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ك عندما أعتقدت
روائع الكالم بكػ بسػاطػة
البالد المتحضرة أنها تستػطػيػع
أف تؤمنه على مصيرها فػورطػ
بفض تفوقها الفكرم ،اإلنسانية
كلها في هذا اإلعتػقػاد السػاذج،
منذ تلك اللحظة أصبػ الػعػلػ
يسير على طريق  ،ك األخالؽ على طريػق آخػر ،
فاألكؿ زادت ك خطوة في كبريائه كشموخه  ،ك
الثاني زادت ك خطوة من إنحناء رأسه  ،ك أحيانا
بفع الكلمة الجارحة التي يطلقها الطرؼ األكؿ .
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بقل  :محمد رباعة

العػػػػاـ الثالث

هذا الشهر المبارؾ  ،ديسمبر العظي  ،أخر شهور السنة الميالدية ،
في تمر ثالثة ( ّ ) أعواـ كاملة على تجربة النشر اإللػكػتػركنػي ،
بدار القبس للنشر اإللكتركني  ...في هذق المدة القصيرة  ،ك رغػ
قلة اإلمكانيات المادية ك البشرية  ،أنجزنا كاحد ك عشركف ( ُِ ) عػددا
من مجلة القبس اإللكتركنية التي أصبح تصدر ك شهر ك بإنتظاـ  ،بعدما
كان تصدر ك شهرين  ،كما أصدرنا ثمانية ( ٖ ) كتب إلكتػركنػيػة ،
منها ستة ( ٔ ) هي أجزاء ك عناكين ضمن موسوعة النظاـ الجزائرم مػن
ُِٔٗ الى َُِٗ  ،ك كتاباف من أجم ما كتب يدم في هذا العمر ك أتمنى أف
يجعلهما اهلل عز كج صدقة جارية ك علما ينتفع به  ،ك هػمػا الػتػصػور
اإلسالمي هلل ك الحياة ك اإلنساف  ،ك الحداثة ك ما بعد الحداثة ك مػوقػ
اإلسالـ منهما ...كان بحق بداية شاقة ك صعبة جدا كك البدايات حيث ل
نجد التطبيق أك البرنامج الخاص بالنشر اإللكتركني  ،عندما إقػتػنػيػنػا
نسخة من برنامج آف ديزانار كان نسخة مشفرة ك خػاصػة بػتػجػربػة
البرنامج فقط  ،حيث إشتغلنا عليها مدة شهر ك رغ تعقيداتها الكثيرة فقػد
توق البرنامج عن النشاط بعد ذلك ك طلب إقتنػاء نسػخػة أصػلػيػة ،
فأضطررنا للبحث عن برنامج آخر فوجدناق عند شركة مايكركسوف عربي
ََُ  ./.كسه اإلستعماؿ ك مرف بشك يتي لك التصمي ك اإلخراج ك تنسيق
النصوص دكف تعقيدات أك عناء كبير  ،زيادة على مشكلة أخرل يواجههػا أم
ناشر كرقي أك إلكتركني  ،ك هي ضركرة إختيار خطوط جميػلػة ك غػيػر
تقليدية ك جديدة  ،للنصوص ك الفقرات ك العناكين  ،ك في بعض األحػيػاف
عندما تكتش خطوطا كثيرة تحتار أيه تختار  ،ث تأتي قضية حػجػ
الخط  ،ألف النشر اإللكتركني يختل عن الورقي في هذق الجزئية الهامة ،
حيث يستحسن إعتماد الحج ُٔ للنصوص  ،حتى تسػمػ لػلػقػراء الػذيػن
يستعملوف هوات ذكية صغيرة بتصف المجلة دكف عناء  ...فكان مػجػلػة
القبس اإللكتركنية تصدر مرة ك شهرين ( ِ ) ك األعداد األكلى متواضػعػة
شكال كمضمونا  ،لكن حص تطور ملحوظ في التصمي ك اإلخػراج ك فػي
الموضوعات المنشورة  ،ك إستطاع المجلة في ظرؼ كجيز أف تكسػب ثػقػة
الكتاب ك األكاديمين ك األدباء في الجزائر ك في العال اإلسالمػي  ،حػيػث
نشرنا ألصدقائنا األدباء من تونس ك المغرب ك مصر ك سوريا ك األردف ،
كمازلنا نطم لتكوف هذق المجلة اإللكتركنية المتواضعة سفيرة الػثػقػافػة
الجزائرية الى دكؿ العال اإلسالمي  ،ك جسر يربط بين جػنػاحػي األمػة
الواحدة  ،ك لمن يتساءلوف أحيانا عن طبيعة المجلة ك خطها اإلفتتاحي  ،ك
رغ كضوح الرؤية في األعداد األكلى  ،يمكن أف نؤكد أنها مجلة ثقافية مع
تواب سياسية خفيفة  ،فالسياسة في العال الثالث بصفة عامػة  ،ك فػي
الجزائر بصفة خاصة  ،هي شر البد منه  ،ك نحن جي اإلسػتػقػالؿ مػنػذ
إنتفاضة ٓ أكتوبر ُٖٖٗ نتنفس السياسة ك نرتشفها مع قهػوة الصػبػاح ك
جرائد الصباح ك المساء  ،ك السياسة عند المسلمين هي الدين  ،فسياساتػنػا
دين ك ديننا سياسة  ،ك أكؿ مشكلة أك خالؼ بين المسلمين بعد كفاة الرسوؿ
 كما هو معلوـ لدل الخاص ك العاـ كاف خالفا سياسيا حوؿ منصب الخليفة ،
أيت إختيارق من األنصار أـ من المهاجرين ؟ ك ك المعضالت الػتػي أرقػ
المسلمين بعد ذلك كان مشاك ك خالفات سياسية  ...أما خطها اإلفتتػاحػي
فهي عربية اللساف إسالمية الركح منفتحة على األخر  ...ها هي مجلة القبس
اإللكتركنية تجتاز عامها الثالث ك هي تص بعوف اهلل الى العدد ُِ  ،ك ال
يسعنا أال أف نتضرع الى اهلل سبحانه ك تعالى أف يرزقنا الصحة ك العافيػة
ك الصبر الجمي ك يجع هذا العم الثقافي المتواضع خالصا لوجه الكري ،
كقفا في سبي اهلل  ،ك صدقة جارية  ،ك عل ينتفع به .
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عين البيضاء

مهد الرجولة ك الكرـ
عين البيضاء (بالفرنسيةAïn Beïda) :كهي مدينة تقع بػ
كالية أـ البواقي ،كهي من بين إحدل عشرة دائرة التابعة لوالية
أـ البواقي ،كتعتبر من أكبر الدكائر من حيث الكثافة السكانػيػة
كالمساحة ،تقع في شماؿ شرؽ الجزائر ْٖ ّٓ.شماال ٖ ٕ.شرقا
 ٢ٛٝظسؼً ػٖ ًٓ٘٣ص ؤّ خُسٞخه ٢ذ 46
ًِْ ٝ .ػٖ ًٓ٘٣ص ػ٘دزص ذ ًِْ 395
ٝػٖ ًٓ٘٣ص ظسٕص ذ ٝ ًِْ ::ػٖ ًٓ٘٣ص
خُفّخجُ خُؼدٜٔص ذ ٝ ًِْ 755ػٖ ًٓ٘٣ص
هٕ٘٘٤٥ص ذ ٣ .ًِْ 335سِؾ خَظلدػٜد ػٖ
ٕٓع٥ٔ ٟٞك خُسمُ ذ .ّ 355:زدإل٠دكص
بُ ٠خلعٞخجٜد ػِ ٠ؤًسُ ٓ٘ٝغ زدُُٙم
خُفّخجٌُُُِٜ ١زدء

التسمية

ٔٔ٤ط زـ :ػ ٖ٤خُس١٤دء ٌُٝي لٕر
خألَٔٞ٥ش خُٔعًخُٝص ل ٍٞهٝص ي٣دذ
خُٜالٓ ٢ِ٣غ كُٔ ٚخألزًٔ .ٟ٤د ظٞـً
زدُوُذ ٖٓ خًُٔ٘٣ص ػ ٖ٤ظٕٔ ٢ػٖ٤
خُس١٤دء خُٝـُ٤ش ٝظو ٍٞخألَٔٞ٥ش ؤٕ
كُٔ ٚظٞك٤ط زـ :خُوُذ ٖٓ خُؼًٔ .ٖ٤د خٕ
ُٜد ظدَ٣ه هً ْ٣ـًخ ٍٓ٘ خالٓسُخ٣َٞ٤ص
خُُٓٝدٗ٤ص ًٝدٗط ظٕٔٓ ٠دَٔ٢٘٤ٔ٤
زدإل٠دكص بُ ٠خلعٞخجٜد خالؼدَ خُُٓٝدٗ٤ص
ًٝعدزدض ػِ ٠خالٔدٔدض ك ٢لً٣وص 3
ٗٞكٔسُ ٝ 3;76ـدء َٝخجٜد خالٔعؼٔدَ
خُلُٕٗ ٢خٍُ ١خٕٜٔد ًًٔ٘٣ص كُٕٗ٤ص
ٝظمع ١ٞك ًُّٓ ٢خًُٔ٘٣ص ػِ٠
ًٕ٘٤صٓٝ.غ ٓف٢ء خُوٞخض خُلُٕٗ٤ص بُ٠
خُفّخجُ ،ظْ بو١دع خًُٔ٘٣ص زدلعالُٜد
ٔ٘ص ُ ،ّ3:6:عِ٥ن ػِٜ٤د كٔ٤د زؼً ظٕٔ٤ص
ػ ٖ٤خُس١٤دء ٕٗسص ُٞـٞي ٓ٘سغ ؤزla ٟ٤
fontaine blanche

ظود٤غ ُ٤م ؤَزغ ٖٓ خُـُذ ٣ُ٤ن
هٕ٘٘٤٥ص ٝخُفّخجُ خُؼدٜٔص ٖٓ ،خُٔٙدٍ
بُٝ ٠ال٣دض ٔٞم خُٛخْ ٝهدُٔص ٝػ٘دزص
ًٌ٤ٌٔٝش ٖٓٝ ،خُُٙم ٝال٣ص ظسٕص
ٝـ٘ٞزد بُٝ ٠ال٣ص وِ٘ٙص ٝزدظ٘ص ٝزٌُٕش.
ٕٓدلص ػ ٖ٤خُس١٤دء ظوًَ زـ4ًِْ 74:
(ػ ٖ٤خُس١٤دء ظدزؼص ٍٝ :ال٣ص ؤّ خُسٞخه)٢
ٓ٘دوٜد هدَ ً٣ً٘ ١خُسُٝيش ك ٢خُٙعدء هً
ظ َٝك ٢خُِ َ٤بُ 7- ٠ظمط خُٝلُ
ٝظٕو ٣كٜ٤د خُؽِٞؾ زٔؼًٍ  ٖ٤ٓٞ٣ 4ك٢
خألٔسٞع ًٔد ظعٕده ٣ك ٚ٤خألٓ٥دَ زـّخَش.

ِْٓ.
٣سِؾ ػًي ٌٔدٕ ػ ٖ٤خُس١٤دء 33:884
ٕٗٔص لٕر بلٝدء ٘٣ًٓ ٢ٛٝ 455:ص
ػُ٣وص ؤٕٜٔد خُلُٕٗ ٕٞ٤خُٕٔعؼُٔ٘ٔ ٕٝص
ًٔ ّ 3:75د ؤٕ ُٜد ـً َٝك ٢خُٔد٢٠
ظؼٞي بُ ٢خُلعُش خُُٓٝدٗ٤ص ٢ٛٝظسؼً ػٖ
ًٓ٘٣ص ؤّ خُسٞخه ٢ذ  ٝ .ًِْ 46ػٖ
ًٓ٘٣ص ػ٘دزص ذ ٝ ًِْ 395ػٖ ًٓ٘٣ص
ظسٕص ذ ٝ ًِْ ::ػٖ ًٓ٘٣ص خُفّخجُ
خُؼدٜٔص ذ ٝ ًِْ 755ػٖ ًٓ٘٣ص
هٕ٘٘٤٥ص ذ ٣ .ًِْ 335سِؾ خَظلدػٜد ػٖ

الموقع

٘٣ًٓ ٢ٛص ظوغ كٔ٘ ٢دٍ ُ٘م خُفّخجُ
ٔ٘ 57.6:دال ُ٘ 9.:هد  ٢ٛٝظسؼً ػٖ
ًٓ٘٣ص هٕ٘٘٤٥ص زـ ٝ .ًِْ 335ػٖ ًٓ٘٣ص
ػ٘دزص زـ ٝ ًِْ395ػٖ ًٓ٘٣ص ظسٕص زـ ::
ًِْ٣ .سِؾ خَظلدػٜد ػٖ ٕٓع٥ٔ ٟٞك
خُسمُ زـ .ّ 355:خ٣مًٛد ٖٓ خُٔٙدٍ
ٝخُـُذ يخجُش زُ ٖٓٝ ،ٗ٣خُف٘ٞذ يخجُش
كٌ٘٣ُ٤ص ٖٓٝ ،خُُٙم يخجُش خَُّم٢ٛٝ ،

ؤٓد ك َٝخُ٤ٝق ك٘ ٌٕٞ٤س ٚـدف ٓغ ٕٓع٥ٔ ٟٞك خُسمُ ذ .ّ 355:زدإل٠دكص
خَظلدع ك ٢خُمُخَش هً  َٝ٣بُ 65 + ٠بُ ٠خلعٞخجٜد ػِ ٠ؤًسُ ٓ٘ٝغ زدُُٙم
يَـص ظمط خُظَ ك ٢خُٜ٘دَ٣ٝ .سِؾ خُفّخجٌُُُِٜ ١زدء
خُٔع ٣ٔٞخُُٕ٘ ١ٞعٕده ٣خألٓ٥دَ 575
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ٝـ٘ٞزد بُٝ ٠ال٣ص وِ٘ٙص ٝزدظ٘ص ٝزٌُٕش.
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ٓ٘دوٜد هدَ ً٣ً٘ ١خُسُٝيش ك ٢خُٙعدء هً
ظ َٝك ٢خُِ َ٤بُ 7- ٠ظمط خُٝلُ
ٝظٕو ٣كٜ٤د خُؽِٞؾ زٔؼًٍ  ٖ٤ٓٞ٣ 4ك٢
خألٔسٞع ًٔد ظعٕده ٣ك ٚ٤خألٓ٥دَ زـّخَش.
ؤٓد ك َٝخُ٤ٝق ك٘ ٌٕٞ٤س ٚـدف ٓغ
خَظلدع ك ٢خُمُخَش هً  َٝ٣بُ65 + ٠
يَـص ظمط خُظَ ك ٢خُٜ٘دَ٣ٝ .سِؾ
خُٔع ٣ٔٞخُُٕ٘ ١ٞعٕده ٣خألٓ٥دَ 575
ِْٓ.
٣سِؾ ػًي ٌٔدٕ ػ ٖ٤خُس١٤دء 33:884
ٕٗٔص لٕر بلٝدء ٘٣ًٓ ٢ٛٝ 455:ص
ػُ٣وص ؤٕٜٔد خُلُٕٗ ٕٞ٤خُٕٔعؼُٔ٘ٔ ٕٝص
ًٔ ّ 3:75د ؤٕ ُٜد ـً َٝك ٢خُٔد٢٠
ظؼٞي بُ ٢خُلعُش خُُٓٝدٗ٤ص
ؤعالـ مدينة عين البيضاء
ُوً ؤٗفسط ػ ٖ٤خُس١٤دء ػًش ٘ؼُخء
ٝؤيزدء ٝػِٔدء ٖٓ ز ْٜ٘٤خٌُدظر خٌُسُ٤
َ٘ ً٤زٞـًَش ٤ٔ ِّٝٓٝق خًُٖ٣
ٝخُٙدػُ ٔؼًٝ ٖ٤ُٔ ٕٝخُ٤ٙه لٕدّ
زعٝ ٗ٤خُ٤ٙه  ً٤ُٝزعٝ ٗ٤خًًُعَٞ
ٓؼُٝف ٓ٥ٝل ُ٣ِٝٝ ٠خُعؼِ ْ٤زٖ زً٣ِٞ
زدإل٠دكص بُ ٠ػًش ه٤ديخض ك ٢خُفٗ٤
خُفّخجُٕ٘٣ٝ .١ر ؤِٜٛد بُ ٠خُمُخًعص
 ٢ٛٝظؼعسُ ػدٜٔص ُ٣ ْٜعٌِْ ؤَٛ
خًُٔ٘٣ص خُِـص خُؼُز٤ص ٝخُِـص خُلُٕٗ٤ص ًٍٝخ
خُِٜفص خألٓدِ٣ـ٤ص ٝخُٙد٣ٝص ٌُٖ خُـدُر
 ٞٛخُِـص خُؼُز٤ص .ك ِٖٓ ٢خاللعالٍ
خُلُٕٗ ٢ـؼَ ٜٓ٘د خُٔؼُٔ ٕٝؼٌ٘ص
ٝؤِ٤وٞخ ػِٜ٤د خْٔ ٓدَٔ ٢٘٤ٔ٤كٍٙٛ ٢

خُلعُش خِيُٛض خًُٔ٘٣ص بُ ٠ـدٗر
هٕ٘٘٤٥ص ًٝدٗط ًُّٓخ بػالٓ٤د ٝؤٗفسط
ٓفٔٞػص ٖٓ ؤزُِ َـدٍ خُؼِْ ك ٢ـٔؼ٤ص
خُؼِٔدء خُِٕٔٔ ٖ٤ػَِ ٠ؤٔ ْٜخُ٤ٙه
ٓمًٔ خُؼ ً٤آٍ وِ٤لص ٝخُ٤ٙه ِ٘٣د١
زِودْٔ ٝخُ٤ٙه خألو ُ١زًٞلص ٝخُ٤ٙه
ػسً خُوديَ و٤دَٝ ١خُ٤ٙه خُٕؼً٤
ًِٓٔ ٢٘ٞد هٜ٘٥د خُ٤ٙه خُؼُز ٢خُعسٕ٢
ًٓش ال ظوَ ػٖ ؼٔدٗٞ٘ٔ ٢خض ك ٢كعُش
خُؽالؼ٤٘٤دض .ؤٗفسط خًُٔ٘٣ص خُؼًٖٓ ً٣
خُٔلٌُٝ ٖ٣خأليزدء ٝلع ٠خُٙؼُخء خٍُٖ٣
خ٘عُٜٝخ ك ٢خُؼدُْ خُؼُز.٢

ٓؼظْ ٛاالء خُل٥دلَ ٝودٜص بزدٕ كعُش
خاللعالٍ خُلُُٕٗ ٢سًِٗد ـٜٞيخ ٓ٤٘١ص،
ز ٌَٙظٞ٥ػُِٔ ٢مدكظص ػِ ٠ز١٤ص
خإلٔالّ ك ١ٍٛ ٢خُُزٞعٝ ،خٍُٔ ١ؼ٠
خُ٘ٝدَ ٟزٌَ خُٔٞدجَ بُٓٔ٤ ٠
ٓؼدُٔٝ ،ٚظَٜٞ ٚ٣ٞٙظ ٚخُ٘دٜؼص
ٝظٓ ٗ٣ٞٙلد ٚٔ٤ٛخُٕد٤ؼصٝ ،بهالذ
لودجو ٚخُؽدزعص كٕىُٝخ ٍُُي ؤٌ٣دٍ
خُُ٥ه٤ص خُٔ٘مُكص ،خُ١دُص خُِٔ١ص ،خٍُٖ٣
خٔعمدُٞخ بُ ٠ؤزٞخم خُلع٘ص ٝخُفٔٞي ًٔد
ؤٗسُ ٟإٓ خٌُُٝ ْ٣خُ٘مٝ ٞخُُٝف
ٝخإلػُخذ ٝخُسالؿصٝ ،ظلٕ َٞٔ ُ٤خُوُإٓ
خٌُُٝ ْ٣آ٣دظٜد ؤٓد ـ َ٤خالٔعوالٍ ٖٓ
خًُػدش ،كوً ظِٕٔٞخ خُٔٙؼَ ُٔٞخِٜص
خًُػٞش ز ٖ٤كحص خُٙسدذ زدُىٚٞٝ
كدٗعُٝٙخ ػسُ ٕٓدـً خًُٔ٘٣صُٕٝٙ٘٣ ،
خُؼِْٝ ،خُ٘ٝك ٝخُعٞػ٤ص٣ ،ؼُٕٞ٠

ٝظـُْ ك ٚ٤خُو ْ٤خُ٘سِ٤صٝ ،ظمدَذ َٜٞ
ٝخُسًع
ٝخُ١الالض
خالٗمُخف
ٝخٌُُٔ٘خضٝ ،ظٙمٍ  ْٔٛخُٙسدذ ٗمٞ
خألكٝ َ١خألِٜك كًَٔٓ ٢ص ـٔؼ٤ص
خُؼِٔدء خُِٕٔٔ ٖ٤خُفّخجُٝ ٖ٤٣ك ٢خُّٝخ٣د
ٝخُٕٔدـً ٝهً خػعِٛ ٠االء خألػالّ
خُٔ٘دزُ خُٔىعِلص٣ ،وًٓ ٕٞخًَُْٝ
ٝخُى٥رِ٣ٝ ،و ٕٞخُٔٞخػظ ٝخإلَ٘دي
بٔ٣دٗد ٓ٘ ْٜزُٔدُص خُٕٔفً ،خُ٘سِ٤صُ ،ألُٓ
زدُٔؼُٝف ٝخُ٘ ٢ٜػٖ خٌُُٔ٘ ،زٔد ؤٝظٞخ
ٖٓ ػِْ ٝكوٝ ٚهًٝش ٝؤٔٞش  ٌُْٝزٍٍ

خإلٔالّ ك ٢ؤًِٝٓ ٖٓ ،َٜٙٞ ٠ديَٙ
خُٝم٤مص ٘ٓٝدزؼ ٚخُٝدك٤ص ،كدُعق لُْٜٞ
خُٙسدذ ،كدٔعلديٝخ ٓ٘ ْٜؤٔ٣د خٔعلديش،
زؼً٤خ ػٖ خُـِٝ ٞخإلكُخٝ ٢خُعلُ،٣٣
َٝٝق خُعًٙي ٝخُع٘٥غًٔ ..د ظ ُٜػِ٠
خُٕدلص ٗىسص ٖٓ خألػالّ ك ٢خُعىٝٝدض
خألوًُ ،ٟدأليذ ٝخُٙؼُ ٝخُلٖ
خُع ٢ِ٤ٌٙك ٢ؤَهٓ ٠ؼدٗ ٢خٍُٝم
خُفٔدُ ،٢كًٜٙض ُٜ ْٜلمدض خُفُخجً،
ٝي َٝخُؼُ ،ٞزٔد خٗلُيٝخ ز ٖٓ ٚظّٔ٤
ٝخٓع٤دِ..

مكانة المدينة

ظِط ًٓ٘٣ص ػ ٖ٤خُس١٤دءُٝ ،لعُش ِ٣ٞ٤ص
ظ٘فر خُُـدٍ ٖٓ وُ٤ش ؤز٘دء خألٓص
ٜٝلٞظٜد ،ظًػـٞبُ ٠خإلٔالّٝ ،ظًخكغ
ػ٘ٝ ،ٚظؼٔـَ ػِ ٠خٜـالق خُٔفعٔغ،
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رؤيا الملك ...

()2

الشيخ أبو جرة سلطاني
بس اهلل الرحمن الرحي  ...أغرب ما يصدـ مشاعر كثير من المسلمين في العال اليوـ هو قبوؿ نبي
إعانة الكافرين بمشاركته الحك !! كطلبه كزارة في مملكة كثنية !!..فقد كاف حاك مصر في زمن
يوس (ع) من الهكسوس الرعاة .ككاف الوزير األكؿ (رئيس الخزينة العامة) على دين الملك يحم لقلب
"عزيز مصر" ،فلما تواطأ مع امرأته ،بعد أف تأكد من تورطها في جنحة مراكدة يوس عن نفسه ،زج
به في السجن انتصارا لزكجته كتعسفا في استخداـ السلطة .لكن الملك اكتش هذا التجاكز في حق رعية
دخ قصرق عبدا بيع بدراه معدكدة ،ففت تحقيقا مع نسوة المدينة فتطابق شهاداتهن كاعترف امراة
العزيز بجرمها كحصحص الحق ..فأنهى الملك مهاـ رئيس الخزينة ككلى عليها يوس فصار يحم لقب
"العزيز" .السؤاؿ :كي قب يوس (ع) كهو نبي بن نبي بن نبي (يوس بن يعقوب بن إبراهي ) أف
يكوف كزيرا في دكلة ملك يحك بغير ما أنزؿ اهلل؟ ك لماذا طلب بنفسه كزارة " خزائن األرض" التي
كان تجمع الفالحة كالتجارة كاإلقتصاد كالمالية؟ كما هي حجج من يتبج اليوـ بأنه ال يجوز التعاكف
مع غير المسلمين كال مشاركته في إدارة دكلته إذا ل يحكموا شرع اهلل؟ كك من يعينه على شيء من
سياساته كشؤكنه الدنيوية  -حتى الخدمات كالمسائ التقنية  -فهو راكن إلى الذين ظلمو!!..
عناكين الدركس العشرة الموالية في هذق الحلقة كفي الحلقات التي تليها هي مفاتي األجوبة عن كثير من
األسئلة التي يطرحها بعض المتنطعين اليوـ غافلين عن ثالث حقائق:
• األكلى :أف يوس (ع) كاف "نبيا كزيرا" في بالط ملك كثني!!..
• كالثانية :إخفاء قاعدة معلومة لدل علماء اإلسالـ تقوؿ" :شرع من قبلنا شرع لنا ما ل يرد ناسخ".
كليس في استوزار يوس ناسخ ،فما جاء بعد قوله " :اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ علي "
يوس  ،ٓٓ :ل يرد فيه نسخ كال بطالف.
• كالثالثة :أف يوس ل يكن كزيرا موسميا أدار "خزائن األرض" ستة أشهر أك سنة أك سنتين ..ث
أنهي مهامه .ب مكث على رأس هذق الوزارة أزيد من خمس عشرة سنة حتى نفذ برنامجه الذم رآق الملك
رؤيا منامية فحولها يوس (ع) إلى رؤية إقتصادية من ثالث مراح :
 مرحلة دام سبع سنوات ،هي سنوات السمنة كالرخاء كالبحبوحة. كمرحلة دام سبع سنوات عجفاء كشدة كمجاعة.. كمرحلة سنة فيها أغيث الناس حتى عصركا فائض ما عنده من اإلنتاج كحولوق إلى عصائر كمصبرات.دكف اإليغاؿ في التفاصي المرهقة للقارئ العجالف ،نسج الخطوط العريضة "للخطة اليوسفية" لإلنقاذ
اإلقتصادم التي بدأت بحل رآق الملك كانته برفع يوس أبويه على العرش" :كقاؿ يا أبتي هذا تأكي
رؤيام من قب قد جعلها ربي حقا" يوس .ََُ :
ُ -شاء اهلل (ج جالله) أف يكوف لخركج يوس (ع) صدل في أرجاء المملكة كلها ،كشاء أال يجع ألحد
مزية في تحريرق كإطالؽ سراحه .فأرل الملك حلما عجيبا :أبقار عجاؼ تأك السماف كسناب يابسة
تأك الخضراء" :كقاؿ الملك إني أرل سبع بقرات سماف يأكلهن سبع عجاؼ كسبع سنبالت خضر كأخر
يابسات يا أيها المأل افتوني في رؤيام إف كنت للرؤيا تعبركف" يوس  .ِْ :كأحالـ الملوؾ ليس
كوابيس كأضغاثا ،كتعبيرها ليس شطحات دراكيش كرج منجمين بالغيب .لذلك لما عرضها على
مستشاريه كبطانته كالمأل من قومه بمن فيه "حراس المعابد" ل يجد من بينه عالما كاحدا ،فدأب
السالطين كالملوؾ كالزعماء كالرؤساء ..في األنظمة المستبدة تقريب المادحين كإقصاء أصحاب الكفاءات.
فلما جد الجد كطرح الملك سؤاله على المأل (كه الذين يمألكف ما حوله من فراغ) ل يجد لسؤاله جوابا.
 فقد كاف حوله من يقوؿ له هذق أضغاث أحالـ .كمن يعترؼ بجهله بتأكي الرؤل. أما العلماء كالمفكركف كاألنبياء ..فكانوا في السجوف.ككما يقوؿ أبو فراس الحمداني:
سيذكرني قومي إذا جد جده  * .كفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.
تذكر السجين الناجي من المقصلة أف في السجن محبوسا يدعى يوس عالما بتأكي األحاديث ،فأخبر
الملك خبرق كالتمس منه تكليفه بمهمة نق رؤياق لتعبيرها لدل من هو بها علي  " :كقاؿ الذم ظن أنه
ناج منهما كادكر بعد أمة أنا أنبؤك بتأكيله فأرسلوف" يوس .ْٓ :
ِ -بين سجن يوس (ع) كرؤية الملك حل البقرات كالسناب  ،بضع سنين (قي  :سبع سنوات) كان له
فرصة ليستكم نضجه كيعد نفسه ليستخل "عزيز مصر" على خزائن األرض .فلما جاءق صاحبه الذم
تقاس معه زنزانة السجن كأكصاق أف يذكرق عند ربه الملك فنسي كصية رفيق السجن ،طرح عليه "مسألة
ملكية" ل يخبرق عن صاحبها ،التزاما بواجب التحفظ ،فأحالـ الملوؾ أسرار" :يوس أيها الصديق أفتنا
في سبع بقرات سماف يأكلهن .سبع عجاؼ كسبع سنبالت خضر كأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعله
يعلموف" يوس .ْٔ :
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في هذا النق أربعة مالحظ مهمة:
 كص يوس بالصديق. أمانة النق كدقتها. التكت على أسرار الملك. إيهاـ يوس أف الرائي من عامة الناس كليس الملك" :لعلي أرجع إلى الناس لعله يعلموف" يوس :ْٔ .مما يعني أف نزي السجن السابق قد استوعب الدرس جيدا ،كل يعد يسم لنفسه بالوقوع في خطأ
بركتوكولي يعود به إلى السجن أك يلقى مصير صاحبه شنقا فتأك الطير من رأسه!!..
ِ -العال ال يشخص المسائ  ،كال يهمه من السائ ؛ فالعل حيادم كنفعه عاـ .لكن يوس (ع) فه
بفراسته أف صاحب الرؤيا جهة نافذة تملك قرار الزرع كالحصاد كالدرس كالتخزين كحفظ الميرة ..فأكؿ
الرؤيا تأكيال زراعيا ذا عمق سياسي " :قاؿ تزرعوف سبع سنين دأبا فما حصدت فذركق في سنبله إال
قليال مما تأكلوف" يوس  ،ْٕ :انتق من تعبير الرؤيا إلى رس خطة اإلنقاذ اإلقتصادم برس معال
السنوات السبع السماف  ،كهي أربعة معال :
 ستزرعوف األرض سبع سنوات متواليات تكوف كلها رخاء كنماء ككفرة.. ما تحصدكنه يجمع في سنابله كيترؾ على حاله ليقاكـ عوام التخزين (سوس .أرضة.رطوبة..الخ).
 ال يدرس إال قلي يوجه لالستهالؾ السنوم لك عاـ من السبعة. يت تجميع محصوؿ السنوات السبع السماف كيكدس أك يخزف في البيادر كاألهراء .كقد بنى يوسلهذا الغرض مدينة على طريق العريش لتكوف قريبة من طريق القواف القادمة من الشاـ كفلسطين
تحديدا .كتابع بسط خطته " :ث يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدم لهن إال قليال مما
تحصنوف" يوس  ،ْٖ :سوؼ يلي سنوات الرخاء كالبحبوحة سنوات عجاؼ تمح األرض كيصوح الزرع كال
تخرج األرض ماءا كال مرعى ،فيستهلك الشعب ك المخزكف القدي إال ما تدخرق الدكلة بذكرا للمزارعين:
" إال قليال مما تحصنوف" يوس  .ْٖ :لذلك بادر بوضع معال كبرل للسنوات العجاؼ من ثالث خطوات:
 بعد البحبوحة كالرخاء كاليسر يأتي الجفاؼ كالندرة كالعسر.. ك ما ت تخزينه في سبع سنوات يت استهالكه في أق من ذلك ،ما ل تحصن الدكلة محاصيالسنوات السماف بخطة صارمة لترشيد االستهالؾ.
 البد من تخزين البذكر كتحصينها من التالعب ،فمن فقد ساللته فقد سيادته على أرضه؛ فمعركةالبذكر معركة حضارية .ث تطوع يوس (ع) بإضافة عاـ ل يكن ضمن ما رأل الملك في منامه ،كلكن
يوس استنبطه من سياؽ ما أكل األبقار كما التهم السناب  ،سبع في مواجهة سبع " :ث يأتي من بعد
ذلك عاـ فيه يغاث الناس كفيه يعصركف" يوس  .ْٗ :كعصر الفواكه كالزيتوف ال يكوف إال من فائض ما
زاد عن االستهالؾ .كهي إشارة إلى أف السنة الخامسة عشرة ستكوف سنة رخاء يفيض على الناس الخير حتى
ال يجدكف له سبيال سول الصناعة الغذائية التحويلية .كهو أم ك موقن بأف بعد العسر يسرا ،فال يكتفي
المؤمن بأف يكوف على قيد الحياة ما ل يكن له حل كأم كثقة في ربه بأف بعد السبع الشداد تأتي
سنوات الرخاء كالفرج؛ فدكاـ الحاؿ من المحاؿ  ،كقد كعد اهلل أف يداكؿ األياـ بين الناس .كلذلك تطوع
يوس (ع) ببياف معال السنة الخامسة عشر من برنامجه الذم حوؿ به رؤيا الملك المنامية إلى رؤية
اقتصادية زراعية تنموية مداها خمس عشرة سنة مقسمة إلى ثالث مراح :
مرحلة الرخاء :تتضمن أربع خطوات كبرل. مرحلة الشدة :تتطلب ثالتة إجراءات صارمة. مرحلة ما بعد الشدة :يستخلص الناس خاللها دركس السنوات العجاؼ ،فمن كاف في نعمة كل يشكرخرج منها كل يشعر.
ْ -لما رجع مبعوث الملك الخاص كبسط بين يديه ما سمعه من يوس (ع) أدهشته دقة ما سمع ،فأمر
فورا بحمله من السجن معززا مكرما إلى القصر الملكي بمراس ملكية " :كقاؿ الملك ائتوني به" يوس :
َٓ  .ظنا منه أف يوس متله للخركج من السجن بعفو ملكي !!..لكن يوس (ع) كاف يعل أف خركجه
قب تبرئة ساحته سيجعله مظنة للشبهة " :فلما جاءق الرسوؿ قاؿ ارجع إلى ربك فاسأله ما باؿ النسوة
الالتي قطعن أيديهن إف ربي بكيدهن علي " يوس .َٓ :
في رد يوس على عفو الملك أربعة معال لتحريك الدعول:
 شجاعته على رد أمر ملكي. قوله لمن حم إليه قرار الملك" :ارجع إلى ربك" يوس  ،َٓ :ألف المصريين كانوا يعبدكف ملوكه ،كقد قاؿ فرعوف " :أنا ربك األعلى" النازعات ،ِْ :كل يعترض عليه أحد.
 إصرارق على إعادة فت التحقيق كاستدعاء نسوة المدينة شهودا على جريمة امرأة العزيز .كتحديدمن قطعن أيديهن بالحضور لتكوف الندكب الباقية في أكفهن قرينة إثبات الجرـ الحادث ،فجرائ الشرؼ
ال تسقط بالتقادـ كال يكفي معها العفو الملكي حتى يرد االعتبار لمن صار مضغة في أفواق الرأم العاـ.
 ثقة يوس في عدالة الملك كفي شهادة من قطعن أيديهن كفي يقظة ضمير زكجة عزيز مصر إذاحوصرت بتطابق شهادات نسوة المدينة ":إف ربي بكيدهن علي " يوس .َٓ :
ل يتأخر الملك في دعوة النسوة الالتي حضرف الجلسة االستعراضية التي نظمتها امرأة العزيز داخ
بما يركجن له من غمز فراشها " :فلما سمع بمكرهن أرسل إليهن
القصر ،قب سبع سنوات ،لما سمع
نجلة
منهن سكينا كقال اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه كقطعن أيديهن
كاعتدت لهن متكأ كآت ك كاحدة
ملك كري " يوس .ُّ:
كقلن حاشا هلل ما هذا بشرا إف هذا إال
سبقلا
" قال فذلكن الذم لمتنني فيه كلقد راكدته عن نفسه فاستعص كلئن ل يفع ما أمرق به ليسجنن
كليكونن من الصاغرين" يوس .ِّ :
إذف ،فلتعد النسوة هذق الشهادة على مسامع الملك (القاضي األكؿ للمملكة) بحضرة زكجها عزيز مصر!!..
كلتكن شهادتهن حجة على امرأة العزيز كضغطا معنويا لتعترؼ بجنحتها القديمة .فآذا حصحص الحق كاف
للملك أف يحك بما للمملكة هيبتها.

سفيرة الثقافة الجـاارـريـة
األصيلة عـرـر الـفـ ـاء
اآلزرق .

( العنواف الرئيسي من إقتراح التحرير )

أبو جرة سلطاني ..يتبع ....
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عصيػػػاف

بقلم :د  /جنات زراد
أشتهي الرقص حافية
على جمر أحزاني
كهذا الحرؼ يغريني
من سال األزماف
كلس أبرئ حرفي....
إف الحركؼ ألمارة بالخذالف
كأنا أنثى الغواية....
أحترؼ تأكي الرؤل
ك تركيض المعاني
فك راكدت الحل عن نفسه،
فاستعص ...
كأمعن في صدم كهجراني
مراكغ هذا الحل مث أغنية
تغفو في دمي كتسابق ألحاني
كهذا جدار الركح يريد أف ينقض
فإف شئ أقمه...
كأسكن نبض شرياني.
إنني ملكة الوجع،
عصية على الدمع
أقي بداخلي كأعرؼ حدكدم

ليلى الجزائرية

بقلم :وليد ستر الرحمن
أيها اللي أتدرم
ما في جوفي ما في جوقي
ما في حشو كالوسيلة
يرتشيه الشوؽ شوقي
قد كتب ذا القصيدة
حين راؽ الذكؽ ذكقي
ك نسج ذكرل ذكرم
ليكوف الحسن عشقي
ك أنا ك النور زاد
قلة تسعى لعتقي
فذكرت من أهات
حسن ليلى ث عمقي
هي ليلى حر بيتي
سوؼ تبني هذا حقي
سحرها جس هيولي

كال ألوم على أحد ...
كال أحاكؿ أف أثب كجودم
أعيش لذاتي كفي كياني
كال أفسر للغير ما اعتراني
هادئة كطير الحماـ...
كثائرة كحم البركاف....
أصنع مجدا في قرف من الزماف
كأهدمه إف خذل في بضع ثواني
أنني أنثى قدت من لهب كنور كنار
إذا اندلع فمن يطفئ حر نيراني؟!
هات كفك يا ابن النور كلمل بعثرتي
إني أخاؼ أف تضيع بعض أجزائي
كانظر كجهك فيها،
فأنهى تقلب كجهك ....سوؼ تراني
فأنا كجهك الضائع كان بعض أحزاني
هذا رقصي كذا جنوني كاشتهائي
فدعني كشأني ...كارح
كال تحاكؿ أف تستفز كبريائي....
فل تعد جرحي كال بعض أشيائي
فلماذا اقدـ فركض الطاعة كالوالء؟!
فما عدت من حريمك...كما عدت سلطاني
دعني كشأني ....كانساني
فمن اليوـ ...أعلن تمردم كعصياني.

د  /جنات زراد ػ تبسة
يخط العين بشقي
تركب الصعاب حبا
ليركؽ الحرؼ رقي
لس أثني غير أني
أنثر الحق بصدقي
س بي ال أراها
مث أتاف بحدقي
ترفع األكطاف ركضا
كالحديقة يمسي
عرقي
ما لها غيرم ك أرضي
همها همي ك عبقي
هي ليلى ري قلبي
نعمة هي لرزقي
أيها اللي أتدرم
أنها ركح لجوقي
دكنها تغدك الحركؼ
كالرجاـ دكف برقي
الخ

كليد ستر الرحماف ػ سطي
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لس ى قلبي ..

بقلم :أحالم الحسن

ال تسلني عن شعورو كمشاعرٍ
قرٌبىتني  ..باعىدىتني  ..عىذٌبىتني
ق كس عنٌي إذا غاب سنيني
كإذا ماتى اشتياقي
جعى نحوىؾٍ
طامعنا بي دكف أف أر ً
هاهيى األيٌاـي سىلها
كي كان
كلماذا أفزىعىتني
بيننا رىدـه منى األحجارً صلبه
كي يحوؿى الوص ى دكنكٍ
عن شفاهي ل تغادر كلماتي
جمىدىت ترجعي نحوم في جنوفو
ى
تيشع ي الباقيى
من صىبٍرمى كاآلتي ًبجىمرو
ك عىصىتني  ..حطٌمتني
ل تدع في جىفنً عيني من مناـو
فوقهي قد ىر ىسمى ٍ ذاتي
صفاتي  ..كلماتي  ..بىعثىرىتني

كلٌها كان ليغاتي
ضحىتني
ك كك قد فى ى
ل ى تيخفي ما بعينيكى كتيبدم غفلةن ما
هاربنا منٌي فه أرح ي عنكى
دكف أف أترؾ ذكرل
كلكن البدٌ أف تعرؼى أنٌي
ذاتي قلبو ميقف و ليس منى السٌه انفتاحهٍ
رغ ى أنفي قد عصاني في هواؾى
في تحدٌ و ل يزؿ بي
سوؼ أرمي
ذكرياتي
سوؼ أعصي هفواتي
يافؤادنا صامتنا ق كابته لي
ك ٌ عن عًشقً التٌمنٌي
إف عصي ى اليوـى أمرم
ق فغادر نحوىقي دعني
كال تىسكن ضلوعي
لس ى قلبي
لس ى منٌي

أحالـ الحسن ػ فلسطين

أنا كأن  ...كطن

بقل  :حياة قاصدم
أبحث عنك دكما..
في ركزنامتي الصغيرة
في األياـ كالشهور المنسية ..
على األدراج المبعثرة
كالمناطق المحاصرة
رغ األسى ...
سأبقى محتفظة بها بين أضلعي
لن اشترل يرزٍنامة العاـ الجديد.
أنتظرؾ
ك تنتظرؾ أناملي الجميلة
تنتظر حركفك السرمدية
ترافقني أحالمي إلى عالمك الهادمء
ألجدؾ في نفسي
أنا كأن
عالمنا يبحر في سالـ
كاألم فينا أيضا يسافر
على ذات المركب
من مخيمات الالجئين..
أبحث عن شمسك الثائرة..
أرقب عى ٍودىؾ
إلى شواطئ البهيجة..
حيث أكقف زمني
حتى عقارب الساعة ساكنة
منع مركرم
جداريات الخيانة
تعرؼ عهدم
أنا التي أحبت األرض حين أحبتك ..
عش حينا دكف نبضك .
أملي فيك ال ينضب

كأنا التي كهبتك خصب نفسي
لن أحم خارج أرضك
لن تيجهض أحالمنا
أجنتها
سنرس معا في خيالنا
ربيعا موشحان بالحنين..
كشتاء ماطرا ..
غيثي ينهمر طويال
يعانق البحرأجسادنا
كيحبط فلق الصب
خياناتك
ال تغادر يا رفيقي..
عش أحالمنا
انا كان
هناؾ فوؽ التلة..
ينتظرنا القمر في أحلى حلة ..
ركحي كركحك
يلقي سالمه
بأحلى سالـ نردق .

حياة قاصدم ػ فرنسا
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ر صىو ًتكى
أىذكبي بً يسكٌى ً

بقلم :ميادة مهنا سليمان
يو ًقظيني الصٌىباحي
كمطره تشرينًيٌه
أىهجيري ًكسىادىةى أحالمي فيكى
أيلمًل ي فوضى قلبي
كأطوم غًطاءى الكىس ً
أكبًٌخي منبًٌهى الكًبرياءً
كي ى أخٌىرى موعًدى الفىرىحً؟
أيعاتبي فيركزى
تيواصً ي غًناءىها:
"أنا لحبيبي كحبيبي إلي"
مطره..
كصوتيكى ييبلًٌالفً معط ى الحني ًن
برده يجتاحي أكصاؿى كًحدىتي:
سىأشربى قهوتي
على شيرفةً عناقًكى
سىألبىسي دؼءى نبضًكى
سىأذكبي أذكبي
بً يسكٌىرً صوتًكى
كأتل ىذٌذي بعطرً ريجولىتًكى الميعربًشً
على أنفاسً أنوثتًي
لكنًٌي..
ل ٍ أعتنً بعدي بهًنداـً الحيسٍنً!

عيــون الشـــــعر

أيهرىعي إلى مًرٍآةً الحيبًٌ
أى يه ٌي أىفٍ يأسىرًٌحى شىعٍرًم
أىتىذىكٌىري
جىدىائً ى قىصىائً ًدؾى الطٌىوًيٍلىةى
أيسبًٌ ي ًبمىنٍ خلقى الحيركؼى
ج ي شيطافى غيابًكى
كأر ي
لًأظى ٌى ميشعٌىثةى اللهفىةً
فىقىدٍ سقطى مًنًٌيٍ
مًشٍطي االشٍتًيىاؽً!

ميٌىادة مهنٌىا سليماف /سورية

أكتبيني
بقلم :ليلى نصيرة بهلول

أبلغ يزيد بن شيباف مالكة
أبا ثيب أما تنفك تأتك
ألس منتهيا عن نح أثلتنا
ك لس ضائرها ما أط اإلب
كناط صخرة يوما ليوهنها
فل يضرها ك أكهى قرنه الوع
لقد زعمت بأننا ال نقاتلك
إنا ألمثالك ياقومنا قت
قالوا التراد فقلنا تلك غادتنا
أك تنزلوف فإنا معشر نزؿ
ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ
أألـ تغتمض عيناؾ أرمدا
ك ب كما بات السلي مسهدا
ك ماذاؾ من عشق النساء ك إنما
تناسي قب اليوـ خلة مهددا
كلكن أرل الدهر الذم هو خائن
إذا صلح كفام عاد فأفسدا

الشاعر الجاهلي األعشى

كتم سر أشواقي
كالقلب عصي أمرم
هاـ حد الجنوف
خاضعا لنهر الحناف
أيا ليتني ملك نبضي
قاؿ:
اكتبيني قصيدة تغرقني
تعزؼ هوايا على كتر الركح
في لياؿ الشعر كاألنس
اكتبيني حركفا بوهج الزمرد
تسكر العشاؽ كتزيد
كانثريني رذاذا بأرج الند
اكتبيني لحنا يركينا
يرس كقع خطواتنا
يمطر ياسمينا
كزهرا نديا
اكتبيني لحنا عذبا
فلغتنا ليس كلمات
راقصيني في ك شوارع
المدائن
المنحوتة بفن الحب
كالرياحين

أكتبيني أجم قصص الهياـ
بغير انتهاء أك غماـ
ماذا أقوؿ له ؟؟؟
كصمتي يحكي عذب الغزؿ
كأجم ما قاؿ الهول
يا حبا في خيالي
أبهى من الجماؿ
عذبا كالمستحي
صلني فبعض الوص
يغنيني يحييني
إني أرل فيك عمرا يعود

كحبا كليدا

ليلى نصيرة بهلوؿ

سبقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 22 :ديسمبر  2222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22

هافذة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقق موقع ابن باديس ن  ،في األياـ القليلة
اإلعالـ المعرفي في الجزائر
الماضية ما يشبهي المفاجأة السارة في فضاء
تنافسي رقمي كطني كبير كهو المنافسة
موقع ابن باديس أنموذجا
Algeria Web
المعركفة باس
د  /حسن خليفة
Awards.كقد أقي حف التتويج في
مبنى أكبرا الجزائر/بالعاصمة بحضور كبير
من الشباب خاصة كالمبدعين المهتمين بالمجاؿ الرقمي بوجه أخص.كقد اعتادت إحدل المؤسسات الجزائرية
كهي  Shift’inالقياـ بهذق المنافسة بانتظاـ منذ سنوات ،كهي كاحدة من الفعاليات الثقافية كاإلعالمية
التي أحسبي أنه من الضركرم دعمها في سبي تحقيق المحتول الرقمي الجزائرم النافع ،كتشجيع الشباب ػ
خاصة ػ على االنخراط في هذا النوع من النشاط العلمي كالمعرفي كالتكنولوجي الكبير.لقد حص موقع
العالمة ابن باديس على الجائزة األكلى في مجاؿ “المواقع العامة “ ،مع كجود أكثر من خمسة عشر تصنيفا
في عديد مجاالت المحتول الرقمي في هذق المسابقة الوطنية الهامة ،كالتي كاف التنافس فيها شديدا
كقويا ،تتأسس على رأم الجمهور بالتصوي  ،ث على “حك ” المحكٌمين في لجنة تتكوف من ّٓ حكما ،كه
من أصحاب الخبرة في مجاؿ تكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ كالواب كتطوير المحتول .كحسب متابعتنا
للمسألة فقد كاف عدد المشاركين نحو ََٖ مشارؾ ،كلهذا العدد داللته في ذاته فهو مشجع ،ث إف المشاركين
كانوا من الواليات الػ ْٖ للوطن ،كهذا أيضا له داللته في توسع االهتماـ إلى ك أنحاء الوطن ،مع حرص
الشباب خاصة على المشاركة في هذق المنافسة الرفيعة المستول.كلعلٌه يجب التذكير هنا أننا نعيش في
الزمن الرقمي ،كال إمكاف لتحقيق التنمية كالتقدـ كاالزدهار كالرخاء ،أك فلنق لتحقيق النهضة الشاملة
لوطننا إال من خالؿ الوسائط التكنولوجية/الرقمية التي تختصر الزمن كالجهد ،كتجسد الجودة الفائقة،
كتحقق األهداؼ كالثمرات المبتغاة .كإف إطاللة سريعة على دكؿ كمجتمعات هنا كهناؾ تعطينا فكرة عن
أهمية االنخراط في هذا العال الرقمي الذم نحن فيه متأخركف كثيرا ،لذلك كجب تحفيز كتشجيع شبابنا
عليه بك الوسائ  ،مع خلفية إيمانية كطنية مبدئية كهو ما جسدته الكثير من المشاريع التي دخل
المنافسة كمنها موقع ابن باديس ن .إف المالحظات السابقة تحيلنا إلى الحديث عن بعض األمور الهامة هنا:
األمر األكؿ هو ضركرة إدراؾ كاستيعاب اإلعالـ الرقمي كأهميته بصفة عامة ،كبناء المحتول الرقمي
الجزائرم المميز ،ث االهتماـ باإلعالـ المعرفي بصفة أخص ،على اعتبار هذا اإلعالـ المعرفي هو أعلى
كأشرؼ أنواع اإلعالـ إف ص ٌ التعبير؛ من حيث إنه يقدـ ػ في األساس ػ المعرفة ،بك أنواعها كأصنافها،
كأحوج ما يكوف اإلنساف اليوـ إنما هو إلى “المعرفة” التي تقود إلى العرفاف كتعزيز الق ٌي كالحياة
المتوازنة.
األمر الثاني هو الوقوؼ على بعض معال موقع ابن باديس ن الذم انطلق قب نحو عشرين عاما كاملة ََُِ
من طرؼ شباب جزائرم غض قلي التجربة ،غير مكتم النضج ،لكنه كاف “شغوفا” كمهتما كحريصا على
االستفادة من اإلمكاف الحضارم الهاـ كالرائع أعني االنترني .
كحيث إف الرؤية كان كاضحة كاإلرادة كبيرة كقوية ،فقد انطلق هؤالء الشباب بعزيمة كإرادة كأنشأكا
فضاء إلكتركنيا بالتعاكف مع شباب جزائريين آخرين ،كهكذا كيلد موقع ابن باديس .ن ككبر مع الوق ؛
حتى صار من المواقع المهمة كالمعركفة؛ حيث كص عدد متابعيه إلى أكثر من مليوف ،كيقب عليه
المتصفٌحوف كالمتصفٌحات من مختل شرائ المجتمع :التالميذ ،خاصة فيما يتعلق بسيرة ابن باديس
كأعماله ،كالطلبة ،كالباحثوف كالباحثات ،كقد دفع ذلك القائمين عليه إلى مزيد عناية بالموقع؛ فأنشأكا
فيه جملة محاكر ما تفتأ تتسع كتكبركمن تلك المحاكر :
– العالمة ابن باديس كك ما يتص به.
– العالمة اإلبراهيمي كك ما يتعلق به.
– ركاد اإلصالح.
جمعية العلماء المسلمين كك ما يتص بها مث  :النشأة ػ ظركؼ التأسيس ػ األهداؼ ػ مواق الجمعية ػ
صحافة الجمعية الخو هناؾ محور مه ٌ بعنواف “بيبلو ابن باديس” كهو بمثابة بيبلوغرافيا للموقع فيه
كتب كسندات كأبحاث كدراسات عن عدد من أعالـ الجمعية مث الورثالني ،العقبي ،مبارؾ الميلي ،توفيق
المدني ،أبو يعلى الزكاكم…كهو ما يشك بالفع فضاء بحثيا مهما يسهٌ عم الباحثين الذين يريدكف
الوصوؿ إلى معلومات تاريخية كمعرفية .
كعلى نفس النسق سار الموقع في توفير المادة العلمية كالمعرفية كمن ذلك تصوير مجالت كآثار الجمعية،
إضافة إلى ذلك يوجد في الموقع اآلالؼ من المنشورات التي تشك المادة العلمية في معظ المجالت كالصح
كالمواقع الجزائرية كالعربية ذات الصلة بابن باديس كاألعالـ األكائ في الجمعية ،كأيضا ما يتعلق
بتاريخ الوطن كمنها تاريخ اإلصالح كأدبياته منذ الثالثينيات ،ما يعني أف المهت سيجد أكثر ما يريد
البحث عنه في هذا المجاؿ  .كبالجملة فإف موقع ابن باديس موقع إلكتركني معرفي جامع آلثار العالمة
الجلي الشيخ عبد الحميد بن باديس (رحمه اهلل) ،كذلك هو محور االهتماـ العلمي المركزم األكؿ للموقع،
كما ييعنى الموقع بالتوثيق كالتأريخ لباني النهضتين العلمية كالفكرية في الجزائر ،ك يحتوم على ك ما
له عالقة بحياته كعمله كنشاطه في التدريس ،كالخطابة ،كالصحافة ،الخ…  .كالطموح المعلن عنه
بخصوص الموقع أف يكوف كاحدة من البوابات اإللكتركنية الكبيرة في مجاله ،كفي المجاؿ الثقافي
كالمعرفي عموما؛ مجسدا فكرة الفضاء اإللكتركني الرئيس للعالمة الشيخ عبد الحميد بن باديس كجمعية
د  /حسن خليفة
العلماء المسلمين الجزائريين .
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الخاطرة بين القبوؿ ك الرفض
بقلم  :حُيمة جمانة جريريع
أعرض كجهة نظرم في الموضوع  ،ليس إيمانا مني بهذا النوع األدبي ك المتواجد بسلمية بين
األجناس األدبية األخرل ،ك ال دفاعا عنه ،كإنٌما أتناكله ألنه موجود ك له محبوق ك يستقطب شريحة من
الكتٌاب شئنا أـ أبينا ؛ هذق هي الحقيقة .الخاطرة من الناحية اللغوية هي مؤنث كلمة الخاطر ك الذم
يعني النفس أك القلب ،نقوؿ اضطرب خاطرق لما سمع من أنباء ..مرٌ بالخاطر أم جاؿ بالنفس ك القلب عن
طيب خاطر أم براحة باؿ ..هو سريع الخاطر أم سريع البديهة ك أيضا هو ما يقرٌ بالذهن من األمور ك
األراء ..كالخاطر هو الهاجس .ك يقاؿ خطر ببالي ك على بالي كذا ك كذا ك يخطر خيطورا إذا كقع ذلك
في بالك ك كهمك ..اصطالحا هي نوع أك شك من أشكاؿ النثر األدبي يتس بالبالغة اإلنشائية ك اعتماد
المحسنات البديعية ك الصور البيانية  ،تتناكؿ فكرة تجوؿ بخاطر الكاتب  ،ك تعبر عن حالة شعورية
بأسلوب أدبي بليغ ..تتفاكت من حيث الحج منها الخاطرة القصيرة ك المتوسطة ك الطويلة ؛ كهذق
األخيرة نجدها أكثر عند كتاب العصر الحديث .تخضع لتصمي يقوـ على مقدمة مشوقة  ،ك عرض ك
خاتمة ..ك تتنوع حسب موضوعاتها ك إتجاق كاتبها نجد منها الخاطرة الوجدانية ك اإلنسانية ك
الركمانسية..هذا الجنس األدبي ليس طفرة أدبية ب هو إمتداد لما كاف يسمى بالمقاؿ األدبي في العصر
الحديث الذم ارتبط بظهور الصحافة آنذاؾ..المقاؿ األدبي ال يعني أنه يطرح قضية معرفية علمية تتعلق
باألدب ألف هذا النوع هو شك من أشكاؿ األدب اإلنشائي  ،امٌا المقاؿ النقدم هو من األدب الوصفي يتناكؿ
اإلنشائي تاريخا ك تحليال ك دراسة .ذكر سيد قطب في كتابه النقد األدبي أصوله ك مناهجه  " :هناؾ
نوعاف من العم األدبي يطلق عليهما لفظ المقالة ك هما يتشابهاف في الظاهر ك يختلفاف في الحقيقة ،
فأحدهما انفعالية ك هي الخاطرة ك األخرل تقريرية ك هي المقالة ،ك تختل الخاطرة عن المقالة من
حيث الحجج  ،بأف الخاطرة مختصرة جدا ك عباراتها مركزة "فن المقاؿ األدبي كاف له ركادق في العصر
الحديث كأبدعوا فيه حقيقة ك أغلب هذق المقاالت األدبية نشرها أصحابها على صفحات الجرائد ث
جمعوها في كتب ك ك ضعوا لها عناكين أذكر من بينها فيض الخاطر ألحمد أمين  ..السحاب األحمر
للرافعي  ..باحثة البادية ك بين المدٌ ك الجزر لمي زيادة ك غيره كثير من كتاب العصر الحديث
هذق المقاالت نجد فيها الجانب الوجداني ك اإلنساني كجماليات األسلوب ك عمق األفكار ،ك كاف كتابها
يتمتعوف بمقدرة أدبية ك ذكاء في الطرح  ..ذكر الدكتور عزالدين اسماعي في كتابه األدب ك فنونه
في سياؽ الحديث عن الخاطرة  " :ك هذا النوع األدبي يحتاج فيه الكاتب إلى الذكاء ك قوة المالحظة ك
يقظة الوجداف"كما أف بعض الكتاب الغربيين كتبوا في هذا النوع األدبي  ..كتب شكسبير ( الدنيا مسرح
كبير ،كك الرجاؿ ك النساء ما ه إال ممثلوف على هذا المسرح ،هناؾ ثمة كق في حياة اإلنساف إذا
انتفع به ناؿ فوزا ك مجدا  ..ك إذا ل ينتهز الفرصة أصبح حياته عديمة الفائدة ك بائسة "من
أدبائنا المعاصرين الشاعر نزار قباني كتب  " :الحبٌ ليس ركاية شرقية بختامها يتزكج األبطاؿ لكنها
إبحار دكف سفينة ،ك شعورنا أفٌ الوصوؿ محاؿ " كمن الكتاب من له إصدارات في الخاطرة أذكر على سبي
المثاؿ حديث الصباح للكاتب الفلسطيني المعاصر أده شرقاكم ..كتب أده شرقاكم  " :إلى الذين لن
يشتركا هذا الكتاب ،ألنه ال يملكوف ثمنه إلى الذين ال يعرفوف رياضة سول الركض كراء الرغي ..
أهديك كتابي الذم لن تقرأكق " كمن خواطرق  " :نحن نشبهي لغتنا كثيرا ،فبعضنا له ضمير ظاهر  ،ك
بعضنا ضمير مستتر ك يحزنني أف أضي أفٌ ما تبقى من ضمائر غائبة "الخاطرة تكتس القصة ك
الركاية ك نجدها تتسرب إلى أسطرها لتكم الفكرة أم مبثوثة في الجنسين تتآل مع السرد أدرج هنا
مقتط من ركاية الكاتبة أحالـ مستغانمي ذاكرة الجسد تقوؿ فيه  ":لكنني أخشى من النهايات دكما،
فأنا امرأة تعوٌدت دائما أف تفقد أمٌ شيء تحبه  ،نحن عادة تستطيع أف تكب جماح العاطفة في البدء
لكننا نعجز عنه في النهاية  ،ك هذا ما يجعلني أخاؼ كثيرا كثيرا  ،فعلمني كي أحبٌك بال أل ك كي
ال أحبك بال ندـ " إذنا الخاطرة جنس أدبي حديث يتلمس خطاق إلى طريق االعتراؼ به ،رغ بعض
محاكالت التنظير له إال أنٌها غير كافية  ،ك جودها كجنس إلى جانب األجناس األدبية األخرل يقتضي ك
ضع ضوابط ك آليات لها لترتقي ك يجد مبدعوها المهمشوف ما يكف االعتراؼ بما يكتبوف ..ك ربما
يبتدع النقاد يوما اسما آخر لها..

حكيمة جمانة جريبيع
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دار القبس للنشر اإللكتركني ػ بومرداس
عقيدة المسل المعاصر  ،بشك جديد
ك أسلوب بسيط  ،تحلي عميق  ،ك
تقدي جمي ك أنيق أله عناصر ك
أبعاد العقيدة اإلسالمية

ألكؿ مرة في الجزائر  ،كتاب غير
أكاديمي موجه للطلبة ك الشباب
المثق  ،يحل ظاهرتي الحداثة ك ما
بعد الحداثة ك يقدـ موق اإلسالـ
منهما
يتناكؿ ما يسمى في األدبيات السياسية ك
اإلعالمية ب ( العشرية الحمراء ) سنوات
اإلرهاب ك الحرب بين الجنراالت
اإلنقالبيين ك جماعات مسلحة غامضة
المنشأ ك األهداؼ
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متاهات السطور...

بقلم :شعيب مرواني

ؤكعوًىٍٛ ...خ ٓد ؤهٍٛٝ ...ٍٞخ ٓد ؤًعسٝ ٚؤو ٚ٥كال  ...ٍّٝ٣بُ٠
ؤَٗ ٞدج٤ص خَظمِط ٝخوعُض ؤٕ ؤً ...ٕٞخوعُض خالزعؼدي...
ُٜٝودض خُؼٍخذ ػِ ٢ظؼدي...آالّ خُلُخمُٝ ...مظدض خٔعُخم...
َِض خُٔودزُ ك ٢ز ٖ٤ػعسدض خُـلِص ٝػعٔدض خُٕ٘٤دٕ ألظًٍُ ؤٗ٢
ٖٓ خألل٤دء كٞـًض ؤِٜٛد ؤهسِٞخ ٖٓ خُٜالى ٝؤٗد ٓ٘سؼػ بُ٠
خُٔٞض ألً ٖٓ ٕٞخألٓٞخض  ...زؼ ً٤ؤٗد ٓٝغ هُز ٢ؤكعوًى...
ٝػًِ ٠د ٢ِٛؤلَٔ ؼوَ خُِ٤دُ ٢خٌُدُمدض ...ؤٝ ِٓ٤ػٍخذ
خُىدًُخضٓٝ ...غ ظإَٓ ٔ٘ٞخض  ...ؤَِٔط بُ٤ي و٥دزٓ ٢غ
ٗفٔدضُٔ ِٖٜٞ٣ ...خجُ هِسٓٝ ٢د ك ٢خُ ...ًَٝٝخَظو٤ط خَُٞ٥
زؼً ؤٕ ؤٌُٕ ُٝ ... ٢لؽؽط خُى ٠٥بُٓ ٠ؼُّٝ ...٢خٗعظُض
خُٔ٘ديٌٓ ٖٓ ١دٕ زؼ٘ٛٝ ...ً٤دى ِكُض ؤٗلػ ٓد ك ٢خُلاخي
خُّٔـ":َٞؤكعوًى"ٝ...ظٕدءُطُٔ :د ٣ىعدَ خالٕٗدٕ ػٍخزٚ
زًٙ٤؟! ...ؤُْ  ٌٖ٣ؿٍٛ ُ٤خ خُٕسَ٤؟! ...بٗ٘د ًَٗى هٔ٤ص خُ٘ؼٔص
خُعٗ ٢ؼٜٙ٤د زدالزعؼدي ٌُٖٝ ...ؤٗ ٢ُ ٠زدُٝسُ ٝخُؽسدض ...كٔد ػديض
ظ َٜٞخُٝسُ خألَزؼ ٕٞهديَش ػِ ٠لَٔ خُٔؼدٗدشٓٝ ،د ػدي ًُُِٛ
ٔس َ٤ك٘ ٢لدء خُفُٝقَ ...ييض ًٓ٘ٙخ ك ٢ظالٍ ٖٓ الٝػ٢
ٓى ْ٤ػِٕٓ ٠دلدض ٖٓ خيَخى ٘دَي:
ػِٓ ٠ؼعِ ٠خًُ٘ َٞ٥ط ٝلً٤خ ...ؤٗدـ ٢خًَُٔٔٝ َٞٛد زؼً٤خ
ؤيخَ ١خُ ..ٟٜٞزف ًٜـٝ ... ً٤ٜؤٔٔغ ٝل٤دٗ ..سُخ ـًً٣خ
ؤٗد ٖٓ ٓ٤ٙط يَٝذ خُُٝخ ...٢ؤٗد خُٕٔعسً خُظًِ٣ُ٤ ّٞخ
ؤٗد خُٔعؼدُٝ ٢ؿ٤٠ٝ ١ُ٤غ ...ؤٗد ٖٓ ظفِ ٠كٌ٘ط خُٔفً٤خ
ظٍٝزُ٘ ٢لمدض خُ٤ٜدّٝ ...ظفؼِ٘ ٢ؤـُٓ ١دءً ً٣ًٜخ
ظؼسط ؤٗد...
ٝك ٢وِٞخظ ٢خؿعُكط خُمٌْ...
ٝؤ٣و٘ط ؤٕ ل٤دظ ٢هس١ص ٓدء ٖٓ ...زمُِ...ٍّْٛ
هس١ط كٕدُط ٓ٤د ٙل٤دظ ..٢ز ٖ٤خألٗدَٓ ٠دػط ..كِْ...
ظفًٔٛد هس١دض خٍَُخعِٝ ...ال ؤُٔظٜد لًُدض ز٘دٗ...٢
كأٓ٘ط ؤٕ خُىِٞي ؤ...ْٛ
ٝػدٗوٌِ٘ٞٓ ٢ض خُسمدَ ...كإهسِط ٓعّىٍخ ُِوُخَ...
ي ُٕٓ٤ش ُٕٔص
ي كُخٔه ...ؤزؼً ػ٘ ِ
ٝبٌ ز ٢ؤهق ٝظل ٢ِ٘ٝػ٘ ِ
ًقٝ ،ؿّٔش ػَٝ ٖٓ ...ٖ٤خء زِٝٓ َٞوُٜ ٍٞو٘د ٕٓعـؽٖ٤
كأـدَٗد زٔالٌ آٖٓ ،ؤولدٗد ٖٓ خػٝدَ َخق ٣سعِغ ٕٔٛدض
ظٕدزوط ٔدػدض خُ١مٛ ٠دَزص ٖٓ ؤٝخَ ٘ٔٓ ٕٓعسًش،
ٓ ٖٓ خُِٝ ...َ٤خظٕغ ظَ ٖٓ
ٝخٔعُخلط كٕٓ ٢دلدض ػٌُدٓ ٍ
ـٔدالض ٌٓلُٜش ٣ؼع ُٝزوس١عٙ٘ٓ ٚلص ظودُ٤ض ٜٓ٘د ًٌُ٣دض
ٝؤٝـدع ،خٕٗدزط ؿُّ٣ش ؤٓ٥دَخ ظ٘مط ؼٞخٕ ٝيهدجن ٔٝدػدض...
ظً َٝخُؼودَذ ٝظ٘لِط خألٝهدض َٛ ...ظِٝيِ خُُٔدالض؟
ُوً ظٜط ز َٞ٥ٔ ٖ٤لٌَٔط زدإلػًخّ ٘٘ود ػِ ٠ؤلًخؼد ٓعُٗمص
ف ََُّظَْٜد خُٕ َٞ٥زمسدٍ
ز ٖ٤ـًَخٕ ٝػ ٢ظؼلٖ ...ؤلًخغ خٗعل١ط كَ َ
ض ٜلمص ز١٤دء زال ٓؼدُْ...
خُّٖٓ ٝو ٢ٞ٤خُمُٝف ز٘ٓ ٖ٤ؼُـد ِ
٘ٛٝدى ٝهلط ...هلد ٗ١مي ٖٓ ًٌُ ٟلس٤ر كٔد ػديض
خُُٔوَ ـّٞخيش زدًُٓٞعٝ ...خٗعظُض ػً٘ َْٔ ؤ٤ص ُٓٝز ٣كُْ
ٝآؼدَ ٖٓ ؤ٤الٍ خُـدزُٝ ،ٖ٣ز ٖ٤و ٢ٞ٥لُلُض زؼٔن ك ٢ؤَٞ
خٍُخًُش ظٙظط لُٝكٝ ٢ظلُهط ك ٢ؿدذ خُع٘ده١دض...ؤيؿدٍ
خٗؼًّ كٜ٤د خُىالٝ ٚظؼدُط ٤ٜمدض ٔٛف٤ص َٝلٜد خُلعي،
ظٌَُّ٘ زدكعُخ٠دض كع٤ص اللط ك ٖٓ ْ٣ًٔ ٢خزٜدّ خُٕٔعوسَ ،ؤٖ٣
ظع ٌَٙـِٔص ٖٓ ظٕدئالض ظ٘عظُ وٝر خـدزدض ػؤ٤ص
ظُخًٔط ػِٜ٤د ؤؿسُش ٖٓ خألٔ ٠خُؼع٤ن ٓؼعٌلد ػِ ٠خوعالـدض ٓد
ك ٢خٌُ٘ٓ ،ًَٝٝسّد ػِٛ ٠د٣ٝص ؤٔلَ يَى خُم٤دش خُٔى١سص ك٢
بٗدء خُمٝ ،ٟ٤١خٗؼٌٕط َٜٞش ٖٓ زاْ كٞم ُٕٓ٥ك ٖٓ ٓدء

ك
َخًًٜ ،لمص ٓٔعًش ؼدجُش ك ٢ؤػٔدهٜد ٝػِٜ٤د وٞ٥ض َٕٓ ٤
خُؽَٞش ٝخُلوُخء ٗٝس ٢خُىسّ ٝخ٥الُّٔٝ ...ض بُ ٠هؼُ خلُِٞي
ٜٗدَٝ ٙخٔع٘دَ ُٓ ...ِٚ٤عدٛدض خُٕ َٞ٥ال ٜٗد٣ص ُٜد ٓٝـدُ٥دض
خُمُٝف ُؼسص وُ٤٥ش ال ك ِٞكٜ٤د ظُخ٘ٛد ػِٜ٤د َٛدٗد هًٔ٣د ك٢
َٔدُص ظأًِط يخوَ ٓظُٝف خألٛٝدّٝ ،ؿُٜ٘ ٠د خُٕ٘٤دٕ ظً٣ٜٞش
ي خُٔو٘ؼص...
ك١دػط زٗ ٖ٤ـٔدض ٖٓ ؤُمدٕ َظ٤سص ػّكعٜد ًأزع ِ
ؤِٜٝع٘ ١َٞ٥ٔ ٢ؤٓدّ زدذ ٓإُٞف الق ٖٓ ػعسع ٚزٖٓ ٛ٤ٝ
ًٗ ...َٞدٕ خُس٤ط ؿٓ ُ٤ؼٔٝ ...َٞوِق خُسدذ ًَدّ ٖٓ ـؽػ
ؤلًخغ ٝؤكٌدَ ٝظَٞٝخض ؤػًٓط ظِٔد ظمط ٘ؼدَ لٌْ
َ٘ٝ ً٤بزديش ُ٘ؼُخض خُؽَٞش ٝخُع٘ ... ُ٣ٞكدّٗخلط ز ٢خٍُخًُش بُ٠
ؤ٣دّ وِط ...ػّّ٣ظُ ٢وً ـًِ ٔ ٢ٞخًُ ُٛظ ُٜخالٗعظدَ ٝيخَض
ػفِص ؤ٣دٓ ٚظفُٛد وٓ ٍٞ٤ف٘مص ٔٞيخء ...ظمِن زٜد ك ٢خُل١دء...
 ُْٝظسن ٓؼ ٢ؿَٔ ُ٤دُص ظمَٔ َٛدٗ٘د خُٔعّْٕ٘ زٝسد خًُٓٞٔ٣ص
خُٔدًُش ...ؤزمُض ز ٚكٞٓ ٢ؾ ظًخػ٤دض ٓعالٔ٤ص ؤٓىُ ػسدزٜد
زٌسُ٣دء َـَ ظمً ٟخُّٖٓ ٝؤَٔٞ٥ش خُىِٞي ...هٞش خإلٕٗدٕ ٗدزؼص
ٖٓ ك٘دجٓ ٌُٖ ٚىِٞم خُ ٖ٤٥ال  ً٣ُ٣كٍٛ ْٜخ ...ك َٜظٔعٛ
وال٣د كٌُى ٍٛخ خُع َٞٝخٍُ ١ؤُٗعف٤ُ ٚعـِـَ ك ٢ؤػٔدهي
خًُُٕٓ٣ص؟  َٛظلٓ ٖ٤ٜٔؼ ٢لو٤وص خُّٝخٍ ٝخُٔمًٝي٣ص
ٝظٕعٞػس ٖ٤ػظٔص خُل٘دء ٝخُٔٞض؟ ُؼَ ٔ٣ ١َٞ٥د لس٤سع٢
ظ٘عِٙي ٖٓ ػٔن زال ٜٗد٣صُٝ ...ؼِٜد ظّ ً٣ك ٢ؿُزعي ٝظٙعط
ِ٘ٔ ٢كٓ ٢عدٛدظٜد ُُٔ٣دُ٤ص ٔى٤لص ؤ ٖ٣خُٕٔعم٘٣ َ٤س ٟك٢
ـًٕ خٌُٖٔٔٝ ،خٌُٖٔٔ ٣عٞخَ ٟك ٢ـالز٤ر خالٔعمدُصٖٓٝ ...
َلْ خُـُزص  ًُٞ٣خال٘ع٤دم ؿُ٣سد ٓٞلٙد ٣إوٍ َٓ٘ٔ ٢دُص َٛدٗ٘د
ُِٜٜٞ٤د بُ ٠ػعسص ٕٓ ٠ؤؼُٛد ًٜٙ٣ ،ػِ ٠ـُخجْ خَُٕٞ٥
ٝللالض بػًخّ ـٔدػ ٢ألـ٘دْٝ ،ؤػُخمٝ ،ؤلًخغٝ ،ؤكٌدَ...
ٝكِٕلص َـَ ُّٓ٣ ٟ٣كُ ػِ ٠هْٔ ظًٝػط ،خـدزدض ظٙن
٣ُ٤وٜد ػسُ خُعٕدئالض كال خالـدزدض ظٝ َٝال ٣ُ٤ن خُعٕدئالض
٘٣عٝ ٢ٜخُىدُٔ خُٞلُٜ ً٤ق خػعُظًٜٝ ٚع ٘ٝوٞم ظإٌ
زٕوٓٝ ...ٚ٤ٞؼعُ٣ ْٝيي ؤٕ ًُ٘ص ٘ن خُُ٥م ًُ٘ ٍٙٛص كدِ٘ص،
ْ ؤٕ
كدًٔشٔ ،دَهص ،ظٜ٘ر ؤٓٞخٍ وّ٘٣ص ٝـٞي ؼوُٛٓ َ٤ن ّ ٛ
ٝ ...ٌٕٞ٣خٗم٘ ٠خُٔسؼٞغ خُٔؼٍذ زؼً ؤٕ ًٛؤ ٜٞض خُٔؼعْٝ
خُٔعُٔي ٠ٝٝغ خُُٔدُص ظمط ٘فُش خًُٕ٘٣دٕ خُؼع٤وص ،كِؼِي
ظؼُكٜ٘٤د بٌخ زدٗط كةٕ ػِٜ٤د ػالٓص لُٔخء ٜٜسدء َػ ِلَُش ال ٣ى٥اٛد
ط
زُٝىٗٝ َُ٘ ،دَ هًُلط ٍٓ٘ زًؤ خُىِ٤وص خأل ٠ُٝػً٘ٓد َٔٔ ُ
ط ك ٢يَٝزٜد خُٔعٙؼسص
ٔ ١َٞ٥خُم٤ص ك ٢خُ٤ِ٥ؼصِ٠ٝ ...ؼ ُ
خُٔمظَٞشً ،إٔد يٛدهد ُٓكٞػصَٝ ...خ٣ص ٓعُػص ظُٔيخ ٝظمً٣د
ٝػ٘ديخ ٘دٓىص ٓ٘ٞٝزصٝ ...خٔعؼللط ل ٖ٤خٔعٌ٘لط ٝؤ٤سوط
ف خ٥ظ٤ُٝٝ ،٢ط
خُؼٝ ٕٞ٤كعمط زُ٤ٝش َخ ٍء َٝخءْ ...ؤَٔعُ ُِ ٙ
ٝـ ٢ٜبُٔ٘ ٠د ٍٍ ظٜر َ٣دلُُٜٜ ٚخ ػدظ٤ص ،ظٕ ُ٤كًٞٓ ٢س٢
ؤ٣دّ ٗمٕدض ػِ ٠هٕٔدظٜد ُ٘ٝ َٝزال٣د ظٝسٜد ػِ ٠ز٘ ٢خإلٕٗدٕ...
ٗ زُٝى ه٥ؼد ٖٓ خُِٓ َ٤ظِٔص
و ٍِ خُُٔدُص كةٕ ُْ ُ٣ـ َ
ُ
كٕعىٓ ٖ٤٠ٞؼ ٢كٝ ،١َٞ٥ٔ ٢بال كةٗي ٔعول٘ٓ ٖ٤عظُش ػً٘
خُٙفُش ٓغ َٔدُص زعٞه٤غ ٓف ٍٜٞؿديَ خُم٤دش ٗٝق ٓ٤ط ٝال
ظل٤ ٖٓ ٖ٤ٜٔالٜٔٔد ٘٤حد كٌٍُي ُٔٞط ُٗ ٢لَٕٛ ...٢دٗ ٢ال
٣وسَ خُٕٔدٓٝص ٝال خُعلد٣ٝ ٞٝلُ ٞز٘ٞي ٙزوٞش ٕٓٝ ُ٥٤لٌْ
لدًْٓٝ ...غ ًَ لُف ؤٗله كَٝ ٖٓ ٚ٤ل ًَٝ ٢لسُ ؤَ٣وٚ
هُزدٗد ػَِٝ ٠ه ٢ؤؿْ٘ خُمُذ ٓمِود ػِ ٠ـ٘دق خُسإْ ،ؤظفدِٝ
خُعدَ٣ه ٕٓٝعوسال ٖٓ ؤٛٝدّ ؤٗعْ زٜد ؿدَهٓ ...ٕٞدض خُلوً ٝيكٖ
خالكعودي ٝهدٓط ػِٜ ٚ٤الش زال ٓٝ ...ٖ٤ِٝيٓـط ٣ُ٠سص خُؼًٍ
ٝخإلٗٝدفَ ...كؼط خألهالّ ٝـلط خُٝمق...
ظ٘و٥غ خأللًخغ ٘ٛد ألٕ ُ٘ٛ٥د ؤػًّ كٓ ٢فَّش خُٕ...َٞ٥
ٝزدهٜ٤د ظلُم ٝظفٔغ ٓاؼُخ خُٔٝط لع ٠ال ٥٣دُ ٚخُ٘ٙن خُـُ٤
ٓسَُٝ ...ػًُض بُ ١َٞ٤ ٠ؤٜ ٖ٣دق خُٞٝض ٙ٣ن ؿٙدء خألٌٕ
خُُ٤ٛق ً٣ٝخػر خُٕٔغ خُؼل٤ق ":زو ّٞ٣ ٢ال ظعُٕع ٝخٜسُ بٗد
ُٗخى ٖٓ خُلدجّ..."ٖ٣
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حىيػػػػػػػػا ٍة
بقل  :د /كاميليا عبد الفتاح
* ًدٗط ك٘ٓ ٢عٝق خُِؼر لٖ٤
ط بُٜ٤د
ط ؤ َُّٜٓد ظ٘ديٜ٣د  ،ؤُٔػ ْ
ُٜو ْ
ظمفَ ػِٔ ٠دمٍ ٝخلًش ٓٝ ،د بٕ ِٜٝطْ
بُ ٠زدذ خُس٤ط خُىٙس ٢خُٔىِّغ لع٠
ً٘ظٜد ٖٓ ٠لُ٤ظٜ٤د بُ ٠خًُخوَ  ،يكؼعٜد
ر زدُُ" ّٓ٣
ل َ
ؤٓدٜٓد ك ٢ػفِ ٍص ُعُ ّ

لفدِ٣ًٜ " ١ن خُُٔلٝ ّٞخًُٛد ،
خٍُ ١خػعدي ِ٣دََظُٜٔد ٍٓ٘ ٝكد ِش َـَ
ْ خُِمْ ٝخًُه٤ن
خُس٤ط  ،لدًِٓد ؤً٤د َ
ٝخُلدًٜص ٝخَُّٕٖٔ  .ؤُٔػط " ل٤د ُش "
م ػ٘ؤً ٚد
ظفِٓ ػًَِ ٠سعٝ ٚ٤ظُ ٞ٥
ظلؼَ ًَ ُٓ ٍش ُٜٗ ،ظٜد ؤُّٜٓد ،
ؤُّٗعٜد ..ؤكٜٔعٜد زؼً خُٗٝخك ٚؤّٗ ٚخٕ٥
َ ٝؤلُٔ
و٤٥سُٜد ٝالزً ؤٕ ظ١غ ُ ٚخٌُُم َ
خُٙلد ٙك ٢خُّ٣دَش خُوديٓص  ،ؤٜٗد ُٖ ظِؼر
ك ٢خُٙدَع ُٓش ؤوُٓ ٟغ ؤز٘دء خُفُ٤خٕ ،
ُٖ ظ١لُ ٘ؼُٛد ؼدٗ٤ص ٔ ،عٔٓ ٚ٥ٙؽَ
ض لد ٍي ؤّٗ ٚالزً
خُمُ . ْ٣ؤكٜٔعٜد زٍ ٞٝ
ٖٓ ِٝخـٜد ٓ٘ ٚألٗ َٕٞ٤ٓ ٚخُمدٍ هديَ
ػِ ٠ظؼٔٝ ( ُ٤خز َٞخُفدِ ) ٝبٗدَش
خُٔٝدز٤ك خُٔ٥لإش ك ٢خُس٤ط ٍٓ٘ َلَ٤
ن ألٗٚ
خُُٔل٘٤ٔ .. ّٞلن ػِٜٔ٤د زسٍ ٍ

ٔ ٌٕٞ٤وّ٣دٗد ل١٣ ٖ٤غ ٘٤ىٞوعٚ
زفٞخَ ٜسدٛد كٓ ( ٢دػٝ ) ٕٞخلً .
لًّهط " ل٤دش " زٍػ ٍُ كُٕ ٢دٕ ؤّٜٓد
خٍُٓ ًَٝ٣ ١غ ًِٔدظٜد ًِٕدٕ خُمّ٤ص خُع٢
وُـط ٖٓ ـمُٛد ك ٢ل ٖٞخُس٤ط ّٞ٣
ٝكدش ؤزٜ٤د  ..زٌطْ :
 ٣ؼُّ٘ٔ ٢د خظف ٗٓ ِٙٞلِؼر خُـّٔ١٤ص؟!
ظلي ًَ
ُّ
ط كٗ ٢لدٌ ٜس ٍُ ٢ٛٝ
ؤـدز ْ
٠لٍ ُ٤ش ػِ ٠لًش ٝظِوٜ٥٣ُ٘ ٢د ػِ٠
خألَ: ٞ
 لعِؼس ٢خُ ُـّٔ١٤ص ٓغ خُُّ ٓ٣لفدِ.. ١ ٌَُ٘ ٚخـَ ًس ُ٤٤٤ل٤عؼر ّ خُِؼرٓؼد!.. ١
ًَّ٘ظٜد ٖٓ ؤٗلٜد بُ ٠ؤٔلَ ًإَّٜٗد ظُ ًُ ٣ؤٕ
ظُٕو َٚ٥ك ٢خألَُ٠ ، ٞزعٜد ػِ٠
كٜٔد ُٜ..وطْ :
و ِْٔٙيِ ..ظِ ِؼسَدٕ ُِِِ٘ٞ٣يِ ..خُٙسّدٕ
خ ًِْعَِٔ ٢
" َكوَدََ " ٟـٞ٤زٓ ْٜد ظُٝكٗ ػِ٠
كُُّٝـص  .ػف٣ِ ِٞوُِ ً٤ي ُٔسص خُفدِ
ي ك٢
٣ؼِ ِٙ ٤
ؤلٕٖ ٖٓ ٘دذ كوِّ ُ٤
خَُِّٔ١ص ٣د ٝخًِص ؤز. ٢ًٞ
خػعدي خُ ُّ " ّٓ٣لفدِ " ١ؤ ِٕ ٥ُ٣لث ُٔسص
ٌُّخ ٍٓ٘ خُ ّٞ٤خُٕدزغ
خُفدِ ٝؤٕ ٘٣د َّ ٓس ّ
ُّٝخـ " ٖٓ ٚل٤دش " ٝ..ل ٖ٤ؤٗفسط ٓ٘ٚ
ن
ُٓٞٞيٛد خأل ٍٝزؼً ظٕؼص ؤ٘ ، ُٜخُعَ ٝ
ٖ
زُّٕٞ٤.. ُٙ٣م ٔٝديظ ٚزٍَخػ.. ٚ٤ؤٓؼ َ
ر خًُِ٘٤ُ ّٞد ٜٗٝدَخ ً.دٗط " ل٤د ُش "
كِ ِ٤ ٢
ق كِ ٢خٍ ٣ٝص
ظُُُ ٠غ خزٜ٘د لع٘٣ ٠د َّ  ،ظو ُ
ُٓؼعٔ ٍص ػِ ( ٠خُ٥سِّ٤ص ) خُىٙس٤ص خُع٢
٣ىُِ ُٕٞ٤ػِٜ٤د ؤػٞخيَ خُِٔٞوّ٤ص خُىُ١خء
خُٝـُ٤ش  -لع ٠ظعم ٍَ ٞبُٓ ٠لٍُّ ٝ
 ظِٝنُ ػٜ٤٘٤د زسٝدُٚٛالّٓ٢
م ك٣ًٜ ٢ودظٜد خَُِّٞخظ٢
خُٙسّدى ..ظم ًّ ُ
ِ٣ؼسٖ ( خُّٕ٤فص )  (ٝ ،خُمفِص ) ٝ
خُـّٔ١٤ص )  ..ظعى ََّ٤ؤٜٗد ظعٞخؼرُ ٓؼ، ّٖٜ
( ُّ
ن وٙسُٜد ٖٓ
ظعودكّ ػِ ٠خُ٥سَِّ٤ص خُع ٢ظٙو َ
خُٔىُ٤ص ..ظِٔغ ػ٘٤دٛد  ..ظعًَّٜؾ
ؤٗلدُٜٔد  ..ظعَِّٕ بُٜ٤د ٗٞٙشٌ َخجوص  ..ظلِط
ٜٓ٘د ( ًًُُ ٌش ) ٜدكٌ ٤ص ظٌُ٘ٛد لٖ٤

ظٕٔؼٜد  ،ظُُٕ ُع بًُ ٠عٜٔد زًٛ٤د ٝهً
ض ؤِّٜٓد ٣عُي ُي ك٢
ؤٕ َ ٜٞ
َ بُٜ٤د َّ
وَُِّ ٤
خُؼعٔص :
و ِْٔٙي ..ظِؼسدِٕ ِِِ٘ٞ٣ي .
بًعَٔ ٢
خُُّٓ٣
َ " ِّ
ط ًدًُِٔٝؽ لٔ ٖ٤ؼ َ
خٗعلْ ١
ن
ر ٓد ًء َ ُٜ ..
ن ُ ِ٥٣
لفدِِ .. " ١ػ َ
ط ٢ٛٝ
خزُٜ٘د خٍُ ١ؤ٣وظ ٚخُّٕؼد ٍُ ْ ُُٝٛ ..
ي
ي ( ً ) َِ ٞخُٔدء زٝ.. ًٍ ٤ظُٕٔ ُ
ظُٕٔ ُ
ْ ٘ى" ُُ ٤
ؤل ًَ ؼًٜ٤٣د زدُ ًِ ٤خألوُ ، ٟخٗعظ َ
م خُُُ ٤٠غ ك٢
خُُ ّٓ٣لفدِ ، " ١خٔعـُ َ
ِّ
ط " ل٤د ُش " ػِ ٠لدك ِص
ت  ،ـِٕ ْ
ٗٛ ٍّ ٞدي ٍ
خَُُّٕٓ ُِ ٣عٞـّؼ ًص ظمد ٍُ ٝؤٕ ظّ٘ َع ِٗؽدَ ِش
ض ك ٢هًٜٓ٤د ٖٓ
خُىٙر خُع ٢خٗـُِ ْ
م ز ٖ٤ػُُٔ " ل٤دش
 ٛخُلدَ ُ
ظودكِّٛد .ظ٘ده َ
ض
خُُ ّٓ٣لفدًِٔ " ١د َيي ْ
" ٝػُُٔ " ِّ
ٖ " ل٤دش " ُٖٛٝ
ض ك ٢خُمدَش ٜٝ ،ل َ
خُس٘د ُ
ض ػد ٍٍ  ،ؤٜٗد
ٖ ٣ٝع١دلٌٖ زٍ ٞٝ
ِ٣ؼس َ
ٜدَض ( ََُٓش ) ػفًًُٞ ( ِٞزص ) ...
ٜٞٔظًد  ،ظَ ّّ ٜؤٜٔد زدُٔٞخكو ِص َ ِ٤ِ٤ص
خُٙسّدى َ ِ٤٤ص
خَُّٜ٘د َِ  ،ظّ ّّ ٘لعٜ٤د كُّ ٢
َ ٝخُفُ٤خ ُٕ ػُِ ًِ ٣ ٠ؤِٜٓد
ً٘ خألُ ٛ
َ َّ ،
خُِِ ٤
ًَ ٝخلً ٓ٘ ْٜل٤د َش
ق ُّ
ُِّٜٓ٘ح ، ٖ٤خٓعً َ
زدزعٕدٓص ٓسدًَص :
 ال زعم ٣ؤلُٔ كٜ٘ٝ ٢د ٝال خُز.. ٟ٤ػدهِص.
 ٓد زعىِغ ـالز٤عٜد خُٕٞيش  ٝالُ٤لعٜدخُٕٞيش  ..لٔٙص ً ٝدِٓص .
 ٓٗ زٕ٘ٔغ ُٜد ٌ٘ٝ ٟٞال٠مٌص ً..إٕ ؤٜٙد ٓٗ ٓٞـٞي  .ز٘ع٘د
ٝظُز٤ص ب٘٣ً٣د .
 ٘سدًٜد ٌُّٕٓ يخٔ٣د ..ال زعٞٙف لًخٝال لًخ زٞٙ٤كٜد .آي ١ز٘دض خُُِّـدٍ
خُُّٝكِ .
ظٕعٔ ُغ " ل٤د ُش " بًُٛ٣ٝ ْٜ٤د كٞم كٜٔد ..
ظ٘ ٟٜزؼً٤خ ػٖ ُؤّٜٓد  -خُع ٢ظسعُْٕ ٢ٛٝ
ق خألً٤دْ خُع ٢خ٘عُخٛد " خُُِّٓ٣
ظعِو ُ
لفدِٝ " ١ؤُودٛد كٜ٣ً٣ ٢د الٛؽد ٖٓ
ؼوِِٜد  -ظُُ٠غُ ٤لَِٜد لع٘٣ ٠دَّ  ..ظٍُُٜٝ
بُ ٠لِوص " خُّخَ " خُع ٢زًؤض يكٞكٜد ك٢
ن ٘ؼَُٛد ٖٓ بٔدَ .. ٙظِ٥ن
خُؼ ، َ٣ٞظُُ ِ٥
ـًٕٛد خُٔمس َْٞك ٢خُفِسدذ خألٔٞي ..
ن  ..ظ٘عس ُٚ
ن ..ظُ ُٝ
ظعّٞ٥قُ ..ظعُّٗك  ..ظُ ُٝ
بُ ٠خُٞهط  ،ظعىّ َُ٤خُُ ِّٓ٣لفدِٞٛٝ ١
ذ
ٕ٣ؼَ ٘٣ ..ديٜ٣د ٕ٣..ؼَ  ،ظُ ُ١
( ؤٜٙد ) زًٛ٤د  ٢ٛٝظ ٍُٜٝبُ٠
خُس٤ط  ..ظُ١ذُ ..ظُ١ذُ  ..ظُ١ذُ ..
د /كاميليا عبد الفتاح ػ مصر
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كمضة فرح
بقلم  :د  /ليلى محمد بلخير
كان على موعد مع الفرح  ،،في بهجة ربيع يصنع دائما
أفراحنا  ،،هي أقحوانة مفعمة بالرقة استقرت فػيػهػا
الفتنة  ..ادخرت ك شيء للرج الػوحػيػد الػذم دخػ
حياتها  ،،دخل عليها الغرفة كهي تأخذ زينتها  ،كػاف
العفاؼ كبير المزينين كالحياء الػتػاج الػمػرصػع عػلػى
الجبين  ،،قبلتها كقل لها " بارؾ لكما كبارؾ عليػكػمػا
كجمع بينكما في خير ..
فرحة دائمة يا أختي  ،،من
هو سعيد الحظ الذم أسكنػك
قلبه  ،،يا غادة الحػسػن ؟
" أشرؽ كجهها أكثر كتألأل
ثغرها بومضة فرح كقػالػ
" كن أنتظرق  ،،فجاء ..
ككاف يبحث عني فوجدني ،
أن فقط التي تفػهػمػيػنػي
كتقدرين ما أقوله  ،،لقػد
زكجنا اإليماف  ..أنا مؤمنة
به كبمؤهالته كقدراته كعلى استعداد للوقوؼ معه لتحقيق
ما يطم إليه كسيحسن كضعه المادم خطوة خطػوة  ..ك
اخترت أف اكوف معه نكوف أسرة كعزكة  ،،مؤمن كمؤمػنػة
قلباف صامداف على متاعب الدنيا  ..خير من شتات الػقػلػب
الواحد  " ..نظرت إليها نظرات عميقة كقل لها " لػقػد
فهم الدنيا جيدا  ،،كاختصرت الطقوس كاألعػراس فػي
كمضة فرح صافية هنية  ..كاف همك مضموف الػزكاج ،،
بي سكن مودة رحمة  ،،ال مناسبات مػرهػقػة كتػافػهػة
كبهارج فارغة  ،،هناؾ من يخطػب سػنػتػيػن كثػالثػة
كأكثر  ..مصاري كهدايا كاستقباؿ  ..كقد تكوف النهاية
صعبة التصديق  ..كثرة المناسبات كاللقاءات كمناقشات في
أدؽ التفاصي كك كاحد يسلك طريقا بعيدا عن الثاني ال
قدر اهلل "ارتفع األهازيج كالزغاريد تعلن عن كصوؿ أه
العريس  ..رقص قلبها طربا ك اعتصرت عينػاهػا دمػعػة
كجلة  ..كان في لحظتها عركس كاملة تختلػط عػلػيػهػا
المشاعر في كمضة فرح ..

د  /ليلى محمد بلخير ػ تبسة

وقفــات

ثقافة اإلعتذار
بقل  :حركاتي لعمامرة
هذق رسالة كزع على نزالء أحد الفنادؽ
" نبلغك أسفنا
اليابانية يقوؿ نصها
كإعتذارنا عن قطع األنترن مدة ّدقائق بسبب
الصيانة كذلك إبتداء من الساعة الرابعة صباحا
"هكذا يعتذركف بك لباقة كركح عالية
أماعندنا فاللباقة غائبة تماما ،اما ابجدية
اإلعتذار فمازال ل تدخ منظومتنا المهترئة
ب فقد يقطع األنترن كالماء كالكهرباء دكف
سابق إنذار ب كاألدهى كاألمر ك قدتتفاجأ
يوما بأف إسمك كلقبك قد تغير بالزيادة أك
بالنقصاف بسبب خطأ أحد موظفي مصال الحالة
المدنية ليحيلك على رحلة مكوكية بين أركقة
المحاك دكف أبسط إعتذار ،ناهيك عن األخطاء
الطبية اك .....كغيرها كثير ...لكن األدهى
كاألمر أف بعض مسؤكلينا في شتى القطاعات
أصيبوا بهوس كبير جعله يتمسكوف بمناصبه
أحاطوا أنفسه
كخوفا عليها ،حيث انه
ببطانة فاسدة من الموظفين مهمته تصيد
عثرات اؿٱخرين كتعطي مصال المواطنين
الذين أصبحوا يتفاجؤكف بمصال كاف من
بشبابيك
المفركض أف تكوف في خدمتته
خالية من الموظفين ...كارثتنا أننا قدبلينا
بنماذج بشرية متماثلة تقوـ بتعطي مصال
الناس كفقط ...فالسكنات التي توزعللغالبى
المقهورين تبقى شاغرة حتى بعد توزيعها ألنها
ل توزع على مستحقيها كمكاتب البريد
كالبنوؾ تشهد زحاما يوميا حتى في عز الوباء
حيث تغيب ثقافة البركتوكوؿ الصحي....
كأخيرا يخلد الجميع إلى نوـ غير ٱمن للجميع
تنتظر الجميع لتعاد
فكوابيس النهار
سيناريوهات يومياتنا من جديد كقبي إنبالج
الصب تجد الجميع يتخي جميع ما قد يواجهه
خالؿ يومه الملئ بالمهاـ الصعبة دكف خسائر
اكأضرار...كهكذا تشيب الرؤكس كتتره
األجساـ في صراع أبدم مع كاقع عطل عجلته
بالتثبيط الدائ كالمستمر عمدا ...كتبقى
ثقافة التعايش مع الرداءة أمرا المفر منه
فإنتظار الفرج من اهلل هو المنقذ الوحيد...
فك شىء حولنا يرح كيغيب إال الخير  :يظ
مغركسان في النفوس .فىػهنيئان لمن يزرع الخير
فى ك طريق .كهنيئان لمن أهدل العابرين فى
حياته أريجان من شذاق ..إجعلو من يراك يدعو
لمن ىربٌاك  ..فنقاء القلب فًطرق ييمىيٌز اهلل بها
من أىحب.كٱخر كالمنا مسك نخت به لع اهلل
يجع لذلك مخرجا إنه على ك شيء قدير...

حركاتي لعمامرة ػ بسكرة
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قراءة في قصص حكيمة جمانة

صرخة ناعمة في كجه القيد كالقب كاالستعباد ،كأقنعة التضلي
عرض  :محسن حسن
في مجموعتها القصصية الصادرة عن منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين  ،في مئة كعشرين صفػحػة مػن
القطع الصغير  ،عبرت القاصة الجزائرية «حكيمة جمانة جريبيع «عن عالمها الخاص  ،كانفعػاالتػهػا
بما تواجهه قريناتها في األنوثة كالنسوية  ،من تحديات تستهدؼ حريتهن كانطالقاتهن نػحػو آفػاؽ
رحبة للعطاء كاإلبداع كإثبات الذات
ػسُض ك ٢ػٔن ٝبٕٗدٗ٤ص ودُٝص كٛٞٔٔ ٢د ٝؤًٛخكٜد ػٖ ػوَ ٝهِر
كما ػٖ ًٜ٘خء خُفّخجُ خأللُخَ  ،خُُـَ  ٓ٤ُٝ ،ؤَ ١ـَ.
خٍُٔ ٖ٣وٞ٥خ لسًد ًُٝخٓص ٖٓ ؤـَ
دعوة للتحرر
ٝ ْٜ٘٤ٝلُ٣ع ْٜ؛ ل٤ػ ظو ٍٞـٔدٗص « ك ٢خُوٝص خأل ٖٓ ٠ُٝخُٔفٔٞػص ِٔ٣ ،ك
ٌخض ِٖٓ ؤٔٞي  ،خَظؼٙط ٔٝ ، ١ً٣و ٣خُودَت ٌُي خإللٕدْ خُٔعٕدٓ ٢زدُـُزص
هُِّٔٛ ٌُْٜ٘ ٢ز ٖٓ ٙٞخُؼدٜلص  ،خُِٔمص ك ٢خُعمَُ خُؼدهَ  ًُٕٝخُوٞ٤ي
ٝؤػدي ٙٝبُ ٠ؤٗدِٓ ، ٢ؤزٝ ٢ؤٓٝ ٢بوٞظ ٢خٌُٔسِص ٌُٝ ،ي ٖٓ والٍ لً٣ػ
 ًَٝؤلسع ، ٢ؤ ١ًٛبُ ٍٙٛ ْٜ٤خُودٜص ػٖ «ٔدػص خألُل٤ص « ٖٓٝوالٍ
خُٔفٔٞػص خُع ٢ؤٓالٛد ػِ ّ٠لر خُفّخجُ لٞخَ خكعُخ ٢٠ز ٖ٤خألٜدُص ٝخُٔؼدُٜش ،
ٝيّ خًُٜٙخء « .ـً ُ٣زدًٍُُ ؤٕ  ٍٙٛل٤ػ ظو« ٍٞخُِِ٤ص ؤَك ٟؤٕ ؤً ٕٞلِٔدً
خُٔفٔٞػص ظ٘دِػعٜد ػ٘دً ٖ٣ٝؽُ٤ش ٌخض ٓؼِسدً ٣عُهس٤ ٚلَ ٔدٌؾ ٖٓ «خُسدزد ٗ« َ٣ٞ
ٓٞ٠ٞػدض ٓعؼًيش ٓ ،ؽَ «ؤـ٘مص ٝال ٘فُ٤ش «ٔدزدٕ «ظمَٔ ٓدال ظ٤٥ن
خُُٕخذ  ،ك ٢خُّٔخي  ،لً٣ػ خُٕٔدء ٛٝ ٖٓ ..ؿ خألًدٌ٣ر خُٕٔعَٞيش ..
زُه٤ص خُمٔدٓص ٔٝ ،و٥ط خأله٘ؼص َ ،ل َ٤ظعمُى ك ٢ظِي خُودزؼص ٖٓ ػٜٞي ..
ٝٓ ،ديَش خُٞظُ خألو ، ُ٤خُ ْ٘ٞخُسدزِ ، ٢ظُظلغ ًٔٞـص ٛديَش ك ٢ـُّ٣ش خُُٝق ..
خُٔدء خُظدٓ٢ء  ّٞ٣ ،ؿدجْ ُٞ ،لص ٖٓ ظعىس ٣زًخوِ ، ٢ظ٘ ًٙخإلكالض ٖٓ «
خُِ َ٤خ٥وُ  ،زود٣د خُٓؤش.
ـ٘٤دض « خألٜدُص  ..ؤِزًض ٝؼدَض :
ك ٢ظؤًٜ٣د ُِٔفٔٞػص خُو٤ٝٝص  ،ؤؼ٘ط ٛدى خُٕدػص  ..خ٠سٜ٤٥د خ ٕ٥ػِ ٠خُؼًٜ
خٌُدظسص خألي٣سص ِ ٢ٕ٤ٗٝ َٞٛخُؼ ٞ١خُفًُٝ .. ً٣عٌٖ خُِِ٤ص ًُٓٞخ ُي  ..كال
خُٔأٓ الظمدي خٌُعدذ خُفّخجُ ٖ٤٣ظعإوُ ١ػٖ خًُُر ؤًؽُ !! خٗ.. ٢١ٜ
ػِ ٠خُٔفٔٞػص خُو٤ٝٝص ٝ ،خػعسُض
في تقديمها للمجموعة القصصيػة ،
ٜدلسعٜد ـٔدٗص ٌٗٔٞـدً ـًً٣خً ٝٝخػًخً
أثن الكاتبة األديبة زهور كنيسي
بُ ٠ؤزؼً خُمًٝي ٌُ ،عدذ خُوٝص ٖٓ
العضو المؤسس التػحػاد الػكػتػاب
الجزائريين عػلػى الػمػجػمػوعػة
ـِٜ٤د ًٔ ،د ظُ٥هط ُعمِ َ٤هٛٝ
القصصية  ،كاعتبرت صػاحػبػتػهػا
خُٔفٔٞػص ٓ ،سُِش ؤٜٗد ظؼً ٝؼ٤وص ًدِٓص
جمانة نموذجان جديدان ككاعدان إلػى
إليخٗص ػديُص ُ ،لٌُ يو َ٤ؿُ٣ر
أبعد الحدكد  ،لكتاب الػقػصػة مػن
٤ٌ٘ٛٝدض ُٓ١٣ص خٗعٜدِ٣ص  ،ظٌٔ٘ط ٖٓ
جيلها .
ٓفعٔؼ٘د خُؼُزٝ ٢خإلٔالٓ ٢ز ٌَٙػدّ ،
َٝزٔد ؤٜسمط ؤلً ؤ ْٛؤٔسدذ ظً َٞٛخٗل ٢١ػ٘ي ؿسدَ خُٔد٤٠ص  ..ػ٢ٙ٤
لدُع ٚخُم١دَ٣ص  ،وًٜٞٝد كٗ ٢ظُظٓ ٚؽِ !! ْٜخُعلط بُٜ٤د ٝخًُٙٛص ظعٌِٔ٘٢
خًُ٤ٗٝص ُُِٔؤش ٗٝق خُُـَ خإلٕٗدٕ ،هدجِص ٓ :د ػًٜظي زٍٜخ خُٞـ .. ٚؤٓ ١دء
ٗظُش ي٤ٗٝص ُُِٔؤش  ،لعَٝ ٠ؤٜٔد خُفٔ َ٤خؿعِٕط ز ٚكٍٛ ٢خ خُٝسدق ُعإظ٢٘٤
 ٌٕٚ٘٣ػوَ ًسًٌٝ، ُ٤دء ٝهدي ٝهِسٜد زٔالٓك ؿٓ ُ٤الٓمي ؟ ٝظُي ك: ِٞٛ ٢
ظمًُ ٚؤلدَٔ ٓ٤ه٤وص بٕٗدٗ٤ص  ،ال ظوَ ُوً خؿعِٕط زٔدء خألُل٤ص زؼًٓد ِِٓط

ٓدءى خُٔدُك  ..ؤٗٝمي ؤٕ ظفُز ٚ٤كٜٞ
ؤًٕ ُ٤خُؼُٔٞص  ..ػٍذ زدَي ًدُؽِك ٓ ..د
ٖٓ لُخَش بٕٗدٗ٤ص ِخجًش ؤ٤٠ُٓ ٝص بال
ٝؤ٤لإٛد ٝ ..ظلعك خُؤوْ خُودزغ زُٝل٢
ٔدػص خألُل٤ص خُٔف٘ٗٞص  ..ظ٘وِط ػسُ
ؤزىُظ ٍٙٛ ٚخُٕدً٘ص زًخوًِ ٢ؼلُ٣ط
ٓدَي  ..ظعُ ًٜوٞ٥خظ ٢ظُهس٘ ٢زؼ٠٘٤
ٓدًُش ظٌٙق ؤَٝخهٜد زَ ظٌٙق
ؤَٝخهٝ ٢ظلد ٢٘٠ٝػِٓ ٠دجًش َؤْ خُٕ٘ص
"

خدمات مشركطة

ٝك ٢هٝعٜد خُٔؼ٘ٗٞص زـ «ك ٢خُّٔخي «
خِٗ٥وط خُودٜص بُ ٠ػدُْ خُع١م٤ص
خُٕ٘٣ٞص ٝخُعٌٕغ خُٔ ُ٥١ػسُ وًٓدض
ؿ٤ُٝٙٓ ُ٤ص ُُِـَ ٖٓ ؤـَ ُؤص
خُؼ ٗ٤؛ ل٤ػ خُؼٞخُْ خُٔلعٞلص ػًَِ ٠
٘٢ء ٓوسٝ ٍٞؿٓ ُ٤وس ، ٍٞزؽٖٔ ؤ ٝزـُ٤
ؼٖٔ  ،كعٌ ٕٞخُ٘ع٤فص خٗ٥الهدض زـُ٤
لٕدذ زلؼَ خُلُ٥ش خُٔمعدـص ٝخُّ٘ػدض
ٝخُّ٘ؿدض ٠ ٌُٖ ،مٌص خأل٣دّ ال ظً، ّٝ
كةٌخ زًٔ٘٣ص خأللالّ خُٕد٤ؼص ٣ـِلٜد
٠سدذ خُٔلدـأض ؿ ُ٤خُٕدَش  ،كسؼً ؤٕ
خزعْٕ «خُمظ خُِٔ٤١٣ « ٕٞغ خألوُ١
ال ً ..دٕ
ٝخُ٤دزٓ «ًدٕ خُٔد ٢٠ـًٔ ٤
لسًد ػًٍَ٣د هًُٓ ٚي ًٜخهًد ؤلً كع٤دٕ
خُوُ٣ص  ..خؿعدُعٓ ٚفِص ِٓٗٞص  ،خهسُظ ٚؤٓ٘٤ص
ٓف٘ٗٞص ظمط ٘فُش خُعٞض ُع٘ ٢ِٜؤ٣عٜد
خُ٘فٔص ٖٓ ٕٓع٘وغ خُّ٣ق  ..ؤػُف خٕ٥
ُٔدٌخ ٘ٔٓ خًُٔ٘٣ص ٔؤ٤ص  ..كسْ ظلُض
خ ٕ٥؟ زدُٞلًش خُع ٢ظؼ ٍٞك٤ً ٢دٗي
خُٔ٤ط ٝ ..زدُٞلٙص خُع ٢ظعٔ ٠٥ك٢
ؤلًخهي خُٔ٘٥لحص ٓ ..دٌخ زوُ ٢ي ؿُ٤
ٌٓدٓص خُٞـ ٚزؼً خُمديغ  ًَ ..ؤُٝحي
خُّٔ٣ل ٖ٤خٍُ ٖ٣ؤلدٞ٤ى
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خٌُٔدٕ لًُع٘٣ٝ .. ٚعوَ ؤُٝحي بُ٠
زٜفص خٌُٔدٕ خ٥وُ  ..ظعؼدهر ظِي
خُٞـ ٙٞػِ ٠خُٔ٘ٝص ٝؤٗد ؤزٌ ٢ظدَش
ٝؤٔعـُذ ظدَش ؤوُ ٟؤظمٕٓ ػٖ
هُذ ؤه٘ؼع ْٜخُع ِِٕٞ١٣ ٢زٜد خُ٘دْ
ٓٝد  ًَٕٝ٣ؤٕ ًَ ؤه٘ؼع ْٜهً ٔو٥ط
ظِي خُِِ٤ص"..

زدألٓٓ زٜدُص ٖٓ خإلػفدذ
ٝلدُٜٝى زٞخزَ ٖٓ ػسدَخض
خُٔفدٓالض  ..خُ ّٞ٤ال ؤلً ًِٓ٘ ْٜق
ٗلٕ٣ُّ ٚدَظي ٝؤٗط ِٓلٞكص
زدُٔ١ديخض ٝخألَز٥ص خُس١٤دء  ..آٓ ٙد
ؤهسك ٝـٜي  !..خُِمْ خٌُٔ٘ٔٗ
زدُٔ١دي ٝخألَز٥ص خُس١٤دء  !..خٌَُ
٤ٙ٣ك زٞـ ٜٚػ٘ي زعوِّ ٝظٍُٓ
سوؽ الكالـ
ًسٓ .. ٖ٣ُ٤دٌخ زوُ ٢ي ك ٢خًُٔ٘٣ص ؿٝ ُ٤ك ٢هٝعٜد «ٓٝديَش خُٞظُ «ـدءض
آؼدَ خُِمْ خُٔمُٝم خٍُ٣ ُْ ١ؼً خُٔفٔٞػص خُو٤ٝٝص لدِٓص ٗلٓ خٜٔٔد
ٜدُمدً ُِؼُ ٞك ٢خُّٔخي خُؼِ٘ ٢؟ « .
 ،ظُ٥هط ـُ٣س٤غ بُٜٝ ٠ق ػدُْ
خٌُِٔص ٓٝ ،د ٣ؼعُٔٔ ٖٓ ٚ٣دُٔش خُس٤غ
السرير كالتعبير
ٝوالٍ هٝعٜد «ٔٝو٥ط خأله٘ؼص « ٝخُُٙخء ك٢٘ ٢ء ال  ٌٖٔ٣ؤٕ ٣سدع ؤٝ
ظعَِٕ خُودٜص ـٔدٗص ـُ٣س٤غ بُٗ ٠وً
خُ ٣ٔٞخُؽودك ٢خُٔ٘مَ خٍُ ١ظىعِ ٣كٚ٤
خألٔٔدء ٝخُٙى٤ٝدض زدُوٝ ْ٤خألوالم
ٝخُٔسديت ػِ ٠خوعالكٜد ٝظ٘ٞػٜد ،
ٌُٝي ٖٓ والٍ ظفُزص ػد٘عٜد ًسِ٥ص
ُِوٝص ك ٢بلً ٟخُِ٤دُ ٢خُع ٢خًعٙلط
كٜ٤د خٗمالٍ ًّٓػ٤دض خُٙؼُ ـًٕ٘٤د
ٝخَظٌدزٌُ٘ٓ ٖٜخض خُٔفدُٓ ُ٤الً ؼْ
ظٓ ًَٖٛٝفدُٓ خأليذ ٝخُٙؼُ ٜٗدَخً «
ظِِٔٔط ػِ ٠خُُٕ٣ ًٖٔ ُ٣عَِٔٔ ػِ٠
لسدض ـُٔ ً ..دٗط خُ١مٌدض
خُٔعؼدُ٤ص  ..خُىٞ٥خض خُٔعاللوص
ٓىدَ .. ّ٣هلّض ٖٓ ػِ ٠خُُُٕ٣
خظفٜط بُ ٠كعمص خُسدذ ُٓؿٔص ( ؤًُٙ
خُعِ ) ٛٝؤُٝوط ػ ٢٘٤زٜد  ..ؤُفٔع٘ٙ٣ ٢عُ ٟبال ًُٛ ٟاالء خُٕٔدُٔش  ..بٜٗد
خُٔلدـإش  ..خُـُكص خُٔودزِص ًدٗط ظفدَش خٌُالّ ٝ ،بو١دع خإلزًخع
ٓلعٞلص ػُِٝٓ ٠خػٜ٤د زًخوِٜد ُٔؼ٤٥دض ٔٞم خُس٤غ ٝخُُٙخء ٌُٖٝ ،
٘دػُظدٕ ٝخُٙؼُ هً زُئ ٜٓ٘ٔد ٣ ..ـِن خُٙدػُ خُمن ال ٣ى١غ ًِٔعُٔ ٚؽَ ٍٛخ
خُسدذ ٣ ..لعك خُسدذ ٣ ..ع٘دٝذ ؤُٝحي «ظٜ٘دٍ ػِ٘٤د خُؼُ٘ٛ ٖٓ ٞٝد ٘ٛٝدى ،
خُٕٔٔ٘ ٕٞؼُخء ػِ ٠خًُو٘ .. ٍٞؼُض ظٕٔؼ ٚخًُٔ٘٣ص ٌخض ٕٓدء لّٞٛٝ ٖ٣
ز٥ؼْ خُل٘دء ك ٢كٔ٘ .. ٢ؼُض زدُىٞف
ػِ ٠خُٙؼُ ٝزدُؼدَ خٍُِٝ٣ ١ن ز .. ٚكخالؿ قصتػهػا «كسػقػطػ
األقنعة «تتسػلػ الػقػاصػة
خٗعم٤ط زفًٕ ١ػٖ خُسدذ  ..خَظٔ٤ط جمانة جريبيػع إلػى نػقػد
ػِٞٛٝ ١ُ٣ُٔ ٠خـٓ ؤوُ ٟظعٝدػً الوسط الثقافي المنح الػذم
ٖٓ يخوِٓ ٢مٔٓٞص ًإٜٗد ظ٘لِط ٖٓ تػػخػػتػػلػػط فػػيػػه األسػػمػػاء
ؤػٔدم زًُدٕ  ..ؤ ١لِْ ٍٛخ خٍُ ١كالشخصيات بالقي كاألخػالؽ
ؤظ٤ط ٖٓ ؤـِ ٚ؟ ؤ٣ص ٗؼٞض ؤٔٔٝعٜد كالمبادئ عػلػى اخػتػالفػهػا
زٜاالء كىِعٓ ْٜالجٌص ٛٝد٣ ْٛعؼد ٕٞ٤كتنوعها  ،كذلك مػن خػالؿ
خُى٤٥حص زال ٝخِع ٝال َخيع ؟ آ٣ .. ٙدُٜد تجربة عاشتها كبطلة للقصة
ٖٓ ُِ٤ص ُؼ٘٤ص  ..بٜٗد ُٖ ظمون لِٔي ..
ظُٔ ٔدػدض خُٝسدق خألٕ٣ .. ٠ُٝعؼُٝ٣ ً٤ن زٌَ ٓد ؤٝظ ٖٓ ٠هٞش ظِط

لسٕ٤ص  ًَٜٙخُ٘و ٢ػًُٔخ زإًًِْٔ ( ٚ
ظإوُظْ ؤٜ٣د خُٕٔدُٔش  ٖٓ ..هدٍ بٗ٘٢
ؤًعر ظمط خُؼُٝ ٞخُِ٥ر ..
ظىُٕٞ ٕٞ٥٥م ـًً٣ش ظٌ ٕٞخُُٝق
كٜ٤د ز١دػص ؤوُ .. ٟظسًد ٌُْ  ..ظسًد
ُٕ٤دٔعٌْ كٖٔ هدٍ خ ٕ٥ؤٗ٘« ٢ػسًخهلل
زٖ ٔٛدّ خُِٕ« ٢ُٞؤ« ٝػس ً٤خهلل زٖ
ه ٓ٤خُُه٤دض  ٢١ٔ٣« ..ك ٢خًَُذ
ال زِٞ٠ ٖ٤ػ ٚخُىُ١خء ٗدَ
خُٞػُ لدٓ ً
ـُخلدظٗٝ ٚسًِٔ ٟدظ ٚخُع ٢ظٜدٝض
ػِٜ٤د ٔ٤د ٢خًُٔ٘٣ص خُوُػدء ٝ ..خُّكُخض
خُفُٔخض ظمُم  ًَٜٙكال ِٔ٣ي بال
ؤٕ ُ٣يي ػِٕٔٓ ٠ؼ ٚـِٔص ٖٓ ُٜر
( ُوً ـُزٞخ خُٔعدـُش زٌَ ٘٢ء ٛٝدْٛ
خُ٣ ّٞ٤وعمٔٞٔ ٕٞم خٌُالّ ) « .
ـًُ٣ش زدُوُخءش
ٝزؼً كةٕ ٓفٔٞػص ـٔدٗص ـُ٣س٤غ
خُو٤ٝٝص «ٓٝديَش خُٞظُ «ـًُ٣ش
زدُوُخءش ٝخُعإَٓ خُؼٔ٤ن  ..بٜٗد ٝؼ٤وص
بيخٗص ٌُٜ٘ ،د بيخٗص ُ٤٥لص ٗدػٔص ال ٌٓدٕ
ُٜد كٜٞ ٢ض خُُٔ٥هص خُّٔػؿ كً٣ ٢
خُود ، ٢٠بيخٗص ك ٢هلدِخض ٖٓ لُُ٣
ٓٝىَٔ  ،ظوُذ ٝال ظسؼً  ،ظمٕٖ ٝال
ظٕ٢ء  ،ظو٘غ ٝال ظعُ٥ف  ،ظمر ٝال
ظٌُ ، ٙظ٘ ُٙخُِْٕ ٝخإل٣ؽدَ ٝ ،ظُ٥ي
خُؼ٘ق ٝخُموً ٝخألٗدٗ٤ص  ٢ٛ ،ظُ٣ٞٝ
ؤيز ٢ـٔٝ َ٤زً٣غ ُٞخهغ ؿ ُ٤ـٔٝ َ٤ال
زً٣غ  ،زَ ٝخهغ ٓعٞلٗ ظدُْ ٣ ،ؼَٔ
ػِ ٠خؿع٤دٍ ًَ ٓد  ٞٛـٔٝ َ٤زً٣غ
ٝػسوُ ، ١ظؼس ُ٤ػٖ ٝخهغ َي١ء
زإيٝخض ؿد٣ص ك ٢خُفٔدٍ ٝخُٔٞدٓص  ،بٕ
خٌُِٔص ػً٘ لٌٔ٤ص ـُ٣س٤غ  ،ظٔعٌِي
ٖٓ خُِمظص خألُ ، ٠ُٝعـ ٚٞزي ك٢
ػدُْ خأللالّ خُفِٔ٤ص خُؼٍزص  ..خًٗ ٚعدذ
ُِوُخءش خُع ٢ظمون خُٔعؼص ٝخُُ٠دء  ،ألٗٚ
لد ٍٝؤٕ ُ٣ز ُٞٝ ٣ز ٌَٙؿٓ ُ٤دُ٘
ز ٖ٤خُٔسديت ٝخُؼٞخ٤ق ٝخُٞخهغ ٝخ٥كدم
ًٜٝ ،هط ِ ٢ٕ٤ٗٝ َٞٛكٓ ًَ ٢د هدُعٚ
ػٖ َٝػص  ٍٙٛخُٔفٔٞػص خُو٤ٝٝص
خُع ٢خٔعٔعؼط زوُخءظٜد ٝ ،خٔعٔعغ زٜد
ًَ ٖٓ هُؤٛد « ٓفدٌ٣لي ظٌُٕض ،
ُٖ ظِٝك ُإلزمدَ  ،خُٔٞـص ػدظ٤ص
ٝخُ٣ُ٥ن خُع ٢خوعُظٜد ِ٣ٞ٤ص ٌِ٣لي
ػًش ٝػعديخً ٖٓ ٗٞع ود"..ٚ
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خًَُٔٔص خالزعًخج٤ص ؤلد ٍٝخُٕ٘ؿ ؤًعر لٕر لدالظ (٢خُٞـًخٗ٤ص)
األديرة  :فاطمة الاهراء بولعراس
ػِٞ٘ٓ ٠خُٜد ُٝلوُ ُـعً٘ ٢ط خُٙؼُ ػً٘ٓد ؤً ٕٞلّ٘٣ص ٝخُٔودٍ
ؤظىِ ٠ػٖ ٌُي لع ٠ظٌ ١ًُ ٕٞػً٘ٓد ؤً ٕٞؿد٠سص ٝلدٗوص ًٝعسط
زؼ ٟخُُ ً٤ٜخُِـ ١ٞكسًؤض خٌُعدزص خُوٝص خُوُ٤ٝش( ػً٘ٓد ؤًٛ ٕٞديجص)
ك ٢خُٕ٘ص خألٓ ٠ُٝعً٘ٝ ٣ٔٞط لدِ زؼٜ١د ػِ ٠ـٞخجّ ٓؽَ
قػامػات
عػاصػرت
زًَٔٔص  ،من
ظٍِٔ٤شبولعراس
األديبة المخضرمة فاطمة الزهراء
أدبػيػة:
خُٓؤشٝ ،هٝص
:خػعُخكدض
الثورة هٝص
خُعُز٤صجي ٝخُعؼِْ٤
جزائرية ك عربية ك كعالمية  ،تكتب الشعر ك تبدع بصفة خاصة في مناجاة الػوطػن ،
ُُِٝخ٣ص
ؤٔعدٌظ ٢عالؤًَٗٚ٣
زوٕ٘٘٤٥ص
زدُٕ٘سصالعػصػر
ٝيٓ٤ع.ٚأكؤٓدموضة
الركاية
٘فؼع٘ ٢قريبا
ل٤ػ ،كتدخ
الصحفي
كما تكتب القصة القصيرة ك المقاؿ
ٓى٤ٞ٥ص
ؤَٝ،ٍٝخ٣ص ُ٢
ثقافيةك٢ك كةٕ
ًعسط ػٜ٘د
عدةخُع٢
ػٞخ٤ق
خألزِص
ظّخٍ رأيػهػا
كنتعرؼال على
أدبية
قضايا
نحاكرها في
 ،في هذا الحديث الصحفي
في العديد من اإلشكاليات المستجدة
ًعدزَٔ (.٢دُع ٢بُٓ ٠مٔٞي) ًٔد خٗع٤ٜط ٜٓ٘د ك ُٜ٘ ٢ؤٝغ ;453

سأدخ الى عال الركاية المثير

بداية من هي االديبة
فاطمة الزهراء بولعراس ؟
كدٔ٤ص خُُّٛخء زُٞؼُخْ ؤي٣سص ٖٓ
ـ٤فَ ٖٓ ٓٞخُ ً٤خُؽَٞش ،ؤّ ٝـًش
ُُٔخض ػًً٣ش زًؤض ٓٞٙخَ١
خًَُخٔ ٢كًَٔٓ ٢ص خُم٤دش زف٤فَ
(  ٣ٔٝخًُٔ٘٣ص) ػِٔط زدُعؼِ ْ٤زؼً
ظىُـ ٖٓ ٢خُٔؼ ًٜخُعٌِ٘ٞـ ٢ؼْ
ظمِٝط ػِٜ٘ ٠ديش خٌُلدءش
خألٔعدٌ٣ص ٖٓ خُفّخجُ خُؼدٜٔص زؼً
ل ٢ُٞٝػِ ٠خُسٌدُ٣َٞد ك٢
ٓ٘عٝق خُٕسؼ٘٤دض ًٔد ػِٔط
ًٕٔعٙدَش ظُز٣ٞص وُـط ػِ٠
خُعودػً خُٔسٌُ ٝظلُؿط ُفٔغ
ؤػٔدُ ٢خُٔعلُهص ٘ٛد ٘ٛٝدى ك٢
خٌُُخَٝ ٓ٣خُٔلٌُخض ٝخألَٝخم
ٝخُعً ٢عسعٜد ػًِٓ ٠خَ ؼالؼ٘ٔ ٖ٤ص
ؤ ٝؤًؽُ زؼٜ١د َؤ ٟخٌُُٖ٘ َٞ
خٌُؽٓ ُ٤دِخٍ ٓى٤ٞ٥د.
كاف دخولك
متى ك كي
عال الكتابة ك االدب ؟
ال ؤًٌُ ؤٗ٘ ٢يوِط ػدُْ خٌُعدزص
ألًٗ٘٘ ٢ط ؤظِ٥غ بُ ٚ٤يخوِ٢
 ٢ٌُ٘ٝؤًٌُ ؤٗ٘ ٢ػً٘ٓد ً٘ط ؤظؼِْ
( ٓملٞظص) ـًً٣ش ٝؤٗد ك٢

ًٝعسعٜد والٍ ؤٓ ٔ٘ٞخض ًدِٓص
٘فؼ٘ ٢زؼً ٌُي ًَ ؤٔدظٍظ.٢
تكتبين الشعر
ك المقاؿ ٝؤظٔ٘ ٠ؤٕ ٕ٣عٔعغ خُوُخء زِـعٜد
الصحفي  ..ه هناؾ اتحاق ٞ٠ٞٓٝػٜد ػً٘ٓد ظ٘ ( ُٙهُ٣سّد زةٌٕ
نحو الركاية موضة العصر ؟ خهلل)
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طبعا تتذكرين محاكالتك ك
( خربشاتك ) االكلى  ...ك
بمن تاثرت ك قلدت من
االدباء الجزائريين ك العرب
؟
هُؤض ًَ ٓد ٝهغ كً ٖٓ ١ً٣ ٢عر
زًخ٣ص زدُٔ٘لِ ٚ٤ٝ ٢٤ٞلٕٝ ٖ٤خُؼودي
٥ٝٓٝلٜ ٠ديم خُُخكؼٝ ٢ـسُخٕ
٤ٓٝىدجٗ َ٤ؼٔ٤ص ٔٞ٣ٝق خُٕسدػ٢
ٝبلٕدٕ ػسً خُوًًٝ ْٝؽُ٤خ ٖٓ
خأليذ خُٔعُـْ ٝخُؼدُٔ ٢هُخض
ٗفٔص ٌُدظر ٣دٔٝ ٖ٤ظإؼُض زٜد
ٝهُؤض ُِ٥د٤ٝ ُٛدَ ٝزٞـًَش ٝخزٖ
ًٝٛڤص زدوعٝدَ ًَ ٓد ًدٕ ٓعٞكُّخ
كٌٓ ٢عسدض ـ٤فَ ( ً٘ط
خُوٛٝ
ٗعسديٍ
٤ِٓٝالظ٢
ٝخُٔفالض)ٝؤٓد خُعإؼُ ٝخُعوِ ً٤كوً
ً٘ط ٓسَٜٞش زفسُخٕ وِ َ٤ـسُخٕ
٣ِ ٢ٓٝديش ٘ ًَٝؼُخء خُٜٔفُ
اعمالك االدبية
ما اه
اك
كرقيا
المنشورة
الكتركنيا ؟
٘ٛدى ؤٕص ؤػٔدٍ َٓ٘ٞٙش :
َٔدُع ٢بُٓ ٠مٔٞي  ،لٌد٣دض
ـ٤فِ٤ص  ٖٓ ،ؤـَ ػٗٞ٤ي ٢٘٤ٝ
( ٘ؼُ) ٘ظد٣د خالٌٕٗدَ( ٗ) ٚٞٝ
خُٔٞض ػدَخ( ه)ٛٝ
عاصرت قامات أدبية من
جي الركاد زهور كنبيسي ،
طاهر كطار ك غيرهما ،
ماهي انطباعاتك عن هذا
الجي ؟
ًٌُض خٔٔ ٖ٤ؤًٖ ُٜٔد ًَ
خاللعُخّ خُ٥د٤ٝ ُٛدَ  ٞٛٝؤز ٞخأليزدء
خُُٝلٝ ٢خًُٕ٤ش ِ٢ٕ٤ٗٝ َٞٛ
للظٜد خهلل  ٠ٛب٣وٗٞص خأليذ خُٕ٘١ٞ
ك ٢خُفّخجُ َؿْ ؤٗ٘ ٢ال خلر ٍٛخ
خُع٤٘ٝق ( خُُٕ٘)١ٞوً ًدٌُٕ ،ي

خُفٞٛٞٓ َ٤زد ٣ٝؼٙن خأليذ ًإيذ
ُُِٜٙ ٓ٤ُٝش ؤ ٝخُؽُٝش ٍُُ ،ي ًدٕ
بزًخػٓ ْٜىعِلد .
مارأيك في الصحوة االدبية
الجزائرية الشبابية ؟
ؤٗد ٖٓ خٍُٙ٣ ٖ٣فؼ ٕٞؤيذ خُٙسدذ
ودٜص ٝهً ظٞكُ ٓدٕ٣دػً ْٛػِ٠
خوعٝدَ خُٞهط ٖٓ ظٌُ٘ٞٞـ٤د ٝظلعك
ػِ ٠خُِـدض ٍٛٝخ ٣فؼِ ْٜكؼدُ ٖ٤ك٢
بؼُخء خُٕدلص خأليز٤ص زعفدَز ْٜخُـ٘٤ص
َؿْ ٜـُ ٔ٘. ْٜ
ه يمكن اف تكوف شبكات
التواص االجتماعي بديال عن

المنابر الصحفية التقليدية
في نشر االعماؿ االدبية؟
َؿْ ًَ ٓد ٣ودٍ ػٖ ِٔس٤دض ٍٙٛ

ؤًسُ
لماذا ل يظ النقد متاخرا
عن الحركة االدبية ؟
ال ؤػعوً ؤٗ٘ٓ ٢ىُٞص ُإلـدزص ػٖ ٍٛخ
خُٕاخٍ ٓ ٌُٖٝد ؤَخ ٙؤٕ خُ٘وً ُٓ٤
ٓ٘إوُخ  ٌُٚ٘ٝؿدجر ٝك ٚ٤خٌُؽٖٓ ُ٤
خُٔمدزدش ٝلع ٠خُف٣ٜٞص ٝخُِٔٝمص
ٝؤًٌُ ؤٕ ؼالغ ٗودي ك ٢خلً
خُُٜٔـدٗدض ًعسٞخ ًِ ْٜػٖ ًعدذ
ٝخلً ٝػٖ ًدظر زؼ ٚ٘٤زٔ٘٤د
خُُٜٔـدٕ ِٓٔٞء زدأليزدء زدُٔحدض
ٌِ٣ ُْٝلٞخ ؤٗلٕ ْٜخًعٙدف ُٞٝ
ًدظسّد ٝخلًّ آوُ ٝال ؤيَُْ ١
 ٌُٕٞٔ٣خٌُُْٔ ٘٣ٝوًًٜٞٝٗ ٕٝد
ٗوًٛد خٌُؽ ُٕٝ٤خُفٞخذ ػً٘. ْٛ
النشر االلكتركني ( صح
مجالت كتب ) اصب كاقعا مع
تراجع الورقي  ،ه مازال
االديبة تحن الى رائحة
الورؽ قراءة ك كتابة ؟ اـ
مع التكنولوجيات
تأقلم
الحديثة ؟
ًٌَ ـ ٢ِ٤ؤلٖ بُ ٠ظِي خألَٝخم
َٝخجمعٜد ٗٝمٖ ٌٗعٙق ٓد زٜد ٖٓ
ً٘ ٌُٖٝ ِٞخُعٌُ٘ٞٞـ٤د كُ٠ط
ٗلٕٜد ُُٕػعٜد ٝكؼدُ٤عٜد ٝؤٗد ؤػٗ٤
ٍٛخ خُٞخهغ ٝؤػعسُ ٙؤك. َ١
ه هناؾ بعض االضافات ؟
ٌُ٘خ ٌُْ ألٌْٗ ٓ٘معٍٔٙٛ ٢ٗٞ
خُلُٜص ٝـؼِعٔٗ ٢ٗٞفٔص خُـالف
ٍٛٝخ ُ٘ف ًس ًَٝ ٢ُ ُ٤خُعٞك٤ن
ؤظٔ٘دُٝ ٙم٤لعٌْ خُع ٢ؤلعُٜٓد
ًؽُ٤خ ؤظٔ٘ ٌُْ ٠خُّٔ ٖٓ ً٣خُ٘فدق
ك ٢ل٤دظٌْ ٝؤؼٖٔ ؤػٔدٌُْ
ٝؤًٛخكٌْ خُ٘سِ٤ص .

خُٙسٌدض بال ؤٗ٘ ٢ؤػعسُٛد ( ػًخُص)
بُ٤ٜص خٔع٥دع خُٔ ٖٓ ٕٜٞٙٔوالُٜد
بٝ٣دٍ بزًخػدظ ْٜبُ ٠خُوُخء ٜم٤ك
ؤٜٗد لدُ٤د ٓدِخُط زؼً٤ش ػٖ ُؼر
حاكرها :ـ  /رباعػػػة
يَٛٝد ٌُٖ ٕٓعوسًِد ُٜٔ ٌٕٞ٤د يَٝ
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هو تلك المظاهرات المليونية التي
المنظمات غير الحكومية ( ) 2
بها شوارع لندف كباريس
غص
كمدريد كركما اعتراضان على الغزك
بقل  :د  /أسماء بن قادة
األمريكي-البريطاني للعراؽ ،ك ذلك
يدؿ على أف تحوٌالت عميقة يعيشها
المجتمع الدكلي....تقيسها كتحدٌدها
الرؤية الكالنية vision holisteالالخطية للتفاعالت الدكلية ،بعيدان عن الرؤية التجزيئية
الميكانيكية كالخطية التي بات اليوـ تقليدية كقاصرة إلى حد بعيد عن دراسة كاقع دكلي يزداد تعقيدان
من حيث تفاعالته التي تجرم بشك غير مرئي كمتسارع ،عجز حتى أه التخصص عن رصدق كمتابعته،
حيث كثيرا ما عبر األكاديميوف الكبار في العالقات الدكلية من أمثاؿ جيمس ركزينو James
 Rosenauتجاكز تلك التدفقات في سرعتها ككثافتها لما يملكونه من أدكات مفاهيمة كمنهجية
كبحثية  ،كدعوا إلى المطالبة بتوظي تكام المعارؼ في بحث الظواهر المستجدٌة متمثلة في الفواع
الجدد مث المنظمات غير الحكومية كالجماعات المسلحة كشركات األمن العسكرية ...الخ...فضالن عن حاالت
االنبثاؽ المفاجئة لظواهر جديدة أخرل! كفي ظ ك هذق المعطيات كالتفاعالت ،يمث أسطوؿ الحرية
نموذجان حيٌان كتفسيريٌان لما تحمله هذق الظاهرة من أبعاد كما تستند إليه من خلفيات ،فاألسطوؿ تضمن ِّ
جنسية من ِّ دكلة ،ينتموف إلى منظمات غير حكومية كبرلمانات كأحزاب سياسية ،تنتمي إلى أطياؼ
كجنسيات كديانات مختلفة دلي على التوجه الكالني الشبكي للمجتمع المدني الدكلي الذم يسير باتجاق
المشترؾ اإلنساني ،بعيدان عن ك الثنائيات رج كامرأة كديني كمدني كمتديٌن كعلماني كسياسي كمدني
كشيوخ كشباب ،كمن األعراؽ كاألجناس جمعها هدؼ كاحد ،كمعايير مشتركة للحق كالباط كالظل كالعدؿ ال
تكي بمكيالين ،كتعم بعيدان عن موازانات السياسة كأكلوياتها البراغماتية كقواعد ألعابها ،فهي معايير
تضرب في العمق اإلنساني كالحضارم كاألخالقي كالقيمي ،كال تنص لغير صوت الضمير الحي ،بعيدان عن
التفنن في استخداـ المهارات كالمراكغات ،لتصب كلها في آثار الكلمة السواء ،فالمشاركوف في أسطوؿ
الحرية يختلفوف في انتماءاته الدينية بعيدان عن أم استعالء أك تساـو ،كيختلفوف في توجهاته السياسية
الليبرالية كالعلمانية كاإلسالموية كالقومية ...الخ .كيختلفوف في أجناسه من نساء كرجاؿ كفي أعراقه
حيث كاف منه العربي كالتركي كاليوناني كاإلغريقي كالركماني كالجرماني كاألمازيغي كالتركي
كالكردم كاألمريكي كالماليزم كاألندكنيسي... ،الخ .كلكنه اتحدكا على كلمة حق اجتمع حوؿ معاناة
شعب أعزؿ قهرق إلى جانب الظل  ،الجوع كالمرض كمآسو كثيرة أخرل .أما الالف في أسطوؿ الحرية فإنه
المشاركة الكبيرة للمرأة ،التي قلب مفهوـ الجسد كالفتنة كهي تقوـ بدكرها الفاع في قلب الحراؾ في
أعالي البحار فعلى سفينة "مرمرة " اتخذت أجساد النساء مفهومان مختلفان عن ذلك المعنى التقليدم كما
اختل مفهوـ الفتنة أيضا ن ،ألف المجتمعات كالجماعات عندما تعيش حراكان فعليان كإنسانيان كتتفاع في
فضاء فكرم كحضارم حقيقي ،تختل عندها المفاهي كتتغيٌرالمعانى ،فالذم يملك القدرة على االنتماء
إلى المشترؾ اإلنساني بتعدٌد أبعادق األخالقية كالحضارية كالجمالية التي تنبع من قي الحق كالخير
كالجماؿ ،يملك بالتأكيد إلى جانب ذلك مفاهي انسانية مركبة لألنوثة كالذكورة تضرب في العمق
االنساني بك تفرعاته كتعدد أبعادق فيصب الجسد بفعلها مركبا للنشاط االنساني كالعم الخيرم،
كمسكنا لركح قوية دافعة قادرة على مواجهة التحديات كالصعوبات التي تعترض استكماؿ تلك األعماؿ
االنسانية ،أما عندما تعيش المجتمعات حالة التردم كاالنحطاط كالفراغ تختل الرؤية كالبنية الذهنية
التي تحدٌد المعنى  .حيث العق كالواقع دالالت أخرل تتمركز حوؿ معاني كنماذج كهواجس مختلفة تدكر
حوؿ رضاع الكبير كسركاؿ لبنى كالنقاب ،كيكفي في هذا السياؽ أف نذكٌر بأف السفينة اإليرلندية كان
تحم اس امرأة دفع حياتها ثمنان دفاعان عن شركائها في اإلنسانية في فلسطين .كفي ظ هذا النوع من
الحراؾ ،ككما تغيب الهواجس ،تغيب أيضان حسابات السياسة كفن إدارة الصراع كاألزمات ألف الك يتمركز
حوؿ األبعاد اإلنسانية للقضية ،كالقضية تدكر في أذهاف أكلئك النشطاء حوؿ أكضاع شعب منهك كمحاصر
كجائع ،بعد أف فقد أدنى حدكد المتطلبات اإلنسانية للحياة الكريمة .كغير بعيد عن هذا النموذج ،يمكن
أف نذكر أيضا تقرير جولدستوف الذم يعتبر هو أيضان في بداياته نتاجان لجهود كاجتهادات المنظمات
غير الحكومية كمؤسسات المجتمع المدني بك ما ضمٌته من رجاؿ قانوف كمنظمات حقوقية كمحاموف
كقضاة كلجاف حقوؽ اإلنساف أيضان من ك األعراؽ كاألجناس كالديانات كالتوجهات.

د  /أسماء بن قادة ػ قطػػر
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وسيطُم
األمين في كل
التعامالت
العقارية
ـ بيع و إيجار شقق ،
فالت  ،هـيـاكـل ،
قــطــع أرضــيــة
صالحة لـلـنـشـا
الترقوي .
ـ ـ تــعــامــالت مــع
الخواص
و الـــمـــرقـــيـــن
العقاريين

