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ثاوية مكيفة
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سمدت اًمٗمٙمرة ّسمراىم٦م ُمٜمذ اًمٌداي٦م ،أن شمِم رع ذم قمٛم ؾ
ُمـ أقمامل (حمٗمقظ) ـمقال ؾم٤مقم٤مت ؾمٗمرك إمم ُمديٜم٦م
أؾم قان؛ طمٞم ٨م ُم ـ اعمٗم ؽمض أن شمً لٛمر اًمرطمٚم ٦م
طمقازم أرسمع قمنمة ؾم٤مقم٦م ،وهق ُم ٤م طمً ٌلف اًمِم لء
اًمقطمٞمد اعم٘مرف اًمذي ؾمٞمقاضمٝمٜملً ،مٙمـ هقم٤من ُم ٤م
شمٌددت ومٙمرة اًم٘م راءة قمٛمق ًُم ٤م وظم٤م

٦م أي ٦م قمٛم ؾ

عمحٗمقظ ،طمٞم٨م أن اًمرواي٦م اًملل خي ّٓمٝم٤م اًم٘مدر أُم٤مُمل

ٕقم٤ميٜمٝم٤م سمدت ُمثػمة سمِمٙمؾ ُم٘م رف ًمٚمٖم٤مي ٦م؛ طمٞم ٨م
ايملِم ٗم٧م ٕول ُم رة أن اًم٘مٓم ٤مر حم لك ًمٌٞم ع يم ؾ
إؿمٞم٤مء ،أفمٜمف ًمق يم ٤من حم ًك ومٕمٚم لٞم ٤م ًمٜم٘مّم ٧م قمٜم ده
سمٕم ض اًمّم ٜمقفً ،مٙم ـ اًم٘مٓم ٤مر ُملد دد سمٓمري٘م ٦م
دمٕمٚمؽ شملً٤مءل:
 ,ـم٤معم٤م هٜم٤مك ؾمقق يقم اجلٛمٕم٦م وؾمقق يقم اًمثكصم٤مء
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وهمػممه٤مِِ ،ل َ ًمٞمس هٜم ٤مك ؾمقق اًم٘مٓم ٤مر قمغم يمؾ هذه
اًمٌْم٤مقم٦م اعمٕمروو٦م؟!

ل٘مره٤م ذم اي٘مٞمٌ ٦م
رومٕم ٧م رواي ٦م (حمٗم قظ) إمم ُمً ّ
اًم٘مديٛم٦م اًملل ؿمٝمدت رطم كت ىمٓم٤مرات أًمٓمػ ُمـ
شمٚمؽ!
ًّ ٌل ذه اعم دة
قمغم أ ّي٦م طم٤مل ،اؾم ل٘مٌح٧م قم دم ّ
اًمٓمقيٚم٦م ُمـ اًمًٗمر دوٟم ام ؾمٜمدوشمِم ٤مت اًم رطمكت-
اؿمؽمي٧م ,سمٕمد ُمٕم٤مومرة ُمع اًمّمٞم٤مم داظمؾ اًمٕمرسم٦م رىمؿ
( )٢١طملك و ؾ سم ٤معع اًمًٜمدوشمِم ٤مت ,اؿم ؽمي٧م
صمكصم ٦م ؾمٜمدوشمِم ٤مت ي١مظم ذ ُيم اؾ واطم ٍد ُم ٜمٝمؿ قم غم
ىمْم ٛمللم أو سم ٤مٕطمرى ىمْم ٛم٦م وٟمّم ػ ،سمٕم دُم٤م
اؾملٓم٤مع اًمٌ٤معع أن ي٘مٜمٕمٜمل سمٌْم ٤مقملف هم ػم اًمّم ٤مسمح٦م
سمٜمداء وطمٞم "ؾمٜم دوشمش"ُٕ ،مد يدي أُم٤مُمف ُمٌ٤مذة
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طملك أٟمف فمٜمّٜمل أؾملددي طمقاومٔمف-
قمغم ٍ
يمؾ هتٚمؾ اًمرضمؾ أٟمف وضمد ؿم٤م ًسم٤م ىم٤مهر ًي ٤م ضم٤مع ًٕم ٤م،
وؿمٌ٤مب اًم٘م٤مهرة ٓ يّمؼمون قمغم ضمقع -ومرهم٧م ُم ـ
وضمٌ٦م ِل أشمٌٞمٜمٝم٤م ،واهنٛمٙم ٧م ذم طم دي٨م ُمِم ّقق ُم ع
ضمٜمدي ي٘ميض ظمدُملف وِل يٛمر ُمٜمٝم٤م ؾم قى ؿم ٝمريـ-
اًمرضمؾ اؾملٚمٓمػ ايدي٨م ُمٕم ل ،ووم ٤مض سمٙم ؾ ُم ٤م
زوار اًم٘م٤مهرة ُمـ إرؿم٤مد،
يْم٤مي٘مف ،ويمذا يمؾ ُم٤م يٜمٗمع ّ
وم٘مط طملك قمٚمؿ أٟمٜمل ىم د ّّم ٚم٧م قم غم إقمٗم ٤مء ُم ـ
اخلدُم٦م-
ّقل اًمرضمؾ إمم ُم٘م٤مشم ؾ وم ٤ميٙمٞمٜم٩م وىم ٤مل سم٤مُملٕم ٤مض
ّ
شمِمقسمف ؿمٗم٘م٦م "رسمٜم٤م سمٞمحٌؽ ي٤م سمٜمل" ،وسمٕمده٤م هم٤مدر عم٤م
اؿمؽمي٧م أول قمًٚمٞم٦م ،وهق حي٤مدث ٟمٗمًف ُمٕم٤مشم ًٌ٤م قم ـ
شمٚمؽ اًمّمدوم٦م ا ٌ٤مب ً
ىم٤معكً" :مٞمف يمدا ي٤م رب"-
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ها ،ؿمٌ٤مب ُمريم ز (اًمقاؾم ٓمل) اًم ذيـ
ٓ أظمٗمٞمٙمؿ ً

هقٟمقا اًمٙمث ػم واًمٙمث ػم
ُمٌٙمراً ،م٘مد ّ
اٟمْمٛمقا ًمٚمريم٥م ً

ُمـ اًمقطمدة سمٖم ّض اًمٜمٔم ر قم ـ أ قات ُمْم ٖمٝمؿ
اًمٓمٕم٤مم اًملل أؾمٛمٕم٧م أ دىم٤معل ذم قمرسم ٦م اًمدرضم ٦م
إومم ،وسمٖم ض اًمٜمٔم ر قم ـ ذًم ؽ اًمِم ٤مب اًم ذي
أظمؼمين ساطم٦م أٟمف ٓ يً لٓمٞمع اجلٚم قس إٓ راوم ًٕم ٤م
إطمدى ؾم٤مىمٞمف قمغم اعم٘مٕمد اًمذي أُم٤مُمف ،وُم ـ سمٕم ده٤م
ىم٤مل سمخدؾ قمذراء "ُم٤م شمٚمػ اًمٙمرد ي٤م ٟمدؿ قمِم٤من
أطمط رضمكم"-
اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م طمٞم٨م اؿمؽمي٧م اًمٕمًٚمٞم٦م ،يمٜم ٧م أوم٤مو ؾ
سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٙمٜم٤موم٦م وسملم اًمًٙمّر اجل ّكب ،واظمؽمهت ٤م
ٕهن٤م ُمٖم ّٚمٗم ٦م وعم٤م رطم ؾ اًمٌ٤مع ع يم٤مٟم ٧م ُمٗمل قطم٦م ُمـ
إطمدى اًمٜم٤مطمٞمللمً ،مٙمٜمٜمل أطمٌٌلٝم٤م ضمدً ا-
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أ

دىم٤معل ذم ىمٓم ٤مر اًمدرضم ٦م إومم ٕن اًمل ذايمر

ٟمٗم دت قمغم طمٔمٝمؿ اًمً ٞم  ،طمً دّ هتؿ ٕن أوًمك ؽ
اًم ذيـ يريمٌ قن اًم٘مٓم ٤مر ُمل ٠مهٌلم ًم دومع شم ذيمرة
ُمّمحقسم٦م سمٖمراُم٦م داظمؾ اًمٕمرسم٦م ,إن ٤مدومٝمؿ ُمٗملش
اًمل ذايمر ٓ ,يٖم ٤مُمرون سمريم قب قمرسم ٤مت اًمدرضم ٦م
إوممً ،مٙمـ أوًمكؽ اًمٜم٤مس فمٝم ر أهن ؿ ىم د هم ٤مُمروا
سمذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ ،سم٤مإلو ٤موم٦م عم٘م٤مقم د إ دىم٤مء ىمٌ٤مًم ٦م
سم٤مب ايامم ،وم٠مطمٌٌ٧م ُمقىمٕمل ذم ؾمقق اًم٘مٓم٤مر ضمقار
ؿم ٌ٤مب (اًمقاؾم ٓمك) اًم ذيـ ٓ يراقم قن اأ ذم أذين
سمٓمٕم٤مُمٝمؿ اًمذي ِل يٜم٘مٓمع ،وٓ سمٛمزاطمٝمؿ اعمُري٥م-
سم٤مًمٓمٌع شمٕمرومقن اًمّمقرة اعمٕمٝمقدة قمـ سم٤معع زضم٤مضم٤مت
اًمٌٞمًٌ ل وضمردًم ف اًمِم ٝمػم ،شمٖم ّػمت اًمٕمٌ قات إمم
اًمٕمٌقات اًمّمٗمٞمحٞم٦م ،ورسمام أشمٗمٝمؿ وضمقد طمقازم ؾمل٦م
ّ
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سم ٤معٕملم ًمٚمِم ٤مي وم٘م ط ذم اًمٕم رسم٦م ()٢١؛ ٕهن ٤م
إظم ػمة ُمريم ز اًمراطم٦م-
يمؾ هذا وٓ يزال يلٌ٘مك ُم ـ قمٛم ر اًمرطمٚم ٦م طم قازم
مخس ؾم٤مقم٤مت!
يلٕمروقا
ًمق ِل خيرب قم٘مكم ،أو شمذوب أذين ،أو إن ِل ّ
زم سم٠مذى؛ ؾم٠مواومٞمٙمؿ سمٌ٘مٞم٦م اًملٗم٤م ٞمؾ-
"ي٤مسمٜمل ،يمٗم٤مي٦م ؿمٞمٌز سم٘مك ومِم *** ل"-
ٓ أقمرف ُم٤م ُمدى قمكىملل اخلٗم ّٞم٦م سمٛمريمز (يمقم أُمٌق)
ًمٞمدٚمس ضم ٤مٟمٌل ـم قال اًمرطمٚم ٦م أرسمٕم ٦م ُم ـ شمً ٕم٦م
أؿمخ٤مص يم٤مٟمقا ُمـ اعمريمز ،ويمٚمٝمؿ ُُمٌ ّٞمْم ل حم ٤مرة،
وُمـ اًمقاوح أو اًمذي اشمْمح زم ظم كل اجلٚمً ٤مت
مج٤م ًمٚمًٛمؽ ،طمٞم٨م يمٚمٝمؿ
أن أسمٜم٤مء اعمريمز يٙمٜمقن طم لٌ٤م ل
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قمكم أن آيمؾ ُم ٤م أىم در قمٚمٞم ف ُم ـ
أمجٕمقا أٟمف يلقضم٥م ّ

ؾمٛمؽ أؾم قان ،أو إهن ؿ مجٞم ًٕم ٤م أىمرسم ٤مء سمٓمري٘م ٦م ُم ٤م
ٕؿم ٝمر سم ٤معع ؾم ٍ
ٛمؽ هٜم ٤مك ،قم غم يم ٍؾ أٟم ٤م أطم ٥م
اًمًٛمؽ ،مت٤م ًُم٤م يم٤مًمٕمًٚمٞم٦م-
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ّ
أيام يف عمان

ؿم٤مء زم اًم٘مدر أن أىمْم ل اًمثٚم ٨م اًمث ٤مين ُم ـ أسمري ؾ
اعم٤م ي ذم اًمٕم٤م ٛم٦م إردٟمٞم ٦م قم امنُ -مٜم ذ اًمٚمحٔم ٦م
إومم وضمدت مجٚم٦م "يمرم اًمْمٞم٤موم٦م إردٟمٞم ٦م" اًمل ل
اقملؼمهت٤م مجٚم٦م قم٤مسمرة يمٌ٤مىمل اًمٙمٚمامت اًمؽمطمٞمٌٞم٦م ذم يمؾ
إُم٤ميمـ ذم اًمٕم٤مِلً ،مٙم ـ هقم ٤من ُم ٤م عمً ٧م ُم دى
طم٘مٞم٘ملٝم٤م قمٜم دُم٤م أس ,أول ُم ـ شمٕم٤مُمٚمٜم ٤م ُمٕم ف ُم ـ
إردٟمٞملم( ,ضم كل) ؾم ٤معؼ اًمل٤ميمً ل أن ي٠مظم ذٟم٤م
ًمٜمل ٤مول اًمٕمِم ٤مء ؾم ق ًي٤م ،وسمٕم د ؿم ٙمرٟم٤م اًمِم ديد ًم ف
وأووحٜم٤م ًمف وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م أٟم ف ٓسم د ُم ـ اًمق قل
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ًمٚمٗمٜمدق سمًٌ٥م شمٕمٌٜم٤م ُمـ اًمًٗمر ،شمٗمٝمؿ ذًمؽ وأو ٚمٜم٤م
إمم هٜم٤مك ،صمؿ رومض سمِمدة أن ي٠مظمذ ايً٤مب وـمٚم٥م
أن ٟمٕملؼم ذًمؽ "يمرم اًمْمٞم٤موم٦م إردٟمٞم٦م" أو صمٛمـ ىمٝمقة
ذسمٜم٤مه٤م ُم ًٕم٤م-
ِل يٙم ـ (ضم كل) طم٤مًم ٦م ومردي ٦م ُم ـ ٟمققمٝم ٤م ،وإٟم ام
ذضم٤م شمٙمرر ـمقال صمامٟمٞم٦م أي٤مم ُمع جمٛمققم٦م ُمـ أروع
ٟمٛمق ً
اًمِمٌ٤مب إردٟمٞملم -سمّمحٌلٝمؿ دمقًمٜم ٤م وشمً ٙمٕمٜم٤م ذم
ؿمقارع قمامن ُم ًٕم٤م سمداي٦م ُمـ وؾمط اًمٌٚمد ويمٜم٤موم٦م طمٌٞمٌ٦م
واعم٘مٝمك اًمٕملٞمؼ (سمكط اًمرؿمٞمد) اًمذي يٕمد ُمـ أىم دم
اعم٘م٤مهل ذم قمامنُ ،م رورا سم٤معم درج اًمروُم ٤مين وضمٌ ؾ
اًم٘مٚمٕم ٦م وؿم ٤مرع (اًمريٜمٌ ق) اًم ذي يٜم ٌض سم٤ميٞم ٤مة
واًمروح ،أُم ٤م (درج قم امن) ومٝم ق ذو ـم ٤مسمع وُم ذاق
ممٞم ز ،ظم٤م

٦م ُمع اجلراومٞملل اعم رؾم قم قمغم ضم قاٟم٥م
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اًمدرج ذم وؾمط اعمديٜم٦م-
أصمٜم٤مء ٕمقدك إي٤مه ؾملدد اعمٓمٕم ؿ اًم ذي يٕم ؼم قم ـ
قرة أظمرى ًمٙمرم أهؾ إردنُ ،مٓمٕم ؿ إيم كت
اًمِم ٕمٌٞم٦م إردٟمٞم ٦م (قم زوي) هم ػم ا ٤مدف ًمٚم رسمح،
واًمذي ي٘مدم وضمٌ٦م ًمٚمٗم٘مراء ُم٘م٤مسمؾ يم ؾ وضمٌ ٦م شمٌ ٤مع
ًمٚمٕمٛمكء اًمٕم٤مديلم ّ٧م اؾمؿ (قم٤مزم وُمٕمزوم)-
وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ىمْم٤معل قم دة أي ٤مم ًم ٞمس سم٘مٚمٞمٚم ٦م ذم
إردنً ،مٙمٜمٜمل ِل أؾملٓمع زي٤مرة اًمٙمثػم ُمـ إُم ٤ميمـ
اًمل٤مرخيٞم٦م وإصمري٦م ُمثؾ اعمديٜم٦م اًمقردي٦م أو (اًمٌ ؽماء)،
وهل ُمديٜم٦م أصمري٦م وشم٤مرخيٞم٦م شم٘مع ذم حم٤مومٔم٦م (ُمٕم٤من) ذم
اجلٜمقب ،وشمِملٝمر سمٕمامرهت٤م اعمٜمحقشم٦م سم٤مًمّمخقر وٟمٔم٤مم
ىمٜمقات ضمر اعمٞم٤مه اًم٘مديٛم٦م ،وشمٕم د ُم ـ أؿم ٝمر اعمٕم ٤مِل
اًمًٞم٤مطمٞم٦م ذم إردن وواضمٝم٦م ًمٚمًٞم٤مح ُمـ يمؾ أٟمح٤مء
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أيْم ٤م ُمديٜم ٦م (ضم رش)
اًمٕم٤مِلُ -مـ إُم٤ميمـ إصمري ٦م ً
اًملل شم٘مع ؿمامل إردن وشمِملٝمر سم٤مًمٕمامرة اًمروُم٤مٟمٞم ٦م،
وأُم٤م قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اخلكسم٦م واجلٌ٤مل اًمِم ٤مه٘م٦م ومٙم٤مٟم ٧م
ذم وادي (رم) وُمديٜم٦م (اًمًٚمط)-
أُم٤م قمـ أُم ٤ميمـ (اًملً قق) ،وضم دت اًمٙمث ػم ُمٜمٝم ٤م
ي كءم يم ؾ اعمً لقي٤مت واًمٓمٌ٘م ٤مت آضملامقمٞم ٦م ذم
سمقًمٞمٗم٤مرد ،اًمٕمٌدزم ،اًمًقق اي ر ،ؾم قق اًمً ٚمٓم٤من،
وؾمط اًمٌٚمد ،و قاة اعم ٠ميمقٓت اًمً ريٕم٦م (وم٤مؾم ٧م
ومقد) ؿم٤مرع اعمديٜم٦م اعمٜمقرة أو ؿم٤مرع "اجلٕم ٤مٟملم" يم ام
يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف أهؾ قمامن ًمٙمثرة اعمٓم٤مقمؿ سمف اًملل هم٤مًم ًٌ٤م
ُم٤م شمًٌ٥م ازدطم٤مم وظم٤م ٦م ذم أوىم٤مت اًمذروة ،وقمٜمد
اًملحدث قم ـ اًمزطم ٤مم سمٙم ؾ شم٠ميمٞم د ٓ شم٘م ٤مرن ه ذا
سمٛمّم رٕ ،ن اًمزطم ٤مم قمٜمدٟم٤م ٓ ي٘م ٤مرن سمٛمٙم٤من آظمر-
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يمثػما ُم٤م طمدصمٜمل أ دىم٤معل إردٟمٞملم قمـ اًمزطم ٤مم ذم
ً
ُمٜمٓم٘م٦م وؾمط اعمديٜم٦م وهؿ ُمٜمزقمدقن ًمٚمٖم٤مي ٦م ،وم٠مضم د

ُمٌلًام وحمد ًصم٤م ٟمٗمً ل وأىمقل "ًمق رأى ه ١مٓء
ٟمٗمز
ً
زطم٤مم ؿم٤مرع ( كح ؾم٤مِل) ذم وىم٧م اًم ذروة ,آظم ر
ُم٤م رأيلف ذم ُمّم ر ىمٌؾ و قزم إمم اعمٓم٤مر ,عم٤م ّ دصمقا
قمـ ازدطم٤مم ىمط"-
سمٕم دُم٤م شم٘مْم ل أضم٤مزشم ؽ ذم قم امن واًملً ٙمع ذم
ؿمقارقمٝم٤م ٓ ،دمٕمؾ ذًمؽ يٜمًٞمؽ ىمٝمقهت٤م؛ ٕٟمؽ ًمق ِل
شمنمب ؾملٗمل٘مد اًمٙمثػم واًمٙمثػم ُمـ اعملٕم ٦م ،وظم٤م

٦م

ًمق يمٜم٧م ُمـ ُمدُمٜمل اًم٘مٝمقة-
يمؾ هذه إؿمٞم ٤مء اجلٛمٞمٚم٦م ُم٤م يم٤مٟم٧م ًملٖم دو يم ذًمؽ،
ًمقٓ وضمقد إ دىم٤مء إردٟمٞم لم اًم ذيـ اؾم ل٘مٌٚمقٟم٤م
ُمٜمذ اًمٞمقم إول سم٤مًمؽمطم٤مب ،وطملك اًمٚمحٔم٦م إظمػمة
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ىمٌ ؾ ذه٤مسمٜم ٤م إمم اعمٓم ٤مر ،ظم كل ه ذه اعم دة مجٕملٜم ٤م
ُمقاىمػ قمديدة وذيمري٤مت مجٞمٚم٦م سمٞمٜم٤م وسملم يمؾ واطم د
ُمٜمٝمؿ-

سمداي٦م ُمـ (طم٤مزم اًمٗم٘مٝم٤مء) أول ُم ـ شمٕمروم ٧م قمٚمٞم ف،
ؿم٤مب قمغم ُمًلقى ٍ
قم٤مل ُمـ اًمث٘م٤موم٦م واًمٗمٙمر ،وًمٙم ـ
٤مضمزا يٛمٜم ع ا زار واًمْم حؽ
ذًم ؽ ِل يِم ٙمؾ طم ً
وطمٙم٤موي ًمٌـ إسمؾ وإهم٤مين إردٟمٞم٦م واًملٝمٞمٞمس ذم
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ؾمٞم٤مرشمف ،ظم٤م ً٦م قمغم ُمقؾمٞم٘مك إهمٜمٞم٦م اًملل أقمدٌلٜمل
"طمراُمل هق ضمزداين"-
( ٝمٞم٥م) وشمٗمٙمػمه ذم ٟم٘مؾ اًمٙمٕمٌ٦م سمدقار (اًمٌؽما)!
(حمٛمقد) ٤مطم٥م آؾمؿ ايريمل (أسمق اًمٕمقن)-
(حمٛمد ُمٝم٤مديـ) ووحؽ ؿم٤مرع (اًمريٜمٌق)-
(ُمٕملّمؿ) واًمًٝمرات اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم اًمٗمٜمدق-
(قم امد) و(روان) --وو حؽ اؾم لٌدال يم ٤موشمش
اًمًٞم٤مرة -أُم٤م (رؿم٤مد) ِل يٚمٗم٧م اٟملٌ٤مهل أؾمٚمقسمف اعمٛمٞمز
ذم شمٞمً ػم ورش اًمٕمٛم ؾ ،سم٘م در إقمد ٤مي سمٕم٘مٚمٞمل ف
اعمٜمٗملح٦م ،شمٗم٤مؤًمف ،اًمٌٝمد ٦م اًمل ل شمٜمل٘م ؾ إًمٞم ؽ قمٜم د
ايدي٨م ُمٕمف ،رؤيلف اعمخلٚمٗم٦م ًمٚمديـ ،شمً٤محم ف ،شم٘مٌٚمف
ًممظمر ُمٝمام اظملٚمٗم٧م ُمٕمف ذم اعمٕمل٘مد أو اًملٗمٙمػم-
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(آٓء) و(وم٤مـمٛم٦م) ،وأيمؾ ُمٓمٕم ؿ (قم زوي) ًمٞمٙم قن
سمٞمٜمٜم٤م قمٞمش وُمٚمح-
اًمٗمل٤مة ا ٤مدع٦م (ه٤ميف)-
(أومٜم٤من)

٤مطمٌ٦م اًمٕمٞم قن اجلٛمٞمٚم ٦م واًمّم دوم٦م اًمل ل

ضمٕمٚملٜم٤م ٟمحلٗمؾ سمٕمٞمد ُمٞمكده٤م ؾمق ًي٤م-
٤مطمٌ٦م اًمٓمٚم ٦م اعمٛمٞم زة (أٟمً ٤مم) اًمل ل أيم دت زم
ُمٍميلل قمٜمدُم٤م ىم٤مًم٧م أن ؿمٙمكم وُمكحمل ويمكُم ل
يمٚمٝم٤م ُمّم ري٦م  -%011أُم ٤م (ُم ل) ومٝم ل أردٟمٞم ٦م ٕم
ُمّم ري٦م واًملل ختٚم ٧م قم ـ ٟمّم ٗمٝم٤م اعمّم ري سمٕم د
اًمّمقاريخ اًمٌكؾملٞمٙمٞم٦م ذم ؾمقري٤م-
دي٘مل (ٟمقر ومري٩م) اًمذي مجٕملٜمل سمف إىم دار ُم رة
أظمرى سمٕمدُم٤م اًمل٘مٞمٜم٤م ذم ُمّم ر ُمٜم ذ مخ س ؾم ٜمقات،
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وأصمٜم٤مء ؾمٝمرٟم٤م ؾمق ًي٤م قمغم ضمٌ ؾ اًم٘مٚمٕم ٦م ورؤي ٦م قم امن
اًم٘مديٛم٦م ،شمذيمرٟم٤م أي٤مم ُمّم ر وؾم ٝمرٟم٤م ذم ؿم قارقمٝم٤م
وقمغم وٗم٤مف ٟمٞمٚمٝم٤م ،واًمٗملٞم٤مت اعمٍمي٤مت اًمكعل ُيم ّـ
يٖم٤مزًمٜمف ًمٚمقن قمٞمٜمٞمف اًمٕمًٚمٞمللم ،وأُم٤م آظمر ُمـ ودقملف
وأٟم٤م ذم ـمري٘مل إمم اعمٓم ٤مر( --إسم راهٞمؿ

حقري)،

أردين اجلٜمًٞم٦مً ،مٙمٜمف ُمّم ري ا قى ،حيٗم ظ مجٞم ع
إهم ٤مين اعمّم ري٦م ،اًم٘مديٛم ٦م ُمٜمٝم ٤م ىمٌ ؾ اي دي٨م
ويٖمٜمٞمٝم٤م ،ويرىمص قمغم إهم٤مين اًمِم ٕمٌٞم٦م ويم٠مٟم ف ٟمِم ٠م
وشمرقمرع ذم ؿمقارع ُمٍم-
ِل شمٙمـ إردن يمريٛم٦م ُمٕمل سم٠مهٚمٝم٤م وم٘مط ،وإٟم ام يم ٤من
يمرُمٝم٤م أيمؼم ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم ،قمٜمدُم٤م مجٕملٜمل سمّمدي٘مل
اعمٖمري (ؾمٗمٞم٤من) ،اًم ذي شمٕمروم ٧م قمٚمٞم ف سمٛمّم ر ذم
أسمريؾ قم٤مم 2104م داظمؾ أروىم٦م ُمٜملدى اإلؾمٙمٜمدري٦م
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ًمإلقمكمِ -ل يٙمـ ذًمؽ جمرد شمٕم٤مرف وإٟمام يم٤من سمداي ٦م
ًمّمداىم٦م أسمدي٦م ،شم٘م٤مسمٚمٜم٤م سمٕمد ذًمؽ اًمٕمديد ُم ـ اعم رات
ذم ُمّم ر ،ذم يمؾ ُمرة ٟمٚمل٘مل ي٘مقل (ؾمٗمٞم٤من) "ٓسم د
وأن ٟمل٘م٤مسمؾ اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م ذم اعمٖمرب"-
ُمر أيمثر ُمـ قم٤مم دون أن ٟمل٘م٤مسمؾ ؾمقاء هٜم٤مك أو هٜم ٤م،
وم٘مررت إردن ,ذم اًمذيمرى اًمراسمٕم٦م ٕول ًم٘م٤مء ,أن
دمٛمٕمٜم٤م سمٕمدُم٤م أسم٧م اعمٖمرب ،وشمدًمٚم٧م ُمّم ر ذم ومٕم ؾ
ذًمؽ -أؿمٙمر يمؾ ه١مٓء قمغم ُمٕمروملٝمؿ و داىملٝمؿ،
وأُملـ ًمديملقر (أمح د اًمدُم راوي) اًمذي يم٤من ؾم ٌ ًٌ٤م
ذم ه ذا اجلٛم ع اعمقوم ؼ ،واًملٕم رف قم غم ه ١مٓء
اًمِمٌ٤مب-
يمؾ هذا يم٤من ضمزء سمًٞمط ُمـ إطمداث اًملل قمِم لٝم٤م
واؾملٛملٕم٧م هب٤م ُمع أهؾ قم امن ومتٜمٞم ٧م أٓ متْم ل،
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ًمٙمـ هقم٤من ُم٤م ّقًم٧م إمم ذيمري٤مت وأومٙم٤مر شملّم٤مرع
ُم ًٕم٤م داظمكم ذم اؾم ؽمضم٤مقمٝم٤م واؾم لٕم٤مدهت٤م ،وضمٕمٚملٜم ل
أرى أردن آظم ر هم ػم اًم ذي قمرومل ف ـم قال طمٞم ٤مي،
ضمٕمٚملٜمل ُملِمق ًىم٤م أيمثر ًمٚمٕم قدة ًمٚملً ٙمع ذم ؿم قارع
قمامن ُمرة أظمرى ،وزي٤مرة يمؾ إُم٤ميمـ اًملل ِل أراه٤م،
ضمٕمٚملٜمل ُملِمق ًىم٤م ًمٚمدٚمقس قمغم ُم٘مٝمك سمكط اًمرؿمٞمد
وضمٗمرا واًمذه٤مب ًمٚمٌؽما وضمرش واًمًٚمط واًمٕم٘مٌ٦م---
إ ًمخ ،هذه إي٤مم ضمٕمٚملٜمل وأصمؼ أن هذه إي٤مم يم٤مٟم٧م
اًمٌداي٦م ،وأين ؾم٠مقمقد-
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ِوك ماييز يف واحة الغروب 2
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اؾمٛمل (ٟمِؽ ُم٤ميٞمز) ،وي١مؾمٗمٜمل أن أقمٚمـ ُمـ اًمٌداي ٦م
أٟمٜمل طم٤مًم٦م ُمٞمكقس ُمٜمٝم٤م ُمـ أطمكم اًمٞم٘مٔم٦م ،يمام أٟمٜم ل
أقمِمؼ اًمٖمٛمقض ،اًمل٤مريخ ،واًمروُم٤مٟمًٞم٦مً -مق طمدث
واضملٛم ع ه ١مٓء اًمثكصم ٦م ذم ُمٙم ٍ
٤من ُم ٤م ،يٛمٙم ـ أن
يذه٥م قاي ومٕمٚم ًٞم٤م ،وهذا ُم٤م ضمٕمؾ واطم٦م (ؾم ٞمقة)
دمذب اٟملٌ٤مهل ٕظمل٤مره٤م يمل شمٙمقن وضمٝملل اعمث٤مًمٞم ٦م
ًم٘مْم٤مء اًمِمل٤مء ،إهن٤م دمٛمع ه١مٓء اًمثكصم٦م ؾمق ًي٤م-

ىم ٤مم دُ( -مٜم ػم ٟمٕمٛم ٦م اأ) ,وذيمل ف ذات اعم٘م ر
اًم٘م٤مهري اعمدقمقة (ضمقدة اًمٌٞمك٦م اًمٕم٤معمٞم٦م) أو (ضمٌ د),
سم٢مٟمِم٤مء اًمٜمزل يمدزء ُمـ خمٓمط أيمؼم يامي ٦م يم ؾ ُم ـ
اًمل٘م٤مًمٞم د اًمً ٞمقي٦م واًمٜمٔم ٤مم اًمٌٞمك ل ا

ش-

ُمٜمذ 0997م ،ىم٤مُم٧م (ضمٌ٧م) سم٤مٓؾملث امر سم٘م قة ذم
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أرسمٕم٦م حم٤مور:
ٟ ,مٔمؿ اإلىم٤مُم٦م اًمٌٞمكٞم٦م-
 ,ايرف اًمِمٕمٌٞم٦م اًمل٘مٚمٞمدي٦م-
 ,اًمزراقم٦م اًمٕمْمقي٦م-
 ,اًمٓم٤مىم٦م اعملدددة-
٠مصمػما يمٌ ًػما ،ظمّمق ً ٤م وأن
يم٤من ًملٚمؽ اعمٌ ٤مدرات شم ً
ُمٕمٔم ؿ اًمً ٙم٤من اعمحٚمٞم لم يٕمل ؼموا ُم ـ أ ح٤مب
ايرف اًمّمٖمػمة ،اًمذيـ ِل يٕمثروا سمٕم د قم غم أومْم ؾ
اًمّمٗم٘م٤مت ًملًقيؼ ُمٜملد٤مهتؿُ -شمِم دع اًم (ضمٌ ٧م)
اؾملخدام ـمرق اًمزراقم٦م اًمٕمْمقي٦م سم٤مإلو٤موم٦م ًمِم راء
حم٤م

ٞمٚمٝمؿ ىمٌ ؾ طمّم ٤مده٤م أ

ًك سمً ٕمر اًمً قق،

قمكوة قمغم شمقومػم ظمٓمط متقيؾ قمغم اعمدى اًم٘مّمػم-
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وذم اًمقىم ٧م اي ٤مزم ،ي٘مقُم قن سم ٢مضمراء اًمٙمث ػم ُم ـ
اًملد٤مرب قمغم ُم٤م يًٛمك "اعمٖمذي٤مت ايٞمقي٦م" ًمل قومػم
ُمّمدر ـمٌٞمٕمل ًمٖم ٤مز اًمٓمٝم ق وإؾم ٛمدة اًمٕمْم قي٦م،
سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم سم٢مٟمِم٤مء ُمّمٜمع و خؿ ًمٚمزيل قن،
ُمٌٜمل ُمـ (اًمٙمػمؿم ٞمػ) ،وه ق ُم زي٩م ُم ـ اًمٓمٛم ل
واًمرُم٤مل واعمٚمح اجل٤مف ،ؿم٤معع آؾملخدام ذم ؾمٞمقة-
ًمٙمـ ُم٤م حيل٤مج ًملًٚمٞمط اًمْمقء قمٚمٞمف طم ً٘م٤م هق قمٛمٚمٝم ؿ
ُمع اًمٜمً٤مء اعمحٚمٞم٤مت -ومٜمً٤مء ؾمٞمقة ظمٗمٞم٤مت سم٤مًمٙم٤مُم ؾ
سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٖمرسم٤مء ،ومٝمـ يٕمِمـ سمٛمدلٛمع حم٤مومظ ًمٚمٖم٤مي٦م،
طملك سم٤معم٘م٤ميٞمس اعمٍمي٦م-
شم٘مقم (ضمٌ٧م) شمدرجي ًٞم٤م سملِمدٞمٕمٝمـ قم غم آؾم ل٘مكل
آىملّم٤مدي قم ـ ـمري ؼ ُمٌ ٤مدرة اي رف اًمل٘مٚمٞمدي ٦م
اًمٜمً قي٦م --يٛمٙمـ ًمٜم٤م ذاء ُمٜملد ٤مهتـ اعمل٘مٜم٦م اًمّمٜمع
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سم٤مًمٜمزل اعمذيمقر-
رهمٌ٧م ذم رؤي٦م اعمِم٤مريع أصمٜم٤مء شمٓمقره٤مً ،مٙمـ ًمٙم قين
رضمك ،وم ٤مُٕمر ِل يٙم ـ ُم٘مٌ ً
ً
قٓ -وم٘م ررت اًم ذه٤مب
قمقو ٤م قم ـ ه ذا،
ًمرؤي٦م راقمل أهمٜم ٤مم ُم ع ىمٓمٞمٕم ف ً
وسمدون ىمّمد شمًٌٌ٧م ذم اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمقى سمؽميم ل
ُمٗملقطم٤مٜ -مع ظمروج ُم ٤م ي٘م رب ُم ـ
سم٤مب ائمػمة
ً
اًمًل٦م وصمكصملم طمٞمقا ًٟم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمقى وقم٤م

ٗم٦م

ُمـ اًمؽماب ،وىم٣م اًمراقمل اًمٕمِم ر دىم٤معؼ اًمل٤مًمٞم ٦م ذم
ُمًح دُمققمف --دُمقع اًمْمحؽ-
حمٛمر اًمقضمف ظمد ًك ،وضم دت ُم كذا آُمٜمً ٤م ذم مح ٤مم
روُم٤مين سمًٞمط ذو ُمٞم٤مه ضمقومٞم٦م ٓ -شمقضمد اًمٙمث ػم ُم ـ
اًمٗمٜم٤مدق سم٤مًمٕم٤مِل اًملل يٛمٙمٜمٝم٤م ادقم٤مء اُملكك ُمثٚمفً ،مٙمـ
هٜم٤م ؾملدد ومٜمدىملم ًمدهيؿ هذا-
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شمٙمٗمل ٟم٘مٓم ٦م اعمٞم ٤مه اًمكزوردي ٦م هم ػم اًمٕم٤مدي ٦م اًمل ل
شمّم٤مقمدت وم٘م٤مىمٞمٕمٝم٤م ُمـ أسم٤مر اًملل سمدت قمٛمٞم٘م٦م سم ك
ىم٤مع ،ىمٌؾ أن يل٘م٤مـمر ؾم ٞمؾ اعمٞم ٤مه سم لم جمٛمققم ٦م ُم ـ
إطم قاض ايدري ٦م ًملّم ٥م ذم طم داعؼ شمٔمٚمٚمٝم ٤م
جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمخٞمؾ-
ؾم٤مطمرا مج ًٞمك ًمدرضم٦م أن اإلؾمٙمٜمدر إيمؼم
يم٤من إُمر
ً
ٓسمد وأٟمف ِل يً لٓمع ُم٘م٤موُم ٦م أن يٖمٓم س سم٘مدُم ف ذم
واطمدة ُمـ شمٚمؽ إطمقاض قمٜمدُم٤م زار هذه اعمٜمٓم٘م٦م،
طملك وًمق يم٤من ىمد أشمك ًملٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م سمٖمرض اؾملِم٤مرة
اًمٕمراوملم سمٛمٕمٌد آُمقن-
اعمذهؾ أن هذا اعمٕمٌد اًمذي ؿم ٝمد شمٚم ؽ اًمٜمٌ قءة ٓ
يزال سم٤مىم ًٞم٤مُ ،مثٚمف ُمثؾ مح ٤مم (يمٚمٞم قسمؽما) ،وه ق مح ٤مم
ؾمٌ٤مطم٦م روُم٤مين همػم شم٘مٚمٞم دي ،يم ام أشم ك اًمٙمث ػم ُم ـ
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أومراد اًمٕم٤معكت اعمٚمٙمٞم٦م ًمزي٤مرة ه ذه اعمٜمٓم٘م ٦م ،يم ٠مُمػم
(ويٚمز) قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل-
ؾملٙمقن حم ً٘م٤م ًمق مخٜم٧م ُمـ يمؾ هذا أن ىمْم٤مء أضم ٤مزة
رظمٞمّم٤م قمغم اإلـمكقً ،مٙم ـ اخل ؼم اجلٞم د
هٜم٤م ًمٞمس
ً
هق أن (ضمٌ٧م) ًمدهي٤م ُمٙم٤مٟمٞم ـ آظم ريـ ًمإلىم٤مُم ٦م ٓ
ي٘م كن ذم مج ٤م ام ،وسمًٕم ر أرظم ص يمث ًػما ،إن ِل
يٙمقٟم٤م سمٜمٗمس اعمً٤مطم٦م اًمِم٤مؾمٕم٦م وا دوء-

اؾمٛمٝمام (ٟمزل ؿم٤مزم) و(ومٜمدق اًمٌ٤مسمٞمٜمِم٤مل) ،يمكمه٤م ذم
اجلزء اًم٘مديؿ ُمـ ُمديٜم٦م ؾمٞمقة ،وُمـ سملم آصمٜملم يم٤من
ومٜمدق (اًمٌ٤مسمٞمٜمِم٤مل) هق ُمـ اضملذب إقمد ٤مي أيمث ر-
يلٙم قن ه ذا اًمٗمٜم دق ُم ـ إطم دى قمِم رة همروم ٦م،
ُملّمٚملم قمـ ـمريؼ ؿمٌٙم٦م ُمـ اعمٛمرات واًمٌٚمٙمقٟم٤مت
اًملل شمٓمؾ قمغم ىمٚم٥م اعمديٜم٦م ،وشمؿ سمٜم٤معٝمؿ قمغم أـم كل
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ىمٚمٕم٦م ؿم٤مزم ،اًمل ل شمٜملٛم ل إمم اًم٘م رن اًمث٤مًم ٨م قمِم ر
واًملل فمٚم٧م ؾمٚمٞمٛم٦م طملك ضم٤مء قم٤مم 0926م ،قمٜم دُم٤م
أشم٧م صمكصم٦م أي٤مم ُمـ إُمٓم٤مر اعملقا ٚم٦م اًملل دُمرهت٤م--
أصم٤مث ؿم٤مزم سمًٞمط ٓ يلد٤موز إصم ٤مث اعمّم ٜمقع ُم ـ
ؾم ٕمػ اًمٜمخ ؾ ،واًمً د٤مد اًمٌ دوي ذو إًم قان
اًمزاهٞم٦م-
شمً٤مسم٘م٧م أي٤مم (أدرير أُمٞمكل) ذم يمًؾ وراء سمٕمْم ٝم٤م
اًمٌٕمض ،و هق ُم٤م يٛمثؾ ضمز ًءا ُمـ ؾمحر اعمٙم٤منِ --ل َأر
اعمٙم٤من وهق مملٚم سم٤مًمٜمزٓءً ،مٙم ـ ُم ـ اًمّم ٕم٥م أن
أختٞمؾ هذا اعمٙم٤من اًمً٤ميمـ وهق ُمزدطمؿ --وًم ق يم ٤من
مح٤م سم٤مًمٗمٕم ؾ ؾم ٞملقضم٥م قمٚمٞم ؽ أن شم٘م قم
اعمٙم٤من ُمزد ً
سمرطمٚم٦م ًمٚمٙمثٌ٤من اًمرُمٚمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م-
ُمـ اًمقاضم٥م اًم٘مٞم ٤مم سمرطمٚم٦م سمٕمد اًمٕمٍم ًمزي٤مرة سمح ر
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اًمرُم٤مل اًمٕمٔمٞمؿ -سمٞمٜمام شمٖمٓمس اًمِم ٛمس هم٤مرسم ٦م ،شمٌ دأ
اًمٙمثٌ٤من اًمرُمٚمٞم٦م ذم اًمٚمٛمٕم٤منً ،ملٌ دو يم٠مهن ٤م ُم٘مٓمققم ٦م
سم٠مؿمٕم٦م اًمٚمٞمزر ًملٔمٝمر ًمٜم٤م ُمّمٜمقع سمدىم٦م ؿمديدة -شمقىمٗمٜم٤م
ًمؼمه٦م ًمنمب سمٕمض اًمِم٤مي واًملٝم٤مم سمٕمض اًمِم ٓم٤معر
سملم أطمْم٤من اًمِمٛمس اًمٖم٤مرسم٦م واًمّمحراء اًمكهن٤معٞم٦م-
يم٤مٟم ٧م دمرسم ٦م راعٕم ٦م ٓ شم٘م ٤موم ،أؿم ٕمرشمٜمل سمٛم دى
هِم٤مؿملل ووٕمٗمل اًمٌنمي ،طمل ك ىم٤مـمٕم ٧م زىمزىم ٦م
قمّم٤مومػم ُمٕمدي يم ؾ شمٚم ؽ إومٙم ٤مر اي٤معم ٦م؛ أردت
شمٜم٤مول اًمٕمِم٤مء-
شمٜم٤موًم٧م اًمٕمِم٤مء سم٢مطمدى ايٗم ر اًمّم ٖمػمة إظم ٤مذة،
واعمؽما ٦م طمقل أرض اًمٗمٜمدق ،سمٕمٞم دً ا قم ـ اًمٜم زٓء
أظمريـ --يمؾ شمٗم٤م ٞمؾ اعمٙم٤من شمثػم سمداظمٚمؽ ؿمٕمقر
أن ه ذا سمٞمل ؽ اخل ٤مص أو أٟم ؽ سمحٗم ؾ قمِم ٤مء--
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وسم٤مًمٗمٕمؾ ؿمٕمرت أٟمٜمل سمحٗم ؾ قمِم ٤مء ،وم٘م د اًمل٘مٞم ٧م
سمٛمدٛمققم٦م راعٕم٦م ُمـ خملٚم ػ إ قل ،سم قًمٞمٗمٞملم،
ٟمروجيٞملمُ ،مّم ريلم ،وأُم ريٙمٞملم --اطملٗمٚمٜم ٤م طمل ك
وىم٧م ُمل٠مظمر ُمـ اًمٚمٞمؾ ُمًلٖمٚمٞملم وضم قد ٟمٌٞم ذ أمح ر
ُمٕملؼ واًمٙمثػم ُمـ إـمٌ٤مق اًمٜمٌ٤مشمٞم ٦م اًمراعٕم ٦م (هٜم ٤مك
اًمٙمثػم ُمـ أـمٌ٤مق اًمٚمحقم ُملقومرة يمذًمؽ)-
ًمٙمـ قمغم قمٙم س اعملقىم ع ،ومٜمد ٤مح ُمٜمٔمٛم ٦م (ضمٌ د)
ؾمكح ذو طمديـ --اًمٌٕمض يرى أن أومٕم٤م ٤م طمداصمٞم ٦م
أيمثر ُمـ اًمكزم ،وأهن٤م ؾملٜمٕمٙمس قمغم اًمٌٞمك٦م اعمحٞمٓم ٦م
سم٤مًمً ٚم٥م ،رسم ام يم ٤من اًمل٘مٚمٞم د ه ق أيمث ر ُمٔمٝم ر
ًمإلظم كص وإصم ٤مرة اإلقمد ٤مبً ،مٙم ـ هي ًٕم ٤م ُم ٤م
ؾمٞملًٌ٥م ذم ظمراب اعمّم٤مدر اعمحٚمٞم٦م-
ذم اًمقىم٧م اي٤مو رٓ ،زاًم٧م اًمرطم ٚم٦م اًمٓم قي ٚم٦م ُمـ
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اًم٘م٤مهرة ٓ زاًم٧م رادقم٦م ٕوًمكؽ اًم ذيـ ٓ يرهمٌ قن
ً
ومٕمك ذم اًم٘مٞم٤مم سمزي٤مرةً ،مٙمـ هٜم ٤مك إؿم ٤مقم٤مت طم قل
اًملخٓمٞمط ًمٚم٘مٞم٤مم سم٢مٟمِم٤مء ُمٓم٤مر هٜم٤مك ،وهق ُم٤م ؾمٞمٙمقن
يم٤مرصم ًٞم٤مٟٕ ،مٜم٤م سملٚمؽ اًمٓمري٘م٦م ؾم ٜمٗم٘مد إمم إسم د شمٚم ؽ
اًمث٘م٤موم٦م اًمٗم٤مشمٜم٦م ،وؾمٜمٗم٘مد ًمألسمد شمٚمؽ اًمقاطم٦م اجلٛمٞمٚم ٦م
اًمً٤مطمرة-
■ كوف تصل إىل هناك:
 ,اخلٓمقط اجلقي٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م1787 493 1844 :
اًمٓم٤معرة ُمـ ُمٓم٤مر هٞمث رو ًمٚم٘م ٤مهرة ؾم لٙمٚمٗمؽ 335

ضمٜمٞمٝم٤م اؾمؽمًمٞمٜم ًٞم٤مُ ،ملْمٛمٜم٦م اًمياع٥م-
ً
إشمقسمٞمس ُم ـ اًم٘م ٤مهرة ؾم ٞمٙمٚمٗمؽ طم قازم قمِم رة
دوٓرات أُمريٙمٞم ٦م ًمرطمٚم٦م اًمذه ٤مب وُمثٚمٝم٤م ًمرطم ٚم٦م
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اًمٕمقدة ،سمٞم ٜمام ًم ق ىم ررت اؾم ل٘مكل ؾم ٞم٤مرة ظم٤م

٦م

سمً ٤معؼ ؾم لٙمٚمٗمؽ ُم ٤معلل دوٓر ًمرطمٚم ٦م اًم ذه٤مب
وُمثٚمٝم٤م ًمٚمٕمقدة-
زر ُمقىمع ( ،)siwa.comعمزيد ُمـ اًملٗم٤م ٞمؾ:

■ أون تقوم:
(أدرير أُمٞمكل)-1121227367879 ,
adrereamellal.net
اًمٖمرف اًمٗمردي٦مً .مٗم رديـ شمٙمٚم ػ سم د ًءا ُم ـ 405

دوٓرا أُمريٙمٞم٤م ًمٚمٞمٚم٦م ؿم٤مُمٚم٦م يمؾ رء-
وطملك 551
ً
 ,فندق (األلبابونشال):
(-)siwa.com 0499 461 46+
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 ,نزل (ذالي):
(-)siwa.com 399 4612 46+
يمؾ ُمٜمٝمام ًمديف همرف ومردي٦مً.مٗمرديـً.مثكصم٦م أوم راد،
ضمٜمٞمٝم٤م اؾمؽمًمٞمٜم ًٞم٤م ًمٚمٞمٚم٦م-
وشمٙمٚمػ ً 56.46.35
ًملٙمقن ًمديٙمؿ اعمٕمٚمقُم٦م يم٤مُمٚم٦م ،يم ؾ شمٚم ؽ إؾم ٕم٤مر
سمٕم٤مم 2119م-
■ للمزود من املعلومات (املكتب املصري
للسواحة):

-Egypt.travel 6489 7495-121
ُ ,مٜمٔمٛم٦م ضمقدة اًمٌٞمك٦م اًمدوًمٞم٦م (ضمٌد):
Environmental Quality International
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eqi.com.eg
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 ,رواعل سمريٓم٤مين ،إذاقمل ،يم٤مشم٥م ُملخّمص ذم أدب
اًمرطمكت-
ُ ,م ـ أقم امًم فThe( ،)Not Dark Yet( :

-)Africa Bar
 ,اعمقىمع اإلًمٙمؽموينhttps://nickmaes.com :


 ,رواعل وُمؽمضمؿ وُم١مًمػ ىمّمص ُمّمقرة ُمٍمي-
ُ ,م ـ ُم١مًمٗم٤مشم ف :روايل ل (سمٞم٤مٟمٙم ٤م) و(اٟمل٘م ٤مم سم ٠مصمر
رضمٕمل)-
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بعيىن الكامريا

مع التنووه -مقدمًا -أن كادراتنا املصورة
درتكز للى املقابر اليت حتولت إىل
مزارات دواحوة ،مع ادتثناء (الفرلوني/
الووناني /الروماني /املوالد /أضرحة
األولواء /القدوسني) ،فقد خنصص هلم
حلقات أخرى مستقبلًا.
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مقابر العلمني ..مطروح

اظمل٤مر اًم٘مدر (ُمٍم) أن شمٙمقن ؾم٤مطم٦م أطم د اعمٕم ٤مرك
اًمٗم٤م ٚم٦م ذم ايرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اٟملّم رت ومٞمٝم ٤م
ىمقات (ايٚمٗم٤مء) قمغم اًم٘م٤معد إعم٤مين اعمٚم٘م ٥م سمثٕمٚم ٥م
اًمّمحراء (روُمٞمؾ) ،مم٤م ٟمل ٩م قمٜم ف دق أول ُمًامر ذم
ٟمٕمش شمقاضمد ضمٌٝم٦م (اعمحقر) سم٢مومري٘مٞم٤م-
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ِل يٙمـ (روُمٞمؾ) هق اخل ٤مه اًمقطمٞم د ،إذ شم ؿ زرع
ٟمح ق ؾمٌٕم٦م قمِم ر ُمٚمٞم قن ًمٖم ؿ أر ي ،شمً ٌ٥م ذم
إقم٤مىم٦م اًملٕمٛمػم وآؾم لٗم٤مدة ُم ـ ُمٜمٓم٘م ٦م (ُمٓم روح)
اإلؾم ؽماشمٞمدٞم٦م ،سم٤مإلو ٤موم٦م إمم ُمك ٤مت اًمقومٞم ٤مت ُم ـ
اعمٍميلم-
ً
ُمٝمقٓ ُمـ اًم٘ملغم ،أىمٞمٛم ٧م ؿ
ىمدرا
ظمٚمٗم٧م اعمٕمريم٦م ً
ُم٘م٤مسمر ُمٜمٗمّمٚم٦م (ضمٜمقد يمؾ دوًم٦م قمغم طمدة) ،يزورهؿ
أهٚمٝمؿ وذوهيؿ -يمام يِمٝمد ؿمٝمر أيملقسمر ً
طمٗمك ؾم ٜمق ًي٤م
إلطمٞم٤مء ذيمرى اعمٕمريم٦م سم٤مًملٜم٤موب سملم اًمٓمروملم:
ضمٌٝم٦م اعمحقر قم٤م ًُم٤م (أعم٤مٟمٞم٤م ،إيٓم٤مًمٞم ٤م) ،سمٞم ٜمام خيّم ص
اًمل٤مزم ًم دول اًمٙمقُمٜمقًم ٨م اًمؼميٓم ٤مين وُمً لٕمٛمراشمف
اًمً٤مسم٘م ٦مُ ،مث ؾ (أؾم ؽماًمٞم٤م ،ا ٜم دٟ ،مٞم قزًمٜم دا،
ُم٤مًمٞم زي٤م ،ضمٜمقب إومري٘مٞم٤م ،إًمخ)-
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شم٘مع اعم٘مؼمة إعم٤مٟمٞم٦م قمغم سمٕمد صمكصم ٦م يمٞمٚم قُمؽمات ُم ـ
(اًمٕمٚمٛملم) ،أىمٞمٛم٧م ومقق رسمقة قم٤مًمٞم٦م قمغم ـمراز ىمكع
اًم٘مرون اًمقؾمٓمك ،قمٚمٞمٝم٤م ًمقطم٦م شمِم ػم إمم أن إرض
ُمٝمداة ُمـ اًمِمٕم٥م اعمّم ريٟ -مٔم ًرا ٕن (روُمٞم ؾ)
أسمدى اطمؽما ًُم٤م ًمٕم٤مدات وشم٘م٤مًمٞمد سمدو ُمٓم روح ،ي٘م ٤مل
اىمؽماطم٤م سمحرُم٤من ىمقات ايٚمٗم٤مء ُمـ اعمٞم ٤مه،
أٟمف رومض
ً
قمـ ـمريؼ شمًٛمٞمؿ آسم٤مر اعمٜمٓم٘م٦م-
إذا اٟمل٘مٚمٜم٤م مخً٦م يمٞمٚمقُمؽمات ُمـ (اًمٕمٚمٛملم) ،ؾم ٜمدد
أن اًمٓمٚمٞم٤من ِل يلخٚمقا قمـ إٟم٤مىم٦م واًمٗمخ٤مُم٦م طمل ك ذم
ُم٘م٤مسمرهؿ ،يمام أي٘م قا إمم ضمقاره ٤م يمٜمٞمً ٦م وُملح ًٗم ٤م
وىم٤مقم٦م ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُمًدد وُم٘مؼمة ظم٤م ٦م سم٤مًمٚمٞمٌٞملم
اًمذيـ طم٤مرسمقا إمم ضمقار ٗمقف (اعمحقر)-
شمْمؿ ُم٘مؼمة دول اًمٙمقُمٜمقًم٨م روم٤مت أيمثر ُمـ ؾمٌٕم٦م
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آٓف ضمٜمدي وو٤مسمط ،سم٤مإلو٤موم٦م ٕوٕم٤مف أوٕم٤مف
ه ذا اًمٕم دد ُم ـ اجل ٤مٟمٌلم ،دومٜم قا سم٤مقملٌ ٤مرهؿ
(جمٝمقًملم)-
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املقابر الفاطمية ..أسوان

ُمـ (اًمٕمٚمٛملم) ذم أىمّم ك اًمِم امل ،إمم (أؾم قان) ذم
أىمّم ك اجلٜم قب ،ؾم لدد قم غم ظم٤مرـم ٦م إُم ٤ميمـ
اًمًٞم٤مطمٞم٦م هٜم٤مكُ --م٤م ُيدقمك سم (اعم٘م ٤مسمر اًمٗم٤مـمٛمٞم ٦م)-
ُمرارا ،ذم اًمٓمريؼ اعم ١مدي إمم
اقمل دت رؤي٦م اًمكومل ٦م ً
اعمٕمٝمد اًمذي يمٜم٧م أدرس ومٞمف ،يمام أهن٤م شم٘مع ذم ُمٜمٓم٘م٦م
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ممٞمزة –يمٙمؾ ,إذ يًٌ٘مٝم٤م ىمؼم (اًمٕم٘م٤مد) وُم٘مر (اًم٘مٜم ٤مة
اًمث٤مُمٜم٦م) ،سمٞمٜمام أُم٤مُمٝم٤م (ُملحػ اًمٜمقسم٦م)-
اقمذروا ضمٝمكم وقمدم ختّمّم لِ ،ل أومٝمؿ ه اقملٌ ٤مر
ُمزارا ؾمٞم٤مطم ًٞم٤م؛ إذ قمدزت ,ذم يمؾ يٛمر
شمٚمؽ اعمداومـ ً
ومٞمٝم٤م سم٤معمقا كت قمغم اعمٙم ٤من ,قم ـ رؤي ٦م أي رء
ممٞمز ،سمخكف أسمٜمٞم٦م حمدودة ُمـ اًمٓملم-
قمٜمدُم٤م سمحث٧م ً
ىمٚمٞمك ،وضمدت أهنؿ يٕملؼمون (ىمٌ٤مهب ٤م)
ّ,ديدً ا ,سمٛمث٤مسم ٦م ُمرطمٚم ٦م شمٓم قر ُمٝمٛم ٦م ذم اًمٕم امرة
اإلؾمكُمٞم٦م ،يٕمقد شم٤مرخيٝم٤م إمم اًم٘مرن اًمراسمع ا دري-
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مقربة أغا خان ..أسوان

ٓ زًمٜم٤م ذم (أؾم قان) ،وإن يمٜم ٤م ؾم ٜمٜمل٘مؾ إمم اًمْم ٗم٦م
اًمٖمرسمٞم٦م ُم ـ اًمٜمٞم ؾ ،طمٞم ٨م ي٘م ع ىم ؼم اإلُم ٤مم اًمث ٤مين
وإرسمٕملم ًمإلؾم امقمٞمٚمٞم٦م (أطم د ـمقاع ػ اًمِم ٞمٕم٦م)،
سم٤مًملحديد أُم ٤مم ومٜم دق (يمؽمايم ٧م) –اًم ذي اؿم لٝمر
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سمٙمقٟمف ُمقىمع شمّمقير ُمًٚمًؾ (ضمراٟمد أوشمٞمؾ) ,يٕملؼم
اعمٙم٤من ؿم٤مهدً ا قمغم ىمّم٦م طم٥م ختٓم٧م هقة يمٌػمة ُم ـ
اًمٗم قارق اًمٕمٛمري ٦م وايْم ٤مري٦م واًمٓمٌ٘مٞم ٦م ،ـمرومٝم ٤م
إول --زقمٞمؿ ؿمٞمٕمل قمدقز دم ٤موز اًمً للم قم٤م ًُم ٤م،
وىمع ذم هم رام سم٤معٕم ٦م ورد ومرٟمً ٞم٦م شمّم ٖمره سمثكصم لم
قم٤م ًُم٤م ،رآه٤م ذم طمٗمؾ ُمٚمٙمل-
قم٤مٟمك إُمػم (حمٛمد أهم٤م ظم٤من) ذم ؾمٌٞمؾ يمً ر طم٤مضمز
اًمل٘م٤مًمٞم د اًمل ل شمٗمرو ٝم٤م ُمٙم٤مٟمل ف وُمريم زه ،ىمٌ ؾ أن
أظمػما قمغم ًم٘م ٥م
ّّمؾ اجلٛمٞمٚم٦م (إيٗمٞم٧م ٓسمدوس) ً
(اًمٌٞمد قم) ،اًم ذي يٓمٚم ؼ قم غم زوضم ٦م إُم ٤مم
(اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م)-
ٟمٔمرا عمرض اًمروُم٤مشمٞمزم اًمذي قم٤مين ُمٜم ف (أهم٤مظم ٤من)،
ً
اؾمل٘مرا ُم ًٕم٤م ذم ومٞمك سم (أؾمقان) ،وقم٤مؿم٤م طمٞم٤مة ه٤مدع ٦م
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طملك ووم٤مشمف ،ومٚمؿ شمؼمح اًمزوضم٦م اًمٌٚمد ،وأست قم غم
وو ع وردة مح راء داظم ؾ يم ٠مس ُم ـ ومْم ٦م ،ي لؿ
إيداقمٝم٤م ومقق ىم ؼم إُم ػم ،وشمٖمٞمػمه ٤م يقُم ًٞم ٤م -طمل ك
واوملٝم٤م اعمٜمٞم٦م قم٤مم 2111م ،ودومٜم٧م إمم ضمقاره-
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السبع بنات ..أسوان

٤مر اعمٙم ٤من –دون ؾم ٌ٥م ُمٕم روفُ ,م٘مّم دً ا عم ـ
يرهمٌقن ذم اإلٟمد٤مب أو اًمزواج --إًمخ -يمام يِم٤مع أن
إقمامل اًمًٗمٚمٞم٦م –قمٛمق ًُم٤م ,شمّمػم أيمثر ومٕم٤مًمٞم٦م سمؼميم ٦م
(اًمًٌع سمٜم٤مت) -يقضمد اعمقىم ع أقم غم اعم٘مٓم ؿ ،ىم رب
ُمٜمٓم٘م٦م ؿم ٕمٌٞم٦م شم دقمك قمزسم ٦م (ظم ػم اأ)ً ،م ذًمؽ ٓ
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شمٜمدهش إذا ذهٌ٧م إمم هٜم٤مك ،ومرأي٧م اًم٘مٌ٤مب حم٤مـم ٦م
سم٤مًم٘مامُم٦م ،ومتلٚم سم٤مينمات وايٞمقاٟم٤مت إًمٞمٗم٦م-
ؾمٌع ُم٘م٤مسمر ُمدرضم٦م (هتدم ُم ٜمٝمؿ صم كث) ،شمٕم قد إمم
اًمٕمٍم اإلؾمكُمل ،يٜمً٥م سمٜم٤مؤه٤م إمم (اي ٤ميمؿ سم ٠مُمر
اأ) ،ي٘م٤مل أٟمف شمنع وطمٙمؿ سم٤مإلقمدام قمغم سمٕمْمٝمؿ،
صمؿ ؿمٕمر سمل٠مٟمٞم٥م اًمْمٛمػم ،ومِمٞمد اًمًٌع ىمٌ ٤مب يمٜم قع
ُمـ اًملٙمريؿ واًملٙمٗمػم قمـ اًمذٟم٥م-
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فضاء التدويىات املصىرة
 ,ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م (سمِم ّ٘مر) قمغم روطمل ،سمٓمٛمـ إهن٤م
ُمقضمقدة-
اجلٛمٚم٦م ُمـ ُم٘م٤مل ـمقيؾ ًمإلقمكُمل (حمٛم د وملح ل)،
قم غم ظمٚمٗمٞم ٦م ُمِم ٤مريملف ذم ُمٜمل دى اإلؾم ٙمٜمدري٦م
ًمإلقمكم-
سمام أٟمٜمل ُمـ قمِم٤مق ذاك اًمٌٚمدِ ،ل يٙمـ همري ًٌ٤م أن شمٔم ؾ
اجلٛمٚم٦م قم٤مًم٘م٦م ذم ذهٜمل عمدة قم٤مم يم٤مُم ؾ ،طمل ك ؿم ٤مء
اًم٘مدر أن أطمي اًمدورة اًمل٤مًمٞم٦م ًمٜمٗمس اعمٜملدى-
وم ل اًمقاىم ع ؿم ٤مريم ٧م ُم رشم لم (قم ٤مُم ل 2105م
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و2107م) ،ذم إومم --رضمٕم٧م سم٘مدر ُمـ اًمذيمري٤مت
اًمٓمٞمٌ٦م اعمرطم٦م ،اًملل دومٕملٜمل –ٓطم ً٘م٤م ,إمم شمً دٞمٚمٝم٤م
ذم ؿمٙمؾ ؾمٚمًٚم٦م شم دويٜم٤مت ،أُم ٤م 2107م --ىم ررت
اًملٝمقر أيمثر ،واؾم لٕمامل ه ٤مشمٗمل اجل قال اًمٕم٘م ٞمؿ ذم
شمقصمٞمؼ اًمرطمٚم٦م قمـ ـمريؼ (ومٚمقج) ُم٘مًؿ قم غم صمكصم ٦م
أضم زاء (مج ٞمٕمٝمؿ ُمل ٤مطملم ًمٚمٛمِم ٤مهدة قم غم ىمٜم ٤مة
اًمٞمقشمٞمقب اخل٤م ٦م سم٤معمٌ٤مدرة)-

ؾمٌؼ أن ضمرسم٧م اؾملخدام ومٙمرة (اًمٗمٚمقج) ذم شمٖمٓمٞم ٦م
ُمٕمرض (اًم٘م٤مهرة) اًمدوزم ًمٚمٙمل٤مب ,يٜم ٤مير اعم ٤م ي،
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وقمغم ىمدر إره ٤مق اًملّم قير +اعمقٟمل ٤مج  +حمدودي ٦م
اخلؼمة ،اؾملٛملٕم٧م هبذا اًملقصمٞمؼ اًمٌّم ري ،همٜمٛم ٧م
يم٤مرا طم ًٞم٤م اؾملحؼ اًمٕمٜم٤مء-
شمذ ً
ه٤م ٟمحـ ذا ٟمٙمرر اًملدرسم٦مُ ،مـ ظمكل يمؿ همزي ر ُم ـ
اًمل٘م ٤مرير اعمّم قرة اجل٤مٟمٌٞم ٦م ،سم٤مإلو ٤موم٦م إمم صم كث
طمٚم٘م ٤مت رعٞمً ٞم٦م ،شمٕم د شمٖمٓمٞم ٦م ًمٚمثكصم ٦م أي ٤مم (ُم دة
ُمٜملدى اإلؾمٙمٜمدري٦م) ،واًملل أقم ؽمف أهن ٤م اطمل قت
قمغم ًم٘مٓم٤مت أؿمٕمرشمٜمل سم ٌٕمض اخلد ؾ ،ومٙم رت ذم
طمذومٝم٤م ظمكل ُمرطمٚم٦م اعمقٟمل٤مجً ،مٙمـ --سمٕمد ىمٚمٞمؾ ُمـ
ُمراضمٕم٦م اًمذات ومْمٚم٧م شمريمٝم٤م يمام ه ل ،وم ك يقضم د
أيمثر ُمـ شمٚمؽ اًمدىم٤معؼ اًمٕمٗمقي ٦م اعمّم قرة يم ل شمٕم ؼم
قمٜمل ذم يمؾ طم٤مٓي ،ومٗم ل اعمً ٤مء أُمً ٙم٧م يم ٤مُمػما
اعمقسم٤ميؾ ،أًمل٘مط يم٤مدرات ُمٌٝمد٦م ُمـ ,وٓ ُم١ماظمذة,
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قمرض رىمص ؿمٕمٌل سم٘مٚمٕم٦م ( كح اًمديـ) -أُم ٤م ذم
اًمٔمٝمػمة ،وىمٗم٧م ,سمروم٘م ٦م ٟمٗم س اعمقسم٤مي ؾ ,سمد دي٦م
شم٤مُم٦م ويم٠مٟمام ِل أقمش ذم طمٞم٤مي ئم٦م ُم زاح واطم دة،
قارا ُمع رعٞمس اًملحرير اًملٜمٗمٞمذي جلريدة
أؾمد ؾ طم ً

الصورة ألاله تنتمي إىل افتتاحوة اجلزء الثالث ،اليت
تضمت جلسة نقاذوة لربوة لن (فوائد التدخني) ،ضمت
ذباب من إلالموي األردن ،العراق ،دوروا ،الومن،
وغريها.
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(اعمّم ري اًمٞمقم).
ذم ُمً ٤مء  24أسمري ؾ --شمقاضم دت ,سم ٤مًمؽميٜم٩م
واًمِمٌِم٥م ,داظمؾ ويم٤مًم ٦م (هبٜم ٤م) اًمل٤مسمٕم ٦م عم١مؾمً ٦م
ضمدران اًمث٘م٤مومٞم٦م (ظمّمّم ٧م ٤م ومٞم ديق ُمٜمٗمّم ًك)-
سمٞم ٜمام ذم اًمّم ٌ٤مح اًمل ٤مزم --طمْم رت اوملل ٤مح اعمٜمل دى
ً
طم٤مُمك طم٘مٞمٌ٦م يملػ ؾمٛمراءُ ،مرشمد ًي٤م زيل اًمرؾمٛمل اعمٕمل ٤مد
اًمذي يلٚمخص ذم (ضمٚمٌ٤مب أسمٞمض)-
ذم اًمٞمقم إولً ،مٕمٌ٧م ,سمٛمٜملٝمك اخلِم قٟم٦مُ ,مكيمٛم ٦م
داظمؾ طمٚمٌ٦م ( ،)VRومزت ذم اجلقٓت اًمثكث ،سمٕمٙمس
يم٤مُمؾ سم٘مٞم٦م ومؽمة اعمٜملدى ،قمٜمدُم٤م هزُمٜمل ,وٓ يزال,
ؿم٤مـم اإلؾمٙمٜم دري٦م سم٤مًميسم٦م ىم٤موٞم٦م ذم يمؾ ُمرة وىمٗم٧م
أُم٤مُمف ،واًمٖمري٥م أهن٤م هزيٛم٦م ًمٓم٤معم٤م أؾمٕمدين-
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 10لقطات مل يعرضها الفلىج السابق

1
سمدأت ومٕم٤مًمٞم٤مت اعمٜملدى سمٛمح٤مرضة (سمٞمؽم ووشمرود)ُ ،مدير
اعمٕمٝمد اًمث٘م٤مذم اًمًقيدي.

أًم٘م٤مه٤م سم٤مإلٟمدٚمٞمزي٦م ـمٌ ًٕم٤م ،ويمام هق ُملقىمع ِل أطملٛمؾ أيمث ر
ُمـ قمِم ر دىم٤معؼ ىمٌ ؾ أن أ ٤مب سم٤مًمّم داع ،وملً ٚمٚم٧م
ظم٤مرضم٤م.
ً
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ًمألؾمػ ،قمدزت قم ـ آسملٝم ٤مج ـم ً
قيك ،إذ قمث ر قم ّكم
ُمدير اعمٜملدى ،وؾم٠مل سمٓمٌٞمٕم٦م اي٤مل قمـ ؾمٌ٥م هت ري ُم ـ
آؾملامع ًمٚمٙمٚمٛم٦م آوملل٤مطمٞم٦م-
ومٙمررت سم٤مسملٙم٤مر أقمذار ٟمٛمٓمٞم٦م قم غم هم رار (اًم ذه٤مب إمم
دورة اعمٞم٤مه) ،أو (ؾم٠مؿم ٕمؾ ؾم ٞمد٤مرة ،وأقم قد) -هم ػم أن
ايد ٦م إومم وم٘م دت ومٕم٤مًمٞملٝم ٤م ُمٜم ذ أي ٤مم اعمدرؾم ٦م
اإلقمدادي٦م ،أُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ومٞمحقل دوهن٤م قم٤معؼ سمًٞمط:
 أٟم٤م واعمدير ٟمٕمرف سمٕمْمٜم٤م اًمٌٕمض ُمٜمذ ُمدة ،ومٞمٕمٚمؿ أٟمٜملأؾم٤مؾم٤م.
ٓ أدظمـ ً
ِل يلٌؼ أُم٤مُمل ؾمقى اًمٚمقذ سمام أضمٞمده ،ومنطم٧م سمٕمٞمٜم ّل ذم
ً
حم٤موٓ اؾملدقم٤مء أطمد اىملٌ٤مؾم٤مي اًمٗمٚمًٗمٞم٦م:
اًمكُمٙم٤من،

 اًمٚمٖم٦م اإلٟمدٚمٞمزي٦م يم " --ايقاور" ،أطمٌف ضمدً ا إٓ أناًملٕمرض ًمف سمٙمثرة ،يّمٞم٥م اعمرء سم٤مًم ..
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سمٜمٔمرة واطمدة ،أدريم٧م أٟمف ِل يل٠مصمر ،ومٚمؿ أضمد داقم ًٞم٤م ًملٌديد
وطمل اىملٌ٤مؾم٤مي اعمٚمٝمٛم٦م ُمـ أضمؾ ـمريؼ ُمًدود.
 طمً ٌـ ،ؾم٠مقمقد إمم اًمداظمؾ.

2
صمٛم٦م ًمٗمل٤مت سمًٞمٓم٦مً ،مٙمٜمٝم٤م ضمديرة سم٤مًملذيمر-
قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملُ :مٜملدى يلقاضم د ومٞمٝم ٤م رع ٞمس اًملحري ر
اًملٜمٗمٞمذي ًم (اعمٍمي اًمٞم قم) ،ومٞملد ف إًمٞم ف ,أصمٜم ٤مء وم ؽمة
آؾمؽماطم٦م ,ؿم٤مب يرشمدي ضمٚمٌ٤م ًسم٤م ،وحيٛمؾ ُم٤ميؽ (ه٤مٟم د
ومرى) ،خيرج ُمٜمٝم٤م ؾمٚمؽ ُملّمؾ هب٤مشمػ ضمقالُ ،مً ل٠مذٟمً٤م
إي٤مه سمددي٦م ذم شمّمقير ًم٘م٤مء ومٞمديق.
اعمقىمػ ٟمٗمًف يٌدو يم٤مريٙم٤مشمقر ًي٤م ًمٚمٖم٤مي ٦م! إٓ أن إؾم ل٤مذ
وؾمدؾ ُمع اًمِم٤مب سم٤مًمٗمٕمؾ،
شمٚم٘مك اًمدقمقة سمرطم٤مسم٦م در،
ّ
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يمام ِل يٜمس أن يٕم ّٚمؼ ً
أوٓ سمددي٦م:
 ,سم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م ،رأي٧م رسمع اجلريدة اخل٤م ٦م سمؽ ،أقمدٌلٜمل-

للى الوسار (إوهاب الزالقي) ،الومني (وادني أمحد).



3
ًمٗمل٦م أظمرى سمًٞمٓم٦مُ ،مـ اًمٜمقع اجلدير سم٤مًملذيمر-
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أطمد اًم٘م٤مُم٤مت اًمٙمٌػمة ذم ٜم ٤مقم٦م اًم٘مٜم قات اًمٗمْم ٤معٞم٦م،
أصمٜم ٤مء ضمٚمقؾمف قمغم ُمٜمّم٦م اعمٜملدى أُم٤مم ٟمحق  61ؿم٤م ًسم٤م.
رومع أطمدهؿ يده ذم أىمَم اًم٘م٤مقم٦م ـم٤مًم ًٌ٤م ًمٚمٙمٚمٛم٦م ،وم ٜمٝمض
ُمٌ٤مدرا سمٛمٜم٤موًملف اعمٞمٙمرومقن.
اعمًكقل سمٜمٗمًف،
ً
ه٥م أومراد ُمـ اًمٚمدٜم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ،يمل ي٘مقُم قا هب ذا اًم دور
قمٜمف ،قمغم إىم ؾ سم٤مقملٌ ٤مره رضم ؾ يمٌ ػم ذم اًمً ـً ،مٙم ـ
اًمرضمؾ أس وأيمٛم ؾ ـمري٘م فُ ،م ٤م ًدا اعمٞمٙمروم قن ًمٚمِم ٤مب
سمٙمؾ سمً٤مـم٦م.


4
 ٟمٕمؿ ،اعمٜم٤مفمر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م مجٞمٚم٦م ضم دً ا .ذم اعم٘م٤مسم ؾ ،شمقضم دؿمقاع٥م ُمـ ٟمققمٞم٦م (إؾمٕم٤مر سم٤مهٔم ٦م/اٟم٘مٓم ٤مع اًمٙمٝمرسم ٤مء
اعملٙمرر/سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمِم٤ميمؾ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٓم٤معٗمٞم٦م)-
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يم٤من هذا رد زُمٞمٚملل اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م ،قمٜمدُم٤م ؾم٠مًملٝم٤م:
 هؾ سمكدك ،هم٤مي٦م ذم اجلامل يمام أؾمٛمع وأختٞمؾ؟

5
ُم ـ اًمٕمً ػم أن أشمقاضم د سم٤مإلؾم ٙمٜمدري٦م ،دون أن شم ٠مذين
ىمدُم٤مي إمم ومٜمدق (ُمؽموسمقل) ،ظمّم ق ً ٤م أٟمف قمغم ُمً٤موم٦م
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مخس دىم٤معؼ ُمِم ًٞم٤م ُمـ ُم٘مر ُمٌٞم٧م اعمٜملدى.
يٛمٙمٜمٜمل اًمٌقح سم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمذيمري٤مت قم ـ (ُمؽموسم قل)،
ًمٙمـً --مٞمس أن.


6
أقملؼمه٤م أـمقل ُم دة همٌ ٧م ومٞمٝم ٤م قم ـ سمٞملٜم ٤مُ ،مٜم ذ رطمٚم ٦م
(ؿمامل وضمٜمقب)2105 -م ،اًملل داُم٧م ًمثكصم٦م أؾم٤مسمٞمع.
ً
ُمرّك ذم اًم٘مٓم٤مر ُ +مثٚمٝمؿ
ومٗمل هذه اعمرة :ىمْمٞم٧م ًمٞمٚمللم
ذم اًم٘م٤مهرة  +صمكث أي٤مم ذم ُمٜملدى اإلؾم ٙمٜمدري٦م ،طمل ك
أظمػما ًمٚملق --إمم ُمٜمزًمٜم٤م اًمٕم٤مُمر سم٠مؾمقان .
رضمٕم٧م ً
ظمكل يمؾ شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،ضمرسم٧م اؾملٕمامل ضمٝم٤مز ذم ُم٘مٝم ك
اٟمؽمٟم٧م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ،صمؿ طم٤مؾم٥م ٟم٘م٤مل خي ص

دي٘مل

اًمذي يمٜم٧م أسمٞم٧م قمٜمده سم٤مًم٘م ٤مهرةً ،مٙم ـ –ذم اي ٤مًمللم,
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أؿمٕمر سمٌمء ُمـ قمدم اًمل٠مىمٚمؿِ -ل أذق ـمٕمؿ آؾمل٘مرار إٓ
سمٕم د قم قدة آسم ـ اًمْم ٤مل ،وأٟم ٤م هم ٤معص ذم اًمٙم رد
اًمٌكؾملٞمٙمل سمٖمروملل --ومقىمل اعمروطم٦م ؿمٖم٤مًم٦م قم غم (--)5
وقمٞمٜمل ذم قملم ًمٓمٗمل (اؾمؿ اًمٙمٛمٌٞمقشمر اخل٤مص ي)-


7
ذم اعمٕمل٤مد ىمٌؾ أي ؾم ٗمر زم ،أطم ٤مول إٟمد ٤مز اعم٘م ٤مٓت أو
اًمل دويٜم٤مت اًمدوري ٦م ،سم ً
دٓ ُم ـ شمرايمٛمٝم ٤م قم ّكم سمٕم د
اًمرضمقع.
أقملؼم قمٛمٚمٞم ٦م "ّري ر اًمٙمل٤مسم ٦م" ٟمٗمً ٝم٤م؛ أًم ذ .أ

ٕم٥م

ُمٝمٛم٦م ذم اًمٕم٤مِل.
هذه اعمرة --قمدت ُمـ إؾمٙمٜمدري٦م سمٙمؿ يمٌػم ُم ـ اًمّم قر
واًمٗمٞمديقه ٤متّ ،ل ٤مج إمم ُمٕم٤مجل ٦م يمذًمؽُ ،مٕمل٘م دً ا إن
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يمثػما.
ّرير اعمقاد اًمٌٍمي٦م أين ً
ًمٙمـ ُ --دُم٧م قمٜم دُم٤م اُمل د اًمقىم ٧م إمم --ي قم --صم ؿ
اصمٜم٤من --صمكصم٦م ..ذم حم٤موًم٦م إٟمد٤مز قمٛمٚمٞم٦م اعمقٟمل٤مج.
اشمْمح إن "اًملحرير  Editهق اًملحرير"ٟ --مٗم س إرق
اًمٚمذيذ ،وه٤مضمس اًمٙماملُ ،مٝمام يم٤من ٟمقع اعمحل قى اًم ذي
ٟمِم لٖمؾ قمٚمٞم ف ،ؾم قاء :يمٚم امت --يم ٤مدرات--

قت--

طمريم٦م-.


7
ي٘مقل د -أيٛمـ كح:
 ,شمٜمدح ايٛمٚم٦م اًملًقي٘مٞم٦م ،يمٚمام اؾملحقذت قمغم طمقاس
أيمثر ًمٚمٛمًلٝمٚمؽ.
ُمـ يِم ٤مهد (اًمٗمٚم قج) ؾمٞم درك ضم٤مٟم ًٌ٤م ُمرع ًٞم٤م يً ًػما ُمـ
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ُم٘مدار اإلوم٤مدة وظمٗم٦م اًمٔمؾ ،اًملل يٛمٚمٙمٝمام ه ذا اًمرضم ؾ-
يٙمٗمل أٟمف جمرد مجٚم٦م واطمدة ُمـ طمديثف أوطم٧م إ ّمم سمٗمٙمرة
ىمّم٦م (ظمٞم٤مل قمٚمٛمل) ،أظم٤م ٤م قمغم ىمدر ُمـ آسملٙم٤مر-


8
ظمكل أول يقُملم ُمـ رطمٚملل إمم اإلؾمٙمٜمدري٦م ،يمٜم ٧م ذم
طم٤مًم٦م ؾماموي٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اعمزاج اًمراعؼ ،فمٚم٧م شم رن ذم أذين
سمِمٙمؾ ُمٚمح أهمٜمٞم٦م:
ٟ( ,محٜم٤م --واًم٘مٛمر ضمػمان)-
سمٞمٜمام أصمٜم ٤مء اًمرضم قع ،ىم٤مسمٚم ٧م سمْم ٕم٦م ؿم قاع٥م ،ضمٕمٚم ٧م
اًمٚمً٤من اعمٕمؼم قمـ طم٤مزم:
ُ) ,م٤م ُمـ وؾمٞمٚم٦م)-
ايملِمٗم٧م أن اعم رء ُمٜم٤م سم٢مُمٙم٤مٟم ف يمل ٤مسم٦م ُمذيم رات يقُمٞم ٦م
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يٞم٤مشمف ,سم٤مًمٙم٤مُمؾ ,ي٘مقل ظمك ٤م يمؾ رء قم ـ ـمري ؼ –
وم٘مط ,ذيمر أؾمامء "أهم٤مين" ُمٕمٞمٜم٦م سم٤مًمؽمشمٞم٥م.


9
قمٜمد قمقدي ُمـ اإلؾمٙمٜمدري٦م ،وٟمِم ري قمد ًدا ُمـ اًمّمقر
واًمٗمٚمقضم ٤مت ،وضم دت سم٤مٟملٔم ٤مري شمٕمٚمٞم٘م ٤مت ٕ

دىم٤مء

شمؽماوح ُم٤م سملمٟ" :محًدك"" ،أٟم٧م حمٔمقظ" ،إًمخ-
وضمٝم٤م آظمر ًمٚمرطمٚم٦م وراء اًمّمقر ِل أطمٌذ ايدي٨م
همػم أن ً
قمٜمفً ،مٙمـ --يٌدو أٟمف رضوري إليمامل اًمّمقرة.
ٕرضب ً
ُمث٤مٓ سم٤مًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ اعمٜملدى ّديدً ا ،سم٤مقملٌ ٤مره
أيمثر ُم٤م شمْمٛمـ شمٗم٤م ٞمؾ همػم ًمٓمٞمٗم٦م ،طمذوملٝم٤م ذم اعمقٟمل٤مج:
 اؾملٞم٘مٔم٧م ذم ٌ٤مطمف قمغم يم٤مسمقس. ٟمزًم٧م إمم ُمٓمٕم ؿ اًمٗمٜم دق سمِمٝمٞم٦م هم٤معٌ ٦م-- 67 -

ذم ُمثؾ هذه اي٤مٓت ،أؾمٕمك إمم شمٜم ٤مول أي ؾم ٙمري٤مت،
ومقوٕم٧م ذم ـمٌ٘مل شمٗم٤مطمللم ،صمؿ ُمألت يمق ًسم٤م ُمـ قمّم ػم
اًمؼمشم٘م ٤مل ،إٓ أن اًمٕمٌ د أ ُ ٓ,م١ماظم ذة ,شم٘مٞم ٠مهؿ ذم
اعمّمٕمد-
ختٞمٚمقا يمؿ ايرج وأٟم٤م أسمٚمغ قم امل اًمٜمٔم٤موم ٦م ذم اًمٓم ٤مسمؼ سم ام
طمدث ،يمل يزيٚمقا اًمٗمقى اًملل شمًٌٌ٧م ومٞمٝم٤م!
 قمٜمدُم٤م ضم٤مء دوري ذم اًم دظمقل قم غم جلٜم ٦م اًملحٙم ٞمؿ،ومقضمك٧م سمٛمِمٙمٚم٦م ,اؾملٖمرىم٧م قمدة دىم٤معؼ ,ذم اي٤مؾم ٥م
اًمٜم٘م٤مل ،وقمٜمدُم٤م شمؿ دم٤موزه ٤م ايملِم ٗم٧م ُمِم ٙمٚم٦م شم٤مًمٞم ٦م ذم
قت اجلٝم ٤مز ،مم ٤م او ٓمررين إمم اؾم لٌٕم٤مد ٟمّم ػ
اعمحلقى اًمذي أقمددشمف ،اعملٛمث ؾ ذم ومٞم ديق وصم ٤مع٘مل قم ـ
اعمٌ٤مدرة ،وآيملٗم٤مء سم٤مًمٜمص أظمر (قمرض سم٤مور سمقيٜم ٧م،
يٛمٙمٜمٜمل اًمِم رح ومٞم ف سمٜمٗمً ل ،سم٤مًمل ٤مزم أختٓم ك ُمِم ٙمٚم٦م
وٕمػ اًمّمقت(-
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أس قمْم ق جلٜم ٦م اًملحٙم ٞمؿ أن أظم ؼمه سمٛم قضمز حمل قى
اًمٗمٞمديق ،وم٘مٚم٧م سمٓمري٘ملل اًمٍمحي٦م اعمٕمل٤مدة:
 أسمدً اً ،مٞمس سم٤مُٕمر وم٤معؼ إمهٞم ٦م ،يم ؾ ُم ٤م هٜم٤مًم ؽ أٟم فشملْمٛمـ ًم٘م٤مءات شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م قمـ اعمٌ٤مدرة ،أىمحٛملٝم٤م سمٖمرض
اًمل٠مصمػم اًمٜمٗمً ل قمغم جلٜم٦م اًملحٙم ٞمؿ ,أي طمْم راشمٙمؿ,
واإلحي٤مء سم٠مٟمٜم٤م ُمٝمٛملم.
شمٌ٤مدًم٧م اًمٚمدٜم٦م –ُم٤م سمدا زمٟ ,مٔمرات ُملٕمدٌ ٦م ُمث ؾ ه ذه
اًمٍماطم٦م ،ىمٌؾ أن ي٘مقل زم أطمدهؿ سمددي٦م:
 قمـ ٟمٗمز ،أىمًؿ أٟمٜمل شم٠مصمرت.دقم قين أذح ؿم ٙمؾ اًمٖمروم ٦م ،يمٜم ٤م ٟمٚمل ػ مجٞم ًٕم ٤م طم قل
ـم٤موًم٦م وخٛم٦م ،مه٤م ومقق ُم٘م٤مقمد ضمٝم٦م اًمٞمٛملم ،سمٞمٜمام أٟم ٤م ,
وطمدي وم قق أريٙم ٦م ,ضمٝم ٦م اًمٞمً ٤مر ،أُم ٤مُمل طم٤مؾم ٥م
اًمٜم٘م٤مل ُملّمؾ سمدٝم٤مز قمرض اًمّمقر.
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دمٚم٧م اعمِمٙمٚم٦م إسمرز –سم٤مًمٜمًٌ٦م إ ّزم ,ذم اعمً ٤موم٦م اعملً ٕم٦م
سمٕمض اًمِم لء سملم إريٙم٦م واًمٓم٤موًم ٦م ،مم ٤م جي ؼمين قم غم
اعمٞمؾ سمدذقمل ًمألُم ٤مم قمٜم د يم ؾ ٟم٘م رة ٕزرار اي٤مؾم ٥م
اًمٜم٘م٤مل ،ومٔمؾ ووع همػم ُمريح سم٤معمرة!
أوػ إمم ذًمؽ ،اقملٞم٤مدي اًمداعؿ قمغم اؾم لخدام اًمٗم ٤مرة،
مم٤م و٤مقمػ (قمدم آرشمٞم٤مح) سمًٌ٥م آوٓمرار ًمٚملٕم٤مُم ؾ
ُمع ؿم٤مؿم٦م اًمٚمٛمس اخل٤م ٦م سم٤مًمكب.
ٕؾمٌ٤مب ُمثؾ شمٚمؽُ ،يٕمد زُمٞمكم (ُمّمٓمٗمك مجٞم ؾ) أومْمؾ
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ُمٜمل سمٛمراطمؾ ذم متثٞمؾ اعمٌ٤مدرة ظم٤مرضم ًٞم٤مٟ ،مٔم ًرا عمروٟمل ف ذم
دم ٤موز اًملٗم٤م ٞمؾ اًمّم ٖمػمة ،أُم ٤م ,سم٤مًمٜمً ٌ٦م إ ّزم ,ومٛم ـ
اعمٛمٙمـ ىم د شملًٌ٥م ًمٗمل ٦م سمًٞمٓم ٦م ذم رومع ًمٞم٤مىملل اعمزاضمٞم٦م
إمم قمٜم ٤من اًمًامء ،وأظمرى ختًػ أظمرى هب ٤م إمم أؾم ٗمؾ
ؾم٤مومٚملم.
قمغم اًمٜم٤مطمٞم٦م إظمرى ،قمٜمدُم٤م ظمرضم٧م ُم ـ ُمٜم ززم يمٜم ٧م
أقمٚمؿ ضمٞمدً ا أٟمٜمل ٓ أؾم٤مومر إمم قم٤مِل ُمث ٤مزم ،سمٛمٕمٜم ك :أُم ٤مم
يم ؾ شمً ٕم٦م ُمقاىم ػ سم٤مؾم ٛم٦م ,ذم أؾم ٕمد آطم لامٓت,
ؾم٠مىم٤مسمؾ واطمد قمغم إىمؾ --يْم٤مي٘مٜمل ضمدً ا.
إن ِل أىمٌؾ هبذه اًمٜمًٌ٦مُ ،مـ إومْم ؾ زم ,إذن -اًمٕم ٞمش
ذم ذٟم٘م ٦م ،سمٕم ٤مِل ُم قازي.

ذا اًمً ٌ٥م ،أؾم ٕمك إمم

آٟمٗمل٤مح قمغم اًمًٗمر وآٟمدُم٤مج ذم ومٕم٤مًمٞم٤مت مم٤مصمٚم٦م ،قمٚمٜمل
ؿمخّم٤م أيمثر اطمؽماومٞم٦م.
أشمٖمػم سم٤مًملدري٩م ،وأ ػم
ً
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01
ُمـ اإلضمح ٤مف ًمق أٟمٙم رت أٟمٜمل ؾم ررت ٕسمٕم د ُم دى
ظمكل ومؽمة اعمٜملدى جمٛم ًك ،أ ٜمٗمف و ٛمـ أطم د أمج ؾ
رطمكت طمٞم٤مي-


- 72 -

أغىية × رحلة
اًمؽمطم ٤مل ًم ٞمس ُمّم در إ ٤مم ًم ألدب اعمٙمل قب
أيْم ٤م،
ومحً٥م ،سمؾ ىمد يٛملد إمم اعمقؾم ٞم٘مك واًمٖمٜم ٤مء ً
وهق ُم٤م ومرض قمٚمٞمٜم٤م حم٤موًم٦م شمٜم٤موًمف وٛمـ سم٤مب صم٤مسم ٧م
ذم هذه اًمًٚمً ٚم٦م ،اومللحٜم ٤مه ,ذم اًمٕم دد اًمً ٤مسمؼ,
سمرطمٚم٦م (قمٌ د اًمقه ٤مب) إمم (سم ػموت) وؾم ٝمرشمف ذم
ُمٜمزل (آل رطمٌ٤مين) ،اًملل أصمٛمرت –سم٤مًمّم دوم٦م ,قم ـ
إهمٜمٞم٦م اجلٛمٞمٚم٦م (ؾمٝم٤مر سمٕمد ؾمٝم٤مر)-
همػم أهن٤م ِل شمٙمـ اعمرة اًمقطمٞمدة ُم ـ ٟمققمٝم ٤م ،يٌ دو أن
قم٤م ٛم٦م إرز متث ؾ ُم قـمـ إ ٤مم ُملٙم رر ،ومٕم٘م ٥م
رطمٚم٦م (قمٌ د اًمقه ٤مب) قم ٤مم 0960م ،ؾم ٤مرت (أم
يمٚمثقم) ذم ٟمٗمس اًمٓمريؼ إمم اًمٕم٤م ٛم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم ٦م قم ٤مم
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0968م ،زارت أطم د ومٜم ٤مدق ُمديٜم ٦م (و ٝمقر
اًمِمقير) ،اًملل يرشم٤مده٤م اًمٕمديد ُمـ إدسم٤مء واًمٗمٜم٤مٟملم،
قمغم همرار ُم٘مٝمك (ريش) أو (زهرة اًمًٌل٤من) قمٜمدٟم٤م-

اًمل٘م٧م (أم يمٚمثقم) هٜم ٤مك سم٤مًمِم ٤مقمر اًمٚمٌٜم ٤مين اًمكُم ع
(ضمقرج ضمرداق) ،ومٌ٤مدرشمف ىم٤معٚم٦م:
ُ ,ملك ؾم٠مهمٜمل ُمـ يمٚمامشمؽ ي٤م ضمقرج؟
أضم٤مهب٤م سمٚمٌ٤مىم٦م:
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 ,هذه ًمٞمٚملل وطمٚمؿ طمٞم٤مي ي٤م ؾمٞمدي-
أو ٤مءت اًمٕمٌ ٤مرة يمقُمْم ٦م ذم قم٘م ؾ (اًمً ٧م)،
ًمل٘مؽمطمٝم ٤م قم غم (ضم رداق) يم٤موملل٤مطمٞم ٦م ًمٚم٘مّم ٞمدة
اعمزُمٕم٦م ،هذه اًم٘مّمٞمدة اًملل راىم٧م –ومٞمام سمٕمدً ,م (أم
يمٚمثقم) -ىمررت همٜم٤معٝم٤م ،رهمؿ أهن٤م شمْم ٛمٜم٧م ضم٤مٟم ًٌ ٤م ِل
شمقاومؼ قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ ،أٓ وه ق (ؿم ٕمر اخلٛمري ٤مت)-
شمٕملؼم إهمٜمٞم٦م سمٛمث٤مسم٦م ًم٘م٤مء ؾمح٤مب آظمر –سمٕم د أهمٜمٞم ٦م
(إٟم٧م قمٛمري) ,مجع سملم قت (أم يمٚمثقم) وأي٤من
ُملحٛمً ٤م ًمٚم٘مّم ٞمدة
(قمٌ د اًمقه ٤مب) ،اًم ذي يم ٤من
ً
سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ،ومِم٤مرك ذم إىمٜم٤مع يمقيم٥م اًمنمق سمٖمٜم٤معٝم٤م يمام
هل-
ي٘مقل ُمٓمٚمٕمٝم٤م:

ُم٤من و ِ
اًمز ِ
لم َُم ٍ
آت
٤مض ُمـ ّ
هذه ًمٞمٚملل َو ُطم ْٚم ُؿ َطم َٞم ٤مِيَ --سم َ
َ
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َ٧م ُيم ُّٚمف وإُم ِ٤مينَ --وم٤مُمأل اًمٙم٠مس سمِ٤مًم َٖمرا ِم وه ِ
٤مت
ا َ َقى َأٟم َ
َ َ
َ
َ

ِ
َسمٕمدَ ِطم ٍ
َ٤مرا
ي ُّ
٥م َد َاراَ --واًم َٕم َّم٤موم ُػم َهت ُد ُر إويم َ
لم ُيٌدّ ُل ا ُ

ِ
ِ
ِ
ؽماٟمَ٤م يم ََام ٟم ََر َاه٤م ِىم َٗم َ٤مرا
َودي ٌ٤مر يمَ٤مٟمَ٧م َىمدي ًام دي َ٤مراَ --ؾم َ َ
ًَخرَ --وم َل َٕم َ٤مل ُأ ِطم ٌُّ َؽ َ
يٞم٤م ُة وشم َ
أن أيم َثر
َؾم َ
قف شم ُ
َٚمٝمقسمِٜم٤م ا َ
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ترشيحات عرب العصىر
ُمع شمٕم٤مىم٥م اًمٕمّمقر ،اٟمحن اًمِمٙمؾ اًم٘مديؿ ًم ٌٕمض
أًم قان إدب اًمٕم ري ،يم  :اعم٘م٤مُم ٤مت ،اًمق

٤مي٤م،

اًمرؾم٤معؾ ،سمؾ وأضمرؤ أن أو ٞمػ إًم ٞمٝمؿ –يم ذًمؽ,
اًمِمٕمر اًمٕمٛمقدي-
ًمذًمؽ ،أقملؼم (أدب اًمرطمكت) حمٔمق ًفم٤م سمٜمد٤مطمف ذم
اًمّمٛمقد؛ طمٞم٨م ومرض ٟمٗمًف –وًمق قمغم اؾم لحٞم٤مء ,
قم غم ىم٤معٛم ٦م اهلامُم ٤مت اًمٙم٤مشم ٥م اًمٕم ريُ ،مٜم ذ أي ٤مم
ُمرورا سم٤مًم٘مرن اًمٕم نميـ
اًمرطم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم إواعؾ،
ً
طمٞم ٨م إو ٤موم٤مت (أٟم ٞمس ُمٜمّم قر)ُ( ،مّم ٓمٗمك
حمٛمقد)( ،طمًلم ومقزي) ،وطملك قمٍمٟم٤م اي٤مزم-
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وم٢مًمٞمٙمؿ شمرؿمٞمح٤مت شمٜملٛمل إمم شمٚمؽ إزُمٜم٦م اًمثكصم٦م-
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وصف إفريقيا
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يقضمز (ُم٤مضمد حمٛمد وملحل) أمهٞم٦م اًمٙمل٤مب ،سم٘مقًمف:
 ,قمٜم دُم٤م ىم ٤مم اسم ـ سمٓمقـم ٦م (0314م0378 ,م)
سمرطمٚملف اًمِمٝمػمة اًمل ك شمٕم د ُم ـ أٟمٗم س اًمقصم ٤معؼ رم
دراؾم٦م إىمٓم٤مر اإلومري٘مٞم٦م وأؾمٞمقي٦م رم اًم٘مرن اًمراسمع
قمنم اعمٞمكدي ،ظم٤م

٦م و

ٗمف إلومري٘مٞم ٤م اًمقؾم ٓمك

واًمّمحراء اًمٙمؼمى وسمكد اًمًقدان ومم٤مًمؽ طمقض
اًمٜمٞمدر -ضم٤مء سمٕمده سم٘مرن وٟمّمػ رطم٤مًم٦م ُمٖمرسمك آظمر
هق ايًـ سمـ اًمقزان اًمٗم٤مد ,اعمٕمروف سم (ًمٞم قن
اإلومري٘مك) ,اًمذى ـم٤مف سم٠مرضم٤مء اعمٖمرب ،وأواؾم ط
إومري٘مٞم٤م وُمّم ر ،ووو ع يمل٤مسم ف اًمِم ٝمػم )و
إومري٘مٞم ٤م( اًم ذى ُقمٜم ك ومٞم ف سمق

ػ

ػ سم كد اعمٖم رب

واًمًقدان ووؾمط إومري٘مٞم٤م ،ويٕم د ,سمد٤مٟم ٥م رطمٚم ٦م
اسمـ سمٓمقـم٦م ,وصمٞم٘م٦م ٟمٗمٞمً٦م شمٚم٘مك اًمْمقء قمغم ضمقاٟم٥م
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ضمٖمراومٞم٦م واضملامقمٞم٦م قمـ إومري٘مٞم٤م اًم٘مرون اًمقؾمٓمك-


 ,ايًـ سمـ اًمقزان ،أو ًمٞمقن يقطمٜم٤م اإلومري٘مل-
يمكمه٤م اؾمامن ًمِمخص واطمد ،اطملقت طمٞم٤مشم ف قم غم
اًمٙمثػم ُمـ اًمدراُم٤م ذم طمد ذاهت٤مً ،مدرضم٦م أن اًمرواع ل
أُملم ُمٕمٚمقف اؾملخدُمٝم٤م يمٗمٙمرة ًمٕمٛمؾ رواعل ذاع ع
اًمّمٞم٧مُ ،شمرضمؿ إمم ًمٖم٤مت قمديدة-
اوٓمر ُمٕمٚمقف إمم اؾملخدام ىمدر ًمٞمس سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُم ـ
اخلٞم ٤مل ذم اًمرواي ٦مٟ ،مٔم ًرا ًمٚمٗمد قات ذم ُمٕمٚمقُم٤مشمٜم ٤م
اعم١ميمدة قمـ اًمرطم٤مًم٦م اًمِمٝمػم -اسملداء ُمـ اًمٕمرق اًمذي
يٜملٛمل إًمٞمف؛ سمد ًءا ُم ـ ضم ذوره اًمل ل يٜمً ٌقهن٤م قم غم
إرضمح إمم ُمٜمٓم٘م٦م زٟم٤مشم٦م إُم٤مزيٕمٞم٦م ،اٟملٝم ٤م ًء سمٛمح ؾ
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ووم٤مشمف اًمذي شمٕمدد أراء ومٞمفُ ،م٤م سملم ُم ـ ي٘م قل سم٠مٟم ف
ُم ٤مت ذم روُم ٤م ،أو ٟمد ح ذم اًمٕم قدة إمم ُمقـمٜم ف
إ كم-
قمغم اجل٤مٟم٥م أظمر ،شمِمػم اعمٕمٚمقُم٤مت ؿمٌف اعم١ميمدة إمم
أٟمف اٟمل٘مؾ إمم ُمديٜم٦م وم٤مس اعمٖمرسمٞم٦م ،صم ؿ

ٗمػما
٤مر ؾم ً

ًمًٚمٓم٤مهن٤م حمٛمد اًمؼمشم٘م ٤مزم ،ىمٌ ؾ أن يّم ػم اعمٜمّم ٥م

سمٛمث٤مسم٦م ٟم٘مٓم٦م اٟمٓمكق ًمٚمٕمديد ُمـ اًمؽمطم٤مٓت ُم٤م سملم:
ُمّم ر ،إؾمٓم٤مٟمٌقلُ ،مٙم٦م ،همرب آؾمٞم٤م-
طمدصم٧م ٟم٘مٓم٦م اًملحقل ذم طمٞم٤مشمف قمٜمدُم٤م طمٓم٧م ؾمٗمٞمٜملف
ذم ضمرسم ٦م اًملقٟمً ٞم٦مً ،مٞم٘م ع ذم إه ،وي لؿ ُمٜمح ف
يمٝمدي٦م إمم اًمٌ٤مسم٤م ًمٞم قن اًمٕم ٤مذ ،اًم ذي أضم ؼمه قم غم
ُمٕمٚمام ًمٚمٖم ٦م اًمٕمرسمٞم ٦م هٜم ٤مك ،هٙم ذا
اًملٜمٍم واًمٕمٛمؾ ً
ايملً٥م اًمقزان اؾمؿ (ًمٞم قن اإلومري٘مل) ،اًمذي طم ٤مز
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ؿمٝمرة واؾمٕم٦م ذم اًمٖمرب-
اوٓمر اًمٕمري إمم جم ٤مراهتؿ؛ دوم ـ همرسمل ف ذم حم٤موًم ٦م
إسمداع اًمٕمديد ُمـ اًمٙمل٥م ذم جم٤مٓت (اًمٚمٖم٦م ،إدب،
اجلٖمراومٞم٤م ،إًمخ) ،أسمرزه ٤م يمل ٤مب (و

ػ إومري٘مٞم ٤م)

اًمذي شمرمجف قمٌد اًمرمحـ محٞمدة قم٤مم 0979م-
ٟمدح ًمٞمقن ذم أن يٕمقد ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إمم دي٤مٟملف وُمقـمٜم ف،
أظمػما ُمـ ا رب إمم اجل٤مٟم٥م أظمر ُم ـ
قمٜمدُم٤م متٙمـ ً

اًمِم ٤مـم  ،و

ؾ إمم وم ٤مس وشم قذم ومٞمٝم ٤م ُمً ًٚمام ,

سمحً٥م اعم١مرخ يمراشمِمٙمقومًٙمل ,قم٤مم 0552م-

ياسني أ .سعيد
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سائح يف دنيا اهلل

داعام ُم٤م شمٙمقن يمل٥م أدب اًمرطمكت ؾمٞم٤مطم٦م ضمٖمراومٞم٦م
ً
وشم٤مرخيٞم٦م ،أو اؾملٓمكع أُمقر اًم ٌكد واًمٕمٌ ٤مدً ،مٙم ـ
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هذا اًمٙمل٤مب شم٠مُمؾ ذم أطمقال اًمٌِم ر ،سم٤مًمْم ٌط يم ام
أيمد ُم١مًمٗمف قمغم اًمٖمكف اخلٚمٗمل:
 ,إن يمل٤مي هذا ًمٞمس يمل٤م ًسم٤م ذم أدب اًمرطمكت سم٘م در
ُم٤م هق يمل٤مب شم٠مُمكت ذم أطمقال اًمٌنم ذم يمؾ ُمٙم٤من-
ي٠مظمذٟم٤م اًمٙم٤مشم٥م .اإلٟمً٤من (قمٌد اًمقه ٤مب ُمٓم ٤موع)
٤مطم٥م أؿمٝمر سمريد ذم شم ٤مريخ اًمّم ح٤موم٦م اعمّم ري٦م
(سمريد اجلٛمٕم٦م) ذم رطمٚم٦م قمؼم طمقازم صمكصمامع٦م

ٗمح٦م

ٟملدقل ومٞمٝم٤م قمؼم اًمًٜمقات ،وًم ٞمس وم٘م ط إُم ٤ميمـ-
ىمد شمريمز يمل ٥م اًم رطمكت هم٤مًم ًٌ ٤م قم غم إؾم ٗم٤مر إمم
ظم٤مرج اًمٌكدً ،مٙمٜمٜم٤م هٜم ٤م ٟمد د أن (قمٌ د اًمقه ٤مب)
اًمذي أشمك ُمـ دؾمقق سمٛمح٤مومٔم٦م يمٗمر اًمِمٞمخ ،حيٙم ل
أومم رطمكشمف إمم إرض اًمٌٕمٞمدة اعملٛمثٚم٦م ذم اجل٤مٟم ٥م
إظمر ُمـ سمٚمدشمف دؾمقق ذم رطمٚم٦م ؾم ٜمقي٦م شم٘م قم هب ٤م
- 85 -

إهة يق ًُم٤م واطمدً ا يمؾ قم٤مم يٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ي قم قمٞم د
سم٤مًمٜمًٌ٦م ٕـمٗم٤مل إهة ،اًمًٞم٤مطم٦م اًمداظمٚمٞم٦م اًملل ىمد
ٓ يلٓمرق إًمٞمٝم٤م اًمٙمثػمون-
ي٠مظمذٟم٤م ذم سمداي٦م اًمرطمٚم٦م ُمـ دؾمقق إمم اإلؾم ٙمٜمدري٦م
وإمم أهمقار اًم٘م٤مهرة اًملل يم٤مٟم٧م دهِم٦م وطمٚم ؿ مجٞم ع
أسمٜم٤مء ضمٞمٚمف ٓ ،يلٓمرق ُمٓم٤موع إمم ضمٖمراومٞم ٤م وشم ٤مريخ
اًمٌٚمد اًملل يزوره٤م ،سمؾ حيٙمل قمـ أؿمخ٤مص ىم٤مسمٚمٝمؿ،
قمـ ُمقاىمػ ُمر هب٤م ،يلحدث قمٜمٝم ٤م سمٓمري٘م ٦م إٟمً ٤مٟمٞم٦م
راىمٞم٦م دمٕمٚمؽ شمٚم لٝمؿ اًمٙمل ٤مب اًملٝم٤م ًُم ٤م وٓ مت ؾ ُم ـ
شمٙمرار ىمراءشم فً ،ملً لٛملع سمحٙم٤مي ٤مت ه ذا اًمٙم٤مشم ٥م
اًمراعع اًمذي دم د ذم يمؾ رطمٚم٦م ُمـ رطم كشمف ,داظمؾ
ُمٍم أو ظم٤مرضمٝم٤مُ ,م٤م يًلحؼ يمل٤م ًسم٤م ُمٜمٗمر ًدا-
يٜم٘مًؿ اًمٙمل٤مب إمم:
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 ,ضمزء سمٕمٜمقان :ؾم٤معح ذم دٟمٞم٤م اأ-
 ,اًمث ٤مين:

ٗمح٤مت ُم ـ يقُمٞم ٤مت ـم٤مًم ٥م سمٕمث ٦م

"سمريٓم٤مٟمٞم٤م -"77
ذم هن٤مي٦م اًمٙمل٤مب جمٛمققم٦م ُمـ اًمّمقر ًمٚمٙم٤مشم٥م ذم قمدة
أُم٤ميمـ ىم٤مم سمزي٤مرهت٤مُ ،مثؾ :سمٞم ٧م ؿمٙمً ٌػم ،اًمٜمّم ٥م
اًملذيم٤مري عمح رر اًمٕمٌٞم د إسمراه ٤مم ًمٞمٜمٙم قًمـ٧ ّ ،م
ىم قس اًمٜمّم ر وسم رج إيٗم ؾ سمٌ ٤مريس ،ذم ُمٕمٌ د
إيمروسمقًمٞمس ذم أصمٞمٜم٤م-
يمل ٤مب ممل ع طم٤موم ؾ سم٤مًم٘مّم ص وايٙم ٤مي٤مت
اإلٟمً ٤مٟمٞم٦م واًمًٞم٤مطم٦م اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم ٦م وداظم ؾ
اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م سمٙمؾ شم٘مٚمٌ٤مهت٤م وظمٗم٤مي٤مه٤م ،وٓ يٜمً ل
أن ي٘مقل ًمٜم٤م أن "اًمدهِم٦م سمداي ٦م اعمٕم روم٦م" يم ام ىم ٤مل
أرؾمٓم ق ،وفمؾ هق ً
ً
ُمٜمدهِم٤م ـمقال رطمكشمف-
ـمٗمك
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رحاب صاحل

مسافر الكنبة يف إيران

ىمٚمٞمؾ ُمـ ؿمٌ٤مسمٜم٤م اًم ُٙم ّل٤مب ُمـ هيلؿ سمً ؼم أهم قار أدب
اًمرطم كت ،اًمذي شملْم٤مءل إ داراشمف ُم٘م٤مسمؾ اًمِمٕم ر
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واًمرواي٦م واًم٘مّم٦م اًم٘مّمػمة -إذ أذيمر اًمٙمُل٤مب ،أؿم دد
قمغم اًمِمٌ٤مب؛ ٕٟمف ُمـ اعمٗمؽمض أن يٙمقن ًمدهيؿ ُمـ
اًمٓم٤مىم٦م واًمّمح٦م وايامس ًمٚمًٗمر واًملٜم٘مؾ وشمً دٞمؾ
ُمكطمٔم٤مهتؿ ورؤاهؿ قمـ شمٚمؽ إؾمٗم٤مر واًمرطمكت.
ومٚمامذا ٓ ٟمرى ُمٜمٝمؿ ً
إىمٌ٤مٓ قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ إدب
وهق يٙم٤مد يِمح ًمق ىم٤مرٟم٤مه سمام يمل٥م ذم اعم٤م ي؟! رسم ام
دارا أو اصمٜملم قمـ سم كد ٟمٕم رف اًمٙمث ػم
٤مدوم٧م إ
ً
قمٜمٝم٤م ُمـ ظمكل اعمٞمدي٤م يم٤مًمقٓي٤مت اعملحدة وومرٟمً٤م.
ًمٙمٜمٜمل أود أن أؿمٞمد ذم هذا اعمْمامر سم٢م دار ضمدي د
ٟمققم٤م ُم٤م أقمل٘مد أن ًمف قمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ ذم يمن اعم٠مًمقف-
ً
(قمٛمرو سم دوى) يِم ٖمؾ ُمٜمّم ٥م ُم دير اؾم لثامر ذم
ذيم ٦م إىمٚمٞمٛمٞم٦م إلٟمل٤مج اًمٌ ؽمول واًمٖم ٤مز اًمٓمٌٞمٕم ل،
وأوع أًمػ ظمط قمغم ُمٜمّمٌف؛ ٕٟمف رهمؿ ُم٤م ىمد شملٞمحف
- 91 -

ًمف وفمٞمٗملف ُمـ دظمؾ ,واأ أقمٚمؿ ,وم٢مٟمف اؾم لٓم٤مع أن
جيقب إيران سم٠مىمؾ ُمـ قمِم رة دوٓرات رم اًمٞمقم-
يٕم٤موٟمف ذم ذًمؽ ُمقىمع:

www.couchsurfing.org
ودًمٞمؾwww.lonelyplanet.com :
وىمد اؾملخدم ٟمٗم س اًم دًمٞمؾ قمٜم د ؾم ٗمره إمم إي ران
وسمكد أظمرى ،ومٝمق دًمٞمؾ ؾمٗمر ُمث٤مزم ٕيمثر ُمـ ُم٤معلل
سمٚمد طمقل اًمٕم٤مِل ،يٛمٜمح ؽ أؾم امء أرظم ص اًمٗمٜم ٤مدق
واعمٓم٤مقمؿ واًملٗم٤م ٞمؾ اعملٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓمرق اعم ثغم ًمزي ٤مرة
اعمقاىمع اًمًٞم٤مطمٞم٦م ذم اًم٘مرى واعمدن اًمٙمؼمى-
قمكوة قمغم ٟمٌ ذات شم٤مرخيٞم ٦م قمـ اًمٌٚم د حمؾ اًمزي ٤مرة
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وـمٌٞمٕم ٦م اًمِم ٕم٥م وأؾم ٚمقب طمٞم٤مشم ف واعمخ ٤مـمر
واعمحٔمقرات اًملل جي٥م قمغم اعمً٤مومر دمٜمٌٝم٤م-
ًمألؾمػ ٓ يقضمد ٟمًخ٦م قمرسمٞم٦م ًمٚمدًمٞمؾ ,أو أطمً٥م
ذًمؽ ,واًمًٌ٥م وضمٞمف :ومٚمٞمس هٜم ٤مك رطم٤مًم ٦م قم رب
سم٤مًمٕمدد اًمٙم٤مذم ًملحٛمؾ شمٙمٚمٗم٦م ٟمًخ٦م قمرسمٞم٦م ُمٜم ف ،يم ام
أٟمف ,واأ أقمٚمؿ ,ىمد ٓ يلكءم ُمع وضمف ٟمٔمر اعمً ٤مومر
اًمٕمري ،ومام أطمقضمٜم٤م إمم رطم٤مًم٦م وُمً٤مومريـ ُملٛمرؾم لم
جيقسمقن سمكد اًمٕم٤مِل سمٖم رض شمدؿم لم دًمٞم ؾ ؾم ٞم٤مطمل
قمري قمغم همرار (اًمٚمقٟمكم سمكٟم ٧م) وهم ػمه ُم ـ أدًم ٦م
اًمًٗمر اًمٖمرسمٞم٦م!
أرى أن يمل٤مسم٤م يم ( ُمً٤مومر اًمٙمٜمٌ٦م) يٛمٙمـ سمٛمدٝمقدات
سمًٞمٓم٦م أن يلحقل إمم ٟمقاة ذا اًم دًمٞمؾ --وم امذا ًم ق
أ ٌح ًمديٜم٤م دًمٞمؾ قم ري ًمٙمقري ٤م وومٞملٜم ٤مم واًمّم لم
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وؾم ػمٟٓمٙم٤م واعم٤مًم ديػ وهمػمه ٤م ُم ـ اًم ٌكد ؿم ٌف
اعمدٝمقًم٦م ًمٚمٛمقاـمـ اعمٍمي؟
أُم٤م ُمقىم ع ( يم قشمش ؾم ػمومٜم٩م) ،ومٙمٚمٛم ٦م ( يم قشمش)
شمٕمٜم ك اًمٙمٜمٌ ٦م ،و(ؾم ػمومٜم٩م) ريم قب إُم قاج،
واعمّمٓمٚمح سم٠ميمٚمٛمف يٕمٜمك ايملِم٤مف اًمٌكد قمـ ـمري ؼ
شمقومػم إىم٤مُم٦م اعمٌٞم٧م سم٤مًمٜمقم قمغم يمٜمٌ٦م أو ُمرشمٌ٦م يٛمٜمحٝم ٤م
ًمؽ أطمد أه٤مزم اًمٌٚمد حمؾ اًمزي٤مرة رم سمٞملف أو سمدروُم ف
أو سمٞم٧م أطمد ُمٕم٤مروم ف أو أىم٤مرسم ف -يم ؾ ُم ٤م قمٚمٞم ؽ أن
شمًدؾ اؾمٛمؽ وُمٕمٚمقُم٤مشم ؽ ًمل٘م ٤مسمؾ اًمٕمدي د ُم ـ
ُمً٤موم ري اًمٙمٜمٌ ٦م ًمٞمٛمٜمحقٟمؽ ُمٌٞم ًل٤م ومتٜمحٝمؿ ُمٌٞم ًل٤م
ذم أي ُمٙم٤من يلٌٕمؽ-
ًمٞمس ذم اعمقوقع إضمٌ٤مر ،يمؾ ُم٤م قمٚمٞمؽ أن ّ٤مول أن
شمٗمٕمؾ ؿمٞم ًك٤م ًملًٝمٞمؾ ُمٝمٛم٦م اعمً٤مومر ؾمقاء ُمٜمحلف إىم٤مُم٦م
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ذم ُمٜمزًمؽ أو ُمٜمزل أطمد أ دىم٤معؽ ذم ُم دة ّ دده٤م
أٟم٧م طمً٥م فمرووم ؽُ -م ـ اعم١ميم د أٟم ؽ جي ٥م أن
شمٙم قن قمْم ًقا ضم ً
قآ وملّم ٌح ًم ديؽ اًمٗمر ٦م
ًمٚملقا ؾ وُم٘م٤مسمٚم ٦م إقمْم ٤مء أظم ريـ -ـمٌ ًٕم ٤م ىم د
يٕمؽمي اًمٌٕمض اًم٘مٚمؼ ُمـ اؾملْم٤موم٦م همري٥م قمغم طم د
ىمقل اًمٙم٤مشم٥م وًمٙمـ ٓ ّ دث آؾملْم ٤موم٦م إٓ سمٕم د
شمق ٞم٤مت قمدة ُم ـ أقمْم ٤مء ؾم ٗمر اًمٙمٜمٌ ٦م ًمٚمٛمً ٤مومر
اًمٕم٤مسمر-
ي٘مقل سمدوى:
 ,ىم٤مسمٚم٧م ُمـ ظمكل (اًمٙمقشمش ؾم ػمومٜم٩م) ُمً ٤مومريـ
عمدد شمؽماوح سملم قمدة أي٤مم وقمدة ؾمٜمقاتٟ ،مٕم ؿ قم دة
ؾمٜمقات -أهنك أطمدهؿ دراؾملف وىمرر اًمًٗمر عمدة قم٤مم
ىمٌؾ اًمٌدء ذم اًمٌح٨م قم ـ وفمٞمٗم ٦م --قم٤مؿم ٘م٤من ىم ررا
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اًمًٗمر عمدة قم٤مُملم ىمٌؾ إمت٤مم زواضمٝمام واوملل٤مح ُمٓمٕم ؿ
ذم سمٚمدمه٤م سمٕمد دمٛمٞمع و ٗم٤مت ـمٕم٤مم ُمـ مجٞمع أٟمح٤مء
اًمٕم٤مِل --يم٤من هٜم٤مك رطم٤مًم٦م ُمٖم٤مُمرون سمٙم ؾ ُم ٤م ّٛمٚم ف
اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ُمٕمٜمك --ؿم٤مب هقًمٜمدي ؾم٤مومر ُم ـ سمٚم ده
ؿمٝمرا وأُمْم ك
إمم اًمٞم٤مسم٤من قمغم دراضم٦م ذم أطمد قمنم ً
قم٤مُملم قم غم اًمدراضم ٦م جي قب سم ٤مىمل آؾم ٞم٤م --ؿم ٤مب
أُمريٙمل ؾم٤مومر ُم ـ ضمٜم قب إومري٘مٞم ٤م ذم  543يق ًُم ٤م،
ُمً لخد ًُم٤م اًمً ٞم٤مرة وأطمٞم٤م ًٟم ٤م اًمدراضم ٦م وضم دف ذم
سمحػمة شمٜمد٤مٟمٞم٘م٤مُ -مٖم٤مُمراهتؿ وملح٧م ذم قم٘مكم آوم٤مىم٤م همػم
حمدودة ًمٚمٛمٖم٤مُمرة-
أرى أن اًمٙمٜمٌ٦م ىمد شمٙمقن اًمقؾمٞمٚم٦م اعمثغم ًمٚمِمٌ٤مب سم لم
اًمٕمنميـ وإرسمٕملم ،ـمٌ ًٕم ٤م يم ؾ يٕملٛم د قم غم ىم در
ايامس واًمٓم٤مىم٦م وًمٙمـ هذا ٓ يٛمٜمع أن شمٙمقن هٜم ٤مك
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وؾم ٤معؾ أظم رى هم ػم اًمٙمٜمٌ ٦م عم ـ شمٕم دوا ُمرطمٚم ٦م
اًمِمٌ٤مب ،وم٘مد أظمؼمشمٜمل ؾم٤معح٦م سمريٓم٤مٟمٞم٦م قمـ وؾم ٞمٚم٦م
أيمثر ُمكعٛم٦م ًمٚمٕم٤معكت وهك شمٌ٤مدل اًمًٙمـ:

www.homeexchange.com
يلٞمح اعمقىمع ًمؽ أن شمًلٌدل سمٞملؽ سمٌٞم٧م آظمر ًمف ٟمٗمس
ُمقا ٗم٤مت ُمٜمزًمؽ ذم سمٚمد شمرهم٥م ذم زي٤مرشمف ،ومٚمق يم٤من
ًمديؽ ً
ُمثك ؿم٘م٦م ذم اإلؾم ٙمٜمدري٦م ومٞمٛمٙمٜم ؽ ُمٜمحٝم ٤م
ًمً٤معح يٛمٚمؽ ؾمٙمٜمً٤م سمٜمٗمس اعمقا ٗم٤مت ذم سمرؿمٚمقٟم٦م،
ومٞمًلخدم يمؾ ُمٜمٙمام ُم٤م قمٜمد أظمر ذم وم ؽمة اًم ذروة،
أو أي وىم٧م يلٗمؼ قمٚمٞمف اًمٓمروم٤من-
قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمً لٖمؾ ه ذا اًم زظمؿ اًمً ٞم٤مطمل ذم ُمّم ر
واًمٕم ٤مِل ،ومٚم٘م د ٓطمٔم ُ٧م ُ,م ـ ظم كل شمٖمٓمٞم ٤مي
اًمّمحٗمٞم٦م ذم جم ٤مل اًمً ٗمر,
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حقة ؾم ٞم٤مطمٞم٦م ُم ـ

ضم٤مٟم ٥م اًمِم ٌ٤مب ظم٤م

٦م سمٕم د شمٕمٓم ؾ اًمً ٞم٤مطم٦م

اخل٤مرضمٞم ٦مً ،مٙم ـ ُم ٤م يٛمٞمزه ٤م ه ق ذًم ؽ اًم ٜمٝمؿ
ًمكؾملٙمِم٤مف واًمؽمطم٤مل؛ ومكطم ٧م ذم إوم ؼ أٟم قاع
ضمديدة ُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت آؾملٙمِم ٤مومٞم٦م ُمث ؾ ؾم ٞم٤مطم٦م
ُمِم ٤مهدة اًمٓمٞم قر وؾم ٞم٤مطم٦م ُمً ٤مومر اًمِم ٜمٓم٦م اًم ذي
ً
طم٤مُمك طم٘مٞمٌل ف قم غم
ؾمػما قمغم إىمدام
جيقب اًمٌكد ً
فمٝمره وهمػممه٤م-

أرى أن هذه اًمّمحقة اعمحٚمٞم٦م ؾمقف شمٙمن اي دود
ويٌدأ اًمِمٌ٤مب اعمّم ري ذم اًمؽمطم ٤مل ذ ًىم ٤م وهمر ًسم ٤م
ًمًؼم أهمقار اًمٕم٤مِل اعمدٝمقل اًمذي ِل يٕمروم قه إٓ ُم ـ
ظمكل اًمٙمل٥م-
ىم٤مسمٚم٧م ُمـ جيقسمقن اًم٘مٓمر قمغم دراضم٦م قم٤مدي٦م ودراضم٦م
ٟم٤مري٦م ،ىم٤مسمٚم ٧م ُم ـ سم كد اخلٚم ٞم٩م ُم ـ قم ؼموا آؾم ٞم٤م
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وأوروسم ٤م سم٤مًمً ٞم٤مرات ذات اًم دومع اًمرسم ٤مقمل ،وُم ـ
ظمّمٞمّم٤م ًمٚمٕمٌ قر إمم ضم زر ضمٜم قب
ٜمٕمقا ىمقارب
ً
اعمحٞمط ا ٜمديً ،مٙمـ ًمألؾمػ ِل شمً ٕمٗمٝمؿ ُمٝم ٤مرات
اًمٙمل٤مسم٦م ذم هد ُمٖم٤مُمراهتؿ وأرى أٟم ف جي ٥م قمٚم ٞمٝمؿ
آؾملٕم٤مٟم٦م سم٤معملخّمّملم طملك ٓ شمْم ٞمع إٟمد ٤مزاهتؿ
ُمع ُمرور اًمقىم٧م-
قمقدة إمم (ُمً٤مومر اًمٙمٜمٌ٦م ذم إيران) ،وم٤مًمٙم٤مشم ٥م يِم ػم
ذم ُم٘مدُم٦م يمل٤مسمف أٟمف رهمؿ ؾم ٗمره ٕيمث ر ُم ـ أرسمٕم لم
دوًم٦م طمقل اًمٕم٤مِل وم٢مٟمف ِل ِ
يٕمـ سملقصمٞمؼ أي ُمـ زي٤مراشم ف
ذم يمل ٤مب إٓ رطمٚم ٦م إي ران -وأرى أن اًمً ٌ٥م ضم د
وضمٞمف؛ وم٢ميران رهمؿ ىمرهب٤م ُمٜم ٤م شمٔم ؾ جمٝمقًم ٦م سمً ٌ٥م
ايٙمؿ اًمديٙمل٤مشمقري عمٚمقيمٝم٤م صمؿ ٕمقد اعمكزم إيمثر
ديٙمل٤مشمقري ٦م ًمٚمحٙم ؿ وشمقرـمٝم ٤م ذم طم رب اًم ثامين
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ؾمٜمقات ُمع اًمٕمراق ،ورم يمؾ هذه اًمٔم روف يم٤مٟم ٧م
قمغم ظمكف ُمع اًمًٚمٓم٤مت اي٤ميمٛم٦م اعمدٟمٞم ٦م واًمديٜمٞم ٦م
ذم ُمٍم؛ مم٤م ُمٜمع اًملٌ٤مدل اًمث٘م٤مذم واًمً ٞم٤مطمل ًمٕم٘م قد
ـمقيٚم٦م ،صمؿ أهن٤م أول دوًم٦م دمً د دمرسم ٦م ّ قل دوًم ٦م
ُمدٟمٞم ٦م إمم ايٙم ؿ اًم ديٜمل ذم اًم٘م رن اًمٕمِم ريـ
وم٠م ٌح٧م أؿمٌف سم٤مًمٚمٖمز ُمـ اًم داظمؾ ،واًمقاىم ع هم ػم
ّررا ُمـ إورسمٞم لم
اًمٔم٤مهر وم٤مًمِمٕم٥م اإليراين أيمثر ً
أٟمٗمً ٝمؿ إذا ىمً ٜم٤م ايري ٦م سم٤معم٘م ٤ميٞمس اًمٜمٗمً ٞم٦م ٓ
اًمٔم٤مهري٦م-
يمؾ هذه قمقاُم ؾ دمٕمٚمٝم ٤م ومٕم ًك ضم ديرة سمٛمقو قع
ؿمٞمؼ ًمٚمًٗمر واًمؽمطم٤مل-
اي دي٨م يٓم قل وٓ قم قض قم ـ اإلعم ٤مم سمدٛمٞم ع
أوضمٝمف إٓ سم٘مراءة (ُمً٤مومر اًمٙمٜمٌ٦م ذم إيران)-
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