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!؟روتسد نودب ،ئراوط نوناق ....!م-ـس اي
 

)�ف��� �س���ر�� �ن����� �����ا(
����� �� ���� ����أ�و ..����ر����������ا ��ُ�� ..�ا�����ھ ً�ة�د��� ..���� �� �ا�وّ�ـ�

 �ّن�� " :������� � �� ���إ �رّ�����و �����أ ّ��ظ���و ..����ا��� 17 �� �������ا �����ا �ة�ر�� �م���� ��� �رّ���أ�و ���ُ��أ
 ٬،�ة���ا�� �� �ر������ا ��� �� – "������� " ������إ ���و�د �����ر �� �ت���ُو �ى���ا - �ل������ا �ر����د ����ھ���
 ������ ��� �� -  �ك�ا���آ – �ن�� ���و �������ا��� ����� �ر�������ا  �������ر�ا  �������و ٬،��
 �� ��������ا �ى�ز���� ��� �� "������ �و�د �������ا" �� �������ا  �ّ�� ����ا �� ����ا�و ..�����ر������و
 ..�ل����ا ��� ���� ����ا �������ا �م��� �����
 ������� ���� �ف�ا����ا ����ھ ..���ا����ا �� ������� ��� �ة�ر�� �م���� ��� ٬،������� �ل�����ا �ر����د ����ھ��� �ّن�أ �ذ�إ
 ..�ن�ا������ا�و �ن�����ا �����ا�� ����� �� �ج�ر����ا ..���ا����ا ������ا /�ى����ا �م�����ا ���ذ
 ..؟���ا����ا ���ا�� �� ������ �ر����� ..�ة������ا ����ا ���� ��� ���و �م����أ ��� ٬،��������ا �ر������ا ����ھ ����
 ّ��������ا – ����ھ ���������ا ���أ �� ٬،���  – �ى�أ �� �����ا – �ة����ط �ّ�� ���ا����ا �ّن�� ..�ه���� �� ����أ ����� ����ھ�و
!�������ا ء��� �ق�� �����ا �� �ت��� ���و �ت��� ٬،����� ����� �� ���� ���� –ً ّ������
 ���ا����إ ���� �ل������ ّ����� �����������ا �ة�و�� �� ���آ �ر��و�د �ر������ �حّ��� ..����ر�������ا ������ا ����� ����ھ����ھ�و
 ��ّ�����ا �������ا����ر�������ا �ت�������إ ���� ��و ..!�������ا �����ا ����ھ ������  �ّن���و ..�ر����ا �����إ ������
 �� - �ة�ّ�����ا ����ا���أ �� ���ا�و ����� �������و – !����ا��ط ������ ��� ّ��� �ن��� �� �ن�و������ ��
 ����ھ�و ..����� ������إ ����ط�� ���� �� ّ����و ..�ة�������إ �ل��� ّ������ھ�ر� ���ا����ا ������ ��� ���������� ������
 ������������ا �������ا �ن�� ..��� �ا����� ���أ ..؟!���������ا ����������و �ة�ر�����ا �� �������  ������ �ن������
 ..!�ت���������ا �ى�ر��ط �� �ة��� ���� ��
 ؟������� �� ��������ا�و �ة�ّ�����ا ����ا���أ �� �ب��ط ���و ���� ّ�� �� ٬،�ا�����و ��� ّ�� ٬،�ى�� ��� ����
 ���و �� - �������ا��� ����� �ه�د�ا�ر�أ ��� ٬،���ا����ا �م�����ا �م��� ������و - �ت������� ��� ����� �ّن�إ
 ..؟�������ا �ة��� �������و ٬،��������ا�و �ر���ر�ا�د�و �ا����و�أ�و �د��� �� ���و���ا �م�����ا ���ا�� ������ ���� ..!������
؟�و�و�و�و
 ���������إ ���ا�� ���� ..�ه�����ا �ح����و �ح�����ا ء����� ��� ..�ى���أ ������ �� �ر������ا ����ھ��� �ّن�أ ����
 ����� ���������إ ����� ������ ..!���� ٬،�ى������ �����و ���ط�و ���� �ا����  - ��� �د�ا�������و ء�ا������ –
 ��� ّ��� ����و - ����ا ����ھ ّ���� - ������� ���� ّ�� ..!�ر�����ا ��� �����و �ت�دّ��� �ر����� �68و ������
 ��������ا�و - ����� ����� ���������إ ����� ٬،ّ�� - !�������ا�و �ر������ا �ب���� �� - ����� �����ر �ت�اّ����� �����
 ..���ر����ا�و ���ز��ا�و ..���ز��ا ������  �ّ��� ٬،�ئ�ر�ا����ا �����ا�� �د��� ��� ٬،����� ����� �� �ف��� - �����ا�و
؟�����و .....؟! ً�ا��� �د����ا �ر����د ������� ّ�� ����� ٬،�م����ا ��ً �����أ ��������ا �� ����ھ

*****

؟!ريكاـش فـسوي  - ّايلع ّرطخ  - شوقنمـلا فـسوي
   

 ىف ددجلا انمّاكحل -هّايإ لجخ,ا - "ىفحصلا رمتؤ,ا" يف حرص شوقن,ا فسوي ءاوللا ديسلا 
 )يزاغنب ذاقنإ( ةرهاظم ّنأب " : سلبارط سوسكيرل نيدئاع اّورفي نأ لبق ،ىزاغنب راطم
 ةبيتك ّنe ..)!!(اهراسم نع تفرحنا دق ،ينطولا شيجلا ليعفتبو ةحّلس,ا تايشيل,ا ّكفب ةبلاط,ا



 )يزاغنب ذاقنإ( ةرهاظم ّنأب " : سلبارط سوسكيرل نيدئاع اّورفي نأ لبق ،ىزاغنب راطم
 ةبيتك ّنe ..)!!(اهراسم نع تفرحنا دق ،ينطولا شيجلا ليعفتبو ةحّلس,ا تايشيل,ا ّكفب ةبلاط,ا
 ،شيجلل ةاونو تاوق عقاولا ىف مه ..)رياربف 17( ةبيتكو )ايبيل عرد( ةبيتكو )يتاحسلا hا فار(
 o همmك ّنأ ً،امامت نوملعي ىزاغنب لهأ ّنأ ملعي وهو ..)!!( "ناكرeا ةسائرل ًاساسأ ةعباتو
 ىتحو هتدايس ّنأبو ..رمتأت ّنم رماوأبو ،بئاتكلا هذه عبتت ن, نوملعي امك ..ةحصلا نم هل ساسأ
  !ءابرهك حابصم ءافطإ وأ لاعشإ رمأب  – ناكرأ سيئرك –  أرجتي نكي مل .. ةبضاغلا ةليللا كلت
 ..!قبُسم نذإ نودب اهلوخد نع كيهان ..يرطقلا حmسلاب ةججد,ا اهتاركسعم xيأ ىف
 ةروصب ،تايشيلا,ا هذه تّبردت فيكو ؟تحّلست فيك ..ددجلاو ءامدقلا انمّاكح  ً،ادّيج فرعي ذإ
 داكلاب ّدعتو ،كاذنآ ةدودعم تناك ىتلاو ،ةكلاهت,ا ىنطولا شيجلا ايارس نع ،ةلزعنمو ،ةدرفنم
 ..!ىزاغنب ىف ةدحاولا ديلا عباصأ ددع فصن ىلع
 رغصأب  ًاءاهتنإ ..ىزاغنب ىف ًادحاو ًانطاوم ىلع اهموي شوقن,ا ءاوللا ءاعدإ ىلطني مل عبطلاب
.اهيف ٍلفط
 ىنترّكذ  - ّحصeا تناك نإو – ةبذاكلا لوقأ ّنأ ديرأ oو  – ةغرافلا تاءاعد�ا هذه اذا, ىردأ oو
 تoاكولاو تايئاضفلاو تاعاذ�ا رارصإو عامجإ ىلع ،"ريكاش فسوي " تاجّنشتو تاجاعزنإب
 ـب ةينمeا ىفاذقلا ةيامح بئاتك ةّيمست ىلع ..ةمساحلا رياربف ةروث كراعم  مّضخ طسو ةي,اعلا
 ..تاءاعد�ا كلتل ًاّبذكم ،ريهشلا ريكاشلا مكلذ حطشي ناك فيك رّكذتأو .."ىفاذقلا بئاتك"
ً اصيصخ هتعباتم لجأ نم نورهسي نيذلا هيدهاش, ًادّكؤمو ،هتحبسب تانيكس,ا انزئاجعل ًادّدهمو
 ىفاذقلا ديقعلل سيلو سنوي ركبوبو يبيللا شيجلا ناكرأ ةسائر بئاتك ىه اّمنإ : اهّنأب ً،اصيصق
!ةينمأ بئاتك ّيأ - �كس,ا -رانيد 465 بتار وبأ –
 – اهنيح ديقعلا – ةّيلس,ا هتاقلح ىدحإ ىف فاضتسا ،ريكاش فسوي ـلا سفن ّنأ ..!بيرغلا
  - "ًاريسأ "ريخeا عقو امدنع ..ةركاذلا ىنخت مل نإ ، 2011 ويام رهش لmخ  - شوقن,ا فسوي
.ىرخأ ةّصق ،كلت ّنأ ريغ ..ةقيربلا ةهبج ىف اهداق ةيلاتق ةّمهم نم - موي لّوأ ىف

*****
ملقو ملق فلأ نم ريخ ......نّانف ةشير

*****

!يزاغنب اي ..ىرخأ ًّةرم ِكب اوردغ دقـل

 �ةّ�ـــــ� 100 �ــــــــ����� �ه����� ���         ّةرــح اي )**(نـطولا ّمه ةلياش اي                                  

  ،ةّصق ردغلا عمو ،ةّصق دسحلا عم كّتصقو ..ىزاغنب اي ىزاطنعو ىزاطنف كرمع لوط يّلظتسو
؟نورقو نورقب ِكلاب امف ..؟ةديعبب تسيل دوهع ّىتح ذنم



  ،ةّصق ردغلا عمو ،ةّصق دسحلا عم كّتصقو ..ىزاغنب اي ىزاطنعو ىزاطنف كرمع لوط يّلظتسو
؟نورقو نورقب ِكلاب امف ..؟ةديعبب تسيل دوهع ّىتح ذنم
 هنانص ّمشي ّنأ – دّرجمب نكلو ..ةزاعلا تقو ِ،كب ّنصحتيو ..ىزاغنب اي كيلإ أجليو كجاتحي ّلكلا
 ةلزنم ىف نكلو !بختُنم بئان وأ ..!ىلاقتنا سلجم سيئر ّوأ ..mًثم ٍكولم كلم حبصيو يوقتسيو –
 اي ِتنأ يه اهب ردغي ةنيدم لّوأ ّنإف ..!ةهرافلا سوسكير ةحنجأ دحأ ليزنو ةموكح سيئر
 ؟ىزاغنب
 ىف ،ةارع ً،ةافح ،حياوذلا ةّيابر اي كوؤاج نمم ..بّكر,ا صقنلا يوذ نم )ٍضعب( نع ..كيهان
 نم ِكونب نم ،مهدحو مه مهنأب نولوقي مويلاو ..دوهيلاو نايلطلا مهدعب نمو ، كرتلا مهدايسأ فنك
..!ىزاغنب اي ،كليامج اّودر اذكه ،ديج,ا ِكخيرات اورّطس اذكه ،،!حلم نم ةخبس نم قوف ،دامر
 ءانثأ ..ةينوثارام ٍتاباحسناو ،ةيروطسا قلايفل xرفو xركو xكد نم دوس ماوعأ نع ..ًاضيأ ِكيهانو
 مويلا ىف روح,ا تاوق ِكفصقتو دوعتل ..ًاموي ءافلحلا ِ،كفصقي امدنع ..؛ةيناثلا ،ةينوكلا برحلا
 ىتيسح ام كلذ عمو ..ّ�ينوكلا نيروح,ا �ب ام ِتنك ،كيلاود اذكهو ..هيلي ىذلا دعب ّوأ ،هيلي ىذلا
 !ّدح
 اهرمع نكل ..ىدلو اي رياهقلاع هذخاو ىزاغنب " :تلاق امدنع ،hا اهمحري ىتدلاو ىنتّثدح اذكه
 ةنيد,ا لقن هناكمإب ناك ول نأ دّده دولجا مmسلادبع ّنأ تعمس امدعب ،اهتلاق .."ّدح تّسح ام
!روفلا ىلع امهلقنل ،ىزاغنب نم ةيضايرلا ةنيد,او ةيعماجلا
 سيسمرلا رصم نوعرف ناك ولو ..دح ىف شّسحت ام تلازام ..ىزاغنب تلازo اذكهو ،تناك اذكه
 كلم وأ ،ىنايلطلا ىشتدلا وأ ،ىنامثعلا ىلاولا وأ ةفيلخلا وأ ،سداسلا سيسمرلا ّىتح ىناثلا
 ..!�عمجأ ةاغطلا كولم
 ٍ،ديشر ٍعرو كل, ّىتح ،دحe تلّقلمت oو ..ّدح تقفان اهرمع oو ..ّدح نم تفاخ ام اهرمع ىزاغنب
.ةيخيرات ةقيقح هذهو ..سيردإ همسإ

؟ىزاغنب نع خيراتلا اولأسإ ..؟نـيو هفوشفشوب ..؟نـيو ىنايسرغ 
 ..امبر ../ًامود ةبقاعُ,ا /ةلمهُ,ا /ةّشمهُ,ا /ةنيزحلا ..طقف ىزاغنب يهف
 ّلك ةمصاعو ،رّرحتلا ةمصاعو ،حافكلا ةمصاعو ،بضغلا ةمصاع ىهف .ًامود ةّيصعلا اهّنكل
 ..تاروثلا
 ..اهيفكي ،هدحو اذهو
 ،ايبيلل ُةمصاع ىهف ..ّجذسلا نوّقلست,ا اهّيأ ..ةيداصتقإ وأ ةيفاقث ةمصاعب اهيلع اّونمت mف
 ..ًّايروتسد
 ىه ،مكليمج ريغ نمف ..اهيفكي هدحو اذهو  ..ًّايدبأو ..ًّايلعف ،ةــــّيرحلل ةيدبeا ةمصاعلا ىهو
.ىزاـــــــــــــــغـنـب : طقف



.ىزاـــــــــــــــغـنـب : طقف

[ساي فيسوبأ ىبنلادبع

 ماع ةيادب ىف اهتباتك نع تفّقوتو 2005 ماع اهرشن ىف تأدب ت_اقم ةلسلس " ةـيبـيل تاـطـحم "
 ..اهنقتأ _و اهقيطأ _ ةلّوطم ت_اقم ةباتك نع ينينغُت اّهنe ..ًارخؤم اهل تقتشا ىننأ ريغ .2008

.ثادحأ نم اند-ب ىف ىرجي امنع رصتُخم يأر نع ّثبلاب اهل-خ نم ىفتكأف

:"اننطو ايبيل" عقو, عباتلا طبارلا اذه ىلع اهنودجتس اهقبس امو )28( مقر ةطح,ا )*(
http://www.libya-watanona.com/adab/abyasin/ay17028a.htm

:اهتلت تاطح, هنمو طبارلا اذه ىلع اهنودجتسو 2005 سطسغأ 11 خيراتب تناك :ىلوeا ةطح,ا
http://www.libya-watanona.com/adab/abyasin/ay11085a.htm

 ًارخؤم رثدنا هنكلو ..ةميدقلا تoاق,او تاطح,ا ّلك ىلع ىوتحي ميدق فيشرأ  "لبقتس,ا ايبيل " عقو, ناك
.هعاجرتسا ىف حاجنلا مهل وجرن ىنف ببسب
 هتسبتقا ىذلا هتيب ىف )نطولا( ةملكب )برعلا( ةملك رييغت نع ..يوزلا ميعن عدب,ا رعاشلا ىلرفغيلف )**(
.هmعأ


