ٔجِٕ ثصشٚخ
كتبة جذٚذ نهذكتٕس دغٍ انجٛبتٙ
ْبشى دغ ٍٛانًٕعٕ٘
طذس ٌٍذوزٛس دغٓ اٌج١بر ٟػٓ داس اٌفبساث ٟاٌٍجٕبٔ١خ ف ٟث١شٚد خالي إٌظف االٚي ِٓ ػبَ 2010
وزبة ػٕٛأٗ ( ٚج ٖٛثظش٠خ ) ٠مغ ف 206 ٟطفذبد ِٓ اٌذجُ اٌّزٛعؾ .
٠زأٌف ٘زا اٌىزبة ـ فؼالً ػٓ االعزٙالي ٚاٌّغه اٌخزبِ ٟـ ِٓ عزخ أثٛاة ٚخّغخ فظٛي  ،رؼُ
ِئزٚ ٓ١خّغخ ٚصّبٔٚ ٓ١جٙب ً ثظش٠ب ً ٔغبئ١ب ً ٚسجبٌ١ب ً ِ ِٓ ،خزٍف اٌمطبػبد اٌذ١بر١خ  :اٌفٕ١خ اإلثذاػ١خ
ٚاٌغ١بع١خ ٚإٌمبث١خ ٚاإلجزّبػ١خ ٚاإللزظبد٠خ ٚاألوبد١ّ٠خ ٚاٌزشث٠ٛخ ٚاٌّ١ٕٙخ ٚاٌذشف١خ ٚاٌش٠بػ١خ
ٚاٌشؼج١خ ٚغ١ش رٌه .
ٚلذ خض وً ٚجٗ ِٓ اٌٛج ٖٛثشثبػ١خ شؼش٠خ ٚرؼٍ١مبد رؼش٠ف١خ ٚرٛػ١ذ١خ رزٕبعت ٚج ٛاٌشثبػ١خ
اٌشؼش٠خ ٚاٌٛجٗ اٌز ٞخظذ ثٗ ٘زٖ اٌشثبػ١خ أ ٚرٍه .
ٚفٙٔ ٟب٠خ اٌىزبة جٍّخ ِٓ اإلشبساد رج ٓ١ظشٚف رأٌ١ف اٌىزبة ٚاٌضِٓ اٌز ٞاعزغشلٗ ٚاألعبٌ١ت
اٌفٕ١خ اٌز ٟارجؼٙب اٌّؤٌف ف ٟسثبػ١برٗ ٚرؼٍ١مبرٗ  ،فؼالً ػٓ اٌّظبدس ٚاٌّشاجغ اٌز ٟاػزّذ٘ب اٌّؤٌف
ٚػٓ أِٛس أخش٠ ٜجذ٘ب اٌمبسٜء أ ٚاٌجبدش ث ٓ١ؽ١بد ٘زٖ اإلشبساد .
وزت اٌّؤٌف سثبػ١برٗ ٘زٖ جّ١ؼب ً فِ ٟذٕ٠خ ٌٕذْ ِب ث ٓ١ػبِ، 2008ٚ 2007 ٟإثزذا ًء ثشثبػ١خ فٕبْ
اٌشؼت ( فؤاد عبٌُ ) ،اٌز ٟأثذػذ ف ٟاألٚي ِٓ شٙش أٍٛ٠ي عٕخ عجغ ٚأٌفٚ ،ٓ١إٔزٙبء ثشثبػ١خ اٌش١ٙذ
(وبًِ ش١بع) ،اٌز ٟوزجذ طج١ذخ  َٛ٠األدذ اٌّظبدف ٌٍشاثغ ٚاٌؼشش ِٓ ٓ٠شٙش آة عٕخ صّبْ
ٚأٌف.ٓ١
ٚلذ وزجذ اٌشثبػ١بد وٍٙب ػٍ ٝثذش ػشٚػٚ ٟادذ ٘ ٛاٌش ًَِ ( فبػالرٓ )ٚ ،شىً فٕٚ ٟادذ ٘ ٛشؼش
اٌزفؼٍ١خ  ،اٌز٠ ٞؼشف ا٠ؼب ثبٌشؼش اٌذشِ ،غ اعزضٕبءاد لٍٍ١خ ػبدد فٙ١ب ثؼغ اٌشثبػ١بد أٌ ٝظبَ
اٌشطش.ٓ٠
ٚرذز ٞٛجٍّخ ِٓ اٌشثبػ١بد ػٍ ٝرؼبث١ش ثؼغ األغبٔٚ ٟاٌٛٙعبد اٌشؼج١خٚ ،وزٌه اٌمظبئذ اٌشؼش٠خ
اٌفظ١ذخ ِغ ػٕب ٓ٠ٚثؼغ اٌّؤٌفبد ٚا٢صبس اٌشؼش٠خ ٚاٌمظظ١خ ٚغ١ش رٌهٔ ،ظب ً أ ٚرٕبطبًٚ ،ال
عّ١ب ف ٟاٌجبة األٚي ( ٚج ٖٛاثذاػ١خ ) ثفظ ٌٗٛاٌّخزٍفخٚ ،اٌجبة األخ١ش ( ٚج ٖٛشؼج١خ ).
وّب رشد ثؼغ األٌفبظ عبوٕخ ا٢خش ،أ ٞغ١ش ِؼشثخ ،ػٍ ٝاٌذىب٠خ أ ٚاٌشبئغ اٌّزذاٚي ،أ ٚجٛاصاً ...
ِٓ رٌه ِضالً أعّبء األػالَ ِ ،ضً ( لبع ُْ ـ ف ٟسثبػ١خ لبعُ دٛي ) ( ٚشبوشْ ـ ف ٟسثبػ١خ شبوش دّذ)
ِ ( ٚذّ ْذ ـ ف ٟسثبػ١خ ِذّذ ثٍٛٙاْ ) ِٓٚ .رٌه أ٠ؼب ً رغى٠ ٓ١بء إٌغت اٌّش ّذدح ف ( ٟاٌجظش ْٞـ
اٌشجٍ ٟـ اٌغؼذِٚ ، ) ْٞب شبثٗ.
ْ
ٚرشد ف ٟثؼغ اٌشثبػ١بد أٌفبظ ػبِ١خ ٚأخش ٜأجٕج١خ ِؼشّلخ ٚ ،ػجبساد شؼج١خ ِزذاٌٚخ ِّ ،ب ٠مزؼٟ
إ٠شاد٘ب ج ٛاٌشثبػ١خ رارٙب  ،وّب ف ٟسثبػ١بد ( اٌٛج ٖٛاٌش٠بػ١خ )  (ٚاٌٛج ٖٛاٌشؼج١خ ) ٚغ١شّ٘ب .
ٚلذ ٚػؼذ األٌفبظ ٚاٌؼجبساد اٌؼبِ١خ ٘زٖ ث ٓ١لٛعٌٍ ، ٓ١ذالٌخ.
٠ٚمٛي اٌّؤٌف  ":ال رغط ٟاٌشثبػ١بد اٌز٠ ٟؼّٙب ٘زا اٌىزبة جّ١غ اٌٛج ٖٛاٌجظش٠خ  ،ثً ٘زا ِب
اعزطبع اٌّؤٌف رمذ ّٗ٠ا ْ٢ـ ػٍ ٝأًِ رغط١خ ٚج ٖٛأخش ٜف ٟاٌّغزمجً  ،فّؼزسح ٌّٓ ٌُ ٠شد روشٖ "

ٚٚ ،اػخ أْ اٌّؤٌف لذ رٕبٚي ف٘ ٟزا اٌىزبة األشخبص فمؾ د ْٚاألِبوٓ ٚاألدذاس اٌزٚ ٟسد روش
ثؼؼٙب ثّب ٌٗ ػاللخ ثٙزا اٌٛجٗ أ ٚران ِٓ ٚج ٖٛاٌشثبػ١بد.
٠ٚؼ١ف  :أُ٘ اٌّشاجغ ٚاٌّظبدس اٌز ٟاػزّذ٘ب اٌّؤٌف اٌشبػش ف٘ ٟزا اٌىزبة  ،عٛاء ِب ٠زؼٍك
ثبٌٕظٛص اٌشؼش٠خ أ ٚثبٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرذٚس دٌٙٛب  ٟ٘ ،أٚالً ٚلجً وً شٟء رجشثخ اٌّؤٌف اٌخبطخ
ِٚؼب٠شزٗ اٌطٍ٠ٛخ ٚاٌّزشؼجخ ٌٛج ٖٛاٌجظشح ٚأٔشطزٙب اٌّخزٍفخ  ،وأعزبر جبِؼٔٚ ٟبشؾ ف ٟاٌذمٛي
اٌضمبف١خ ٚاالجزّبػ١خ ٚإٌمبث١خ ٚاٌغ١بع١خ  ...إٌخ ٘ .زا فؼالً ػٓ اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ٚاٌؼبئٍ١خ ٠ .ؼبف
اٌ ٝرٌه اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟدظً ػٍٙ١ب اٌّؤٌف ِٓ أشخبص ثظش٠ ٓ١٠ؼ١ش ْٛف ٟإٌّبفٚ . ٟاٌجذ٠ش
ثبٌزوش ٘ ٛأْ اٌّؤٌف لذ دظً ػٍِ ٝب دظً ػٍِ ِٓ ٗ١ؼٍِٛبد ػجش ارظبالرٗ اٌٙبرف١خ ٚ ،لذ أفبد
ا٠ؼب ً ِٓ ِمبٌز ٓ١ػٓ اٌجظشح ِٕشٛسر ٓ١ػٍ ٝاالٔزشٔذ  ،ادذاّ٘ب ثمٍُ ف١ظً ٌؼ١جٚ ٟاٌضبٔ١خ ثمٍُ
اٌذوزٛس سصاق ػجٛد  ،فؼالً ػٓ ِؼٍِٛبد اخشِٕ ٜشٛسح ػٍ ٝاالٔزشٔذ ا٠ؼب .
٠ٚذجز اٌّؤٌف اْ ٠جش ٞاٌجذء ثمشاءح ٘زٖ االشبساد لجً لشاءح اٌىزبة  ،إر اْ فٙ١ب جٍّخ ِٓ اٌشدٚد
ػٍِ ٝب لذ ٠زجبدس اٌ ٝاٌز٘ٓ ِٓ أعئٍخ.
٠ٚزّ١ض اٌجبة اٌضبٔٚ ( ٟجٔ ٖٛؼبٌ١خ ) ِٓ ث ٓ١اثٛاة اٌىزبة اٌغزخ ثبدزٛائٗ ػٍ ٝاعّبء وٛوجخ ِٓ
ش١ٙذاد ٚشٙذاء اٌذشوخ اٌٛؽٕ١خ اٌؼشال١خ ٚ ،فِ ٟمذِز ُٙش١ٙذاد ٚشٙذاء اٌذضة اٌشٛ١ػ ٟاٌؼشالٟ
ف ٟاٌجظشح  ِّٓ ،شٍّز ُٙدّالد االٔظّخ ٚاٌم ٜٛاٌّؼبد٠خ ٌطّٛدبد اثٕبء شؼجٕب اٌؼشالٚ ، ٟرشد
اعّبء اخشٌٍٛ ٜج ٖٛإٌؼبٌ١خ اٌجظش٠خ ف ٟاثٛاة اٌىزبة اٌّخزٍفخ ِّ ،ب ٠جزة ٔظش اٌمشاء ٚاٌجبدض،ٓ١
٠ٚغزٛجت اال٘زّبَ ٚال عّ١ب ِٓ سفبق ٚاطذلبء ٘ؤالء إٌّبػٍٚ ٓ١اٌشٙذاء  ،ف١جشد ْٚاٌمٍُ ٌٍىزبثخ
ػٓ رٌه ٚ ،اججب ً ٚٚفب ًء ٌزوشٔ ِٓ ٜبػٍٛا دز ٝاٌشٙبدح ف ٟعج ً١شؼجٚٚ ُٙؽٕٚ ُٙفىشُ٘ ٚ ،رضّٕ١ب ً ٌّب
لذِٛا ِٓ ػطبء ٔج ً١أػبء اٌغج ً١الصادخ اٌىٛاث١ظ اٌجبصّخ ػٍ ٝاٌظذٚس ٚ ،وشفب ً ٌألج١بي اٌذبػشح
ٚاٌمبدِخ.
ٌٕذْ 2010/11/07

ًَبرج يٍ انٕجِٕ انجصشٚخ انتٔ ٙسدد ف ٙانكتبة :
اٌجبة االٚي اٌفظً االٚي  :ة 1ف 1
انًُبظم انشٓٛذ ػجذهللا عبنً ( ٍٛاالعًش ) – ػعٕ فشلخ انطشٚك انًٕعٛمٛخ انغُبئٛخ
٘ ٟر ٞطٛسرٗ فٌٛ ٟدخ اٌذضة رمٛيْ  :غبِك اٌغّشح ر ٚطٛد غٕبئ ّ ٟجًّْ١
٠بفغ  ِٓ ،اعشح ٠فزخش اٌفمش ثشاػٙ١ب ٚرؼزض ّ اٌفؼبئًْ ...
ص ْد ػٍ ٝرٌه – دضث ّ ٟدم١م ّٚ ٟثظش ّ
 ٞاٌشّبئًْ ...
٠ب رش٠ ٜزشوٗ األٚغبد ِٓ غ١ش لظبص ؟ ِ -غزذِ ، ًٌ ١غزذ! ًْ١
انؼُذنٛت انًغّٛت انشٓٛذ ػالء انذذاد

٠ب دج١ج٠ ، ٟب ػالئ ..! ٟإٕٔ ، ٟف ٟوً  َٛ٠ػٕذ جشف اٌشؾّ  ،ف ٟدؼٓ اٌطج١ؼ ْٗ ،
صغش األط... ًْ١
أرٍَّّ ِٓ ، ٝؽٍٛع اٌشّظ دز ٝآخش اٌّْ ٙغبد فِ ٟ
فٍّبرا ٌُ رؼ ْذ ؟ ؽبي اٌزٕبئ ، ٟأ ٓ٠أٔذ ا٠ ْ٢ب ٌذٕ ٟاٌجّ ًْ١؟
ُغ ِغٍذ وً اٌّٛاػ " ٌُٚ ، ٓ١تضوي " الشرٌعهْ !
عالء الحداد مطرب بصري شاب إشتهر بأغنٌته الفولكلورٌة :
" بنت عبٌد حلوه ورفٌعه
من تغسل الماعون تضوي الشرٌعه "
وقد أعتقلته السلطات األمنٌة سنة  ، 1980أثناء الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة ( بتهمة ) التبعٌة اإلٌرانٌة
 ،ولم ٌعرف مصٌره حتى اآلن .
فُبٌ انشؼت انًجذع فؤاد عبنى
" دّٕٗ ٠ ،ب ث ، ٗ٠ٛسفب َوٗ " – وٍٕب ُٔ ٛس ػْ ِٔٛ١ه !
لٍزٙب ٌ٠ ، ٟب فؤاداً عبٌّب ً ّ ِ َْٛ١ٍِ ،ش ْٖ ...
د فٕٔٛه ْ
 ِٓ َٟ ْ٘ ٚأثذع آ٠ب ِ
شش ْ
ّفذ رٍّ١ز لذ٠ظ اٌّؼ ّش ْٖ !
ِٓ أغبٔ ٟفؤاد عبٌُ اٌىض١شح اٌشائؼخ ( دٕٗ ٠ب ث ٗ٠ٛسفب َوٗ – دا ُ٠رٍّٕٗ اٌشفب َوٗ ) – ٚوٍّب اٌزمبٟٔ
أعّؼِٕ ، ٟزٍطفب ً  ،ػجبسح  :ال رٙزُ ادٕٗ ػٔٛ١ه ! اٌىٍّبد ٌٍشبػش اٌغٕبئ ٟؽب٘ش عٍّبْ ٚ ،اٌٍذٓ
ٌٍفٕبْ ؽبٌت غبٌ. ٟ
انفُبَخ انشائؼخ ( عٓٛهخ ) ـ ػعٕ فشلخ انطشٚك انًٕعٛمٛخ انغُبئٛخ
أٌف ِشد ٝثه ٠ب أ٠زٙب اٌجشد١خ اٌطٍؼ١خ اٌؼزل٠ ، ٓ١ب ُ
ثٕذ ع! ْٗ ٍ١ٙ
ِذغ ُٔخْٗ ٍ١
 – َٛ٠ف ٟدّ ٝثغزبٕٔب
َ
ٌُ رى – ٟٔٛاٍ ٞ
رزٍ ، ٜٛف ٟػّ١ش اٌش٠خ ْ ،
ذ ؤٛب ً ِٓ جّبي شبػش٠ ٞزضٕ، ٝ
ٌىٓ وٕ ِ
ّ٠ضط اإل٠مبع ثبالٔشبد – آ٠بد فٍِّٕٙ ْٛبد ١ٌ ،ظ رفٕ! ٝ
ٚعٍ١ٙخ ٘ ٟػؼ ٛفشلخ اٌطش٠ك اٌّٛع١م١خ اٌغٕبئ١خ ف ٟعجؼٕ١بد اٌمشْ اٌّبػٚ . ٟلذ رّ١ـضد – اٌٝ
جبٔت طٛرٙب االٔشبد ٞاٌشج – ٟثجّبٌ١خ دشوبرٙب اال٠مبػ١خ اٌّؼجشح اٌّظبدجخ ألداء اٌفشلخ اٌجّبػٟ
 ٟ٘ٚ .إدذ ٜصّشاد اٌفشق اٌشؼج١خ اٌغٕبئ١خ اٌشالظخ ف ٟاٌجظشح.
ة 1ف 2
انًُبظم انشٓٛذ – انشبػش انغُبئ ٙرٚبة َكضاس ( أثٕ عشدبٌ )
٠ب أثب عشدبْ ٠ ،ب شبػشٔب اٌذش  ،ش١ٙذ اٌفىش ٠ ،ب ِفخشح األسع اٌذج١ج ْٗ !
أٔذ طفّ١ذَ ِغ األششاس أٌٛاْ اٌذغبثبد اٌىج١شٖ ،
فبعزشبؽٛا  ،عشلٛا خٕجشن اٌؼُشْ ث َّ ، ٟصادٚا  :ػمشٚا ِٙشره اٌجزٌ ٝاٌظغ١شٖ
َّ
ٌٚىٓ إٌذٚ ٜاعّه ِب صاال ٠ؼ١ئبْ ( اٌ َىـظ١ج ْٗ )! ...
صُ طفــَّــــٛن ،

اٌش١ٙذ اث ٛعشدبْ شبػش غٕبئ ٟوج١ش ٚأغبْ ٍِزضَ ِ ِٓ .ؤعغ( ٟساثطخ االدثبء  ٚاٌىزبة اٌؼشال)ٓ١١
ف ٟاٌضّبٕٔ١بد  ،خبسط اٌٛؽٓ ٌّ ،مبسػخ إٌظبَ اٌغبثك ٚ .وبْ ِٓ أػؼبء اٌشاثطخ ا٠ؼب اٌىبرت
اٌشادً ِظطف ٝػجٛد ٚ .لذ اغزبي ػّالء إٌظبَ شبػشٔب ف ٟث١شٚد  ِٓ .لظبئذٖ اٌغٕبئ١خ اٌشائؼخ
اغٕ١خ ( ٌٛي – ٌ ، ) ٖٛاٌزٌ ٟذٕٙب اٌفٕبْ دّ١ذ اٌجظش – ٞػّٓ ِب ٌذٓ – ف ٟاٚثش٠ذ ( ث١بدس خ١ش )
ٚغٕزٙب اٌفٕبٔخ ( أَ ٌٕب )  .جبء فٙ١ب :
٠بٌشاوت ِٙشٖ طغ١شٖ ٠بٌشب ً٠خٕجش ػشثٟ
٘ب ٞأٔٗ اثذسثه ٌ١شٖ دٔذٌٕ ٟاث َىٛشش سثٟ
ٚاغٕ١خ ( ؽبح إٌذٖ ٠ب َوظ١جٗ )  ،اٌز ٟغٕزٙب اٚي ِشح اٌفٕبٔخ ٌٕب ؽبٌت غبٌٚ . ٟلذ اػججذ ثبالغٕٗ١
اٌفٕبٔخ اٌىج١شح ِبئذح ٔض٘ذ فأثذد سغجزٙب اٌ ٝاٌفٕبْ ؽبٌت غبٌ ٟف ٟاْ رغٕ٘ ٟزٖ االغٕ١خ  ،د١ش ٌمٕٙب
اٌٍّذٓ أغٕ١زٗ ٘زٖ فغٕزٙب ثٕجبح ثب٘ش  .رمٛي االغٕ١خ فِ ٟغزٍٙٙب :
" ؽبح إٌذٖ ٠ب َوظ١جٗ – ا ٚداس اٌذٛي ٠ب َوظ١جٗ -
ّٔذ ثٙذٖ ٠ب َومظ١جٗ – ا ٍٟ١ٌ ٚا٠طٛي ٠ب َوظ١جٗ "
انًُبظم انشٓٛذ انشبػش انغُبئ ٙفبنخ انطبئٙ
أػ ٓ١اٌؼّبي  ،فِ ٟؼٍّه إٌّىٛة ٠ ،ب فبٌخ  ،رجىٟ
ٚأٔ ٓ١اٌٛسق اٌّفجٛع ٚ ،االالد ٠ذى: ٟ
أػذِٛا شبػشٔب اٌفبسط ػٕزشْ !
٘ ٍُٗ٠ٚزا إٌظبَ اٌذِ ٞٛاٌّزذاػ – ٟف ٟغ ٍذ  ،دزّب ً  ،عـُ١مجشْ !
اٌش١ٙذ فبٌخ اٌطبئ ٟوبْ ػبِال فِ ٟؼًّ اٌٛسق  ٛ٘ٚشبػش شؼج ٟجّ ً١اٌ١ٙئخ وبْ ِششذب ٌٍم١بَ ثذٚس
( ػٕزشٖ ) ف ٟفٍُ عّٕ١بئِٕ ٟزظش ِٓ .لظبئذٖ اٌغٕبئ١خ اٌغبئشح أغٕ١خ " ِشٔ ٟاثشّغ صفزه ثزوش ٜفٙذ
ٚدغ " ٓ١اٌزٌ ٟذٕٙب اٌفٕبْ اٌّٛع١م ٟؽبسق اٌشجٍٚ ، ٟوبٔذ رغٕٙ١ب ِجّٛػخ االٔشبد ف ٟفشلخ
اٌطش٠ك اٌّٛع١م١خ اٌغٕبئ١خ ٚ .وبْ ٠غٕٙ١ب ؽبسق اٌشجٍ ٟا٠ؼب ثّفشدٖ .
انشبػش انغُبئ ٙانشؼج ٙانكجٛش ػه ٙانؼعت
( ٠ب ث ٛثٍَ ُْ ػ ّشبس ! ) ٞشبػش ٓ٠ٚ ، ٞاٌجٍ ُْ ؟!
أدشلٛا وً اٌظٛاس ، ٞجٍجٛا شز ٝاٌجال، ٞٚ
شٛ٘ٛا ُد ْغـــَٓ اٌخالي اٌىٙشث ٟاٌّزغب، ٞٚ
أفشغٛا اٌىٛسٔ١ش ِٓ سٔٚمٗ – ِب ػبد ٠ض٘ ٛثبٌثزغبِبد اٌظجب٠ب  ٚثغ ّْضاد اٌضٌ ُْ !
ػٍ ٟاٌؼؼت ٘ ٛشبػش شؼج ٟوج١ش فِ ٟجبي اثذاع اٌمظ١ذح اٌغٕبئ١خ ٚرأٌ١ف االٚثش٠ذ ِٓ اصبسٖ فٟ
االٚثش٠ذ ( ث١بدس خ١ش )  ،د١ش ٚػغ ٌٙزا االصش االثذاػ ٟاٌذٛاس ٚوزت االغبٔ ، ٟػذا أغٕ١خ ( ٌٛي ـ
ٌ ، ) ٖٛاٌز ٟوزجٙب اٌشبػش اٌغٕبئ ٟاٌش١ٙذ ( أث ٛعشدبْ ) ٚ .لذ ٌذٓ االٚثش٠ذ ثىبٍِٗ اٌفٕبْ دّ١ذ
اٌجظشٚ ٞأخشجٗ اٌفٕبْ اٌّغشد ٟلظ ٟاٌجظشٚ . ٞوبْ لذ ٚػغ اٌغٕ١بس ، ٛ٠ف ٟاٌجذء  ،اٌىبرت
اٌجظش٠ ٞبع ٓ١إٌظ١ش ٚ .االٚثش٠ذ ِىزٛة ثبٌٍٙجخ اٌذاسجخ ٌ ،ىٓ رزخٍٍٗ فٛاطً شؼش٠خ وزجٙب
ثبٌفظذ ٝاٌشبػش اٌجظش ٞخبٌذ اٌخشبْ  ِٓ ،رٌه ِضال :
" ٠ب أسع ٠ب عٕبثً – ٠ب س٠خ ٠ب ِٕبجً –
ال ثذ أْ ٠ؼٛد  -دج١جه اٌّٛػٛد – وأٔٗ اٌّمبرً " أٌخ ...

ٚوزت اٌؼؼت أ٠ؼب أٚثش٠ذ ( اٌّطشلخ ) ثىبًِ ٔظٛطٙب ٚ .لذ ٌذٓ االٚثش٠ذ اٌفٕبْ اٌّجذع ؽبٌت
غبٌٚ ٟأخشجٗ اٌفٕبْ لظ ٟاٌجظش ٞأ٠ؼب
" ٠ب ث ٛثٍُ ػشبس٠ٚ – ٞبن خزٔ ٟث ٛثٍُ – اٚ ٚطً جّ١غ أخجبس – " ٞأغٕ١خ ٌٍؼؼت ٌذٕٙب اٌفٕبْ
اٌّٛع١مِ ٟج١ذ اٌؼٍٚ ٟغٕب٘ب اٌفٕبْ فؤاد عبٌُ .
"وٙشة ٠ب خالي اػج١شاِ – ٞٚزغب ٞٚاثذغٕه ِزغب – " ٞٚأغٕ١خ أخش ٜسائؼخ ٌٍشبػش ػٍٟ
اٌؼؼت  ٟ٘ٚ .أٚي أغٕ١خ ٍ٠ذٕٙب اٌفٕبْ دّ١ذ اٌجظش ِٓ ٞشؼش ػٍ ٟاٌؼؼت ٚلذ لذِذ ٘زٖ االغٕ١خ
اٌ ٝداس االراػخ اٌؼشال١خ ف ٟثغذاد ٚغٕزٙب فشلخ االٔشبد ف ٟداس االراػخ د١ش عجٍذ ف ٟاالراػخ ثؼذ
رغج ً١أغٕ١خ ( ػٍ ٝشؾ اٌؼشة ) ٌٍشبػش اٌشؼجٔ ٟبطخ ِذّٛد .
( خالي اػج١شأ – ) ٞٚغجخ إٌِ ٝطمخ اٌؼج١شا٠ٚخ ف ٟاٌجظشح  ،اٌّشٛٙسح ثجّبي ٔخٍٙ١ب ٚجٛدح
رّٛس٘ب .
انشبػش انشؼج ٙانًهتضو كبيم انشكبثٙ
وبًِ االثذاع  ،ف ٟاٌشؼش  ،أغبٔ١ه اٌشل١مبد اٌذض، ... ْ ٕٗ٠
اٌز ٟأٔشذرٙب فٌٕ ٟذْ ٍ ٌّ ،ب رضيْ رٛلع ف ٟأػّبلٕب شز ٝاألدبع١ظ اٌذف... ْٗ ٕ١
وٕذ َ  ،ف ٟشج ٛاٌـ (دٚاخًْ ) ٚشج ْٛاٌـ ( ِب ثج١ذ ٘ٛا ، ) ! ٞثىـّـب َء ِذبفًْ ...
٠ب رش ً٘ ، ٜرشوذ ِٙجزه اٌذشاء ِٓ َٔٛح ٍ ٌشثبد اٌجذائً ؟!
( دٚاخً ) ػٕٛاْ لظ١ذح ِٓ جٍّخ لظبئذ اٌمب٘ب اٌشبػش فِ ٟذٕ٠خ ٌٕذْ ٔ ،ظٙب :
أٔظش ٌشٚد ٟثذٚاخٍٙب ػجتْ
ػبِشٖ ١ٍِٚبٔٗ ِٓ ٚدشخ ٌ١بٌٙ١ب ؽشة
رؼٚ ٞٛأوضش ِٓ عجت ٠طف ٟشّغٗٙ
ٚرؼ٠ٚ ٞٛظً اٌذٍُ دٕٗ ثؼشعٗٙ
( ِب ثج١ذ ٘ٛا – ) ٞرؼج١ش ِٓ لظ١ذح أخشٌٍ ٜشبػش ػٕٛأٙب ( غ١بة ) ِٙذاح اٌ ٝاٌفٕبْ إٌّبػً
اٌش١ٙذ فؤاد ٍ٠ذٖ  ،اٌمب٘ب فٌٕ ٟذْ ا٠ؼب  .جبء ف ٟخبرّزٙب :
ٚعزذ١ذ أٔغبن ٔغبٔ ٟغ١بثه ِغزذبٞ
ِٚب ثج١ذ ٘ٛاِ ِٓ ٞب ٚدػزٕٟ
انشبػشح انشؼجٛخ انًجذػخ نٛهٗ نؼٛجٙ
٠ب رش٠ ، ٜىف ٟارا ِب ل٠ : ٌٟ ً١ب أٙ٠ب االػّ ٝرأًِْ ! ّ
إْ ٌ ٍٝ١أخذ ف١ظًْ ،
د ْٚأْ ٍ٠ضُ عّؼ ٟلجظٌ ِّب ر١غَّـــــــشْ
ِٓ شز ٜآ٠برٙب  ،شؼشاً ٠خٍ ٟاٌمٍت ٠شدًْ ،
ؽبئشاً ٕ٠غبة شٛلب ً ٔذ ٛشجبن دج١ت فِ ٟدّ ( ٝثشٙ٠خ َ)  ،أعّشْ !
اٌشبػشح ٌٌ ٍٝ١ؼ١ج ِٓ ٟ٘ ٟثٛ١ربد أدة ٚفٓ ِؼشٚفخ – اٌشم١مخ اٌزٛأَ ٌٍفٕبْ اٌزشى ٍٟ١اٌّجذع ف١ظً
ٌؼ١جٚ ٟشم١مخ اٌفٕبٔخ اٌزشى١ٍ١خ اٌّجذػخ ػف١فخ ٌؼ١جٚ ٟصٚجخ اٌشبػش اٌشؼج ٟاٌشائغ وبظُ اعّبػً١
َوبؽغ .
ثشٓٚخ ـ ِ ٓ اٌّذالد اٌؼش٠مخ فِ ٟذٕ٠خ اٌجظشح  ،رمغ فِ ٟشوض ِٕطمخ اٌؼشبس ٚ .لذ روش٘ب إثٓ
ثطٛؽخ ف ٟسدٍزٗ.

انشبػش انًجذع انشادم يذًٕد انجشٚكبٌ
آٖ  ٌٛ ،ػذد إٌ١ب اٌ٠ ، َٛ١ب أششف دشاط اٌفٕبسْ !
ْ
ٌشأد ػٕ١بن ِب ٠جش ٞثأسع اٌجظشح اٌغّذبء ِٓ لزً ٙٔٚت ٚدِبس ْ ...
ِ ّضلـــٛا أغٕ ٝاٌضمبفبد  ،اعزٙبٔٛا  ،أدشلٛا أدٍ ٝاٌضّبس ْ ...
آٖ  ،وال !  ..ال رؼذ – رُـزثخْ ِ ،شاساً  ،ثغىبو ٓ١سػبح اٌشش  ،أػذاء إٌّبسْ ! ...
اٌشبػش اٌىج١ش اٌشادً ِذّٛد اٌجش٠ىبْ لزً غذسا ف ٟشٙش شجبؽ ِٓ ػبَ . 2002
ِٓ آصبسٖ اٌشؼش٠خ اٌشائؼخ ِطٌٛخ (دبسط اٌفٕبس ).
ة 1ف3
انًُبظم انشٓٛذ  ،انكبتت انمصص ٙجهٛم انًٛبح ( أثٕ سثٛغ ) ـ يؤنف سٔاٚخ ( ٔاد انغذت انذاكُخ)
ْ
صشان ! ـ
د ٚاٌفىش  ،ش١ٙذ اٌٛؽٓ اٌ٘ٛبة  ،وُ ِٓ ِشح دزسرٕ ٟـ ؽبة
٠ب جٍ ً١اٌزا ِ
ْ
اٌششان ...
ِٓ ٌئ ، ُ١ػمشث ّ ٟاٌٍغغ ِ ،غَّٛ
٘ب ٘ ٟاٌٍغؼخ ُ دٍـّذ ٚ -أٔب أػّ ٝس٘ ٓ١االغزشاةْ ـ
ُ
ُ
ِٚضلذ اٌذجبةْ !
رزوشد ( جٛاد اٌغذت اٌذاوٕخ ) اٌٍْٛ
فززوشره  ِٓ ،ثؼذ صالص، ٓ١
انًُبظم انشٓٛذ ػجذانججبس ْٔج ( ٙأثٕ عؼٛذ ) – انكبتت انصذف ٙانغبخش انالرع  ،انز٘ اشتٓش
ثؼًٕدِ انٕٛي ( ٙكهًخ انٕٛو ) ف ٙجشٚذح ( اتذبد انشؼت )ٔ .لذ صف ٙجغذٚب ً ثؼذ االَمالة انفبشٙ
ف ٙانثبيٍ يٍ شجبغ عُخ .3691
ٔذٓ وٕب  ،وً ٕٔ ، َٛ٠ضش اٌخط َ ٛإٌِ ٝم ( ٝٙدغٓ ػجّ ) ٟاٌؼز١ذ ْ ،
ٚثأ٠ذٕ٠ب ( ارذبد اٌشؼت )  ،إر ٔمشأ – ث ْذءاً – ْ
وٍّخ اٌ – َٛ١دثبث١ظ أث ( ٟاٌغبِ ) ٟعؼْ ١ذ .
غ ِمبي ف ٟػّٛد  ،إّٔب ِضِٛس عفـْــش سائغ إٌّذ ، ٝفش٠ذ...
ٌُ ٠ىٓ ِذْ َ
شٍذ اٌىف اٌز ٟؽبٌزه  ،غذساً ٠ ،ب ش١ٙذاً ػّٗ ِٙذ اٌخٍْ ٛد !
انمبص انًجذع يجٛذ جبعى انؼه – ٙاالَغبٌ انؼشال ٙانًهتضو  ،يؤنف يجًٕػخ
( فتٛبد انًهخ ) انمصصٛخ ٔ .لذ أَتخت سئٛغب التذبد االدثبء  ،فشع انجصشِ.
٠ب طذ٠م ٟاٌط١ت اٌمٍت  ،اٌؼض٠ض إٌفظ را اٌم ْذس اٌؼٍ...! ٟ
( فز١بد اٌٍّخ ) – ِب أ٘ذ٠زٕ َٛ٠ ٟاٌزمٕ١ب ف ٟسدبة اٌجبِؼٗ ْ ،
ٌُ رضي رشلذ فِ ٟىزجز ٟاٌجبو١خ اٌجذساْ  ِٓ ،د! ٌٟٚ ْٚ
سثُّـــٙب أدسوٗ ٌ ً١اٌؼّ ٝف ٟغشثخ إٌّفِٚ ٝأعبح اٌشّٛط اٌؼبئؼٗ ْ !...

ة 1ف4
انًُبظم انشادم انًؤنف ٔانفُبٌ انًغشد ٙججبس صجش٘ انؼطٛخ
أٔب ٠ ،ب ججبس ٠ب دٍ ٛاألدبد٠ش ٚلٕذ ً٠األٔبل ْٗ !
ٌُ أصي أروش أٚلبرب ً لؼٕ١ب٘ب ػٍ ٝاٌىٛسٔ١ش فِ ٟم ٝٙاٌجذسْ
ٚأدبد٠ضب ً غشعٕب٘ب ػٓ اٌّغشح ٚاٌشؼش ٚأش١بء أُخش ْ ...
وٕذ ٌ ٟخ١ش جٍ١ظ ٚأٔ١ظ ف ٟعّ ٛاٌ ُخ ٍْك ٚاٌمٛي  ،جّبالً ٌٚجبل ْٗ ...
انًُبظم انشادم دًٛذ يبل هللا ( أثٕ عالف )  -انُبلذ انًغشدٔ ٙانٕجّ انغٛبع ٙانجًٛم
وً ِب لذِذَ ِٓ ٔمذ ِٚ ،ب أثذ٠ذ ِٓ سأ ٞسطْ ٓ١
ْ
اٌغٕ، ٓ١
ػٓ ِذ ٜاٌمٛح ٚاٌٛٙح فِ ٟغشدٕب  ،ػجْش
وً ِب لذِذ ِٓ جٙذ ع١بعٔ ٟجٚ ً١أِ... ْ ٓ١
ْ
ٌذٓ١
وً ٘زا ٚعٛاٖ عٛف ٠جمِٕ ٝجؼب ً  ِٕٗ ًٕٙ٠إٌبط  ِٓ ،دٓ١
انفُبٌ انشــبيم فالح ْبشى – ْٕٔ يًثم يغشدٔ ٙشبػش ٔاػالي ٙثبسع
أٔذ ف ٟاالثذاع طٕذٚق ٚال٠بد ٠ذٚسْ  -فِ ٟشب٠ٚش اٌؼظٛسْ :
ْ
ْ
ػٕذن ٠ب عال َْ !ّ٠ ٌُ -ذ ػٕزشح اٌؼجغ ،ُ ّ ٟوال ! ِبد أٚالد اٌذشاَ ْ .
شٛف
ْ
شٛف ػٕذ٠ ٞب عالَ ! -أٔب ػذٔبْ ٘ٚز ٞاٌذٍٛح ُاٌؼٕ١ٌ ٓ١ٕ١ب ٚػٍ ٟثبثب اٌّٙبَ ْ .
طشد َ ،ف ٟاالثذاع  ،رٍفبصاً ٠ذٚسْ  -ث ٓ١غٍّبْ ٍٚدٛسْ  -ف ٟوٛاٌ١ظ اٌمظٛسْ .
انفُبٌ انكجٛش لبعى دٕل – يؤنف ٔيًثم ٔ يخشج يغشدٔ ٙعًُٛبئ – ٙيٍ آثبسِ انًًٓخ فٙ
االخشاج انغًُٛبئ ٙخبصخ  :انذبسط – ثٕٛد ف ٙرنك انضلبق – االْٕاس – انجذث ػٍ نٛهٗ ....
رفخش اٌجظشح  ،دمـب ً  ،أٔٙب لذ أٔججذ ٌٍغّٕ١ب ِضٍه ٠ ،ب ( لبعُ ْ دٛي ْ ! )
ِخشجب ً آصبسٖ خبٌذح دز ٝاألصي ْ –
اعأٌٛا اٌذبسط ٚاأل٘ٛاس  ،ثً ٚاعزٕطمٛا وً ثٛ١د إٌبط ف ٟران اٌضلبق ْ !
غ١ش ّ
أْ ( اٌجذش ػٓ ٌ ) ... ٍٝ١ع١جمِ ٝضالً ُ٠ض٘ ٝثٗ ٚجٗ اٌؼشا ْق .
انفُبٌ انًغشد ٙانًهتضو نطٛف صبنخ – صٔج انفُبَخ انكجٛشح انشادهخ ( صُٚت )
٠ب ٌط١فب ً  ،طبٌخ اٌغ١شح ٚاٌفٓ اٌجّ ً١اٌشائغ ِ !
و١ف دبي اٌّغشح اٌ َٛ١ػٍ ٝأسع اٌؼشاق اٌّغزجبح اٌخبٔغ ِ ؟

و١ف أدٛاٌه ِٓ ثؼذ سد ً١إٌجّخ اٌّؼجضح اٌمذٚح صٕ٠تْ ؟
أٔب أدسٚ ، ٞاصمب ً  ،أٔه ٠ ،ب فٕبٕٔب اٌّجذع  ،أل ِٓ ٜٛأوف اٌمغش ٚاٌّٛد ٚأ٘ٚت ...
فُبَخ انًغشح ٔانتهفض ٌٕٚػٕاغف انغهًبٌ  ،انت ٙتمٕل أَٓب تذت انهٛم ٔانشًٕع ٔاالصْبس ٔ تؤنًٓب
تؼبعخ االغفبل ٔظهًٓى َٔ ...مٕل :
أطذ١خ ٠ ،ب اثٕخ اٌجظشح ٠ ،ب عذ ػٛاؽف ْ !
رؼشم ٓ١اٌٍٚ ً١اٌض٘ش ٚأػٛاء اٌشّٛع ْ ؟
ٚرخبف ٓ١ػٍ ٝاألؽفبي ِٓ  ً٠ٚاٌزؼبعبد ٚأ٘ٛاي اٌؼٛاطف ْ ؟!
إرسف – ٟإْ وبْ را دمب ً – ػٍ ٝدٔ١بّ٘ ٛثؼغ اٌٙذا٠ب  ،لجً رزساف اٌذِٛع ْ !
أٚي ظٛٙس ٌٍفٕبٔخ ػٛاؽف ػٍ ٝاٌّغشح وبْ عٕخ  ، 1974ف ٟاٌجظشح فِ ٟغشد١خ ( اٌغٛس ) وّب
ِضٍذ أ٠ؼب ً ثؼذ رٌه فِ ٟغشد١خ ( اٌخبدِبد ٚاٌذشِٚ ) ُ٠غشد١خ ( آثبء ٌٍج١غ ٌٚإل٠جبس ) ٚغ١ش رٌه .
وّب ِضٍذ ف ٟػذح ِغٍغالد رٍ١فض١ٔٛ٠خ ِٕٙب  :عفش ِٚذطبد ـ اٌمٍت فِ ٟىبْ آخش ـ دت ٚدشة
ٚغ١ش رٌه .
انفُبَخ انًغشدٛخ انُبشئخ انشادهخ أدالو ػضٚض انكؼج ، ٙانت ٙأٔدٖ ثٓب يشض انؼجض انكهٕ٘ ْٔ ٙفٙ
سثٛغ انؼًشٔ .لذ ظٓشد يغ انفُبٌ فالح ْبشى ف ٙيغشدٛخ ( ثُبدق ف ٙانمُٛطشح ) .
عّشحُ اٌٛجٗ  ،اخؼشاس اٌّمٍز... ِ ٓ١
أ ٞدغٓ شبػش ٞثب٘ش  ،أ٠ـــخ آ٠ـٗ ْ !
فٍّبرا – ٠ب اٌ -! ٟٙرٌه اٌؼجض اٌز ٞف ٟاٌىٍ١ز ِ ٓ١؟!
أ ّ ٞلظذ وٕذ رجغ ، ٟغ١ش دسة اٌغ١ش  ،دزّ١ب ً  ،إٌ ٝخؾ إٌٙب ٗ٠؟!
ة 1ف5
انًُبظم انشٓٛذ فؤاد ٚهذِ – انفُبٌ انتشكٛه ٙانجصش٘ انجًٛم انز٘ ٔدػُب عُخ  3611شٓٛذا فٙ
أػبن ٙججبل كشدعتبٌ انؼشاق  ،أثُبء لٛبيّ ثتأدٚخ ٔاجت انكفبح انًغهخ  ،ف ٙصفٕف فصبئم االَصبس
انًُبظه ٍٛظذ غغٛبٌ انُظبو انذكتبتٕس٘ انجغٛط ٔ .لذ ثكبِ انشبػش انشؼج ٙكبيم انشكبث ٙفٙ
لصٛذتّ ( غٛبة )  ،انت ٙيش ركشْب .
ُ
ٛساْ ) – ِٚب صاي ٠ؼئ اٌى ْٛشؼشاً – ف ٟسٚاث ( ٟعشجٕبسْ ) ،
الح ( َو
دبِال ً ف ٟوفٗ اٌ ّٕٝ١لٕبد٠ال ً ٚف٠ ٟغشاٖ ٚسد ْٖ :
إٔ ٟأٔغبة ص٘ٛاً ٠ ،ب ش١ٙذ اٌفىشح اٌّضٍ ، ٝسف١م ٟإثَٓ ٍ٠ذٖ
أْ أس ٜوفه ف ٟوفٔ ، ٟغٌٕ ٟجج ٓ١اٌفجش ٚ ،االٔظب ُس  ٍْٚٛ٠اٌجذاس...
اٌشادً َوٛساْ ٘ ِٓ ٛشؼشاء وشدعزبْ اٌؼشاق اٌجبسص ٓ٠ف ٟاٌمشْ اٌؼششٚ ، ٓ٠وبْ ػؼٛاً فٟ
ِجٍظ اٌغٍُ اٌؼبٌّ (ٚ . ٟعشجٕبس ) ِظ١ف جّ ً١ف ٟوشدعزبْ اٌؼشاق .
انًُبظم انشٓٛذ انفُبٌ انتشكٛه ٙانًجذع ػجذ هللا عهًبٌ

خطه اٌضا٘ ٟػٍٚ ٝاجٙخ اٌذضة ٌ ،ىً إٌبط  ،ف ٟاٌجظشح ٠شْ ٙذ ،
اٌذؼٛس اٌذائت اٌّؼٛٙد  ،ف ٟعٛح ٔؼبي اٌجظشح اٌّؼطبء ٠ ،شْ ٙذ ،
دِه اٌغبٌ ، ٟش١ٙذاً ف ٟعج ً١اٌٛؽٓ اٌظبثش ٠ ،شْ ٙذ
أٔه االٔغبْ ٚاٌفٕبْ عٍّبْ  ،اٌز ٞفِ ٟضٍٗ ربس٠خٕب ُ٠ضُ٘٠ٚ ٝذّ ْذ !
انفُبٌ انتشكٛه ٙانًهتضو صالح جٛبد
ل ٌٟ ً١ـ ِؼزسح ٠ ،ب أٙ٠ب اٌّجذع  ،إٔ ٟال أس ٜثً أعّ ُغ ـ
ّ
إْ ف ٟأغٍت ٌٛدبره رٍٕ٠ٛب ً ػّ١مب ً ٚخطٛؽب ً رٍّ ُغ ...
ِ ٛ٘ٚب ٱِزبص ثٗ فٕبٕٔب اٌشادً فبئ ْك .
ْ
إْ ٠ىٓ رٌه دمب ً ـ فظالح إِزذاد فبئك ف ٟدٚدخ اٌزشى ، ً١شب٘ ْك !
انفُبٌ انتشكٛه ٙػجٛم يضْش  ،انز٘ ػشف ثًؼشظّ انفُ ٙػٍ انكٕاثٛظ ٔاألدالو ثأعهٕة عشٚبنٙ
ٔذٓ ِب صٌٕب  ٚ ،لذ ِشد ػمٛد ٔ ،زٍّٔٚ ٝزوشْ
رٌه اٌ َٛ١اٌز ٞلـذِّذَ ف٠ ، ٗ١ب اثٓ ِض٘ـشْ ،
أغشة اٌٍٛدبد فِ ٟؼشػه اٌٙبئُ ف ٟدٔ١ب اٌىٛاث١ظ اٌش٘١ج ْٗ ...
َ
فبسط اٌغش٠بي ف ٟثظشرٕب ـ األَ اٌذج١ج ْٗ ...
وٕذَ  ،إر ران ٠ ،مٕ١ب ً ،
َ
اٌجبة اٌضبٔ : ٟة2
انًُبظم انشٓٛذ كبيم شٛبع ـ ػعٕ ْٛئخ انتذشٚش ف ٙيجهخ ( انثمبفخ انجذٚذح ) ٔ ،يغتشبس ٔصاسح
انثمبفخ انؼشالٛخ  ،انز٘ إغتبنتّ لٕٖ انشش ٔانتخهف ٕٚو  31آة عُخ  3001ف ٙثغذاد .
ْ
ٌ١غذ اٌىف اٌز ٟٱغزبٌزه ٠ ،ب وبِ ًُ  ،إال ّ
ِذا٘ٓ...
وف صٔذ٠ك
٠ذػ ٟاإلعالَ ْ ٌ ،
ت ؟!
ىٓ ٠مجً اإلعالَ أْ رض٘ك ٔفظٌ د ْٚدك  ،د ْٚر ْٔ ِ
ْ
ٚالدْ
ٌؼٕبد اٌىٚ ْٛاٌزبس٠خ ٌٓ رىفَ١ىُ ٠ ،ب آي عبعبْ
ة !...
ٚجذ ُ١إٌ٠ ً٠ٛظت ػٍ٘ ٝبِبرىُ ِٓ وً طِ ٛ
ّ
ششف اٌجظشح ثذؼٛسٖ ِٙشجبْ ِشثذ٘ب
ٌُ ٠ىٓ اٌّفىش ٚإٌّبػً اٌش١ٙذ وبًِ ش١بع ثظش٠ب ً ٌ ،ىٕٗ
األخ١ش  ،اٌز ٞأل ُ١لجً أشٙش صالصخ ِٓ ربس٠خ إعزشٙبدٖ  ٌٟٚ .اٌششف أْ ٠زظذس اعّٗ ثبة ( ٚجٖٛ
ٔؼبٌ١خ ) ِٓ وزبث٘ ٟزا .
انًُبظهخ انشٓٛذح ػبئذح ٚبع( ٍٛأو ػه)ٙ
ٔذٓ ف ٟاٌضبِٓ ٚاٌغجؼ ، ٓ١ف ٟاٌجظشح ِ ،وٕب – ِضٍّب ف ٟوً أٔذبء اٌؼشاق -
ٔزٍم ٝؽؼٕبد اٌغذس ِّٓ ػذُ٘ ثؼغُ إٌشبِ ٝدٍفـب ًء ٚسفب ْق !
غ١ش أْ اٌذضة ٌُ ٠شوٓ فشاح اٌؼًّ اٌغشٕ٠ ، ٞغبة ٚ ،الدذ  ،ف ٟاٌّذ ٜأَ ػٍ ّ ٟػبئذ ْٖ
 لجً أْ رُخف ٝػٓ االٔظبس ف ٟثغذاد – ِب ث ٓ١طفٛف اٌشؼت أِب ً سائذٖ...انًُبظهخ انشٓٛذح انًُٓذعخ فشٚبل أدًذ األعذ٘

ذ
شبِخ سأعه ٠ ،ب فش٠ب ُي ٠ ،بأ ََّ اٌشػ١ؼ١ـٓ ٚ ،أ ِ
لشاس اٌّٛد شٕمب ً ٚ ،رذ َٓ١ٕ٠إٌظبَ اٌذِ٠ٛب ،
رزذذ٠ـَٓ
َ
ذ
خبٌذ ٌروشن ٠ ،ب فش٠بي  ،ف ٟوً فؤا ٍد  ،وً ثِ ١
ٚع١جمًّ١ٔ ، ٝـشاً  ،فىشُن د١ب ً٠ ،شػت اٌجبغ ٟاٌؼز١ب .
انًُبظم انشٓٛذ انًذسط يذًذ ػجبط – صٔج انشٓٛذح فشٚبل األعذ٘
وً أٚعبؽ اٌشج١ج ْٗ
ً
د اٌؼظ١ج ْٗ ،
فِ ٟدّ ٝاٌجظش ِح رذس ٞأٔه اٌشائ ُذ  ،دمب  ،ف ٟاٌٍّّب ِ
٠ب سف١مب ًَّ ٚ ،د َع اٌذٔ١ب ش١ٙذاً ثطالً ٠ ْٛ٘ ٚ ،ؼبٔ ْك
ْ
فزٙبٚد  ،رذذ ألذاَ اٌش١ٙذ ، ٓ٠اػززاساً  ،وًُّ أػٛاد اٌّشبٔ ْك
اٌؼّش  ،دٕبٔب ً ،
ثٙجخ
ِ
انًُبظم انشٓٛذ دًٛذ ػبت – ٙثبئغ جشٚذح غشٚك انشؼت ػُذ يذخم عٕق انُٕٓد ف ٙانجصشح
أٙ٠زا اٌجغذ إٌبدً ٚاٌٛجٗ اٌشذٛةْ !
٠ب رش ، ٜو١ف اعزطبع اٌّجشِ ْٛاٌغفٍ ْٗ ؟!
أْ ٕ٠بٌٛا ِٕه  ،دز ٝاٌّٛد  ،رؼز٠جب ً س٘١جب ً ٕٛ١ٙ٠ٚا اٌّمظٍ ْٗ
ثخ١ش ،سغُ أٌٛاْ اٌخطٛةْ .
٠ب ش١ٙذاً  ُْ ٔ ،دّ١ذاً  ،فطش٠ك اٌشؼت ِب صاٌذ
ٍ
ة3
انُبشػ انغٛبعٔ ٙاإلجتًبػ ٙانشادم انذكتٕس فٛصم انغبيش ـ أعتبر يبدح انتبسٚخ اإلعالي ٙف ٙداس
انًؼهً ٍٛانؼبنٛخ  ( ،عبثمب ً ً)
سِ ْفرك الجرأة’ والنقلة عن
سعٌك الدائب والصائب فً
النشاط الخارجً الفذ فـً
كل هذا ٌتغنى  ،معلــنا ً :

ثورة الزنج المهانٌن ـ إشار ْه ،
مجلس السلم العراقً ـ إشار ْه ،
لجنة الذود عن الشعب ـ إشار ْه ،
أنك األجدر ـ حقا ـ باالشار ْه !

الراحل الدكتور نوري جعفر ـ أستاذنا الذي كان ٌدرسنا مادة فلسفة التربٌة  ،عندما كنا طالبا ً فً
دار المعلمٌن العالٌة.
ْ
الوجود !
رحمة هللا على روحك ٌ ،ا استاذنا الغائب عن هذا
أنت قد علمتنا ـ فضالً عن الدرس المقررْ ـ
ْ
سدٌد .
أن نحب الجدل الحر  ،وال نبطن ما نملك من رأي
كنت إنسانا ً رقٌقا ً وحنونا ً  ...طبت مثوىً  ،نوري جعفرْ !
الدكتور طالل الجلبً ـ زمٌلً أستاذاً فً جامعة البصرة وعمٌداً لكلٌة الطب فٌها  ،خالل ثمانٌنات
القرن الماضً.

أٌها الراحل  ،مأسوفا ً علٌه ٌ ،ا عضٌدي ٌ ،ا طالل !
َ
كنت فً البصرة  ،بالمرضى شفٌقا ً  ،ساهراً تسعفهم طول اللٌا ْل ،
ً
ً
كالل أو مال ْل ،
ب  ،رحٌما  ،ساعٌا دون
طٌب القل ِ
َ
ٍ
ً
ك  ،حتى نال منها ـ دون أن ٌمهلها ـ داء عُضا ْل !...
ناسٌا نفس َ
كان الدكتور الراحل طالل متخصصا ً بامراض المفاصل  ،وكانت له ـ فضالً عن عمله أستاذاً جامعٌا ً
ـ ردهة  ،حٌث ٌشرف على المرضى الراقدٌن فٌها  ،فً المستشفى الجمهوري بالبصرة  .وكان ذا
عناٌ ٍة فائق ٍة بمرضاه  ،حرٌصا ً علٌهم لٌل نهار .
وللحقٌقة أقول أنه كان خٌر معٌن لً خالل الظروف العصٌبة التً مررت بها ـ داخل الجامعة
وخارجها ـ منذ منتصف سبعٌنات القرن الماضً  .وقد توفً مصابا ً بداء السرطان .
الدكتور محمد جواد الموسوي ـ زمٌلً أستاذا فً جامعة البصرة  ،األنسان البصري األصٌل الذي
ٌكاد ٌقطر حٌا ًء
وجهك الهادىء فً بسمته الخجلى ـ كأنً ال أرى غٌر فتا ٍة علـَوٌهْ
من خدور النجف األشرف أو أنقى بٌوت الكاظمٌه !
عرّ جا ٌ ،ا صاحبًْ رحلً وعوجا  ،قبل أن ٌخبو ( سهٌ ْل )
وٌغٌب القمر الناعس فً خٌمة لٌ ْل !
ة4

بطل رٌاضة كمال اإلجسام ـ المناضل الشهٌد عبد هللا رشٌد
َ
َ
قدمت  ،مزهواً  ،على شتى منصات اللٌاقهْ
أنت كم من مرة
ك األبهى كماالً وجماالً ورشاقهْ ! ...
جس َم َ
غٌر أ ّنا قد رأٌناك  ،أخٌراً  ،عارضا ً جسمك والرو َح معا ً  ،سعٌا ً إلى نٌل الشهاد ْه ،
تاركا ً جالدَك الغاشم مكوٌا ً على خازوق رعب وبالد ْه...
الشهٌد عبد هللا رشٌد هو بطل العراق والمنطقة الجنوبٌة فً رٌاضة كمال اإلجسام  .أعدم سنة 1964
 ،مع رفٌقه المناضل الشهٌد كرٌم حسٌن ـ عضو نقابة عمال الموانىء فً البصرة .
البطل األولمبً الرباع الراحل عبد الواحد عزٌز
قاهر األثقال  ،مرحى  ،أٌهذا البطل الفذ ّّ العزٌز الواح ُد !
أنت لو كنت  ،انتما ًء  ،من بالد غٌر أرض الواق واق ِالمستباحهْ
ألقاموا لك تمثاالً على كل رواق بدنًّ  ،كل ساحهْ ...
آه  ،لكن فلندعهم  ،حسبنا أنك فً كل فؤاد  ،من محبٌك عزٌز خال ُد !
والبطل عبد الواحد عزٌز هو ذهبً العرب وآسٌا  ،نحاسً العالم واالولمبٌاد  ،وقد فاز بالوسام
النحاسً سنة  1960فً الدورة األولمبٌة التً أقٌمت فً روما  ،ولم ٌحقق هذا اإلنجاز أي بطل
عراقً آخر حتى اآلن .

العبة المنتخب الوطنً للبنات فً الكرة الطائرة البطلة الالمعة دٌزي خ ٌّو  ،التً فازت بجائزة
أحسن رٌاضٌة عراقٌة سنة . 3691
تفخر ( النظران ) فً البصرة أنْ قد أنجبت مثلك ٌا دٌزي فتاة ألمعٌهْ .
ت فٌها من مهارات  ،بكف ذهبٌه !
الكرات الطائرات البٌض كم أودع ِ
أٌن أنت اآلن ؟ فً طًّ حجاب مستب ّد غاشم ِ ،
ٌا ترى  ،أم خلف سور شاهق من كونكرٌ ٍ
ت فاحم ِ ؟!
المناضل الراحل جلٌل حنون ـ العب كرة القدم فً نادي المٌناء ومنتخبً البصرة والعراق .
ٌا جلٌل الذكر والقدر  ،لقد كنت على خط الهجو ْم
تسحر األلباب طراً  ،ال ٌضاهً فنك الباهر فً الملعب  ،ما بٌن النجو ْم
أيّ نجم ـ طبت تربا ً ـ لم ٌكن أمراً غرٌبا ً أن تقا ْم
دورة شعبٌة باسمك  ،فً بغداد ٌ ،ا العبنا الفذ الهما ْم !
وقد أقامت له الفرق الشعبٌة الكروٌة فً شهر دٌسمبر سنة  ، 2007فً بغداد دورة كروٌة شعبٌة
تحمل أسمه إحٌا ًء وتخلٌداً لذكراه .
الرٌاضً البارز حمزة قاسم ـ حارس مرمى منتخب البصرة لكرة القدم  .وهو زوج الفنانة الكبٌرة
سلٌمة خضٌر
َمنْ م َِن األفذاذ لم تنجب ربوع البصرة الفٌحاء ؟ ! ح ّد ْ
ث ٌا زمانْ !
هاكمو أحلى مثال ـ حارس المرمى المجلً إبنها حمزةُ قاس ْم ،
ألذي شاع ٱسمه الالمع وٱسْ تجلى على كل لسانْ ...
هللً ٌ ،ا زوج ُه الفنانة الكبرى وغنً ٌ ،ا مواس ْم !
ة5
األستاذ محمد جواد جالل ـ االنسان البصري األصٌل ومربً األجٌال العدٌدة .
من ـ سٌدي ٌ ،ا ذا الجال ْل ـ
كم من األجٌال ربٌت لنا من دون ٍ
عشرا ٍ
ت  ،بل مئات ؟ إنما الكٌف تخطى الكم  ،فً أحسن حال !
كالل أو مالل  ،فوق ذرات الرمال
ذلك الروض الذي أنبتـّه  ،دون
ٍ
ً
ً
سوف ٌبقى شاهداً ٌ ،رفل خٌرا وسالما وجما ْل...
الناشط السٌاسً والنقابً البصري البارز الراحل عبدالجبار البدر ( أبو رعد ) .

َ
بعز وإباءْ ...
ٌا أبا رعْ ٍد
حملت الراٌة المثلى ٍ
ً
ً
ُ
َ
كنت نقٌبا تربوٌا عادل الكفِ لكل الزمالءْ
تشهد البصرة أنْ
لم تفرط ّ
حق  ،وما خاب لراجٌك رجاءْ
قط فً مطلب ذي ٍ
صادقا ً  ،قوالً وفعالً  ،وصفٌا ً كنت فً مهجة ُخالن الوفاءْ .
الراحل عبدالجبار البدر هو أول نقٌب للمعلمٌن فً محافظة البصرة بعد قٌام ثورة الرابع عشر من
تموز سنة  . 1958هاجر الى اإلمارات العربٌة المتحدة سنة  1979بعد الهجمة الدٌكتاتوربة الشرسة
على القوى الوطنٌة والدٌموقراطٌة  ،حٌث توفً هناك.
الست عالٌة كتانة ـ المعلمة فً مدرسة الفٌحاء اإلبتدئٌة المختلطة .
ٌا ترى هل أبصرت فٌروز عٌنٌكِ فغنت للورى ٌ :ا عالٌهْ ...
أم تراها أدركت أنك تقضٌن انتحاراً فً ظروف قاسٌهْ ؟!
لست أدري !..إنما أسأل نفسً :ما الذي ٌدفع بالمرء الى الموت احتراقا ً بٌدٌ ِه ؟!
أنت أحرقت قلوبا ً
لصغار قد أحبوكِ  ،فال حو َل وال قو َل سوى(...إنا إلٌه)!...
ٍ
عالٌة كتانة  ،كانت معلمة فً مدرسة الفٌحاء االبتدائٌة المختلطة وزوجة شابة جمٌلة  ،إنتحرت حرقا ً
أواسط سبعٌنات القرن الماضً تاركة تلمٌذاتها وتالمٌذها ـ وفٌهم ولدي علً ـ فً حال من الحزن
والذهول  ،النهم كانوا ٌحبونها كثٌراً  ،فبكوها بكا ًء حرٌقٌا ً .
ٌا عالٌه ـ إشارة الى أغنٌة فٌروز ( ع هدٌر البوسطه  ) ...التً جاء فٌها ( ٌخرب بٌت عٌونك ٌا
عالٌه شو حلوٌن ! ) .
كاظم زاهدي ـ اإلنسان البصري الودٌع  ،الذي كان موظفا ً فً الشركة اإلفرٌقٌة العراقٌة ( فرع
البصرة ) .وقد كسب حب الناس واحترامهم بإخالصه وحسن أخالقه .
َ
كنت ٌ ،ا كاظم  ،حقا ً  ،فً قلوب الناس وردا ،
َ
أخلفت وعدا .
القول  ،جمٌل الفعل  ،ما
صادق
ِ
لم ْ
أعد أسمع شٌئا ً عنك  ،من عشرٌن عاما ،
ّ
شط ْ
ُ
ك  ،وإنْ
ت دٌار ٌ ،تموا فٌها الٌتامى !...
غٌر أنً
لست أنسا َ
طالبتً النجٌبة كاظمٌة زاهدي ـ شقٌقة صدٌقً كاظم زاهدي .
آ ِه  ،كم من مر ٍة مازحتها  ،قلت لها ٌ :ا إبنتً ٌ ،ا كاظمٌهْ !
إسألً الحداد أن ٌبرد بالمبرد أطراف لسا ِنكْ !
إنّ فً صوتكِ شرخا ً ٌتنافى وحالوات الوجوه الشاعرٌهْ .
ـ أنا ال أسعى الى تغٌٌر صوتً ٌ ،ا أبً  ،حسبً رفٌف من حنانك !...
كانت كاظمٌة من طالباتً المتمٌزات  ،فتاة سمراء رشٌقة رقٌقة  ،إال أن صوتها كان مشوبا ً بنبرات
خاصة  ،وكنت أمازحها وأقول لها اذهبً الى الحداد ودعٌه ٌبرد لسانك  ،لٌصبح صوتك ناعما ً .
وظلت تبعث إلًَّ ببطاقات المعاٌدة حتى بعد إنهائها الدراسة الجامعٌة.

طبٌبة األسنان نظٌرة السٌاب ( أم سحر وعمار ) .
ْ
سلمت كفاكِ ! ..كم عالجتا أسناننا فً منتهى الرق ِة ٌ ،ا أم سحرْ !
أنمل قد مٌزتكِ ،
همسات الشاعر السٌاب تسري فً ثناٌا
ٍ
ً
ً
ألهمتنا أننا نسمع شعراً  ،ال أزٌزاً
لجهاز ناقص عقال وحسا ونظر ...
ٍ
ْ
قلع  ،دون هتكِ !...
استقرت فً
حشوة الضرس
ٍ
أمان  ،دون ٍ
الدكتور ة نظٌرة السٌاب هً زوجة الصٌدلً الراحل عبدالرزاق كبة وابنة عم الشاعر الرائد الراحل
بدر شاكر السٌاب  .وكان والدها الراحل عبدالقادر السٌاب أحد أقطاب حزب اإلستقالل فً البصرة .
وعرف عن السٌدة نظٌرة أنها كانت ربة بٌت ممتازة وأما ً مثالٌة .
كانت عٌادتها الطبٌة تقع فً ( سوق المغاٌز ) قرب صٌدلٌة شط العرب  .أحٌلت على معاش التقاعد
وغادرت مع أسرتها الى بغداد .
ة6
قدوري األعمى ـ بائع أوراق الٌانصٌب وقارىء نشرة األخبار فً سوق الهنود
ٌا رفٌقً فً العمى  ،أوراقنا خاسرة ! هذا نصٌبً ونصٌبكْ !
أمس  ،قرٌبُكْ ؟
نشرة األخبار  ،هل ضمن َتها ما قاله ،
ِ
ْ
ـ أفرغوا البصر َة من أحالمها  ،لم َ
ظلت ِزل ْم !
ٌبق فٌها نسوة” تبنً  ،وال
غاب قط الدار فالعبْ  ،أٌها الفأر ْ ،
تبخترْ وٱبتسم ! ...
َ
قدوري األعمى وجه شعبً رائع ٌجلب إنتباهك  ،وأنت مار فً سوق الهنود  ،تسمعه وهو ٌعلن ،
تارة ـ عن ظهر قلب ـ أرقام بطاقات الٌانصٌب الرابحة  ،وقارئا ً  ،تارة أخرى  ،نشرة األخبار التً
ٌحفظها من اإلذاعة وٌضٌف إلٌها  ،ما شاء له أن ٌضٌف  ،وعلى طرٌقته الخاصة  ،حسب مزاج
الوضع العام فً السوق .
الراحل الحاج مهدي سلٌم كاظم البدر ( أبو وضاح ) ـ صاحب مقهى البدر على كورنٌش شط
العرب الذي تأسس سنة 3611
رحمة هللا على روحك ٌ ،ا مهدي البدرْ !
كان مقهاك لنا  ،فً نصف قرن  ،منتدى فكر وفن وأحادٌث سمرْ ...
كم سقانا من لذٌذ الشاي  ،ممزوجا ً بخمر الشعر  ،تروٌه العٌون السود فً ظل القمرْ ...
أٌن هذا اآلن ؟ ح ّد ْ
ث ـ ٌا كتاب البؤس !ـ فً عهد سالالت التترْ !!
حسٌن البستنجً ـ العامل الزراعً الشاب الذي كان ٌشتغل فالحا ً فً حدٌقة دارنا فً الحً
ثمار وأزهار .
الجامعً البصري  ،وٌناغً بأجمل األشعار ما ٌزرعه من ٍ
ٌغرس النبتة ٌ ،سقً وٌغنً أعذب الشعر ...ـ حسٌنْ !
مذ متى تحفظ هذا الشعر ؟ من قائله ؟ أ ّنى وأٌنْ ؟

ُ
كنت طفالً  ،وهو من شعر جمٌل ٱبن بثٌنْ ...
ـ إننً أحفظه مُذ
ّ
ً
ً
ً
لبثٌن  ،بل حبٌب وقـُُّ رٌنْ
ـ أٌها الطفل  ،تعلم جٌدا !  ..أنّ جمٌال لٌس إبنا
ٍ
أبوعباس ـ بائع السمبوسة والفالفل تحت عمارة النقٌب فً العشار
ال حرمنا ٌ ،ا أبا العباس  ،من نكهة سمبوستك التقط ُر ّلذه !
ال تسلنا رأٌنا فً بنتك المحروسة األخرى ـ فالف ْل !
إمعان شدٌد فً الفضائ ْل ! ـ
نحن جربنا العروسٌن  ،مراراً  ،فوجدنا ـ بعد
ٍ
أنّ سمبوسة ـ ال سادت عٌون الحاسدٌها ! ـ هً فً اللذة ّ
فذ ْه !!
بائع الكبة المتجول ـ سعٌد الكلدانً
ْ
سعٌد !
كبة”فاخرة” طٌبة النكه ِة  ،حقا ً ٌ ،ا
ْ
المزٌد
ت
حسبنا الٌو َم ثالث  ،أربع ٌ .وم غد ها ِ
ْ
المرق !
تنس
كثـّر الفُلفُل ـ ٌا شاطر ! ـ والثو َم  ،وال َ
ْ
ّ
وأرق !
فب ِه ٌنتعشُ الصمونُ  ،بل ٌصبح أشهى
قدر داخل زنبٌل مع كمٌة من الصمون وٌدور بها فً أماكن
كان بائع الكبة سعٌد ٌحمل بضاعته فً ٍ
مختلفة من منطقة العشار مثل ساحة أم البروم وسوق المغاٌز وسوق حنا الشٌخ فً شارع الثورة .
وكان شابا ً ودٌعا ً نظٌفا ً  ،عٌناه تسأالننا  ،حٌن نقابله  ،أن نشتري منه  .وكنا نشتري  ،طبعا ً  ،فقد
امتازت كبته بلذة طعمها وطٌب نكهتها .
الداللة حبابة ( أم وحٌدة ) التً كانت تلف على البٌوت  ،عارضة بضاعتها النسائٌة المهربة أو
مروجة لها بالعبارات الحلوة وبالحركات والغمزات التً تفهمها الزبونات
المجلوبة من الكوٌت ّ ،
جٌداً.
كل ما عندي جمٌل وجدٌد  ،وأنا الحلوة  ،وهللا  ،جدٌد ْه ! ...
بألوان عدٌد ْه ...
أنظروا ! ..عطر وستٌان  ،جوارٌب و( لبسان )
ٍ
جلبت ْـها ٌ ،ا حبٌبات  ،لكم حبابة”  ،أم وحٌد ْه .
وغداً أجلب أنواع (المكاٌٌج ) بأسعار زهٌد ْه ...

