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 الثرثرة مهب يف مهد

 

عبزٙ حكٞ 

 يف طعٓٛا ِٖٚ.. فٝ٘ طعٔ ايظَٔ .. اذتٝطإ ع٢ً جتاعٝزٙ ٚغاصت ؽاذ ايزصب حت٢ .. ايضؤ١ٜ ع٢ً ايزصب ضام

 …اآلخض يف طعٔ َٔ ٜزصٟ َُٓٗا أحز فال .. فِٝٗ أٚطعٔ ايغٔ

 عارات غبا٤ يف املأيٛف١ َٓعطفاتِٗ .. اذتٝا٠ ملٓخزصات َغتغًُني .. َتجاقًني خطٛاتِٗ ٜغخبٕٛ بؾضصأٜتِٗ

 نإٔ أٚ ايكزِٜ ْظقِٗ َٔ تبك٢ مما تكتص نأمنا اآلٕ تٓٗهِٗ ، قبًِٗ بؾضا أتعبت اييت املٓعطفات .. ؽٝك١

 … بعز تٓت٘ ٚمل صُت يف بزأت نأْٗا أٚ تبزأ مل حٝا٠ َعضن١ بايزصب

 ايكضٕ َٓش ايضابض قطاصتٝهغاؼ بٝٛت٘ تؾب٘ ايشٟ ارتًفٞ اذتٞ عطٛح خًف ٚرعت٘.. تٓتظضٙ مل ايؾُػ

 َزْٚات هلا يٝبغط َغتعزا ٜهٔ فًِ ٖٛ أَا . األٜاّ نهٌ يٝػ بػز تعزٙ إٔ رٕٚ َٔ ٚرعت٘.. عؾض ايتاعع

 . املغا١ٝ٥ األالّ أْني ع٢ً يٝايٝٗا مشٛع تضاقصت اييت عٓٝٓ٘

 صػريع٢ً بطٌ أٟ جيضؤ مل ٚاييت خمٝاي٘ يف ايكزمي١ ايؾغاع١ َاؽهٌ ٜتشنضإثض٥ز املٓخزصمل يف ٖٚٛ ..

 ؟؟ !ايزصب ضام أّ ارتطٛ إتغع فٌٗ ، بضؤٜاٙ ضاقت أْٗا أٜطا ٜصزم مل .. اآلٕ ذتز حزٚرٖا إفتطاض

 ايبٓفغجٞ بًْٛٗا .. ايٛاط١٦ ايبٝٛت أبٛاب ع٢ً ضاصب١ ارتظا١َٝ غاليت٘ أَغت .. أفك٘ عٔ ٜتظحظح مل املػٝب

 ..املًػظ

 بٝت٘ ٖٓاى جيز مل .. أَاَ٘ ايبٝت إختف٢ حني باْٗٝاصجٛاْٞ أحػ َا ٚعضعإ ايزصب صأؼ إىل عاصايضجٌ

 .. ٖٓاى ايبٝت َاعار أجٌ .. ايكزِٜ
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 حٝطإ صزاق١ عٔ يًبخح .. األبٛاب َظاجل ملؾاغب١ ايكصب ص٠ٛٗ ع٢ً ايكزِٜ صنط٘ ْظ٠ٚ َاافتكز ٚعضعإ

 عٛر٠ ترتقبإ ْافشتني حاجيب ع٢ً املتزي١ٝ ايزاي١ٝ عٓاقٝز ٚحصضّ ايفٓا٤ يف ايغفضج١ً فان١ٗ ملشام .. جزٜز٠

 …  بعٝز٠ غاب١ َٔ ايضتاج

 ع٢ً زتربا نإ نأمنا أٚ فجأ٠ تٛقف َا ذتظ١ ٚيف . ايهالّ يبطاع١ ٚحاْٛت إعالْات ٜافط١ غري ٖٓاى جيز مل

 ارتالٜا نٌ .. فٝ٘ األعطا٤ نٌ فجأ٠ .. صَإ حبيت َجٌ قضَظٜتإ بزتا فجأ٠ ثِ فجأ٠ بايزَع عٝٓاٙ ٚفاضت ايتٛقف

 يبطاع١ صاصحاْٛت َٗز حها١ٜ يٝغُع٘ ايعامل ٜغتدضص إسٕ نٝف .. ٜٗتف نإ َاضٝ٘ نٌ .. تبهٞ ناْت فٝ٘

 …ايهالّ

 صْني َٔ خاٍ .. املعت١ُ ..ارتًف١ٝ املٓعطفات يف املدشٚي١ اإلعتشاصٚاملٛاعٝز عباصات َٔ خاٍ اذتاْٛت نإ

 نإٔ .. صزصٙ ع٢ً متؾٞ بأقزاَِٗ أحػ ٚنأْ٘ .. نالّ يبكاٜا غريصز٣ ٜهٔ مل… املعز١ْٝ اذتٛصالت

 ايهٓب١ ع٢ً جًػ حني.يشٜش٠ تٜٗٛز٠ أصجٛح١ َٔ ٚتٓتظع٘ قضاصت٘ يف ؽاذ طفٌ ٚع١ٓ تفغز ناْت بطاعتِٗ

 ٚصمح١ َٗز صحِ بني ٖٛاآلٕ. ادتبني خص١ً ع٢ً املؾٓٛق١ ايهف أٜك١ْٛ أتًفٛا حني األعُام يف ؽعضبظالطٍ

 مبٗز نٝف .. طصايظيظاٍ ع٢ً ضػط َٔ : ْفغ٘ يف ُٜٚٗػ بغام عاقا يًٝف ايظَٔ ب٘ ٜعٛر .. ايهالّ بطاع١

 .ايتًفاط عٝاط حتت ٜٓغام طَٔ َٔ ٚأٚجاع التٓطج َٛاعٝز عٔ ٚثضثض٠ ايهالّ يبطاع١ حاْٛت إىل ٜتخٍٛ

 يف ايزٜهٞ ايغعاٍ ْٛبات حيصٞ قًبٗا نإ ٖٓا … ألحالَ٘ ٚحاصعا األمحضايصػريعٗضاْا َصباح٘ نإ ٖٓا

 ٚٚجع .. ايضنٔ ٖشا يف ٖٓا خماضٗا .. األيِٝ بغضٙ احملتٌ يًضجٌ ٜبٛح إٔ قبٌ ٚتضرر تضرر.. ايعًٌٝ صزصٙ

 . اذتٝا٠ ْهب١ عتب١ ع٢ً ايصضخ١ رٟٚ ثِ .. ٖٓاى ايًٝايٞ

 ٚايطخو ايكٗكٗات يف إعتػضقا ٚفجأ٠ ٜٛيزٕٚ ٚبؾضعٛف ٚبؾضٚيزٚا ميٛتٕٛ ٚبؾضعٛف بؾضَاتٛا عٔ حتزثا

 زتزت ٖٓا إسٕ : ٚقاٍ أْفاع٘ احملتٌ ايضجٌ إعرتجع ثِ ، سًٜ٘ ٜعض ٜزٚصٜٚزٚصنكط ايشٟ ايهٛنب سقٔ ع٢ً

 نايٓٝظى مساٚاتٗا َٔ ثا١ْٝ تٓظٍ ٚايشنض٣ ٜؾعضإال ٚمل .. ايٓؾٛا١ْ بايظغضٚر٠ ايغُا٤ َٔ عكطتو ايٓغا٤

 ايغضٟ اذتبٌ ٜفتًٛا إٔ هلِ عٔ نٝف عضٙ يف ٚتغا٤ٍ بايزَع أخض٣ َض٠ إغضٚصقتإ ايًتني اذتزقتني إىل اذتاصم

 عٝاط حتت ٜٓغام طَٔ َٔ ٚأٚجاع التٓطج َٛاعٝز عٔ سبشبات ع٣ٛ عضٚق٘ يف التغضٟ َعزْٞ حببٌ

 …ايتًفاط

 عٔ بعٝزا .. خن١ً جشع حتت .. بعٝز٠ صخضا٤ يف ٚضعت٘ ايظَٔ ٖشا قبٌ يهاْت.. يٛ .. اآلٕ فجٝعت٘ أرصنت يٛ

 يف نفضٕ راف٦ا نإ ايشٟ ايبٝت يٛإٔ .. ٜعٛر خماضٗا يٛإٔ .. ذتظ١ نٌ صضٜعا ايهالّ فٝٗا ٜغكط حضب طَٔ

 ٚتشنضأْٗا .. ايهالّ غاب١ يف جضاف١ يٛصاصجغزٙ .. ٚجٗ٘ يف بٛابتٗا تصطفل مل املفكٛر٠ ادت١ٓ يٛإٔ .. إعرتخا٤
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 تعضٜؾ١ ع٢ً ايضابض األصم بّٛ تضؽكإ عاٖضتإ ٚعٝٓاُٖا اي١ًًٝٝ ايزٜهٞ ايغعاٍ ْٛبات عٔ حزثت٘ َا نجريا

 .. َتاعو ، جغزى تًًُِ فضأٜٓاى ، َانض٠ ي١ًٝ سات صزصٟ ايطاَضع٢ً جغزى مخز فجأ٠ قايت . ايزاي١ٝ

 صزصى حكٝب١ يف خبأتٗا األْٝغ١ ايزٜهٞ ايغعاٍ َعظٚف١ حت٢ .. بعز إمسو عًٝٗا ختط مل ٚنضاع١ َٗزى

 ..ص .. صح .. صحٌ .. ٚصحًت

 راف٧ مبا٤ ٚطٗضٚى ايين٤ ايعجني يٛح ع٢ً جغزى َزرٚا حني بهٛا.. قًٝال عًٝو بهٛا أِْٗ الؽو

 ٖابطا قفًت حت٢ ايعامل ٜزصٟ إٔ َٚٔ ٜزصٕٚ إٔ رٕٚ َٚٔ تزصٟ إٔ رٕٚ َٚٔ فجأ٠ ثِ .. ايٛصر ممٗٛصبعبل

 عٔ ايهالّ يبطاع١ حاْٛتا ٜهربيُٝغٞ عٛف جزٜضمبٗز أْو ايعامل أٜكٔ بٌ أٜكٓٛا ساى حني .. ادت١ٓ َٔ

 …ايتًفاط عٝاط حتت نٌ ٜٓغام طَٔ َٔ ٚأٚجاع التٓطج َٛاعٝز
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 ماماغوال

 

عبذٙ سكٞ 

ع٢ً َؼاسف َذٜٓتٓا  (َاَاغٛال)ٚأخريا نزبت اذتهاٜات ٖٚا ٖٞ  .. (َاَاغٛال)ٚمسعٓا نجريا عٔ .. صعُٛا 

صاسف١ بتٛأد٠ إىل طاس١ ساستٓا نٞ تكتات سني جتٛع ع٢ً .. قاد١َ ت٤ٛٓ ببطٓٗا املٓذيل بجكٌ األػال٤ .. ايعتٝك١ 

.. ٚػٝطٓاتٓايف يػتٓا ايعا١َٝ ألْ٘ نإ َشنضتذبريطٝؼٓا  (ساغ)ٖٚٛ .. (ساغ ايذسب)دجح ايـباٜا ايشاتعني يف 

ٖٓا . سمٝٞ ٚميٝت اإلػاعات .. ٜشنب ٜٚفهو .. ٜهشٜٚفش.. ايزٟ ٜػريٜٚرتادع  (CERVEAU)نإ عكًٓا املذبش

 ػٝطا١ْٝ ًٜٚػُْٛٗا بأسابٌٝ أخ١ًٝ (َاَاغٛال) نإ األطفاٍ ًٜفكٕٛ أخباسِٖ ايفٓتاطتٝه١ٝ عٔ (ايذسب ساغ)يف 

  .التٓزعٔ يظًط١ ايعكٌ أٚٚدا١ٖ ايـذم 

إْٗا دا٥ُا دا٥ع١ .. آدّ بٓٛا ٚأْٗا الجتٛع َجًُا دمٛع ذمٔ .. ٚصعُٛا أٜضا أْٗا باتت َشابط١ يف ايـاب١ املعت١ُ 

ٚيزيو فٗٞ تًتِٗ نٌ َا ٜـادفٗا يف ايطشٜل ، نُا أْٗا التهرتخ مبا تًتُٗ٘ أنإ فشٜظ١ آد١َٝ أّ سٝٛاْا أّ 

... خشايف ٚنف٢  (بًٝذٚصٜش)ٖٞ .. ػذش٠ يف خال٤ 

ٖٓاى يف ايشنٔ ايكـٞ باتت  .. ايٛػٝوٚاْضٜٚت تًو اي١ًًٝ ٚسذٟ بعٝذا ، ٚسذٟ أفهشيف َؼٗذ ستفٞ 

سأطٞ .. نٓت أتـٛسٚأتٛقع أبؼع ساالت ستفٞ ... تتضاسِ يف خمًٝيت ؿٛسايضشاٜا ، ٚسأٜت دجيت ًَكا٠ بِٝٓٗ 

ٚبعذ بش١ٖ طٛف أسع .. سأطٞ املذبشالحماي١ طٝهٕٛ إسذ٣ تفاساتٗا ايٝاْع١ .. بني آي١ فهٝٗا املؼشعتني 

يف َػاس٠ فُٗا ايٛاطع فُٝا طتبك٢ قذَاٟ تشنالٕ يف اهلٛا٤ ثِ  (نٛداى)بشأطٞ قذ رابت َجٌ َـاؿ١ 

إيتُٗتين ...  َين أٚباألسش٣ إْتٗت َٔ ٚدب١ آد١َٝ أخش٣ (َاَاغٛال)ايبًٝذٚصسطتؼالٕ بعذ سني ٖٚاقذ إْتٗت 

ٖٚاٖٞ اآلٕ قذ أْاخت بهًهًٗا يتًعل بكع١ دَٞ ... بايتُاّ ٚايهُاٍ إىل آخشَضػ١  يف دظذٟ ايـػريَاَاغٛال 



 

"َاَاغٛال"عٔ اجملُٛع١ ايكــ١ٝ   

 

ايبذا٥ٝني ايػابشٜٔ ْا َافعً٘ أطالفٗا دٜٓاؿٛسات َاقبٌ ايتاسٜخ بأطالفتفعٌ بٞ ع٢ً األسض ، ٚالػو أْٗا اآلٕ 

...يف ختّٛ ادتٝٓايٛدٝا اإلْظا١ْٝ   

ٚامجا ٚطاُٖا يف أبؼع ؿٛسإيتٗاَٞ ست٢ إْفذشت ْٛب١ ؿشاخ .. َٚاٖٞ إالدقا٥ل َهجت خالهلا نُا قًت َٓضٜٚا 

َٔ دٕٚ ٚأيفٝٓا أْفظٓا مجٝعا بٌ .. ٚأيفٝت دظذٟ فذأ٠ ٜشنض َع ايشانضني .. ٖٝظتريٟ عاسّ بفٓا٤ ايذاس

َٚع قفضتٞ األٚىل ... إتفام ْعذٚيف إجتاٙ ٚاسذ مل ٜهٔ ط٣ٛ خمبأْا عاد٠ يف يعب١ ايػُٝض١ َٔ حتت ايظشٜش

: يف ٖزا اهلشب ادتُاعٞ إيتفت ٚسا٥ٞ فشأٜت   

 ــ َارا سأٜت ؟

تتهؤع٢ً ػبح إَشأ٠ ْٗاٜتٓا مجٝعا َتٛثب١ ناملٛت ايشابض ع٢ً ايعتب١ ، .. ـ سأٜت ْٗاٜتٓا ايهاْٝباي١ٝ 

بكاَتٗا املتهٛس٠ املًفٛف١ يف ذتاف ايشعب ايشَادٟ املخشّٚ ٚيظاْٗا األمحشايكاْٞ ٜتذىل ع٢ً .. ؿكٌٝ َٓؼاس

ٚبذأ ؿشاخٓا ٚإطتػاتاتٓا فأٜٔ املفش؟  (ٖاقذ سًت طاع١ اذتكٝك١ )ٚقًت يف ْفظٞ .. ؿذسٖا َجٌ طشاٍ طٌٜٛ 

ٚنٓت ٚنإ اآلخشٕٚ ٜرتقبٕٛ الحماي١  .. (ساغ ايذسب)متًؤايذاسدًب١ ٚأٜكٓت أْ٘ قذ ٚؿٌ إىل أقـ٢ ادتريإ يف 

إٔ تظشبٗا َٔ قذَٝٗا ثِ تٓٗاٍ .. أدسعٗا املضغب١ إٔ تتظًٌ َٔ حتت ايظشٜشيتظشب أٚىل ضشاٜاٖا بٝٓٓا 

تتًزر ظظذٖا ع٢ً ٌَٗ ثِ تعٛد بعذٖا إىل طشب ضشٝتٗا .. عًٝٗا بايٓٗؽ ٚاهلشؾ ٚاإلفرتاغ ٚايتُضٜل 

.. إرا نإ سظٞ قذ سمحين يف اجملضس٠ األٚىل ايجا١ْٝ املش٠  يف ايجا١ْٝ ٖٚهزا أٜكٓت إٔ ايذٚسالحماي١ طٝأتٞ عًٞ

  ...بًعَٛٗا ايطٌٜٛ  ٚجتشدشْٞ َٔ قذَٞ إىل  َٔ بَِٝٓٗٔ إٔ تٓتكٝين (َاَاغٛال)فُا ايزٟ طُٝٓع 

نإٔ تتظًٌ فذأ٠ دساعٗا األفعٛا١ْٝ أٜٚـٝت .. ْرتقب إٔ سمذخ ػ٤ٞ َا َٔ حتت ايظشٜش.. ٚطفكٓا ْرتقب 

ٚبكٝٓا ْرتقب ٚاجملضس٠ .. يهٔ الػ٤ٞ َٔ نٌ ٖزا ٚغريٙ سذخ ... أًٜٚفشٓا هلٝبٗا ايتٓٝين .. ػخريٖا املتٛسؽ 

دقا٥ل َٓشتٓا ايجك١ بإٔ .. َٚشت دقا٥ل أنجشمما نٓا ْتٛقع .. مل حتذخ أٚسمبا تأدًت بضشب١ سظ إىل سني 

ٖزا َا أسظظت ب٘ َٚا .. بًٝذٚصسايكذسقذ غريت عٓا ٚدٗتٗا خاسز ايذاسإىل ضشاٜا أط٤ٛ سظا َٓا يف اذتاس٠ 

ٚيف ذتظ١ َا إعرتاْٞ َاٜؼب٘ اإلط٦ُٓإ ٚأٚػهت إٔ أعتل أْفاطٞ املهت١َٛ .. أسع ب٘ اآلخشٕٚ َٔ دٕٚ ػو 

يهٔ َا إٕ  (اجملضس٠ مل حتذخ .. اذتُذ هلل .. اذتُذ هلل  )يتٓفشز َٔ دذٜذ ٚتذفع بهًُاتٞ األٚىل إىل اذتًكّٛ 

ػشعت غبط١ ايٓذا٠ ختتًر يف أعُاقٞ ست٢ مسعٓا ؿشخ١ ٚايذٟ يف فٓا٤ ايذاسٚخبط٢ ٖشٚيت٘ املكذا١َ ، 

ٚنإ ٖزا اإلستطاّ ٚبزيو ايـشٜشاملتُضم املأيٛف ٜعين يف عاداتٓا ، املٓذفع١ ثِ باستطاّ بابٓا املتذاعٞ باذتا٥ط 

ٚسذطت إٔ اهلذ١ْ اييت أعكبت  .. (الػو إٔ أسذا َا قذ خشز)قًت يف ْفظٞ .. اي١َٝٛٝ إٔ أسذا َا قذ خشز 

ايـُت ايزٟ ٜظبل ايعاؿف١ أٚقذ تعين إٔ ارتطشقذ ٚىل ٚإٔ اجملضس٠ مل حتذخ نُا صعِ إال ٖٞ َا ؿشٜشايباب 

ٚعاد نٌ َٓا إىل سٝح أيف إٔ ٜعٛد أٚ .. ٚطفكٓا رمشز َٔ خٓذقٓا ايٛاسذ تًٛاآلخش..(ساغ ايذسب )األطفاٍ يف 
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ٚفذأ٠ مسعٓا َش٠ أخش٣ ؿشٜشايباب ٚنإ ٖزا ايـشٜشايجاْٞ يف ع١ًُ ايباب إٜزاْا بإٔ ايباب قذ إْػًل .. ٜكعذ 

ٚبذا ٚايذٟ ٜأتٞ عا٥ذا بابتظا١َ ممٗٛس٠ بًٗاخ ٚسٓل ٖٚٛزمشدش خًف٘ ػػاي١ دريآْا بايفعٌ ٚفذأ٠ إْػًل 

...َٔ أمساهلا ايشث١ َجٌ أطري٠ ثِ إْفذشضاسها ٚقاٍ  (دادا)  

!!ايًع١ٓٝ  (َاَاغٛال)ـــ ٖاٖٞ   

ٚيف تًو ايًشظ١ مل ْذسنٝف إتفكٓا َٔ سٝح الْذسٟ ع٢ً ٖٝظتريٜا ضشو ٚقٗكٗات ٚمحذْا اهلل ع٢ً إٔ 

... ايًع١ٓٝ يٝظت إالبؼشا َجًٓا  (َاَاغٛال)اجملضس٠ مل حتذخ ٚإٔ   
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OK 

 

عبدٙ حكٞ  

 .َط١ًٝ احلٝا٠ يعب١ ، احلٝا٠ ٖٞ احلٝا٠ : ايهاشٜٓٛ بضباب املشٛب١ ايطٛدا٤ ْظازتٗا متطح ٖٚٞ أيف٢ًًٝ قايت

 َطحٛم َٔ ضتٛزى بك١ٓٝٓ صدزٖا إىل ٚدفعت إيهرت١ْٝٚ ضٝذاز٠ ْٚاٚيتٗا ، َٓٗا أض٢ً ٚاملٛت : هلا قًت

 . ايشعرياحلالٍ

 : قًيب َسَد٠ يف اإليهرت١ْٝٚ ضٝذازتٗا أمخدت إٔ بعد عًٞ فسدت

 ضٝتٛقف حظٓا دا٥س٠ يف زقِ أٟ ٚع٢ً ٚيٓٓتظسَت٢ ٚتدٚز تدٚز احلٝا٠ ناشٜٓٛ يف ايًعب١ زح٢ يرا فًٓرتى ــــ

 . َؤشسايسٚح

 :ايفٛز ع٢ً ٚأدبتٗا

 َٔ فٌٗ اي١ًًٝ ٖرٙ خنب ْعٝش فدعٝٓا .. يًُٝتافٝصٜكا ايطابع ايطابل َٔ بٞ تًكٞ إٔ تٛدٜٔ أخس٣ َس٠ ــــ

  ٚي١ًٝ األيف بعد ددٜد٠ حها١ٜ

 أتسدد فًِ دطدٖا يف األشزازايػسٜص١ٜ مبٛاقع األدز٣ نٓت أْين ٚمبا عٝٓٝٗا يف تَٛض حها١ٜ ٚقت٦ر ٚالحظت

 . ايكا١ْٝ شفتٗا فٛم شزاحلهٞ ع٢ً ايضػط يف

 : أيف٢ًًٝ قايت
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 َٝتافٝصٜكٞ ضؤاٍ ع٢ً اإلفرتاض١ٝ شٛاٖدٖا تكّٛ َكرب٠ حاف١ إىل ايشبه١ٝ األْفام يف املتاٖات ضاقتين باألَظ

 : قا٥ال ٚقاطعتٗا( ؟ ٚفاتو تازٜخ تعسف إٔ تسٜد ٌٖ)

 . َعو ٚفاتٞ تازٜخ أعسف إٔ أزٜد تابعٞ طٝب .. املٝتافٝصٜكا َٔ ايطابع ايطابل يف أخس٣ َس٠ ـــــ

 : ٚأزدفت

 عتب١ ع٢ً ايًحظ١ ٚاضتٗٛتين نايبًٗا٤ ايًعب١ إضتدزدتين فكد ٚايػسا٥ب١ٝ بايسعب َااضتشعست ٚبكدز ــــ

 .. بشستٞ يٕٛ .. َٝالدٟ تازٜخ .. إمسٞ حٍٛ إضتدبازات١ٝ أض١ً٦ شٚبع١ قًب يف ايدٚزإ يف ٚشسعت املاٚزا٤

 طكٛضٞ ..نتيب .. أضفازٟ .. فٛانٗٞ أير .. ٚشْٞ .. قاَيت طٍٛ .. َْٛٞ عادات .. بضُيت شهٌ .. عٝين يٕٛ

 فكد زاقتين ٖرا أنجسَٔ بٌ ٚفاتٞ تازٜخ َعسف١ خش١ٝ َػاَستٞ يف ايرتادع يف أفهسحلظ١ ٚمل اخل ..اجلٓط١ٝ

 حتُا احلٝا٠ ، فًطسٜل أبٝٓا أّ ش٦ٓا بد َٓ٘ يٝظ مما البد بإٔ أق٣ٛ شعٛزٚقٓاع١ قسازتٞ يف ٚمح٢ ايًعب١

 … اهلل إىل زدٛعٓا َٛعد يٓا يٛتهشف ضٝحدخ َٚاذا ثِ ي٘ ايهَٛبٝٛتسٚقًت نتف ع٢ً ٚطبطبت … ْٗا١ٜ

 عسٜض١ ٚبابتطا١َ طٛاع١ٝ عٔ حتفٞ ضسداب إىل أخطَٛٓحدز٠ نأْين تًٛاألخس٣ ايٛاحد٠ ايٓكسات يف ٚتكدَت

 بكًب هلا ٚقًت فكاطعتٗا . نُإ

 . املٝتافٝصٜكٞ يػصى فو ٚقت٦رع٢ً أٚشهت إذٕ : خافل

 :إعتداد بهٌ أيف٢ًًٝ ٚزدت

 ٚمتًهين ايسعب َٔ تبًٌ قُٝضٞ إٔ ظٓٓت َا إذا ختط٧ ، فكد ٚقت٦ر أحاضٝطٞ يو أصف إٔ التٓتظسَين ـــ

 ايٓطل يطُاع َتًٗف١ نٓت.. ال..ال..ال ..ٚايشعٛزبايٓٗا١ٜ أثساهلًع َٔ تبٛيت أٚزمبا ٚاإلزتعاد ٚاإلزتعاش اإلزجتاف

 اإليهرتْٚٞ املٛقع إداز٠ َٔ ٚفاتٞ تازٜخ ألضتًِ OK ع٢ً ْكست حني غريأْين .. باإلعداّ ع٢ً احلهِ بتازٜخ

 يف ١ًٖٚ ألٍٚ ٚشعست( 8888 ايسقِ إىل SMS عربزضاي١ اإليهرتْٚٞ بربٜدى إبعح : ) بػت١ اجلٛاب طًع

 . خابت قد املٛت يعب١ جتسب١ يف زغبيت إٔ حٝاتٞ

 ١ٖٗٝٓ ٚبعد ٚزعشات إْتفاض ْٛب١ ٚاْتابتٗا ، األزض ع٢ً أَاَٞ تٟٗٛ ٚزأٜتٗا أيف٢ًًٝ ضهتت ايًحظ١ تًو يف

 .!!! أيف٢ًًٝ َاتت يكد … األبد إىل دطدٖا مخد
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(مينسك)قصيت مع   

 

 عبدِ سكٕ 

.. ناٌ ٓطريبيا زأضا مجل السٓح .. مشالُ الكفس.. إىل مشالُ الصكٔعٕ .. ميضٕ بيا مشاال  (مٔيطو)ناٌ قطاز

ّأىيا .. ٍْإذٌ قطازبالحمطات ترنسىا علٙ األقل بأىيا بػس.. القاطسٗ لُ تفهسيف التْقف .. الحيط .. الٓلْٖ 

... ّأىيا ددٓسٌّ ستٙ بأٌ ىطرتٓح مً اهلدٓسّالصلٔل ذتع٘.. مطافسٌّ فْم ٍرِ األزض مجل نل البػس

ىكسأ .. ىػسب مً خنب الْقت .. ىطرتٓح لهٕ ىسىْإىل مالمح إغرتابيا يف مسآا مكصْزاتُ اليت نطسٍا اليطٔاٌ 

... دساٜدىا امليطٔ٘ اليت أدلياٍا إىل ذتع٘ تْقف حمتنل٘   

نيا متكابلني ىتبادل ىعسات بلَاٛ ّابتطامات صفساٛ بعضَا مجل السٓاٛ ّبعضَا بٔضاٛ مجل زآ٘ الطله ّبعضَا 

.. ّقطازىا ناٌ ميضٕ مشاال باجتاِ السبع ارتالٕ مً امليايف ادتامدٗ... محساٛ مكٔت٘ ٓيصميَا دو لج٘ األضياٌ 

مشاال باجتاِ السبع الصكٔعٕ ارتالٕ سٔح .. الننا ىسٓد ألٌ قدزىا ناٌ أٌ ميضٕ ننا أزاد .. ميضٕ ننا أزاد 

تعْٖ مً سْليا ثعالب غابات .. ىتلفع يف قػعسٓسات اإلغرتاب ّىبهٕ خطْاتيا اليت تتعجسيف األزض الٔباب 

  (مٔيطو)

...ارتسضاٛ   

.. غبَٔا بطكظ الضػط ادتْٖ .. نيا حنطُ مجٔعا شميا ثكٔال .. ّشمً قطازىا ماشال ننا ٍْميضٕ مشاال 

.غبَٔا ظلد الدداز املدضْع حتت معاطفيا الػْغْلٔ٘ السث٘   

ماسٔليت نٕ أىعتل مً ٍرا : قلت يف ىفطٕ .. بطشييت اإلفسٓكٔ٘ الطنساٛ .. ـــ نيت املطافسالْسٔد بٔيَه 

الكصٔدٗ )أخسدت مً سافعيت نتاب أىطْاٌ مانازاىهْ.. الطفسالكدزٖ املْغل يف ختْو الػنال السّضٕ 

ضذٔر .. فذأٗ مسعت ضذٔذا بسّلٔتازٓا قدميا .. سػست أىفٕ بني دفتُٔ .. ّألفٔتُ مجل قطع٘ ثلر  (الرتبْٓ٘
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ناىْاعناال بطشيات معفسٗ .. أقسب إىل ضعال عنال املياده ميُ إىل مسضٙ السبْعيدىا يف املدٌ الطاسلٔ٘ 

فدلت أىين  (مٔيطو)ىطٔت أىين ضاٜح عسبٕ يف .. بأدخي٘ التهسٓسّتفاٍ٘ التهسازالكاتل يف الػرياٌ العنٔك٘ 

مكصْزٗ قطازىا الكدزٖ الكدٓه فدٔل إلٕ أىين أىصل أضاىطريبٝسامليذه ــ .. إٍتصت املكصْزٗ .. نادح مجلَه 

فذأٗ .. أعين مكربتيا ادتناعٔ٘ ـــ قدو لٕ املساقب قبع٘ صفساٛ هلا مصباح ّاسد مجل عني ّاسدٗ نسأع الػْل 

قفصأسد الربّلٔتازٓني إىل سآّ٘ الكاطسٗ الْاقف٘ علٙ ضه٘ امليذه ، ّناٌ ٍدٓسالكطاز يف زأضٕ ماشال ٓرنسىٕ 

.. ىطٔت أىين ضاٜح مػسبٕ .. بالػنال ّقاطسٗ امليذه متضٕ بيا إىل عتن٘ األعنام ّيف ذتع٘ ىطٔت ضفسٖ 

.. أغكسا سد الكسف .. أعين مجلَه .. ّمل أدزنٔف صست أغكسا مجلُ  .. (أىطْاٌ مانازاىهْ)ىطٔت الكطازّالسفٔل 

ّغعست بسٜٔظ امليذه ٓلهصىٕ يف ظَسٖ بعصا زآتُ اذتنساٛ نٕ .. مجل بٔض٘ مطلْق٘ .. مفسطا يف البٔاض 

:  أضسع يف التيكٔب باذتفازالهَسباٜٕ 

ط..ط ..ط ..ط ..ط ..ط ..ط   

ّالسٜٔظ مً خلفٕ بػازبُ . ّنتفاٖ َٓتصاٌ إىل دزد٘ إىتابتين غٔبْب٘ .. أزتعد .. أٍتص.. ّأىا أزتعد 

  (إذتل بادتناع٘ .. أضسع .. ٍٔا أضسع )األصفساملعكْف ّالشم٘ ىػٔدِ الصكٔعٕ 

ىططت نالكسد ّّقعت علٙ قاطسٗ اذتآّ٘ ّناٌ صسٓسٍا اذتدٓدٖ ٓتصادٚ يف الهَف امليذنٕ أعين يف نَف 

 (الهازطا)ّفذأٗ صعدت إىل صدزٖ نش٘ سازٗ مجلنا حيدخ للنتكاعدًٓ عيدىا ٍّه ٓلعبٌْ .. ىفطٕ ادتْاىٕ 

ناٌ ضعاليا ٓػبُ ىػٔد فٔلل غْٔعٕ ... ّاخنسطيا مجٔعا يف ضعال بسّلٔتالٕ طبكٕ .. (طابا )ّٓيػكٌْ 

مسٗ أخسٚ تػبُ ىهب٘ اذتٔاٗ  (فذأٗ)ٍرِ الهلن٘ .. آِ .. ّفذأٗ ... ميَو ّمتعب ٍٔذت ضعالُ أغربٗ بازّد املكالع 

املَه قلت فذأٗ شعكت عذالت الكطازّتَٔأ لٕ ّأىا بني الػفْٗ ّالصشْأٌ اذتآّ٘ .. تدمػين مسٗ أخسٚ نالكدز.. 

ّنه ناىت دٍػيت أععه مً دٍػ٘ الْالدٗ  (أىطْاٌ مانازاىهْ)إىتػلت زأضٕ مً بني دفيت نتاب .. تْقفت 

سٔح الػنظ تتعسٚ .. سني زأٓت عربىافرٗ الكطازدياًٜ اليدل تستد إىل ارتلف يف زقص٘ فْلهلْزٓ٘ بدٓع٘ 

.. لكد أفكت .. ديْبا .. ديْبا .. مجل مله٘ ادتنال علٙ غاطٞ مػسبٕ أدزنت سٔيَا أٌ قطازىا ميضٕ ديْبا 

(مانازاىهْ)إذٌ مً دٌّ غو نيت أسله ٓا   

مكاطع٘ يف زّضٔا : ـــ مٔيطو   

 ـــ عامل تسبْٖ زّضٕ 



"َاَاغٛال"عٔ اجملُٛع١ ايكضض١ٝ   

 

 آدم يعود إىل اجلنة

 

 عبزٙ حكٞ

أعًِ جٓاحٝ٘ خلفك١ ْغا٥ِ املغا٤ ايزجٓربٟ اييت محًت٘ ع٢ً بغاطٗا ايغٓزبارٟ املٓغٛج خًغ١ 

ٚبؾػف أْاٌَ بٝٓايٛبٞ ٖٚٞ تعزر خٝٛط ْغٝجٗا يف ؽضفتٗا املط١ً ع٢ً صحِ األفل أَاَٗا يعٌ 

.ايفاصؼ ايكارّ ع٢ً ص٠ٛٗ ايػٛا١ٜ ٜأتٞ يف املٛعز املأٍَٛ   

تزجج خبجً٘ املدفٛصٚبعض َٔ جٕٓٛ قزِٜ ٚحبهاٜاتٗا اييت أقغُت إٔ ئ تٓت٘ حهاٜاتٗا اييت 

.خبأٖا سات يٝاٍ أيف يف ثٓاٜا املٗج١ حت٢ المتغغٗا َها٥ز ايٓغٝإ   

نإ ٜغتعجٌ ايؾُػ اييت غطغت ْضف تالبٝبٗا ايبٓفغج١ٝ خًف أعٛاصاملز١ٜٓ ايعتٝك١ حت٢ 

ترتى يًُغا٤ املٓغزٍ بتٛأر٠ إٔ ٜرتصع طًٝغاْ٘ املعتِ بٓجُات عٝزُٖا ايشٟ إعتعاصَٔ َٚٝض 

.بغُتٗا ايفغٝخ١ فت١ٓ ايًكٝا  

ٖٜٚٛٗاجضإىل أصخبٌٝ حهٝٗا ايبابًٞ نإ ٜضتب يف عفضٙ ايؾتٟٛ تفاصٌٝ أٍٚ املٛاعٝز املظرا١ْ 

 (صأؼ األفع٢)بايكالر٠ ايزَؾك١ٝ ايكزمي١ ٚعاملٗا ايضاف١ً يف األصط املٓكٛؽ١ ٚاملرتاقض١ ع٢ً ت١ً 

ٚخالخٌٝ َٔ أصزاف احملاصاألطًغٞ خلطٖٛا ايٛاثل ٚاملٓتؾٞ يف نربٜا٥٘ املتفضر ٚأقضاطا صاغتٗا 

حبشم ايعاؽل أْاٌَ عٝز بٛايشٖب يؾضذ ايهالّ ٚخامتا بًكٝغٝا ألمنًٗا احلضٕٚ ٚعٓكٛرا َٔ 

.قضْفٌ فٛاح يٝػضع٘ يف حظ١َ ؽعضٖا ايغبا٥هٞ ايشٟ حريبًْٛ٘ خضالت ايؾفل ايػجض١ٜ   



"َاَاغٛال"عٔ اجملُٛع١ ايكضض١ٝ   

 

ناْت ايفضح١ تفتضح يف عٝٓٝ٘ خضضا٤ .. إْتابت٘ فضح١ عٝز جٛا١ْٝ نُا يٛأْ٘ آرّ ٜعٛر إىل اجل١ٓ 

.ْٝغا١ْٝ املًُح ٚاملع٢ٓ يتطٌ َجٌ فضاش رٚخ٘ أصجيٗا ايًًٝهٞ   

نإ حيػ ٖٚٛ ٜفرتع ؽٛاصع ايظٜتٕٛ نأْ٘ فاتح أعظٍ إال َٔ بعض صَاح ايضزم ايؾفٝف ٚأٚصام 

َٔ رفل اإلفضا٤ املضضج يف رّ إفتتاْ٘ بغضٖا ايزفني بني َهأَ ظالٍ ٚخًجإ بضٜل عٝٓٝٗا 

.األَريٜتني   

نإ ٜضْٛ َٔ ْافش٠ ايطفٛي١ ايبعٝز٠ .. ٖٓاى ع٢ً أٚىل عتبات َزٜٓت٘ ايكزمي١ إصتؾف نأع٘ األخري٠ 

نأْ٘ ؽاصع ٜضفٌ يف َٗضجإ .. إىل ايؾاصع املضطدب سيو املغا٤ أنجضمما عٗزٙ َٓش عكٛر خًت 

.َغضبٌ يف عُٝف١ْٝٛ أٖجٛط٠ عٝغا١ٜٚ دلشٚب١   

يف ٖشا .. ٚناْت نٌ املض٥ٝات ٚاملٛجٛرات تٛحٞ ي٘ أْ٘ عٛف ٜعٛر إىل ٖشا ايعامل َٔ صحِ جزٜز 

ايضنٔ ايفاتٔ َٔ َز١ٜٓ ذلفٛص٠ نايٛؽِ ع٢ً إٜٗاب٘ ٚيف أبٗا٤ ٖشا ايكضضايبًٛصٟ احملٍُٛ ع٢ً 

ٖٛرج ايعضاجني اييت َاتظاٍ تؾٗز ع٢ً تاصٜخ َز١ٜٓ َٓكٛع١ يف رّ األعالف ٚٚأعٛاصَتًفع١ يف 

.رخإ ايفٝايل ايؾكضا٤ اييت طُغت ْغؼ اهل١ٜٛ اجلٓٛب١ٝ حبضٚف ايػزص  

مل ٜضزم حني خطت قزَ٘ ايٛج١ً بٛاب١ .. بزا طَٓ٘ اجلٛاْٞ نأْ٘ قطع١ َٔ أعطٛص٠ أطي١ٝ 

يكز .. مل تهٔ عٛرت٘ إىل اجل١ٓ حًُا .. أجٌ يكز عار بهٌ ٜكني .. أْ٘ عار إىل اجل١ٓ .. املكضٛص٠ 

يف طقظق١ .. ٚيف نٌ املض٥ٝات املظْض٠ بغخضٖا .. جغزا ٚصٚحا .. نإ حتُا يف اجل١ٓ 

يف ايغاق١ٝ املغافض٠ خًغ١ خبضٜضٖا األبزٟ حتت املكضٛص٠ املتًخف١ .. ايعضافرياملدتب١٦ بني األنُاّ 

يف .. يف األنٛاب ٚاألباصٜل املبجٛث١ ع٢ً ؽضؽف املٛا٥ز احلُضا٤ .. يف فغتإ باصٜغٞ قزِٜ 

... أطٝاف قضضٗا املتؾخات ببضُات ايفضح   

ٚيٛح٘ َٛؽّٛ بإطٌَٝ حضٚفٗا اييت أخضعت يغإ ايغٝف .. أيف٢ ْفغ٘ عاصٜا أَاَٗا بًٕٛ فغتك١ 

أيفاٖا قز أغزقت ع٢ً طابٛصايٓغا٤ .. ايؾٗضٜاصٟ َٔ قبٌ إٔ جيظضفري٠ اجلاص١ٜ يف اي١ًًٝ األيف 

احملتُٝات خًفٗا َٔ فا٥ض أطَٓتٗا اييت ئ تؾٝخ َٚٔ فٝض نالَٗا املباح ايطافح بٓضاص٠ احلٝا٠ 

... 
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إىل عضؽٗا احملٍُٛ ع٢ً أنتاف ايعضاجني ٖٜٚٛعزر .. نإ ٜضعز ايغالمل إىل َكاَٗا ايعايٞ 

...َاتبك٢ ي٘ َٔ اخلطٛ املضتبو يًٝكٞ بضفا٥ح ٚال٥٘ ايكزِٜ بني ٜزٜٗا  

ٚحني مت٢ً إىل ذلٝاٖا ٖٓاى ٖٚٞ َٓتؾ١ٝ يف .. ٖٜٚٛضعز إىل َكاَٗا نإ ٜتضاعز خفكإ قًب٘ 

نربٜا٥ٗا ايععِٝ ٚذلفٛف١ نأَري٠ بهتٝب١ أقُاصايًٝايٞ األيف ايػابضات ناْت ترتآ٣ ي٘ ٖٓاى أغضاض 

.ْغا٤ خاْٗٔ ايهالّ املباح قبٌ َعظٚف١ رٜو ايظاٖز ع٢ً قًع١ باب املٓضٛص  

نإ املكاّ .. نإ عًٝ٘ بزا١ٜ إٔ ًًُِٜ أؽال٤ سٖٓ٘ يف حلع١ ايزٖؾ١ ايعٓٝف١ .. َهح َؾزٖٚا 

ناْت .. أنربَٓ٘ َٚٔ نٌ تٛقعات اخلٝاٍ ٚاحتُاالت ايًػ١ َٚٔ نٌ صزف ايعُضاجلُٝالت املعزٚرات

ٖٞ سٟ إسٕ حلع١ ايعُضاألطي١ٝ اييت إصتكبٗا يف عفضٙ .. ايٛجٛٙ اآلخض٣ غاصق١ يف إخنطافٗا ايًشٜش 

َٖٚٛٓتضب أَاّ َكاَٗا املٗٝب يف إْزٖاش ، مل ٜزصٚقت٦ش ٌٖ إبتزأت أّ .. ايضًٌٝ َٓش اعٛاّ 

 إْتٗت احلها١ٜ يف حضضتٗا ؟
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 السحاب ناطحة حبيبيت إىل

 

عبزٙ سكٞ 

 ـ 1

 َٔ فزٖا خزٚـ أستٛ إٔ أعتطٝع ٌٖ تض٣...ادتٛاْٞ ٚعاملٞ يٓزٕ مباب بني ايتٛاطؤ َٔ مضب ي١ًٝ يهٌ

 ؟ ايشانض٠ دزاص

 ؽضف١ َٔ .. قزَٞ َجٌ بًٝز٠ قزَا تتقٝز عكضب سٌٜ َجٌ أَاَٞ ٜتأصدح ايهبري٠ ارتؾب١ٝ ايغاع١ بٓزٍٚ

 َٔ ختضز .. ايطٌٜٛ ( اآلَبريَٝابٌ ) َعطفٗا يف املتًفع١ ايغٝز٠ إىل أصْٛ عؾض ايتاعع ايطابل يف ايبٝت

 ٖٓاى أصاٖا .. ايعار٠ ٖٞ نُا أصاٖا أْين غري التضاْٞ ٖٞ . ايٓقفٞ ايقزاع أقضال نايعار٠ دٝبٗا ٚيف ايقٝزي١ٝ

 . تًكا٥ٞ بتٛافل مخٝػ َغا٤ نٌ مناصعٗا بتٓا يعب١..صؤٜاٟ زتاٍ َٔ َا َٓطك١ يف

 ٜزفعين ايشٟ َا ثِ ايؾتٟٛ؟ اينبابٞ املغا٤ ٖشا يف ”اهلٓاى “يف عًٝٗا عٝٓاٟ تكع إٔ اينضٚصٟ َٔ نإ  ٌٖ 

 َٔ( ايتُٝظ       ) ْٗض ع٢ً املط١ً ايؾضف١ ع٢ً انٕٛ سني را٥ُا ٖشا حيزخ فٝٗا؟ يًتفهري ايٛقت ٖشا َجٌ يف

 … ٜغاصٟ ع٢ً ( ٚاصف ناْاصٟ ) ٚعُاص٠ ميٝين ع٢ً ( اهلاٜزباصى ) ٚسزٜك١ حتيت

 ٚايػٓر ايتاصخيٞ ايقز بشاى قات١ً .. يٞ تٗٝأ ٖهشا أٚ فُٛت١ ..ؽكضا٤ عٝز٠ أيفٝتٗا َض٠ أٍٚ ايتكٝتٗا سني

 اذتزاثٞ  تٝٗٗا َع رفني تآَض عٔ تِٓ اييت املؾانغ١ ايؾكضا٤ بتظاٖضاتٗا صأعٞ غضف١ يتكتشِ ايغشٝل

 …ايػاَض ايًٓزْٞ

 املضَضٟ ٖٝهًٗا جتاٜٚف اىل ْفاس مباب. االصتٛا٤ أن١ُ ع٢ً ألقف ايغُٝو ايضَارٟ ايربطذ ساى إىل أعرب نٝف

 .ايؾفٝف قًبٗا ؽػاف فٛم سصات٘ تتشغػ تظاٍ َا ٖٚٞ. الأسنض ، َت٢ َٓش.. َٓش
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 عٝك٣ٛ فٌٗ َفاتٓٗا، ع٢ً مشضت يكز. ايًكا٤ عطؿ َٔ قزَاٟ يف تبكٞ َا ٜبٝز إٔ ٜٛؽو ايهًٌ

 بٝيت يف ٖٓا ايؾضف١ ع٢ً َٔ إؽاصتٗا أْتظض أطاٍ َا فأْا يشا دٝزا سيو تعٞ ٖٞ اخرتاقٗا؟ ع٢ً ايعضبٞ إمسٞ

 أعتػضم إٔ يٞ ًٜٚش ( ايغشاب ْاطش١ ) أمسٝٗا إٔ قضصت ٚهلشا امسٗا الأعضف إْين … ايًٓزْٞ

 . ٖٛار٠ رٕٚ املضاٚر٠ ٖشٙ يف َعٗا

 ـ 2

 إىل ْغُٛ َعا يٓا َكزعا ناْت ستُا .. األفٌٝ ( باْر ايبٝر ) بضز قبع١ ع٢ً فباح نٌ تكف ناْت عشاب١

 ايضاب١ٝ هلشاٙ َا. ايكؾٝب١ سزٜكتٓا يف يعبت٘ اقرتاف عادظعٔ ايغفح يف ٖٓاى ايػُٝل اينباب ٚنإ َزاصدٗا

 ايؾٝطا١ْٝ؟ يػٛاٜتٗا اعتغًُت قز أتهٕٛ ايفضرٚع١ٝ، يًبزاٜات تٓهضت ٖٓاى ايؾضق١ٝ

 يًبؾض٣ أٚيٝا صمسا املظدر اينباب رفرت ع٢ً يتدط ايقك١ًٝ أْاًَٗا تؾٗض أَاطايت ( ايغشاب ْاطش١ ) ٚايغٝز٠

 اْتظاص يف اآلتٞ َٛعزٟ َتأبطا.؟ ايٓٝغا١ْٝ ايضقق١ َٛعز عٔ ايطني َجاٟٚ يف ايػاف١ٝ ايها٥ٓات ٚتغا٥ٌ ،

 ايربر طمح١ يف فز ايشٟ املؤصم ٚطٝفٗا ايؾبابٝو ايتٛا٤ات بني اهلٝفا٤ ٚقفتٗا عٔ ايػُٝل اينباب اْبذاؼ

 .ظًٞ َجٌ ٜطاصرْٞ ٜظاٍ َا ايؾت١ٜٛ ٚايضٜاح

 ٚايشٖإ ايٝكظ اي٢ٗٓ َعابض بني ايعُٝك١ ايتدّٛ يف ٜٗزص فزاٖا صدع ع٣ٛ أمسع ال املطًل، ارتٛا٤ ٖشا يف

 .ايالَض٥ٞ االْفالت اىل ٜتٛم َٗٝب سذِ يًظَٔ ٖٓاى ٜهٕٛ سٝح. ايًشٜش

 املغتزِٜ، ايِٓٗ َجٌ ٜعتُالٕ ايضأؼ غضف١ يف ايعٓٝز ٚسنٛصٖا ايٝكٝين غٝابٗا بايفكزإ، ؽعٛص ٜٓتابين

 .َبًٌ نالّ يف اآلٕ ايًٓزْٞ ايطكػ ٜضغب َجًُا فٝ٘ أصغب يهٓين

 ايٓافش٠ عرب أخض٣ َض٠ يًضسٌٝ قفظ٠ أرؽٔ إٔ فكط ٜهفٝين ايقز، ساى أمل يف يًتفهري راعٞ اال أخريا فهضت

 ع٢ً تتزسضدإ دغز بزٕٚ أدٌ دغز، بزٕٚ عٝٓإ.. ايعاّ ايؾاصع َٗاٟٚ إىل سزٜكتُٝٗا َٔ عٝٓاٟ فتٓظيل

 . ايغشاب ْاطش١ عٝزتٞ َع َا١ٝ٥ صقق١ عٔ صمبا تتٗاَغإ، ٚ املبًٌ اإلعفًت

 ـ 3

 ع٢ً أطايع نٞ ايكظس١ٝ أسالَٞ نفٗا ع٢ً ايعظي١ عرب ٚاْكؿ املغاقات، تضاتٌٝ تٝٗٗا أٚصام َٔ اْؾز د٦ت،

 .االصتٛا٤ قق١ ساتٗا خاصط١

 ..ادتفٔ ؽضف١ ع٢ً املتُزر٠ ايػضب١ صت١ُ ٚأنًِ املغفٛن١ ايزٚخ١ َغاقات يف أتغهع
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 ؽؤبٛبٗا ْٗاص اىل ٚأصْٛ املتغضَز، ٚايٛدز ايعؾل آٟ ٖاَيت ع٢ً سفضت اييت سشٚ ٚأسشٚ.. ايٓز٣ أصاٚر

 ايكزاع١ َؾذب ع٢ً سًُٞ تعًل ثِ. اآلَض نالَٗا ايضأؼ ثٓاٜا يف تزؼ ايعاتٞ، ايًٌٝ َفاطات فتذضفين

 فٝايل تأَض املغٓٔ، تاصخيٗا َٔ ٚقال٥ز ايٛدز بًٗٝب املتغضب١ً عٝزتٞ سٝح ايػٝاب، طبكات يف املتٛاص١ٜ

 يٞ  تغضح.. ايٓهح عرت٠ عٓٗا ٚختًع اذتُضا٤، مشعزاْاتٗا املعت١ُ ؽٛابهٞ يف تٛقز إٔ ادتًٓاص

 .ايزفني عؾكٞ بًؤيؤات املٛؽٞ ٖٛردٗا متتطٞ … ايعضب١ٝ سهاٜاٟ عرب عٝٓٝٗا تهشٌ.. مفا٥ضٖاايؾكضا٤

 ٚخضَت طٚارتٞ يف َا ْفش ٚقز ايػضب١ ْاص افطًٞ.. عاتٝا عطؾا ًٜٛى فُٞ.. إٜابٗا صقق١ أتضقب أطاٍ َا

 .املٓشٚصارتغضإ َٛعزٖا عٔ ايؾُػ اَاَٞ ٚتعضت أصفف١األعفاص ع٢ً دٛاصبٞ

 فٓجضت املغفٛن١، رٚختو يف اْزفٔ أٚ اذتًِ عالمل اعضز إٔ ٖاتف بٞ ٖٚتف ايعظي١، ذتاف يف دغزٟ يففت

 ست٢ باألصض اصتطاَٞ عٓز رٜٚت  …ايغشٝك١ ايزف٢ً فذاز يف ظغزٟ ٚأيكٝت ناهلبا٤ سٛيٞ َٔ أٚصاقٞ

 ايؾادٔ بٛسٞ رفل َٔ ْٚؾٝز أؽال٥ٞ ٖشٟ: ٚفضخت نْٝٓٛيت ْبض يٞ أعارت ، ايبٗا٤ صتّٛ يٞ تضا٤ت

 املٓف٢ عضبز٠ بني املقًٛب عضعٓا ايغف٢ً شتاطْٗا َٔ تؾٝز تظاٍ َا املجد١ٓ ٚسانضتٞ االٚراز يف جيضٟ

 .ايكق١ٝ ايعتبات ٚخنض٠

 ؽٛاصع اَتزار ٚع٢ً. املتٛصّ ايظَٔ صٜح َٔ ففري ٜالسكٗا.. ٖضع١ٝ َغاقاتٞ ناْت ايباصر٠ اي١ًًٝ تًو يف أسنض

 االطٍ أغٛاص َٔ فذأ٠ قفظت أخض٣ أصٚاح ٚ ؽضاٜٝين يف ٜتآنٌ ٚسًِ َتػطضؼ يٌٝ بني أصٚاح اْتقبت ايػضب١

 سٛافض اقتفٞ نٓت.. ٚايغٛصصتإ ايؾُػ بعبار املظرإ ايفٝاض ارتًل يكاص٠ عاصٜا ٖذضت َٜٛٗا . غضا٥ب١ٝ بأبزإ

 ” بٛاب١ عين حيذب املتػطضؼ ٚايػًػ ، املغاقات أٚصام َٔ سظ١َ عتاقٞ ع٢ً ساَال ادتاست١، األسق١ٓ

 املجك١ً املػشق١، ٚاملهأَ االصدٛاْٞ بايطني املتزثض َٚضقاٖا ايزْٝا عض٠ اىل تفنٞ اييت ”ايغشاب ْاطش١ سبٝبيت

 .ايقز٤ بػبا٠ٚ ايغاعات صقافات تطاي٘ ال ايشٟ ايظصتاصٟ ٚايظَضر ارتايك بايشص

 َزاعاتٞ خًف خيتاٍ شتفٛصا َضعب هلغٝػ اتٓقت عاقض، عهٛت يف َػُٛعا ايًٌٝ عباب أشتض نٓت

 ٚقت٦ش ٜهٔ مل. ايبريق١ٝ عٗاَٗا ممتؾك١ بَٛناتٗا، تهًؤْٞ املٓكزس١ ٚايؾٗب ايٓٝاطى َٔ سؾٛر ٚأَاَٞ

 .َٓ٘ أر٢ْ أٚ قٛعني قاب نٓت ، عين ْا٥ٝا  بابٗا

 املضفعتإ ايغاَكتإ ايزفتإ فاْؾضعت ارتًل، عٛص ايغض يف تًٛت. املٓتٗٞ صتز  ع٢ً ايػغل عٓز  سططت

 ايًفظ بفان١ٗ املجك١ً اذته١ُ راي١ٝ َتف٦ٝا تضبعت املطًل، فُت يف ٚريفت ْعالٟ خًعت.. ايطٌ عبٝبات

 .ايعظِٝ ٖٛردٗا َضق٢ اىل يتؤٚب املط١ُٗ عضباتٗا تغتٟٛ األط١َٓ تكف ٜغاصٟ ٚعٔ ميٝين عٔ ٚناْت
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 قــنـــــــاع

 

 عبدٖ حقٛ

؟ أٜ ..كٚف تطوى إهٚلٍ اهقِاع يف توم اهوٚوٞ .. اهطفى اهرٜ كاْ ٙتقوب عوٟ مجساهطؤاي ذهم أُت اآلْ ًا تصاي 

؟ الغم ٓٛ اهِازإهتٌٔت ..ُرياْ احلسب يف ؟ كٚف إخنوعت ًِٕ املالًح األٗىل املتوفعٞ ..ٗدٕ خمادع كاْ حيٌوٕ 

.ٗدٕٔ ، فأغفق عوٕٚ حفازاهقب٘ز ٍٗٓ ببصاتٍٔ اهعطلسٙٞ ٗكسًٖ٘ أخريا حبفسٝ عوٟ حافٞ اهِطٚاْ   

... أتعبت ُفطم ٗأتعبتٕ ًعم يف ط٘احني األض٣وٞ .. صدفٞ ٗقع بني ٙدٙم .. قِاع ًضسج يف دَ اخلطساْ   

.. املٍٔ أْ اهقِاع ضقط   

.. ضقط اهقِاع بني ٙدٙم صدفٞ   

ٗاضتقسبٕ املقاَ بني ضقط املتاع .. ٓلرا عجست عوٕٚ بعد أْ دحسدٕ اهِطٚاْ ٗدخدٖ اجلِ٘د ٗاهتازٙخ ٗاهػعسا١ 

.اهعػسّٙيف ًقربٝ آخسحسٗب اهقسْ ..   

..تقِعت بٕ ًجى زفاقم ..  أهفٚت ًوٌطٕ بازدا كذود ثعباْ.. ًطخت عِٕ أغربٝ اهف٘ضف٘ز .. إضتوٌتٕ بدٗزن   

... ٗخسدت ٗحدن   

ح٘هم ًّ ددٙد هتتفسج بدٗزن عوٟ اهعامل كٚف ٙوفق فٕٚ ًّ ثٍ ٗددت حلظٞ اخلسٗج ه٘إغتعوت اهوعبٞ 

ٗهرت٠ ًّ خالي حمذسٕٙ املعدُٚتني كٚف كطب املقاًسْٗ ... بازٗدٍٓ دخاْ غطخات اهلبازاخلسا٢ط ًّ ٗحٛ 

زُد يف اهػسقٛ ًّ ضسبٞ خى ٗاهطٌاضسٝ يف اهقسْٗ اه٘ضطٟ دصزاهفسدٗع يف احملٚط اهلاد٥ ٗدِا٢ّ اهّ

.. اهلاشِٙ٘ ٝ عذى  

... ٙقِٚا إُٔ الٙػبٔم ٗالٙػبٕ أٙا ًّ أددادن ٗال ٙوٚق حتٟ بقطٌات خمب٘هلٍ .. متوٚت اهقِاع ط٘ٙال 

متوٚت اهقِاع ًسٝ أخس٠ ًع زفاقم .. األذُاْ ًصفاٝ حبذٍ زادازصػريهوتذطظ .. حمذساْ بطعٞ عٚين زٗب٘ت 
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أهفٚت عوٟ اهلاًٞ دطدا ًصو٘با ٗعوٟ اهصدغ عالًٞ .. ًطخت جتاعٚدٖ اهودا٢ِٚٞ .. ًّ ٙد هٚد .. باهتِاٗب 

.. ٙداْ ًتصافختاْ يف ًلس خب٤ٚ ًِر هٚى اهتازٙخ   

املدِٙٞ دزٗب مل تدزك٘ا ٗقت٣ر خط٘زٝ ًا كاْ اآلخسْٗ ٙصِعْ٘ بٕ ٍٗٓ ٙطازدْٗ ٗٙسٓبْ٘ األطفاي األبسٙا١ يف 

حسبا قاًت ٗاُدهع ًعٔا .. اهعتٚقٞ صباح اهعٚد ، مل ٙدزك٘ا ذهم إال بعد أْ ٗضعت حسبٍٔ اهصػس٠ أٗشازٓا 

.. اهقتى حتٟ خوتٍ األغال١ ًّ ح٘هلٍ ُابتٞ كػذساهصبازاهٚتٍٚ   

ٗأُتٍ تتدطْ٘ عتبتلٍ األٗىل إكتػفتٍ أْ اهقِاع اهدخٚى اهرٜ ضقط بني .. حاصستلٍ اجلجح ًّ كى داُب 

..أٙدٙلٍ صدفٞ ًا ٓ٘ إال ضالح قدٍٙ ٗأعصي   

  : بستقاي قاي طفى ٙؤ٘ف٘ق غذسٝ 

 ـــ ٗٓى ميلّ أْ ٙلْ٘ اهطالح أعصي ٙاددٜ ؟؟ 

: زد اجلد دْٗ إكرتاخ   

. ـــ أدى إذا مل ٙلّ ًعب٣ا حبصْ األطفاي ٗهٚظ يف د٘فٕ ض٠٘ زصاصات ألفلاز خبٚجٞ  
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 قيء ليلة السبت

 

عبدٙ حكٞ  

ٜٗتصفتٗتصَع٘ األجطاد .. ٚنإ األٚتٛبٝظ ٜتأزجح َجٌ َسنب يف حبسَتالطِ .. نٓت َتػبجا باملكبض األفكٞ 

ٜكٝٓا أْٓا نٓا ... َٔ حٛيٞ ٚتضطسّ غحٓات ايتُاع ايهٗسبائٞ يف ايتٛزَات ايػ١ٝٗ املعبأ٠ بايؿعك١ ادتٓط١ٝ 

ٚقد قبًٓا بٗرا اإلحنػازٚأذعٔ ي٘ ايسناب مجٝعِٗ َسغُني ع٢ً ذيو اإلحتهاى .. يف حاي١ إحنػازَتٓكٌ 

ٜكٝٓا أِْٗ حني ٜعٛدٕٚ إىل بٝٛتِٗ يف ي١ًٝ .. اإلضطسازٟ ايعابسيًكِٝ ايتحت١ٝ اييت تػب٘ أضٛاء املسٚزايجالث١ 

ايطبت ٖات٘ ، َِٓٗ َٔ ضرينب ع٢ً أتاْت٘ َٔ دٕٚ خحٌ َٔ األضٛاء ايجالث١ احملرق١ ب٘ يف خ٠ًٛ 

... َٚٓٗٔ َٔ ضرتنب محازٖا نُا ٖٞ ايعاد٠ نٌ ي١ًٝ َٔ دٕٚ ًٌَ  (ايهازضْٛٝري)

حؿاز زغبت فٝ٘ ع٢ً َضض َاداَت فٝايك٘ ناْت َدجح١ .. نٓت َتػبجا باملكبض ٚحماؾسا َٔ نٌ جاْب 

.. َٔ نٌ ادتٗات بسغاغات ايعطس ٚايطٝب   

.. ايطٝد٠ املٓتؿب١ أَاَٞ َجٌ َاْهإ أخسع   

.. املاْهإ ايرٟ أزْب١ أْف٘ حتتو بأزْب١ أْفٞ   

.. األْف ايرٟ أحظ بأْفاض٘ ايالٖب١ تًفح ٚجٗٞ   

... (ايهٛزٜدا)ايطٝد٠ اييت حتظ بأْفاضٞ تًفح ؾدزٖا ايعازٟ املتٛثب بكسْٝ٘ األزعٓني نجٛز  

 ..  (ايٜٛهاْد)ايجٛزايػازم يف بسٜطتٝخ نٛضتِٝ ضٗس٠ 

...  ايهٛضتِٝ األضٛد املٛغ٢ بٝاق١ َطسش٠ نأجٓح١ فساغ١ التعبأ بٓازايهٗسباء 
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بعد حني أحططت أْٗا قد جتاٚشت اذتد ... ٚأخريا ْازايهٗسباء املطتعس٠ أَاَٞ تطرتم َين ايٓظسات ايٛاَض١ 

األقؿ٢ َٔ عدد ايطًكات ع٢ً ؾدزٟ ٚإٔ ْازأْفاضٗا قد إضتعست نجريا ٖٚٞ قد تطبب دتًدٟ ايعاطفٞ حسٚقا 

َاجعًين أغو أخريا أْٗا تفتؼ عٔ ضبب يإلٜكاع بٞ ٚأْٗا َع إٖتصاشاألٚتٛبٝظ ضٛف ... َٔ ايدزج١ ايجايج١ 

: ختتًل ٖرا ايطبب يتكٍٛ يٞ 

؟ !!ــ إمسح يٞ ٜانُا ضاٜكتو 

.. ْتُاضظ .. ْتالفح .. ْتهٗسب .. ْتُاضظ .. َٓٗا ٚحنٔ َاشيٓا ْتالفح  (ٜانُا ضاٜكتو)ٚيبجت أتسقب تًو اٍ

ْٚاق١ً األٚتٛبٝظ َػا١ٜ بٓا ٚفحأ٠ داع ايطائل بك٠ٛ ع٢ً املهبظ حت٢ الٜٓطح َؤخس٠ َسضٝدٜظ .. ْتهٗسب 

:  ضٛداء فاز١ٖ 

  !!ــــ جححححخ 

ٚقاَت قٝا١َ أجطادْا داخٌ ايتٛبٝظ ، يتٓخسط يف  (sur place  frein sec)نإ ايتٛقف يف اذتاٍ 

ٚفحأ٠ زأٜت .. حاي١ جرب١ ٚجًب١ ٚع٢ً حني غس٠ ؾسْا ْتطاقط َجٌ أٚزام ايًعب املسؾٛؾ١ بعضٗا ع٢ً بعض 

. اييت أَاَٞ تٟٗٛ ع٢ً ؾدزٟ ٚحدث َامل ٜهٔ يف حطباْٞ ٚحطبإ ايسناب  (ايطٛطا)

؟  !ــ َاذا حدث 

طاؽ غالٍ َٔ قٝئٗا األمحسع٢ً نٛضتِٝ ايطبت األضٛد ايرٟ تتطاٚع فٝ٘ تًو  (!!غسززززززز)بػت١ مسعٓا 

...  ايبائت١  (ايكطعا)املخًٛط ب (املٛغسابٞ)نإ َٔ دٕٚ غو قٝئا َٔ ْبٝر  .. (ايطٛطا)

قايت ٖٚٞ يف حاي١ دٚخ١ .. ٚأخريا زفعت عٝٓٝٗا حت٢ عدْا نُا نٓا قبٌ شيصاٍ املهبظ ، األزْب١ حتتو باألزْب١ 

    (إمسح يٞ إذا ضاٜكتو): ٚإْٗٝاز
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 اجلرس فرفريعلق

 

عبزٙ حكٞ 

 بٛنُاذ أمحز حفز٠ أصزقا٥ٞ ايتالَٝش نٌ إىل

 ايهًُات إْكشفت ٚفجأ٠ ايف٦ضإ ص٥ٝػ قزَٞ بني اصمت٢ .. ايجكب بضتاج ايطضٟ جغزٙ إصتطِ حت٢ نايغِٗ َضم

 املتاع عكط بني أخٝٓا فض٠ٚ ع٢ً عجضت يكز عٝزٟ .. عٝزٟ : املٛؽٛصًٖٜٚٛٗح فٝٗ٘ َٔ عجٌ ع٢ً ناحلُِ

  !!اي١ًًٝ ٖشٙ إيتُٗ٘ قز ايٛغز ايكط إٔ ؽو َٔ فُا . األرصاج حتت

 ٚسٖابا اجلخضج١٦ٝ ٜشصع صاح ثِ ، ظٗضٙ خًف ٜزٜ٘ ؽبو ،  بار١ٜ ٚثٛص٠ ٚحٓل غطب يف ايف٦ضإ ص٥ٝػ إْتصب

 ع٢ً بك٠ٛ حشا٥٘ بهعب ٜزى َٚض٠ اجلزاصَض٠ ع٢ً ٜزٙ بكبط١ ٚاآلخضٜطضب احلني بني ٚنإ ٚسٖابا ج١٦ٝ ثِ

  :ي٘ اجلخضٚقاٍ عغاؼ إىل إيتفت .. سٖٓ٘ يف تفتكت َا فهض٠ نإٔ بزا حلظ١ ٚيف األصض

 سلْٛا عاع١ بعز عاع١ بٌ ّٜٛ بعز َٜٛا تظحف املدايب أص٣ إْين .. تًٛاجملظص٠ تغتُضاجملظص٠ إٔ الميهٔ ـــ

 أْا ْفغٞ أجز فكز ٚاجلٓاطات ٚايبها٤ ايٓعٞ يف ٖهشا األٚيٕٛ آبا٥ٓا نُا بايٛصاث١ إعتُضصْا َا إسا أْٓا ٚالؽو

 … ايف٦ضإ يهٌ طاصئ ق١ُ باجتُاع عًٝٓا إسٕ ، ايٛغز ايكط ٖشا فهٞ بني َا َٜٛا نبرينِ

 ٜٓبؤنٌ َٓفش إىل َٓفش غاصَٚٔ غاصإىل جخضَٚٔ جخضإىل َٔ خيتًف نايغِٗ أخض٣ َض٠ ايفأصايعغاؼ َضم

 ، ٚايتدُٝٓات ٚايتهٗٓات اإلؽاعات إْزيعت اخلربٚاإلجتُاع بني َٚا . ايطاصئ اإلجتُاع مبٛضٛع املكٗٛص٠ ايف٦ضإ

 إٔ قا٥ٌ َٚٔ .. آ١َٓ ذلُٝات ؽهٌ ٚرٖايٝظع٢ً عضارٜب يًفضاصإىل جزٜز عفضْفل األَضٜتعًل إٔ قا٥ٌ فُٔ

 املغاَٚات أٖٕٛ ايف٦ضإ را١ٖٝ قاٍ نُا ٖٚشٙ ايظامل املتغًط ايكط حطض٠ يف ّٜٛ نٌ قضبإ بتكزِٜ األَضٜتعًل

 ، ايف٦ضإ نجاف١ تؤثضع٢ً ئ أعزارِٖ غريإٔ ّٜٛ نٌ ٜغكطٕٛ عٝظًٕٛ ايطخاٜا إٔ َٔ بايضغِ ضضصا ٚأخفٗا

 األَضٜتعًل إٔ قا٥ٌ َٚٔ .. إسٕ ايطخاٜا فالَفضَٔ ، ايٛاحز ايعاّ يف نتٝب١ تًز إٔ باعتطاعتٗا ايٛاحز٠ فايفأص٠
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 تأتٞ أٜٔ َٔ : ٖٛايغؤاٍ را٥ُا ايغؤاٍ بكٞ يهٔ ، ٚايؾكٛم املٓافش نٌ ٖٚٛتًػِٝ نًٗا احلًٍٛ ٚأزلع بأسن٢

  باأليػاّ ايف٦ضإ

 ايصُت عِ ًَُخ١ ؽظصٚأمل ٚبٓظض٠ طضطض، ص٥ٝغٗا حٍٛ حري٠ يف َتخًك١ ايف٦ضإ نٌ ناْت بض١ٖ ٚبعز

  :صضح ٚآساْ٘ ايكط عٕٝٛ َٔ خًٛاجلُع َٔ تٝكٔ إٔ ٚبعز ٜغاصا ثِ طضطضميٝٓا إيتفت. اجلخض

 باتت رلايب٘ أص٣ إْين ، َفضأٚمحا١ٜ اجلُاع١ٝ إبارتٓا ٚقت ٚبني بٝٓٓا ٜتبل مل أخٝٓا َكتٌ ٚبعز املؤنز َٔ ــــ

 ايظامل ايٛغز ايكط ٖشا فهٞ بني أْفاعٞ أحصٞ َا َٜٛا ْفغٞ أجز ٚقز َكضقٝارتٓا إىل ّٜٛ بعز َٜٛا تظحف

 طضطضإىل إيتفت ايًخظ١ تًو ٚيف … ايػز قبٌ اي١ًًٝ سيو فًٝهٔ ملٛاجٗت٘ بز َٔ ٖٓاى ٜهٔ مل ٚإسا املتغًط

 .األخري ايزفاع بٝإ بكضا٠٤ ي٘ ؽضؽضآسْا ناتب٘

 إْٗا … ٚعظ١ُٝ تاصخي١ٝ ، عبكض١ٜ فهض٠ إىل اهلل ٖزاْا يكز ، ايفأصا١ٜٚ اجلُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ عٝزٟ: ؽضؽض قاٍ

 ٚأحز ٚٚحٝز فأصٚاحز إىل عاج١ فكط ايض٥ٝػ عٝزٟ سلٔ يهٔ ايٛغز ايكط ٖشا َٔ عاجال تضحيٓا عٛف َعجظ٠

 . فزا١ٝ٥ بع١ًُٝ َا حز إىل األَضؽبٝ٘ إٕ … حٝاتٓا عبٌٝ يف حٝات٘ العرتخاص َٚغتعز ٚؽجاع فأصَكزاّ ،

 قا٥ال ايض٥ٝػ فكاطع٘

  !!!ايٓاعف باحلظاّ ــــ

 ايفٛص ؽضؽضع٢ً فضر

 ايض٥ٝػ عٝزٟ ال..ال.. ال ــــ

 ؟؟ إسٕ مباسا ــــ

 ٜاعٝزٟ جضؼ أجٌ .. ظضؼ ـــــ

  .يًٗظٍ الٚقت نف٢ : ايض٥ٝػ إالبصٝخ١ تتٛقف مل ٚجًب١ ٚقٗكٗات احلطٛصضخها فاْفجضاحلطٛصنٌ

 ؟؟ سيو ٚأٚجظنٝف أعضع ، ٚأصرف ــــ

 بك٠ٛ ٜٚزم ٜزم نإ جضؼ ظٗضٙ ٚع٢ً اجملًػ ٜزخٌ ايعغػ ايف٦ضإ بأحز ٚإسا بهف ؽضؽضنفا ضضب

 :ؽضؽض قاٍ. اجلخض أصجا٤ يف دلًجال

 َا إسا حت٢ َْٛ٘ حلظ١ ايكط عٓل ع٢ً ْعًك٘ نٞ َا ْزبضَهٝز٠ إٔ إْشاصعًٝٓا جضؼ ٖشا ايض٥ٝػ عٝزٟ ــــ

  .ايصفٛف ٚٚحزْا ٚايعتار ايعز٠ أعزرْا قز فٓهٕٛ عٓك٘ يف اجلضؼ صٕ إجتآٖا يف آيت٘ حتضنت
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 ؟ !يًٗجّٛ ايصفٛف ٚحزْا تكٍٛ َاسا : ٚقاٍ أخض٣ َض٠ ايض٥ٝػ فكاطع٘

 .يًفضاص ايصفٛف ْٛحز الٜاعٝزٟ ـــــ

  .ؽاصب٘ طغٝبات ٖٜٚٛفتٌ ٚتعجب إعتػضاب يف ٚأصرف اخلغا٥ض، ايفضاصبأقٌ ٚأعٌٗ أعظِ َا يًفضاص، جٝز ـــــ

 ٜاؽضؽض؟؟؟ اجلضؼ عٝعًل َٚٔ ــــ

 ٚخؾ١ٝ أثضايضعب َٔ بعض خًف بعطٗا ٚتٛاصت ايضؤٚؼ ٚنبت ٜٚغض٠ مي١ٓ ايٛج١ً ايٓظضات حاَت إثض٥ش

 فضفضٚأطًكٗا ٜزع٢ اخلًف١ٝ ايصفٛف فأصيف قاّ ٜزصنٕٛ مل حٝح َٚٔ ٚفجأ٠ . ايض٥ٝػ أصبع َٔ طا٥ؾ١ إؽاص٠

  !!!ايض٥ٝػ عٝزٟ أْا أجٌ .. أْا .. أْا : َز١ٜٚ

 ، جباْا ، صعزٜزا ايف٦ضإ نباقٞ فأصا ع٣ٛ ٜهٔ مل فضفضٖشا إ احلطٛصإس رٖؾ١ تتدًٝٛا إٔ ايغار٠ أٜٗا ٚيهِ

 عٓل ع٢ً ٜٚعًك٘ ج١ٗ َٔ اجلضؼ حيٌُ إٔ ب٘ اجلخضفهٝف ثكب َٔ ايتًصص ع٢ً حت٢ الٜك٣ٛ ، رلتاال

  .ثا١ْٝ ج١ٗ َٔ ايظامل ايكط

 يف ٚايصخف اجلضا٥ز نٌ ناْت ايتايٞ ايّٝٛ صباح ٚيف فضفض، مبٛقف ٚاإلنباصٚاإلؽار٠ ٚايصٝاح اهلتافات عًت

 اجلضؼ فضفضٜعًل : ايعضٜض بايبٓط تهتب ايف٦ضإ مجٗٛص١ٜ

 … املتاع عكط بني فضٚت٘ ع٢ً ع٣ٛ ٜعجضايف٦ضإ ٚمل املعضن١ فضفضإىل خضج ايجايح ايّٝٛ ٚيف

 ؟؟؟ اجلضؼ عٝعًل بعزٙ فُٔ
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 فـــــار وداع يف

 

عبدٙ حكٞ 

 بٓشسايطاعٕٛ بسا٤ت٘ تجبت إٔ إىل َتِٗ أْ٘ بٝٓٗا َٔ ٚاملطبك١ اجلاٖص٠ األحهاّ َٔ ايعدٜد ايفأزضح١ٝ َاشاٍ

 َٔ ٚبايسغِ ايصغب َٔ ايعازٟ ايطٌٜٛ برًٜ٘ ذَٚٓظسَكسف ٖرا نٌ إىل ٖٚٛباإلضاف١ ش٤ٞ نٌ بكسض َٚتِٗ

 قبعيت زفعت نايطاحسقد نٓت ٚإذا إجتُاعٞ .. ذنٞ .. عظِٝ إْ٘ … ايسفٝل احلٝٛإ ْعِ فإْ٘ ٖرا نٌ

 جماْٝا .. إضتفصاشٜا َٛمسا ٖرا ايف٦سإ َٛمسا ٜهٔ فًِ املٛضِ ٖرا دزٚب يتجتاح ايٛدٜع١ ف٦ساْٞ عٔ ايطٛدا٤

 ايعسب ٚايكصاصني ٚايشعسا٤ ايهتاب إْتباٙ ٚإثاز٠ جصٜسايف٦سإ إىل ايطسد ضف١ٓٝ تٛجٝ٘ أضاضا ايػا١ٜ نإ بٌ.. 

 نالَٓا عادات يف إْصٗازِٖ ٚحماٚي١ ايدخال٤ ايف٦سإ مبجتُع عالقتٓا تسَِٝ إَها١ْٝ حٍٛ تفجريايطؤاٍ إىل

 ، ٚزٚا١ٜ ٚقص١ شعسا ايعسبٞ األدبٞ اإلبداع ذانس٠ يف احلٝٛإ ٖرا حظ عٔ ايطؤاٍ يٓطسح ثِ احل١ُُٝٝ اي١َٝٛٝ

 أْ٘ عسب١ٝ َد١ٜٓ بأعسم شعيب حٞ يف تسعسع ٚاحدا عسبٝا فٓاْا إٔ فالأعتكد ايتشهًٝٞ ايفٔ َطت٣ٛ ع٢ً أَا

 نٌ إىل َٚايداعٞ ايطبب َا يٓتطا٤ٍ ٚأخريا َسمس٘ ٚزش١ ايفأزيف ألْٝط٘ ٚاحد٠ يٛح١ إٖدا٤ يف َا فهسَٜٛا

 نٌ َجٌ احلٝا٠ يف احلل هلِ أيٝظ ايف٦سإ ع٢ً ٚاملع١ًٓ ايطف٢ً املدٕ أعُام يف ايتحت١ٝ احلسٚب ٖرٙ

 جٝٛبِٗ غريإ يف ايضعفا٤ زغٝف ٜكسضٕٛ َٔ فٝٓا ايكٛازض ٚأخطس  قٛازض نًٓا أيطٓا … املدًٛقات

 يألدٜب ثا١ْٝ فأزٚقصٝد٠ إىل: ب َٛض١َٛ يًشاعسعبدايعصٜصايكاحل قصٝد٠ دزٚب قسا٤ إىل أٖدٟ ٚباملٓاضب١

 ٚفأزاحلكٍٛ فأزاملد١ٜٓ بني : بعٓٛإ دٚالفْٛتني جٕٛ ايكدِٜ ايفسْطٞ

 ٚايٓٗاز املطا٤ ًَعٕٛ أتٝت َجًُا ذٖبت

 عاز ايطٛاٍ أٜاَو

 عاز ايكصري ٚعٗدى

 من١ً َٓو أنرب
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 جداز ع٢ً زٜش١ َٓو أشٗس

 ايربٝح أَطٓا ٜا

 ايكبٝح فأزْا ٜا

 ٚايدٜاز احلٝا٠ َٗدّ ٜا األطفاٍ قاتٌ ٜا

 ايعبٝد أْٓا .. اإلي٘ أْو ظٓٓت

 تسٜد َا تفعٌ

 ايعباد َصا٥س يف تعبح

 ايسشاد ٚخاْو ايظٔ فداْو

 ايسَاد َٔ ن١َٛ أصبحت

 اْفساد يف تٓاّ

 اْفساد ع٢ً تصحٛ

 اجلُاد ٜطأيو ، ايسٜح تطأيو

  ..قٌ صٓعت َاذا

 يًبالد؟ صٓعت َاذا

 أجماد؟ َٚٔ ضُريٖا ع٢ً ذنس٣ َٔ تسنت َاذا

 ٜاصػري ش٤ٞ ال

 

 املصاد يعب١ غري ش٤ٞ ال

ًٛاد ايكًساد زفاقو  ٚايك

 ايفطاد ٚعاصف
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 ٜكسإٔٚ؟ يًرٜٔ تسنت َاذا

 ٜهربٕٚ؟ حني عٓو األطفاٍ ضٝهتب َاذا

 َٓتفدا ٖٓا َٔ َس .. ضٝهتبٕٛ

 جالد َػاَس ثٛب ٜستدٟ صػري فأز

Le Rat de ville et le Rat des champs 

Autrefois le Rat de ville 

Invita le Rat des champs، 

D’une façon fort civile، 

A des reliefs d’Ortolans. 

Sur un Tapis de Turquie 

Le couvert se trouva mis. 

Je laisse à penser la vie 

Que firent ces deux amis. 

Le régal fut fort honnête، 

Rien ne manquait au festin; 

Mais quelqu’un troubla la fête 

Pendant qu’ils étaient en train. 

A la porte de la salle 

Ils entendirent du bruit: 
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Le Rat de ville détale; 

Son camarade le suit. 

Le bruit cesse, on se retire: 

Rats en campagne aussitôt; 

Et le citadin de dire: 

Achevons tout notre rôt. 

 -C’est assez, dit le rustique; 

Demain vous viendrez chez moi: 

Ce n’est pas que je me pique 

De tous vos festins de Roi; 

Mais rien ne vient m’interrompre: 

Je mange tout à loisir. 

Adieu donc; fi du plaisir 

Que la crainte peut corrompre 

 

 



 

"َاَاغٛال"عٔ اجملُٛع١ ايكصص١ٝ   

 

 الــفـأرالـخـيـــاط

 

عبزٙ حكٞ 

 حتت ٖٓايو ايضنٔ يف .. َٛاعٝز يعكز أٚإميا٠٤ .. ربٝب أٚ ُٖػ نٌ َٔ ايٛاط١٦ ايغطٛح ٚخًت .. ايًٌٝ دٔ

 ايغبت ي١ًٝ عتهٕٛ : بايؼ ٖضٖٛصباعتزار قاٍ … َٛا٤ يف ُٜٗغإ أٚ ُٖػ يف مي٤ٛإ اإلفضٜظناْا عكٝف١

 ٚبغطتٗا ادت١ٓ ملًُت أْين تصزقني ٌٖ .. فضرٚعا يعضعٓا أعزرت يكز .. عُضْا يٝايٞ أخًز َُٝٞ ٜاحبٝبيت

 ارتٝاط َٔ عضعٓا بزي١ عأدًب َُٝٞ ٜاحبٝبيت غزا ؟؟ املا٥ز٠ قٛا٥ِ بني ٖٓايو ايزاف٧ َأٚاْا يف قزَٝو حتت

 يف َعا َٓتصبني ْفغٝٓا ٚأختٌٝ … ٜاَُٝٞ صباحا غزا داٖظ٠ عتهٕٛ أْٗا ٚٚعزْٞ أَػ طصت٘ يكز فضفض،

 ايغٛرا٤ ببزييت ٚأْا املؾتعٌ فغتاْو يف غا٥ب١ ٚأْت ، ايؾ١ٝٗ ايطض١ٜ ايبٝضا٤ ايكؾز٠ ق١ُ ع٢ً طٖٛٚاْتؾا٤

 حتضؼ ايهاَريات ايتصٜٛضٚعٕٝٛ آالت َٚضات ختًٝٞ .. املتألي١٦ ايفضاؽ١ ٚصبط١ ايٓاصع األبٝض بكُٝصٗا

 بايغذاف املتغضبٌ اهلٛرج بو ميٝز ايضقص حًب١ يف أَاَٞ ٚأْت .. املٝز٠ أصدٛح١ بٞ متٝز ٚأْا .. تشناصْا

 إٔ ٖٛ اآلٕ ٜؾػًين َا اتزصٜٔ حبٝبيت .. ايغبت ي١ًٝ .. عضعٓا ي١ًٝ عٝخزخ ايشٟ ٖشا نٌ ختًٝٞ .. ايؾفٝف

 إبتغا١َ عٔ ثػضَُٝٞ فاْفضج .. ايف٦ضإ ٚدريآْا ايكطط ٚأقاصبٓا أحبابٓا َٔ ٚبايضٝٛف بٓا عتضٝل ايكاع١

 …ٚاأليػاط بايػبط١ َؾٛب١ ْعض٠ عٔ ايفاتٓني ايطًٜٛني صَؾاٖا ٚصف ، خذال١ْ

 نإ ؽ٤ٞ نٌ .. ايعضٜض١ املا٥ز٠ قٛا٥ِ بني َٔ تتغًٌ .. ْاع١ُ صٝف مشػ تهًً٘ صباح .. ايغبت صباح

 داٖظا نإ ؽ٤ٞ نٌ .. اإلْغٝاب عٔ التهف َعظٚف١ َجٌ َٓؾػالٕ ُٖٚا .. َُٝٞ ٖضٖٛصٚحبٝبت٘ يعضؼ داٖظا

 … ايضقص١ تهتٌُ يهٞ ايهٛعتِٝ ٖضٖٛصإال ٚالٜٓكص

 يبح .. عارٜا ايبزا١ٜ األَضيف ٚحغب .. َكفال اذتاْٛت ٖضٖٛصٚدز غريإٔ .. افضفضارتٝاط داصٙ ٖضٖٛصإىل خضج

 َٔ ًَت َُٝٞ ٚاذتبٝب١ األفل يف ترتاقص عضؼ ٚالبزي١ املػٝب حاف١ إىل ٚايٓٗاصٜظحف ايغاعات َٚضت ٖٓاى

 خامت يف بٓصضٖا إٜالج ذتع١ بؾٛم ترتقب ..ايهخٌ صٚتٛؽات ٚتصٜٛب املانٝاج ملغات َٚعاٚر٠ املضآ٠ ايٓعضإىل
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 طا١ٜٚ نٌ َٔ ايتصٜٛضتكصفُٗا آالت َٚٚضات ادتٝدي ع٢ً ٖضٖٛصٚقبًت٘ بابتغا١َ املٛؽا٠ ايًخع١ تًو األحالّ

 ايضضب طٍٛ َٔ نًت ٚادتٛق١ أٜضا بعز حاْٛت٘ ٜفتح ايؾٗريمل ايزصب ٚفضفضخٝاط بعز ٜعز مل ٖضٖٛص يهٔ.. 

 ٖاٖٖٛضٖٛصعا٥زا ٚفذأ٠ …ٚاإلْتعاص ايضقص نجض٠ َٔ تٛصَت ايضٝٛف ٚأقزاّ ايػٝطات يف ٚايٓفخ ايزفٛف ع٢ً

 .. َُٝٞ ٜاحبٝبيت إسٕ تهتٌُ ئ ايضقص١ .. ايفضٚاملعٗٛر٠ غريدانٝت١ عًٝ٘ ٚالبزي١ ايفاصغتني بٝزٜ٘ ايعت١ُ يف

 ع٢ً ٖٚضٖٛصٖا٥ِ .. ايضٝٛف َٔ خاي١ٝ ايصاي١ ناْت .. حعٗا ٚع٤ٛ ارتٝب١ رَٛع تشصف ناْت ٚحزٖا َُٚٝٞ

 أَاَ٘ ٚاألثاخ األؽٝا٤ نٌ يف الٜض٣ نإ .. األيِٝ ملٛا٥٘ الصز٣ حٝح ٚمي٤ٛ مي٤ٛ ، رَاصايعضؼ فٛم ٚدٗ٘

 َعضن١ .. ٚايف٦ضإ ايكطط بني أبز١ٜ َعضن١ ببزا١ٜ إٜشاْا اذتايه١ اي١ًًٝ تًو ٚناْت.. فضفض يًعزٚ ظالال ع٣ٛ

 ايبغٝهٛحٝٛا١ْٝ عًِ عباقض٠ نٌ ٚاهلز١ْ ايغالّ فضض حاصيف

  .تاصخيٞ إعتٗتاصايفأصفضفضبٛعز أؽعً٘ ايعزٚإ إ ٜصزم فُٔ عربايتاصٜخ

 بٛنُاذ َعًُٓا ٜا ْٓغ٢ ٚئ … ٚايف٦ضإ ايكطط بني ٚايعزا٠ٚ عضايعزٚإ اذتها١ٜ يكٓتٓا ٖهشا : ايغاصر قاٍ

 سيو تشنضٕٚ ٌٖ … ايشانض٠ صفخ١ ع٢ً نايزَػ١ نًٝؾٝٗا َاٜظاٍ .. ايكزمي١ ايهاصٜهاتٛص١ٜ ايصٛص٠ تًو

 ٌٖ .. ايعضؼ ٖضٖٛصٜٓتعضبشي١ ايهْٛتٛاصايكط ٚأَاّ قاَت٘ أنربَٔ ضدُا َكصا حيٌُ ايشٟ ايفأصايضَارٟ

 أٚإدتٗار ايتأٌٜٚ الحيتٌُ ايشٟ املكفٍٛ ايتٛقٝفٞ ايٓص َضاتب إىل تضق٢ أصبخت اذتها١ٜ ٖشٙ إٔ تصزقٕٛ

  .ايصُت حه١ُ َٔ أؽا٤ َا أٚ األعباب َٔ أؽا٤ َا أختًل إٔ فًٞ َفرتض نكاص٨ أْا أَا ايفكٗا٤
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 الفأرة على القبض ليلة

 

عبدٖ حقٛ 

 األزبعٞ اهفص٘ي ضٌٚفُ٘ٚٞ ُطا٢ٍ ض٠٘ ًطٌعِا يف الٌٙٔظ اخلو٘ٝ حلٚظات ٗأهر ًٗاأزٗع .. كِت ٗحدٜ

 ٗحق٘ي عِب عِق٘د ٙػبٕ ًا اهطريًِٗٔا أجِحٞ ٙػبٕ ًا ًِٔا محٌٚٚٞ غريًوحقات بِا ٗالحتٚط هفٚفاهدٜ

 فأزتٛ( .. األطوظ )جباي أعاهٛ يف ِٓا ٗحدتٛ يف أُٚطيت ٗٓٛ اهبٚطا١ اهسٓاْ فأزٝ ًاٙػبٕ ًِٗٔا اهلسَ

 دا٢ٌا هٛ ٗتق٘ي ًلتيب التفازق ٓٛ .. اإلهلرتُٗٚٞ أٗزاقٛ ًط٘دات عوٟ تقتات .. ٗقيت ًّ تقسض اهيت اهبٚطا١

  .هم ٓٚت: 

 تطتجٚب .. ُاعٌٞ .. ٗضا١ٝ .. إهلرتُٗات ًّ ٗخالٙا كٔسبا٢ٚٞ ٗعسٗق بأعصاب خمو٘ق ٓاتٕ اهبٚطا١ اهفأزٝ

 …اهوٚصز حلٌٞ ًّ بطاطٞ بلى دًاغٔا ألْ اهِفطٚٞ ٗأعطابٛ ٗغسٗدٜ ٗأحالًٛ ٗٓرٙاُٛ هلو٘ضاتٛ

 .. اهوٚى األخريًّ اهلصٙع يف اهفأزٝ عوٟ اهقبض أذكسهٚوٞ ًاشهت .. ًتأخسا دهفت كرهم اهبٚطا١ اهوٚوٞ ٓرٖ يف

 .. بساحيت احلا٢ط اتوٌظ دهفت .. ببازٙظ املقٍٚ . ب . َ اهتػلٚوٛ اهفِاْ صدٙقٛ غسفٞ يف محسا١ ضٔسٝ بعد

 تأتٚين املوتٔبٞ حبٚبيت أُفاع كاُت … ( اهصبازاهلِدٜ ) ه٘حٞ أضقط أال املدتوظ توٌطٛ يف أحرتع ٗأُا

 أغطظ حتٟ اهَِ٘ عطى يف اهػسق تتعٌد ٓلرا دا٢ٌا ٓٛ حبٚبيت .. اهَِ٘ قعسغسفٞ ًّ خفٚطٞ .. خفٚطٞ

 ًّ بسٓٞ بعد . املطبخ ًّ ًا ًلاْ يف إزتطاَ ص٘ت ًطٌعٛ إىل تِآٟ ًا حلظٞ ٗيف … ألُقرٓا قطسا

 ٗأقتفٛ بٕ أٓدزإٓتٌاًٛ أْ أغأ مل ٗذان ٓرا كى ٗف٘ق ٗالًلإُ ٗالًصدزٖ اإلزتطاَ الضبب أتبني اهرتكٚصمل

 اهطبقٛ املِطق جسجسحطب اهرٜ اهلبريعبداجلبازاهطحٌٚٛ املػسبٛ هوقاص ( اهعادٝ ٓٛ كٌا ) قصٞ أثسبطى

 اه٘قت ُفظ يف قصيت ٗبطى ٗكاتب كطازد فأُا … قطسا اهقٔ٘ٝ ٗإبسٙق ضٚجازٝ إىل اهربٗهٚتاهٛ اهلادح بطوٕ

 … ضٚجازٝ أدخّ أٗ قٔ٘ٝ فِجاْ أل٤ٚٓ األخريٗقت اهلصٙع ٓرا يف هدٜ هٚظ



"ًاًاغ٘ال"عّ اجملٌ٘عٞ اهقصصٚٞ   

 

 ٗقوت املػاكطٞ اهفأزٝ عّ اهبحح فلسٝ زاٗدتين كٚف أدزٜ ٗهطت( …… )أتِصت ٗهبجت املطبخ إىل دهفت

 اهعامل ًّ بى اهبٚت ًّ ًا ًلاْ أٜ يف بػ١ٛ غ١ٛ إزتطٍ كوٌا ملاذا ٗضأهتٔا كجريا ملتٔا بى ُفطٛ يف

 مسعت أُين هٚوٞ ذات أُطٟ فوّ أُطٟ ًٌٗٔا ( اهف٣ساْ ) قبا٢ى املفرتض عدُٗا عّ حبجِا احلسب إالٗأعوِِا

 حتٟ : ُفطٛ يف ٗقوت غٚظ غسازٝ بداخوٛ ٗاُفجست ٗقوق محٟ ًااعرتتين ٗضسعاْ ، ًلتبيت يف إزتطاًا

 ٗاهدٗٙات ٗاهلتب األقالَ بني ٗأفتؼ اهف٘زأحبح عوٟ ٗقٌت ، اهدخٚوٞ اهف٣ساْ ٗعبح ُصق ًّ تطوٍ مل ًلتبيت

 ٓصٗحط)ٗ ٗتستٚب ٗتِصٙى ٗتقوٚب بعجسٝ ًّ قٚاًٞ ٗبعد املفرتضٞ اهفأزٝ عّ ٗاملوفات املط٘دات ٗأٗزاق اهقدميٞ

 أزضٚٞ ٓصٝ أْ األخبازاملطا٢ٚٞ ُػسٝ يف مسعت حني ق٘ٙٞ دٓػيت كاُت كٍ اهػد ٗيف غ١ٛ أعجسعوٟ مل( 

 ذُبا كاْ بٕ تأت مل بػ١ٛ ٗاتٔأًا باهف٣ساْ ُٚيت ض١٘ ٗأْ أٙطا ًلتبيت ضسبت أٜ املدِٙٞ ضسبت خفٚفٞ

  .ضقس إىل حتٌا ٙط٘ق

 بني ُفطٕ ٙفسض أٗإفرتاضٛ ًفرتض كاتب هفقٌٔا قصتني ٗتركست املطبخ ًّ خسجت ٙتلسزاإلزتطاَ مل ٗحٌِٚا

 ًٗض غسٝ حني ٗعوٟ ، ( اهفأزاخلٚاط) ٗ ( اجلسع فسفسٙعوق ) عِ٘اْ حتت احملرتًني اهقسا١ ٗاآلخسعوٟ احلني

 . عوٕٚ باهقبض ٙػسٙين ًوٌطٕ ٗكاْ ٗبازدا ُاعٌا كاْ ، ألتوٌطٕ اهظالَ يف ٙدٜ فٌددت اهصاهٞ يف ًا غ١ٛ

 ًا ٗبلى اجلطدٙٞ ق٘تٛ يف ًا كى ٗبرهت ًلاُٛ يف جاًدا ٗهبجت عوٕٚ اهقبض ٗأحلٌت ًِٕ متلِت اخريا

 تتص٘زٗا أْ ٗهلٍ.. اهصز عوٟ ضػطت.. شزاهِ٘ز أصبعٛ بِاْ بوؼ حتٟ ٗاهتٌطٚط اهتٌدد فٚصٙ٘ه٘جٚٞ ًّ ًولت

 عوٟ ضػطت … اهبٚطا١ اهسٓاْ فأزٝ عوٟ اقبض أُين اهلً٘بٚ٘تسبت فأزٝ عوٟ قابطا ٗجدتين حني دٓػيت

 هٚيت بدأت حني ٗبعد اهِ٘ٙداٗش ُافرٝ أًاًٛ ٗاُػسعت اهػسفٞ اهِ٘زاألشزق عٍ فػ٣ٚا ٗغ٣ٚا اهصوب شزاهقسص

  .اهػبقٚٞ اإلهلرتُٗٚٞ املداعبات يف احلاملٞ


