للنشر يف
اآلداب العاملية
تأمل هيئة حترير «اآلداب العاملية» من السادة األدباء واملرتمجني الذين يرغبون
بالنشر فيوا مراعاة اآلتي:
-

أى تزفق املادة املرتمجة باألصل األجهيب الذي تزمجت عهٌ.
أى تتم الرتمجة عو اللغة األجهبية األصلية اليت كتب بًا الهص ما أمكو.
أى يكتب اسم املؤلف األجهيب وعهواى املادة واملزجع باللغة اإلنكليزية
أو باللغة األصلية اليت كتب بًا الهص.
أى يقدم املرتجم حملة عو سريتٌ الذاتية وعهوانٌ ،ونبذة خمتصزة عو املؤلف
األصلي للهص.
أى تكوى املادة املقدمة للهشز مطبوعة على وجٌ واحد مو كل ورقة ،مع
نشخة إلكرتونية تزسل على  CDأو عرب الربيد اإللكرتوني.
أى تثبت املصطلحات األجهبية يف يامش مشتقل ملحق بالهص.
أى تكوى املوضوعات حديثة ويامة وغري مهشورة.
أى تثبت املصادر واملزاجع األجهبية والعزبية يف نًاية الهص.
ال تعاد املادة إىل أصحابًا سواء نشزت أم مل تهشز.
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أْ ٟبع ضٓطكٚ ٞزٚد أٜآَا ايرابً ،١قبٌ إٔ ٜدبَّ فٗٝا خسٜف احلٝا٠؟
َٔ ِّ
جللٌَّ َللا بللا ٙبٝلل ،ٛايطللُاٚ ،٤شللدا٥كٗاٚ ،يللاسٖآٜٚ ،ابٗ ٝللا ،إٔ ب ل
أزجاٗ٥ا أٜدَٓٗ ٟدض ٞاحلسٚبٚ ،إٔ ًٛثٗا بايطٝفٛز األبٝض املسضٌ إيٚ ،ِٗٝاملكدّ
ٚ ،إعاْا َٔ ،ايبٝت األبٝض األَسٜه ٞاي صٜص؟!
إيٓٝا عً ٢يهٌ ٖبا ٍ

***
ٗ ٚللصُّ يللاس ايللسٜي ،فٝططللاقل مللس اي ُللسٜٚ ،ط للاٜس ٚزم احلضللٛز ،فللٛم دزٚب
ايطساب..
أبٛاب ايٛجع املبسّع ١يً َٔ ،ٌٝضٝغًكٗا

ايفاس ايكادّ؟!

اْطظسِٖٚ ،ضٛ ٝد ،ٕٚإَا حمًُني ْ ٛش ،أ ٚبفكدإ ب ض أعضا ،ِٗ٥اييت
ناْللت طللاعدِٖ ايطللنٚ ،ايٓظللسٚ ،ايطللُع ٚ ،للرنس املارلل ٞايب ٝللدٚ ،زبَُّللا
اجلُ ..ٌٝاْطظسِٖ..
طأيين عٔ ايٓٗس ٚقسٜيتَ :طٜ ٢غف ٛايٓٗس؟
ٖ ٛذا ايٓٗس جيس ٟخبُ ..ٍٛإذا َا أخس امل س ..قد ٜغف ٛعً ٢ايدزٚبٚ ،ئ ٜضٌ
إىل بطا ني ايطُا ،٤املغ ا ٠باي بب املٓدّ ٣نحدٜك ١بٝطٓا اي ٝين ايضلغن امللصز، ٚ
ٖٓاىٚ ،املٓط ٞبني ايٛدٜإ اجلُٚ ١ًٝايب ٝد.٠
ٚأضأهلا ٌٖ :يو إٔ طاعدٜين شفس َطلسب صلغن بلني احلكل ،ٍٛيٝضلٌ َلا٤
ايٓٗللس إىل األيللااز ٚايصٖللٛز ٚايطللٓابٌ ،ب للد إٔ ٜطللكل امل للسٜٚ ،ط للاف ٢ايٓٗللس َللٔ
أٚجاع٘ٛ ٜٚ ،د يًغٓاَ ٤ع اي ضافن ٚاحلٝا٠؟

***
دعلل ٞدَللل ٛايغٝللاب ٓحلللدز عًللٚ ٢جٓلللا ،ايغسبلل ،١يلللِّٛش ٞهلللِ بكبًلللٚ ١دا ٚ ،
ٓطظسَ َٔ ٟا ٛا ،أ ٚغدز ِ،بِٗ أَٛاج ايبحاز..
افطح ٞاألقفاص يً ٛٝزٚ ،دعٗٝا حتًل مسا ٤ايفلس ،،يط لٛد ٚحتلت أجٓحطٗلا
ايبٝضللا ٤ايهل ن ..ايهل ن تللا ق فطلل٘ َللٔ أغضللإ ايغلل ..ِٝأشل ّ ٚببللا٥س ٝٓ ٚللا،
ض ٝد.٠

***
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بعيدًا سأطري عنك...

ٖهرا! َٚاشيٓا ْٓطظس!!
أُّٜٗا اي ابس ايغسٜب ،نٝف أبدّدُ خ ، ٛتا حيٝل َّ َٔ رلبا ٚذ٥لاب رلاز١ٜ
ملاذا دع ْٞٛإىل ايٓ ّٛبأَإ؟
أ َّٜٗا اي ابس ايغسٜب ،شط ٢نبّايل ٞاحلُلاّ ٜغفل ٕٛحلظل ١علٔ لٝن لاِ٥
أٚزٚاشٗللِ ،ايلليت أهًكٖٛللا إىل بللساز ٟايهلل ،ٕٛخٛف لال عًٗٝللا َللٔ اي ٝللٛز اجلازشلل،١
َبطًٗني إىل ايطُا ٤إٔ ٝدٖا إي ِٗٝضامل ،١غامن.١

***

شٛاز ١ٜاهلد:ٌٜ
اْطظس ٟعٛد ٠ايسبٝع
ٓطظس ٟعٛد ٠ايسبٝع بانسال ،ب د خسٜف هٚ ،ٌٜٛيطا ٤يحٝي..
َٔ ٜغين يٛع ١ايفسام؟
احلُاَلل ١ايلليت فكللد ِ،أفساخٗللا غابللَ ١للٔ زصللاصٖ ،للٌ ضللطه ٕٛزاغبلل١
ايغٓا٤؟
ملٔ ضطغين ب د ايّٛٝ؟!
أ ٜٔطهٔ ايٓاُ ،١ب د أ ِٕ ٖدَتِ احلسب خُٝطٗا ايصزقا٤؟!
ضطرٚم ه ِ ايطبسدٚ ،ئ ٜٗدأ هلا باٍَ ،ا داَت بك ١ٝايٓا ّٛيازد.٠
ملٔ ضطٗدٍُ احلُاَ١؟
ملٔ ضطبططِ ايٓاُ١؟..

***

ٖ َٔ ٞقايت:
ٖٓاى ،أعُام ايصزق ١ايب ٝد ،٠شَٛ ٝهٔ األزٚا ،اييت اقطضطٗا أٜد ٟايفَاَلس٠
املازقني.
ٖ َٔ ٞقايت:
إٕ أغضإ ًو ايصزق ١ايه ١ْٝٛقد هطس َٔ ،ِ،ن سَ ٠ا ش ّتِ عًٗٝا هٛٝز
ًو األزٚا ،اييت اقطٓضطٗا أٜد ٟاحلسٚب..
ٖ َٔ ٛقاٍ:
إذٕ ،يٝظ يًُ ٥ه ١املباغبني ،أ ُّٟدٚز اغطٝاٍ ًو األغضإ؟
ٖ ٞمل كٌ ي٦ٝال.
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 َٔ ٖٛٚقاٍ :فٛم ٖر ٙاألزض ،ايغاب ١ايبا٥ه ،١احملسٚق ،١اخلا٥فلٚ ١ايهل ن
َٔ احل اّ ..اير ٟخًف٘ فٛقٗلا الاز ٚمساضلس ٠احللسٚبٚ ،ايلرٜ ٜٔسٜلد ٕٚاملل،،ٛ
قبٌ ًٝد أمسا ِٗ٥عً ٢زخاّ ايطازٜخ ،ظٓ لا َِٓٗ أِْٗ باق ..ٕٛيطٌٓٗ األجٝاٍ ايكادَل١
َٔ آباز فاٛزِٖ ،اخلٛفٚ ،ايطب ٚ ،١ٝا ْهطاز َٔ ٖٞ .قايلت :ايطلازٜخ ْفاٜلا،
ن نٚ ،٠جٛف ايٓطٝإ َكرب ٗا األبد.١ٜ
ٖ َٔ ٛقاًٍْٝ" ،طَٓ ٕٛد:" ٜ
ايطللٝد "بللٝس" أضللطاذ أبللٝض "بس ٜللاْ ،"ٞنللإ أضللطاذ ٟاجلاَ للٚ ،١نللإ
ٜهسٖين ن نال ،ألْين أضلٛد ..نلإ ٜهلس ٙايطلٛد نل نلا ايطلٝد "بلٝس" حيلبّين
َ ًكال ،فكل ألْين أضٛد..
ذا ،صبا ،دخًت َ ِ اجلاَ  ،١يلدَ ٟلٔ ايٛقلت َلا ٜهفل ..ٞضلاعٚ ١اشلد،٠
قبٌ حمارس ٠ايطٝد "بٝس" ،أضط ٝع إٔ أ ٓا ٍٚف ٛز ..ٟنأ ٟهايلب ٓاٚيلت صل١ٝٓٝ
َٔ عًل ٢هاٚيل ١امل لبخٚٚ ،قفلت بايلدٚزٚ ،شلني شلإ دٚز ،ٟأخلر" ،ضٓدٜٚبلَ "١لٔ
َسبلل ٢ايطللفسجٌٚ ،نٛبلال َللٔ ايبللا ..ٟجًلتُ بٓظللس ٟعًلل ٢هللا ، ٚامل للِ املهللط
باي ًب ..١مل ٜهٔ ٖٓاى نسضٚ ٞاشلد يلاغس ،ضل ٣ٛنسضل ٞعًل ٢هاٚيل ١أضلطاذٟ
ايطٝد "بٝس" فطٛجٗت إيٗٝاٚ ..ر ت صٝٓٝيت ٚجًطت ب د إٔ أضطأذْط٘ٚ ،زَٝت عًٝل٘
حت ١ٝايضبا:،
لل صبا ،اخلن دنطٛز "بٝس".
ٚجًطت د ٕٚإٔ ٜأذٕ ي ،ٞأ ٚإٔ ٜسد عً ٢حتٝيتً ..ع إيل َّٞيلرزالٖ ،لصَّ زأضل٘،
ٚقاٍ:
إٔ اخلٓصٜلس ٚاي لن جيًطلإ َ لال ،أعلين
ًِ ٜلا ضلٝد "َاْلدَّ " ٜ
نأْو
جيطُ إ أبدال؟
ْ ِ :أعًِ ذيو ٜا ضٝد "بٝس" ..كًل ٜا ضٝد "بلٝس" ضلأهن ب ٝلدال عٓلو ..ب ٝلدال
عٓو ضأهن..
ْ ِ :إٕ اي ن ٚاخلٓصٜس جيطُ إ ٚ ،جيًطإ َ ال...
ْٗٚض ايطٝد "َٓلد ،" ٜلٌ صل ١ٝٓٝه اَل٘ ايفكلنٚ ،زا ،جيل ٍٛبٓاظسٜل٘ علٔ
هاٚي ١أخس ،٣جيًظ إيٗٝا ها٥س..
ها٥س فكل ..ألٕ اي ا٥س ٚاخلٓصٜس ،جيًطإ َ ال ،أعين جيطُ إ َ ال.
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د .عادل داود

ٗت٧كددددل رنودددد٘)ُيف ٘ٙددددٕ غ ً٧هِفٔدد د  La nouvelle 1870ددددددد

1925,

 Description d’un genre à son apogéeراهقضد ٞاهقضد  0781 ٝدددد ،0529
ٗص د ٌ زب دِيفُ غ ذ)ٗتددٕ أُددٕ «عودد ٟاهددم ٍ ًددّ أْ اظ٘عدد٘ع ًتِ٘عدد ٞهوي ٙددٗ ،ٞأْ
اإلجما١ا ا٪سو٘بً ٞٚتي  ٝعو ٟاهلٗاَ ،ند هِٔ اهدذٙ ٜفعٍدى ٓدذٖ اظ٘عد٘ع ٗٓدذٖ
اإلجددما١ا دا٢ددٍ اهثبد غ عضددم ًعددن» ر ٘ٙددٕٗ . 8 :0551 ،تددمعٍ أُددٕ رقددلٗ)ٓ
إؽٔ ) «ا٨ذب د اهعٌٚق هلذا ازبدِيف»ٗ ،اسدتال٩ظ «اظً٩دذ اهد ت٧سسدٕ»ٗ ،هلدّ
ًّ دْٗ تقل ٍٙتعم ٙهٕ ،حت ٟخبضد٘ظ اهعضدم اهدذ ٜااتد ) د)اسدتٕ عود ٟا ٪دى
ر 0781ددد . 0529
ٗٙتٔدم ري .ه٘ندى & س .ن هدٕ ك تبد Introduction à l'étude de la nouvelle

رًلاى إىل د)اس ٞاهقض ٞاهقض  ًّ ٝاه٘عع اظبلًِ ٛ٢ذ بلا٧ً ٞٙهِفٌَٔد ؛ نٚقد٘:ْ٨
«إُٕ ظّ اهل  ٞددد ٗ ٨بى ًدّ دٗاعد ٛاسبدذ) دددد اإلعدما ًِدذ اه٘ٓود ٞاٗ٪ىل عدّ أُِد هدّ
ُقددلَ ِٓدد اهتعم ٙد اظِتؾددم زبددِيف اهقضدد ٞاهقض د  ،ٝاهدد ٙبددلٗ جٚددلاً أْ مستٔدد
اهمٚ٢س ٛٓ ٞإن٩تٔ ًّ كى ضب ٗه ٞهوتعم » ٙره٘نى & ن هٕ. 4 :0551 ،
اظل)َكد "ٞهلدذا ازبدِيف ،كٌد

نعٙ ََ٩ربّٓ ذهم إْ مل ٙلّ عو ٟاهسٌ" ٞ
٨حؾٕ رإتٌٚبى غ ًق هدٕ حد٘ي اهقضد ٞاهقضد  ٝغ Dictionnaire des Genres et
 Notions littérairesرًعجٍ ا٪جِ س ٗاظف ٓ ٍٚا٪دب ٞٚ؟ ٗب سبلٙث عّ اهل)اسد
ح٘ي اهقض ٞاهقض ٙ ،ٝوخدؿ ر  .أٗ)ٗاهدل أُدٕ« :إذا كد ْ ًدّ اهٚسد ُسدب ً ٚدددد ًدّ
ًِؾدد٘) تد )خي ٛددددد كت بد ُٞاهقضدد ٞاهقضد ٗ ٝتددلُٗ ّٙؾمٙدد" ٞتوقٍٔٚد " ددددد إلُٔد ن ًفٔددَ٘
اهتوق ٛاظبتلم حلٙث ً ددد  ،نوؤٌٌ ٞصع٘ب ٞأام ٠حن ٙود٘ غ ذِِٓد تعمٙد اهقضدٞ
اهقض  ًّ ٝحٚث اهلٚلوٗ ،ٞٚاظ٘ع٘عٗ ،ا٪صدى .ر...د ندٚالػ ٗاحدل ًدّ اهلتد دددد
بن اهفٗ ِٞٚا٪ادم ٠دددد ذبود ،ً٩ٚضبد ٗ ً٨ذبلٙدل مسد اهتٌدم ّٙاهدذ ٜد َ بدٕ بضد٘)ٝ
أٗعددذٗ ،ذهددم غ ت٘ة٣دد ٞأٗ ًقدد ي ً دد٘ي ددددد ٗهلددّ ِٙددل) أْ ٙقددَ٘ بددذهم غ إةدد )
اهقضط اهقض ُ ٝفسٔ ددد ؛ أٗ تِلب ًل)س ٞأٗ نمٙق حبث عو ٟاظسدله ٞعود ٟعبد٘
جل ٜأكثم .نفُ ٛؾدم رً )سدٚى ود٘ٗ  ،تدمٗ ٜاهقضد ٞاهقضد  ٝداٌ٢د ً ضد ٞأزًدٞ
ًعِٚدد ٞر...د ٙٗ .دم ٠رج ٚدل أْ اهقضدد ٞاهقض د « ٝص دِعت هتقددمأ دنعددٗ ٞاحددلٗ ،ٝب٘ عددٞ
ٗحٚلٙٗ .»ٝش رب٘ده إىل كث نتٔ اهشلٙلً ٝق )ًُ ٞدع اهمٗاٙد .ٞند ً٪م ًدمتبػ غ
صٚددددع ا٪حدددد٘اي بإسددددٔ ً ذٗ ٜاهِمعدد د ا٨سددددتق٩هٗ ،ٞٚب ظبدد د د)ا اهتخوٚوٚدددد،ٞ
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القصة القصرية الفرنسية املعاصرة ونظريات اجلنس األدبي

ٗرستالوضد د اهقدددما١ا اظعٌقددد ٞودددً ً ٣ٚد د ٗ ،ب حملد د ٗ ٨هتسدددُ٘ ٙددد٘ع ًعدددن ًدددّ
اهلت ب ،ٞأكثم ًّ أْ ٙلْ٘ ذهم هشمحٕ حقٚق »ٞرأٗ)ٗاهل. 5 :0551 ،
ٗٙلأ اظُِؾِّمْٗ غ ذبلٙل ً دٓ ٝذا ازبدِيف ٗمس تدٕ اهذاتٚد .ٞبٚدل أُدٕ ًدّ ودبٕ
اظسدددتخٚى زٚٚدددم اهِ حٚددد ٞازبٌ هٚددد ٞاظشدد ك ٞغ اهِضددد٘ظ اهقضدد « ْ٪ ٝاهقضدددٞ
اهقض د  ٝهددل ٠رً٘ب س د ْ هٚسددت ضدد ٞرأشٚددٕ اه د  ٨تشددبٕ ضدد ٞر ٘ دد٘ي اه د
جئؤ رك نل » ربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْ  . 055 :0551ه ظ ك ْ صدخٚخ ً
أْ اهلتٍ ٙ ٨سعْ٘ ددد دًٗ ً ددد إىل نمض ُربً ٝع ِٞٚعو ٟعٌؤٍ نخسب ،بى ٙدلأبْ٘
أٙغ ً غ تِ٘ٙع ًسد هلٍٔ ا٪سدو٘ب ،ٞٚهلد ٛتلدْ٘ اهِ حٚد ٞازبٌ هٚد ٞعِدلٍٓ " د
وب ٞٔٚبس٘آ "ٗ .تؾٔم ٓذٖ اإل)اد) ٝاسدال ٞح هٚد ً ،إذ ٙبدلٗ كتٍد اهقضد ٞاهقضد ٝ
اظع صددمْٗ ًتٌٚددم ّٙب ٌدد٘حٍٔ غ ا٨اددت٩ن أكثددم ًددّ إش د ٍُٔ خبض٘صددٓ ٞٚددذا
ازبِيف.
ٗهِذكم غ ٓذا اهضلد ح ه ٞرآُ ٛسًْ٘٘  .نٔدذٖ اهق صد ٞتغدع دددد ًِدذ أكثدم
ًّ ث٩ثن ع ً ً ددد عو ٟاحملم إ)ادتٔ غ إجي د تقِ ٞٚا ص ٞب هلت ب ٞهلىِّ ضًّ ٞ
ضضٔ اهقض  .ٝن  ٠أْ« :كت ب ٞض ٞض  ٝعٌى و ق ٗة٘ٙى ر...دِٙٗ .بي ٛداً ٌ٢
اهبدددل ١بٔدددذا اهعٌدددى ًدددّ جلٙدددلٗ ،ا ُ٨ددد٩ق ًدددّ ُق ددد ٞاهضدددفم كٌدد هددد٘ مل تلدددّ
اهل)اس اهس بق ٞدل أتدت بدلً ِّٜعوً٘د ،ٞأٗ أًٔ ِّٜد ) ،ٝأٗ أ ِّٜتلٓٚدى ،أٗ أ ٜتسدٔٚى
ر...د؛ إذ تلدددْ٘ اظٌٔددد ٞغ كدددى ًدددمً ٝغدد عف ،ٞندددتلٌّ غ كت بددد ٞضددد ٞضدد ٝ
جلٙلٗ ،ٝغ إع د ٝابتل ) جِيف أدبد »ٛربٚجد د دددد )ِٙد٘ & زشمًد ْ . 281 :0551
ٗتلتددب ر) ددن دًٗ٨بددى غ اظِؾدد٘) ذات دٕ« :هلددى ُددط ٗ عددٕ اظفغددىًٗ ،فت حددٕ
اهذٓيب اظفغىٗ ،أسو٘بٕ اشب ظ»ٗ .ربوُط رهٚو ْ ٚج ٗدْٗ إىل اهتلكٚل أْ «كى
ض ٞض  ُ ٝجخ ٞتفوت ًّ ولى اهقض ٞاهقض ٗ ،ٝت وق تعمٙفٕ ًّ جلٙل».
ٗاسب صدددى أْ اهقضددد ٞاهقضد د  ٝتؾٔدددم بلُٔد د ًد د د ٝهوتخددد٘ ، ٨أ« :ٜذبددد٘ي غ
أول هل  ،نتلْ٘ غ ث٩ث ٞأس م أٗ غ ث٩ثن صفخٗ .ٞتبلٍي غ أُ٘اعٔ  ،نتلْ٘
ع ةفٚدد ،ٞأٗ نل ٓٚدد ،ٞأٗ ا ٚهٚدد ،ٞأٗ ًلمسدد ٞهوخددلو اسبقٚقدد ٛأٗ اهددٌ٘ٓ ،ٛأٗ
اهدددددد٘ا ع ٛأٗ اهيددددددما٢يبٗ .تبدددد دلٍي غ ضبت٘ ٙتٔدددد د اهدددد د تتيدددد د ٙم إىل ًدددد د ٙ ُٔ ٨دددددد»ٞ
ر مٗجِ٘سلُٗ . XI :0551 ،ٛتبن غ ٓذا اه٘عع صع٘ب ٞإجي د تعم ًّ ٙولُٕ
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إؽٔ ) تِ٘ع ازبِيف كودٕٗ .تفسدم ٓدذٖ اسبقٚقد ٞاهسدٌ ٞاهعشد٘ا ٞٚ٢هوٌفد ٓ ٍٚاهِؾمٙدٞ
ٗهوتعقٚبد اشب صدد ٞب هقضدد ٞاهقضد  ٝغ اظعد جٍ ٗغ ً٧هفد تبسددٚػ اهعوددَ٘ٓٗ .ددٛ
تقدم) عودد ٟعبدد٘ ًعددن اظق )بد ٞاه كٚبٚدد ٞاهد ٙتبِ ٓد هبد ً اهِقد د اظع صددمْٗ عِددل
تِ ٗهلٍ ٓذا ازبِيفٗ .تسِّ٘غ أا اً تب  ّٙا)٬ا ١هل ٠ك ٍت اهقض ٞاهقض  ٝأُفسٍٔ.

 القصة القصيرة وفقا للمنظرينجدم اهعد د ٝأْ ُسدتعن ب ظعد جٍ هوخضدد٘ي عود ٟأ ٜتعمٙد ٓٗ ،دذا ًد سددِفعوٕ
خبض٘ظ اظف ٓ ٍٚاظتعوق ٞب هقض ٞاهقض  .ٝنٚعمِّن اظ٧هِ اٗ٪ي اهذ ٜسِسدتعن بدٕ
 Le Littréره٘ هد َٖ ٚاهقضد ٞاهقضد  ٝبلُٔد ُد٘ع ًدّ «اهمٗاٙد ٞاهقضد  ٝجدلاً ،أٗ ًدّ
ض دط اظي د ًما اظ دث ٗ ٝاظسددوٙ ٨ٗ .»ٞٚبددلٗ ٓددذا اهتعم ٙد ص د ٢ب ً غ تعددٚن حددلٗد
ازبِيف ٗتفمدٖ رحن ٙق٘يُ٘" :ع ًّ"  ،نغ ً٩عّ إُٔ ًبين اُ ً ًّ ً ٩مجع ٞٚأٗهٞٚ
راهمٗا ، ٞٙكٌ ه٘ ك ْ ًستخ ً٩ٚإد)اج ٓذا اهشلى اهسمد ٜغ جِيف ًستقى.
هِدددِعٍ اهِؾدددم غ ًقد د ي ًتضدددى ب ظ٘عددد٘ع ًِشددد٘) غ:
 Littératures de langue françaiseرًعجدٍ آدا اهويد ٞاهفمُسد ٞٚ؛ إذ ٧ٙكدل أْ
«اهقضدد ٞاهقض د ٓ ٝدد ٛغ عقدد٘ي اهلددث  ّٙب هِسددب ٞهومٗاٙدد ً ٞد ٙلددْ٘ عوٚددٕ اهفددٚوٍ
اهقض ب هِسب ٞإىل اهفٚوٍ اه ٘ٙى ،أ ٜزدم ٌّٙظتدذٗق ازبٌد ي ر...دً ،تد هوٌبتدل٢ن؛
ٗازبٌٔ٘) ددد أ ٜب سب صى اهِ ومْٗ ددد ٙع ّ بعِ د عدّ استخسد ُٕ»ٙٗ .د٘جم اظقد ي بعدل
ذهم اظماحى اظالتوف ٞهت ٘) اهقض ٞاهقض ًِ ،ٝذ اهعض٘) اه٘س  ،ٟإذ ك ُت زثى
«جِس ً سدمدً ً ٙدّ بدن أجِد س أادم ،»٠حتد ٟاهقدمْ اهت سدع عشدم ،إذ «ت٘صدوت إىل
تعم ٙا ظ زبِسٔ »ٗ ،ص٘ ً٨إىل «عٔدل اه دمق اظسدلٗد »ٝغ اه٘ دت اسبد ه .ٛندبٍَ
تِبٓ ِ٣ذٖ اظعوً٘ إْ مل ٙلّ ب ه٘عع اهل ٚق ٗاحملبػ زبِيف أدب ٛمسذ ًع ذهدم
هعددلد ًددّ اهل ٍت د ب دلْ ٙعمَندد٘ا ع ظ ٚد ًً ،ددّ عبدد٘ وددالط ٙددلع ٟرتشددٚل٘ن  ،أٗ
ر ٘ ٘ي  ،أٗ رك نل  ،أٗ رً٘ب س ْ  ،أٗ رب٘)ج ...؟
Dictionnaire de

ٗٓ كٍ اهتعم ٙاهذ ٜلًٕ ً٘س ) La Robertه٘ )ٗبد « :حل ٙدً ٞد٘جمٝ
غ اهعٌَ٘ ،ذا بِ  ١د)اًد ٛرٗحدل ٝاسبدلو  ،تقدلَ عدلداً ودً ً٩ٚدّ اهشالضد٨ ٚ
تل)س ُفسٚتٍٔ إ ٨و ،٩ٚأ ٜغ حلٗد )د ٝنعؤٍ عو ٟاسبلو اهدذٙ ٜلدٍْ٘ ًمكدم
اهقض »ٞرٙٗ . 721 :0574شٔل ًّ ص ٘ا ٓذٖ ازبٌى ددد ٍٗٓ أوال ظ عل ٝدددد عودٟ
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اهفددد٘) بضدددع٘ب ٞتعمٙددد ٓدددذا ازبدددِيف بل دددٗ .ٞإْ اسدددتبعلُ اهعبد د )ا ذا اهسدددٌٞ
ازبٌ هٚددد ،ٞنسد دِختفؿ بسدددٌتن سد د ٢لتنٌٓ ،د د  :اهسدددمد ٞٙراسبل ٙد دٗ ، ٞاه ددد٘ي
رً٘جم ٝعًٌ٘ ً .
ٗهلددّ ٙبددلٗ أْ ٓددذٖ اظعدد  ٙتت دد٘) غ ع ٩ددً ٞددّ اظمادندد٪ ٞجِدد س سددمدٞٙ
أامً ًّ ،٠ثى :اهقض ٞأٗ اسبل  ٞٙاهمًمٙٗ .ٞٙؾٔم اهتفلم غ عٌى ك ٍت اهقضٞ
اهقض  ٝإُٔ ًدع إجيد ز ٓدذا اهتعمٙد مسد ُ عٚدم ٝهوقضد ٞاهقضد  ٝاهٌِ٘ذجٚد ٞدددد ٨
س ٌٚغ اهقمْ اهت سع عشم اظِضمَ ددد  ،نإُٕ ٙبلٗ أس علد ًّ اهقضدط اهقضد ٝ
اظع صم.ٝ
ن هقض ٞاهقض ٗ ٝنق ً ظعجٍ ره٘ )ٗب ٓد" ٛحل ٙد "ٞأٗ"ٗ ،ً٨اسبل ٙد "ٞتشد
إُٔ مثُ ٞض٘ظ ض ً ٝع صدم ٨ ٝتفد ٛبٔدذا اظعٚد ) اٗ٪ي.
إىل تقل ٍٙأ ض٘ص.ٞ
هِِؾم ًث ً٩غ:
"Transfigure" (Les éventails de l’impératrice), Constance
 Delauney, Gallimard, 1994ر"إع ن ٞأهق" رًماٗ اً٨رباة٘).((ٝ

ُددم ٠غ ٓددذا اهددِط صددفختن ًددّ اه٘صد اهضددمن هددبخ  ،ُٝهل)جدد ٞأُِد ُؾ ِّدٕ
" ض ٞض  ٝغ ه٘ح ،"ٞنوٚيف مث ٞأ ٜحلو نٗ .ٕٚكدذا حد ي اهعلٙدل ًدّ اهِضد٘ظ
اه د ُشددمتٔ صبودد Nouvelles Nouvelles ٞر ضددط ض د  ٝجلٙددلٗ . ٝإْ ك ُددت
ا)٬ا ١خبضد٘ظ اإلجيد ز صبٌعدد ٞعودد ٟعددلِّ ٓددذا اظعٚد ) اهسددٌ ٞاهمٚ٢سدد ٞهلددذا ازبددِيف
ا٪دبً ٛق )ًُ ٞع اهمٗاٙد ،ٞن د٘ي اهقضدط اهقضد  ٝخيتود دددد كٌد ُعدمن دددد ٗنقد ً
هومًّ ٗتبعد ً هولتٍد ٙٗ .بدلٗ ًدّ اهٚسد غ اه٘ دت اسبد ه ٛإجيد د ُضد٘ظ ذبدل ًدّ
حجٍ "اهبِ  ١اهل)اً "ٛهض حل اهتخوٚى اهِفس ٛهوشالض. ٚ
ٗ ٨جي زن كتٍ زاٗ " ٞٙضد ٞضد  "ٝغ رًعجدٍ ا٪جِد س ٗاظفد ٓ ٍٚا٪دبٚدٞ
إىل أبعل ًّ ذهدم غ تعمٙد ٓدذا ازبدِيفٗ .ظِد ك ُدت اهقضد ٞاهقضد « ٝح عدم ٝغ
ًل)َك »ٞغ ُؾم رإتٌٚبى  ،نٔ« ٛجدِيف ذٗ أهد ٗجدٕ» غ
كى ًل ْ ٗهلِٔ
ًِؾ٘ ) رأُتُ٘ ٚنُ٘ٗ . ٛتسدتعٚل ٓدذٖ ا٪اد  ٝأنلد ) رٗهد ب بسدت هدتالُوط إىل أْ
«اهددقض ٞاهقض ٗ ٨ ٝج٘د هل ر...د نوٚيف ِٓ ن س٘ ٠ضطُ ض .»ُٝ
ٗحي د ٗي رإتٌٚبددى ًددع ذهددم زٚٚددم ث٩ثددً ٞع د  ٙتعمٙفٚدد ٞن ٔٚد ٓ ،دد :ٛاه دد٘ي،
ٗاسبقٚقٗ ،ٞعلَ اهتلثّم .نٚق خبض٘ظ اه ٘ي إة )اً س٘ذجً ً ٚدّ ثد٩و صدفخ
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إىل ث٩ثددن صددفخٙٗ .ٞفِ دل ٓددذا "اظق ٚد س" ددددد وددلٙل اهتعس د ددددد ب ه٘ د ٢ع؛ إذ ذبتددٜ٘
اهعلٙدل ًدّ اهِضد٘ظ اظِشد٘) ٝغ ضدط ضد  ٝجلٙدل ٝعود ٟصدفخ ٞأٗ صدفختن.
ٗٙتلْ٘ د٘ٙاْ  (1991) Sonates de barرسُ٘ ت اهب ) هدد رٓ نٚدٕ هد٘ تٚوٚدٕ ًدّ
ُ 71ض ً ،حيت٘ ٜكى ًِٔ عو 2111 ٟكوٌ ٞب هغدبػٗ .هِدذكم أٙغد ً راهقضدط
اهقض  ٝغ ث٩ث ٞأس م هددرن .ن ِْ٘ٚٚرٗٓ ٛأاب ) ًتفم  ٞتَم د ٟإىل ًسدت٘ ٠اهفدّ
أْ كث ًا ًّ اهقضط ا٪ام ٠ذبتد٘ ٜبدن طسدن ًٗ٣د ٞصدفخً ،ٞدّ
ا٪دب. ٛ
ًثددى بعددق اهقضددط اهقض د  ٝهدددد رب ٚد تمٙليف بٚددم ٗرج .َ.هدد٘ كوٚمٙدد٘  ِٓٗ ،د ٨
ُذكم سُ٘ ٠ض٘ظ حلٙث.ٞ
ٗأً ًع ) ٚاسبقٚق ،ٞن٧ٚكل رإٙتٌٚبى أْ اهقض ٞاهقض « ٝتقد داٌ٢د ً ه٘حدٞ
عّ  ٍٚاهعضم ا٪ا ،ٞٚ ٩ن ٩تلْ٘ بود ٞهوتضدلٙق نخسدب ،بدى تلدْ٘ حقٚقٚدٞ
أٙغ ً»ٗ .هلّ إذا ك ْ صخٚخ ً أْ اهقض ٞاهقض « ٝتستعن ة٘ع ً بسدبى اه٘ا عٚد»ٞ
ٗ«تِقى ًدما)اً "اسبقٚقد "ٞعدرب اهسدبى اظذٓود »ٞر مٗجِ٘سدل ، 01 :0551 ،ٛنٔدذا
اظعٚد د ) ٙبقددد ٟبددد ٩سدددِل إزا ١اهعلٙدددل ًدددّ ضدددط اشبٚد د ي اهعوٌددد ٛاهقضد د ٗ ،ٝإزا١
اهِض٘ظ اشب عع ٞهوتض٘)ا اهتالٚوٗ ،ٞٚاه ٙضعب إجي د ًع مل ًله٘ن ٞن. ٔٚ
ٗبشددلْ عددلَ اهتددلثّم اهددذٙ ٜلٌددّ غ اإلو د ) ٝإىل ًس د نً ٞعِٚدد ٞحي د نؿ عو ٔٚد
اهددماٗ ٜح ٚد ي حل ٙتددٕ ،نِوقدد ٟنٚددٕ وددً ً ٣ٚددّ اهعشدد٘ا٩ٙٗ .ٞٚ٢حددؿ ر  .أٗزٗاهددل ،
ب سبدددلٙث عدددّ "اهسدددمد ٞٙدد اظتدددلثِّم ،"ٝأْ أعٌدد ي رتشدددٚل٘ن أٗ رنٗٗ .هدد دددددد
اظِ صددمَ ّٙاظف َعدددن هلدددذا ا٪سدددو٘ غ اهتعدددب دددددد تقدددلَ أًثودددً ٞع كسدددٞ؛ نٙ٧ٚدددل
رتشددٚل٘ن «حمندد ٞاهغددٌ اظ د٧ثِّم ٝاه د ربتددتٍ Chez des amisرغ بٚددت بعددق
ا٪صل ٙ٧ٙٗ ،» ١ل رنٗٗ .ه "اظمانعَ اظ٧ثم صد حب اهِمعد ٞاُ٪ث٘ٙد ،ٞاهدذٚ ٙ ٜدى
اهت٘ ددد عِددددلٖ غ أٗي ضدددد ٞضددد  ٝهددددٕ Phyllis et Rosamond :رنٚوددددٚيف ٗ
)ٗزاًُ٘ل »ٗ .هِذكم أٙغ ً رآُ ٛسًْ٘٘ ٓٗ ،د ٛك تبدً ٞع صدم ٝتال زبٔد اهفلدمٝ
اهق ٢و ٞبلْ «عٌدى ك تدب اهقضد ٞاهقضد ٙ ٝلٌدّ غ ًسدذ كدى أثدم هعٌودٕ» .نٌد ذا
ُق٘ي ًدث ً٩عدّ ُضدٔ  Coup de foudreرحدب ًدّ اهِؾدم ٝاٗ٪ىل غ(Je ne suis :
) pas un camion, Juillard, 1996رهست و حِ ٞ؟ إذ تلْ٘ ُٔ ٙتٕ ذبذٙم ًا ً٘جٔ ً
ًّ اهل تب هوش ب اهس ذج  ُ ًّٗ .ح ٞٚآام ،إذا َبمز علَ تلثم اهماٗ ٜغ ضٞ
ض  ،ٝنسٚبلٗ ذهم إً ًض ِع ًٗ ،إً سم.ً ٙ
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ًددد٘جم اهقددد٘ي ،إْ اهسدددٌ" ٞاهل )بددد "ٞهوقضددد ٞاهقضدد  ٝدبعدددى اظفدد ٓ ٍَٚاهِؾمٙدددٞ
ٗاهتعوٚقدد د غ اظعدد د جٍ ٗأعٌدد د ي تبسددددٚػ اهعوددددَ٘ دد د ث بتددددٗ .ٞسددددبق هدددددد رداُٚٚددددى
مٗجِ٘ٙسل ٛأْ أو ) إىل ٓذٖ اسبقٚق« :ً٩٢ ٞغ اه٘ ت اهذَ ٙ ٜتضِ٘) نٗ ٕٚج٘د
ازبددِيفَ ،ت دربز صددع٘ب ٞزٚٚددم اظً٩ددذ اشب صدد ٞب دٕ؛  ْ٪اهقضدد ٞاهقض د  ٝتِبثددق عددّ
أصِ ن ًتِ٘عد ٞهوي ٙد ،ٞزِعٔد ًدّ اهت٘اندق ًدع صدً ٞ ٚعِٚد ٞر...دٙٗ .غد ن إىل ٓدذا
اهتِددددددد٘ع غ اُ٨تٌددددد د ١ا  ،تِددددددد٘ع غ أسددددد د هٚب اهتعدددددددب أٗ غ أُددددددد٘اع اهلت بددددددد»ٞ
ر مٗجِ٘ٙسلٓٗ . 04 :0551 ،ٛذا ٙفسم اظق )ب ٞاه كٚب ٞٚاه ٙتبِ ٓد رِٓدمٜ
ب ِٚن غ زاٗ " ٞٙض ٞض  "ٝاه٘ا)د ٝغ ً٧هفدٕ Guide littéraire des idéesردهٚدى
ا٪نل د ) ا٪دبدد . ٛنٚخضدد ٛاهل تددب ددددد خبضدد٘ظ اهتعم ٙد ددددد مث د ُُ ٛق د ؼ ا صددٞ
ب هقض ٞاهقض ً٘ ،ٝزع ٞغ زاٗٙتن نمعٚتنً" :ٛٓ ،مكب " ٗ"اض ٢ط"َٙٗ .شٔل
صبلداً عمض رِٓم ٜب ِٚن اه كٚيب عود ٟاهسدٌ ٞاظعقدل ٝهلدذا ازبدِيف ،ندٌٚلّ
علٍٖ صً ٞ ٚلدم) ٝهتعمٙد ًعجدٍ رهد٘ )ٗبد ٗهوٌعد  ٙاهد ا حٔد رإتٌٚبدى أٗ
اًتلادا ًِ ق ٞٚهل ٗ .إْ  ًٕ ٚبإع ن ٞزاٗ ٞٙنمع ٞٚث هثد ٞعِ٘أُد ٓ َِ َ " :د " شلدّ
أْ ٙفٍٔ بلُٕ اع ان ًّ اهل تب ُفسدٕ بد هتِ٘ع اهً٩تِد ٓ ٛهلدذا ازبدِيف ،أ ٜهعدلَ
اكتٌ ي إظب زٖٙٗ ،ش ) غ ٓذٖ اهماٗ ٞٙددد ًّ بن ً ٙش ) إه ٕٚددد إىل "اسبم ٞٙاظذٓو"ٞ
اه زتولٔ اهقضد ٞاهقضد « ٝبد ه٘ج٘د اد )ج إود )ا كدى د٘ي ٗاد )ج ا٪عدمان
اظتفق عو.» ٔٚ
كدل بددذهم اهضددع٘ب ٞاظفمٗعدد ٞعوددٗ ٟاعددع ٛاظعد جٍ ،إلجيد د تعمٙد ٗا ُ
ن
ٗتِ ٧
هوقض ٞاهقض  .ٝأً اهِق د اظع صمْٗ ،نٚبدلْٗ حد ٢مً ّٙدّ ةبٚعد ٞاهقضد ٞاهقضد ٝ
اظُبٌٔ ًّٗ ،ٞمستٔ ًتعدلٍد ٝا٪ودل يٗ .ب حملضدوٙ ،ٞلثدم غ اهعقد٘د ا٪اد  ٝعدلد
اهل)اس ح٘ي ٓذا ازبِيفُٗ .علد عو ٟسبٚى اهذكم اهل)اس ا٬ت:ٞٚ
د د .Colin/Masson, 1997) Le conte et la nouvelle de J. P. Aubrit (Armand
راهقضٗ ٞاهقض ٞاهقض  ٝهول تب رج . .أٗبمٙت .
ددد ).La nouvelle de R. Godenne (Honoré Champion, 1995
راهقض ٞاهقض  ٝعِل )٘ .دَْ هدد رُٓ٘٘) ٕٙو ًبْ٘ٚ
ددد  La nouvelle 1870ددد 1925, Description d’un genre à son apogée
1993). de F. Goyet (PUF,
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راهقض ٞاهقض  0781 ٝددد ٗ ،0529ص ٌ زبِيفُ غ ذ)ٗتٕ هدد رن. ٕٙ٘ .
ددد ).Lire la nouvelle de D. Grojnowski (Dunod, 1993
ر ما ٝ١اهقض ٞاهقض  ٝهدد رد .مٗجِ٘سل. ٛ
ددد .Ozwald (Hachette, 1996) La nouvelle de T.
راهقض ٞاهقض  ٝهدد ر  .أٗزٗاهل .
ددد de M. L’esthétique de la nouvelle française au XXe siècle
 (Peter Lang, New Viegnesددد York, 1989).

راهِ حٚددد ٞازبٌ هٚددد ٞغ اهقضددد ٞاهقضدد  ٝاهفمُسددد ٞٚغ اهقدددمْ اهعشدددم ّٙهددددد رَ.
ن. ِٕٚٚ
ٗتشد ًعؾددٍ ٓددذٖ اهل)اسد إىل تِدد٘ع اهِضدد٘ظ اظ٘سددً٘ ٞبدددد " ضدد ٞضد ،"ٝ
ٗتلتفدد ٛب سددتال٩ظ ً٩ضبٔ د اظتفددمد .ٝنبعغددٔ ٙتبِدد ٟاظق )بدد ٞاه كٚبٚددٗ ٞنددق
اظٌٚدم ٝهوجددِيف.
ِّ
أسددو٘ ربِٚد ن  ،بتقددل ٍٙتعمٙد ًلدِْ٘ ًددّ صبٌ٘عددً ٞددّ اظعد ٙ
ٗتذكم ًّ بن ٓذٖ اهل)اس  ،د)است ْ َ بٌٔ ر)٘ .دَْ ٗ رَ .ن . ِٕٚٚنتس عٛ
ٓ تد ْ اهل)اسددت ْ آتٌ ًِ د ب٘جددٕ ا د ظ  ٌُٔ٪د تتِد ٗ ْ٨اهقضدد ٞاهقض د  ٝغ اهقددمْ
اهعشم ،ّٙاه تلٍْ٘ ددد بل  ٞددد ً د ٝد)استِ .
ٗ٩ٙحددؿ ر)ُٗٚددٕ دد٘دَْ غ ً٧هِفددٕ راهقضدد ٞاهقضد  ٝأْ اهقددمْ اهعشددمٙ" ّٙعددمز
اشبودػ" ًدّ ُ حٚد ٞا٨صد  ٩؛ إذ ب تدت اهقضد ٞاهقضد « ٝاظضد وذ اهِد٘ع ٛاشبد ظ
اهذٙ ٜش إىل كى ولى ًّ أول ي اسبل  ٞٙاه  ٨تَستخغم نلم ٝاهمٗا.»ٞٙ
ٗشٚم بعلٓ بن ث٩ث ٞأول ي )ٚ٢س ًّ ٞاهقض ٞاهقض ٓ ،ٝد :ٛاهقضد ٞاهقضد  ٝدددد
اسبل  ،ٞٙذا اهسٌ ٞاهشفٔ ٞٚاظِ ٘ )ٗ ٞأس ٓذا اهت ) ٚرداُٚى ب٘٨ظب ٕٚ؛ ٗاهقضٞ
اهقض  ٝددد اهوخؾ ٞٚاه شٚمٓ  ٚاسببلٗ ٞاهِٔ  ٞٙاظفت٘حٙٗ ،ٞلْ٘ رً )سٚى
آ) ْ٨أحددل عثو ٔٚد ؛ ٗاهقضدد ٞاهقضد  ٝددددد اهقض د  ٝاهد تتغددٌّ ُض٘ص د ً ٗص دف،ٞٚ
ٗاستخغ ) أٗ تلًٗ ، ٩تقلَِّ أعٌ ي رج .ي .تماس ) ع ِٚجٚل ٝعِٔ ٙٗ .غ ن إىل
ٓددذا اهتضددِ ٚاٗ٪ه د ٛددددد ًددّ اهِدد٘ع اهشددلو ٛددددد تضددِ ٚث د ًْ ،سددتِل إىل ةبٚعددٞ
اسبقٚقٗ ٛازبلٜ؛
اظ٘ع٘ع  ًّ ،حٚث :اظ٘ع٘ع اسبقٚقٗ ٛازبلٜ؛ ٗاظ٘ع٘ع
اسبقٚقٙٗ .ٛستجو ٛاهل تب غ اهِٔ « ٞٙعدلداً ًدّ
ٗاظ٘ع٘ع اظسو ٛاسبقٚق ٛأٗ
اظٌٚما اهلرب ٠اه تلٍْ٘ ث٘ابت ً غ تمكٚب ٞاهقض ٞاهقض  ٛٓٗ ،»ٝأِْ:
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 0ددد اهقض ٞاهقض  ٝحل ً٘ ٞٙجم.ٝ
 2ددد اهقض ٞاهقض  ٝحل  ٌٞ٢ ٞٙعوً٘ ٟع٘ع ضبلٗد.
 1ددد اهقض ٞاهقض  ٝحل  ٞٙسمٙعًٗ ٞغي٘ة.ٞ
 4ددد اهقض ٞاهقض  ٝحل ً ٞٙمٗ ٞٙرأ ٜعٔ٘) ٝب ه بع احملل. ٛ
ٗشثٍى ٓذا "اهتعم ٙاهمب ع "ٛضب ٗه ًّ ٞاهل تب غ اظمجٗ .هلّ ٩ٙحدؿ ًدع
ذهم ،إْ ك ُدت اظٌٚدما اهث٩ثد ٞاٗ٪ىل جٚدل ٝاهت٘اندق إىل حدل ًد ًدع أنلد ) ٓدذا
ازبِيف ،نتبلٗ اهمابع ٞددد اظِ ٓغ ٞهعٌى اهلتٍ اظع صم ّٙددد ًمًُٓ٘ٗ ٞقٚدل .ٝندإذا
ك ُدددت اهقضددد ٞاهقضد د  ٝتسدددتق ٛأصددد٘هل غ اسبقٚقدددً ٞدددّ ازب ُدددب احمللددد ٛغ
اسبل ٙد اهشددعب ،ٞٚنٔد ٛتِشددق )ٗٙددلاً )ٗٙدلاً عِٔد هضد حل ا٪سددو٘ اهلتد بٛ؛ إذ
تضبذ غ اهقمْ اهعشم ّٙأكثم استق٩ه ،ٞٚبسبب كفٔد احملتٌدى عدّ تلبدل عِد ١
اهل٨ه ٞعو ٟإو )ا ج ُبٔ احمللٙٗ .ٛل)َج اهعلٙل ًّ اهل ٍت ب٘نم ٝغ كت ب تٍٔ
ًضدد وخ ًددّ اهؤجدد ٞاهع ًٚددٗ ٞاحمللٚددٗ ،ٞااتضدد )ا ٗ ،كوٌدد ًلدددم) ٝأٗ
ًمدد ٝعمن ًٗ ،تفالً ً ٌٚفمة ً غ اهلُ٘ٗ ،َ٩ع ً ًدّ ا٨ستِسد أٙغد ً عود ٟةمٙقدٞ
ًعجٍ  skidizرسلٚلٙم هوٌفمدا اهع ً(Je ne suis pas un camion, Annie ٞٚ
) Saumont, Julliard, 1996رهست و حِ ،ٞهدد آُ ٛسًْ٘٘ ٗ .مثُ ٞضد٘ظ ًلُ٘دٞ
ًدّ حد٘ا)ا نقدػ ("Il" et "Un couple imparfait" dans Moi ou autres,
) Béatrix Beck, Grasset, 1994ر"ٓ٘" ٗ"اهثِد  ٛ٢د اظلتٌدى" غ أُد أٗ د ،ٜ
هددرب ٚتمٙيف بٚدم ِٓٗ .د ن أٙغد ً ضدط اسبد٘ا)ا ًدع اهدذا اهقضد  ٝاهد زِخِد
ما١تٔ وع٘)َ ا٨ستٌ ع إىل تسج٪ ُ ٩ٚح دٙث اهشالض ٚر"أعوٍ جٚلاً أُين هسدت
و حِ" ،"ٞتلً ٩والط دذ) ٗأضدق :إُدٕ أُد " غ هسدت ود حِ ،ٞهددد رآُد ٛسدًْ٘٘
)ٗ .(Julliard, 1996هلّ ٓذٖ اُ٪د٘اع ًدّ اهِضد٘ظ هٚسدت كدث  ٝغ عد٘ ١اهِتد ج
اهع َ .ن ً٪م ددد غ ًِؾ٘)ُ ددد ًِ٘ؼ بتقِ ٚاهلت بد ٞاهشالضد ٞٚأكثدم ًدّ ا)تب ةدٕ
بإ)اد ٝإعف  ١ة بعُ ضبل ٛعوٓ ٟذا ازبدِيفٗ .تتدٚذ هِد د)اسد ٞعدلد  ٨بدلس بدٕ ًدّ
اهِض٘ظ اشب ص ٞبٔذا اظ٘عد٘ع ًشد ةم ٝرًٚشدٚى نِٚٚدٕ اهدمأٜ؛ إذ ٙدم ٠أُدٕ ،عودٟ
اهدددم ٍ ًدددّ اه ا٢ددد ٛاهدددلا ٍ٢سبدددل ًعدددن ًدددّ ا٪صدددى احمللددد« ،ٛن هقضددد ٞاهقضدد ٝ
اهفمُسدد ٞٚغ اهقددمْ اهعشددم ّٙتسددتِل ددددد غ صبٌوددٔ ددددد إىل ٓددذٖ اهق ٚعددً ٞددع ازب ُ دب
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احمللد ،ٛهتثبدت ُفسددٔ عود ٟعبدد٘ ًتماٙدل عددٌّ اهفغد  ١اظيوددق هوج ُدب اهلتد ب»ٛ
رن. 07 :0575 ،ِٕٚٚ
ٗٙقدلَِّ كتد L'esthétique de la nouvelle française au XXe siècle :

راهِ ح ٞٚازبٌ ه ٞٚغ اهقض ٞاهقض  ٝاهفمُس ٞٚغ اهقمْ اهعشم ّٙهدد رًٚشٚى نِٕٚٚ
د)اسً ٞتالضض ٞأام .٠نٚلمس اهل تب سٌ ً كب اً هل)اسً ٞق )َُد ٞتٔدلن إىل
زٚٚددم اهقضدد ٞاهقض د  ٝعددّ اسبل ٙددٗ ،ٞاهمٗاٙددٗ ،ٞاهقضددًٗ .ٞددّ ثددٍ ٙق د "تعمٙف د ً
ٗاع "ً ٚتلْ٘ اهقض ٞاهقض ٗ ٝنق ً هٕ:
0ددد ُض ً ُثمً٘ ،ً ٙجماً حلٌ ً ،سمد ً ٙأٗ ٗصفٙ ،ً ٚتٕ بى كى ود ١ٛأدبٚدٞ؛ أٜ
ص ه.ٞٚ
2ددد ُض ً بس ً ٚع ً غ سمدٖ هوخل ٙدٗ ،ٞأحد د ٜاظ٘عد٘ع ،نٔد٘ ذا ادػ سدمدٜ
صدددمن إىل حدددل ًدد ٗ ،ذا اهتدددماز ٙقضددد ٛا ٗ٪دد اهسدد كِٙٗ ،ٞعٌدددى ب مٙقدددٞ
ا٨ستل٨ي أكثم ًّ اهتخوٚى اه كٚيب.
 1ددد ُض ً ٙقلَ ددد حن ٙسمد حل  ٞٙددد والض ٚذٗا َ اض٘صٙ ،ٞٚتخوٍدْ٘ بشد١ٛ
ًّ اهماٍ؛ إ ٨إْ ك ْ آ٨تٌ َ ٙتِ ٗي اهؾمٗن أٗ اسبلو ُفسٕ حضماً.
 4دددددد ُضدد ً حيتددد٘ ٜعوددد ٟإودد )ا ًل ُٚدددٗ ٞزًِٚددد ٞتدددلي عوددد ٟاه٘ا دددع اشبدد )ج،ٛ
ٗٙست٘ح ًّ ٟتض٘) ًتسوسى هومًّ.
 9ددد ُض ً ٙقلَِّ ب مٙق ٞدبمٙب ٞٚاهع ملَ اظذٓى ًّ ،دْٗ اند اض أٗهد ٛه٘جد٘د ٗا دع
ًِؾٍ ٗس َ ٗح عم غ كى ًل ْ.
 1ددد ُض ً ،حن حيت٘ ٜعو ٟأًم ا )ق هو بٚعٙ ٨ ،ٞقلًٕ عو ٟإُٔ توق ٛ٢؛ بى ٙقدلَِ
بعلدديف ذهددم عودد ٟأُ دٕ دحددق د ةع هوِؾ د َ عقُ٩دد ،ٛاهددذٙ ٜلددِّْ٘ اشبوفٚددٞ
اهفوسف ٞٚاسبقٚق ٞٚهوِط.
ٗٙتٌسم رَ .ن ًّ ِٕٚٚا٩ي ٓذا اهعٌى اه كٚيب ا٨ستِت ج ٛب هتِ٘ع اهلب
هوقض ٞاهقض ٗ .ٝتضِٚفٕ ددد ًع استِ دٖ إىل عِٚدٗ ٞند ً ٝدّ اظماجدع دددد ٙ ٨سدتِفل ًد
٘ٙجل غ ٓذا "ازبِيف ا٪دب ٛذ ٜاظٗ ٞ٣جدٕ" .نٌد ذا ُقد٘ي ًدث ً٩عدّ اهِضد٘ظ اظ٧هِفدٞ
ًّ اً٪ث ي ،أٗ ًّ اسبلٍ ،أٗ اهتع ب اهشعب ،ٞٚأٗ ا)٬اٗ ١اظتفم  ًّ ،عب٘:
"Vulgaires vies" et "En bref" dans Moi ou autres (Béatrix Beck,
Grasset, 1994).

"ح٘ٚا ٌ بذ"ٗ "ٌٞ٣ٙب ظالتضم" غ أُ أٗ
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 ٜهدد رب ٚتمٙيف بٚم .
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ٗإْ ك ْ "اهِط اهِثم "ٜددد ٗنق ً هدد رَ .نِٚٚدٕ دددد اظعٚد )َ اٗ٪ي هوقضد ٞاهقضد ،ٝ
نٌ ذا ٙق ي غ ُط رج ا)د ً٘)د La boulangerie de Marx ٍٙرطببدم ًد )كيف
رصبو ٞضط ض  ٝجلٙل ،ٝاهعلد  ، 09اهذ ٜدلَِّ عود ٟودلى ضدٚلٝ؟ ِٗٓد ن
أٙغ ً اهقض ٞاهشعم ٞٙاهقض  ٝاه ت٘ ى بمأ ٜرداُٚى زشمًد ْ غ اهقَدلَ؛ إذ ٙقد٘ي:
« ل ٙلْ٘ مث ٞضط ُثم ٞٙض  ٗ ،ٝل ٙلْ٘ مث ٞضط وعم ٞٙض ٗ .ٝهلّ
ًد ٓدد٘ ددددد ًددث ً٩ددددد كت د اهٔٚدد٘د ٗاظسددٚخٚن اظقددلس؟ إُددٕ اإلظبٚددى .إُددٕ سوسددوً ٞددّ
ضط ض  ،ٝتلْ٘ ً٘زُٗ ٞر...د ٗ .لش ً ك ُت اهقضط ٗاهقضط اهقض  ٝعوٟ
ولى ض ٢ل .نثٌ ٞإذاً إًل ُ ٞٚت ً ٞهتقبى اهشلى اه َعمٗع ٛاظ٘زْٗ».
ٗأا د اً ٨ ،تبددلٗ تع د ) ٙاهِق د د ٗتضددِٚف تٍٔ ًمعدد .ٞٚنتمعجِ د دا ٌ٢د ً إحددل٠
اهقضط اهقض  ٝاه تلٍْ٘ استثِ  ١عّ اهق عل ٝازبد ) ٜتبِٔٚد بعدل جٔدل جٔٚدل،
ٗتمعجِ د صدد٘)ٌ ًددّ عددلَ اهل ددٗ ٞاهتق دلٙما اهتقمٙبٚددٞ؛ أ ٜب جملٌددى تعقٚددل جددِيف ٨
ٙستسوٍ بسٔ٘ه ٞهوفٍٔ ٗا٨ستٚع .
نٌ د ذا تب د ٍّٚغ اسبقٚقدد ٞا٩صدد ٞرِٓددم ٜب ِٚد ن ذا اهِق د ؼ اهثٌ د ُٗ ،ٛتوددم
اهتعد ) ٙاهمب عٚدد ٞهدددد ر)ُٗٚددٕ دد٘دَْ ٗاهسلاسدد ٞٚهدددد رًٚشددٚى نِٚٚددٕ ٗ ،توددم اهقدد٘اٍ٢
اظتغددٌِ ٞأصددِ ن اهقضددط اهقضد  ،ٝاهد تددمداد ودد ً ٣ٚنشدد ً ٣ٚةدد٘ ،ً٨إْ مل ٙلددّ
اهتِدد٘ع د اظتِ د ٓ ٛغ وددلى اهقضدد ٞاهقض د  ٝاظع صددمٗ ،ٝغ ضبت٘آ د عودد ٟحددل
سدد٘ا١؟ نٚشددتٌى ٓددذا ازبددِيف ددددد ب بٚعتددٕ ددددد عودد ٟك٘كبددً ٞددّ أصددِ ن اهلت ب د
ٗأُ٘اعٔد ٗ .شتودم اهلتٍد غ اهقدمْ اهعشددمً ّٙد ً٩ٚةبٚعٚد ً هورباعد ٞاإلبلاعٚد .ٞنٔددٍ
ٙضِعْ٘ ً حيود٘ هلدٍٙٗ ،بخثدْ٘ داٌ٢د ً عدّ صد٘) صب زٙد ٞجلٙدل ٗ .ٝدل ٙتالدذٗا ًد د ًٝ
هوقضد ٞاهلت بدد ٞحبددل ذاتٔد  .ن هقضدد ٞاهقضد  ٝغ ُؾددمٍٓ "ُدد٘عٌ ًددّ اهودٔ٘" ،شددِخٍٔ
و ًّ ً ٣ٚاسبمٙٗ ،ٞٙلنعٍٔ هوِٚى ًِٔ أكثمٙ ِٓ ًّٗ .لت ٛتعلد أودل ي ُت جد تٍٔ.
ًٗددّ ذهددم أٙغ د ً ٙتددلت ٟتِدد٘ع ًف د ٓ ٌٍٔٚازبٌ هٚدد ٞاه د تسددٍٔ غ تشدد٘ ٙاظس د )ا .
ٗ٧ٙكِّل ٓذا ا٨ستِت جَ د)اس ٞعٌون ت٘ثٚقٚن ًّ ضط ض  ٝجلٙل: ٌٓ ،ٝ
43 écrivains manifestent pour la nouvelle & 3 rue de l’Harmonie,
 nouvellistes contemporains par eux 131ددد mêmes

ر 1و )ع ٓ )ًُ٘ 41 ،ٛك تب ً ٙتؾ ٓمْٗ ًّ أجى اهقضد ٞاهقضد  & ٝر010
ص ً ًع صماً بلُفسٍٔ .
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 القصة القصرية وفقاً ألصحاب املمارسةإذا ك ْ بعق كتٍ اهقض ٞاهقض  ٝغ اهقمْ اهعشدمٙ ّٙوجد ْٗ٧إىل ًفد ٍٓٚ
ٓذا ازبِيف ددد اهد ٗعدعٔ )ٗاد اهعضدم اظِضدمَ دددد ٗٙتفقدْ٘ ًعٔد ُسدب ،ً ٚن هي هبٚدٞ
 ٛجلٙل ،ٝتت٘انق ًع ًفد ٍَٓ ٚ
اهب  ٞٚتبتعل عِٔ ؛ إذ تعلِّي اهٌِ٘ذج أٗ تبتلم هٕ ُ٘اح َ
ٓذٖ اهي هب ٞٚاهذاتٙٗ .َٞٚستاللَ رب٘ي ًد٘)اْ أسدو٘ب ً غ اهت٘)ٙد ٞحيدٍ٘ي بدٕ اه مند ٞإىل
سبؾد ًتت بعدٙٗ .ٞد٘ه ٛرً )سدٚى أ) ْ٨أٌٓٚدد ٞأكدرب هوٌع زبد ٞاهِفسد ٞٚهوخل ٙد.ٞ
ٗٙسع ٟرداُٚى ب٘٨ظب ٕٚإىل بِ  ١هعب ٞخيٚب بٔ دًٗد ً ت ودع اهقد )ٙٗ .٥سدتعٌى رجدْ٘
ت ٙو٘) «ُ٘ع ً ًّ اهِثدم بعٚدل ًا عدّ اهقضد ٞاهقضد  ٝاهتقوٚلٙد ،»ٞبٔدلن «إعد د ٝعدمض
إحس س اظم ١ر ع ٕٚددد عو ٟاهِخ٘ ا٪دق ددد  ً ٘ٓٗ ،ضُ ٙ ٨عمعٕ غ تت بعدٕ ،بدى غ
ص٘) ٝنسٚفس  ًّ ١اهذكم ٙاظتق ع »ٞربٚج د )ِٙد٘ & زشمًد ْ. 252 :0551 :
ٗبتقبددى اهل تبدد ٞرآُدد ٛسددًْ٘٘ « :عق ب ددرٓ اظف د ضد همنغددٔ كددى ُؾمٙدد ٞهوقضددٞ
اهقض  ،»ٝنٔ ٛتوتمَ داٗ ً ٌ٢أبلاً «ب ٩ ُ٨ق صبلداً ًّ ُق  ٞاهضدفم» غ كدى ًدمٝ
تلتب نُ ٔٚض ً جلٙلاً ربٚج د ) & ِ٘ٙزشمًد ِْٙٗ . 281 :0551 ،قد د اظِؾدمْٗ
أً َ ٓذا اهتِ٘ع إىل إع دٗ ٝعع ا٪نل ) اهد صد٘)ٓ )ٗاد ًدّ اهقدمْ اهت سدع عشدم
ً٘ععَ اهتس ٦ي .نتتٌالق عّ ذهم ًع ٗ ٙتضِٚف ُ٘ع ٞٚجلٙدل .ٝد أْ ً٘اجٔدٞ
ٓدددذٖ اهِؾمٙدد هوت بٚدددق اهعٌوددد ٛهلتٍدد اهقضددد ٞاهقضدد  ٝاظع صدددمٙ ّٙفغددد ٛإىل
ا٨ستِت ج ذاتٕ؛ ن ظِؾمْٗ ددد عو ٟاهم ٍ ًدّ جٔد٘دٍٓ دددد ٙ ٨بويدْ٘ اسدتِف دَ اهتِ٘عد
صٚعٔ اه ٙقلًٔ اهِت ج غ صب ي اهِض٘ظ اهقض  ٙٗ .ٝجٍ رن ُس ْ إظبى ذهم
ب ظوخ٘ؽ ٞا٬ت« :ٞٚمثًِ ٞذ ٗ ت ة٘ٙى ر...د تعد ) ٙهوقضد ٞاهقضد  ٝذبضدى عودُ ٟد٘ ُع
ًّ اإلص ع .بٚل إُٔ إً أْ ذبٌى ٓذٖ اهتع ) ٙو ًّ ً ٣ٚاهعق ٢ل ٞٙدددد إذ ٙسدتع ْ بٔد
ًّ دْٗ اهقل) ٝعو ٟص ٚتٔ ب٘ع٘ ٗ ،أ دى ًدّ ذهدم اهقدل) ٝعود ٟودمحٔ ؛ ٗإًد أْ
تلْ٘ د ٚق ٞهل)ج ٞأْ علداً ًذٓ ًّ ً٩اهِض٘ظ جيل ُفسٕ ًمً ً ٚغ ٓدذٖ اهتبعٚدٞ
زبدددِيف اهقضددد ٞاهقضد د  »ٝرن ُسد د ْ إظبدددى ،صبوددد ٞدٗ ًُ٘دددل ،زددد٘ز دددددد آ ،0554
ظ. 00
ٗب جملٌدى٘ٙ ،عددع كددى تعمٙد  ٜ٪جددِيف بضدد٘)٨ ٝحقددٙٗ .ٞغددع اهِقد د دد٘اُن
ٗ ٘اعل هض٘غ ً ٙفعوٕ أصخ اظٌ )س ٞغ ًف ٓ .ٍٚهلّ اهت بٚق اهعٌو ٛدددد كٌد
ٙت٘ ع ددد مٌ ٙم داٗ .ً ٌ٢كذا اسب ي غ صب ي اهقضط اهقض ٝ؛ نلى ك تب ٙلتب
11
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ب ه مٙق ٞاه تبلٗ هٕ اهفغوٙ ٘ٓٗ .ٟلتب كٌ ٙست ٚع ٗكٌ ِٙبيد ٛعوٚدٕ نعودٕ؛
إذ زودد ٛعوٚددٕ ُؾمتددٕ اهشالضدد ٞٚعددّ اهع د مل وددلى كت ب تددٕ ٗضبت٘آ د ٗ .هددٚيف ًددّ
اظلٓ غ ؽمٗن كٔذٖ أْ ُم ٠اهِق د شغْ٘ غ ًي ًم ٝاهتقد ؼ صٚدع اهِضد٘ظ
اظ٘سً٘ ٞبد" ض ٞض  "ٝغ وب كٍٔ اهِؾمٗ .ٞٙهلدّ ُدمآٍ ٙ ٨بويدْ٘ ٓدلنٍٔٗ .إْ
ك د ْ اهيٌدد٘ض ٗاهتقددلٙم اهتقددمٙيب جيعدد ْ٩عددلد ًا كددب اً ًددّ اهتع د )ٗ ٙاظف د ٍٓٚ
 ،٩نٚجب ا٨ع ان أْ اسبمج أٗ ب ٪حم٠
اهِؾم ٞٙاظق ح ًّ ٞاهِق د  ِٙي )ع ً عً ٚ٣
علَ اظب  ٝ٨هل ٠اظبلعن ح ٚي اظسلهٙ ٨ ،ٞقضِّماْ غ اإلسدٔ َ بٔدذا اه٘عدع .نٌد ذا
ٙقدد٘ي ك ٍت د اهقضدد ٞاهقض د  ٝعددّ ٓددذا ازبددِيف اهددذ ٜشتُِٔ٘ددٕ؟ ن دإذا تع د ِّٚعوددٍٔٚ
اهتخددلو عددّ اهِؾمٙد  ،نٔددٍ عًٌ٘د ً ٙتٔمبددْ٘ ًددّ كددى ً٘ د ًبددل ،ٛ٢أٗ ٙقددلًْ٘
ًفًٔ٘ ً دبمٙبٗ ً ٚوالضً ٚ؛ إذ تلدْ٘ آ)آ٦دٍ ًتِ٘عد ٞبقدل) تِد٘ع ُت جد تٍٔ ،بدى إُٔد
تضددى حددل اهتب ِٙد ٗ .تشددٔل عودد ٟذهددم ا٪عٌد ي اهد أظبمٓد نمٙددق ضددط ضد ٝ
جلٙل 1 :ٝو )ع ٓ )ًُ٘ 41 ،ٛك تب ً ٙتؾ ٓمْٗ ًدّ أجدى اهقضد ٞاهقضد  ٝرً ُٚد ،
 010 ٗ ، 0578ص ً ًع صماً بلُفسٍٔ رً ُ. 0551 ، ٚ
ٗت جددٍ ب جملٌددى اسبمٙدد ٞددددد اه د شِخٔ د ك ٍت د اهقضدد ٞاهقض د ُ٪ ٝفسددٍٔ ددددد
ب مٙق ٞتِ ٗي اظسله .ٞن هبعق ٙسع ٟهتقل ٍٙتعم ٙعو ٟو كو ٞاظِؾمّٙ؛ ٗاهدبعق
ا٬اددم ًددتخفؿ أكثددم ،نٚشد إىل أْ اً٪ددم ًددمتبػ بددي)ا ١والضددٞٚ؛ ٗآاددمْٗ أٙغد ً
ٙلتبْ٘ ضض ً ضد ٨ ٝسدتعماض ًفد ٓ ٌٍٔٚعدّ ٓدذا ازبدِيفٗ .تؾٔدم حقٚقد ًٞغ
 ،٣ودد )ع ٓدد )ًُ٘ ٛإىل ج ُدددب اهِضددد٘ظ ذا اه بٚعددد ٞاهِؾمٙدددً :ٞقدد  ٨ة٘ٙوددد،ٞ
ٗتلًُٗ ، ٩ض٘ظ جله:ٞٚ
Pierre Lepape, L’éclipse et son contraire (L’orgue de Barbarie de
de Christian Congiu…) étouffer de Daniel Sallenave, Etoffer c’est

 ،اهلس٘ن ٗعلٖ هدد رداُٚٚى س هِ ن  ،اهتلسدٍٚ

أٗ)غ اهرببم ٞٙهدد رب ٚه٘ب
ٓ٘ ا٨اتِ ق هدد ركمست ْ ٚك٘ظبٗ ... ٛمثُ ٞض٘ظٌ تبلٗ " ضض ً ض  "ًٝحقٚق،ٞٚ
شلِِ تب ٍِٔٚعٌّ اهقض ٞاهقض  ٝددد اسبل :ٞٙ

Francis Paillet, Judas ou le mauvais En compagnie de Zappa de
rétine ou le Décollement de de Tony Catano, nouvelliste
rétrécissement de Gilbert Gaston

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10

د .عادل داود

بمنقدد ٞزا ٍب د هدددد رنمُسددٚيف ب ٙددٕ  ،ج د٘دا أٗ ك تددب اهقضدد ٞاهقض د  ٝاهسدد ١ٛهدددد
سدتْ٘ ٗ .غ اهقضدٞ
رةُ٘ ٛك ت ُ٘  ،اُفض ي اهشدبل ٞٚأٗ اهتغدٚٚق هددد رج هدب
اهقض  ٝددد اسب٘ا):
 Faits divers de Jeanددد  Marie Le Sidaner, Trop court, ditددد il de
Michel Friedman

ًتفم هدد رج ْ ددد ً ) ٜه٘ سٚلاُم ٙ ،ق٘ي :ب ه اهقضم هدد رًٚشٚى نمٙلً ْ .
ٗغ اهقض ٞاهقض  ٝددد اظسم :
La chaise de Gil Blas de François Coupry.

كمس ٛجٚى ب٩س هدد رنماُس٘ا ك٘بم. ٜ

اظتِ ٗه د ٞغ ٓددذ ّٙاهعٌو دن ج دلٍ ًتِ٘عدد ،ٞنددُ ٩ددم ٠غ  ،1و د )ع

ٗاظ٘عدد٘ع
لددماً حدد٘ي ُؾمٙدد ٞازبددِيف نخسددب ،بددى ظبددل اسددتِت ج عددّ اظل ُددٞ
ٓد )ًُ٘ ٛتف ٍ
اسب ه ٞٚهوقض ٞاهقض  ٝغ اجملتٌع ٗغ ع مل ا٬دا ٗ ،غ  010ك تب ض ٞض ٝ
ًع صم ،...كى ٗاحل ًّ ٓ ١٨٧اهلتٍ إًد ٨حدؿ ود ،ً ٣ٚأٗ اهتد ِ عود ٟود ،١ٛأٗ
ب اهت٘ج ٕٚاٗ٪ه ٛهمٗاد اهوعب ،ٞبتخلٌٍٕ ددد ٗنق ٓ٘اٖ ددد ب هضفختن اظٌِ٘حتن هٕ،
و َ
ٗبتخلٌٍٕ ب ظسٌٗ . ٚبٔذا هّ ُقدَ٘ بتضدِ ٚصٚدع أنلد )ٍٓ ،بدى بتجٌٚدع ا)٬ا١
اه تً ٗ٧ع اهقل) ا٪كرب ًدّ اإلسبد  .نتودم آ)ا ١ربدط ا٨صد ٗ ، ٩اهتعمٙد ،
ٗاظً٩ذ اشب ص ٞب هقض ٞاهقض .ٝ

املجال الاصطالحي
ُوخددؿ غ نمُس د ٗجدد٘د اوددػ كددب اسددتٌم ةدد٘ ً٩ٙخبضدد٘ظ ًفٔددَ٘ "اهقضددٞ
اهقض ٗ ."ٝدبٌع رً ) مٙت دٗ ُ ن ) غ ً٧هفٔ  Heptaméronرٓٚبتد ً ْٗ ذبدت
ًسٌ " :ٟضط ض  "ٝسوسو ًّ ٞاسبل  ٙاهمًمٗ ٞٙاهتعب ٞٙ؛ ٗٙع د ٛرجد ْ دٗ
٨نُ٘تن عِ٘اْ " ضط ضد  "ٝهقضضدٕ اظ٘زُٗد ٞودعماً؛ ٗٙسدٌ ٛرأهفدُ٘يف دٗدٙدٕ
دٗاٗ Lettres de mon moulin et Contes du lundi ِٕٙر)س ٢ى ً خدِ ٗ ضدط
ا٨ثِن ؛ ٗحي ) ربمٗسب ً ش ٕٚبن " ض "ٗ "ٞض ٞض  "ٝأً َ ً٧هِفٕ Federigo
رنٚددلٙمٙل٘ ٗ ،بددن " ضدد ٞض د ٗ)"ٗ "ٝاٙدد "ٞح ٚد ي  Colombرك٘هً٘ددب ؛ ٗ ٙوددق
رج ْ ب٘ي س )تم عو La nausée ٟراهيث" ْ ٚحل  "ٞٙغ حدن ٙع د ُ ٛودمٖ هوعٌدى
تسٌٗ)" ٞٚا٧ٙٗ ..."ٞٙكل ر  .أٗزٗاهدل ًتخدلث ً عدّ تلد٘ٓ ّٙدذا ازبدِيف أُدٕ« :تبِدٟ
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اهقضدد ٞاهقضدد  ٝاُ  ٩د ً ًددّ ا٪جِدد س اجمل د ٗ)ٗ ٝاحمل ذٙدد ،ٞغ حددن تلددْ٘ توددم
ا٪جِ س بدذاتٔ غ ًمحود ٞاسبٌدى» رأٗزٗاهدل)ٗ . 00 :0551 ،رد ًد زهِد ُِدمع إىل
صدٔم "أجِد س ضد  "ٝغ ب٘تقددٗ ٞاحددل.ٝ
اهٚددَ٘ ددددد بسددبب ٓددذا اهقددم اهِدد٘ع ٛددددد عبدد٘ َ
ٗشلّ ً٪م آام اإلسٔ َ أٙغ ً غ اهوبيف ا٨ص ٩ح ،ٛنٌع و٘ٚع اهقض ٞاهقض ٝ
غ كِ د ا٬دا اٗ)ٗ٪بٚدد ٞاظتِ٘عدد ،ٞزلِددت اظسددٌ ٚاه د اسددتعٌؤ اهل ٍت د
ا٪ج ُددب ًددّ اهتددلث غ ًف د ٓ ٍٚاهل ٍت د اهفمُسددٚنٓٗ .لددذاٙ ،قضددل ا٪سددب ْ بدددد
ٗ)" novellaاٗ "ٞٙبد  " novela cortaض ٞض "ٝ؛ ٗاإلُلوٚم ٙسٌْ٘ ٗ) novelا،ٞٙ
غ حن تلْ٘ ض ٞض  a short story:ٝ؛ ٗكذا حد ي ًفٔدَ٘ ""ficcionesاهدذٜ
)ٍٗ جددٕ ا)٪جِتددٚين ربدد٘)ج ٗ .ادد٩ي اهِض د اهث د ًُ ٛددّ اهقددمْ اهعشددمٍ ،ّٙظ د ك د ْ
اظِؾددمْٗ ٙسددعْ٘ هتٌٚٚددم اهقضدد ٞاهقض د  ٝعددّ أجِ د س أاددمً ٠ثددى اهمٗاٙددٗ ٞاهقضددٞ
ٗاسبل ٗ ٞٙا ٪ض٘ص ،..ٞاستٌم أصخ اظٌ )س ٞبٔذا اشبوػ ،إًد بسدبب ًفٔدَ٘
والض ٛعّ ٓذا ازبِيف ،أٗ بسبب علَ ًب ٨تٍٔ.
نٚع  ٛاظ٧هفْ٘ هلت ب تٍٔ ًسٌ ٚطبتوف ٞغ اهعٌون اهوذ ّٙأظبمٌٓد نمٙدق
 Nouvelles Nouvellesر ضددط ضدد  ٝجلٙددل ٝ؛ إذ  ٙوقددْ٘ عؤٚدد ب هتلكٚدددل:
"اهقض ٞاهقض ٗ ،"ٝهلّ ٙسٌُ٘ٔ أٙغ ًُ" :ض٘ص ً ض ُ"ٗ ،"ٝض٘ص ً طبتضم "ٝأٗ
"أودددل  ً٨ضد د " ٗ "ٝودددلً ً٩دددّ اهِثدددم اهقضد د "ٙٗ .فغدددى اهدددبعق ًضد د وخ
"حل  "ٞٙأٗ "أ ض٘صٙٗ ."ٞم ٠رأٗهٚف ٕٚدٗه٘ أْ اظض وذ اُ٪يو٘سلسدُ٘short " ٛ
 "storyرب هفمُس "histoire courte"ٞٚأ ٜأ ض٘ص ٞض  ٝتِ سب ُض٘صٕ أكثدم.
ٗ ل ٙض أحل اهلتٍ ً ٙلتبٕ بدد "أود ،"١ ٚد  ً٩٢إْ «ُ ودمٓ ٜد٘ اهدذٙ ٜلتدب
" ضددط ضد  "ٝعودد ٟاهيدد٩ن؛ أًد أُد نلكتددب أوددً ً١ ٚثوٌد تددلتٚينً ،تٌددمد ٝعوددٟ
اهوض  ٞاهتعمٙف ،ٞٚن إلحس س بغمٗ)ً ٝغ ٘ٓ ٞاه٘حٚل اهذٙ ٜس٘ ٔ » ربٚج د ددد
) & ِ٘ٙزشمً ْ . 097 :0551 ،ن ًَّ٧ٙ ٩رج ْ ددد ً )ن أٗب كث اً خبض٘صدٞٚ
جِيف ل ُ وق عو " ٕٚض ٞض ٙ ٨ٗ ."ٝؾّ ركمٙست ْ ٚب )ٗش أْ تلدْ٘ اهقضدٞ
اهقض  ٝجِس ً ًسدتقً٩؛ نفدُ ٛؾدمٖ« :تشد اهمٗاٙدٗ ٞاهقضد ٞاهقضد ً ٝعد ً إىل ُؾدمٝ
ً٘حل ٝعّ ا٪د  ،أ ًّ ٜاهغدمٗ) ٜذبلٙدل أسدو٘ اسبل ٙد ٞاهد ُِدً٘ ٜع زبتٔد
ٗذبلٙل ولؤ ٗة٘هل ٓٗ ،ذا كى ً غ اً٪م».
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ٗٙضم رداُٚى أبمٙم غ اظِؾ٘) ذاتٕ أُدٕ ٙوضدق ٗسدٍ ")ٗاٙد "ٞأٗ " ضد ٞضد "ٝ
عوُ ٟت ج تٕٗ ،نق ً ظماجٕ « :ضط ض  ،ٝأَ )ٗاٙد ٓٗ ..دى أد)ٜ؟ ر...د غ اهوخؾدٞ
ٓذٖ ٨ ،أد) ٜبَعدل ًد أكتبدٕ٨ٗ ،نتقد د ا٪نغدى ،أهضدق عوٚدٕ ٗسدٍ )ٗاٙد ٞأٗ ضدٞ
ض  ،ٝنٔذا ًمتبػ رماج »ٛربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْ. 22 :0551 ،
ٗٙضدددى اً٪دددم ببعغد دٍٔ حد دلٍ اهشدددع٘) حبدددمج غ أُفسدددٍٔ ًدددّ ًفٔدددَ٘ "جدددِيف"،
ٗٙفغددوْ٘ أْ ٘ٙصددف٘ا بلددى بس د ة ٞبدددد "ك ٍت د اشب ٚد ي" ً« :د بددم ًفٔددَ٘ "جددِيف"
ٙقمزُ .ٛنلُ بى أْ أكْ٘ " ص ً" أٗ ")ٗا ،"ً ٚ٢أعلٍ ُفس ٛك تب ً ب هويد ٞاهفمُسد،ٞٚ
ٗك تب ا ٚي ضبق» ربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْ. 257 :0551 ،
نتٌسدد ٛاهقضدد ٞاهقضد  ٝجِسد ً ةمٙفد ً «هددٕ إةدد ٨٩غ ا)٪كد ْ صٚعٔد ٗغ
اهعض٘) اظالتوفدٞ؛ إذ ِٙخدل) ًدّ طبتود اُ٪سد ٔٙٗ ،دلن هتشد٘ ٙاظسد )ا عودٟ
اهِخدد٘ ا٪نغددى» ربٚج د د ددددد )ِٙدد٘ & زشمً د ْ . 19 :0551 ،نتع دم آ)ا ١اهل ٍت د
خبض٘ظ ًفَٔ٘ "اهقض ٞاهقض  "ٝعّ تِ٘ع ًف ٓ ٌٍٔٚاهتعمٙفٚدٗ ٞازبٌ هٚد ٞعدّ ٓدذا
ازبِيف ،بى عّ تب  ِٔٙأٙغ ً.

التعاريف
اعت د اهق صْ٘ عو ٟتعم ٙاهقض ٞاهقضد  ٚ ٝسد ً ًدع اهمٗاٙدٓٗ ،ٞدٍ صبٌعدْ٘
عو ٟعلِّ اإلجي ز اظع َ) ٚاٗ٪ي هلذا ازبِيف .ن هقضد ٞاهقضد  ٝغ ُؾدم ر)ُٗٚدٕ بدُ٘ٚوٛ
«ُ٘ ٌع ًّ اهمٗا ٞٙأُاغَع هِؾ َ ربفٚد اهد٘زْٗ ،سدمدٗ ٌٞٙعدعت غ ح هتٔد اهِشد ،»ٞ
ٗٓ ٛبدمأ ٜرٓ نٚدٕ هد٘ تٚوٚدٕ «ُد٘ ٌع ًدّ اهمٗاٙد ٞاهقضد  ٝجدلاً»ٙٗ .دمعٍ ركمٙسدتْ ٚ
ك٘ظب ٛعو ٟو كو ٞرست ُلاي أْ« :اهقض ٞاهقض ً ٝمآُ ٝضخبٔ غ ُمٓد ٞعودٟ
ة٘ي اه مٙدقٗ .ظٍد ك ُدت ٓدذٖ اظدمآًٔ ٝشدٌ ،ٞهعدب اهقد ظ عودٗ ٟتدم تدلهق ا٪عد٘ا١
ٗتددلنقٔ  ،بدد ٩سددعًِ ٛددٕ إىل إٙمادٓ د غ حل ٙددٗ ٞاحددلًٗ ،ٝددّ دْٗ زعٌددٕ بإجي د د
اهتِد ٍ ب ِٔٚد  .نٌ د ٌٔٙددٕ ٓدد٘ اهوخؾد ا٪س سددٗ ٞٚاظض د  ٞٙغ اهتجمبدد ٞاإلُس د ُ.»ٞٚ
ٗٙعددمِّن ربدد ً ٚتددْ٘ ٓددذا ازبدددِيف ب هعبدد )ا ا٬تٚدد« :ٞاهمٗاٙددً) ٞمٙدد ٞكدد ٗ٪بما؛
ٗاهقض ٞاهقض  ٛٓ ٝكٌ٘سٚق ٟاهيمنٗ .ٞإْ ك ُت اهمٗاً" ٞٙمآُ ٝضخبٔ غ ُمٓدٞ
عو ٟة٘ي اه مٙدق" ،نوٚسدت اهقضد ٞاهقضد  ٝسد٘ ٠عدً ٞدّ ًدمآُ ٝسدت ٚع أحُ ٚد ً
اهتعددمن ن ٔٚد عودد ٟأُفسددِ بضدد٘) ٝك ًودد »..ٞربٚج د د ددددد )ِٙدد٘ & زشمً د ْ:0551 ،
. 207
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ن هتع ) ٙتتِ ق غ بعق ا٪حٗ ،ْ ٚتلاذ اهقض ٞاهقض ً٘ ٝعع ً هل ددد ٗنق ً
هدددد رًدد٘)ٙيف و د ن )دٙيف ددددد بددن اهمٗاٙددٗ ٞاهشددعم ،نٚقدد٘ي« :ك ٚد هوٌددم ١أْ ٙلددْ٘
ك تب ض ٞض  ،ٝإْ مل ٙلّ و عماً غ ث٩ث ٞأ)ب عٕ ،هٚلْ٘ اهمٗا٢د ٛغ )بعدٕ
ا٪اد ؟»ٙٗ .ددمدٍ رجد ْ ُ٘ٙددى بد ُلماز ٜد « :ً٩٢اهقضدد ٞاهقضد  ٝهٚسددت بددن اهشددعم
ٗاهمٗاٙددِٙ ٨ٗ ،ٞبيدد ٛأْ تِ وددلٌٓ ب د ٨ع ان بٔ د  ،نٔدد ٛغ آْ ًع د ً اهشددعم ٗاهمٗاٙددٞ
ًلسددد٘)اْ ًٗسدددِلاْ عدد ) َّٚ ٙبعٚدددْ٘ ًفت٘حدد ٞإىل جدددلا) اهعدد مل»ٗ .تعدد ض رً )ٙدد ْ
أٗ)ٙل٘سددت ٢ودد« :ٞاهقضدد ٞاهقضد  ٝأد صددمنُٔ٪ ،د تسددتِبػ وددلؤ هتضددِع
ً دتٔ  ُٔ٪ٗ ،هٚست )ٗا ٞٙأٗ حل  ٞٙأٗ ضٚل ،ٝنٔ ٛد ً٘جد٘د ٝعًٌ٘د ً إ ٨عبدم
تلكٚلٓ ٨ات٩نٔ ».
أا اً ُق٘ي ٨ :تربز اهتعد ) ٙرإْ كد ْ بإًل ُِد عدلٍٓ تعد ) ٙاهد دلًٔ
اهلتٍ س٘ ٠اإلول ه ٞٚاهق  ٌٞ٢ح٘ي ٓذا ازبِيف .ندِٙ ٩دلً جودٔ دددد اهدذٙ ٜبدلٗ
س ً ددد إ ٨غ ًع ) ٚاإلجي ز ،غ تغ دٖ ًع اهمٗا .ٞٙبٚل إُٔ ه٘ ك ْ ًت وب
جمًٗ ً ٚ٢ب ِ
اإلجي ز ٙفمض ُفسٕ بضفتٕ إو ) ٨ ٝجلي ن ٔٚه٩ع ان اظ د ٜب هقضد ٞاهقضد ،ٝ
ك نُ هتٌٚٚمٓ ٗ ،ذهم ه٘ج٘د اهعلٙل ًّ "ا٪ول ي اظ٘جم "ٝا٪امًّ ،٠
نإُٕ
عب٘ :اسبل ٗ ٞٙاهقضٗ ٞاسبل  ٞٙاهمًمٙٗ ..ٞٙم ٠رن ُس ْ إظبٚى أْ علد ًا ًّ ٓذٖ
اهتع د )ٙ« ٙوعددب عوددٗ ٟتددم ا٪سددو٘ اجمل د ز ،ٜهٚبو د صددماح ٞح دلٍ اإلبٔ د )» .نتقدد٘ي
اهتع د ) ٙددددد اهع د جم ٝدًٗ د ً عددّ تقددل ٍٙوددم ٗاعددذ ٪بع دٓ د احملتٌودد ٞددددد إْ اهقضددٞ
اهقض  ٝب هِسب ٞإىل اهمٗا ً ٛٓ ٞٙتلْ٘ عو" ٕٚاهسُ٘ ت " ب هِسدب ٞإىل اهسدٌٚفُ٘،ٞٚ
ًٗد تلددْ٘ عوٚددٕ اظ٣ددً ٞد ب هِسددب ٞإىل سددب ق اظد )اتْ٘ٗ ،إْ ك ُددت اهمٗاٙدد ٞزٗجدد،ٞ
ك ُت اهقض ٞاهقض  ٝعشٚقٓٗ ..ٞذا اهِ٘ع ًّ اظق )ب ٞددد نغ ً٩عّ انتق دٖ هول د ٞدددد
ٙ ٨ت٘صى إىل تعم ٙاهقض ٞاهقض  ٝب٘صفٔ جِس ً ًستق ً٩ز ً ًٙٗ .بقد ٟبعدل ذهدم
اهتٌعّ نٙ ٌٚق٘هٕ أصخ اظٌ )س ٞعّ مس ازبدِيف خبضد٘ظ اظ٘عد٘ع ٗتقِٚد
اهل ٍت بٞ؛ أ ٜخبض٘ظ كى ً ٙش إىل اهِ ح ٞٚازبٌ ه ٞٚغ اهقض ٞاهقض .ٝ

املوضوع
تغٍ اهقض ٞاهقض  ٝغ اهقمْ اهعشم ّٙك٘كبً ِٞٚ ًٞدّ اظ٘عد٘ع ٗ .شٚدم
ر)ُٗ٘ ٕٚدَْ طس ٞأُ٘اع ًِٔ  :ٛٓ ،ض ٞاسب ٝ ٚاهًٚ٘ٚد ٞاهقضد  ٗ ،ٝضد ٞاهتفدمد
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اهقض د ٗ ،ٝاهقضدد ٞاشب ٚهٚدد ٞاهقض د  ٗ ،ٝضدد ٞاشب ٚد ي اهعوٌدد ٛاهقض د ٗ ،ٝاهقضددٞ
اهقض  ٝاظسو ٗ .ٞٚل ٙسٔى إ ِ ٓ ١ذا اهتضِ ٚبمٙد د ٝاهقضد ٞاهقضد  ٝاهس ٚسد،ٞٚ
ٗاهت )خي ٞٚددد ًث ً٩ددد  ٗ ،ض ٞاهس  ٝاهذاتٚد ٞاهقضد ٗ ،ٝاهقضد ٞازبِسد ٞٚاهقضد ..ٝ؛
ُؾماً ً٨ت٩ن كى ك تب ً ً٩ٚا ص ً ٪حل اظ٘ع٘ع .

غ اهعٌودن اُ٬فدن اهدذكم اهد٘ا)دَ ّٙغ ضدط ضد ٝ

نٚمعٍ ًعؾٍ اهل ٍت
جلٙددل ٝأْ اسب ٚد  ٝاهًٚ٘ٚددٓ ٞدد ٛاه د ت دث ً٘عدد٘ع اهقضدد ٞاهقض د  .ٝنددٌٚلّ هلددذٖ
ا٪ا  ٝأْ تلاذ غ اه٘ا ع ولؤ اُ  ًّ ً ٩عِضم ًبتَذي ؽ ٓم ًّ ،ً ٙعب٘ :ارب
ًددّ اظتفم د  ،أٗ )ٙ٦دد ٞودد ،١ٛأٗ هق د  ،١أٗ وددع٘) ًشدد٘ش..؛ أ ٜب جملٌددى ًددّ ً د دٝ
ًلا٘ذ ًّ ٝاسب ٝ ٚاه.ًٞٚ٘ٚ
ٗٙوذٍ اهبعق عوً ٟؾٔم ا٪حلاو اظالد ه هوٌدله٘ن .ن هقضد ٞاهقضد ٗ ٝنقد ً هددد
رآْ بما ُيف «تعشق اهتق ؼ 'ذب٘ي اهقل)'ٗ ،نقلاْ اهت٘ازْ اهذ ٜحيلو نجل ٝذبت
ٗةل ٝوقوً ٞله٘ن ٞغ اسب ٝ ٚاه .»ًٞٚ٘ٚأً ركمٙست ْ ٚب )ٗش نتؾّ أْ اهقض:ٞ
«تتل وٍ ًع ش٘) اهيمابًٗ ،ٞع )ٙب ٞازبًِْ٘ٗ ،ع كى ًد ٙسدٌ' ٟاسدتثِ ١ا '»ٗ .أًد
رج ن بِٚيف نٚعرب عّ )أً ٕٙستعٌ ً٩اهعب )ا ا٬ت« :ٞٚشلدّ تعمٙد ٓدذا ازبدِيف
كٌ ٙوَٙ :ٛؾٔم غ اغٍ ع مل ٗا ع ٛز ً ً حلو ا )ق هو بٚع ٙ ٞوَدق حمكدً ٞدّ
ا٨ع ما غ اهع مل ،ثٍ خيتف .ٛنتوم اهع٘د ٝإىل اهِؾد َ اه بٚعدٓ ٛد ٛاهد تع ٚدٕ
ا٪صد هٗ ،ٞزِخدٕ ًل ُدً ٞسدتقو ٞغ ا٪د اشبٚد ه »ٛربٚجد د دددد )ِٙد٘ & زشمًد ْ،
. 44 :0551
ٗٙش آامْٗ إىل اظؾٔم اهل)اً تٚل ٛاحملمَْ هوخل  ٙاه تقضدٔ اهقضدٞ
اهقض  .ٝن ْٗ أْ« :اسب ٨ ٝ ٚربتط ب ظم »ٗ ،أْ «اهسع د ٨ ٝتمٗ»٠؛ ٗٙمعٌْ٘ أٍُٔ
ٙلتبْ٘ ًدّ أجدى «تمصد ٞحقٚقد َٞاهعد مل احملب دٗ ٞاهفؾد .»ٞبدى ِٙخد ز رًد )ن نٚد )
إلع َ٩اهق ) ٥ب ٬ت« :ٛتذكِم دا ً ٌ٢أْ اهلت ب ٛٓ ٞد)اً  .ن ٩تعٚل اهقض ٞاهقض ٝ
سدد٘ ٠عددمض اُلسد )ا اسبٚد ٗ ،ٝازبِددْ٘ٗ ،اهعدد٘زٗ ،اهقضدد٘)ٗ ،اهشددمٗ .بإًلد ْ
أٗه٣م اهدذ ّٙشٚدلْٗ غ اهسدع د ٝاإلعدماض عِٔد ؛ ن هسدٚل ُٝازبٌٚود ُٞاظتدذًم ٝهٚسدت
حوٚفتٔ » ربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْٗ . 101 :0551 ،غ ً ٙوً ٛوخ٘ؽد ٞأادم :٠إْ
س د أْ اظ٘عدد٘ع ددددد اهددذٙ ٜت٘انددق غ
ك د ْ ًعؾددٍ اهل ٍت د ٙعتقددلْٗ ًثددى رٓٚددب ٍُ ٚ
اهي هب ٞٚاهي هبً ٞع ًفَٔ٘ "اسبل  "ٞٙددد "ذٗ عمٗ) ٝةع ٞهوقض ٞاهقض  ،"ٝن هبعق
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ٙفغى تضٌُ ٍٚض٘ظ " ٨حيدلو أ ٜود "١ٛنٔٚد ٙ ٨ٗ .د دد رجد ْ ند٘ج غ إعدْ٩
ًٚوٕ هلذا اهِ٘ع ًّ اهلت ب ،ٞنٚق٘يٍ « :ظ ؽٔم صبول ٜاٗ٪ي ،اهذ ٜلٍَ هدٕ رً )سدٚى
أ) ، ْ٨تبن بعق ُق د اهقض ٞاهقض  ٝاهتقوٚل ٞٙاهل ٗ ّٙأُدٕ غ ضضد ٨" ٛحيدلو
أ ٜوٗ ."١ٛغ ذهم إةما ١ه  . ٚنجٌ ه ٞٚاهقض ٞاهقض  ٝهل ٜهٚست غ ٗا ع اً٪دم
ً بق ٞهتوم اه هل ٠رً٘ب س ْ  ،اهل تب احمل َ .بدى ٓد ٛص هٚد ٞرتشدٚل٘ن ،
اهل تب اظلآّ ،اهذ ٜك ْ شِذ صبم ٙاسبل ٙد ٞاحملب٘كد ٞجٚدلاً أٌٓٚد ٞأ دى
ًددّ استخغد ) سبؾدد ٞأٗ ح هددً ٞعِٚدد ،ٞب مٙقددً ٞلثفدد ٞر...د؛ نقددل استشددعم اهغددع
اهذ ٜسٚضٚب اظ٘ع٘ع غ اظستقبى» ربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْ. 091 :0551 ،
ٗوقِ رً )سٚى أ) ْ٨ددد غ ًِتض اهقمْ اهعشم ّٙددد سب ً٩ٚهعب٘) ٓذا ازبِيف؛
إذ أكل« :إُٕ هِضم هوقض ٞاهقض  ٝأْ تبلٗ ًضدِ٘عً ٞدّ  ٨ود ١ٛد اهوخؾد ،ٞأٗ
اسبمكد ،ٞأٗ اهً٘غد ٞاهد تعمهلد ٗ ،تستالوضددٔ ٗ ،تلشد عِٔد ٗ ،زوٓ٧د ًعِددٟ
ٗإحس سد ً»ٗ .ا تبدع اهعلٙدل ًدّ اهلتٍد اظع صدمٓ ّٙدذا اهسدبٚى ًدّ بعدلٖ .بدى ًغددٟ
اهددبعق إىل أبعددل ًددّ ذهددم ،طبتددمهن اظ٘عدد٘ع غ ٗص د ك  ِ٢د أٗ أوددٗ ،١ ٚغ
استخغ )ُ هو بٚع ٞأٗ اسب ه ٞاهِفس .ٞٚنٚلٌّ اهيمض اٗ٪ي هلذا اهِ٘ع ًّ اهِض٘ظ
غ عٌددى ٙضد اهلت بددٗ .ٞشلددّ بٔددذا اهِخدد٘  ٜ٪ودد ١ٛأْ ٙلددْ٘ ً٘عدد٘عَ اهقضددٞ
اهقضدد  ،ٝح هلدد غ ذهدددم حدد ي أودددل ي اشبٚدد ي ا٪ادددم ٠رك همٗاٙدددٗ ٞاسبل ٙدددٞ
ٗ ٌٓ  . ..نٚضدم رإبد حدلاد  ،خبضد٘ظ اهتالٚدى أْ« :اهمٙد شلدّ أْ تضدل)
عّ كى ٗا ع ،ن ظ٘ع٘ع  ٞٙ ُٔ ٨هل  ٨ٗ ،تت وب هل ٛتَؾٔم س٘ ٠ذبفٚدماً عدّ
ٗ ع عو ٕٚاات ) ٚاهقل)» .نبإًل ْ اهقض ٞاهقض  ٝأْ تِ وق ًّ حلو  ٌٞٚ ٨هٕ غ
اسب ٚد  ٝاهًٚ٘ٚدد ،ٞأٗ ًددّ صدد٘)ً ٝوخ٘ؽدد ،ٞأٗ ًددّ تفلددم غ اه بٚعدد ٞاهبشددم ٞٙددددد ًددع
ذبلٙدلُ ظسدد٘ تٕ ُٗت ٢جددٕ ددددد  ،أٗ ًددّ حوددٍ كِد ددل )أِٙد ٖ هدد ..ً٩ٚن هقضدد ٞاهقضد ٝ
ت اٗ بن ً ٓ٘ ًبتذَي ٗا  ،أٗ ً ز ٗجَل ،ٜأٗ ع د ٗ ٜمٙب ،أٗ حقٚق ٗ ٛد
حقٚق .ٛنٔ ٛتسع ْ٪ ٟتق٘ي كى و ،١ٛأٗ تِخضم غ علَ ٘ي أ ٜو .١ٛهدذا ٔٙدتٍ
اظِؾمْٗ ددد غ د)استٍٔ هلذا ازبِيف ددد ب مق تِ ٗي اظ٘عد٘ع أكثدم ًدّ آتٌد ًٍٔ
بلُ٘اعٔ .
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اإلجياز
أ وب اهلتٍ ٙعلٍْٗ اإلجي زَ أٍٗ َي مس ٞتعمٙف ٞٚب هقض ٞاهقضد  ،ٝإْ مل ٙلدّ
مستٔ د اه٘حٚددلٗ .ٝهِتِ د ٗي ًددّ جلٙددل اهتع د ) ٙاظش د ) إه ٔٚد آُف د ً؛ إذ ت دم ٠رداُٚب دى
سد هِ ن أْ« :اإلجيد ز ٙلددِّْ٘ اهسددٌ ٞاهتعمٙفٚدد ٞاسبقٚقٚدد ٞهوقضدد ٞاهقضد ٙٗ .»ٝضدى
ربدد ٚه٘ب د ح دلٍ إُل د ) ًِخٔ د أً ٜع ٚد ) آاددم« :اهقضدد ٞاهقض د  :ٝكِ د ُتِ ٗهل د
كذهم ،س ذج ٞأٗ ً كم ًّ ،ٝد أْ ُ هبٔد رعمندُ ٞسدبٔ ا٪بد٘ ٨ٗ ٜرِد ةق
سددلِٔ اهما ٚدد .ٞنقددل ك ُددت كٌ د ٓدد ،ٛجٚددل ٝأٗ سدد ٓ ،ٞ٣ٚد٢ددً ٞثددى بمكدد ،ٞأٗ
ًفمٗودد ٞب ٪ودد٘ان ٗاهق٘اةددع .ضد ٓ ٝددٓٗ ،ٛددذا كددى ًد ُعمنددٕ عِٔد  .إُٔد إبددلاع
ض ًّ اشب ٚي».
بٚل أْ ًفَٔ٘ اإلجيد ز ُسديب ،نثٌد ٞكتٍد ٙشدعمْٗ ب )٨تٚد غ ًدل ٠ضد ؛
ٗٙمٗق ٬ام ّٙتي ٚة٘ي ُفسٍَٔ٘ٙٗ .انق رجد٘)ج ك٘هبلد عود ٟأْ تلدْ٘ اهقضدٞ
اهقض « ٝحل ً٘ ٞٙجم ٝعًٌ٘ ً» ،هلِٕ ٙضم عو ٟاشب صد ٞٚاظمُد ٞغ اًتدلاد ٓدذا
ازبِيف ،نٚق٘ي إُٔ « :حل ً٘ ٞٙجم ٝعًٌ٘د ً ،بِ ٓ٦د بسدٚػٗ ،تعدمض عدلداً ودً٩ٚ
ًددّ اهشالضددٗ . ٚاهقضدد ٞاهقضد ُ ٝدد٘عٌ ًددّ اظد د ٝاظ ةٚدد ،ٞندٌٚلّ هلد أْ ت دد٘ي
حت ٟتبود حجدٍ كتود ٞكدب ً ٝدّ حد٘اه٣ً ٛد ٞصدفخ ٞركدُ٘ما ،هد٘ كوٚمٙد٘ ٗ ،أْ
تددتقوط غ حددل أدُددً ٟددذٓى ًل دٍْ٘ ً دّ ث٩ثدد ٞأس د م رنِٚٚددْ٘ » ربٚجد د ددددد )ِٙدد٘ &
زشمً ْ . 051 :0551
نِٚخ٘ هب ٞٚكتٍ اهقض ٞاهقض  ٝاظع صم ّٙعب٘ اهتقض ٗ ،هلدّ خيتود
ًفَٔ٘ اه ٘ي بن ك تدب ٗآادم؛ إذ ِٙدل) أْ تتجد ٗز ضدط رآُد ٛسدًْ٘٘ اهقضد ٝ
طس ً ٗعشم ّٙصفخ ،ٞغ اه٘ ت اهذ ٜتد اٗ نٚدٕ ضدط ربٚد تمٙليف بٚدم بدن
ا)٪بددع صددفخ ٗاهثٌد ُن صددفخٗ .ٞإْ كد ْ رًٚشددٚى أ)ٙفٚددٕ ٙضددٌٍ ضدد ٞضد ٝ
«طبتضمًٗ ،ٝتلتوًٗ ،ٞلثف ًّ ،ٞأ)بدع صدفخ إىل عشدم ّٙصدفخ ٨ ،ٞأكثدم
ًّ ذهم أهبت ،»ٞنٚلتب ردٙل ٕٙداُ ِٙليف «ُض٘ص ً ًت٘س  ٞاه ٘ي 91 ًّ ،إىل
 011صفخ ،ٞذب ) بن اهقضط اهقض  ٝاه ٘ٙوٗ ٞاهمٗا ٙاظضيم .»ٝنلٙ ّٙت٘ د
اهقض ؟ ٗأٙ ّٙبلأ اه ٘ٙى؟ ٙبل ٜعدلد ًدّ كتٍد اهقضد ٞاهقضد  ٝدددد اهدذ ّٙسدٌ٘٣ا
اظسله ٞددد علَ ًب  ٝ٨هذهمً ،ع تب ٍِٔٚإُٔ « ل  ٨جي٘ي ددد نعو ً ٚددد غ ا ةم أًِ ٜؾدم
غ اهفّ اهتض٘ٙم ٜأْ ٙسِل ص ه ٞٚاهمسٍ إىل حجٍ اهو٘ح » رب ٚه٘ب  1 ،و )ع
ٓ )ًُ٘ ،0578 ،ٛظ 01ددد . 00
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االقتطاب
ٙددم ٠عددلد كددب ًددّ اهل ٍت د أْ اإلجي د ز غ اهقضدد ٞاهقض د ٙ ٝفددمض د ُْ٘
كت بتٔدد  .ندددٌٚلّ هلدددذا ازبد دِيف ا٪دبددد ٛأْٙ« :ؾَٔدددم اهسد دمِ هوعودددّ بدددلدُ ٟحدددل ًدددّ
اهلوٌ » ،نِٚجذ «حبفِ ًّ ٞا٪س م ب ستث ) ٝاهع٘امل»ٗ .استج ب ًٞهِؾ ً ٛاإلجي ز
ٗا ٨تض د ،تمتبػ اهقض ٞاهقض  ٝددد ٗنقد هددد ر)اشدْ٘ جد ْ دددد بدٌِ ن غ اهتعدب ،
ٌٓدد  :سددػ وددعمٗ ٜسددػ سدد .ٛ٢ ٌِٚندد ً٪م ًددمتبػ ب هتضدد٘ٙبٗ ،إحلدد َ اهبِدد ١
ٗاإلٙق د ع ٗاهسددمعٗ ٞاهشددلً ،ٝددّ ُ حٚددٞ؛ ٗبفددّ اسبدد٘ا) راهسددٗ ٘ٙ) ِٚاسبمكدد ٞاهددذٜ
ٙعمض عٌِ ً ًق )ب ٞبضمٗٗ ٞٙصف ٞٚه٫وٗ ١ ٚا٪وال ظ ُ ًّ ،ح ٞٚأام.٠
ٗٙعتقددل عددلد ًددّ اهل ٍت د أْ اهقضدد ٞاهقض د  ٝتوجددل غ اهي هددب إىل اظُغ دٌَم،
٪سددب تتعوددق ب  ٨تض د د ٗاهِج عدد .ٞن دتَ ن هوق د ) ٥آ٨تٌ د َ بتلٗٙددى اهسددو٘كٚ
ٗا٪حلاو ،اُ ً ً ٩دّ عدلد ًدّ اظعوً٘د ؛ هتتجِدب كدى ودم ٗ ،حتد ٟذان اهدذٜ
«ٙلٌّ غ اسٍ ؽمغ بسٚػ»ٗ .اهقض ٞاهقض  ٝددد ددد غ ُؾم رًد ا ٜبٚسدت دددد ٓد:ٛ
«اُيٌ د سٌ غ اهضدد٘)ٗ ،ٝاستلش د ن ج ًددل هل د ؛ إذ ِٚ ٔٙددل اظعِدد ٟهوؾٔدد٘) بعددل تِ٘شددٕ
ًيِ ةٚس ،ً ٚأٗ بعل اُضٔ )ٖ ة٘ع ً ،ب ٩أ ٜهمَٗ هوشدم ؛ ندٌٚلّ هوشدم أحُ ٚد ً أْ
ٙقغ ٛعو ٟاهمٗاٙ ٘ٓٗ ،ٞٙقغ ٛعو ٟاهقضد ٞاهقضد  ٝب هغدمب ٞاهق عد »ٞٚربٚجد د دددد
) & ِ٘ٙزشمً ْ . 48 :0551 ،نلًٍ رُ٘ٙى دٗن٘هليف  ،نٚعلّ صو ٞرُٚتشٕ ا٬تٞٚ
أحدددل ًب د٢دددٕ غ اهلت بددد« :ٞأٗجَدددمٗاٗ ،أتٚخددد٘ا هددد ٛاهتِبدددٗ ،٧إ ٨نستسدددلًْ٘ زٓد دِ٘
نلددمٙٗ .»ٜؾددّ اهددبعق أْ اهت٘)ٙدد ٞأٗ إعددٌ ) اهقد٘ي ٙفددمض هلُ٘ددٕ اٚد )اً ص هٚد ً.
ن٧ٚكددل رً )سددٚى وددِ ٙل) أْ« :اهقضدد ٞاهقضد  ٝجددِيف أدبدد ٛهددٕ ٘اُِٚددٕٗ)ٗ ،حددٕ،
ٗعؾٌتٕٗ ،ص هٕ اشب ظ ٛٓٗ .هول تب ح ه ٞذِٓٗ ،ٞٚا ) ٚص هٗ ،ٛذبٚم هوت٘)ٞٙ
ٗا ٨تغ » ربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْٗ . 287 :0551 ،أً رآُد ٛسدًْ٘٘ نتشدم
٢ودد« :ٞنوٚبددقَ اسبقٚقددد ٛغ ا٪د عمٗجدد ً داٌ٢دد ً ب هيٚدد ٗ ،ه٧ٚهدد كددى ك تدددب
ب ٨ثِن ،نٚلُ٘ ْ كجمع ٞزِخدٕ اهتفدمد .هلدّ ازبمعد ٞغ ندّ اهقضد ٞاهقضد ٝ
تلددْ٘ دا ٌ٢د ً هض د حل اهي ٚد  ،كٌ د هدد٘ ك د ْ ر...د اهق د ظ ٙضددِع ضددتٕ اهقض د ٝ
بي اظقد٘ي ٗٙدل)ج عدلد ًا ًدّ اهلوٌد عوٚدٕ» ربٚجد د دددد )ِٙد٘ & زشمًد ْ:0551 ،
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ٗٙددذٓب آاددمْٗ إىل أبعددل ًددّ ذهددم ًق حددن غ ٗ ددت ٗاحددل "اهت٘)ٙدد ٞاهلااوٚد"ٞ
٨ستث )« ٝاهق ) ٥حت ٟاسبل ا٪عؾدٍ»"ٗ ،ت٘)ٙد ٞاهسدق٘ؼ" هودلع٘« ٝإىل ا٨سدت ه ٞأٗ
اهتس ٦ي»ٓٗ .ذا ً ٙقد٘د ركمٙسدت ْ ٚكد٘ظب ٛإىل اهتخدذٙم ًدّ اإلندماؼ اظٌلدّ
ٗ ٘عٕ ،نٚق٘ي « :ل ٙسدتاللَ ك تدب اهقضد ٞاهقضد  ٝأودل  ً٨أسدو٘ب ٞٚا صدٞ؛ إذ
ٙقلَ "إود )ا " سدٗ٧ٚهل اهقد ) .٥ر...د ٗ ٨جيدب إسد  ٝ١اسدتاللاَ "اإلود ) ،"ٝندٌٚلّ
ه٩سددتعٌ ي آ٪دد٘ج هوتوٌددٚذ ،أٗ اهت٘)ٙدد ،ٞأٗ اإلش د  ١أْ حي دمَن اهقددما ١عددّ اه مٙددق،
ج ع ً٩اهقض ٞاهقض ً ٝغًِٗ ٞسِق ٞأكثم ًّ اهومَٗ».
ٗتدم ٠رداُٚٚدى سد هِ ن أُددٕ ب إلًلد ْ "اهوعدب" عودد ٟاهت٘)ٙد"ٗ ٞعدلٓ " رتعد ن
بعلَ اهقل) ٝعوًِ ٟذ اسٍ هوتقِ ٞٚاظغ د ٝهوت٘)ٙدٗ . ٞذبدت بلحدل اهغد٘ابػ ا٪كثدم
حٙ٘ٚدد ٞغ اهفددّ اهسددمدٓٗ ،ٜدد٘ اهتف د ٗ بددن زًددّ اهسددمد ٗزًددّ ا٪ودد ١ ٚاظس دمٗدٝ؛
ن هتقِٚت ْ اظتغ دت ْ تتٚذ هل ٗعع تقوٚط اه٘ ت ٗبس ٕ ً٘عع اهت بٚق بشً ١ٛدّ
"اهل  ٞاهبٔٚج."ٞ
نتس ا)٬ا ،١خبض٘ظ ا ٨تغد  ،غ ادبد ٖ اهلدلن ذاتدٕ .هلِٔد ربتود غ
ً٘ع٘ع اه٘س ٢ى اظ٧د ٞٙإه .ٕٚن ٚبق بعدق اهلتٍد د ُْ٘ اهشدعم ٗاهسدٙٗ ، ٌِٚوجدل
آامْٗ إىل اظُغٌَم أٗ إىل ُْ٘ اهضٌتٙٗ ،وعب آامْٗ عودٗ ٟتدم اهت٘)ٙد"ٗ ٞعدلٓ ".
ُٗ٩حؿ هل ،ٍٔٙبتِ٘ع اظب حث ٗاسبل  ٙاهمًم« ،ٞٙث٘ابت ً هوخيف اظمٓ  )ٗ ،بدًٞ
غ احمل نؾدد ٞعودد ٟاسبقٚقدد ٞا٪كثددم ٗا عٚددٗ ٞاكتِ د زاً ٗتلثٚف د ًٗ ،ذهددم ب سددتعٌ ي
اهشددلى ا٪كثددم إجي د زاً ٗةمٙقدد ٞاهلت بدد ٞا٪كثددم اُغددي ة ً» ربٚج د د ددددد )ِٙدد٘ &
زشمً ْ. 281 :0551 ،

اللحظة القوية
ٙضِ٘) اهمًّ غ اهقض ٞاهقض  ٝأُدٕ تتد بع ًدّ سبؾد ضبدلٗد" ،ٝدبسدلٓ " دددد
ُ٘ع ً ً ددد أحلاو ًتعلد ،ٝتقع عو ٟعبد٘ ًتتد يُٗ .ا٩ند ً هومٗاٙد ٞاهد تسدع ٟج ٓدلٝ
إلؽٔ ) اهماٍ اهمًين اظع ،َ ٚتتٌسم اهقض ٞاهقض  ٝبدد "زًِٚدً ٞمتب د ٞب ٪حدلاو"
رٗندقَ عبد ) . ٝأٗزٗاهددل ؛ ٗٓددذٖ اهمًِٚد٧ً ٞهفددً ٞددّ سوسدوً ٞدّ أجددما ١اسبٚد ًٗ ،ٝددّ
اهوخؾ د اظتج د ٗ) ٝأٗ اظ اكبدد ٙٗ .ٞدربَز ٓددذا اهِدد٘ع ًددّ اهمًِٚدد ٞاهسددمد ٞٙغ اهقضددٞ
اهقض  ٝاظع صمٝ؛ ًِٕٗ ج ً ١فَٔ٘ اهدد "ن٩ش" أٗ "اهوخؾ "ٛاهذ ٜشٚم كت بتٔد ًدّ
حٚث ازب٘ٓم.
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ٗٙسددوٍِّ ًعؾددٍ اهلتٍدد بددمأ ٜر)ٗجٚدددٕ مُٗٚددٕ عددّ اهِ حٚدد ٞاهمًِٚدد ٞهوقضدددٞ
اهقض  ،ٝنٚقد٘ي « :اهمٗاٙدٓ ،ٞد ٛاهدمًّٗ .اهقضد ٞاهقضد ٓ ،ٝد ٛاهوخؾدٗ .»ٞغ ُؾدم
رٓ نٚددٕ ب د زاْ « :إْ ك ُددت اهمٗاٙدد ٞذب دلو غ اهددمًّ ،ن ٓتٌ د َ اهقضدد ٞاهقض د ٝ
ِٙضددب عودد ٟت٘ د ٙضددٚب ٓددذا اهددمًّ»؛ إذ تقددلَِّ هب د ً« :نمصدد ٞاهتق د ؼ اهِ د س غ
سبؾ ٞنمٙل ٝأٗ ًعرب ًّ ٝح ٚتٍٔ»ٗ .اسب صدى أْ كت بد ٞضدط ضد ٓ ٝد ٛكت بدٞ
«تقوض اهمًّ» ،أٗ كت ب« ٞأزً » ،أٗ «عقل د)اً.»ٞٚ
ٗتم ٠رآْ بما ُيف أِْ« :اهقض ٞاهقض  ٝتفغى ددد عو ٟعب٘ دا ٍ٢تقمٙب ً دددد ادػ
اهقدد٘ ٝحٚددث َٙلش د اسبددلو ٗاهضددماع عددّ و د مٌٓ ا٪كثددم حٙ٘ٚدد .ٞنٔدد ٛتعشددق
اهتقد ؼ "ذبدد٘ي اهقددل)"ٗ ،نقددلاْ اهتدد٘ازْ اهددذ ٜحيددلو نجددل ٝذبددت ٗةددل ٝوقودد ٞد
ًله٘ن ٞغ اسب ٝ ٚاه .»..ًٞٚ٘ٚنلَ ٚتستيى اهقض ٞاهقض ٓ ٝذٖ اهوخؾ اظفضو،ٞٚ
اه ٙخلٍ عو ٔٚهب ً أُٔد ًضد  ٞٙغ اشبدرب ٝاهبشدمٞٙ؟ تؾدّ رًد ا ٜبٚسدت أُدٕ
«إذا أًلددّ تشددب ٕٚاهمٗاٙدد ٞرس د  َٝوالض دٗ ُٞ ٚاحددل ٝأٗ والضدد ٚعددل ٝددددد تلددْ٘
ًتسوسددو ٞعد ً ٗنددق اددػ ٙددلنع إهٚددٕ اهتسوسددى اهددمًين أٗ  ،٨نٔدد ٛأنقٚدد ٞأٙد ً كد ْ
س غ اهوخؾدد ٞددددد
اهشددلى اظعت ٌَددل ددددد ؛ نددإْ اهقضدد ٞاهقضد  ٝشلددّ أْ تشدبِٕ ب ُيٌد ُ
نتلْ٘ و ٘ه ٞٚع ً ٗزتوم د)ج غ اهعٌق»َٙٗ .عٔل إه ِٚرنماُس٘ا تٚب٘ بتقِٚتٕ
« :ً٩٢تمٗ ٜاهقض ٞاهقض  ٝسبؾ ٞضبدلد ،ٝسبؾدِٙ ٞقودب نٔٚد ًضد اهشالضد،ٞٚ
نٚلاذ ولوٕ اهِٔد ٗ .ٛ٢ا٩ند ً هومٗاٙد ٞحٚدث تلدْ٘ صٚدع ا٨سدت مادا علِدٞ
ٗٙلْ٘ ل) اهفمد ًتضِ٘)اً غ صبٌوٕ ٨ ،تت٘ اهقض ٞاهقض  ٝعِل ُت  ٢اهوخؾدٞ
أٗ ا٪زً ٞأٗ اظشٔل اهب )ز ،اهذٙ ٜق اهل تب عو ٟاهق )ً ٥ش ٓلتٕ ذبت اجملٔم.
ن هقل) ل اُقوب )أس ً عود ٟعقدبٗ ،اهقضد ٞاهقضد  ٝدل اُتٔدت» ربٚجد د دددد )ِٙد٘ &
زشمً ْ. 257 :0551 ،
ٗٙت٘ إٙق ع اهقض ٞاهقض  ٝعو ٟاات ) ٚاهوخؾ ٞاهقُ٘ٗ .ٞٙعوٍ أْ هلدذا اإلٙقد ع
إسددٔ َ غ اسبمكدد ٞاهلااو ٚد ٞهوِضدد٘ظ اهقض د  .ٝنٌٚٚددم اظِؾددمْٗ بددن ٗجٔددن ًددّ
اإلٙق ع  : ٌٓ ،اإلٙق ع اهمًِٗ ٞٚاإلٙق عد اهسدمدٗ .ٞٙتقد د اهقضد ٞاهقضد  ٝغ
اسب ه ٞاٗ٪ىل إىل ا) ٚا ُ جم ٝحلٌ ًٗ ،ذهم تبع ً ه كٚمٓ عو ٟسبؾدً ٞعِٚد ٞأٗ
هتي ٚتٔ و ماً ٗاسدع ً ًدّ اسبٚد ٝ؛ نت٘سِدع اهوخؾد ٞأٗ تقوِدط اظدل ٝهتِخضدم بلٗ د
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ذب٘٨تٔ ا٪س سٗ .ٞٚكذهم اً٪م خبض٘ظ اسب ه ٞاهث ُ ،ٞٚنٚتس )ع إٙق ع اهلت بٞ
أٗ ٙتسع تبع ً هوتلث ا اه ٔٙلن اهِط إىل إحلاثٔ .
نِٚبيدد ٛأْ تلددْ٘ اهقضدد ٞاهقض د  ٝددددد بددمأ ٜاهي هبٚدد ٞاهعؾٌددً ٟددّ اهل ٍت د ددددد
عٗ ٞٚسمٙعٗ ٞح مسٗ .ٞجيب عؤٚد إةد٩ق «اسبقٚقد ٞاهل ٚقدٗ ٞاهسدمٙع ٞظ٘ د أٗ
هشع٘)» رُ٘ٙى و تو . ٕٚنٔ« ٛزِع اهل تب ًّ أاذ ًتسدع ًدّ اه٘ دتٗ ،دبدربٖ عودٟ
اإل ِد ع بسددمعٗ ،ٞعود ٟادد٘ض حدم إ د٘ا ١ا ةفد »ٞر)ُٗٚددٕ بُ٘دى  .هددذا ِٙبيد ٛعؤٚد
«تثبٚت اهوخؾدٗ ،ٞاجملد ١ٛب هشدع٘) أٗ اهتفلدم ًدّ اهبد ةّ إىل اهسد ذ ،بد ٩تفلدم
س بق ٗ ٨هي٘ٗ ،ب ٩حش٘ غ ا٪سو٘ ٗ ٨ا٪نل )» رآْ بما ُيف  ٨ ،بى إُٔ «تقتوع
ًددّ اسبل ٙدد ٞازب ُددب اهسددمد ،ٜاهددذٙ ٜلتسددب ٌٚدد ٞأكددرب غ اهمٗاٙدد »ٞركٌ د ي
ابمآٗ . ٍٚتض رآْ دًٗ اهسمع ٞاإلٙق ع ٞٚاظ و٘ب ٞغ اهقض ٞاهقض  ٝب هعب )ا
ا٬ت« :ٞٚإُٔ تستجٚب ٪سدو٘بٔ اظتسدمع ب إلٙقد ع اظتِد ٍٗ .تق دع اُ٪فد سً ،دّ دْٗ
ٗج٘د ن  ٝسد كِ ٨ٗ ٞاسد اح ،ٞبدى سد إىل اهعدذا ٗ ،سد إىل اظتعد .ٞحبدى شتدل
ندد٘ق ،..حتدد ٟاهسددق٘ؼ ،..أٗ حتدد ٟبودد٘غ اهِشدد٘ ٝةمب د ً» ربٚج د د ددددد )ِٙدد٘ & زشمً د ْ،
. 091 :0551
نٚؾٔدددم اهق صدددْ٘ ًدددتفقن عوددد ٟأْ ا٪سدددو٘ غ اهقضددد ٞاهقضد د ٙ ٝلٌدددّ غ
«اإلٙق ع أٗ ،»ً٨نٚجب أْ تلْ٘ اهقض ٞاهقض  ٝسمٙعٞ؛ ٗذهم عو ٟاهم ٍ ًّ ٗجد٘د
آ)ا ١دبعددى كددى وددًِ٘ ١ٛةد ً ب هقضدد ٞاهد  ٙدماد تِ ٗهلد ٗب هتددلث ا اهد ٙسددتٔلن
إحددلاثٔ ٙٗ .ش د ر)ُٗٚددٕ دٗ سددٚل ت ٛأْ ك دً ً٩ددّ ا ٨تغ د ٗاهسددمع ٞشغددْ ٚ
سد٘ ،ً ٙنٚقدد٘ي« :تت وددب اهقضد ٞاهقضد  ٝة ددً ٞمكٍدمٗ ٝح مسددٗ ٞعِٚفدد .ٞنٚجددب أْ
ٙق ي كى ود ١ٛبسدمعًٗ ،ٞدّ دْٗ تدمن أٙد ٞنمصد ٞهت٘بد٨ ٞحقد »ٞربٚجد د دددد )ِٙد٘ &
زِٙمً ْ. 011 :0551 ،

السقوط
ٙم ٠كث ًّ اظِؾم ّٙأْ «اهقض ٞاهقض  ٝداد٘يٌ غ اظد د ٝا٬سدمٗ ،ٝتضد علٌ
سمدٙ ٜق٘د بفع ه ٞٚعب٘ اهذ)ٗ ٗ ،ٝما ٌ) ص دَ حيلثٕ سق٘ؼ ل ٙلٍْ٘ ه٘حلٖ تقمٙب ً
اض٘صٓ ٞٚذا ازبدِيف» رن ُسد ْ إظبدى  .بدى ٧ٙكدل اهدبعق أُدٕ« :بد ٩اهسدق٘ؼ٨ ،
ضدد ٞض د  ٝأهبتدد .»ٞد أْ آ)ا ١أصددخ اظٌ )سدد ٞغ ٓددذا اظ٘عدد٘ع ًتب ِٙدد ٞجددلاً.
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ٗخيٌددّ بعددق اهل ٍت د  ،اهددذ ّٙؽودد٘ا أٗن ٚد  ١هلددذا اظبددلأ ،أْ « دد٘اُن ٓددذا ازبددِيف
تت وب ا ز ًّ ٞاهسق٘ؼ اهشلٙلٗ ،اظذٓى ٗاهق ع »ٛربٚج د ددد )ِٙد٘ & زشمًد ْ،
 . 224 :0551نٍٔ  ٙهبْ٘ أْ ٙلْ٘ غ اهقض ٞاهقض « ٝحجد ٞهتقد ا ٪ض٘صدٞ
عو ٟلً«ٗ » ٔٚسق٘ؼ هتلْ٘ ضبب٘ك ٞجٚلاً» ربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْ:0551 ،
 . 17نٚج٘ي غ ب هلٍ احمل نؾ ٞعو ٟاهسق٘ؼ عو ٟةمٙق ٞرب٘ ، ٜأ ٜأْ« :اهللن ٓ٘
إدٓ ش اهق )ٗ ،٥ا ت٩ع ابتس ً ٞأٗ عب٘س ًِٕ ،كٌد هد٘ كِد د د) ّٙعود ٟسدخب
ضبفؾدددُ ٞقددد٘دٖ ًِدددٕ ذبدددت تٔلٙدددل اهسدددلن .هدددذا ند د ً٪م ًدددمتبػ ب حمل نؾددد ٞعودددٟ
اهسق٘ؼٗ ،بلت ب ٞا ٪ض٘ص ٞدددد كٌد كد ْ  ٙودب ربد٘ ٜدددد بِد  ً١عود ٟآادم سد م
ن » ٔٚربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْ. 041 :0551 ،
ٗهلددّ ،مثدد ٞعددلد  ٨بددلس بددٕ ًددّ ا٬اددم ّٙاهددذٙ ّٙع )ع دْ٘ ذهددم ،أٗ ٙغددعْ٘
أُفسٍٔ غ ًِل ٠عِٕ؛ ًّٗ ِٓ ج ً ١ف ٓ" ٍٚاهسدق٘ؼ اظفتد٘ "ٙٗ .بود اً٪دم بٔد١٨٧
ح ِل "إهي  ١اهسق٘ؼ" ،هتلْ٘ اهِٔ ً ٞٙقوق .ٞنٚفغى أٗه٣م اهلتٍ اهسق٘ؼ اظفت٘
اهددذٙ ٜلٌددّ غ «تددمن اهقد ) ٥غ هلفدد ٞاُ٨تؾد ) أًد َ تعددلد اهِٔ ٙد اظٌلِدد ٞاهد
اظِتؾم هوخل ٧ٙٗ ،»ٞٙثَمُٕٗ عو ٟاهسق٘ؼ اظيوق اهذٜ
سٚث ٓ تقضل اُ٨ق ع
«خيتٍ اسبل ٗ ٞٙنق سػ اسبٚم اهذِٙ ٜيوق عوُ ٟفسٕ بض٘) ٝعٙٗ .»ٞٚؾّ بعدق
اهلتٍ أْ اهسق٘ؼ ٙ ٨فمض ُفسٕ عو ٟعب٘ ًبل ً ١وقٙٗ .لًوْ٘ نقدػ أْ ٙلدْ٘
ك ً ً٩عِل ٗج٘دٖٗ ،إ ٨س ٚي اهقض ٞاهقض  ٝاهفشى« :نٌ أٌٓٚدٗ ٞجد٘د سدق٘ؼ
أٗ علًدٕ .نددإْ كد ْ مثدد ٞسددق٘ؼ ،نوددٚلّ آتٚد ً ًددّ توقد  ١ذاتددٕ ،غ صبددم ٠ا٪ودد.١ ٚ
نٔذٖ اهم بد ٞغ د اظِتؾٍد َم ًغدم ٌ ٝر...د ُٔ٪د دبعدى ًدّ اهقد ) ٥ةفدٙ ٨ ً٩د٘د ًعمندٞ
ُٔ ٙدد ٞاسبل ٙددٗ ،ٞدبعددى ًددّ اهل تددب ٨عددب افددًٗ ،ٞالمجد ً ًٔتٌد ً بد ظ٧ثم .بٚددل أْ
اهتلث ٙلٌّ ٗ)ا ١كى كوٌٗ ،ٞشلّ هٕ أْ ٘ٙهِل أٙغ ً ًّ ٚد ا زد ،ٞأٗ ًدّ
ُٔ  ٞٙضبب٘كد ٞجٚدلاًٗ ،ذان ٚد ٙفدتذ أًد َ اسبل ٙد ٞنمعد ٞٚاهل ٗٙد »ٞربٚجد د دددد
) & ِ٘ٙزشمً ْٙٗ . 085 :0551 ،ق رجدٌٚيف مٙسد ٕٚبضدماح ٞدددد عدٌّ ٓدذٖ
اهذِٓٗ ٞٚبٔلن حمن اُتؾ ) اهق ) ٥اظُعت د عو ٟةقيف اهسق٘ؼ دددد " ٚد َ اهسدق٘ؼ"
حبددل ذاتددٕ ،نٚقدد٘ي إُددٕ« :اهق د )ٙ ٥م ددب ً دع اُ دد٩ق اسبل ٙدد ٞاهسددق٘ؼ ٨ٗ ،جيددم٦
اهل تددب اظتدد٘ا ٛهول ددٗ ،ٞاهع د هٍَ بٔددذا اُ٨تؾ د ) ،عودد ٟربٚٚددب ؽِددٕ إ ٨عددّ ةمٙددق
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اهتٌ٘ ،ٕٙنٚلْ٘ ذهدم أسدو٘ب ً آ ادم ه٩ستسد َ٩ه قديف اهسدق٘ؼ ًدّ اد٩ي ًف جدلٝ
 ٚاظف جل »ٝر 1و )ع ٓ )ًُ٘ ،ٛظ. 024
ًِٗتٔدد ٟاهقددد٘ي إْ بعدددق اهلتٍدد ددل ٙمنغدددْ٘ اهسدددق٘ؼ عٚدد ً ،ندد ْٗ أ ِْ
«اهقض ٞاهقضد  ٝأ ض٘صد ٌ ٨ ٞتدمٗ ٜحدلث ً اسدتثِ  ً ٚ٢أٗ ٨نتد ً ٌ هدٕ أٗ ا ٚهٚد ً٨ٗ ،
ًِتؾم ٨ٗ ،تتغٌّ جم١اً ًّ اسب .ٝ ٚنٔ ٛتستيى ً٘ فد ً نمٙدلاً،
تتغٌّ سق٘ة ً
ًِفض ً٩عّ كى س ٚقً٘ٗ ،ع٘ع ً ذبت زج ج ًلبِّم» ربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْ،
ٗ . 219 :0551اهس٧اي اظ مٗ عقب كدى حل ٙدٙ ،ٞبقدً ٟعوقد ً ،بد ٩إج بد .ٞند٩
ٙقدددلَ ك تدددب اهقضددد ٞاهقضد د ً ٝفت حد د ً ٨ٗ ،ودددمح ً؛ بدددى ٙد د ن اهقد د ) ٥غ اهشدددم
ٗاهتس د ٦ي ،عمع د ًٞهلبددت ضبتٌددى .هددذا ت دلَع اهقضدد ٞاهقض د  ٝاجمل د ي ًفت٘ح د ً أً د َ
ٌٚع أُ٘اعٔ .
اهتلٗ٩ٙ

الرباعة واإلتقان :حق القاص وواجبه
 ٨خي م غ ب ي أحل غ اهوخؾ ٞاهمآِ ٞأْ ٙفمض عو ٟك ٍت اهقض ٞاهقض ٝ
٘اعل تقِٗ .ِٞٚٚإْ ك ْ اهلتٍ ٙع نْ٘ غ اه٘ا ع ب٘جد٘د أُد٘اع ًعِٚدً ٞدّ اهقضدٞ
اهقض  ،ٝأٗ تقًِ ٚعِٚد ٞغ اهلت بد ،ٞنٚلدْ٘ ذهدم دددد عودٗ ٟجدٕ اهل د ٞدددد بٔدلن
ا٨بتع د عِٔ  ،أكثم ًّ أْ ٙلْ٘ ه٩ستع ُ ٞبٔ ٗ .اسب صى أِْ اهقض ٞاهقض  ٝتبلٗ
بو ٞهوتعمٗ ، ٙتستعض ٛعو ٟكى سد٘ذج ،نغد ً٩عدّ أْ عتِٔٔٚد ٙدل)كْ٘
ن« : ٔٚجِس ً أدبٚد ً ٙومًدٕ اهقدل) ا٪كدرب ًدّ اهرباعدٗ .»ٞتؾدّ ركد تم ّٙهد٘بمْٗ أُدٕ
ذبت ٗسٍ ض ٞض « ٝتقبَى أُ٘اع ًتِ٘عً ٗ ٞقِٚل ،ٝعو ٟعب٘ اظقلً ٞاظ٘سدٚقٞٚ
ٗاهسُ٘ ت اهقض ٗ ٝاهربٓ ٞاظ٘سدٚق ٞٚعِدل ود٘ب ُٗشدٚل اهبد ٨داٗ .»..تشدبٍٕ رهِٚدلا
هدد٘ اهقضدد ٞاهقضد  ٝبدددد «ُشددٚل  ٨تضددخبٕ ً٘سددٚق ،ٟإذ ٙتددٚذ اهتِ ٍقددى بددن اهتددل)ج
كؤ »ٙٗ .ذٓب رج٘)ج ك٘هبل إىل أبعل ًّ ذهم بتلكٚدلٖ أْ« :اهقضد ٞاهقضد ٝ
تمً ٠تع ًُٗ ٞع اهق ظ رمُٗ ٞكب  .ٝنٌٚلّ هلدذا ا٪اد أْ جيعودٔ تلادذ صٚدع
ا٪وددل ي اهسددمد ٞٙاه د ٙمٙددلٗ ،أْ ٙددماٗج ن ٔٚد بددن ا٪جِ د س صٚع د ً ر...د .ن هقضددٞ
اهقضد  ٝجٚددل ٝظ٘)ِّثٔد اهددذ ٜشلِددٕ أْ ٙضددِع ًِٔد ً د ٙددلٗ) غ اوددلٖ؛ هل)جدد ٞأُددٕ
ٙست ٚع غ كِ اهقض ٞاهقض  ٝدددد إْ ك ُدت هلٙدٕ اهم بدٗ ٞاشبٚد ي ٗاهدلانع دددد أْ
 ٙددٚذ بِ صدد ٞٚاهلت بدد ٙٗ ،ٞدلًٍم اظِ ددق ِٙٗ ،دل ٠بِفسددٕ بعٚددلاً ع دّ اهغدد٘ابػ ددددد ٗأْ
ٙبتلمٙ .بتلم" ربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْٗ . 051 :0551 ،زس ٛاهقض ٞاهقض ٝ
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عِل٢ذ ًٚلاْ هعب ،شلّ هول تب اهتعب ن ٕٚعّ ذاتٕ بل ًى حمٙتٕ .نبإًل ُدٕ
تددلهُ ٚضدد٘ظ «تت٘انددق ُق دد ٞبِق ددٗ ٞا دد ً خبددػً ،ددع ًغددٌْ٘ تعمٙدد اهقضددٞ
اهقض ٗ ٝنق ً هوضف ٚ٢ن» ،أٗ أْ ٙلَع ا ٪صٚط «تٔمٗي ٗحٚل ٝز ً ً عود٘ ٟأٌ٢د
اشبغددما ١اهضددي  ،ٝدٗسد اكد او هوخددلٗد اهد ِٙبيدد ٛبو٘ ٔد أٗ عددلَ دب ٗزٓ د »
ربٚجد د ددددد )ِٙدد٘ & زشمً د ْ . 21 :0551 ،ن هقضدد ٞاهقض د  ٝتددلع٘ إذاً إىل اهتجددلد
اظستٌمٗ ،تت وب جٔلاً دا ً ٌ٢هإلتق ْ؛ إذ تم ٠رً )سٚى آ)ُ٨ل إُٔ «شلدّ هتخد٘ٙم
اهؤج ٞأٗ تش٘ ٕٙاظؾٔم أٗ إبماز أحل اظً٩ذ أكثم ًّ اه٩زَ أٗ تقل ٍٙص٘)ً ٝفعٌٞ
حبٙ٘ٚدد ٞزا٢ددل ،ٝأْ ٙددلًم كددى ودد ١ٛغ اهقضدد ٞاهقض د ٝ؛ نٔدد ٨ ٛتضددفذ»ِٙٗ .غددٍ
رٓ ن ٕٚب زاْ إىل رً )سٚى آ)ُ٨ل عِلً ٙق ٍم أْ« :ا ٨تغد ٗا٨كتِد ز ٗاهتد٘ازْ
ٗاهويدد ٞاهد تقتغدد ، ٔٚدبعددى ًِٔد جِسد ً ًت وِّبد ً»ٙٗ .قدد٘ي« :شلددّ أْ ٙضددٚب اظددم١
ٗٓدددّ غ ًسد د نً 0111 ٞد د ٗ .هلدددّ هدددٚيف غ ًسد د نً 011 ٞدد ٗ .تلدددْ٘ اهقضدددٞ
اهقضد  ٝإزا ١اهمٗاٙد ٞغ اسب هد ٞذاتٔد  ،أ ٜهددٚيف هلد اسبدق غ ا)تلد أدُد ٟوددػ».
ٗاظسددتِتَ ٓدد٘ أُددٕ نددّ صددعب٘ ،اًددٕ اهل ددٗ ٞاظت وب د اهض د )ًٞ؛ إذ ٙتفددق ك ٍت د
اهقض ٞاهقض  ٝاظع صمْٗ عو ٟذهم ب إلص ع تقمٙب ً٧ٙٗ .كل رنمٙلٙمٙم تمٙسدت ْ
أِْ «اهل تب ٙعمَن بقضضٕ اهقض  ُٔ٪ ،»ٝت هبدٕ بإؽٔد ) «عٚماتدٕ غ ا٨كتِد ز
ٗاه٘عد٘ ٗ ،إحس سدٕ ب إلٙقد ع ٗاهتد٘ازْٗ ،اهل دٗ ٞاهِددلاٗ ٝغ أسدو٘بٕ اشبد ظ؛ كددى
ذهدددم غ آْ ًعد د ً» ربٚجد د د دددددد )ِٙددد٘ & زشمًد د ْٗ . 111 :0551 ،تتضددد٘) ر)جيدددن
دٗن٘)ج عٌىَ ك تب اهقض ٞاهقض  ٝعو ٟاهِخ٘ ا٬ت« :ٛتمكٚب ُدط ضد بعِ ٙدٞ
ن ٢قٗ ،ٞجعوٕ صمحي ً ب ٩تلو ًٗفعٌ ً بعِ صدمٖ ًٗلدتٌ ً٩ز ًد ً ،غ عدلد وٚدى
ًددّ اهضددفخ ؛ إِْ غ ذهدددم ظتعدد ٞكدددب  ،ٝتت وددب نِدد ً كدددب اً .ن هقضدد ٞاهقضدد ٝ
ك جملسدددٍ اظضددديم اهدددذٙ ٜومًدددٕ ا٨عتِددد ٗ ،١اُ٨تبددد ٖ اهدددلٗ ، ٗ٦عدددلَ اُ٨شدددي ي
ب هتف صددٚىٗ ،اهتِددل)ٗ ،اظغددً ٛب وددم ٝإىل اهلددلن؛ ًددع إع د  ١وددع٘) ب إلنغ د  ١إىل
وٗ ،١ٛبلُٕ مل ٙلّ علِ ً ظ ِٙبي٘ ٛهٕ ،أْ ٙق ي ب مٙق ٞأام »٠ربٚج د ددد )ِٙد٘
& زشمًد ْ ٨ٗ . 001 :0551 ،تفسدذ اهقضد ٞاهقضد  ٝصبد  ً٨هوما٢دل ٗ د اظفٚددل.
ن ٪ودد ١ ٚنٔٚد ٗ ،نقد ً هدددد راه د ٓم بددّ جوددْ٘ ِٙ« ،بيدد ٛأْ تِ ِفدذ بإتقد ْٗ ،بدد ٩وددػ،
ٗب مٙق ٞسمٙعًٓ٘ٗ ٞب ٞا صٗ .»ٞات ً ً ،تستعٚل رب ٚتمٙليف بٚلم تِ ٗي تض٘)
رً ٙلى آُ عّ نّ اهِخت ،نتق٘ي« :ك ْ ٙضم رً ٙلى آُ أُدٕ بإزاهد ٞاهما٢دل
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عّ كتو) ٞا َ ،تلْ٘ اهِتٚج ٞزث ٗ .ً٨بإزاه ٞاهما٢دل ٗ د اهِد نع ٗ د اهد٩زَ عدّ
ًس٘د ،ٝن هِتٚج ٞتلْ٘ ض ٞض  »ٝربٚج د ددد ) & ِ٘ٙزشمً ْ. 41 :0551 ،
ُقدد٘ي أا د اً :إِْ هلددى تعمٙفددُٕٗ ،ؾمتددٕ ازبٌ هٚددٗ ،ٞب د ه بع ت بٚقددٕ اهعٌودد.ٛ
ن هبعق ٙتبِْ٘ أبًِ ٞٚتبخِّمًٗ ٝتشد بلً ٗ ٞغدٗ ،ٞاهدبعق ا٬ادم ٙبتعدلْٗ عِٔد ،
ُ٪ددٕ غ ًِؾدد٘)ٍٓٙ ٨« :لددْ٘ اهيٌدد٘ض إو د ) ٝإىل اهتعٌددق إ ٨غ عوددٍ استلش د ن
اهلٔددد٘ن» ربٚجد د د دددددد )ِٙددد٘ & زشمًد د ْٙ٧ٙٗ . 097 :0551 ،دددل اهدددبعق "اهِٔ ٙدددٞ
اظفت٘ح "ٞه ن ًس ح ٞهوال ٚيٙٗ ،فغى آامْٗ اتٍ اهقض ٞب هسدق٘ؼ .نٚبخدث أحدل
اهل ٍتد عددّ ا٪سددو٘ اجملد ز ٜغ تمكٚبددٕ صدً ً٩فتتددٗ ٞإٙق عد ود ذٙٗ ،ٝدلٍعٛ
ك تب آام اُتٌ  ٖ١إىل ُ٘ع ًّ اهتقوٚل ٞٙغ اهشلى ..نُ ٩فمغ بٔذا دددد ً وقد ً دددد ًدّ
اإلو د ) ٝإىل دد٘اُن ًتِ غددًٗ ٞت وب د ٙضدد٘ ٔ أصددخ اظٌ )سدد ،ٞن د ٩شلددّ
اهت٘نٚق بٙٗ . ِٔٚق د كتٍ اهقض ٞاهقض  ٝغ ُٔ ٙد ٞاظ د ن إىل تقبدى بلٓٚد ٞاهتِد٘ع
ٗاهتب  ِٙ؛ إذ ت٘جَم رداُٚٚى س هِ ن ٓذا اسب ي ب هعب )ا ا٬تٚد« :ٞحسدبِ دماً ٝ١د
خي دددٕ كتٍدد اهقضددد ٞاهقضدد  .ٝنلدددى ك تدددب شتودددم نلدددمٗ ٝتعمٙفدد ًٗ ،صٚدددع
ا٪نل ) ٗاهتع ) ٙصخٚخٗ ٞد ٚق .ٞن٘ٚد اهبعق أْ تالتتٍ اهقض ٞبلسو٘ صب ز،ٜ
أٗ بوفددت اُتب د ٖ وددلٙل أٗ بتخدد٘ي ًف د ج٤؛ ٗٙدد٘د آاددمْٗ أْ تلددْ٘ أحجٚدد ٞأٗ هيددماً..
ٗهلددّ ٙتفددق ازبٌٚددع عودد ٟأْ تلددْ٘ ًتل ًوددٗ ،ٞأْ ٙلددْ٘ اإلجي د ز ن ٔٚد ًت وِب د ً
إعدد ن ٨ٗ .ً ٚاتفدد ق إ ٨عودددٓ ٟدددذٖ اهِق دددٞ؛ ندد ٩ودددٓ ١ٛدد ًشدد ن بدددن ضدددط
رتشددٚل٘ن ٗ ضددط رب تمٙسددٚٓ ٚيسدددٌٚث ٗ ،بددن ضددط رب اُددله٘ ٗ ضدددط
رتمش ْ ك ب٘ » ر ،1و )ع ٓ )ًُ٘ ،ٛظ. 21

اخلامتة
ُتدددبن إذاً أْ اظً٩ددددذ اهتعمٙفٚدددد ٞب هقضدددد ٞاهقضددد ٗ ،ٝاظقلًِددددً ٞددددّ اظِؾددددمّٙ
ٗأصددخ اظٌ )سدد ،ٞنمد ٙد ٌٞغ اهي هددب ،أُ ٜسددبٗ .ٞٚبإًل د ْ كددى اًددم ٥تلٗٙوددٔ
ب مٙقتددٕٗ ،ت بٚقٔ د غ ًِؾً٘تددٕ اهشالضدد ،ٞٚد اظت٘انقدد ٞغ أ وددب ا ٗ٪د ًددع
ًِؾً٘دد ٞاًددم ٥آاددم .نلٚد ب إلًل د ْ اهتف د ٍٓ حدد٘ي دد٘اُن تددمتبػ ب هتلٗٙددى ،أٗ
اهتٌودددم ،أٗ اهت٘نٚدددق ًدددع اهلددد َ٩اهشالضدددٗ ،ٛاظت وبدد اشب صدددٗ ،ٞا٨اتٚدد )ا
اهسمدٗ ٞٙا٪سو٘بٞٚ؟ ٗأٙ ّٙت٘ اظ٘جمٗ ،أٙ ّٙبلأ اه ٘ٙى؟ ٗأٙ ّٙت٘ ازب٘ٓم،ٜ
ٗأٙ ّٙبلأ اهما٢ل؟ ن ٩شلّ دبِب تِ٘ع ا)٬ا ،١أ ٜدبِب اهعلا ٞٚ٢دبد ٖ تدِؾ ٓدذا
25
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ازبِيف.
ٙضِ٘) اهتعقٚل أًماً ًتلص ً٩غ صب ي اهقض ٞاهقض ٗ .ٝتؾَٔم اظفد ٓ ٍٚاهِؾمٙدٞ
اظض د ً ٞددّ اهِق د د ٗاهل ٍت د أُفسددٍٔ أُددٕ ًددّ د اظٌلددّ تعم ٙد جددِيف اهقضددٞ
اهقض  ٝبل  ٨ٗ .ٞشلّ كذهم تمص ٞصٚدع ً٩ضبٔد اظٌٚدمٝ؛ إذ تشدلى بعدق
اهِض٘ظ بض٘) ٝدا ٌٞ٢استثِ  ً١عّ اهق٘اعل ،اه اعتٌلٓ اهِقد د بعدل جٔدل جٔٚدل.
نب تدت ًٌٔدد ٞاظِؾددم ّٙصددعب ٞبقددل) كدْ٘ اهت وددع إىل اهرباعددٗ ٞاُ٨شددي ي بد ٨ات٩ن
ًستٌمِ ّٙهل ٠كتٍ اهقض ٞاهقض  ٝاظع صمٙٗ .ّٙقلَ كى ًّ اهتعلد غ أُ٪د ،
ٗغ ذبلٙل اهسٌ اشب ص ٞب هقض ٞاهقض  ٝو ًّ ً ٣ٚاٗ .ٌٞٚٓ٪هلِٔ تخلو ٗ ع ً
غ اهِفيف ددد عِل اهِؾم إه ٔٚغ صبٌؤ ددد ًّ ا٩ي تِ نمٓ ٗ .صٚع اظِ ؽما  ،اه
تِشديى بتعمٙد ٓدذا ازبدِيف ،دبدِذ بضد٘)ٙ ٝتعدذ) ت٩نٔٚد إىل ا٨هتبد سٙ«ٗ ،لددْ٘
هبد ً ٗ دع حد٘ا) اه مود ْ» رداُٚٚدى
هوٍق ١ا بدن كتٍد اهقضد ٞاهقضد  ٝرٗ مأ٢د
سد د هِ ن  .نقدددل زتودددم اهقضددد ٞاهقضد د  ٝإذاً ت٘جٔد د ً هتخدددل ٜكدددى سدددع ٛهوتعمٙد د
اهشلو ٛبض٘) ٝصمنُِٗ .ٞق د غ اهِٔ ٙد ٞإىل اهتسد ٦ي ًثدى ركود٘د بٚجد د دددد )ِٙد٘ :
«أند ٩جيددب ر...د اهتلكٚددل ب٘عدد٘ عودد ٟاض٘صدد ٞٚاهقضدد ٞاهقضد  ،ٝرد نٔٚد ًددّ:
اُق عٗ ،تِ٘عٗ ،اُق ع ًٗ ،ف ) ؟».
ٗتعمَن اهقض ٞاهقض  ٝغ ُٔ  ٞٙاً٪م بلُٔ جِيف ًِفتذٙ ،سع ٟهتجلٙل ُفسدٕ
ب ستٌما) .نٌفَٔ٘ ازبِيف ددد اهبعٚل عّ تل٘ ّٙحقى ث بت ُٗٔ  ٛ٢ددد ٙتعلي ب٘ٓ ٩اد.ٝ
ٗبٔددذاٙ ،تٌمكددم اهشددلى اظدد٘جم غ صددوب تعم ٙد ً ٢ددل ٙ ٨ش د ًددع ذهددم إىل ً د
ٙستبعل حلٗثٕ.
ٗهلّ )ر تلدْ٘ ٓدذٖ اهضدع٘ب ٞغ ذبلٙدل اض٘صد ٞٚاهقضد ٞاهقضد  ٝأًدمًا
حسِ ً ،رعِ ٟأُٔ تربز حٙ٘ٚتٔ  ُٕ٪ ،ددد كٌ ٩ٙحؿ رآ ُ ْ٨دٗد ددد « ل  ٨ظبٌِّل غ
اسبقٚق ٞس٘ ٠أوًٚ ١ ٚتٗ .»ٞاهلهٚى إُٔ عود ٟاهدم ٍ ًدّ اهتقوبد ا٬تٚدً ٞدّ تقوقودٔ ،
ن هقض ٞاهقض ً ٝفعٌ ٞب سبً٘ٗ ،ٞٙ٘ٚج٘د ٝغ طبٚو ٞا٪د اظع صم.
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:إحاالت
ٞ ٗسد ٌٓت غ اهِٔغد0511 َ  ٗهدل عدًٛ ِتٚ ًّ أصى نٞٚ٢ )ٗا: ٔ تٛٔ ن َ ت0ر
 ٗضددى اجملوددل0550 َ  ع دٝ  ُشددم أٗىل ضضددٔ اهقض د.ٞددًٚ ِتٚ اهفٞددٚدب٪ا
 ٗحضدوت، نتمضت ٓذٖ اهقضدط إىل سدت هيد، ست يٙ اهلمٞعِ٘اْ ر)س٘ه
0558 َ  أصددل) ع د.0551 َ  د ع دُٚ  غ أظٛ أنغددى عٌددى ضضددٝم٢  ج دٟعودد
ٞ ٗتعٌددى إىل ج ُددب عٌوددٔ غ كت بددد. حددل٪ددَ٘ اٙ َ  ةعددٌٞدد٢  بعِدد٘اْ رٞددٙ)ٗا
28
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اهمٗاٗ ٙاهقضط غ صب ي اه صٗ ٞاهتعوٍٚ؛ نٔ ٛعغد٘ غ ًل)سد ٞاهويد
سٍ اهوي ٞاهفمُسٗ ٞٚاسبغ ) ٝاهفمُسً ٞٚعُ٘ ٓ ٞا.

ددد

ضدد ٞاهقض د  ٝاهفمُسدد ٞٚاظع صددم ٗ ٝع د ً غ اه دٍِفيف ًددّ ادد٩ي ِ ٓ د
ر 2تخددلو اهق ٍ
ٗتِ٘عٔد ً ،د جيعوِد ُتسد ١ي عددّ ً ٓٚتٔد ٙٗ .ؾٔددم تِدد٘ع اظفد ٓ ٍٚاهِؾمٙدد ٞاهد
ص ٔ ٗاعع٘ا اظع جٍ ٗاهِق د ٗاهل ٍت أُفسدٍٔ أُدٕ ًدّ د اظٌلدّ تقدلٍٙ
تعم ٙد ٚق هلذا ازبِيف ا٪دب .ٛنثٌ ٞداُ٘ ً ٌ٢ع ًدّ عدلَ اهت٘اندق بدن اهِؾمٙدٞ
ٗاهت بٚق اهعٌو.ٛ
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عدنان جاموس

ُمى املعرزُ ني طططر ع ةرلٕ مجة قرٖ ُرل ُسفرعا صر وا عع صرِا ٙةةرٗ امجؾرعْل
امجاررِمٓ نُ ةةررٗ امجؾررعْل امجاطررزٔع ُمجحررى ا ظسرر ،ملرر امجعررزُ ع ُا ظ،ررِا ز ملرر
ني ظةبْرٖ
اإلمح ه ت امج١سمٖ مى ندل ظوفْذً ٢صب ب مِفِةْٖ ُذاظْرٖ ُ ٠عر
ًذا امجغزط ةةرٗ امجوشرِ امجرذٔ ّقرلى امجِؽرِا نت امجوْ،ذرٖ املب،ار ٕ ظ،طةرش ظغرحْل
ؾوٖ ظ،لجل ٌْ قْع اؾٌ ت املعوْٖع ُظقم اط،ؾ ؽْني ُاصعٓ ا٠ط١ع ّسحةَّفِي
م ،وع رٖك ّ رلي دلّررل ّؾررلر نٔ ررزع مررى ررزُع امججا ررٖ ك،ة ر وةررلاي امجع ر اع
ُّو،اررِي ا٢ةل ر ا املو صرربٖ اؾررلّزٕ و مج قررٖع ةةررٗ ني ظ،ضررم ًررذَ اـطررٖ و ملزُهررٖ
ُوا وةْررٖ ا٠تغ،و ر  ٙوررقٔحر ما س ر ت نف ر ْٖ ّاررلمٌ اطررزُيع ُػررلً امجةذوررٖ دررلّزٕ
و ٠ة،ل د ُنّ ع ّ ها نًلْٖ ًذَ اـطِٕ امجيت ؼ،ر ز نت ورذا دٌرِد هِةْرٖ دضرْلٖ
ُةلل دُٞبع إي اـطِٕ امجريت ظةٌْر ظزظرلٔ نًلْرٖ نّرط ُنططرزع نًُ ٠رٓ ةلةْرٖ
ظزقٖ ا٢ةل ا املو،ا ٕ نت امجةاٖ امجعزوْٖ ُ ق وزه مر سمين قلد ظِ،ت ظوفْرذَ قْرع
اؾٌر ت املعوْررٖ امجع مررٖ ُاـ ؽررٖ ًُور ظررطس نم مور نسررل٘ املغررح١ت املشموررٖ امجرريت
ظفزض هفضٌ وإِ ّل مزٕ ظسطرز ٌْر ةةرٗ وضر ط امجبشرح ُقر ّ امج قرٖ مرى
ندل نه د امجضبل امجحفْةٖ و مجوٌِض وٌ ُدعةٌ ظ،بِن املح هٖ امجٚ١اٖ وٌ وني ُص ٚل
امج،ولْٖ امجِطوْٖ ُظ،لجل ًذَ املغحةٖ ؼلّل ُمى ثم اؽ ذ امج،لاوري امجالْوٖ ظعل
ـطّٖ املِفِةٖ ّاِمرِي وعلةرٌم ًُرم ما،وعرِي ورقي
امل قني امجذّى ّسحةَّفِي ظوفْذَ ا ُ
اؾٌررل امجررذٔ ّبذمجررٍ ّررل مرروٌم ّ،ح مررل ةقررِّ ع مررع دٌررِد ا٤طررزّى املعوررْني و،وفْررذ
اـطٖ ثا ْ ع ُندارّر ع ُ و ْر عع ُّضرٌم ظوفْرذ مٌلرٖ ذات نًلْرٖ ُطوْرٖ ة مرٖع ُورقي
املح قٕ امجيت صْو مل مجا ً ٙذا اؾٌل ص،حِي فشّرٖ ُم،و صربٖ مرع مارلار اؾٌرل
املبذُا ُ ٠ول مى اإلع رٕ ًو نت ني ؼلّل مالار املح قٕ امجيت ّض،شاٌ امل درم
مجار  ٙنلر سَ املٌلررٖ املِّةررٖ نمجْررٍ ًررِ ُقررْٖ ذات ُدررَِ م،عررلدٕ ظ،عةررق ووِةْررٖ امجعلررل
امل دمع ُدردٖ ّف  ٕٙامل دم ُططظٍ ُام ٍّ١،املع ر َ ُاملًِبٖك امجيت ظًٟةٍ مجةاْ ن
ني ًرذَ امجاقرْٖ مرى املغرح١ت امجزْٚضرٖ امجريت
و ملٌلٖ امجيت ّ،ؾرل٘ ملر ُ ٠عر
م سامجا ظو،عز س١ع مو صب ع ظسشلَّد مبِدبٍ مح قٕ امل دم ُ ق صسةَّمٍ ظسزاةٗ ُفعٍ
املٟعررزات املررذِّرٕ اهف ر ع ُمجعررل املغررحةٖ اً٢ررم ًررذا امجؾررلد ظ،لجررل و ملا وررل
ُادش امل دم امجذٔ ّوبآ ةةٍْ ني َّفَٓ وٍ مجحٓ ّو ا ساٍُِ امجيت ّط مجش وٌ ع ُهعين
وررذمج ني ظحررِي امج قررٖ نمْوررٖ ُط مجْررٖ مررى امجغررِاٚشع عْررح ّررقظٓ امجرروؿ امل دررم
ٗ ُمبوًٗ ُمرى امجررلسضَةَّم ورٍ ني ا٢م هرٖ امج قرٖ  ٠ظعرين
مح  ٛع مجةوؿ ا٢ؽةٓ معو ً
امجب،رٖ امج قررٖ اؿز ْررٖ امجرريت ّةذررق نمجٌْر امل دررم تغررري املرر،لحى ةر دٕ ةوررلم ّ ٠فٌررم
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املاؾِد مى ةب رٕ نُ ازٕ م امجروؿ ا٢ؽرةٓع ُهرل هفضرٍ نمر ن طْر رّىأ نمر ني
ّسافِل امجعب رٕ نُ امجفازٕ وح مةٌ ع نُ ني ّ قٌ ظزقٖ سز ْٖ ْخ،ر ر اؿرل امججر هٓ
ّررٓ ّ،ف ر د٘ اظٌ مررٍ و إلها ر ـ مررى ا٢ؽررلع ُّعلررل نت ظزقررٖ ّررل ّةلررٖ مجاررٖ
املؾلر و مجحةلٖ املعذلْرٖ املا وةرٖ ملر مجارٖ املرل ُهرل امجار ر ٝهفضرٍ نمر ن مجارش
مضرر،اةكق ّ،عررذر ةةْررٍ ر ّ ط١مررٍ ُةوررلم ظضررقا امل دررم املعررينأ ِمج ر َم ظح،ررش م ر
ّ ٠سفٌم؟ هْب و مجعب رٕ امج اثْٖأ مجِمَ  ٠ظفٌرم مر ّسح،رش؟ ُنذا ّ هرا ند ورٖ عر ةزه
مت ن ظلطل و ب سضى امج،خةّؿ املفشمع إي ند وٖ م قو اؿزُ ظلطل
نوٓ ّ
و ب امج،لةؿ املقش ُمجحى امجعِْب امج قٖ  ٠ظا،ؾز ةةٗ ؾِ ٙامجبعض نسْ ه ع
نت امج قررٖ اؿز ْررٖع وررل ظ،عررل٘ ذمج ر نت ارظح ر ب نطط ر  ٙظغررَِ املعوررٗ املاؾررِد
ُؼز ررٍع واررض امجوعررز ةررى طرر ُٕ١ا٢صررةِب امجرروؿ امل دررم نذ حررى ني ّ،ضررم
نصررةِب امل دررم و مجض١صررٖ ُامجزع ر ُٖ نُ و ؾشامجررٖ ُامجزؽ ر هٖ مررى دُي ني ّعررين ذمج ر
و مجقزُرٕ ني امج قرٖ ؽرشْشٖ ُمط وارٖ مج٣ؽرل ُنهرٓ ٢سةرم نهرٍ ّورلر درلعا امجعجرِر
ةةٗ ظزقٖ ط مجْٖ مت م ع مى ا٢طط ُ ٙمح  ٖٛمج٣ؽل املقلِي ُامجغحلع ُذمج
ٕ
ةةٗ اُ٢ل ف ا امج قٖ ةى امجةاٖ امجزُصْٖع نذ نهين ّوا عحم ةلةٓ
ص واٖ مةشم ع مبزادعٖ امجعلّرل مرى امج قر ت املواِمجرٖ ةرى هؾرِـ رُصرْيٖ ُو،ؾرشْ
ا٢طط  ٙاملِدِد ٌْ ُبل ند سٕ هغزً ُّ ي املبلن امجذٔ نمجشما هفضٓ وٍ نثور ٙ
ذمجرر ّاقرررٓ وعرررلن املضرر ظ وقصرررةِب امج،عررربري ٢ي مجحرررل ّ ظرررش نصرررةِوٍ اـرر ـع
ُا٢صةِب ًِ امجغخؿ نُ اإلهض ي هفضرٍ ّلر ّارِا ةر ا امجطبْعرٖ امجفزهضرٓ درِرز
وِ ِّي ُا نّى نط مج ًذا املبلن نمجّ اؿ ٠ت امجيت ظٟدٔ ٌْ ردا ٕٙا٢صةِب نُ
رّ ّٖ امجضب نت ا٠مج،ب ظ ُتغلِض املعوٗ نت سل اإلوٌر نع ُذمجر ور مجزتغم مرى ني
مثٖ مٟعزات ظلا ةةٗ ني امل دم ٌم املعوٗ املاؾِد ُمجحوٍ ا ّض،طع امج،عبري ةورٍ
وؾْاٖ مفٌِمٖ ُنذّرز ني ّرجريعا مرى ا٢ططر  ٙامجريت ّورا نؽر د ٌ امجوؾرِـ
امل قررٖ ُنؽررششٌ ُبررل امجوغررزع ُنطررؿ و مجررذّز ًور امجوؾررِـ ا٢دوْررٖ اإلولاةْررٖ
و مجررذاتع ّرر ي صرربش ارظح وٌرر ّعررِد نت اـةررت وررني مفررزدات ظ،ذرر هط ػ هضرر ع
ه ُؾ عع ّقيْ ّزد امج قٖ ني «عْخ ع دةط ةةٗ اؾضز ّلاةش ظْض ع» سني ني
امجعب رٕ ا٢ؽل ًٓأ « تغ در اؿِذٔ ماعل امجاْ دٕ ُهشا نت امجغ رع» ُاـةت ًور
ونيأ اؾضز ُامجغر رع املزؽرِ ُورني امج،رْط ُماعرل ُْر دٕ امجعزورٖ نمر امللاةبرٖ ارل
طْيرل نمجْرٍ ُُرد ظزقرٖ
ٗ موطارٓ ّلر س
اط ةٌ امل دم مج،ؾب اؾلةرٖ ذات معور ً
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نطز٘ ُبرل امج،ؾرشْ ني امجزدرل «دةرط ةةرٗ ّرْط وط طر » وْولر ا٢ؽرل ّارِا نهرٍ
«دةررط امجاز ؾ ر ُ »ٙاـةررت ًو ر وررني مفزدظررٓأ «امجبط ط ر » ُ«امجاز ؾ ر  »ٙنم ر ّةلررٖ
ظ مرى سبر ت
«امجحْط» ال نف ٌ امل دم ّّْ ١اع امجزدرل نذا دةرط ةةرٗ ّرل ٍ
امجبط ط ُمجل ًذا ّجري
ُهؾرر د نمجرر ا ًرررذَ ا٢ططرر ،ّ ٙرررش مطبِةرررٖ ُ ظزقرر ت موغرررِرٕ
ف١ت ندوْٖ رؽْوٖ مجغعزاُ ٙرُاْٚني ُّ،ي ب رُظ مغٌِرّىع ّوا ُل ُزنظٌر
نُُ ت ك،ةفٖع ُصذةا وعض امل١سعر ت ةةرٗ ًِامغرٌ ع ثرم ُدرلت ني مرى املفْرل
مجفا نهع ر امل قني نت ًذَ املغحةٖ اـطريٕ امجيت ّ ٠ؾعش ني لرل ملر سر١ع نذا
عجو ةى نصب ب ارظح وٌ ع ُةرى امجضربل امجريت هرش ني هضرةحٌ مج،ذورش امجُِرِع
نمج مل
ٛر ت حرى ني ّغرحل مَرلْطَ١ع مج،بْر ي نصرب ب
ُمجعل ظؾوْ ًذَ ا٢طط ٙ
امجُِِع ٌْ ع ُ ٠حى و مجطبع ني هفؾل ّل  ٖٛمى ًذَ امجف ٛت ةى ص ٚز امجفٛر ت
ا٢طز٘ علُد هٌ ْٖٚع نذ نهٌ ظ،لاطل ُظ،غ وٍ ُظا ي نسلاً و ٢طز٘ ّجري مى
ا٢سْ يع ُمجحوٌ ظ،ل ّش وضل ت ة مٖ ظضرل مجور ورقي هؾروفٌ ظؾروْف ع ظازّبْر ع ةةرٗ
امجوشِ ا٤ظٓأ
  ٖٛا٢طط  ٙامجيت ظاع وضبش اؾو ظ امجو ُؿ وني امجحةل ت ُ حى امجاِاني ًررذَ امجفٛررٖ ًررٓ مررى نُصررع امجفٛر تع ُتغ مجب ر ع مر ظ،ررلاطل مررع تغريًر ْررٟدٔ اـطررق
امجبضررْت نت ططررق نّررط ورر يز املعوررٗ ُّغ رِيَ امجؾررِرٕ امجرريت رمٌرر امجح ظررش
ا٢ؽل ُّلا ًذا امجوِع مى ا٢طط  ٙةةٗ ني امل دم ،ٌّ ٠م ّل هش و ملع هٓ امجريت
ّزّل امجح ظش ني ّعط ةوٌ ع ُ،ّ ٠وبٍ نت امج،و ُض امجذٔ حرى ني ّارع امج قرٖ
وضبش ًذا اـطق ُصوِرد ْل ّةٓ قةٖ مى ا٢مجةٖ املرقطِذٕ مرى ظزقر ت ك،ةفرٖ
ةةٗ ًذا امجوِع مى ا٢طط ٙأ
 ُرد ظزقرررٖ ُؾرررْلٕ مجةريمو،رررِ وعورررِاي «نتغوْرررٖ مٌرررل ُُِ سّرررٖ» ُرررِا ننظٌلًل طفةٌ أ « عْغر هٓ عرزّز ّ،ضرةق امجغر طٜع ّغرشذ طوذرزَ نورِ  -املا ظرل
امجالّم  -مجآ املعلعٖ مؾزةٍ من ّ ؽارئ ٠سم ا٠طلٛو ي»
حى مجةطفل ني ّو ن و طلٛو ي ُامجغْغ هٓ امجغزّز
ُمجو ًو ني ه،ض ٙاأ ّْ
ّ،ضةق امجغ طُّ ٜغشذ طوذزَع ُنوِ امجطفل مجآ املعلعٖ مؾزةٍ ةم ّبرق مجةطفرل
مى ولٍْ! ُمجحى نذا نهعلور امجوعرز امجروؿ ا٢ؽرةٓ ُدرله ني معورٗ اؾلةرٖ امجريت
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ظسزقا وعب رٕ «مجآ املعلعٖ مؾزةٍ» ًِ «ؽاة ٍ،املع ر »ع ُا٢ن ظاِا ٠ووٌر أ ني
نو ما ظل ُلّم ؽاة ٍ،املع ر ع نٔ نهرٍ صرْشلْ مرى امجغْغر هٓ امجغرزّزع روم ّر
ؽارئ ُنها مطلٛى
 ُُرد ظزقررٖ ُؾررْلٕ مجْضررْْوىأ «ًررذا امجابرر ر مجررْط ُررلراع» وْولرر ّاررِاامجغ ةز ا٢ؽلأ « ٠ظسضرليٓ ًرذَ اؿُ َلْير ُرلراع» ُاـةرت ًور ورني ّةلريت «تغبر ر»
ُ«اؿُلْي » امجيت ّاؾل وٌ «محْي املِ٘»
 ُُرد ظزقررٖ رُاّررٖ «مجةررح وزمررِدا»أ «ً ر نه ر نؽررلا مجررل امجشَ َوررل»ع ُا٢ؽلأ «ً نه نؽلا مجل ا٢رُمٖ» نُ «نرُمرٖ امجغرذزٕ» ُاـةرت ًور ورني ّةلريت
«امجشوررل» ُ«ا٢رُمررٖ» ُ حررى ني هضرر،بلا وحةلررٖ «ا٢رُمررٖ» ّةلررٖ «اؿطبررٖ» ةةررٗ
صبْل املج ا ُمجل ًذا اـطق ِّسٓ مجةا ر ٝوقي امجزُظ ّعلُي «امجشول» مج ع ٠مجةؾرلا
املطبررق ُظررزد ظزقررٖ امجزُاّررٖ هفضررٌ ةب ر رٕأ «ُُررل ظغرربع ُلْؾررٌ املررلةِ ةوررل
امجؾلر وباع ة رمٖ»
ُ ا٢ؽلأ « وباع ووْيٖ» ُ اـةت ًو ورني ّةلريت «ة رمرٖ» ُ«وويْرٖ»ع ُذِّْرزس
امجةِي ًو نع رٕ نت ني امجباع مى نثز امجآٙ
ظزقررٖ رُاّررٖ «رصررِا محشاظررِ » امجغررعزّٖأ «دشّررزٕ امجوض ر »ٙ
 ُهؾ ر دنمجةررٖ مررى ًرررذا امجوررِع ّإد ورررٖ املزاصررل امجؾررشفٓ امجرررذٔ ّزا ررق ُ رررلعا مررى فةرررط
امجضِ ْْا ا٢ةةٗ ّشُر املحضرْ ةرى صرٟاا اسرل نةقر  ٙامجِ رل ةرى مُِرع «دشّرزٕ
امجوض  »ٙواِمجٍأ «نَُ نٌّ اإلهض ي ا٢ؽمع ّ سبٖ امجزملع مجطف ع » ُاإلد وٖ ا٢ؽرل
ًٓأ «نَُع نهٌ نرض ُفزع نهٌ سبٖ رمرلع واعرٖ ؽراريٕ» ُاـةرت ًور ورني «اإلهضر ي
ا٢ؽم» ُ«ا٢رض امجافز» ثم وني «مجطف ع» ُ«واعٖ ؽاريٕ»ع ُّْر ملزاصرل ؽرشفٓ ني
ّزد ةةٗ صٟاا ةقِ فةط امجضِ ْْا ا٢ةةرٗ وعبر رٕأ «نٌّر اإلهضر ي ا٢ؽرمع ّر
سبٖ امجزمل!»
 ُهازن ظزقٖ امجعلل هفضٍأ «مجْط ةبج ع ني امجرِطى  -ةذْبرٖ سْرٖ وعارلقلِد امجععْم ذًبا نسًزت ةةٗ دبني مزّم امجزاٚعٖ »
ُا٢وْ ت ا٢ؽلأ «مجْط ةبج ع ني امجغ مٖ ًذَ ا٢ةذِوٖ اؿْرٖ امجريت نسًرزت
ةةررٗ درربني مررزّم امجزاٚعررٖ صررةبا قلررِد امجععررْم مج يبررٍ» ُاـةررت امجررزْٚط ًو ر وررني
«امجِطى» ُ«امجغ مٖ»
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 ُهازن مِفع اطز مى ظزقٖ امجعلل هفضرٍأ «ُمرى دلّرل ظعرط مرى نمر مٓدشر امجْ وضٖ ُاسلٕ ّبريٕع ّل مجِ نهٌ ْل ّفى »
وْول هازن ا٢ؽلأ « ُاسلٕ فخلٖع ّل مجِ اهٌ ْل ص ه » نُأ «
وطش  ٙاصِ،اُ »ْٖٚاـةت ًو وني ّةليت «امجحفى» ُ«ص ه »ع ُ حى ظعزّر
«امجض ه » ً مػ ط ـ وقهٌ صٌِا ُاصعٖ ٌْ نةغ ب ُفلِة ت عذزّٖ
 ُهاررزن ظزقررٖ رُاّررٖ «مجةررح وزمررِدا»أ «ُمر هفررع امجؾررط! وجررزٕ هُِّررٖ ةةررٗاملٟطزٕ» ُه،ض ٙاأ م ًٓ ًذَ امجبجزٕ امجوُِّٖ؟! ُلل ا٢ؽل ني مثرٖ ّةلرٖ نطرز٘
ّؾ امجح ظش وٌ امجبجزٕع ًُو ػ هط هر ُؿ ورني ّةلرٖ «هُِّرٖ» ُظةر امجحةلرٖ
امجيت حى ني ه قٌ ًذا امجضْ ق وحةلٖأ «مو،فخٖ» نُ «مِ،رمٖ»
 ُهاررزن ظزقررٖ ّ ،ر ب «دُصِّ،فضررحٓ ورر ١رظررِؼ»أ « مٌل،و ر امجوطررقوزساهٖ و مجحةلٖ امجوٌ ٢ ْٖٚمل هْ امجععْلٖ ُامجِ ق ا٢طِٔ » وْولر امجعبر رٕ ا٢ؽرلأ
« مٌل،و امجوطق و مجحةلٖ امجوٌ  ْٖٚمج،شاْق ا٠هضذ ن امجععْم ُامجِ ر ق ا٢طرِٔ »ع
نٔ ني اـةت امجزْٚط ًو وني ّةليت «نمل هْ » ُ«ا٠هضذ ن»
 ُهاررزن ظزقررٖ امجح ،ر ب هفضررٍأ «افررطزرت نت هاةررٍ نت نُررزب دّ ر ينمجب ي ُندب ي» ُ ا٢ؽل « دّ ي طزدُات»
 ُهارررزن ظزقرررٖ ُؾرررْلٕ مجةغرر ةزٕ اهرر نو ظِ رر أ «سزّرررٖ ندُات ٠معرررٖمؾوِةٖ مبٌ رٕ» وْول هازن ا٢ؽلأ «ملع ي زُق ععِرٍ مضرزيسٖ مبٌر رٕ» ُاـةرت
ًو وني ّةليت «ندُات» (معلهْٖ) ُ« زُق» (ععِرٍ) ُامجفزُق ًو ًٓ قع « زقٍ»
ظضزوٖ امجغَّعز
ُهؾ ر د نسْ ه ر ع امجوؾررِـ امل قررٖ ةررى امجزُصررْٖ نطط ر  ٙص رببٌ امج،ذ ر هط
امجور ُؿ هفضررٍع ُمجحررى هاؾررٍ ّؾررل نت دردررٖ هعةور هررزد ني ّحررِي املعوررٗ ُررل
اص،اةق ةةٗ امل دم ،خْل ًذا امج،ذ هط ؽْ١ع ُظزدم امجوؿ ةةٗ ًذا ا٢ص ظ
 ُمى ا٢مجةرٖ ةةرٗ ذمجر مر ُرد امجزُاّرٖ امجغرعزّٖ «دشّرزٕ امجوضر  »ٙمجزصرِامحشاظررِ أ «ً ر ًررٓ امجاررِارب امجؾرراريٕ مررى دُي نصررطِا اـط وررٖ»ع ُه،ض ر ٙا ةررى
معوٗ ةب رٕ «نصطِا اـط وٖ»ع ًو ع ثم نليى ني مثرٖ طةطر ع ورني مفرزدٕ «اـط ورٖ»
ُاملفزدٕ ا٢ؽةْٖ امجيت ظعين «اُ٢لظ»ع ُمجحى امج،ذ هط احمللُد وني املفزدظني هعةو
هض،ازب ُُِع اـةت وْوٌل ع ثم ني تغزاوٖ املعورٗ ّ هرا ُلْورٖ ورقي ظرلةِ نت نهعر ن
امجوعز امجوؿ ا٢ؽةٓ امجذٔ ّاِا أ «ُمثٖ ُِارب ؽراريٕ مجرْط مرى نصرطِا نّجرز
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موٌ ُلاصٖ»ع (ُّعْل امجغ ةز صبش ًذَ امجالاصٖ نت ني ًذَ امجارِارب ؼلرل نمر ٙ
نطف ا)
 ُهِرد مجر ع ٠اطرز ةةرٗ ًرذا امجورِع مرى ا٢ططر  ٙمرقطِذعا مرى ظزقرٖ ُؾرْلٕمجةغ ةز وِرّط و ص ه سْح هازنأ «ُ ذرقٕ ّعٌرز مِّرش دّرين ُر دن ىرزز مرى
امجض سٖ»ع وْولر هارزن ا٢ؽرلأ «ُ ذرقٕ ُّ١رٌْم مِّرش مضرريٕ امجؾرةْش سر م١ع
ّفى املضْ » ُاـةت امجزْٚط ًو وني ّةلٖ «امجضر سٖ» ُّةلريت «ّفرى املضرْ »
ًُل ر امجةاررٖ امجزُصررْٖ ّةلررٖ ُاسررلٕع ّحةلررٖ «امجررطدٕ» امجةاررٖ امجعزوْررٖع امجرريت
 ٠ظ دم مبعو ً امج ،رىٓ نت امجةا ت ا٢طز٘ ن ّمج وحةل،ني نُ نّجز ُامج،ذ هط ورني
امجحةلٖ امجيت ظعين «ّفرى املضرْ » ُّةلرٖ «امجضر سٖ» قرلُد درلاعع ر ّرلةِ نت
امجعى وقي ُُِع اـةت وْوٌل تغري ق،لل
 ُُرد ظزقٖ ّ ،ب «دُصِّ،فضحٓ و ١رظِؼ» ُِا «و ه ّف » مجقرِْ ٌةورررررلم طرررررزز دُصِّ،فضرررررحٓ مرررررى ؽررر ر مجِهٌ ا٢دورررررٓ تغ فرررررب عأ «مررر ر ذا نُؽرررررل
دُصِّ،فضرحٓ نت اـررزُز؟» وْولر هاررزن ا٢ؽرلأ «ملر ذا ظعرذوِي دُصِّ،فضررحٓ
ةةٗ ًذا امجوشِ؟» نُأ «مل ذا ظضِْٛي نت دُصِّ،فضحٓ ًحذا؟»
ُاـةت امجزْٚط ًو وني ّةليت «اـزُز» ُ«امج،عذّش» نُ «اإلص  ٕٙنت »
 ُهِرد مى امجح ،ب هفضرٍ مجر ع ٠ةةرٗ اـطرق امجرذٔ ّضرببٍ اؾور ظ امجور ُؿُةةررٗ ا٠مج،ب ر ظ امجررذٔ ّوغررق ةررى ةررلن اإلسح ر ن صررب اؾُلررل! ٌ ر ًررِ امجغ ر ةز
هِحزاصررِ ٌّررزع نت امجو ُررل ُاملفحررز املغررٌِر وْةْوضررحٓ ُوْررلَ كطررِط رُاّررٖ
«دُصِّ،فضحٓ» اُ٢ت «امجو ظ امجفازا»ٙع نُ «املض ّني»ع ُّضةلٍ نّ َ مجْبرلٔ رنّرٍ
امجزُاّٖع وعل ني ُزنً ًرِ ُنةذرش وٌر نعرل اإلةذر ب هارزن امج قرٖأ «ؽرز
ظٌز تغِتغِا دلّل!» ُ«ّولرِ امجاِتغِمجْرِي ةورله مجرل امجفطرز» ٠سعرٍ
هْحزاصِ
وْةْوضحٓ وؾزامٖ نمجّ نهٍ نطذ املخْطِط موٍ ُةولم ُرلن هْحزاصرِ ث هْرٖ نمجْرٍ
املض  ٙاص،ابةٍ وْةْوضحٓ «وبض طٖ افطزاب»أ «ظزقًِ وضزةٖ!»
ُهاررزن ا٢ؽررلأ «ؽ ر هِحزاصررِ مجاررل ظٌررز تغِتغررِا دلّررل» ررزدي ةةْررٍ
وْةْوضررررحٓ وؾررررزامٖأ «امجاِتغررررِ٠ت ةوررررلّم ّوب،ررررِي ّرر ر مجفطِر ُةوررررلم نظرر ر َ
ق رزَْع
هِحزاصررِ ث هْررٖ املض ر  ٙاصرر،ابةٍ ًُررِ س مجررٖ افررطزاب ساْاررٓ «نكس ِ
نسقزَ وقصزع م حى!»»
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ُاـةت امجزْٚط ًو وني ّةلٖ «ظزقًِر » نٔ امجزُاّرٖع ُّةلرٖ «نسقرزَ» نٔ
نسقز نمجٓي ّ ظش امجزُاّٖ (مجحٓ ّ،عز ةةٍْ ُو ُرَ)
 ُهازن ظزقٖ ماطِةٖ مجةغ ةز صريتغٓ ّضْْوى ّاِا ٌْر ك طبر ع نط،رٍُم،ذّزاع نمٍ املٕ ِ،أ «مجِ تغطْا ةْيني ُةْ١ع ضقر٘ م١مر ذمجر امجطزّرق» ُهارزن
ا٢ؽلأ «مجِ تغطّْا ةْيني ُةْ١ع ضقر٘ ث هْٖ ظةر امل١مر امجا مجْرٖ»ع ُاـةرت ًور
وني ّةليتأ «امجطزّق» ُ«امجا مجْٖ» امجيت ّاؾل امجغ ةز وٌ م١م ُدٍ نمٍ
ُا٢مجةٖ ةةٗ ا٢طط  ٙامجيت ظو،لٓ نت ًذَ امجفّ ٖٛجريٕ ُمو،غرزٕ امجعلّرل مرى
امج ق ت ُمثٖ  ٖٛنطرز٘ مرى ا٢ططر  ٙامجريت ّر ي حرى ظف دٌّر مجرِ ظوبرٍ امل درم
ةةٗ هٌ ّ ت امجحةل ت امجيت ظلا ةةٗ اؿ مجٖ اإلةزاوْرٖ مجةحةلرٖ املعوْرٖع ُمرى ا٢مجةرٖ
ةةٗ ذمج أ
 م هاز َٞظزقٖ ماطِةٖ ٤هر نو ظِ ر أ «ُمرى هاضر سم وقُ٠دِهر ع هاضرموابِره نهو مجى هضل ٢سل ني ّو،ؾز ةةْو » وْول امجوؿ ا٢ؽل ًِأ «نهو هاضم
مج٣طف اع هاضم مجةابِر » نٔ ني امجاضم مجْط وٌمع ول ملمأ مج٣طف ا دْل املض،ابلع
ُمجابِر مى فشِا وقهفضٌم صبْل امجِطى
 ُعررربٍْ وٌرررذا مر ر ُرد ظزقرررٖ ماطِةرررٖ مجطُصرررِ سْرررح ُردت ةبر ر رٕ«ُهؾةٓ موذ ا٢سا ٢دة » وْول امجوؿ ا٢ؽل «هؾةٓ موذ ا٢سا مج » ُامجفزق ًو
ُاف
 ُُرد ظزقرررٖ ُؾرررْلٕ مجةغرر ةز مجريمو،رررِ ّؾرر ٌْرر اـوذرررز مغررربٌ عؽرلرٍ نثرزاع ا رشق درةر ع»ع
امجغ ةز وٍ صْ ق اصر،ع رٕ متجْةْرٖأ «ا ّر
سني ني ا٢ؽل ّاِاأ «ظز نثزعا مزةب ع تغري ؽلر (نٔ نّجز مى ؽلر) ُمشق
نّجز مى درع»
 ُهِرد فلى ًذَ امجف ٖٛمج ٠ع مقطِذاع مى رُاّٖ «مجةح وزمِدا» سْح ّ،شرلخضررني ورلي نسررلًل فررْف ع ةةررٗ ا٤طررز ُّباررٗ
صر َمْْى مغررٌِرّى م،و ِ َ
امجح ظرش ةررى ر ي
ةوررلَ نت ص ر ةٖ م،ررقطزٕ مررى امجةْررلع ررْا املقررْ ةةررٗ امجقررْ ني ّبْررا ةوررلَع
ُى ،ر امجقْ املبْا املزصمع ْاِا مجٍ املقْ م سس عأ «ّ مج مى هضز! ظزّل ني
ظباٗ املزصم مج صم رّى م مى امجةِسٖ طط ع ْقْع امجعلل »
ًرذا مر ُرد امج قررٖع ُمجحررى اؾلةرٖ ا٢ؽررل ًررٓأ « ظزّررل ني ظباررٗ
املزصم مج صم امجغْط ي رّى مى امجةِسٖ ْقْع امجعلل » ُمجرِ ني املاؾرِد ّر ي
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ّةلٖ «طت» ّ ٠ةلٖ «امجغْط ي» مجح هرا امجحةلرٖ ُردت امجروؿ ا٢ؽرةٓ ووٌ ّرٖ
نةزاوْٖ نطز٘ع ةةل ع وقي ّةلريت «طرت» ُ«عرْط ي» م،ذ هضر ،ي ػ هضر ع ه ُؾر ع
امجةاٖ امجزُصْٖ
ُمى ا٢مجةٖ ةةٗ ا٢ططر  ٙامجريت ؽر،ةت ٌْر ا٢صرب ب ورني دور ظ هر ُؿ ُةرلن
امج،وبيٍ نت اؿ ٠ت امجوشِّٖ ُامجؾز ْٖ
 ماطررع ُرد ظزقررٖ ُؾررْلِٕ «اـ١صررْٖ» مجزصررِا محشاظررِ ع نذ هاررزنامج قٖأ «ُّ ها مثٖ ط١صْ ،ي ظاويْ ي نتغوْٖ سو ّر عرف ًٌل اؿر رٕ املضر،عزٕ
ظرررطق و مجحةلرر ت سمبَْحرقَررٖع ُةرررْ١ع سُاّر ر املحرر ي» نمرر ا٢ؽرررل ٢وْرر ت ًرررٓأ
ّةل ظٌ ر قررز ّطةررق عررزراع ُسُاّ ر
«ُّ هررا مثررٖ ط١صررْ ،ي ظاوْ ر ي نتغوْررٖ
عف ًٌل اؿ رِٕ املض،عزِٕ ظطق وبْ ض طفْ » ُاـةت ًو وني «اؾلز» ُ«اؿو ّ »
َرْضَ» ُ«اوْرَْضَّ»ع نذ مجْضرا «سو ّر امجغرف َ» ًرٓ امجريت ظسبر حررْضس «سُاّر املحر ي»ع وررل
ُ«و َّ
«سُاّ امجغف َ» ًٓ امجيت ّعٌز ٌْ «وْ ض طفْ »
ُمثررٖ ٛررٖ نطررز٘ مررى ا٢طط ر  ٙامجرريت هؾ ر د ٌ وحجررزٕ امج ق ر تع ُ٠صررْل
امجغررعزّٖ موٌر ع ًُررٓ ظ،ذةررٗ اـةررت وررني امجف ةررل ُاملفعررِاع ر ّررٟدٔ نت نةر دٕ
امجقلري امج قٖ ةةٗ مى ّ ٠عِد ةةٍْ ا٢ؽل ْروعحط املعورٗ ُّوغرق ظور ُض
وررني املاررش٘ امجحةررٓ املاؾررِد امجرروؿع ُاملعوررٗ اؾشٚررٓ املاطررع امجررذٔ ُُررع ْررٍ
ىلي نسْ ه ع وِسلٕ امجاؾْلٕع ُُِّع امجا ر ٝسريٕ ظغِيَ اهطب ةرٍ ةرى
اـطقع
امجغ ةز امجذٔ ّ،عز ةةٍْ ةرى طزّرق امج قرٖ ًُر ّم وعرض ا٢مجةرٖ ةةرٗ ا٢ططر ٙ
امجيت ظسؾوَّ فلى ًذَ امجفٖٛأ
 ظاررِا امجغ ر ةزٕ اه ر نو ظِ ر امج قررٖأ « زّررا ّررلٔي ؼررا عزعررفٓق ع س ٗ،امجضحز» ُظاِا
امجا مق مجِمَ نهاِ ع سبٖ امجِْن؟ ٢ -هين عزواس سشه ع
ٔ ؼا ها وٓ امجار مق مجِر َم نهرا عر سبٖ امجْرِن؟ ٢هرين صراٍْ،
ا٢ؽلأ « زّا ّل ي
ق ع س ٗ،امجضحز» نٔ مجْضا ًٓ امجيت عزوا اؿشي امللضع ول ًرٓ امجريت
سشه ع
صا ٍ،نّ َع ًُٓ ظاِا مطةع املاطع امجج هٓأ «ّْ نهضٗ ًُِ طزز ّ هي » ثرم ني
ّةلٖ «عزع »  ٠ظِسٓ و مجؾِرٕ امجريت رمٌ،ر امجغر ةزٕع نذ نهٌر ظار نمر ن املرزإ
ُظوعز نت ُدٌٌ امجغ سش مى ط١ا ها وٌ امجغبحٓ املِؽِا وابعٌ،
ظزقررٖ نسررل٘ ُؾ ر ٚلَأ «صررقهعز مب،عررٖ نت
 ُّاررِا امجغرر ةز وزُصررِسزاعفٌ اؿْٖ» ُّاِا ا٢ؽلأ «مت،عٓ مجةشعٖ مبزن٘ سزاعفٌ اؿْٖ»
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 ُهازن ظزقٖ ّ،ر ب «دُصِّ،فضرحٓ ور ١رظرِؼ»أ «معراس ًُرِ رلدةةٗ ا٢رّحٖ ططِاظٍ امجيت ظاِا مجٓ ةى اؿ مجٖ املقطزوٖ مجزُسٍ» ُهارزن ا٢ؽرلأ
حى م ع ططرِات نهضر ي غرٓ
«معاس ُنه م،للد ةةٗ ا٢رّحٖ » نذ ّْ
ًُِ م،للد ةةٗ ا٢رّحٖ ؟!
 ُّاِا امجغ ةز ّضْْوِى ظزقٖ رص مج ٍ،نت نطٍ،أ «تغويرٓ مجرٓ ظةر ا٢تغوْرٖامجيت تغوي ٌ،مجو ْل مقٗ نمو امجعذِس ُ ٠ظقصفٓ ةةرٗ ا٢مرل امجاْ،رل ُوإمحر هٓ
ني نردد مى وعل » وْول ًرِ ّارِا ا٢ؽرلأ ني وإمح هرٍ ني ّرزدد مرى وعرلً تغرري
اص ةةٗ نمةٍ احملطمع نٔ ني «ةلن ا٢ص » ّعِد نمجٍْ ُمجْط نت نطٍ،
 ُهازن ظزقرٖ «نتغوْرٖ ةرى امجحةبرٖ» مجةغر ةز هفضرٍأ «ةَرلَتْ (نٔ امجحةبرٖ)رِق
 ّ ١هرا ظزػر
 ١طرِّ ع
ِق املق ب امججةذْٖ ةةٌّ ظةشرق ظزاٌٚر ُطرِّ ع
صطِ مْ َ امججةر امجذاٚش»ع وْول لل ا٢ؽرل ني مر ّر ي ّزػر مجرْط امجحةبرٖ
ول صط املْ َ (امجذاٚبٖ) امجيت نُمجاْا ٌْ اؾزا ٙمج،ازق
 ُُررل ُرد ّ،رر ب «دُصِّ،فضررحٓ ورر ١رظررِؼ» هررؿ ظررزُٔ ْررٍ سُدررٖامجح ظش ذّزّ ظٌ ةوٍ ،اِا ني سُدٌ امج،اٗ راًب ع عْخ ع ُسلثٍ ةى املؾْبٖ امجريت
نمجرليا و ٢صزٕ ُمل٘ اؿشي امجذٔ ًل سْل سُد ٍ،وضبش ُ ٕ طفةٌل امجؾراري ظارِا
امج قٖأ «ظِدٍ امجعذِس و مجضٟاا امج،ر مجٓأ ًرل ًرٓ مٟمورٖ ُةورلم رد دُصِّ،فضرحٓ
و إلثبر ت صررقمجٍ امجعذررِس ني ّواررل نمجْررٍ وزّ ٌ،ر » وْولر ّاررِا ا٢ؽررلأ «صررقمجٍ امجزاًررش
امجغْخأ ًل ًٓ مٟموٖ؟ ُةولم رد ِْدُر مْخ ّةِ ،ػ و إله ب طةش نمجٍْ ني ّبةاين
وزّ،رررٍ»ع ًُرررل مرررى املوطرررق ني ّوارررل دُصِّ،فضرررحٓ وزّر رٖ سُد،رررٍ نت امجزاًرررش
امجغْخ؟!
 ُُرد ظزقررٖ امجح ،ر ب هفضررٍ ُررِا دُصِّ،فضررحٓ م،شررلث ع ةررى سُد،ررٍاُ٢تأ «ّ هررا امررزنٕ رُسررٓ اّ٢جررز مررِعا ُوٌذررٖ»ع وْول ر ًررِ ّاررِا ا٢ؽررلأ
«ّ ها امزنٕ ذات هفط مفعلٖ و مجضلِ ُامجبٌذٖ»
 ُهازن ظزقٖ ُؾْلٕ مجةغ ةز ّضْْوِىأ «مجضاس مجطْف ع درلاع» وْولر هارزنا٢ؽلأ «ا ّ١طفين نسل»
 ُهازن ظزقٖ ُؾرْلٕ نطرز٘ مجرٍأ « ةرْحى ني ةْوْر هؾر مالقر،نيُظفحزّى وغخؿ اطز قه هفضٓ  ٠نسب ّجرياع نّ ٌ،امجا رُٖ سبْش وعْل»
وْل ني ّضْْوِى ّاِا امجغطزّى ا٢طريّى ا٢ؽلأ « قه هفضٓ  ٠نسب ّرجرياع
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تغ رُ ع سبْش وعْل»ع نٔ نهٍ ًِ نّق ع و ملا ورل تغر رق سرش امرزنٕ نطرز٘ ُّر ي
حررى ظف ر دٔ امجُِررِع اـطررق مجررِ دررز٘ روررت معوررِٔ وررني ولاّررٖ املاطررع امجغررعزٔ
ُهٌ ٍّ،ع ُه١سغ املاطع ُبل ا٢طري مى امجاؾرْلٕ هفضرٌ ططرق مغر وٌ عع نذ هارزن
امج قٖأ
سرني نهور هارزن

ا٢ؽرلأ

»١
 «نعْ وِدٌٓ ةور ُنطفرض رنصرٓ ُةرْ ع«ظوعطفني وح،فْ مِ ا٤طز ُؽفقني رنص ُةْ١ع»
 ُهاررزن ظزقررٖ ُؾررْلٕ مل رّور ظضررفّْ ،ف أ «ُمجحرروين مر ا نؽررةب ةةررٗؽلرٔ  ّ-مجعويت  -ضْباٗ دو س مغزة ي مجةطرياي»ع وْول هازن ا٢ؽلأ
« مرر ا نؽرر مجش نؽرر وع ةةرررٗ ؽرررلر ّرر مجةعورررٖ! صرررْباٗ دو سرر مغرررزةني
مجةطرياي»
ُظاررع نطط ر  ٙامج قررٖ نسْ ه ر ع ةوررلم  ٠وضررى امل دررم امج،ع مررل مررع ظ ر ًزٕ
اؾو ظ امج ،نع ْخ ،ر املعوٗ تغري املو صش ملفزدٕ مل نّجز مى معوٗ مجاٖ املؾلرع
ٌم امجوؿ ّحلع ُّ،ق ذمج مرى طر١ا ا٢مجةرٖ
ُرمب ند٘ ًذا نت ُُِع مجبط
ا٤ظْٖأ
 هازن ظزقٖ ُؾْلٕ مجةغر ةز مجريمو،رِ ّؾر ٌْر طبرع نسرل٘ امجوضر ٙأ«طِّ١ع نةذ وٌر ّ ٠رلُن ّ مجضةضرةٖ مجرْط مرى عرقهٌ ا٠ةْ،ر د»ع ُّ ٠فٌرم امجار رٝ
املاؾِد مى امجعب رٕ امجج هْٖ! ُةولم هوعم امجوعز ا٢ؽل هرلر ني امجغر ةز ّضر،علل
ّةلٖ «امجضةضةٖ» ًور مبعورٗ «امجاْرل»ع ًُحرذا ظؾرب امج قرٖ اُ٢رزب نت ا٢ؽرل
ًٓأ « ٠ظطْق اة ْ،د نٔ عّٓ ٙل مجِ نهٍ ُْل ّحبةٌ »
 ُهاررزن ظزقررٖ «نتغوْررٖ مٌررل ُُِ سّررٖ» مجةغ ر ةز هفضررٍ ُررِا ا٢ن ك طبررٖطفةررٌ أ «صرر،لر ووفض ر ع صررْقظٓ امجررشمىع معْغررٖ مجعْوررٖ» ُامجحةلررٖ امجزُص رْيٖ امجرريت
ظسزقررا نت امجعزو يْررٖ مجحةلررٖ «مجعْوررٖ» مل ر املعذررم معوْ ر ي ًل ر أ «امجضررب ب ُامجغرر،م»
ُ«اؿزب ُامجا ،ا» ُُرل اط،ر ر امل درم املعورٗ اُ٢اع وْولر املاؾرِد امجرذٔ ّسفٌرم مرى
ماش٘ امجاؾْلٕ ّحل ًِ املعوٗ امجج هٓ ُةةٗ ًذا إي امج قٖ اُ٢زب نت ا٢ؽرل
ًررٓأ «صرر،عز ووفض ر ع ةوررلم صررْشني امجُِرراع املعْغررٖ املرر ٘٣و ملع ر ر » نٔ نهررٍ
صْضري ةةٗ طط نوٍْ امجذٔ ؽاة ٍ،املع ر
ؽل ّ ؽلّآ ٢دل
 ُهازن ظزقٖ ُؾْلٕ «ه ذٕ» مجةغ ةزٕ ظضفّْ ،ف أ « حروْا مة َٟامجضلز ٢درل ه رذٕ ُمُِرل» ُّةلرٖ «مُِرل» ًرٓ ظزقرٖ مجحةلرٖ رُصرْيٖ
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ظعررين «امج يور ر» (ًُررذا مر ّضررِت ظزقٌ،ر وحةلررٖ مُِررل) ُمجحوٌر ظعررين نّقر ع «امجوررِر»
ُ«امجقِ ًُِ »ٙاملعوٗ املاؾِد ّل ّلا مقلِي امجاؾرْلٕ ّحرل نٔ ني امج قرٖ
اُ٢ررزب نت ا٢ؽررل ًررٓأ « ٢دررل ه ررذٕ ُهررِر» نُ «٢دررل ه ررذٕ مسور رٕ» نُ «مسق ر »ٕٙ
د٠مجٖ ةةٗ امجضٌز ُامجضلز
 ُهاررزن ُؾررْلٕ نطررز٘ مجةغ ر ةزٕ «نه ر س ع رُٖ طْب ،ر نسّررلً ُنةْررلًمق ر ةفٖ»ع ُّةلررٖ «طْبررٖ» ًو ر  ٠ظعررط ةررى املاؾررِد ا٢ؽررل ًُررِ «اـررري» نُ
«اـريات» مبعوٗ «املل،ةح ت» امجيت وِسً املزٙع ُامجضْ ق مبذلةٍ ّلا ةةٗ ذمجر ع
ُةةٗ ًذا حى ني ه دم امجغطزّى امجض واني ُ ا ع مج٣ؽل ةةرٗ امجوشرِ ا٤ظرٓأ «نهر
س عررٖ طرياظرر (نُ ،ةح ظرر ) ُصررقةْلً مجرر مقرر ةفٖ مٛررٖ مررزٕ» (ةةلرر ع وررقي
امجحةلررٖ امجزُص رْيٖ املضرر،علةٖ ا٢ؽررل  ٠ظعررين «امجطْبررٖ» نؽ ر١عع وررل ظعررين «اـررري»
املو ُض مجةغزع ُّةلٖ «طْبٖ» ظسغ،ق موٌ اع،ا ُ ع
ُمثٖ  ٖٛمى ا٢طط  ٙامج قٖ ظرٟدٔ نت ةحرط املعورٗ املاؾرِد ا٢ؽرل
ُمى ا٢مجةٖ ةةٗ ذمج أ م ُرد ظزقٖ «دشّزٕ امجوض  »ٙمجزصِا محشاظِ أ «مجِ ُض،م
املض ٖ وني ا٢ذي ُامجعني ص ُي ّم ًٓ ّربريٕ مجحرى ظربني نهٌر مجْضرا نّجرز
مى رمش مجةازُي ُامجبش ر ُامجبةلاي » ُدر  ٙا٢ؽرلأ «مجرِ ُضر،م املضر ٖ ورني ا٢ذي
ُامجعنيع ص ُي ّم ًٓ ؽاريٕ! مجحرى ظبرْيى نهٌر مجْضرا نؽراز مرى مرل٘ امجارزُي
ُامجبش ر ُامجبةلاي» (ّاؾل امجغ ةز ني امجفزق ّبري دلاع وني ني ظضلع ةى امجغرُٓ ٙني
ظزاَع ُ ا ع مجةلجل املعزُ )
 ُهاررزن رصر مجٖ ّضررْْوِى امجغررعزّٖ نت دررلَ ّلر ظاررِا امج قررٖأ «ُامجزتغبررٖظ،لةحر ر ني ؽةرررع معطفررر ُظؾرررعل نمجرررٌْم» وْولر ر ّارررِا ا٢ؽرررلأ « ني ظزظرررلٔ
ص ر ظ » ُّ ر ي حررى امجَّ،و لبررٍ نت املعوررٗ امجؾررشْ مجررِ ظض ر ٙمجو ةررى امجضرربش امجررذٔ
هعل اؾل امجعذِس ىةع معطفٍ مجْؾعل نت امجعةّْٖ دِ ة ؽ
 ُهازن ظزقٖ ُؾْلٕ «امجغ ةز» مجةريمو ِ،أ « نُ ظؾشِ مى دلّرل نٌّرض رخْزٕ» (نٔ امجررذٔ ّضررخزُي موررٍ) نُ
امجرروا امجض ر طز»ع ُ ا٢ؽررلأ « نٌّ ر امجرروا امج ل
«املُشنٕ» نُ «ا٢فرشِّٖ» نُ س،رٗ «املضرخزٕ» ُمجحرى مجرْط «امجضر طز» ٢ي مجريمو،رِ
ًو ّو،ال امجِفع املشرٔ امجذٔ اا نمجٍْ امجغ ةز ةؾزَ
 ُهاررزن ظزقررٖ ُؾررْلٕ و ص ر ه نت اه ر نو ظِ ر أ «ُظضررزع مررِ امل ر ٙمض،ضةلٖ مجإِ امجضاِط»ع وْولر ّارِا امجغر ةز ا٢ؽرلأ «ُظضرزع مرِ املر  ٙم،اةبرٖ
ةةٗ ًُى امجاِ٘»
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ٛرٖ ط ؽررٖ سر ٠ت اـطرق
ُ حوور ني هفرزد
ذمج ةةٗ صبْل املج ا اص،عل ا ّةلٖأ
 «امجفزاةوٖ» ول٠ع مى ّةلٖ «امجبط مجضرٖ»اطز نصزٕ «امجبط مجضٖ» اؿ ّلٖ مؾز

ظزقررٖ نمر  ٙامجعةرمع ُمررى

ُؾرْلٕ وزُصرِ «ّةِْور ظزا»ع

 ُاص،عل ا ةب رٕ «دبل امجشِّ،ي» ول٠ع مى «دبل ظ وِر» ُؾْلٕ مجب ص هُظضررلْٖ «دّررز نُوْ،و ر وِصرر،ني» وررر«ؽررشزا ٙنُوْ،و ر » ّ ،ر ب «دُصِّ،فضررحٓ ورر١
رظررِؼ»ع ًُررِ امجررلّز امجغررٌري امجررذٔ ؼ ر دخ ْررٍ دُصِّ،فضررحٓ مررع امجزاًررش امجغررْخ
«نمفزُصٓ» امجذٔ اصِ،سٗ موٍ امجح ظش عخؾْٖ امجزاًش «سُصْل » رُاّٖ «اإلطِٕ
ّ رام ر سُ » ُعرربٍْ وٌررذا اصرر،عل ا امل دررم ظضررلْ ت تغررري ع ر ٚعٖ مجاررٖ املررل ع
ّ صر،عل ا ظضرلْٖ «ورْط امجاضرل» وررل ع ٠مرى «ورْط ا٢صرزار»ع ُاصر،عل ا ةبر رٕ
«صبا ةْل امجفؾ » ول٠ع مى مؾطة «صبا امجوِر» مجل٘ و ص ه
 ُاص،عل ا ةب رٕ «ةْل هعػ مزّم امجعرذرا »ٙورل ع ٠مرى «ةْرل عرف ةٖ امجعرذرا»ّٙ ،ب «دُصِّ،فضحٓ و ١رظِؼ»
 ُاص،عل ا ّةلٖ «ُرُٖ» ول٠ع مى ّةلٖ «مةشمٖ» امجح ،ب هفضرٍع سْرحُرد امج قررٖ ني «دُصِّ،فضررحٓ نلررش ّ ،وررٖ امجزُاّررٖ (املار مز) عذررم صرربع (!)
نُراق»ع ُ ا٢ؽلأ « عذم صبع م١سن»
ُهؾ د نسْ ه ع وعض امج ق ت مفزدات مل امجةاٖ امجعزوْٖ معوٗ  ٠ةُ١رٖ
مجٍ و ملعوٗ املاؾِدأ ّلفزدٕ «ًذرْر» ةبر رِٕأ «مجارل ّر ي رسْةرٌ ّر ملذْر»
ظزقررٖ ُؾررْلٕ مجب ص ر ه ُُررل اعرر،قي امل دررم امجحةلررٖ مررى عررل «ً رري» مبعو ر َ
امجع مْٖ احملحْٖع سني ني ملذَ امجحةلٖ امجفؾْشٖ معوًٗ اطز ًِأ ندْر امجور رع
ُامجررِادٔ امجعلْررقع ُامجاررلّز نك ُّ ر ي حررى ظضررِّه اصرر،عل ا ًررذَ امجحةلررٖ
امج قررٖ مجررِ ّر ي و صر ه ُررل اصرر،علل امجرروؿ امجزُصررٓ ّةلررٖ  ٠ما ورل ملر
امجعزوْٖ امجفؾْشٖع ر ّضر،لةٓ امجبشرح ةرى ّةلرٖ مح ٛرٖ ملر س،رٗ ُني ّ هرا
مض،ع رٕ مى امجع مْٖع ُمجحى امجحةلٖ املض،علةٖ ا٢ؽل امجزُصٓ ظعين «املزُب» نُ
«امجفزار» مى دُي نّٖ عشوٖ ظعبريّٖ نف ْٖ
ظزقٖ ُؾْلٕ نطز٘ مجةغ ةز هفضٍ ةب رٕأ «َُسَرِا درزي امجبٛرز
 ُهؾ دتغزتغزت اؾل ا ُر ضا اؿلري»ع وْولر امجعبر رٕ ا٢ؽرل ًرٓأ « ًرلرت اؾلر ا
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ُظزا ضرررا اؿلرررري»ع ةةلر ر ع ورررقي امجازتغرررزٕ امجعزوْرررٖ ًرررٓ ؽرررِت تغةْر ر ي امجارررلرع
ُاؿغزدٖ ةول ا٠س،ق رع ُاملقلقٖع نم ؽِت اؾلل ٌِ «امللّز»
ُ ٠وررل مررى اإلع ر رٕ ًررذا امجؾررلد نت مضررقمجٖ ً مررٖ امج قررٖ ًُررٓ اط ْ،ر ر
املفزدٕ املو صبٖ مجاٖ املل  ٠مى سْح معو ً امجةأِ شضشع ول نّق ع مى سْح
اهطِاًٞر ةةررٗ عرشوٖ ظعبريّررٖ مح ٛررٖ مجةغرشوٖ امجرريت ؼلةررٌ املفرزدٕ املا وةررٖ مجاررٖ
املؾرلر ُاو،ار  ٙنّقر امجفحررزٕ هرِرد املجر ا امج،ر مجٓ مررى ماطِةرٖ عرعزّٖ مجطُصررِ أ
ظارِا امج قرٖأ «ًر ًرٓ امجفحررزٕ – ّ ملرذهيش  -وررُْ ١رل»ع ُّةلررٖ «املرذهش» ًور
ظزقٖ ؽشْشٖ معذلْ ع مجةحةلٖ امجِاردٕ ا٢ؽلع ُمجحوٌ ع رنّرٓع مجْضرا ًرٓ
امجحةلرٖ املو صرربٖ ًرذا امجضررْ ق امجغررعزٔ نذ نهٌر  ٠ؼلررل عرشوٖ ظعبريّررٖ ظحر ٜ
امجغشوٖ امجيت ؼلةٌ امجحةلٖ املا وةٖ مجاٖ املؾرلر ُّر ي مرى ا٢هضرش ني هضر،بلا
وٌر ّةلررٖ «عررٌ ب»ع ةةررٗ امجررزتغم مررى ني ًررذَ امج قررٖ صرر،حِي ماةِطررٖ معذلْر عع
مجفزق وني «املذهش» ُ«امجغٌ ب» ةةم امجفة زق ّبري ُمجرِ نهور ظزقور امجحةلرٖ
امجزُصرْيٖ امجرِاردٕ ًور وحةلررٖ «عرٌ ب» هرؿ ةةلرٓ مجحور اُ ور ططرق ّ ٠ا،فررز
ُةةررٗ ّررل ررإي ًررذا املِفررِع مٌررم ُم،عررلد امجِدررَِ ُّضرر،شق مع ؾررٖ مض،فْقررٖ
 ٠ف ا مل ًو
ُمى ا٢طط  ٙامجغ ٚعٖ امج قٖ ةرى امجةارٖ امجزُصرْيٖ (ُةرى مجار ت نطرز٘ نّقر ع)
اـةت وني هرِةني مرى امجطْرِر ًلر «امجر،مي» ُ«امجبذرع»ع ُمجحرل موٌلر ع طبعر عع ظضرلْٖ
ط ؽرررٖ قْرررع امجةار ر ت ُُرررل عر ر ع ًرررذا اـطرررق مورررذ ني ظسزقرررا ظضرررلْٖ و مجْرررٍ
ظغ ّحِ ضررحٓ امجزاٚعررٖ «عررريٕ امجرر،م» نت امجعزوْررٖ وعب ر رٕ «عررريٕ امجبذررع» ُم ر ساا
اـطق ّ،حزر س ٗ،نّ مو ًذَ و ص،جو  ٙوعض اؿ ٠ت امجو درٕع ةةل ع وقي اـةت وني
امجحةل،ني  ٠هِسع ُطؾِؽ ع ةول ظزقٖ امجغعز امجزُصٓع سْرح ّسزمرش وطر ٚز امجر،م
امجةاٖ امجزُصْيٖ نت ق ا امجغحل ُرعر ُٖ اؿزّرٖع وْولر ّ ٠رِسٓ طر ٚز امجبذرع
ذُ اؿِؽةٖ امجقخلٖ امجيت ظغبٍ اؾزاب امجِاصع وغٓ ٙمى ًرذاع ُ ٠لرل امجغرعز
امجزُصٓ مَىْ ّسغبيٍ هفضٍ نُ سبْب ٍ،وٍ ًُ مرى هارزن ظزقرِٖ ماطِةرِٖ «نهر نسرش»
مجةغ ةز وزُصِ ا٢وْ ت ا٤ظْٖأ
 «ةلْاٖ هعزظ ةلْارٖ امجضرل ُ ٙنهر ّ مجبذعرٖ رِق ا٢مرِازع نسةرق ورنيًر ُّ،ني موعحضر ع نس١مر »ع وْولر ّاررِا امجغر ةز ا٢ؽررلأ « ُنهر ّر مج،م
ِق ا٢مِازع نسةّق وني ً ُّ،ني موعحض ع نس١مٓ» (ُمجْط نس١م )
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 ُمى ا٢مجةٖ ةةٗ اط ْ،ر املفزدٕ تغري املو صبٖ هِرد هؾ ع مرى ظزقرٖ ماطِةرٖمل رّو ظضفّْ ،ف ًِأ « صقرمٓ املفر ظْ ُنطرزد اؾرزا ٙمرى مرلطل ورْيت قهر نّجرز
موٌ نط١ؽ ع امجةْةٖ امجغ »ِّٖ،حةلٖ «اؾزاً »ٙو  ٠ظرٟدٔ املعورٗ املاؾرِدع ٢ي
اؾزا ٠ ٙظض،طْع امجاْ ن مبٌلٖ اؿزاصٖع ول ًٓ ؼ ،ز نت مى ّعر،ين وٌر ُولٌْر
ُامجحةلٖ املض،علةٖ ًو ا٢ؽل ظعينأ امجح١بع ُغ ؽٖ ظة امجيت ظزوٗ مرى ندرل
امجاْ ن مبٌلٖ اؿزاصٖ
 ُهاررزن ظزقررٖ ُؾررْلٕ نطررز٘ مجةغر ةزٕأ «ؽررلّق دلّررلع ؽررلّق دلّررل»ُامجعب رٕ ا٢ؽلأ «ؽلّق دلّلع اوى ف اي» (و مج،يو ـ مع ا٢مجِمجٖ اإللْةْٖ)
 ُمى ا٢مجةٖ امج ٖ، ١ةةٗ فزُرٕ اط ْ،ر املفزدٕ املو صربٖ امج قرٖ هرذّزةوِاي ُؾْلٕ مجةغ ةزٕ هفضٌ ًِ امج قٖ امجعزوْٖ «امجضر يب »ع سرني ني امجعورِاي
ا٢ؽررل امجزُصررٓ ًررِ «املّة ر »ع ُامجفررزق ُاف ر وررني م ر ظررِسٓ وررٍ امجحةلررٖ اُ٢ت
ُامجحةلررٖ امجج هْررٖع ُمجررْط ةررى ةبررح ُصررم امجغر ةز امجزُموْ،حررٓ «ةةررٓ قلررِد طررٍ»
دِّاهٍ اُ٢ا وعوِاي «املّة امج»ٍٚ ،
 ُُل ُرد ظزقٖ ماطِةٖ ٤ه نو ظِ أ «نمحل ّس،لٓ ا٢ععح ّطزسرٖةزصٓ» وْول امجوؿ ا٢ؽلأ «نرظلٔ نم ا ّس،لٓ ّطزسٖ ةزصٓ»
ُمثٖ س ٠ت ّرٟدٔ ٌْر ظزظْرش امجحةلر ت امج قرٖ نت ُُرِع ظاؾرري نداٙ
املعوٗ املاؾِد ا٢ؽل وح مل نوعر دَ ُظ١مجرٍ ُهرذّز ّلجر ا ةةرٗ ذمجر مطةرع
ُؾْلٕ مجةغ ةزٕ ظضفّْ ،ف ظاِا ٌْ سضبل ُرد امج قٖأ
ا مزّقرٖ ور » ني ظزظْرش
 «ّعذبين نه مجضاَ مزّق ع وٓ ّعذربين نهرٓ مجضر سامجحةل ت ةةٗ ًذا امجوشِ هعل امجعب رٕ  ٠ظعين و مجقزُرٕ نهٍ مزّض ُمجحى واريً ع
ُنهٌ مزّقٖ ُمجحى واريَ سني ني ظزظْش امجحةل ت ا٢ؽرل ّرٟدٔ ًرذا املعورٗ
و مجررذاتأ «ّعذرربين نهر مجضراَ وررٓ مزّقر ع ّعذرربين نهررٓ مجضراس ور مزّقررٖ» ؾررْاٖ
امجعب رٕ امج قٖ ظ،قلىأ هفْر ع مّٟرلعا ُنثب ظر ع قر،ل١عع وْولر امجؾرْاٖ ا٢ؽرل
ظ،قلىأ هفْ ع مّٟلعا ُنثب ظر ع مّٟرلعا (نٔ نهرٍ مرزّض ُمجحرى مجرْط وٌر ورل واريًر ع
ًُٓ نّق ع مزّقٖ ُمجحى مجْط وٍ ول واريَ)ع ُّلا ةةٗ ذمج م ُرد املاطع امجج هٓ
مى امجاؾْلٕ سْح ظاِا ( امج قٖ)أ «ّعذبين نّق ع نهر عقرِرٔع ُوحرجري مرى
امجزاسٖ ظقم نمجْ امزنٕ نطز٘ ُ ٠ظعلهٓ وو ر دٌوم نس ق ٌْ ٢هين  ٠نُُبيةر »
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ُّ ي هش ني ػ رٔ امج قُٖ ا٢ؽر َل ً ور نّقر ع ُػرل امجؾرْاٖ امجريت ظعرط ةرى نهٌر
ًٓ نّق ع ظسابل رد١ع اطزع ّقي ظاِاأ «٢هين  ٠نُبية نها» نُ «٢هين نُبيل اطز»
 ُهِرد مج ٠ع اطز ةةٗ ا٠مج،ب ظ املعوٗ وضبش ظزظْش امجحةل ت مى ّ ،ب«دُصِّ،فضحٓ و ١رظِؼ» ظاِا امج قٖأ
« ةةٗ حزٕ مجل ً ٙ٠ٟامجو ظ مِدرِدُي ارت
« ِّ ٠دل رُصْ نه ظ مبعوٗ امجحةلٖ صِ٘ ً»ٙ٠ٟ

رُصرْ » ُهارزن

ا٢ؽرلأ

ٌم
ُّٟدٔ ةلن امجعو ّٖ وؾْ تغٖ اؾلةٖ امج قٖ ؽْ تغٖع صةْلٖ نت امجةبط
املعوررٗ امجررذٔ ّعررط ةوررٍ امجح ظررش نذ هاررزن ظزقررٖ م ر ّاِمجررٍ « زاهاررل» ةررى سُدررٖ
دُصِّ،فضحٓ اُ٢تأ
عرفكاكاْ ةةررٗ امج،عررْط املوضررٓ مررى ُِ َبررل ُررلر اإلهض ر ي» وْول ر ًررِ ّاررِا
 «ن ْا٢ؽلأ «نعفااْ ةةٗ ًذا اإلهض ي امج،عط امجذٔ ُض ةةٍْ امجالر»
ُمى ا٢مجةٖ ةةٗ فزُرٕ اط ْ،ر امجحةلٖ املو صبٖ مجة،عبري ةى امجفحزٕ امجيت ّزّرل
امجح ظررش ني ِّؽررةٌ نت امل،ةاررٓ مرر ُرد ظزقررٖ ُؾررْلٕ «امجغرر ةز» مجةريمو،ررِ أ
« ع مجكلو امجعْ،ق اة ،د ّشّوٖ ُل ٖ نطف  ٙامج،ذ ةْل ؼا ظِرد اـلُد»
ُّ ي مى ا٢هضش ني هاِاأ « نطفر  ٙامج،ذ ةْرل ؼرا ظِرّرل اـرلُد» مجةل٠مجرٖ
ةةرٗ ني اؿلررزٕ مؾرطوعٖ ُامجرروؿ ا٢ؽرةٓ ّاررِاأ «نطفر  ٙامج،ذ ةْررل ؼرا مضر سْق
اؿلزٕ»ع نُ «و ٢ؽب ت اؿلزا »ٙنُ س،يٗ «و مجبِدرٕ اؿلرزا٢ »ٙي امجحةلرٖ املضر،علةٖ
ا٢ؽررل  ٠ظعررين «ظررِرد اـررل امجطبْعررٓ» وررل م ر دٕ «ظِرّررل اـررل» ُوررني امجحةلرر،ني
ػ هط ه ُؿ
«دشّزٕ امجوض »ٙأ «امجغعز ّل مح ي
 ُهازن ظزقٖ ُِا محشاظِمِدِد سْح امجحط ُسْح امجؾاز» وْول هازن ا٢ؽرلأ «امجغرعز مِدرِد ّرل
مح ي سْح ّسز٘ ُسْح ّ ٠سز٘»
ّل ر هؾ ر د نسْ هرر ع امجوؾررِـ امل قررٖ ؽررِراع مة،بضررٖ  ٠لررل مضررِتغ ع
مجِرُدً و مجؾْاٖ امجيت اط ،رً امل درمع ُهرذّز ّلجر ا ةةرٗ ذمجر امجؾرِرٕ امج ،مجْرٖ
مى ماطِةٖ مجةغ ةزٕ م رّو ظضفّْ ،ف أ
 ظاِا امل قٖأ «ةورلم نهعرز نت نُراق امجغرذز امل،طر ّزٕ امل،ضر ُطٖ رِقاؿِا اؿذزّٖ ُاملزمْيٖ ّ -زّغٖ و ي نهٌٗ مجِس،رٍ نطررياع» ُ ٠هرلرٔ مر ًرِ
44
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ُدٍ امجغبٍ وني نُراق عذز م،ط ّزٕ ُم،ض ُطٖ ُرّغٖ و ي مزمْيٖع ةةل ع وقي ا٢ؽل
مجررْط ْررٍ مجررل ًررذا امج،غرربٍْع ُُررل ُرد ذّررز رّغررٖ امجفو ر ي (نُ زع ر ٕ امجزص ر ن)
ٗ اطرز ُرصرم ؽرِرٕ نطرز٘ع نذ ّارِا امجروؿ ا٢ؽرةٓأ «ةورلم
ا٢ؽل مجة،ع بري ةى معو ً
نهعررز نت نُراق امجغررذز امل،ط ر ّزٕ امل،ض ر ُطٖ ررِق اؿررِا اؿذزّررٖ ُاملحلصررٖ
ّل مجِ وزّغٖ و ي نهٌٗ مجِس ٍ،نطرياع » ُامجغ ةزٕ ًو ظغبٍ م ظفعةٍ امجطبْعٖ مب
ظبلةٍ رّغٖ امجفو ي
ُمى سق امل قرني ةةْور ن ي هغرري ًور نت ني وعرض ا٢ططر  ٙامجريت ّاعرِي ٌْر
ّحِي صببٌ امجضٌِ مجْط تغريع ُ حى ظف دٌّ نذا نورل٘ امل درم وعقر ع مرى ا٠ه،بر َ
ُامج،ررقهٓع ُمجحررى ًررذَ ا٢طط ر  ٙحررى ني ؼ ر يز املعوررٗ املاؾررِد نسْ ه ر عع ُرمب ر
ةحضرر ٍ،نسْر ي نطررز٘ع ر ّررٟدٔ وعررض امجوؾررِـ نت ٌررم طر ط ٜمجفحررزٕ
ً مٖ نراد املٟمج ني ِّؽةٌ نت امل،ةآ ُا٢مجةرٖ ةةرٗ نططر  ٙامجضرٌِ ّرجريٕ هرذّز
ْل ّةٓ وعق ع موٌ أ
 ُرد ظزقٖ «دشّزٕ امجوض  »ٙؿلشاظِ ةب رٕ «نسف د مجْلّ،ضٍْ ُس طني»ُ ا٢ؽل «نص» ١
امج قٖأ
ً« -و

ظطس نعذ ر اؿِر»

ا٢ؽلأ
« عذريات امجؾب ر»

 « -مجةؾزا ني ُامج،ذ ر»

« مجةؾزا ني ُاملزاوني»

« -ؼِمجاْ نت سال اط،ب ر»

«ؼِمجا نت سال ُ،ل»

 «مجحوا ظ دزت مضِ،دع املرسفكزق» «مجحوا ظ دزت صِق اؾكلْةٖ» ُُرد ظزقرٖ ُؾرْلٕ ٤هر نو ظِ ر أ «نت امجر ١محر يع نت امجرُ ١دٌرٖ»ُ ا٢ؽلأ «نت امج ١مح يع نت امج ١سم ي»
 ُُرد ظزقٖ ُؾْلٕ ملر أ «ّرل نسرلاثٌ معزُ رٖ س،رٗ ا٠صر،فزات»ع ُا٢ؽلأ « س ٗ،امجاجْ ي»
 ّلر ُرد ظزقرٖ ُؾرْلٕ نطرز٘ مجةغر ةزٕأ «عربٍْ و ه،عر ر مر ١املررِتُزب املخلع امجزًْش»ع ُ ا٢ؽلأ « ُزب املقذع »
 ُدرر  ٙظزقرررٖ ُؾرررْلٕ مجطُصرررِ أ «نورر ر صسررمي ملضرر ظ »ع ُ ا٢ؽرررلأ«نو ر صسمي ُب١ظ »
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 ُُرد ظزقٖ ّ ،ب «دُصِّ،فضحٓ ور ١رظرِؼ»أ «ّر ي ُرل نهٌرٗ مج،رَُِزا ٕٙظزقٖ رُاّٖ وةشا ّفاْين تغزاهلٍّ» ُ ا٢ؽلأ « نهٌٗ مجِ،يَ ظزقٖ
رُاّٖ وةشا أ نُدني تغزاهلٍّ» ًُةم دزاع ًُةم دزاع
ُهؾر د نسْ هر ع نططر ً ٙصررببٌ امجضررٌِع ُمجحوررٍ مررى امجوررِع امجررذٔ  ٠مضرِيت مجررٍع
ُهِف ذمج و ملج ا امج ،مجٓ املقطِذ مى ُؾْلٕ «سِار ً مةا ُفلريَ» مجةغ ةزٕ م رّو
ظضفّْ ،ف أ
 هازن امج قٖأ «ُمجحوين نسبب ٌ،سب ع  ٠صعٖ مجعغزّى نمج ن وٍ»ع ُهازنا٢ؽلأ «  ٠صع كٖ ٢روعني نمج ن وٍ»ع ُامجضٌِ ًو  ٠مضِت مجٍ ٢ي ةب رٕ ً مةرا
ًذَ معزُ ٖ ُمغٌِرٕ ّضٟاا امجحْوِهٖأ «نّرِي نُ  ٠نّرِي؟» ةةلر ع ورقي امجعبر رٕ
ظ،حزر مزظني امجاؾْلٕ ُظعل «امجعغزُي نمجف ع» «ةغزّى نمجف ع»!
ُمثررٖ ُؾررْلٕ مجةغ ر ةزٕ هفضررٌ وعوررِاي «نتغوْررٖ» ُُعررا ظزق ٌ،ر نت امجعزوْررٖ
نطط ر  ٙظو،لررٓ نت  ٛر ت ك،ةفررٖع موٌ ر امج،ذ ر هط امجو ر ُؿ وررني ّةلرريت «امجعب ر رات»
ُ«معر ع» رقدي٘ ذمجر نت امج،بر ظ املعورٗع نذ ُرد امج قرٖأ «ُهَجَرزْتَ امجعبر رات وحة،ر
ضاطا اؿْ ٕ ّاطعٖ هاِد ؽل »ٖٚوْولر ُرد ا٢ؽرلأ «ُ ،شرا ّة،ر
ّلّ
ّررلّ مع ر ع » ثررم ّررزد ظزقررٖ امجاؾررْلٕ هفضررٌ ططررق صررببٍ امجضررٌِع نذ ظاررِا
امج قٖأ «نص ٚل امجضزّزع نص ٚل امجط ُمجٖ»ع وْول ا٢ؽرل ّارِاأ «نصر ٚل امجحزصرٓع
نص ٚل امجضزّز»ع ُّ،بع ذمج ططق صببٍ ةلن متْْش ةل امجفعلأ ظاِا امج قٖأ «ملر ذا
نؼلررل ُ نمتضررحى؟» «ُربيةين ُ -نةررلمين! ثررم مقررٗ ّا يبررل نطررز٘» وْولر ّاررِا
ا٢ؽلأ «نص ٚل امجحزصٓع نص ٚل امجضزّز مل ذا نؼلرل ُنورقظ؟ ْذْبر هينأ ُبيةر
نت ني اه ٌٗ،مو ثم مقٗ ّابيل نطز٘»
ُه ،وع امجازا ٕٙامج قٖأ «مجال ةَةَّلَْ،ين امجعْػ ُةش امجو ر ُُْلظين وض١صل
مى دةْل» وْول لل ني امجغطز امجج هٓ ا٢ؽرل ًرِأ « ثرم نمجاْر،ين ُصرت صرٌش
دةْررلٔ» ُاـةررت ًو ر وررني ّةلررٖ «صررٌش» ُ«ص١صررل» ُمب ر نيي ّةلررٖ «صررٌش»
د رشَ ظ مجْ ر ع ةةررٗ عررل «نمجاررٗ» ا٢ؽررل ني
ا٢ؽررل نؽرربشا «ص١صررل» امج قررٖ َُ َ
ّؾب «ُْيل» امج قٖ
ني قْع ًذَ ا٢طط  ٙاملذِّرٕ اهف ع مجْضا صِ٘ نمجةٖ قرلُدٕ ةةرٗ ا٢ططر ٙ
امجحجريٕ امجيت ظغِب ًذَ امج ق ت ُصِاً مى ا٢ةل ا املواِمجٖ ةى امجةاٖ امجزُصْٖ
ُمجو،ضر ٙا ا٤ي ًررل مرى صرربْل نت ػورش نمجر ا ًرذَ ا٢ططر ٙ
44
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نولاةْٖ ّسالحرر امل قِيع و مجطبعع ُْل ٌ،امجفحزّٖ ُامجفوْرٖ ُاؾل مجْرٖ وور  ٙثا رٖ
ا٢مٖ امجيت ّو،لٓ نمجٌْ مبلةًِ مى املعزُ ني امجغزط اُ٢ا إلل س ظزقٖ نٔ هؿ
مى مجاٖ نت مجاٖ ًِ نظا ي امل دم ّة ،امجةا،ني و مجالر امجذٔ ًّٟةٍ مجةاْ ن وٌذَ املٌلٖ
ُمجحررى اإلظا ر ي املطةررِب ًو ر ّضرر،لةٓ امج،علررق  ٠معز ررٖ مع ر هٓ امجحةل ر ت
شضررشع وررل معز ررٖ ظرر١ا ًررذَ املعر هٓ ُظةِّو ظٌر سضررش امجضررْ ق امجرريت ظررزد ْررٍ
ُّ،طةررش اإلس ط ر كٖ و مجاِاةررل امجوشِّررٖ ُامجؾررز ْٖ ّة ،ر امجةارر،ني ُمررى املعررزُ ني
املعوٗ ًِ امجذٔ ولد قل امجحةلٖ مى اإلةزابع ُمجذا إي اإلس طرٖ ور ملعوٗ امجحةرٓ
مجةروؿ عررزط  ٠ورل موررٍ إلدرا معورٗ ّررل ةبر رٕ ةةررٗ سرلٕع ُّررل ّةلرٖ ًررذَ
امجةاررٖ امجزُص رْٖ ظاررري
امجعب ر رٕ صررِا ٙنظررا م،ررقطزٕ نُ م،المررٖ ُّض ر ةل ةةررٗ ذمج ر
اؿزُ امجيت ظو ٌٓ،وٌ امجحةل ت اؾلةرٖ ظبعر ع مجةش مجرٖ اإلةزاوْرٖ امجريت ظِدرل ٌْر
امجحةلٖ ُمى املف ض ني ّحِي م دم امجوؿ ا٢دوٓ ُل ُرزن ًرذا امجروؿ وح مةرٍع
ُظف ةل معٍع ُنسط وزتغبٖ ؽ دُٖ ظزقُ ٍ،اثا ع وقهٍ صْضر،ل،ع ورذمج مٌلر ورذا
مررى دٌررل ُمٌلر طؾررؿ مررى ُُررا ُمجحررى مجحررٓ ظررقظٓ ظزق،ررٍ مح ٛررٖ مج٣ؽررلع
ُمجحٓ ظؾب ةل١ع مى عقهٍ ني ّضٌم نتغو  ٙثا رٖ نم،رٍع هرش ةةْرٍ ني ورْتع
مى ك،ة املؾر در امل ،سرٖع وِدٌرٖ هعرز امجح ظرش نت امجعر اع ُغؾر ٚؿ نصرةِوٍ
امجيت مْشت عخؾْ ٍ،اإلولاةْٖع ُني ّ،ع يز َ امجضل ت امجفوْٖ مج،فزيدَ وني ندو  ٙةؾزَع
ُّ،ب يْ َى مُِفٍ مى امجةارٖ ُامجر اخ ُمرى ظِاؽرةٍ مرع مرى صرباٍ مرى املبرلةنيع ُني ْير َش
او،ح راظٍ اـ ؽٖ مجاٖ نمُ ٍ،ندوٌ نك ُوٌذا ّْ،ضيز مجةل دم ني ّلر ما ؽرل
امجح ظشع ُني ّ،ةاٗ امجعلل امجذٔ ّ قرٍ ِّسرلٕ وْرٖ م،ح مةرٖع ر ّ،رْ مجرٍ ني
ّ١سغ امج،و ُض ا ٢ح رع ُةلن امج اوت وني امجؾِر ُاملع هٓ نذا ًرِ ُرزن ّةلرٖ
امجوؿ ا٢ؽةٓ ُزا ٕٙط ط ٖٛوضربش ػ هضرٌ ػ هضر ع ه ُؾر ع مرع ّةلرٖ نطرز٘
م
مجْضا ًٓ املاؾِدٕع ُّض ةِلسَ ةةٗ اط ْ،ر امجحةلٖ املو صبٖ مجاٖ املل نذا ّر ي
مثٖ ّةلرٖ امجروؿ ا٢ؽرةٓ ملر نّجرز مرى معورٗ ُّل عرٍ ًرذا نت نهعر ن امجوعرز
ّل ّةلٖ مى ّةل ت امجوؿ امل دمع ُا٠ه،ب َ نت نُاطز امجحةل ت امجيت ظلا ةةٗ
كلمَٖع نُ مسَٟطَّزَٕعع ُّسشلحرد ة ٌ،ُ١وباْرٖ
اؿ مجٖ اإلةزاوْٖ مجحل ّةلٖع صِا ٙد ٙت مسا َّ
امجحةل ت اؾلةٖع ْ،ق مجٍ املعوٗ امجؾشْ
ني نس طٖ امل دم ظلْع املعطْ ت املذِّرٕ اهف ع ظسَْضحرز مجرٍ نّقر ع امجِ ر  ٙوغرزط
٠سن مرررى عرررزُط ظزقرررٖ امجوؾرررِـ اإلولاةْرررٖ ًُرررِ ؼاْرررق امجِ،اؽرررل امجزُسرررٓ مرررع
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وشٍ
امجح ظشع ُمغ رّ ٍ،مغ ةزَ ُةِاطفٍع ُامج،ل ًٓ معٍ حزّ ع ُهفضْ ع
نمح هْٖ اط ْ،ر املفزدات املٚ١لٖ مجاٖ املل ع ُصبحٌ وطزّاٖ ظحضبٌ عرشوٖ
ظعبريّٖ مح  ٖٛمجةغشوٖ امجيت ى،شهٌ امجوؿ ا٢ؽةٓ
ُ ٠ورل مجةل دررم مررى ني ّزادررع امج قررٖ وإمعر ٍي ُظر يزٍُ وعررل نمت مٌر ما رهر ع نّ ًر
و ٢ؽررل ةبر رٕع ةبر رٕع ُمْ،اور ع مررى ُزاٙظررٍ امجؾررشْشٖ مجحررل ّةلررٖع ُني ّزدررع نت
املعذرم تغرري مررزٕ ةورلم ّزظر ب ؽرشٖ ٌلررٍ املعورٗ اؿاْاررٓ ٔ٢حر ّةلرٖ صررِاٙ
امجوؿ ا٢ؽةٓ نُ هؿ امج قٖ نذ ّجرياع مر ورلخ اـطرق ٢ي امل درم ّعرى نهرٍ
ّعز معوٗ ّةلٖ م سُ ٗ،ني ولت ه عشٕ امجوؿ ُّاوع هفضٍ وقي امجح ظش ّزمٓ
نت معوًٗ تغ مضع ُّ مجا ر ٝامج قٖ ني ّح،وٌرٍ نُ ّعلرل امل درم نت اصر،عل ا
مفررزدات مجاررٖ املررل ى،ةر معو ًر اؿاْاررٓ املعذررم ةررى معو ًر امل صررش
امجذًى ُاملض،لل مى مؾ در  ٠هِس ا٠ة،ل د ةةٌْ
ني امل دررم ّبررذا دٌررِداع ّرربريٕ ّوباررٓ نّف  ًٞر ساٌ ر مررى امج،اررلّز
ُ ٠عر
م دّر ع ُمعوِّ ر عع ًُررذا سررق مجررٍ هررش نسا ُررٍع ُو ملا وررل مررى ُادررش امل دررم ني ّاررلر
ا٢ةل ا امجيت ِّ،ت ظزق ٌ،سقَّ ُلرً ع صِا ٙمى سْرح ُْلٌ،ر وور  ٙثا رٖ ا٢مرٖ
امجيت ّو،لٓ نمجٌْ امجح ظشع نُ مى سْح ُْل ٌ،نتغو  ٙثا ٖ ا٢مٖ امجيت ّو،لٓ نمجٌْر
امل درم ُّاقررٓ ًررذا امج،اررلّز ور ؿزـ ةةرٗ ني ظحررِي امج،شر امججلْوررٖ امجرريت ّعلررل
امل دم ةةٗ نف  ٌ،نت ّوِس ثا ٖ نم ٍ،وزّٖٛع مرى نٔ عر ٚبٖع ُظؾرة ٢ي ظحرِي
مزدعر ع مِثُِر ع  ٔ٢ه ُررل نُ و سررح ةزوررٓ ّعلررل نت ا٠صرر،و د نمجٌْر مجبور  ٙاصرر،و ،د ظٍ
ُاراٚررٍ ُاد ٌ،داظررٍ امجوالّررٖ ُامجفحزّررٖ سررِا نةل ر ا امجح ظررش ا٢ؽررةٓ ُطؾِؽررْٖ
نولاةٍ
ُه،ض ٙا اـ ،ن ةى مؾري ا٢ةل ا اإلولاةْٖ امجعزوْٖ ظزق ظٌ نت امجةا ت
ا٢طز٘ع ًُل ظو ا م ظض،شاٍ مى ةو ّٖ امل قني؟ ُمجحرى ًرذا مِفرِع اطرز هقمرل
ني ظ ،مجو اإلمح هْٖ املض،ابل مجلراص ٍ،او،ا  َٙنه د امج،لاوري املو صربٖ امجريت هرش
اؽ ذً إلّؾ ا ثا ٖ نم،و وقم هٖ نت ا٢مم ا٢طز٘
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مقدمة :الرتمجة كنيتج ثقايف
تلعب لرتمجةبدو اً لا غببألرتم ل يف نبد ا عرب ل عللببد غبخ لرتل،ببألص ل ل ببد ً ب
يفبال لرتب ً ساأل ب األ ً ريبأل حنيببرلا سببخ بلت ص ل ُببل غا ببي ا تا أل ب لرتببل لرتعببأل
غشك يُي ُن حبل لعالبل ف ل بي سبخ تب ت اب تلةبد بنىد ل اب ي رتع ب
اغي اللى ن ل ثأل ا جع لرترأل ئ ا ل ُن لرتاص نكين غأل رألغ رتلا ي
لرتانأل ند لرتيت تاا ج ً ات أل ب لرتبل لرتعبأل البو تابيلص تيللب طب ل بد بل بو
اللى ل لري عظلال رتني نعد لع رأل يفال لرتا بي البو ً بألأص بل وبأل يفبي ا سألرتبد
لرتا ي ل حل ُن جهد ًرتني نعد ل ل لرتبا للكبا لرتا بي لرتانأل بند اللبى
لزب هي غشك الأل ُن جهد حل ف
ك ي ن عشر ثأل شألأع ا يفال لرت ا ًيفي لرتل،ص لرتا سب ا تلةبد
" "Arab Territoriesا عبببص تبببلل صبلبببم ل ُبببن تبب  242ل علبببا غألعاب ب أل
إ للأن ُن ل لضي لرتعلغند سنث تالةب لرتع بأل غبأ لضا اللغنبد ًرتبنم ل لضبي
ببل اً
لرتعلغنببد ُببأل ببأل إشببكألرتنألصي نأل ببند سربألا )1ف ًرتببال ا يفبباو لرتي تببد
لرتمجةبببد ا ل تُبببألص لرتانأل بببند ا ضبببيل لرتاظل بببد ل رتاببباند لربببص ًُبب حنيبببي
ب األ ا ضبيل لرت ل بألص لرتمجةنبد لرتبيت
ل حنيألل لرتيت ت عربع غهبأل سبخ عمججب غب
تأحببا ل لرببي غعببخ ل ال ببأل ًتانيلببا ا له ب لرتمجةببد ًاً يفببأل ُببن حببل اللت هببأل
غألرت ل ألص ل رأل عد  )2لرتيت لس ُرأل غألص ً أل ص عرألشألص ُ علرد غأُألعد لرتباص
رت ل ألص تاش ،غأ ل لع يرتيجنأل اللى ل مجج ً ارتك لسب ث البن اً
ًل
لرتمجةد ا له لرتالص ًلآلحلف

الرتمجة مً العامل الداخلي لليص إىل ىص العامل:
تل يتلن غأل ا ً )Susan Bassnettيفي س يفب لرت بألسثخ لرتبا عظابلًل
سي ا ل ألص لرتمجةد عا غ ن تكين لشبنيي ل ًىل رت ل د ال لنبألص لرتمجةبد
يفببي تر ب لكببل ن لرتمجةببد تا ببي اللببى ل لل ب إىل سر ب لرتاببن نألأند )3ف تشببر
بألا إىل ُبأل بايف إرتنبا إاًل ا بألغر ُ )Edward Sapirبن ن «لرتل،بد يفبي
غأل با
ً بنلد
ل لش رتليلتع ل ج بألالي ً ن لرت شبل رعبين ذبب لبد لرتل،بد لرتبيت لب
لرت ع ب ر غألرتاا ب د ه ب عه » )4ف ًُببأل تنيلسببا غأل ببا غني نعببد لسبببأل ببأتي ا ببنأل
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بص لهاببألم ُبن ع ويفبأل سللبد ًيفابألم ُببن
نعبد لرتمجةبد
عرألشبألص سبي
ع ُّيفأل لاّ األ ًيفاألم ُن عب ّيفأل الل بألا ًسربلا ألاانبألاف ً ن بألن لب ن ألا ن ال ب
اللى إالألا لع ألج لرتاص ل بأل غألرتل،بد لزب ب
ل مجج ا ل ا ي ل ً ا
ألا ال لند رأللند ت أ ل غألشب بألأص ًلرتباظ
الو ً ألأص رت،ي د إ ن لرتمجةد يفي
لرتثرأللند رتل،بألص ل اريرتبد إرتنهبأل لرتبيت ت عب ل اب ي لرتل،بي ُبأل ػبعب لرتباص ل ابلج
ثل ُن صبلا لي الن لرتاص ل للي ًيفال غب ً و ػبعب لرتمجةبد « ال حنيبر
ا عر ل لكأل ًلرتاظل ألص ً ا ،ي ن ااظل ا لُد إجللللتهأل ًوأل ألتهأل» )5ف
تاألال لرتمجةبد ا عرب ل لكبأل غبخ لرتثرأللبألص ًرتكبن ل يفب ُبن رتبك عهبأل
ل إن ًجببيا ُ ببنيل ألص جا نببد اًن ًجببيا
تاببأليف ا تنيببي ل لرتثرأللببد لم ب ف ل ببث ا
ُبببللا رت،بببي ًلضب ب مبببأل ا لرتل،بببد ل اربببي إرتنهبببأل بببنرتع ل مججب ب ابببعى رتا ب ب
ت ن ا إلاألل لرتل،د ل اربي إرتنهبأل ًتنيي ليفبأل ًيفبي ال لنبد رتناب
ُ نيل ألص ج
غأل ُل لرتاه ًاًعهأل ُ ألال ًت ظب ُمجةخ بأل ال عنب ًن ا عبألص طب ل بد
نيل ألص ألعيل تلةييفأل ألغرألا ًت نّن عهبأل
ُن ال ألم تر تلةألص ل
تف ل نيل لرت حن سرا ً تعنيا ا رت با لرتبيت للبهأل ا رت ،با ل لبلند ً )6يفبال
حب لتا األال ا ال لند تنيي ل لرتمجةد ًعر يفأل ُن حل إالألا لرتاظل ا ليفأل
ال لند لرتارب ال لنبد لرنبد ًشبألتيرتند
ً ن ند ل ر ألمأل رت ل لري ًغال ت
تر ببل اللببى عب ب ُببللا عبببي ًا رتببي رتل ببلالص ًلرتمجل ن ب ل جا نببد ًإ ببأل
ألاف
ُللا رألا
ًا يفال لرت ا ل اف ل لرترألمسي ن لألأ لرتمجةد تر ل اللبى «إ بللل
ببارتك إىل ح ُببد لرتثرأللببد لرتببيت عارلب ُاهببأل لرتا ببي
لرتثرأللببد ل لرنببد ًإ ببأل ل ب
لألرتمجةببد تَ َهب ا لرتبباصَّ ل لببلي ًجهبألا ج ب لا ًلا ببا سنببأل ج ب ا ضبببنص رببألا
ل رتل ببأليفن
ج بب ف ًيفكببال بب لرتاربب لرتل،ببي لع رببأل ا ًذبببي ا ًتلت بب األ ًتاأل بب ا
اب ح ُبد
ًل لكأل ا ل ند ُ رت ا ًاليل ُ كبأل ل ف ًمبال لبان ل مججب
ف
ُ ا ًرت ،ا ل ا ًإ أل ارتك رتل،د لرتيت عر ُاهأل لرتاص ل للي ً يفلهأل» )7
رترب غببلتص لدبأليفبألص ال ب ا ُرأل غببد لرتمجةبد ًاً يفببأل ًعظبل لألس ببد اللببى
سرت لرت ل ألص لرتيت لب ص ا يفبال ل ب أل سبي لرتعبأل ًلرتبولُج لرتبيت تا ب ا
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جألُعببألص لرتعببأل ل ل ببد سببي ا ل ببألص لرتمجةببد تشببر إىل تاببألُي لعا لم يف نببد
ألغ هألف
لرتمجةد ًاً يفأل لحملي ا عر ل عللد ًإالألا
ب اً لرتمجةببد ثببل يف نببد ً ريببأل ثببل حنيببي
رتكببن غني نعببد لسبببأل
الاب ب ُأل تكبببين يفبببي لرتي بببنص ا عرب ب ل عللبببد ا ظبببلً البببألغل رتل،بببي ًُ بببأ ل
غأل يرتيجند ًلشبل نألص لرتثرأللندف ًيفال نيل تاألؤ ا الن ُيتع ل مجج ً ن ايضع
ع ابباف رتكببن س ببى ا يفبباو لسبألرتببد ظب ب ن لرت ل ببألص لرتمجةنببد ت ب ّص رتل شببكلد
ُانيلرببد ُببن اللتببد لرتمجةببد غببأل لري ًاللتببد لرتمجةببد
ًالألزب هببأل ا ببنأل عر ب
غألرت ل ألص لرتار د ًل ا ل رأل ن ً )8عظل ألص " ألرتاظل د لرت،ألأند" )9ف
ا ُر ُ ببا رتلمجةببد لرتعلغنببد رتك ببأل
ك لل سن :

ع

ببا رتببيلن ل (André Lefeuvre

]إن[ لرتمجةببد لرتببيت لببأل ص تلع ب اً لا ب رلا ا الببأل لرتنببي ُألتلرت ب تعببألعي
لرتكبثر ُببن ببيل لرت هب لرتاببألج الببن ُرأل غ هببأل غيلب هأل وأل ببد تا ببل ا ل اب ي
أل رتي ألن لرتاص
لرتل،ي ف ل رتيلن ل ن ُن لرترلّلل إىل لرت عألُ ُع لرتاص ل مجج
ألغبد لرتباص ل لبلي
ل للي ًإيف ألم سرنرد عا اعب ّ ع ب األ ج ب ال ؼببألً إالبألا
ض ن نأل رألا طب لف ا لرتكثر ُن لعشكألرتنألص )11ف
ًا يفبببال لرت ببب ا تبببل بببيتلن غأل بببا ً ل اب ب ناأل تشبببأللال
ببألا ن ا ل بببألص لرتمجةبببد تعبب ُه بببد لربببص ريبب ُألعبببد لرتببباص
)Schäffner
ل مجج ب غ ب غألت ب تل ببل ثببل اللببى ل غعببألا ل ج ألالنببد ًلرتثرأللنببد ًاللببى اللتببد
لرتمجةد غألرتعيلُ لرتثرأللند ًل ج ألالند ً ارتك تأ ليفأل غألع يرتيجند )11ف
Christina

ألغد"
ُأل ن شيغنام  )Ren Shupingا حبثا ل ي ي غبب "لرتمجةد االألا
لر ن لرتمجةد تلع اً ال عب ال لنبد لرت يللب غبخ ل لبللا ُبن ُب طب ل بد إىل
«تنيي ل نأل د ً رأللد ًصب ع ُد ُأل»ف ًحبا شيغنام لان لرتمج نل اللى ل رأل غبد
لرتل،ي بببد ا لرتمجةبببد بببه ا إل بببأل بببل لرتثرأللبببد ً بببل لع يرتيجنب بد اللبببى لرتببباص
ل وا ج )12ف
ًلرتاببلل يفاببأل :إن ألع ب لرتمجةببد ربببلج الببن يعهببأل وأل ببد رت،ي ببد ًت ببأ ل
غألرتعيلُ ل وا رتد رتك ُبن لرتباص ل لبلي ًلرتعيلُب ل ج ألالنبد ًلرتثرأللنبد ل بل ل ا
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ببارتك ن ع ب خ ُاببأل لرتبباص
نببف عاب نينع ًلسبببأل
ل ومججب ًع ببا لزب ب
ألغ با ًُب ُألعبد عرلبا يفب بن عخ اللنابأل ن عشبكاك غألرتمجةبألص هبلا
ًإالألا
ببأل ببل
ب لرتمجةببألص "حنألعببد"
ل ا لل ل مجج ب سنببأل ت ببند ُعناببد ًيف ب
ُببث ا
لرت عض
غألرت أ ن إن إجألغبد ًللنبد ًالل نبد البن يفباو لرت ابألؤ ص لحملرابد ب كين لبع د
بثر لن بأل رتبي عظلعبأل رتلمجةبد غيلب هأل
ً نيل إشكألرتنألص ًتشبكاك غا بي
ُا رتألا رت،ي ألا ؽب ع رتل اى لرتل،ي د ًا تهأل لرصف

الترجمة في ألازمات السياسية
يف رتلمجةد ًل مجةبخ اً ا ل تُبألص لرتانأل بند ؽب لبف البن اً يفب ا سبأل
أ ل غألشبل نبد لرتثرأللنبد ًلع يرتيجنبد
ال ًجيا يفكال تُألص ًيف لرتمجةد ال
لرتيت ذبك ل مجج ُثل غبألرتني ع إن اً ل مججب ا ب ل ًتبألص ػبب ن كبين
اً ل ثرف لرتيلالي ل ع غأل هاند ًل يضيالند ًل ُألعد رتلاص لرتا عرب ُابا ريعبل
الن ِّ اليلُ لج ألالند ً ع اند ً نأل ند عنشهأل غن َ ن له لرتمجةد ا بنأل
ا ل ببألص ل ا ل ربببأل ن ًذب بب لا اً لرتمجةببد ا ا ل بببألص لرت لرببي تابب غ هبب
ألغبد لرتباص ل لبلي ًرتبنم لربص
ضبي د ال ل مجج غيل ا ُاأليف ألا ا إالبألا
ل رتاف
عألت ا
ًإ ل ُأل حاعأل ل تُد لرتاي د
عظللا رتلعيلُ لآلتند:

ثبأل

لبان لرتمجةبد لب

غألرت،بد ل يف نبد

إن سرنرد ن ل تُد شب،ل لرتبل لرتعبأل لرتعبأل ي اللبى يفبال لرتا بي لبر ل اب ي
ًسرنرد ن ال الا رلا ُن لرتك ب ًلرت ل بألص ًلرت ربأل ل ًل حببأل لب ً ب
نف ك لآلحل الاأل ً نبف ربأل
الاهأل ػبع رتلمجةد اً لا ضبي ّألا ا له
ُأل ؼب رت األ ً نف ُرأل غد حو ُعخ ًُ تأ ل ألغد يفال لشبو غ هب
ارتك
يفال لآلحل أل ػبل ًغألرت ألرتي له ليم ًتيجهألص لرتل لرتعأل رت اف ًلسبأل
لرتمجةد ُه د ً اند ضلً د رت ه لرتالص ًلآلحل ريعل الن نعد ُأل
ت
زبهد لرتلًل د لرتبيت تارب لنبا زبهبد لرتل،بد ًلشبنيبأل
يلل األ ع ا ُعا
ل وا ُخف إعابأل ًغمجة ابأل بأل ك با لآلحبلًن الابأل عاب نينع ت بنّن ُب له هب بأل
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ععألعنا ً ن ند ت ي ليف ًلثنله رتا ًعا نينع غألرت ألرتي ُيل د ارتند إع ألج لشبنيأل
لعاللُببي ًلرتانأل ببي ًس ببى سر بألا ارتنببد إع ببألج لرت ببي لرتا نينببد  )stereotypeالاببألف
ب ر بن ألج حنيبد
ً ارتك ل ُبل إن سل بد تلةبد ُعأل ابد ً-يفبال بي
األال
ً اند ًل مجلتنرتند ي لد ل ُ رت رنرهأل بب ُن لرتعلغند إىل لرتل،ألص ل حل
ا لرت عل ببف ريببأل ػبببل ا غلاعببأل ُببن ُاظببي "لرتببالص" ًغألرت ببألرتي ااببأليف ا إالببألا
لا رتل عليُد ًرتبنم
ألا عاأل سناهأل اكين ُ
ألغد ل ح أل ا لرتل،ألص ل للند
ل ا ر مألف
ًغألرتعيا عشكألرتند لرتمجةد ا ل تُد وت لل ُه
ه د لرتمجةد ًتللالي ا لرتيت لتا ل لري
الل ند ت

نف ظبمج ُاهرتنبد

ميَجية الرتمجة :بني اللغوي والجقايف:
تعب ر
ب
باص ًيفابأل
إن ضبألًرتد تللل ُأل ااشل الن ل تُد لرتاي د
لرتاص غأل عاى لرت نا ًإ أل غأل عاى لرتيل ع ؼب ألج ترانألص لبلج غبخ لرتل،بي ًلرتثربألا
ًا لرتيت ع اا تكين ساأل د رتل بألُخ ًلرتب ص لعشبكألرتند لرتبيت تب ؼب لبهأل
رتك لرتاصف
غ ل دا إن تلل تلةد ُأل ااشل يفي تلل حألضع رتانأل د لرتاألشبل بيلل بألن
ُل اد الألُبد حأللبد ال عشبل ُاب رلد رتكبن سنبث إن لرتمجةبد ثبل عبيل
ببأل ببل غعببض لرت ببألسثخ لاببنكين رتلمجةببد اً ُببل ل ا
إالببألا لرتك ألغببد غببلًتلا
ت كنك لرتا ي لرتيت تاا ج البن ل تُبد لرتابي د ًله هبأل اللبى عببي ل ب ًلن بأل
أتي ب علض ُثلبد ُبن دبلغبد ُل بل اُشبا رتاحببأل ًلرت ل بألص ُب لا) ًيفبي
ب ُّ ًس ب تلةببد تاعاببى ري ألغعببد
ُل اببد حبثنببد ُابب رلد ُرليفببأل ُ اببد اُشببا
بببألص ُبببع تل نبببل حبببأل اللبببى
ًتلةبببد طب لبببف ل اشبببي لص ا طب لبببف لرت
نعد ل تُد ًل ًرتي ألص لرتيت ت لضهألف ًلن أل لبي أشبر
لرتا ي لرتانأل ند غا
ُثلد ُن دبلغد ًس لرتمجةد ا ل ل ل ا لرتمجةد ًعر يفألف

املجال األول :تزمجة وحتزيز اليصوص السياسية
عشر ا يفال لرت ا إىل ترل ل " ي د ا النبين ُلل بل لرت ل بألص لرتعأل نبد"
ل ب ًتببللل غببلت لرتعاببألً ن
ب الببن ل ل ببل اعاببى غ ر ب
ًيفببي ُاشببي اً
11
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لرت ألا سبي ل تُبد لرتابي د البن طب لبف ُلل بل لرت ل بألص لرتعأل نبد  )13ضب ن
لمج ُعناد ً لرتع اللبى يفبال ل اشبي ًلبا ُاب ي خ :لرتمجةبد ًُبن ب لرت ل بل
ًلرتلغص غخ لرتعاألً ن ل ل دف
ببألن آلرتنببد لرتع ب ن ببأليف ا ترب الببلض ببأل جببألل ا ل ببيلا لرتببيت
رترب
ل يفأل غل،د سنألا د رتع لرتمجةد اً لرتي نص ل ُخ ا تلةد ل ألا غ ل دا ًُن ب
جببألل اً لحملببل رتنر ب ُللجعببد رتل ببألا لال ب ص اللببى لرتمجةببدف ًإن ًضببع الاببألً ن
رتل ألً ًُر ُد رتل اشي ًلا ُأل ش ا ل ل ألسند أليف ا ترب ًجهبد عظبل غعنب لا
الببن لرت ب ح ا ُببا لرت رل ببل ُببأل النيببى رتل اشببي ُلًعببد ت ببأتى ُببن يعببا ل ب ال
رتالكأل اًن ن ؽب لص ال ل مجج ُع ال لحملل ؛ ًيفال ُثأل الن ن ند ترب
تبببللل رتلببباص لرتانأل بببي ل جببباو ً بببألا جا نبببد غبببألزب ع غبببخ ُابب ي خ :لرتمجةبببد
ببأل ن لرتع ب ل شببمجم غببخ ًسبب
ًلرت ل ببل اًن ذب نبب لرتبباص ُببأل ؼب لبباف
لرتمجةبببد ًتاب ب لرت ل بببألص لرتانأل بببند اللبببى يفبببال ل اشبببي حأللبببد زبهبببد تب ب تنا
يعا ال لند ل أل اك ً ااشل
ل نيل ألص لرتانأل ند جع ُن ل اشي ع
ألص ل حل ف
الن ي د إىل ضبألًرتد جألاّ رتللغص غخ لرتمجةد ًلرت

املجال الجاىي :تزمجة كتب عً األسمة السورية :احلزب القذرة على سورية:
واشيطً  -تغيري اليظاو واملقاومة:
ثبل ال رب األ ًاتبد رتبنم لربص عهبأل ل لبك
ذب ألج تلةد لرتك إىل ُا ي
يف ند ثل ُن لريفأل ُن ل اشي لص غ ن تلة هأل تانيي اللبى ُاب ي حبثبي
ألرتد لرتكألت
ؼب ألج لنا ل مجج ن ر ّ ُأل األال اللى إتلرتد ل يض ا عر
اًن ن انئ رت لك لرتل ألرتدف
رتر ل

أل لسبل لرترا اللى ي دً :لشانين ت،نر لرتاظأل ًل رألًُبد

The Dirty War on Syria: Washington, Regime Change and

 )Resistanceغألععكلنل بببد ا ُنيلببببع الببببأل  2116ا اببب ل ً ببببمجلرتنأل لرت ببببا
ل ألااي ل مجلرتي تن ع ين ً )Tim Andersonت األ غمجة با ا ُل بل
اُشا رتاحبأل ًلرت ل ألص ًل ص تلة ا لرتعلغنبد غعب مثألعنبد شبهل ُبن لب ً
لرتااب ب د لععكلنل بببد ا ا  /لابببنيم 2116ف لال ا ب ب ا لرتمجةبببد اللبببى ُاهرتنبببد
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لرت لُ ل ُألعد ًلرت تبد ا لرتارب ًسنبث لت بى لرتابنأل ُللالبأل ساأل بند ل لربي
ت األ غارتك ُع ًضع سألشند لند اًن ن عايل رتلاص ًسخ ألع يفاألم ُ لالص
تب تاب غاببيل لهب رتب لرترببأل ئ غألرتعلغنببد  -ت اببأل غألعشببأل رتببارتك ُببع تيضببن األ
ل رتي لرتبا لعنيبيص ال لنبا لرتكل بد ُعللبخ رتبك ًلرب األ اهرتنبد ًضب األيفأل ُاب ر األ ا
)1
ب األ ا يفبباو لرتمجةببد ا ت ب ن غعببض ل حنيببألل لرتببيت
ببأل ببأليف األ
ل ر ُببدف
ً اص ا لرتبباص ل لببلي ً ببألن رت يللب ل ل ببل ُببع ُلرتببف لرتك ببأل اببألل ال لنببد
لرتمجةببد ن ببألال ل مجةببد ا ت بنّن حنيببألل لرتبباص ل لببلي زبهببد ُعليُببد حأل ىببد
ل لرتف غشأعهأل ًُن لعشأل رتارتك ا سيلشي لرتك أل ؛ ًرتارتك
ُثلا ًمسأل
ألن ُن لرت ع ا يفال لرتك أل لال بألا لرتمجةبد ع لنبد رت،ي بد لربص ًلت بى
لرتانأل ت ح ل مجةد ًإضأللد لسبيلشيف
ألا رتل مجةد ذب ظهأل اللى غعض ل نيل ألص رتنم غيل هأل ُامجةد
ألن
غ غيل هأل ش ص الحلي عنش تُد غل و ً بل غعبخ لرتب لحلي ُانيلربد ُبن ًالنهبأل
مججب ًرتبارتك س بى سبخ لضبنيالص ل مجةبد
لاا رتلاص ل للي ًرتنم لرص
لرتشببيرت خ رتل ب ع اللببى ال ببأل ً ُ ببنيل ضب ب ا ببألن رتببك ُ هيُ بألا
ن تا ب
أل شلس ا لرت ر رتلمجةد سنث للّت غخ ذب ع ل لرتبف ًذب ظهبأل
رتلرأل ئ
يفببي ُببأل مس ب غ رببألل ل ُألعببد ا لرتار ب ً ببارتك ل شببأل د ا إالببألا لرتك ألغببد اًن
لع ألل رتلاص ل لليف

املجال الجالح :ىقد الرتمجة :ىدوة احملية السورية يف عيوٌ اآلخز:
بص غ ل بألص
إن لعتلل غأيف ند لرت ل ألص لرتمجةنبد ًاللتبد لرتمجةبد
لرت لري ؼب ألج ن عاظل ا يف ند عر لرتمجةد ًتللل لرتا ي ل ومجةد ا ي ا
مأل ُأل مأل ًاللنهأل ُأل اللنهأل ًؼب ألج ارتك إىل تألبن ل أل بد لرتار بد ا
ج
ال ل مجج رتنم غيلب هأل ال لنبد حنيانبد ذببألً ت بع ُب ُألعبد ُبأل عرلبا غب
غيل هأل ال لند ُ ع ا ل ا ي ألص تاعى إىل جع لرتاص ل و َلج ع ألا سنبألا تبألا لا اللبى
لُ ب لم اليلُ ب تببأ رو ا لرتل،ببد ل ارببي إرتنهببأل ًإ ببأل شببرتين ل لرببي ًذب نببلو اللببى

الح ر ا الرررعلى سوررة ررشلطن ا ر  -تغيي ر ال مررال المرا ررن ترجميين رد ييس تييد
( )1ت ي أ درسون ي
(دمشق :مركز دمشق لألبحدث والسواندت  )2116ص ص .13-7
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ُرأل غببد لرتمجةببد غيل ب هأل ع ب األ ؼب ببألج رترببللل عر ببد ًلالنببد تانيلببا ُببن ُاببلًرتن ا
ألغ هألف
شأل م ا إالألا
ًا ُعلض لعضألل اللى ال ُل ل اُشبا ا إ بأل عرب لرتمجةبد عشبر إىل
ع ً عظ هأل ل ل بل غألرت عبألًن ُبع ُ ل بد رأللبد اُشبا ا لشببألُم الشبل ًلرتابألا
غعببد ب تالة ب إىل لرتعلغنببد الببن
الشببل ُببن ا ل ُ/ببأل  )15 2117تنيلّت ب
ل تُببد لرتابببي د ًيفببباو لرتك بب لبب ص غل،بببألص طب ل بببد غألععكلنل بببد ًلرتلً بببند
ًلرت لعاببند ًتببأل غمجة هببأل ُمجةببين ببي ين ًلببر ببي خ سنببث ل ب ُرأل غببد
ً ُبن ولبف
لرتك ل غعد ُن ُا ي خُ :للجعد ًتللل ت ُهأل ُمجةي لرتك
غ ر تللل ا سأل تعاّ ُشأل د ُمجج لرتك أل ً ُن تللللص عر د ت ُهأل
اص ج ا رت ،ا ً ألن
غألسثين طب ين ُأل ألال اللى تللل لرتاص ل ومجج
رتلارب ن تب ّ تببللل رتلا ببي ُببن جيلعب طب ل ببد ببألال ص ل مجةببخ ا ل ب أل
الناببألص
ص طب ب ص ً ببارتك ببألال لسبببيل ُببع لزب هببي ا مسببأل
ُ ألشببل ل با
طب ل بببد ُبببن ل لربببي إتلل ع بببي ت ابببألً تُبببد عنشبببهألف ًيفببباو لرت رتلغبببد ا ُرأل غبببد
ُن سنبث لرتشبك ًل ب ين ًارتنبد لرت يجبا
لرتا ي ل مجةد ألع دبلغد ج
رتلرت هببي لر ب ًضببع ل مجج ب ًع ببا ُببأل لرتار ب ري لببف ُا ب ي ألتا ً حلج ب
لرتمجةد الن يعهأل صبلا ال لند رت،ي د ًًضع هأل ا نأل اً يفأل ا لرتع لنبد لرتثرأللنبد
ًله لرتالص ًلآلحل ً ارتك ًظن د لرتمجةد ًا ل ألتهأل ا ل تُدف

املترجم كمثقف له رأي ثجاه النص :بين الحياد والاهخراط:
شر ع ا رتبيلن ل إىل ثبل ُبن بص ُبن ل مجةبخ ً )16ا سبخ ع ب
بألا
رتببيلن ل ُعنببأل ال ُ علار بألا ري ب ُألعببد ل مجج ب "لسبللنببد" رتلبباص ًلرتببيت تببلت ص
ل ل يرتيجند ًلشبل ند لرتثرأللند اللى ل مجج ًغألرت ألرتي
خبوتا لاعا ألا ،
اللى ُا رتاف
ًلرتالل  :يف يج اللى ل مجج ن ابى لسبنبألا لرتكألُب دببألو لرتباص لرتبا
ري نيل ألص ًُ لالص ت تشك ساأل ند رت ل لري حأللبد
مجةا لن أل
ا ظ تُد نأل ند ا غل و ُثلا اللنا ن كين ُا ل ب األ ا ال لنبد إالبألا إع بألج
لرتاص ريأل لأ ل لري
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ًرتكببن ُببن يفببي ل لرببي يف ب عر بب غببا بب ُببن رببل غألرتل،ببد ل ارببي إرتنهببأل
ً ه هببأل يفببي ةهببي ُعببخ رتببا ُيتببف ضبب ا ُببن لسبألرتببد لرتانأل ببند لرتببيت األًمببأل
لرتبباص ل ومجج ب ال ب ال ب ًجببيا إجألغببألص تنيعنببد الببن يفبباو لرت اببألؤ ص ًسرنرببد ن
ل رأل غألص ل ل د ً ل مجج ً ن ل ن ا يضع ع اا ُبن تلبك ل رأل غبألص دبعب
لعجألغد اللى يفاو ل ىلد حبألجد الأ األ عالبألا لرتاظبل رتكبن غألرت أ نب إن لسبنبألا
بأل
ار غا دبلّا ل مجج ُن ًظن ا لرتار د بب إن لت ى لرتابنأل ن األ بهأل ببب
ببألأ لنببا ر ب يفأل
ن ل غبببللال عببد تع ب ّ ل مجج ب اللببى لرتبباص ًإت ببأل
ل ولرتفف

اخلامتة
إن لرتمجةد ال لند تأً لند ت نيل لرتاعي ل ا ل ًلسبثنبث رت نيي ليفبأل ًرت أيفنب
لرترألا ن اللى ل ضنيل غع ىهأل ًيفي ذب ألج ن اعبألا لرتاظبل لنهبأل ُبن ُاظبي عرب
أحببا غألسبا ب ألن ةنببع لرتعيلُ ب ل وا رتببد رتلبباص ًاببنص لرتلثببأل الببن لع ب يرتيجنألص
لشب ند لرتيت ت انيي اللنهألف
ذب ألج لرتمجةد إىل ل ُألعد ًلرت تد ًلع أل غألرتثرأللد ل اري ُاهبأل ًلرتثرأللبد ل اربي
ًرتكاهبأل ذب بألج
بيلل بألن يفابألم تُبد نأل بند
إرتنهأل ا ةنبع لرتظبلً
بألا ن تل ببع ًتأحببا غعببخ ل ال ببأل ل لرببي ا لرتل،ببد ًلرتثرأللببد ل ارببي إرتنهببأل ً ن
ألغببد ً تب ح اللببى لرتبباص
ال لنببد إالببألا
تللالببي ُيللُببد لرتبباص ا ببنأل اابيّ
ل للي ريبأل ل ب لرت ،بيض رتب ل لربي ا لرتل،بد ل اربي إرتنهبأل ًؼب بع ا لرتيتب
لتا ً لرتاص ل لليف
ن

ًسنث إن رتلمجةد اً لا غألرتم ل يف ند ا له لرتبالص ًلآلحبل ل بن يفابأل ػبب
سي
ذبظى لرتمجةد غألرتكثر ُن ل يف أل ً ن تايضع حنيد ً اند رتمجةد ُأل
ل ل نيل ألص ًت عنب اً لرتارب ا لرتمجةبد إ إن
ي د ًُ ألغعد ن ند ل
رتك ناألال ا تر ُألا الل ند لانبد تابألال ل بد لرت ل بألص لرتعلنبأل ا ل تابأل
ل ل ببد ًحأللببد لنببألص لعالببل ًلرتعلببي لرتانأل ببند ال ب ل الببن عاببأل ااببأليف ا
ال لند لرت نيي ل لرتيت تاع ّ لرتمجةد س اًلتهأل ًا يفال لرت ا نكين ُن ل يف ند
ريكألن لل بأل غبللُج ا لزبألُعبألص لرتابي د ا ا ل بألص لرتمجةبد ًعرب يفأل ًت عنب
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ببألص ا لرتمجةببد ً ن كببين رت ب األ ُببع
ببخ ريببأل اببه غألل ببأل رب
ال ب ل
لرتيت رب ص ا لرتمجةد لرتانأل ند ًرب ص ا لرتمجةد ل اغنبد ًرب بص ا
لرتمجةد لرتعل نبد لرتني نبدفففل ف يفبال غألرت أ نب نابه ا إػببألا لسبلبي رتكبثر ُبن
ل شكلص لرتيت تيلجا لرتمجةد ا ي د ً ن عاأل اللبى ل با تألبن ال ب يفبال
بص ل عببلا ا إلاببألل رألل اببأل ًلببي تاأل ُبأل لآلحببل ًلرت ألالب ُعببا اللببى عببيا
لرت
ل ف
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ت :د .نواف املخلوف

 - 1الكراءة التأويلية للنصوص:
 ٨ختتوف ٓذٖ اهطزٙق ٞكثرياً عّ املِآج ا٪خز ٠اهيت تٔتٍ بتحوٚى احملت٘ ٠يف
اُ٘٪اع ا٪دب ٞٚا٪خز ،٠فتأٗٙى أصط٘ر ٝأٗدٙب ًث ً٩يف إحدى ٠املضدزحٚات  ٨خيتودف
CHARLES
عدددددّ دراصدددددتٔا يف رٗاٙدددددٗ ،ٞعِدددددىًا ددددداَ عددددداري كو ٚزًددددداْ
 KLIGERMANبتحوٚددى ًضددزح ٞٚبرياُددىٙوو٘ " ،PIRANDELLOصددش عياددٚات
تبحث عّ ً٧هف"( ،)1عٌى إىل دراصتٔا باهطزٙقُ ٞفضٔا اهيت كاْ ًّ املٌلّ أْ
ٙو أ إهٔٚا فٌٚا ه٘ كداْ لودى رٗاٙد ٞفقدى بدىأ باصدتيزا امل٘ود٘عات اهزٚ٢ضد ،ٞدٍ
أخذ ٙبحث يف صري ٝحٚا ٝامل٧هف عّ عِاصز ابو ٞهتفضري ٓذٖ امل٘و٘عاتٗ ،مبدا أْ
اهع٘اطف يف ٓذٖ املضزحً ٞٚو٣ٚد ٞباملغداعز اهبىاٚ٢دٌ ٗ ٞدى كدى عً٩دات اسدٗا ٚدٞ
اهطف٘ه ،ٞفقى ربط بني تط٘ر امل٘ا ف اهىراًٗ ٞٚصوضو ًّ ٞاهرتا عدات املتتابعد ٞحتدٟ
املزاحى ا٪كثز بىاٗ ،ٞٚ٢اهِت ٞ ٚاهيت ت٘صى إهٔٚا ٓ ٛأْ برياُىٙوو٘ متلّ ًّ بو٘رٝ
اهازاعات اهِفض ٞٚاُط ٩اً ًّ طف٘هتٕ ٗص٘ ً٨إىل صِ٘ات ُض ٕ
ًٌٔا كاُش در  ٞأٌٓٚد ٞوٚدى ًدّ ٓدذا اهِد٘عٙ ،دىرن اهقدار ٥بأُدٕ ت٧خدذ
بعني ا٨عتبدار خا٘صد ٞٚاملضدزح ٞٚكعدزد دادر عود ٟإحدىامل بعدت املد ٧زات أًدا
ًضأه ٞاملضزح ٞٚداخى املضزح ٞٚفوٍ تدذكز إ ٨بغدلى داُ٘ ٜب٘صدفٔا ٗصدٚو ٞدفداع
بضددٚطٙ ٞضددتيىًٔا امل٧هدددف ٮبٔددار رهبدددات ٗ٨عٚددٕ امللب٘تدددٗ ٞهزفضددٔا يف اه٘ دددش
ُفضٕ ،حٚث أُدٕ ٙتيود ٟعدّ اهغيادٚات اهديت تزاٗدٓدا ٓدذٖ اهزهبدات دذا اهضدبب
تبحددث ٓددذٖ اهغياددٚات عددّ ً٧هددف ،كٌددا ٙضددع ٟامل٧هددف ُفضددًٕ ،ثوِددا ًٚع داً،
ً٨ت٩ن ٓ٘ٙدً ٞدّ اه٘اودن أُدٕ يف دراصد ٞكتودم اهديت أعدزُا إهٔٚدا ،تزكدش اُبداً
ٗبغددلى ًقادد٘د ،كُ٘ٔددا هددري ًِاصددب ٞهت٘وددٚن احملتددً٘ ،٠غددلو ٞاهددزٗابط بددني
امل٧هف ٗاهغيادٚاتٗ ،كدذهم ،بغدلى أٗصد ً ،ضدأه ٞاهع ٩د ٞبدني اهفدّ ٗاه٘ا د
ٗاخلٚاي ،أ ٜيف اهِٔا ،ٞٙض" ٞٚاهٍ٘ٓ املضزح"ٛ
 - 2العمل املشرحي
ٙغددري أٗ ًدداُُ٘ O.MANNONI ٛيف دراصدد ٞددش عِدد٘اْ "ًفدداتٚن هويٚدداي أٗ
املغٔى ا٪خري" إىل أُِدا "حٌِٚدا ُقدارمل املضدز ًدّ اُبدٕ اخلٚداه ،ٛفدذهم ٙعد أُِدا
ُض د يف املقىًددً ٞفٔددَ٘ اهددٍ٘ٓ ٗباهتدداهً ٛفٔددَ٘ اهتٌددآ ٛاهددذٙ ٜددزتبط بددٕ بغددلى
وٓ )2("ٛذا ٙذكزُا بأُدٕ إاا كداْ ًفًٔ٘دا اهدٍ٘ٓ ٗاهتٌدآِٙ ٛضدحباْ عود ٟكدى
اِ ٪دداظ اهفِٚددٗ ٞا٪دبٚدد ،ٞفمئٌُددا هتولدداْ أٌٓٚدد ٞخاصدد ٞيف اه ددآز ٝاملضددزحٞٚ
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املشرح وعلم التخليل النفشي

املغٔى املضزح ،ٛعِىًا ٙطز ُفضٕ بازاح ٞكٌلاْ "آخز" ،فميُٕ ٙت٘خ ٟاه٘هد٘
إىل عا اخلٚاي ًٌٔا كاُش اجلٔ٘د اهديت ٙبدذ ا برياُدىٙوو٘ أٗ بزخيدشٗ ،املتعارودٞ
متاًداً فٌٚددا بِٔٚددا ،صدد٘اً ١ددّ أ ددى تعزٙدد ٞا٬هٚددات اهىراًٚددً ٞددّ طابعٔددا املضددزح ٛأٗ
بغزد فزد ًضاف ٞا٘ ٠بني احلىمل املضزحٗ ٛاهغياٚات ك ٛلزَ املغدآى
ًّ أ ِّٜإًلاُ ٞٚمتاٖ ً ٓذا اهذٙ ٜىٗر عو ٟخغب ٞاملضز
فاهٍ٘ٓ املضدزحٙ ٛتٌزكدش إاًا يف ودب بدآز ٝاملضدز ٗٙادبن عدزط ًا ودزٗرً ٙا
ه٘ ٘دٓاٗ ،حت ٟه٘ تفِّ املٌثى أٗ امليز يف إخفآ ١ذا اهدٍ٘ٓ ،فدميْ اهدم هدّ خيدىع
أحددىاًٗ ،هٚددى املٔتٌددْ٘ بعوددٍ اهتحوٚددى اهِفضدد ٛاهددذ ّٙأ ددارت فضدد٘ ٍ بددآز ٝاهددٍ٘ٓ
املضزح ٛإىل ا٨عتقاد بأُٔا ذلاو ٞاهتفاعى بني  ٞ ٩ع٘اًى :املغٔى ٗاُ٪دا اهد٘ا عٛ
ٗاُ٪ا ا٬خز ،إا أْ اُ٪ا ا٬خز ِٙب ًّ اهتغل٩ٚت اهٗ٩اعٙٗ ٞٚتٌوم املغدآى ًِدذ
أْ تزتف اهضتار ٝعود ٟعداكو ٞأُدا احلودٍ اهدذٙ ٜدتحلٍ كضدٚى ًطودا أ ِدا ١اهِدَ٘
ٗكدداْ فزٗٙددى FREUDددى اكددز اهددم يف كتابددٕ "تفضددري ا٪حدد ،"َ٩إا أكددى أْ
ِٓان ًعزف ٞوٌِ ٞٚجتعوِا ُعوٍ أُِا سلوٍ ِٗٙتج عِٔا أُِا ُ ٨فا أ أبىاً باُ٨تقاي إىل
اه٘ا د عِددى ا٨صددتٚقاب ًددّ اهِددَ٘ ٗيف املضددز أٙضداً هتوددم املغددآى ًعزفدد ٞوددٌِٞٚ
ًغابٔ ٞجتعوٕ ٙعوٍ دْٗ أْ ِٙتبٕ بدأْ كدى عد ١ٛهدٚط صد٘ٓٗ ٠دٍ هدري أْ اٮحضداظ
بٔذا اهٍ٘ٓ ٙق يف دلداي ًدا بدى اهد٘ع ٛحٚدث ٙوقد ٛبدٕ اُ٪دا امل٘ٓدَ٘ ٗٙ ٨د س إ ٨إاا
كاُش املضزح ٞٚص ٞ٣ٚىاً أٗ كاْ املٌثى رد٣ٙاً ،أٗ إاا ُٔت املٚش بغدلى ًبلدز
هل ٛل ٛٚاجلٌٔ٘ر عِى٢ذ ٙطزد اُ٪ا اه٘ا ع ٛاُ٪ا ا٬خز ٗٙضتعٚى كى صوطاتٕ،
ٗٓذا ًا لىمل عو ٟأ ٜحاي يف ُٔا ٞٙاهعزد ٗهٚط اً٪ز يف اهِت ٞ ٚأْ ُاىق أٗ ٨
 ٩صداح ٞملضدار ُفضدٛ
ُاىق ًا لىمل عو ٟخغدب ٞاملضدز  :فدمياا كداْ املغدآى فعد ً
ًادددىرٖ امللُ٘دددات اهٗ٩عٚددد ٨ ،ٞتطدددز املضدددأه ٞعدددّ طدددزق كوٌدددات دددا ع ٩دددٞ
باملاىا  ،ٞٚبدى بعبدارات تدزتبط بداهرتكٚش اهِفضدٙ ٛبدىٗ املغدٔى يف اه٘ا د ٗكأُدٕ
فضا ١رًش ٜب٘و٘ ٙتٌلّ ًّ خ٩هٕ ٗ٨ع ٛاملغآى اهذ ٜزر ًّ كى املع٘ ات
اهدديت تضددببٔا اُ٪ددا ٗاُ٪ددا ا٪عودد ٟأْ ٙزكددش طا تددٕ اهِفضدد ٞٚعودد ٟاهغياددٚات ٗأْ
ٙتٌآً ٟعٔا بلى حزٞٙ
ٗكٌددا دداي ًدداُُ٘ ٛفددميْ املضددز صددٚلْ٘ "بأكٌوددٕ ُفٚداً أٗ رًددش ًا هوِفدد ٛلعددى
عد٘د ٝامللبد٘ت نلِد ٞبغدلوٕ املِفدد( "ٛاملادىر اهضدابا ُفضدٕ ،صٗ )166هددٚط
أ ٜذلاٗهدد ٞٮبعدداد
املٔددٍ يف ًثددى ٓددذٖ اه ددزٗر ٗ دد٘د جتزبددٗ ٞا عٚدد ٞيف املضددز أٗ ِّ
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املغآى عّ عٌوٚد ٞاهرتكٚدش اهِفضد ٛأٗ اهتٌدآ ْ٪ ،ٛاهدم ٙبقد ٟعدا شًا عدّ تغدٚري
اهع ٞ ٩اهث ٞٚ ٩بني املغٔى ٗاُ٪ا اه٘ا عٗ ٛأُا املغآى ٗٓلذا عِىًا ٙقَ٘ املضدز
احلىٙث بميهغا ١اهىٙل٘رات أٗ اهضتار ٝأٗ صف اٮُار ٝيف ًقىً ٞخغب ٞاملضز  ،فميُٕ
ٙبقددً ٟد اهددم ًضددزح ًا  ٨أكثددز ٗ ٨أ ددىً ،ثوددٕ ًثددى أً ٜضددز تقوٚددىٗ ،ٜاهددم ْ٪
٘ٓز اهع ٞ ٩بني عا اه٘ا ٗعا اخلٚاي ٙ ٨لٌّ يف ٓذٖ اهلٌاهٚات املادٞٙ
كٌا هلّ ذٖ اهع ٞ ٩أْ تِف ٛاهتِا ت بني ٓذ ّٙاهعاملني :فاً٪ز ٙ ٨تعودا
ًطوقاً مبضار ىه ٛدد باملعِ ٟاهذ ٜأعطاٖ ٓٚغى هلوٌد ٞدىيٗ ،اهدذٙ ٜضدتيز ًدّ
اهتضاد بني حى ّٙح ىًا اهثد ًا ٙت٘افدا ًد احلدى ّٙاٗ٪ي ٗاهثداُٙٗ ٛدتٌلّ باهتداهً ٛدّ
تعزٙددف اهددٍ٘ٓ املضددزح ٛإْ ٓددذا ا٪خددري ًثددى احلوددٍ ٙ ٨طددز ًغددلو ٞاهتٌٚٚددش بددني
اه٘ا د ٗاخلٚدداي زلدى يف ٓددذا اهدداي بدآز ٝتغددبٕ بطبٚعتٔددا ُٗتأ ٢دا ًددا اكتغددفٕ
اهِقدداد فٌٚددا ٙتعوددا باهزٗاٙدد :ٞفاهتيٚددى اهزٗا٢دد ٨ ٛتِطبددا عوٚددٕ  ٨صددف ٞاحلقٚقدد٨ٗ ٞ
اهشٙف ،بى إُٕ آخز ٗٙضتيىَ آهٚات ُفض ٨ ٞٚتطز باهِضب ٞا ًغلو ٞاهتٌٚٚش بدني
ٓذ ّٙاهاهني فاُ٪ا املع بقزا ٝ١اهزٗاُ ٘ٓ ٞٙفضٕ اُ٪ا املغآى٘ٙ :هى ٓذا اُ٪ا ًّ
عٌوٚدد ٞا٨صددتقاه ٞامل ٧تدد ٞهُ٫ددا اهدد٘اعٗ ٛاملٔٚلددى اهددذٙ ٜددِ ٍ اهع ٩دد ٞبددني اهددذات
ٗاه٘ا  ،إُٕ "أُا اهِز ضٗ ٞٚصاح ٞاُ٨علاصدات ٗاهتٌدآ ،"ٛعود ٟحدى د٘ي ًداُُ٘ٛ
(املاىر اهضابا ُفضٕ ،ص )171كى اهم ٙىفعِا هوق٘ي :إ ّْ املضز ٓ٘ تأر ن داٍ٢
بني اهزًش ٗاخلٚاي ٗحقى هوتباد٨ت ٗاهتٚارات اهاسٗ ٞٙفضا ١تِىف باجتآدٕ اهزهبدٞ
هتع٘د خا٢بًٗ ٞلاْ لاٗي ا٨صتٔٚاَ اُ٨تغار فٗ ٕٚهلّ ٙضتحٚى عو ٕٚبو٘هًِٕٕ ،
ِٙلف ٤اُ ٪ا اه٘ا ع ٛأكثز عشهدٗ ٞأكثدز عزٙد ًا ًدّ اهضدابا ٗٓد٘ ٙعرتٙدٕ احلدِني إىل
اهم "املغٔى ا٬خز" اهذ ٜاُىف باجتإٓ املغٔى احلقٚقٛ

- 3قطبا الوهم املشرحي :اهلزل واملأساوية:
إْ اعتٌاد اسدٗا  ٞٚا شي ٗاملأصاٗ ٞٙيف ع ٞ ٩املضز ً عودٍ اهتحوٚدى اهِفضدٛ
ٙ ٨ع اهتِاسي أًاَ ًفَٔ٘ اهتٌٚٚش بني اِ ٪اظ اهذ ٜتبِّتٕ اٮٙى٘ٙه٘  ٞٚاهغزبًِ ٞٚذ
سًّ هٚط بقاري ٗسلّ إا ُأخذ بٕ ِٓا فذهم  ْ٪ا شي ٗاملأصداٗ ٞٙهدث ْ٩عدلوني
ٮُتددا تددأ ريات رلتوفدد ٞاُط ٩داً ًددّ خوفٚددً ٞغددرتكِٙ ٞغددط وددٌِٔا اصددتٔٚاَ اُ٪ددا
املغآى إْ ٓذٖ اخلوفً ٞٚغرتك ْ٪ ٞأ ٜعدزد أٗ ًغدٔى ٙفرتوداْ تد٘فز اهغدزٗ
اٗ٪هُ ٞٚفضٔاٚٚ :ى ًِ ً٘ ٞاُ٪ا احملزكٗ ٞاهعشي املاد ٜأٗ عىًدٕ مللداْ اهعدزد
عدددّ ًلددداْ اه٘ا د د ٗا٪خدددذ بعدددني ا٨عتبدددار ب٘ ددد٘د ختٚدددى ٙتدددٚن اهفزصددد ٞحلدددىٗمل
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اٮصقاطات ٗاهتٌآ ًٗ ،ٛاهم ٗاُط ٩اً ًّ ٓذٖ اهع٘اًى املغرتكٙ ٞتأر ن اهٍ٘ٓ
املضزح ٛبني طبني أصبن ًّ املفٚى ا ْ٬ىٙى تأ رياتٌٔا

أ .تأثري اهلزل:
ًددّ املعددزٗر أْ تددأ ري ا ددشي بغددلى عدداَ ٙتعوددا باملتعددٓٗ ،ٞددذٖ املتعدد ٞتِددتج عددّ
دلٌ٘عددً ٞددّ ا٬هٚددات اهدديت تعٌددى عودد ٟإحددىامل تغددٚريات يف املِطدد٘ق (ٓددشي اهلوٌدد:ٞ
كاهوعب عو ٟاهلوٌات ًثٓٗ )ً٩شي امل٘ا ف (كأْ ٙابن اخلادع رلىٗعاً ٗاهضارق
ًضزٗ اً) تِتج ٓذٖ اهتح٘٨ت ًعِ ٟىٙىاً تاىر عِٕ املتعِٓٗ ٞا زلدى أُفضدِا أًداَ
دلٔ٘د حقٚقُ ْ٪ ٛت ٞ ٚاملضار ٓ ٛتغلى ًلدْ٘ ُفضد ٛدادر عود ٟإحدىامل تدأ ري
ًا
إْ ًا وِاٖ عّ أ ز ا شي  ٨خيص فقط ا دشي يف املضدز  ،بدى ٙتعدىاٖ إىل ًضدار
عدداَ ٗصددفٕ فزٗٙددى يف كتابددٕ "اهِلتددٗ ٞع ٩تٔددا بدداهٗ٩ع ،"ٛاهددذٙ ٜغددلى ٓددشي
املضز باهِضب ٞهٕ ٗاحىاً فقط بني امل ٧زات ا٪خزٗ ٠هّ ُدىع ٛيف صدٚاق نثِدا ٓدذا
اٮحاط ٞخبا٘ص ٞٚا شي املضزح ٛدد ٗٓ ٛهري ً٘ ٘دٝد ،بى باهطبٚع ٞاهعاًد ٞهادٚغٞ
إُتا تفض ٛيف اه٘ ش ُفضٕ إىل اهِلتٗ ٞاهطزفٗ ٞاملشا ًٗ٘ ف اهعاعا امليتبد ٤يف
اخلشاُدد ٞبٌِٚددا ٙعدد٘د اهددشٗ يف ٗ ددش ًبلددز ٗت٘ ددى ح دد ٞإودداف ٞٚتاددب يف صددا
اجلٌ بني ٓذٖ اُ٘٪اع ًّ امل ٧زاتٓٗ ،د ٛأْ ُدص فزٗٙدى حد٘ي "اهِلتد "ٞدى أصدط
هِ ز ٞٙحقٚق ٞٚعّ اهضحم؛ ٗٓذٖ اهِ ز ٞٙعاًو ٞهىر  ٞأُِا هلّ أْ ُطبقٔا عوٟ
امل آز ا٪خز ٠هؤشي اهيت أعزُا إهٔٚا صابقاً ٗٓلذا ٙابن ا شي ٗ ز ِٕٙاهضحم
عِازً ّٙغرتكني هلى اهضو٘كٚات اهديت ٙغدلى اهتدأ ري املضدزح ٛحاهد ٞخاصدٞ
بٌِٔٚا ٗهلُ ٛفٍٔ بغلى أفضى اه آز ٝا شه ،ٞٚصِأخذ ًثا ً٨ها ٞٙيف اهبضاطٞ
ٙ ٩ضري يف اهغارع بٔىٗٙ ٍ ،١دأت ٛف دأ ٝعاًدى فدزْ راكضد ًا ٗٓد٘ لٌدى
أرا ب ر ً
طعاً ًّ احلو٘ ،٠فٚاطىَ بٔدذا اهز دى ٗٙضدقط كدى ًدا لٌودٕ ًدّ احلود٘ ٠عودٟ
ا٪رد ،فأُف ز باهضحم املضدحم ِٓدا ُداتج عدّ ًزا بد ٞهدري ًلرت د ٞبداه٘ا يف
اهبىاٙدد ً ٞد اُقطدداع ًفددا  ٤هوٌيطددط املِت ددز (أ ٜأْ اهوقددا ١بددني اهز ددى املاعدد ٛيف
اهغددارع ٗعاًددى اهفددزْ ٙلددّ ٙغدد ٛنادد٘ي أ ِّٜحاد دد)ٞ؛ ِٗٓددان أٙضد ًا ًغدداركٞ
اُفعاه ًّ ٞٚبى املزا ب ت٧د ٜإىل بىا ٞٙمتاٍٖ ً اهضحً ٞٚدّ أٙدّ ٙدأت ٛاهضدحم إااً
اهذ ٜعزفٕ فزٗٙى "كتفزٙغ هوطا "ٞ؟ إُدٕ ٙدأت ٛبغدلى د٘ٓزً ٜدّ فدزق يف احلدىٝ
اهِفض ٞٚبني امل٘ ف اٗ٪ي (ًزا بيت بى احلاد ٗ )ٞامل٘ ف اهثاُ( ٛاهم اهذِٙ ٜتج عّ
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املا دادف )ٞأ ِددا ١املزحودد ٞاٗ٪ىل ًددّ املزا بدد ،ٞكدداْ املزا ددب ددى راكددٍ كٌ داً ًددّ
اهطا  ٞاهِفض ٞٚرلاااً ه دلً ٞضار اهز ى اهذ ٜهغ ٛيف اهغدارع ٗهت٘ د ُٔاٙتدٕ
اهطبٚعٞٚ
طعددش حاد دد ٞا٨صددطىاَ هددري املِت ددزٓ ٝددذا اهت٘ د ٗتضددببش بتددىخى ًدد ٧زات
ىٙدددى ،ٝكٌدددا حدددزرت اهطا ددد ٞاهددديت خشُدددش صدددابقاً ٗ ٙعدددى ه٘ ٘دٓدددا أً ٜد د ر،
ٗتزًش ٓذٖ اهطا  ٞاهفا٢ض ٞإىل تفزٙغ هوغحِات عو ٟعلى ً٘ ات ًتقطعٛٓٗ ٞ
اهضددحم لددىمل اهغددُ ١ٛفضددٕ فٌٚددا ٙتعوددا باهِلتدد ٞاهدديت متثددى اُقطاع داً بددامليطط
اهوغ٘ ٜاملِت ز ٗ٧ٙد ٜإىل تفزٙغ عحِ ٞاهضحم (أٗ ا٨بتضاَ) هى ٠اهقار ٥أٗ املضتٌ
ًااا صٚلْ٘ تأ ري حاد  ٞا٨صطىاَ بني ٓذا اهز ى ُفضدٕ ٗعاًدى اهفدزْ فٌٚدا
هدد٘ حاددوش عودد ٟخغددب ٞاملضددز ٗهددٚط يف اهغددارع؟ هو٘ٓودد ٞاٗ٪ىل ٙبددىٗ ٓددذا اهتددأ ري
وعٚفاً كٌا تبىٗ نٚشاتٕ ٗاحى ٝيف كوتا احلاهتني
دد اهتأ ري ٓ٘ حدىمل ُفضدً ٛقدزٖ عقدى املغدآى ٗهدٚط ٗا د اخلطدامل أٗ امل٘ دف:
هلّ هطزفً ٞا أْ تضحم ًوٚاً اهغيص اجلاهط جب٘ارٗ ٜأْ ابقً٨ ٟباهٚاً
إسآ١ا أٗ باهعلط
دد ٙفرتد اهتأ ري يف اه٘ ش ُفضٕ املضافٗ ٞاملغارك ًّ ٞبى املغآى
دد ٗ ٨هلّ تا٘ر ٓذا اهتأ ري ًّ دْٗ اهضحم اهذٙ ٜفزّغ اهغحِات
دد ٙتطودب ٓدذا اهتدأ ري ،كدٙ ٛادبن فعدا ً ٨بغدلى كاًدى ٗ د٘د عديص اهدث
ًغارن إا  ٨لب اٮُضاْ أْ ٙضحم ٗحىٖ
ٙ ٨لٌ دّ اهفددزق إاًا بامل٘اصددفات اخلاصدد ٞبٔددذا اهتددأ ري ،بددى بطبٚعدد ٞامللددْ٘
اهِفض ٛاملع بٔذا املضار ،كاْ اهغآى عود ٟحاد د ٞا٨صدطىاَ يف اهغدارع ٓد٘ أُدا
احلٚا ٝاه٘ا عٚدٗ ٞاملضداف ٞكاُدش يف حدىٓا ا٪دُد ،ٟأًدا املغدارك ٞباملغداعز فبوغدش
در تٔا اهقا٘ ،٠بٌِٚا كاُش اٮصقاطات ٗاهتٌآً ٛتىُ ٞٚىاً
يف املضز  ،عو ٟاهعلط ،أُا املغآى ٓ٘ اهم اُ٪دا اهثداُ ٛاملغدابٕ ُ٪دا احلودٍ
ٗاهوعددددب املضدددداف ٞكددددبري ٝددددىًا ٗاملغددددارك ٞاهعاطفٚدددد ٞاه٘اعٚدددد ٞذلددددىٗدٗ ٝهلددددّ
اٮصقاطات ٗاهتٌآ ٛتِغط مبِتٔ ٟاحلز ٞٙعو ٟخوف ٞٚعاً ًّ ٞاُعىاَ احلدط ٗ ودٞ
اهتٌاصم إْ أٍٓ ًا هٚش ا شي ٓد٘ أُدٕ ًدّ ُاحٚدٙ ٨ ٞدثري املغداعز اهغريٙد( ٞاهضدحم
ٙبق ٟب ٩عفقُ ًّٗ ،)ٞاح ٞٚاُ ،ٞٚأُدٕ ٙبتعدى داٌ٢د ًا عدّ املِطدا اهد٘ا عٙٗ ٛغد٘ص يف
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أعٌاق اهعبث ٗاهً٩عِ ٟا شي ٙغبٕ اهوعبٙ ،تبِد ٟحزٙتدٕ ٗٙضدتيىَ بغدلى كدبري
اُعلاظ ا٪دٗار ٗاهق( ٍٚاخلادع امليىٗع ٗاهضارق املضزٗق )
هقى تضا١ي اهبعت عٌا إاا كاْ ًفع٘ي ا شي اهذٙ ٜىرظ ًدّ ساٗٙد ٞذلتد٘اٖ ٨
هثى يف اه٘ا د علضد ًا ًضدتٌزاً أٗ ًتلدزراً هوٌ٘ا دف املقوقدٗ ٞامليٚفدٗ ٞبداهطب إْ
عٌو ٞٚوب ا٪دٗار ٗامل٘ا ف  ٨ختص اهتأ ري ا شه ٛفقطٗ ،اهم ُٔ٪ا ىمل بغلى
ًضتٌز يف املضارات اهِفضدٗ ٞٚتغدلى أكثدز آهٚدات اهدىفاع زلاعدً ٞثدى ٓدذٖ ا٬هٚدٞ
ٙتددٚن هٯُضدداْ اهِاوددج جتدداٗس بعددت امل٘ا ددف املضددبب ٞهوزوددات اهِفضددٗ ،ٞٚهوطفددى أْ
ِٙضدد ٟع ددشٖ ٗتبعٚتددٕ ه٭خددز ّٙحددني ٙو ددأ هوعددب ٗاخلٚدداي ٙددذكزُا عدداري ًدد٘رْٗ
 Charles Mauronبأْ "اهغيا ٞٚاهٗ٩ع ٞٚتبقد ٟطف٘هٚد "ٞيف كدى ٗاحدى ًِداٗ ،أْ
آهٚات ًتٌا و ٞهلّ أْ توعب اهىٗر ُفضٕ يف هعب اهطف٘هٗ ٞيف اهعزد املضزحٍ ٛ
ٙتضددا١ي ًدد٘رْٗ حدد٘ي ٗ دد٘د "دلٌ٘عدد ٞهددري اات ٌٚددٗ( ٞذلددىٗد ٝددىاً) ًددّ ا ٪ددا
ٗاحلبلدددددات ا شهٚددددد ،"ٞدددددٍ ٙضدددددٚف "أ ٨لدددددب أْ ُدددددز ٠يف املعطٚدددددات ،املضدددددبقٞ
ٗا٨وددطزار ،ٞٙحٚددث أْ املدد٧هفني ا٪كثددز اكددا ٨ ١خيرتعددْ٘ ً٘ا ددف ىٙددى ،ٝأ٨
ِٙبغ ٛأْ ُز ٠فٔٚا عٌوٚات وب ًِتاز ٝهوٌ٘ا ف اهٌِط ٞٚاملقوقٞ؟ هلّ ٪صاطري
اهضحم أْ تلْ٘ ُٓ ٛفضٔا أصاطري احللاٙات اهيت ضز طف٘هً ٚا بقاهب ًِتاز
ش تأ ري آهٚات اهىفاع
حني ٙعلط وا ا٪طفداي ًدّ أ دى اهتعد٘ٙت ،فميُدٕ ٙتحد٘ي إىل أهعدامل طف٘هٚدٞ
ٗحبلات ملضزحٚات ٓشه ٞٚباهِضب ٞهولبدار"( )3إْ ود ً٩ٚكٔدذا ٙدذكز بداهفلزٝ
املعزٗف ٞاهقا٢و ٞإ ّْ اهضحم أفضى ٗصٚو ٞهوىفاع عّ اهِفط وى اهقوا ٗأْ عو ٟاملدز١
أْ ٙضزع باهضحم ًّ كى عد ١ٛبدى أْ ٙبلدًِ ٛدٕ ٗاهدم ٙعد باهتداه ٛأْ دٗافد
اُ٪ددا ٗبغددلى خدداص دافعدد ٛاحلٚدداٗ ٝاملدد٘ت توعددب دٗراً أصاصددً ٚا يف ا ددشيٗ ،هلددّ
اُتاار داف احلٚا ٧ً ٝشٗ ،هذا فدا شي ٗ زِٙدٕ اهضدحم ٙعدىّاْ ودٌّ ٓدذا املِ د٘ر
أفضى ٗصا٢ى ا٨طٌِ٣اْ يف ً٘ا ٔ ٞامل٘ت

ب .تأثري املأساوية:
ح ٚش املأصاٗ ٞٙكٌِ ً٘ ٞعاعزٗ ٞٙكِ ز ٞٙتفضز ِضاً أدبٚداً ٗٓد٘ املضدز
املأصدداٗ ٜبدداهلثري ًددّ اهىراصددات ٗاهتعوٚقددات يف دلدداي اهِقددى ا٪دبدد ٛهددري أْ ٓددذٖ
اهبح٘مل اهِقى ٞٙتقىَ حتًِ٘ٙ ٟا ٓذا تعزٙفاً ًِاصباً هوٌضز املأصداٗ ٜكغدلى
إبىاع خاص هٕ ًقً٘اتٕ اهيت هلّ اهتعزر إهٔٚا بِٙ٘ٚاً
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هقى بق ٛاخلطامل املتعوا باملأصاٗ ٞٙرٓدني املقارُد ٞاهديت جتزٔٙدا اهثقافد ٞاهغزبٚدٞ
داً ٌ٢ا بني املأصداٗ ٞٙكأحدى أعدلاي اهتعدبري يف دلدا٨ت ا٪دمل ٗاملأصداٗ ٞٙكغدع٘ر
ًعٚػ؛ ًٗا ٓذا إ ٨ص٘رً ٝاغز ٝهعٌو ٞٚخوط أعٍ بني ا٪دمل ٗاحلٚاٝ
ٗٙعدزر ًفٔدَ٘ املأصداٗ ٞٙبغدلى أصاصد ٛكع ٩دً ٞتأسًد ٞبدني اُضداْ (اهبطددى
املأصاٗٗ )ٜكٚاْ عاًى ا ٜطبٚع ٞأصط٘ر ٞٙبغلى تداَ :احلتٌٚد ،ٞاهقدىر ،املد٘ت،
اهطبٚعدد ،ٞأٗ ا ٬ددٗ ٞهلددّ يف أهوددب ا٪حٚدداْ ٙدددتٍ تادد٘ر ٓددذٖ اهع ٩ددً ٞددّ ساٗٙدددٞ
إٙى٘ٙه٘ ٚدد ٞحٚددث أُٔددا تاددى يف اهِٔاٙددٗ ٞبطزٙقدد ٞعددبٕ إ بارٙدد ٞإىل صدد٧اي عددّ ًعِددٟ
ا٪عٚاً( ١عِ ٟاحلٚاٗ ٝامل٘ت ٗاهازاع ٗاهتارٙخ ٗاٮُضداْ إخل) ٗهلِِدا أْ ُدىرن
ودددٌّ ٓدددذا املِ ددد٘ر بدددأْ اٮٙى٘ٙه٘ ٚددد ٞاملأصددداٗ ٞٙتدددِعٍ بددداجلٌ املِتقددد ٟبدددني ا٪دمل
ٗاهفوضفِٓٗ ،ٞا ُطز اهض٧اي ا٬ت:ٛ
ٓى ىَ عوٍ اهتحوٚى اهِفض ٛتفضدريًا أكثدز أصداه ٞهوتدأ ري املأصداٗ ٜندا فعودٕ
اخلطامل اهتقزٙيب ا٪دبد ٛأٗ اهفوضدفٛ؟ هٯ ابد ٞعدّ ٓدذا اهضد٧اي هلِِدا اهقد٘ي إْ
ُ ز ٞٙاهتحوٚى اهِفض ٨ ٛتعٚى اهِ ز باملق٘٨ت ا٪دبٗ ٞٚاهفوضفٗ ٞٚاهتارخيٗ ٞٚهلِٔا
ت٧دًٌٔ ٜتٔا داخؤا ً ،ضتيىً ٞإٙآا عِدى احلا د ،ٞكٌدا هد٘ أُٔدا صدٚاه ٞمل٘ود٘ع
ُ زٙد ٞخاصدد ٞفٌٚددا ٙتعوددا باهتدأ ري املأصداٗ ،ٜاعتد عوددٍ اهتحوٚددى اهِفضدد ٛأْ ا٪دمل
املأصدداٗ ٜتوقدد ٟوددًِ ً٩ٚاصددباً ًددّ بددى اخلطددامل اهِقددى ٜا٪دبددٗ ٛأُددٕ ت٘ ددى ُ زٙددٞ
عوٌ ٞٚح٘ي املضز املأصاٗ ٜكغلى هٯُتا اهف
مبا أْ ٓذٖ اهِ ز ٞٙهري ً٘ ٘د ٨ ،ٝهلّ هوتحوٚدى اهِفضد ٛإ ٨أْ ٙتدأ ز بٔدذا
اهِقصٗ ،جتىر اٮعار ٝإىل إُٔ ه٘ ىَ عودٍ اهتحوٚدى اهِفضد ٛتفضدريًا ًِاصدباً هوتدأ ري
املأصددداٗ ،ٜف ٚدددب أْ ُِ ٨ضددد ٟبدددأْ املعزفددد ٞبادددٚغ ٞاهع ٩ددد ٞاخلاصددد ٞبدددني اهتدددأ ري
املأصاٗٗ ٜاملضز املأصاٗ ٜكبِ ٞٚعلو ٞٚتتقىَ ٚى أ وًِ ٞذ كتدامل "اهغدعز"
٪رصط٘
ٗبغت اهِ ز عّ ٓذا اهتحفظ اهِ ز ٜا٪صاصٙ ،ٛعدزر عودٍ اهتحوٚدى اهِفضدٛ
تأ ري املأصاٗٔ ٗ ًّ ٞٙيت ُ ز رٚ٢ضٚتنئ ٗ ًّ :د ُ ٞدز اٮُضداْ امل٘ د٘د يف ً٘ دف
ًأصدداًٗ ،ٜددّ ٔددًٗ ،ٞددّ ٗ ٔدد ُ ٞددز املغددآى يف ً٘ا ٔدد ٞاهعددزد اهددذ ٜهثددى ٓددذا
امل٘ ف ًّ ٔ ٞاُٞٚ

 .1صيغة إنتاج تأثري املأساوية:
حضب ٗ ٔ ٞاهِ ز ٓدذًٖ ،دّ اهضدزٗر ٜطدز بِٚد ٞإًاهٚد ٞتتلدْ٘ عِاصدزٓا
اهزٚ٢ض:ًّ ٞ
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دد ً٘ ف هٚشٖ عع٘ر بع٘س ًّ اه٘ا ب إعباع( ٞكاحلا  ٞهوحب أٗ هقا ١ا٬خز)
دددد عيا د ٞٚأٗ أكثددز ٙعدداُْ٘ ًددّ ٓددذا اهعدد٘س (اهثِددا ٛ٢أٗ ٚوودد٘ ٗ دٙضددىهْ٘ ،أٗ
اهث ٩ددد ٛرٗكضددداْ ٗبا اسٙدددٕ ٗأتاهٚدددى ،أٗ اهزبددداع ٛأُدددىرًٗان ٗبدددريٗظ ٗأٗرٙضدددش
ٗٓريً)ْ٘ٚ
دددد صوضدددوً ٞدددّ املددد ٧زات اهددديت تفضددد ٛإىل ُغددد٘ ١ع ٩دددات ًشدٗ دددًٗ ٞتٌفادددوٞ
(كاهقوا اهذٙ ٜو ٕٚخٚار بط٘هٙ ٛزً ٛإىل جتاٗسٖ)
دد ٗأخرياً ،عٌى هثى ذلاٗه ٞحلى احملِ ٞاهيت ٗهىت ٓذٖ امل ٧زات
إْ ٓذٖ اهبِ ٟاٮًاه ٞٚتقَ٘ عو ٟأصاظ صزاع  ٨حى هٕ بني ًبدى٢ني ٙضدٚطزاْ
عوددٚٓ ٟلوٚدد ٞاحلٚددا ٝاهِفضددٌٓٗ ٞٚدداً :بددىأ املتعددًٗ ٞبددىأ اه٘ا د تبددىأ اهغياددٞٚ
املأصدداٗ ٞٙبا٨بتعدداد عددّ اه٘ا د ٗتددزفت اهتددأ وٍ ًد ًتطوبددات احملددٚط اخلددار  ،ٛأٗ
اهتٌ أٗ اهتارٙخ ٍ تضتضوٍ ملبىأ املتع ٞبٔىر إعباع احلا  ٞه٭خز ٗمبا أْ أٍٓ ًا
هٚش اه٘و املأصاٗ ٘ٓ ٜاصتحاه ٞاه٘ص٘ي إىل ا٬خز ،تو أ اهغيا ٞٚاملأصاٗ ٞٙإىل
املباهغدد ٞبا٨صددتثٌار يف اُ٪ددا ًددا تددتٌلّ ًددّ اصددتثٌارٖ  ٨يف ا٬خددز ٗ ٨يف اه٘ا د
 ٩دا إًدا يف اهقتدى أٗ
ِٙتج عدّ اهدم حاهدً ٞدّ اهزود ٞاهِفضد ٞٚجتدى بغدلى عداَ حد ً
اجلِْ٘ أٗ اُ٨تحار :فٌث ً٩أٗ ٚوو٘ ٙقدَ٘ بطعدّ دٙضدىهْ٘ٗ ،أٗرٙضدش ودح ٞٚهفحدٚن
ا٪فاعٗ ٛرٗكضاْ تغزمل اهضٍ
اَ ًٚغٚى ت٘ر  MICHEL TORTمبقارُد ٞعِاصدز ٓدذٖ اهبِٚد ٞاملِت د ٞهوتدأ ري
املأصاٗ ٜناه ٞاحلىاد كٌا ٗصفٔا فزٗٙى يف نثدٕ عدّ "احلدىاد ٗاهل"بدِٓ :"ٞدان
عيا ٞٚيف ٗو ع٘س أٗ حزًاْ ٗعً ١ٛزه٘مل أصبن ًضتحٚى املِاي ٧ًٗ ،زات أ
ٗ ودداٗ ،فعددى هثددى ذلاٗهدد ٞحلددى املتِا ضددات ٗاهددم باُ٨تقدداي إىل ٗوددعً ٞٚددّ ددط
ا ٘ظ ٗبٔذا املعِ ٟتابن بِٚد ٞاحلدىاد "حاهد ٞخاصد ٞهلدّ أْ تضدتيىَ كٌِد٘ا
( )4
هبِ ٞٚأعٍ تغٌى كى ًا ِٙىر إٙى٘ٙه٘ ٚا ش اصٍ املأصاٗ"ٞٙ

 .2صيغة استكبال تأثري املأساوية:
عزفِا وٌّ ًا صبا تأ ري ا شي عو ٟإُٔ ًّ تأ ريات املتعٗ ٞهلّ املتع ٞهٚضدش
ها٢ب ٞعّ تأ ري املأصداٗٗ ٞٙهدٚط ِٓدان ًدا ٙدىٓػ يف ٓدذا اهقد٘ي هقدى كتدب أُىرٙدٕ
هددز ANDRE GREEN ّٙبعددى فزٗٙددى ددا" :ً٩٢إْ كددى عٌددى فد ٙقددىَ هلددى ًددّ
خيت ٖ ا٢ش ٝإهزاٙٗ )5("١قاى فزٗٙى جبا٢ش ٝاٮهزا" ١توم اهوذ ٝاهتٌٔٚىٙد ٞاملقىًدٞ
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هِا ك ٛتتٚن اُط٩ق اصتٌتاع أعود ٟصدادر عدّ ِٙدابُ ٚفضد ٞٚأكثدز عٌقداً"(ً ،)6دا
ٙع "إفزاغ عحِ ٞشٗ ٞٚ٢هري ِض ٞٚعّ طزٙا كبش اهغاُٗ ٞٙقى املتع ٞاجلِض"ٞٚ
إْ أ دددز املأصددداٗ ٞٙإااً ٓددد٘ أ دددز ًتعددد ٞأسلدددش ُٗقودددش ًدددّ اهغزٙدددش ٝاجلِضددد ٞٚإىل
ًلُ٘ات اُ٪ا ٗاُ٪ا ا٪عوٗ ٟهلّ ٓذٖ امل٩ح  ٞتبق ٟعأًُ٪ ٞا تِطبا عو ٟكدى
املِت ات اهفِ ٞٚأًا خا٘ص ٞٚتأ ري املأصاٗ ٞٙفٔ :ٛا٨صتٌتاع ٗاهغفقٗ ٞاهزٓبٞ
ٗاهض٧اي اهذٙ ٜطزحٕ عوٍ اهتحوٚى اهِفض ٘ٓ ٛاهتاه :ٛملااا تد ٧ز ًضدزحً ٞٚثدى
"أٗدٙددب ًول داً" باهىر ددُ ٞفض دٔا عودد ٟاملغددآى املعاصددز ٗعوددً ٟغددآىً ٜضددزحٞٚ
صدد٘ف٘كوٚط يف سًِددٕ؟ ٗاجلدد٘امل ٓدد٘ أْ كوتددا اهغددزلتني ًددّ املغددآى ّٙتزتعددى
فزا٢أٍ خ٘فاً ًّ ر ٞٙ٦رهبداتٍٔ اهٗ٩عٚد ٞتتحقدا عود ٟخغدب ٞاملضدز إْ بِٚدٓ ٞدذٖ
املضزح ٞٚمتثى عزواً مللُ٘ات اهغياٗ ٞٚتوق ٛاهض٘ ١عود ٟع ٩د ٞاهطفدى ب٘اهىٙدٕ
اهدديت تعلضددٔا ع ٩دد ٞاهبطددى با ٬دد ٞإُٔددا لدد ٛادد ٞاهلدداب٘ظ ا٪صددو ٛه٩بددّ
املتٌددزد ًٗقتددى ا٪مل ٗعقددى ٝاهددذُب اٗ٪دٙبٚدد ٞعِددىًا ٙتٌددآ ٟاملغددآى ًدد اهبطددى
املأصاٗ ٜفٔ٘ ٘ٙا ٕ ٗاهىٗ ،ٕٙيف اهِٔا ٞٙص٘ر ٙعا ب ًّ بؤٌا كٌدا ٙعا دب ٗٔٙدشَ
اهبطى عو ٟخغب ٞاملضز ًّ بى ا ٬دً ،ٞدّ ِٓدا ٙدأت ٛاهغدع٘ر باهزٓبد ٞأًداَ صدوطٞ
ا٪مل املٔٗ ٌِٞٚاملِتازٝ

اإلحاالت
- Etude psychanalytique de six personnages en quête d’auteur, de

)(1

Pirandello, in Entretiens sur l’art et la psychanalyse, La Haye,
Mouton, 1968, P. 247-257.
)(2
- Clefs pour l’imaginaire ou l’autre scène, Paris, Le Seuil, 1969,
P. 161.
)(3
- Charles MAURON, Psychocritique du genre comique, Paris,
José Corti, 1964, P. 30-31.
)(4
- Contribution à l’épistémologie de la psychanalyse appliquée et
essai de détermination de son statut dans le domaine de
l’esthétique et de l’art, Thèse dactylographiée, Paris, Sorbonne,
1969.
)(5
- Un œil en trop, Paris, Les éditions de Minuit, 1969, P. 38.
)(6
- La création littéraire et le rôle éveillé, in Essais de psychanalyse
appliquée, Paris, Gallimard, P. 81.
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اؾتَط ٍْلبٔك بعس ىؿط أعنالُ الطّا" ٜ٘ٔاتػاع غاح٘ اليهال" Extension du

"ّ domaine de la lutteادتػيئناا اّ٤لٔيي٘" ّ Les Particules élémentaires
"امليكييي٘" ّ ، Plateformeعيييسا ٍيييصِ ا٤عنيييال ضاٜيييسٗ س ا٤زع ال طىػيييٕ املعاقيييط
خاق٘ ٍ٢تنامَا بب١ؽ اإلىػاٌ الغطبٕ املعاقطّ .ىظطاً هلصِ الؿَطٗ الي اتتػيبَا
بأعنالُ املتيْع٘ ىال جاٜعٗ الغْىكْضز عاو  0202عً عنلُ "ا٤ضض ّارتطٓط٘" La
.,Carte et le Territoire
س العيياو  ،0991أثيياضا ضّآتييُ "ادتػيئناا اّ٤لٔيي٘" جييسّ ً٢اغييعاً حييْل ّقي ُ
للع٣قاا الغطامٔي٘ ّاىتايازِ ذتٔياٗ أبييا ٛجٔليُّ ،خاقي٘ املناضغياا ادتيػئ٘ ،ياتَه
بعسأٜتُ للنطأٗ ّ misogynieتؿٔ ُٔٝدتػسٍا.
ٓط٢ىيييسا ميييه ظّجتيييُ ال اىٔييي٘ عييياو  ،0222ثيييه ٓػيييتاط س ا٤ىيييسلؼ
َٓييياجط
طىػيييا١ّٓ ،تيييس
بإغيييباىٔا عييياو  0220حتييي ٙالعييياو  0200حٔيييع ٓعيييْز ثاىٔييي٘
متػييكُ بالكتابيي٘ حيين اإلعيي ٌ٣عييً قييساض زتنْعتييُ الؿييعطٓ٘ الي ىؿييطا عيياو
 0202حتت عييْاٌ تتكيْض الؿيائ ٞا٤خي ) Configuration du dernier rivage
قا" :ً٣ٜلػت متعلا ًا باذتٔاٗ السضج٘ ال جتعلين أغتغين عً الكتاب٘".

أعناله
ٓعاجل ٍْلبٔك س معظه أعنالُ مْنْع ا٢تغاراع الْجْزّٖ ،مْنيْع الاطٔعي٘
مه اللٔربالٔ٘ ال تتسخل خبكْقٔ٘ ا ٤طاز ّأمْضٍه اذتنٔنّٔ٘ ،قس ظَط شلك ميص
أعنالييُ الؿييعطٓ٘ ا ّ٤الي قييسضا عيياو ّ 0990الي ت ت ييط اٍ٢تنيياو س حٔيَييا،
لكيُ حكس علَٔا ٢حااً جاٜعتن مَنتن .تغ أىُ ت ٓيل الؿَطٗ ادتناٍطٓ٘  ٢ميً
خ٣ل أعنالُ الي طٓ٘.
تكسض ضّآتُ ا" ّ٤اتػياع غياح٘ اليهيال" عياو  ،0991تهيعُ س ئلٔعي٘
الكتاع الصًٓ ميعيٌْ س ّقف معاىاٗ اإلىػاٌ املعاقط اذتأأي٘ ّظطّ يُ الااغئ٘
بسق٘ ّ حائ٘ ؾامل٘ .أٓهاً ت تيل ٍصِ الطّآ٘ اليجاح الكاس ميه أىَيا قِّيسمت ٔلنياً
غيييئيناً ٜٔا ّحْلييييت مػلػييييل تل عٓييييْىٕ ،لتييييأتٕ بعييييسٍا بييييأضبه غيييييْاا ضّآتييييُ
"ادتٔػٔناا اّ٤لٔ٘" ّحتاق صتاحاً مجاٍ ٓاً ش باعت حن قسّضٍا مباؾطٗ حْالٕ
ث٣ثن ألف ىػد٘.
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س العيياو  0222حيتييل ٍْلبٔييك ّضّآتييُ "ادتعٓييطٗ امل ارنيي٘" La Possibilité
 d'une îleمْقييه الكيساضٗ س الكي ااا ال اا ٔيي٘ للعي٣و ال طىػييٕ ّ ،يصع ٍييصا

العنل ا٤نْا ّٓ ،ٛكلَا عً أت ط مً غتن ٘ٝعنل أزبٕ آخط قسض س حٔيُّ .ىظطاً
ئله غئينا ٕٜعياو  0221ت حيايق صتاحياً
للؿَطٗ ال حاظتَا الطّآي٘ حتْليت
مجاٍ ٓاًّ ،قْبل بالياس ّعُسَّ اؾ ً٣ئاً ّجتاضٓاً.
ٓيؿط س العياو  0202عنليُ "ا٤ضض ّارتطٓطي٘" ّٓييال علَٔيا جياٜعٗ الغْىكيْض
ال طىػٔ٘ املَن٘.

ّأخ اً ٓكسض س العاو  0202ضّآتُ "خهيْع"  Soumissionالي أثياضا جيسً٢
ّاغعاً حن قسمت تكْضاً ٢ىتكاض غٔاغٕ س العاو  0200للنػلنن اليصًٓ ٓعٔؿيٌْ
س طىػا ّٓكلٌْ حكنَا ،كٔف غٔكبح املؿَس الػٔاغٕ س ٍصا البلس؟

تأثره بسابقًه:
ٓعطض زاضغْ ٍْلبٔك يي م لنا ٓعلً ٍْ ى ػُ يي تأثطِ الْانح بعسز ميً الكتياع
ّالتعامييُ اييساضؽ ئيي٘ معٔيييَ٘ ،ييْ س ادتاىييا ا٢جتنيياعٕ ٓؿييابُ أعنييال تتيياع
ّاقعٔ٘ الاطٌ التاغه عؿط م يل ليْب ّبليعاس ّغيتاىسال ،تنيا أىيُ ٓاياضع بتالٔليُ
ا٢جتناعٕ يي البْٔلْجٕ أّ ا٤ى طّبْدتٕ املصٍا الطبٔعٕ عيس ظّ.٢
ٓعتنييس ٍْلبٔييك أغييلْع التياقيئ٘ ّارتلييب بيين أغييالٔا عييسٗ م لنييا تيياٌ ٓ عييل
بلعاس ّجيْض بي س الليصًٓ ٓعليً ٍْلبٔيك تيأثطِ بَنيآّ .عياجل ييي تنيا عيل عيسز ميً
معاقطُٓ يي الاهيآا ا٢جتناعٔي٘ املعاقيطٗ الي تي ضزّز عيل اليطأٖ العياوّ ،تيتايل
معاضتَا ّغاٜل اإلع٣و بأؾكاهلا املدتل ٘.
س زتييال الؿييعط ٓظَييط تييأث بييْزل س ٍْلبٔييك خاقيي٘ س التجػيئس الؿييعطٖ
للاساثّ٘ ،س الؿعط املسىّٕ ،س تياّل الطأمسالٔيّ٘ ،حين اغيتدسامُ للنكيطلااا
العلنٔ٘ ٓػتصتط الاطا ٛالؿاعط لْتطٓامٌْ.
أمييا س ال لػي ٘ اييس تييأثط ب كييط ال ٔلػييْ آضثييط ؾييْبٔيَاّض ّضأٔ ٚييُ معلنياً
ضّحٔاًّ ،بع أ كاضِ س أعنالُ الطّاّ ٜ٘ٔخاق٘ املٔتا ٔعٓأا املتؿاٜنّ٘ ،الاط مً
العاتّ ،التنطز عل ٙضازٗ اذتٔاٗ ّاللصٗ ادتيػئّ٘ ،م َيْو اذتٔياٗ ميً أجيل العيصاع
حتيي ٙالْقييْل املييْآ .اييْل س "امليكيي٘" " :ل٥غييف ٌ ،تغٔيياع الطتغبيي٘ س اذتٔيياٗ
ٓ٢ك ٕ ٢مت٣س الطتغب٘ س املْا".
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مىضىعاته :

اللًربالًة
العنل ّا٢قتكاز ٍٕ املْنْعاا اٍ٤يه ٤عنيال ٍْلبٔيكّ ،علَٔنيا تايْو ضٓ٠تيُ
ا٢جتناعٔيي٘ ّالي ػيئّ٘ٓ .ييأتٕ اىتاييازِ للٔربالٔيي٘ ّللطأمسالٔيي٘ س زضاغيي٘ ىؿييطا عيياو
 0990تياّلت أعنال الكاتا ا٤مطٓكٕ لْ كطا ت ،حتيت عييْاٌ :لْ كطا يت:
نس العات ،نس اذتٔاٗٔ ،ربظ مياٍه٘ ٍصا ا٤خ للعات املعاقيط ّللأياٗ بكيْضٗ
عامييّ٘ ،تييصلك عيكييطٓتُ ال ي تاب يه س قييلا خْ ييُّٓ ،ايئه مْاظىيي٘ بيين أجيبٔيي٘
الكتاع ّأجيبٔ٘ امل١لف ى ػُٓ ،اْل عً الطأمسالٔ٘:
"الطأمسالٔ٘ اللٔربالٔ٘ ّغعت قبهتَا عل ٙالهين ّقياض ٓػي جيبياً جييا
معَييا الييت ٔييُ الييطّح التجاضٓيي٘ ّغيئططا علٔييُ السعآيي٘ ّاإلع٣ىييااّ ،ارتهييْع
العب ٕ ّالػيدٔف للايسضٗ ا٢قتكيازٓ٘ ّلليَا ال٣ستيسّز للْقيْل ال يطا ٛامليازٖ.
ّا٤غْأ مً شلك أٌ ٍصِ الطّح اللٔربالٔ٘ اليَن٘ الطامعي٘ بيالغي ٙال ياحـ اىتاليت ميً
ا٢قتكاز عات ادتيؼ".
ّبييصلك تطغييت اللٔربالٔيي٘ عييرب مكييطلح امليا ػيي٘  compétitionالييي٣مػاّاٗ
ا٢جتناعٔ٘ ّاغتغ٣ل اإلىػاٌ مً قبل اإلىػاٌ ،ش تاراته ثطّاا تب ٗ بٔس بعي
اليييياؽّ ،تابيييه تغالبٔييي٘ أ يييطاز ابتنيييه س ظيييل البطالييي٘ ّال ايييط أّ عيييسو الك آييي٘،
ّتييصلك ا٤مييط س ادتيييؼ :بعهييَه ٓتنتييه ةٔيياٗ متيْعيي٘ ّم ي ٗ ّآخييطٌّ ٓكت ييٌْ
بالعييازٗ الػييطٓ٘ أّ حتيي ٙبالععليي٘ ّالْحييسٗ .ىَييا تعنيئه لعييسو املػيياّاٗ بيين ا ٤ييطاز س
ابتنه.
س ضّآتييُ "امليكيي٘" نييه املْنييْعن تاللٔربالٔيي٘ س ا٢قتكيياز ّس ادتيييؼ) س
مَي٘ السعاضٗ عرب الػ ط ّالػٔاح٘ باكس املته ادتيػّٔ٘ٓ ،ط ٚأٌ ٍصِ املَي٘ ختهيه
لايييْاىن الػيييْر ّالعيييطض ّالطليييا ّامليا ػييي٘ اذتأأييي٘ ّامل انيييل٘ بييين البهييياٜه
املعطّن٘.
ىُ ٓي ٕ ّجيْز ع٣قي٘ الػيببٔ٘ بين اللٔربالٔي٘ ّالعئـ ادتنٔيل ٌ .ظٓيازٗ حتطٓيط
ا٢قتكيياز ّا٤خيي٣ر  ٓ٢ي١زٖ يييي بطأٓييُ يييي اظزٍيياض اإلىػيياىٔ٘ ،بييل ٓػييَه س ئغٔيياٌ
ال طزٓ٘ ّا٤ىاىّٔ٘ .س ظل تغٔاع اجتناعٔ٘ العاٜل٘ ّعسو ّجْز عنل ثابت أقبح ال طز
مػ ً٢ّ١عً حٔاٗ ت خيارٍاّ ،ميً زٌّ ضأمسيال ليس ٚالعاٜلي٘ ّقيسضٗ جػيسٓ٘ تا ٔي٘
ختػط ؾدكٔاا ٍْلبٔك الطّا ٜ٘ٔالاسضٗ علي ٙأٌ تكيٌْ اجتناعٔيّ٘ ،ميً ثيه ت ايس
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حٔاتَييا ٤ىَييا تغالبياً مييا ختػييط قييسضاتَا الي ػيئ٘ ّالعالٔيي٘ ّٓكييبح ا٢تتٝيياع اليتٔجيي٘
اذتتنٔ٘ ذتطٓ٘ تعاف بؿكل خائ.ٞ
لييييَا لؿدْقييييُ الطّأٜيييي٘ أحييييس
ّقييييس قييييازا حتلٔ٣تييييُ ا٢قتكييييازٓ٘ اليي ي
ا٢قتكييازٓن البيياضظًٓ تتابيي٘ م١ل يف عيياو ٓ 0201ايياضٌ ٔييُ بيين ضٍْ ٚ٠لبٔييك
ا٢قتكييازٓ٘ ّأعنييال اقتكييازٓن بيياضظًٓ ّمعييطّ ن لٔكييل ىتٔجيي٘ ٓ١تييس َٔييا أٌ
"أحساً مً الكتاع ت ٓكل تْقٔف ا٤ظم٘ ا٢قتكازٓ٘ ال تَٔنً علي ٙعكيطىا
م لنا عل ٍْلبٔك".

اإلنسان واحلًىان:
تعطٓف اإلىػياٌ ّاذتٔيْاٌ ّاملااضىي٘ بٔيَنيا ّىاياش التؿيابُ ّا٢خيت ٣مْنيْع
أث عيس ٍْلبٔكّ ،خاق٘ س ضّآتُ "ادتػٔناا اّ٤لٔ٘" ش ٓأه الكاتا مْاظاٗ بن
غٔططٗ اليععي٘ اذتْٔاىٔي٘ علي ٙالع٣قياا اإلىػياىٔ٘ ّبين مظاٍطٍيا املعٓ ي٘ ،اليياؽ
حْٔاىاا ىانج٘ ّّاعٔي٘ تعيط املعاّجي٘ بين تغطاٜعٍيا ّأ كاضٍياّ .س ٍيصِ الطّآيُ
مااضىاا ت ٗ بن زتتنه البؿط ّزتتنه اذتْٔاىاا.
كا أعنال
الْحؿٔ٘ ّاهلٔني٘ مْجْزتاٌ بْنْح س زتتنه اذتْٔاىاا حٔع تُطتَ َ
قاغٔ٘ نس اذتْٔاٌ ا٤ت يط نيع اًٍّ ،يصِ املناضغي٘ صتيسٍا س ابتنعياا البؿيطٓ٘
البساّ ٜ٘ٔأٓهاً س زتتنعاتيا املعاقطّٗٓ ،اْو بَيا الط يل ّالؿياع املطاٍيق ّالكيب
بالعنطّٓ .ػْر ٍْلبٔك أم ل٘ عل ٙقٔاو اإلىػاٌ املعاقط ب عيل ميا تياٌ أغي ُ ٣تغي
املتاهطًٓ ٓ علٌّْٓ ،طاِ منْشج ًا بؿع ًا ّم جع ًا ّٓ٢كاز خيتلف عً الاطز .لكييُ،
مييه شلييك" ،حينييل س زّاخلييُ تطلعيياا ىبٔلييٍ٘ .ييصا اليييْع املعييصَّع ّاملتييياق ّال ييطزٖ
ّالعسّاىٕ ّا٤ىاىٕ أبعس اذتسّز ميكً أٌ ٓكٌْ أحٔاىاً قازضاً عل ٙت ج عيف
تغ معاْل ٍّْ ،س الْقت شاتُ ٓ٢تْقف عً اإلمياٌ بالطٔبي٘ ّاذتيا" .التيياق بين
أخ٣ر اذتهاضٗ ٍّنجٔ٘ املانٕ قابه زاٜناً س جٍْط الت ك البؿيطٖ اليصٖ حيليه
بارت لكيُ ٓ٢طٓس قكا ٛالرببطٓ٘ عً حٔاتُ.
ادتسلٔ٘ الااٜن٘ بن اإلىػاٌ ّحْٔاىٔتُ تيتَٕ تغالباً بالتؿا٠و س أعنال ٍْلبٔك.
ييياذتْٔاٌ ٓ٢عييياىٕ ىػيييبٔاً ميييً أميييطاض املظييياٍط ا٢جتناعٔييي٘ اإلىػييياىٔ٘ تتا٤ىاىٔييي٘
ّالعْائييف) ،بٔينييا اإلىػيياٌ تغي قييازض عليي ٙتاليئل أّ نييبب تغطاٜييعِ املػييتعطٗ الي
٢تتْا ق مه الأه ال أقطتَا ابتنعاا البؿطٓ٘ تاذتا عل ٙغبٔل امل ال .اذتيا
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٢ميكييً أٌ ٓعزٍييط  ٢س ظييطّ أخ٣قٔيي٘ خاقيي٘ تغٔييا عييً ابتنعيياا املعاقييطٗ.
اذتا ٍْ أٌ ٓتن ل تل ادتيؼ ا٦خط اابْع ّاحس ابٍّ .صا ميا ٓ٢يطاِ حاقيً٣
س ظل التياقهاا الااٜن٘ س ابتنعاا الل الٔ٘.

الدين:
ٓط ٚبطّىْ ٔاضز ،أحس ا٤غاتصٗ ادتيامعٔن املتدككين بَْلبٔيك ،أٌ مْنيْع
الييسًٓ حانييط ميييص البسآيي٘ س أعنالييَُْ :لبٔييك ؾييدل تغ ي ميي١مً ،لكيييُ خيييا
تغٔاع السًٓ .ىُ ماتيه بأٌ أٖ زتتنه ٢ميكيُ ا٢غتغيا ٛعً اليسًٓ اليصٖ ٓػياعس ييي
مه العاٜل٘ يي س ا٢غتجاب٘ حاج٘ اجتناعٔ٘ أغاغٔ٘ ٍّيٕ مجيه أ يطاز ابتنيه ميه
بعهييَه لٔنيييح ّجييْزٍه معيييّٓ .ٙييأتٕ ختُّْ ييُ ٍييصا مييً كييطٗ عييسو الطتغبيي٘ بْقييْل
ابتنعاا ال طاغ الطّحّٕ ،هلصا الػبا اٍته باليسًٓ م كيْ ً٢عيً كيطٗ اإلليُ
املطلق املتعالٕ م لنا عل تتياع س الايطٌ التاغيه عؿيطّٓ ،عيرب عيً شليك س ضّآتيُ
كْل "ا٤ضض ّارتطٓط٘"ّٓ .هٔف ٔاضز:
"ادتعٓٝاا اّ٤لٔ٘" ّس بع
"٢أعيط غييبا تطأٍتيُ للغيي٣و ،لكيَييا تبيسّ قهيئ٘ ؾدكئّ٘ ،مييه شلييك
َييْ ٓظَييط عييساّٗ مطلايي٘ ل كييطٗ التْحٔييس  monothéismeس الييسٓاىاا .مييً ٍييصا
امليظييْض ٓكييٌْ اإلغيي٣و السٓاىيي٘ ا٤ت ييط جتػيئساً ل كييطٗ الطنييْر لللييُ املتعييالٕ
ّبعٔساً عً ال كل بن السًٓ ّبن اإللُ املطلقّٓ .ط ٚأىُ تلنا بالغ الياؽ س عطياٛ
تكْض مطلق لللُ غٔبالغٌْ س خهاع أى ػَه لاْاىٔيُ ا٤ؾيس تػيلطاً"ّ .س معيطض
ز اعُ عً ى ػُ بتَه اىتااز ا٤زٓاٌ التْحٔسٓ٘ ٓاْل ٌ " :ىكْم السٓاىاا التْحٔسٓ٘
٢حت عل ٙالػ٣و ّ ٢علي ٙاذتيا ّ ٢علي ٙالتػيامح ٍّ toléranceيٕ مييص بيسآتَا
تسعْ الكطأٍ٘ ."haine
م يً جاىييا آخييطٍ ،ييياس مْنييْعاا أخييط ٚتتكييطض مييطاضًا س ضّآاتييُ م ييل
ارتيْ ميً عايسٗ ارتكياّ ،La peur de la castration ٛقيف ادتػيس ا٤ى يْٖ،
الػٔاح٘ ّالػ ط ّخاقي٘ س ضّآاتٔيُ "امليكي٘" ّ "ادتعٓيطٗ امل ارني٘"ّ .الػئاح٘ ٍييا
لٔػت اب مً ميطلق معطس ،بل ّميً ميظيْض غٔاغيٕ أٓهي ًا ٓتكيل ا َيْو العْملي٘
ّاطحل٘ ما بعس اإلىػاىٔ٘.
قضايا األسلىب:
ت ي اً مييا حتييس اليايياز عييً أغييلْع ٍْلبٔييك ارتييامّ ،أ ييطزّا لييُ زضاغيياا
م كل٘ ّّ ،جسّا أٌ تتاباتُ تتنٔيع بغٔياع أغيلْع ستيسز » ،« absence de style
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ّأئلاْا علُٔ ق ٘ ا٤غلْع ا٤بئ »  « style blancأّ ا٤غيلْع الػيطإٍّ ،ييا
تكنيً خكْقئتُّٓ .ػتؿيَس ٍْلبٔيك تي اً بعبياضٗ ؾيْبيَاّض الي تاييْل ٌ :أّل
ؾطش ل٥غلْعّ ،ضاا ٍْ الؿطش الْحٔسّ ٍْ ،جْز ما ىطٓس التعب عيُّٓ ،يط ٚأٌ
املبالغيي٘ س التائيياا الي ٓػييتدسمَا الؿييك٣ىٌْٔ ٢تْقييل باليَآيي٘  ٢أغييلْع
متكييييَّه ّنييئٝل ال اٜيييسّٗٓ .عليييً أٌ أعناليييُ تايييْو عليييٍ ٙيييصِ الطٓ٠ييي٘ ّتُكتَيييا بَيييصِ
الططٓا٘.
ّضتغه اعارا ُ بأٍنٔ٘ ا٤غلْع س التعب عيً ال كيطٗ ٢ ،أىيُ ليً ٓتْقيف عيً
التصت ٢حااً بعسو جسّ ٚالسضاغاا املدكك٘ للؿكل ةس شاتيُٓ .كيف أغيلْبُ
ارتييام س الكتابيي٘" :اىظييط بعي اذتييا٢ا العالٔيي٘ خبكْقيئ٘ بالغيي٘ اٍ٤نٔيي٘،
ّ٢غٔنا تلك ال ُٓعبَّط عيَا بأغالٔا بػٔط٘ تظَط حال٘ عب ٔ٘".

تركًبه للجنلة وأسالًبه:
متتاظ ىكْم ٍْلبٔك عنْماً بادتنل الاك ّٗ ،تتجياّض َٔيا عبياضاا متعيسزٗ
س بئيي٘ ئيي٘ بػيئط٘ تغالب ياً مييا ت كييل بٔيَييا ال اقييل٘ املياْئيي٘ ٢ّ .تتييعًٓ تتابتييُ
باباظاا  ٢قلّٔ ،ً٣حين تيطز تكيٌْ ميً التعيب اا املططّقي٘ ّالػيطأ٘٣ٓ .حي
زّمٔئييك ىييْتغٔع  Dominique Noguezتأحييس أبييطظ الساضغيين هلْلبٔييك ّاملييسا عن
تت ياع
عيييُ) تٔييف ٓػييدط ٍْلبٔييك يييي مييً خيي٣ل امليظييْض التياقييٕ يييي مييً تعييب اا َّ
آخيييطًٓ ،م يييل تياقيييُ ميييه بليييعاس س مجلييي٘ تّ شا حييياّل مػيييا ط عيييابط اغتاهييياض
شاتطتُ ،)...أّ مه ألب تامْ س الاْل تالْٔو ،تاٌ حانطًا مْا ؾدل ما ،)...
ّتصلك مه لْتطٓامٌْ س ضمسُ الؿاعطٖ للنؿَس.
أما أغلْبُ ارتام بُ ٔاْو عل ٙالتيال بن مػيتْٓاا لغْٓي٘ شتتل ي٘ ،أحٔاىياً
ٓػييتدسو اللغيي٘ ا٤زبٔيي٘ عالٔيي٘ املػ يتّْ ٚبططٓايي٘ زقٔايي٘ جييسًا س امل ييطزاا ّتطتٔييا
العباضاا ّتكطٓف ا ٤عيال .لكييُ تغالبي ًا ميا مئيل أغيلْع ادتنيل الاكي ٗ الي
تعييب بَييا ماييا٢ا مييْاز العلييْو الؿييعبٔ٘ ،أّ تْجييس بكييْضٗ أّنييح س مػييتْ ٚاللغيي٘
احملكٔيي٘ٓ .اييْل س تتابييُ "ا٤ضض ّارتطٓطيي٘"" :ىَ ي جٔييف تييْىؼ مييً ماعييسِ
مطلااً ٓسُٓ ا٤ماو ةناؽ .لؼ قبالتُ زامٔاٌ ٍ غت عل ٙأضٓكي٘ ميً ادتليس
ا٤بٔ مغطاٗ جعٜٔي ًا بانياف حطٓيطٖ .أّؾيك زامٔياٌ علي ٙئي٣ر اعارانيُ ،تياٌ
ّجَُ ستنطًا ٓظَيط تببي٘ ّانيا٘ .تياٌ اإلثيياٌ ٓطتيسٓاٌ بيسلتن غيْزاّتن ييي بسلي٘
تْىؼ مالن٘ يي ّقنٔكن أبٔهنّ ،ضبط عييق غيْزاّتن .علي ٙالطاّلي٘ ال اقيل٘
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بن الطجلن غل٘ ملٔ ٘ٝبال ْاتَ٘ ،لكً أحساً ميَنا ت ٓلت ت لَٔا أبساً".
تنيا تتػيه معيات أغيلْع ٍْلبٔييك ييي حػيا ىيْتغٔع يييي بأىَيا غلػيل٘ ميً الكيئغ
املعجنٔييي٘ ّ lexicauxالارتٔبٔييي٘  syntaxiquesالي ي تيييارس اىطباعي ياً بالطتاتييي٘
 prosaïqueأّ امللييل أّ أىَييا تعييرب عييً ا٢حبيياش أّ تغٔيياع اذتنيياؽ عيييس الكاتييا،
ّٓ٣حييي شلييييك س اعتنييييازِ أؾييييكا ً٢مييييً ا٢ختكيييياضاا  ،litotesأّ الت كيييئ٣ا
ّالتْقئ اا تغي املَنيي٘ ،تنيا ٓ٣حي اليايياز أٓهياً أٌ ىَآياا ماائعييُ تايْو علييٙ
مجل٘ بػٔط٘ ّعازٓ٘ مً م ل قْلُ" :تيطْٖ عل ٙبع ارتهْع" ،أّ تعبط عً مْاقف
متبآي٘ تغ مارابطي٘ ،تاْليُ" :ت ٓعيس ٓتيصتط آخيط اىتكياع حكيل معيُ ،ياىتظط
الطعييس" ّ "أقييْل بع ي ادتنييل حييْل املعييآ اإلغييكيسىا ٔ٘ ّاغييتبسال الؿييبكاا،
ؾئبٔلّٕ ،س مْقف ز اعٕ ،عسلت جلػتَا ّاغارخت عل ٙتطغَٔا ،بٔينا شٍبت
٤حهط الكطٓه تاضامٔل".
ٍّييياس ئييطر أخييطٓ ٚلجييأ لَٔييا الكاتييا تاغييتدسامُ امليييتظه ّبكييْضٗ تغ ي
مألْ ّ٘ ،ضاا اقعي٘ ،للكي اا الي تغالبي ًا ميا تكيٌْ غيلبٔ٘ لٔيسل ميً خ٣هليا عليٙ
أحكيياو قائعيي٘ زٌّ ّجييْز ؾيياضاا مػييبا٘ أّ ْاقييل ّانييا٘ بيين الييطاّٖ ّبيين
ؾدكٔاا العنلّ" .ضر ادتيسضاٌ ستيبب" " ،ىَيا ضقكي٘ ضّماىػئ٘ ضاٜعي٘ رينيال تغي
ّاقعٕ".
ٓتنٔع أغلْع ٍْلبٔك أٓهاً اياُ مكاى٘ خاق٘ ملػيتْٓاا الكي٣و املتعيسزٗ،
ّٓلجأ أحٔاىاً الت٣عا بأؾكال تتاب٘ الكلناا لٔظَط مً خ٣ل شليك خاقئ٘
ما تؿغلُّ ،مً شلك اغتعنالُ للايطّ املاٜلي٘ لٔنٔيع خطابيُ ميً الييل ا٤قيلٕ ،أّ
لٔ اٍ٢تناو بْقيف ٍييا أّ معلْمي٘ ٍيياس ،خاقي٘ عييسما ٓػيلب ارتطياع الهيْٛ
عل ٙؾدكٔتُ ى ػَا.
ّلكٕ ٓه ٕ الطابه العلنٕ عل ٙعنلُٓ ،ػتعن ٍْلبٔك _تنا ٓط ٚىيْتغٔع ييي
بتعب اا لغْٓ٘ علنّٔ٘ ،باغتدساو زتنْع٘ تغئ٘ ّمتيْعي٘ ميً الكئغ الظط ٔي٘ الي
ت بٔت أقْالُ ّمياَا ق ٘ اذتااٜق تغ الاابل٘ لليااف لتكٌْ قازضٗ علٙ
تَس
تاسٓه اذتأا٘ ،لكيَا بيصلك تايارع ميً املاالي٘ أّ السضاغي٘ ا٢جتناعٔي٘ أت يط ميً
تْىَا ضّآّ٘ .ضاا ٓععظ ٍصا ا٢جتاِ اغتدساو ا٤مسا ٛاملؿَْضٗ املػَّْق٘ عرب ّغياٜل
ا٢تكييال " .ىَييا لٔػييت معاييسٗ يييي تنييا ىاييْل ،الع٣قيياا اإلىػيياىٔ٘ :تغالب ياً تغ ي قابليي٘
لل َيه ،لكيَيا ىييازضاً ميا تكييٌْ معايسٗ  ."rarementcompliquéتييياق اليطأٖ ٍيييا
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حئل عل ٙقعْب٘

از قْاعس ثابت٘ ّىَا ٜ٘ٔهلصِ الع٣قااٍّ ،صا ما قكسِ ٍْلبٔك.

تل ٍصا ا٤ؾكال ا٤غلْبٔ٘ تعكيؼ ييي ّ يق غئنٌْ غياٌ أّىيب  Simon Stييي
 Ongeيييي حأايي٘ ّانييا٘ ٍّييٕ عييسو اغييتاطاض املناضغيي٘ اللغْٓيي٘ عليي ٙأغييلْع ّاحييس،
ّضاييا ٓكييٌْ شلييك متابعيي٘ للكتابيي٘ ال ي ٓطلييق علَٔ يا الكتابيي٘ احملآييسٗ  neutreأّ
املْنْعٔ٘  objectiveللطّآ٘ الْجْزٓ٘ ّللطّآ٘ ادتسٓسٗ ،أّ لعلَا ئنْحاا البئْٓ٘
س أغلْع علنٕ .باليػب٘ ىااز آخطًٓٓ ،عس اختٔاض ٍصا ا٤غلْع ضزاً عل ٙأغلْع
بسآيي٘ الاييطٌ العؿييطًٓ ،بييل قييس ٓكييٌْ مايياب٤ ً٣غييلْع لييْب ّبطّغييت الييصٖ ٓاييْو
أغاغاً عل ٙاباظ ّحْٔٓتُّ .ضاا تاٌ لسٍْ ٚلبٔك بَصا ا٢ختٔاض ا٤غلْبٕ الئ٘ س
عكؼ اذتاب٘ العمئ٘ ال ٓعٔؿيَا ّ ظَياض الكتابي٘ املعاقيطٗ ّاملناضغياا اليكئ٘
َػييط تغٔيياع ابيياظ عيييسِ بأىييُ تغٔٔييا ل٥قيئل تابيياظ) ّاٍتنيياو
ادتسٓييسٗ .أّ قييس ُٓ َّ
بالػطإ ّاملبتصلّ ،هلصا حتنل تتاباتُ قٔني٘ لٔػيت بالعنٔاي٘ خبي ٣ميا ىيطاِ س
أغلْع بطّغت الصٖ مييح ابا ُظ إلبساعُ مٔعَٗ ارتلْز.
تعطٕ ضّآ٘ "اتػاع غاح٘ اليهال" اىطباعاً بأىَيا تتيألف ايب ميً اغتؿيَازاا
ّ citationsىاْ٢ا  empruntsمً ا٦خيطًٍّٓ ،يصا ا٤ميط ٓيطبيق علي ٙالييل ّميتيس
ت٣و الطاّٖ ى ػُّٓ .ؿيعط امليطَٔ ٛيا بغٔياع تاميل لل اي٘ باللغي٘ ،تنيا ٓؿيك
بكييييل تلنيييي٘ ّتكييييبح مؿييييبٍْ٘ ٤ suspectىَييييا مييييا أٌ تكييييٌْ مياْليييي٘ ،ظا ٜيييي٘
 ،inauthentiqueأّ مهلِّل٘  ،fourvoyéأّ تبتعس عً معياٍا أّ عً معيي ٙميا أّ عيً
املعي ٙا٤قلٕ.
تتاب٘ ٍْلبٔك ميعٓب ميً خطابياا شتتل ي٘ جتتنيه س ىيل ّاحيس ،ختتليف ميً
حٔع ّظٔ تَا تالس٢لٔ٘ ّالب٣تغٔي٘) ّميً حٔيع ئبٔعتَيا اللغْٓي٘ ت ع٣ىٔي٘ ،ضّتٔئي٘،
حتت مػن ٙعلنيٕ ،قيا ٔ٘ ،)...أّ ميً حٔيع ادتييؼ ا٤زبيٕ تؾيعط ،ضّآي٘ ،غي ٗ
شاتٔ٘) ،لكيَا تػتع أحٔاىاً مً ىكيْم أخيط ٚس زتيا٢ا شتتل ي٘ تتالؿيعاضاا
ّالسعآاا اإلع٣ىٔ٘ ّتائاا التؿغٔلّ ،تغ ٍا).
ةػا غاىت يي أّىبَٓ ،س ٍصا ا٢غتدساو للدطاع املتعسز س اليل الْاحيس
ظَاض غيَْل٘ تؿيكٔل الكتابياا اللغْٓي٘ املتيْعي٘ .تنيا ٓؿي أٓهي ًا ّجيْز
زاٜه رتطاع ّاحس عل ٙا٤قل ٓ طض ى ػُ مااب ً٣هليصا ا٢غيتدساو املتعيسزٓ .ؿيكِّل
ٍصا التاابل أّ التهاز بين ا٤غيلْبن ارتطيابٔن مكيسضاً للتجطبي٘ ادتنالٔي٘ للاياض.ٟ
ّٓكييف ىايياز آخييطٌّ أغييلْع ٍْلبٔييك بيياهلعل البيياضز ّالػييدطٓ٘ ادتامييسّٗ ،بييأٌ لغتييُ
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خؿبّٔ٘ٓ ،يتاسٌّ ضّآتُ ال ٓطٌّ أىَا تلتعو بينْشجٔ٘ ممل٘ ّبأٌ لغتُ أقل ميا ٓايال
عيَا بأىَا ج٘ ّخؿي٘ ،لكً ٍصا ٓ٢لغٕ أٌ لسُٓ تكْضًا ميظناً لكتاب٘ الطّآ٘.

استقبال أعنال هىلبًك :
علييي ٙالعنيييْو حتظييي ٙأعنيييال ٍْلبٔيييك باٍتنييياو الياييياز ّالساضغييين ادتيييامعٔن
ال طىػٔن أت يط مميا تلاياِ ميً عيآي٘ مجَيْض الايطا ٛالعيازٓن أّ ّغياٜل اإلعي٣و أّ
ا٤غيياتصٗ ادتييامعٔن ا٤جاىييا بعكييؼ معاقييطُٓ مييً الكتيياع ال طىػيئن م ييل لييْ
تلٔعٓييْ ّ Le Clézioآىييٕ آطىييْ  ّ Annie Ernauxباتطٓييك مْزٓيياىْ Patrick
ّ .Modianoتتييياق ا٤حكيياو عليي ٙأعنالييُ حييس تغ ي معاييْل ييٕ حيين ٓييطاِ
بعهَه أٍه تاتا بن معاقطُٓ ٓكف آخطٌّ أعنالُ بالعازٓ٘ ّٓيععٌْ عيَيا قي ٘
ا٤زبٔ٘.
اىتاييس بعهييَه ا٤غييلْع الػييطإ هلْلبٔييك ّعييسِّ تالٔييساً للغيي٘ اذتٔيياٗ الْٔمٔيي٘
ّارتطاباا الكا ٍّٔ٘ ،صا ٓ٢تْا ق مه الكتاب٘ الطّاّ ٜ٘ٔا٤غلْع ا٤زبٕ ،بل ٍيْ
أقطع ضّآ٘ "الكطاجاا" .roman de gare
ٓيط ٚجيياٌ ٔلٔييا زّمٔييك " Domecqأٌ الايياض ٟييس ْٓمييُ العييازٖ س تتابيياا
ٍْلبٔك ٤ىَا تعتنس أغلْع اب٣ا بتك ٔف غطزٖ تّ ،)...الااضٓ ٟطجه اليل
ا٤زبٕ لٔجس ُٔ الكلناا ا ٤خي ٗ الي قاهلياّ ،املْنيْعاا الْٔمٔي٘ الي ٓعاىَٔيا،
ّختبطيياا اذتٔيياٗ ا٦ىٔيي٘ ّتغ اتَييا متْقع ياً أٌ تكييٌْ مكييْتغ٘ باالييا ضّاٜييٕ .لكيييُ
ٓ٢كل شلك .ىيا س أعناليُ أمياو ستاتياٗ تامي٘ ّمكيطيع٘ ،لكيَيا بعٔيسٗ جيسًا
عً شاس ا٤زع الصٖ ػس العات عرب تلناتُ تم لنا ٓظَط ادتليس ادتػيس)ّٓ .ايْل
ضا أٜل مٔلتع ٓ" Meltzػتطٔه ٍْلبٔك أٌ ٓكتا اذتْاضاا الػٔ ٘ٝال ٓطٓيس ٍّيصِ
لٔػت الاهٔ٘ .املؿكل٘ اذتأأي٘ ٍيٕ أٌ ىيعتيُ بأىيُ ضّاٜيٕ جٔيسّ ،أٌ ٓتايس عيً
تتاباتييُ ّاق ي اً ٓاٍييا بالؿييعط ٌ .الاييْل تأىييا أضغييه ،ىَييا متطييط) ٔييُ ؾيئ ٞمييً
الػطأ٘ ّالػدا ٘ ٓ٢ػتاق ىعتُ بأىُ أغلْع".
باملاابل ٍيياس ميً ٓيطاِ مبيسع ًا ّزتيسزًا س الطّآي٘ املعاقيطٗ ّس اليايس اللغيْٖ.
ٓاييْل ٍ٢اىييك " Lahanqueعلييٍ ٙييصا ا٤غيياؽ ميكييييا تكييئف املٍْبيي٘ ارتاقيي٘
هلْلبٔييك :تغالب ياً مييا متييط عيييسِ عنلٔيي٘ الكؿييف بْغييائ٘ الْقييف احملآييسّ ،اعتنيياز
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امل٣حظيييي٘ البػيييئط٘ .لكيييييُ ٓػييييتيس "اليظييييطٗ ادتاىبٔيييي٘" الاييييازضٗ عليييي ٙضقييييس
الػييلْتٔاا الطبٔعٔيي٘ ّتعييب اا الكيي٣و العييازٖ لٔػييتدلل ميَييا مييا ٍييْ تغطٓييا
ّٓكؿف جسٓتَا ّخطْضتَا".
لكييً الاييْل بييأٌ اٍتنامييُ الييسقٔق بْقييف ابتنيه ٓعييْز عباطٓيي٘ ييصٗ أمييط
مبالغ ُٔ ،أ كاضِ ا٢جتناعٔي٘ لٔػيت خاضقي٘ ،أميا أ كياضِ العلنٔي٘ الي ئطحَيا
خاق٘ حْل التكاثط ٣تتعس ٚمػتْ ٚأٖ ماابل٘ قا ٔ٘ جتط ٚمه أحس الباح ن.
ّتنيييا ٓايييْل الطييياٍط بيييً جليييٌْ" :ميييا ادتسٓيييس اليييصٖ تهييئ ُ ضّآييي٘ "ا٤ضض
ّارتطٓط٘"؟ ىَا ثطثطاا حْل الظط اإلىػاىٕ ّتتابي٘ تأثطٓي٘ اىطباعٔي٘ تيععه أىَيا
معنا٘ ّث٣ثٔ٘ ا٤بعاز ."épure
" ٌ ىظطٗ جٔس ماضتاٌ بتنعُٓ ،اْل ٍْلبٔكٍ ،يٕ ىظيطٗ عيات أجيياؽ بؿيطٓ٘
 ethnologueأت ط مما ٍيٕ ىظيطٗ ستليل غٔاغيٕ" .قيطأا ٍيصِ ادتنلي٘ ييي ٓايْل آٌ٢
يكٔلكييطّا يييي باٍتنيياو تييب آمي ً٣أٌ أغييتيبب بؿييكل أّ بييبخط تعطٓ ياً لؿييعطٓ٘
 ٣غٔاغئاً ّ ،شا تياٌ بعهيَه ٓكي ْىك بأىيك
مٔؿٔل ٍْلبٔيكٍْ :لبٔيك لػيت ستلي ً
ضجعييٕ إىييك أٓه ي ًا مطجييه أزبٔ ياً للنجيي٣ا ا٤ت ييط تاسمٔيي٘ س ٍييصِ الييب٣ز .بعبيياضٗ
أخط ،ٚأىت ختلب الاهآا ٤ىيك ببػيائ٘ س مْقيه آخيطّ ،ليسٓك مٍْبي٘ ىيازضٗ ٍّيٕ
اليظطٗ بعٔسٗ املسّ .ٚبيا ًٛعلُٔ ألٔؼ مً حايا اليظط مؿطّعك ميص تاتػاع غاح٘
اليهال) تا٤ضض ّارتطٓط٘) تعله أجياؽ أزبٕ للأاٗ اإلىػاىٔ٘ الغطبٔ٘؟

احلنالت الدعائًة قبل النشر:
ّجُ آخط لٍ٣تنياو بطّآياا ٍْلبٔيك ٓتنايْض حيْل اذتنلي٘ اإلع٣مٔي٘ ّالهيج٘
ال تطا ق قسّض ضّآ٘ جسٓسٗ لُ ّتتعس ٚشلك للاسٓع عً ؾدكٔتُ املي ٗ للجيسل
زاٜناً .ساض اليؿيط الي تكيسض ليُ ضّآي٘ جسٓيسٗ تايسمَا بططٓاتَيا ارتاقيّ٘ ،تيؿيط
الكاا ٘ ال طىػٔ٘ عيَا ماا٢ا ت ٗ يي خاقي٘ س املْاغيه ا٤زبٔيّ٘ ،أّقياا تْظٓيه
ادتْاٜع ا٤زبٔ٘ يي ّعً الؿدكٔاا ارتَٔ ٘ٔ ٣ا أّ عً ؾدكٔ٘ امل١لف ى ػُ امل ٗ
أٌ الأنيي٘ ا٤زبٔيي٘ لطّآاتييُ معٓ يي٘ ت طنييَا
للؾييكا٢ا .بع ي املاييا٢ا تؿ ي
غلط٘ اإلع٣و ّالارّٓب مً جَّ٘ ،الططٓا٘ ال عال٘ س تػْٓق الكاتا ّأعناليُ الي
ت هْل ادتنَْض ّجتعلُ ٓارقا ّقْل العنل ادتسٓس املكتبياا لٔؿيارُٓ ميً
جَ٘ أخط ،ٚلكيُ ٓ٢كل س البسآ٘  ٢بأعساز قلٔل٘ تيس ه الايطا ٛللبايع عيً ىػيذ
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العنيييل اليي ٢تظَيييط س املكتبييياا  ٢بعيييس ئيييْل اىتظييياضّ .س ظيييل ٍيييصِ اذتنييي٣ا
السعأٜييي٘ تك يييط املايييا٢ا املطّجييي٘ للعنيييل ّللكاتيييا ّتايييل السضاغييياا شاا الطيييابه
الياسٖ.
ّٓط ٚتتاع آخطٌّ أٌ اغياراتٔجٔ٘ زّض اليؿيط ّّغياٜل اإلعي٣و س ٣تَيا ٢
تعييرب عييً الأنيي٘ ال ئيي٘ للطّآييّ٘ ،أٌ صتاحَييا ٓ ٢عكييؼ حأايي٘ قٔنتَييا املتْانييع٘،
ّٓأغ ٌْ  ٌ٤الياياز ّالكيا ٔن ٓبتعيسٌّ س مايا٢تَه عيً التالٔيل ا٤زبيٕ للطّآي٘،
ّضاا ٓ٢كل ٌْ أى ػَه عيا ٛقيطا ٗٛبػئط٘ هليآ .ايْل مٔلتيع" :أمياو ظياٍطٗ ٍْلبٔيك
ٓيػ ٙادتنٔه اذتسٓع عً ا٤زع".
ّٓيتاييس آخييطٌّ ا ٤كيياض الػٔاغيئ٘ ّا٤خ٣قٔيي٘ ّال لػي ٔ٘ هلْلبٔييك الي ٓب َييا
الييطاّٖ ّتييتل بَييا ؾدكيئاا ضّآتييُ أّ تلييك الي ٓعليَييا الكاتييا ى ػيئَُ ّ ،ييا يييي
تنا ٍْ معطّ يي أؾكال ا اراّ ٜ٘ٔاغيت عاظٓ٘ أزا ت ػي اا شتتل ي٘ ميً م يل
عيكطٓ٘ الكاتا أّ تطٍُ ل٥جاىيا  xénophobieأّ ثياضٗ ع٣مٔيّ٘ ،قيس أىتجيت
ٍصِ ا٤ؾكال معاضس قا ٔ٘ ّأزبٔ٘ ّستاتناا قها.ٜ٘ٔ
ّمييه أىييُ ليئؼ ؾدكيئ٘ بيياضظٗ س اذتٔيياٗ العاميي٘ ،اوييطش ٍْلبٔييك س مْن يْع
آ٘ اذتْٔاىااّ ،قبِل أٌ ٓكيٌْ عهيًْا س دتيي٘ حتكئه مجعٔي٘ ت 22ملٔيٌْ ميً
ا٤قسقا )ٛس زّضٗ عاو  .0200تنا ئالا بسغتْض جسٓيس ٓػيتيس السمياطائٔي٘
املباؾييطٗٓ ،لغييٕ الربملييآٌّ ،ييته اىتديياع الييطٜٔؼ مييً الؿييعا مباؾييطٗ مييس ٚاذتٔيياٗ،
لكيييُ قابييل للقاليي٘ س أٖ ّقييت بيييا ٛعليي ٙاغييت تا ٛؾييع  ،تنييا ٓػيينح للؿييعا
باىتداع قهاتُ.
باختكاضٍْ ،لبٔك ؾدكئ٘ مي ٗ للجيسل س بي٣زِ ّخاضجَيا .لسٓيُ آضا ٛىاسٓي٘
للنجتنه الغطبٕ م لنا ٓعبط عً تطأٍ٘ بتنعياا أخيط ٚضايا ٤غيباع ؾدكئ٘ أّ
غٔاغيئ٘ أّ تغ ٍييآ .تنتييه بأغييلْع خييام اغتاػيييُ ىايياز ّغيي َُ آخييطٌّ .تطييطر
ملْنْعاا حػاغ٘ شتتل ٘ م ل مؿك٣ا ابتنه الطأمسالٕ ّع٣قاتُ ال ٣ىػياىٔ٘
ّقهآا السًٓ ّتيأث ِ س الايْاىن الي تيتاكه بالع٣قياا ا٢جتناعٔي٘ ّتغ ٍيا ميً
ؾكا٢ا اذتٔاٗ البؿطٓ٘ املعاقطٗ.
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* ــ قلتُ لوِ إىُ ُْٓلدُ ٍجيا ،يف ٍر ِ اجلبالَ اليت ناىت للَيْدِ.
ّإىُ ُْٓلد ىكٔاً نالدما ِ ٛيف الػسمِ..
قبل أٌ ٓسافلَ الياعَ لٔنْتَ يف "مدزٓدِ" ّغريٍا..
ثه ُْٓاز ٚيف "جئف"...
ظ لألفساح...
ٍّْ ٍادئُ اللٌَْ ،داٜه التأللَ ،مُسٓ ٌح لليفظَ ،جلٔ ٌ
تعػكُ اليطاّ ُٛتتصَّٓ ًُ بُِ مبأٍاتٍ بدٛاً مً حكٔبِ٘ الٔدِ...
ّٓيػدُِ السجال غئَّه ّفكريٍه ،غجاعَه ّجباىَه ،قسٓبَه ّبعٔدٍه.
ط يف أٓدٖ البدال،ٛ
لهيُ ُٓخب ُ
إذ ال ُٓخطيٌْ مالطفتُ،
فٔيكلب إىل ّحؼُ ضازُ،
ٓطتبّد بَه فٔرعيٌْ لطلطاىُ،
ّال ٍهَّ هله ضْ ٚحساض ُ٘ ضباٜهُ،
نعجاٜصَ الكطط اليت حتسع قططاً...
ّلهً ما الرٖ أثاز اٍتنامو بَرا األصفس الربام؟...
* ــ ألطعتين صدٓكتوِ "زّشازْٓ" عل ٙما لدَٓا مً جْاٍس ّحلَّّٕ ،علـ ٙغسفـ٘ ىْمَـا
املصداىــ٘ بــالتخف ّاليفــاٜظّ ،أغــدَّ مــا أُعِجِبـتُ بــرلو الطــْم الــجن يف عيكَــا
الطْٓل،
ت هلا بأىُ ٓصٓدُ اجلنالَ مجاالً،
فاعرتف ُ
ّآثستُ أٌ تصٓدىٕ بُ علناً...
* قد ٓػتَٕ اإلىطاٌ ــ ٓا أخيت الصػريٗ ــ ما لٔظ عيدِ أحٔاىاًّ ،لهًِ ال خـري أبـداً
يف زنْب طسٓل الػس حتّ ٙلْ أزدت إىل اخلري،
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إٌ "زّشازْٓ" ٍرِ ٍٕ ضبٔه٘ ٍَػٌَّ٘ مً اللخه ّالعظه ،تعجست مبً ُٓـدع ٙشّجَـا
فالتكطَا لٔضنَّا إىل متخفِ ميصلُ نببّػا ٛمً ذٍب...
ٍٕ ال تعسف ٍرا اليْع مً السجال،
الرًٓ ال ٓكٔنٌْ ّشىاً لليصف اآلخس،
فيساٍه ٓطعٌْ يف خسٓف أعنازٍه،
ّعل ٙطسٓك٘ الصٔاد يف ىجس احلب للطري،
للخصْل عل ٙفتاٗ تصلح لسعآ٘ الػٔدْخ٘ فخطب...
* الصّاج ضسّ مكدعّ ،جيب أٌ ٓهٌْ متهافٝاً ّىكّٔاً،
ّأٌ ال ٓضع أحد زجالُ يف جياح املٔصاٌ لٝال ٓطٕ ٛإىل قدضٔتُ.
أىا لطتُ ضد الصّاج ،فكد خلكيا اهلل ّفسقيا إىل ىصف نٕ ىلتكـّٕ ،لـْال ٍـرا
اللكا ٛلظلٍتِ األزض خسب٘ خآّ٘ حيدم فَٔا الكنس حصٓي ًا مع مدازِ يف الفضا...ٛ
جبرا لْ قسأتِ ٍرا اخلرب يف اجلسٓدٗ!...
"ٍ ...بْط ميجه للرٍب عيدىا يف اجليْب"...
ّ ...لٔطت ٍٕ املسٗ األّىل اليت ٓطبل فَٔـا الـيجه املطـن" ٙصـفري الػـٔطاٌ" علـٙ
عنالُ املطان مً ذّٖ اجلباِ العامت٘..
بل إٌ نجسٗ ضخآاِ مً قبل قد أثاز امشٝـصاش الكـاٜن عٔـُ ،فعنـدت الػـسن٘
إىل دعه ضكفُ ّجدزاىُ باخلػب ّاحلدٓدّ ،ضاعفت أجس العامل فٔـُ فاضـتعاد
ىػاطُ،
ّأما حادث٘ األمظ فطـببَا تـدفل املٔـاِ اجلْفٔـ٘ مـً الػـكْم ّاىـدفاعَا بكـْٗ إىل
داخل اليفل،
فاىَازت الصدْز ّضكطت الدعاٜه ّحُهّ الكضا،ٛ
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ّاملؤضف أٓضـ ًا أٌ التعْٓضـات الـيت ميختَـا الػـسن٘ لعـاٜالت الضـخآا

تـصد

عً مثً الهفً ّمشعتًَ!..
* ــ ّما غأٌ "زّشازْٓ" بَرا اخلرب؟!..
أال تكع جساٜسٍه عل ٙعْاتكَه ّحدٍه؟..
* ّمـــاذا لـــْ علنــتِ أٌ حفـــل شفـــاف صـــدٓكيت ٍـــرِ نـــاٌ قـــد أقـــٔه يف مطـــآ ٛـــْو
الهازث٘،
ّأٌ شّجَا ٍْ مدٓس الػسن٘ املرنْزٗ،
ٍّْ ىفطُ صاحب ٍرا امليجه!..
مً دلنْعتُ" :مطالو احلظ"
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ظرُ إىل أرارات
أنا أن ُ
()1
كخبِّ األزًين هٕ
أُحبُّ أزازات
ٗكاألزًين أقامسٕ احلصْ..
يف قويب ٙتلاثف ضبابٕ ٗأُفاضٕ
فٚخّٚى إه ّٛأْ ًا ِٙري
هٚظ غعاع اهفجس
بى تُضَسِّ ُج ثوجُٕ دًاء األزًّ
ٗأْ ًا ٙكػع اهضباب هٚظ املطس
بى دً٘ع األزًّ املٌِٔسٗ ٝاملُسّٝ

***
عض٘زّا ًتتاه ٞٚتدفكت
تٚازاتُ اهدً٘ع
ٗأُت ٙا أزازات اهضاًت
اًتضَضِتٔا مجٚعاّ..
ط٘اي قسْٗ
ٗأُت حتوٍ
بألألًٚ ٝاٖ "اهطٚفاْ"
كٍ ٓ٘ ٗطٚد ثوجم األبدٜ
مل ٙرب زغٍ كى احلصْ اآلدً..ٛ
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الينابيع الشواهد
ـ2ـ
عو ٟغاطئ شاُػ٘
تتألأل اهِٚابٚع
أص٘اتٔا ًطٌ٘عٗ ٞقت اهظٔريٝ
ٗاملٚاٖ اهػفاف ٞأثِاء جسٙأُا
تٌٔظ ه:ٛ
"األبطاي ال مي٘تْ٘ أبداّ"

***
ٙا صدٙكٛ
إذا ٗصوت إىل ِٙابٚع ٙسفاْ
حٚح أحبّ اه٘ق٘ف
ضتطٌع ٓدٙس املٚاٖ
ٗفجأ ٝتضدق
أْ األخ٘ ٝاألحبٞ
ًّ بُعج٘ا ًّ جدٙد

***
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حبٚبيت أزًِٚٚا
مل  ٍَِِٙأبِاؤن عو ٟبٚاض اهفسش
ُاً٘ا يف ثو٘ج احلك٘ي اهػائبٞ
ٗضط اهػابات اهلجٚف.ٞ
يف اهطٔ٘ي اهسحٚبٞ
بعٚداّ عّ اجلباي
مجدت اهكو٘ب احلازّ..ٝ
عِد ُٔس اهدِٚٙرب
حٚح كاْ اهِطٍٚ
ٙػين هلٍ أغاُ ٛاجملد
بلٚت ًِخِٚاّ حبصْ
ف٘ق ضسحئٍ املكدّع..
يف بوػازٙا..
يف بو٘فٚدٙفا اهبعٚدٝ
ف٘ق ضسحئٍ اهصآٛ
زأٙت شٓسٓ ّٝرا اهضٚف

***
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ق٘هٙ ٛا أزًِٚٚا
أمثّ ٞأزض مل ٙدفّ أبِاؤن يف ج٘فٔا؟
آمثُّٔ ٞس ٙسٗ ٜاحلك٘ي
مل ٙطلب دَ أبِائم فٕٚ؟
أعوٍ أْ احلوٍ ٙجكى عو ٍٔٚيف املٚاْ
حُوٍَِ أْ ٙػسب٘ا اهكوٚى
ًّ ًٚاٖ بالدٍٓ املِعػٗ ٞاهفسٙد!!ٝ
حَوٌُِ٘ا يف ضاعتٍٔ األخريٝ
ٍٗٓ عو ٟأزض غسٙبٞ
ب٘طٍِٔ احلبٚب أزًِٚٚا

***
اهِٚابٚع اهضاف ٞٚتتألأل كض٘ء اهِٔاز..
ٗيف أزضٍ خاه ًّ ٞٚاحلٚاٝ
ًا أُفظَ قطس َٝاهِٚابٚع..
صدٙك ..ٛإذا ضافست ًَ٘ٙاّ
إىل ِٙابٚع "ٙسفاْ" فازكع
ٗاصؼِ بطٌعم إىل خسٙسِ
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ًٚاٖ اهِٚابٚع اخلاهد.ٝ
إُٔا تػين هٚى ُٔاز ًآثس اهبط٘ه.ٞ

***
ًا دًت تطٌع ُداءَ أزضِمَ
هورٗد عِٔا
حتٌاّ ضتعطٔٚا قوبم
كأ ٜبطىٍ
ًّ أبطايِ املعَازن.

106

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

701

ت :علي إبراهيم أشقر

1
أْا ُأغِسِمُ ،أْا أطري
أْا دٓاح دٚ ٕٚد٘
ٚض ٤ٛد ٕٚظٌِّ،
ْٚكؼ َعصٍٚ
ٚضٛضا ٤د ٕٚأٌَ.
يهّٓ ٞأُغسِمُ
ٚأطري.

2
ب يف ايً،ٌٝ
أنتبُ ألددَ حباح َ
ألطفِ ٧ايعطؼ ايرُٜ ٟػسم َػاعسٟ
ألُذٜب اجلًٝدَ عٔ ذانس ِ٠األشٖاز.
أليتِٗ زَ ٚح ْسضٝظ.
و يف املساٜا
أنتب ألتأًَّ ِ
 غظاٜا أيف ٚدٍ٘ حط- ِٝ701
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ٚأتظاٖس بأّْ ٞضِفَّ ،١اْ ،٤از،
ٚأحوّ شزق ١ايسٜح بأغعازٟ
ٚأذٚم مثس ٠ايهسشِ احلازق.١
3
ٜداىِ ناْتا تٓكػإ أعُاقاّ
ٚأحػا ٤د ٕٚاضِ ٚال زٚح ٚال ٖدف.
با ِملِٓكؼ حطُّتِ ايهًُاتِ غظاٜا.
ي ٔ٦مل ٜه ِٔ َٛت ،٢فكد فاحت زا٥خ ُ١ايٓخٝب.
أعًِ إٔ ايػعٛز نإ غاٖدَى ايٛحٝد.

4
اخرتقتِ ضطح األزض ايكاض،ٞ
ٚغبتِ يف غ ِل ْطٝإ اجلًٝد.
()1

أح ٌد َا ٜبه ٞيف اخلازج غٝابَو ايربٝح

ٖٚسبو احلازم َع َْفِح ايٓد ،٣ايٓد.ّٟ
()1

أ ٟايربٝخ ١تُكدّّ تٓطّهاّ أ ٚقسباْاّ -املرتدِ
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ح٦ٓٝر مل ٜهٔ يو اضٌِ
و ٖٛاَٛٚ ٤ضٝك.٢
نٓتِ نًّ ِ
ٚاآلٕ أْتِ ايًبالبُ
ايرٜ ٟتػابو يف ذانستٞ

5
ضٝه ٕٛايصَُٔ قد ٚيّ ٢حني تسدعني،
خا٥بَ األٌَ ،حصٜٓاّ َٔ ط ٍٛاالْتظاز.
يكد ِغبِتِ فُٝا ٚزا ٤زنٔ املٛت
فُٝا ٚزا ٤ي ٕٛاألحالّ.
ٚال أضتطٝع إٔ أيكاىِ.
نِ ٖ ٞاحلٝا ٠حازق١
دْ ٕٚفطِو!

6
مل أطًب ايعٛد ٠إىل حػا املػٝب املستعؼ
ٚال اخلسٚجَ َٔ اهل ٠ّٛايالَس ١ّٝ٥اييت تأضسْ.ٞ
مل أطًب ايػعٛز بٓصٌ املٛت ايكاض.ٞ
770
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ٚال اي ِٖٛايباطٌَ حبدخ بط.٤ٞ
تطُّعت إىل األمل ٜسضع حنٝبو
ٚإىل ايطخًبِ األخضس ٜداعب دِفأى.
ال أطًب اإلحطاع بربد ايصكٝع
ٚال بٗرٜإ ايًٓٛٝفس املصٖس ،ايكاضٞ
ال أطًب إٔ ُٜٓط ٢أثس،ٟ
ظًَِّٚ ،ٞا بك.َّٞٓ ٞ
ٚاي ،ّٛٝجيٛب ايفذسَ ايراٌَٖ ،زغبتُو
ٚأًَٞ

7
ملّا حٌّ اي ّٛٝاألخري
أصٝب ايٓد ٣باحلصٕ
فكدَّتُ دُٚازَ األشٖاز املُظًِ.
ٚايربدُ أصاب حصْ ٞبايرب،ٍٛ
ٚمتًّهين اْعداُّ ايٝكني.
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ملّا حٌّ اي ّٛٝاألخري.
ي ١ًٝأخري ٠طاملا متّٓٝتُ إٔ
أن ٕٛفٗٝا إىل داْبو.
ٚبه ٢ايػف ُل بسا٤تو.

8
دعٝين أدثّسِ أحالَو،
ٚأضتٓدِ بظًّ ٞإىل أضاضو
إىل ْازى
ٚضبابو
ٚزَادى.
دعٝين اضتٓػ ِل ْفطو
()1

ٚزا٥خَ١امسوِ

ٚأتأزدح يف ْط ِٝايعػب
املسِّ
ٚأعسِّ احلصَٕ َٔ نآبت٘.
( )1امسٗا َازغا  ٖٛٚاختصاز يهًَُ ١ازغسٜتا أ ٟأقخٛاْ .. ١املرتدِ
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9
حًُتُ إٔ دطُٜ ٞصّاعد ناألثري
ٚإّٔ دَ َٞاألمح َس ٜصبؼ ايعػب،
ٚإٔ اجلباٍ تستعؼ حبّاّ.
حًُتُ أّْ ٞنٓت أحًِ
فادتاش ايضبابَ عصفٌ ٛز أضٛدُ
ٚعسّ ٣صدزٟ
ث ِّ اخرتق٘.

10
()1

ت ٚزدتٖ ٞرا ايصباح
ٚتف ّتخ ِ
يهٔ ،د ٕٚفسح...
ٚناْت مج١ًٝ
ٚتضٛعُ بػدّ٠
يهٔ ،د ٕٚفسح.

ٖٚرا ايصباح حملتُ املٛتَ

( )1يف ٖر ٙايكصا٥د ايجالخ ـ خيتًط خطاب ايػاعس ٠خبطـاب ايٓخاتـ ١املٝتـٚ .١فٗٝـا نـجري َـٔ اجلُـٌ َـأخٛذَ ٠ـٔ
َرنّسات األخري ،٠أَّا ايكصٝد ٠ايسابع ١فتذس ٟعً ٢يطإ ايٓخات ١املٓتخس ٠ختاطب فٗٝا حمبٛبٗا ـ املرتدِ
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ٚنإ مجٝالّ
ٚبهٝتُ بػدّ.٠
يهٔ ،د ٕٚفسح.

11
نُتب عً ّٞإٔ أَٛت حص١ٜٓ
َٔ غري حبّ..
ٜدغدغين ايرب.د
ٜٚكبًّين ايصُت

12
َتٜ ٢تعبِ ايصَُٔ
ذات ي١ًٝ
َٔ زتابت٘
أُبعحِ إىل األبدِ
َٔ بني ايظالّ
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13
ايصَٔ ال ٜعسف املٛت.
فف ٞاملٛت ال تُٛدد أّٜاٌّ
ت
ٚال ضاعا ٌ
ٚال يٝاٍ.
ٚال ظًُات.
14
يهٔ ،يف املٛت
ال غٜ ٤ٞبعدىَ عّٓٞ
عٔ ٚدٗو
عٔ دطُو
عٔ ذٖٓو
عٔ ٜدٜو.
يف املٛت
ٚداّ ُ٥ا يف املٛت -ضأدد حبّو املُػتٗ ٢ددّاّ
ٜا َٛتُ ،نِ أحبّوٜ ،ا َٛت!
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15
ٚأْا أٜضاّ أَٛت،
أْا أٜضاّ...
نُا ايٛعٌ ايػازم يف املطتٓكع،
نُا ايصدس ٠حيتّٗا املا،٤
نُا ايعٓهبٛت َػًٛالّ يف غبان٘،
نايباش ّٟاهلا ٟٚيف اهلا.١ٜٚ
ٚأْا أٜضاّ أَٛت ببط.٤
أْا أٜضاّ أَٛت،
أْا أٜضاّ...
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ٜٓشدز ايطٝد ْ٫ؼ َٔ أضس ٠عًِ .نإ ٜطُع ٖٛٚ ،طؿٌٚ ،ايدٜ ٙتشدخ عٔ
ايطبعات ايٓادز َٔ ٠ايهتب ٚعٔ "ايٓطد ١ايٛسٝد ٠املٛدٛدٜٚ ،" ٠طتُتع بايدزدغ١
بني ٚايدٚ ٙأؾشاب٘ س ٍٛاملدطٛطاتٚ ،ايػعسا ٤ايكداَٚ ٢سٝاتِٗٚ .مبا إٔ ٚايدٙ
نإ َٛظؿاً زمسٝاً غسٜؿاً ،مل جيُع ثس ٠ٚنبريٚ .٠نإ ٜطتجُس نٌ َا ٜٛؾس ٙيف
ايهتب ٜ ٚجس ٟبٗا َهتبت٘ اييت بدأ دد ٙبإْػاٗ٥اٚ .بايتاي ٞناْت املهتبٖٞ ١
املرياخ ايٛسٝد اير ٟتسن٘ أب ٙٛبعد ٚؾات٘ .ثِ تٛيد َا ٜػب٘ املبايػ ١يف مسات
ا٭ضس ،٠حبٝح اضتشٛذ سب ايهتب عً ٢ابٓ٘ ايرْ ٟػأ يف عامل ايهتب ٜ ٫ٚعسف
غ٦ٝاً ضٛا .ٙمل تهٔ يد ٜ٘أ ُّٟؾهس ٠عٔ ايٓكٛد  ٫ٚنٝؿ ١ٝاسبؿ ٍٛعًٗٝا .نإ يف
غايب ا٭سٝإ ٜبٝع غ٦ٝا َٔ ممتًهات٘ ايػدؿ ١ٝيًشؿ ٍٛعً ٢بعض ايٓكٛد ،٭ْ٘
َٔ املطتش ٌٝإٔ ٜتدً ٢عٔ صبًد ٚاسد َٔ َهتبت٘ َُٗا ناْت ايعسٚفٚ ،هلرا
ظًت املهتب ١ضًٚ ١ُٝناًََٛ َٔ .١قٛعات دزاضت٘ اييت نإ ٜجُٓٗا نجرياً ْطد١
َٔ نتاب "دع ٠ٛاإلَرباطٛز ؾٓؼ تػٓٝتؿٓؼ يًتعًِّ" خبط ٜد ٚايد "ب ،"ٛاير ٟنتب٘
يٝهٚ ٕٛؾٝت٘ ٫بٓ٘ٚ .ددٖا ا٫بٔ َ٪طسَٚ ٠عًك ١ؾٛم َهتب٘ نٜ ٞساٖا َٜٝٛاً
نػعاز َسغد ي٘ يف سٝات٘ .غطاٖا بٓطٝر زقٝل سبُاٜتٗا َٔ ايػباز .ناْت يف ْعس
ا٫بٔ ْؿاً َكدضاً ،تكُٔ َا :ًٜٞ
 ٫ تدع ايٓاع ٜطتجُس ٕٚيف املصازع ٚا٭زاق ،ٞ٭ْ٘ يف ايهتب تٛدد غً١
ايكُح ايػٓ١ٝ؛
 أ ٚتدع ا٭ثسٜاٜ ٤ػّٝد ٕٚبٛٝتا ؾازٖ ً١٭ٕ صبًدات ايتعًِّ ذبت ٟٛعً ٢بٛٝت
ايجس٠ٚ؛
 أ ٚتدع ايػباب ٜبشج ٕٛعٔ اسبب ،٭ْ٘ بني أغًؿ ١ايهتب تٛدد ايٓطا٤
نايً٪ي ٪املهٕٓٛ؛
 أ ٚتدع أ ٟزدٌ ٜٗتِ نجرياً باملسنبات ٚاسباغ ١ٝايهبريٚ ٠اشبدّ ،٭ٕ
ايعسبات املصزنػٚ ١اشب ٍٛٝاملط ١َّٛضتتٛاؾس يًعًُا ٤اجملدّٜٔ؛
 دع ايػباب ايطُٛسني ايساغبني يف اسبؿ ٍٛعً ٢ايػٗسٚ ٠ايجسٜ ٠ٚهسضٕٛ
أْؿطِٗ يدزاض ١يؿا٥ـ ٚزم ايربد ٟايكدمي ١دزاض ١داد.٠
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إٕ ؾشٖ ٣ٛر ٙايٛؾ ١ٝايداع ١ٝإىل ايتعًِّ ٚاقش ١متاَاً ،ؾبؿكٌ ايتعًِّ
ٚايجكاؾ ١حيسش املس ٤تؿٛقاً ٚغسؾاًٜٚ ،ػد ٚعكٛاً يف طبك ١ايعًُا ٤اسبانُنيٜٚ ،ؿٛش
مبتع ايٓذاح ايدْ ٟٛٝنًٗا مبا يف ذيو ايرٖب ٚايكُح ٚايٓطا .٤آَٔ ايطٝد ْ٫ؼ
حبسؾ ١ٝايهًُاتٚ ،اعتكد أْ٘ ميهٔ إٔ جيد ايكُح ٚايٓطا ٤ازبُ٬ٝت يف ايهتب
ؾع ً٬إٕ ثابس ٚؾرب ط ً٬ٜٛيف دزاضات٘ .ظٌ ايطٝد ْ٫ؼ َهسضاً ْؿط٘ يهتب٘ ست٢
يف ضٔ ايجآَ ١عػسٚ ٠ايتاضع ١عػسٚ ٠ايعػس ٜٔعٓدَا ٜه ٕٛايػباب يف ٖرٙ
ا٭عُاز أنجس اٖتُاَاً بازبٓظ اآلخس َٔ اٖتُاَِٗ بايهتب ايكدمي ١اييت تؿٛح
َٓٗا زا٥ش ١ايعؿٔ .نإ  ٫خيسز يًكا ٤ايٓاع أ ٚيٓٝاٍ قططاً َٔ ايساسٚ ١ا٫ضرتخا.٤
ناْت َطست٘ ايععُ ٢تهُٔ يف دًٛض٘ عً ٢نسضٚ ٘ٝاضترناز ايٓؿٛف
املؿكً ١عٓد ٙعٔ ظٗس قًبٚ .ناْت ع ِ٥٬ايٛيع بايهتب تبد ٚعً ٢ضبٝا ٙدً١ٝ
متاَاً .نإ ًٜبظ ازبًباب ْؿط٘ ؾٝؿاً ٚغتاٚ .٤مبا أْ٘ نإ عاشباً ٚٚسٝداً مل
ٜهٔ ٖٓاى َٔ ٜرنس ٙبتػٝري َ٬بط٘ ايداخًٚ .١ٝأسٝاْاً عٓدَا نإ ٜصٚز ٙبعض
أؾدقاٜ ،٘٥تش ٍٛعِٓٗ ،بعد بكع نًُات تسسٝب ٬َٚسعات س ٍٛايطكظ ،إىل
ايهتب ٚاضترناز ايٓؿٛفٜ .ػُض عًٜٚ ٘ٝٓٝك ٞبسأض٘ إىل ايٛزاٜٚ ٤ػسع
باضترناز قؿا٥د غعسَ ١ٜع ١ٓٝأْ ٚؿٛف ْجس ١ٜطبتازًَ ً٠شٓاً بعض أبٝات ايػعس
بسق ٢بايؼ .ؾٓٝؿسف أؾدقا ٙ٩عً ٢ايؿٛز َتٝكٓني أْ٘ ضبب عٓٝد يًهتب ؾْ ٬ؿع
ؾ ٘ٝهلِ.
ؾػٌ يف اَ٫تشإ اإلَرباطٛزٚ ٟمل ٜطتطع اسبؿ ٍٛعً ٢أ ٟدزد ١عًَُٚ .١ٝع
ذيو أبد ٣تؿاْٝاً ٜ ٫عرت ٫ٚ ٖٔٚ ٜ٘نًٌ  ًٌَ ٫ٚيف ايتعًِّ ٭ْ٘  َٔ٪ٜإمياْاً زاضداً
 ٬ذٖباً ٚعسبٚ ١زمبا اَسأ ٠خازق١
بهًُات اإلَرباطٛز ؾٓؼ تػٓٝتؿٓؼ  .أْ٘ ٜسٜد ؾع ً
ازبُاٍ َ٬ضبٗا نايً٪ي ٪املهٓٚ .ٕٛيهٔ اإلَرباطٛز قاٍ إٕ ٖرا نً٘ إقاؾ ١إىل
ايٓذاح يف اسبٝا ٠ميهٔ اسبؿ ٍٛعً ٘ٝبؿكٌ ن ٕٛاملسَ ٤جكؿاًٚ .اإلَرباطٛز ٫
ميهٔ إٔ ٜهرب.
ٚذات  ّٜٛمحًت ٖب ١زٜح ق ١ٜٛاجملًد اشبؿٝـ اير ٟنإ حيًُ٘ بٝدٚ ٙأيكت٘
َدَّٚاً يف اهلٛا ٤إىل اسبدٜك .١تبع٘ ٚٚقع قدَ٘ عً ٘ٝيٛٝقؿ٘ ٜٚطرتدَٚ .ٙا إٔ ٚقع
قدَ٘ عً ٘ٝستٖٛ ٢ت يف سؿس ٠ناْت َػطا ٠با٭عػاب .ؾشـ اسبؿس ٠اييت قادٙ
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نتاب٘ إىل انتػاؾٗا ؾٛدد يف قاعٗا درٚزاً تايؿٚٚ ١سٚ ً٬بكع سبات َٔ ايصٜٛإ.
ايتكط سبات ايصٜٛإ ٚاسدٚ ٠اسد .٠ناْت قاضٜٚ ١ٝبد ٚأْ٘ َك ٢عًٗٝا ضٓٛات يف
اسبؿسٚ ٠مل تهٔ نجري ٠حبٝح تهؿ ٞإلعداد قؿع َٔ ١ايهٛظب ٞيإلؾطازَٚ .ع
ذيو ،ناْت تًو اسبادث ١عٓد ٙمبجابْ ١ب ٙ٤ٛذبككت ٚأندت ي٘ إمياْ٘ بهّ٬
اإلَرباطٛزٚ .يف  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ ؾعد ضًُاً يٝبشح يف ايسؾٛف ايعًٝا َٔ املهتب ١عٔ
بعض اجملًدات ايكدمي ١ؾٛدد عسب ١ؾػري ٠طٛهلا قدّ ٚاسد طببأٚ ٠زا ٤اجملًدات.
ٚيدَ ٣طشٗا ٚإشاي ١ايػباز عٓٗا زأ ٣بسٜل ي ٕٛايرٖب .أْصهلا ٚأطًع زؾاق٘ عًٗٝا
ٚايطعاد ٠باد ١ٜعً ٢ضبٝا .ٙؾكايٛا ي٘ إْٗا يٝطت ذٖب ًا ،بٌ َرٖب .١ؾًِ ٜهٔ ذيو َا
تٛقع٘ٚ .بعد ٚقت قؿري دا ٤أسد أؾدقا ٤أبَ ٖٛٚ ،٘ٝؿتؼ نإ ميس يف املٓطك١
يري ٣ايعسب ١اييت عًِ بٗا .نإ ٖرا ايسدٌ بٛذٜا ٚزعّا ؾسغب يف اسبؿ ٍٛعًٖ ٢رٙ
ايكطع ١ايؿٓ ١ٝايكدمي ١يٝكعٗا أَاّ َػها ٠يف أسد املعابد .أعطْ٫ ٢ؼ يكاٖ٤ا
ث٬مث ١٦تا ٌٜؾكٚ ١ٝسؿاْني .تأند ْ٫ؼ اآلٕ إٔ نًُات "ايدع ٠ٛيًتعًِّ" سكٝك١ٝ
٭ٕ ايٛعد باسبؿ ٍٛعً ٢ايرٖب ٚايعسبات ٚايكُح قد ذبكل ؾعَ .ً٬ا َٔ أسد إ٫
قسأ َكاي ١اإلَرباطٛز ايػٗريٚ ،٠يهٔ ْ٫ؼ ٖ ٛايٛسٝد اير ٟآَٔ إمياْا  ٫سدٚد ي٘
باسبكٝك ١اسبسؾ ١ٝيهًُاتٗاٚ .عٓدَا بًؼ ايج٬ثني َٔ ايعُس ٚملا ٜصٍ عاشباً سج٘
أؾدقا ٙ٩عً ٢ايبشح عٔ ؾتا ٠ؾاسب ١يٝتصٚدٗا .ؾكاٍ هلِ ْ٫ؼ بجك ١بايػٚ :١يِ َِ
أحبح؟ أْا َتأند بأْ ٞضٛف أدد يف صبًدات اسبهُٚ ١ايتعًِّ ٖر ٙضٝد٠
َ٬ضبٗا نايً٪ي .٠٪إٕ سهاٖ ١ٜرا ايكاز ٨ايِٓٗ ٚسها ١ٜأًَ٘ املجري ٠يًػؿك ١بإٔ
ؾتا ٠زا٥ع ١ازبُاٍ ضتكؿص أَاَ٘ َٔ ؾؿشات نتب٘ قد اْتػست ٚأثازت تعًٝكات
ضاخس ٠نجري .٠قاٍ ي٘ أسد أؾدقاَٜٛ ٘٥ا :عصٜص ٟآلْؼ ،إٕ ضٝد ٠ايػصٍِ ذببو،
ٚضٛف تٗبط إيٝو ذات يَ َٔ ١ًٝكاَٗا يف ايطُا .٤أدزى ْ٫ؼ إٔ ؾدٜك٘ نإ
ٜطدس َٓ٘ ٜٚكاٜك٘ .ؾأداب٘ :ضٛف تس.٣
ٚذات أَط ١ٝنإ ٜكسأ تازٜذ ض٬يٖ" ١إ" ،اجملًد ايجأَٚ .دد يف َٓتؿـ
ايهتاب تكسٜبا غسٜط ١سسٜس ١ٜعسٜك ١أيؿل عًٗٝا ؾٛز ٠اَسأ ٠مج ١ًٝقُؿت عً٢
قُاؽ غؿاف زقٝلٚ ،نتب عً ٢ظٗس ايؿٛز ٠نًُتإ ؾػريتإ "ضٝد ٠ايػصٍِ".
اغتعٌ قًب٘ عٓدَا ْعس إىل ايؿٛز .٠قًّبٗا ٚؾشؿٗاٖ ،اَطاً هلا ٬َٚطؿاً إٜاٖا قبٌ
إٔ ٜعٝدٖا إىل َهاْٗا .قاٍ يٓؿط٘ :إْٗا ٖ .ٞنإ ٜك ٖٛٚ ّٛيف َٓتؿـ تٓاٚي٘
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يطعاّ ايػدا ٤يًٝك ٞعًٗٝا ْعسٚ ،٠يف ايً ٌٝقبٌ إٔ  ٟٚ٪ٜإىل ؾساغ٘ ٜرٖب إىل ذيو
اجملًد ٜٚأخر ايػسٜط ١اسبسٜسٚ ١ٜميطهٗا بٝد ٙبًطـ ٚضبب ،١ثِ ٜعٝدٖا إىل
َهاْٗا .نإ ضعٝداً دداً بٗاٚ .يف َطا ٤ذات  ،ّٜٛبُٓٝا نإ ٜتأٌَ مجاٍ ايؿٛز٠
يف ايهتابْٗ ،كت ايؿتا ٠ؾذأٚ ٠دًطت عً ٢ايؿؿشٚ ١ابتطُت ي٘ ابتطاَ ١يطٝؿ١
َٗربٚ .١قـ َٓدٖػاً ،غري أْ٘ مل ٜؿدّ أبداً .اعبٓ ٢هلا ضبٝٝاً .تبني إٔ طٛهلا قدّ
ؾكط .اعبٓ ٢ثاْٚ ١ٝاقعاً ٜد ٜ٘عً ٢ؾدز ٙبجبات ،ؾسأ ٣ايؿتا ٠ربسز َٔ ايؿؿش١
ناغؿ ١عٔ ضاقني مجًٝتنيَٚ ،ا إٔ َ٫طت قدَاٖا ا٭زض ست ٢انتٌُ غهًٗا
ٚؾازت بط ٍٛاَسأ ٠عادْٚ ،١ٜعست إي ٘ٝضبسنَ ١كًتٗٝا سسنَ ١جري .٠نإ
مجاهلا ضاسساً ٚناْت َتع ١يًٓاظس ..ٜٔقايت ي٘ بؿٛت ْاعِٖ :ا أْا ذا .يكد
اْتعستين ط .ً٬ٜٛؾطأهلا ْ٫ؼ ٚاشبذٌ باد عً ٢ضبٝا َٔ :ٙأْت؟ أدابت٘ :امس"ٜٔ" ٞ
(ٚتعين ضُٝاَ٬َ /٤ح /طًع .)١أَا امس ٞايػدؿ ٞؾٗٚ( "ٜٜٛٛ" ٛتعين نايً٪ي.)٠٪
إْو  ٫تعًِ أْ ٞأعسؾو َٓر شَٔ بعٝد ،ست ٢عٓدَا نٓت ٖٓاى طبتب .١٦إمياْو
به ّ٬اسبهُا ٤ايكدَاَ٫ ٤ظ غػاف قًيب ،ؾكًت يٓؿط ٞإٕ مل آت إيٚ ٘ٝأدعً٘
ٜساْ ٞؾإٕ أسداً ئ  َٔ٪ٜباسبهُا ٤ايكدَا.٤
ذبكل اآلٕ سًِ ايعامل ايػاب ٚعًٌُّ إمياْ٘ .مل تهٔ اآلْط "ٜٔ" ١مج١ًٝ
ؾشطب ،بٌ ناْت ٚدَٚ ١ٜأيٛؾ َٔ ١ايًشع ١اييت ظٗست ؾٗٝا .ؾكد قبًّت٘ قب٬ت
عاطؿٚ ،١ٝأبدت ي٘ بهٌ ايٛضا ٌ٥أْٗا ذبب٘ سباً غدٜداً .أَا ايطٝد ْ٫ؼ ،نُا ٖٛ
َتٛقع َٔ قازَ ِْٗ ٨جً٘ ،ؾًِ ٜػتِٓ املٛقـ .بٌ غسع ٜبشح َعٗا يف أعُام ايًٌٝ
ا٭دب ٚايتازٜذ ٚايؿٓٚ .ٕٛضسعإ َا نإ ايٓعاع ٜػص ٚايؿتا ٠ؾتك ٍٛي٘ :ايٛقت
َتأخسٖٝ .ا ْٓاّ .ؾٝك : ٍٛسكا .ؾًِٓٓ .ؾتطؿ ٧ايؿتا ٠ايٓٛز قبٌ إٔ ربًع ثٝابٗا
استػاَاً ،عًُا بإٔ ٖرا اإلدسا ٤ا٫ستٝاط ٞمل ٜهٔ قسٚزٜاً ،إذ عٓدَا ٜٓاَإ يف
ايطسٜس تكبً٘ ٚتك ٍٛي٘ :تؿبح عً ٢خري .ؾٝذٝبٗا ْ٫ؼ :تؿبشني عً ٢خريٚ .بعد
سبع ١تطتدٜس ثاْٚ ١ٝتك ٍٛي٘ :تؿبح عً ٢خري .ؾريد قا :ً٬٥تؿبشني عً ٢خري.
ٖٚهرا نإ ا٭َس ي ١ًٝبعد يٚ .١ًٝنإ ْ٫ؼ ضعٝداً مبجٌ ٖر ٙايؿشبٜٚ ١صداد
ادتٗاداً َٚتابع ١ايكسا ٠٤ستَٓ ٢تؿـ ايً .ٌٝؾتكطس اآلْط ٜٔ ١يًطٗس َع٘ .قايت
ايؿتاَٜٛ ٠ا َٓصعذ :١ملَ دبٗد ْؿطو إىل ٖرا اسبد؟ أْا د٦ت ٭ضاعدىٚ .أْا أعسف
َا تسٜد .إْو تسٜد ذبكٝل ظباح يف سٝاتوٚ ،إٔ تؿبح َط ً٫ٚ٪زمسٝاً ذا َستب ١عاي.١ٝ
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ٚأزدٛى ،حبل ايطُا ٤أ ٫دبٗد ْؿطو ٖهرا .اخسز ٚقابٌ ايٓاع ٚنٔ ادتُاعً ٝا
ٚانتطب أؾدقا٤اً .اْعس أْت بٓؿطو نِ عدد ايهتب اييت ٜكسٖ٩ا ايرٜ ٜٔكاٍ
إِْٗ َسغشْ ٕٛادش ٕٛيٓ ٌٝدزدات عًُ .١ٝإْٗا تعد عً ٢ا٭ؾابع ٫ٚ ،تتذاٚش
ايهتب ا٭زبعَ ١ع تعًٝل تػ ٛض ،ٞبٌ زمبا ٖ ٞث٬ث ١صبًدات َٔ ايه٬ضٝهٝات
اشبُظٚ .يٝظ نٌ اير ٜٔادتاشٚا اَ٫تشاْات عًُا .٤ؾ ٬تهٔ غبٝاً .امسعين ٚاْظ
نتبو.
دٖؼ ايطٝد ْ٫ؼ مبا مسع٘ َٔ ٚ ٜٔاْتابت٘ َٛد ١انت٦اب بطبب طًبٗا َٓ٘
ايتدً ٞعٔ نتب٘ ،ؾتًو أقطْ ٢ؿٝش ١ميهٔ إٔ ٜكبًٗا.
أسبّت عً ٘ٝقا :١ً٥عًٝو إٔ تطُعين إٕ نٓت تسٜد ايٓذاح .اْظ نتبو
ٚدزاضتو ٚإ ٫تسنتو .أطاعٗا عًَ ٢كض ،٭ْ٘ نإ َعذباً بؿشبتٗا ٚحيبٗا.
ٚيهٔ َا إٔ ٚقعت عٓٝا ٙعً ٢نتب٘ ست ٢ؾكد ؾٛاب٘ ٚغسع ٜطترنس َا حيؿع٘
عٔ ظٗس قًبٚ .يف أسد ا٭ٜاّ ،اضتداز ؾًِ جيد ايؿتا .٠ؾأخر ٜتٛضٌ إيٗٝا بؿُت
ن ٞتعٛد ٚيهٔ عبجا .ثِ ترنس أْٗا خسدت َٔ اجملًد ايجأَ َٔ تازٜذ ض٬ي١
"ٖإ"ٖ .سع يٝؿتح اجملًد ،ؾٛدد ايػسٜط ١اسبسٜسٖٓ ١ٜاى يف ايؿؿش ١ذاتٗاْ .اداٖا
بامسٗاٚ ،يهٔ ايؿتا ٠اييت يف ايؿٛز ٠مل تتشسى .غعس بايتعاض ١تػُس .ٙزداٖا
ٚتٛضٌ إيٗٝا َسازاً ٚتهسازاً إٔ ربسز إيٚٚ ٘ٝعدٖا إٔ ٜطٝعٗاٚ .أخريا اضتذابت ي٘
ْٗٚكت ثاْ َٔ ١ٝايهتاب ْٚصيت َٚا شاٍ ايػكب بادٜاً عً ٢ضبٝاٖا .قايت ي٘ :إٕ مل
تؿؼ إيٖ ٞر ٙاملس ٠ؾإْ ٞضٛف أتسنوٚ .أْا أعين َا أقٚ .ٍٛعدٖا ايطٝد ْ٫ؼ ٚعداً
ؾادقاً َكدضاً .زمست اآلْط ٜٔ ١يٛس ١غطسْر عًٚ ٢زقٚ ١عًُت٘ ايًعب ١نُا عًُت٘
أيعاب ٚزم ايًعب (ايػد .)٠ساْ٫ ٍٚؼ إٔ ٜطتُتع بٗر ٙا٭يعاب خػ ١ٝإٔ ٜؿكد اآلْط١
 ،ٜٔبٝد إٔ قًب٘ مل ٜهٔ َع ٖر ٙا٭يعاب أبداً .ؾعٓدَا نإ جيد ْؿط٘ ٚسٝداً،
ٜعٛد خًط ١إىل نتب٘ ثاْٚ .١ٝيه ٞحي ٍٛدْٗٚا ٚايعٛد ٠إىل طببٗ٦ا يف ايهتاب،
ٚقع اجملًد ايجأَ عً ٢زف آخس بني نتب أخسٚ . ٣يف  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ ،نإ
َٓهباً عً ٢ايهتب َُٓٗهاً يف ايكسا ٠٤ؾًِ ًٜشغ ٚدٛد ايؿتا ٠يف ايػسؾَٚ .١ا إٔ
اْتب٘ يٛدٛدٖا ست ٢أغًل ايهتابٚ .يهٔ ايؿتا ٠اختؿت بًُح ايبؿس .حبح عٓٗا يف
اجملًدات نًٗا بؿٛز ٠دٓٚ ١ْٝٛيهٔ د ٕٚدد .٣ٚؾتطا ٍ٤يف ْؿط٘ ٌٖ :عسؾت أٜٔ
ٜٛدد اجملًد ايجأَ؟ أخسز اجملًد َٔ سٝح خبأ . ٙؾٛدد ايػسٜط ١اسبسٜس١ٜ
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ٚؾٛزتٗا عً ٢ايؿؿش ١ذاتٗا .أخر ٜتٛضٌ إيٗٝا .اضتػسم ٚقتاً أط ٍٛبهجري َٔ ذٟ
قبٌ ست ٢قبًت زداٖ ٙ٤ر ٙاملسٚ .٠مل تكبٌ ايعٛد ٠إي ٘ٝإ ٫بعد إٔ قطع عًْ ٢ؿط٘
ٚعداً أٜ ٫ؿتح نتاباً أبداً .عٓ٦ر خسدت َٔ ايهتاب ٚأغازت إي ٘ٝبأؾبعٗا ضبرز٠
بًٗذ ١ساشَ ١دداً :أزدت إٔ أضاعدى يتهَٛ ٕٛظؿاً ْٚادشاً ،غري أْو نٓت غبٝاً
دداً ؾًِ تؿؼ إىل ْؿٝشيتٖ .ر ٖٞ ٙآخس َس ٠بايتأنٝد ميهٔ إٔ أؾرب عًٝو .
ؾإٕ مل ذبسش تكدَاً يف ايػطسْر خ ٍ٬ث٬ث ١أٜاّ ضأتسنو إىل ا٭بدٚ .ضٛف متٛت
عاملاً صبٜٗ ٫ ً٫ٛعسؾ٘ أسد .ؾاش ْ٫ؼ يف اي ّٛٝايجايح بًعبيت غطسْر ،ؾابتٗذت .ٜٔ
ثِ عًُت٘ ايعصف عً ٢آيَٛ ١ضٝك ١ٝذات ضبع ١أٚتاز ٚطًبت َٓ٘ إٔ ٜتكٔ أدا ٤أغٓ ١ٝيف
مخط ١أٜاّ .زنص ايطٝد ْ٫ؼ عً ٢دزٚع املٛضٝك ٢ايتصاَا بايعٗد اير ٟقطع٘ عً٢
ْؿط٘ دبا ٙاآلْط .ٜٔ ١ؾازت أؾابع٘ بايتدزٜر أنجس زغاقٚ ١اضتذاب ١يًٓػِ .مل
تطًب ايؿتا َ٘ٓ ٠ايهُاٍ ،بٌ طًبت َٓ٘ إٔ ٜتعًِ نٝـ ٜطتُع إىل املٛضٝكٚ .٢دد
ْ٫ؼ ْؿط٘ ٜهتطب ثكاؾ ١يٝرباي ١ٝدداً .تعًِ تعاط ٞاملػسٚبات ايسٚسٚ ١ٝيعِب ايكُاز.
ٚتعًِ نٝـ ٜه ٕٛظسٜؿاً ٚضسٜع ايبدٚ ،١ٜٗنٝـ ٜه ٕٛادتُاعٝاً يف اسبؿ٬ت.
اطًّعت اآلْط ٜٔ ١عً ٢ايٓـ اإلَرباطٛزٚ ٟعًكت قاٖ :١ً٥رْ ٙؿـ اسبها.١ٜ
أعطت٘ نتاب أضساز باطٓٝاً عٓٛاْ٘" :ايطسٜل اسبكٝك ٞيًٓذاح" عًُت٘ ايؿتاٖ َٔ ٠را
اجملًد ايؿػري أَٛزاً نجري .٠عًُت٘ أٜ ٫ؿؿح عُا ٜدٚز يف خًدٚ ،ٙإٔ ٜكَ ٍٛا يٝظ
يف ذٖٓ٘ٚ .ا٭ِٖ َٔ ذيو نً٘ إٔ ٜكَ ٍٛا ٜدٚز يف ذٖٔ ايػدـ ايرٜ ٟتشدخ َع٘.
ٚبعد إٔ انتطب ٖرا ايٓٛع َٔ ايتٗرٜب ٚايهٝاض ١اْتكٌ إىل املسسً ١ا٭خريٖٞٚ ،٠
إٔ ٜتعًِ إٔ ٜكْ ٍٛؿـ َا ٜدٚز يف ْؿط٘ ،حبٝح ٜ ٫أخر عً ٘ٝأسد أْ٘ ٪ٜند غ٦ٝاً
أٜٓ ٚؿ .٘ٝحبٝح إذا َا تبني ؾُٝا بعد إٔ ا٭َس مل ٜهٔ نُا نإ ٜعٔ يف ايبدا١ٜ
ؾإْ٘ ٜطتطٝع ايتًُـ بازتٝاحٚ ،إٔ ٜٓهس َا أند َٔ ٙقبٌ أ٪ٜ ٚند َا أْهس .ٙمل
ٜهٔ ْ٫ؼ تًُٝراً َتذاٚباً متاَا يهٔ  ٜٔناْت ؾبٛز ٠دداً َع٘ .قايت ي٘ َ٪ند:٠
إٕ قَ ٍٛا ٜ ٫دٚز يف ذٖٓ٘ ٜهطب٘ َٛقعاً َٔ املستب ١ايسابع ١أ ٚاشباَط ١عً ٢ا٭قٌ،
يف سني إٔ عدّ اإلؾؿاح عُا يف ذٖٓ٘ ضٝهطب٘ ؾكط املستب ١ايطادضَ ١جٌ قاقٞ
َٓطكٚ .١أقطُت إٔ املطٚ٪يني ايهباز َٔ املستب ١ا٭ٚىل ٚايجاْ ١ٝناسبهاّ
ٚايٛشزاٚ ٤ز٩ضا ٤ايٛشزا ٤ناْٛا عرب ايتازٜذ نً٘ ممٔ أتكٓٛا ؾٔ اإلؾؿاح عٔ ْؿـ
َا ٜدٚز يف أذٖاِْٗ ن٪ٜ ٬ٝخر عً ِٗٝأِْٗ أندٚا أَساً أْ ٚؿٖ .ٙٛر ٙاملسسً١
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ا٭خري ٠ذبتاز إىل قدز نبري َٔ ايتدزٜب ٚتٗرٜب ايًػ .١طُأْت ْ٫ ٜٔؼ بأْ٘ ٜطتطٝع
إتكإ ؾٔ قَ ٍٛا يف ذٖٔ غدـ آخس ،عً ٢ا٭قٌٜٚ ،عد ذيو أضاضٝاً ٚبؿكً٘
ٜطتطٝع ايٛؾ ٍٛإىل َٛقع َٔ ايدزد ١ايطابع ١نُٛقع "قاق ٞضني" ٚايٛاقع إٔ
ذيو ايؿٔ ضٌٗ ٜ ٫تطًب ض ٣ٛإٔ ٜترنساملس ٤داُ٥ا عباز" ٠إْو عً ٢سل" .تعًِ ْ٫ؼ
ذيو بطٗٛي.١
أخسدت اآلْط ٜٔ ١ايطٝد ْ٫ؼ يًٝتك ٞأؾدقاٜٚ ٙ٤ككَ ٞعِٗ ايًٝاي ٞيف ايػسب
ٚايكؿـ ٚاملسح٫ .سغ أؾدقا ٙ٩إٔ تػٝرياً نبرياً قد سؿٌ يف غدؿٝت٘ٚ ،ضسعإ
َا انتطب مسع ١بأْ٘ غازب مخس ٫ٚعب قُاز "ٚزؾٝل دٝد" .قايت ي٘ اآلْط:ٜٔ ١
اآلٕ أؾبشت َُ٥٬اً يتهَٛ ٕٛظؿاً زمسٝاً.
زمبا نإ ا٭َس َؿادؾ ،ً١أ ٚزمبا ناْت ايؿتا ٠قد قادت٘ مبٗاز ٠إىل ايدزع
ا٭خري اي٬شّ إلظباش ثكاؾت٘ يف ايسدٛي ،١إذ قاٍ هلا ذات ي :١ًٝأ٫سغ أْ٘ إذا ْاّ زدٌ
َع اَسأَ ٠عا ؾإُْٗا ٜٓذبإ أطؿاَٚ .ً٫ع ذيو َا شيت أْاّ َعو َٓر شَٔ طٚ ٌٜٛمل
ْٓذب أ ٟطؿٌ .ؾهٝـ ذيو؟ ؾكايت ي٘ :قًت يو َٔ ايب ١ٖ٬إٔ تعٌ َٓهبا عً٢
ايهتب نٌ ايٛقت .ؾٗا أْت اآلٕ يف ايجاْٚ ١ٝايج٬ثني َٔ عُسى ٚدبٌٗ ست ٢ايؿؿٌ
ا٭ َٔ ٍٚاسبٝا ٠ايبػسَٚ .١ٜع ذيو تؿتدس مبا يدٜو َٔ َعسؾٜ .١ا يًعاز .ؾكاٍ ْ٫ؼ:
إٕ أنجس َا  ٫أذبًُ٘ ٖ ٛإٔ أتِٗ بازبٌٗ .ميهٔ قب ٍٛاتٗاَ ٞبايًؿٛؾ١ٝ
ٚايهربٚ ،يهين  ٫أمسح ٭سد إٔ ٜتُٗين بعٝب يف َعسؾيت .إْو تتهًُني عٔ
ايؿؿٌ ا٭ َٔ ٍٚاسبٝا ٠ايبػس ،١ٜؾٌٗ يو إٔ تّٓٛزٜين يف ا٭َس؟ عٓد٥ر ،أطًعت٘
اآلْط ٜٔ ١عً ٢أضساز ايسدٌ ٚاملسأ ،٠ؾانتػـ ،يػد ٠دٖػت٘ ،إٔ ٖر ٙا٭ضساز
ممتع ١دداً .ؾكاٍ :مل أنٔ أدزى إٔ يف ايع٬ق ١بني ايسدٌ ٚشٚدت٘ َجٌ ٖر ٙايطعاد٠
ايػاَس.٠
أخر ٜس ٟٚ٭ؾدقا ٘٥سها ١ٜانتػاؾ٘ ازبدٜدٚ .نإ أؾدقاٜ ٙ٩كعٕٛ
أٜد ِٜٗعً ٢أؾٛاِٖٗ قاسهنيٚ .عٓدَا عًُت  ٜٔذيو امحست خذٚٚ ٬خبت٘ قا:١ً٥
نٝـ ته ٕٛغبٝاً إىل ٖرا اسبد؟ املس ٫ ٤حيه ٞ٭ؾدقا ٘٥محُٝٝات َا جيس ٟيف
غسؾ ١ايٓ .ّٛؾكاٍ َتطاَ :ً٬٥ا اير ٟخيذٌ يف ا٭َس؟ ؾأْا أؾِٗ إٔ ايعٝب ٖ ٛايع٬ق١
غري ايػسع ،١ٝأَا ايع٬ق ١اييت تعد أضاع ايبٝت ،ؾ ٬ساد ١يًدذٌ َٓٗا.
أظببا طؿٚ ،ً٬اضتأدسا خادَ ١يرتعاٚ .ٙعٓدَا دباٚش ايطؿٌ ايعاّ ا٭َٔ ٍٚ
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عُس ،ٙقايت ايصٚد ،١ذات  :ّٜٛيكد عػت َعو ضٓتني ست ٢اآلٕٚ ،أظببٓا طؿ.ً٬
ٚقد إٓ ا٭ٚإ ملػادزت .ٞؾأْا أخػ ٢إٔ حيدخ أَس َا إٕ بكٝت َد ٠أط .ٍٛؾأْا أتٝت
ؾكط ٭ناؾ٦و عً ٢إمياْو .ؾُٔ ا٭ؾكٌ إٔ أٚدعو اآلٕ ٫ٚ ،تأضـ عً ٢ذيو
ؾُٝا بعد .ؾكاٍ ضبتذاً ،٫ :بٌ عًٝو أ ٫ترتنٝين ٫ .ميهٔ إٔ ترتنٝين .ثِ
ؾهس ٟيف ايطؿٌْ .عست ايطٝد  ٜٔإىل طؿًٗا ازبُ ٌٝؾاغتعٌ يف قًبٗا ايعطـ
ٚايػؿك ١عً .٘ٝؾكايت :سطٓاً .ضأبكٚ ٢يهٔ بػسط إٔ تتدًـ َٔ ايهتب املٛدٛد٠
يف َهتبتو .ؾكاٍٜ :ا سبٝبيت ،أتٛضٌ إيٝو إٔ تبكٚ ،ٞيهٔ  ٫تطًيب َين
املطتش .ٌٝؾٗر ٙاملهتب ٖٞ ١بٝتو ٖٞٚ ،نٌ َا أًَه٘ يف ايدْٝا ي٘ ق .١ُٝأتٛضٌ
إيٝو ،ضأؾعٌ أ ٟغ ٤ٞآخس تطًب .٘ٓٝأذعٓت املسأ ٠يتٛض٬ت٘ ،ؾٗ ٞمل تطتطع َؿازق١
ايطؿٌ ،ؾٛاؾكت عً ٢ايبكا َٔ ٤غري اْتصاع ٚعد َٓ٘ بايتدً ٞعٔ َهتبت٘ٚ .قايت :أْا
أعًِ أْ٘ ٜٓبػ ٞأ ٫أؾعٌ ٖراَٚ .ع ذيو ؾإٕ نٌ غ ٤ٞضبه ّٛبايكدزٚ .يهين
أسرزى ؾكط.
ناْت سها ١ٜايطٝد ْ٫ؼ ايرٜ ٟكَ ِٝع اَسأ ٠غسٜب ١أظبب َٓٗا طؿ ً٬قد
غاعت اآلٕ بني ازبُٝع .ؾذرياْ٘ ٜ ٫عسؾ ٕٛأبداً َٔ أ ٜٔأتت ٖر ٙاملسأ ،٠أ ٚست ٢إٕ
ناْت َتصٚدْ٫ َٔ ١ؼ ،أؾ .ً٬ضأٍ ايبعض ْ٫ؼ عٔ ٖرا ا٭َس ؾساٚؽ يف اإلداب.١
٭ْ٘ نإ قد تعًِ أٜ ٫ؿؿح عُا يف ذٖٓ٘ .أغٝع ،نريو ،أْ٘ أظبب طؿ َٔ ً٬زٚح
غسٜس ٠أ ،ٚعً ٢ا٭قٌ َٔ ،اَسأ ٠غاَك َٔ ١أؾٌ َػهٛى ؾٚ .٘ٝؾًت اسبها١ٜ
إىل َطاَع ايكاق ٞاملعسٚف باضِ "غٚ ."٘ٝنإ َٔ َٓطك ١ؾٛتػ .ٛنإ غاباً
َٓدؾعاً سؿٌ عً ٢دزد ١عًُٚ ١ٝبٓ ٢يٓؿط٘ غٗس .٠أزضٌ يف طًب ْ٫ؼ ٚاملسأ ٠اييت
ٜعٝؼ َعٗا يرياٖا َٔ باب ايؿك .ٍٛاختؿت ايطٝد َٔ ٜٔ ٠غري إٔ ترتى أثساً .قدّّ
ايكاق ٞغ ٘ٝايطٝد ْ٫ؼ إىل احملهُٚ ١أخكع٘ يًتشكٝلٚ .يهٔ ْ٫ؼ زؾض إؾػا٤
ضس ٙبايسغِ َٔ ايتعرٜب اير ٟتعسض ي٘ٚ ،ذيو يه ٞحيُ ٞأّ ايطؿٌ .بٝد إٔ
ايكاق ٞاضتطاع اسبؿ ٍٛعً ٢املعًَٛات َٔ اشبادَ ١اييت زٚت َا تعسؾ٘ .مل ٜهٔ
ايكاقَٓ٪َ ٞاً با٭زٚاح ايػسٜس .٠ؾرٖب إىل بٝت ْ٫ؼ ٚؾتػ٘ بدق ١ؾًِ جيد غ٦ٝاً.
ٚيٝربٖٔ أْ٘  َٔ٪ٜ ٫باشبساؾات أَس بإخساز اجملًدات املٛدٛد ٠يف املهتب ١نًٗا إىل
باس ١ايبٝت ٚأَس بإسساقٗا .غط ٢ايدخإ املتؿاعد َٔ اسبسٜل املهإ نطشاب١
َٔ قباب يعد ٠أٜاّ .أُطًل ضساح ْ٫ؼٚ .يهٓ٘ إذ زأَ ٣هتبت٘ قد سسقت ٚاملسأ ٠اييت
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أسبٗا قد اختؿت َٔ غري زدع ،١أقطِٜ ٖٛٚ ،ؿٛز غكباً ،أْ٘ ضٛف ٜٓتكِ .ؾُِ
اسبؿ ٍٛعً ٢ضًط ١زمس ١ٝبأٚ ِّٟضٚ .١ًٝباتباع٘ يٓؿٝش" ٜٔ "١اضتطاع بطسع ١إٔ
ٜهتطب أؾدقا ٤حيبٜٚ ْ٘ٛسغب ٕٛيف َطاعدت٘ٚ .نإ قد أٚدع يف نٌ بٝت بطاق١
شٜاز َٔ ٠بطاقات٘ اشباؾ .١نُا أٚىل ايطٝدات املٓشدزات َٔ أضس زاقٚ ١ٝذبتٌ
َهاْ ١عاي ١ٝاٖتُاَ٘.ؾُٛعد بٛظٝؿ .١مل ٜٓظ " ٫ٚ "ٜٔٚاير ٟدَس َهتبت٘ .ؾعٌُ
تعٜٛر ٠يآلْطٚ ٜٔ ١خبسٖا ٚتٛضٌ إيٗٝا إٔ تطُع دعٛات٘ ٚمتٓش٘ َٛاؾكتٗا عً ٢إٔ
ٜعني يف ٚظٝؿ ١يف " ؾٛتػ."ٛ
ٜبد ٚإٔ ؾ٬ت٘ ٚدعٛات٘ قد أدٝبت .إذ ضسعإ َا عني بعد ذيو َؿتػا ملٓطك١
ؾٛتػٚ .ٛناْت َُٗت٘ ؾشـ ضذ٬ت غٚ ٞتدقٝكٗا ،ؾٛدد أدي ١داَػ ١عً ٢ؾطادٙ
ٚض ٤ٛاضتدداَ٘ يًطًط .١ؾٛد٘ اتٗاَا إىل غٚ ٘ٝؾادز أَ٬ن٘ٚ .يهٓ٘ ،بعد إٔ
غؿ ٢غً ،ً٘ٝقدّ اضتكايت٘ٚ ،أخر ؾتا َٔ ٠ؾٛتػ ٛيتعتين بابٓ٘ٚ ،عاد إىل بٝت٘.

* أضظ املاْػ ٕٜٛٛعٗد ض٬ي ١تػٓٝؼ يف ايعاّ  .ّ4411نإ عٗدِٖ عٗدا ؾٝٓٝا سكاا ٭َ ٍٚاس،٠
أٜدٜٛيٛدٝا ٚثكاؾٝا ٚتساثٝا ٚزٚسٝاٚ .بعد ضٓ َٔ ١ثٛز ّ4144 ٠اْتٗ ٢سهِ ٖر ٙايط٬ي.١
ا٭مسا ٤اييت ٚزدت يف ايكؿَ ١ستب ١حبطب ٚزٚدٖا يف ايٓـ
P’u Sung Ch’ing Liaotsai Lang
Pengcheng Sung Chentsung Yuyu
Chu His Shih Foochow Machu
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ضفعت األكاغٚا اهط٘ٙوٗ ٞاهلحٚف ٞاهيت اضويت٘ث ايت٘اي اهوٚيتى ًيتّ ألريت األض
جبصٗضٓا أه٘اح اهطخاَ األجط ٞٙهوططٙيت اهطًٗاُٚيت ٞاهميس،يتٞه ٗٓيت ٛوع ٓبيتط ةميطاعيتٓ ٞاز٢يتٞ
غصط ٞٙألّ امل٘اذٔيت ٞاألةسٙيت ٞةيتأل األشريتاض ٗاألؾيتراضد ةيتطٗز ٝاهوٚيتى ٗظٓألةٔيتا ؾيتةوٗ ٞضا١
ؾيتةوٗ ٞؾيتر  ٝخويتج ؾيتر ٝد اغيتةٚميست ٙػيتيتل ٛظا يتطا ألويت ٟصيتٚاح اهيتس٘ٙن ٗخيتيت٘اض
اهبميطه ٗصٚصاث اهطألا ٝاهطُٓاُٞه ٗظٔطث ٓاه ٞاهؿٌؼ ف٘قَ اٌٍ ادتباي ألويت ٟظاعايتٞ
اهعراف ًضٚف ّٞذتِاّ ذسٙساّ ىل ذ٘ا ٔٞاهفرطه ٗاهػٔى هفصةٕ شطاض ُٝاه َ٘ٚادتسٙيتس
اهبٚضا١د
ةػط ةٚل٘ض اهعر٘ظ كعازوٕ غراز َٝاهرال ٝأًإً ًِةسطاّ األشاْد
فةصت ة٘ٚث اذترط األةٚضه املغطيتا ٝةاهميطًٚيتس األ يتط ُ٘افيتصَٓاد وريتاألس ًِٔيتا
زخيتيتاْ اهغالٙيتيتأل اه,كٚيتيتٞه ٗاهعطيتيتط ٗضا٢صيتيت ٞاهمئيتيت٘ ٝاهطاظذيتيتٞد صيتيتسح اهفضيتيتا ١زأليتيتا١
املؤشْ ًّ أألو٣ً ٟصُ ٞاملس:ِٞٙ
يتيتيت اهلل أكرب!!
ؼ ألؿيتط َ٣ً ٝصُيت ًٔ ٞػيتر ٕس غيتالً ٛأخيتط٠
ضززوٕ أص٘اث مجٚوً ٞةِاغميً ٞيتّ سيت َ
أاى اضوفاألاّ هوٌػاذس اإلغالًٞٚ؛ زع اهلفيتاض ٙةيتصكطْٗه ًيتّ ٓيت٘ صيتاشل اهلوٌيتٞ
اهعوٚيتيتا سػيتيتٌ ٞ٣اهػيتيتِ ٞاألخ يت  ٝألويتيت ٟاألض اهبومياُٚيتيتٞد ويتيتصكٓطٗا سيتيتؼ ًيتيتطاث
اه !َ٘ٚأص٘اث أض ًُ٘ ٞٚوصاش ٞوضيتاألفت ةريتس ٠ادتبيتايه ٗاُػيتلبت اهؿيت٘اضعه
شت,ا ّٞةإؾعاألاؤا االٓةعاظ ٞٙاهرازض ًّ ٝألو٘ٓ املآشْ املةِاغيتمي ٞادتيتسضاَْ اهػيتٌٚلٞ
ألغ٘اض اهط٘ب اهعاه ٞٚهومير٘ضه اةةسا ًّ ١اهغيتط اهعو٘ٙيت ٞىل األابٚيت ٞاملسِٙيت ٞاهيت
ٙميطِٔا سؼ ٗألؿطْٗ أهج ُػٌٞد
كاُيتيتيتت آةيتيتيتعاظاث أذيتيتيتطاؽ أةيتيتيت٘اب اهلِيتيتيتا٢ؼ األضج٘شكػيتيتيت ٞٚاألضةيتيت ه اهحميٚويتيتيتٞ
ٗاهضدٌٞه ولازُ ال وُػٌَِ ٗكأُٓٔا وُميطعُ خوػٞه هةعوّ ألطو َ٘ٙ ٞاألشسد اطعُ أذطؽٔ
اهلِا٢ؼ كا َْ ممِ٘أل ّا ًِعاّ ةاواّه كٌا ٗاغةٚميظ أٙض ّا ًعبسأْ ٘ٔٙزٙاْد
ةسا كأْٖ املس َِٞٙاس األةازثِ ٓصٖ اإلذطا١اث اهًٞٚ٘ٚه خالي سػٌ ٞ٣ألاَد اوٌٓا
اخةوفيتيتت اهبٚيتيت٘ث اه,كٚيتيت ٞأليتيتّ ةٚيتيت٘ث اهبوغيتيتاضٙأل اهيتيتصٙ ّٙؿيتيتلٓو٘ َْ ُريتيتف ّا ا ٓٚبيتيت ّا ًيتيتّ
اهػلاْد ةٚت ًّ ااةميأله ٗأشٚاُاّ ًّ جالج ٞا٘اة ةغط ألو٘ٗ ٞٙأاب ٞٚحئٌٚا غ٘ض
أليتيتاي ًيتيتّ اذتريتيتطه ٙو ٓفيتيتٕ اهويتيتبالب ٗاهعِيتيتلد ٗ كيتيتى فِيتيتا ١ة٣يتيتط ًيتيتا ١خيتيتا ه ٗأشيتيت٘ا
ظٓ٘ضه ًالش شتف ٞٓٚهوص٘ٚاُاث املِعهٞٚد
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إيسكي زاغرا

أصيتيت٘اث ًيتيتؤشُ ٛاملػيتيتاذس كاُيتيتت شتةوفيتيتٞ؛ اغيتيتةطاع ةٚليتيت٘ض أْ  ٚٓ ،يت َع اهريتيت٘ث
ضيتيتط ًيتيتّ أغيتيتط ٝفمي يت  ٝمح يتاّ أليتيتّ ًريتيتسض
املطوف يت ٗاهيتيتسا ٚه ألٌيتيت ٟست ٌٓيتيتسه اهيتيتص ٜأُشِ ٔ
هوٌعٚؿٞه ٗصيت٘ث اهعريت٘ظ األأليتطس صيتسٓ ٙ؛ كٚيتج ،ليتٍِٔ ةمييتاهٖ ٓيتصٖ اه٘ظٚفيتٞ
املٌٔٓ ٞةٔصا اهر٘ث املةضعض ؟ ٗ ةطآ ٍٚاالُفعاه ٛاهص ٜوػٓو مبصكطاوٕ اهطخٚريتٞ
ٗاهػٌٚلٗ ٞك ٓى ًا هس!ٕٙ
يتيتيت ذٓٚسه أْ ٙلْ٘ املؤشْٓ أألٌ ٟيتيتيت ؤِٓس ةٚل٘ض يتيتيت فال ٙط ًّ ٠امل٣صُ ٞاهِػا١
ة٘ٚث اآلخطّٙ؛ شطًوم اآلخط!!ّٙ
اا,ب مجاي ةٔسٗ١ه ٗوِفٓؼ اوٚالّ ةعس صع٘ز شازٓه اا٢الّ:
يتيت يتيت ًطشب يتاّ ةٚليتيت٘ض ةيتيت، ٛاليتيتَ,صه هميريتيتس صيتيتعسث كيتيتح اّ ىل األألويتيتٟه اً يتاّ
كاملؤشْٓ!
اًةعض اهعر٘ظ ًّ شفٚسٖ اا٢ال:
يتيتيت املؤًِْ٘ ٙرٌةْ٘

أجِا ١اهِسا ١هورال!ٝ

ً شهم ضشٓل اا٢الّ:
يتيتيت ًطشباه ٙا ةعسٜه شا أصغٚةٍ ه شاْه اًةولةٍ اذتميٚميٞددد
ُعع اذتفٚس ةطؾاا ٞغراز ٝاهرال ًّ ٝألو ٟخرطٖه ٗذوؼ ىل ذاُل ذسٖٓد
اهباّ ًا كاْ مجاي ٙعٗض اهعر٘ظد هميس ذصةٕ اهبٚت اهعآس هوصل ٍٚاملةدرص
ةاآلجيتيتاضد اهيتيتصُ ٜةيتيتا ألويتيت ٟاألُمييتيتا اهطًٗاُٚيتيتٞ؛ ِٓيتيتا ال وػيتيتٌ اليترٓ ٞاهِػيتيتاٗ ١اوميالؤيتيتاه
فادتسٗ ال شط ٍٙهسٕٙد هميس كربَ األافايه ًٗاوت اهعٗذاث ًِص ظًّه ٗذولَ هٕ اهِاؽ
ًّ املِطمي ٞكوٓٔا ةمياٙا فطٙسُ٘ ًّ ٝألٔا إلةساألاث اذتضاضاث اهميس ٞ،اهيت اظزٓيتطث
ٗاُميطالت ًِطمي ٞاهبومياْد ٗكاْ ادتس ٙمياٙضٔا أٗ ٙبٚعُٔا هوديترباٗ ١ذيتاًع ٛاآلجيتاض
ةاضٙؼه ًٗسضٙس أٗ ةطٗكػىه كاْ ةإًلإُ اهةصسد هػاألاث ألّ أؾيتٚا ١وبيتسٗ
ل ذٓٚيتساّه
هو٘ٓو ٞاألٗىل وافٔٗ ٞصعب ٞاه٘صج! ٗأليتسا أليتّ شهيتم فمييتس َأليت َط َ ادتيت ٗس اهطيت ٖ
ٗاًةوم أغطاض اهعمياا اهعالذٞٓٚد
ألبحاّ كاْ ةٚل٘ض ُٙبسً ٜسٔطاّ صاضًاّ؛ فميس كاَْ اولُ مجاي اهفيت ٓ ٙؿيتعط ًيت
شهم مل غببٕ ضاةط ٞاهسَد
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ٗكاْ ألميوٕ املةػأ٢ى ٙطٌح ىل املعطفٞ؛ هليتّ ًيتا كيتاْ ٙعريتلُ اذتفٚيتسَ أكحيتط
ًيتيتّ غيتيت٘اٖ ٓيتيت٘ ٗ ُٓيتيتٍ اذتط ٓٙيتيت ٞاهلاًويتيتٞد ٗكيتيتاَْ ألِيتيتسًا ِٙسيتيتط ًيتيتّ األألويتيت ٟىل ٙػيتيتلٛ
صيتٕٞه ليتالث اهفديتاضٗ ّٙاهيتسةا أل ٗاذتيتساز ّٙاملفة٘شيتٞه
ظا طاّه ٙبيتةٔز مٌاغيت ٕ ٞخا ٓ
ٗهوطِاة اه وِمييتى ًيتّ ةٚيتت ىل ةٚيتت ادتوٚيتس املطصيتْ٘ هويتربازاثه ٗهوفالشيتأل اهيتصّٙ
ص ةٔيتيتيتٍ اهططٙيت يت ىل اهػيتيتيت٘قه شيتيتيتاًوأل غيتيتيتالوٍ اهبيتيتيتٚض ٗاهطٚيتيتيت٘ضه ٗاهفطيتيتيتا٢ط
وغيت يت ٗ
ٗاألألؿابددد
ل ًُطااب َٞشهم اهبٚيتت اه٘شٚيتس ًيتّ ةيتأل
ٗ شا ًا حتسٓجِا ةرسقه فإْٖ مجاالّ اس أش ٖ
اهليتيتيتح ًيتيتيتّ اهبٚيتيتيت٘ثد شٚيت يتخُ كاُيتيتيتت ذٚفليتيتيتا ووعيتيتيتل فِا٢يتيتيتٕ غيتيتيتافطً ّٝيت يت خ٘ؤيتيتيتا
طيتيتيت ٛضأغيتيتيتٔا خويتيتيتج ة٘اةيتيتيتاث اهبٚيت يتتٔ مبِسٙويتيتيتٔا األةيتيتيتٚضه فةبيتيتيتسٗ
ٗأخ٘اؤيتيتيتاه فٔيتيتيت ٛال وغ ٓ
ظفا٢طٓا حتت أؾعٓ ٞاهؿٌؼ كٌا ه٘ أُٔا ًّ اهصٓلددد
ةعس اُةٔا ١اهرالٝه أؾاض ادتس زاألٚاّ مجيتاالّ ىل امللةبيتٞ؛ كيتاْ اويت٘ا ١ادتبويتٛ
ل ٗاهوفافيتيتاثُ ش ٖ ٚيتّٞه
ٙيتيتساألل ةوطيتيتج اهؿيتيتطفاث املؿيتيتبل ٞةيتيتسٗاه ٛاهعِيتيتلد ةيتيتسث اهلُة يت ُ
ًِس٘ض ٕٝةةأج ٓبٓاث اهِػٍٚد اسَٓ اهعبس زاُةؿ٘ه اهص ٜأصبح ًِص ظًّ
ختؿدـُ
ذوٚػ ّا ٗصسٙمي ّا هوعر٘ظ اه,كٛه ةاحنِاٗ ٝ١ذب ٞفط٘ض ًّ اهلعم ٗاهعػىد
ااطأ اهسضؽ؛ اايَ ادتسٗ آًٔطاّ أٗ ًُميةَطٔشاّه ةعس أْ أؾاض ىل زاُةؿ٘ك ٛأْ خيوٛ
امللاْد
وال اذتفٚسُ اه٘ظٚف َٞاملِعهٞٚه اه ُفٓصٓا:
يتيتيت ًسِٙ

ٙػلٛه أٗ ٙػل ٛظا طا!

أُت مجٚوٞه ًضٞ٣ٚه خضطا!١
ذٚسٝه كٌا غطِب٘ي ٗ واكا
أوصكط مجاهم اًاّددد
ٓعٓ اهعر٘ظ ضأغٕ ةاألةساي اا٢الّ:
يتيتيت ال ةأؽد
يتيتيت ال ةأؽه هٚؼ ذٓٚساّ ذساّ أٗددد؟ ِٙميرٕ ؾً ١ٛا؟
ث ًمي ٓفيتاٝه
يتيتيت ُٕٓ شة ٟاآلْ هٚؼ ؾعطاّ شميٚميٚاّ؛ ُٓيتٕ ؾيتعط أليتازٜه ٗاألصيتح ألبيتاضا ْ
ألعٙع ٜمجايد
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ضل اهريبٓ اا٢ال:
يتيتيت ًا اهفطق؟
يتيتيتيت أُيتيتت ويتيتط ٠فمييتيتط األظٓيتيتاضه ٗال وؿيتيتعط ةيتيتاألض اهيت أُبةةٔيتيتاد ًعِيتيت ٟاهؿيتيتعطه ٙيتيتا
صسٙميٛه االضوفاع ٗاهعٌ ًعاّ؛ ٗهٚؼ فميط ةاضوفاع األغو٘بد
يتيتيت كٚج شْ؟
يتيتيت كٚج؟ ازضؽ أهٚؿ ُاف٘ٙ ُٕٓ !ٜعيتٚـ
"أُت"!

اهؿيتعط؛ ٓيت٘ ٙػيتبح فٚيتٕه غٚريتبح

" اهطة ٚه ٛذص ٍْٚغفوٛه ألِسًا ال ولُ٘أل ًع:ٛ
ٗهُْ٘ اه٘ضٗز اذتٌطا ١ألِسٓا حتضُُِٕ اهِاضه أًا هْ٘ األةٚض ًِٔا فٔ٘ ذوٚسد
ْ مل ُلّ ًعاّ فصة ٟاهطة ٚكادتصٍٚه ٗادتِٓ ٞوربح ذٌِٔٓاّ:
ًّ زُٗم شة ٟةػةاْ ادتِٓ ٞال ٙعٓط

اهطة" ٚد

ةٍ مجاي ةغضل:
يتيتيت أألط ُاف٘!ٜ
اُعألز ةٚل٘ض اا٢الّ:
يتيتيتيت كٚيتيتج؟ كٚيتيتج ،لِيتيتم أْ ومييتيت٘ي ُٓيتمَ وعيتيتط ُيتافٜ٘؟ أُيتيتت وعيتيتط كوٌاويتيتٕ
امللة٘ة ٞألو ٟاه٘ضق فصػل!
هلِٕ ًا هبخ أْ اةةػٍ ةرسقه ًعةصضاّ ألّ اُفعاهٕه ٗاا,ح فرأ:ٝ
يتيتيت شػِاّه ااطأ ُافٜ٘د
يتيتيت " ًّ ؾفةٚم املعػٓوةأل أ ٜٗشسٙخ ًطٓ:
ال ومي٘هٛه ْٓ ُاف٘ ٜاملػلأل ت ًلافأوٕ:
اهحٚاب

اهربز جتول املرا٢له ٗوَصفسُٔا

اهميٚظد

حتٌىُ هِا اهػٌا ُ١أخباضاّه ةأْٓ اهؿاٖ أصبح ألو ٟشرإُه
ًُػوٓص ّا ةبوط ٕٞيتيتيت اٌطٕ ألٌطُُٖ أغب٘ألاْد
جٍ واة اذتفٚس اا٢الّ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

737

ت :د .فريد حامت الشحف

يتيتيت ال أزضٜه ملاشا َٙلةيتله ًيتا ال ُٙفٔيتٍ!؟ صيتصٚح أ ْٓ اهؿيتعط يتل أْ ٙػيتٌ٘ ألويتٟ
وس ٔٞاإلُػاْه هلّ ِٙبغ ٛأْ ٙلْ٘ ًفًٔ٘اّ أٙضاّد أهٚؼ كصهم؟
أذاب ألامل اآلجاض ةلح ًّ اإلحيا:١
يتيتيتيت اهؿيتعط ،ليتّ أْ ٙليتْ٘ وٚسيت ّا أٙضيتيتاه هليتّ ألويت ٟاهؿيتعل أْ ٙعيتط ٗذيتيتٕ
اهؿاألط ٗٗذٕ أًٓةٕد ِٙبغ ٛأْ ٙطٗ ٠ذٕٔ ًّ خالي ٗذٕ اهؿاألط! أا,ح ًةاةع ٞاهيتسضؽ
ًيت فِريتيتاْ أيتيت٘ٝد ايتيتطع ادتيتيتطؽ ًِاز ٙيتاّ زاُةؿيتيت٘! أيتيتً٘ ٝيتيتّ فضيتيتوم! ٗشيتيتالٗ ٝاذتومييتيتَ٘؛
اذتوً٘ ٠فٚس ٝشاه ٔٞادتٔس اهعميوٛد
يتيتيت ةٚل٘ض الَ,ه األصضُ ٛألو ٟؾعطٜه هميس شاٗهتد
يتيتيت أض ٠شهمد غأا٘ي ه٘اهسن ضؾٚس ٗأًٓم ذ٘ ٌ٘ضه ةأُٓم حتطظ وميسًاّد
يتيتيت ؾلطّا ةٚل٘ض ال!َ,
زخيتيتى زاُةؿيتيت٘ خبطيتيت٘اث ٓاز٢يتيتٞه ٗٗاليت ألويتيت ٟااٗهيتيت ٞصيتيتغ  ٝاذتويتيت٘٠ه ٗفِريتيتاُأل
ذيتسضأٌُا شبٚبيتاث ؾيتفافٞه
صغ ً ّٙيتّ ارتيتع اهريتٚا اهطاٚيت ه وَس َٔيت ُط ًيتّ خيتالي َ
ٗكأُٓٔا شباث أضظ ظذاذٞٚد ااي زاُةؿ٘:
يتيتيت وفضٓو٘ا!
اؾةسث ًّ ش٘وٌا ظاعا ٞاهػُِ٘٘؛ الشظ شهم ادتس ٗاذتفٚسه ٗأزاضا ضأغيتٌٔٚا
ليتيتط صيتيتف٘ٓا ُػيتيتاْ ًيتيتاه صيتيتعس ةػيتيتطأل ٞىل ةٚيتيتت
ًع يتاّ حنيتيت٘ اهط ٚيتيت٘ض اهميومييتيتٞد همييتيتس أل ٓ
املةدرص ضذىٔ اآلجاضد
يتيتيت اهػالَ ألوٚلٍه ٙا ألعٙع !ٜيتيتيت شٓٚا ضذى اآلجاض اهضٚجد
فيتيتاحنِ ٟأًاًيتيتٕ صيتيتاشل ستيتيتى " ذٚوٚعاضٙيتيتا" غيتيتةٚفاْ ٙفيتيتاُ٘فٚةـد كيتيتاْ ستٗو يت ُٕ
اهضدٍ ،اضؽ ًِص أكحط ًّ سؼ غِ٘اث جتيتاضُ ٝاذصيت ٞةاملِةريتاثٔ املريتِ٘ألً ٞيتّ
املعسْ ً املسْ اهرغ  ٝاهميطٙبٞه ٗ،ةوم ألسزاّ ًّ ستالٓث اذتسازٝد
يتيتيت ًا اهص ٜزفعم ىل ة ٚاملة٘اال

ٓصٖ اهػاأل ٞاملبلطٝ؟

يتيتيت اول ًِٓ ٛأصالْ ةٚمه أْ أصيت َِ َ هيتٕ ؾيتطفاث ًؿيتغ٘ه ٞألويت ٟاهيتٌِط اهطًٗيتاُٛ
ذتٌٓاًيتيتٕ؛ ٗٓيتيتصٖ أٙيتيتّ غيتيتأذسٓا الٓ ألِيتيتسنه أٔٓٙيتيتا اليتيت َ,ةٚليتيت٘ضه أضٙيتيتس ؾيتيتطا ١يتيتاشس
ًِٔا؟
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يتيتيت صفمي ٞذٓٚسٝد و٘ذس هسِٙا ةمياٙا ضًٗاُٞٚه صصٚحه أُٔيتا صيتس ٞ٢ةعيتض اهؿيت١ٛه
هلِٔيتيتا ً٘ذيتيت٘زٝد أايتيت,ح ألويتيتٚلٍ اإلغيتيتباُ ٞٚفٔيتيت ٛأفضيتيتىه ٗاهفطُػيتيت ٞٚأٙضيتاّد زاُةؿيتيت٘!
أشضط اهمئ٘ ٝهوضٚجه ٗافةح املػة٘زع؛ غِميَ٘ جب٘ه ٞف ً ٕٚغةٚفاْ اهععٙعد
ؼ ةطاشيت ٕٞألويتيتٟ
ؿيت ًَ٘ ٞاليتيت٘ألٕٔٔ ٗايتيتس ذويت َ
ػيتيتٌاّ ًِاا َ
يتيتيتيت ةغطا٢بٔ ٓٚةيتٕٔه ويتيتاةَ َ غيتيتةٚفاْ ًُبةَ ٔ
املدسٓ ٝاملدطٓط ٔٞاذتطٙط ٞٙاهط٘ٙو ٞهوٌميعسٔ امليتِدفضه أًيتاَ ااٗهيت ٕٞشاث أضذيتىٕ اريت ٕٝ
ر يتطَٖ ةيتيتأل صيتيتاشل اهبٚيتيتته ٗشفٚيتيتسٖٔ ادتٌٚيتيتى؛ مل ٙفٔيتيتٍ أصيتيتالْ ايتيتاُْ٘
ال ة َ
ذيتيتساّه ًُيتيتِميب ّ
اهعخاض اهِباوٞٓٚه اه وػةدسَ اهعامل اهعطةٛه زافعاّ ىل اهططاظ اهفطُػ ٛةلىٓ
املسافّ اإل طٙميٗ ٞٓٚاهطًٗاُ!ٞٚ
ضؾج املةدرص ةاآلجاض ضؾفاث ألس ًّ ٝاهمئ٘ٝه اا٢الّ:
يتيتيت شػِاّه ٓصا ًح هالٓةٌاَد
هميس ةسأ شسٙخ غوٌ ٛةأل اهبوغيتاضٗ ٜاه,كيت ٛةبػيتااُ٘ ٞأليتا ًيتا؛ هليتّ اهعريت٘ظ
أزضنه أْ شهم مل ٙلّ أةساّه زاف غةٚفاْ اهالٓخ ٗستٌيتطٓ اه٘ذيتٕ هعٙاضويتٕ ٓيتصا
اه٘ات املبلطد ظز ألو ٟشهمه أْ غةٚفاْ كاْ ٙعوٍه إُٔٓ أليتازً ٝيتا جتيتطِٓ ٜيتا زضٗؽ
اهفوػف ٞهوٚافعأل ًحى ٓصا اه٘اتد
يتيتيت هٚلٍ ًا شسد؛ زخى اهضٚج شسٙخ يت ًِاغيتل؛ غيتطق ًيتؤخطا اهغريتط
املوعُْ٘٘ صفٚص ٞشسٙس ًّ ٞٓٙاملميرب ٝاه٘ٔٚزٞٙه ٗذوب٘ٓا هِا هبٚعٔاددد
أذاب صاشل اهبٚت:
يتيتيت ٙا هٕ ًّ شُل! أٗ ه ُٓٔا خطٞ٣ٚد
يتيتيت اطزٍٓ اهعٌاي ألِس ٜةاوطاٗاثد
يتيتيت ٗاهرفٚصٞ؟
يتيت يتيت ٓيتيتطع ً٘ٙؿيتيتا كيتيتاهميط املػيتيتو٘قه صيتيتا٢صاّ ُٓٔيتيتا صيتيتفٚص ٞذ يتسٖٓه ٗذطٓٓيتيتا ةٚسٙيتيتٕ
ٗأألازٓا ىل املميرب!ٝ
ٗاُةسَطَ ةٚل٘ض أْ ٙةصسٓد اهضٚج
شهم ااي ًُفلبطاّ:

امل٘ال٘ع األٍٓ اهص ٜأويتً ٟيتّ أذويتٕه ًٗيت

يتيتيت اهغرط األوطانه ٗاهغرط اهرطبه ٗاهغرط اهبوغاض اً٘ٚاث شتةوفٞه ٗويتٍ آويتٞ
شتةوفٞ؛ هلّ هٚؼ وؤال١ه أٗ ألٗه٣مه أٗ هآلخط ًّ ّٙالٌ ٕ!
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ٓعٓ مجاي ٗغةٚفاْ ضأغٌٔٚا

ٗات ٗاشس اا٢وأل:

يتيتيت كالَ زا ٚد
أالا مجايه ٗكإُٔٓ ٙعةصض ألّ األًٓ ٞكوٓٔا:
يتيتيت ٍُٓٔ ٙغِْٓ٘ ةؿلى ذٓٚسد
اةةػٍ ادتسٓ اةةػاً ٞألطٙضٞه جٍ ااي:
يتيتيت شػِاه ال ةأؽه هلّ اُةبٕ

ٓصا اهعًّ هٌٔصفسةم!

ِٓا ذََٔطَ غةٚفاْ مص ٕض ةامل٘ال٘ع اهصٙ ٜؤملٕ:
يتيتيت هلِِٓا ُعٚـُ ذِباّ ىل ذِل ًِص غِ٘اث ا٘ٙوٞ؛ ال ٙعألزُ أشسُا اآلخطد ٗشةيتٟ
أُِٓا ُٙػاألس ةعضِا ةعضاّد أهٚؼ كصهم؟
ت اهفليتط ٝؾيتاألٔطّا ةٔيتاه ٗويت٘وٓطث
ل اهبٚيت ٔ
ط صيتاش ُ
يتيتيت صيتصٚح اًيتا يتيتيتيت ميت ٓس ٕ ٝاهيتةمي َ
ألطٗقُ ذبٔةٕٔٔد
يتيتيت املس ِٞٙألِسُا ذٓٚس ٝآٚبٞد اهطب ٙطشٌَُِا!
يتيتيت ُعٍ اهلل ٙط َُِا!
يتيتيتيت ٓيتيتى تعيتيتةٍه أليتيتّ اذتازجيتيت ٞاهيت ٗاعيتيتت ًِيتيتص فيتيت ٝ,اطٙبيتيت ٞاطٙيتيت ٞكوٚػيتيت٘ضا؟
اُػيتيتلل اهطيتيتال ١ألويتيتٗ ٟذيتيتٕ اهضيتيتٚجد فأص يت َب َح هُ٘يتيتٕ أ َ يت َط شتٚف يتاّه ٗكأ ُٓيتيتٕ فوٚفويتيتٞ
ةوغاضٞٙد
ٓعٓ اهةُطكٚاْ ضأغٌٔٚا ُفٚاّ؛ أًٓا ارتازَ اهبوغاض ٜفميس غميطته ٗهػبل ًا ألوبٞ
املويتيتح ًيتيتّ ٙيتيتسٖد اُةحيتيتط املويتيتح ألويتيت ٟاألض د ذويتيتؼ زاُةؿيتيت٘ ًباؾيتيتط ٝألويتيت ٟضكبةٚيتيتٕه ٗأخيتيتص
ٌعٕ ةٔسٗ١د
يتيتيتيت طٙيتيتله أُٓليتيتٍ مل وػيتٌع٘ا؛ همييتيتس مجيت اإلُلؿيتاض ْ٘ٙزت ِٓيتيتس ّٙذيتيتسزّا هيتيتسٗضٝ
اهطة ٚد فٌّ شس ٠األغطه مل ٙلةف٘ا ةأخص افوأله ةىد جالج ٞأخ٘ ٝزفعٗ ٞاشس!ٝ
ضف ةٚل٘ض أل ِٕٚٚةآةٌاَ اا٢ال:
يتيتيت ملاشا؟ ال ةُ ٖس ًّ ٗذ٘زٔ غبلٕ هصهم!
ب ٙفيتاُ٘ يتيتيتيت األغيتط ٝمل ويتةٌلّٓ ًيتّ زفيت اهضيتطا٢ل؛
يتيتيت كاْ مثٓ ٞغبل يتيتيتيت أذيتا َ
هصهم أخصٗا األةِا ١ةسي اهبضا ٢د
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يتيتيت شػِاّه ملاشا ختربُ ٛةصهم؟ يتيتيت اُيتعألز ادتيتسٓه ٗؾيتعط ةيتاذتطسه فصفٚيتسٖ ٙػيتٌ
اذتيتيتسٙخه ٗامل٘اليتيت٘ع ُفػيتيتٕ ٙةليتيتطض اطشيتيتٕ ةٚةيتيتٕ ًيتيتّ ذسٙيتيتس يت ًَ يتطٓ ٝاهفيتيتٝ,
األخ ٝد
يتيتيتيتيتيت ٗألْٓ األَ اذتاًيتيتيتىه ٓامجيتيتيتت اإلُلؿيتيتيتاضٙأل ةميبضيتيتيتةٔٚاه أًػيتيتيتل٘ا ةٔيتيتيتيتاه
ٗشطٌٓ٘ا ستة٘ٙاثٔ اهبٚته ٗأغطٗا ةِاؤٔا اهفةٚاثد ةسأث املطأ ٝاملػل ِٞٚةاهرطار ىل
زضذ ٞذعوتِ غلاَْ اهميطِٙ ٔٞٙسفعْ٘ هِريتسؤٔاد هليتّٖ أليتسَزَ اهعػيتلطٔ كيتاْ كيتب اّه
فأخصٗا ٌعَْ٘ ةاهمي٘ٓ ٝألؿطاث اهِػا ١اذت٘اًى اهميطٞٙد ٗةسأٗا ٙةرازٗهْ٘ :صبٚاْ
أٗ ةِاث ةطّ اذت٘اًى؟ ِٗٓا أضٙس أْ أغأهمه أٔٓٙا املطؾس اذتلٍٚه ٗالًّ َ,
ابيتيتى أٓيتيتى املسِٙيتيت ٞكٓؤيتيتٍه كٚيتيتج وػيتيتٌصْ٘ أُيتيتةٍ األويتيتطانه أْ وُبمييتيتط ةطيتيتْ٘ اهِػيتيتا١
اذت٘اًى أًاَ أألأل ادتٌ ٚه ٗأْ ُٙطً ٟادتِأل اويت٘ا١ه ُٗٙميطيت ةاهػيتٚج ًِاصيتفٞ؟
جٍ ُٙميطٓ اهبااَْ٘ ةطْ٘ أًٓٔاؤٍ؟د
فاصى ًٓٚته هجٓ ألو ٟاذتض٘ض ٔةعُميس ٕٝذاًعٞد
أةعيتيتس اهعريتيت٘ظ فِريتيتاْ اهمئيتيت٘ ٝألِيتيتٕه ُٗٔيتيتض ًيتيتّ ًلاُيتيتٕه ذيتيتاي
ٙااَةَُٕه ٗكإُٔٓ حيطٓضٓا ًّ أُؿ٘اٞد
يتيتيت يتيت غيتيتيتةٚفاْه أُيتيتيتت وعويتيتيتٍه ًيتيتيتّ ٙػيتيتيتةسألْ٘ هودسًيتيتيتٞ
ٙػةسألْ٘ اهبوغاضد

ش يتىٖ
اهغطفيتيتٞه َ

ادتيتيتيتٚـ اإلُلؿيتيتيتاضٜه

يتيتيتيت ٓيتيتصا صيتيتصٚحه ٗهليتيتّ ٙأخيتيتصٍُٗٔ ًِيتيتص افيتيت٘هةٍٔ املبليتيتط ٝفِٚػيتيتَْ٘ األأليتيتطا َ
ٗاهةمياهٚسَد ُٓٔا جالج ٞومياهٚس ًػٚص ٞٚضٚ٢ػ ٞيتيتيت ال وميةى! ال وػطق! ال وعْٔ! ٙطةِٓٓ ٍٔٚيتان
اهباؾا اهراحل!
يتيتيتيت غيتةٚفاْه ًيتيتّ ارتيت ٔ أْ شهيتيتم ايتس شريتى ةعٚيتيتساّ أليتّ ٙلػيتيت ٛظا يتطا! ًيتيتسِٙةِا
يتيت٘شس اهػيتيتوٍ ٗاهةعيتيتاْٗ؛ حنيتيتُّ ُعيتيتٚـ ةؿيتيتلى ذ ٓٚيتيتيتسه ُٗػيتيتٌح هآلخيتيتط ّٙأْ ٙعٚؿيتيتيت٘ا
كصهمد
يتيتيت هلّ كٚج؟ كٚج حيرى شهم؟ ةلى ةػاا، ٞلّ أْ وةفرٓط اُةفااليتٞد
اهعااوَْ٘ ألّ اهعٌىددد يتيتيت املؿاألٔطُ ً ث اهبوغاض ٜاملٚػ٘ض املةصٌِّؼ؛ ٓ٘ أٙضيتاّ افيت َع ًيتّ
ًلإُه يتيتيت ٓى اطأث ًا ٙلةل كاضي ًاضكؼ؟
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يتيتيت هميس اطأثه ًاشا ٙلةل كاضي ًاضكؼ؛ ُٕٓ هٚؼ ستمياّ؛ فٔ٘ ٙميػٍُ اجملةٌ
ةبػاإ ىل ابمي ٔٞاهعٌاي ٗابمي ٞاملػةغوأله ٗال ٙأخص اذتػباْ أةيتساّ اهٌِيت٘ اهميبويتٛ
املةفاٗث زضذاث اهةط٘ٓض اهطٗشٛد
مل ٙفٍٔ غةٚفاْ ؾ٣ٚاّه ممٓا كاْ  ُ٤ً٘ٙه ٕٚةٚل٘ضه هلِٕٓ شاٗي أْ ٙػة٘أللد
طيت َ اهِػيتا١
يتيتيت ٗ اهمييتطآْ ًيتاشا كُةيتل؟ ٓيتى اٚيتى ًباؾيتطٝه أْ وفعيتى شهيتم؟ أْ ومي ب
اذت٘اًىه ًّ زْٗ ألمياب؟
يتيتيتيتيت كٚيتيتيتج ،لِيتيتيتم ايتيتيت٘ي شهيتيتيتمه ٙيتيتيتا ألعٙيتيتيتعٜد اهمييتيتيتطآْ كةيتيتيتاب ًمييتيتسٓؽ؛ هليتيتيتّ
اهعػلط كاهعاز ٝأُاؽْ أًْ٘ٓٚد
يتيتيت ٗأٗه٣م اهصٙ ّٙمي٘زٍُٗٔه أٙضاّه ألوً ٟا ٙبسٗد
يتيتيت ٓؤال ١ةاهةصسٙسه ًةعوٌْٓ٘؛ هلّ وعاهٓ ٌٍٔٚصٖ هٚػت

صاحل اهميطآْ؟

يتيتيت ًاشا ٙعا؟
يتيتيت مجايه أألطا ًّ فضوم اهلةابه ٗافةص ُٕ ألو ٟغ٘ض، ٝاهبميطٝصد
ُٔض اهفةيتٟه اهيتص ٜأجيتاضٖ اذتيتسٙخ اهػٚاغيت ٛاملفيتاذ٤ه مٙٓ ٘ٚيتٞه ٗوِيتاٗي ةعِاٙيتٞ
كةاةاّ زتوٓساّ أغ٘زه هٕ افالْٔ شٓبٓٚاْ ًّ ألويت ٟض ٓ خؿيتل األةِيت٘ؽ الفيت٘ضه فةصيتٕ
ألو ٟاهرفص ٞاملطو٘ةٞد وعرٓى ةٚل٘ض ٓصٖ األجِاٗ ١ااي ةؤر ٞألااف:ٞٚ
يتيتيتيت ْٓ اهلل اذتليتيتٗ ٍٚألويتيت ٟهػيتيتاْ اهطغيتيت٘ي ستٌيتيتسه ش ٓٚيتيتا اهِيتيتاؽ اٌيتيت٘شٍٔ
اهبصخ ألّ اذتميٚميٞه هليتّ خسًيتٕ ألويت ٟاألض ٙطوبيتْ٘ فمييتط ،اُيت ّا يت ًؿيتطٗ ه
ايتيتالعه ٗكأ ُٓيتيتٕ وعيتيتس ألويتيت ٟأغيتيتؼ اهيتيتس ْ !ّٙاهػيتيت٘ض ٝاهحاُٚيتيت ٞكويتيتٔا
ًُمييتٌٓٚأل شيتيتل اال ٓ
اهميطآْ اهلط ٍٙاه وػٌٓ" ٟاهبميط"ٝه ًؿبع ٞةٔصٖ املةطوباث املفطٗال :ٞآًّه جٍ آًّد
ل ةؿيتسٓ ٝاهِيتاؽ اهيتصٙ ّٙطٙيتس
 ٛاهبريت اذتليتٍه هيتّ ٙعاايت َ
هلّ ِٓان أًىه ةيتأ ْٓ اذتيت ٓ
فٍٔ زٙاُةٕ ةعٌ ؛ فميس ااي اهطغيت٘يً " :يتّ غيتوم اطٙمييت ّا ٙويتةٌؼ فٚيتٕ ألوٌيت ّا غيتٔى اهلل
هٕ ةٕ اطٙمياّ ىل ادتِٞدد "ه أًٓا ألبٚسٖ ألو ٟاألض ه فأًطٍٓ شتةوج؛ ٍُٔ شميٚمئٞ
األًط ٙعاابْ٘ ٓؤال" ١اهلفٓاض"د ِٗٓا ولٌّ خط٣ٚةٍٔد
شسٓق اهعر٘ظ ةعِٚأل ُرج ًُغٌضةأله ٗٗال صبعٕ ٗغطَ اهرفصٗ ٞاول ًيتّ
شفٚسٖ اا٢ال:
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يتيتيت ااطأ ةر٘ث ألاي!
 ًََّٔٗ اهِٖاؽٔ ًَّ َٙميُ٘يُ آًَِٖا ةٔاهؤٖٕ َٗةٔاهِ ََِٔ٘ٚاهِآخٔ ٔط ًََٗا ٍُٓ ةٌُٔؤًِِٔٔأل 8،ص ُٙدَازٔألُ٘ َْ
اهوٖيتَٕ َٗاهٖيتصٔ َّٙآًَُِيت٘ا ًََٗيتا َٙدِيتسَألَُْ٘ ٔال أَُفُػَيتٍُِٔ ًََٗيتا َٙؿِيتعُطَُْٗ ) (9فٔيت ٛاُوُيت٘ةٍٔٔٔ ًيتطَ ْ
ب أَهٔيت ٍْ ٚةٌَٔيتا كَيتاُُ٘ا َٙلِيتصٔةَُْ٘ ٔ َٗ (71،شَا أٚيتىَ هَُٔيتٍِ ال
فَعَازٍَُُٓ اهوُٖٕ ًَطَالّيتا َٗهَُٔيتٍِ ألَيتصَا ْ
وُفِػٔسُٗا فٔ ٛاألَضِ ٔ اَاهُ٘ا ٌَُٖٔا َُصُِّ ًُرِؤصَُْ٘ 77،ص اهميطآْ اهلط، ٍٙغ٘ض ٝاهبميطٝصد
وفاذأ غةٚفاْ ذساّ ملا ااةبػٕ ًّ اهميطآْه ٗاضوبم ًةوعحٌاّ:
يتيتيت وطٙس أْ ومي٘يه ٍُٓٔ ٙفعوْ٘ شهم ةأًٓٚةٍٔ اهعٌٚميٞ؟ ٙا وٍ ًّ وعػيتا !١جيتٍ ضغيتٍ
ؾاض ٝاهروٚل ألو ٟصسضٖد
أذاب اهعر٘ظ معْ:
املؤًِأله ًٗيتّ ال يتل
يتيتيت شسٓز اهلل اهط ّ اهطش ٍٚألسٌةٕ ة٘ال٘ح فٞ٣
اةوٕ شة ٟأجِا ١ادتٔازد ٗكٌا اٚىَه فيتإ ْٓ ًيتّ خييت ٓى ةٔيتصٖ الطًيتاث ًيتّ زْٗ غيتبل
ًٍٔه ٙربح زتطًاّ ًٗطوساّ ألّ اإل،اْ ةاهللد
يتيتيت ملاشا شْ كىٓ ٓصا امل٘ث اهبومياْ؟ كٍ ًّ اهميةويتٙ ٟػيتميط ألاًيتا ةعيتس أليتاَ؟
ٗادتٌ ٚكٌا والشظه ادتٌُٙ ٚميػٍُ مبصٌٓس!
يتيت يتيت مل ٙيتيتس ُع ست ٌٓ يتسْ أةيتيتساّ هةريتيتف ٞٚشيتيتاًو ٛاملعةمييتيتساث األخيتيتط ٠ذػيتيتسٓٙاّه ةيتيتى ألويتيتٟ
اهعلؼه غع ٘ٓ ٟةِفػٕ ٗزألا املؤًِأله كٙ ٛميََ٘ املػوٍ املؤًّ ةلى ؾ١ٛه ةغَٞٚ
املؤًّ ىل زِٕٙددد أًٓا ًَّ ُٙػيتٌْٓ٘ ةاملةأغيتوٌأله فيتال ٙعيتسَْٓٗ ًػيتوٌأله فٔيتٍ
ذصبٔ
صيتٗٗ ٞفمييتا ملريتوصةٍٔد ٓيتٍ ةاهيتصاث ًَيتّ ِٙؿيتطْٗ
ُٙفػٓطْٗ اإلغالَ ألويت ٟايتطٙميةٍٔ ارتا ٓ
ور٘ٓضاّ ًؿ٘ٓٓاّ ألّ اإلغالَ كس ّٙهوميػ٘ٝه ُٙؿرٓ ألو ٟاهميةىد
يتيتيت ٗٓى األًط

شهم؟

يتيتيت اإلغالَ؛ ز ّٙاهػالَه ٗاإل،اْ ٗاهةػاًح املةبازي املؿ,نه ز ّٙارت !
ال ألوبيت ٞاملويتحه أخيتص غيتةٚفاْ ٙيتص َض ُع اهغطفيت َ ٞةيت٘و ٕٝ
جتٌٓس زاُةؿ٘ ألِيتس اهبيتاب شيتاً ّ
أغطعَ:
يتيتيت ُعٍه ُعٍ!
ٗذيتيتس اهعريتيت٘ظ ُفػيتيتٕه ٗكأ ُٓيتيتٕ ألويتيت ٟجيتيتالد ذبٔيتيتاثه فٌيتيتّ ذٔيتيت ٞشفٚيتيتسٖ اهيتيتص ٜمل
غيتيتذ خٚيتاضٖه ًٗيتيتّ ذٔيتيت ٞأخيتيتط ٠ألبيتيتسٖ زاُةؿيتيت٘ه ًٗيتيتّ ذٔيتيتٞ
ولةٌيتيتى ؾدريتٓٚةٕه ٗمل ٓ ,ٙ
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جاهح ٞيتيتيت صسٙميٕ يتيتيت اهحطٜه صاشل جتيتاض ٝاذتسٙيتسه هيتصهم كيتاْ ٙؿيتطح ةةيتأْه ًةد ٓٚيتطّا
اهلوٌاث ستاٗالّ ُطمئا ةؿلى صصٚح ةاهوغ ٞاهبوغاض ٞٙاه كاْ ٚسٓا ةاًةٚاظه
شهم إُٔٓ ٗهس ِٓا ٙلػ ٛظا طاه ٗ ِٜ٘ٙأْ ٘،ث فٔٚا:
يتيتيت يتيت أُيتيتيتعي اذتليتيتيت ٍٚة٘اليتيتيت٘ح ااٌ٢يتيتيت ٞاهلاِ٢يتيتيتاث اذت ٓٚيتيتيتٞه شا أًلِِيتيتيتا وػيتيتيتٌٚةٔا
يتل أْ حت ٓٚيتسٓا ٗال وؤشٔٙيتا أجِيتا ١اهميةيتاي؛ ٗٓيت :ٛاهِػيتاٗ ١األافيتاي
كصهمه اهيت
اهميُرٓط؛ ٗكباض اهػّ؛ ٗاملعااْ٘ ٗاملطالٟ؛ ٗاهفالشْ٘ ٗاهعٌاي املٚاًْٗ٘؛ ٗاهلِٔيتٞه
ض اهِسيتط أليتّ ًعةمييتساؤٍ؛ أٓيتى اهص ًٓيتٞ؛ اإلُػيتاْ يت املػيتوٍه اهيتصٙ ٜعيتٚـ ظيتىِّ
ةغ ٓ
اهػيتيتوط ٞاإلغيتيتالًٙٗ ٞٚيتيتسف اهضيتيتطا٢ل اهالظًيتيتٞه أٗ ةبػيتيتاا ٞيتيت املػيتيتوٍ ٗهيتيتٚؼ ًيتيتّ
املػوٍ اهصٗ ٜآ ً املػوٍ اوفاااّ ألويت ٟأليتسَ
ً٘ااا اهسٗه ٞاإلغالًٞٚ؛ ٗامل٘شٓس؛
املػوٍه اهص ٜأُألط ٛاألًاْ؛ أ ٜاهص ٜالٌِت هَٕ األًّددد
االألةسا١؛ ٗاملُػةأًّ؛
يتيتيتيتيت و٘ايتيتجه أ ٓٔٙيتيتا اليتيتَ,؛ ٓيتيتصا ٙريتيتعل فٌٔيتيتٕ؛ أل ْٓ كيتيتح  ّٙذيتيتسا اذتيتيتطٗب
ٙػةِسْٗ ىل كةاةلٍ املُميسٓؽ ةاهصاثد ٓى كُةل ِٓان ةسآٞه ًة ٟيت٘ظ اةيتى يت
املؤًّ؟
يتيتيت ٓصٖ االغةحِا١اث جالج ٞفميط :شا ى اهِاؽ اهص ّٙوؿيتٌؤٍ اهف٣يت ٞامليتصك٘ضٝ
ةأُفػيتيتٍٔ اهػيتيتالحه ٗؾيتيتاضك٘ا األألٌيتيتاي اهميةاهٚيتيت ٞهريتيتاحل اهعيتيتسٗٓ؛ ٗ شا اغيتيتةدسًٍٔ
اهعسٗٓ " كسضٗع ةؿط"ٞٙه ٗكصهم أجِا ١املعطكٞه ٗخباصٓ ٞاهوٚيتىه ال وػيتةطٚ
أْ ٓٚيتيتع ًيتيتّ ٙمييتيتج أًاًيتيتم؛ ،ليتيتّ ٓيتيتصٖ اذتيتيتاالثه ٗ يتيتل اةيتيتى ادتٌ ٚيت ًيتيتّ زْٗ
اغةحِا١؛ ْٓ اهلل ٙفغٔطُ هوٌػوٍ ًميسً ّا ٓصٖ ارتطٞ٣ٚد وُعٌٍُ أجِا ١اذتيتطب السيت٘ضاثُ
اآلو :ٞٚاهرَوٍه أ ٜاط األشْه ٗاألُج أٗ أ ٜٓأألضا ١أخط ٠ذػٍ اإلُػاْه ِٗ،
اةيتيتى امل٘اؾيتيتٗ ٛاذت٘ٚاُيتيتاث األخيتيتط ٠ةاغيتيتةحِا ١وويتيتم اذتيتيتاالثه اه يت ٙليتيتْ٘ شهيتيتم فٔٚيتيتا
اليتيتيتطٗضٙاّ؛ الغيتيتيتةدسأًا اهطعيتيتيتاَد ٌُِٙيتيتيت ويتيتيتال ُ الاصيتيتيتٚىه ٗأضااليتيتيت ٛاملطاأليتيتيتٛه
ٗاهبػاوأله ٗةػاوأل ارتضطٝه ٗكطَٗ اهعِله ٗاألضاال ٛاهعضاأل ٞٚاألخط٠د
 ٌُِٙوػٌ ٍٚاآلةاض ًٗرازض املٚيتاٖه ٌُِٗٙيت أٙضيت ّا ٓيتسَ اهبٚيت٘ث ٗاملِؿيتآث األخيتط٠
ًّ زْٗ أغباب ًػ٘ٓ ٞددد
اطقَ أشسٍٓ اهبابَه ٗآةعٓ ادتطؽ فرأ ٝمسٓٝد
ٓطع ارتازَ حن٘ املسخى اا٢الّ:
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يتيتيت ٓصٖ ةا٢ع ٞاذتوٚل! أألةميس أُٓٔا ةا٢ع ٞاذتوٚلد
يتيتيتيتيت شػيتيتِاه ٓيتيتسأ اهعريتيت٘ظ اه,كيتيت ٛاًيتيت ّا فريتيتأٝه ٓ ٓٚيتيتا مجيتيتايه وعيتيتاي ًعِيتيتا ىل
املػيتيتة٘زعه فٌيتيتا ُز ًِ َِيتيتا مل ُيتيتةٌلّٓ ًيتيتّ زضاغيتيت ٞاهؿيتيتعط اهٚيتيتَ٘ه ألوٚيتيتم أْ جتٚيتيتبا أليتيتّ
اهطمي٘ؽ اهسِٞٚٙه ةٌِٚا خيةاضُ اهضٚج اهِمي٘ؾاث هؿبم ؾطفاث ٓاَ أغالْد
و٘ذٕٓ اهحالج ٞىل أكحط األًاكّ املح  ٝهالٓةٌاَ املػلّ اهفطٙسد اهص ٜةسا
ٗاالصاّ أْٓ اخةٚاضٖ مل ٙلّ ًرازفّٞد فميس ظِٓٙتٔ املٌطٓ اهعطٙض هوٌػة٘زع ًّ اهٚػيتاض
ٗاهيتيتيتيتٌٚأل ةمياٙيتيتيتيتا أألٌيتيتيتيتسُ٘ٙ ٝاُٚيتيتيتيتٗ ٞضًٗاُ ٓٚيتيتيتيتٞه ٗؾيتيتيتلٓوت أابٚةٔيتيتيتيتا ًيتيتيتيت٘از ًيتيتيتيتّ اهعٌيتيتيتيتاضٝ
األوطٗغل1،ٞٚص؛ اِااط زا٢طٞٙه أ ٜذػ٘ض شرطُ ٞٙريتج زا٢طٙيتٞه ًطصيت٘ف ٞةططٙمييتٞ
جت َع ُى أشراضَٓا املِفرو ٞوؿيتل ٓى ُريتج زا٢يتطٝه ٙػيت ِٔ ُس ةعضيتٔا ةعضيت ّا ٗويت٘ظ ُع اليتغطٔا
اهعاَ ألو ٟضكا٢ع ًّ اهٌٚأل ٗاهٚػاضد ِٗٓان اجٚى ًطًط ةؿطُ ٞٙرف ًّ ٞٚاهحميافيتٞ
اهُ٘ٚاُٚيتيتٞد ٗةمياٙيتيتا ألطةيتيتاث ضًٗاُٚيتيتٞد ًٗعٓط ٓٙيتيتاثه ًُر ٌٓعيتيتً ٞيتيتّ أذيتيتعاً " ١يتيتّ اذتضيتيتاضٝ
ث ًطصٓع ٞةاهفػٚفػا ١اهُ٘ٚاُٞٓٚددد
اهبٚعُط"ٞٚه ٗ اشسُ ألٔسٓ ٝألضالٓٚا ٕ
ٗأخ اّ اا,ة٘ا ممٓا كاْ ٙح آةٌاَ اهعةْ٘ :ة٘ٓاةيتاثْ اس،يت ْٗ ٞشسٙحيتٞه ٗأغيت٘اضْه
غيتوٍٓ ٗؾيتيتطفاثه ٗأايتيت٘اؽه ًٗؿيتيتبلاثه
ٗشيتيت٘اذعه ٗأغيتيتٚرٞه ٗزضةعِٙيتيتاثه ٗأغيتيتٚرُ ٞ
ٗأجاده ٗؾ٘اخص اطااثه ًٗمياألسه ٗأا٘اؽه ٗأش٘ا ظٓ٘ضه ٗؾيت٘ٓاٙاثه ٗأٗاُيتٛ
ً٘ااسه ٗف٘اُٚؼه ٗذػ٘ضددد
يتيتيت اخٖ,ه ًّ فضوم يتيتيت اا,ح األجط ٜٓألو ٟاهعا٢ط يتيتيت ٗأُت مجاي أذباه ًِص ًةٟ
ٙسألُ٘ا املؤشْٓ هورالٝ؟
ادتيتيتس كيتيتاْ شك ٓٚيتيتاد همييتيتس أضاز ة٘اليتيت٘ح وغيتيتً٘ ٚاليتيت٘ع اذتيتيتسٙخه ٗأزضن اهفةيتيتٟ
شهمه ألْٓ املُعوٍٓ ٗذٕٓ هٕ غؤا ّال غٔالّد
يتيتيت ظٔط وميوٚس اهسأل٘ ٝهورالٝه ابى اُةمياي اهطغ٘ي ىل ًل، ٞاوريتطٝص يتيتيتيت أذيتاب
مجاي ةحمي ٞيتيتيت

( )1اإلوطٗغيتلُ٘ ٞٚاالغيتٍ اذتيتيتسٙخ ذتضيتاض ٝألاؾيتت

ٙطاهٚيتيتا اهميس،يتٞ

ًِطمييت ٞو٘غيتيتلاُا اذتاهٚيت ٞوميطٙبيتاّه

اهميطُأل اهةاغ ٗاهحاًّ اٚى املٚالزد
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جٍ ت ًعوً٘اث ذسٙس ٝةاهِػب ٞهٕٚه

ًة٘اع ٞألو ٟاإلاالق:

يتيتيت ُعيتٍه ٓيتصا صيتصٚحه هليتّ ِٓيتان ضأٙيت ّا آخيتطد ةعيتس االُةمييتايه ٗ اهعيتاَ اهحيتاُٛ
هؤرط ٝوميطٙباد أزخى اهطغ٘ي اميؼ األشاْ ألوً ٟحيتاي ايتطع األذيتطاؽ ألِيتس املػيتٚصٚأل
ٗص٘ث املعًاض ألِس اه٘ٔٚزد ةسا ٞٙزألا املؤشْ اذتبؿ ٛةالي ةّ ضةاح اهِاؽ اهؿ٘اضع
ىل اهريتيتالٝه هليتيتّ ةعيتيتس فيتيتً ٝ,يتيتّ اهيتيتعًّه أصيتيتبح ٙػيتيتةدسَ أألويتيتُ ٟميطيتيت ٞاملسِٙيتيتٞد
ٗٗذسث كصهم أغاهٚل ًِاامي ٞٓٚهوسأل٘ ٝه شاْ :ففً ٛسِٙيت ٞفيتاؽ ،املغيتطبص كيتاُ٘ا
ٙعٓومييتيتْ٘ ضاٙيتيت ٞألويتيت ٟامل٣صُيتيتٞه أ ًٓيتيتا أٗايتيتاث اهسيتيتالَ يتيت يتيت فمييتيتس أاليتيتاهٗا ًريتيتباشاّد ٗكيتيتاْ
أُسُٗٚػٚا ُٙعويتّ أليتّ ةساٙيت ٞاهريتالٝه ةعيتض املػيتاذس ةأصيت٘اث األذيتطاؽ اهميطصيتٞٓٚ
حتت وأج اهب٘شٞٙد
أزضن غةٚفاْه أٌُٔا حياٗالْ ذصةٕ ىل زٙاُةٌٔاه هلِٕٓ اغةٌ ةآةٌاَد
شة ٟإُٔٓ غأي:
يتيتيت ًاشا وعا كوٌ ٞأشاْه أُا ال أفٍٔ ذٓٚسا اهوغ ٞاه,كٞٚد
اةةػٍ صاشل اهبٚت اا٢الّ:
يتيتيت ُٓٔا هٚػت وطك ٓٚيتٞ؛ ؾيتاألت اهميبا٢يتى اهعطةٚيتً ٞيتا ابيتى اإلغيتالَ أليتاز ْٓ ٝحويتت
كٓويتج ةيتصهم
ةإاال ٔق ُسا ٕ ًّ ١أذيتى مجيت أةِيتا ١اهميبٚويت ٞىل اجملويتؼ اهعػيتلطٜد ٗايتس ُ
ؾيتيتدصه أتيتيتٖ٘ ًِاز ٙيتاّ أٗ ًؤشُٓ يتاّد فعيتيتى "أ ٓشَْ" ٙعيتيتا ةاهوغيتيت ٞاهعطةٚيتيت" " ٞأْ وريتيتٚح أًيتيتاَ
اهعآً"ٞد
احنِ ٟغةٚفاْ ىل األض ه ٗاخةاض صفٚصً ٞعسًُ ٞٓٚعخطف ٞةطأؽ شراْد
ااي اهطذى اهعر٘ظ ةٔسٗ:١
يتيتيت سػٌ ٞ٣ه ٝد
يتيتيت سػٌ ٞ٣ه ٝ؟؟؟
ِٓاه ألط

اهعر٘ظ ٘شذاّ آخَطَ ًبػٓطاّ:

ؼ ه يت اث فمييتيتط؛ ُٔيتيتا اطعيتيت ٞمماجويتيتٞه ٗا يتسِ شافسيتيتت أكحيتيتط ألويتيتٟ
يتيت يتيت ٓيتيتصا خبٌ يت ٔ
ذ٘زؤاد
يتيتيت يتيت ةٚليتيتيت٘ض اليتيتيتَ,ه ضاٗزويتيتيتا اهفليتيتيتط ٝاآلوٚيتيتيت :ٞهمييتيتيتس ألطفيتيتيتت شاخاًيت يتاّ اتيتيتيتٕ
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ضاةب٘ة٘ثه ٗاس ٓٚط اغٍ ألا٢وةٕه ٗأصبح " شاخاَ ًّ ةطُٗة٘"د ٓى ًؤشُٓلٍ ةالي ةيتّ
ضةاح شاخاَ أٙضاّ؟
يتيتيت ال أألط ؛ مل أفلٓط ةصهمد
كيتيتاْ اهعا٢يتيتط
أُٚاةٔاد

ٓيتيتصٖ األجِيتيتاٌُٙ ١عيتيتّ اهِسيتيتط

ؿيتيتط ٝأليتيتّ
ؾيتيتبم ألوٚيتيتٕ ُأغيتيت٘ز ًل ٓ

كيتطَ اهػيتيتعطَه كيت ٛال ٙؿيتيت ٜ,اهؿيتاضٓ ٜيتيتصا اهؿيت ١ٛاهفطٙيتيتس ًيتيتّ
صيتاشل اليتيتى ش َ
ُ٘ألٕ:
يتيتيت غبعٌ ٞ٣ه ٝد
يتيتيت غبعٌ ٞ٣ه ٝ؟؟؟
هلّ ةٚل٘ض واة وطة ٞٚاذتفٚس ةٔسٗ:١
يتيتيت ل أهٓا وػةغطبه ألِيتسًا ٔٙيتسٙلٍ اهلل وعيتاىل ارتيتربٗ ٝاملعطفيتٗ ٞاهمييتٍٚه ًيتّ
اهضطٗض ٜاهة٘اصى ًعٕ فصػلد مجايه كٍ ًطٓ ٝاهِٙ َ٘ٚبغ ٛأْ ُُروٓٛ؟
يتيتيت سؼد
يتيتيت ًةٟ؟
يتيتيت أٗااث اهرال ٝاه ًٞٚ٘ٚوُصػل شػل ا٘األس خاصًٓ ٞطوبط ٞةامل٘ا ادتغيتطا
هوٌليتيتاْ :شػيتيتل خطيتيت٘ اهطيتيت٘ي ٗاهعيتيتط ه ٗأٗايتيتاث اهػيتيتِ ٞكيتيتصهمد ٗال يت اهؿيتيتٌؼ
حيسٓز "ادتسٗي اهعًا" هورو٘اث؛ صال ٝاهفرط اهؿةا ١هوٌػوٍ غةلْ٘ ًةيتأخٓطٝه
أًٓا صيتال ٝاهعؿيتا ١ففيتٗ ٛايتت ًبليتطه ًمياضُيت ٞةاهريتٚجد ٗشةيت ٟاهٚيتَ٘ اه٘اشيتس ٗ
أًيتيتيتاكّ شتةوفيتيتيتٞه شػيتيتيتل ً٘اعٔيتيتيتاه يتيتيتل أْ ومييتيتيتاَ اهريتيتيتو٘اث اإلغيتيتيتالً ٞٚأٗايتيتيتاث
شتةوفيتٞ؛ ًيتحالّه شا ااًيتيتت صيتال ٝاهفريتيتط أليتسْ اهػيتيتاأل 41،5 ٞصيتباشاّه وليتيتْ٘
غةطِب٘ي اهُ َ٘ٚفػٕ اهػاأل41،5 ٞه أًا زٙاض ةلط فاهػاأل514، ٞد
يتيتيت صصٚحه أألةميس أُِا غِلةف ٛةٔصا اهميسض اهَ٘ٚد ٓى هسٙم أغ٣وٞ؟
ُسط اهةوٌٚص ىل اهبوغاض ٜاا٢الّ:
يتيتيت اس ٙلْ٘ه الشميا؟
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يتيتيت شػِاّد ٓى اخ,ث ؾّ ٣ٚا ًا؟
ٗوطاكضت ألِٚا غةٚفاْ؛ شاٗي االغةفػاض ألّ األغعاضه ٗةعس أْ تيت أضااًيتاّ
خٚاهٞٓٚه ٗاف ألو ٟؾطا ١جالج ٞاشس ألظًاْ هٚػت اس ٞ،ذساه ةيتى ًةيتأخط ٝمبيتا فٚيتٕ
اهلفاٞٙد
ألاز ادتس ٗاذتفٚس ىل ادتوػ ٞةعس أْ خطس اهضٚجد ًػةغطااّ
اهػُِ٘٘ه ٗفلٓطَ كىٌّ ًٌِٔا مبا ٙؿا١د

ًطااب ٞا اْ

ٗأخ اّه غأي اذتفٚس:
يتيتيتيتيت غيتيتةٚفاْه ال ٙيتيتؤًّ ةاإلغيتيتالَ! ٗكيتيتصهم زاُةؿيتيت٘د هليتيتّٓ غيتيتو٘كٌٔا أفضيتيتى
ٗأكحط اغةمياً ًّ ٞأٗه٣مَ اهصُٙ ّٙميطٓعْ٘ أذػازَ األافائ ةطْ٘ أًٓٔيتاؤٍ! كٚيتج
شهم؟
َطٓ ٟةٚل٘ض ذب ُٕ َِٚةطاشةٕٔٔه ٗااي:
أل ًٗػيتوٌأله ٗةيت٘شٓٙألد ادتٌٚيت ُ
ذ ّٖ اهعاملُ! يتط َق اهِيتاؽ اهطشا٢يتىد ًػيتٚص َٓ ٚ
يتيتيت ُ
ًّ ش٘هِاد ٍُٓٔ ال ٙطٙسْٗ اهعٌى! ال ٙطٙسْٗ اهميطاٗ !ٝ١ال ٙطٙسْٗ اهةفل ! ٙػةطٚعْ٘
فميطه اهسخ٘ي ىل ةٚت ادتاضه ٗاالغةٚال ١ألوً ٟا ألٌى ألوٕٚه ٗميتخ ألِيتٕه ٗفلٓيتط
ف ٕٚا٘اي شٚاوٕ! ٓصا أغٔى ةاهِػب ٞهٍٔٚد
يتيتيت ًٗاشا ألّ اهلل؟ ُٕٓ ٙس ّٙشهمد
يتيتيت ٙسّٙه ٗغٚعاال؛ ِٓان

اهػٌ٘اث ةعس امل٘ثد

يتيتيت أهّ ٙلْ٘ شهم ًةأخطا؟
اهةفيتيتت اهعريتيت٘ظ ةغضيتيتل حنيتيت٘ اذتفٚيتيتسه اهيتيتص ٜخييتيتطس ةؿيتيتلى ٗااليتيتح ةأغيتيت٣وةٕ أليتيتّ
ل ةٕه ةأْ ظفَ َط ةعٌ !
اهسّٙه هلِٕٓ مل سِ ًا ُ ٚ
اا,ب ً٘أليتس صيتال ٝاهريتبحه ٗاُةسيتطث األَ ذ٘ ٌيت٘ض مجيتا ّال فيت ٝ,ا٘ٙويت ّ ٞهةِيتاٗي
اعاَ اهفط٘ضد أًٓا زاُةؿ٘ فميس و ٟاهلػلػ ٛاذتوٚل ه جيتط ٜٓادتوٚيتىه ًةيتبٓالّ
ٓٙآيتيتا ةروريتيتً ٞيتيتّ اهطٌيتيتااٍ اهطاظذيتيت ً ٞيت اهل٘ضكيتيتَ٘ ٗاهفوفيتيتى األصيتيتفطد ز يتيتس ت
ضا٢ص ٞاهرور ٞاألُ٘ ٗاألألرابد
غميط ًّ اهػٌا ١ألويت ٟاألض ه ةيتال ض يتٞه ٗٓيتز شيتطاض ٝف٘الشٙيت ٞظضايتا١د ؾيتلا
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إيسكي زاغرا

اهعؿل حتةٕه ٗوأهٌٓت ضهٗغٕد
ًسٓ مجاي ضابةٕ ٗشاٗي أْ ٙط ًّ :٠أّٙه ًّٗ حتيتتٔ أٓٙيت ٞأؾيتراض ٙةٔيتازَ ٠اليتصمُ
اهرب ٔٞٓٚذٚفلا اهفَطٔحد
غأي اهعر٘ظ:
يتيتيت ًاشا وُةٌةٍ؟
يتيتيت أضٙس شفظ ؾعط ُافٜ٘؛ أضٙس شفسٕ ًس ٠اذتٚاٝد
يتيتيت ُافٜ٘

ل فٌٕٔد جُ ٍَ ُٙصفَظُ ةعس شهم وومياٚ٢اّ؛ شػِاّد ااطأ ةر٘ث ألايد

" اهطة ٚه ٛذص ٍْٚغفوٛه ألِسًا ال ولُ٘أل ًع:ٛ
ٗهُْ٘ اه٘ضٗز اذتٌطا ١ألِسٓا حتضُُِٕ اهِاضه أًا األةٚض ًِٔا فٔ٘ ذوٚسد
ْ مل ُلّ ًعاّ شة ٟاهطة ٚكادتصٍٚه ٗادتِٓ ٞوربح ذٌِٔٓاّ:
ًّ زُٗم شة ٟةػةاْ ادتِٓ ٞال ٙعٓط

اهطة" ٚد

ٓعٓ اهعر٘ظ ضأغٕ اا٢الّ:
يتيتيت ذٚسه اُرط اآلْد
ظ اهؿيتاضعد ُسيتط ًيتطٓٝ
ل ًّ ةيتطٗزً ٝليتاْ ادتوػيت ٞىل ايتٔ ٚ
يب َ ضا ٕ
خ َط َس اهر ٗ
َٗ
أخط ٠ىل ة٘اةاث ذٚفلا املُميفو ٞجٍ اُرط ىل اهبٚتد
احنِ ٟزاُةؿ٘ ًِبٓٔاّ:
يتيتيت اهطعاَ ألو ٟاملا٢سٝد
غأهٕ ضبٓ اهبٚت ٗذٔا ه٘ذٕ:
يتيتيت أوطاُا أُتَ أٙض ّا ٗش٘ؾاّ؟
أذاب اهعبس ةؿراأل:ٞ
يتيتيت هٚؼ ادتٌ ٚد
خفض اه,ك ٛأل ِٕٚٚىل ةمياٙا ألٌ٘ز ضخاَ ضًٗاُ:ٛ
يتيتيت اُسط ِٓا زاُةؿ٘! ِٓاه ِٓاد ٓى وط٠؟ أذبا! ًا ٓصا؟
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يتيتيت ضخاَد
يتيتيتيتيتيت اله هيتيتيتيتٚؼ ضخاًيتيتيتاّ؛ ُٓيتيتيتيتٕ اهيتيتيتيتعًّ؛ كيتيتيتيتاْ ظًيتيتيتيتّ األوطٗغيتيتيتيتلٚأله ٗاهطًٗيتيتيتيتاْه
ٗاهُ٘ٚاُٚأله هميطْٕٗ ا٘ٙو ٕٞاشةٓىَ اإل طٙيت ٓيتصٖٔ األض مثا ٣يت ٞأليتاَ! أٙيتّ ٓيتٍ اإل طٙيت
زاُةؿيتيت٘؟ أٙيتيتيتّ شٓبيتيت٘ا ألِيتيتيتسًا أويتيت ٟارتيتيتيتاْ كيتيتطَٗ؟ ًيتيتيتّ شيتيتاضب اا٢يتيتيتسكٍ ك٘ةيتيتيتاضث؟
ٗأغٚاضٗر؟ ٓى شافظ ٓؤال ١ألو ٟاه٘صاٙا؟ ملاشا ٗكٚج أوت ةٚعُطٗ ٞاُةرطث؟ كٍ
ًّ اهسًا ١غاهت ألوٓ ٟصٖ األض ؟ كٍ غاي ًِٔيتا ةوغاضٙيتا؟ ٗٓيتا ٓيتٍ األويتطان ِٓيتا
شيتٕ زًيتاّ ًيتّ أذويتٔاه ةعيتس شهيتم ٙيتا زاُةؿيت٘؟ َٓيت ِى
ًِص 455،ص أليتاَد هليتّ ًيتّ غيتِٚحطُ ضٗ َ
غٚلُْ٘٘ أفضى؟ وعةميسه أفضى؟
ةررب ُٗعآ ٞخاهر ٞشِ ٟارتازَ ضأغٕه اا٢الّ:
يتيتيتيت وِيتاٗي اهطعيتاَ ًيتّ فضيتومه شوٚيتل ذ ٓٚيتس وعطٚيتٕ ةمييتط ٝغيتوٌٟ؛ زغيتٍه ٗضا٢صةيتٕ
ظكٞٓٚد وطألٓ ٟصٖ اهعر٘ظ اه٘ٔٚز ٞٙامليتاكط ٝةميطؤيتا ًطأليت ٟضافٚيتى اهلػيت٘ي ايتطب
ضيت ِى ؾيتٍٓ؛
ًعػلط اإلُلؿا ضٞٙد ال أشيتس يتطه ٓيتا ألويت ٟاالايت,اب ًيتّ اذتمييتى! َو َف ٖ
وف٘ح ًِٔا ضا٢ص ٞاوِسةا ١اه٘ضز!ٞٓٙ
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٘دعااإ ا تعااة إد ٞتوااٙع ٜت ٌأٚماا ٜملؤٍٛاا ٟتؤٙقااٙعإل تؤيا اا٘ ٟتو ااإٚإ
تحلسإع ٟتويت ٛ ٚشٕإ توش ب ت ٌأٚم٘ ٜتٙج ٖٛت ِظإا ا ت ع٤ى ٟتوايت ت فا
ملاإتةٍ ت ٌأٚما ٜا توّاٙل تواا ٝاتي ٛ ٚا ملّاإ ٢تحلٛاإ ٞتوايت حلٔىمةٕاإ تحلااأل
ت ٔىٛاا٘ ٟلاااون توشااٍإً ت ٌأٚماا ٜتوااا ٝا تمااْ تااومماتل تحلااأل حل ااي ااإ
لإِااع عىٛااٖ ا توّااٙل ٘لااٙٛا توااأ٘ي تؤإدٚاا ٟا تتةٍ ا تواايت ت ا ع ٙوٕٛااإ تو ااَٛ
تو  ٞ ٚتوبإحث ٟعْ تم ٚس توثأٌ٘٘ ٞطإاتٕإ وىٍز ٌّٖ ٚا آٓ.
ٌ٘ثىٍإ ع ع توسٛإع ٟت ٌأٚم ٟٛا حل٘تخأ تو أٓ توةإع عشأ ٘ملا تٚإل تو اأٓ
تو شأ ْٚا صلإد ٌمإٌِ ٟأٌ ٟ ٙهلإ ملني ملى تٓ تو إا ع  ٠ت دل ت ٌأٚم ٜا
ٌ٘ٙقاااٙعإل
صلاااإد ٌمإِاااٌ ٟأٌ ٙااا ٟواااٖ ملاااني تزدتل تو إؤٛااا ٟاٛااازٗ فاااإ٣
٘جتااإال حلٌأٚمٛاا ٟخإوفااٌ ٟااْ حل ٝت ى ٛا حل٘ ذلإلااإ٘ ٞو ااي حلٍٕٔااإ عىاا ٠ت ا
جتأملٔ ٟإ٘وز.
٘و ا ٘واا َٛدٚااْ ٔااإ٘وز عااّ 7381 ٟا ٘الٚاا ٟحل٘ٔااإ٘ ٙٚا ٚةىاام ت ى ٍٛا ًإ ٌ اعااٛإً
امسٛاا ًإ ال ا ٌأحىاا ٟتؤ اعاا ٟتالملة تٛ٣اا ٟومّااٖ عٍااي عىاا ٠تث ٛاا ِ سااٖ ملإ ةّااإ٢
تومثا ٌْ تومةاب ٘رلإوطا ٟتؤاث ني ٘تواعدد عىا ٠توفاال ٘تتا ل ٘رلإوطاٟ
ت دملإ٘ ٢تومةّإل ٘توفال ٛني ٘تالعة إد ٌْ ٞجتإاملَٕ عٍاي ا ٌٕاْ عا  ٞتةّإعاب
٘عٍأٗ بي حلٓ ٚبىغ تحلإد٘ ٟٚتو شأ ْٚممَ ٌ ا ٠مل ا كوان وٍ ٛاي ا توفاالإ  ٟحاني
اتي ٚمةااب ت ااإاٚأ عااْ حٛااإ ٞتوّااإإ ٘ٚأعااىٕإ ا توفااال ٘تت ا ل ٘ اّٙا عٍىااٖ
توفال  ٌْ ٜتوٙص ٘تؤشإٔ ٘ ٞتؤ حظ٘ ٟتوة ىٛم ا تعةّطإ توّإإ ٘توة با عْ
آاتٕ٣ااااَ ا تومااااثا ٌااااْ تو ااااإٚإ تالجةٍإعٛاااا٘ ٟتوسٛإعاااا٘ ٟٛتال ةفااااإد ٟٚعاا ا
تعةط عإل صال  ٟٛو ةع تالِةبإٗ ؤ٘ ٖٛات ٌإ عزز ح ٙاٗ ملني توّاإإ اإشلأ
ا غاااا ِشاااإ تجةٍاااإع٘ ٜحلصاااإل ح اااٙاًت ا تؤّةا ا ٚإل تالجةٍإعٛااا٘ ٟتوث إ ٛاااٟ
٘توسٛإع ٘ ٟٛلإٓ صإحب ِظأ ٞتلعتلٌ ٟٛا تحاعتُ توطب اإل تالاعاة أت ٟٛ
توااايت بىاااع ملقوااااإ ٢اااٙتِني توأ ٛااام ٘حلعااإٍع ا عاا إ ٕإ ٘خإصااا ٟتاعاااة أت ٟٛ
توشٍإً ت ٌأٚم.ٜ
لةب ا عاإُ  7381عاا ٞحٛاإ ٞملأتٔاإُ وّماٙوْ ِ٘شاإ ٖ توسٛإعا ٜملٙصا ٖ
اٛ٣س ا ًإ وىٙالٚااإل تؤةال ا  ٞت ٌأٚمٛاا ٟحل٘ ا حٛإتااٖ وى ا إا عااْ تو ااإٚإ تالجةٍإعٛااٟ
ت ٌأٚم ٟٛملٙص ٖ ذلإٌٛإً ٘ا ٌ ٌةٕإ وااإ ٢تو بٙدٚا ٘ ٟا حلكتا ٔاات تومةاإل
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وليم دين هاولز مؤسص الواقعية يف األدب األمريكي!

عّ ِشأٗ صٛع ٔاإ٘وز ٘ا ا ٌاْ لاوِٖ واٛس ا عاإا توةاوو٘ ٛت دل الساب ملاي
ا ٌاْ لاوِٖ ا عاإا توسٛإعا ٓ ٟتومةاإل اأب ٌاْ باي اجاإالل توسٛإعا ٟباي
غأَ ٘ملاون حلقالٔ ٠إ٘وز ص  ٚإً ٌ أملإً ٔاي توسٛإعا ٟاني ّفا ً وىٙالٚاإل
تؤةال ا  ٞت ٌأٚمٛاا ٟا ٌ ّٚاا ٟتوبّ ٛاا ٟت ٚطإوٛاا ٟااإ عااّٙتل تحلااأل ت ٔىٛااٟ
ت ٌأٚمٛاا ٟا توبّ ٛاا ٟمل ٛا تً عااْ آممإأااإ توٙخٍٛاا ٟمةااب لةااإملني هلٍااإ ع ااٟ
ملإوسااا٘ ٞحلدل توااأح ل ت ً٘ عّٙتِاااٖ لحٛااإ ٞتوبّ ٛااا ٟحل٘ ااٖ عاااْ تحلاا ٚع عاااْ
تؤماإٓ ت ٚطاإو٘ ٜتااإاٚب توبّ ٛا٘ ٟتوعلٛباا ٟتالجةٍإعٛا ٟوىٍاةٍا ٕٛاإ ٘حااني
عإد ا توٙالٚإل تؤةال  ٞت ٌأٚم ٟٛعّ 7383 ٟعٍي ا توفالإ  ٟإوةالم مباىٟ
ت ىساا ٜتوشاإا ٞذلااأاتً ٕٛااإ ممااَ ٌااإ وبااع حلٓ تااٙا دتاتٕااإ ٘ملااإل زلٍاإً صااال ٛإً
ٚساا  ٠ا حلصاااالإل تؤمإِااا٘ ٟحلٔاااي توة ااابا ٘حلملا ا ِ ١شاااإ إً لاااباًت ا دلاااإالل
دعإ ا ت زٚاز جٙتِاب تؤ اعا ٟتوٙت ٛاٟ
توث إ ٘ ٟخإص ٟا توإِب توة ىٝ ٛ
ا ت دل ٘تالوةفااإ ملااإوٙت ت ٌأٚماا٘ ٜتوة اابا عّااٖ ٘تالملة ااإد عااْ توةالىٛاام ا
إ٢تل تخلٛإً ٌْ جٕ٘ ٟتالملة اإد عاْ ت إوٛا تزدتل ت ٘ا٘ملٛا ٘ ٟا اإً ا ٔاات
تتإً" :وةم ّ تو ف ٟعْ تخاة ت لإكٚاب عاْ تحلٛاإ٘ ٞوةفاٙا توأجاإً ٘توّاإإ
لٍااإ ٔااَ ا ً تسااة زَٔ توا ٘ت ٘ت ٔااٙت ٢ا تحلا توااا ِ ٝأ ااٖ سلااْ  ٛاإً"
٘ ااإً حل ٚاإًِ" :أٚا توٙت ٛاا ٟت ٌأٚمٛاا ٟتواايت ٔاا ٜوٛسااع حللثااأ حل٘ حل ااي ٌااْ ٌ إوااٟ
تؤٙقٙا ٌ إو ٟصإد ."ٟ
عااإ ٔاإ٘وز ااعٚٙ ٞىااٌ ٟااْ حٛإتااٖ ا ٌ ّٚاا ٟملٙعااطْ تؤ ّٚاا ٟتواايت عااإ ٕٛااإ
ٙوةٖ ٘تويت عأف ٕٛإ ٌات توشٕأ ٘ ٞمل ٕٛ ٜإ حة ٠عاإُ  7387مماَ تِة اي
ا ٌ ِٙٚٙٛ ّٟٚاه ومٚ ٜةاٙا ا٣إعا ٟيأٚاأ دلىا ٟللٙزٌا ٙملٙوةٛاإٓ ٘ٔا ٜدلىاٟ
حلدملٛا٘ ٟتعا  ٟتالِةشاإا لإِاع ت ا تؤ ٛاإإ تحل  ٛا ٜوةطاٙا ت دل ت ٌأٚماٌ ٜااْ
جٕ٘ ٟتؤ ٛإإ تحل  ٜ ٛوةطٙا توةاإال ت دمل ٟٛت ٌأٚم ٌْ ٟٛجٕ ٟممإِِ ٘ ٟٛشأ
ٔإ٘وز ففٖ توايت حلكتعاع لإأتٖ ا ٔااٗ تتىا٘ ٟغا ت ٔاإ٘وز ٌألاز تحلألاٟ
ت دمل ٟٛا ٌ ِٙٚٙٛ ّٟٚاه ٌثىٍإ لإٓ ٌألز تحلأل ٟت دمل ٟٛا ملٙعطْ ٘عاأعإٓ
ٌإ توة ّ حٙوٖ دلٍٙع ٌْ ٟت دملاإ٘ ٢تومةاإل توااِ ْٚإصاأ٘ٗ ا ا ٚةاٖ وة زٚاز جاا٘ا
ت دل توٙت  ٜت ٌأٚم ٘ ٜملأتز خفٙصٛإتٖ مل  ٛتً عْ حلٌ ٟٚشإملٕ ٟحل٘ إممىٌ٘ ٟ
حلِااٖ ا  ٚااي تو ااٛي ا ٌ ّٚاا ٟصااإخب ٟقااإجٌ ٟثااي ِٚٙٛااٙاه غااا حلِااٖ مل اإٛ ٜااإ
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عااّٙتل ااٙت ًال ٘ ا ٘ص ا ٕإ مل ٙوااٖ " ِٕااإ ٌ ّٚاا ٟتااالأِ ٜمل ةااإ ٞو ااٙل كتل جإكملٛااٟ
عإحأ.ٞ
حل ّو ا ٔااإ٘وز حللثااأ ٌااْ بااإِني لةإمل ا ًإ ا حلجّااإإ ت دل تؤ ةى اا ٟمةااب ا
توأ٘تٚاا٘ ٟتو فاا ٟتو فااا٘ ٞتؤسااأي ٘حلدل توااأح ل ٘حلدل توسااا٘ ٞتوٌٛٙٛااإل
٘ ا ص اّٙا حٛااإ ٞتوّااإإ ا تتةٍ ا ت ٌأٚماأ٘ ٜااَ ا حل ااٙتأَ توبىٛاا ٟتؤ ةى ااٟ
توط ٙواا٘ ٟتوشاابإل ٘تومٕٙواا٘ ٟتوشااٙ ٛخ ٟلٍااإ ص اّٙأَ ٘ٔااَ ا حلعٍااإهلَ
ِ٘شااإ إتَٕ ٘عااىٙلٛإتَٕ ا توىٛااي ٘توّٕااإا ٘ ا يإلاا ٠حلٓ ٚةال ا عٍااإ حلمسااإٗ
ملإحلٛإ ٞتوسأ ٟٚوألل إص ٘خإص ٟتو اإل تو إ ٛاٌ٘ ٟاإ ٚفاّٙأإ ٌاْ ٌشاإٔ
خإدلاا ٟوىالٛااإ ٢و ا حلاتد حلٓ صل ااي ت دل ا صااٙاتٖ توظااإٔأ٘ ٞتوٙت ٛاا٘ ٟوااٛس ا
صٙاٌ ٞإ جتسا ٗ توة ا ٛل حل٘ ٌاإ تّازا وٛاٖ توّاز٘تل ٘توشإٙتل ٘ ا اإُ ملة ا َٚ
صٙا ٘حلح ت ٍ ٘٘ إ ٣جتىٌ ٙإ ا تحلٛإ ٞت ٌأٚم ٌْ ٟٛتّإ إل ٌ٘شام ل
٘تش بإل وٛس ٌْ حلجي توّ السب ٘ منإ ٌْ حلجي حلٓ  ٚا ٓ ًٙحٛاإ ٞت ٌاأٚمٛني
لإِع لاون ا كون توزٌإٓ.
توممأل لةإملإل ٔإ٘وز لثاتً ملوٌأ ْٚتممّني ٍٔإ :ت ً٘ ٔ ٙت عاىٙل توفاال ٜ
وعىٙملٖ مل غ ٜخبإاٌ ٝمث ال ٘جٙد وى ٛاإً ٛاٖ ٌا حلٓ ٘صا ٖ وىطب ٛاٟ
٘حأته توّإإ ٘ت إعىَٕ  ٖٛلطط خٛإو ٜجى٘ ٜت ٌأ توثإِ ٙٔ ٜحلِٖ حلاتد تو ٙاٙف
يع ع ِظأتٖ توٙت  ٟٛوةوعٛس حلدل ٘ت  ٜضلما ٜعاْ تحلٛاإٚ٘ ٞفا ٕإ ٘صلىاٙ
ٌاإ ٕٛاإ ٌاْ ٌشام ل ٌ٘اإ تأٚا ٗ ٌاْ حلٔا تف ٘غإٚاإل هلاات اقٓ حلدملاٖ ملساٛط ا
عبإاتتٖ جى ٜا حلعىٙملٖ تعتدف  ٖٛتؤشإٔ ٌْ حلجي ت ملا ال ٌاْ حلجاي توة ابا
إوٙص ا ٔاا ٙعاا ٛحلعٍإوااٖ ت دملٛاا ٟحةاا ٠وةب ا ٘ ت ح ا ت ٔاا ٜصااإحب ٟتوبطٙواا ٟا
ففٖ ٘ا٘تٚإتٖ ٘وٛسع توش ٙص ٌْ٘ حلعٍإوٖ ت دمل ٟٛتويت ت ملٙقاٙي عاْ ِظاأٞ
ٔااإ٘وز توٙت ٛاا ٟا٘تٚةااٖ ت ٘ا للاإأ تو سااي تواايت تّااٙإ ٌااإ ملااني توٙصا ٘توسااأد
٘توأعَ توٙت  ٜحلإدمم ٟع  ٜٔ ٞ ٛز٘تجٖ صالٛح حلٓ ٔات تو ٍي ا ٚىم تِةبإٔا ًإ ٌاْ
تو أت ٢ومّٖ ال  ٠تأحٛبا ًإ ٌاْ توّ اإد تواا ْٚعا ّ٘ت ٔاات تو ٍاي تو ةبا ٟت ٘ا الجتاإٗ
توٙت  ٟٛا ت دل ت ٌأٚم.ٜ
حلٌإ توأ٘تٚإل ت َٔ ا جتأملٔ ٟإ٘وز ٕا :ٜحاإد عفاأٛ ٘ ٝاإُ عاإٚىز الملاإُ
٘خطأ توثأ٘تل تو  ٜ ٞ ٚلحاإد عفاأ ٝعاأد ٘ت ا ٜعاْ فا ٟحلعاأ ٞت اإِٜ
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٘ملٛإٓ عْ ٌظى ٌٟٛٙتؤأحل ٞدتخاي تتةٍا ت ٌأٚما ٜتوبإدٚا ٟا
ٌْ ٌشمى ٟتوط
ٌثىااع حااإد توز٘تٚااإ تِ فااإهلإ عااْ ز٘جٕااإ ممااَ تِ فااإهلإ عااْ حل٘الدٔااإ ممااَ مس ةٕااإ
تالجةٍإعٛاأ٘ ٟاااٗ ت ٌااٙا توث مماا ٟال  ٚااإٌِّٕ ٜااإ توأجااي ٌثىٍااإ ت ااإٌِّٕ ٜااإ تؤااأحلٞ
٘توأ٘تٚاا ٟتوثإِٛاا ٟل ٛااإُ عااإٚىز الملااإُ جتىاا ٙتحلااإً توٙت ٛاا ٟا تتةٍاا ت ٌأٚمااٜ
٘تؤةٍثىاا ٟا قاا ةني تممّاااةني ٍٔااإ :توطب اااإل تو ٚاا  ٞتواايت حلمماااأل إغةّاااع ا اااعٞ
فا٘ ٞتوطب إل ت خأ ١توايت غأ اع ا تؤشام ل تالجةٍإعٛا ٟاإزدتدل اأًت
ٌ٘إ  ٚىٖ توّإإ ا تو ةني ا ت ٘ا ضلإً٘ ت ممأٚإ ٢ت زٚز ممأت ٌْ َٕ٣د٘ٓ ٔٙتدٗ
٘ا توثإِٛاا ٟضلااإً٘ تو ااأت ٢تِةشااإً حلِ ساإَ ااإ ٔااَ ٛااٖ ٌ٘ااْ د٘ٓ ملطااإ ٢حل٘ ٔااٙتدٞ
حل ٚاإً ٘ٚسااأد ٔااإ٘وز حلح ا تمم ًإ ٘ت ٛاا ٟحلدّل ا توثااأت ٢توسااأٌ ٚثىٍااإ ٚسااأد حلح ا تممإً
٘ت ٛاا ٟحلدّل ا اااأ عاااأ ٚحل ٚاا ًإ ٘ا توأ٘تٚاا ٟتوثإوثااا ٟلخطاااأ توثاااأ٘تل تو ٚاا ٞ
ٚةالا ا عاااْ عاااإا توةٍا ا ٓ ٘توثاااأ٘تل ٘ت ِإِٛااا٘ ٟتو زوااا٘ ٟتِ طاااإا توفا ا ل
٘تؤطااإاتدل تواايت تشااا عىٕٛااإ ِٕااَ توثااأ٘ ٘ ٞا ملإتااع ٔاااٗ توأ٘تٚااإل توااث حللاابٖ
ملإومةإل توة أ ٜ ٚوىٍاةٍ ت ٌأٚم ٙٔ٘ ٜا حلجى ٠صٙا توٙت ٛا ٟلٍاإ صاإال
حللبٖ ملإؤأحل ٞتويت ٙٚت ٕإ ت ٌأٚم ٓٙٛوا٘ت صاٙأَ ٕٛاإ ٘ٔاَ ٚأل ا ٓٙا دا٘ل
تؤإً و عةالٙتك عى.ٖٛ
تّ ّي ٔاإ٘وز ملاني صاال ٘دلا ل حلدملٛا٘ ٟمم إ ٛا ٟلابأ٘ ٞاات ٌاإ با حٛإتاٖ
ت دمل٘ ٟٛتو مأ ٟٚملإوأ٘ي توفال ٘ ٟٛملوجٙت ٢توسىط ٟتوث إ .ٟٛ
ع ت تحلب ت  ٛتل حٛإ ٞتؤ ٘ ّٟٚتومماتتٕإ ٘ إمل ٕإ تواٝ
حلٌإ ف ٔإ٘وز
ٚسَ توّإإ ٘حلجٙت ٢تؤ ٓ تؤةٍثى ٟملإوساأع٘ ٟتو أدٚا٘ ٟتو زوا٘ ٟعا ُ تالخاة
٘ ٌإت ٟتؤشإعأ ٘توف ب ٘تو اٛج ٘تالزدحإُ عى ٠لي ل٘ ٢ٜح ًٙلي ل٢ٜ
٘توش ٘تم ٚس ت ٌٙتً ٘تالِاٍإإ ا تؤىاتل ٘ٔاٗ تو ف وٛساع ٌة  ٙاٟ
ٌااْ توّإحٛاا ٟتو ّٛاا٘ ٟومّٕااإ ٌٍٕااٌ ٟااْ حٛااع توأٚااإدٌ٘ ٞااْ حٛااع اثااي توٙت ٛااٟ
٘تٙلٔ ٛإ لّٕج ج  ٚوألدل ت ٌأٚم.ٜ
و حلاتد ٔإ٘وز حلٓ  ٓ ًٙ ٚتؤثإً ت ٌأٚم ٜا مل ت ٟٚتو أٓ تو شاأ ْٚحل٘ وّ اي
ا تو ااع ٞتواايت حلع بااع تِةٕااإ ٢تحلااأل ت ٔىٛاا ٟت ٌأٚمٛاا ٟا  ٚا توأجااي توبطااي حل٘
توّ  ٝتؤ ال ٘ ٜمنإ غ ت توأجي توا ٝصلٍ حللا لٍٛاٌ ٟاْ تؤاإً ٘واٛس اجاي
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تو إِ ٓٙحل٘ اجي توسٛإع ٟحل٘ تو ٛإد ٝتو ا ِٖ عفأ تؤإد٘ ٟٚال ٌثاي حلعىا ٠ا ٌثاي
ٔات تو فأ ع ١ٙتؤإً تحملب وٖ ٘توسإع ٜو ٖٛتوإٌ وٖ.
٘خت اّٙف ٔااإ٘وز ٌااْ حلٓ توشااٙ ٛخ ٟتزح ا سلاا ٙتحلٛااإ ٞت ٌأٚمٛاا ٟتو إا اا ٟا
محّ ٠تؤإً ٘ا تة َ رلإ٘ ٖ ال عّ ٌإ تِ و ع تحلاأل تو إؤٛا ٟت ٘ا توايت حلحاسّ
ملوِٕااإ عااةم ٓٙصا ٌ ٟهلاايال ٢تو ٔااثني ٘ات ٢تؤااإً و ّإعةااٖ ملااوٓ تحلااأل ٔاا ٜحا ١
ٌ إعٛي تؤإً توشأٚأ.ٞ
ا ٚمْ واا ٔإ٘وز لبا توةومما ا ٌ ِ٘ ٟت دل ت ٌأٚم ٌْ ٜحٛع تو تعاإل
تو ّ٘ ٟٛومْ تومماٗ لإٓ لباتً ٌْ حٛع ٘قا حلعاس توأٚاإد ٞواألدل ت ٌأٚماٜ
توا ٚ ٝإجل تؤشم ل ت ٌأٚم٘ ٟٛملأ٘ي حلدملٛا ٟحلٌأٚمٛاٌ ٟاْ د٘ٓ حلِ اإإ حل٘ا٘ملٛاٟ
ختإو ٕإ حل٘ تاشإٔإ.
تٙا ٔإ٘وز عّ ٙٔ٘ 7891 ٟضلاا عٛإعإل توٙالٚإل تؤةال  ٞت ٌأٚم ٌْ ٟٛحلٓ
تةوممأ ملةٙجٕإل ت ٘ا٘ملٛني تؤةطى ني ا تعة ٍإا تو إا ٌْ ج ٚا اإٌا ًإ ٌثىٍاإ دعاإ
ت دل ت ٌأٚم ٜحلال ٚةوممأ ملإ دل ت ٘ا٘مل ٜحل٘ ضلإل.ٖٛ
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ًقد أهدٔ الػاعس الطٌٍدِ تٌماع تسانص تسًمس لعػاق احلداثْ قؿاٖد مجعت
البطاطْ ًالػناَْٖ ًالعمق املعسيف ًالتؿٌٍس البازعً ،قدد مػدسًعاش غدعسٍاش ًتَاتَد ،
ؾددعد سٌض داطتى إىل الؿددا الًب سددر غددعسإ أًزًسددا املعاؾددسٍأً ،أزددص مشٍنددْ مددأ
اجملمٌعدددال الػدددعسٍْ املمَدددصًًّ ،اعدددى سجلندددى إعاقتدددى اصطددددًٍْ ،إعاقدددال العؿدددس
ًاحندازي الخالقًُ ،ظل ًاثقا سقدزّ الػعس علٓ سلطمْ عراسال البػس.
ًلددد الػدداعس يف إضددتٌلوٌص العاؾددمْ الطددٌٍدٍْ عددا  ،1391أسددٌاي مؿددٌز
ؾحجلُ ًمُدزّ ضْ ،انجلؿدال ًهدٌ طجلدل ،شعداؽ مدد ًالدتدى يف سَدت عددي لمدى ،قدمأ
أضسّ مَطٌزّ مأ الطبقْ الٌضطًٓ ،لان اصد ًال ؾدٍقر لىً ،عػق املٌضدَقا
ًالػعس مبكساشً ،مزع المٍان ًتازٍذ المب ًعلم النجلظ يف اصامعدًْ ،ردسع عدا
ً ،1391عمل مسغداش نجلطَاش يف ضجأ زًلطٌنا للقاؾسٍأً ،سدأل قؿاٖدي تنػس
يف الؿددحا ًالدددًزٍال منددر أًاٖددل اطددَنَال القددسن املاقددًُ ،ؾدددزل مٌعتددى
الًىل ًعنٌانودا ضدبد عػددسّ قؿدَدّ عدا ً ،1391لجلددت غدعسي النقدام ًاملوددتمر،
ًشداش وددٌاٖص عدٍددّ ،مددأ سَنودان غددلػسٍأً ،سيازلداً ،سَلددٌلً ،نٌنَندٌ ا ٍطالَددْ،
ًزم الدب اللرب مأ الؿرً ،عداٖصّ اللاميَدْ الطدٌٍدٍْ الدد ٍعددًنوا نٌسدل
الؿػسٔ ً ،تٌع زتلتى الػعسٍْ ساحلؿٌب علٓ عاٖصّ نٌسل لآلماب عا . 4111
أسددسش مٌعاتددى الػددعسٍْن أضددساز علددٓ الطسٍددق عددا ، 1391الطددمإ نؿددا
املكتملْ عا  ،1314تناغمال ًآثاز عدا  ،1311زؤٔ لَلَدْ عدا ، 1391مزًب
عا  ،1399سلطَقَال عا  ،1391تاعص احلقَقْ عا  ،1391مأ أعل التَإ
ًاملٌتٓ عدا  ،1313عنددًب احلدصن عدا  ،1331اللػدص الكدبو ًقؿداٖد هداٍكٌ
عا ً ،4111لى لتاب مساي ذلسٍاتُ تسانُ ؾدز عا . 1339
ًتسمجددت أعمالددى إىل لػددال عاملَددْ عدٍدددّ مددأ سَنوددا العسسَددًْ ،ؾدددزل أعمالددى
الكاملْ ساللػْ العسسَْ عأ ماز سداٍال وبلْ عا  ،4119نقلوا عأ الطٌٍدٍْ قاضم
محامًِ ،زاععوا ًقد هلا أمًنَظً ،عدإ يف مقدمتدىن تٌمداع تساندص تسًمدس عدرًزي
منػسضددْ يف أزا الػددعسً ،يف أؾددٌلى الكالضددَكَْ ًالػناَٖددْ ًالسمصٍددًٍْ ،ؿددع
تؿددنَجلى يف مدزضددًْ ،هددٌ ًاتددد ًمتعدددم ،املسٖددُ يف غددعسي ًغددو املسٖددًُ ،غددعسي
تسلَ ًاتد تنبعث منى ذال الػاعس لعطس ٍجلٌح مأ ًزمّ العاص.
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ًهددري إطاللددْ علددٓ اسستددى الػنَددْ عددرب اختَددازال منٌعددْ مددأ سع د
الػعسٍْ ،ال أمعُ أنوا تػطُ عٌان اسستى مجَعوا.

مٌعاتددى

يف مٌعتى مأ أضدساز الطسٍدق الدد قدمت أزسعدْ عػدس نؿد شا معنٌنداشً ،هدُ
الثانَددْ يف قاٖمددْ إؾدددازاتىً ،مددأ عناًٍنوددان لٌتددْ الطقددظ ،استودداب ،أضددساز علددٓ
الطسٍقٍ ،قٌب يف نؿى الًبن ٍتألل حمَط ألتٌسس سازماش /سصعانا أًهامى /ص ٍبدق
غُٕ ٍرلّس /سالدًاز السَ لطباق الصًازق /غدعاع لوسسداُٖ شدٌق القسٍدْ /سطَٗدْ
توسب الؾٌال للدوا /أتدس هوًغلَجلَدْ لنبداح زمسدت /يف اهلدٌإ شدٌق احلدٍقدْ/
تَث الجلالوْ الؿجلسإ ردع الػجسّ ًتطقط .ف.19
ٍتعددانق يف الددنـ الددصمأ ألسلددْ الغددَإ ًالطبَعددْ ،تَددث الؾددٌال اهلازسددْ،
ًالجلالوددْ الددد تطددقطً ،ضددباقا ل الددصًازقً ،الصسددد السددَ ا ددَط سوددا الددرِ ص
ٍتبق منى غًُٕ ،تَث الربًمّ حتَط سكل غدُٕ تتدٓ سالًهدا نجلطدوا ،إندى خسٍدا
العمس ًا تطاع سثقل الصمأ ًسسًمّ الطقظ.
ًيف قؿدَدّ استودداب ٍقددٌبن أتَانداش لانددت تَداتُ تجلددتا عَنَوددا مددأ ال لمددال/
عندما لنت أزٔ تػٌماش عمَإ مكطسسْ /متس يف الػٌازع ألثاش عأ معجصّ /لنت
أقا غو مسُٖ /لمثل طجلل عنددما ٍندا مستعبداش /مؿدػَاش إىل خطدٌال قلد ثقَلدْ/
طددٌٍالش ،طددٌٍالش إىل أن ٍقددر الؿددباح خَددٌ الكددٌٕ /يف القجلددابً ،تنجلددتا سٌاسددال
ال لمددْ .ف 111هنددا عددٌمّ إىل ذلسٍددال الص ا تددد ًالسعدد املدددَمً ،زؾددد
االنتقاب مأ العتمْ إىل قٌٕ املعسشًْ ،مأ احلؿاز املكسًب إىل االنعتاق.
ًيف قؿَدّ أضساز علٓ الطسٍق الد محلت اجملمٌعْ عنٌانوداٍ ،قدٌبن ازتطدم
قٌٕ النواز سٌعى الناٖم /شاشمام تلمى تٌٍَدْ /لكندى ص ٍطدتَقا /ازتطمدت العتمدْ
سٌعدى مدأ لدان /يػدُ سدر ا خدسٍأ حتدت /خَدٌ ودظ عصعدْ ًلثَجلدْ /شجد ّ
أظلمددت ،لوطددٌب مطددس غصٍددس /لنددت يف مكددان ٍتطددد للح ددال للددوا /متحددا
شساغال /مد ذلك ال تصاب الػمظ تامّ لما لانت /لانت زٍػتوا املتلوجلْ تسضم
العاص .ف. 33
هددرا التنقددل سددر العتمددْ ًالكددٌٕ ًالتلددٌٍأ الددرِ يددنا الغددَإ مجددا شال ًمعنددٓ
ًمهػًْ ،سعداش أًضد مما تعنَى اللجلاظ ،إنوا زؤٍْ الػداعس الدد تػدبى زٍػدْ السضدا
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البازع ،الرِ حيػد اللح ال املومْ ًالتداث االنعطاشَْ يف لٌتتى الػعسًٍْ ،حنأ
يف الددنـ إشإ مطاسقددال شنَددًْ ،متددٌع سددر الَق ددْ ًاحللددمً ،سددر الػددمظ السضددامْ
ًاملطس اهلاطل الرِ ٍػمس لل غُٕ.
ًيف مٌعتى مأ أعل التَإ ًاملٌتٓ  ،الد قمت ضبعْ عػس نؿداش معنٌنداش،
منى نالقبطان املنطُ ،غٌازع غنػواِ ،أقٌاع زًمانَْ ،زساعَال أًب أٍداز ،يف قلد
أًزًسددا ،الدددسٌز الددرهلٍ ،قددٌب يف قؿددَدّ زساعَددال أًب أٍدداز ن غاسددْ يف أٍدداز ،هنددا
تَدداتُ للددوا تتطَددا /محددل غدداتنْ غددو مسٖددُ ،غنددإ عؿددجلٌز /يف سددس ؾددامتْ،
عالمال اضتجلوا  ،مأ ٍسقانال سعٌقَْ تسقـ سػك  /أهسب إىل المكنْ نجلطوا/
هٌإ سازم مأ البحس ،تنر اصلَد ٍلعدق زقدبد /شَمدا تسضدل الػدمظ هلَبودا /حيديق
محل الػاتنْ س لطنْ ناز مت عجْ! ف.919
هرا املصع البازع سر الٌاقد ًأطَجلىً ،سر غنإ العؿجلٌز ًالرب الؿامتًْ ،سر
هٌإ البحس ًاصلَد اصاثم لتنرً ،سدر الػدمظ الالهبدْ ًتسٍدق الػداتنْ ،لٌتدْ
تكثس شَوا التجلاؾَلً ،ت ل شَوا عالمال االضتجلوا مأ مًن إعاسْ.
ًيف مٌعتى عندًب احلصن الد ؾدزل عا ً ،1331قمت مثانَدْ عػدس
نؿداش معنٌنداشً ،منوددان نَطددان ًؾددمت ،أًزاق لتدداب اللَددل ،مدددٍنتان ،زتَددل لَلددُ،
هاٍكٌ.
يف قؿَدّ مدٍنتان تٌظَا للجلازقْ سر الكَإ ًالعتمًْ ،للعالقْ املعقدّ سدر
التدددٌ ًالكددجلا املتددٌتسٍّ ،قددٌبن علددٓ قددجلد املكددَق ،مدددٍنتان /الًىل م لمددْ،
ًحمتلْ مأ العدًً /يف الثانَْ تػتعل املؿاسَا /الكجلْ املكدَْٗ تند ٌّ الكدجلْ امل لمدْ
مػناطَطددَاش /أضددبا إىل ا ددازع سنػددٌّ /يف املَدداي املتأللٗددْ /ؾددجلسّ سددٌق أؾددم ردديق
ماخالش /إنى ؾٌل ؾدٍق ،امحل قرب ًامؼ! ف.111
ٍػلد د التكثَدددا علدددٓ هدددري القؿدددَدّ ًعلدددٓ أضدددلٌب تسانصتسًمدددس ًقؿددداٖدي
ًمقطٌعاتى مجَعواً ،ت وس القدزّ علٓ التقا الؿٌز املجلاعْٗ ًاملجلازقال الالشتْ،
ًٍكا إىل ذلك ت ملى الجللطجلُ يف مػصٔ احلَاًّ ،تٌقّجلى عند اللح دال املململدْ الدد
متس لعاؾجلْ تسعّ تَاتناً ،تيلنا يف تاب مأ االختالب ًالعجصً ،قد ملظ الػاعس
عَاناش هري اللح ال ،إذ أنى تر شاز ؾددٍقى أًلدُ ندٌزمٍأ عداص الدنجلظ ًالػداعس
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ًمدٍس ضجأ القاؾسٍأ التداث خازع مدٍنْ أضكلطتٌنا ،ت ثس لثواش مبا زآي ،ثدم
أزضل مٌعْ مأ قؿاٖد اهلاٍكٌ القؿوّ ،لبطاقْ معاٍدّ عا  ،1393لكدأ
هري القؿاٖد اللماتْ ص تنػس إال عا  4111سإضتٌلوٌصٍ ،قٌب شَوان
تَاّ أتسشوا خاطْٗ /ال ٍصاب اصماب تَاش /لمثل الٌغم !
هددرا التقاسددل ًالتكددام سددر م دداهس القددبا ًالتػددٌؽ ًمحاقددال احلَدداًّ ،سددر
تكٌز اصماب الداٖم القامز علٓ إعامّ التٌاشن إىل الغَإ ًالنجلٌع.
عندما اعتقل اهلازب  /لانت عٌَسى مآلنْ /سجلطس النانَْ .
إ نوا ؾدٌزّ أخدسٔ للقدباً ،مل ودس منتػدس مدأ م داهسي هدٌ النانَدْ الدد تعكدس
ؾجلٌ احلَاًّ ،تبعث يف النجلٌع الػك ًاالتتجاع قد مأ ٍطت ثسًن سكل غُٕ.
قٌقدددإ املؿددداندً /خطدددٌال احلدددازع الثقَلدددْ يف سدددسع املساقبدددْ  /أزسكد دت
الػاسْ .
هنا ًخصّ ذلَْ لكجَج ا الل الؿناعًَْ ،لنٌاتج هرا العؿدس املسعبدْ ،الدد
أنتجت اختالالل لثوّ يف النجلٌع ًيف الػاسْ.
ٍػسب الٌلد تلَباشًٍ /ػجلٌ آمن شا يف شنصانتى /أ مأ تجس .
ًهري ؾٌزّ ضٌماًٍْ لطجلل حتَطى ًهٌ زقَد عسان الصنصانْ ،أً أضال ضدَاع
املدَمً ،قد تػلػل التحجس إىل قل ال .
ٍػل علٓ مقطٌعال اهلاٍكٌ القؿوّ لدٔ الػداعس هدرا التجداًز الػسٍد سدر
أتس احلَاّ امللتٌٍْ ًسر مطاتال اصمدابً ،الرباعدْ يف التٌغدل إىل مًاخدل النداع
ًالغددَإً ،الػدداعس خددبو مبددا ددٌب شَوددا مددأ تؿ د ّند ًغددك ًًعددد ًخَبددْ ،إذ عمددل
مسغدددشا نجلطددَاش قبددل تجلسغددى للكتاسددًْ ،عػددق املٌضددَقا سراٖقددْ غدداعسً ،إن ص ٍددتقأ
العص علٓ أٍْ آلًْ ،أؾدإ ا ٍقاعال ًالتقطَد يف اصمل متؿل سورا العػق.
ًص خيؼ الػاعس أعاؾدو الطبَعدْ املددمسًّ ،ال أعاؾدو احلَداّ ًمػدكالتوا
املعقدددًًّ ،عددد يف الجلددأ ًضددَلْ اسوددْ لكددل أغددكاب ال لددم ًالتدددموً .زأٔ أن
ا عؿداز ًالعاؾددجلْ لاٖنددان معددصًالن قدعَجلان ،ال ٍعمددسان طددٌٍالش ،زغددم تدددموهما
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للمناشب ًالػاسال ،إنوما مطكٌنان ساهلػاغًْ ،حمكٌمان سدالصًاب الطدسٍد ،سَنمدا
الػددعس غددعلْ ماٖمددْ التددٌهج ًاحلكددٌز يف ًعدددان القددسإ ًعقددٌهلم ،لددرلك أخلددـ
للقؿاٖدً ،انتؿس علٓ إعاقتىًً ،اؾل الكتاسدْ سعدص قبطدانً ،ذاٖقدْ غداعس ًاثدق
سقدددزّ الػددعس علددٓ قوددس العاؾددو احلَاتَددْ الددد مددا شتٗددت تعدداًم ضددوتوا املتٌتػددْ
الًىلً .قد شاز الػاعس ضٌزٍْ سؿحبْ شًعتدى ًؾددٍقى أمًندَظ قبدل عقددٍأً ،قدسأ
أمًنددَظ اتددازال مددأ قؿدداٖدي علددٓ مطددسح احلمددسإ سدمػددقً ،قددد تكددسل تلددك
المطَْ املمَصّ.
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حممد احلفري

ايبطللٌ ه ٖللر ٙايسٚاٜلل ١اللت َللٔ امللَ ٛللسا َٚللسا ٚابعٝللتز ٙيًخٝللتْ ٠للت َللٔ
ايعخدٚ ٟايهساٖٚ ١ٝنأْ٘ ٜك ٍٛيًخٝتٖ ٠ت أْت ذا قلتمّ ٚقلد نتْلر ؾلسبع٘ َدٜٚل١
حني أطًكٗت َٔ حتر طتٚي ١ايطًخ حٝث معلت ْسطل٘ َلٔ ب إلت حلي ا ٝلتٚ ٠أَل٘ حلي
امكؿً ١فكد اتُٗعٗت ايطًطت ظسا ِ٥قعٌ األطستٍ ْٚسلر عكٗلت حهلِ ااعلداّ
ٚقد اَعًو أفكٌ أْف ه ايهٜٚ ٕٛعسف تيسطس ٠زٚا٥ح ايعتمل نً٘ فٗ ٛعبكس ٟمبت
تعٓ ٘ٝتًو ايهًُ ١يهٓ٘ تمكت لٌ طلٌ اضلع ٓتٜٚ ٞ٥هلتم ايعكلٌ أي ٜؿلدم إٔ َ لٌ
ٖرا ايهت ٔ٥قد عتؽ َٜٛتً فٛم ٖر ٙامعُٛز.٠
أعتمتلل٘ امسقللع ١حلي األري رت ٜللسر غللتنَ ١ٝللٔ بػللع٘ ٚمل تكبللٌ إٔ تعٝللد ٙحلي
حكٓٗت ثتْ ١ٝعًل ٢ايلس ِ َلٔ نلٌ اا لسا٤ا امتمٜل ١ايلهل قلدَر إلت فٗلَ ٛطلهٕٛ
تيػٝطتٕ نُت تععكد ٚيعٌ ٖرا َت مف األري رت ٜسر حلي حل علتم ٙقلدز ااَهلتٕ علٔ
امد ١ٜٓفٗ ٛطسٌ ٜبعث َٓظس ٙعً ٢ايسٜبٚ ١اخلٛف ٚايعٛبظ حٝث ٚقع٘ عٓد امداّ
ر تٜتزر ايهل نتْر تكبٌ هٌ األطستٍ ه تًو ايسرتٚ ٠يعٌ ذنت ٤ايهتتل ٜعلًل٢
ه ٖر ٙايػخؿ ١ٝايهل ي تعسف اخلٛف ٚي تػعس تيربم أ ٚايدف ٤ااْطلتْٚ ٞعٓلدَت
أا بر أطستإت مل حتصٕ عًَ َٔ ٢ت َلِٓٗ ٚمل تسلسب بكلتَ ٤لٔ كل ٞيٝكل ٍٛيٓلت حلٕ
ٖر ٙايؿست تػٌُ ايبطٌ ايسٝ٥ظ ه ٖرا ايعٌُ ٚقلد تهل ٕٛأ ًل ؾلستت٘ ٚأفعتيل٘
إت ع ق ١عًو امسأ ٠ايهل عتؽ عٓدٖت حع ٢ضٔ اي تَٓ ١تكسٜبتً.
مل ٜععًِ ايطسٌ ه ايدٜس ض ٣ٛعض ايهًُت يهٔ َس ٝعل٘ انعػلسر قدزتل٘
عً ٢ايسؤ ١ٜعرب ايٛزم ٚايكُتؽ ٚعدّ بٛف٘ َٔ ايععُٜٚ ١عسف َت ٖ ٞاألغٝت ٤امخبأ٠
بًف اجلداز ٚحني أقتعر ْكٛمٖت ذا َس ٠مإت عًلَ ٢هتْٗلت هلٌ ضلٗٛيٖٚ ١لٛ
ٜكسأ امطلعكبٌ ٚربلرب علٔ شٜلتز ٠قلٝف قبلٌ ٚؾلٛي٘ ٚعلٔ ايعتؾلس ١قبلٌ ٚقٛعٗلت مل
ٜهلٔ ٜللس ٣عٝٓٝل٘ للٌ علرب حتضلل ١ايػلِ ايلهل أؾللبخر َل ايللصَٔ أن لس مقللٚ ١ألْلل٘
ؿل ٚايبؿل اًل ايػللبّ ٚاخلللساري ٚاألٖللِ َللٔ ذيللو ٜعللسف للت  ٧ايٓكللٛم فكللد
قسز تًو ايطٝد ٠ايعخًـ َٓ٘ يٝعٌُ ه حمٌ م ت  ١اجلًلٛم ٖٚل ٞتلدزى إٔ فسؾلع٘
َٛبٛمٖٓ ٠تى  .يهٔ سْ ٟٛاير ٟؾسخ ٚ ٖٛٚضل
ه ا ٝت ٠تهتم إٔ تهٕٛ
أنٛاّ ايًخِ ه امطًخ ٚات َٔ أَساض عد َٔٚ ٠ايطكط ١ه ٦س ٜعلتٚش عُك٘ ضع١
أَعتز ات أٜك ًت َٔ بطٛز ٠عًُ٘ ه امد غ ١حٝث امٛام ايهتٚ ١ٜٚاخلط  ٠عً ٢حٝت٠
ااْطتٕ ٚاجلُس ٠اخلب ١ ٝايهل أؾٗ ٝت بسج َٓٗت ضتمتً يهٔ ٚبٗل٘ اشمام ػلتع١
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العطر (قصة قاتل باتريك زوسكيند)

ْعٝل ١ايدَتٌَ ايهل كٝر نع َت فتزق ١عً ٘ٝيكد نتٕ ٜعٌُ ؿُر ٜ ٖٛٚعسف
إٔ حٝتت٘ ي تطت ٟٚغ٦ٝتً عٓد ؾتح ايعٌُ .
ٚحنللٔ ْععكللد إٔ َبيللف ايسٚاٜلل ١قللد أطللتٍ ن ل ًا ه امكط ل ايعتض ل َٓٗللت ٖٚللٛ
ٜعخلللدن علللٔ ايعطلللٛز ٚأغلللٗس حم تٗلللت ه لللتزٜظ ٚنٝسٝللل ١حتكل ل ٖت لللت أعلللتم
ا سن ١ايطسم ١ٜيًسٚاٚ ١ٜنتم إٔ مت ٌٝحنل ٛايرتٖلٌ يلٛي أْل٘ علتم حلي غلدٖت َلٔ
بدٜللد حللني بللت ٤ايبطللٌ تمؿللتمف ١حللتَ ً عللض اجلًللٛم حلي أغللٗس حمللٌ ه للتزٜظ
ٖٓٚتى حكل َعلصتل٘ األٚي أَلتّ ؾلتح احلٌ حٝلث اضلعطتر إٔ ٜسنل يل٘ عطلس
ا ل ايػللٗ ه تًللو االْٚلل ١ب ل ٍ مقللت٥ل َللٔ م ٕٚإٔ عللتج حلي قٝتضللت  ٚللتزري
نُت ٜسعٌ أؾختري تًو امٗٓ ١ف كد نلتٕ ٜلدزى لتيسطسٚ ٠علٔ طسٜلل حتضل ١ايػلِ
فك ايهُ ١ٝاي شَ َٔ ١احتي ٌٝيهٌ عطس َٔ ايعطٛز ٚيكد دا ؾتح ذيو َٔ
األثسٜت ٤سكٌ تػغ ً٘ٝيراى ايكصّ قبٝح امٓظس ر سْلٟٛر ايلر ٟابلرتر عطلٛزاً نل ٠
َٓٗت عطس يْ ١ًٝت ٛيٚ ٞعطس ًَه ١ايً ٌٝايػٗ نٌ ذيو اجلٗد نتٕ َكت ٌ أبس
شٖٝد ٚغٗتمٚ ١َٝٓٗ ٠ا س ١ٜايهل نتٕ ٜسٜد ا ؿ ٍٛعًٗٝت .
تًلللو ايعطلللٛز مل تهلللٔ تعلل غللل٦ٝتً يبطلللٌ ايسٚاٜللل ١ايعبكلللسٚ ٟمل تهلللٔ يلللعً
طُٛح٘ فٜٗ ٛسٜد ا ؿ ٍٛعًل ٢عطلس بلتف ي كعًهل٘ أ ٟحلْطلتٕ ه ايعلتمل ٚقلد
دأ ايعٌُ يًخؿ ٍٛعًٝل٘ عٓلدَت قعلٌ فعلتًٝ ٠لٚ ١بلصٕ عطسٖلت ه قلتزٚز ٠ؾلغ ٠
 ٚعدٖت اععصٍ ايبػس يٝعٝؼ ضٓٛا عدٚ ٠حٝدًا ه َغتز ٠فٛم ببٌ عٝد عٔ ايٓلتع
نللتٕ ٜػلعٗ ٞعبلل ػللس
ٚحلني علتم للدأ مب حكل ١قلختٜتَ ٙللٔ ايسعٝلت اجلُلٝ
ِٖ ايلرٜ ٜٔبخلث علِٓٗ ذاى ايكلسام٠
ع ِٗٓٝأٚي٦و ايكً ١ايٓتمز ٠اير ًُٕٜٛٗ ٜٔا
ه حٝتت٘ .
امعٛحد امعٛحؼ اير ٟمل ٜعسف ا
حني ثتز ايكل ٚ ١دأ ايبخث امعٛاؾٌ عٔ قتتٌ ايسعٝت ه فسْطت نتٕ يلد٣
سْ ٟٛأز ٚعػس ٕٚقتزٚز ٠حتع ٟٛعً ٢غرا أز ٚعػس ٜٔعرزاٚ ٤حني قبض عً٘ٝ
نللتٕ قللد قعللٌ فعللت ٠بدٜللد ٠طتي ل ايٓللتع اعداَلل٘ ٚابعُعللٛا للتاليف أَللتّ ضللتح١
احهُ ١يٝكغطٛا عًٗٝت َٔ أبٌ ٖرا ايػإٔ يهٓل٘ حلني أطلٌ عًل ِٗٝتسابعلٛا علٔ
ذيللو ٚزاحللٛا ٜسبلل ٕٛاحهُلل ١نلل ٞي تٓسللر حهللِ ااعللداّ عكلل٘ فكللد نتْللر
حلط يع٘ تػب٘ حلط ي ١األْبٝتٚ ٤ايكدٜطني ٚإت فعٌ ايطخس ٚحع ٢ذ ٟٚايكختٜت أحبٙٛ
ٚمتٓٛا عً ٘ٝإٔ ٜعٝؼ ٖٚ ِٗٓٝرا َت ضع َٔ ٢أبً٘ ايبطٌ طٛاٍ حٝتت٘ .
ايبطٌ ع ١ٓٝبدٜد َٔ ٠ايبػس ي كهٔ إٔ تٛبد حلي ه َ ٌ ٖرا ايصَٔ ايستضلد
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نُت تك ٍٛضطٛز ايسٚا ١ٜفكد نتٕ ر سْلٟٛر نتيبهرتٜلت امٓٝعلٚ ١علتؽ َ لٌ قلسام ٠ه
أضٛأ ايظسٚف َٓعظساً ايسسؾ ١ن ٞربعصٕ ه مابً٘ أ لٌ عطلٛز ايعلتمل ٚذيلو ايكلصّ
األحدري ٚاألعسج ايػٓ َٔ ٝايدابٌ ٚاخلتزج قد بعٌ َٔ ْسط٘ حمب ٛلتً ٚايسكلٌ ي ٜعلٛم
ألحد ٌ ي٘ تيرا ٚنًُلت اشمام نسٖل٘ يًبػلس عبلد ٙٚأن لس ٚحلذا نلتٕ يًعطلس َساحلٌ
ٚايسٚب ي د إٔ ٜبكَ ٢عٛاشْتً.
غبت ٘ ْٚكل٘ ٚغٝخٛبع٘ فعطس ا
يكللد اللح ايهتتل اتحلتً للتٖساً ه ٚقل ايٓٗتٜلل ١امٓتضللب ١يٓؿلل٘  ٚطًلل٘ ايللرٟ
بصّٕ ه مابً٘ آيف ايعطلٛز ٚألب ًلٗت ْلتٍ عسل ٛاحهُلٚ ١ايٓلتع يهٓل٘ ٚه امكت لٌ
تثٌ مؿ َٔ قعًِٗ ٚذيلو حلني ايعكل ٢علدم َلٔ امػلسم ٜٔه
نتٕ ٜٓعظسَ ٙؿ
َكلرب ٠تكل للتيكسري َلٔ للتزٜظ ٚايللرٖ ٜٔلُلٛا عًٝلل٘ َٚصقللٛا بطلدٚ ٙتكللت ٝ ٙٛللِٓٗ
طُع ًت ه ايعطس ايرٜ ٟسٛب َٓ٘ .
ٚعٔ تًو ايٓٗتْ ١ٜك ٍٛيكد ٚقعٓت ايهتت  ٚطسٜك ١ذن َ٘ٓ ١ٝه حتي ١ايعبتع
ٚغلو مبللت حؿلٌ فكللد اتُٗللر احهُل ١ذيللو ايعطلتز ايللر ٟعُللٌ عٓلد ٙايبطللٌ كعللٌ
ايسعٝت ٚأثبعر عً ٘ٝذيلو ٚأؾلدز عكل٘ حهلِ ااعلداّ يٝلعًٓلت ْعلٛم ْٚطلأٍ أمل
ٜهٔ سْ ٖٛ ٟٛايكتتٌ ؟ ٚعً ٢ايس ِ َٔ إٔ طٌ ٖر ٙايسٚا ١ٜيٝظ ي٘ أ ٟتٛب٘ مٜ
ٚي ٜعسف أ ٟغ ٤ٞعٔ ايد ٜٔيهٔ ايهتت ٚه ٖر ٙايًكط َٔ ١ايعٌُ تيرا ٜظٗس
ايععللتيل ٚايزتبللت للني ٖللر ٙايسٚاٜلل ٚ ١للني ْؿللٛف مٜٝٓلل ١أبللس ٣عكللٗت ٜبنللد قعللٌ
ايطٝد امطٝح أ ٚؾًب٘  ٚعكٗت ٜٓس ٞذيو.
زٚاٜلل ١ايعطللس لللل قؿلل ١قتتللٌ لللل َللٔ ايسٚاٜللت ايسللتبسٚ ٠األْٝكلل ١حك ل ًت تًللٗث بًللف
ا دن امععًل بطًٗت َٚت  َٔ ٘ ٝأبطتز ٚظسٚف ؾلعبٚ ١قٗسٜل .١زٚاٜل ١تلرنس
عً ٢ؾعٝد أَ ً ١ايسٚاٜت ايػٗ  ٠ه ايعتمل فٗ ٞمتعًو َكَٛلت ٖلرا ايسلٔ اجلُٝلٌ
ٚبدٜس ٠تمعت عٖٓٚ ١ت ي د َٔ ااغتز ٠حلي إٔ ايهتت ر تتسٜلو شٚضلهٓٝد ر ٖلَ ٛلٔ
َٛايٝد عتّ  ّ9191ه ًد ٠رأَبتخر ايٛاقع ١عً ٢ع  ٠رغعتزْربغ ر ايكسٜبلَ ١لٔ ببلتٍ
األيل ٜٚعللٝؼ َعسس ل ًت يًهعت لل ١لني َٝللْٛخ  ٚلتزٜظ مزع ايعللتزٜخ ه بتَعلَٝ ١للْٛخ
ٚعُللٌ ه أَللتنٔ عًسلل ١نع ل ايكؿللـ ايكؿ ل ٚ ٠ضللٓٝتزٖٜٛت ضللُٓٝتٚ ١ٝ٥مل
ٜعلللللسف نهتتللل ل حلي علللللتّ 9199حلللللني نعللل ل َطلللللسحٝع٘ ايػلللللٗ  ٠علللللتشف ر
ايهْٛرتا لللتعر  ٚساٜٚعللل٘ امعسٚفللل ١تضلللِ ايعطلللس قؿللل ١قتتلللٌ ه علللتّ  ّ9191ايلللهل
تس لللر حلي عػلللس ٜٔيغلللٚ ١ه علللتّ  ّ9191حؿلللٌ ايهتتلل عًللل ٢بلللت٥ص ٠لللٛتٓربغ
يؿتي ٕٛايهعتري ايسساْهس ْٞٛايطت ه تزٜظ.
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ٙبوغغع رٌ غ جغغزُ٘ ٝ ٢بغغىأ فعػ غ ادتغغ٘ا ٢اهعزملٚغغٗ ٞفشغغٔ ٓزأ حنغغ٘  )116رزًغغزأ
شغغٔ خ لههغغٕ اهع  ٙغ ًغغّ اذتغغز خ اهغغي فثغغزعخ اهل غ ر ًغغّ ادت غ ي ٗا سغغرا ا
ٗاهؼؽز٢حأ ٗٓغاا ًغز سغِـؽ رِغ كغ ر ًِغٕ ِٓغز بعغ فْ ُوـغ ٟؼغ٘١ا روغً ٟغّ غز
"ُ٘بى هآلدا " ٓاا اهعزَ.

.1.
الربيطاني الياباني (كاشوو إيشيغوزو) يفوش جبائصة نوبن لآلداب 7112
ػز اهلزتب اهربٙطزُ ٛكز ٗٗ إٙصٚا٘عٗأ جبزُ٘ ٝ ٢بى هآلدا هعزَ .7112
ٗكربغغا ااكزدةٚغغ ٞث ٚ ٚغغزخ ؿ اعٓغغز فْ إٙصغغٚا٘عٗ "كصغغؽأ ث عٗاٙغغزخ
ًصحُ٘ ٞبع٘اطؽَ ؿ٘ٞٙأ اهلزٗ َٞٙاهلزًِٗ ٞعا ١شع٘عُز اهٌ٘ٓ ٛبزهر٘اظى ً اهعزمل".
ٗؿزي إٙصٚا٘عٗ إُٕ "ًآ٘ي" ًّ ُٚوٕ ادتز.ٝ ٢
ٗٗظغؼا ااكزدةٚغ ٞكرزبغٕ ااشغٔ ""The Remains Of The Day
"بـزٙز اهِٔزع" اهعزدع رزَ  )1191بإُٔ $عا٢ع ٞفدبٚغ#ٞأ ٗؿغ غ٘ي إف ػغٚوٍ سغٌِٚزٛ٢
ًغّ بط٘هغغ ٞفُطغُ٘ٓ ٛغغ٘بلٗ ِٚإةغز تً٘دغغْ٘ٗ .ؿغ ُزهغغا ٓغاٖ اه ٗاٙغغ ٞجغز ٝ ٢بغغ٘ك
اهصٔر ٝث رزَ .1191
ٗفك خ ااً ِٞٚاهعزً ٞاه ا ٌٞ٢اكزدةُ٘ ٞٚبغى اهدغ٘ ٞٙ ٙاهغي غِح ادتغزٝ ٢
"إذا ًز لوطِز جني فٗسنت ٗكزػلزأ حنعى روغ ٟكغز ٗ إٙصغٚا٘عٗأ ٗهلغّ دنغب
فْ ُؽٚؽ ًزعسٚى ب ٗسا هوخوٚطأ ً ً جٕ حباع".
ٗٙع إٙصٚا٘عٗ عؿٍ  71بني اهؼز ّٙ ٢بِ٘بى ممّ ٙلربْ٘ بزإلُلوٞٙ ٚأ ٗهلِٕ
رنروؽ رّ ًعظٍ اهؼز ّٙ ٢جبغز ٝ ٢ااد ث فُغٕ ٙرٌرغ بأسغو٘ ؿ ٙغب هوـغزع أ ػٔغ٘
ُزدع ث فُٕ ستب٘ ًّ اهـ اُٗ ١زجح جتزعٙغزأ كٌغز فُغٕ ذنظغ ٟبرـغ  ٙاهِـغزد ث نْ
ًعزٗ .ؿ حت٘ها كربٕ اػهَ سٌِٚز ٗ ٞٚ٢وـزخ توؼ  ُٞٚ٘ٙث ٗطِٕ اهٚزبزْ.
ٗؿ ٗه إٙصغٚا٘عٗ رغزَ  1191ث ُزغغز اك ٛاهٚزبزُٚغٞأ ٗاُرـغى ث رغزَ 1161
ٗٓغغ٘ ث سغغّ ارتزًدغغ ٞإف ب ٙطزُٚغغز بدغغبب دٗارغغ ٛرٌغغى ٗاه غ ٖأ رغغزهٍ احملٚطغغزخ.
ٗتعلس فرٌزهٕ ٓاٖ اه ـزػ ٞاه ِزٚ٢غُٗ .ٞغزي دعجغ ٞاهوٚدغزُس ًغّ جزًعغ ٞكِغا رغزَ
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1129أ ثٍ ُزي املزجدرر ًّ جزًع ٞإٙدا فُاوٚز ث اهلرزبغ ٞاإلب ارٚغ ٞرغزَ .1191
ٗ عى رو ٟادتِد ٞٚاهربٙطزُ ٞٚرزَ .1197
ٗتغ ٗع ف غ ار عٗاٙرغٕ ااٗف" ًِ A Pale View of Hillsظغ شغز ب ًغّ
اهرهي" اهعزدع ٝرزَ )1197أ ٗاه زُٞٚأ اهعزدع ٝرزَ 1196أ An Artist of the
" Floating Worldػِغغزْ ًغغّ اهعغغزمل اهطوٚغغف" –كٌغغز تمج غغا إف اهع بٚغغ - ٞث
ُزغز اكٛأ بع سِ٘اخ ؿوٚو ٞرو ٟاذت اهعزمل ٞٚاه زُ.ٞٚ
ٗفٗؼحا ااكزدة ٞٚفْ "امل٘ؼ٘رزخ اهي ٙغ تبط بٔغز اسغٍ إٙصغٚا٘عٗ زؼغ ٝ
ًِا اهب ا ٞٙاهغااك ٗ ٝاهغ ًّ ٗاهرغٍ٘ٓ اهغاات"ٛأ ٗفؼغزػا "ٙغرب ذهغم لع٘ظغز ث
ف ار عٗاٙرٕ "بـزٙز اهِٔزع"أ ٗفك خ فْ "كرزبزخ إٙصٚا٘عٗ ًطب٘ر ٞبأسو٘ تعغبر
ًلب٘ح بعِزٞٙأ ًٗدرـى رّ اا ار املخروؼ ٞاه ا".ٝ ٢
ٗفظ ع إٙصٚا٘عٗ  9كرغبأ ٗفرغ سغِٚزعٓ٘ٙزخ فػغهَ ًٗدودغهخ توؼ ُٚ٘ٙغٞأ
ٗظ ع نل فرٌزهٕ رزَ 7119أ ٗٓ٘ بعِ٘اْ "."The Buried Giant
ٗؿبى ُٚوٕ جزُ٘ ٝ ٢بى هآلدا كزْ كغز ٗ إٙصغٚا٘عٗ ؿغ ُغزي جغ٘ا ٢فدبٚغ ٞرغ ٝ
عػٚع ٞث ب ٙطزُٚزأ بِٔٚز جز ٝ ٢اهب٘ك رزَ .1191
ٗدنٌ إٙصٚا٘عٗ اهلرَ٘ بني اهرأًى اهٚزبزُٗ ٛاهلغ ٗ ١اهربٙطغزُٛأ ٗكغزْ ذنوغٍ
بأْ ٙلْ٘ ًاين ب٘ أ ٙؤهؽ ُع٘ظٕ رو ٟغ اع ب٘ دٙهْ ٗهُ٘ٚغزعد كغ٘ٓنيٓٗ .غ٘
ٙرٌر بأسو٘ فدب ًّ ٛاا ى بني فبِز ١جٚوٕأ ً فْ اإلُلو ٞٙ ٚهٚدا هارٕ ااَ.
ٗٙع غ ػغغ٘ كغغز ٗٗ إٙصغغٚا٘عٗ ٌِٓٚغغ ٞاهلرغغز بزهواغغ ٞاإلُلوٙ ٚغغ ٞروغغ ٟس غ ى
جزُ٘ ٝ ٢بى هآلدا أ ً  71ػز ٢اأ ث ًـزبى ٙ 11لربْ٘ بزهؼ ُد.ٞٚ
ٗٙع ًِح إٙصٚا٘عٗ ادتغزٓ ٝ ٢غاا اهعغزَ  -كٌغز ٙـغ٘ي ً اؿبغْ٘  -رغ٘د ٝبٔغز
إف ًدزعٓز اادب ٛث فرـز ًِحٔز هوٌط ااً ٙلٗ ٛاهصزر أ ب٘ دٙهْ.
ًٗ غ  ٝفل غ ٠أ فػورغغا جغغزُ٘ ٝ ٢بغغى ًغغّ كرغغز ٗشغغع ا ١شتؽ غ ًنيأ ًغغّ فً غغزي
ػٚوٚغغغب عٗر ًٗزعغ ٙغغغا نتغغغ٘ٗد ٗكهٗدٙغغغ٘ ًغغغزغ ٙس ٗفدُٗغغغٚس ًٗغغغٚهْ كُ٘غ غ  ٙا
ٗٓغغزعٗكً٘ ٛعاكغغزًٗ .ٛؿ غ ًِحغغا جغغزُ٘ ٝ ٢بغغى ه غ د هوٌ غ  ٝااٗف رغغزَ 1111أ
ٗكزػغغأخ ث غزهبٚغغ ٞاملغ اخ عٗا٢غغٚني ًغغّ اهغغاك٘عأ ث ًـزبغغى  11اًغ ف ٝػـغغطأ ٙبوغغع
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ًر٘سط فرٌزعٍٓ  69رزًزٗ .تبوع ؿ ٌٞٚادتزً 1 ٝ ٢هٙني ك٘عُٗ ٞس٘ ٞٙ ٙحن٘ 1.1
ًو ْ٘ٚدٗ ع فًرك.)ٛ
ُٗاك فْ ااكزدة ٞٚاهد٘ ٞٙ ٙتوـا ً 711ـرت غز برتشغٚحزخ هوؼغ٘ جبغزٝ ٢
ُ٘بى هآلدا هعزَ 7112أ ٗٗاػـا رؤٚزٗ .بوع ر د امل شحني ًّ ٓغاٖ ادتٔغزخ 119
ً شحز.

.7.
عظىاء مل يهالوا "نوبن!"

"اهعظٌغغز ١اهغغا ّٙمل ٙلُ٘غغ٘ا كغغاهم فب غ ا" ٓغغ٘ رِغغ٘اْ ًـغغزي هازب ٚٙغغى غزعسغغٚز
ًزعك ٚأ ٙرِزٗي ػ ٕٚب َِؼَس سزل ف ـٚغ ٞاادبغز ١اهغا ّٙسغبـٖ٘ بغزهؼ٘ جبغزُ٘ ٝ ٢بغى.
ٙدغغرا اهلزتغغب اهل٘هغغً٘م كٚغغؽ ًمجِحغغا ادتغغز ٝ ٢ث ٚغغز ٝهٚغغ٘ ت٘هدغغر٘ ٜرصغ
ً غ اخ ًغغّ دْٗ فْ تورؼغغا إهٚغغٕأ ٗكٚغغؽ اسغغر ِٚا ؿزًغغزخ فدبٚغغ ٞبعوغغ٘ ِٓ غ  ٜجغغٌٚس
ًٗزعسٚى ب ٗسا ٗل٘عل ٛه٘ٙس ب٘علٚسأ رو ٟدز فمسز ١فل ُ ٠مجدٚا فرٌزهلز
بع سِ٘اخ ؿوٚو ًّ ٞتر٘دنٔز رو ٟر ط ااد اهعزملٛأ ًِٔز ًّ ٙع ّ ُؼدٕ فدٙبغزأ
ٗبعؽغغٔز مل ٙلغغّ كغغاهم بزهؼعغغىأ ً غغى ع٢غغٚس اهغغ٘ عا ١اهربٙطغغزُ ٛث ػغغرت ٝاذت غ
اهعزملٚغغغ ٞاه زُٚغغغِٙٗ ٞدغغغرْ٘ تص شغغغى .هٚدغغغا ا ُرـغغغزداخ لرٚغغغزعاخ دتغغغزْ اهرحلغغغٍٚ
ست ٗد ٝبؼرتًِٞٚ ٝأ إذ اسغرٌ خ بعغ ًـغزي ًغزعكًٗ ٚغّ فمسغز ١تـغى ٗ ُغز رِغٕ.
ًزع ٘ٙػزعغزس ٘ٙسز كزْ فب املِرـ  ّٙهؼ٘ "املاين" ااًركغ ٛبغ٘ دٙغهْ اهدغِٞ
املزؼٞٚأ إذ ختَّ٘ؾ فْ تمجٌِح ُ٘بى ه د ث سِ ٞؿزدً ٞإف رب ك  ٝؿ َ .اهلزتب
اهغغبرٗثّ اُرظ غ سغغِ٘اخ ط٘ٙوغغ ٞروغغ ٟؿزٌ٢غغ ٞاهرتشغغٚحزخأ ٗٓغغاا هغغٕ فً وغغ ٞر  ٙغ  ٝث
اهدِ٘اخ االرٝأ الرتؿٍٔ دٙهْ با اب ٞش  ٝ ٙه عج ٞبغ ا ًعٔغز فُغٕ ٓغ٘ ُؼدغٕ غغر
ًع ق هوخطأ اذتزظغى .رغ ّٖٗ شغزر ا .ظغحٚح فْ اه جغى ٙلرغب كوٌغزخ فغزُٚغٕأ
ٗؿ تلْ٘ كوٌزخ ًؤث  ٝث فغزْ ٚوٞأ هلّ فْ ٙلزػأ رِٔز بِ٘بى هآلدا ؟
رزَ  7119مل ٙلّ إرهْ ػ٘ اهبٚهعٗس ٞٚسؼٚرهُز فهلدٚٚؼٚرض ًؼزج٣غزأ
هلغغّ اهغغٌِط اهغغا ٜاررٌ تغغٕ ث كرزبزتٔغغزأ غغط "ااظغغ٘اخ املرع غ د "ٝكٌغغز غغا
تدغغٌٚرٕأ ٙظغغى غغغر ًغغأه٘ؾ ث اه٘سغغط اادبغغٛأ إذ ٓغغ٘ فؿ غ إف اهعٌغغى اهعغغحزث
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اهرغغ٘ثٚـًِ ٛغغٕ إف اادبغغ ٛاهرخٚٚوغغٛأ تـغغَ٘ اهلزتبغغً ٞغغّ لههغغٕ بردغ ٚى فؿغغ٘اي رغ د
كبر ًّ اهِزس اها ّٙشٔ ٗا اه٘اؿع ٞاهي تلرب رِٔز فٗ ًّ رو ٟظو ٞمبّ ػـ فٗ
ؿرى ػٔٚز كزعث ٞتصرُ٘بى اهِ٘ٗٞٙأ فٓزه ٛادتِ٘د اه ٗس املـر٘هني ث فػازُدغرزْ)...
ٗت٘عدٓز ث ًـزط ؿعر.ٝ
رو ٟرلس فهلدٚٚؼٚرض اهي ُـوا اهعحزػ ٞإف ااد أ ؿزَ ًزعك ٚبِـى
ااد إف اهعغغحزػًِ ٞغغا رٌغغى ظغغحزػٚز ث فعبعِٚٚغغزخ ٗقدغغِٚٚزخ اهـغ ْ املزؼغغٛأ
دارٚز إف حت٘ٙى اهرـ  ٙاهعغحزث إف شغلى ًغّ فشغلزي اهلرزبغ ٞاادبٚغٞأ ٗتمجعغ
ٓغغاٖ درغغ٘ ٝعا ٢غ ٝأ تعغغح اهٚغغَ٘ فك غ ًغغّ فٗ ٜؿغغا ًؽغغٟأ ػوٌغغزذا سغغٚـ ف اهِغغزس
اهعغغحؽ إْ كزُغغا سغغرلرب بواغغ ٞجزًغ  ٝكغغزهي ةلغغّ فْ ٙدغغٌع٘ٓز ث اه ادٙغغ٘
فثِز ١ؿٚزد ٝاهدٚزعٝأ ٗرو ٟاهروؼ ً ْ٘ٙع  ٝبزملصزٓ ٗاهع٘ع؟

.3.
وو أوزوبا وإليًا
ٙب ٗ ًغ را هوؽغحم فْ ادتغز ٝ ٢ااشغٔ ث اهعغزملأ اهغي تـغ َ ُؼدغٔز ب٘ظغؼٔز
"رزمل"ٞٚأ تؼزعق فٗعٗبز ر ٟتع٘د إهٔٚزأ ٗث ك ر ًّ امل اخ إف ػ ُدغز حت ٙغ ،اأ
ر ٟإْ ف تعوٚـزخ اهعزَ املزؼ ًّ ٛبعغ كترّغز إسغبزْ فْ ُ٘بغى فلطغأخأ هغٚس
أُز عا ا هغغ ب٘ دٙهْأ إ ز أُز مل تآب هلزتب ػ ُد .ٛجبه١أ ُ٘بغى جغزٝ ٢
فٗعٗبٚغغٞأ ٙظغغّ اهـغغز ٌْ٘٢رؤٚغغز فْ اهصغغع ٗاه ٗاٙغغٗ ٞاملد غ ح الرتارغغزخ فٗعٗبٚغغٞأ بغغى
ٗٙظِْ٘أ كٌز ٙبغ ٗ هِغزأ فْ ااٗعٗبغٚني ٗ غ ٍٓ اهـغزدعْٗ روغ ٟتطغ٘ٓ ٙغاٖ اهؼِغْ٘.
ٓغغاا ةِ غ أ ذع،ا هو ًغغزد ث اهعٚغغْ٘أ فْ تغغآب هلزتغغب ر بغغٛأ ٗنل غ ظغغٚينأ فٗ
تدر ٚب ُؼهخ زه ٛتٚينأ فٗ ٙؼ٘ بٔز كزتب ت كٛأ ر ٟاه٘ ٙزخ املرحغ ٝ
تعزًوا ًعزًو ٞاها بز١أ كى ذهم زت د ٓزًض روغ ٟادتغزٝ ٢أ زتغ د غ  ٝارت غى
رغغ ٟتعغغ٘د زتغ د،ا إف فٗعٗبغغز .هلغغّ كوٌغغ" ٞرزملٚغغ "ٞاسغغرٌ خ كٚزُٔغغز ًغغّ فٗعٗبغغزأ
ػبزتا ً ادػز هلزأ كى ًز ٓ٘ فٗعٗب ٛرغزمل ٛبزهؽغ ٗعٝأ ث تأكٚغ هؤٌِٚغ ٞاها بٚغٞ
رو ٟكى ش ًّٗ ١ٛؼٌّ ذهم اه ـزػُ ٞؼدغٔزأ هغٚس غ ٙب،غزأ بزهرغزهٛأ فْ تلردغب
جز ٝ ٢فٗعٗب ٞٚمسع ٞرزمل ً ٞٚفُٔز ً٘جٔ ٞبزاسزس هولزتب ااٗعٗب.ٛ
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.4.
فضائح وغسائب ووعمووات عو جائصة نوبن
ةر تزعٙخ جزُ٘ ٝ ٢بى ملز ٙـزع اهغغ  )116رزً،زأ شغٔ خ اهع ٙغ ًغّ اذتغز خ
اهي فثزعخ اهل ر ًّ ادت ي ٗا سرا ا أ ٗٓاا ًغز سغِحزٗي عظغ ٖ ث تـ ٙغ رغّ
فب ػؽز٢ح فعػ ادت٘ا ٢اهعزملٗ ٞٚفشٔ ٓز.
ث شغغٔ تصغ  ّٙااٗي ًغغّ كغغى رغغزَ تغغ٘ ا جغغ٘ا ٢اهؼ ٙغ ُ٘بغغى اهدغغا ث ااد
ٗاهؼٙ ٚغغزٗ ١اهلٌٚٚغغزٗ ١اهطغغب ٗاهؼٚدغغ٘ٚه٘جٚز روغغٍ ٗئغغز٢ؽ ا رؽغغزٗ )١ا ؿرعغغزد
ٗاهدهَ  .ج٘اُ٘ ٢بى كؤز ِح ث اهدً٘ ٙغز رغ ا جغز ٝ ٢اهدغهَ غِح ث فٗسغو٘
رزظغٌ ٞاهِغ ٗ . ٙادتٔغ ٞاملـغ ع ٝهو غ٘آ ٢غغ :ٛااكزدةٚغ ٞاهدغغ٘ ٞٙ ٙأااكزدةٚغغٞ
اهد٘ ٞٙ ٙهوعوَ٘ ًٗعٔ كزعٗهِدلز ٗاهو ِ ٞاهِ ٗدن ٞٚدتزُ٘ ٝ ٢بى.
 حقائق عو نوبن:
 ُزي جزُ٘ ٝ ٢بى ً 111غّ اهغ ٗاٚ٢ني ٗاهصغع اًِ ١غا رغزَ 1111أ ٗت٘ؿؼغا ثفر٘اَ 1111أ 1119أ 1199أ 1111أ 1111أ .1119
 مل غغغِح ادتغغغزًِ ٝ ٢زظغغغؼ ٞإ ث فعبغغ ًغغ اخأ رغغغزَ  1111بغغغني ػ ٙغ غ عنًٚدغغرتاي ٗل٘سغغ ٕٚإتصغغ ٚزعاٜأ ٗ 1112بغغني كغغزعي جٚوغغ٘عٗ ِٗٓ ٙغغم بُ٘ر٘بغ اْأ
ٗ 1166بغغني مش٘ٚ٢غغى ر ِغغْ٘ ُٗٚووغغ ٛاكغغسأ ٗ 1121بغغني إٙؼ ِٚغ ُ٘ٙدغغْ٘ ٗٓغغزعٜ
ًزعتِدْ٘.
 ٙاْ.
 فغوب اهؼز ّٙ ٢بزدتزً٘ ًّ ٝ ٢اه ٚشٔ ًر٘سط فرٌزع اهؼز ّٙ ٢رِ ػ٘ ٍٓ  69رزً،ز. فظا اهؼز ّٙ ٢كٚبوِٚعأ رّ رٌ  11رزً،ز. فكرب اهؼز ّٙ ٢دٗعٙس هٚدِٚعأ رّ رٌ .99 ًّ  111ػز 11 ّٙ ٢س.ٝ ٚ عػ ادتز ٝ ٢اثِزْ ب٘عٙس بزسرتُزن رزَ 99أ ٗسزعت رزَ .61 اهِ٘ا اادب ٛااك ػ٘ ،ا ٓ٘ اهد د اه ٗاٛ٢أ  ًّ 22اهؼز ّٙ ٢اه ٗاٚ٢ني.166
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 ً فْ املع ٗؾ رّ ُ٘بى فُٔز ِح رّ زتٌى فرٌزي اهلزتبأ إ فُٔز ث 1ً غ اخ ًِحغغا رغغّ رٌغغى بعِٚغغٕأ ً غغى "اهع غغ٘ ٗاهبح غ " هغغغغ ٌِٓٚاغغ٘اٜأ "بغغ٘دُ ٗن" هغغغغ
تً٘زس ًزْ.
دغغٍ جغغزُ٘ ٝ ٢بغغى اهؼغغز ّٙ ٢بٔغغز حبدغغب بو غ أٍُأ بغغى بواغغزتٍٔٓ .لغغاا
 مل تـ ّكزُغغغا اإل عغغغز ٞٚ٢كغغغز ت ٛاإلُلوٙ ٚغغغً 79 ٞغغ ٝأ اهؼ ُدغغغ11 ٞٚأ ااملزُٚغغغ19 ٞأ
اإلسبزُ11 ٞٚأ اهدغ٘2 ٞٙ ٙأ اإلٙطزهٚغ6 ٞأ اه ٗسغ6 ٞٚأ اهب٘هِ ٙغ1 ٞأ اهِ ٗدنٚغ9 ٞأ
اه زعكٚغغغ9 ٞأ اهُ٘ٚزُٚغغغ7 ٞأ اهٚزبزُٚغغغ7 ٞأ اهع بٚغغغ1 ٞأ اهبِازهٚغغغ1 ٞأ اهعغغغ7 ِٞٚٚأ
اهرصٚل1 ٞٚأ اهؼِوِ 1 ٞٙأ اهعرب1 ٞٙأ اجمل 1 ٞٙأ ا ٙدغوِ 1 ٞٙأ ااكدغٚرزُ1 ٞٚأ
اهربتازه1 ٞٚأ اهع ب / ٞٚك ٗات1 ٞٚأ اهرتك1 ٞٚأ اإلٙ ٙص.1 ٞٚ
 حوه جائصة نوبن لمطالم:
اا اه ٗ  ٛدتزُ٘ ٝ ٢بى ٓ٘ اهعغِزر ٛاهدغ٘ٗ ٜ ٙشتغرتا اهغ ِٙزًٚاأ فهؼ ٙغ
ُ٘بى .إذ ؿزَ اهدُ٘٘ ٜ ٙبى بزملعزدؿ ٞرو ٟادتز ٝ ٢اهدِ٘ ٞٙث ٗظٚرٕ اهغي ٗثّـٔغز ث
اهِزد ٜاهد٘ - ٜ ٙاهِ ٗدن) ٛث  27تص  ّٙاه زُ1895.ٛ
جزُ٘ ٝ ٢بى هودغهَ تغ٘ ا سغِ٘ٙز ث اهعزشغ ًغّ تصغ  ّٙااٗي ث فٗسغو٘ رزظغٌٞ
اهِ غ ٗ. ٙاْ اهربملغغزْ اهِ ٗدنغغٓ ٛغغ٘ املدغغؤٗي رغغّ ت شغغٚح فرؽغغز ١اهو ِغغ ٞاهِ ٗدنٚغغٞ
املدؤٗه ٞرّ ًِح جز ٝ ٢اهدهَ .إْ سبب الرٚزع اهؼ ُ٘ ٙبى اهِغ ًٗ ٙلزُغز هر٘ ٙغ
ادتغغز ٝ ٢دغغب اررـغغزد اهو ِغغٞأ إْ فهؼ ٙغ ُ٘بغغى اررـغ بغغأْ اهرـزهٚغ اهعدغغل  ٞٙث
اهِ غ ٗ ٙفؿغغى ًغغّ ً ٚهتٔغغز ث اهدغغ٘ٗ ٙذهغغم ث ُٔزٙغغ ٞرغغزَ . 1911ادتغغز ٝ ٢ؿٌٚرٔغغز
سغ س اهـٌٚغ ٞاإل زهٚغ ٞدتغزُ٘ ٝ ٢بغى .ت٘ؿغؽ ًغِح ادتغز ٝ ٢لغهي ا غرهي اهِغز ٙني
هوِ ٗ ٙبني رزً1191 ٛغغغ ٗٗ 1119بدغبب اذتغ اهعزملٚغ ٞاه زُٚغ. ٞذتغ ا ْ ٗ رغا
 179جز ٝ ٢هودهَ ًِٔ 119ز اشخزػ ًِؼ د 79 ٗ ّٙملِظٌزخ . 16اًغ ف ٝعغوا
روٓ ٟاٖ ادتزٗ ٝ ٢فظا زً ٛٓ ٢ه ٘ٙسؼ ا 12 ٜسِ ًّ ٞبزكدرزْ.
ِٓزهم اُرـزداخ ٗجٔغا اف اهو ِغ ٞاهِ ٗدنٚغ ٞدتغزُ٘ ٝ ٢بغى هودغهَ ًغّ شتروغؽ
اهصخعغغغٚزخ بدغغغبب ًغغغِح ٓغغغاٖ ادتغغغز ٝ ٢هغغغبع اهصخعغغغٚزخ غغغغر املِزسغغغب ٞدغغغب
اررـزدٍٓ ٗٓاٖ بع ا مسز ٜ ِٓ : ١كدٗ ِٚاسحزق عابغني ٗمشعغْ٘ بغرس ٗني
غ٘ع ٗبزعان فٗبزًز ٗا حتزد ا ٗعٗبًِٗ ٛز  ٍٚبٚاّ.
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 فضائح وأخطاء:
إْ تغزعٙخ جغ٘اُ٘ ٢بغغى طغ٘اي  116سغغًِ ٞغّ ادتغز ٝ ٢زػغغى بزالطغزٗ ١اهؼؽغغز٢ح
ػٌٚز رنغ ئ ٗؾ ًِح ادتزٗ ٝ ٢كاهم ًز ر ث ؼهخ ادتزٗ . ٝ ٢سغِ٘عد ِٓغز
ًغغز ُص غ ٖ اهعغغحؼ ٛاهدغغ٘ ٜ ٙج٘ٓغغزْ ُٚودغغْ٘ ث ج  ٙغ  ٝس ٚسؼِدغغلزْ ادت  ٙغ ٝ
امل ك  ٞٙهإلؿو ٍٚادتِ٘ب ٛث اهد٘ ٙث اهدزدس ًّ تص  ّٙااٗي .7111
أ .يف جائصة نوبن األدب:
1091 .1م :ويي الطهة اليت بدأ فيًا وهح اجلائصة:
فٗي ًّ عى رو ٟجزُ٘ ٝ ٢بغى هغآلدا ٓغ٘ عِٚٚٙغٕ سغ٘ه ٛبغ ٗدَٗ) ٗٓغ٘ شغزر
ػ ُد - ٛمل ٙع ٙاك ٖ ف اه - َ٘ٚب ُزس ًّ ٛزر ٞاهؼّ هوؼّ) اهاٙ ٜعغ ّ
اا د غزٙغغ ٞث غغ ذاتغغٕ ٗ ةلغغّ اسغغرعٌزهٕ ٗسغغٚو ٞهعغغهم اهـؽغغزٙز ا جرٌزرٚغغغٞ
ٗاهدٚزس.ٞٚ
هـغ ا رغ َ اهِـغغزط ث ااكزدةٚغغ ٞاهدغغ٘ ٘ٓٗ ٞٙ ٙغغا ًغغّ اهعغغحزػ ٞبدغغبب
ٓغاا ا لرٚغزع غغغر املِزسغب  .كٌغز ارغغرتل روغًِ ٟحغٕ ٓغغاٖ ادتغز 17 ٝ ٢شخعغغٞٚ
سغغ٘ ٞٙ ٙفدبٚغغً ٞغغّ بٚغغٍِٔ اه ٗا٢غغ ٛاملع غ ٗؾ فٗغدغغا سغغرتُ برم ٗاهؼِغغزْ اهرصغغلٚوٛ
فُ عسغّ ٗعن  .هـغ كغغزُ٘ا ٗاثـغني كغغى اه ـغغ ٞبغأْ ااكزدةٚغغ ٞاهدغغ٘ ٞٙ ٙسغغرخرزع
اهلزتغغب اهعظغغ ٍٚهٚغغؽ ت٘هدغغرً٘ )ٜؤهغغؽ اذت غ ٗاهدغغهَ ب غ ًِ غٕٗ .كغغزْ ٓغغاا
ا لرٚزع لطأ ػزد ز.
 :1091 .7تطوية خميبة لآلواه:
عٗدهؽ ا٘ٙكّ ػٚود٘ؾ فملزُٗ ٛه ٗ 1919ت٘ث رزَ  1176عى روغ ٟجغزٝ ٢
ُ٘بى هآلدا هدِ. 1119 ٞاملصلو ٞكزُا فُٕ مل ٙلّ ف ًّ اادبزٙ ١ع ػٕ.
اهدغغغبب اهغغغا ٜدرغغغز ااكزدةٚغغغ ٞاهدغغغ٘ ٞٙ ٙفْ خترغغغزعٖ ٓغغغ٘ اهعغ غ اا ث دالغغغى
ااكزدة ٞٚبني زتٌ٘ررني ًّ املرِزػدني ممز فد ٠إف ٓاٖ اهرد٘ ٞٙاملخٚب ٞهآلًزي.
 :1091 .9تشسشن ..أديباً!!؟؟
مت ًِح جزُ٘ ٝ ٢بى هآلدا سِ 1199 ٞه ٚ٢س اذتلً٘ٗ ٞاهدٚزسغ ٛاهربٙطغزُٛ
املع ٗؾ ِٗٙدغرْ٘ تص شغىأ ًغ فُغٕ مل ٙلرغب شغ،٣ٚز ث ٚزتغٕ سغً٘ ٠اك اتغٕ رغّ
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اذت اهعزمل ٞٚاه زُٞٚأ ٗٓاٖ االر ٝت ؿ ٟفظغه إف فً ٜدغر٘ ٠إبغ ارٙ ٛدغرحف
اهرر٘ ٙأ ػع َّ اهل رْٗ فْ ػ٘ تص شى ًدٚسأ ٗ رهؿ ٞهٕ ًّ ؿ ٙب فٗ ًّ بعٚغ
بز سغغغرحـزق اهؼعوغغغٙٗ .ٛبغغ ٗ فْ ػغغغ٘ ٖ بزدتغغغز ٝ ٢كغغغزْ ُ٘رغغغز ًغغغّ ا خنغغ ا اهعٌٚغغغف
ه كزدةٚغغغغ ٞاهدغغغغ٘ ٞٙ ٙث ًعغغغغزعن اذتغغ غ اهبغغغغزعد ٝبغغغغني املعدغغغغل  ّٙاهصغغغغ٘ٚرٛ
ٗاه فمسزهًٗ .ٛز داًا اهدٚزس ٞٚؿ سٚط خ روغ ٟااد ػغه ًغزُ فْ ٙؼغ٘ سٚزسغٛ
ٗستزع رر ٚبأعػ جز ٝ ٢فدب.ٞٚ
 :1091 .1باضرتناك ..خوف ًا ال إزغاواً:
بغغ٘عٙس بزسغغرتُزن كزتغغب عٗا٢غغٗ ٛشغغزر عٗسغغٗ ٛه غ رغغزَ ٗ 1911تغغ٘ث رغغزَ
 1161عى رو ٟجزُ٘ ٝ ٢بى هغ د رغزَ  1199ه ٗاٙرغٕ دكرغ٘ع جٚؼغزك٘) ٗهـغ
عػ ادتز ٝ ٢بدبب ل٘ػٕ ًّ فْ ٙرعغ ل إف ًؽغزٙـزخ ًغّ ػزشغ ٞٚسغرزهني ٗهلغّ
هٚس بدبب فْ اهِظزَ اهدغرزهٚين ؿغ فجغربٖ روغ ٟاهغ ػ ٓٗ .غاا ٙغاك ُز بزهلزتغب
اه ٗسًٚ ٛخزٚ٢ى ش٘ه٘ل٘ؾ اها ٜؿبى جزُ٘ ٝ ٢بى ه د إُ ٙع ّ اررتاػز ًّ اهعزمل
اها بغغ ٛبزه٘اؿعٚغغ ٞا شغغرتاك ٞٚفسغغو٘بز ًغغّ فسغغزهٚب ااد اذت غ  ٙنُغغاان ث رغغزَ
 1169اهاٗ ٜظؼرٕ ااكزدة ٞٚاهدغ٘" ٞٙ ٙهـغ ابرلغ فسغو٘بز ٙرٌٚغ بغزهـ٘ ٝاهؼِٚغٞ
اهعزدؿٗ ٞلوف سودو ًّ ٞاهصخعٚزخ اهرزعرن ٞٚث ٚز ٝاهصعب اه ٗس."ٛ
 :1091 .9ضازتس ..ندم  ..وخرالى:
جغغزْ بغغ٘ي سغغزعت رغغ ٍٚاهؼودغغؼ ٞاه٘ج٘دٙغغُ ٞغغزي جغغزُ٘ ٝ ٢بغغى هغ د رغغزَ 1161
ٗهلِٕ عػؽٔز ٗمل ٙآب اف سر٘كٔ٘مل هٚدرؤٌز.
هلِٕ بع ذهم ُ َ رو ٟعػؽٕ ادتزٝ ٢أ ٗ ٌِٚز طزهبٍٔ بـ ٌٞٚادتز ٝ ٢عػؽا
ااكزدة ٞٚاهد٘ ٞٙ ٙطوبٕ.
 1099 .9عػ  ..ػـب٘ي ..ثٍ إرزد ٝارربزع
اهلزتغغب ٗاه ٗا٢غغٗ ٛاملدغ ٗ ٛاملغغؤع اه ٗسغغ ٛفهلدغغِ ع س٘دتِٚردغغني اهغغاٜ
ًِح جزُ٘ ٝ ٢بى هغ د رغزَ  1121طتغ د ًغّ عٗسغٚز سغرهًٕ ادتغزٝ ٢أ هلِغٕ رغزد
إهٔٚز رزَ .1111
ث اهب اٙغغ ٞفجغغرب فهلدغغِ ع روغغ ٟعػ غ
بزهع٘د ٝإف بهدٖ إذا ًز ذٓب إف اهد٘. ٙ

ادتغغز ٝ ٢رت٘ػغغٕ ًغغّ ر غ َ اهدغغٌزح هغغٕ
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ٗث إ  ٠اهِـزشغزخ اذتغزد ٝث اهروؼ ٙغْ٘ اهدغ٘ٓ ٜ ٙغزجٍ اهلزتغب اهدغٜ٘ ٙ
املع ٗؾ ػٚؤوٍ ً٘برم ًؤهؽ كرز املٔزج ْٗ) فٗهؽ بزملٕ عٚ٢س ٗ عا ١اهدً٘ ٙغّ
اذت غ ا شغغرتاك ٛاه غ ةـ اط ٛنُغغاان مل٘ؿغغؽ اذتلً٘غغ ٞاهغغاٗ ٜظغغؼٕ بغغزمل٘ؿؽ
ادتبزْ) ًّ رو ٟشزش ٞاهروؼ  . ْ٘ٙهـ ًمجغِح س٘دتِٚردغني جغزُ٘ ٝ ٢بغى هِصغ ٖ ثهثٚغٞ
فعلبٚى غ٘ غ) غغ كوٌغ ٞغغ٘ غ ًعِزٓغز اإلداع ٝاهعزًغ ٞهوٌعغرـهخ) ٗكزُغا اه ٗاٙغٞ
ترؽغغغغٌّ تؼعغغغغٚهخ رغغغغّ اهؼظغغغغز ٢اهغغغغي كزُغغغغا غغغغزعس ث ًِظً٘غغغغ ٞاهدغغ غ ْ٘
ًٗعدل اخ اهعٌى اهـد  ٜهوؼرت ٝبني  1119غغ ٗ ًّ 1196جُٔ ٞظ ٖ.
ٗهوعوٍ ػإْ اه ٚ٢س ػهدةر ب٘تني ؿغ فرغزد ا رربغزع هغٕأ ًِٗحغٕ جغز ٝ ٢اه ٗهغٞ
اه ٗس.ٞٚ
" :1091 .2نوبن" متهح نفطًا "نوبن":
اهلزتبغغزْ اهدغغ٘ٙ ٙزْ إٙؼ ِٚغ ُ٘ٙدغغْ٘ ٗٓغغزعً ٜزعتِٚدغغْ٘ تـزمسغغز جغغزُ٘ ٝ ٢بغغى
هغ د رغغزَ .1121املصغغلو ٞكزُغغا فٌُٔغغز ػـغغط رؽغغ٘اْ ث ااكزدةٚغغ ٞاهدغغ٘ٞٙ ٙ
اهي ِح ٓاٖ ادتغزٗ. ٝ ٢تبغ ذهغم ُـزشغزخ غزد ٝبغني اارؽغز . ١ػـغ رغ ٌّٗٓز غغر
ًؤٓوني هورع٘ٙا روًِ ٟح ادتز ٝ ٢هِؼدٌٔٚز ًٗ .ذهم ُز ادتز.ٝ ٢
"اهع ز٢ب اهد٘ "ٞٙ ٙتِرِٔٓ ٛز ػأغوب اهؼز ّٙ ٢اهد٘ٙ ٙني كزُ٘ا فرؽغز ١ث
دتِ ٞاهرحل ًّ ٍٚؼغٌٍِٔ اهؼغز ٢بزدتغز ٝ ٢رغزَ 1117أ ٗ "إعٙغم كزعهؼوغا" اهغاٜ
ًِحا هٕ ادتز ٝ ٢رزَ ٗ 1111عػؽٔزأ ثٍ فظغ خ اهو ِغ ٞإظغ اعا غغر ًدغب٘ق روغٟ
ًِحغغٕ ادتغغز ٝ ٢بع غ ٗػزتغغٕ سغغِ 1191 ٞهٚعغغبح اادٙغغب اه٘  ٚغ اهغغا ٜػغغز بزدتغغزٝ ٢
ً تنيأ ٗاه٘  ٚاها ٜػز بٔز بع ٗػزتٕ!
ب .ويف جماالت أخسى وو اجلائصة:
 :1011 .9تعصب ذكوزي ..وحتدٍ:
ث رغغزَ  1111غغز خ اهعزملغغ ٞاهلٌٚٚزٚ٢غغ ٞاهؼ ُدغغً ٞٚغغّ فظغغى ب٘هِ غ ً ٜغغزعٜ
ك٘عٗ ٜج ٞبٚر ك٘ع ٜاهلٌٚٚز ٘ٓٗ ٛ٢فسرزذٓز )رو ٟجزُ٘ ٝ ٢بى ث اهلٌٚٚغز١
ٗهلّ ؿبى ؼو ٞت٘  ٙادتز ٝ ٢اكرصؽ بأُٔز كزُا رو ٟرهؿ ٞغر ش ر ٞٚبغ ب٘ي
ُلؼني ًٚؤز ث اهعٌى  .املصلو ٞفْ ٗجٓ ٞاا اهصخغ شع خ بزإلٓزُغ ٞرتٚزُغٞ
ٗجٔز ػأبواا اهعحؽ بأْ ًزع ٜك٘ع ٜرو ٟرهؿغ ٞغغر شغ ر ٞٚب ٗجٔغزأ ػزُرصغ
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ارترب بد ر ٞاهربق ِٗٓز ب اهرععب اهاك٘ع ًّ ٜؿبغى ااكزدةٚغ ٞاهعوٌٚغٚ ٞغ
فجغغغربخ ًغغغزع ٜكغغغ٘ع ٜروغغغ ٟامللغغغ٘ر ث بٚرٔغغغز ٗرغغ َ ارتغغ ٗم ًِغغغٕ .هلغغغّ اهعزملغغغٞ
اهلٌٚٚز ٞٚ٢مل ت ؼخ هلاٖ اإلؿزً ٞادتربٗ ٞٙؿ ًا ٗاسروٌا ادتغزٗ ٝ ٢سغط إر غز
اهعزمل أُز فٗي اً ف ٝتؼ٘ بٔاٖ ادتز.ٝ ٢
 :1011 .1جمسم حسب:
ػ ٙر غ ٓغغزب اهلٌٚٚغغز ٛ٢ػٙ ٚغغز ٛ٢رغغزمل فملغغزُ ٛغغز جغغزُ٘ ٝ ٢بغغى رغغزَ 1119
هرٌلِٕ ًّ ً م غز  ٜاهغِرتٗجني ٗاهلٚغ عٗجني هعغِ ااًُ٘ٚغزن رغزَ ًِ 1119ر غز
مسزدا ُٚرتٗجِٚٚز ظِزرٚز فسٍٔ ث ٙزد ٝاحملزظٚى اه عار ٞٚاهااا ٞٚ٢ث اهعزمل.
هلِٕ فٙؽز ظِ لهي اذت اهعزمل ٞٚااٗف ٗطّ٘ع ااسغوح ٞاهلٌٚٚزٚ٢غ ٞاهغي
اسرخ ًا اهاز اخ اهدغزً ٞث فٗي ٓ غَ٘ ث اهرغزعٙخ اهعدغل ٙ ٜغَ٘ 1119/1/77
 ٚغ فهـغغ 191 ٛطِغغز ًغغّ غغغز اهلوغغ٘ع اهغغا ٜطغغ٘عٖ إف غغغز اهدغغِٚز روغغ ٟجبٔغغٞ
اهؼهُ ع ث بو ٚلز.
اُرح خ ٗجرٕ كغهعا ث ٙـغ ٞبٚغرٍٔ ا ر زجغز روغ ٟرٌغى ٗجٔغز ٗحتؽغرٖ
هواز اخ اهدزًٗ ٞتدببٕ ث ً٘خ ً٣زخ ادتِ٘د اها ّٙؿؽ٘ا رؼٍٔ الرِزؿز.
 :1019 .11جائصة وغىّطة باملسازة ..والمًب:
كغغزعي ػغغْ٘ فٗسغغٚر ك ٛظغغحؼُٗ ٛزشغغط ًغغّ فجغغى اهدغغهَأ فملغغزُ ٛادتِدغغٞٚ
فظبح رزَ  1191فًني رزَ زترٌ اهدهَ  .فروّ ث فٗسو٘ رّ ًِحٕ جز ٝ ٢اهدغهَ
رزَ  1199ث اهؼرت ٝاهي كزْ  ٙاي ً٘ج٘دا ث فملزُٚز اهِز ٓٗ ٞٙاا اإلرهْ سغبّب
لغٍ روٚغٕ بزهدغ ّ
هٕ ًعزُز ٝكبر ٝرو ٟاه غٍ ًّ عػؽٕ شخعٚز هو زٚ ٝ ٢غ
برٌٔ ٞارتٚزُ ٞاهعظٌ ٟإلػصز ٕ٢دب اررـزدٍٓ فس اعا ردغل ٞٙأ ػحمج ؿغا كربغٕ
ث زٗٙغغ ٞغ ق اهلرغغب ٗلع٘ظغغز كرزبغغٕ ادتٌٔ٘عٙغغ ٞاملد غ ٗؿ(the stolen ٞ
)ٗrepublicبع ذهم ُـوغٕ ٓروغ إف ًعدغل اررـغزي ثغٍ تغ٘ث رغزَ  1199بزهدغى
.هـغ ًِعرغغٕ اذتلً٘غغ ٞااملزُٚغغً ٞغغّ اهدغغؼ إف اهِغ ٗ ٙهردغغوٍ ادتغغزٗ ٝ ٢فجغغرب روغغٟ
عػؽغغٔز ٗمل ٙدغغرؤٌز إ رغغزَ .1196املصغغلو ٞفْ اهو ِغغ ٞاهِ ٗدنٚغغ ٞهودغغهَ مل تغ اا
ٗج٘دٖ ث فملزُٚز اهؼزشٗ ٞٚفروِا رّ ُٚوٕ ادتز.ٝ ٢
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 :1010 .11خطأ فادح:
فُطُ٘ ٘ٚإٙازس ًُُ٘ ٚزي جزُ٘ ٝ ٢بى ث اهطب كرصزػٕ اهغغ ه٘ب٘تغً٘ٓٗ )ٛغٛ
ط ٙـغغ ٞرغغهم ً ؼغغ ٟاهـوغغف ٗاهصغغٗ ٚػ ِٚٙز ا ُؼعغغزَ) ب غإج ا ١رٌوٚغغ ٞج ا ٚغغ ٞث
اهؼغ ادتبٔ ٛهو ًزغ.
ٓغغغ٘ طبٚغغغب فرعغغغز ب تاغغغزه ٛعغغغى روغغغ ٟادتغغغز ٝ ٢رغغغزَ ًِ 1111زظغغغؼً ٞغ غ
اهد٘ٙد  ٜػزهرت ٓغس  .فُطُ٘ٚغ٘ ٓغ٘ فٗي ًغ٘اطّ ب تاغزه ٛذنعغى روغٓ ٟغاٖ ادتغزٝ ٢
ٗؿ ػصوا اهعٌو ٞٚػصه ذعٙعز ٗاهي روغ ٟفسزسغٔز ُغزي ادتغزٗ ٝ ٢سغببا ث إظغزبزخ
رعب ٞٚلطر ٝرزَ  1161ممز جعى ااطبزٙ ١ر٘ؿؼْ٘ زًز رّ إج آ ١اٖ اهعٌو.ٞٚ
 :1091 .17حسب وضالم:
هغغ ٛدٗن ثغغ٘) سٚزسغغٗ ٛستغغزع ًغغّ اذت غ اهصغغ٘ٚر ٛاهؼٚرِغغزًٗ ٛه غ 1111
ٗتغغغغ٘ث ث  1111ؿغغغغزد اهبع غغغغ ٞاهؼٚرِزًٚغغغغ ٞاهصغغغغٌزه ٞٚبغغغغني  1129ٗ 1169ملؼزٗؼغغغغٞ
ااً ٙلٚني ب رزً ٜ ِٓ ٞكد ِٚث ستزدثزخ بغزعٙس هودغهَ ٗت٘ظغى ًعٔغٍ إف
ٗؿؽ إطهق اهِزع ٗسحب اهـ٘اخ ااً ٙل.ٞٚ
عى رو ٟجزُ٘ ٝ ٢بى هودهَ ًِزظؼ ٜ ِٓ ً ٞكد ِٚرغزَ ٗ . 1129بعغ
ذهم عػ ه ٛدٗن ث٘) ادتز .ٝ ٢اْ اهل ؾ ًّ ادتز ٝ ٢كغزْ إٙـغزؾ اذتغ إ فْ
اذت مل تر٘ؿؽ.
 :1011 .19ناهلا ،للهٌّ باعًا فيىا بعد!
ٙرعوف ااً بعزمل اهؼٙ ٚز ١ااً ٙلغ ٛهٚغْ٘ هٚغ عًزْأ اهغا ٜػغز بزدتغز ٝ ٢سغِٞ
 1199احبزثٕ ث روٍ ادتدٌٚزخأ هلِٕ اؼط ث ًِرعؽ رزَ  َ7119إف بٚعٔغز
ث ًغغ اد إهلرتُٗغغ ٛذتزجرغغٕ اهصغغ  ٝ ٙإف املغغزي باغغ ل ٘ٙغغى رهجغغٕ ًغغّ ًغغ ل
ارت ؾأ ٗؿ ظ ح ه ٚعًزْ فُٕ مل ٙع ٙاك ر ٟػ٘ ٖ بزدتز!ٝ ٢
 1001 .11صدوة الصدز العازي
جز١خ ٓاٖ اهع ًٙ ٗ ًّ ٞغ  ٝاه ـزػغ ٞاهدغ٘ ٞٙ ٙب جٚغا ػ دنبغ٘  .ػـغ ئٔغ خ
ٗ  ٙغ  ٝاه ـزػغغ ٞث اذتؼوغغ ٞاهغغي رغغزدً ٝغغز تـغغزَ هوحغغز ّٙ ٢ج غ٘اُ٘ ٢بغغى ث اهعزش غ ًغغّ
كزُْ٘ ااٗي ًّ كى رزَ أ ب غ٘ ًؼرغ٘ح ااكرغزؾ ٗاهعغ ع بصغلى ًوؼغا هوِظغ
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ًٗبغغزهع ػٚغغٕ ٗٙلصغغؽ ُعغغؽ ظ غ عٓز ٗر غ َّخ اهعغغحزػ ٞذهغغم مسع غ ٞسغغ ٞ٣ٚهو ـزػغغٞ
اهد٘ٗ ٞٙ ٙبأْ ر ٔٙز مل ٙرتن ػ ظ ٞهوخٚزي .ب جٚغا ػ دنبغ٘ تدغٌِا رغ ًِ ٝزظغب
ث اه ٗهغغًِٔ ٞغغز فُٔغغز كزُغغا عٚ٢دغغ ٞغ اهصغغعب اهؼ٘هغغم بغغزعتٗ )ٛفظغغبحا فٙؽغغز
ٗ  ٝ ٙاإلسلزْأ ٗ  ٝ ٙاه ـزػٞأ ٗٗ  ٝ ٙاهل ٝأ ٗ ٗ  ٝ ٙاملدزٗا .ٝاملؽحم ث ااً
فُٔز ث رزَ  1111مسحا بزسرـبزي فر اد غؼرً ٝغّ ااهبغزْ اهل٘سغ٘ػٚني ٗ ـغز
اتٌٔرٍٔ بأٍُٔ ٙد ؿْ٘ اه عاجزخ اهل٘اًٗ ٞٚ٢هبس اهادٚى ممز جعوغٔز ر ؼغ ٞإلبغهغ
اهص ط ٞبرٌٔ ٞاهرصٔر ٗإٓزُ ٞزتٌ٘ر ٞر ؿٓٗ ٞٚاا ٙدٌح بٕ اهـزُْ٘ اهد٘.ٜ ٙ
 :1991 .19عدم زضا:
ػؽٚح ٞلطأ إرطز ١جغزُ٘ ٝ ٢بغى ث اهطغب ٗروغٍ ٗئغز٢ؽ اارؽغز ١رغزَ 7119
ًِزظؼ ٞبني ب٘ي ه٘ت ب٘ع ٗبغٚرت ًزُدغؼٚو بٌِٚغز ادتغز ٝ ٢ث اذتـٚـغٓ ٞغً ٛغّ ُعغٚب
اه كر٘ع عاةُ٘ داً ٙزْ اها ٜرٌى ًِا رزَ  1121رو ٟاكرصزؾ ٛٓٗ NMR
ط ٙـغغغ ٞاهغغغ ُني املاِزطٚدغغغغ ٛاهِغغغغ٘ٗ ٜاهغغغغا ٜب٘سغغغغزطرٕ ةلغغغغّ تصغغغغخٚغ ارتهٙغغغغز
اهدغ طزُ ٞٚرغغّ ارتهٙغغز اهدغغوٗ .ٌٞٚرِغ ٓز ظغ ؾ عاةُ٘غ ًبغغزهع كغغبر ٝهِصغ ٓغغاٖ
اهؼؽغغٚح ٞث اجملغغهخ ااً ٙلٚغغ ٞاه٘اسغغع ٞا ُرصغغزعٗ .فلغغرا مجًغغِح ادتغغز ٝ ٢بغ رغغّ
ااٗفأ ٗهلّ ٓاٖ امل ُ ٝزهلز ث اهؼٙ ٚز ١ب ًّ اهطب ٗث اهدُِ ٞؼدٔز.
 :1991 .16خسق بسوتوكوالت حفن نوبن:
عٚ٢س اه٘ عا ١ااسبف ٘ٙعاْ برشْ٘ ٗلهي ؼغى جغ٘اُ٘ ٢بغىأ ٗكزُغا جتوغس
ااًر ٝإف جزُبٕأ عْ ٓزتؼٕ ادت٘ايأ ػزُصاى بزه د رو ٟامللزملغ ٞرغّ طعغزَ اهعصغز١
ٗااًغغرٝأ بٌِٚغغز كغغزْ اهروؼ ٙغغْ٘ ٙعغغ٘عٖٗ .كزُغغا ػؽغغٚح ٞع٢غغٚس اهغغ٘ عا ١ترع غ ع
ظحؽ اه َ٘ٚاهرزهٓٗ ٛغاا ف غؽغب لغبر ٝب ٗت٘كغ٘ خ ؼغى جغ٘اُ٘ ٢بغى ًزجغ اهِٚز
عبٌِٚ ٗ ٚز اُرـ رو ٟذهم فجز بإُٔ كزْ زتربا رو ٟاه د رو ٟاهلزتؽ.
 :1999 .12وخسق آخس:
ٗث ؼى جزُ٘ ٝ ٢بى بع فعبغ سغِ٘اخأ ث رغزَ  7112اعتلغب ع٢غٚس اهغ٘ عا١
احملزػظني ػ  ٙعٙم عاِٙؼٚو لطغأ نلغ رِغ ًز فلغا ةغغ فظغزبعٕ ٗٙوعغف
ًّ
املوعـ.ٞ
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 :1990 .19أوباوا ..ملاذا؟
مت ًِح اه ٚ٢س ااً ٙل ٛاذتزه ٛبزعان فٗبزًز جزُ٘ ٝ ٢بى هودهَ شٔ تص ّٙ
ااٗي ًغغّ سغغِ7111 ٞأ بع غ تدغغع ٞفشغغٔ ػـغغط ًغغّ ت٘هٚغغٕ ًِعغغبٕأ ٗؿ غ لوغغؽ ٓغغاا
اهـ اع دٓص ٞادتٌٗ ٚاسرا ابٍٔأ لع٘ظ،ز فْ فٗبزًز مل ذنـف ش،٣ٚز ٙاك هرحـٚف
اهدهَ ث ًِزطف ر ً ٝورٔب ًّ ٞاهعزملأ ٗٓ٘ مل ٙلٌى ر ٟسِٗ ٞا غ ً ٝغّ ػرتتغٕ
اه ٢زسٞٚأ ػ ف ٠اهل رْٗ فْ اهـغ اع ًدغَّٚسأ هلغّ اهط ٙغؽ ِٓغز فْ فٗبزًغز ُؼدغٕ
ؿ ررب رّ اُ ٓزشٕ ًّ ٓاا اهؼ٘ غر املر٘ؿ !
 وأخرياً
جتزٓوغغا ادتغغز ٝ ٢فمسغغز ١رزملٚغغ ٞؼغغخًٌ ٞغغّ فً غغزي ًزعسغغٚى ب ٗسغغاأ ٗجغغٌٚس
جغغغ٘ٙسأ ٗػرجِٚٚغغغز ٗٗهغغغؽأ ٗجغغغ٘عم فٗعٙغغغىأ ٗجغغغرباْ لوٚغغغى جغغغرباْأ ٗٗبغغغ٘علٚسأ
ُٗزب٘ك٘ؾأ ٗتصغِ٘ٚا فتصغٚمأ ِٗٓغ  ٜجغٌٚس ِٗٓ ٙغم إبدغّأ ٗػ اُغ كزػلغزأ
ٗسغغرتُ ب مأٗر ُٚ ٙدغغنيأ ٗإًٚغغى ٗ أ ٗب رنغغاأ ٗج٘ ٙغغؽ كغغُ٘ ادأ ٗه٘عكغغزأ
ٗكز ُر اك.ٛ
ٗااغ فْ ٗج٘د ٓغؤ  ١اهعٌزهـغ ٞمل ةِغ اهو ِغً ٞغّ
حب  ٞر َ ٗج٘د "ً شحني روً ٟدر٘ ٠ادتز!"ٝ ٢
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د  609علددرةا(  2121علمددد)
بعد زميةددمل حديند م ر ةعالددمل حععمد
جتددمي ا حدل د عخ ت مددها ة د لر دةددمد تحن د ( بع د تحن د ( بد د ح د ةددم ددمي
حع عد إىل قاط مل تبلنةدمل ت ش دلدمل تق س تغريز ..
تمل ق يى غال طمل حعيت خ إة در  635علرةا(  2138علمد) حدةري
حمم بم ي ف بم لصا حدلمب ب عغ عب ب هلل..
ل لددإ إة د ( غال طددمل دط د حعمب د ن حألندديبغ ةددم حدل د عخ غال طددمل تة عمددمل
تحدري مل ت دميح ةدم اديحنغ ةند طق قاط دمل ت شد دلدمل تقد س ..ددم ا دلدم ح ةد (
دلثا ةدم قدالو تلصدف دد ة ( ةد لدال حالد تاا الرد زد  ..تل لدإ حديحقد
دد
حا ددتحددةدمل لة ددال طدد ف تطا ددف تحألمي ددا( ح طدداح ك مطدد ددد (
غال طملك تد ( ماى علما ندو ر حدغا ..
 706علرةا(  2306علمد) فااإ غال طمل لفيذز حعةد غ لى
تر
ن يةدددمل فدد س ر حدغدددا تلدددال ذعدددم حعنفددديذ ةي دددي ح ن دددى  793علدددرةا( 2390
علمد)
حهلةايك ح ةخ صا حدد) ي
تة دغري ةدميح حعميى ر ةبل حعما حع
عص حل إ لد تحعربدغ لك حعيت ل لدإ قيدرد حع يا دمل قد دع لمدإ ر ذعدم ح دو..
تلد ع ددم حدد تعديت قصد عمل تآ حغددي بعد حع ند فخ ر حععد ح  ..تذعددم ل دةددمل تح
فا ن لدد ةلدددم آ حغدددي ةدد إ دددميحبد) ةل دددمل قصد د عملك ددد ةددددميح حعمددديي ةددددال
عصدد رم ا ةدد  ..ةدددم زدددهح حاددد دد حعمددداح ب عةددددبا( لدددى إةدد ( غال طدددمل
تحب ) ر تطا حععا ةنر ..
ل لددإ غال طددمل ر ذعددم ح ددو ر اددعف ش د ل دةددمل ح دد)ل بددو حعدده م
حي ميلر فمد مد بدي د حهلل حممد آمدا ةلدية غال طدمل إىل حم بدمل تحعد
حعةلب بغ ح ةم ت مه بغ د حهلل حعميغدال ة ديد عا د حا د د) لدى
غال طمل ..
ب فا ن لد ت إ دميحبد) نصد حد ندملك تمل جتد حدم تةدمل لفعد ةد حا ةد)
حدهل حدف ئ حعهي لنه بي حهلل حعصغري حعهي ب دى تزدي غد حد ندمل ت ةده
دا ت ح :
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حبم ةثال حعنة ةل

ةط

مل د فظ لده ةثال حعا ل

ب ح ةم لال د ة ح ة فا ن ل ت إ دميحبد) ن دى
تدف ددال حعمصمل
ل ه حعصدخيمملك فعر ب دلم دمده حعميغالك فبلب بي د حهلل حعصدغري حععدي
ةم ةل غ قص عمل ت حغي ا مه..
ميط ة
تب
حعهي دميق فده بي

إة ( غال طمل تحن ( تحن ( ن ى مل ق يى قصا ح ماح
غ..
حهلل حعصغري ق ال ةل حد نمل علمل و تزي

در د تحع ن دددال بازلددر حععددا
ت لددى حعدداغ ةددم ح د د غ غال طددمل تندداف ة
تحدهحب حعيت ااك لال حعفم حدعم ي ش ز ح لى ظممل حدعم و حععا ..
حأل قصاح ةبعم ب عفم حعميطغك ة قصا ح ماح ق دميت
بنى ح
لفإ حل زر ..
حعن س بص ال ا ةم ت
عم لال قصا ح ماح ن ى حآل بع لثا ةدم مخةدمل قدات ت دي حععمد م
ةم حعةنيحا عم بنى زهح حعمصا ب ةلية بد حدردا بدي ح ةد ي دف ت ح
نيمل ماى لى حعمصا..
بعض حعة)طو بع
قد قصا ح مداح لدى زطد مل ةصدافمل لدى ة ندمل غال طدملك ع دي ة ندمل
ةل دمل دةاح ب لصا ت ب حدراك تق ندبإ زده حد ندمل ب د ديح تحدبداح
ح صدنملك ت لصئإ حملر حعمصي تحع ت تحع تحت م..
تادددمي حع ن د حدم د عمصددا ح مدداح ك ب طددا(ك د حهلط د مل غندددمل ب عغ ب د ا
تحدناح  .إ قصا ح مداح ةدم حعمصدي حعملدلدمل حعديت بمددإ د دمل ن دى حعددي ك تزدي
ةثال ف ت مجال حعفني حدعم مل ح )ةدمل..
دديح ة نددمل ح مدداح لمدد ة ددم لةددمدر ببدديل  740ةددتح
تا دد
ت دا  110ةددتح تقد ت حعةددي بعد ةددم حدبدديح ك ةنرد بد حعصددا عمل ت بد
حعع ل حعهي لصا حعةلب ي ف بي ح ة ..
ت قصا ح ماح بدد  11با ةاب حعص ال صال ح دف ن بعض زه حدبداح
إىل  15ةتح ..تإىل حعغا ةم حهلط مل زن ة حعمص مل ح ماح تشد ا جممي دمل ةدم
حعمصي تحد يح ..
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ل مال ةم ب حعع ل حعدهي فطدغ إىل ةدد ح ح دبك ف نفد ة ةند جممي دمل
ةم حعمصي تحد نيمل ةم حدصي ت ح حعهزبك إىل ن غ حعربلمل ت حعاحيد ك إىل
ن غ حد ي ك ث حعمصا حعصدفغ حدنعميل حعهي عال جبندمل حععا دف ..ت حدصدي زدي
ةما حعي ح تحع تحت م ت ط ق مل ليس حعةلب تمس ن حعص تي تقط حعن س
ر ح ة (..
ةد نيدمل حعمصدا فم يلدمل ةدم طد بق تحند
ط بمو د ال فدرم غال حعني حعب بق حععليي..

دمفإ ق دده ب عم د  ..ت ةددم

ت لدددرب حد نيدددمل زدددي ندد غ حعربلدددمل ت حعاحيدد ت ددداعف ةدددم بندد ةةدد بدال
د ي به بالدمل ا د لدى طديل حعصديمك ف عبدغ زدهح حألند غ مجد ا م دد ندد
دنع خ فدر دي حد لغ بعمي ز ت م در  ..تحي ذي العدر حعصغري م تحق ر
قن طا ذحا مي ن ت مل حمميعمل لى حد م (..
لال ةنر
جندديل ر حعمصددا ت ددم لصددعا ب ة د ح حع د  ،ر م قن د ك فن رددمل حع د ،
ة حعإ دن ض ر حععاتفك ت م لبال لى مل لند فدده د فات ند ح لةد لدمل ر
..
لال ة
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