
ج٨مً  ِ٣ٞفي الٛؼاعة ال٨ٟغٍت واإلاٗغُٞت
التي ً٣ضمها( ،ما هسغط به بٗض ٢غاءة ال٨خاب
ً
ً
لِـ ؤبضا ٦ما صزلىا به) ،ل ً٨ؤًًا في
ألاؾلىب ألاصبي الظي ًدبٗه لُٛؼو عئوؾىا.
بن زلُل نىٍلر في هظا ال٨خاب ٌؿخُٟض مً
م٣ضعجه الغو اثُت بلى ؤبٗض صعظت ،بما ًُ٣ص ي
ّ
ٖىا اإلالل الظي ٢ض ًىجم ًٖ ٦خب جىزُُ٣ت
مؿهبت.
بهظا ً٨ك ٠هظا ال٨خاب الصخٟي صازل
الغو اجي ،والغو ّ
اجي في ٢لم الصخٟي.
ّ
بن ٢اهىن خغاؾت الكهىةً ،دى ٫زلُل
نىٍلر بلى قهغػاص ٖلى َغٍ٣خه الخانت،
ختى بهىا ؾيخمنى لى ّ
جمخض لُالُه ؤ٦ثر مما
ٗٞلذ ،ؤو لى ؤن نىٍلر ،مشل ٚىهتر ٚغاؽ
ً
ّ
الظي جدضر ٖىه٣ً ،كغ لىا مؼٍضا مً
البهالث الخُٟت ًٖ الخُىاث اإلاغ٦بت
ّ
ّ
واإلاُٛبحن في هظا الٗالم.
والخُٟت للٛاثبحن
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تالث ٍَ سَالَهي اهشأةٌ هي ًاس ٍأخشى هي سَهاد


غٌَة فضة

لى آهضعٍاؽ ؾالىمي:
ً
وؿاء مً
ًذج ُب الغظل الًىء ًٖ ٍ
ٚالبا ما ِ
الخاعٍش ،ل ،ً٨ؤن جٟٗل طل ٪امغؤة ب َّ
ٗضة
ِ
َ َ ً
ُ
عظا ٫اٖخبروا ٖبا٢غة ػمانهم ،وحٛغؽ وجضا
ٍ
َ
في ؤبٗض هُ٣ت مً ؤٖما٢همٞ ،ظل ٪لم ًدضر

"ه٨ظا ج٩لم ػعاصقذ".
ؾالىمي ،الغوؾُت اإلاشحرة املخخلٟت ًٖ ٧ل ما
َ
٢همذ
٢ابله مً وؿاء٧ ،اهذ ال٣كت التي
َْ
ٚغوع هِكخه و٦برًاءه َوؤونلخ ُه بلى مكٟى

ألامغاى الٗ٣لُت ،ختى ٢اٞ ٫حها:
َّ ً
ُ
جهلر ألن ج٨ىن ؤما ألبىاجي
بهني لم ؤظض امغؤة
بال في الغو اًاث وال٣هو.
ّ
الُٟلت ألازحرة اإلاىهىبت بحن زمؿت نبُان ،ؾىي اإلاغؤة التي ؤخبها
ٌ
الحهىصي الغوس يُ ،ولضث في ألهني ّ
ّ
ّ
الٗؿ٨غي
وابىت
ؤخب ًِ ٪ا ؤبضًت
َ
ؤخبً ٪ا ؤبضًت.
ؾغص الخ٩اًا ألهني
ؾاهذ بُغؾبرٖ .ٙك٣ذ
ِ
َ
وابخ٩اع الصخهُاث الخُالُت .ونلذ مضًىت ؾالىمي وعٍل٨ه:
ً
ُ
بغٚبت عاًجر ماعٍا عٍل٨ه؛ الكاٖغ الظي ٢خلخه وعصة،
ػٍىعر  1882ممخلئت بالُمىح،
ٍ
ظامدت للخٗلم والٓهىع ٖلى ق٩ل امغؤة وناخب الُٟىلت اإلاىٗؼلت
َ
ُ ً
َ
مشٟ٣ت
وؤصًبت مىُٗ٣ت الىٓحرٞ ،ضزلذ بلى واإلاؿ٨ىن ؤبضا بهاظـ اإلاىث .ؤخ َّب ؾالىمي
ٍ
ً
َ
ْ
ْ
مٗتر ٥ال٨خابت مخإل٣ت ظؿىع ،ولم ًُل بها بٗض هِكخه خحن ٧اهذ في ٖمغ الؿاصؾت
ُ
اؾخ َ
ضعظذ بلى مىا٢كت ٢اصة والشالزحن و٧ان َ
هى في الشاهُت والٗكغًٍ ،وبٗض
الى٢ذ ختى
الهامخت

ٞغوٍض" .خغنذ ؾالىمي مً بٗض اإلااجمغ

اإلاغؤة الخاع٢ت ٦ما جهٟها ظمُ٘ ألاوؾاٍ

بمضعؾخه ،ووٟ٢ذ بلى ظاهبه
ٖلى الالخدا١
ِ

ألاصبُت والش٣اُٞت ،ويٗذ الٗضًض مً

في ٖغا٦ه م٘ "آصلغ" ألامغ الظي ؤعض ى ٚغوع
العجىػ ٞغوٍضَ ،
وول٘ بها مً اللخٓت ألاولى،

ال٨خب واإلاؿغخُاث والغو اًاث٢ .هغث

الضعاؾاث ألا٧اصًمُت في ؤوعبا .وْهغث مً ػواظها مً ٖالم اللؿاهُاث ألا٧اصًمي
ُ
خُجها في ه٣اقاتها اإلاباٚخت ،بش٣ت وخماؾت "آهضعٍاؽ"؛ والظي ؤطا٢خه اإلاغاعة بٗال٢اتها
ؤخبها عٍل٨ه َ
وَمىخها الى٢اص هى آلازغَّ .
ٚحرمإلىٞت.
خض
ً
ً
لٗبذ صوعا ٦بحرا في خُاة ال٨شحر مً ؤٖالم الاخترا ١عٚم ؤن ٖال٢تهما ٧اهذ ٢هحرة ألامض،
ؤ٢ىٗ ْخ ُ
ألاصب والكٗغ وٖلم الىٟـ ،ألامغ الظي خظا و َ
خه بةياٞت ل٣ب ماعٍا بلى اؾمه عٚم
َ
نبٛخه ألاهشىٍتٞ ،هاعث ُله َّ
بال٨شحرًً لل٣ى ٫وال٨خابت ٖجها ؤنها " امغؤة
ألام و الٗكُ٣ت،
ِ
ُ
ُ
ُ
ػمانها ".
وؤطهلخه جل ٪الُا٢ت ألاهشىٍت اإلاخجؿضة
َ
َ
ٖكغًٍ
٨ٞخب بلحها ؤ٦ثر مً
بإؾمى ؤق٩الها،
ؾالىمي َوهُدكه:

صٗٞها للدؿائ ٫خى ٫طلَ ٪ىا ٫خُاة ٢اثلت،

هُدكه؛ الِٟؿلى ٝالُٗٓم ،الظي هاصي

إلااطا ؟

ؤل ٠عؾالتَ ،
و٧اص ؤن ًيخدغ لغًٞها الؼواط
مىه ّ
لدجت ٦ىهه ؤنٛغ مجها .ؤما ٖجها٣ٞ ،ض
ْ ُ َّ ً
ُ
ضجه ٖلى ججاوػ
ٖ٣ضه
خبا .ؾاٖ
ؤٚض٢خه
ِ
ً
الىٟؿُت الغاسخت ظلُا في ؤٖماله ،والظي
ْ
لىال ل٣ائها به لضٗٞخ ُه للمىث والاهخداع.

بالخغم ٖلى الجم٘ ما بحن الؿىٍ واإلاغؤة
ّ
هه َب ُ
الٟش الظي َ
خه الُبُٗت للبكغ؛
واٖخبرها
ّ
ّ
حٗغ ٝبلى ؾالىمي مً زال ٫مٗلمها هجرً٪
ّ
ظُلىث ،خُض جم٨ىذ مً لٟذ اهدباهه بٗض
ؤن ُؤعجب بىطجها وط٧ائها ختى َ
هام بها .ؾالىمي وٞغوٍض:
ِ
ّ
ً
ٖاف مً زاللها ٖاق٣ا صون م٣ابل بلى ؤن الجما ٫الُاغي ٖلى ؾُضة في مىخهى
ُ
ؤنابخه بالجىىن بٗض ؤن َلبذ بلُه الؼواط الجاطبُت ،ؾاهمت٧ ،إهما زغظذ للخى مً
ُ
ً
َ
وعًٞذ ُبُٗض مى ا٣ٞخه ،لدؿبب له َٗىت ُٞلم ؤمغٍ٩ي عوماهُُ٣ي .ه٨ظا ٧اهذ ججلـ

ٞضزلذ ؤبدار الخدلُل الىٟس ي وججاعبه مً
ُ
ؤوؾ٘ ؤبىابه وعاخذ ُج ّ
مىاهجه ٖلى
ُب٤
ِ
ً
ً
هُدكهٞ ،إُٖاها طل ٪صٗٞا وػزما ٦ما لى
ً
ََ ْ
ؤنها جدُا خُاة زاهُتٞ ،إَّ ٦بذ ٖلى وي٘ ٦خاب
ً
مغظٗا،
ًٖ ٞغوٍض ،واٖخ٣ضث ؤهه ؾُ٨ىن ِ
ً
ل ً٨ؤخضا لم ًإزظه بٗحن الاٖخباع ،مما

ّ
ّ
الخٗم ٤في
وٖلى الغٚم مً ؤنها لم جخم ً٨مً
ّ
ٖلم الىٟـ ،بال ؤنها الخُ٣ذ مً ٞغوٍض ما

ًٟ٨حها لترؾم مالمذ شخهُتها الىٟؿُت
الخانت.
ُّ
امغؤة ال ج ًٖ ٠٨الغ:ٌ٦
ُ
ً
ُمخمغ٦ؼة خى ٫طاتها ٧ ،ِ٣ٞاهذ جلهض وعاء
الٗلم والبدض وال٨خابت .ؤوٗ٢ذ "جىؾ" ٪
ْ
وؤوصث به بلى التهل٨ت ،وؤعه٣ذ " بى ٫عي".

طابدت بٗض ؤن اتهمها بالخُاهت م٘ ؾالىمي في اله ٠ألاو ٫مً م٣اٖض
ُ
ناخب ؤلاعاصة الخايغًٍ إلااجمغ الخدلُل الىٟس ي في ُِٞىا
الُٟلؿى ٝبى ٫عيٞ ،هاع
ً
ً
ً ً
َ
ال٣ىٍت – هُدكه – عظال هكا ٦ئِبا ؾىصاوٍا  1912ألامغ الظي لٟذ ألاهٓاع بلحها ،بال ؤهه
ً
و اٟ٢ا ٖلى خاٞت الانهُاع بٗض ؤن زغظذ مً مى٘ الباخشحن مً الىٓغ بٗحن الجضًت بلى
ّ
ً
خُاجه ؤو ٫اليؿاء ٢غبا بلى ٢لبهٞ ،اٖتز ٫مداولتها في ج٣ضًم هٟؿها ٦مدللت وباخشت

الٟخا ٥بال ؤهه ٢غع الخسلي ٖجها لهالر

وخضة زغط بٗضها ب٨خابه الكهحر وجلمُظة مً جالمُظ اإلااؾـ ال٨بحر "ؾُٛمىهض
الٗالم في
ٍ

"عٍل٨ه".

ؤنابذ "هُدكه" بالخٗاؾت ،و"عٍل٨ه"
بالخؼن اإلاإؾاوي اإلاغٍغ ،ولم ٌؿلم مجها
"ٞغوٍض" ،وختى ػوظها "آهضعٍاؽ" الظي

خاو ٫بًجاص الخىاػن بحن ٖال٢تهما وظمىخها

ٖبا٢غة ٖهغها ٖلى ؤبىاب شخهُت ٞظة،

ووظضث في الخغٍت الال مدضوصة يالتها،
ّ
وعٚم ما ؤظم٘ ٖلُه الى٣اص ؤنها ٖاهذ خحرة
ً
و٢ل٣ا ،بال ؤن الخاعٍش ؤزبذ ؤنها ٧اهذ ُح ّ
ٛحر
ٖكا٢ها ٦ما حٛحر ؤهىإ ال٨خابت ٖلى الىع،١
ٞهل ٧ان ؤولئ ٪الغظا ٫خ٣ى ٫ججاعب
ألؾئلتها الٗمُ٣ت َه َىؾها في البدض
والخٟخِل ًٖ ؤؾغاعالىٟـ البكغٍت؟
ً
ال ظىاب ،بال نضي امغؤة ٧اهذ ابىت لؼمانها،
جىُٞذ بإؾلىب مسخل ٠وعاقي ٖام  1937في
هىمها ،بٗض ؤن ً٢ذ خُاتها ُم ِلهمت ،وطاث
ً
ً
َّ
بظ٧اء مخٍ ٣ض.
٢ىة وظاطبُت وظماال مٛمىعا ٍ
ؾُلُٟا بالر:
ً
ْ
َ
َ
الٟخاة التي َؤعاصث ؤن ج٨ىن بلها؛ ولضث بالر
ُ
ظؿضها ًّدؿ٘
في بىؾًُ  ،1932لم ًً٨
ً
ُ
لها٧ .اهذ ج٣ى ٫صوما ؤنها ز ِل٣ذ لل٨خابت.
ناعث في نباها مٗلمت بال ؤن طل ٪لم َ
ًل٤
قي ٢لبها الغض ى لظا اججهذ لل٨خابت وٖؼمذ
ٖلى ٦ؿب ِٖكها مجها ،وإلاا لم ًُغيحها ما
ْؤػ َظ ْخ ُه لها مً ما٫؛ عاخذ ُّ
حكَ ٤غٍ٣ها في
ً
ٖالم ال٨خابتٞ ،هل ٧اهذ نُاصة مدترٞت؟
ػواظها مً الكاٖغجُض هُىػ :
َ
بحن ظضعان ٧امبرًضط٧ .اهذ بكٗغها
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تالًَات

ُ
وخمغتها وٞؿاجُجها جلخ٣ي
اإلا٣هىم
بالكاب الغٍاض ي ،ال٣اعت الك٨ؿبحريّ
اإلاخمغؽ ،والغاوي الكُ ًٖ ٤ألاؾاَحر
ُ
وظضجه
وألابُا ٫ؤلاًغلىضًحنُ ،مٟلـ بال ؤنها
ً
ً
عاجٗا وناص٢ا.
َّ ْ
ؤخبخ ُه ختى الجىىن ،وبٗض الؼواط ؤٖلىذ
ؤنها ٖلى اؾخٗضاص للمىث في خاَّ ٫
خل به
م٨غ ٌ
وه ما .بال ؤن الؼواط بٗض طهاب بغٍ٣ه
ُ ّ ً
َ َ
َ َ
خذجغا وعاح
ألاو ٫زٟذ ،وبهذ وناع م ِ
ٌُؿبب لها ال٨شحر مً ألالم ،وعٚم ؤن بالر
حكاع٦ذ َوهُىػ املجاػاث الكٗغٍت

ً
وعٚم ؤنها خاولذ الاهخداع ؾاب٣ا ،بال ؤنها

مىظ ُٖض اإلاُالص ُ
وهم ٌِٗكىن مٗىا،

ونلذ لضعظت مً الىخضة والٗؼلت والٗضو
بُإؽ زل ٠ال٨ماَ ٫ؤ َ
ّ
بدخمُت
قٗ ْغتها
ٍ
الاهخداعٞ .اؾدُٓ٣ذ في نباح الخاصي

ناص٢ىن وواضخىن،

والصخهُاث ال٣ىٍت اإلاخىاخغة والجمل

٧اهذ حسجل ألا٩ٞاع والاؾخٗاعاث ٖلى وع١

الغهُٟت الغ٣ُ٢ت بال ؤنهما ٧اها ٖاق٣حن
ٌ
ممخلئ ٌّ
٧ل مجهما باآلزغ،
بغؤؾحن ًابؿحن،

مؿىصة مبٗثر لخجضها بٗض ؤًام ميكىعة
جدذ اؾمه في الضوعٍاث الُىمُت.

ٞهل ٧ان مً اإلام ً٨لكاٖغًٍ ؤن ًٗ٣ا في

بلى ؤن اهٟهلذ ٖىه ،وبضؤث مداوالتها في

الخب صون ؤن ًدىاٞؿا ٖلى اإلاضي البُٗض؟
بنهاَّ ٥
ٌ
خض ألاع:١

َ ْ
ايُغاباث
ٖاهذ ؾُلُٟا زال ٫ػواظها
ٍ

الٓهىع بهالبت ،زانت بٗض جإ٦ضها مً
زُاهخه لها ،ألامغ الظي ّ
ٖم َ ٤مً قٗىعها

ٌؿُُغان ٖلحها ،ؤَٗمذ َٟلحها ،وصزلذ

بالىخضة صون ؤن جضعي ،وحكٗغ باألؾ٠

اإلاُبش وؤٚل٣ذ الباب بٗض ؤن ؤَ٣ذ ٚاػ

ٖضًضة .هجغها الىىم ،وصاهمها الخى ٝمً

لخاَٟ ٫لحها اللظان ٖاقا صوهه٨ٞ ،خبذ في

الٟغن وويٗذ عؤؾها بضازله ،بلى ؤن

الٗ٣م٧ ،اهذ جدلم ؤن جهحر جل ٪ال٩اجبت
ٌ
قٗىع سخغي
وألامٞ ،األمىمت في هٓغها
مؿ٨ىن بالخلىص ًُ ّ
دىلها بلى ٖالم مٛمىع

طل:٪
ٌ
ُٚاب هما صازلهم ٦صجغة

اؾدؿلمذ للمىث ألابضي بٗمغالشالزحن.
ًُغجر ٦شحرون بٗض ا٦دكا ٝعؾاثلها ،ؤن

وٖلحهم ؤن ٌٗخاصوا ٖلُه
َ َ
اإلاىث :ًّ ٍ ٟ٦
بج٣ان ِ
ٌّ ّ
ؤمغ آزغ ،وإوي ؤ٢ىم به
"اإلاىث ٧ ًٞإي ٍ

هُىػ ٧ان الؿبب الغثِـ ال٩امً زل٠
عٚبتها في اإلاىث ،بِىما ٌُكحر آزغون بلى

َٟل وعصًت،
بالؿٗاصة بمجغص إلاؿت بنب٘ ٍ
٨ٞخبذ خُجها:
َّ ً
"ٖلي ؤوال ؤن ؤ٢هغ ججغبتي في ال٨خابت ٧ي
ّ
ؤؾخُُ٘ بٗضها ؤن ؤحٛل َب ٖلى مساى
َ َ
الىالصة الظي ؤ ّع٢ني"
ً
ؤهجبذ َٟال وَٟلت ،وؤنِبذ هىا بٗ٣ضة
البدض ًٖ ال٨ما .٫اإلاىاػهت بحن ٖاإلاحن ال
مخىا َ
ؾبحن ،ألامىمت وال٨خابتٞ ،اهؼوث في
ُ
اإلاجز ٫ج٨خب وتهخم بالٗاثلت والبِذ ،جسغبل
ْ
بجمل
ٖلى الهٟداث ؤًىما وظضث ،وتهظي
ٍ
ًٖ حٛحر الخٟاياث وإٖضاص وظباث
ُ
ُ
كاهض ًٖ بٗض ،مً الهامل ما
الُٗام ،ح
ًدضر في ٖالم ألاصب بٗحن ألاس ىٞ ،ىظض
الًٛب والٟؼٕ وجضمحر الظاث َغٍ٣ه بلحها،
وعاخذ ج٨خب ًٖ الغٚباث الضا٦ىت اإلا٨بىجت
ّ
مضلهمت ،ومما ػاص في ؤإلاها اؾخمغاع
في خُاة

بغٍ ٤ػوظها في الكٗغ ،واوٗضام جإزغه باػصًاص
ً
ٖضص ؤٞغاص الٗاثلت وؤٖبائها ،و٦شحرا ؤقاعث
ُ َ
في عؾاثلها التي ا٦دكٟذ بٗض مىتها ،ؤنها

بمىخهى الاخترا."ٝ
ُ
ّ
٧ان ٖلحها ؤن جخٟى ١ب٩ل ش يء٧ ،إ ٍم٦ ،ؼوظت،
٧اجبت ،وقاٖغة ،ؤعاصث ٧ل ش يء صٗٞت واخضة
ّ
صون جضعط ،حٗ٣ضث في بدثها ًٖ ال٨ما٫
َ
٦مً ٌٗغ٦ ،ٝمً ًَ٣خل َو ٍُ٣خل٦ ،مً ًُ٣امغ
ٌ
َُ
بمهحره لدؿ٨ى ُه في الجهاًت مإؾاة بذجم
ُ
ً٣اعب ؤل٢ ٠هُضة
ال٨ىن٦ .خبذ خُجها ما
ُّ
و٧اهذ ٚؼٍغة ؤلاهخاطٞ ،انهالذ جسِ
الضواوًٍ وال٣هاثض ،وٖمضث بلى وكغ
عو اًتها ألاولى "الىا٢ىؽ الؼظاجي"  ،بال ؤنها
وكغتها بضاًت جدذ اؾم مؿخٗاع ٧ان
ً
"٨ٞخىعٍا جىؾ٢ "٪ل٣ا خُا ٫ما ًم ً٨ؤن
ًُشحره مً ؤلم ألٞغاص ؤؾغتها الظًً َٖ َّغْتهم
ووالضتها اإلادؿلُت ٖلى وظه الخهىم.
َ
ل٣ب "ماعلحن مىهغو
ؤَلٖ ٤لحها الى٣اص
ً
ْ
هابت ب َه ّم ٦بحرٖ ،كُ٤
٧اهذ مُ
ألاصب" بال ؤنها
ِ ٍ
ُ
هُىػ
و٦غهها لخُاهخه مً الجاهب آلازغ.

ٖكغ مً ٞبراًغ  1963واإلالل والا٦خئاب

ابخٗاصها ًٖ والضتها وؾلُىٍتها والظي ٧ان
ً
ً
ّ
َٟىلي اإلايكإّ ،ؤًا
بى٣و
ؾببا لكٗىعها
ٍ
ً ،ً٨لم ً ً٨باإلا٣ضوع ججاهل ما َ
ؤهخجخه
ّ
ومضو ُهتها
بالر مً ٢هاثض وؤقٗاع،

"مجمىٖت اللٗب م٘ ؾُلُٟا" ُٖ َّضث مً ّ
ؤهم
َّ ْ
٢ضمخه بلى ظاهب "آعٍُل" ،بلى ؤن ظاء
ما
ً
ً
ّ
اهخداعها الاهخداع ألاصبي ألا٦ثر ظضال ولُٛا
ُ
في ألاوؾاٍ الش٣اُٞت ؤلتي ما ٞخإث حكحر بلى
مٟاع٢ت ؤن ُم ّ
ؿبب اهخداعها ٧ان الىعٍض
ِ
الىخُض في ونُتها ألازحرة.
َ
بحن ٖاإلاحن مسخلٟحن ازخال ٝالىاع والغماص،
َ
٧اهذ ؾُلُٟا وؾالىمي ُ٢بحن ُمخىاً٢حن في
ُّ
وج٨ىنهما ونهاًتهما ؤًًاٟٞ ،ي
وكإتهما
ً
ُ
الخحن الظي ٧اهذ ُٞه ؾالىمي هاعا مخإججت
ً
مخماؾ٨ت ؤخغ٢ذ ٧ل مً ا٢ترب مجها٧ ،اهذ
ُ ُ
بالر امغؤة مً عماص ّ
هل زبا وهجه اإلاىضزغ
في عَٗان الكباب.


عو اثُت ؾىعٍت

خُىاهاث بإعواح بًُاوٍت،
َ
ًغج٣ىن بلى هه ٠الًٟاء،
َ
ًخدغ٦ىن وَؿحرون بهٗىبت ٖلى الخغٍغ
ُ
ّ
المغثُت،
هىاء
زمت ص٣ٞاث ٍ
ً
ً
َ
ُٞهضعون نغزت وٞغٗ٢ت
خُىما ُي َ
هاظمىن ،زم ًىُل٣ىن لِؿترًدىا،

بال٩اص ًغججٟىن.
ُ
ٌ
َؾىاع ُؾ ًٍ ٟنٟغاء ،ؤؾما ٥ػع٢اء...
ٌ
ُ
ٌ
وِٗل مٗها
ؤ٢ماعٚغٍبت ٦هظه
ََ ً
ؤزار مُذ!
بضال مً ٍ
ل ،ظض ٌ
ُخ ُ
ه ٌغمً َّ ٢
ان بًُاء
ع
ُ
وهظه ألا٦ىان اإلاؿاٞغة
هىاء هدُل ،ؤخمغ ،ؤزًغ،
مً ٍ
ُج ُ
َ
آما ٫ؤو مشل
ٟغح ال٣لب مشل ٍ
ِ
َىاوَـ ُخ َّغة ُ
جباع٥
ً
ً
بغَل
ؤعيا ٢ضًمت ٍ
مسًب ُ
ومؼصان بالىجىم.
ٍ
ؤزى ٥الهٛحر
ِ
ُ
ُ
ُ
ًجٗل بالىهه ًمىء ٧ال.ِ٣
ًبضو ؤهه ًغي
ً
ً
ً
ٖاإلاا ؤخمغ وعصًا مطخ٩ا ًم ً٨ؤن ًإ٧له
مً ظاهبه آلازغ،
َوَ ُّ
ٌٗ،
ُ
ًجلـ
زم
ً
ٌ
َ
متراظٗا ،ها زمت ببغٍ ٤ؾمحن
ً
ً
ُ
ًخإمل ُٞه ٖاإلاا ناُٞا ٧اإلااء.
ٌ
زمت ِمؼَ ١ىٍلت خمغاء
في ٢بًخه الهٛحرة.

مجلة قلم رصاص الثقافية

سصاص ًاعن

تيت األهتاس الستيي


عاطف إتشاهين صقش

م٘ ٧ل ٖمل ٞني ظضًض ج٨ىن والصة ظضًضة
جًا ٝبلى هخاط بوؿاوي جغا٦مي ضخم
ججم٘ ٖحرآال ٝالؿىحن ،يم زالنت ال٨ٟغ
وال ًٟوالخجغبت لألٞغاص والكٗىب.
وفي ؾُا ١اإلاٗاًحر الى٣ضًت اإلاخٛحرة
ٌ
ٖامل ؤؾاس ي ٖلى
واليؿبُتً ،دأٞ
م٩اهخه في ج٣ىٍم الاٖما ٫الجضًضة؛ هظا
الٗامل ًخجلى في م٣ضاع ما ًًُ ٠الٗمل،
بياٞت ٢ض ج٨ىن ٖلى الهُٗض ال٨ٟغي ؤو
الٟني بجىاهبه املخخلٟت اإلاخٗل٣ت ببىاء
الٗمل وق٩له وؤصواجه وٞىِخه وازخالٞه،
ؾىاء ا٢خهغث هظه ؤلاياٞت ٖلى ظاهب
واخض ؤو ٖضة ظىاهب ،قغٍ ؤال تهبِ
ؾىٍت الٗمل ًٖ خضوص الجىصة التي هي
ً
لِؿذ مىي٘ بظمإ ؤًًا!
بن والصة ٖمل ،هي ٖملُه مٗ٣ضة حكبه
والصة ٧اثً ظضًض ،مً خُض مغاخل
الدك٩ل وزهىبت الخايً واخخماالث
الخال٢ذ وبالخالي اخخماالث الخماًؼ
الالمخىاهُت وبالى٢ذ طاجه اخخماالث
ً
الدكابه التي ج٩اص ج٨ىن ال مخىاهُت ؤًًا،
ل ً٨وباؾخمغاع اإلا٣اعهت هغي ؤن الاخخٟاء
باإلاىلىص الجضًض ٧ان وال ًؼاٖ ٫غٞا
ً
ً
اظخماُٖا مخىاعزا ،ألن الىالصة خاصزت ٞغٍضة
مضهكت ٞهي ٦دضر مؿخ٣ل جخُلب
الاخخٟاء صون الىٓغ بلى ما ؾُ٨ىن ٖلُه
اإلاىلىص في اإلاؿخ٣بلٞ ،هل مً اإلاىاؾب
الاخخٟاء بالٗمل الٟني لخٓت والصجه ؤم ؤن
ألامغ مسخل ،٠واإلاُلىب مً الٗمل بزباث
ً
ؤخُ٣خه باالخخٟاء ؤوال؟ وإطا ٧ان ألامغ
٦ظل ٪ؤلِـ مً ؤلاهها ٝؤن جسً٘
ألاٖما ٫الجضًضة ل٣غاءاث ه٣ضًت خُ٣ُ٣ت
مدترٞت ج٣ضمها للجمهىع املخخو وٚحر
املخخو ،وفي الى٢ذ طاجه جىهٟها وجىه٠
مالٟها ؤو مبخ٨غها؟ ٞةطا اهخ٣لىا بلى
الخسهُو والخٓىا الخغ٦ت الٟىُت –
ألاصبُت في مجخمٗاجىا ،واؾترظٗىا ما ُ٢ل
وما ً٣ا ٫خى ٫جغاظ٘ الخالت الٟىُت
الش٣اُٞت ال٨ٟغٍت ٞحها بك٩ل ٖام ،التراظ٘
الظي ظاء بضوعه هدُجت ّ
جغص ؤناب مسخل٠
ٍ
ظىاهب الخُاة ،ؤال جٟ٣ؼ ؤؾئلت ٦شحر بلى
الظهً خى ٫صوع اإلاش ٠٣والىا٢ض واإلابضٕ
وؤلاٖالمي ٧-إٞغاص ؤو ماؾؿاث -وعبما
واظباتهم ألازالُ٢ت والش٣اُٞت ججاه

مجخمٗاتهم وججاه ال ًٟوال٨ٟغ ق٩ل ٖام؟
عبما ق٩ل ما ط٦غث ٢اٖضة مىاؾبت للضزى٫
في ٢غاءة ؤولُت لغو اًت (بِذ ألامخاع الؿخحن)
لل٩اجبت ألاصًبت ػٍيب ٖؼالضًً الخحر.
 ٖلى بً٣إ ؾغصي ٌكبه بً٣اٖاث الضب٨تالكٗبُت في اإلاىاَ ٤الؿىعٍت ؾاع بً٣إ
الغو اًت خُض ًتهاصي الغجم باوؿُابُت ٖظبت،
ُ
ا(٫صم) ،التي مٗها جًغب ؤ٢ضام
باهخٓاع
الغ ا٢هحن والغ ا٢هاث ألاعى ٞخُٗض
الىبٌ والخُىٍت والغقا٢ت والُمىح للخالت
– الىو .هظه اُ ٫
(صم) الغقُ٣ت ْلذ
خايغة ٖلى امخضاص الىو الظي ظىذ ؤخُاها
للىن ،٠وؤخُاها للؿغص وؤخُاها لغوماوؿُت
جظ٦غها باإلاغخلت الغوماوؿُت للغو اًت الٗغبُت.
ب٨ٟغة ؾغصًت مبخ٨غة بضث مُٟضة لجىاهب
ٞىُت ؤزغي اجسظث ال٩اجبت مً ظىلت ؾُاخُت
اَالُٖت في مضًىت ظبلت خامال لخمغٍغ ؤخضار
الغو اًت ،هظه الجىلت التي ج٣ىم بها بُلت
الغو اًت هجىي في اإلاضًىت التي جغٖغٖذ بها،
بغ٣ٞت ٖضص مً اإلاؿاولحن املخلُحن والىٞض
الضولي .ظىلت ػمجها ًىم واخض ،خغيذ في
٦غٍاتها التي هي ط٦غٍاث اإلا٩ان
طهً البُلت ط ِ
وط٦غٍاث الؼمان واعجباٍ ٧ل طل ٪بالخُاة -
باإلوؿانً .بضو البىاء الؿغصي للغو اًت
ً
ً
مخماًؼا بطا؛ ٞهى لم ًىهج مىهجا ج٣لُضًا؛ لم
ً٣ضم هٟؿه ٖلى ؤهه مظ٦غاث ،وال مغاؾالث
وال الغاوي الٗاع ٝب٩ل ش يء ،بل اؾخضعى
ببراٖت طا٦غة مسخلُت (ٞغصًت – ظمُٗت)،
ولٗب ٖلى الخىاػي بحن خضزحن ٚحرمخجاوعًٍ؛
الجىلت – وؤخضار وجضاُٖاث الظا٦غة
البُٗضة وال٣غٍبت .حكض ٥الغو اًت ،و٦مخاب٘
مهخم مش٣ل بمىعور ٢غاجي مضظً وعبما
بٗ٣لُت مىٟخدت جُغح ؤؾئلت ألاًً وال٠ُ٨
واإلااهُت واإلاأ ٫والهض ،ٝجدؿاء ،٫ؤًً
الخب٨ت؟ هل جىظض طعوة صعامُت؟ هل مً
ؤبُا ٫مدضصًً؟ هل مً زُِ ؤؾاس ي
وزُىٍ ٞغُٖت؟ ماطا ًٖ اإلاىيىٕ؟ هل
للىو ٚاثُت ما؟ ما هي الجىاهب ال٨ٟغٍت
التي ؤعاص الخُغ ١بلحها؟ ؤهى ؾغص وٟ٦ى؟
ًدخالى َغح الدؿائالث و٢غاءة الىو جخ٣ضم،
ل ً٨الىو ًؼو ٙمً بُٖاء ؤلاظاباث
ُ
مىانلت
ب٣ي ٖلى جدغٌٍ
ِ
الكاُٞت ،وٍ ِ
ال٣غاءةً ،داٖ ٔٞلى جىجغه وهبًه ل ً٨صون
ّ
مدضصاث صعامُت ؤو ٞىُت ْاهغة.
ِ

م٘ ٧ل جل ٪الدؿائالث جدبضي قِئا ٞكِئا
نٟاث الىو وعبما مؼاًاه؛ ًظ٦غوي جخالي
ألاخضار وججاوعها بغو اًت ماثت ٖام مً
الٗؼلت للماع٦حز هي خ٩اًت بلضة – مضًىت
نٛحرة ،جىُل ٤في عو اًدىا مً بِذ ألامخاع
ّ ً
يُ٣ا ٖلى ؤؾغة
الؿخحن الظي ًبضو
مخٗضصة ألاٞغاص ،ل٨ىه ًدؿ٘ بالخضعٍج في
بىاء ؾغصي ؤ٣ٞي ختى ًهبذ مضًىت،
ً
وبالخإوٍل وألاؾ٣اٍ ٌؿخُُل ٖمىصًا
لُٛضو خ٩اًت خ٣بت مً جاعٍش وًَ ،وما
ً
ً
ًبضو لىهلت ٖٟىٍا وخ٩اثُا ملجغص الخ٩اًت
ً٨دؿب مٗاهُه الٗمُ٣ت ،التي جخًمً
ُٞما جخًمً بيُت املجخم٘ الؿىعي
وم٨ىهاجه وقغاثده وَىاثٟه ،وَباجٗه،
وٖال٢اجه ألاؾغٍت ،وٖال٢اجه اإلااؾؿاجُت،
وجُىعه (الظي لِـ بالًغوعة ؤن ً٨ىن
ً
بًجابُا) ،وٍبضو التر٦حز ٖلى البيُت
الؿُ٨ىلىظُت (بلى خض ما) ؤ٦ثر مً التر٦حز
ٖلى الخضر الخاعٍخي الؿُاس ي الطخم
٧الخغوب والاه٣الباثٞ ،الخٗغٍج ٖلحها ًمغ
مغوع ال٨غام م٘ عنض بٌٗ َّعصاث الٟٗل
الخجىلت .وَؿخمغ الدؿائ :٫ؤًً الهغإ
ً
بطا؟ ؤًً هم ألاقغاع؟ بط جبضو الصخهُاث
بمٗٓمها ختى جل ٪التي ونٟذ بإنها
ً
ٞاؾضة ،جمخل ٪ظاهبا بوؿاهُا هى ألاهم في
بيُتها الىٟؿُت .هل هي عوماوؿُت الىو ؤم
عوماوؿُت اإلاالٟت؟ ؤم ؤن املجخم٘ الؿىعي
ً
هى ٦ظلٗٞ ٪ال؟ مٗٓم ؤٞغاصه َُبىن بما
في طل ٪الٟاؾضًً؟ هظا الؿغص ًدُلىا
بم٨غ بلى حؿائالث ٖابغة لؼمً الغو اًت ،بطا
٧ان الىاؽ بهظه الُُبت في املجخم٘
الؿىعي ٠ُ٨ٞ ،هبرع خ٣بت ما بٗض الىو
ؤي خ٣بت ألاػمت الؿىعٍت التي بضؤث ؾىت
 2011وال جؼا ٫مؿخمغة بما ٞحها مً مأؽ
ً
وقغوع؟ عبما ًظ٦غها هظا ؤًًا بإمىُاث
٦شحرة ؾمٗىاها ممً ٖاقىا ألاػمت( :هخمنى
ؤن وٗىص ٦ما ٦ىا في اإلااض ي خُض ألامً
وألامان) .هظه اإلاالخٓت جظ٦غها بًغوعة
وؿب الىو بلى ػمً نضعوه ؤو ٦خابخه ٖىض
٢غاءجه الى٣ضًت .وٖلى ط٦غ الؼمً وبالخٗغٍج
ٖلى ػمً الغو اًت هالخٔ ؤن الىو ج٣اٞؼ
ً
ً
ػمىُا بحن اإلاغاخل ،وؾل ٪ؾلى٧ا مخظبظبا؛
ً
ً
ٞغوي ؤخضازا مخجاوعة ػمىُا ،وؤخضازا ٚحر
وجىاػ
مخجاوعة في ٟ٢ؼاث طهاب وإًاب
ٍ
وجًاص وزُ ٠وجساَ ٠ه٣لذ ال٣اعت –
زال ٫نٟداث ٢لُلت -بحن ؤظىاء مخباًىت
ً
الؿماث جاعٍسُا ومجخمُٗا.
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بالٗىصة بلى شخهُاث الغو اًت وؾاا٫
البُل ،هالخٔ زالزت مؿخىٍاث ؤؾاؾُت:
شخهُاث ألاؾغة الهٛحرة ؾ٩ان بِذ ألامخاع
الؿخحن ،وشخهُاث ألا٢اعب ألاؾغة ال٨بحرة،
زم شخهُاث الخي – اإلاضًىت ،بياٞت
للُ٨اهاث الاٖخباعٍت ٧اإلاٗالم الهامت (اإلاضعط
الغوماوي -ظام٘ الؿلُان -خمام الؿى)١
ً
التي جمخل٢ ٪هتها ؤًًا ،وظمُ٘ هظه
الصخهُاث ؤزظث خحزها التي ًجٗل مجها –
ً
ظمُٗا -بك٩ل ؤو بأزغ ؤبُا ٫الغو اًت ،الظًً
ًدخًجهم بُل ً٣ب٘ في الخلُٟت بهه اإلاضًىت –
مضًىت ظبلت -حؿائ ٫آزغ ًبضو مً اإلاكغوٕ
َغخه :بطا ٧ان مً ؾماث الٗمل الٟني
ؤلاجُان بٛغاثبُت ما ؤو بداصزت اؾخصىاثُت ما،
ٞإًً الٛغاثبُت والاؾخصىاء في هظا الىو؟
بخ٣ضًغي لم ٌٟٛل الىو هظه الىاخُت وإهما
حٗمض الخىى في الٗاصي مً الخٟانُل
والؿلىُ٦اث ٢هو الخب والٟغا ١وألالم
والىضم والاصٖاء والخهى٘ والخدهُل
والخٛحراث خى ٫همى الصخهُاث ومألها....
بهه بك٩ل ؤو بأزغ ًخدضر ًٖ الىاؽ
الٗاصًحن وًٖ مىاظهتهم لٓغو ٝالخُاة
اإلاخ٣لبت ،ؾىاء ٧إٞغاص ؤو ٧إؾغة ؤو ٦مجخم٘،
ؤال ٌؿخد ٤هاالء الٗاصًىن ؤن ًجضوا مً
يهخم ألمغهم وٍط يء ٖلى خُاتهم بجىاهبها
املخخلٟت ،هل هم ٖابغون صون ؤزغًظ٦غ ؤم ؤن
ٖلى ّ
 ًٞما ؤن ً٣خٟي آزاعهم؟ مً هظا اإلاىٓىع
ٍ
ؤسجل للىو ظغؤجه في الخضًض ًٖ الٗاصي
واإلاإلى ٝواؾخسغاط ما هى عمؼي وجإوٍلي وٚحر
ً
ٖاصي مىه .ؤًًا ؾى ٝهالخٔ ؤن الىو
ً ً
وًٖ ٖمض ؤوعص ٖضصا ٦بحرا مً ؤؾماء ألا٦الث
ً
الكٗبُت ،وون٦ ٠شحرا مً الٗاصاث
والخ٣الُض٦ ،ما ون ٠الُغاػ اإلاٗماعي
ال٣ضًم الظي ازخٟذ ؾماجه با٢خدام ٚاباث
الاؾمىذ ،هظا الىن ٠بغؤَي ؤٚنى الىو
ولم ًش٣له ،وعبما ٧ان بخضي ٚاًاجه.
ً
زخاما ؤ٢ى :٫اؾخمخٗذ ب٣غاءة عو اًت (بِذ
ألامخاع الؿخحن) لل٩اجبت ػٍيب ٖؼ الضًً الخحر،
ٖمل ٌؿخد ٤ال٣غاءة والاخخٟاء به ٦مىلىص
ظضًض ،ومىؾُ٣ى عوماوؿُت ٌؿغح الخُا٫
مٗها باهخٓاع اُ ٫
(صم) التي ٢ض ج٨ىن ناصمت
ً
ً
ؤخُاها ،وؤخُاها ؤزغي ج٨ىن ممخٗت ٦مخٗت
هؼو ٫ؤ٢ضام ع ا٢ص ي الضب٨ت.
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غاليشي أًاًذاٍ ..الفٌاى هأهَى عثذ الخالق سحلة في عَالن فاتح الوذسس ٍتالهيزُ


حَاس  :إتشاهين الضيذي

بحروث مضًىت باعٖت بهىاٖت الضهكت،
ً
باؾخُاٖتها ؤن جإزظ ػواعها بُٗضا ًٖ
ً
الخىٗ٢اثّ ،ؤًا ٧اهذ اهخماماتهمٞ ،هي
لِؿذ ؾىي ؾى ،١ؾى ١للبًاٖت ،ؾى١

ؤو لهجت ،لظل ٪ازترث ال ًٟالدكُ٨لي .لم
ؤ ً٦ؤ٨ٞغ بالغبذ اإلااصي ٖىضما ٧ان لي مغؾمي
الخام في مىُ٣ت بدمضون ،الظي جدى٫
ً
الخ٣ا ،بلى نالت ٖغى ،بدصجُ٘ مً

للؿُاؾت ،ؾى ١لإلٖالم ،ؾى ١لألصب،

الانض٢اء الٟىاهحن ،الظًً قاع٦ىوي ؤٖمالهم

ؾى ١لل ،ًٟؾى ١للخبٟٞ .ي بحروث ٧ل

في الهالت ،زانت ؤهه ال ًىظض ناالث ٖغى

الؿل٘ ٢ابلت للبُ٘ والكغاء!! و٢ض ؤياءث لي

لىخاث في اإلاىُ٣ت .جىظهىا بلى الىاؽ بٗضة

ْلماث ٦شحرة :مٗغُٞت؛ وٖاَُٟتٗٞ .غٞذ
ّ
هٟس ي؛ وٖغٞتها؛ بال ؤن مٗغٞتي بها لم

مٗاعى في الهالت وفي ٖضة مىاَ ،٤بالخٗاون

ج٨خمل ،وال ًم ً٨ؤن ج٨خمل ،بط لِـ لي مً
مؿاخت ؤلخ٣ي ٞحها م٘ خ٣ُ٣ت آلازغًٍ،
ؾىي مؿاخت ال( ًٟاإلاىؾُ٣ا والًٟ

م٘ بلضًاث وظمُٗاث ،و٧ان ؤلا٢با ٫ممخاػا،
ول ً٨اإلاك٩لت ؤن اليكاَاث الٟىُت في
ً
اإلاىاَ ٤الجبلُتٚ ،البا ما ج٣خهغ ٖلى مىؾم
الشاعر إبراهيم الزيدي مع الفنان مأمون عبد اخلالق

الدكُ٨لي)ٟٞ ،ي جل ٪اإلاؿاخت ال ؤخض ًساٝ
ؤن ً٣ى ٫طاجه .و٢بل ؤن ؤوس ى ّ
ٖلي ؤن ؤ٢ى٫

الهُ ،٠لظل ٪ه٣لذ الهالت الى بحروث،
ً
خُض الخغ٦ت الٟىُت ؤ٦ثر اػصهاعا ،وبالخالي

ل٩ل مً :هؼاع الخُاب زال ٫الكهغ

ـ مً زال ٫ا٢امخ ٪للمٗاعى  ،هل الخٓذ

ٞةن ٖال٢تي بال ًٟالدكُ٨لي ٧اهذ وظتهي لهظا

الٗاقغٖ ،هام الكاَغ زال ٫الكهغ ،١١

اهخماما ز٣اُٞا بال ًٟالدكُ٨لي ،ؤم ان

ؤن ٢ىة ال( ًٟاإلاىؾُ٣ا وال ًٟالدكُ٨لي)

اإلاكغوٕ ،ؤما الغبذ اإلااصي ٞهى يغوعة

وؾلُمان ؤبى ؾٗضي زال ٫قهغ  ١٢مً

الاهخمام الخجاعي هى الٛالب ؟

جمشلها ٢ضعجه ٖلى مساَبت الخحز ؤلاوؿاوي

لالؾخمغاع ،ول٨ىه لِـ ٚاًت وال ٌٛغٍني.

الٗام . ٢٠١٨و٢ض ظظب اإلاٗغى ظمهىع

 -هىا ٥اهخمام بال ًٟالدكُ٨لي مً ٢بل

الى٣ي ُٞىا ،طل ٪الخحز الظي ًم ً٨حؿمُخه:
ّ
الخحزالٗاَٟي.
ً
وهظا ما ًجٗل حكبُه اللىخت باإلاغؤة مم٨ىا،

اإلاٗغى ًٖ ٞاجذ اإلاضعؽ  ،وبمكاع٦ت لىخاث

مً مخظوقي الٟىىن والٟىاهحن وَالب مً

قغٍدت مً الىاؽً ،م ً٨حؿمُتهم :مخظوقي

لٟاجذ اإلاضعؽ  ..واإلاكاع٦ىن َالب ٞاجذ

٧لُاث الٟىىن  ،....الظًً ؤقاصوا بالُ٣مت

الٟىىن ،بال ؤهه في الٛالب ،لِـ لضيهم

اإلاضعؽ ،و٧إن مىيىٕ اإلاٗغى هى ٞاجذ

الٟىُت للمٗغى.

لظل ٪جغاوي" لؿذ م٘ قٗاع صٕ اللىخت

اإلاضعؽ ومضعؾخه الٟىُت  ،و٧إوي ؤمام َغٍ٣ت

ـ  ٠ُ٦جغي ؾى ١ال ًٟالدكُ٨لي في بحروث ؟

جخ٩لم وخضها ،بٌٗ اللىخاث ٦ما اليؿاء

ظضًضة لٗغى اللىخاث الٟىُت ،ؤم هى

وهل الُ٣مت هي للىخت الٟىُت ،ؤم الؾم

ال٣ضعة الكغاثُت ،ؤما مىيىٕ اإلاخاظغة
ً
بالٞ ًٟهى مىظىص ؤًًا ،جد٨مه قب٨ت
ً
ٖال٢اث مدلُت مغجبُت بالخاعطٞ ،مشال،

بداظت بلى ًض جإزظهً بلى وؾِ خلبت
الغ٢و" ،مً ؤولئ ٪الغظا ٫الظًً ّ
مضوا

ؤؾلىب ٪الخام بة٢امت اإلاٗاعى؟

الٟىان ؟

الٗال٢ت م٘ مغا٦ؼ اإلاؼاصاث الٗاإلاُت ،هي

 -لضًىا ؤٖما ٫للٟىان الٗالمي ٞاجذ اإلاضعؽ،

ألاؾىا١

مغجبُت

باألويإ

بخضي ؤهم الىظهاث لخجاع ال ،ًٟخُض

ؤًاصيهم بلى اللىخاث ،الٟىان مإمىن ٖبض
الخالّ ،٤
مض ًضه صون ؤن ٌؿإ ٫هٟؿه بن
ً
٧اهذ ًضه ؾخٗىص زاوٍت ،ؤم ال .وإمٗاها في

وؤٖما ٫لشالزت ٞىاهحن مً جالمظجه ،هم:

الا٢خهاصًت

واإلاِٗكُت

وألامىُت

ٌٗمض هاالء بلى ا٢خىاء مجمىٖاث مً

ابغاهُم خمُضٖ ،هام الكاَغ وهؼاع
الخُاب ،باإلياٞت بلى ؤٖما ٫للٟىان

والؿُاؾُت ،والىي٘ الخالي في لبىان
ً
ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ؾى ١ال ًٟالدكُ٨لي.

ألاٖما ٫لبٌٗ الٟىاهحن ،وٍخم ،مً زال٫
اإلاؼاص ،بُ٘ ٖمل مً ألاٖما ٫بؿٗغ زُالي،

ؤلاًمان بال ،ًٟلم ً٨خ ٠بالغؾم ،بل اٞخخذ

ؾلُمان ؤبى ؾٗضي ،وهى ؤخض جالمُظ الٟىان

الٟىان هى مً ًهى٘ اللىخت٩ٞ ،لما ٧ان

ٞترج ٟ٘ؤؾٗاع ألاٖماٖ ،٫ىضها ًخم ٖغى

٧الحري٩ٞ ،ان قغٍ ٪آلازغًٍ بإخالمهم
ً
الٟىُت ،ولِـ ؾمؿاعا ألخالمهم الخجاعٍت!!

ٖهام الكاَغ٩ٞ ،اهذ ٨ٞغة ب٢امت مٗغى

الٟىان مخم٨ىا ومدترٞا٧ ،لما ٧اهذ ؤٖماله

ألاٖما ٫اإلا٣خىاه بإؾٗاعمغجٟٗت ظضا.

بٗىىان

"ؤظُا ،"٫ؤظُا ٫مخٗا٢بت مً

الٟىُت ؤ٦ثر ُ٢متٞ ،الغابِ وزُ ٤بحن اؾم

مىظ بضاًت الٗام ؤ٢مىا مٗاعى ظماُٖت

إلااطا ازترث ال ًٟالدكُ٨لي بالظاث ،هل

الٟىاهحن .

الٟىان وؤٖماله والٗ٨ـ.

ملجمىٖاث مً الٟىاهحن مً لبىان ؾىعٍا

ؾى ١ال ًٟمٛغي بالغبذ ،ؤم ؤن ٖال٢خ٪

الخ ،٤ؤن اإلاضعؽ ،مضعؾت ٞىُت ،ومً

ـ ما هى الغابِ بحن صعاؾخ ٪لٗلم

والٗغا ،١ومٗاعى ٞغصًت للٟىاهت ٞغٍا٫

بال ًٟالدكُ٨لي هي التي وظهخ ٪لهظا

الُبُعي ؤن ًخإزغ الٟىاهىن مً جالمُظه

الاظخمإ ،واهخماماج ٪الٟىُت ؟

الهاٌ ٜمً لبىان ،والٟىان نبري اإلاال٩ي مً

اإلاكغوٕ؟

وٚحرهم بمضعؾخه ،ول ً٨ل٩ل ٞىان ؤؾلىبه

جترا٦م مٗاع ٝؤلاوؿان وٖلىمه بما

الٗغا ،١ومٗغى لي.

جخٗضص الىؾاثل التي ٌٗخمضها ؤلاوؿان في

الخام ً.خظو ١ػاثغ اإلاٗغى ألاٖما ٫بما

ً٨دؿبه في مؿحرة خُاجه ،وجغجبِ ؾلىُ٦اجه

الخٗبحر ًٖ طاجه ،خا ٫مجخمٗه ،ز٣اٞخه،

جخًمىه مً ُ٢مت ٞىُت ،مغجبُت ب٣ىاٖض بىاء

بخل ٪اإلا٨دؿباث ،ومجها الضعاؾت ،وطل٪

الجما... ٫باللٛت اإلا٨خىبت ؤو الكٟهُت،

الٗمل الٟني ؤو باألخغي نىاٖت اللىخت .و٧ان

ٌك٩ل مسؼوها مٗغُٞاٌٛ ،غ ٝمىه الٟىان

ٖلُىا ؤن هخ ً٣اللٛاث ٧ي ه٣ٟه ،ؤما ألالىان

هظا اإلاٗغى إلل٣اء الًىء ٖلى هماطط ًٖ

للخٗبحر ًٖ ً٢اًا وْىاهغ مجخمُٗت

وألاق٩ا ٫لٛت ٦ىهُت ،ال حٗغ ،ٝختى ،ل٨ىت

ؤٖماٞ ٫ىاهحن جمهُضا إل٢امت مٗاعى ٞغصًت

مسخلٟتٖ ،امت وزانت.

ٖامت
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رهثية اإلخشاج في ههشجاى لَس أًجلَس السيٌوائي لفيلن «هخاض الياسويي»


سحاب خليل

خهض ُٞلم "مساى الُاؾمحن" الؿىعي

ًٖ الُٟلم:

ظاثؼة ؤلازغاط الظهبي في مهغظان لىؽ

ؤهجؼ املخغط ٖالء الصخىاوي ُٞلمه

ؤهجلىؽ الؿِىماجي.

مساى الُاؾمحن زال ٫زالزت ؤًام جهىٍغ

وٍىضعط الُٟلم يمً ألاٞالم ال٣هحرة وهى

في الٗانمت الؿىعٍت صمك ٤ومدُُها ،وال

مً جإلُ ٠وإزغاط ٖالء الصخىاوي،

جخجاوػ مضة الُٟلم  ٢٠ص٣ُ٢ت ،جىاو ٫ؤوظإ

وَؿلِ الًىء ٖلى مٗاهاة الكٗب

الؿىعٍحن زال ٫ألاػمت التي حِٗكها البالص

الؿىعي في ْل الخغب التي حِٗكها البالص

مىظ ؾىىاث ،وما آلذ بلُه ؤخىالهم في ْل

مىظ ؾىىاث ،وٍداو ٫املخغط مً زال ٫هظا

الخغب التي ٖاوى الؿىعٍىن الظًً وٗ٢ىا

الخإُ٦ض ٖلى ؤن الخغب اإلاؿخٗغة في ؾىعٍت
ً
ال جمحز بحن الؿىعٍحن بهما حؿتهضٞهم ظمُٗا

ضخاًا لها صون الخمُحز بحن ٖغ ١وَاثٟت
واهخماء.

صون اؾخصىاء ،وٍإحي الُٟلم في بَاع جُٟٗل

وٍد٩ي الُٟلم ٢هت ٖاثلت ؾىعٍت ٖاهذ مً

صوع الؿِىما في بًًاح خ٣ُ٣ت ما ًجغي في

ْغو ٝالخهاع اإلاٟغوى ٖلى اإلاضهُحن

ؾىعٍتٞ ،الؿِىما وؾُلت ٖاإلاُت ٞاٖلت

قاع ٥الُٟلم الظي ؤهخج في ٖام  ،2016في

والبىؾىت واإلاٛغب وعوما في بًُالُا.

زال ٫اإلاٗاع ٥التي حكهضها مسخل ٠مىاَ٤

بىؾٗها بًها ٫عؾاثل خُ٣ُ٣ت للٗالم

ٖضة مهغظاهاث صولُت ،مجها مهغظان

الجضًغ ط٦غه ؤن الؿِىما الؿىعٍت جم٨ىذ

البالص ،خُض جخٗغى اإلاىُ٣ت التي جُ٣جها

الظي ًدخاط بلى ما ً٣ضم له الى ا٦ ٘٢ما هى

٧احؿُ٨ل الؿِىماجي الضولي في هُىٍىع،٥

زال ٫الؿىىاث ألازحرة مً بخغاػ ٖضة

الٗاثلت لهجىم مٟاجئ مً مؿلخحن

صون جؼٍُ٦ ٠ما ٗٞلذ ؤٚلب وؾاثل ؤلاٖالم

خُض خاػ ٖلى الجاثؼة الظهبُت الشاهُت

ظىاثؼ ٖغبُت وٖاإلاُت زال ٫مكاع٦تها في

مدكضصًً ،في الى٢ذ الظي جبضؤ ُٞه مٗاهاة

اإلاؿِؿت التي قاع٦ذ في الٗضوان ٖلى

٧إًٞل ُٞلم مخ٩امل٦ ،ما خهض الجاثؼة

اإلاهغظاهاث وجم٨ىذ مً ٦ؿغ الخهاع

الؼوظت م٘ آالم املخاى.

ؾىعٍت وقٗبها مً زال ٫جإظُج الهغاٖاث

الظهبُت ٧إًٞل ُٞلم في مهغظان جىعوهخى

الُاثُٟت والٗىهغٍت بحن ؤٞغاص الكٗب

الؿِىماجي الضولي ب٨ىضا  ،وقاع ٥الُٟلم في

اإلاٟغوى ٖلى ؾىعٍت مً الضو ٫التي ج٣ىص
ً
خغبا ٖلىُت ٖلى الكٗب الؿىعي مىظ

الُٟلم مً بُىلت وٞاء مىنللي ،ظهاص
الؼٚبي  ،مغوان ؤبى قاهحنٖ ،هض صًب،

الىاخض.

مهغظاهاث ؾِىماثُت في الهىض وؤو٦غاهُا

ؾىىاث وختى الُىم.

ومجمىٖت مً اإلامشلحن.
صخُٟت ؾىعٍت

«هسافشٍ الحشب» يحصذ جَائض ههشجاى أيام قشطاج السيٌوائية في تًَس
خاػ الُٟلم الؿىعي «مؿاٞغو الخغب»
للمسغط الؿىعي ظىص ؾُٗض ٖلى ؤعب٘
ظىاثؼ زال ٫مكاع٦خه في مهغظان ؤًام
٢غَاط الؿِىماجي في جىوـ.
ًغوي الُٟلم خ٩اًاث مجمىٖت مً
الؿىعٍحن الظًً ٌِٗكىن مأس ي الخغب
في بالصهم ،وٍداولىن بكتى الؿبل جد٤ُ٣
ؤخالمهم مخدضًً ٧ل الٓغو ٝالهٗبت
التي جىاظههم.
ُ
وٍدىاو ٫الُٟلم ٢هت مخسُلت إلاىْ ٠في
قغ٦ت ٦هغباء ًداو ٫الخغوط مً مضًىت
خلب ؤزىاء الخغب والٗىصة بلى ٢غٍخه،
لُ ّ
خٗغ ٝزال ٫عخلخه ٖلى ؤشخام ٖاف
ّ
مٗهم خ٩اًت بحن الخلم والى ا ٘٢ؤصث بلى
ّ
نهاًت ٚحرمخىٗ٢ت.
وحٗغى الُٟلم بلى ال٨شحر مً الى٣ض مً
شخهُاث ؾىعٍت مٗاعيت ،بال ؤهه عٚم
طل٪

طل ٪خهض ؤبغػ ظىاثؼ اإلاهغظان ومجها
ظاثؼة الاجداص الضولي للى٣اص الؿِىماثُحن
يمً خٟل جىػَ٘ الجىاثؼ اإلاىاػٍت إلاهغظان
ؤًام ٢غَاط الؿِىماثُت.
ومىذ الاجداص الظي ًًم مىٓماث وَىُت
لى٣اص الؿِىما املخترٞحن مً  50صولت
ظاثؼجه للمسغط الؿىعي ظىص ؾُٗض.
وٖغيذ لجىت الخدُ٨م ؤؾبابها في ج٣ضًم
الجاثؼة ،واإلاخمشلت بخمحز ُٞلم "مؿاٞغو
الخغب" بالؿِىما اإلاؿخ٣بلُت ،وجٟغص
الصخهُت الغثِؿُت التي ظؿضها اإلامشل
ال٣ضًغؤًمً ػٍضان.
وخاػ الُٟلم ظاثؼة ؤًٞل نىعة والتي هالها
اإلاهىع ٖ٣بت ٖؼ الضًً ،و«الخاهِذ
البروهؼي» إلاؿاب٣ت ألاٞالم الغو اثُت
الُىٍلت وظاثؼة الجمهىع «الخاهِذ الظهبي
للجمهىع».
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ألحاى هٌفشدة هعشض التشكيلي الوصشي ٍليذ عثيذ في الكَيت
ُ
اٞخخذ في صولت ال٨ىٍذ الٗغبُت مٗغى
الٟىان اإلاهغي ولُض ٖبُض ،وطل ٪في ٢اٖت
“بىقهغي” للٟىىن ،وخمل اإلاٗغى الظي
اٞخخده الؿٟحر اإلاهغي في ال٨ىٍذ اؾم:
“ؤلخان مىٟغصة”.
ويم اإلاٗغى  24لىخت ٞىُت مخمحزة،
وجىضعط في بَاع ال ًٟالهاص ،ٝبط ع٦ؼث ٖلى

اإلاغؤة بك٩ل ؤؾاس ي ،وهظا ما صؤب ٖلُه
الٟىان ٖبُض مً زال ٫جغ٦حزه ٖلى اإلاغؤة في
ؤٚلب ؤٖماله الٟىُت ،وفي جهغٍذ لىؾاثل

ولُض ٖبُض ٞىان حكُ٨لي مهغي مً

ؤلاٖالم ٢اٖ ٫بُض خى ٫طل“ :٪بن اإلاغؤة

مىالُض الجحزة ٖام  ،1970وجسهو فى

٢اؾم مكتر ٥فى مٗٓم ؤٖماله الٟىُت،

 ًٞالخهىٍغ ،وخهل ٖلى ب٩الىعٍىؽ

هٓغا ألنها ٢لب املجخم٘ اإلاهغيٞ ،هى ألام،

٧لُت الٟىىن الجمُلت ٢ؿم جهىٍغ ظامٗت

والؼوظت ،والك٣ُ٣ت وألابىت ،وبالخالى ٞهي

ال٣اهغة ٖام  ،1992و ؤ٢ام "ٖبُض" الٗضًض

مخضازلت فى ظمُ٘ مىاحي الخُاة في

مً اإلاٗاعى الخانت والجماُٖت وخاػ

املجخم٘”.

ٖلى ٖضة ظىاثؼ.

الفٌاى السَسي هعتض الثشاس يقين هعشضاً فٌياً في تشٍكسيل
ُ
اٞخخذ مٗغى الٟىان الؿىعي مٗتز البكاع
في الٗانمت البلجُُ٨ت بغو٦ؿُل ،والظي
ُ
ؤُ٢م بغٖاًت بى ٪بُلُٟىؽ.
ويم اإلاٗغى الٟني الظي خًغ اٞخخاخه
خكض مً اإلاخابٗحن واإلاهخمحن بالًٟ
الدكُ٨لي في بلجُ٩ا ،بياٞت بلى ؤنض٢اء
الٟىان الدكُ٨لي 36 ،لىخت ٞىُت مً
مسخل ٠ألاحجام.
وجىىٖذ مىايُ٘ اللىخاث التي ً٣ى٫
الٟىان الؿىعي ؤهه ً٣ضمها للمخٗت
البهغٍتُ ،وًٍُ ٠البكاع في جهغٍده
ملجلت ٢لم عنام الش٣اُٞت :ؤخاو ٫ؤن
اؾخُٟض مً زبرحي بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة،
ججٗل اإلاخل٣ي ًغي ُٞغحي وٖٟىٍتي في الًٟ
الظي ؤ٢ضمه ؤ٦ثر مً ؤ٧اصًمتي الٟىُت،
وَٗؼو طل ٪بلى الهمىم الٟىُت ٧اللىن
والخِ والبدض ًٖ ج٨ىٍىاث ظضًضة
ججٗل الٟىان ٌكٖ ٤ٟلى اللىخت وَٟٗحها
مً ألاًضًىلىظُا ،وٍ٨خٟي بالجاهب
البهغي.
ُ
وهظا ما ازخلُٞ ٠ه م٘ ٞىاهحن ٦ثر ل٨جها
جب٣ى وظهت هٓغ.

الشصاصة األخيشة
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اإلعذادات األٍلية للوعشض التشكيلي


الفيٌيق حسيي صقَس

ً
٦ىذ ؤحؿاء ٫صوما ًٖ الهض ٝوالٛاًت مً
ب٢امت مٗغى حكُ٨لي ال ًخٗضي خًىعه
مجمىٕ الٟىاهحن اإلاكاع٦حن وفي ؤخؿً
ألاخىا ٫بٌٗ ممً ظائوا مٗهم مً ؤ٢اعبهم
ً
ؤو ؤنض٢ائهم اإلاهخمحن ،و٦ىذ ؤؾدى٨غ صوما
جل ٪ؤلاهاهت التي جلخ٣ها جل ٪الالمباالة خُا٫
هظه ألاٖما ٫التي ؤٖخ٣ض ؤنها ماٖل٣ذ بال
ٖلى خبا ٫ط ٫جُالبها بإن جهحر هي اإلاخٟغط
ً
والكاهض في آن ،و٧إن الهالت ناعث مؿغخا
لثرزغاث جضًغ ْهغها لخدُم ٧ل ما ب٣ي للًٟ
مً ٦برًاء وجسى ٤ب٣هض ؤو بٛحر ٢هض ٧ل
هظا الُٗاء .بن الهضً ٝخجاوػ جل٪
الك٩لُاث الهٛحرة اإلاخمشلت باٞخخاح
ًدخًىه مؿاو ٫ؤو ٚحر مؿاو ٫وخًىع
بٖالمي جملي ٖلُه ما ًجب ؤن ً٣ى ٫والٛاًت
لِؿذ حسجُل وكاٍ ما  ..لهالر ظهت ..
ماٞ ..ال٧ ًٟان وال ًؼاٖ ٫ىىان جُىع
الكٗىب وع٢حها واإلاٗاعى هي بخضي وؾاثل
الخىانل والخداوع والاعج٣اء بالظو ١الٗام .
ومؿاولُت ال٣اثمحن ٖلى جل ٪اإلاٗاعى
ً
حؿهُل طل ٪الخىانل والىنى٫
ابخضاء مً
اإلاٗاًحر اإلاىيىٖت الزخُاع الٟىاهحن وؤٖمالهم
ً
اإلاكاع٦ت واإلاغجبُت ٚالبا بالهض ٝالخام
والٛاًت التي جٟغى في ٦شحر مً ألاخُان
َبُٗت اإلاىيىٕ ؤو الاججاه الٟني ؤو ختى
الك٩ل الخاعجي للٗمل ،ؤما جل ٪اإلاٗاعى
ً
اإلاٟخىخت ٖلى خغٍت ؤلابضإ بُٗضا ًٖ ؤًت
ُ٢ىص جٟغيها الجهت الٗاعيت ٖلى الٟىان
ٞهي ألا٢غب بلى مالمؿت اإلاهضاُ٢ت والخالت
ؤلابضاُٖت ولٚ ً٨ىاها وجىىٖها ًٟغى اإلاؼٍض
مً الخإوي في َغٍ٣ت ؤلازغاط والٗغى وهظا
ما ؤها بهضصه هىا ،وخ٣ُ٣ت ما صٗٞني ؤن
ٚالبُت ما قاهضجه مً مٗاعى ٧اهذ جٟخ٣ض
بلى طا ٥الظو ١في ؤلازغاط ُٞخدى ٫اإلا٩ان بلى
وظباث ؾامت ٖلى ؾٟغة ٚحر مخىاؾ٣ت
ً
ً
حكُ٨لُا ولىهُا خحن ًٟخ٣ض مىٓمها
بلى الىعي بد٣ُ٣ت ؤن الك٩ل الٗام بدض طاجه
لىخت ال ج٣ل ؤهمُتها ًٖ ألاظؼاء وهى الظي
ٌُٗي ألاظؼاء خ٣ها وُ٢متها التي حؿخد،٤
وؤها ال ؤ٢ى ٫هىا ٦ما ٖمل مؿغحي ٌٗمل

وؤها ال ؤ٢ى ٫هىا ٦ما ٖمل مؿغحي ٌٗمل
ؤٞغاصه مجخمٗحن إلهجاح الٗغى ٞالدكُ٨ل
ٖمل ٞغصي ؤ٦ثر ؤهاهُت ًهحر ُٞه ٧ل
ُ
ُ
ٞىان بُال وهجما لٗاإلاه الخام  ،ما ؤ٢ىله
بن الخىاع ًبضؤ مً ال٩ل وٍيخهي بلى ألاظؼاء
ٞاهُباٖ ًٖ ٪اإلاٗغى ًبضؤ مىظ اللخٓت
التي جالمـ ٞحها ٢ضما ٥بالٍ ؤعيه ٖىض
اإلاضزل وٖىض البىابت الٗغًٍت وٖىضما
حؿٞ ِ٣حها ُٖىاٖ ٥لى الخضر ٖىض
اللىخت ألاولى ،وؤن جسمُىاج ٪الؿاب٣ت
واإلاغجبُت بالضلُل ؤو ؤلاٖالهاث التي ٦ىذ ٢ض
عؤًتها آًلت للؿ٣ىٍ ؤو الهٗىص ،و٢ىة
ؤلابضإ جخجلى في ْل هظا الٛمىى  ،وٍمً٨
ؤن ؤؾخظ٦غ هىا مٗغى محرو بشالزت ؤبٗاص ٫
ص.ؤخمض مٗال والظي ًا٦ض ُٞه
ٖلى ُ٢مت اإلا٩ان ب٩ل ما ًخًمىه مً
مٟغصاث ختى بؼواعه و٢ض ؤلبؿهم ظالبِب
ػع٢اء وخمغاء لُهحروا الجؼء اإلاخدغ ٥وٚحر
اإلاىٟهل ًٖ اللىخت والخضر ،جل٪
الُ٣مت ناعث ؤؾاؾُت في  ًٞما بٗض
الخضازت الظي َغح مٟاهُم ظضًضة حك٪٨
في ماهُت ال ًٟوالٛاًت مىه ٖبر وؾاثل
وؤصواث وزاماث ظضًضة ؤزغظذ اللىخت
مً بَاعها الخكبي وٞخدذ الخضوص لُهحر
٧ل ٗٞل مخاحٞ ،هاعث لألقُاء اإلاهملت
ُ٢مت اؾخصىاثُت وناع للًٟاء
املخُِ ُ٢مخه اللخُٓت التي ال جخجاوػ ؤًام
الٗغى املخضوصة لظا ٥الٗمل الترجُبي في
الٛالب والظي ا٢خهغث مهمت الٟىان ُٞه
ٖلى ج٣ضًم مجمىٖت مً ؤلامالءاث لٗما٫
ًغجبىن وٍيؿ٣ىن ًجمٗىن وٍغ٦بىن
وٍىػٖىن للىنى ٫بلى ون ٠ظمالي ٢ض
ًدمل ٨ٞغة ججض مبرعاتها ٖىض الٟىان الظي
ظغص الٗمل مً ُ٢مخه اإلااصًت خحن ناع
ً
مغهىها بم٩ان وو٢ذ الٗغى ،وؤها هىا ال
ؤجسظ مى ا ٠٢مً هظا الخىظه الظي
ٞغيخه اإلاٗانغة وعٚباث الخمغص والبدض
ًٖ مٟاهُم ظضًضة لل ،ًٟبهما ؤئ٦ض ٖلى
ُ٢مت الٟغا ٙوالًٟاء املخُِ خحن ؤلازغاط
الٟني للمٗغى ب٩امله ،و٧لما جىىٖذ

الٟني للمٗغى ب٩امله ،و٧لما جىىٖذ ألاٖما٫
مً خُض (ألاحجام واإلاىايُ٘ واإلاىاص
اإلاؿخسضمت وألاؾالُب الٟىُت ) ناعث اإلاهمت
ؤ٦ثر نٗىبت وخؿاؾُت ،ؤما خحن ًسخلِ
الخابل بالىابل وجخٟاوث اإلاؿخىٍاث وؤقحر هىا
بلى مٗاعى مدلُت ٖلى مؿخىي ؤيُ ٤جًم
ُ
ؤٖماال ال حؿخد ٤الٗغى بلى ظىاع ججاعب
هامت ولها ُ٢متها ٞخهحر اإلاهمت هي خ ٟٔماء
الىظه والخغوط بإ٢ل ٢ضع مم ً٨مً
الخؿاعة ،وٍم ً٨ؤن ؤ٢ترح هىا ج٣ؿُم م٩ان
الٗغى بلى ظىاخحن بن لم ً ً٨جبٗإ للمؿخىي
ً
ً
ٞخبٗا للجُل وطل ٪جدؿبا مً و٢ىٕ ؤًت
خؿاؾُت بحن اإلاكاع٦حن زم ج٣ؿُم ٧ل ظىاح
ً
بلى ٖضة ؤظىدت جبٗا للمضعؾت التي ًيخمي بلحها
ً
الٗمل زم جبٗا للمىاص اإلاؿخسضمت (ماجي –
ؤ٦غلُ - ٪ػٍتي – مىاص مسخلٟت ) زم جبٗا
ً
لألحجام وؤزحرا جبٗا للمىيىٕ اإلاٗالج ؤما
ؤزىاء الخٗلُٞ ٤تراعى اإلاؿاٞت الٟانلت بحن ٧ل
ٖمل وآزغ والتي ؤعي ؤنها ًجب ؤن ال ج٣ل
ً
ًٖ  35%مً امخضاص الٗمل ٖغيا بمٗنى ؤن
اإلاؿاٞت الٟانلت بحن ٖملحن ُ٢اؽ ٧ل واخض
مجهما ) ً ) 100 -100جب ؤال ج٣ل ًٖ
ا ، 35 cm ٫و ٦ما ظغث الٗاصة ًجب ؤن جغاعى
اإلاؿاواة ألاُ٣ٞت بحن ألاٖما ٫مً ألاٖلى ؤو مً
ألاؾٟل والخ٣ُ٣ت ؤها ال ؤًٞل الخٗل٤
ُ
باألقُاء اإلاٗخاصة ؤًا ٧اهذ الىدُجت التي
جد٣٣ها و ؤًٞل بًجاص مٗاصالث جغاجبُت
ؤزغي جد ٤٣الخىاػن وجبرػ الجمالُاث،
ً
َبٗا لِـ هىا ٥مً خلى ٫ظاهؼة ًم٨ىني ؤن
ؤ٢غها هىا ٞاإلاهمت زايٗت لُبُٗت ألاٖما٫
ؤق٩الها وؤلىانها و حجىمها ول ً٨بلُ٨م بٌٗ
الخهىعاث التي ٢ض جلبي ٧إن جهحر ال٣اٖضة
الىؾُى هي زِ الخىاْغ واإلاؿاواة بحن
ألاٖما ٫وؤن جخالن ٤ؤٖما ٫وجىٟغص ؤزغي بما
ًيسجم م٘ بً٣إ ٚىاجي جٟغيه زالزُاث
وزىاثُاث وؤٖما ٫جدكابه في الخ٨ىُ٪
واإلاىيىٕ ،ؤما اللىخاث اإلاغبٗت والهٛحرة
ً
ٞخد ٤٣خًىعها ٖمىصًا وجدذ بًٗها بن
ً
جىاٚمذ لىهُا وإن حؿاوث ؤو خ٣٣ذ جل٪
املخا٧اة اليؿبُت نٛحرة ؤنٛغ ٞإنٛغ ؤو

املخا٧اة اليؿبُت نٛحرة ؤنٛغ ٞإنٛغ ؤو
ً
ً
الٗ٨ـ وجب٣ى ألاٖمضة م٩اها مشالُا لخل٪
اإلاؿاواة ؤو املخا٧اة ؤو للىخاث َىالهُت ٢لُلت
ً
الٗغى  ،وهىا لً ًٟىجني ؤن ؤط٦غ ؤًًا يغوعة
حٗلُ ٤اللىخاث ٖلى اعجٟإ ومؿخىي ًىاؾب
ٖحن الغاجي وال ًًُغه لغ ٘ٞعؤؾه ؤو زًٟه ،
وفي بٌٗ ألاخُان ال يحر مً ٖغى بخضي
ألاٖماٖ ٫لى خامل مغؾم ؤو حٗلُ ٤لىخت
نٛحرة ٖلى ْهغ ٦غس ي مىاؾب ٦ ،ما ؤهىه بلى
يغوعة ؤن ج٨ىن الخىامل طاث ؤلىان خُاصًت
ُ
عماصًت ٞاجدت ؤو بًُاء وفي خاالث زانت ظضا
ؾىصاء وطل ٪ل٣ضعة جل ٪ألالىان ٖلى اخخًان
وإْهاع ظمالُت ألاٖما٦ ٫ما لى ٧اهذ ؤبىاءها .
ؤما باليؿبت لألٖما ٫الىدخُت وجل ٪مدُخىا
ألازحرة ٞمً ألاهمُت جىػَٗها و ٤ٞبً٣إ ظمالي
ًٓهغ وال ًسٟي ؤو ٌُٛي و٢ض ج٨ىن بٌٗ
ً
ً
الؼو اًا م٩اها مىاؾبا لهظا الٛغى ٦ما ًمً٨
ٖغيها وؾِ الهالت بدُض ال حُٗ ٤خغ٦ت
ً
ً
الؼواع وإن ٧ان اإلا٩ان واؾٗا ٞؿُ٨ىن مخاخا
ٖغيها وٖ ٤ٞضة حكُ٨الث ٢ىؾُت ؤو
مؿخُ٣مت ؤو ٚحرها وٖلى اعجٟاٖاث مخباًىت
ٞى ١م٣اَ٘ ٖغًٍت مً ظظوٕ ألاشجاع ؤو ٖلى
٢ىاٖض حجغٍت بما ًخالءم م٘ ق٩ل اإلاىدىجت
وَبُٗت اإلااصة اإلاكٛىلت مجها ٢ .ضمذ ل٨م
بٌٗ الخهىعاث التي ٢ض ً٨ىن جد٣ُ٣ها ؤ٦ثر
نٗىبت في مٗاعى ظماُٖت و ؤ٢غب للىنى٫
مجها في هٓحرتها الٟغصًت ول٨ىىا لً وٗضم
الخلى ٫للىنى ٫بلى ؤهج٘ الُغ ١وؤ٦ثرها
مالءمت بدُض حؿاًغ ٢ىة ؤلابضإ وجلبي
الخاظت.
ٞ ىان وها٢ض حكُ٨لي ؾىعي
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