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املوقف األدبي وزحلة اخلنسني عاو
فلو حصسية

قاَااااااال  ٚقااااا ّ٬قاظاااااٚ ٕٛشاااا نقْ ٤كاااااا ُ ٚايكااااا١
َساااننٚ ٕٛٝفٓااااَْ ٕٛتاااوًَٚ ٕٛذلًًااا ٕٛظاااااج َٓااااٖ
 ٚزلاااِ َتٮي٦ااا ١عٓتصااان ًاااَ ٢ساااان ١نٛقناا عااآ ٝاٖاا
قكل نفااٚ ١عهصااا بٛقْاا َُٗااَ ١اأ نااٌ ق٫تاٖاااال ٚمل
رلتًااااا قيٓ،ااااٚ ٕٛنافاااا ١ساااانم قٱاااا ق  ٚااا ً٘ ق اااااال
ٚقعا ٥قعغ َٚساننٝاال ناٛق قال ٚشيعاٝاال َكاا٫ال
ٚحتً٬ٝال ٛ ٚػ مل ٛقمل اٚ ١ٝثكاف ١ٝاوق ّ٬اا ٤اا كغل
َنٚق ا اكلٓاا ْٚوانٚق مانِٖ مل نٝاعٓاا قيوكافٝاٚ ١ق٭ اٝا١
قيتا طلٝااٚ ١ق٫بتُا ٝاا ١فُااايقٍ  ٜا رؽاانَ ٠اااي ٛق ٜتااٖٛ
رً ٛقً ٚتناَٚ ١ا قْ،او َعا اه ٖ قٜاٜ ١آ بٓ ااال نان٣
ْكاان ِٖ٩اااغل سٝاااال رًٖ ٛااا ْٚتٓسااُِٗ  ْٚصاال قي اااٖنٚ ٠ق ا
ٚثكٗااااا قيااااتَٔ ٚقنتؽاااآتٗا ظاااا،ااال دلًاااا ١قكلٛقااااا ق٭ اااااٞ
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كٚ ٛقييت شٗ ا ٖا ق٭ ٍٚقيٓا ٛمل
او ق ٖا قكلُت ٠
ٜاااا ي ااااّ  1;91يتاُاااٌ ااااا ٚاوَاْااا ١ااااا ااااي ٪َ ١سااا ٞقحتاااا
قيهتاااج قي اانج ٚدلًاا ١قكلٛقااا ق٭ اااٖ ٞاان ٙق ًاا ١قياايت ْاان٣
يتقَ ااً ًٗٝااا ٕ ٴعااننفن ا نفااإ ٚفؽااٌ  ٚمااا ٤قاَاااال َ اا١
عنفع هلاا قيك ا ٜٚ ١ا ف ا،ؽاًٗا يا٘ تاا ٙإزلاايقال ْ زات أ
عكاا  ِٜقيصاااهن قي٥٬ااال قيااان ٟؿلهااأ ٕ ٜتساااا ٜٚ ٣ٚاااا ٍ َاااا
ق َتاا٘ َاأ را َاال  ٚمااا٤قال َٚااا عننتاا٘ َاأ اعااُاال رايا ٠
يٮبٝاٍ قكلاؼٚ ١ٝقكلٛبٚ ٠ ٛقيكا َ...١
يتًاااااااو قيكاَااااااااال قي ااااااااٖنٚ ٠قكلٖٛٛااااااااٚ ١قيصاااااااارل١
نايساآ ٜإ ٚقياايت نااٌ َ ىلُٗااا ٚيًكاَاااال قياايت َااا ي و ا
ع ااٝض آٓٝااا اااا َ ا قب ا ُنٖااا اااا فااع  ٚـلااٌ  ٚاااّ ٜااا َاأ
ًُتُْٛا نٝا ٜه ٕٛق٭ ج ٚعت ً ٛقيوكافٚ ١نٝاا ْهإٛ
ً ٢قي ج اا٥ن ٜٔسلاا ٍٚااالر٬ػ ٚبٗا َٚوااانٚ ٠إؿلاإ
ا تّ ٚععاُْ ٕ ِٝها ٕٛقمانٝ ٠ا َأ الان ا ّ٬ااقن٠
ْٚكماااَ ١ا ا ق َااأ نا ا ُايكاااَ ١ؽاااٛق َٚاااايقيٛق َٛبااأٜ ٛ
َستُن٪َ ٜٔثن ٜٔفهنقً ٚثكافٚ ١سٓٝا ٚ ١اااً َٛق،ا ًا ٚظا قاً
ٚش،اف ...١ٝفًِٗ قحل نٌ قحل ٚهلِ قي،ؽٌ ناٌ قي،ؽاٌ
ٚهلِ قيننن ٣نٌ قيننن٣
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 ٜٚكاا ٢يتقَ ااً ًٓٝااا ٕ ْٓواان َكتم،اااال ٚشاان قال َاأ ٍٚ
ٚقينٚق٥ااٚ ٞقيكاااػ
قفتتانٝاا ١يًُزًاا ١اامنٖا ق٭  ٜا قيه ا
قيااٛق  ٞق٭ ااتا ظا ق ٞإعا ٝااٌ ٜكاا ٍٛحتا ٓااٛقٕ "قحلا
قجلُاٖ ٜ ٚ ٟا ٤قيٓك ق٭ ا"ٞ
"إٕ ققعاااااا ٤قيااااانٚم قجلُااااااٖ ُ ٟاااااا  ٙقيٓكاااااا َااااأ
قرتعاظِٗ ٚن ِٖ اا ِ قيٛظا ١ٜقييت فنؼاٖٛا ًا ٢ق٭ ج
ق فك قحلٝا ٠ق٭ ا ١ٝمل قحلك  ١قكل اظن ٠مثٔ َا فٗٝا قيعً١
قي ٜٛ،اا ١قحلٝاا ١اااغل قيهاع ا ٚقجلُٗااٚ ٛفك ا قٕ ٖاان ٙقيعااً١
نااإ َاأ قي ٛقَااٌ قحلاعاا ١مل تياا ١قيهتاااج اأ قيت اا ٝقال
قجل  ١ٜقيسن ١ ٜقييت نإ ٜت نض هلا قيٛققع قي نااٚ ٞع اْٗٝاا
قجلُاٖ مل َ تٍ ٔ قين ،ٜ ٜٔض فٜ ٕ ِٗٝهْٛاٛق ا عٗاا
قي ًٜ٩ ٚ ١ ٝتٗا قكلصنقٚ ١مل َوٌ ٖن ٙقيىلاٖنَ ٠ا ،ٜسن شا٦ٝاً
َٔ ع  ١ٝقيهتٸاج يًسًم ٚ ١قيكسن ق٫بتُا ُٖٚ ...ٞا قانج
مل قي اي إػل ظ قيت قال قجلُاٖ  ١ٜإَا ا قفع قين ا ١مل
قيكُع ٚإَا مل َ ٌٝساٜن ٠قيٓتق اال قيتك َ ١ٝقييت ؽليؽ
ٓٗااا تااا ج قجلُاااٖ ٚعنفااع َاأ بًااٗا قيصا ا قال قيوٜ ٛاا١
ٍ ًاٖ ٢ان ٙقحلكٝكاَ ١أ "ولااٖن ٠قْ٫ساٝام قجلُاا "ٞ
ٚيٝ
ي  ٣قيهتاج َ ٚا ق٭ن قث قيكٚ ١َٝٛقي ا ق٫بتُا ٝا َ ١ا ًا
ٚنس ٓا ٕ ْننن ق٭بٝاٍ قكلت٬نكَ ١أ قيصا نقٚ ٤قيكعاظاغل
ٚقياانٚقٝ٥غل ٖٚااِ ٜتسااااك ٕٛؼلااا ٜصا ٘ "قٱٜكااا قيكم ٝاا "ٞاااا إ ق
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ظااا قي ااا  ٠اااا مل دلااا ق ٠قيتٝااا قال قجل  ٜا  ٠قكليتً،اا ١قياايت
ضلًُااٗا قيٛققااع قحلاا ٞاااغل نااغل  ٚراان َاأ ولٗاا ٛقيصاا ا قال
قيك( ١َٝٛقيوٚ ٠ ٛقيتُن قيٝسا ٚ ١ٜقيتتقّ قيكؽاٜا قجلُاٖ ١ٜ
قي ٌُ قي ،ق ٞ٥إػل ق ت ان ١قخلاٛض مل قرنَااال قيايت عت ًال
ااجلٓ ٚقي،كن ٚقي  ...ٜٔإخل).
ي اااٌ قكلكااااسع قيساااااك ١عتزًااا ٢فٗٝاااا قا ا ٖ ٠ااانق قكل،هااان
ًاااا ٢ع اااااٚ ٜٔباااا٘ قؽاااا ١ٝقيوكافاااا١
قيهاا ا ٚقكلوكااااا قكل اا ا
ٚق٭بٝاااٍ ٚعمً اااال ق٭ ج ٚق تُااع ٚقجلُاااٖ إػل نااٌ َااا
ٜصهٌ ْٗؽ ١ا ١ٝثكاف ١ٝقبتُا  ١ٝفهنٚ ...١ٜقيٛققع ْٓا
ٚسلٔ ْكً دلً قال قكلٛقا ق٭ اا ٞقيك ؿلا ١مل ثٓاا ٤اا قٜاعٗا
ي ،قْت آٖا َكمْ ١ ٛون ١ٜـل ١ًٝب قً يًس ٠ ٝقي نت ٠ ٛزلاه
قي ما مل قي (قيواي َٔ قيسٓ ١قخلاَس ١اا ي ااّ ٚ )1;91قا
ققتمٓ،ا للاا باا ٤اكًاِ قيسا ٠ ٝقيا نت ٠ ٛزلااه قي ماا (ْا٥ا
 ٝ٥قجلُٗ )١ٜ ٛحتا ٓاٛقٕ "قكلان  ٠مل شا ن ْااولِ نهُا
"ٖااٌ ع اااًَتِ  َٜٛااً َااع قحلاآغل مل نااا ٚ ١اازٔ  ٚفاانقم ٖااٌ
قعٸك مل ظ  ٚنِ شَ ٤ٞا ٚ ...قج نكمنقال مش  ١عصت ٌ مل
َ
ٖٚااٌ قنتُااٌ مل اُٗ ا ١قيًٝااٌ قحل،ااٌ قياانْ ٟااتِ نؽااٙ ٛ
ٚشااٗ ٙ ٛياانيو قيصااٛم إػل قٯراان قحل  ٝاا ١قيتٚباا ١قيٛي ا
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ق٭ٖاااٌ ٚقياااٛسٔ ٚق تؽااا،تِ ناااٌ ٚي٦اااو ًااا ٢بٓاااا ١نًاااِ
قيٝكىلْ ٚ ١تِ َٓكم  ٔ ٕٛقي امل اغل ا  ١ب قٕ .
ْاولِ نهُ مل زٓ٘ قين ٟقَتا ف اٚ ١قنا  ٠ث٬ثا١
صن اَاً نإ ٜك ِٝنٌ يٖ ١ًٝن ٙقحل٬،ال قي ن ٜا ١يًاآغل
ٚقيصاٛم ٚقحلًاِ مل يْتقْتاا٘ قيايت ؼاٗا َاأ ق٫عٓا ٚقياايت
ناْا ا عااات ٙ ٚفٗٝاااا يٚبتااا٘ مل قااا ١رٝااااٍ فتااا ٛم قجلا ا قٕ
ٚطلؽان قٱعٓا ٜٚكااا ْااولِ ااغل ٜا  ٟقيتق٥ان ٠قيسااًماْ١
نُااا نااإ ٜسااُٗٝا َ كاا ٛقي ٝا ٜ ٚ ٜٔننااع ًااٚ ٢ناا٘
قي ا٥سااٚ ١ؿل ا ٜ ٜاا٘ إػل قيمٝااا يهاأ قيمٝااا ٜىلااٌ س ،ٝا ًا
طلت،ا ٜ ٚ ٞت ا ٥ ٓ ٚاان ٜصان ال،اان ق ااِ َٓاٛٸ اىل،اانً ٙاا٢
ااٛق قٝا َ ٙاان قً نًُاعٗااا قخلايا  ٠رًاا ٛقيااتَٔ قيهًُاااال
قكلص صاا  ١نااايٓز ّٛقيهًُاااال قحلتٜٓااٚ ١قيصاازا ٚ ١قي مًاا.١
ٚننيو ٜٓ ٜابٗٝا
قينٝ ٜ ٜٔص ٞ َ ٕٛمل ْ ،قي ٓا٤
" ْا ٜا ًَِٓ ٫ ٛ
اا ْا ٚن  ٟا  ِٗٓ ٝااا ٖٚاِ ـل ٝااً ا ٝا  ٕٚا ااا ٜ ٫ٚساُ
ي ٞإ ٫اايتهًِ َع ْ،ساٖٚ ٞانق َاا ُاٌ ااا ْاا ثنثان  ٚبا
ٌٖ عع قغل .
ثنثنع ٞعافٗ ١فو اا إٜ ٜ٘ا قَن ع !ٞاا
ظااٛع ٞقكلٓهاان اااا قخلااايَ ٞاأ قيماانج اااا ٜت ً ااٌ مل ْ،سااٞ
نتاا ٢ي،ٓٝماان قًا اااا ٚنااايٝت ِٝمل قيكعااغ قي انٝاا ١اااا قيٝتااِٝ
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قحلامل ً ٢ثً قي نٚج اا  ٜٛقً ٕ  ٜه ٞاا ٕ ؿلسا ٝٓٝا٘
قيت قا ٜٔٚاا  ٘،ْ ٚقيع  ...قيع اا ٚيهٔ ٕ  ٜه ٞفًاٝ
ٱٜكاف قي،ا س قكلسافن اا قكلُتما ٞباٛق قً ا َٝاً ًا ٢قيا ج ااا
ٕ  ٜه ٞفً ٝعٗنااً َٔ عا ظانراال قيمٝا ٛقجلا ٥ا ١ااا ٕ
 ٜهٜٚ ٞنع مل قين ٜاا ٕ  ٜهٚ ٞن ٝقً ٚيٓ،سٜ٘ .ا يً نقا!١
ْا  ٫رزٌ َٔ ناي ١قً ٖن ٙاا ْا  ٫فلنٻ رز ً٬اا َأ ٜ٩تا٘
ٜٓم،ْ ٢ً ٟٛس٘ اا َٓه قين س اا  َٔٚقٱنساس ا٘ ؼا ،ٝاً
ٖهاانق اااا ْ ٚاْ ٝا ًا ٖهاانق اااا ٚإْساااًْ ٝا اهااٌ ٖاان ٙقي ساااسٚ ١مل
ا قيكاا قحلعا حتا
قي ْ،س٘ نت قيصاا ن قيصاٗ
َتسًسًٖٛ ٢ً ١قَض َنننقال ان ٣
ٓٛقٕ (نتاااال
ان ٣
بٌٜ .هناًٝ ٕٛو
فٛب٘ ( َٜ )١ٝؽنج مل نٌ َ ّٜٛنق قً
ٚعٓهن ٙقي ٛستإ.
 ْ ٚقيصٗ ٝقيٛنٝ

ً ٢قين ِ َٓو َ قٕ

عن٣
ْس ٝقيسٛٝف قييت فتا او

قيسُا ٤قكل ٣

َا نن قب فارؽً قيؽ،تإ ْ ٣ ٖٚ ...٣
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ْا ٜو َٔ ٖ ٠ٛقينٍ
ً ٞقيع ٣
عسُع ظٛعٞ
ّ ْو َا

ال عسُع ٜا ان ٣

نُااااا نت اا ا قيهاع ااااٚ ١قينٚقٝ٥ااااٚ ١قيصااااا نٜ ٠كْٛاااا١
َصاااال ٚنٝ،اا ا  ٠قيصيعاااا ١ٝقيٛسٓٝاااا ١قي ا ااااك ١فااااا س اااااو
قخل ٟ ٛقيس ٠ ٝنٛي ٝر َ ( ٟ ٛقب ا ُنٖاا) ٚناإ هلاا
إؼااا ٠٤ـلًٝاا ٚ ١ق ٥اا ١مل  ٍٚا ظا يًُٛقااا ق٭ ااا ٞحت ا
ٓٛقٕ (ٜا ٚن ْا) ْكتما َٓٗا َا ًٜٞ
[" ٫نن َت ٢ع نٻفتا إي٘ٝ
قيتَٔ.

ؼلا َٓن ٓٛقال

ؼلا َٓن شٗن

ؼلا َٓان بٝااٍ ؼاا

نٌ َا اتمٝع ٕ نان ٖآْ ٛاا قيتكٓٝاا مل عًاو قي،ا ٠
قييت نٓ فلٌ فٗٝاا قٓا َ ً٬ٜؽااَ ٤واٌ ٜاٛبغل حتا ٚساو٠
قيصااُ  ٚال ا مل ااا ٟ ٬قيصا ا  ١اأ إْسااإ ضلُااٌ قيااٛسٔ
َوً ٞمل قع٘.

***
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"ؼُ  ...ؼُ "
َا َٓا َ اً ْؽِ قيٛسٔ.
"ؼُ "
ً ٚا ٚب ٟ ٛال و
٭نا ج قي ټْٝا اؽنق٠ٚ
ٚإؿلإ
"ؼُ "
ٚقعنى مل نٝاْ ٞف٦اً
صل ً نتٌُ قيصِّتا٤
قيم...ٌٜٛ
قيم...ٌٜٛ
قكلك ٌ...
"ؼُ
فٓأ نٝا٤
سلٔ نت ٢قٯٕ نٝا...٤
ْتٓ ْٓٚ ... ،ض...

***
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عتنااا شاا،تاً ٙاآ ٢كاا ٞيتعاا ٬إػل ق٭ ٕ ُٜٗٚا
ق ؿل ١ساكلا ع تٗا َٓ٘

ـلًاا١

اا ُن و  ٚوولٌ ن و.
نت ٢قاس ٘ َهًُ ١مل نتٕ ...ق٭ا
ٚطلتٓل قي َع مل نٓزنعٞ
"َا قعن ق٭ا "
ات

ٓ٘  ٚؽلتِ

 ٬مل ناب ١إػل نوس قلن...
اا سلٔ ف ً
يهٓ٘ ٜىلٌ َتُسهاً ا ٞيٝم ع ق ً ١نًٓ ْٛا اغل ٝ
فلٌ ق ًت٘ مل ٝ

َ ٚص ٞظٛج قي اج.

***
َ ٍٚاان ٠ق ا ٻً فٗٝااا ناْ ا ق ااٌ شااٗن ...ق ااٌ اآ ..١ق ااٌ
ب...ٌٝ
مل

نن

عما ٍٚقيتَٔ فؽا
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يه

نن عًو قكلن٠

نٓا بايسغل ٚن ْا مل قي نف ١قعٗا
نٓ ُن ث٘ ٔ قي نا ١قييت ٝض فٗٝا مل اً .ٟ
ٚنإ ضل ٸث

ٔ قي نا ١قييت ٝ ٜض فٗٝا مل ٚسٓٓا.

ٚفزااو ...٠فاات ياا ٞق ٝاا٘ فا ؽلٝا ًاا ٢ظا ٚ ٙنوْٓااا
َ اً ْا ٕ ْتا  ٣ان ٠ ٚقيٛنصاٚ ١قي ناا ١ااٌ نوْٓاا ْاا
ٕ زل مل حلىلٓ ١ام قف ْ ٧قيٛسٔ.
"ٚحتا ا ٓاااٛقٕ" شاااا ن َٛٚقاااا ...قكلكااًااا ١قيااايت ْصااانال
يًُزًٚ ١قييت عٛبٸ٘ فٗٝا قيه "ظا قٞ
ننيو مل ٍٚ
إعا  "ٌٝاو ا  ١ً٦ ١يًصا ن قي ا ل ًُٝإ قي ٝسا ٢باا ٤مل
٪قهلا ق٭ٚ ٍٚقكلِٗ ب قً
إػل  ٟنا ا ؿلهااأ ق ت اااا ق٭شاااهاٍ قيتكًٜ ٝااا ١ياااٮ ق٤
قيص ن ٟا٥كاً َاّ قيتزا ج قيٝٓ،ا ١قكل اظان ٠يًصا ن  ٚا اا ٠
رن٣
ٖااٌ ق٭شااهاٍ قيتكًٜ ٝاا ١يااٮ ق ٤مل قيصا ن قي ناا ٞااابت٠
ٔ ق ت ٝاج قيتزا ج قي ١ٝٓ،قييت ؽلًٗٝا قحلٝا ٠قكل اظن. ٠
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ٚق با ٤قين ًٖ ٢نق قيس٪قٍ َٔ شا ن قيمٛ،يًُٝ ١إ
قي ٝس ٢ً ٢قيٓا ٛقيتايٞ
ْا للٔ ٜنفؽ ٕ ٕٛعكع ااا ٢ً ١يٛن ١ـل ٚ ١ًٝقٖٔ ٜاا
قا ْ ٞ٥و مل حتت َا ٖ َٔ ٜنق قيت ًٝل.
إ قً سن ٖنٙ
ق ٌ ٕ شن او ١ٜنًُ ١مل قجلٛقج
قيناااا ١قيعا  ٠أ قيسا٪قٍ قيا قٝل قكلاو  .ا اا ٸٍ نًُا١
"ق ت ا " ٖنق قخلمو قيصاا٥ع ااغل نتاآاا ٚقيان ٜ ٟنفا٘ ااًٞ٥
ا ٜ ٬فا ٫ت ا ٖ ٛقي ىلٚ ١قي س قيان ٟعتًكاا ٙمل نٝاعاو
َ ٫ٚهإ يً ىلٚ ١قي س ٖٓا ٚيٓكٌ َو" ً٬إػل  ٟن ؿلهأ
ٕ ْ  ...تك ْ ٚ ٍٛع تساِ عساتال نًُا ١ااانَ ٠واٌ ٖانق
قٖ٫تُاّ
ُ ٚب ٝا َاان ٠راان ٣إْاا٩ ٞن ا ٕ عهاا ٕٛي اايت ااً١ُٝ
ـلًٝااُ ٫ ١نا ٕ َ ٣ااا ٜها قيًٛناا ١قحلٝاا ١شاانه فٗٝااا
اعن ..ٟفًٓٓ ٳ قيناااٚ ١قيًٛن ١قجلُٚ ١ًٝيٓ إػل قكلٛؼ. ٛ
ق٭شااهاٍ قيتكًٜ ٝاا ...١ق٭ ق ٤قيص ا ن ...ٟقيتزااا ج قيٝٓ،اا..١
اا٪قٍ يقراان اايهًُاااال قيه ا  ٠نًُاااال ؽلت ا َاااّ ااٝ
نت ٢عصٌُ عا ٜخ قيص ن قي ناآَ ٞان ٚقاا قَان ٩قيكا ٜ ٝا
( ق  ٠بًزااٌ) نتاا ٢راان َكم ٛااَ ١اأ قيص ا ن قحل ا  ٜحتتااٌ
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َاَ ٞقٯٕ يق َٔ ١ٜٚظااَٜٝٛ ١،ٝا ١قات تٗاا ٖانق قيعا اه ْ ٚاا
مل سنٜك ٞإػل ًُ.ٞ
ق٭شااهاٍ قيتكًٜ ٝاا ١يااٮ ق ٤قيص ا نٚ .ٟمل ْ ٫كاا ٍٛعاانقث
قيص ا ن قي ناااٖٚ ٞاانق اااايم ع َااا ق ااتُن ًاا ٢يسااإ قيصااا ن
ًُٝإ قي ٝس ٖٛٚ ٢ضلا ث قينٚقٚ ٞ٥قيهاع ٥ ٚاٝ
قيه
قحتا قيهتاج قي نج ْنقى ظ ق ٞإعا ٜٚ .ٌٝتااع قاً٬٥
مل ْ ٫ك ٍٛعا ٜخ قيكع ٠ ٝقي نا١ٝ
ٚق اٌ نااٌ شاٜ ٤ٞوا إػل راااسنٖ ٟانق قيساا٪قٍ قيعا
ًٖ ٢اَض قحل ٚ ٌٖ ٜب مل  َٔ ّٜٛق٭ٜاّ فٔ ا ٬بسا !
ش ن ا ٬شهٌ ! قع ٠ ٝاٝ َٛ ٬كا ٚ ...ِ ْٚ ...ي،اول
ٚيٓاا باْ اااً ناا  ٜق٭ ٚقه ٚزلاا ٣ٛقيعااُ
شٛق ٞقي  ١ ٜاا فل٘ قب اا إ ٜكٍٛ
ٚع مً ي  ١قيهٚ ّ٬راس

ْٚهتاا١

ااا ٝمل ي ااا ١قهلااآٝ ٣ٛااااى

فً  ١قهلا ٣ٛقيعااَ ْ،ساٗا ٚظاً إيٓٝاا َأ راٖ ٍ٬انق
قي  ٝقينق٥ع قينٜ ٟكا اكلاً قاً ُ٥ا انقع٘ اكلاً َ٪ي،اً َٔ ي،اول
ٝ َٛٚكا ٚفهنٚ ٠إٜكا  ...إْٓا ٜ َٔ ٟ ْ ٫ا ١ااا ١دلٗٛيا١
ًَ ٛاا ١مل قيكاا ّ ...قسلاا ال إيٓٝااا قيكعاا ٠ ٝقي ناٝاا ١اصااهًٗا
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قين ْ ٟنف٘ ـل ٝاً نٌ َا ع ًُٓاا ٙمل قكلا ق س ٚع ٓااَ ٙأ
اااعنعٓا ٕ قاا ّ َاااا ٚظااآًا َاأ عنقثٓاااا قيصاا نٖ ٟااا ٛقيصاا ن
قجلاًٖ ٢ً ٚ ٞس قيص ن قجلاًٖٖ ٞان ٙقيكعاا ٥قيساانن٠
قكل ًكاال ٚقيص ن قجلاًٖٜ ٞنبع إػل قي ٛق ٤فال ق ٖاٜ ٫ ٛت ا ٣
َٚ ١٦قلسغل ٓ ١ق ٌ قٱ ...ّ٬
إْ ٞ٭  ٣اا ٜٚصا ن مل ٖنق قين  ٟناو  ٕٚااا ٕ َٓاااع
قيٓٗاان َااا عااتقٍ قاآ ٚ ٣ٛااَ ٢اأ َعا ٹ٘ نتاا ٢قٯٕ  ٕ ٚش ا نْا
قجلاااًَٖ ٞااا ٜااتقٍ قيُٓاا ٛقينق٥ااع قجل ا ٜن اااوٕ ْ اا ٛإيٝاا٘ ٕ ٚ
ْ ف َٓ٘ ْٚتتًُان ًٝا٘ إ ق ْاا ااا نكااً ااا ٕ عها ٕٛنتٸااااً
ٚش ا نق ٤دل ٝا ٚ ٜٔمل قي ا (;ٜ )9:ااا  1;;1شااا ى قيصااا ن
ٚقينقنٌ قيه (فاٜت رؽ ) ٛمل ٖنق قي َأ دلًا١
قكل
(قكلٛقا ق٭ اٚ )ٞق نإ ٚقتٗاا َٓٝااً يًتانٜان نٝا نتا
مل ق٫فتتانْ" ١ٝكاهل ٚفٛقظٌ اا  ٍٚقيه."ّ٬
ٖٓاا ٚقٜا" ١نْٛساتإ ااإ
"قخلاَسٚ ١قي صنٌٖ "ٕٚ
ب ٛٝبٝاا "ٛقيصااٗ  ٠قياايت ظ ا ال مل كاااج قحلاانج قيهْٝٛاا١
اٗنق قينقِ
قيواْ ! ١ٝإ ٕ َا ق
"قخلاَسااااااٚ ١قي صاااااانٖ "ٕٚاااااا ٛقيصاااا ا اج مل  ٚنٜٛٝتاااااا٘
ْٚؽا ع٘  ِ ٚسُٛناع٘ ٚقي  ٤اتٓٝ،نٖا ...إخل.
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ٖهاانق  ٜااتِّ ٟقي اشاال ْ،ساا٘ َٚصاانٚ ٘ ٚظ ا ٜكت٘ قياايت
ٚق ٓ ،ت  ١قيت ٖٓٚ ... ٝهنق  ٜتِّ ٟق٭ٖاٌ ا ؽاِٗ ا ؽااً
ا اّ قيٓؽ ٚفسا ١ق٭ٌَ مل فؽا ٤قكلستك ٌ ...عنَ ٌٖ ٣ا عك ٸّ
ٖ ٛقي نض قي٬س ٧مل ولٌ ٖنق قينقِ !
"قخلاَساااٚ ١قي صااانٖ "ٕٚاااٌ ٖاااَٝ ٛكااااال قيٛٝاٝاااٌ قيااانٖ
يتو ا ٝقحتااا قيهتااج قي اانج قيان ٟعوبااٌ إَبانق ٙ٩يىلاانٚف
قاٖن ٫ ! ٠تك يو.
"قخلاَساااٚ ١قي صااانٖ "ٕٚااا ٛاهاااٌ عٛقؼاااع ٚثكااا ١قي ااااّ
ا ٖا ق٭ ٍٚمل ٜااّ
ً ١قكلٛقاا ق٭ اا ٞقيايت ظا
قجل ٜ
ٚ ّ1;91ناْا ا ااااال ق  ٠قكلننااا ّٛقيتَٝاااٌ ظااا ق ٞإعا ٝاااٌ
ٚا ال سان ١ْٛق٭ٜاّ ع ،اٌ ف ًاٗا نٝا عٓااٚج ًا ٢حتنٜنٖاا
يَ ٤٬ناو َ ٕٚآِٗ َأ َااال َٚآِٗ َأ ٜٓتىلان ...ناٌ ياو
ٚق ً ١عٛقول ً ٢نؽٖ ٛا فتتويل عا ٚ ٠طل ،٭ٖ٩٫ا عاا ٠
رنٚ ٣مل عسًِ َٔ ق عها اال ق٭َتبٚ ١ع،ااٚال قخلا قال
ٚع ا ٜٔقيوكافاال  ٖٞٚدلً ١ا ٚ ً٫ٚ ١ٝر قً إؼاف ١إػل يو
قيٓ ٛااإ مل قكلسااتٜٛاال فك ا اْ ا ق ًاا ١يَاااال ا ُٖٗ ٠ااا
ْ ا  ٠قياا ٛم ٚؼااٝل قال قيٝاا ٚقحلنَااإ َاأ عااٛقفن قكلياان
قيَٚ ،هافآال ق ٫اتهتاج قكلتٛقؼا  ١با قً ااا نٝا قجلاٛ
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مل قكلٛباا ٛاااا نُااا مل قكلوااٌ قيصااا٥عَ ...ااع قيًزاا ٤ٛقيكساان ٟإػل
قيت اق َع َمااع ش ٘ ا ق ١ٝ٥قيتُا ًا يٮبن ق٭قٌَٚ ...ع يو
اك ٝق ً ١تاٖن مل ظا ٖ ٚا ٚمل عساتمع عًاو قي ك ااال ٕ
عًزٗ٦ااا إػل قيتكٗك ان  ٚقْ٫ه،ااا ٚ ٤ق٫نتزاااجَ ٚ ...ااا قيت واان
قجلت٥ا ٞفاوَن  ٫اا َٓا٘ نٝاااٍ عًاو ق٭ناٛقٍ قياايت َن ْاا اٗااا..
ٚقيهُاٍ ي ق ٬ال اهٌ عون! .. ٝ
ناو ًق َاا نٓاا زلتُاع اااا نٗ٦ٝا ١حتنٜان ااا ْٚؽاع رممااً
سُٛن ١ن ٍٛقكلً،اال ٚقراٚ ٚق٭ ٚ ّ٬ع ٛاٝع ُفال ق ًا١
قٱقًٚ ُٞٝق ت ٝاج نافا ١قيتٝاا قال قيٝٓ،اٚ ١قي،هنٜا ١قجلاا ٠
ٚقخلصْٓ ٕ ١ٝع َٔ ْ،سٓا ٚظٝا ٢ً ٤ااي ٝقيهتٸااج
،ؽااٌ ن ٸتاااج ق٫حتااا ًاا٢
 ٬ع  ٜااً َااا  ٚٴْ ِّ
ْ ٚعااا شااه ً
ِٖ َأ قكلٖٛاٛاغل قيمااي غل اا قً ..ااٌ ناْا قيسا ١ٜٛقيٝٓ،ا١
قكلك ٛيٚ ١قجلٚ ٠ ٝقكلُتاي ٠زلتُع َ اً اغل فيت قي قيٛقنا
عا نغل يًكا  ٨نن ١ٜقيتكٚ ِٝٝقيتك! ...ِٜٛ
اا َٔ بٴُا عًو قخلمنل قيمُٛن ١نككٓا قيٝس للا عٝسٻن
ي ا ٜٓا ٚمل سل ا نل قؼاايغل كلااا ؿلًٝاا٘ ق٭َاان قيٛققااع "ن ٝا مل
ٜهاأ ااٱَهااإ نواان للااا نااإ" اااٌ ولااٌ قيت،ااا ٍ٩ق ٥ا ْا
ٚإَهاْ ١ٝقحلٝا ٠ق َٔ ٣ٛق ت٬ج قيسهٚ ٕٛقكلٛال!...
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ٛ،ٜ ٫ٚعٓاااا ٚسلااأ ْسااات نض َكاااا٫ال  ٚق ااااال  ٚشا ا ا ًق
ي ُايكَ ١نٚق ً ٢دلً ١قكلٛقاا َانفكغل ؾلاا َأ نتااااعِٗ
قي،ن ْ ٕ ٠منٖا جبُْ َٔ ٌٝتابااال نتااج ٚااانوغل ن اٛق ٕ
ٜساُٖٛق مل نتاج قجلٖ ٝنق فًِٗ نٌ قيصهن
 . .نسغل ـل .١
ٜ ْ . .ن ب ،ن.
 .فل اٛا .
ًَااغل ٕ ْهاا ٕٛقا ٚفكٓااا مل ًُٓااا ٖاانق نُاماا ١عًٝاال
تُ َٔ ١٦دلً ١قكلٛقا ق٭ اَ ٞاُُٝغل ٚبٖٓٛاا
اع  ٚقي
َٚتمً غل سل ٛإ ا  ٠ق٭يل هلان ٙقكلم  ٛا ١قي نٜكا ١ساٚ ٢ي اٌ
ْه ٕٛب ٜن ٜٔانيو.
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صدقي ودمشل ..وسلً
الدنتوزة زلاح العطاز

قينَ ٜٔؽٛق ...!ٕٚ ٛ ٜ ٫
ٚقين ٜٔحت قيون ٫ ٣ظً ١هلِ ؼلٔ ِٖ فٛقا٘ ....اكلاإ؛ مل
قيٛباااٚ ٛقي ا ا ّ ًٜ ٫تكٝاااإ فااااغل ٜهااا ٕٛقكلاااٛال  ٫عهااإٛ
قحلٝا..٠
ٚقيااانَ ٜٔؽاااٛق ا ا ٚق نااااين ٣٩نا٭سٝااااف عنناااٛق
 ٚق ِٖ٤ثا رمَ ٢ً ٢اٍ ذلنق ...١قمنقال َأ ّ طلًا ٖا
قي ٚ ٔ،طلً ٖا قي،هن َٓا قً يًنٝ ٜٔوعٜٚ ٕٛتاا  ٕٛقكلس ..
يك عننٛق نٓٛيِٖ يٮنٝاٚ ٤ق٭نٝاٚ ٤نا ِٖ ٜٓت ،إٛ
اهٓٛي رًٍٗ،اا قكلاٛع ٚ ...٢ىلاِ ٖان ٙقيهٓاٛي؛ اكاٖاا  ٚفٛنٗاا
نٓت قكل نف.١
 َٔٚبٌ يو ْهنّ سلٔ ق٭نٝا ٤قكلٛع ٢قينُٛٗ ٜٔق
مل ٖنق قيهٓت ..ٙٛٓ ٚ
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فاكل نف ٞ ٚ ١ؼلعا قٱْساإ ٚق تُاع ٚقياٛسٔ ثاِٸ ٖاٞ
ٌُ ٭باٌ قٱْساإ ٚق تُاع ٚقياٛسٔٚ .قكل،هانٚ ٕٚقي اإًَٛ
قكلسااُٗ ٕٛمل نٓاات قكل نفااٚ ١قكلٝ،ا َٓ ٕٚاا٘ ٖاا ٤٫٪مل نٝاااعِٗ
ٚللاعِٗ ب اايتهن.ِٜ
 ٜٚك ٢ا َاٛعِٗ ٕ ْهانَِٗ آصان نٓاٛيِٖ ٚإاانقي َاا
ُٗٛق اٜ٘ٚ .ه ٕٛإننقَِٗ اٗنق قكل ٓ ٢إننقَاً ٭ْ،سٓا..
إٕٸ إْصااا ٤بٝااٌ َاأ قيك انٸقٜ ٫ ٤ااتِ إ ٫اتا  ٝا قيكاانق ٠٤إػل
قيٓاس ٚإْصا ٤بَ ٌٝأ قكلاوك،غل ٜ ٫اتِ إ ٫اتا ٝا قيوكافا ١إػل
قيٓاس ْصنٖا ثِ ْصنٖا ثِ ْصنٖا..
 ٚنا ٚبااْ ٙٛصاان قيوكافاا ١إااانقي فهااا قياان ٜٔاا ٖٛا
ٚسٛٸ ٖٚااا ...إرنقبٗااا َاأ اماا ٕٛنتا ِٗ  ٚنؼااٗاٖٚ ...اانق مل
ف َااأ ٖاا قف إنٝاااا ٤نااان ٣قكلاااوك،غل
قي ُااٌ قيوكاااامل ٖاا ٷ
ٚقيهّ٬ٴ آاا٤ٶ ًٝا٘ َأ را ٍ٬ظاااا٘  ٫ضلتاا إػل نوان
َااأ قكلٛؼااا ١ٝ ٛمل قي ااانض ٚقيٝٓ،ااا ١مل ق٭ قَٚ ٤ااأ ٜتعاا ٸ٣
ياانيو ًٝاا٘ ٕ ؿلتًااو قيماااقتغلٚ ...ا ُٖااا ٜكًاال قناا ١قكلااٛع٢
قينٜ ٜٔتا ث ِٓٗ ٜٚس ٤ٞإي ِٗٝنغل ٜ ٫هنٸّ بٗ  ٙٱولٗاا
نكٝكتِٗ...
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ٚقحلكٝك ١اسٝمٚ ....١قي ىلُا ٤اس
٪ٜثنْٗٚا...

َٔ ىلُاتِٗ ْ،ساً ٝا

يك قرتا  ٍٛ ٚمل ٚظٝت٘ قنَ ١ٜتٛقؼ ٖٓ" ١اى ٚ
." ٜ
ٕ
 ٚا ن ا قيص ا نق ٕ ٤ٴ ٜا فٔ اعااُ ٭ٕٸ ْ،ااام ق٭نٝااا٤
 ٫ؿلٓ قجلس قكلُسزٸ ٢ص ١قٱنساس.
 ٚفض ْاولِ نهُ مل ْ ق ٤قي ٛق
"إ ق َهٔ ن  ٢ً ٌ١ق  ٟعه."ٞ،

قحلزا  ٠قكلٓاٛع١

ٚناااغل ق اااتو ٕ ااا ٛن ٞظاا ٜك٘ عصاااٝهٛف مل إٖ ق٥ااا٘
نتاااً ي٘ ٚقفل يهٓ٘ قش هل ٕ ٜه ٕٛقٱٖ ق ٤اسٝماً "إػل
عصٝيٛف" ٚنس .
ٚي ٕ ٛقيٛق

ع ٝيع ق ٞ٭ٚظ ٢ؼلا ٖ ٛش  ٘ٝانيو..

فُا عٓ ٘ ،اااا نُاا  ٫عٓ،اع نا قً ؼاياَ ١قكلوا ٚ ٣ٛعانف
قحلزا َٚ ...٠ا  ٘ ،ٜٓمل نًُااال قيتهان ٕ ِٜعها ٕٛقٜٚا١
َ ٜٚاااٜ ٫ٚ ١نؼااا ٘ٝياااو .يكاا قات اا ٖااا ٛمل ْتابااا٘ ااأ ٖااانق
قيمٓغل ق٭بٛف َٚااٍ س  ٝا ً١إػل قيت ا قهلاا  ٨قجلاا ٸ ٚ
قيسارن قي انج مل قحلاايتغل قي ٓٸاا ٤مل يان قيٓكا ٚقينظاغل
قينشااٝل مل دلاااٍ قي اا َٓمًكا ًا مل نااٌ يااو َاأ ا ااغل
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قَٞٛٸ ٚقبتُاا ٞٸ ًٜتكٝاإ ًاٚ ٢نا  ٠ق٭َا ١قي ناٝاٚ ١عكا َٗا
قيتان قيٛس ٚق٫بتُا ٜٓٚ ٞت إ مل بٗن قيك ٍٛالواً
ٚمل ٫يا ١قيسااٝام ٚقٜااَ ٚ ١ساانن ١ٝإػل ع اَ ٝااا ٖاا ٛقاااِ٥
ٚق ت قي٘ اا٭فؽٌ قينٝ ٟك.ّٛ
ننيو نإ ظ قٜٓ ٞتعن يً قٚ ٠٤قخل  ٜٔ ٜٚنٌ
قي ٛق٥اال ٚقحلااٛقبت قياايت عكااا مل سنٜكُٗااا َتيم ٝااً ا ٸفااع
اا ِ ع،اٖاال قي ج  ٚونقال قي اان...ٜٔ
اٗن ٙقينٚه نت ..ٌُ ٚ
ٚنص،اً ٔ ٖان ٙقيانٚه ٚتًٝا ١هلاا ٜها ٕٛعهنؿلا٘
فااااكلٛع ٢نا٭نٝااااٜ ٫ ٤هنَااا ٕٛا،ياَااا ١قيهًُااااال ااااٌ
ا ساستٗا ٚظ قٗا آصن فها ِٖ ٚب ٤٬ش،افٝتِٗ.
إٕ اٛه قيكًا مل قي،انه ٚقحلاتٕ ٜىلاٌٸ زلاٖٚ ٣ٛان ٙمل
قئ،ٸ ظ ١ ٝعوثٸن ٚعاوث فُاا ُٜٗٸٓاا َأ قكلاتهًِ مل قيتهانِٜ
ناع اً نإ ّ شا نقً ٕ ٜتوثن ٖ ٛاٌ ٕ صل ًٓا ْتوثن سلٔ
ٕ ْٓ ،ااٌ َ اا٘ ْٚوااْٚ ٛااومل  ْٓٚا فع  ْٚهاا ٞإ ق نااإ
ٜنْ ٜا يانيو نًا٘  ٚي ؽاَ٘ .اا ٕ  ،ٜٓاٌ ٓاا ٜٓٚا ج َأ
ْٓٚااا ٚضلاانم قيً،اايل يٝصا ًٓا فُااا ؽلساآا ناانق ٜٚ ٠ىلااٌ ًٜاٛٸه
اايسااٝا ًاا ٢ظااٗ ٠ٛبااٛق َاأ رص ا فااالٕ قيهاا ّ٬مل ٖاانٙ
قحلاٍ ٜه ٕٛن َ٘ ٚقيعُ فؽٌ َٓ٘...
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يهٔ ا ؽِٗ ٜ ٫نٖ ٣نق قي،ؽٌ ٚعًو ٖ ٞقكلصهً...!١
ٚعاات ق نااغل ٜع ا قيكاا ٍٛمل َٛن ا قكلٓا ا اال قااٍٛ
َٓا اال...
ٚعت ق ناغل ٜعا قا ٍٛقكلٓا ا اال مل قكلٓا ا اال ْساي١
"ننا "ٕٛقي ٛق ١قي ٝؽا ٤ر َٓٗا.
ْٚو ا ٚي ٝيٓا ٖ ٣ٛنق فايان ٟنساا ٜاِ قياٛسٔ
ااحل ق نإ مل قيتهن ِٜبا ٜنقً ااوٕ ْهسا ٛؼانضل٘
ااحل ٚيهٓٓا مل ْ !ٌ ،كمٓا مل قكلٓا  ٚ ١ٝاوْا، ...اٛى
إ ٕ! ظ قٜ ٞا ْ مل ق٭ تق ٤نٓ تٜتقً..
ٛ، ٚى ظ قٜ !ٞا ْ مل ق٭ اا ٤نٓ
يك زتْا
َا ٜ ٫كاٍ َٓ ْٚا...

 ٜاً..

تق ٚ ٤ااْ ٕ ٤كا ٍٛفٝاو َاا ٜكااٍ فكًٓاا

ن ا قيص ن قين ٟي ِ ٕ َصل مل عكا ّ ياو ا ٣ٛق اٌ
ٚع ٓا...
ٚق اات إ اااايٓون يٝكٝااٌ واان ٠قيص ا ن فاهااْ ٢اا٘ ضل ا
َصل  ْ٘ ٚؿلٛال اٗا ن اً ٚقن ْا  ٚز ٓا ْع م َا ع ٓا
ّ َا قن ْا !
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يٓع م ق٫ثٓغل َ اً ...فايص نق ٤ا..ٕٚٚ
َا ْ

ظ ق ٞفُا نٓ مل قي ٛق..٠

َصكو ناْ " َصكاً" ٚن..٢،
ٖ ٞمل ظاي ١قيتا ٜخ ...ظاي ١عا ٜخ..
ٖٚاا ٞمل قي نٚااا ١دلاا ٷ ااااامُ يً نٚااا ...١هلااا ٖتاااٳ كاااٌ
 ٓ ٚف ٚي
ق

قن ال دل ى مل قً ٚمل قيهتا  ...شاآّ َاا ق ا
مل  ٜٹ...

ٖٚااا ٞمل قيه،اااااه قيٛق،اااا ١قيااايت "َاااأ حتااا
قحلصن"  ٫ٚعتت ت ...

ْا

قلعااااٗا

 ٖٞٚمل ق٭ا" ٠ٛول٦ن قي نٚاا ٫ "١ٳع الٸ  ٫ٚٴع الٸ  ٚناِ قب
شٛق..ٞ
ٖٚااا ٞمل ظا ا ٖ ٠ ٚااانق قيهاااَٗ ٕٛا ا ٷ ضلتؽااأ ٚحلا ا ٷ
ٚ ٚ ٬قَاً..
ٜٛق  ٟاُٗا َ اً ق تُنق قحلٝا ٠عٛقظ ً
 ٖٞٚمل ما٥و ن ٸ ٭ْٸٗا ن ...
 ٖٞٚمل قين ٜٔن ٛق قٛي ١قين ٟقاٍ "قيًِٗ ق ،ان يكاَٞٛ
فالِْٗ !"ًُٕٛ ٜ ٫
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، ٚنْااا ظ ا ق ٞ٭ْااو ،اانال فاااكلٛال  ً ٜ ٫ا ٕ  ٜا
قيص ِٝقي اقٝاال  َٔٚشُٝو نإ قيسُاه..
ٚمل نهاٜاااال قجل ا قال ٕ ق ٝا ااً ي ز ا٘ ؽلواااٍ ـلٝااٌ
فاااانت ٔ،قيٛناااٌ ٚساااٚ ٙ٬باااا ٤قكلمااان ٚبااا ٚ ...ٙ٬اااا قيتُوااااٍ
ٚ ٬ولٌ ـل..ً٬ٝ
ـل .ً٬ٝنإ ـلً ٝ
ٚسلٔ َوًو إػل قجلُاٍ ْٓتس

ْٝ ٚا ن..

فاجلُاٍ مل رًكو نإ ـلا..ً٫
ٚقيهتاآ ١و ـل ١ًٝعه ٫ ٚ ٕٛعه..ٕٛ
ٚقجلُاٍ إ زاي..
 ْٚزت..
ٚع ،ن زتْا..
ع ،ن ٙ٭ْ٘  ٫فا َٔ ٠ ٥عننن..ٙ
 ٫فا َٔ ٠ ٥عننن ا ض ق٭شٝا..٤
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العكلي والال معكول
مً بودلري إىل الفً احلديح
أىطوٌ مكدسي

نااإ َاأ ؼااٛٝف ااٚ ١ٜ ٛقحتااا قيهتاااج قي اانج فٗٝااا
راا ٍ٬شااٗن ٜااا قي،ا٥ا قيصااا ن ٚقيهاعا قي،نْساا ٞقكل اانٚف
َه ا ٍٛفٛش٘  Max - Pol Foucherن ٝيك ٢ذلاؼنعغل
مل َ ا ٜٓيت َصاال ٚنً ا قيٛقن ا  ٠اأ (ااا ٛي قكل صاان اااائ،
قحل ا ٚ ) ٜقيواْٝاا ١اأ (قين ااِ قي،نْساا ٞقكل اظاان) نُااا ْاا٘
َٔ قيهتاج مل َكن قحتا قيهتااج قي انج
بن ٣يكاَ ٤ع
ا َصاال ناا ٍٛا ااض قكلصااه٬ال قينقٖٓاا ١يااٮ ج مل ٜآَاااٚ .كلااا
نااإ قا ثااا مل قراؼاانعغل ٚمل قيًكااا ٤قؽااٝتغل ُٖااا قرااٛ
قين ٚ ٜ ٟنٛي٘ ْكاط نا ااغل ْكاا ق٭ ج ٓا ْا ٚمل قي اامل
ُٖا قؽ ١ٝقيصهٌ  ٚق٭ قٚ ٤قؽ ١ٝقكلٓٗ فك ٜٓا َٔ قكلِٗ
29

ٕ ًْيااغ َااا عاا ٢ااا٘ َااان ااا ٍٛفٛشاا٘ ْٛ ٕ ٚقظااٌ الاا
قكلصهً ١قييت ثاا يٓمانه َصاهً ١ق ؿلاٚ ١ن ٜوا ١مل قيٛقا
قع٘ َٖ ٞصهً( ١قيع )٠ ٛقييت ًٜيغ عا طلٗا قيمٜٛاٌ قؽا١ٝ
قي كًٚ ٞقي ٬كً ٞمل قيوكاف ١قٱْساْ.١ٝ
بني الكديه واحلديح:

َ٪يااا " يقٖاا قيصاان" ياا ٝالاباا ١إػل ع نٜااا ٚيهاأ
شااا ٍ ااا ٛي ( )1:89 - 1:91اٛظاا ٘،قيٓاق ا قي ،ا ٖاا ٛقااٌ
شٗنَ ٠ع ٕ َا نت مل ٖنق ق ااٍ ٪ٜياا نوان َأ ْعاا
ُايااَ٘ .ااا َٓٗزاا٘ مل قيٓك ا فكًُااا س اهااٌ ا ااا َ ٙااع ٕ
اا تما تٓا ٕ ْستصا َٔ ر٬ي٘ انَ ٚا ٝهًٝ ٕٛا٘ قي،أ
قحلا  ٚ ٜقكل اظاان يااو قياان ٟعهااٜٚ ٕٛتهااً ٕٛااَ ٢اان ٣
ٚعع َٓا.
ٚيااع ااا ٛي ا،اأ قين ااِ ٚاكٝاا ١قيٓ،اا ٕٛقيتصااهَٓ ١ًٝٝاان
ن قث ١آ٘ فهاإ ٜكتعا للاا ٜتاٛفن يا٘ َأ ْكا ٛي ٝتاا َاا
ٜاانٚم ياا٘ َاأ يٛناااال نتاا ٢عصااهً ي ٜاا٘ َااع قيااتَٔ دلُ ٛاا١
ٚق ٚ .١عؽمن ٙق٭ٜاّ يٗ ٝ ٝاا عا صلٝاً فٝاات،يل َٓٗاا اًٛنااال
يهَٚ Corot ٚ ٛاْ Manet ٘ٝنإ ضلانػ ًٗٝاا ننظا٘ ًا٢
قع٘.
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ٚنإ ضلًِ مل ٕ ٜهٌُ َا قاّ ا٘ مل قيكنٕ قيوأَ صن
قيهاعاا ٚقكل،هاان قيه ٬ااٝهٜ ٞاا  ٚقياان ٟااا ننناا١
قيٓك قي ،مل فنْسا اصهٌ َٓىلِ .فتِ ي٘ يو إ إٕ َا سًل
ً ٘ٝا  ٚ ٜق ِ "ظايْٛاال"  َ" ٟا ض" ٖ ٛازٌ ناَاٌ
يًانناا ١قيٝٓ،اا ١إ قى (َٓتعااا قيكاانٕ قيتا ااع صاان) نُااا
اايٓس  ١يٮ( ٍٚقيٓعاا قيوااَْ ٞأ قيكانٕ قيواأَ صان)ٚ .زلا
ي ا  ٣نااٌ َاأ قيٓاق ا  ٜٔإػل باْ ا ظ ا قحلنناا ١قيٝٓ،اا١
َٚ ٬تهاَ ً٬هلنق قي ًِ قجل ( ٜقيٓك قي.) ،
َٓٗزاً ناَ ً
اااط  ٜا  Diderot ٚمل ااٝام عااا ٜخ ق٭ ج ٚقي،اأ ف ا ٠
قْتكاي ٖٞ ١ٝقي،اظً ١ااغل قينَٚاْساٚ ١ٝقيٛقق ٝا ١قيايت ك تٗاا
ٚاااااغل قي،اااأ قحلاا ا  ٜقياااان ٟااا ا ال ع اشاا ا َ ٙااااع قكل اااا١
قْ٫م ا .١ٝ
ٚنإ ا ٛي إػل باْا قٖتُاَاعا٘ ق٭ اٝاٚ ١قيٝٓ،اٜ ١تت اع
ا قاا ١قيتااا٫ٛال  ٚاااا٭نن ٣قيواا ٛقال ق٫قتعااا ٚ ١ٜق٫بتُا ٝاا١
ٚقيسٝا اا ١ٝقياايت ناْا ع عااا ا،نْسااا  ٚ ٚاااا مل عًااو قي ،ا ٠
 ٬اغل قكلٓاؼًغل ْٚكن مل ْونٚ ٙمل
فو ِٗ مل ثَٓ 1:8: ٠ ٛاؼ ً
شاا ن ٙظاا  ٣عًاااو ق٭ناا قث قحلاعااا ١عًاااِٗ عاااوَ٬ال قيصاااا ن
ً ٢فٓ٘.
ٚعنعه
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بشائس الفً اجلديد:

ؿلهٔ عًيٝغ قكل ا  ٨ق٭ ا  ١ٝقيايت ٚبٗا ْكا اا ٛي
قي ،مل ْكاهل ث٬ث ٖٞ
أوالً ـاا الرتمجة ال اليكل:

إٕ قكلصن يٮ ج قيهٝ ٬ه ٞمل فنْسا اااا  ٚؼلاا يهاٌ
عويٝا نٝ ٬ه ٞااكل ٓ ٢قي قٝل يًهًُ ١ااا ٖ ٛقيصا ن اٛقياٛ
 Boileouمل نتاا٘ فٔ قيص ن إ ٜك" ٍٛقجلُٖ ٌٝا ٛقحلكٝكاٞ
قحلكٝك ٫ٚ ٞش ٤ٞرن" مل نغل ٜن ٣ا ٛي ٕ قيتويٝا اااا عااً
يو ااا ٖ ٛعنـلْ ٫ ١كٌ ااا  ٟإ ا  ٠إْصا٤
نإ ّ ش نقً ٚ
قيٛققااع فٓ ااً .فاحلا ثاا( ١إْساااْ ١ٝناْ ا ّ س ٝ ٝاا )١إ ق راانال
انقعٗا ٚينقعٗا ٚقن  ٠اايٓسا  ١يهاٌ إْساإ ٜو تٗاا قي اامل مل
َٛؼٝ ٛتٗا ٚطلتًا قيٓاس نا٫ ٍٛيتٗاا ٚناَٗٓ ٟ ٍٛاا ٖاٛ
ق٭نون ٫يَ .١ا قي ٔ،فًٝتكنل قيٛققاع انَتا٘ َأ َٓىلاٚ ٛقنا
ف ٘ٝعتزُع ق٭ن قث  َٚاْٗٝا يت٪ياا نا ٜ ً٬وا٘ قخلٝااٍ ٚقق ااً
ُٖ ٚ ٢ٓ ٛل  ٚا َ َ ٣أ قيٛققاع قكل اشان ٚققاع قٱْساإ
قي ا .ٟ
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ثاىياً ـاا الفازم الفسدي:

فاا اا٭ ج قيه ٬ااااٝه ٞإْساااااْ ٞنًاااا ٞ٭ْاااا٘ ضلاااااٍٚ
قيهصا مل قٱْسإ ُا ٖ ٛنكٝك ٞاااا ،َ ٚا ض ْا٘ نكٝكاٞ
مل نااٌ يَااإ ٚمل نااٌ َهااإ ال ٝا ٕ شيعاا ١ٝقكل٪يااا
عت٬ش ٢فُٝا ٪ٜيا.
ً ٢ر٬ف ق٭ ج قيه ٬اٝه ٕ ٞناٌ
ٜٚن ٣ا ٛي
ٔ شيعا" ١ٝفان ٚ "٠اايتااي" ٞفنٜا  "٠مل ْٗ ٛاا
ثن ف ع
مل ٜ٩اٖا ٚآس  ١قٖ ١ن ٙقينٜ٩ا  ٚتٗا عهُٔ قي كنٜاٚ .١إ ق
نإ نٌ َٓا ٜت نف ال ا ٝا إػل قعا٘ مل فأ َاا فاٮٕٸ ٖانق
قي،اأ ٜنقاا ٢إػل قيهًٝاا ١ات ُٝاال قخلعٛظاا ١ٝفا٭ظاااي ١ع ،انٸ
ٚمشاا ٍٛمل ٕٖٚ .اانق َااا ا ٓاا٘ قيًٝ،سااٛف ق ا ٛٓٝيق ا ااا ٠
َ نٚف ٖٞ ١نًُا قي ق ال َ نفتٓا يً،ن  ٟيق فُٗٓا يًهً.ٞ
ثالجاً ــ احلداثة:

ٜٚكع اٗاا اا ٛي ٕ ٜها ٕٛقيٓ،اإ قاأ يَاْا٘ ٜتزااٚج
اا ااتُنق َااع َصااه٬ع٘ فٝ ٝصااٗا ٜٚن ااخ باان ٙ ٚفٗٝااا الٝا
ٜعا ٖاا ٛإٜاٖااا ٖٚاا ٞإٜاااٖٚ .ٙاان ٙقكل اْااا ٠قيهاًَااٖ ١اا ٞقياايت
ؽلهٓ٘ َٔ ٕ ٜٓص ٧عا طل٘ عوي،ٝاً فٓٝاً.
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ٚقي،اأ ا ا نُااا ٜكاا ٍٛااا ٛي نُٝٝااا ٤ااااا  ٚاااا٭نن٣
ُٝٝا ٤نُا عنـل٘ ق٭ق َ ٕٛااا نُٝٝا ٤قيهًِ ٜتا ٍٛإػل
يٚ ٕٛظٛال إػل ق٥اَٚ ١نقم نًٗا عستز ٝيًٛققع ٜٚستزٝ
هلا فٝع ،اٛق متٗا ٔ َنقَ.٘ٝ
ميَر أو ىظسة يف الودود:

ٖن ٙقكل ا  ٨ضلككٗاا اا ٛي مل ااي ٝث٬ثاٖ ١ا ٞناا٥ت
َٓٗزااا٘  ٚااااا٭نن ٣ناااا٥ت فٓااا٘ قيٓكا ا ٚ ٟقيصا ا ن ٟب ًااا٘
َٓٗزاً
أوالً ــ التذاوب:
 ٟحتاااا ٍٛق٭نا ااااٚ ٝقيعاااا ٛقحلساااا ١ٝقيٛقناا ا  ٠إػل
رن ٚ ٣قااً ١ٝعنـلا ١ناٌ َٓٗاا إػل ي ا ١قٯران .فًًا ْ ٕٛاِ
ٚيًٓ ِ س ِ ٖٚهنقٚ ....ق٭يٛقٕ ؿلهٔ ٕ ٜستا ٌٝنٌ َٓٗاا
إػل ا  ٙفااٜٛ ٬با فلاان قااا ِ٥انقعاا٘ َٓ،عااٌ أ رؽاان ٖااٛ
ٜؽ ااً قااا ِ٥انقعاا٘ ...فااايٛبٚ ٛن ا  ٠ق ااتاا٫ال ٚتاٚااااال .إْاا٘
يٛن ١ؿلهٔ ٕ عكن ٖا ٚ ١ْٝٛ،ُٝقع ٠ ٝؿلهٔ ٕ عكن ٖاا
ْصاااا ٝقً .فاكل ٛااااٝك ٞقين ٚاااا ٛ َٛ ٞااااه ٞظااااا َ نؼاا ااً
عصااهً ًٝٝا مل قم اا ١اا ١ْٝٛ،ُٝيً ٝاااْٖٚ ٛاان ٙنٛهلااا قكل ٛااٝكٞ
قي،نْس ٞقف ٌٝإػل قع ١ْٝٛ،ُٝ ٠ ٝيٮ ٚنس ق.
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ٖٚاانق َااا ٚقااع ٜؽ ااً يًُ ٛااٝك ٞقي،نْسااٚ ٞاٝساا ٞقاان
ًٝاا٘ شااا ن قعاا ٠ ٝكلاينَٝاا٘ إٜكا ٗااا مل ؽلٛباعاا٘ ٚقْسااٝاا٘
قهلا ٜ ٨تا  ٣قٱٜكا قكلٝ ٛكَٚ .ٞع ياو ؽلهأ ٚاٝساَ ٞأ
ٕ  ٟ ٪ٜقيهًِ قيص ن ٟفٓاً راي قً رً ٛقيكع.٠ ٝ
فاال ق َاا قْمًكٓاا َأ ٖاانق قكلٓىلا ٛظا قيٛبا ٛعوي،ٝااً ٫
ؿلهٓو ٕ ؽلٝت ف ٘ٝقكل ٓا ٢أ قيعا ٫ٚ ٠ ٛقيآ ِ أ قيًا.ٕٛ
فاٱنساس ققتما ٚتنٜا ٚنانيو قي،هانٚ ٠قين ا ١إخل...
ٚإؾلا قيٛب ٛعويٝا.
ٚقاا اا ااا ٛي ااأ ٖاان ٙقيٓىلاان ٠مل قعاا ٝع٘ قكل نٚفااا١
(تاٚج) قينقا  َٔ ١دلُ ( ١ ٛيقٖ قيصن) إ ٜكٍٛ
قيم َ ١ ٝ

نٓاٜا ٙنٝا٠

نٝا ٠عصا نٝاْاً ٔ نًِ ا. ٥
إْ٘ اا َٔ ١قينَٛي صلتايٖا قٱْسإ
فتًكا ٙمل ْىلنقال ْٝس١
ْىلنقال ٖ ٞظ ق ٤عوع َٔ ٞا ٝ
عوع ٞيتوعًا مل ٚن َ ٠ىلًُ ١ناي ُل
ٚن  ٠اس  ١قيًٚ ٌٝقي ٗا٤
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ٚن  ٖٞ ٠تاٚج قي من ٚقيًٚ ٕٛقيعٛال
مث ١من ض نزس قيمٌ،
نج نٓ ِ قكلتَا
رؽن نُا قكلنق ٞ
مث ١من رن َىل،ن ثن ٟناي،سا
من ٖ ٛقْتصا قيَ٬تٓاٖٞ
ناي ٓ
ٜ

ناكلسو ناي يٛ

تًٝاال قينٚه ٚقحل

ثاىياً ــ التياقض بني حديً غري متساويني:

عٓاقض ٖ َٔ ٛقي ٔ،ؼلٓتي ١قيا ٜايهتٝو َأ قيً،سا ١،إ
صلُااع اااغل قي،اان  ٟقكل اانم مل فن ٜتاا٘ ٚاااغل قيهًاا .ٞفايصااا ن
ضلاااًٜ ٕ ٍٚااتكنل قخلاياا مل قي اااان ٚقي اااق ٞمل قٯْاا ٞقيااا٬
قٯع ٞمل قحلاؼن.
َت مل قكلت
ٚع  ٚن قثا ١اا ٛي نوان َاا ع ا  ٚمل قيٛبا٘ قيوايا َأ
َٓٗز٘ ٖٚ ٫اٜ٩ ٛتا٘ هلان ٙقحل قثا ١نصاا ٓٗاا مل تناا١
قكلًااٌ ٚقيسااوّ ٚقيكًاال مل تناااا ١قي اا٪س قٱْساااْ ٞؼاااٝا ٘
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ناتااا٘ شااان ٙرم٦ٝتااا٘ شااان ٚرم٦ٝاااُٖ ١اااا قيهاشاااا ااأ
قيٛب ٛقٱْساْ.ٞ
ا يو اكً ٌٝناإ فنٜٚا ضلًاٌ قي٬شا  ٛيٝتا غل فٝا٘
َنقض قٱْساإ ٚنننزان ٜت ٓا ٢ااايٛب ٛقخلااسٜٓ ٧صا
قر .١
ٚا ا ٖا نااإ نافهااا َٚاأ ثااِ قيساانٜايٚ ١ٝقيٛبٜ ٛاا١
 ٚج قي ا ٚقياا َ ٬كاا ٍٛإخلٖ ...اانق قي عاان ٖاا ٛعاان ْاات
قيك اا ١ٝاأ قكلٛباا ٛقال ي ا  ٣فٗٝااا شااٝا ٤إْساااْ ١ٝإْساااْ١ٝ
رايع ٢ً ١قيٓ،إ ٕ  ٜنٜٗا يٝمٗنٖا ٜٚست ٓ َ ٝاٖا.
إٕ نًُاا َ٫( ١كاا )ٍٛعنـلااًٛ َ ١ساا ١٭ ج ٖاان ٙقكلننًاا١
قكلُت ا  ٠إػل ٜآَااا فٓ ااً ٚفهاانقً .فُااا ُعاا ( ٞو ااً) إٕ ٖاا ٛإ٫
٪قٍ ً ٜا ٖن ٙقكلننًٚ ١صل ٌ َٓٗا عسا٫ ٔ ً٫٩يا ١قيٛباٛ
 ٚمل قيٛبااا ّ ٛمل قٱْساااإ ٚإ ق ناااإ قٱْساااإ ٖااا ٛقيااانٟ
ٜكٛي٘ فُٔ ٜ ٜٔستُ قيك ٍٛقٱْساًْ ٞماْ٘
َٚا َٛقع قٱْساإ َأ ٚبا ٛمل ظاُ ُ٘ٝالا ٖ٫ا
َ ٓ َ٘ٓ ً،ٜ ٢اا تُنق .
إْٗااا نًاا ١مل ق ٗااٚ ٍٛعمااٛقف مل ظااكا ٘
ا ٛي مل قع ٝع٘ (  ٠ٛإػل قينن)ٌٝ
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ا

أ
ٓٗااا

سً،يت ٜا ريت!
يٝهٔ نًُو ٖٓاى مل قي ٝ
مل ْسُ ١قي نٚا ١سلٝاٖا َ اً
سلٝاٖا ن اً َمًكاً
ن اً َٛٚعاً
اً ٜص ٗو
مش ١ًً َ ٘ ٛننَض بٝٓ،و
ن،تٓ ١قيسن
ن ٝٓٝو قخلا،٥تغل
انٜك ًا اغل قي َٛ
ٖٓاى ن ٝقيهٌ ْىلاّ ٚـلاٍ
عنف ٚ ٤ٚ ٖٚين٠
مل ٜهٔ ا ٛي ً ٝاً نُا ٜىلٔ قيكا  ٨٭ًٖٚ ٍٚا ١ااٌ
نإ ٜنٜ ٕ ٜهصا قجلُاٍ مل قيصن يٝنٚج مل ق٫ثٓغل َ اً.
ٚعتااا شيعااا ١ٝاااا ٛي مل اااا ٚ ٠قنا ا  ٠إ ق  ٠قخلًااال
ٚقين  ١مل قٱذلا ٤فٜٗ ٛمً قيهُاٍ مل ق٭ اًٛج (قيصاهٌ)
 ٚرًاال ق٭ ااًٛج ق٭نواان نُااا ً٫الٝا ٜت٬شاا ٢قيٓ،ااإ فُٝااا
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 ٜا فٝع ا ٖااٚ ٛقيٛباا ٛشااً ٦ٝا ٚقن ا قًٚ .هلاانق نااإ َ ز ااً
اصتٛانٜإ ٚفٝزٓان ق٭ ٍٚ٭ْا٘  ٠ٚق٭ اًٛج ٚقيوااْ ٞ٭ْا٘ ٠ٚ
قٱذلا.٤
نت ٢يهو ٸٕ قحل ٓ قيو٬ثاٖ ١ا ٛقيان ٟضلكال قٱْساإ
ٚمل قيٛق قع٘ ٬ٜش ٘ٝمل ٚب ٛظ نً٘ ن ًا ٚـلا.ً٫
ٚيهٔ ي ٝمل يو ا ٠ ٛإػل قيه ٬اٝه ١ٝأ سنٜال
قيمنٜل قينً ٟهت٘ ٖن٪ ٙقٍ ٓز ً٘ٝ ٝفُٝا ٜوعٞ
َا قيصهٌ مل قٛيٓا فٓ ٕٛعصه١ًٝٝ
نااإ ق٭قا َٜ ٕٛساات ًُ ٕٛنًُاا( ١ظاا )٠ ٛق٭ اامماي١ٝ
ٓ َا عنـلٛق ٖانق قيًٝ،ساٛف إػل قي ناٝا ١ثاِ نًا مل ٜآَاا
نًُ( ١شهٌ) ذلٌ نًُ ١ظ.٠ ٛ
إٕ اامٖ ٛااَ ٍٚ ٛاأ َٝاات اااغل َااا ْسااُ ٘ٝقي ٝا ّٛقكل ٓاا٢
ٚقكل ٓااا ٢قيصاااهٌ ٚقكلؽاااُ ٕٛق٭ قٚ ٠قي،هااانٓ ٠ا ا َا نًاااٌ
قجلٖٛن  ٟقكلٛب ٛإػل ظٖٛٝٚ ٠ ٛػل (َا .)٠
ٚقيع ٠ ٛمل ي  ١م ٛف ٌ ر٬م اٛق امت٘ ٜا رٌ قي كاٌ
قيٓىلاااّ ًاا ٢قكلٛباا ٛقال ٚقهلٝااٛػل ٚإٕ ناْا ا ؿلاً يٝس ا
ماي ١رايع ١نُاا ٖاَ ٫ ٞاا  ٠قيٝا ّٛااٌ ٖا ٞساقاً، َ ١ا١
عًتكَ ٞع قيع ٠ ٛمل ٚن  ٫ ٠عٓ،عِ فٝع قيٛب َ ٛكٛي.١ٝ
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فايتُٝٝت اا٭ظٌ َٓٗز ٞرايغ.
ٚيهٔ ٖن ٙقيٛن  ٠يٝس انٓ َ ٚ ١مااَ ٠انٚ ٠ناٌ
َاان ٠اااٌ ٖااَ ٞتاٛياا ١عن ااِ مل حت٫ٛعٗااا قخلمااٛهل قيه ا ٣
ي ًُ ١ٝع ك ٌٝقيٛققع قكلستُن.٠
ٖٓٚا ٜهُٔ قيس٪قٍ ق٭ اس ن ٍٛقيصهٌ
اوْ ٢ٓ َ ٟك ٔ ٍٛقكل كٛي ١ٝإْٗا نًْٗ ٟ ١ٝا ظاٝا١
اايٓس ا  ١يهااٌ قي صاان ٚمل قيٛق ا قعاا٘ ْكاا ٍٛإٕٸ يهااٌ نًاا١
عا طل َ ١ٝكٛيٝتٗا
او ٢ٓ َ ٟعٛبا قي ٫يا ١ااغل قي صان الٝا ٜت،ااُٖ ٕٛا
قيتَاااإ ٚقكلهاااإ ٚااااوٟٸ َ ٓااا ٢ؽلٝااات اٝااآِٗ الٝاا ْٗاااِ َاااِ
ٚش ٛج ٚس كاال ٚ ...فنق
فُسوي ١قيصهٌ  ٚق٭ قَ ٚ ٤سوي ١قيعاٖ ٠ ٛا ٞاايٓتٝزا١
قيس٪قٍ ٔ َ كٛي ١ٝقي ٫يَ .١ا قيعٚ ١ٜ ٛقْ،عاٍ قيصهٌ ٔ
قكلؽااُ ٕٛفُاأ شااوٕ عاا ٛق٫سلماااهل ن ٝا ٜع ا قيتااويٝا
عكً ٝقً يًُاؼ ٞؿل ٔ مل قيتكًٝا فٝعا شاهً ١ٝرايعا ١رًاٛقً
َٔ نٌ ٬ق ١ااكلاؼ.ٞ
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تفذس الصوزة:

إٕ قيتاااويٝا قحلاا  ٜعاااً ناااإ ّ شاا نقً َ ٛاااٝكا ّ
ن قً قععٝاً إخل ااا ق نماِ َٚاا ٜاتقٍ ناٌ ق٭سان ٚق٭ْاٛق
قيٚ ١ٝٓ،ق٭ ا ١ٝقيسااك !١نمِ نٌ قكلكاٚ ٜٝقيٓىلِ قييت ب
ًٗٝا قي ع ٛقيساي ٚ ١،نٝاْاً قً ٗا اً ًا ٢كا الٝا
ا ا فٝاا٘ قٱْسااإ شاا َ ٤٬واان .٠ف،اا ٞقيًٛناا ١عاان ٣قي ااغل ٖٓااا
ٚق٭ ٕ ٖٓاااى ٚعااا قيكٝوااا  ٠مل َٛؼااع ٖٝٚهًااٗا مل َٛؼااع
رنٚ .ق عه ٕٛقيًٛن ١دلُ ١ ٛيٛقٕ  ٚدلُ ١ ٛشاهاٍ ٚ
ق٫ثٓغل َ اً ٚنًٗا َنظٛف ١قيٛقن إػل بٓا قٯران ٚؾلاا
قانل َٓمكٜ ٞص ا ؽٗا إػل قي ض قٯرن.
ْٚكن قينٚقْ ٚ ١ٜصااٖ قي،ا ًِٝقيسآُٝا ٞ٥فاْ ٬ا َ ٟاا
إ ق نإ قي مٌ ااا ٖنق إ ق ناإ مثا ١اماٌ ٚإ ق ناإ يهًُا١
"امٌ" ا َ َٓ ٟ ْ ٫ ٢ا إ ق نإ  ٜاٝض مل قيٛققاع ّ مل
قخلٝاااٍ مل قيٝكىلاا ّ ١مل قحلًااِ مل قيص ا  ّ ٛمل قياا ٬ش ا ٛ
نت ٢يهوٕ ٖٓاى بٓٝاً ر ٝواً ٜت ٬ا اا٭نا قث ٚق٭شاياػ
ٜنن ٗا نًٗا ع اً يٓتٚقع٘  ٚٱ ق ع٘ قيصنٜن.٠
 ٚاان إ َااا عصاا ٝآىلاانى ُااا عصاااٖ النناا ١قي ق٤
 ٚفض َ ٓاٖا مل فِٗ.
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ٚيهااأ قين ااااّ  ٚقيهاعا ا ٜساااتمٝع ٕ ٜكااا ٍٛياااو َاااا
قي ٚ ِٗ،عٛبا سنٜكاٚ ١قنا  ٠يًٗ،اِ ٖا ٞقيايت نْٛتٗاا يانقعو
 ٚآتٝزاا ١عناٝاا ٫ ١ؽلا ٸ إػل
آتٝزااَ ١كاااَ ٜٝؽا ٚقْكؽا
ٚقق ٓا اعً.١
قكلسوي ١يٝس ب  .٠ ٜفهٌ فٔ ب  . ٜنٌ عويٝا ب ٜا
ٜستو ٖنق قيتسا.ٍ٩
 ٚؼلا ٕ َ اظن ٟشهس
قكلسنن ٞقيه .

يكٛق َوٌ ٖانق قيسا٪قٍ ًا٢

ٓ َا نض قْ٫م ا َ ٍٚ ٕٛٝن ٠يٛناعِٗ ً ٢قجلُٗاٛ
قي ا ٜسٚ ٞق ،قَن  ٠سَ ً٬ٜٛاّ يٛن ١كلاْٝا٘ ًا ٢ق٭ با ثاِ
قاي "ٖن ٙقْم ا اال ٚيٝس يٛن ١ف نف ا يو قكل ا١
اٗنق ق ِ ٫قين ٟنإ اا٭ظٌ ٖزا ٤فوظ ا يو َ ناً.
ناْاا ا قيكاااان ٕٚقي ٛاااام ٢عكااااً ّٛاااا ٢ق ٫تكااااا او اااااال
قيهاا ٕٛناا ٕٛذلاا ٙ ٛق٭ ض ٚذلاا ٛق٭ ض ٖاا ٛقٱْسااإ.
فاكلٛب ٛقال َٔ ظٓع قيكاا قيكا ٜن ؾلٍاٖاا  ٚع ٗاا َأ ق٭يٍ إػل
ق٭ا .
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ثِ نإ نٛان ْٝهٛس ف ال ق٭ ض َ ٘ ٚا  ٙبنَاً
ظا قً عاٗ٥ااً اااغل دلُ ٛاا ١باانقّ عاٜٚاا ١عٛ،قاا٘ اهااو ا قً
ٚنزُاً.
ٖانق ق٫نتصااف قجل اا ٖاا ٛقيان ٟنانى ق٭ ٖاإ  ٚف ٗااا
إػل إْصااا ٤ج ٚفاأ ٚفهاان  ٚإػل إْصااا ٤ثكافاا ١ناْا ؼلٓتياا١
رً قحلننٚ ١قيَ ٬تٓاٖ.ً٘ٝ ٞ
ظ ٠ ٛب  ٠ ٜيًٛبٛ
ٚفٔ قيكان ٕٚقي ٛام ٢ناإ اا  ٙ ٚثاً ٠ ٛا ٢فأ قي عاٛ
قيك ؿل ١ااا قيْٛٝاَْٗٓ ١ٝا ً ٢سل ٛراػ قيايت ق تكا ال اٛباٛ
َكا ٜٝثاات ١يًزُاٍ ٜتٗا ؽلواٍ فٓٝاٛس ًَٝ ٙا ٛقكل انٚف .مل
نااااغل ٕ قيكاااان ٕٚقي ٛاااام ٢ق ااااتُ ال َكاٜٝسااااٗا َاااأ قكل اااااْٞ
قي ٜٝٓااا ١فوْصاااوال َ ُاااا قً اااااا نايهٓاااا ٥قيكٛسٝاااٚ ١قعاااٛ
قيٓا  ٤٬لتًااا مل َكاٜٝسااٗا ٚمل ٫٫عٗااا ُااا ناْا ًٝاا٘ مل
قيساال َكا٫٫ ٚ ٜٝال َا عاتقٍ ًا ٢ااس قي،أ مل نا ث
ثا .ٙ
ٚؿلهٔ عًيٝغ نٌ َا عك ّ مل فهنٚ ٠قن ٕ ٖٞٚ ٠
قٱ نٜاال ٚؼ ا ٛق قيتااويٝا قي ،ا ٚق٭ ااا ٞحت ا ش ا ا قيهُاااٍ
ٚقيؽاان( ٠ ٚؼل ٓاآُٖٝ ٢اا ١قكل كٛيٝاا ١قيٓااابتً ٠اا ٢نااٌ شاإٚ٪
قيٛبااا ) ٛمل ناااغل ٕ قيتاااويٝا قحلاا  ٜق ٸعياانٳ ينقعااا٘ شاا ا
43

قيَ٬تٓاٖٚ ٞقحلنٚ ١ٜب ُٖا اا  ٨ق٭َن مل قينقال قٱهلَٔٚ ١ٝ
ثِ مل قينقال قٱْساْ ١ٝظ ٠ ٛقخلايل  ٚر ًق مل قٱْسإ قينٟ
ظ ع صلٝاً ٚحل ا َ ٝكٝاس قكلٛب ٛقال نًٗا ٚقيٓااولِ
يصْٗٚ٪ا.
ٚيك ا ؽل ا نااٌ حتاا٫ٛال قيتااا ٜخ قحل ا  ٜقْم٬ق ااً َاأ
ٖاعغل قي،هنعغل (قي٬عٓاٖٚ ٞقحلن )١ٜمل ننن ١ثٓا ١ٝ٥ق٭يَ١
 َٔٚثِ ق ٫اتكنق ق٭ٚػل ْ٬نىلٗاا ٚقؼااَ ١اع ناٌ ع ا ٍ مل
ق٭ْىلُاا ١فٓمًاال ٓ ٥اان ًاا ٢قيتااويٝا قي ،ا ٚقي،هاان ٟق ااِ
"قيه ٬ااٝه "١ٝااااكل ٓ ٢قيٛق ااع يًهًُاا .١ؿلوااٌ قكلننًاا ١ق٭ٚػل
(قيتااويّ ٚقيتاااٖ )ٍٛاًَ ا امااٌ َساانن ١ٝشهس ا قكل نٚفاا١
اٗااانق ق ٫اااِ فٗااا ٛقًااال مل إق قَااا٘ َاا مل ععاااًُ ُ٘ٝااا٢
قْ٫تكاّ ضل ٜٚؽا ٞال ٘ ٚنوْ٘ ق فك إ ق ع٘.
أ قكلننًا ١قيه ٬اٝه( ١ٝقيسا ) ٝاماٌ َسانن١ٝ
ٜٚ
ناا ْٞ ٛقياان ٟضل ا ٖ فاا٘ اٛؼااٛه ٖٚ ٫ااٜ ٛؽ ااً قْ٫تكاااّ
٭ا ٘ٝثِ ٜنع قي ٛاَ ٌ٥تٓا َ ١ع قهلا ف فٝؽاا ٞال  ٝتا٘
ٚال ٘ اَ ًق َت ُ قً.
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الفياٌ أو املدزسة؟

ؽلت قكلننًا ١قيه ٬اٝه ١ٝمل قي انج َأ قيكانٕ قيساااع
صاان إػل ٚقراان قيكاانٕ قيوااأَ صاان  ٟإػل قيواا ٠ ٛقي،نْساا١ٝ
قييت ا ال قيٓىلن بن ٜاً مل نٌ ق٭ٚؼاا ق٫بتُا ٝا ١قيكاُ٥ا١
ٚمل نٌ ا ا ٖا فنع يًتا ٜخ َٓا ٢ب  ٜقً ٗ َٚاا اا ال
قي ع ٛقحل ٜو ١ااكل ٓ ٢قي قٝل يًهًُ.١
ٚعتساااا ق٭ناا قث فتت اقاا قكلاا ق س قيٝٓ،اااٚ ١ق٭ اٝااا١
نااٌ َٓٗاااا ؼلٓتياا ١ع اا  ٌٜمل ظاا ٠ ٛقٱْساااإ ٚقيٛباا ٛانَتااا٘
قينَٚاْتٝهٝاا ١فايٛقق ٝاا ١عًٗٝااا قينَتٜاا ١مل ق٭ ج ٚقْ٫م ا ٝاا١
مل قين ِٜٚ .ت ق عساا ٗا فتصاٗ مل ق٭ ج ٚقي،هان ق٭ ااٞ
َٓان قي صانٜٝٓاال قيسانٜاي ١ٝفايٛبٜ ٛاٚ ١قي ٜٓٛٝا ١فايساانٜاي١ٝ
قجل  ٜا  ٠قيٝااَ .ّٛااا مل قيٓ،اا ٕٛقيتصااه ١ًٝٝفك ا نااإ ولٗااٛ
قكل ق س ٚع اق ٗا قكلتتق ٜش قرت٬ساً  ٚؼلا ت إا ق َٓ ١ٝن
َمًع ٖنق قيكنٕ قيت ٜا ١قيايت ناْا ٸ ًق ًا ٢قْ٫م ا ٝا١
 َٔٚثِ قيته ٚ ١ٝ ٝقيتزن ١ٜ ٜقكلساتك ً ٚ ١ٝرا قً ولٗا ٛياٛقٕ
ٚفٜٓ ٕٛع ععٓٗ،ٝا حت ق ِ َٛن .
ٖ ٍ ٜ ّ٬نق ق٫رات٬هل
ف ٖ ٍ ٜ ّ٬نق قيت ٍ قكلتسا
مل قيتسُٝاال  ّ٬ع ٍ ٖن ٙقٱا ق  ١ٝقي تٜن ٠مل قيصهٌ
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مثَ ١صهًَ ١سا ك ١صلا سننٗاا ق اٌ قٱباااً ١اٖ ٢انق
قيس٪قٍ َا َ ٓ ٢قٛيٓا َ  ١ا ٚ ١ٝفٓ ٚ ١ٝفًس١ٝ،
َٔ قجل ٜن ااكل٬نىل ١نكاً ٕ عا ٤قكل ق س عٛؼع نٝاْاً
نؼا ًا نا ااِ (قْم ا ٝاا )١قياان ٟشاانْا إيٗٝااا  ٚنٝاْااً راان٣
عتياااان نصااا ا اااااّ كل ا ؼاااا ١ج  ٚفاااأ ااااااكغل نا ااااِ
َٚاْتٝهٝااٚ .١مل ً ا ق٭نٝااإ ٜٛؼااع ق ٫ااِ ا ا ٕ عهاإٛ
قيع ١ ٝقيٚ ١ٝٓ،ق٭ ا ١ٝقجل  ٠ ٜق ق تهًُ شنٚهل ٚبٖ ٛاا
ٚا ال اا٭ف .ٍٛفهًُْٗ( ١ؽ )١قيايت عا ٍ ًا ٢قيكان ٕٚقكلُتا ٠
َٔ قينقاع صن إػل قيسا س صن سلت مل قيٓعا قيوااَْ ٞأ
قيكااااانٕ قيتا اااااع صااااان ٚنااااانيو نًُااااا( ١ن ٬اااااٝه)١ٝ
َستا ث.١
ٜٚع ف ٕ ٜٛؼع قٛٓ ِ ٫قْاً ٭ ج  ٚفٔ ب ٜا  ٜٔثاِ
ٜنفؽ٘ ً قينٜ ٜٔمًل ً .ِٗٝفًِ  ٜال مل قكل ا ١قيٛبٜ ٛا١
ااا ٣ٛاااا عن ٚمل قي ٜٓٛٝااا ١ااا ٣ٛي،ٝااا ٞشاا ٚسٚ .قيسااانٜاي١ٝ
ٖزنٖااا ًاا قياان ٜٔقْؽااُٛق إيٗٝااا (َٚاآِٗ ق اا )ٕٛق ااٌ ٕ
ٜستهٌُ شننٗا ٚع نٗ،ٜا َ ٪سٗا ْ  ٜ٘انع.ٕٛ
فاي ٖٛ ٔ،قيٓ،إ اٛظ ٘،ولاٖن ٠فنٗ ْٛ َٔ ٠ ٜا ٚنانيو
ق٭ ج ٚقيً،س.١،
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ٚق ٫نيل يو ا ٛي ٓا َا نتا قعا ٝع٘ (َٓاا قال)
قيسا  ١مل دلُ ( ١ ٛيقٖا قيصان) ٚفٗٝاا نااًٜ ٕ ٍٚاتكنل
ظُ ْٚ ٠ ٛاً شيع ١ٝفٓاْغل ن ِٗ.
ٚآسٔ ْٗن َٔ قيٓسٝإ ن ٜك ١نسٌ
بس ْؽن َتهو ن ٫ ٝن
ن ٝنٝا ٠عت فل ٖا٥ز ١اا تُنق
يْٛٝا ٚ ٚفٓصَ ٞن ُٝ ٠كَ ١ىلًُ١
ًَو فاعٔ مل قاتساَ ١نا١
ًَو َوكٌ اا٭ نق  ٚ ٜمل قيىلٌ
ولٌ امل بً َٔ ٟ ٝقيعٓٛان

ًل قي ٜا

قَ قْ َص ٢،نت ٜٔنً٘ ؽلتُاال
َٚعًٛج ن

يٖٚ ٜٙٛٓزنٙٚ

ظ ٠٬اان َٔ ١ٝقحلوا٫ال عٓ
فٝصكٗا فزو ٠ش ا شتٟٛ
...
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ٚطلتُٗا اٗن ٙقيناا  ١ٝقكل ٠
ٜٗا قيسٝ

ٖ ٞشٗا ٠

فؽٌ قيصٗا قال ٔ ننقَتٓا
شٗا  ٠ق٭ْغل قحلا ٜت فل

قي عٛ

ْغل ٜتهسن ً ٢ا ٜتو.
َٚاااع ياااو فاكلااا ق س ٚععااآٝا قحلننااااال قيوكافٝااا ١مل
ْٛق يٝس َنًق ْاف ً٬حلال اايتاويٝا إحلاقااً َعامٓ اً .فكا
عه ٕٛقكل ْ ١ىلنْٚ ٠ىلن ١ٜناًَتغل حل ا ٝا نايسانٜاي١ٝ
قياايت ق هل اا َ ٪سااٗا ْ ٜاا٘ انٚعاا ٕ ٕٛعهااٖ ٕٛا  ٜااً يً ُااٌ
ٚيًٓىلاان ٚ .ق ا عهااً ٕٛاا ٢شااهٌ ذل ا  ٚناينَٚاْتٝهٝاا١
قياايت ع ا اأ فٗااِ ب ٜا يًتااا ٜخ قٱْساااْ٬ ٚ ٞقتاا٘ اايم  ٝاا١
ااا ض ااا٘ ْعااا  ٙقيٗ،ااِ قيساااال  ٚقيه ٬ااٝهٚ .ٞمل نااٌ
ق٭ناااٛقٍ فاكل ااا ١سنٜكااا ١مل ع اااٝغل ٫يااا ١قيٛبااا ٚ ٛقٖ ٤ااانٙ
قي ٫ي.١
ٖٓٚا ًْ َ ٞن ٠رنَ ٣سوي ١قيع ٚ ٠ ٛقيصهٌ.
إٕ قيع ٚ ٠ ٛفًٓكٌ ات ا
ؾلنل َٔ ؾلاهل قيت كٚ ٌٝقكل كٛي.١ٝ
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ران ضلاا  ٟق٭ ٍٚق٭ اًٛج

فٗاٞ
ٚيهٔ قكل كٛيٚ ١ٝإٕ ناْ نً َٔ ١ٝن ٝقكل
يٝس َ ماَ ٠نٚ ٠يهٌ َن ٠نُا ق تك ُٝ ٫ٚا قٱ نٜل اااا
ٚخباظ ١ف٬سا ٚ ٕٛام ٛاااا ٓا َا قنتصاٛ،ق قيكا ٍٛقكل كاٍٛ
(قيًاااٚ ٚ ) ٛق فٝااا٘ قيٓااااولِ يًُٛبااا ٛقال ااااٌ ٖااا ٞمل ًُٝااا١
قيت ك ٌٝقكلستُن ٠إ مل نٌ َننً ١عا طلٜ ١ٝتهصاا قيٛباٛ
ق ٠فٗااِ ب  ٜا ٜساات ا قكلاؼااً ٞاا٢
اأ ٫ياا ١ب  ٜا  ٠عع ا
ؼاااا َ ٘٥ٛكٛيٝاااا ١ب ٜااا ٚ ٠ق ؿلاااا ١مل قيٛقااا قعاااا٘  ٚاااااان٠
َٚستُن ٢ً ٠ن ع ا ٛي قين ٟننْا.ٙ
ٚيهٔ قين ٟنعٌ َٓن َمًع قيكنٕ عكنً ٜا ٚقين ٣ ٟإػل
ع اق قكل ق س ٚإػل عنقظٗ،ا نٝاْاً قيٛقنا  ٠جباْا ق٭ران٣
ٖ ٕ ٛقي كٌ ظ إشهايٝاً مل ظُ ُ٘ٝالٝا سُسا ظا٠ ٛ
قيٛبٚ ٛقٱْساإ مل قيٛباٚ ٛع ا ال َ اكلٗاا ٖ اآَ ٤واً ٛق ٚ
نتااا ٢يها اوٕ قي كاااٌ قحلا ا ٚ ٜؼاااع ٚبٗا ااً يٛبااا٘ تاااا ٙي ااات
قي َ٬ك ٍٛابتقً ٔ نً٘.
ًٓٝااا مل ْاا ٢قحلا ْ ٕ ٚتا غل َ اكلاا٘
إْاا٘ عسااا ٍ٩نا
ا ا َٛبت ٔ ٚق ٚ ٘ٝاٛق و٘.
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العكلي والالمعكول:

ناْ قي ً ّٛقيم ٝ ٝا ٚ ١اصاهٌ م قيٝ،تٜاا ٤قينٜاؼا١ٝ
 ٍٚنننااٚ ١ؼ ا قكل كٛيٝااَٛ ١ؼااع ال ا إ فؽ ا نااٌ
قي ٜٝٗاال ٚقي قٖاال  ٚشا ال آاٖ٤ا ًَ( ٢عا قال) سًك
ًٗٝاا ق ااِ "َٓىلَٛاا ١ق٭ٚيٝاااال" ٭ْٗااا ْىلاااّ ق ااتٓتابَ ٞتسًسااٌ
َٓمكً ٝا ٚنس صل ٕ ٜٓعا ي٘ قيٛققع.
فايٛققع يَ ٝا ع ن٘ اٛق م ١نٛق و اٌ َا ٜكٛيا٘ ياو
قي امل ً ٖٛ ْ٘ ٢قيٛب ٛقيٛقق ٚ ٞقكلاا  ٠يٝسا َاا عانق ٙااٌ
ٖ ٞنكٌ نٗنااا ٞ٥اااا َ ٓاسٝسا ٞعت ا ٍ فٝا٘ ق٭شاٝا ٤اااا نتًا١
 ١ٜٖٛٚااا ع اً حلننتٗا ٚكلٛق ٗا ٚعت غل ااٱن قثٝاال قييت عٛؼع
يؽ مٗا ٚقٝا ٗا ( ٜٓصتاٖٝٚ ٜٔتْ ).
ٚقحلٝاا ٠قيٓ،ساا ١ٝناانيو حلا َااا دلُ ٛاا ١قاا ٣ٛقْ ،ايٝاا١
 ٫ش  ٚ ١ٜ ٛاا٭نن ٣دلُ ٛا٥٬ ١ال ٖان ٙقيكا ٣ٛؼااامٗا
ياا ٝمل قعٗااا اااٌ مل ق٭ْااا قي ًٝااا (قياانٚق ٚقيكاا ِٝق٫بتُا ٝاا)١
قياايت عا رٌ ًٗٝااا عنع ٝا ًا َ٪قتااً ٖاا ٛقياانٜ ٟاانعه مل قيصا ٛ
فت تك ْ٘ نكٝكتو ق٭ٚػل َع ْ٘ ْتٝز ٫ ١ظٌ (فنً ٚ ٜٚاِ
قياآ ،قيتاًًٝاا )ٞفك ا ٜهاا ٕٛقحلًااِ ق ا عهاا ٕٛق٭ اام٠ ٛ
ٚقيمٛاا ١ٜٚنا ث ع ا قً أ قٱْساإ للاا ْساُ ٘ٝقيٛققاع إٕ
ٖ ٛإْ ٫تٝزَٛ ١قظ،اال ٚدلُ.١ ٛ
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ُٗ قكلا نس ١ٝإ ٗاَاً ن ًق مل قيهصاا أ
ٚيك
نكٝك ١قٱْسإ ٚق تُع قٱْساْ ٞإ آٝا ٕ قكل كٛيٝا ١نعا١ًٝ
 ٟحلنن ١قيك ٣ٛقكلٓتز٥٬ ٚ ١كٗا عت ٍ ٖنٙ
يً قنسٝ
فتت ا ٍ عًااوٚ .ناانيو ق٭ْ اٛيٛبٝااا قيايت يًا ًا ٕ ٢ظاا٠ ٛ
قٱْسااإ يا  ٣شا َااا َنع ماا ١ؼلٛقااع ٖاانق قيصا مل قيتَااإ
ٚقكلهإ .فُا ْٖ ٛىلاّ قٖٓ ِٝا ق ٜ ٫ه ٕٛننيو ٖٓاى.
ٖهاانق ع،ههاا ٚع اا ي نااٌ قيؽاان ٚقال قي كًٝااٚ ١
(قيع ) ٛقييت ناْٛق  ٜتك  ٕٚمل قكلاؼ ٕ ٞهلا ع ١ق ٫تُنق
ٚقيو اال.
فاااايٛققع فااااق ٜ ٞاا َ ٚااأ ٖااانق قكلٓىلااا ٛاصاااهٌ َٚااأ
َٓىل ٛرن اصهٌ رن  ٖٛ ٚقع ٜت اات قنق٤عٓاا يا٘.
م إْصا ٤إْساْٚ ٕٛ ٖ( ٞقيَٛٓٝٛٓٝ،يٛبٝا).
إٕ قي ٫ي ١ات
يٝهٔ َوٖ ً٬نق قيص ٤ٞقي سٝنل قينْ ٟسُ( ٘ٝع،ان.)١
قيت،ان ١شهٌ َست ٜن اٝؽ ٟٛحلا َااٚ .يهأ ٜأ ٜكاع
قيصهٌ ٖ ٛقا ِ٥انقعا٘ ّ ٖاٖ ٛأ اايتقٜٚا ١قيايت ْٓىلان َٓٗاا
إي ٘ٝقي ٔ،قيهٝ ٬هٜ ٞورن ااجلٛقج ق٭ٚ ٍٚقي ٔ،قحل ٜ
اايواْ.ٞ
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ٚننيو ٖنق قيص ٤ٞقي سٝنل قٯرن قيانٖ ٟا( ٛإْاا ٤قكلاا.)٤
ف ا تما  ١قين اّ ٕ ضلًً٘ نُا ضلًٌ قي امل بسِ قٱْساإ
ٜ ٕ ٚؽااع بااتق ٙ٤قيٛقنا إػل باْا قٯراان (قيٖٛ،اا ١ااااا قي ٓاال ااااا
قيكا ا  ٠ااااا قهلٝهااٌ إخلٜ ٕ ٚ )...ؽااع ن اَٗٓ ً٬ااا مل قٯراان
فتت قرٌ ٜٚع ً ٢قكلصااٖ ٕ ٜتوَاٌ ًَٝا ًا مل قيًٛنا ١ناٞ
 ٕ ٣ٛقيٓ،إ فض
ٜت نف إػل قيص ٤ٞقكلن  ّٛفٗٝا  ٫يس
َ مٝاال قٱ قى قكل اشن يٝست ٍ اٗا َ مٝاال  ٚإ قناً ران
َٖٓ ٛىل.ٙ ٛ
ٚقا ا صل اااٌ قيٓ،اااإ َااأ قيصاااً ٤ٞسا اًَ ١ااأ ق٭شاااهاٍ
قهلٓ ٓ ٖٞ ١ٝاظن ٙفههٗا  ٚا عنعٗ ٝا  ٚماٖا قيًٕٛ
ٓٗا (قيتزنٚ ١ٜ ٜقيته .)١ٝ ٝ
قين ٟق تك ْ٘ قكل
 ٚؼلاااا قااان قيٛققاااع مل ولاااٛقٖن ٙقي ااااان ٠عت٬شااا ٢ناااغل
ولٖٗ ٛااا (قْ٫م ا ٝاا ٚ )١مل قيهوافاا ١قياايت عٓمًاال َٓٗااا ٖاانٙ
قيىلااٛقٖن (قيت ٜاا ٚ )١ر ا قً مل ٚقن ا َ ٠اأ ننناااال قيصاا٤ٞ
قكلتااانى ق تك ا ْٗااا قكل ا  ٠نواان َاأ ٖااا اأ قحلنناا١
قيهً( ١ٝقكلستك ً.)١ٝ
ٚات ا رلتعاان فااالٕ َ كٛيٝاا ١قيٛققااع (ظاا ٛع٘) قاانقٚ ( ٠٤
عنـل ١نُا ع ٓا ا ٛي ٜك )ٍٛعت ٍ ات ٍ قيكا .٨
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ٚيك ناْا قيٓ،ا ٕٛقيتصاه ١ًٝٝا ل فٓا ٕٛقيتاويٝا إػل
اأ س  ٝاا ١قكلننًاا ١قيتا طلٝاا ١قينقٖٓااَ ١ننًاا ١ع،زاان
قيت اا
قكل كٛيٝاااال .إ ااا ال َٓاان ٚقراان قيكاانٕ قيتا ااع صاان اال ااا ٠
قيٓىلن بن ٜاً مل َٓاٖزٗا َٛٚؼ ٛاعٗا.
ثااِ عٖ٬ااا ًااٚ ٢باا٘ قيتكنٜاا ق٭ ج (شاا نًق َٚساانناً
 ٚقعٛظاا )١فايساآُٝا ٚا ا ٖا قينٚقٜااٚ ١قكل ٛااٝكا (قٱيه ْٝٚاا١
خباظاا ٚ )١ر ا قً قيً،سااٚ .١،اايٓتٝزاا ١قرتًم ا ق٭ْااٛق ا ؽااٗا
اااااي ض قٯرااان فاااٜ ٬ساااتمٝع قٱْساااإ قيٝاااٜ ٕ ّٛعااآا إ٫
اه َٔ قجلٗ ٖنق قيهتاج مل ٖنق قيٓ ٚ ٛقى.
مثااا ١ولااااٖنقال ااااع تااا َ٬نىلتٗاااا نُك َااا ١يٗ،اااِ
قيتويٝا قكل اظن قثٓتإ قبتُا ٝتإ ٚقثٓتإ ًُٝتإ.
ق٭ٚػل ٖ ٞقحلنٚج ق ٫ت ُا َٚ ١ٜا ْت ٓٗا َٔ ناٛق ث
ٚؼ ا قٱْساااْ ١ٝمل َٛؼااع قٱناانق قكلمًاال إ ب ً ا َٓٗااا
شً ٦ٝا اغل ق٭شٝا.٤
قيواْ ٖٞ ١ٝقيو ٠ ٛق٫شا قن ١ٝقيايت قَتا ال ٚؽلتا اسان ١
مل سااا ٍٛقي اااامل اا قكلعااآع  ٚنؼااا٘ نصااا ،ااأ اااا٪سُ
ناْ قي ع ٛقيسااك ١اٖ ٘ٓ ١ٝل ٔ ٘ٝ،قعٗاٖ .ن ٙقيو٠ ٛ
ٖ ٌَ ٞقٱْسإ قكل اظن.
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قيوايواااٖ ١ااا ٞعكاا ّ قٯيٝااا ٚ ١اااٝمنعٗا قكلتتقٜاا َٓ ٠ااان ا ٝاا
قحلاانج قي اكلٝاا ١قيواْٝاا ١قياايت رؽ ا قٱْسااإ ٚدلتُ اا٘ إػل
قحلساج قي قٝل قينٜ ٟكٓٔ ننن ١قي،ن ْ ٢ً ُٜٔٝٗٚصاساع٘
نًٗا.
قينقا  ًِ ٖٞ ١قيً  ١قينْ ٟصو مل شهً٘ قينقٖٔ َٓن اع
قنٕ قين .ٟإ ق فهو قيها،َ( ّ٬يان ٠قٱْساإ  ٚيٝاٌ قٛعا٘)
إػل ٚن ا قال ٚيٝاا ١ب ااٌ َٓ ا٘ َٓىلَٛااَ ١تااا٫ٛال عت ا ٍ قي ٫ياا١
ات ٍ َٛقق ٗا.
نٌ يو فك قيٛب ٛقٱْسآْ َ ٞاا٫ ٚ ٙيتا٘ فهاإ َاا
عاا ٞج قي اا ع اا ًق اأ قًاال قٱْسااإ  ٚناتاا٘ مل ااامل
ظٓ ٘ ٖنق قٱْسإ زٓاً قؽ ٢ً ٢ننٜت٘.
ٚإ ق نإ قيص ن قحل ْ ٓ ٜا نُا مل قي امل قا اا
ٝ ٜٚااا ا قيٓىلااااان مل إٜكا ااااا٘ (قيت ،ااااا٬ٝال قيٛ،قظاااااٌ ْىلااااااّ
قي ا  ٠إخل) فٮ ٸٕ إٜكا قحلٝا ٠ظ حل ا  ٝنالٜكا قٯي١
ٜت٬ش ٢مل عاات٘.
اأ إٜكااا ب ٜاا ٝ ٜاا يًاٝااا٠
ٖاانق قيصاا ن الاا ٜااا٥
قٱْساْ ١ٝس ُٗا ٚيْٗٛاٚ ...فننتٗا.
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ما اإلىساٌ يف إىساىيتُ؟

ٜك ٍٛاا ٛي مل قيكعاَ )88( ٠ ٝأ دلُ ٛا ١يقٖا قيصان
ا ٓٛقٕ ( م ٜ ٫نعل)
مل  ٟإنس

مل ٝ ْ ٟن مل  ٟشنقج ارٔ

ْنٖ ٜنق قي

قي تٝل

ِْٗ ٖ قّ ناي اٖن ظ  ٛنايًُٓ١
مل  ٟإنس ااا مل ٝ ْ ٟن ااا مل  ٟشنقج ارٔ
قاٛي ٞيااٜ ٞتٗااا قيسااانن ٠قجلًُٝا !ٙ .١قااٛي ٞياا ٞإ ق نٓا
ع نفغل
قٛي ٞي،هن َ

اايكًل

فهن ناكلٜ ٝساك٘ قجلنن٢
ناكل ٘ ٚ ٜ ٝقحلعإ آ ً٘
قٛيٜ ٞتٗا قي نقف ١قجلُ !ٙ .١ًٝقٛي ٞإ ق نٓ ع نفغل
ٖنق قي قي تٝل ٜساُ ٘ٝاا ٛي قيٓا ّ قيٛبا قٕ قكلُاتم
قيكً قكلًٛث  ٫ق ِ ي٘.
إْ٘ قين  ١قكله ٛع ١حتمِ قحلٛقبت يتٓتان قحلاب ١ا
قكلن ١ٜٚعنع ٟٛفال ق اٗا ناباال.
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إْ٘ تنا ١قيصن ٜن ٜقيصا ن ٕ ٜنعَٗٓ ٟٛا نت ٢قيوُايا١
ٕ ٜاانٗ ٜا ٜٚاانٚج فٗٝااا ًاا٘ ٜتزاٚيٖااا ًاا٘ صلا قخلاا٬ػ مل
قٱثِ.
ٖ ٞنواف ١قيتزنا ١ولًُتٗا نوافا ١قحلٝاا ٠مل ا ؿلٗا
ق ،ْ٫اي.ٞ
فااااٱثِ ٖااا ٛقحلاا قكلم ااا ٕٛقكلكاا س قكلاا قس نااااكلٛال
يٝيٓكٗا.
َٔ ٖنق قكلٓمًل ٜن ٣قٱْسإ قحل  ٜقيٛبٚ ٛقٱْسإ.
فهًُ َ ٫" ٚ " " ١كا ٚ "ٍٛنًُا" ١ؼاٝا "  " ٚناا"١
َ ٚا شانٌ يو َٔ ق٭عا ٤ع ٍ ً ٢زت قٱْساإ أ فاع
ٖن ٙقيتزنا ١ق٭ٚػل إػل َست ٣ٛقي كٌ يٝز ًٗا َ كٛي.١
فايساا٪قٍ قكل ًاال َ٬اا ١ق ااتٗ،اّ ع ًااا قي ااامل قٱْساااْٞ
َٖ ٛا قٱْسإ مل إْساْٝت٘
٪قٍ فابٓن مل عنٜسٓإ ٚقٜتٚي ٙ
٪قٍ ا ٛي مل يقٖ قيصن
٪قٍ  ٚت،ٜٛسه ٞمل "قيصٝاسغل"
َا قحلن ١ٜمل قً قي ١ٜ ٛ
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َا قكلٛال مل ظُ ِٝقحلٝا٠
َا قحل مل ٛق قٱثِ
إٕ قٱْسااإ قياان ٟسُس ا َ اكلاا٘ مل قيكاانٕ قي صاانٖ ٜٔااٛ
إْسااإ قٯياا ١ظاآ ٗا يتعاآ ٘ ًااَ ٢واهلااا ٚهلاانق ناْا ثاا٠ ٛ
قيكنٕ قي صن ٜٔث" ٠ ٛقيه "ّ٬عٖٛا "ثكاف "١ٝ٭ٕ قيوكافٖ ١اٞ
قٱْسإ.
ٚيهٔ قكلسوي ١ا َ  َٔ ٣قٯي ٚ ١امل قٯي .١إْٗا َساوي١
قٱْسااإ مل قينراااٜ ٤هتصااا قي،كاان ااااا فكاان قياانٚه ااااا ٚمل قي ااٛي
ٜهتصا قي،كن ٜؽاً قي،كن إػل ف ٤قحلن.١ٜ
 ٜٚك ٢قيس٪قٍ َ ًكاً ٜستو قيٚ ٔ،ق٭ ج قي ًِ ٚقي،هن
قيعٓا ٚ ١قٱْتا ٜستو قيك ٣ٛقكل .١
 ٝكً َ ٢كاً إػل َا شا ٤قب.
فاي ٔ،قأ قٱثِ.
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املعبودة
عبد الوٍاب البياتي

()1
قْتىلنعو صن ٜٔاَ ًا مل قكلٓ ٕٚ ٢،ب ٣ٚ
نتٚ ٢ب عو مل قيٛسٔ
ٜتٗا قكل ٜ ٠ ٛتٗا قحلُاَ ١قكلك

١

ْ َٓ،اٚٚ ٟس
ٚقع ٝع ٞقكلٓتىلن٠
ٓ َا قى ع ج قحلٝا ٠مل نٚقٞ
َ ٓ ٚا لت،غل عٓم ٧،قيٓا
ٚقيساااٚ ١قي م ٚقكلمن مل قً
ٜتٗا قكل  ٠ ٛقييت قٗنال ـلٝع َ  ٛقعٞ
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ًَه ٢ً ١نشٗٔ

ٚعنا

َٓ او
ٚاهًُاعو
ٚإا ق اعو قييت  ٜمل مٖ ٛا
مش

قي امل  ٖٞٚعٛي َٔ ب ٜ
()2

يك ٖ م ؼل زتقال ن و ً ٢ض نٛن ب ٜ
ًَ ٢تَ ٕٛس٬ع٘

٭نت

ْٛٚقفن ُا قع٘
 ٚبٓا ١فنقشاع٘
ٚر ْ ٚسا٘٥
إْ

ن و إْ

نو
()3

َا س سك ٞ ٛقيسان١ٜ
ً ٢را س ١بس ى مل قحلًِ
َ ٓ ٚا

تٝكيل عت،ت يا يٖن٠
60

ً ٢ظأ ر ٜو قخلزًغل
فو  ٛ٭َا س سك ٞ ٛثاْ١ٝ
اهًُاع ٞقييت ا ونٖا
نُا  ٜون قيسانن َا نًُاع٘ مل قهلٛق٤
قي اشل قيم ٢ً ٌ،بٛق  ٙقيٓا  ٟفٛم قيهٛن
قجل ٜ
ٜهتصا قي ااٚ ١قيٛ ٓٝ
 ٢ً ٖٛٚرنٜم ١قجلس
 ٜها مل قحلًِ؛ ً ٢ال  ٠قي ٕٛٝ
َٓتىلنقً حت٫ٛال قيٓٛ
ٚظنر ١قي ٠ ٫ٛقجل ٠ ٜ
مل بس قيم ١ ٝ
ٚي ق ١قيسُا ٤مل قيكع٠ ٝ
()5
عوٖٚاال ٓ ٚاقاال

 ٜفنس قي ان ً٢

قيسانٌ ٚقيكُن
61

َك ااً َٓٗا فو ٛع٘؛  ٜفُٗا مل فُ٘ ٙ ٜٚ
مل ش نٖا ع ٝ
()6
قي،نس قحل ً ٚ ٢ق ٤قيكُن قجلٛق
ععٌٗ ق ٌ ا  ١قكل٬ٝ
ي ًٝقي ان عاف  ٚاننقال
ٚق٭ ض َ زتقال
()7
قيٛسٔ قكلُت نايكٛس َٔ قيكً إػل قيكٝوا
قيٛسٔ قكلُت نايسٝا َٔ قيٓٗن إػل قيعانق٤
ٜنٖغ اايصا قال ٚق٭ظٛقال
خبؽن ٠قيناٝع مل ٝٓٝو ااكلياض.
قيٛسٔ قكلٓ َٔ ٢،ق٭ ُام
َتٛب ًا ٜع

اايصُ

ٚاا٭ م٠ ٛ

قيٛسٔ قيمٛ،ي١
٫َٛ ٜع ٢ً ٞسنقف٘ ُُ ٜ ْٛ ٛن قي،نقال
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حتنل ٫ف قي عاف

ً ٢نتافٗا ٚعٛي قكل ٕ

اٝؽا ٤مل قحلًِ
()8
َكً ٝق اايٓا ٚقيسٌ ٬
 ٛيًَُٓ ٢،ع قيمٚ ٛٝقيكٛقفٌ
َٓىلنقً قٝاَ ١قيصا ن ٚقكلكاعٌ
َٔ حت قٛس قيكً ٚقيكٝوا
َٔ حت

ٝا قيٓٗن ٚقيعانق٤
()9

مل ٝٓٝو ٖن ٟقيٓا
ٚٚبٗو قيصان ٚقيؽ٠ ،
ٚقي نا ١ااا قيمٛ،ي ١ااا ق٭ م٠ ٛ
()11
صاااااااااااااااكتو مل قكلٓ،ااااااااااااااااْ ٚ ٢ااااااااااااااا ظااااااااااااااا ١ٝ
ٚناااااااااااااااإ ٖٛقْاااااااااااااااا مل قجلاااااااااااااااٛقْ ٜهاااااااااااااا
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فًُااااااااااااااا قيتكٓٝااااااااااااااا ا اااااااااااا ا ْااااااااااااااو ٚ ُٟنااااااااااااا ا١ٺ
ب ٓااااااااااااااااااااا إػل ض قيمٛ،ياااااااااااااااااااا ْ ١ااااااااااااااااااااان
نوْاااااااااااا ٚيااااااااا ا ْا َااااااااااأ ب ٜااااااااا ا ٺ اهٛنااااااااا ا ٺ
ٖااااااااااااا ٛقياااااااااااااٛسٔ قكل ٛاااااااااااااٖ ٚ ٛااااااااااااا ٛا ااااااااااا ا
قاااااااااااااااااا ٍٛي ٝٓٝااااااااااااااااااو قيًااااااااااااااااااتغل ع٬قتااااااااااااااااااا
ا اااااااااااٝ

ناااااااااااإ ق٭َااااااااااا

َااااااااااانٻ  ٚقي ااااااااااا

يكااااااا ا ق ًااااااا ا ٵ نااااااا اٌٸ قي عاااااااااٚ ٛنااااااا ا ٸٌ َاااااااااا
ٖ،ااااااااااٛال ياااااااااا٘ َٜٛااااااااا ًا َٚااااااااااا نٓااااااااا

ؼااااااااااُنٴ

خبؽاااااااااااااااانٝٓٝ ٠ااااااااااااااااو قيسااااااااااااااااُا٤ٴ عًٛٸْاااااااااااااا ا ٵ
ٚااناااااااااا ا ؼلااااااااااااا ل،اااااااااااا ٞقيم  ٝااااااااااااْٗ ١اااااااااا انٴ
ٚقااااااااااااٍ َ ٓٸٗٝاااااااااااا ٖااااااااااا ٛقحلااااااااا ا

فاااااااااااان م

فٓااااااااااااا ى ا اااااااااا ا قيٝااااااااااااٖٗٝ ّٛاااااااااااااال لُاااااااااا ا
()11
نً ،ااكل اا قكلهس ٠ٛقيك اج ااينٖ
ااحلنف ٚقي ناٚ ١قيس،ن
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ٕ نٌ قيً ١ًٝسل ٕ َ ٛقحلًِ  ٚا يو ٖنقَاً ً ٢قي،نقال
مل ْا

ع ٛقي

ٚقيوٚ ٠ ٛق٭ٌَ
()61

قي صام قيع ا
ؿلا ٕٛعا ٤ن  ٝاعِٗ  ٜٚك ٢ً ٕٛق ِ ق٭ر  َٔٗٓ ٠فكنل
َا ْا فًك اكٝ

ً ٔٗٝيٝي َٓو

ٚإ ق َنال فسوسن ٖٔ مل قحلاٍ
()61
نتَُ َٔ ٞن ٟقحلنف
ق ْ ٟا  ٟقحلنف
ٚس

َٓ،ا ٟقحلنف

ْىلن ٟمل قً و ْ ٟ ٛقحلنف
فًتكت

قحلنف نُا عكت

قيٓا َٔ قيٓا

ْ قيسٚ ٝقكلٛػل
ْ ٚا او ٚػل
فال ق

ًتو عٓىلن مل َن قحلنف
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فًتين يً ،ا َٔ اا٤
اا ٶ َٔ ٤اا٤
ي،اً َٔ يا
َ٫ٛع ٞراَنٖا قخلٛف
فال ق با ٤قيًٌٝ
فًت،ت اٛقج قيكً
ٚيتٴمًل

ى َٔ

ن قحلنف

فوْا را ّ َ٫ٛعٞ
اشكٗا
عاا ٗا مل قيٛسٔ قكلٓٞ،
()61
قً

ٖنّ رٛف ٛقيه

قى عؽمز غل مل َكع ٛع٘ قكلًه١ٝ
َا َ ً١ص َٓ ١ن ٫ف قيسٓغل
ْ ٚا

ى قٌ ٜى

 ٚننس نٓٛيى قٱهل١ٝ
66

ٚ

 ٢قي ت ٕ٫مل ن ق٥ل قع ٛى

قي ا ق ١مل قيٓٛ
()61
رٝنل قي ّ قينٜٓ ٟتف َٔ قً
ؿلت َٔ اا ٜ

إػل ت  ١اٝتو
()61

يك

ال إػل قيٛسٔ

يه ٞن و
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الواسطي ...وزسوو مكامات احلسيسي
بكله :طازم الشسيف

نغل ٜتا ث قيٓكاا أ فأ ععاٜٛن قكليمٛسااال قي ناٝا١
 ٚااأ فااأ قكلُُٓٓااااال قي ناااا" ٞقكلٝٓٝااااع " ٛمل قي،ااأ قيتصاااهًٞٝ
قي ناٜ ٞن ق اِ (قيٛق ام )ٞناوِٖ فٓاإ ناا ٞقااّ ان اِ
ظاا ٛفٓٝاا ١يا ض قيهت ا قي ناٝاا ١قيصااٗنٚ ١ٜنوشااٗن للوااٌ
كل اا( ١ا ا ق ) مل قيتعااٜٛن قي نااا ٞقياايت ع ا ٸ َننًاا ١قي ٖااا
ٖاانق قي،اأ ٚنااغل ٜتاا ث ٕٛاأ (قيٛق اامٜ )ٞصا  ٕٚإػل فٓااإ
فاااع ٖااانق قي،ااأ إػل َسااات ٣ٛقي ُااال ٚقي كنٜااا ١فهاااإ ًُااا٘
إا ق اً تاٚي "قين  ّٛقيتٛؼٝا "١ٝإػل قيت قٱْسااْٚ ٞهلانق
ٜتُتااع قيٛق اام ٞاوُٖٝاا ١ع ااا ٍ ُٖٝاا ١ن ااا قكلعاا ٜٔ ٛقياانٜٔ
اانفتِٗ قحلؽااا قال ق٭راان ٣ااٛقَ ٤اأ نٝا عماا ٛق٭ ااًٛج
 َٔ ٚن ٝق ع اهل ٖن ٙقين ا ّٛااايٛققع قيانٝ ٜ ٟصا٘
قي،
ٚع ٖا ٓ٘ اً  ١ق٭يٛقٕ ٚقخلمٛهل.
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ٚي ٌ ِٖ َاا عا٘ (قيٛق امٚ )ٞإ ماا ٙقيصاٗن ٠قيها ٠
قييت ٜتُتع اٗا ٖ ٛنتاج (َكاَاال قحلنٜن )ٟن ٝعتُتع ٖنٙ
قكليمٛس ١قييت عٗا اوُٖ ١ٝفٓٝا ١نا  ٠٭ْٗاا ع ا ٸ قكلعا
قين ٝ٥كل نفتٓا اتم ٛفٔ قكلُُٓٓاال قي نااٚ ٞ٭ْٗاا ؽلواٌ ٚ
َا ْتز٘ قي ٔ،قي نا ٞمل ٖنق ق اٍ.
ثالخ رلطوطات:

ٚمل قيٛققااااع ٖٓاااااى ثاااا٬ث رلمٛساااااال عااا مل ا ااا ق
َكاَاااال قحلنٜاان ٟقاااّ انعٗااا (قيٛق اامٖٚ )ٞاان ٙقكليمٛساااال
ذلٛ،ول ١مل ث٬ث َهت اال ٚقنا  ٠مل (ق امٓ ٚ )ٍٛقيواْٝا ١مل
(ي ٓٝٓٝنق ) ٚقيوايو ١مل (ااا ٚ ) ٜقكليمٛسا ١ق٭را ٖ ٠ا ٞقيايت
شااٗنال (قيٛق اام )ٞنااغل نؼ ا اااّ  1;9:مل َ اانض قااِٝ
ااّ 1999
ؼلٓا َ ١ن /911/ ٚاّ ً ٢عٗاا إ عا
ٖٚاا ٞقكليمٛساا ١قياايت قاااّ قكلٗتُاا ٕٛااااي ٔ،قي نااا ٞا ق ااتٗا
ٚقيتٓ ٜ٘ٛاوُٖٝتٗا كلا كلسَ ٙٛأ ُٖٝا ١قجلاْا قي،ا فٗٝاا إ
ؽلوااٌ َ ٚااا ااِ َاأ اا ّٛاااٌ ؽلوااٌ فا  ٠ق٫ي ٖااا كلننًاا١
تاااٚي قي،اأ قي نااا ٞفٗٝااا نااٌ ق٭ساان قيتكًٜ ٝاا ١قكل ٗاا ٠ ٛفٝاا٘
ٚاايتااااي ٞاًاا فاا  ٠ق٫ي ٖاااا قي ىلُااا ٢مل قيكااانٕ قيواياا صااان
قكل.ٟ ٬ٝ
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ٚحتتااا ٟٛرلمٛسااا( ١ااااا ً ) ٜااا /;;/ ٢عا ااً كلكاَااااال
قحلنٜااان ٟآُٝاااا عااآكغ رلمٛسااا( ١ي ٓٝٓٝااانق ) ناااٛقي/11/ ٞ
ظ،اَٗٓ ١ا َا رلمٛس( ١ق مٓ  )ٍٛفك ع نؼا يًتُتٜال
ٚقيتًااااا ٚناااانف َٓٗااااا ٚ٩س ق٭شااااياػ  ٚاااآاآٖ ٍٚااااا
قيتااا ث ااأ ا اااض ااا ّٛرلمٛسااا( ١ي ٓٝٓٝااانق ) (ٚااااا ) ٜ
َ تُ  ٜٔمل يو ًَ ٢اا س اع َأ ٖان ٙقين اً ٚ ّٛا ٢ق ا١
يًهاع " ٜتصا قعٓ ا "ٔ ٚقيان ٟنًاٌ ا ُال ٖان ٙقين ا ّٛمل
نتاا٘ قيصاٗ "فأ قيتعاٜٛن قي ناا "ٞقيان ٟس اع مل ( ٜٛسانق)
ق ٌ ٛ ٠قّ(.)1
خصائص الفً العسبي

ٔ
ْستمٝع مل قي ق ٕ ١ٜعك ٍٛاوٕ  ّٛقيٛق م ٞع
قي،ااأ قي ناااا ٚ ٞااأ رعا٥عااا٘ ق٭ ا اااَ ١ٝااأ نٝا ا رااان
قيتا اوث قال قكليتً،ااا ١قي ٝتْمٝاااٚ ١قي،ا اااٚ ١ٝقهلٓ ٜاااٚ ١ذلاٚيااا١
تاٚيٖا حت عوث قيك ِٝقينٝ٥س ١قي ناٚ ١ٝعاوث قيٛققاع قيانٟ
ٝ ٜص٘ قيٓ،إ مل عن ٙفك ُ قيٛق م ٞإػل ق ٫ت،ا َ ٠أ
()1

اااا Arab Paintingيًُ٪يااا ٖٚ Richard Eltenghausenاا َ ٛا ٜن قسااِ قيصاانم
ق٭ ٚنل مل َتاا ٚقشٓمٔ.
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نااٌ ق٭ اااي ٝقيٝٓ،اا ١قيك ؿلااٚ ١قكلٚ ٛثاا ١خل َاا ١ع ا  ٙاأ
عااااان ٚ ٙااااأ َكَٛااااااال قحلؽاااااا  ٠قي ناٝاااااْٚ ١تٗ ٚاااااا إػل
(قيٛن قْ )١ٝقييت تً مل قي ٔ ٔ،سنٜل (قخلنل قيَ٬تٓاٖ)ٞ
فاااخلنل قي ناااٜ ٞاانانل قيتصااه٬ٝال مل قيًٛناا ١اٛنا ُٝ ٠كاا١
عٛفاال اااغل َىلاااٖن ق٭شااٝا ٤مل قيم  ٝااٚ ١اااغل قيم  ٝاا ١قي ُٝكاا١
قكلٛبا ا  ٠هلااان ٙقكلىلااااٖن .فا٭شاااياػ ٚقيهآ٥ااااال قرس ٛااا١
ع قااانل اأ سنٜاال راانل َتٛقظااٌ ؿلاان فاا ِٗٝـل ٝا ًا يٛٝب ا ِٖ
 ٜٚا اأ فهاانٚ( ٠ن ا  )٠نااٌ ق٭شااٝا ٤ااِ ع ا ٍ َىلاٖنٖااا
قخلا ب.١ٝ
ٚهلاانق  ٫ااا يٓااا َاأ ٕ ْتماانم إػل اا  ٠بٛقْاا ٝ٥ساا١ٝ
ٔ قكلننً ١قييت
ع هسٗا ُاي٘ ًْٚيعٗا فُٝا ٜوع ٞقيت
اشاااٗا (قيٛق ااامٚ )ٞق ع ااااهل ٖااانق قيت ا ا ااااايٛققع قحلٝااااعٞ
ٚق٫بتُا  ٞقيسٝا ٚ ٞثاُْٗٝا قيتم ٛقين ٟق َ٘ (قيٛق م)ٞ
مل دلااااٍ قيت اا قي،اا َااأ نٝاا قيعاااٝا  ١يتاااتٖ ّ٤٬ااانٙ
قيعٝا َ ١ع (قكلؽُ ٕٛقي،هن )ٟقين ٟؽلوً٘ ق٭ ُااٍ  ٚرا قً
ق ٫ع اهل قي ُٝل اغل ( ٚ )َ٘ٛقكل،اٖ ِٝق٭ ا  ١ٝقييت سننتٗا
قحلؽا  ٠قي نا ١ٝمل دلاٍ قي ٔ،قيتصه.ًٞٝ
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اجلاىب األول

اا ّٛقكلكاَاااال ٖٚاا ٞقكلكاَاا ١قيوآَااٚ ١قيااو٬ثغل
مل نا
ٜن ِ قيٛق م ٞن قكلتس ٸٛيغل قي،كانقَ ٤ااّ ًَاو ( ا )  ٜٚا
َٔ ر ٍ٬يو أ سنٜال قيتٓااقض ااغل ي ساتُٗا أ (قي،انٚم
ًٝا٘
قيم ك )١ٝقيكا٬ٜٚ ١ُ٥نيل قيٓكا ٕ ٖنق قيتٓاقض قا
ٜٛ،اً ٖٚاٜ ٛا ٍ
(قيٛق م )ٞللا َ ْ٘ ٢ً ٍ ٜكعٚ ٛيٝ
ً ٞ ٚ ٢قين اّ يًٛققع قينٝ ٜ ٟص٘.
ٚمل َك َاااَ( ١كاَااااال قحلنٜااان )ٟمل رلمٛسااا( ١ااااا ) ٜ
ٜن اااِ قيٛق ااام ٞبًاااغل نا ا ُٖا (عنناااٚ )ٞقٯرااان ( ناااا)ٞ
ٜٚىلٗن قي ن ٞؼيُاً ن قً نُاا يا ٛناإ قحلاانِ ًا٢
نغل ٜع ٛقي نا ٢ً ٞسل ٛاسانل نُاا ياْ ٛا٘  ٫ؿلًاو َأ
َااان ٙشاااً ٦ٝا يكا ا ظاااْ ٛسااانًق ؼااايُاً ًااا ٢س قي ناااٞ
تا٘ مل إولٗاا ٖانٙ
 ٚع ٛ،قً ً ٢س قي نا ٞللا ٪ٜنا
قي،ااانٚم يااا ٝه اٛؼاااٛه اااٝمن ٠ق٭عااانقى ًااا ٢قحلهاااِ مل
ا ا ق ٚمل يااو َاأ قي ٫يااً ١اا ٢ق ٫ع اااهل قي ُٝاال اا٭ن ا قث
ٓٗاااا ااأ سنٜااال شااات٢
قيسٝا ااا ١ٝقيااايت ناااإ ٜنٜاا قيت اا
ق٭ اي. ٝ
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ٚيكا ا ٚظاااٌ قيٛق ااام ٞمل ااا( َ٘ٛكلكاَااااال قحلنٜااان)ٟ
قكلٛباا ٠ ٛمل (اااا  ) ٜإػل َننًااُ ١اال َاأ يااو إ نااإ ٍٚ
 ٜه ا ض بٛقْ نٝاع ١ٝمل قين  ّٛعتزااٚي َاا طل ْاا اا٘
قيااآغ ق٭ظاااً ٜٚ ٞمٝااا٘ ا اااا ًق ُااال َااأ دلااان (قين اااِ
قيتٛؼٝا..)ٞ
َاأ قكل اانٚف ٕ (َكاَاااال قحلنٜاانَ )ٟت آٜاا ١مل ُٖٝتٗااا
قيٓك ٚ ١ٜرلتً ١،مل ق ١ُٝقيكعاغ قيايت عٓكًاٗا ٚمل ٫٫يتٗاا
ق٫بتُا ٝااٚ ١يهاأ (قيٛق اامٜ )ٞوراان َاأ قيكعااغ َااا ٜاانقٙ
قنج يًت ق٫بتُا  ٞي ٝه َأ را ٍ٬اَ َ٘ٛاا ٜنٜا
ٕ ٜكاا ٜٚ ٍٛا  ٚيااو اٛؼااٛه مل قكلكاَاا /89/ ١قياايت ظااٖ ٛا
(قيٛق م )ٞإ ولٗنال قيكن ١ٜمل َصٗ (ااْ ٛقَ )ٞااا قكلساب
قيسٛم قحلٛٝقْاال قي ا قال ق٭ثاث تٍ قيعٛف قيت ق ١
َع ٕ قيكع ٫ ١عتمً نٌ يو ٚيهٔ (قيٛق امٜ )ٞؽاٗ،ٝا
مل رًٝ،اااا ١قيًٛناااا ١ي ٝمٓٝااااا قٱسااااا ق٫قتعااااا ٚ ٟق٫بتُااااا ٞ
٭ن قث قيكع ١قييت ٜعٖ ٛا مل قكلك َٚ ١اايتاي ٜ ٞمٓٝا يٛن١
ٚقق ٝاا ١ؽلوااٌ نٝااا ٠قيكنٜاا ١مل عاان ٙفاا ٝقيكعااٜٚ ١ؽااٝا
إيٗٝاا َااا ْنٜا َ نفتاا٘ َاأ (قيٛققااع ق٫قتعااا  )ٟيكنٜااَ ١اأ عًااو
ق٭ٜاّ.
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اااًٛج
ْٚساااتمٝع ٕ ْ مااا ٞا اااض ؾلاااا رااان ٣عٛؼاا
ٚ َ٘ٛقيًاىلاال قيايت ٜنٜا ععاٜٛنٖا
(قيٛق م )ٞمل قرتٝا
ياا ٝه قيكعاا ١قكلن ااٜٚ ١َٛتزاااٚي قيكعاا ١ؼلااا ٜؽ اَ ٘،ٝاأ
ع،اظ ٌٝع ٓٗٝا ٚع مٗٝا ق٭ُٖ ١ٝقيه ٚ ٠يهٔ تٓا مل ٕ
ْ ا مل قجلٛقْ ق٭رن ٣قييت ؽلوًاٗا ا َ٘ٛصل ًٓاا ْهت،اٞ
اٗنق قيك يٓك ٍٛاوٕ ا َ٘ٛع ها ق ع اسااً ُٝكا ًا ا عانٙ
ٛق َٔ ٤قيٓان ١ٝقيسٝا  ّ ١ٝق٫بتُا  ّ ١ٝق٫قتعا .١ٜ
قيعٝا  ١قي١ٝٓ،
ٚإ ق قْتكًٓااااا ا اا ا يااااو إػل قيعااااٝا  ١قيٝٓ،اااا ١ين ااااَ٘ٛ
ْسااتمٝع ٕ ْكاا ٍٛاااوٕ قيٛق اام ٞاااّ َااتُهٔ َاأ رمٛساا٘
ااااا مل ق اااتي قّ ق٭ياااٛقٕ قاااا ًااا ٜ ٕ ٢مااا ٞعهٜٓٛااااال
َ تهنٜ ٠تزٓا ناٌ َاا ؿلهأ ٕ ٜكا ٙ ٛإػل (قيتهانق ) ٚ
(قيتُاثٌ)  ٖٛٚقاا ًا ٜ ٕ ٢ما ٞإٜكا ا ًا َ ٓٝا ًا ٓٝا ًا ٜساا
ً ٢ؽلتع قكلصاٖ او ُاي٘  ٖٛٚاٗانق  ٜمٓٝاا قيعا ٠ ٛقيصااًَ١
 ّٛقكلُُٓٓاال مل عن.ٙ
ٔ َننً ١قي ٖا
ْن ٣انق تا٘ مل قين ا ّٛناغل ْٓىلان إػل ا اض ا ٚ ّٛقم
ق٭شاازا قياايت ٜنعٗااا ٚإػل قيعاا ٝقجلًُٝاا ١قياايت ًٜيااغ اٗااا
(قجلٹُااٍ) ( ٚقخلٝاٌ) ٚعىلٗان انق تا٘ مل قيًا ٕٛمل فٗاِ َُٗاا١
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قيً ٢ً ٕٛسنٜك ١نٌ قي ٕٛٓ،قيصانق ١ٝقيايت ت اٌ قيًا ٕٛاا ٠
ااأ َسااااناال َت باااَٚ ١تٓا ُااا ١ع مااا ٞقين ااا ّٛقخلمٝااا١
قكلتانن ٚ ١أ سنٜال عا قيًاٚ ٕٛعٓاٖ ٛانق قيتا ؼأُ
ٝمن ٠يٚ ٕٛقن ٜٛن ٞيٓا جبُاي ١ٝي ١ْٝٛراظ.١
التهويً ....واملضنوٌ

ٚيهااااأ قجلاْاااا ق٭نوااااان ُٖٝااااا ١مل ظاااااٝا  ١يٛنااااااال
(قيٛق مٜ )ٞنبع إػل عنقانل ُٝل اغل (قكلؽُ )ٕٛقين ٟعمنن٘
قيًٛنااااال ٚااااغل عهٜٗٓٛاااا فاااايته ٜ ٜٔٛها ا (قي،هااان)٠
ًاا ٢إٜؽااانٗا ٚاايتاااي ٞعاانع نل قيعاا ١ ٝقيٝٓ،اا ١قياايت
ٜٚسااا
ٜن ِ اٗا ااهل ف قين ٝ٥هلن ٙقيًٛن ١قكلن .١َٛ
ف،اا ٞن ا قين اا ّٛقياايت ٜن ااِ (قيٛق اام )ٞفٗٝااا (ذلُااٌ
قحل ) ْ٬نيل ٕ ننن ١ن ١ٝعساٝمن ًا ٢ق٭شاياػ  ٜٚا ٚ
(قيتصٛم) يًٛظ ٍٛإػل قحل ق ننٸى نٌ قيته ٜٔٛفاَتا ال
ٚ٩س ق٭شياػ ٚقجلٹُااٍ إػل ق٭َااّ نوْٗاا عنٜا تااٚي
اان تٗا  ٫ٚعكٓااع اٗااا ْىلاانًق ين تٗااا مل قيٛظاا ٍٛإػل قي ا ٜا
أ
اُٝ ١كآ ١ا  ٙٱقٓاا قكلصااٖ
قكلك ٖٓٚ ١اا ًُْا
سنٜاال ععااٜٛن ااامل قحلزااا قي ا قرً ٚ ٞا ّ ققتٓا اا٘ اتعااٜٛن
(قرٌُ) ً ٢شهٌ را ب ٞفكنل ٚاايتاي ٞع ي ُٖ ١ٝقيت
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ٔ ْ،س ١ٝقحلزا ٓ ععٜٛنِٖ ٚمل ٖنق َا فَ ٘ٝأ قي ٫يا١
ًُ ٢ل ( ّٛقيٛق مٚ )ٞتاٚيٖا يًىلاٖن َٔ ق٭شٝا.٤
ْٚستمٝع ٕ ْن ٣يو ٚقؼااً ي ٛقا ْا اغل يٛنت٘ (قرٌُ)
ٚاغل يٛنت٘ ٔ ( ٝا قي،مان) قيايت عٗاا مل قكلكاَا ١قيسااا ١
يٛن ٝ ( ١قي،من) عىلٗن انٜٓ ١اٛن ٞعهٜٗٓٛاا اٗانق قيو ااال
قيىلاااااٖنٚ ٟع٪ناا ا  ٙبااااٌ قخلٝااااٌ ٚننناااا ١ق٭شااااياػ
فايم  ٝاا ١قيٓ،ساا ١ٝقياايت ٜن ٜا ؽلوًٝااٗا ٖٓااا س  ٝاا ١ااانٓ ١٭ٕ
قيتصٛم يًٛظ ٍٛمل ضلنى ق٭شياػ ااٌ ق ات نم ناٌ ٚقنا
َِٓٗ مل ًُ٘.
ٚيهااأ (قيٛق ااام )ٞمل يٛنتااا٘ ( ٝا ا قي،مااان) ًٜزاااو إػل
اااي ٝراان ٣ناا ٞضلاانى قيًٛناا ٜٚ ١مٗٝااا قحلٜٛٝاا ١إ إٕٸ
قحلننااا ١قخلا بٝااا ١قيااايت عا ا ٍ ًااا ٢عصاااٛم قنا ا قجلُااااٍ
يًٛظ ٍٛإػل قحل قا ا ال أ ْ،سا ١ٝق٭شاياػ مل يٛنتا٘
(ذلٌُ قحل ) آُٝا عىلٗن قحلنن ١قي قرًٝا ١مل يٛنتا٘ ( ٝا
قي،من) فو بٌ قخل ٌٝاانٓ ١اَٜ ٛا ١يهٓا٘ جلاو إػل فاع
باااٌ نعاااإ إػل ق٭ ًااا ٢يُٓٝاااع قيتُاثاااٌ ٚي ٝمااا ٞقكلصاااٗ
نننااا ١نُاااا نااانى ٚ٩س اااايمل (ق٭ااااٛقم) ًااا ٢شاااهٌ
طلتًا ٔ ننن ١فلً ١ق٭ اٚ ّ٬ب اٌ (قاا قيم اٌ) ٜٓا فع
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إػل ق٭َاّ ً ٢شهٌ طلتًا ٔ ا  ٙي ٝما ٞنننا ١قرًٝا١
ااااِ ااااه ْ٘ٛقيىلاااااٖن٬ْٚ ٟناااايل ٕ ق٭اااااٛقم
يًُصااااٗ
ٚق٭  ّ٬ق ْىلُا الٝا عت ا ٍ يقٜٚاًَٝ ١اٗا ًا ٢رانل ق٭فال
ي ٝما ٞقيتٓااٚ ٛقي ٓاا ٢يتهاا ٜٔٛقيًٛناٚ ١يتىلٗاان َاأ راا ٍ٬يااو
نً٘ انق ت٘ قينق ١ ٥مل إ ماا ٤قحلننا ١قي قرًٝآَ ١ان ٝااج
قحلنن ١قخلا ب.١ٝ
ٚنٌ ٖن ٙقيصٛقٖ ع ه يٓا َ  ٣ؽلهأ (قيٛق ام)ٞ
َٔ انل َؽًُُ ٕٛا٘ او اًٛج ٚعهاٖ ٜٔٛانق قي ُاٌ  ٚتا٘
مل ٕ ٜتزٓ ا (قيتهاانق ) (ٚقيتُاثااٌ) ٚاايتاااي ٞسل ا ااٱٜكااا
قحلننااٜ ٞىلٗاان َاأ قكلصااٗ  ٜٚاا ٓاا٘ ااٛق ٤نااإ ٖٓاااى
قٱٜكااا ولاااٖنًق ّ ُٝكاا ًا للااا ٜاا ٍ ًاا ٢قي ٓااٚ ٢قيتٓاا ٛمل
قيت،اظ ٌٝقييت ٜستي َٗا يت مُ ٞل ق٭ا ا ٭ ُاي٘.
ٚفؽٖ ٔ ً٬ن ٙقي ق  ١مل قيتهٜٓٛاال ْنق ٙقا قً ًإ ٢
ٜست ٌ نٌ قي قث قي ،قيساال ي٘ ا ق ا ١يا ٝه َاا ٜنٜا
قٛي٘ ٖٚنق َا ما ٙعًٓ ٛا مل قيع ٝقييت ٜه ٕٛيٛناع٘ اٗاا
ْتٝز َ ١نفت٘ ٚؽلهٓ٘ َٔ رلتًا ق٭ اي َٔٚ ٝثِٸ عىلٗان مل
ا ااض عهٜٓٛاعاا٘ قي ساااس ١قياايت ٜتمً ٗااا قكلٛؼاا ٚ ٛقيت ك ٝا
ٚعٛن ٞاا٘ سنٜال
قيؽنْٚ ٟ ٚنقًٜ ٙزو إػل  ّٛعٗتِ ااي
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(قيًاا( ٚ )ٕٛقيٓس ا )  ٚنٝاْ ااً ُٜٗااٌ يااو َ تُ ا قً ًاا ٢ااايٝ
رن ٣يٛٝن ٞيٓا ااي ا ٚقيتٓاٖٚ ٛاًٜ ٛزاو إػل قكلٓىلا ٛنٝاْااً
 ًُٜ٘ٗٚنٝاْاً رنٜٚ ٣ستي ّ ـلع ق٭َهٓ َ ١ااً مل يٛناٚ ١
ُا ٜنٜ
ت٘ مل ٕ ٜ
ـلع ق٭يَٓٚ ١نٌ يو حت عوث
ٓ٘ ٚي ١ ٫ٛقس ٢ً ٘ ٬فٓ َٔ ٕٛا ك٘ كلاا ؽلهأ
قيت
َٔ ق تي قّ نٌ ٖن ٙق٭ اايٚ ٝكلاا ق اتما ٕ ٜا َ اٗٓٝاا
مل ٚن  ٠ع٪يا شيع ١ٝراظ ١ا٘.
اللوٌ

ٚإ ق قْتكًٓااا ا اا يااو إػل دلاااٍ (قيًاا )ٕٛيٓتااا ث ٓاا٘
ْساتمٝع ٕ ْ ماَ ٞاو ً٬نٝااً ًا ٢فٗاِ قيٛق ام ٞكلُٗا( ١قيًا)ٕٛ
 ٚيو ٔ سنٜل حتًٝاٌ يٛنتا٘ قيصاٗ ( ٠قافًا ١قجلُااٍ) نٝا
 ٜمل ٖن ٙقيًٛن ٣ َ ٔ ١قكلك  ٠قي ١ٝٓ،يا٘ ٫اتهاا اًٛج
راػ يْ ْٞٛستمٝع ٕ ْصنن٘ ٖٓا.
(قيٛق مًٜٛ )ٞٸٕ (قجلُاٍ) اًٚ ٕٛقن ٜساٝمن ًا ٢ـلٝاع
قجلُاااٍ ٜٚت ا ٖاانق قيًااٜٚ ٕٛىلٗاان نُااا يااْ ٛاا٘ ااا  ٠اأ
َساناال لتًا ق ١ُٝنٌ َسان ٔ ١ق٭رنٚ ٣عت ا ٜٔات
ؼااا ٌٝ٦ناا باال َت،اٚعاااَ ١ااأ ياااٚ ٕٛقناا  ٚنوْٗاااا اكاااع
ؼ ١ٝ٥ٛرلتً ١،قيص  ٠نٌ ـلٌ َٓٗا طلتًا أ ران ا،انٚم
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اساااٝم ١عتهااان َااأ (قي،ااااع ) نتااا( ٢قي ااااَل) ٖٓٚاااا ًُْاا
 ٬مل باااا ١قٱؼااااا ٠٤ع هاااا فُٗاا ااً ُٝكاا ااً هلاااانٙ
عسًساااا ً
قي ا باال فااايً ٜ ٫ ٕٛه ا قيىلااٌ ٚقيٓااٚ ٛيهٓاا٘  ٜه ا
قيت آٜاال قكليتً ١،قكلتسًساً ١يتاٛن ٞاااي،نٚم ٚيت ما ٞقيتٓاا ِ
قيؽان ٟ ٚيً ُاٌ للاا ٜكْ ٛاا إػل شا  ٛاوْٓاا ْٓتكاٌ َأ با١
إػل ب ١نون  ٚقاٌ إؼاا ٠٤اكًٝاٌ ف ٝما ٞأ سنٜال ٖانٙ
قيت ٫ال إنسا اً ااي ٚقيكنج ٚقيتٓاٚ ٛقحلننا ١قيايت ؽلواٌ
َٝاات ٠راانَُٗ ٣ااَ ١اأ َٝااتقال قيتًاآ ٜٔٛا ٖٚ ٙاانق ٪ٜنا يٓااا
َا  ٣ق ع اااهل قيتًاآ ٜٔٛا  ٙاُٗ،ا٘ كلٝااتقال قي،اأ قي ناااُ ٚ ٞاال
ْكً٘ يٮ قاٝسو َٔ دلاٍ قخلنل قينٖ ٟآَ ٛمًال قي،أ قي نااٞ
مل قيترنفااا ١إػل قي ك ا ا ١قيًْٝٛااا ١قيااايت ت اااٌ قكلصااااٖ ضلا ا
النن ١نٌ ش ٤ٞمل قيًٛن.١
فال ق قًٓاا أ (قيٛق ام )ٞاوْا٘ ٜتُواٌ ناٌ َكَٛااال قي،أ
قي نا ٞقييت ًٜيعاٗا قيتٓىلا ِٝيًاننا ١يتاٛن ٞاايَ٬تٓااٖٞ
قيااانٜٛ ٟبا ا ناااٌ ق٭شاااهاٍ قيىلااااٖنٚ ٠سلا ا الننااا٫ ١
َتٓاٖ ١ٝف ٘ٝف ٚ ٝيو ٜؽ ًا مل اٚ َ٘ٛيٓوران يٛنا( ١قافًا١
قجلُاٍ) يٓ س نٝا ال ٔ نٌ َكَٛاال قي ٔ،قي نا.ٞ
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ٚياا ٛناٚيٓااا ٕ ْٓىلاان إػل سنٜكتاا٘ مل ااِ (قجلُاااٍ) َاأ
نٝا ا ٬قتٗاااا اااااخلنل قيَ٬تٓااااٖ ٞزلا ا قيٛق ااامٜ ٞنعٗاااا
خبمااٛهل يٓٝااٚ ١إػل باْ ا ا ؽااٗا ال ٝا عت ا قرٌ ٚعتصااااو
ٚقخلاانل ٜٓتكااٌ النٜااٚ ١نننااَ ١سااتُن ٠نُااا ياا ٕ ٛقجلُاااٍ
نتًٚ ١قن ٚ ٠يٚ ٛؼ ٓا ْ ٜا ًا ٢قخلانل يٛبا ْاَ ٙساتُنقً ٫
ٜٓكمع ْٓ ٕ ٕٚ ٚكٌ ْ ٜا َٔ ـلٌ ٯرن ؿلن قخلانل مل ناٌ
رمٛهل قجلُاٍ ٖٚن ٙقحلنن ١قيَ٬تٓاٖٝا ١يًيانل ع قفال َاع
ننناااَ ٫ ١تٓاٖٝااا ١مل (قي كاااع قيًْٝٛااا )١قكلت باااٚ ١مل باااٌ
قجلُاااااااٍ  ٚ٩ ٚااااااٗا الٝااااا ٜااااااٛن ٞقكلصااااااٗ ااحلنناااااا١
قيَ٬تٓاٖٚ ١ٝمل يو َا ف َٔ ٘ٝقي ٫ي ١قي ُٝكً ١ا ٢ق ات ٝاج
(قيٛق م )ٞيهٌ َ،اٖ( ِٝقي ٔ،قي ناٚ )ٞع ٗٓ ٙا ٚاايتايٞ
إ ما ٘٥يٮ قا ٝساو قُٝا ١ععاٜٛن ٚ ١ٜا ّ ٚقاٛف ٖانق قكلٗ،اّٛ
ٓ ن  ٚقيترنف.١
 ٚر قً
 ٚرا قً َااا ْاآْ ٕ ٛاا ٙٛااا٘ ٖاا" ٛقيصيعاا "١ٝقكلتُٝاات ٠قياايت
ٜك َٗا قيٛق مٚ ٞقييت ؽلوٌ تناا( ١قكلٝٓٝااع ٛقي نااٚ )ٞقيايت
لتًا قرت٬فاً ن قً ٔ (قكلٝٓٝااع ٛقي،ا ا )ٞقيان ٟقي ٖان
ًاٜ ٢ا "اٗاتق " فايٛق ام ٞؼل،اُٖٝا٘ أ قيتعاٜٛن
فُٝا ا
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قي ناا ٞقاانج يًنٚنٝاا ١قي ناٝاا ١قياايت عسا  ٢يًتٛفٝاال اااغل َااا ٖااٛ
"َٛبااَٚ " ٛااا ٖاا" ٛرًااا قيٛباا " ٛاااغل ولاااٖن قيم  ٝااٚ ١اااغل
" ُاقٗاااا" فاااايُٓنل ٚقؼا ا َاااتغل َتاااانى ٚقيًااا ٕٛااامٛه
َٚساااناال ٚقي،اانق مل قكلساااناال ٚرا بٗااا َٛبااٚ ٛاايتااايٞ
طلتًااا نًٝااً اأ قين اا ّٛقي،ا اا ١ٝمل قكلٓٝاااع ٛقياايت بسا ٖا
(اٗتق ) ٚقييت عٓت إػل (قينَت )١ٜنون َٔ ( ّٛقيٛق ام)ٞ
قياايت عٓ،اان َاأ قي،اانق ٚع تُاا ًاا ٢قيًاا ٕٛق تُااا ًق ناا ًق
ٚعسنف مل ق تي قّ (قينٖ ) ن ٫يً ١ا ٢قتاا ٙقي،انس إػل
إ ما ٤ب( ٛيرنفٚ )١اٗن ٓ ٚا ١ٜااي قا٥ل ٚقيت،اظٓ ٌٝاٜا١
ن  .٠إٕ قي ٓا ١ٜاتُٝت قْتكاٍ قيتعٜٛن َٔ َنقنٌ قي ٖا قئ،
قي ناَٚ ٞسًُاع٘ إػل قكلننً ١قي،ا اٚ ١ٝعوث قعٗاا ٖا ٞقيايت
رنال ع ي قٯٕ اغل ْكا قي ٔ،قحل ٜوغل للاا ٜساُ يٓاا اتُٝات
ؼُٔ قحلؽا  ٠قٱ  ١َٝ٬اغل (َننً ١نا ١ٝرايع )١ع ا أ
َكَٛاال ٖن ٙقحلؽا ٚ ٠ااغل َننًا( ١فا اٖٚ )١ٝان ٙقكلننًا١
ع قفاال َااع س  ٝاا ١قيتماا ٛقياانَ ٟاانال ااا٘ قحلؽااا  ٠قي ناٝاا١
فايٛق اام ٞؿلوااٌ قكلننًاا ١ق٭ٚػل نااٌ قيتُوٝااٌ ًاا ٢نااغل ؿلوااٌ
اٗاااتق قكلننًااا ١قيواْٝاااٚ ١اُٗٓٝاااا فااانٚم نا ا ْ ٠ا ا ى ق اااتٗا
اايت،ع ٌٝإػل ذلاٚي ١رن ٣ي ق  ١قكلٓٝااع ٛقي ناا ٞقٱ اَٞ٬
ٚع ٝإ عمٖ ٛنق قكلٝٓٝاع َٔ ٛر ٍ٬رلتًا ق٫تاٖاال.
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آزاء ومواقف
قضايا األديب العسبي املعاصس
املؤمتس الجامً لألدباء العسب
* بكله :املستشسقة األملاىية دوزيس ازبيبو

قحتا قيهتاج قي نج مل َصلٖ ...ن ٙقين اي ١قيٜ ٛاَ ١أ
قيهاع  ١ق٭كلاْ ٜ ٚ ١ٝق آ و  ٚيو ؼلٓا ا  ١قشا قنٗا مل
َ٪ؽلن ق٭ اا ٤قي نج قيوأَ ٖٚنق ْعٗا
ااٌ إيااٝهِ َاأ ااانيغل مل ٖاان ٙقين اااي ١نااٌ حتٝاااعٞ
ٚؽلٓٝااااع ٞإػل ناااٌ ؽاااا ٤قحتاااا ق٭ ااااا ٤قيساااٜ ٛغل  ٚاااٌ
إيااٝهِ َااع قين ااايَ ١كاياا ١نت تٗااا اأ قكلا٪ؽلن قيوااأَ يٮ اااا٤
قي ااانج َ اا  ٠ااأ شاااهن ٟقي ُٝااال ياا ٛع ٞي٬شاا قى فٝااا٘.
 ٚشهننِ ثاْ ١ٝشهنقً بت.ً٬ٜ
ٚإػل قيًكا٤
Doris Erpenbeck.
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ٚحت ٓٛقٕ "َ٪ؽلن قيهتاج قي نج قيوأَ" نت
مل ظاْٛ ( ١،ٝتا قي َ )1;99/98ا ٜوعٞ

عكاٍٛ

َٓن ئَ سٚ ٌٜٛقيا  ٍٚقي ناٝا ١عكاا ظااَ  ٠مل قيعاٛ،ف
ق٭ٚػل َهافا ١قٱَ ٜايٖٚ ١ٝنق قيه،اه ٜكاا ًا ٢قيعا ٝ
قي ساااااهن ٟنُاااااا ًااااا ٢قيعااا ا  ٝق٫قتعاااااا ٚ ٟقي ٬قااااااال
ق٫بتُا ٚ ١ٝقيسٝا  ١ٝقخلا بٝاٚ ١قٱٜٛ ٜيٛبٝاٚ ١قيوكافٝا ١ؼا
قيٜ٫ٛاال قكلتا ٚ ٠إ نق.ٌٝ٥
اٜتٗا

ٔ
ً قي  ٍٚقي نا ١ٝن ا نتااٗا يت
ٚق
قكل اشن ٠هلنق قيه،اه ً ٢قكلست ٣ٛق٭ ااٖ ٚ .ٞاِ َٛؼاٛ
مل ب ُ ٍٚاٍ قكل٪ؽلن نإ ا  ٕٚشاو "قيهتااج قي انج ااغل
قحلنٜاااٚ ١ق٫يتاااتقّ مل ق٭ ج"ٚ .مل ن،اااٌ ق٫فتتااااه اااِ قيساااٝ
قين ٝ٥نافيل ق٭ ا قتاٖااً ٚقؼاااً َصا قً إػل ُٖٝا ١قحتاا
قيك ٣ٛقي نا ١ٝؼ إ نق ٌٝ٥نكاٚ ٠ٛقْٝا ١إَ ٜايٝاٚ ١ااغل ثان
قخلًل قي ٢ً ،فع َسات ٣ٛقيا ٞ ٛقيسٝا ا ٞيا  ٣قجلُااٖ
قي اًَ ٚ ١ن ْا٘ ًا ٢قي ااًَغل مل قيوكافاًٜ ٕ ١تتَاٛق اكؽااٜا
قيصا قي ناااَٗٚ ٞاَاا٘ ٕ ٚ .ياآٖ ٝايااو دلاااٍ "ي،اأ َاأ بااٌ
قي."ٔ،
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ٚع ٓ ٖن ٙقٯ قٜ ٤ؽاً ٚ ٝ٥ف ـلَٗ ١ٜ ٛعان قي ناٝا١
قي نت ٠ ٛقًُاا َ ٟٚاؼا  ٠فهان" ٠ق٭ ج قكل اشان" َصا  ٠إػل
ؼن ٠ ٚإيقن ١ق٭نهاّ قكلس ك ١قكلت ًك ١آٗ َوٌ ٖنق ق٭ ج.
ٚقشات قجلا ٍ ناا ٍٛع ا  ٚاا ٌ٥قيت ا قي،ا  ٚا ا ٖااا.
ٖٚاان ٙقكلسااوي ١ع ا َسااوي َ ١اظاان ٠ب ا ًق مل قحلٝااا ٠ق٭ اٝاا ١مل
قي امل قي نا ٞيو ٕ ٖٓاياو ا قً  ٫ااوس اا٘ َأ قيهتااج
ُٝ ٫ٚا قيٓاشٜ َِٗٓ ٕٛ٦ستي َ ٕٛقينَاٛي ق٭ اٝا ١ق اتي قَاً
َسمااً ٚاايتايٜ ٞكٛق ٚ ٕٛقعِٗ ٔ ـلٗ ٛقيكنق ٤قيانٖ ٟاٛ
ام  ١ ٝقحلاٍ ذل  ٚاس قْتصا ق٭َ.١ٝ
َٚاأ قكلٗاااّ قينٝ٥ساا ١قياايت عكااع ًاا ٢اااعل ق٭ ٜا قي ناااٞ
للهٔ َٔ
عٝ ٛع دلاٍ قيكنق ٔ ٠٤سنٜل قبتنقج ن
قي ُاٍ ٚقي٬،نغل ٚإصلا ج ٚقف َ ِ٥٬ي نؼ٘ مل ق٭ ٛقم.
َٚاأ قاانق قال ٖاانق قكلاا٪ؽلن " ٕ ق٭ اااا ٤قي اانج ًُ ٜاا ٕٛناال
قي ًااِ ٕ َ نناا ١قكلع ا قكلهافااا ١يٲَ ٜايٝااٚ ١قيعااٗ١ْٝٛٝ
ٚق ٫اات ُا ٚقيتُٝٝاات قي ٓعاان ٟع ااتي َ ااا  ٨قحلنٜااٚ ١قيتك ا ّ
ٚقي ٓااا ٤ق٫شاا قنٚ ٞقيسااٚ ّ٬قي قياا ١ق٫بتُا ٝااٚ ١ق٫ي ٖااا
قي،هنٚ ٟقيوكامل".
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يك ناْ َُٗ ١ق٭ ج ً ٢قي ٚقّ ٕ ٜآىلِ قيم كا ١قيايت
ٜتا ث ااعٗاٚ .نتَ ٓ ٢ا نإ ق٭ ج ٜسُ،ْ ٞس٘ "فٓا َأ
بٌ قيٜٚ "ٔ،تٓعٌ َٔ  ٟنقض ٝا  ٚ ١ٝثكافٝاٜٝٓ ١اٚ ١
ْٜٛٝاا ١فالْاا٘ نااإ مل قيٛققااع طل ا ّ ٖاان ٙق٭ اانقض ٭ٕ َااا
 ٜا  ٢اااا٭ ج قخلااايغ ياا ٝإ ٫قْ ها ا ًا َ  ٓٝااً يٛؼااع َ ااغل
عٛقبٗ٘ قيم ك ١قييت ْتز ٖنق ق٭ ج.
إٕ قيم كااال قي،تٝا ١قيكٜٛاا ١قيايت رانال ًاا ٢اعكٗاا َُٗاا١
إ ااا  ٠آااا ٤ق تُااع انَتاا٘ ٚق ااتي قّ َٓاااٖ ب  ٜا  ٠يٛؼااع
قيم  ٝاا ١مل ر َاا ١قٱْسااإ ؽلٝااٌ إػل قيٛقق ٝااٖٚ .١اانق َٗ،ااّٛ
ؽلاَاااً فٗااا ٞحتتاااا إػل حتساا سنٜكٗاااا مل ا٦ٝتٗاااا ٚعًتَٗاااا
َ نف ١قٝك ١آ،سٗا ٚاايم ٚ ١ ٝقيك ٣ٛق٫بتُا  ١ٝقييت عٓاٚيتٗا
ٚقي ا ١ٜقييت عهاف َٔ بًٗا.
ٚق ا ال قي  ٛبٛقي ١ٜقي،ت ١ٝمل ٜاَٗا شا ،اً اايٛقق ٝا١
مل ا٥ن شهاٍ قيٚ .ٔ،يهٔ قي  ٛبٛقي ١ٜلم يَاْٗا ٚمل
َك ْ ٚا قي ٕ ّٛٝسلًٌ ٖن ٙقيٛقق  ١ٝمل شتَ ٢نقنٌ عمٖ ٛا.
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مل قي اا ا  ٤ناْاا ا ٚقق ٝاااا ١عك َٝاااا١؛ إ ُاا ا قهلزااااإٚ٩
قي  ٛبٛقيٜااا ٕٛإػل قيساااينَ ١ٜااأ قيم كااااال قي ًٝاااا ٚيق ٚق ااأ
"قكلٓاقاا " قي  ٛبٛقيٜاااٚ ١قاا َٛق إٜاا ٜٛيٛبٝتٗا مل قٛقياا نٝااا١
ْاْ ١ذلاٚيغل ٕ صل ًٛق َٓٗاا ٜٛ ٜيٛبٝا ١قجلُااٖ قكلىلًَٛا١
قييت عس ًاٖ ٢ا  ٣رمااِٖٚ .يهأ فا  ٠قي،ٝاا ٖانَ ٙانال
ٚولٗاان ْاا ٛراان َاأ قيااٛقق ٝغل ٚباا٘ قٖتُاَاا٘ ا ساااس ١إػل
قي َ ١٦ٝستيًعاً ظ ٛقً بن٦ٜاَ ١أ قيٛققاعٚ .قيعا ٛقيايت قا َٗا
ااِ ٕ ىلااِ للوًاا ٞقكلننًاا١
ٖاا ٤٫٪ناْ ا ًَ٦ٝاا ١ااكل اااْٞ
قيواْٝااَ ١اأ قيٛقق ٝاا( ١اًااتقى ٜ ٚهٓاات َااو )ً٬مل عهاأ ي ا ِٜٗ
فهاان ٠قٝكاا ١اأ قيس ا ٌ قي ايت صل ا ٕ ٜسااًهٗا ق تُااع ٚ
قي اٜاااال قياايت  ٜٓاا ٕ ٞعتٛراٖاااٚ .مل ٜسااتمع ٖاا ٕ ٤٫٪ؿلٝااتٚق
اٛؼٛه ٜ ٜٔهُٔ  ِٖٚقحلكٝك ٞاٌ مل ٜهْٛٛق ًا ٢آٝا١
عاَااَ ١اأ قجلٗاا ١قياايت ٜتهًُاا ٕٛااعٗاااَٚ .ااع يااو فك ا ا ٸٚق
ْ،سااِٗ مل ر َاا ١نكٝكاا ١فٓٝاآٝ َ ١اا ٚ ١عااٛق ي ٦ٝااتِٗ ظاا ٛقً
َ ٖص ١نإ َٔ قكلُهٔ نٝاْاً ٕ عستُ َٓٗا ْتاا ٥ا ٝا ٠
قكل .٣
َٚااأ قي نٜا ا ٚإٕ ٜهااأ َااأ قيوااا ا َٛؼاااً ٝ ٛا ْٗاااِ
ا ٚق را َتِٗ قيها  ٣إػل قي ٚيٝتا ٜاا  ٫ٚا انٚيٝتا ٜاا
يَاااِْٗ قياايت مل عهاأ قا عماا ٛال ا ا اعاا ٠ ٛنافٝااٚ ١إؾلااا
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انٚيٝتا ٜا قي ٠ ،قي٬نك ١قييت َ عٗا ٖن ٙقيما َٔ ١،٥قيٛقق ٝغل
اس٬ه ؼافت٘ إػل عن اْتٗا.
ٚؿلهٓٓاااا ا ا ا ياااو ٕ ؾلٝااات َننًااا ١ثايوااا ١رااانال فٗٝاااا
قي بٛقي ١ٜقيع  ٠عٓ ج قيٛققع قينٚ ٟب ع٘ َو قً ي٬مش٦تقي
 ٚيك ناي ١قي ٪س ٚقيكنق  ٠قييت ضلٝا فٗٝاا ق تُاع ولًاٗا ًا٢
قيم ٚ ١ ٝقيه،ْ ٕٛس٘ فىلٗنال قيٛقق  ١ٝقكلتصاٚ( ١ُ٥ر َواٍ
هلا ٖ ٛفًٛا ).
 ٚا َ ٝأ ٖان ٙقيٛقق ٝاٜ ١كاا قكلانٖ قيم  ٝا ٞقيانٟ
قؼمًع ؼلُٗ ِ ١ظٚ ١ًُٝ ٠ ٛظا ق ١يًُزتُع قين ٟضلاٝنل
ااا٘ ٜ ٕ ٕٚنش ا إػل رلاان َاأ ٖاانق قيٛققااع َتٛر ٝااً قحل ا
ق٭قع َٔ ٢قحلٝا ٚ .ق ناا ٍٚيٜ ٕ ٫ٚهتا اٗان ٙقيمنٜكا١
ٚيهٓاا٘ فصااٌ نُااا ْ ًااِ مل َٛقظااً .ٙ ٚ ١إ نااإ صلٝاات
يٓ،س٘ ٕ ،ٜٓزن ارماً  ٚذلتْٚااً ٚإٕ ٜهأ قيانٚم قيساًِٝ
ٜتمً قيهتاا ١قيٛ،ع ٛنقف ١ٝقرا..٠ ٜ
 ٚٴع ا ٸ قيٛقق ٝاا ١قي  ٛبٛقيٜاا ١ب ٝاا ١مل ق٫حتااا قيسااٛفٝٝيت
قيٝاا .ّٛفايهاعا قيااٛقق  ٞقي  ٛبااٛقي ٟقياانٜ ٟعااا ق٭شااٝا ٤مل
ناي ١ن ٫ ٛمل َسا عم،ٜ ٫ٚ ٛمأ إػل قي ًُٝا ١قجل اا ٠
قييت ع فع قيٛققع إػل َاّ ٜ ٫ٚس ٜ ٕ ٢هاٖ ٕٛا،ْ ٛسا٘ قا٠ٛ
فا ً ١مل ٖن ٙقي ًُ ٚ ٜ ١ٝمل ْىلنْا َت انً ٝا  ٚب ٝا اايم ع.
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َاأ قجلًاآٖ ٕ ٞاااى قيهااو َاأ قيو اانقال مل قي ٓااا ٤قياانٟ
ْٓزااتٜٚ ٙسااتمٝع قكلاان ٕ ٤صلا مل نااٌ رمااْ ٠ٛااٛققغ ٚنتاا٢
َاا ٛقً اص ا  ١فؽ ا ً٬اأ قيهااو َاأ قيت،اظاا ٌٝقكل٪كلااً ٚ .١اا٢
قيٓ،ااإ اايتونٝا  ٫ؿلااٖ ٙٛاان ٙق٭َااٚ ٛيهٓاا٘ إ ق ْىلاان إيٗٝااا
نُنقنااٌ مل دلاان ٣قيتك ا ّ ٚنُ َ٬ا ،َ ٫اان َٓٗااا ٚصلاانٟ
قيت ً ا ًٗٝااا مل قيٛققااع فسٝعااٌ إػل ق ااتٓتا َ ااغلَ .ااا إ ق
عٓاٚهلااا ؼل ااتٍ اأ ا ؽااٗا فسٝعااٌ إػل ْك ا ن،انٓااا انَتاا٘
ٚإ قَْ ١ا سلاٖٚ .٘ٝٓ ْ ٕ ٍٚنق َن  ٫ضلتا إػل ي.ٌٝ
َٔ نٌ َاا عكا ّ ٜتؽا ٕ قيٛقق ٝا ١ق٫شا قن ١ٝلتًاا
اص  ٠أ قيٛقق ٝا ١قي  ٛبٛقيٜاٚ .١عٓاعان قكلساوي ١نًاٗا مل ٕ
قيٛقق  ١ٝق٫ش قنٚ ٖٞ ١ٝقق  ١ٝفا ً .١فٗ ٫ ٞحتا ٕ ٍٚع نف
قي ااامل ٚنس ا ٚإؾلااا تاٖ ا يتعااَ ٘ ٛاأ ب  ٜا َٚ .اأ بااٌ
إ ااا  ٠قيعااٝا ٖ ١اان ٙحتااا ٕ ٍٚع اانف قي ااامل ٖٚاانق َااا صل ااٌ
ـلٝع ظٖ ٛا عتسِ امااع راػ ٜص ن ا٘ قٱْسإ ً ٢قي. ٛ،
إٕ قيٛقق ٝاااا ١ق٫شاا ا قن ١ٝعٴ ٸاا انف ٕ قيم  ٝااااٚ ١ق تُااااع
ب يٝإ ُْٗ ٚا ٜتم ٛقٕ اا تُنق َٔ را ٍ٬قيتٓاقؽااال ٖٚاٞ
حت ٚ ً٫ٚق ٌ نٌ ش ٤ٞاٗنق قيٓ ض ٚؼلن قيتَٔ.

89

 ٚنواان َاأ يااو ْٗااا ٖا فاا .١فٗاا ٞع اانف قيعااا َاأ
قيما ٚع٬نيل قيك ٣ٛقييت ع ٛم قحلننٚ ١قيك ٣ٛقييت عسٌٗ
قْ ا فا ٗا قيص ا  ٜشاامن قي اٜاا ١قي ىلُٝااٖٚ .١اانق َااا ٜااو نااٌ
ظ ٠ ٛفٓ ١ٝامنٜك ١ب ٜا َ ٠أ قيا قرٌ ٚقخلاا ًا ٢قيساٛق.٤
َاأ ٖٓااا ناْ ا يًٛقق ٝاا ١ق٫ش ا قنَٛ ١ٝؼاا ٛاعٗا قخلاظاا١
فٗاا ٫ ٞعٛباا٘ قٖتُاَٗااا إ ٫إػل َااا ياا٘ ٬قاا َ ١اشاان ٠إػل ٖاانق
قحل ا  ٚقى اااا ن ٣ق٭ اااس مل نٝاعٓااا  ٟاايه،اااه َاأ
قش قن.١ٝ
بٌ حت ٌٜٛقحلٝا ٠اع ٠ ٛعاَ٢ً ١
ٚي ا ٜٓا َٓاان قٯٕ ْتاباااال َُٗااَ ١اأ ٖاانق قيٓااْ ٛتاباااال
قيٛقق  ١ٝقجل ي ١ٝقي ،اي ١قهلا ف ١قيٛقق  ١ٝق٫ش قنَٔٚ .١ٝ
ٖن ٙقيٓتاباال َوٚ ً٬قَ ١ٜهس ٛ ِٝن" ٞنً ِٝاَ ٔ".
ظاٖ ٕ ٝن ٙقينٚق ١ٜعتٓاا ٍٚقكلاؼا ٞقيكنٜا نوان للاا
عتٓا ٍٚقحلاؼن ٚيهٓٗا عنٜٓا قْٝٗ٫ا قيٛشٝو يسًسً ١ناًَ١
َٔ قيك ٣ٛق٫بتُا ٚ ١ٝؾل ٛان  ٠قي ًص.١ٝ،
َ ٢ً ٚست ٣ٛفٝاع للاثاٌ عكاا ٚقٜا ١شاٛيٛرٛف ق٭را ٠
"ق٭ ض قي هااااان ننثٓاٖاااااا" قيااااايت عااااانٌٖ قكلااااان ٤ا قااااا ١اااااِ
شيعٝاعٗا نُا ٜنًٖ٘ َ  ٣عصا ٗا ااال ق  ٠قكل٪ياا  ٚاس،تا٘
ٚفُٗ٘ ٚقْ ُا  ٙقيص  ٜمل ق٭ن قث قييت ٜعٗ،ا...
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ااوٍ ٖٓااا يااٖ ٝاانق شااهَ ً٬اأ شااهاٍ
ٚيها قا
قينَٚاْس ١ٝفُاا قّ نتٸاااهِ قيٛقق ٝاٜ ٫ ٕٛهت،ا ٕٛاٛظاا
ا٦ٝاااتِٗ نُاااا ٖااا ٞمل قيٛققاااع ااااٌ ٜتبااآ ٕٛعااانقً قعٝا ااً مل
نتاااااعِٗ فًااٖ ٝاانق بٓٛن ااً سلاا ٛقينَٚاْساا ١ٝبااٌ إْاا٘
يهاانيوٚ .قا نااإ اا ٛنً ٞاا ٢ظااٛقج نااغل ناان َاانقال
 ٕ ٠ ٜق٭ ج صل ٕ ٜه ٕٛفٛم قيٛققع  َ ٕ ٚنف ١قيٛققع
قعٗا ؼن ٠ ٚيًت ً ًٚ .٘ٝناإ ًا ٢ظاٛقج ناغل سًال ق اِ
"قينَٚاْسااً "١ٝاا ٢ق ْ٫هاااس ق٭ ااا ٞهلاانق قجلٗااا َاأ بااٌ
قيت ً ً ٢قيٛققع.
اَٚ ٕ ٝاْسٝتٓا ٖ ٞبت َٔ ٤قيٛقق  ١ٝق٫ش قنٚ .١ٝإ ق
مل ٜتٛقفن ٓعن قينَٚاْس ١ٝإػل ن َا فالٕ قيت،ه اايٛقق ٝا١
ق٫شا ا قنَ ١ٝا ان َت ا انٸ ٖٓٚاااا ٜهُااأ قي،ااانم اٗٓٝاااا ٚااااغل
قيتسااز ٌٝقراٜا  .فٗااٚ ٞقق ٝاا ١ؼااٝا إيٗٝااا قحلُاااس ٚقق ٝاا١
ؼااٝا إيٗٝااا قكلااتق قيه،ااان ٓ ٚ .ٞا َا  ً ٜا ٖاانق قحلُاااس
ٚقكلاااتق قيه،اااانٓ ٟ ٞا ا َا ْ ُا ا َاااو ً٬إػل قكل ااااٚ ٠٫
قين ِ قيها ٜهاع ٟ ٛ٭ نقض قهلزااٚ ٤قيساينٓ ٚ ١ٜا َا
ْعا قكلساتك ٌ قيان ٟمل ٜعا مل َكا ْ ٚا ا ا ٕ ْ نفا٘ ٚ
ٓ ا َا شلًاال ؾل ٛب ااً مل ٜت ًاا ٛا ا مل قيٛققااع ْٚؽااًٝ ٞ،اا٘
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قيعااا،اال قيااايت ْمُا ا إيٗٝاااا فالْٓاااا مل ٖااان ٙقحلااااٍ ْننااات
اايم ع ً ٢قي ٓعن قينَٚاْس.ٞ
ٚيهااااأ َٚاْساااااٝتٓا  ٫عكااا ا ج  ٫ٚقٝااا ا ؾلًاااااَ ١ااااأ
قينَٚاْسا ١ٝقي  ٛبٛقيٜاا .١فكا زلُا ق٭را  ٠اأ ا ّ قينؼااا
ااحلٝاٚ ٠مل عكا ٕ ااو ٟانْااَ يت ٖ ٝاا َ ٚاٌ مل َكا تٗاا.
ٚقينَٚاْساا ١ٝقي  ٛبٛقيٜاا ١عتااٛم إػل نًااِ  ٫ا  ٌٝإػل إ قناا٘.
ٚينيو فٗ ٞعتين يٓ،سٗا سااع قي ٔ،قخلايغ (اانو ٔ ١قي تق٤
مل ًَهٛال قجلُاٍ)  ٚسااع قيتزنٜا قال قي ٜٝٓا ١قيعاٛفٚ ١ٝ
قيهٛقا ٝقرتْ ١قكلن.١ ٜ
ظاااا ٕ ٝقي  ٛبٛقيٜااا ١قي،تٝااا ١ناااإ هلاااا شاااهاٍ َااأ
قينَٚاْس ١ٝش ْ ٖ َٔ ً٬نٚ ٙناْ عتٚم اااي ِٖٛانْادلٗاا
ٖ ٚ ٚا مل قيتا ٜخ ٚمل ٜهٔ ر  ٠آاا ٤قي  ٛبٛقيٜا ١ناا اغل
فُٝااا ٖ ااٛق إيٝاا٘ اااٌ ناااْٛق رلًعااغل ٭فهااا ِٖ َاآَ٪غل
ا ىلُاا ١ااايتِٗٚ .ناااْٛق مل قي اي ا ق٭ ااِ  ٜاواا ٕٛاأ قيًاإٛ
قكلٓا مل قكلاؼ ٞمل حلىلاال َٔ قحلٝا ٠قٱْساْ ١ٝناْا مل
ْىلنِٖ ؽلوٌ قين  ٣قي ع ٛقيك ؿلٚ ١قي ع ٛقي ٛمٚ ٢نتا٢
ٜاّ قيهتاج قكلك س قكل ١ً ٛمل قيك ّ.
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ٚق ااٝٻٔ َاا ن ٚإْ ًات ٕ قحلننا ١ق٫شا قن ١ٝياٝ
اٗااا ْاا ٢ناباا ١إػل عااتٜغل ْ،سااٗا ؼلوااٌ ٖاان ٙقحلًاا ٞقيك ؿلاا١
ٚيهُٓٗاااا شاااا ق َاااع ياااو إػل ٕ قحلننااا ١ق٫شا ا قن ١ٝإ ق
ق ال ٕ عاا ي اهاااٌ ب٬هلاااا ف ًٗٝاااا ٕ عساااتُ يٜٓتٗاااا َ ٫ااأ
قكلاؼ ٞاٌ َٔ قكلستك ٌٚ .ي ٝمل ق ت ا  ٠قحلً َٔ ٞقكلساتك ٌ
َا ؿلهٔ ٕ ٚ ٜق ٛاً مل قي.ِٖٛ
ٚقكلسويٖ ١ا ٕ ٞفٓٓاا قيساٛفٝٝيت ٖا ٛقٯران ا قضُ أ
قحلاؼاان َٚاأ ٖٓااا عٓصااو قنقاتاا٘ َااع قينَٚاْسااٚ ١ٝيهٓاا٘ إػل
ّ قٓا ت٘ اايٛققع ٜنٜا ٕ  ٜا ً ٜٚ ٙاِ ْا٘ قاا ًا٢
باْ
يو فا٭ ض قييت طلا إيٗٝا قٱْسإ نٝاْاً ي عاه ٜٚستزُع
قٛق ٖٞ ٙض قكلستك ٌ ٖٞٚ .يٝس "قيتُتع ً،اً جبُاٍ قيٓ ِٝ
قكلك ااٌ" نُااا قاااٍ تصساا ٜٔ ٝااارنًق اااٌ قحلًااِ االزلاااي
قكلصن ٚاال قيؽيُ ١قيايت ْن ا ٞساٗا قٯٕٚ .يكا قااٍ يٝآغل
إ ٻٕ َٔ قيع قيت،ه اصا ٞ ٛٝبٝا نكااً ع اٛي ٙقيكا ً ٠ا٢
إٕ ضلًِ.
ٖن ٖٞ ٙقكل َ٬قي اَ ١يًٛقق  ١ٝق٫ش قنٖ ١ٝنق قكلٓاا٢
قين ٟقلان َٓان قٯٕ شاها ً٫بًٝا ١قكل اامل ؽلاَااً  ٚآاتا
س اً إػل ا ض قيٛق ٜوُا ٜساتكن ٖانق قكلٓااَ ٢أ قيا قرٌ
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 ٚ ٜٚق٭ ًٛج قي ٚيٝتا  ٟاً ْ٘ٛقخلاػ َٛٚؼ ٛاع٘ قكلستٛفا٠
ق ااياً َٚهااتُ ً٬إػل قحلا قيهااامل ٚيهاأ ٖاانٖ ٙااَُٗ ٞاا١
آا قيسٛفٝٝيت ( ٚا٥ن شهاٍ قي ٔ،ق٭رن )٣قييت آنقق
اوْ،اس ذل  ١ ٛقنتُاٍ عٗا اايت  ٜمل قكلستك ٌ قيكن. ٜ
* تسمجة :زشيد ياسني
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نو قً َا ٜصا إػل قيع ٠ ٛقيص ن ١ٜقيسارن ٠قييت ٖ ٚا
ن ن ا مل َ نض قْتكا  ٙقكلانقٖ قيً،سا ٕ ١ٝ،قي ٬،ا١،
ٜص ٗ ٕٛب ً٬آ ٢يٓ،سا٘ قً ا ١شاارلٚ ١يهٓا٘ ااط مل ناٛ
دلا ٖٞٚ . ٚظ ٠ ٛنون قْم اقاً ً ٢ا ٠قكلنقٖ قيٓك ٚ ١ٜ
قيٓىلنٜاال قجل ٜا  ٠مل ق٭ ج قي ناا ٞقكل اظان ااٌ إْٗاا يتهاا
ٕ عص ٜؽاً إػل ق ع اى قيٓكا ْ،ساِٗ ناغل ٜتعا  ٕٚيٲْتاا
ق٭ ا ٞمل ش َٔ ٤ٞقكلٓٗزٚ ١ٝقيتك ِٝٝقجل  ٟاٛق ٤ناإ ٖانق
قٱْتا ق ؿلاً  ٚنا ٜواً ً ٚا ٢قيان ِ َأ ق قفٗاِ "قكلتٛقؼاع"
ااوِْٗ مل ٓ ٜااٛق "قيكا " ٬ا ا  ٕ ٚقيٓكا قي نااا ٞقحلال َااا ٜااتقٍ
دلن "َصن " ٚمل نٝاعٓا ق٭ ا ١ٝفالِْٗ ٜٓىلن َٔ ٕٚنٛقرِٗ
"قي ا٥ساا "١إػل ق٭ ُاااٍ ق٭ اٝاا ١مل شااَ ٤ٞاأ قيت ااايٚ ٞقيصااُٛ
قنج إػل ٕ ٜه ْٛ ٕٛاً َٔ إ  ٕ٬قيٛظااً ١ٜا ٢ق٭ثان ق٭ ااٞ
95

ٚق٭  َ ٜاًَ .ا ٕ ٜهْٛا ً ٢باْ َٔ قيكٚ ٠ٛق٭ظااي ١اااا مل
ْىلاان قيٓاقاا اااااا ف ٝتاا ْ،سااا٘ قيٛنٝاا قيكاااا ًااا ٢قنتصااااف
َٛؼٚ ٘ ٛحتًٚ ً٘ٝفُٗ٘ َ ٚا ٕ ضلٌُ قٱ قْٚ ١ق٫عٗاّ ف ٝمٞ
يٓ،س٘ ٚن  ٙقحلل مل قيتك ِٝٝقين ٟضلُاٌ قيهاو َأ قيتٛبٝا٘
ٚقٱ شا ٚ .ق ٜه ٕٛإ  ٕ٬قيٛظا ١ٜولاٖن ٠س َ ١ٝ ٝويٛفا ١مل
َٝااا  ٜٔنااو َ ٠اأ قحلٝااا ٠قي ناٝاا ١قكل اظاان ٠حتُااٌ ٛقًَااٗا
قكليتً ٚ ١،ا ااٗا ا ْٗاا ع ا  ٚمل دلااٍ قيٓكا ق٭ ااَ ٞأ
رمن َىلاٖن قكلنض ٚق٫سلنقف ٭ْٗا عٓمًال َأ ا قٜا ١راس٦ا١
 ٫ا  ٌٝإػل ع ٜنٖااا ؿلوًااٗا إي ااا ٤قي ٓعاان قحلا ااِ مل ًُٝاا١
قيٓكا قعاا٘ ٖٚاا ٛعااا ٜخ قيتاانٚم ق٭ ااا ٞمل نٝااا ٠قجلُٗااٚ . ٛقا
ٜهااَ ٕٛاأ قيااتز ًاا ٢قيٓكااا قكل اظاانٚ ٜٔقيهتاااج قٯراانٜٔ
ً ٢قيسٛق ٜ ٕ ٤ت ٚق َسٚ٪يغل ٔ ّ ق٫ن قث ؼلا ؿلهٔ
ٕ ْ  ٙٛاااحل قجلُااٖ  ٟمل ق٭ ج ا ٕ قيٛققاع ق٭ ااٞ
ٜصاا مل نااو َاأ قيٛؼاااٛه إػل قي،زااٛقال قياايت عننٖٛاااا مل
عااا ٜخ قيٓك ا ق٭ ااآَ ٞاان ا قٜااَ ١ننًاا ١قيٓٗؽاا ١قحل ٜواا ١نااغل
ًٛ،ق قيتنٚم قجلُاٖ  ٟيٰثا ق٭ ا ٚ ١ٝتاٚي ٙمل نو َٔ
قيسن ٚ ١ق ٫تاٍ إػل قيتك ِٝٝقي ،قرض.
ٚق ااٌ ٕ ْتٓاااٖ ٍٚاان ٙقي،زااٛقال  ٫ا ا َاأ قيتون ٝا ًاا٢
نكٝكٚ ١ػل مل ٖنق ق اٍ ٖ ٞقفتكا قحلٝا ٠ق٭ ا ١ٝمل قي ٦ٝااال
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قي نا ١ٝقحل ٜو ٢ً ١ع ااَ ٜٔساتٜٛاعٗا قيوكافٝا ١إػل قيهاعا
قكل قين ٟع ٝي٘ ٕ ٜهَ ٕٛننً ١قْ مااف ناعا ١مل عاا ٜخ
ق٭ ج قكل اظااانً " .ااا ٢قيااان ِ َااأ ٕ قيٓكاااا ٜتزااااًٖٖ ٕٛااانٙ
قحلكٝكاااٜٚ ١ت ْٓٗٛاااا مل ٕ ٚقنا ا " فاااالِْٗ مل قي ايا ا ٜنفؽااإٛ
ق ٫قف اوْٗا عع ٔ ٖن ٙقيك" ٠ٛقيٓك  "١ٜق ٗٛي ١قي اَؽ١
اأ َساا ٛاعٗا مل قٱ زاااج اااوثن ف ا
قياايت  ٫عسااتمٝع قيت ا
َ اااغل  ٚإ قْااا ١ثااان رااانٚ .ؿلوًاااٗا ؾلااا ٛقيكاااا  ٨قي اااا ....ٟ
قٱْسااإ قي نااا ٞقياان ٟا ا ٜتااان َاأ َٗ،اا ّٛق٭ ج ٚقي،اأ مل
عاا ٛق٫سلماااهل ٜٚت ا غل قي ا  ٚقجلاان  ٟقياانٜ ٟسااتمٝع ٕ
 ًٜاا٘ قيهاعا  ٚقيٓ،ااإ مل قحلٝااا ٠قيَٝٛٝاا ١اعاا ٠ ٛاَااٚ ١مل
ؽلوٌ قيع ٠ ٛقجل  ٠ ٜيًُستك ٌ َٚع ٕ " فض ق ٫ا قف" ٖانق
ٜك ا ٕ ااااا ي ا  ٣قيٓكااا ااااا ااٱظاانق ًااَ ٕ ٢ااا ْٛ ٜاا٘ "ااينٜ٩اا١
قيٝٓ،ا "١مل قيتزنااا ١ق٭ اٝا ٫ ١ؿلهاأ ٕ ٜعا إ ٫اأ َ اٜصاا١
ٓٗا مل
قيتزا ج قٱْساْ ١ٝقي ُٝك ١مل نٝا ٠قجلُاٖ ٚقيت
ظ م  ٚظايَ ١ع ٖنق فالِْٗ ااا  ٟقيٓكا ااا ٜٓتيكا ٕٛمل ٚؼاع
قيهتاج َٓن قي قٜا( ١شا نقٚ ٚ ٤ق٥اٝغل ..إخل) ؼأُ إساا يقٙ
َترنف ق٭يٛقٕ َٔ قكل ١ ٖٛقي،ن ٠عا ٚ ٠قي كن ١ٜعا  ٠ران٣
ٚضلاٚيٜ ٕ ٕٛهتصٛ،ق يا ٖ ٣ا ٤٫٪ـلٝاع ق٭ا اا قيايت " ٜٓا"ٞ
ٕ عٓمًٗٝ ٟٛا قٯثا قي" ١ٝٓ،قكل  َٔٚ "١رٖ ٍ٬ن ٙقراٚي١
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عًٛه ٚػل فزٛقال قيٓك ق٭ ا ٞاايكٝاس إػل قحل
 ٖٞٚقظمٓا "قيصيع ١ٝق٭ ا."١ٝ

قجلُاٖ ٟ

إٕ َاأ ٚػل قكلسااًُاال مل قحلٝااا ٠ق٭ اٝااٜ ٕ ١هاا ٕٛق٭ثاان
ق٭ ا ٞي  ٣قيهاع ع قً ٔ َ ١ٜ٩تُٝت ٠إػل قي اامل  ٚاٛق٤
ناْا ٖاان ٙقينٜ٩اا ١قال سااااع ـلااا  ٞااااا نُااا ٖاا ٞقحلاااٍ مل
قيص ا ن قجلاااًَٖ ٞااو ً٬ااااا  ٚناْ ا مثاان ٠يًتزنااا ١قخلاظاا ١مل
قحلٝا ٠قي ١ٝٓ،يًهاع ااا فالٕ قحل ق٭ ْ ٢للا ٜماي ا٘ ق٭ ٜا
"قحلل" ٕ ؿلواٌ شيعا ١ٝفٓٝاَ ١تُا اه ١عا ي َ٬ذلٗاا مل
نٌ ثن َٔ ثا ٚ ٙحتٌُ إػل قٯرن ٜٔش٦ٝاً َٔ إضلا ٤قيتزناا١
قٱْساْ ١ٝقييت اْاٖا مل ننق ٚ ٠ظ مٚ .ي َٔ ٝقيؽانٕ ٟ ٚ
كن ١ٜفن٬ُ ٚ ٠قاً يهٜ ٞتااه يا٘ َواٌ ٖانق
ٜه ٕٛق٭ ٜ
قٱضلااا ٤نُااا يااْ ٛاا٘ يااَ ٝاأ قيؽاانٜ ٟ ٚؽاا ًا ٕ ٜهاإٛ
قيكا  ٨قي ا  ٟق نسا َ ١ٝنٖ ١،مل قيٓك يهاٜ ٞاتًُ فُٝاا
ٓا٘
ٜكن اكلاً ب  ٜقً عٛن ٞا٘ قيهًُااال َاا ،ٜتكان إػل قيت ا
ْ٘  ٫ا َأ ٕ ؿلٓاا٘ قيااوثن ق٭ اآَ ٞان
مل تنا ١قحلٝا.٠
قي قٜاااا" ١شاا ا  ٛقً" اااااوٕ  ٚقٖ ٤اااان ٙقيهًُاااااال "شيعاااا ١ٝفٓٝاااا١
ناًَ "١عن ٕ ٜعك ٍٛشا٦ٝاً "ظاا قاً" ٖٚا ٞؽلًاو قيكا ً ٠ا٢
ٕ عك.ٍٛ
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ً ٚاا ٢قياان ِ َاأ ٕ قجلُٗاا ٛقًُااا ٜمُ ا إػل نواان َاأ
ٖنق مل ق ع اس٘ ااٱْتا ق٭ آَ ٞن ا ق ١ٜقيٓٗؽ ١قحل ٜو ١فالٕ
قيٓكا ناْٛق ًٜا ٕٛاا تُنق ًا" ٢عتا " ٜٛقيصا نقٚ ٤قيهتااج
َٓن ٕ ناْٛق  ٜك َ ٕٚا  ٠قيص ن هلنق  ٚقى إػل ٕ ٚب ٚق
مل عمً اال ق٭بٝااٍ "قحل ٜواَ "١أ قيهتااج قكل اظان ٜٔؾلاا
قا َٛ" ٢ً ٠قن  "١قيتٝاا قال قجل ٜا  ٠قي،ان ٠مل ق٭ ج قي ااكلٞ
قكل اظن .إٕ قيتؽً ٌٝقين ٟؿلا ٘ قيٓك ق٭ ا ٞمل ٖنق ق اٍ
،ٜاانض ًاا ٢قياانٚم قجلُاااٖ  ٟظاا ٠ ٛااً  ١ٝيًينقفاا .١ف،ااٞ
قخلنقفاا ١ااااا نُااا ٖاا َ ٛاانٚف ااااا عٗاا ُٔٝقااًٝ ٠ٛااا فااٛم ساقاا١
قي صاان ٛ ٚقَااٌ قيٛققااع ًاا ٢كاا ٍٛقيٓاااس ٚعص ا نِٖ اااوٕ
قكلٓزااتقال "قٱْساااْ "١ٝااااا ااٛق ٤ناْا مل ْمااام ق٭ ج ٚقي،اأ ٚ
قي ُااٌ قيسٝا ااٚ ٞقحلؽااا ...ٟإخل اااااا إؾلااا ععاا اأ ف ايٝااا١
را ق ٌٝ ٫ ١إػل فُٗٗا  ٚحت  ٜا ا ٖاٚ .قيع ٠ ٛقٱصلاا١ٝ
يًينقفاااٖ ١ااا ٞقيااايت ععااا ااأ حتًٝاااٌ قيٛققاااع ٚقنتصااااف
قي ٬قاال قيايت عا ِٖٛااوٕ َىلااٖن قٱاا ق فٝا٘ يٝسا إ ٫مثان٠
يتزااٚي قيكا " ٠قي ا ٜاا "١قياايت عتااه يٲْسااإ نااغل "ٜعاآع" شاا٦ٝاً
ب  ٜقً .ف ٞ،قي ًِ َو ً٬نإ حتً ٌٝقي ٛا ٌ٥قكلا ٜا ١مل قيم  ٝا١
ٚقيااتاهِ ااي ٬قاااال فُٝااا اٗٓٝااا  ٚاا ١ًٝيعاآع ق٭ ٚقال قياايت
حتكاال َاأ ااٝا  ٠قٱْسااإ ًاا ٢قيم  ٝااَ ١ااا ع زاات ٓاا٘ ساقاا١
99

قٱْساااإ قكل اشااانٚ ٠إ ق ناااإ قي ًاااِ مل ق ع اسااا٘ ااااايٛققع مل
،ٜس دلاٚ ً٫ق اً يٓصَ ٤ٛا ؿلهٔ ٕ  ٢ ٜخبنقف" ١قيت،اٛم"
قي صن ٟقين ٟؿلوً٘ "قي امل" َٚأ ثاِ قْماٛال ظا،ا" ١قيساان"
مل ٖاانق ق اااٍ فااالٕ قيتاًٝااٌ ٚق٫نتصاااف مل ق٭ثاان ق٭ اااٚ ٞ
قي ،ا ،ٜؽااٝإ مل قي اي ا إػل شاا ٤ٞاام ٟ ٛمل "قيصيعاا١ٝ
ق٭ اٝاا" ٚ "١قيٝٓ،ااً ٚ "١ااٖ ٢اانق قيٓااا ٛناْ ا ُٖٓٝاا ١قكلتاآ
 ٬راااا ٍ٬قي عاااا ٛنًُااااا قي ق
ٚقيااا ا  ٚ ٟااااا ٞؽلاااااّ َاااو ً
قجلُٗااا َ ٛنفااا ١ؼلكا ا عِٗ قي،ااانً ٠ااا ٢ق اااتي قّ قي ٝاااإ مل
قي ق ٚثٛق ًا اوِْٗ ؾلا را ق ١مل ق٭ ق ٤قيص نٖٛٚ ٟ
قيت
َا ٜٓم ال ًا ٢ناٌ شاا ن ظا ٚ ٌٝفٓاإ َ ا َُٗاا عهأ
ٕ قيع ٠ ٛقيساً  ١ٝيًينقفا١
َنع ت٘ مل عا ٜخ ق٭ ج ٚقي.ٔ،
عورن قيس  ٌٝقكلٓاقض .إْٗا ع آاَ ٛأ قيا ِٖٛشا ٘ اايساان
قيكا  .ِٜع،اانض قيكاا ٠ٛقخلا قاا" ٫ً ٚ ١قيصيعاا ١ٝق٭ظااً "١ٝثااِ
ضلا ٍٚقٯرنًٜ ٕ ٕٚتُساٛق هلاا قيا اٚ ِ٥قكلا قال ٖٚا ٛقيا ٚ
قيسااا ٧ٝقيااان ٟي ااا٘ قيٓكاااا ٚقيهتااااج ًااا ٢قيساااٛق ٤مل تناااا١
يًزُٗاا . ٛفًااَ ٝاأ قيع ا ٕ ْهتصااا َٓاان قيكاانق ٠٤ق٭ٚػل
يهٌ ش ا فل شاٛقٚ ٞناافيل إاانقٖٚ ِٝق٭بٝااٍ قيتكًٜ ٝا١
قكلُاثًااا ١قيااايت ع اق ا ا ا ا ا ُٖا نتااا ٢قٯٕ ْٓاااا َااااّ قعاااا٥
َتٓاثن ٠ضلاا ٍٚاٗاا قي ٝاإ قي ناٝاٜ ٕ ١سات  ٝشاً ٦ٝا َأ قيعاا١
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ٚقيكاا ٠ٛا ا َنقنااٌ سًٜٛاا ٕ ١قكلاانض ٚقيؽا ا فلًتٗااا عااٛ
ق٫سلمااااهل ٚ .وا ااً ًْاااتُ مل ٖااان ٙقراااا٫ٚال "تناااا ١شاااا ن
َ اظن" ٪ْ ٚيا َٓٗا شيع ١ٝفٓإ ظ ٌٝضلُاٌ ٜ٩ا ١ب ٜا ٠
إػل قي ااامل ع ا اأ َ اْااا ٠قيتزااا ج قٱْساااْ ١ٝمل نٝااا ٠ناااٞ
قيكاانٕ قي صاان ....ٜٔإ ق ظاا قيت اا ااااا َٚااع ٖاانق فااالٕ قيٓكااا
نااااْٛق ًٜٛنااا ٕٛقُ٥ا ا ًا اٛبااا" ٛقيتزناااا"ٚ "١قيصيعااا َ "١ٝا ا ًا
َتوثن ٜٔمل ياو عاا  ٠آُاا قيصا نق ٤قيكا قَٚ ٢عاا  ٠ران٣
اايُٓا قحل ٜو ١يًص ن قي اكل.ٞ
َ ٖٛٚا ؿلهٔ ٕ ٜكاٍ ٔ قيكعٚ ١قينٚقٚ ١ٜقكلسانه .فاال ق
تاٚيْا َىلااٖن قيتٓااقض مل قكلٛققاا قي،هنٜا"ٚ ١ق٭ اٝا "١يا ٣
ـلٝع نتاج قيكعَ ١و ً٬للأ ْا  ِٖٛجبٝاٌ قيانٚق (ذلُا
نسغل ٖٝهٌ س٘ نسغل عٛفٝال قحلها ِٝذلُا ٛعُٝاٛ
َااغل  ٜٛااا اانقج ....إخل) ْاان ٣مل َنقب اا ١ثااا ِٖ قيكععاا١ٝ
قيهاًَاآٖ ٕ ١اااى "شيعاا ١ٝفٓٝاا ١رٝاي ٝا "١ظاآ ٗا قيٓكااا
يهااٌ َاأ ٖااَ ٤٫٪وًُااا ظاآ ٛق "قا  ٥ااً رٝاي ٝااً" صل ا مل نااٌ
ناعا ا ناااا َ ٞاظااان عٝاا ا يااا٘ قيصاااٗنَ ٠ااأ قيكا ا قَٚ ٢
قر ا ثغل ْ ٛااً َاأ قيتُوااٌ ق٭ظاا ٌٝيًتزنااا ١قٱْساااْ ١ٝمل إسااا
فا َ ااغل مل نااغل ٜكااا قيكااا  ٨قي نااا ٞقي ااا َ ٟاااّ نتاااج
ااا ٜغل ٜ ٫تُٝاات ٕٚنااو قً مل ععااٜٛن قيٓاااس ٚق٭شااٝاٚ ٤قؽاااٜا
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قحلٝااا ٠ق٭راان ٣اأ  ٟظااا ٞ،اااا  ٚناعا َٖٛااٛج ً ٜاال
ًااا ٢ق٭ناا قث قيَٝٛٝااا ١مل شاااَ ٤ٞااأ انق ااا ١ق٭ اااًٛج ٚـلااااٍ
ق٭ ق....٤
َٚع ٖنق فالٕ ق٭َان  ٜا  ٚاٗ ً٬قًٝاٌ قخلمان مل قؽا١ٝ
قجلٝااٌ "قيتكًٝاا  "ٟإ ق ٚقٓ،ااا َاااّ قخلنقفاا ١قكلُاثًاا ١مل عكٝااِٝ
ق٭بٝاٍ قجل ٜا ٚ ٠فٝا٘ ٜ ٫هت،ا ٞقيٓكا ق٭ اا ٞااوٕ  ٜٛاٌ مل
تاٖااٌ قحل ا قجلُاااٖ  ٟاااٌ ْاا٘ ٜاات ق َٗااا  ٠مل "يرنفاا"١
قيع ٠ ٛقي ١ٝٓ،ق٭ظ ١ًٝيًهاع "قي ا  "ٟنت ٢يٛٝشو قيكاا ٨
ٕ ٜع م ٕ ظا،ااال ب ٜا َ ٠صانقَ ١أ عاا ٜخ ق٭ ج قي نااٞ
ع،ااات ٖٓاااا ٖٓٚااااى  ٫ٚاااُٝا ٕ قي ُاااٛض ٚقينَااات ٚقيتعا ا ٟ
يًتزااااا ج قيً،ساااا" ١ٝ،قي ُٝكااااَ "١اااأ راااا ٍ٬قكلصااااا ن قيَٝٛٝاااا١
ٚق٭ن ا قث قي اااان ٠عؽااً ٞ،اا ٢قٱْتااا ق٭ ااا ٞااااا َُٗااا ٜهاأ
ًٛا٘ ٚذلتاٛق ٙاااا ََ٬ا قجلا ٚ ٠قي نقااً ٚ .١ا ٢قيان ِ َأ ٕ
قيٓكااا ٚقجلُٗااٜ ٛتسااا٤ي ٕٛمل نااو َاأ قحلاان اأ قكلعااا
قكل اشن ٠هلن ٙقكل َ٬ااا  ٖٞٚعنباع مل قي ايا إػل عٝاا قيتز ٜا
مل ق٭ ج قي اكل ٞقكل اظن فالٕ قجلُٝع ضلااٚيٜ ٕ ٕٛت ٓٝاٛق  ٚق٤
ق ٚ ِ ٫ق٭ثن "نآ٥اً را قاً" ي َٔ ٝقيسٌٗ ٕ حتا تناتا٘
قي ٚ ١ٝٓ،عستٓ ،ا ا ٖاا "قٱْسااْ"ٚ "١ٝقكلٝتافٝتٜهٝا.."١إخل .مل
نغل ٜكا ـلٗ ٛقيكنقَ ٤اّ ٖنق قيٝ،ض قي اَن َأ قراا٫ٚال
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قحل ٜو ١يًص ن ٚقيكعٚ ١قينٚقٚ ١ٜقكلسنه ي  ٣ق٭بٝاٍ قيٓاشا١٦
قجل ٜا  ٠مل عسااا٫٩ال ٜٛ،اا ١ؿلهاأ ٕ عهاا ٕٛنواان ننظااً
ً ٢قيتك ِٝٝقي ،قجلا َٔ ق ْ ١ك ُٝ ١ٜكٖ ٍٚ ٕ .١انٙ
قيتسا٫٩ال ٜتٓا ٍٚقجل ق  ٠قي ١ٝٓ،يًهاع ق ٌ ناٌ شاٖ ٤ٞاٛ
مل قحلكٝكٚ ١ق ٚ ٞ٥شا ن  ٚقعاػ ع ٝيا٘ َأ قكل ٖٛاَ ١اا
اأ ناانق  ٠قيتزنااا ١مل اٝااإ ظاإ ّ ٌٝ
ؿلهٓاا٘ َاأ قيت ا
ْتاب٘ ٜ ٫ت  ٣قيع،ااال قجل ٠ ٝمل ٚق ٚ ١ٜق٭اٝاال قجلُ١ًٝ
مل قع ٚ ٠ ٝقيع ٛقي ا  ١مل قعٛظ ١نٝاا ٜساُ ٜ ٢ااً
َااأ لم٦ااا٘ قيعاااٝا  ١قي ٝاْٝااا ٚ ١عًتاا مل ق٥ااا٘ نانااا١
ق٭ ًٛج ؼلا " ٙٛ ٜننق  "٠قيت قي ااَ ٞعاا " ٚ ٠اًٗٛقْٝا"١
قيتز  ٜقيً  ٟٛعا  ٠رنَ ٣وًُا عتٓاي َؽُ ٕٛإْتاب٘ نوان
قيعٚ ٛقكل اْ ٞع قً ٔ قحلٝا ٚ ٠ش ٖا عابٚ ١قاتنق ً ٫مل ٕ
ٚقن
إٕ َا ،ٜتكن إي ٘ٝقيٓكا َاّ قجلُٗ ٛمل َوٌ ٖنق قيتساٍ٩
ٖ ٛقيتُٝٝت اغل َننً ١قراٚيٚ ١قيتا ج مل نٝاا ٠قٜ ٫ا ٚااغل
َننً ١قكلُا  ١قي ١ًٝ ،يً ٌُ قيٚ . ،ا ٜ ٕ َٔ ً٫ه ٕٛقيٓكاا
ٝ ٚماً "فٓٝاً" اااا إ ق ظا قيت ا اااا ٜتا ٝيًكانقٜ ٕ ٤ت ٓٝاٛق قحلا
قي،اظٌ اغل قراٚي ١قي،ز ١قكلت ونٚ ٠اغل قٱْتاا قيٓاؼا قيانٟ
ؿلهاأ ٕ ٜا رٌ مل عااا ٜخ ق٭ ج ًاا ٢سلاا ٛق ااخ فااالٕ قيٓكا
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قي نااا" ٞقكل اظاان"  ُ ٜا مل قي اي ا إػل عؽااً ٌٝقيكااا  ٨مل ٖاانق
ق اٍ  ٚنقً ١عنٚق٘ قي،مان ٟقيساً ِٝناغل ،ٜانض قٖ٫تُااّ
قجل ا  ٟاا٭ ُاااٍ قيٝٓ،اا" ١قكل ت ٥اا "١ااٛق ٤ظ ا ال اأ ناع ا
َنَٛم ي٘ ْع َٔ ٝقيصٗنَ ٚ ٠تو ج ْاشُٖٚ .٧ا ٝإ نغل
ٜت نؼااإ يًؽا ا ٚقينناناٚ ١قٱ اا،اف نٝاْااًٚ .نااو قً َااا
 ٜت،ن قيٓكا ٭ْ،سِٗ َوٌ ٖانق قيتؽاً ٌٝناغل ٜتان  ٕٛا،انق
قيٓك ا ق٭ اااٚ ٞضلاااٚيَ ٕٛااٌٖ ٤اانق قي،اانق إَااا اا ااِ قيتكٝااِٝ
قجل  ٜيًٓتا "قكلصٗ " ٛؼلا ف ٘ٝقيا قث ْ،سا٘ َ ٚاا َأ باٌ
قنتصاف قكلٛقٖ قيٓاش ِٖٚ ١٦مل قي اي  ٜاو ٕٛأ َٝاا ٜٔ
ب ٜاا  ٠يًٓكاا ٜهت اا ٕٛفٗٝااا َاأ رااَ ٍ٬ااا ْٛ ٜاا٘ ؼلساااٜن٠
قيتٝااا قال قر ثاا ١مل ننناا ١قيٓك ا قي اااكلٖٚ ٞاا ٞعماانه ٬قاا١
ق٭ ج َاااو ً٬الٝاااا ٠ق٭ ٜااا ٚتا اااا٘  ٚق٫يتاااتقّ قي كا٥ااا ٚ ٟ
ق تُااع ٚقيسٝا اا ٚ ١قيتاًٝااٌ قيٓ،سااٚ ٞقكل اْااا ٠قكلٝتافٝتٜهٝاا١
َٚا إػل يوَ ....ع ْا٘ َ ٫هاإ جلُٝاع ٖان ٙقكلٝاا  ٜٔمل عٓااٍٚ
ٌُ ا ٚ ٤ٟ ٞشيع ١ٝا ١ٝمل عته ٕٛا .
إػل باْا ا قظااامٓا "قيصيعااا ١ٝقيٝٓ،اااُ ٜ "١ا ا قيٓكاااا مل
قي اي ا إػل حت ا  ٟقياانٚم قجلُاااٖ  ٟمل َسااوي ١قيً اا ٚٚ ١اا١ًٝ
ق٭ ق ٤مث ١ولاٖن ٠ا  ٫ ١ٝا َأ قٱشاا  ٠إيٗٝاا  ٫ً ٚمل ٖانق
ق اااٍ ٖاا ٕ ٞقجلُٗاا ٛقي نا ا ٞااااا ااِ نااٌ َااا  ٜاْٝاا٘ َاأ
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اج قيتيًا قيوكامل ااا ق قنت،يل آ َٔ ٛق ٫تزاا ١قي ١ٜٛ،
يً ٝإ قي نا َٔٚ ٞثِ فكا ناإ ٜاتِٗ ااْ٫ساٝام فُٝاا ٜا ٙٛ
قي ااااانو ٕٛااااااا  ٫ٚااااُٝا قكلستصاااانق ٕٛااااااا اايً،ىلٝااااٚ ١لاااا ٜن
قيهًُاال َٚا إػل يوٚ .إ ق تاٚيْا قجلاْ قيسً كلوٌ ٖانق
ق٫عٗاااّ ٖٚااَ ٛاأ َىلاااٖن قيتيًااا قكلويٛفاا ١مل قي كًٝاا ١قي ناٝاا١
قكل اظااان ٠فالْٓاااا ْكاااا َااااّ نكٝكااا ١عا طلٝااا ١فااان ٠مل تناااا١
قجلُاااٖ ٖاا ٞقحلاانػ ًاا ٢قي ا قث ق٭ اااٚ ٞقيتون ٝا ًاا٢
ق تُنق ٚ ٙقرافىل ٢ً ١ق ُ٘ٝقيٝٓ،اٚ ١قٱْسااْ ٚ .١ٝاٛق ٤ناإ
قي  ٜٔؼلا ٜكتؽ َٔ ٘ٝق ٫ع اهل اآٜااال قيكان ٕ  ٚقحلا َ ٜأ
اٖ ِ٥ن ٙقحلكٝك ٚ ١نإ يو مثن ٠حل ١ٜٛٝقيوكاف ١قي ناٝا١
ٚقَت ق ٓٛ،قْٗا ر ٍ٬قي ع ٛفالٕ قيتزاٚج "قيً  "ٟٛقي ُٝال
ااااغل قيكاااا  ٨قي ناااا ٞقي اااا  ٟمل قيكااانٕ قي صااانٚ ٜٔااااغل عنقثااا٘
قيوكامل قي  ٜ ٝت ولاٖنْ ٠ا  ٠قكلواٍ  ٫ ٞ ٜٓع٪ران ا اغل
ق ٫ت ا فاس اايكٝاس إػل ق٭ اا ٤قينٜ ٜٔهت  ٕٛاٌ صل ٕ
قينق ي ١مل قيٓك ق٭ اٜ ٞؽاً.
ع ت َٔ ق٭
َٚاع ٖاانق فااالٕ ْىلان" ٠قجلٝااٌ قيتكًٝا  "ٟإػل ق٭ ج قكل اظاان
ع ف إػل ن ا  ٝاايهو للا ٜٓامل قيً  ٜٓٚ ١ا ٛأ  ٬ا١
قي ا  ٠اٌ ،ٜس ق اٍ نٝاْاً يؽ ا ق٭ ق ٚ ٤نان ١قيت ا .
ٚقاا ٜ ٫هاااَ ٕٛااأ قي نٜاا ٕ زلاا نتاااااً َااأ ٖااانق قجلٝاااٌ
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ٜستي َ ٕٛقي اَ ١ٝننظاً ًَ ٢ا  ٢ ٜا  ٠اايٓهٗ" ١قحل"١ٝ
يًُؽاُ ٕٛقيااٛقق  ٞمل قيكعااٚ .١قكل اانٚف ٕ َ ىلااِ ٚق قيكعاا١
قي ناٝااا ١قا ا جلا اٚ٪ق إػل قي اَٝاااً ١ااا ٢سلااا ٚ ٛرااان ٚيهااأ
قي ن ٕ ٜضلٌُ قيتك ِٝٝقيتكً ٟ ٝي  ٣ن ا ق٭ اا ٤اا ت ا ِٖ
للوًااا ٞقكلننًااا ١قيه ٬اااٝه ١ٝقجل ٜا ا  ٠مل ق٭ ج ْ ٛا ااً َااأ
قيتٗاااا ٕٚااااٌ قين اٜاااٚ ١قيتصااازٝع نٝاْا ااً َااااّ ؼا ا ا ق٭ ق ٤مل
تااا ج ق٭بٝاااٍ قيتايٝاا ١ااٛق ٤تًااٖ ٢اانق قيؽاا ا مل إااانقي
قيًاٗزاال قرًٝاا ١مل قيكعااٚ ١قينٚقٜااٚ ١قكلساانه  ٚقخلاانً ٚاا٢
 ١َ٬قيً ٚ ١اٝإ قي ا  ٠مل قيص نٚ .ي ٝمل ٖان ٙقيىلااٖنَ ٠اا
ٜص ا إػل تاٖااٌ قياانٚم قجلُاااٖ  ٟفاس ا اااٌ إْٗااا عٓمااٟٛ
ً ٢قيت اس مل فٗاِ قكل ٓا ٢قحلكٝكا ٞكلننًا ١قيٝكىلا ١قيكَٝٛاٚ ١
قيٓٗؽ ١مل ْماام قي ُاٌ ق٭ اا ٞف،ا ٞناغل ع٪نا قجلُااٖ
ًْٗ ٢ا َننًا ١حتان َأ ؼا ا قي ٛقثااال قيوكافٝا ١مل عاٛ
ق٫سلماهل  ٚشهاهلا قكل تني ٠ ٛ ٚ ١إػل قيك ٠ٛقييت نف اٗا
اااااي ٝقيت اا ا مل َنقنااااٌ ق٫ي ٖااااا قحلؽااااا  ٟضلاااانػ
ً ٢إ ،ااٍ ساااع قيتاان
قيهتاج مل ع ٓ ِٗٝنٌ إْتا ب ٜ
قيوكامل قحلل مل نٌ َننً ١ب  .٠ ٜإِْٗ ٜتان  ٕٛااكلؽإُٛ
قٱْساْ ٞقي ٚقيتزنا ١قي ١ٝٓ،قحلٚ ١ٝق ٫تزاا ١ينٚه قي عن
َٚااا إػل يااو للااا ٜنْٚاا٘ َسااً ٛا يٮ  ٜا قي نااا ٞقكل اظاان ٕ
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ٜتزاٚي قيً  ١قيسًٚ ١ُٝقي ٝإ قكلتغل ٚا ١ ٬ق٭ قٖٚ ٤اِ  ٜنفإٛ
ٕ قيٓك ق٭ ا ٞقحلل  ٜ ٫ت،ن ٕ عٓس يٮ ٜا اااا َُٗاا ٜهأ
ا قيتزنااا ١ااااا ظاا ١،قيتز  ٜا َااا قّ مل ضلساأ ق ااتي قّ
ق٭ ق ٠قي ١ٝٓ،قيسً٫ ١ُٝععاي٘ اااجلَُٗٚ ٛاا قَا ٖان ٙق٭ ق٠
ن ١ٝظاحل ١يًتم. ٛ
َااا َسااوي ١قي اَٝااٚ ١ق٭ ق ٤قرًاا ٞفااالٕ مل عااا ٜخ قحلٝااا٠
ق٭ اٝاا ١جلُٝااع قيص ا ٛج َتس ا اً  ٫ت ا ٖااا َاأ َىلاااٖن قيٓ،اإٛ
قيص  ١ٝقييت ؿلهٔ ٕ ٜستكن قيهو َٓٗا مل ٚق ١قكلتانا
 ٚؿلااا س ا ؽااٗا مل قحلٝااا ٠قيَٝٛٝااَ ١ااا اااوٕ ٜتاااه هلااا فٓااإْٛ
ش  ٕٛٝؿلًه ٕٛقيك ً ٠ا ٢ق٫اتهاا فٗٝاا َ ٚاا ٕ عهإٛ
ٜٓااٝع ٓ ١ٝؿلهأ ٕ عاٛن ٞيًهتااج قٯران ٜٔااٯثاا قجل ٜا١
قجل ٠ ٝق ٌ ٕ ع نف سنٜكٗا إػل قيؽٝا ٚق ْ٫ثا .
مثاٖٚ ١ااِ ثايا ٜتاان ااا٘ قيٓكا ق٭ ااا ٞقكل اظاان مل إ اإ٬
ٚظاٜت٘ َتزاٖٚ ً٬م قجلُٗاٜ ٛت ًال اارنَااال قيايت  ٚثتٗاا
قحلٝااا ٠قي ناٝاا ١اأ عاا ٛق٫سلماااهلَٚ .اأ َ ٍٚىلاااٖن ٖاانٙ
قكلصهً ّ ١ق ٫ا قف اا اتُنق ق٫سلمااهل قعا٘ َٚاا ضلًُا٘
ااا ّ ق ٫اا ا قف ٖاااانق َاااأ ق ااااتٗاْ ١اوشااااهاٍ قخلنقفاااا ١مل
"قيٓ،س ١ٝقي نا "١ٝااا إ ق ظ قيت ا اااا َٚاع ٕ قيهاو َأ ٖانٙ
ق٭شهاٍ عورن مل ْىلن قيٓكا ساااع قيتزناا ١قي،ن ٜاَٚ ١أ
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ثِ فالٕ قيهتاج صلس  ٕٚقخلنقف ١مل ٖانق ق ااٍ ًا ٢سلاٚ ٛ
رن فالٕ "قْ٫سٝام قجلُا  ٚ ٜ "ٞمل قي اي نون ع قً ٔ
ٖن ٙقيىلاٖن ٚ ٠ش ق ع اساً اٛققع قيتزنا ١قحل ١ٝقييت ؽلوًٗا.
َٚاااع ٕ ٖااانق قْ٫ساااٝام ٜكا ا ٕ ٭ًٖٚ ٍٚااا ١ااااايهو َااأ
َٛققااا قيتُاان ٚقيواا ٠ ٛي ا  ٣ق٭بٝاااٍ قجل  ٜا َ ٠اأ قيهتاااج
ٚقيكنقً َ ٤ا ٚاانيو ً ٜا ًٝا٘ ساااع قحلٝاا ٠قيٓ،سا ١ٝعاا ٚ ٠
ؽلوًاا٘ َااا ْٛ ٜاا٘ ااي كًٝاا ١قكلتااان  ٠قجل ٜا  ٠عااا  ٠راان ٣فالْاا٘
 ٜكاااَ ٢ااأ س  ٝااا ١ـلا ٝااا ١ظاااا َ ١عؽاااِ ـلٝاااع قخلنقفااااال
قكلتٛق ث ١سٛقٍ َنقناٌ ق٫سلمااهل مل قحلٝاا ٠قي ناٝاٚ .١ياَ ٝأ
قيسٌٗ ٕ حتا ٖان ٙقي ٛقثااال قجلُا ٝا ١قكلُٗٓٝاً ١اَٛ ٢ققاا
ق٭فاانق ٚقجلُا اااال مل قيتزنااا ١ق٭ اٝاا ١ا ْٓااا ْسااتمٝع ٕ
ْت ا غل مل نااو َاأ قيٛؼااٛه َااا ؿلهاأ ٕ ْ ا " ٙٛاا٭ ؼاا١ٝ
قي٬ش  "١ٜ ٛقييت ع،نض ْ،سٗا ً ٢قيتزنا ١قعٗا ً ٢قيان ِ
َٔ ٕ ق ٫قف اٗا ٜه ٕٛمل قي اي نؼ ١يًتٓهن ٚقينفض.
أوالً ـــ خسافة الفكس:
مل  ٜاانف قيتااا ٜخ ق٭ ااا ٞيًاٝااا ٠قي ناٝااَ ١ىلٗاانًق ٚقؼااااً
ٱثااااا  ٠قيكؽاااااٜا قكلت ًكاااا ١اتزااااا ج قي اااا٪س ٚقي ااااٛي ٚقيصاااانٚهل
ق٫قتعااا  ١ٜقيساا ١٦ٝمل نٝااا ٠قي،اان ٚقجلُا اا ١إ ٫مل قكلنقنااٌ
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قكل اظن ٠ق٭ر  ٠قيايت فلًا فٗٝاا قجلُااٖ شا٦ٝاً َأ قيصا ٛ
اايىلًِ ق٫بتُا ٚ ٞقيت،اٚال قيم كٚ ٞقي ٞ ٛق٫ش قن ٞمل ٕ
ٚقن ٚ .قا ناإ قيهتااج نتا ٢ا قٜا ١قيٝكىلا ١قيكَٝٛاٚ ١قيتٓ ا٘
قي،هااانَٓ ٟااان ٚقرااان قيكااانٕ قكلاؼااا ٜ ٞتا ا َ ٕٚااأ قيٓي ااا١
قكلت ايَ ١ٝاع ٕ قيهاو َ ٜٔآِٗ نااْٛق ٜٓتُا ٕٛمل ق٭ظاٌ إػل
قيم كاااال قكلت ٛاام ٚ ١قي،ك ا َٚ ٠اأ ثااِ نااإ قيتااتقّ قيكؽاا١ٝ
ا ل َأ
قيك ١َٝٛمل قيٓان ١ٝقيسٝا ٚ ١ٝقيوكافٚ ١ٝق٫بتُا ١ٝ
قيتاااتقّ قكل اْاااا ٠قجلُاٖ ٜااا ١يًزاااٚ ٛقحلنَاااإَٚ .اااع ٕ ااااٛق
قيتزااا ج ق٭ اٝاا ١قياايت اا ال ع ٓاا ٢ؼلوااٌ ٖاانق ق٫يتااتقّ ناْا
ععاا ا مل قي اياا ا اااأ َٛققااااا اسٝ،اااا ١قاااانج إػل قيمااااااع
"قينَٚاْساا "ٞؽلًٝاا٘ َصااا ن ١قجلُاااٖ َٗ٫ااا ٚقي مااا ًٗٝااا
ا ا قفع إْساااْ ٞذلااض فااالٕ ق٭ اااا ٤قياان ٜٔشاان ٛق ٜتُوًاا ٕٛمل
نتاااااعِٗ ٖاانق قجلاْ ا قحلااتَ ٜٔاأ قيٛققااع قي نااا ٞناااْٛق
ٜصاا ن ٕٚااا ًق ااااوٕ َ اٜصااا ١قجلُااااٖ مل ٖااانق ق ااااٍ ٖاااٞ
ٚن ٖا ْكم ١قي ق َٔٚ ١ٜثاِ فاالِْٗ نااْٛق ًَاتَغل ق اٌ ناٌ
ْٗاِ قْتيكاٛق َٓان قي قٜا ١مل ع وان
ش ٤ٞاايٛقق  ١ٝقيعا َ.١
ق٭ ق ٤قي ،ا ٖٚااَ ٛااا تًاا ٢٭ًٖٚ ٍٚاا ١مل ق٭ ااًٛج قيت ص ا ٟ
قكل اشن قين ٟب ٌ ٖنق قيً َٔ ٕٛقيٓتاا ق٭ اا ٞاااا  ٫ٚاُٝا مل
قيكعاااٚ ١قيصاا ن اااااا قااانج إػل قي ٝاْااااال قي اٝ٥ااا ٚ ١قيت ًٝكااااال
قيعا ١ٝ،قي اان.٠
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ٚمل عه عٓؽ قيتزا ج ق٭ ا ١ٝمل ٖنق قيٓمام ٚع ماٞ
ااااً ٜااانانل ااااغل ق٫يتاااتقّ ٚقي،ااأ نتااا ٢اااانيال يَااا ١قيهاعاا
قحلكٝكٝااٚ ١ا ا ٜااا ٤قيٓك ا  ًٜا  ٙ ٚمل عكٝاا ِٝق٭  ٜا ٚ .ق ا
ؽلوً ٖن ٙق٭يَ ً٫ٚ ١مل تاٌٖ قيٓىلن ٠قيتكً ١ٜ ٝقييت  ٜاٗاا
قي قث ٔ َٛقَ َٔ ٘،صهً ١قي،كان اايكٝااس يٮ ااا،ْ ٤ساِٗ.
إٕ نٌ َاا ٜا ي ٙقي اانوٚ ٕٛقيٓكاا َأ ٖانق قكلٛقاا ٖا ٛإ قْا١
قيتهسا اايصا ن ٚق٭ ج ٚقيتًاا ٜٛؼلااا ٜصا ٘ ق ااتز ق ٤ق٭ ق٤
 ٚبااااٍ قي،هااان يًساااًم ١قيااايت ناْا ا عااان ٣قي ُاااٌ ق٭ ااااٚ ٞ
قي،هنٚ ٟع ُ إػل قُ ٘ ٜؽاًٚ .قحلكٝك ٕ ١قي ٛقث ١قجلُا ٝا١
عص إػل َا ٖ ٛا َٔ ٖنق نً٘ إْٗا حتٌُ ش٦ٝاً َٔ حتانِٜ
قحل ا  ٜاأ قي،كاان اا ت ا ٖااا َىلٗاانًق يًااٗٛقٕ مل نٝااا ٠قي،اان
ٚقجلُا  ١مل نغل  ٜٓاٜ ٕ ٞهاَ ٕٛعا قً يصا ا قال قيتُان
ٚقي ا  ٠ٛإػل قيواا ٫ٚ .٠ ٛاا  ٌٝإػل ٖاانق إ ٫ا،ؽ ا قيتٓاقؽاااال
قييت حتٝاٖا قجلُاٖ ٚععٜٛنٖا ً ٢سلا ٛقانج إػل قيصاهٌ
قيٛثا٥ك ٞقينٜ ٟتا ٝيً،أ ٕ ٜنظا َو اا ٠قٱْساإ قي نااَ ٞاع
قي،كن َٚا  ٜن٘ قحلنَإ "قكلا  َٔ "ٟعص ٙٛمل قيك ِٝقٱْسااْ١ٝ
ٚق ع اى مل قي كًٚ ١ٝعًٛث مل ق٭ر٬م ٚقيم ا  .مل ولٌ قخلاٛف
َاااأ ٖاااان ٙقحلكٝكااااًٜ ١تاا ا "قراااانّ" قياااان ٟؿلهاااأ قي ٛقثاااا١
قجلُا  ١ٝانفض "قكل اٜص "١قيعاا ق ١يتزناا ١قجلُااٖ َٚأ
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ثِ " ٚ ٜقي،كان" قيانٜ ٟهتا ٓا٘ ق٭ ااا ٤ظا ٠ ٛرنقفٝا ١أ
قيٛققااع شا ٘ َااا ٜهاا ٕٛااياانننٜاال قي ٝا  ٠قياايت عساات ا اااغل
قحلغل ٚقٯرن رٛفاً َٔ ٕ ٜمٜٗٛا قيٓسٝإ ٚنو قً َا ٜصزع
قيٓكاااا إ اااإ قيهاعا ا هلااانق قيًاااَ ٕٛااأ قيتاااان ِٜف ٝا ا قٕٛ
قكل ،اٖ ِٝقي  ١ٝ ٜقجلاا ً ٠ا ٢قٯثاا ق٭ اٝا ١عاا  ٠اا اِ ق٫يتاتقّ
ٚعاااا َ ٠ااأ باااٌ "قيٛقق ٝااا ١ق٫شاا قنَ ٫ٚ "١ٝكٝااااس
قيصاا
يا  ِٜٗإٖٓ ٕ ٫اااى نا ٜو ًا َهتٛاااً اأ  ّ٫قٯراانٕ ٕٚ ٜٔ
ٓ ٜاا ٕ ِٗٝقياانٜ ٜٔهت اا ٕٛاأ قي،كاان إؾلااا ضلاااٚي ٕٛقي،اانق َاأ
تا ا٘ قكلنٜن ٫ ٠٭ِْٗ مل ٚ ٛ ٜق فكنق ٤فاس اٌ ٭ٕ ٖٓاى
ناا ٛااً َاأ قيكُااع قي ا قرً ٞقي اااَض صل ًااِٗ ااابت ٜٔاأ
ؽلواااٌ قي ٦ٝااااال قحلتٜٓااا ١قيااايت ْصااٚ٪ق فٗٝاااا َٚاااا عاااتقٍ فنٜسااا١
يًهو َٔ شكا ٤قيسٓغل قي .٠ ٝ
مل ولٌ ٖنق قيهااٛس عًزو ق٭قا ّ٬قيٓاشا ١٦با ً٬ٝا ا
بٝااٌ إػل قظاامٓا قينَااٛي ٚقجلٓااٛه إػل ق٭ اامٚ ٠ ٛقحلًااِ
ٚقٱ نقم مل ق٫يت اس ٚقي ُٛضٚ ....ناٌ َاا ٜاٛن ٞااايٓت ٚإػل
ق٫ات ا ٔ َٛقبٗ ١قيٛققع.
ٚإ ق ناْاا ا قخلنقفاااا ١قياااايت ؽلًٗٝااااا قرنَاااااال ق٭راااان٣
(ناجلٓ ٚقيسًم )١قال َ،َ َ٬ؽٛن ١ا اض قيصا ٤ٞي ا ّ
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ق ع اسٗا قجلا  ٟاايكؽااٜا قيَٝٛٝا ١قيايت عت ًال ؼل ااط قٱْساإ
 ٚا اج نٝاعاا٘ فااالٕ رنقفاا ١قي،كاان عااتًُ نواان ق٭شااهاٍ
 ٬مل قيٛبااا ٛقي صااان ٟ٭ْٗاااا عتٓاااا ٍٚقكلعاااا٥ن
را ا ق ًا ٚعؽاااًً ٝ
قكل اشن ٠مل ٖنق قيٛب َٔٚ ٛثِ نإ ق ٫ع ااهل ااغل قيهنقَا١
قٱْساْٚ ١ٝق ٫قف اااي ٪س ٚقجلاٚ ٛناإ قيعانق قيم كاٞ
مل ؼنقٚع٘ قيعا َ ١رن َا قنتصا َأ قحلكاا٥ل قي،اب ا ١مل
قي ٬قاال قي صن .١ٜإٕ ـلٝاع قي ٬قااال ق٫بتُا ٝا ١ق٭ران ٣ؼلاا
فٗٝا قي ٚ ٜٔق٭ ج ٚقيٚ ٔ،قي،هان ناْا عساتي ّ مل انق ا١
ن ١ٝٱر،اٖ ٤ن ٙقحلكٝك.١
َٚأ رمان شاهاٍ قي ٛقثااال قجلُا ٝا ١قي٬شا ٕ ١ٜ ٛ
ٜستُن قيٓك ق٭ ا ٞااا ا تاا ج ق٫سلمااهل قكلنٜان ٠مل قحلٝاا٠
قي ناٝاا ١ااااا ًاا ٕ ٢ؿلاآ ق٭ اااا ٤ااااا  ٫ٚااُٝا ق٭بٝاااٍ قجل  ٜا ٠
اأ تنااا١
فاا ِٗٝااااا ٚعااَ ١اأ قيتكٝاا ِٝقي،ا مل دلاااٍ قيت ا
قي،كاان قعٗااا ًاا ٢قياان ِ َاأ ْٗااِ ـل ٝااً طلؽ ا  ٕٛيسااٝمن٠
قخلنقف ١مل ٖنق ق اٍ  ٕٚ ُ ٜٚإػل قيتُٖ ٢ً ٚ .ٜ٘ٛنق قيٓاٛ
فااالٕ "ق٭ ؼاا "١ٝقياايت عهصااا اأ نكٝكااتِٗ مل َ اْااا ٠قي،كاان ااااا
َٚااا ٜااتقٍ ااااٜ ِٖ٩نيناا ٕٛحتا ول٬هلاا قيكاؽلاا ١ااااا  ٫حتُااٌ إ٫
قكلتٜا َاأ ا ّ ق٫ن ا قثَ ٕ .ااا ٜهت اآٜ ٕٛؽا اايهًُاااال
قكل ا  ٠اأ ٖاان ٙق٭ ؼاا( ١ٝق٭نااٛق ٚقيوٝاااج قكلٗ ٥ااٚ ١قياانٚث
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َٝ ٚاا ١قيه ااا َٚااٛال ق٭س،اااٍ قكل هاانَٚ )...ااا إػل يااو للااا
طلزً ٕٛف َٔ ٘ٝقيتع  ٟيًٛققع قكلنٜن ات،اظ ً٘ٝقيكا  ١ٝاا ِ
قكلااانقٖ ق٭ اٝااا ١قحل ٜوااا ١قيااايت عتٓهااان يًٛقق ٝااا ١قيساااا ب١
قي سٝم ١مل َىلاٖنٖا قكل٪كل .١إِْٗ ٜٗناَ ٕٛأ ٜ٩ا ١قحلكٝكا١
ٚقيٓك ق٭ ا" ٞقكلنقٜ "ٞ٥صز ِٗ ًٖ ٢نق قهلنٚج.
ً ٚااٖ ٢اانق قيٓااا ٜ ٛا قيهاع ا يٓ،ساا٘ ْ ٛااً َاأ قينٜ٩اا١
قيٝٓ،ااا ١يًٛققااااع  ٫ؿلهااأ ٕ ععاااآا مل  ٟياااَ ٕٛاااأ يااااٛقٕ
"قيٛقق  "١ٝقييت  ٜنفٗا عا ٜخ ق٭ ج قي ااكل .ٞإٕ ُٖٓٝا" ١قخلنقفا"١
ً ٢شهاٍ ق٭ ق ٤مل تنات٘ قي ١ٝٓ،ت ٌ قيهًُاال قكلتٓاثن٠
ٚقيع ٛقكلصتت ١ي  ٖٞ ٜ٘قييت عاٛن ٞااوٕ قحلا  ٜأ تناا١
قجلٚ ٛقي ٪س نُا ضلٝاٖا ٖ ٜ ٚ ٛاْٗٝاا قٯرانٖ ٕٚاَ ٛان
َ اه ً ٢قيٓا ٛقين ٟع يٚ ٙقا٥ع قحلٝاا .٠إْا٘ ٜؽاع َااّ قيانٚم
قجلُاٖ  ٟنو قً َٔ ق٭قٓ  ١ق ٌ ٕ ٜهصا قيٓكاج ٔ ٖانٙ
قيتزناااَ ١ااو ً٬مل ااًٛى ج ع ف اا٘  ٚقثاا ١قي،كاان َااو ً٬ااااا ااِ
نْٛاا٘ ٓ ٝااً ااااا إػل ٕ ٜسااا ّٚمل "عاات " ٜٚإن ا  ٣آاعاا٘ اااٌ إْاا٘
نااو قً َااا  ٜا  ٚيٓااا اااغل ٜا  ٟنتاااج قيكعاا ١ؾل ٛبااً يٲْسااإ
"قيصِٗ" قينَٗ ًٞ ٜ ٟان آاعا٘ ننظااً ًا ٢ب ق عا٘ ق٫بتُا ٝا١
ٚننقَ ١نع٘.
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ٚيااَ ٝاأ قيعا ٕ ْتا غل ََ٬ا يًينقفاا ١قعٗااا فُٝااا
ٜت ًل جب ق  ٠قيعٝا  ١قي ١ٝٓ،يٲْتا ق٭ اَ ٞاّ ععٜٛن قيٛققع.
ٚضلل يٓا مل ٖنق ق اٍ ٕ ْست  ٝقيتسا ٍ٩قي ،ا ٟٛقيساا
قين ٟعٛب٘ ا٘ ن قي٬،نغل إػل ناع قعاْ" ١ااا٘" َأ قنٜتا٘
ع ٝي٘ ش َٔ ٤ٞقيصٗن " ٠نفو قجلُٝاع ٚيهأ قيكنٜا ١نًاٗا
َا عتقٍ دلٗٛيا ٫ٚ ."١باٛقج كلواٌ ٖانق قيتساا ٍ٩إ ٕ ٫قيهاعا
"طلاف" " ٚطلزٌ" َأ قيٛقق ٝا ١قيكا ا ١ٝقيايت ،ٜنؼاٗا ًٝا٘ اااا
َاااّ شااٗنع٘ قجل ٜاا  ٠ااااا قْتُااا ٙ٩إػل قخل اات ق٭ ااٚ ٛقيتٓااٛ
ٚقحلىلا٥ن ٚق٭س،اٍ قينٛ ٜ ٜٔظ ٕٛمل ق٭ٚناٍ...
ثاىياً ـــ خسافة اجليس:
ضلتااٌ قجلاآ َهاْااَ ١نَٛقاا ١مل نٝاعٓااا ق٭ اٝاا ١٭ ا اج
نو ٠

1اااا إٕ ق٭بٝااٍ قيتكًٜ ٝاا ١قيك ؿلا ١مل تاانً ٩ا ٢قحلا ٜ
اأ نااٌ َااا ٜت ًاال ااااجلٓ اا ااتوٓا ٤قعااغ ثاْٜٛاا ١ااااا َاأ
قيٛبٗ ١قي ١ٝٓ،ااا نت مل نو َٔ قيتٗ ٝنٖ ٍٛنق قكلٛؼ. ٛ
9ااا إٕ ق٭بٝاٍ قيٓاش ١٦ثا ال َصهً ١قجلٓ ااا َٔ راٍ٬
قيكعٚ ١قيكعٚ ٠ ٝقينٚق ١ٜااا ً ٢سل ٛبن ٤ٟؿلهٔ ٕ ٜٛظاا
اايتااا  ٟاايكٝااااس إػل ٚم قجلُااااٖ َااأ ْانٝاااٚ ١حلكٝكااا١
"قحلٝا ٠قجلٓسْ َٔ "١ٝان ١ٝثاْ.١ٝ
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9ااااا إٕ شيعاا" ١ٝقكلاان  "٠ااااا اا ت ا ٖااا َنناات قٱش ا ا مل
نٌ ن  ٔ ٜقجلٓ ااا َا عتقٍ حتُاٌ قيهاو َأ ق٫يت ااس
اايٓسا  ١يًهتاااج ٖاا ٞق٭ّ ٚق٭را ّ قحل  ٝااٚ ١قيتٚبااّ ١
قي ٚ ٞقي صٝكَٚ ١ع ٕ قي ٞ ٛق٫ش قنَ ٞو ً٬ظ ،ٜانض
ً ٢قجلُٝع نكٝك ١قكلان  ٠مل ق تُاع ق٫شا قن ٞإْٗاا إْساإ
ُ ٜااااٌ ٚضلُااااٌ َ ٓااااا ٙقحلؽااااا ٚ ٟياااا ٝدلاااان ق ٠يًُت اااا١
ٚق٫قتٓا ٤فالٕ "رنقف ١قجلٓ " قكلتٛق ث ١أ كًٝا ١ق٫سلمااهل
َا عتقٍ ااا يا  ٣قيهوان ٠قي اي اَ ١أ قيهتااج اااا حتُاٌ قيهًُا١
ق٭ٚػل مل قيٓىلن إػل ٖنق قيها ٔ٥قي اَض قين ٙٛ ْ ٟااجلٓ
قٯرن.
8ااا إٕ نكا٥ل قحلٝا ٠قجلٓس ١ٝمل عٛظا ا نُا ٞ ٜٓ
ً ٚااا ٢قيااان ِ َااأ ٕ قيهاااو َااأ نتاآاااا قراا ثغل صلٓاا ٕٚ
ق َِٗ٬مل ٖنق ق اٍ فالْٓا َا ْتقٍ َاّ بٌٗ ن مل نٌ
َاااا ٜت ًااال خب،اٜاااا قحلٝاااا ٠قجلٓسااا ٫ٚ ١ٝاااُٝا َاااا ٜتٓاااا ٍٚفٗٝاااا
قجلٛقْ قي اَؽ ١قييت ٜسٗ فٗٝا قيتاً ٌٝقيٓ،س.ٞ
إ ق تاٚيْا ٖن ٙق٭ اج فالْٓا ْكا َاّ رنقفا ١قجلآ
مل نٝاعٓاا ق٭ اٝاً ١ا ٢سلا ٛنوان قاَٚ ١أ ثاِ  ٜا  ٚيٓاا مل
نو َٔ قيٛؼٛه ٕ قيٓكا ق٭ ااٜ ٞتزاٖاٌ نكٝكا ١ا ا ١ٝمل
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قيتنٚم قجلُاٖ  ٟمل ٖن ٙقيٓان ٕ ٖٞ ١ٝقجلآ نًا٘ ياٝ
َ ؽً ١ا  ١ٝإ ٫مل نٝاا ٠قيهتااج ٚنا ِٖ  ٜ ٫ٚا ٖانق ٕ
ٚه ق٫سلماااهل قا فنؼا ًاا ٢قيهآ٥اااال قي صاان ١ٜقياايت ٖااٞ
قجلُاااااٖ قي ناٝاااا ٕ ١عاااان ًاااا ٢قي،كاااان ٚقٱٖاْااااٚ ١قيىلًااااِ
اا ٫ت نقم مل َت  ١قجلٓ .
ا ا ٕ قيعااا ٠ ٛق٭نوااان ع ا ا قً ااأ َواااٌ ٖااان" ٙقي ٛقثااا١
قجلُا ٝاا "١عوراان َ٬ذلٗااا قيكٜٛاا ١مل "ق٭ ؼاا ١ٝقجلٓساا "١ٝقياايت
ع ق ٣٤اصهٌ " ٫شا  "ٟ ٛمل قْ٫تاا ق٭ اا ٞقعا٘ .فايهًُااال
قكل ون ٠نٝاْاً مل يٛقٕ َٔ قيعٝا اال قييت ع٪يا اااا  ٕٚعانقانل
فُٝا اٗٓٝا ااا قعا ٚ ٠ ٝقعا ١عهصاا مل ناو َأ قيتاا ٟ
قيعا نٝاْ ًا أ ؼا ١ٝبٓسا" ١ٝفىلا٬ ٫ "١قا ١هلاا االٜكاا
قيكعا ٚ ٠ ٝاٝام قيكعا ...١نٝاْااً ضلُاٌ قٱٜكاا ٚه قيتُان
ٚعه ٕٛق٭ ؼَ ١ٝوكً ١ؼل،ن قال "قجل ٛقجلٓسا "ٞقيان ٟطلااف
اٝمنٚ ٠ه قخلنقفااً ١ا ٢قيصااا ن
قٱ ا ٕ٬اأ ْ،سا٘ اسا
(قكلؽاب  ١قيننِ قي،نقط ق٭ثا ق ...٤إخل) إٕ شا٦ٝاً َأ ٖانق
قيك  ٌٝؿلهٔ ٕ ٜننن ًا ٢ا  ٌٝقكلوااٍ مل قعااٚ ٥قعاغ
أ ثا ٠ ٛقجلتق٥ان ٚقي ُاٌ قي،ا قٚ ٞ٥ق تا ظااااٗا مل
نت
َننً ١قيتتقّ ب  ٟاايكؽاٜا قيك.١َٝٛ
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ثالجاً ـــ خسافة السلطة:

ع تا ا قيساااًمً ١ااا ٢ع اااا ٜٔشاااهاهلا َعا ا ُٖٓٝااا٫ ١
شا ا ً ١ٜ ٛااا،ْ ٢اااٛس قيهتااااج ٚقيكااانق َ ٤ا ا ًا  ٫ٚعنباااع ٖااانٙ
قهلُٓٝاا ١إػل  ٚقثاا " ١عاا ٛق٫سلماااهل" فاس ا اااٌ إْٗااا ؽلوااٌ
قجلاْ ا ق٭ش ا عااوث ًق مل َٛقااا قيهاع ا َاأ إْتاباا٘ ق٭ اااٞ
َٛ َٔٚقا قيكا  ٨قي ا  ٟللا ٜٛؼع اغل ٖ َٔ ٜ٘ ٜنق قٱْتا
مل قيٛق ْ،س٘ .إٕ ْكم ١قي ق ١ٜمل ٖن ٙقيٓان ٖٞ ١ٝقيكُاع ٚ
قينقاا ١قي قرً .١ٝإْٗا ا  ٠ب ٜا  ٠ا َويٛفاٚ ١يهأ  ٚقثا١
قٱ إ ٚقخلٛف َٔ قحلانِ ٚقين ن َاّ ق٭ اي ٝقيٛنص١ٝ
قييت ناْ عستي ّ مل نٌ نغل ي ٜٚض قكلٛقسٓغل ً ٢ا ّ
ق ٫قض َاّ قيانٜ ٜٔتاهُا ٕٛااكلعاا٥ن ً ٚا ٢ق ٫تساّ٬
قكلمًل يهٌ َا ،ٜنض ًٖ ...ِٗٝان ٙقي ٛقثا ١ناْا َأ نوان
قي ك اااال عااوث قً مل حتاانٜض قٯراانً ٜٔاا ٢ق ٫ااتهاْ ٚ ١اا ّ
قكلكاَٚاا ٚ .١قاا ّ َااا  ٜاا َ ٚاأ ٖاان ٙقي ٛقثاا ١مل تااا ج قحلٝااا٠
قي،هن ٢ً ١ٜسل ٛراػ ٖا ٛقيًزا ٤ٛإػل قيماااع قينَات ٟقيانٟ
ٜورن عاع٘ قكلُٝت َٔ ٠قيٛبٗ ١ق٭ ا ١ٝمل "ق٭ ج قيعٛمل".
إٕ ق ٫ع اهل مل تنا ١قٱ  ّ٬اغل قٱؿلإ قي ٚ ٜقيسًم١
قي ْ ١ٜٛٝصل ٌ قكلتعٛف قنج إػل قيسٝا  ٞقي،اشاٌ اااا إ ق ظا
قيت ااا فايتعٛف َٖٛ ٛقا ًُ ٞؽلً ٘ٝقي ك ٠ ٝقي َٚ .١ٜٝٓأ
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اني رعا٥غ قي  ٜٔمل ٖنق ق ااٍ ٖا ٛقيتاتقّ قكلعا قي صانٟ
نً٘ٚ .نغل فصٌ قكلتعٛف ١مل قيت،ا ٌ َع قيٛققع ٚقيتاوث فٝا٘
ٚمل ٜك ا هلااِ ٕ ؿلا ااٛق ااًمتِٗ "قيصاان ً "١ٝاا ٢قجلُاااٖ
قياايت عوظااً فٗٝااا قكلصااا ن قي ٜٝٓاا ١آااَ ٛاأ قي ٛقثاا ١قجلُا ٝاا١
قي فٓٝاا ١لًااٛق ااااا  ٟقكلتعااٛف ١ااااا اأ ٖاان ٙقيسااًم ١يًاهاااّ
قياان ٜٔناااْٛق ٜتعاانف ٕٛؼلكاا قال قجلُٝااعَٚ ....ااع ٖاانق فاااالٕ
قيعٛفٝغل ااا ً ٢قرت٬ف َنقٖ ِٗ ااا ناْٛق نؼ ١ي٬ؼمٗا
ٚق ٫تصٗا مل َ ىلِ ق٭نٝإ  َٔٚقيٛقؼا ٕ ياو مل ٜهأ
اسا َاٛقق ِٗ،قي ٜٝٓااٚ ١قبتٗاا قعِٗ مل قيت،سا قال قيً،ساا١ٝ،
يًا ٚ ٜقيصنٛ ٚ ١ ٜقُٖا اٌ إٕ عوث قعِٗ قكلتٛق  ١مل ع ا ٌٜ
قحلٝاااا ٠ق٫بتُا ٝاااٚ ١حتنٜاااو قي ٓاظااان "قيوٜ ٛاااٖ "١ااا ٞقيسا ا
قكل اشاان يهااٌ يااٛقٕ قكلكاَٚاا ١قي ٓ،ٝاا ١قياايت ناااْٛق ًٜكْٗٛااا َاأ
قٯراانً ٚ ....ٜٔااا ٢قيااان ِ َااأ ٕ قينَاااٛي "قيعاااٛف "١ٝمل عهااأ
ٕ ععا باْ ااً
دل ٜااَ ١اأ قيٓانٝاا ١قي ًُٝاا ١فالْٗااا ق ااتما
ا ااٝاً َاأ قي ٛقثاا ١قجلُا ٝاا ١قي٬ش ا  ١ٜ ٛمل قحلٝااا ٠قي ناٝاا١
سٛقٍ عا ٛق٫سلمااهل ٚق اتُنال مل تاا ج قحلٝاا ٠ق٭ا ٜا١
قكل اظاااانٚ .٠يااااَ ٝاااأ قيعااا ٕ ْتااا غل مل قيعاااا ٛقينَتٜاااا١
ي٬تاٖاال ق٭ ا ١ٝي  ٣ق٭بٝاٍ قجل  َٔ ٠ ٜقيهتاج ً ٢سلٛ
راػ شً ٦ٝا َٔ قينٖ َ ١اّ قيسًم.١
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اا ٕ ق٫قتعاااا ًااا ٢قينٖ ااٚ ١قخلاااٛف مل ٖااانق ق ااااٍ
ٜٓم ٢ً ٟٛش َٔ ٤ٞدلاْ  ١قيعٛقج .يو ٕ قيسًم ١ع ت َٔ
َعاااا ق٭َااأ ٚق ٫عاااتقم ٜؽاااًٚ .مل سً ٝااا ١قكلٛققاااا قيٓ،سااا١ٝ
"قي٬شاا  "١ٜ ٛقيااايت ؽلًٗٝاااا ٖااان ٙقحلكٝكاااً ١ااا ٢اٛق اا قي ُاااٌ
ق٭ اااَ ٞااا ؿلهاأ ٕ  ٜا ٓاا٘ قن ا قّ ق٭ اانٚ ٠قيتكاي ٝا مل
قكلنقنٌ ق٭ٚػل يًاٝاا ٠ق٫بتُا ٝاٚ ١ناو قً َاا عسات ٍ قي اَا١
َوٌ ٖنق ق٫ن قّ َاا عساُ ٘ٝؼا ٢قيٛقيا  ٫ٚ ٜٔاُٝا مل ْىلااّ
قي ا ١ً٥ق٭ا ١ٜٛقييت ع ت ق٭ ض َٔ للٝتقعٗا ق٭ٚػل إػل باْا
إشنقفٗا ًَ ٢عا٥ن ق٭فنق َٔ ْانٝا ١قياتٚق  ٚا  ٫ٚ ٙاا
َٔ قٱشا  ٠مل َوٌ ٖنق قكلٛؼ ٛإػل ق٭قٓ  ١قكلنق ١ٝ٥قيايت ٜعآع
اٗا قيٓكا ظ ٛقً َٔ قخلنقف ١يًزُٗ ٛقين ٟنإ  ٜاٝض َو اا٠
ٚظااا" ١ٜقيسااًم ٚ "١ااٝمنعٗا مل نٝاعاا٘ قيَٝٛٝاا .١يكا ظا َاأ
س  ١ ٝق٭شٝاٜ ٚ ٤ه ٕٛقجلُٖٗ ٛا ٛقيانٜ" ٟصان " يًساًم١
ٜ ٕ ٚه ٕٛقيٛب قٕ قجلُاٖ  ٛ ٜٓ ٟااً جلُٝاع قكلسا ٛاال قيايت
عٛؼع َٔ بًٗا قيكٛقْغلٚ .يهٔ قيٓكا ٚقيهتااج ًا ٢قيساٛق٤
ٜنعاا ٕٛاأ قيسااًم ١ظااَ ٠ ٛتٓاقؽاا ١إَااا رٛف ا ًا ٚإَااا ؽلًك ااً.
شااا ن  ٚفٓاااإ ،َ ٚهااان  ٫عن اااا ٙقي ٚيااا ...١إخل ؼلواااٌ ٖااانٙ
قي ٓاٜ ٜٔٚستٓز  ٕٚاايسًم َٔ ١بٌ ٖنق  ٚقى ًُٕٛ ٜ ِٖٚ
ٕ قيٛولا٥ا قحلكٝك ١ٝيًسًم ٫ ١لن ٔ ش ٕٚ٪قيسٝا  ...١مل
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نااغل ٜٓا  ٕٚاىلاااٖن ٠قيتهس ا اااا٭ ج مل قكلاؼااً .ٞااٖ ٢اانق
قيٓاااَ ٛاأ قكلاانق٤قٜ ٠وراان قيتُاان ًاا ٢قي اً٥اا ١شااهَ ً٬ااو ًق مل
قعغ قحل َوَ ٖٞٚ ً٬اا ٜساتٗ ٟٛقيهتااج ٚقيٓكاا َ ااً مل
ذلاااٚيتِٗ ؽلًاال قياانٚم قجلُاااٖ  ٟقي،تااا ٠قي ٓٝاا ١حت ا شاااااً
فك ًق  ٚقي ها ٚ .ناٌ َُٓٗاا ٜٓتُا ٞإػل س كا ١ع ااٜن قيم كا١
ق٭رنَُٗٚ ٣ا عهٔ قيٓتٝز ١فالٕ قي اس ٖٞ ١،قيايت عٓتعان مل
ا ٕ قياانٜٓ ٟتعاان َ ٗااا ٖاا ٛرنقفاا ١قيسااًمٜ ١ؽ ااً.
قي ايا
 ٜٚا  ٚ٭ًٖٚ ٍٚاا ١إْاا٘ ٬ ٫قاا ١يًسااًم ١اكعااغ قحل ا َٚااا
ؿلاثًاٗا فالْٗااا عصا مل نااو َاأ قيٛؼااٛه إػل ٕ ْىلاااّ قٱ ث
ٚقيٛؼع ق٫بتُا  ٞيًُن َٚ ٠ا ٜنع نل ا٘ َٔ نٝاعٗا قجلٓس١ٝ
عهُاأ  ٚق ٤ـلٝااع قحلااٛق ث "قي اسٝ،اا "١قكلااو ٖٚ ٠اا ٞنًااٗا
عاانع نل اايتصاان ٜاال قياايت عً ،ااٗا قيسااًمَٚ .١ااع ٖاانق فااالٕ قيٓكااا
ٜتزاٚيَ ٕٚوٌ ٖن ٙقحلكٝك ١مل عك ِٝٝناٌ شاهاٍ ق٭ ق ٤قيايت
ًٜزااااااو إيٗٝااااااا ق٭ ج ٚقي،اااااأ (قيكعااااااٚ ١قينٚقٜااااااٚ ١قي ق اااااا١
ٔ تنا ١قحل .
ٚق٭ ٓ....١ٝإخل) يًت
ظا
 ٢ً ٚقين ِ َأ ٕ قيعانق ااغل قيساًمٚ ١ق٭ ٜا
مل قحلٝا ٠قي نا ١ٝقكل اظن ٠ق سااع ش  ٜقيٛؼٛه  ٫طلًَٔ ٛ
"قي،ن "١ٝ ٚنٝاْاً اس قكلىلٗن قيمً ٞ ٝقين ٚ ٜ ٟا٘ قيهتاج
مل قي ايااا فااااالٕ ظاااا ٠ ٛقخلنقفاااا ١مل ٖاااانق ق اااااٍ عًااااٛه مل
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" ؼااااٝاال"  ٫نعاااان هلااااا عصاا ا إيٗٝااااا قيهًُاااااال ٚقينَااااٛي
ٚق٭ اس مل إْتا ق٭ ااٜ ٤ورنٖا قيٓكا ًْٗ ٢ا َٔ َىلاٖن
قيتز  ٜمل ق٭ ق ٚ ٤تاٚي "قيٛقق ٜ ٕ ٕٚ "١ٝصا نٛق قينٚم
قجلُاٖ  ٟمل ذلاٚيا ١قنتصااف قكلا ي٫ٛال قحلٝا ١قيايت ضلااٍٚ
اٗااا قيهاع ا ٕ  ٜا اأ َ اْاعاا٘ "قٱْساااْ "١ٝيتزنااا ١قيٛظااا١ٜ
"قي ًٝا"  ٚقيسٝمن ٠قكلت،ن  ٚ ٠قيك قين،َ ٫ ٟن َٓاٖ٘ٚ ....اٞ
َا ؽلوًٗا قيسًم ١مل ق تُع قكلتيًا ً ٢سل ٛراػ.
إٕ رمن َا ع يٖ ٙن ٙقكل اْا ٠يتنٚم قجلُااٖ ٖاَ ٛكا ٠
ٖاان ٙقجلُاااٖ ًاا ٢قيتُٝٝاات اااغل قين اااي ١قيٝٓ،اا ١يٮ  ٜا ٚاااغل
َُٗتاا٘ "قيوٜ ٛاا "١ااااا ًاا ٢ن ا قيت ا قي عاان ٟقياان ٟعٗ،ااِ َاأ
ر٬ي٘ قؽ ١ٝقيتتقّ قكلع قيك ٚ َٞٛقٱْساْ ٞااا ٚمل نغل ُ ٜ
قيٓكااا ااااا مل قي اي ا ااااا إػل فااض ٖاانق قيتُٝٝاات ٜٚعاامٓ َ ٕٛاأ
"قيوا "ٟ ٛقكلًتااتّ فٓاْااً اااا ق٭ قَٚ ٤اأ قيٓ،ااإ قي ااا ٬ُ ٟقااً
ؿلوٌ َننً ١قْ ماف ناع ١مل عا ٜخ ق٭ ج ناْ قجلُااٖ
قُ٥ااااً عؽااااع نااا ً٬مل َهاْاااا٘ قحلكٝكاااا .ٞإٕ ـلٝااااع قكلوايااا
"قيسٝا  "١ٝمل تنا ١قكلتٓ َٔ عهس ٘ اايصا ن إػل ًٛق٥ا٘ مل
سً ا قيسااًم ١ااااا َُٗااا عهاأ ًَ ٛاا ١مل قيم ٝااإ ااااا مل ععاانف
قياانٚم قجلُاااٖ  ٟاأ قي ىلُاا ١قيٝٓ،اا ١قياايت ق ااتما اٗااا ٖاانق
قيصاااا ن ٕ ضل،ااايل يً ٝاااإ قي نااااْٚ ٞكااا٘ قي ًٝا ا ٜ ٕ ٚعااإٛ
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ٕ ٖنق نً٘  ٞ، ٜ ٫قيصا ن اااا
يً نا ١ٝعكايٖ ٝا قي نٜك....١
نإ قكلتٓ ٛ ٚق ٙااا َٔ ؽلوٌ قيك" ِٝقيو "١ٜ ٛقييت عتٛب٘ إيٗٝا
تنا ١قجلُاٖ  .إٕ ق٭ظاي ١قي ١ٝٓ،نًٗا عهُٔ مل ق ٫اتزاا١
كلا ٖا" ٛإْسااْ "ٞمل ٖان ٙقيتزنااٚ .١ظا" ١،قٱْسااْ "١ٝمل َنقناٌ
قيتيًا ع قين ١ٜ٩قيو ١ٜ ٛقجل  ٠ ٜيً امل.
َٚاأ رااٖ ٍ٬اان ٙقينٜ٩اا ١عًااٛه "ق٭ ؼاا "١ٝقكلتيا ياا ١نٝاْ ااً
فُٝااا ضلااا ٍٚقيٓكااا ٕ ٜت ٓٝااَ ٙٛاأ َىلاااٖن قيكاا"ٚ ٠ٛقيواا "٠ ٛمل
قٱْتااااا ق٭ ااااا ٞقكل اظاااان .نٝاْاا ا ًا عهااااٖ ٕٛاااان ٙق٭ ؼاااا ١ٝمل
قيهًُاال ٚقيعا ٛقيايت عصا إػل "قيساًم ٕ ٕٚ "١تانً ٩ا٢
حت ٖ ٜا  ٚحت ٜا َساٚ٪يٝتٗا ٚقًُاا ٜتٓاا ٍٚقيهاعا تناا١
ق ٫ت٬ج َو ً٬ااا مل قيكع ٚ ١قيص ن ااا  ٕ ٕٚعتا ق  ٢اا قال
 ٚظا" ٛقيساًمإ
"قحلٓغل" إػل قي ق ٚ ٠٤ق ٫تصٗا ٚقيعً
قياانٜ ٟساات  ٝنااٌ شااٚ ٤ٞقجلااٛق ٚ ٟقيكعاا ٛقكل فااٚ ١إ قْاا١
قيٓااااس قٯرااان "ٜٔااجلًُاااٚ ١قيكتاااٌ قجلُاااا َٚ ٞاااا إػل ياااو.
نًُاال ٚظ ٛعٓون ٖٓاا ٖٓٚااى مل قيكعا ٚ ١قيكعاٚ ٠ ٝع ا
ـل ٝا ااً ااأ نكٝكاااٚ ١قنا ا ٖ ٠ااا ٕ ٞـلٝاااع قَتٝاااايقال قيساااًم١
ٚرلايٜٗااااا ؿلهاااأ ٕ ع ت،اااان ياااا ٕ ٛقيصااااا ن  ٚقيكاااااػ ٚ
ق٭ ٜا ا ناااإ مل قيساااًم ٚ ١ناْا ا قيساااًم ١قؼااا ١ٝااأ
ععنفاع٘ مل نغل ٜماي قحل قجلُاٖ  ٟاايت ا  ٌٜقجلان ٟ
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قيصاااٌََ .ااا ٕ عهاا ٕٛقيسااًم" ١ثٜ ٛاا "١ااي ،ااٌ فتُااا ٛنااٌ
َىلاٖن قي ا قكلتٛق ث ٔ َنقنٌ ق٫سلماهل َ ٚا ٕ ع ت ق٠
قُع ؼ قيوٚ ٠ ٛقحلنٚ ١ٜقحلٝا.٠
إ ق نإ يًنٚم قجلُاٖ َ ٟوٌ ٖن ٙقيكا ٠ٛقي اَؽا ١قيايت
 ُٜٔٝٗاٗا ً ٢عكٝا ِٝقٯثاا ق٭ اٝاً ٜ ٕ ٕٚ ١أ أ ْ،سا٘ ٚ
ٜهاا ث اابتٗاااا قال قيٓكاا ق٭ اااا ٞقكل اظااان فااا ٬ااا َااأ ٕ
عه ٕٛي٘ ََ َ٬تُٝات ٠حتُاٌ شاً ٦ٝا َأ قحلٜٛٝا ١قيايت عٓماٟٛ
ًٗٝااا ٚه قي عاان قحل ا ٚ . ٜيااَ ٝاأ قيسااٌٗ ٕ ْت ا غل ٖاانٙ
قكل َ٬ا  ٕٚقينباا ٛإػل َااا قنت،ىل ا ااا٘ قجلُاااٖ ااااا نتاا ٢مل
عاا ٛق٫سلماااهل ااااا َاأ َىلاااٖن قيكاا ٠ٛمل ْىلنعٗااا إػل ق٭ ج
ٚعاانٚقٗا يٰثااا قيٝٓ،ااٚ .١يهاا ٞعتاااه يٓااا قٱشااا  ٠إػل َوااٌ ٖاانٙ
قجلٛقْا قياايت ً، ٜااٗا قيٓكااا مل قي ايا  ٜٓاا ٞقيتونٝا ًاا٢
نو َٔ قجلٛقْ قي ر ١ًٝقييت قاُٗا ٖ ٤٫٪قيٓكاا مل عاو ٜخ
قيتنٚم قجلُاٖ .ٟ
 ً٫ٚااا يك قنت،يل قيانٚم قجلُااٖ  ٟااكلٛؼا ١ٝ ٛقكلمًكا١
َاّ قي ُاٌ ق٭ اا .ٞيكا ناإ اااا َٚاا ٜاتقٍ اااا ٜمايا ق اٌ ناٌ
ش ٤ٞاايصهٌ قي ،قرض قين،ٜ ٟانض ٚبا ٕٚ ٙ ٛقيًزا٤ٛ
إػل قيت،س ا قال قكل ك ا ٚ ٠قكل ا قال قكليتً،اا .١إْاا٘ ٜتٛباا٘  ً٫ٚإػل
أ تناا ١قااػ َ اغل
قيكع ١قحل ١ٝقييت عستٗ ٫ ٜ٘ٛ٭ْٗا ع
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 ٚععٚ ٛقق اً َا  ٚحتٌُ َٛيقً " ُٝك "١عتزااٚي قيٛققاع ااٌ
ن ْٗا ثن ا ٞب ٝضلٌُ َأ نٚاا ١ق٭ قٚ ٤قٛعا٘ َٚأ
ناانق  ٠قيتزنااا ١قٱْساااَْ ١ٝااا صل ًاا٘  ٛ ٜٓااً قُ٥ااً ي ماا ١فٓٝاا١
نك .١ا ياو ٜاوع ٚ ٞقيتوٜٚاٌ ٚقيت ٜان ٚقي اا أ تناا١
قيهاعا ٚقكلنقَاا ٞق٭ر٬قٝااٚ ١ق٭ا ااا ق٭راان ٣يًكعاا .١إٕ ظااً١
قٱْساإ قي اا  ٟاااا٭ثن قي،ا ٖاا ٞنوان اساااسٜٛ، ٚ ١ا ١للااا
ٜتعاا ٙ ٛقيٓكااا ـل ٝااً .إْٗااا ظااً ١قيهااا ٔ٥قي صاان ٟات،اظااٌٝ
قحلٝاااا ٠قيَٝٛٝاااٜ ٕ ١هتصاااا اا اااتُنق َااأ رااا ٍ٬ق٭شاااٝا٤
ٚقيٓاس ٚقكلصا ن قكلويٛفٚ ١قينننٜاال قي  َ ٠ ٝاْ ٞب ٜا ٠
ت ًاا٘ نواان ق ع اس ااً ااحل ا  ٚظااً إ ق َ ٠اااّ ق٭ن ا قث
 ٚشاا ع ًكاااً جبُااااٍ قي اااامل .عًاااو ٖااا ٞااااي ١قي،ااأ مل تناااا١
قٱْسإ قي ا ٚ ٟإ ق نإ يًٓك َٔ  ٚمل ٖن ٙقين اي ١فٗٛ
ًاا ٢قنتصاااف "قينٜ٩اا "١قيٝٓ،اا ١مل
 ٚقي ٛااٝنل قياانٜ ٟسااا
ق٭ثن ق٭ اَ ٫ٚ .ٞهإ هلنق قي  ٚمل نٝا ٠قيٓك ق٭ ا ٞإ ٫ا
ٕ ٜه ٕٛق٭ثن قي،ا قا فانض ْ،سا٘ اعاَٛ ٠ ٛؼاً ١ٝ ٛا٢
قيكا .٨
ً ٚااٖ ٢اانق قيٓاااٜ ٛكااا قيتاانٚم قجلُاااٖ  ٟمل نااو َاأ
ق ٫عٝاااج ٚقيتساااَ ٍ٩اااّ قيت،س ا قال قكل ك ا  ٠قي ايت ضلااا ٍٚاٗااا
ْكا ْااا قكل اظاانٜ ٕ ٕٚكاُااٛق مل ًُٝاا ١قيتاانٚم قعاا٘ َٝااا ٜٔ
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ر ١ًٝق عِٗ قي انوغل قكليتعغل مل ق  ١ق٭ ج  ًِ ٚقجلُاٍ
 ٪َٚر ٞقيٚ ٕٛٓ،يهٔ قجلُٗ ٛمل ٓٗٓ ٢ا ـل ٝاً .مل ٖانٙ
قكلٝا  ٜٔطلاتًنل قيتاًٝاٌ قيٓ،ساٚ ٞقاَ ٛا٘ قكلتصاااو ات كٝا قال
قكل،اااٖ ِٝقكلٝتافٝتٜهٝااُ ٚ ١ااٛض قيتزااا ج قيعااٛف ١ٝنٝاْاا ًا
 ٚااٛقمل قيٓت ااااال ق٭ ااامَٚ ١ٜ ٛاااا إػل يااو للاااا ٜاااٛن ٞااااوٕ
قيهاع ااا شاا نقً ناإ  ٚقاظااً ٚ ٚقٝ٥ااً اااا  ٜزات قُ٥ااً أ
رلاس اا ١قجلُٗاا ٛاعاا َ ٠ ٛاشاان ٚ ٠ق٫ععاااٍ قي ،اا ٟٛا كااٍٛ
قيٓاس ٚقًٛاِٗ  َٔٚثِ فٗ ٛش ٘ اوْٛق قيٓ اعاال قيً ١ٓٝقيسام
 ٫عسااتمٝع ق ٫ع،ااا اأ ق٭ ض إ ٫إ ق ٚؼا هلااا نااا٥ت َاأ
ـلٝع ق٭سنقف.
ثاْٝاً اااا ًا ٢قيان ِ َأ ٕ َىلااٖن ق٭ ج ٚقي،أ ناْا اااا
سااٛقٍ عاا ٛق٫سلماااهل ااااا َك ْاا ١ااااي،نق َاأ قيٛققااع ٚلا ٜن
قيٓٛ،س َا اا ،ْ٫ا٫ال "قحلت "١ٜٓقي ااان( ٠نُاا ٖا ٞقحلااٍ مل
ق٭ اْ ٞقيص ٚ ١ٝقكلٝ ٛكَ ٚ )٢اا اايً،ىلٝا ١قي،ا ا ٚ ١قيعاٛ
قخلنقف ٔ ١ٝقي مٛيٚ ١قيكا ِٝقخلًكٝا( ١نُاا  ٜا  ٚمل قيكعاغ
قيص ا ) ً ٚاا ٢قياان ِ َاأ ٕ ٖاانق قيتي ا ٜن ق ا ق ااتُن نتاا٢
َننًاا ١قيٓٗؽاا ١قحل ٜوااا ١مل ق ت ااا ق٭ ج ٚقي،ااأ َاأ نٛقشاااٞ
قحلٝااا ٫ ٠ثاان هلااا مل ع ا  ٌٜقيٛققااع اااٌ عٗ ا ف إَااا إػل قيتٜٓاا١
ٚقي فٚ ٘ٝإَا إػل فلا ١ٜقيتكايٚ ٝر َ ١قيسًمَٚ ١اا إػل ياو
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فالٕ قحل قجلُاٖ  ٟنإ مل ـلٝع َىلاٖن ٙشا  ٜقحلانػ
ً ٢تس" ٝقحلكٝك "١فُٝاا ٜهتا ٓا٘ ٜ ٚعا ٛاا٘  ٜ ٚا
ٓااا٘ ً ٚااا ٢ؽلواااٌ قيٛققاااع مل ظااا م ٚنااانق ٚ .٠ناااغل قفتكااا
"قحلكٝكااا"ٚ "١قيٛققاااع" مل ثاااا قيهتااااج ٚقيٓ،ااااْغل عٛبااا٘ إػل
قي قث قي اكلَٚ .ٞأ ثاِ ناْا يَا ١قيت ٝا ١قيوكافٝا ١مل نٝاعٓاا
ق٭ ا ١ٝقكل اظنٚ .٠ق٭با ٕ عساُ ٢يَا" ١قا ٍٛقحلكٝكا "١اااا إ ق
ظا قي ا  ٠ا.
يك ا نااإ قجلُٗااٜ ٛص ا ن اا ااتُنق ٕ "شاا٦ٝاً َااا" ًٜزااِ
قيهتاج ٔ قيت نض قجلا  ٟيٛققاع قٱْساإ قي ناا ٞمل شا٤ٞ
َا أ قجلااان ٚ ٠قيٛؼاااٛه ٚاسااااس ١قيت ا ا ٚ .ناااغل اا ا قيهتااااج
ٜتٓاٚي ٕٛباْ اً َٔ ٖنق قيٛققع ااا  ٫ٚاُٝا مل قيكعاٚ ١قينٚقٜا ١اااا
ناْٛق ٜٓكً ٕٛظ ٠ ٛقٱْسإ قي ناْ ٞك ً٬ااٖتاً َا َأ راٍ٬
تااا اِٗ قينقعٝااٖٚ ١اا ٞع،تكاان مل قي اي ا إػل ق٫عسااا ٚقحلاانق ٠
ٚقي ُاال َ ٚااا َاأ راا ٍ٬ق٭فهاا ق اان ٚ ٠قيٓىلنٜاااال قي تٝكاا١
قييت عؽاع قٱْساإ مل إساا باَا راا عا طلا٘ قحلاَ ٞوًُاا
عٛؼع قيع ٠ ٛيًننن ٚ ٣قيتُواٍ مل يق ١ٜٚقكلتااً ٚ .اٖ ٢انق
قيٓا ٛنإ قسلنقف قيتزنا" ١قينَٚاْس "١ٝااا َٚا ٜتقٍ ااا ضلزا
اااأ قيهتاااااج نكٝكاااا ١قيتزنااااا ١قٱْساااااْ ١ٝقحلٝاااا ١مل َٛققااااا
قٯرن ٚ ٜٔيو فُٝا ٜت ًل اايٓانٝا ١قينقعٝاَ ١أ تناا ١قيكااػ
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 ٚقينٚق ٚ ٞ٥قيصا ن فٜٗ ٛتَ ٕ ِٖٛا ٖ " ٛقع "ٞمل قيتزنا ١ااا
ٓ٘ مل ننق  ٠ااا ؿلوٌ تنا" ١قجلُٝع" ٛق ٤تً
َ ٖٛٚا ٜ
ٖن" ٙقينَٚاْس "١ٝمل قيصيع ١ٝقكلنؼ ١ٝقكلً ٛا ١مل "قْٗ٫تقَٝا"١
ٚقي،اانق َاأ قيٛققااع قٱْساااْ ٞقحلاا ٚ ٞراانال سااااع قكل اْااا٠
"قيصيعااا "١ٝقيكًكااا ١قيااايت عااآ ُ اٗاااا ق٭بٝااااٍ قجل ٜا ا َ ٠ااأ
قيهتاج قر ثغل مل ُن ٠قيتزا ج قحلاا ٚ ٠عٓاقؽااعٗا قكلوكًا١
اايتسا٫٩ال.
ٚي َٔ ٝقيع ٕ ْت غل ش٦ٝاً َٔ ٖنق قيك  ٌٝنغل عورن
قينَٚاْساا ١ٝظاا ٛعٗا ق٭نواان " قعٝااٚ "١عصااٜٗٛاً يٛققااع قٱْسااإ
قي نا .ٞفًٓورن ٖنق قيُٓاَ ٛأ نتااااال با قٕ َاوٚ ً٬فٗٝاا
لتًنل ظ ٠ ٛقكلتعٛف قخلااْع ااايٓ قيانٜ ٟسات نج ق٭مل َأ
بااٌ قحلكٝكاا ١اعاا ٠ ٛقي مااٌ قكلتُاان ٖٚ .اا ٞنًااٗا َاأ ولااٍ٬
"قينقع "١ٝقكلنٜؽا ١قيايت ياٛه اٗاا اامل با قٕٜ .كا ٍٛمل قعا ٝع٘
"َا ق عك ٍٛقيساق( " ١ٝمل نتاا٘ قيُٓ ٛبٚ ٌَ " ٞيا ")
اااااااانال مل قيااااااااٛق ٚ ٟقاااااا ا بااااااااا ٤قيعاااااا ا اه
َ ًٓاااااااااااااااااً ااااااااااااااااان ٚباااااااااااااااااٜ ٫ ٛاااااااااااااااااتٍٚ
فاااااااااااااااااال ق ااااااااااااااااااق ١ٝااااااااااااااااااغل قي مااااااااااااااااااه
عت ٓااااااااااااااااااااااااٚ ٢عٓااااااااااااااااااااااااا ٚ ٟعكااااااااااااااااااااااااٍٛ
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َا قحلٝا٠
ااهلٓا٤
إؾلا قي ٝض ْتَٚ ٚنقّ
َا قكلُاال
اايٓ،ا٤
إؾلا قكلٛال قٓٛهل  ٚكاّ
َا قحلهِٝ
اايهّ٬
اٌ اسن ٜٓم ٟٛحت قيهّ٬
َا قي ىلِٝ
ااكلكاّ
إؾلا ق

كلٔ ٜوا ٢قكلكاّ

َا قيٓ ٌٝ
ااجل ... ٚ
نِ ْ  ٌٝنإ َٔ قتً ٢قجل ٚ
َا قينيٌٝ
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اايكٛٝ
ق ٜه ٕٛقيكٝ

ٓ َٔ ٢كٛ

َا قيٓ ِٝ
اايوٛقج
إؾلا قجلٓ ١اايكً قيسًِٝ
َا قجلاِٝ
ااي نقج
إؾلا قيكً قخلً ٞنٌ قجلاِٝ
َا قي كا
اايٓؽا
نِ شن ٜنإ ٓ ٢ق٭ ٓٝا٤
َا قي،ك
ااحلك ...
ثن ٠ٚقي ْٝا

ٝا  ٚق٤

َا قجلُاٍ
اايٛبٙٛ
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إؾلا قحلسٔ ش ا يًكًٛج
َا قيهُاٍ
يًٓتٜ٘
ج فؽٌ نإ مل ا ض قينْٛج
ٖنق َا قايت٘ عًو قيساق=١ٝيعيٛ
ج َا قايت٘ عًو قيساق=١ٝنإ َٔ

ٔ ؿلغل ٜٚسا
نق ٖاعٝو قي اا

َااا ٖاا" ٞق٭ ؼاا "١ٝقياايت حتًُااٗا ٖاان ٙقيكعاا ٠ ٝاماا ٗااا
قي ٓا ٞ٥قجلُ ٌٝإْٗا ع  ٚ٭ ١ًٖٚ ٍٚعاوَ٬ال باٌ ناامل ا
ْٗاا مل قيٛققاع عٓمااً ٟٛاٚ ٢ه قْٗتقَٝاٚ ١قؼااا٬ ٫ ١قا ١هلااا
"ااكل اْااا "٠قحلكاا ١يًتزنااا ١قحلٝاا ١ي ا  ٣قي نااا ٞقكل اظاان" .يٝس ا
قحلٝااااا ٠ااا ا  ٠اااااٌ إْٗااااا دلاااان ْت اااااال َ ٚاااااٍ (ٜ ٫صااا هل
حتكٝكٗاااا) مل قيٛققاااع" .يااا ٝقكلاااٛال ٖااا ٛقيٓ،اااا ٤ااااٌ إٕ قيٝاااوس
ٚقكلاانض ُٖااا ظاا ٠ ٛقكلااٛال قحلكٝكاا ٞيٲْسااإ ٚ .يااو  ٜا ْاا٘
يااا ٝيًٝاااا ٚ ٥قكلااانٜض ٕ ٜت ًااال او ا ا اج قحلٝاااا،ٜٚ ٠هااان
اايت ًا ًاا ٢قا َٚ ٙو اااٚ ٠باا ."ٙ ٛيٝسا قحلهُاا ٕ ١تاان٩
ُااا عص ا ن ااا٘  ٚعكااَ ٍٛااا عن ٜا اااٌ ٕ عًزااو إػل
ًاا ٢قيت ا
رن ٕ تظل َاّ قحلكٝك١
"قي ُ ُٚ "١قٱاٗاّ ٚقينَت  ٚات
ٚعتيااا ٍ" .يٝس ا قي ىلُاا ٕ ١عٓزاات ُ ا ً٬صل ًااو ب ا ٜنقً اااوٕ
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حتتااٌ َهاْاا ١اااغل قٯراان ٜٔاااٌ ْٗااا عتُوااٌ مل فااض ق تُااع
ٚقي ااتٚف اأ قحلٝااا" ٠قي اَااٚ "١ناانيو ٖاا ٛش اوٕ قيٓ اياا .١إ ق
ناااإ باا قٕ ًااا ٢نااال مل عاا قيٓىلااان ٠قي اَٝااا ١قي ق بااا ١مل
ق ااتٓها ق ٫تااتقي اااا٭ج  ٚقجل ا ٚنااٌ َااا ٜص ا إػل "يك ا
ق٭ نَٓ ٕٚ "٠اق ضلككٗا قٱْسإ آ،س٘ فالْ٘ ااا  ٟبا قٕ
ااا ً ٢رمو مل إ قْ ١قكلآثن قيايت عننٗاا قجلا ٚ . ٚمل َواٌ ٖانق
قخلمو ٪ٜن ً ٢ع قيانٍ ٚقهلاٛقٕ .إٕ قيكٝا اااا َُٗاا ٜهأ
ساا ٘ ااا َٖ ٛت يً  ١ٜ ٛقييت ع،انض ًا ٢قٱْساإ قحلان ناٌ
 ٚا ٌ٥قيه،اه َٔ بٌ ق ْ٫تاامَٚ .اا َأ إْساإ ٜان ٣ق٭ اٍ٬
كً ٛق ،ٜيان اٗاا  ٫ٚاُٝا مل قحلٝاا ٠قي ناٝا" ١قكل اظان "٠قيايت
ضل،تٖا ق٭مل ٚقٱٖاْ ١مل نٌ َهإ إػل قكلكاٚ ١َٚقيتُن .
ًااٖ ٢اانق قيٓاااٜ ٛت ٬ا با قٕ ااااا شااوٕ بٝااٌ ناَااٌ َاأ
قكلتصاااُ٥غل قكلتيااا يغل مل عاان ٙااااا اهااٌ ع اااا ق ٫اااتهاْ١
قي ق باااٚ ١قٱ اااإ يها اٜ ٞنؼااا " ٞقعٝتااا٘" قكلً ٛااا ١مل تاٖاااٌ
قيٛققع  ٚفض قكلصا ن" ١قٱْساْ "١ٝقحل ١ٝيتزا ج قٯرن .ٜٔإْ٘
ٜتاا ث اأ "قيكًا قيسااً ِٝقيسااا قياان ٟطلاااف قيٓىلاان إػل
عٓاقؽاااال قيٛققااعٓ " "...اا ٢قي ٓاا ٢مل قيتصاان ٚقي اا٪س" ْ ُاا١
قي،كاان قياايت تًااع ثاان ٠ٚقي ا ْٝا  ،ٝا ًا  ٚق "٤قجلُاااٍ "قياا"ُٖٞٛ
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قيااانٜ ٫ ٟتزسااا مل ٚققاااع قحلٝااااَٚ ٠ااأ ثاااِ فااا ٬ااا  ٌٝإػل
ق ٫تُتا ا٘ إ ٫مل قخلٝاٍ ٚقحلًِ ."..إخل.
 ٫ٚطلتًا ق٭َن ناو قً مل " َٚاْسا "١ٝق٭بٝااٍ قجل ٜا .٠
ف ً ٢قين ِ َٔ ْ ُ ١قيع م قحلاا  ٠قيايت عٗاًٗٝ ُٔٝاا ٚع ا ٚ
مل عمً اعٗا قجلن ١٦ٜإػل ق ت ٝاج قيتزا ج قجلُاٖ ٚ ١ٜقيت ا
ٔ "ش ا قعٗا" قيتك َ ١ٝفالٕ "قينقع "١ٝي ٖ ٣ن ٙق٭بٝاٍ حتُاٌ
إػل تا ج قيٛققع ؿلاً اَؽاً َٔ ق٫يت اس ٚقيكًل ٚقيؽٝا
عاانٚج فٝاا٘ قكلَ٬ا قحلكٝكٝاا ١يهااٌ تنااا ١إْساااْ ١ٝظااا ق .١مل
ٖنق قيس  ِٜعت نِ ْتٚقال قجلٓ قكله ٛعٚ ١قيكٗن ق٫بتُاا ٞ
ٔ عؽايِ "ق٭ْاا" اهاٌ َاا عٓماٟٛ
 ٚن ّ٬قي،ن ١ٝ ٚقييت ع
ً َٔ ٘ٝـلٛه مل قخلٝاٍ ٚإ ٖاف مل قٱنسا ااال ااإٓ ٚقنا
ٜها ٕ ٜه ٕٛاع ٙ ٛقكل ك  َٔ ٠ق٭ انقض قكلنؼا ١ٝيهاٞ
عع قيكع ٚ ٠ ٝقيكع ٚ ١قينٚق ١ٜااا مل ْىلان قجلُٗا ٛاااا ي اتقً
 ٌٝ ٫إػل إ قى َنقَ ٘ٝقي اَؽ .١إْ٘ َىلٗان ران يً،انق َأ
قيٛققااع اا ااِ "قينقعٝاا ١قجل  ٜا ٚ ."٠ياا ٝقي ُااٛض ٖااَ ٛااا ٜٓ ٜاا٘
قيااانٚم قجلُااااٖ  ٟمل ٖااانق ق ااااٍ ااااٌ إْااا٘ ٜااا  ٜٔق٫يتاااٛق٤
ٚقيهنج مل ق ٍٛقحلكٝكا .١إٕ قيٛظاا قي اا ٭يَااال قكلنقٖكا١
َٚا ٜت،ن ٓٗا مل تنا ١قجلٓ َو ً٬ااا ٖن ٙقيتزنا ١قييت عًاٛه
مل َ ىلااااِ نتاااااااال ق٭بٝاااااٍ قجل ٜاا ا  ٠ااااااا ؿلهاااأ ٕ ؽلاااآ
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قجلُاٖ ثنقً فٓٝاً ؾل ٛبٝاً ن ٕ قيكا  ٨قي ا ٜ ٟص ن اوْا٘
َاّ قيتزنا ١قييت اْاٖا آ،س٘ نغل نإ َنقٖكاً َ ٚا ٜتقٍ
 ٜاْٗٝا مل نٝاع٘ قجلٓس ١ٝقكل ك ٖ ٢ً ٚ ٠نق قيٓا ٛفالْ٘ ٜماي
اوٕ عه ٕٛنكٝك ١قيهاع  ٚقيٓ،إ ٖ ٞنكٝكت٘ ٜؽااً .ؼلواٌ
ٖن ٙقيسُ ١فنض ق٭ ج "قي اكل،ْ "ٞس٘ ًا ٢قجلُٝاع اا ت اا ٙ
ظ ٠ ٛن ١ٝيً قث قٱْساْ ٞمل ق٭ ج ٚقي.ٔ،
ؼلوٌ ٖان ٙقيعا ٠ ٛعوران ق٭فهاا ق ان  ٠اااا قي ٝا  ٠أ
قيٛققااع قحلاا ٞااااا ا ًٗٝا إػل ٚؼااع قهلاا ٠ٛقيساااٝك ١اااغل قيهاعا
ٚقجلُااااٖ ٚ ....راا َوااااٍ ًاااٖ ٢ااانق  ٜاا  ٚمل "ولااااٖن ٠عٛفٝااال
قحلهاا "ِٝااااا إ ق ظ ا قيت ا ااااا ٖٚاا ٞؾلاا ٛكلااا  ٜا  ٙٛقيٓكااا
ااكلسنه قينٖ  ٚقينٚق ١ٜقينٖٓ ٢ً ....١ٝن قيت قكلويٛف ااا
ٚ ٖٛٚظا َٓمك ٞؿلهٔ ٕ ٜصٌُ نٌ ثا عٛفٝل قحلها.ِٝ
فًٓوراان َااوٚ ً٬قٜتاا٘ قيه ا  " ٣اا ٠ ٛقياانٚه" .إٕ ؼااٝتٗا ٖااٞ
قيٛسٓ" ١ٝقكلعنَ "١ٜاّ ق٫نت ٍ٬ق٭بٓ .
 ٖٞٚؼ" ١ٝعا طل َ "١ٝكٛيا ١مل َننًا ١قيٓؽااٍ َأ باٌ
ٕ عٛفٝال قحلهاٜ ِٝصا ٖانق قيٓؽااٍ إػل " كًٝا"١
قيتان .
ن ١ ٜا  ٔ ٠ ٝقيٛققع .فاينٜٓ ٜٔاؼً ٕٛمل ْىلن ًٕٛ ،ٜ ٙياو
 ٫ع اسِٗ اٛبْٗ ١ىلان نؽاا  ١ٜؿلوًاٗا قي،نق ٓا ١قيٛن قْٝا ١مل
قيتزنا ١قي ٚ ١ٜٝٓش قخلًا ٛقيانٜ ٟؽااَ ٢أ بًا٘ ااحلٝاا٠
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قينقٖٓٚ ١قنتُاٍ ق٭ ٚ ٣ق٭مل َٔ بٌ ىلُا ١فا اٖ ١ا ٞآاا٤
ق  ٛؼيُ ١يًًُٛى (ق٭ٖنقّ)ٜ .ك ٍٛعٛفٝل قحلها ِٝمل ٚقٜتا٘
إٕ قيٓت  ١قييت ب ً قٯ٫ف َأ قي،كانق ٤قكل اناغل ؿلٛعاٖٚ ٕٛاِ
ٜٓكً ٕٛقحلزا  ٠قيوك ١ًٝي ٓا ٤ق ٖ ٞإؿلاِْٗ ا،هن ٠قخلًاٛ
ٜٓ ٫ٚسٜ ٕ ٢ننن ااوٕ قي انج نااْٛق للأ ُاٌ ًا ٢إفساا
َوٌ ٖن ٙقي،هن ٠مل قي كاٌ "قكلعان "ٟق٭ظا ٌٝا ْا٘ ٜٓسا٢
ٕ قكلعنٜغل قينٜٓ ٜٔتُ ٕٛمل ق٭ظٌ إػل قجلٓ قي ناٚ ٞقيانٜٔ
ناْٛق  ٝقً ي،ن ٚ ٕٛقيانُ ٜٔاٛق ًا ٢قيتؽاا ١ٝاٛباِٖ ٛ
قٱْسااااْ ٞقحلاااَ ٞااأ باااٌ فهااان ٠عساااتُتع مل ولًاااٗا "ق٭ ااان
قكلايه "١اهٌ قخل قال ٚقكلسنقال ِٖ "ـلا اال" نا ١ٝب ً
َٔ َعن َٓا  ٠يًاؽا ٚ ٠قيوكاف ١مل قي امل سٛقٍ قن.ٕٚ
ًااٖ ٢اانق قيٓااآٜ ٛتياال ناع ا نااا ٞمل تاٖااٌ قيٛققااع
قين ٟرن َٓ٘ يه ٜ ٞما ٞاااا َأ را ٍ٬ق٭فهاا ق ان  ٠اااا
 ١ٜ٩رايَ ١ٝأ ق٫يتاتقّ اايكؽااٜا قجلُاٖ ٜا ١مل دلتُاع نااٞ
فٝاا٘ قكلآ ااٚ ٞقيتٓاقؽاااالٖٚ .ااَ ٛااا ؿلهاأ ٕ ٜكاااٍ ٜؽ ااً ًاا٢
ـلٝع قين ٜٔضلاٚيٜ ٕ ٕٛؽ ٛق قيٛققاع قجلُااٖ  ٟمل  ٟإساا
ْىلن ٚ ٟكاٖ َٔ .ٟ ٥ان ٙقراا٫ٚال "ي ٓٓا "١قٱْساإ قي نااٞ
ٓاا ا اا ا  ٝكااااٌ َٚنٜ ٜاااا٘ ٚا اا ا قحلٝااااا ٠مل "قيٝٓٝ،كٝاااا"١
"ٚقي ااً"ٚ "١ٝقيكنسابٖ ٚ "١ٝا.
134

ٚنًٗا عٗا ف إػل عتٜٚان قحلكٝكا ١قحلٝا ١قيايت ؿلوًاٗا ٖانق
قٱْسإ قكلهاف قين ٟرن َٔ ٚق ١قكلتانا ٚيٚقٜاا قيتاا ٜخ
قيك  ِٜيهٜ ٞع َ اظنقً ق ٌ نٌ شٜٚ ٤ٞعٓع َستك ً٘
َٚعاا  ٙمل َ ااتٍ اأ نااٌ "ٚظااا "١ٜع،اانض ًٝاا٘ إْ ٫اا٘
ق تُنق يًاؽا  ٠قي نا ١ٝؼلا مل يو ٚظاا ١ٜقيهتااج قيانٜٔ
ٜتن  ٕٛمل نو َأ قيتتَا ؼل،ااٖ" ِٝقيوا ٠ ٛق٫شا قن"١ٝ
ٚطلؽا  ٕٛقيٛققااع قٱْساااْ ٞقحلاا ٞمل ق٭ ج ٚقي،اأ كل ااا ٫ال
ٜاؼ ١ٝؽلًٗٝا ق٭فها ق ن ٚ ٠قيٓىلنٜاال قيواات.١
ثايوا ااً اااااا إػل باْا ا قيااانٚه قكلٛؼاااٚ ١ٝ ٛقيت ًااال ااحلكٝكااا١
ضلاانػ قحلا قجلُاااٖ  ٟمل َٛق،اا٘ َاأ قٯثااا ق٭ اٝااً ١اا٢
ْت  ١قيتان قي،هن ٟقييت عورن ظ ٛعٗا قيٛقؼا ١مل قحلاٛق .
 ٢ً ٚقين ِ َٔ ٕ قيتزا ج قيسٝا  ١ٝقييت قفك ا ق ١ٜقيٝكىل١
قي،هنٜاا ١مل نٝااا ٠قجلُاااٖ ق ا ي ا نااٌ شااهاٍ قحلااٛق
فُٝاا ٜت ًاال اايكؽااٜا قيكَٝٛااً ١اا ٢سلا ٛراااػ فاالٕ شاا٦ٝاً َاأ
ٖنق قٱي اا ٤قا قَتا إػل قحلٝاا ٠ق٭ اٝا ١مل ناو َأ قكل اا٠٫
ع ٓاٖا قيٓكا  ٚفس ٚق اٗا ناو قً َأ قيٓىلان ٠قجلُاٖ ٜا ١إػل
ق٭ ج .فُاأ قيٛقؼ ا إْاا٘ مل ٜهاأ مثاا ١دلاااٍ يًاااٛق ٚقجل ا ٍ
ن ٍٛق٫نت ٍ٬ق٭بٓ ٚقيه،اه قيكٚ َٞٛقيتاان َأ قي ا٪س
ٚق ٫ت ق ٚقهلٛقٕ َٚا إػل يو  َٔٚثِ نف قحلٝاا ٠قي ناٝا١
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يٛقْا ااً َااأ "قرنَااااال" قكلصااانٜ ١ ٚااانفض قيٛبا ا قٕ قيصا ا
ٜٚكا ّٚمل ٓا نٌ ذلاٚي ١ي اوٗا  ٚقيٓكااط نٛهلاا ان ٕ
ع اااٚ ٜٔبٗااااال قيٓىلااان فٗٝاااا ضلُااٌ ق ٫عٝااااج ا قيااا ١قيكؽااااٜا
قيكَٝٛااٚ ١قيتيااا ٍ ٚقخلٝاْااَٚ ١ااع ٖاانق فااالٕ تياا ١قكلااوك،غل اأ
قيٛققع قجلُاٖ  ٟق ثاا ال قيهاو َأ "قيتٚقااع" قكلعامٓ ١
قي ر ١ًٝمل ٖانق ق ااٍ ناغل اااه ٖا ٤٫٪٭ْ،ساِٗ ٕ ٜتٓااٚيٛق
ا ااض قكلسااًُاال قيتا طلٝاا ١مل عسااا٫٩عِٗ قكلن ٜاا ١اأ قكلاا قال
"قحلؽا  "١ٜي ٬ت ُا ق٭بٓ ٚب  ٣ٚقحلنناال قيؤَ ١ٜ ٛ
بااٌ قيتااان ٚب ا ق  ٠قيتااا ٜخ قي ناااٚٚ ٞن ا  ٠قيوكافاا ١قيكَٝٛاا١
ٚنكٝكاا ١قكلع ا قي نااا ٞقيٛقن ا َٚااا إػل يااوَ .ااع ٖاانق فااالٕ
ٖاا ٤٫٪قكلااوك،غل ااااا نتااا ًا ْٚكااا قً ااااا ناااْٛق اعاا ٠ ٛا َ اشاان٠
" ق ٠قُع" ؾل ٛب ١ٝيًهو َٔ قيتمً اال قيتان  ١ٜقييت ناْ
حتًُٗا قجلُااٖ مل ْماام ق٭ ج ٚقي،أ .يكا نااْٛق ،ٜنؼإٛ
َٓن قي ق ١ٜشها َٔ ً٫قيتك ٫ ِٝٝعك ٌ قجل ٍ َتان غل عاا ٠
اايتيًا قيوكامل ي  ٣قجلُااٖ ٚعاا  ٠ران ٣ؼلٗ،ا" ّٛقيٓي ا"١
قييت ؿلوًْٗٛا ٖاِ ٚق٭ اااٚ ٤قيٓ،ااْٚ .ٕٛناإ ٖا ٤٫٪اااا َٚاا ٜاتقٍ
قيهو َِٓٗ ااا ،ٜنؼ ٢ً ٕٛقينٚم قي اّ َوًُا ناْا ع،انض
اان ْاا٘ ٫
قيت اَاااال قيسٝا اا"ٚ ١ٝقيٛباٖاااال" ق٫بتُا ٝاا١
ضلل يٰرن ٜ ٕ ٜٔؼٛق ٜ ٕ ٚه ٕٛهلِ عك ِٝٝرن َٔٚ .مث١
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ناْ ولاٖن" ٠قيٛن قْ "١ٝقييت رنال َع قيتَٔ ساا ااً َنؼاٝاً
ٜ ٫تُوٌ مل فض قحلٛق فاس اٌ ضلنّ ٜؽاً فهان ٠ع اأٜ
ق٭ ٚقم ٚقرت٬ف ٚبٗااال قيٓىلان مل ق٭ ٜا ٚإْتابا٘ ٚعتزًا٢
ٖااان ٙقيىلااااٖن ٠قي ن ٜااآَ ١ااان ا قٜااا ١ولٗااا ٛقيٓكا ا ق٭ اااا ٞا ا ا
قي صااانٜٓاال ناااغل قْمًكا ا ًُٝااا ١قيٓكا ا قعٗاااا َااأ َساااًُاال
َعاامٓ  ١مل سً ٝتٗااا ٕ قياان ٜٔفنؼااتِٗ قحلٝااا ٠ق٭ اٝااٖ ١ااِ
ٚن ِٖ قجل ٜن ٕٚااوٕ ٜهْٛاٛق ٜٓاااٝع قيتزاا ج ق٭ اٝا ١قحلكا.١
ً ٚاا ٢قياان ِ َاأ ٕ قيٓكا نااإ ٜتٓاااٚهلِ ـل ٝااً اااايهو َاأ
"قكلوايا " قيٝٓ،ااٚ ١قكلآراان مل ا ااض ق٭نٝااإ فااالٕ قيٓكااا ناااْٛق
ضلنظااً ٕٛاا ٢ق ت ااا نااٌ قراات٬ف مل عكٝاا ِٝثااا ِٖ "قي،اان"٠
ْ ٛااً َاأ "قيعاانق اااغل قي ُايكااَ ٫ "١هااإ فٝاا٘ ياان  ٟقيكااا ٨
قي ا  ٟاٌ إٕ  ١ٜذلاٚي ١يًتنٚم "قحلان" ؿلهأ ٕ ععا أ
قجلُٗ ٛع ت عما ٢ً ً٫ٚق٭ ج قع٘.
إٕ إقعاااااا ٤قيااااانٚم قجلُااااااٖ ُ ٟاااااا  ٙقيٓكاااااا َااااأ
قرتعاظِٗ ٚن ِٖ اا ِ قيٛظا ١ٜقييت فنؼاٖٛا ًا ٢ق٭ ج
ق فك قحلٝا ٠ق٭ ا ١ٝمل قحلك  ١قكل اظن ٠مثٔ َا فٗٝا قيعً١
قي  ١ٜٛ،قحل ١ٝاغل قيهاع ٚقجلُٗٚ . ٛفك قٕ ٖن ٙقيعً ١نإ
َاأ قي ٛقَااٌ قحلاعاا ١مل تياا ١قيهتاااج اأ قياات قال قجل ٜاا١
قيسن ١ ٜقييت نإ ٜت نض هلا قيٛققع قي ناٚ ٞع اْٗٝا قجلُاٖ
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مل َ ااتٍ اأ قياان ،ٜ ٜٔا ض فااٜ ٕ ِٗٝهْٛااٛق ا عٗااا قي ً ٝاا١
ٜ٩ ٚتٗا قكلصنقٚ .١مل َوٌ ٖن ٙقيىلاٖنَ ٠ا ،ٜسن ش٦ٝاً َٔ ع ٝا١
قيهتاج يًسًم ٚ ١قيكسن ق٫بتُا  ٞااا ُٖٚا قانج مل قي ايا
إػل ظ قيت قال قجلُاٖ َ ١ٜا ا قفع قين  ١مل قيكُع َ ٚا
مل َ ٌٝساٜن ٠قيٓت اال قيتك َ ١ٝقيايت عاتُيض ٓٗاا تاا ج
ٍ ًا٢
قجلُاٖ ٚعنفع َٔ بًاٗا قيصا ا قال قيوٜ ٛاٚ .١ياٝ
ٖن ٙقحلكٝكاَ ١أ ولااٖن ٠قْ٫ساٝام "قجلُاا  "ٞيا  ٣قيهتااج
َااااّ ق٭نا ا قث قيكَٝٛاااٚ ١قي ا ا ق٫بتُا ٝااا َ ١ا ااًٚ .نسا ا ٓا ٕ
ْننن ق٭بٝاٍ قكلت٬نك َٔ ١قيص نقٚ ٤قيكعاظغل ٚقيانٚقٝ٥غل
ٜ ِٖٚتسااك ٕٛؼلا ٜص ٘ قٱٜكا "قيكم "ٞ ٝااا إ ق ظاا قي اا ٠
ااااا مل دلااا ق ٠قيت ٝاا قال قجل  ٜا  ٠قكليتً،اا ١قياايت ضلًُااٗا قيٛققااع
قحلاا ٞاااغل نااغل  ٚراان َاأ ولٗاا ٛقيص ا ا قال قيكَٝٛاا( ١قيواا٠ ٛ
ٚقيتُاااان قيٝسااااا ٚ ١ٜقيتااااتقّ قيكؽاااااٜا قجلُاٖ ٜاااا ١قي ُااااٌ
قي،ااا ق ....ٞ٥إػل ق اااات ان ١قخلااااٛض مل قرنَاااااال قياااايت عت ًاااال
ااجلٓ ٚقي،كن ٚقيا .. ٜٔإخل)ٚ .مل ناٌ ناغل عها ٕٛقيات قال
قيص ٚ ١ٝق٭ن قث ْكم ١قي ق ١ٜمل قرا٫ٚال ق٭ ا ١ٝقجل ٜا ٠
اااٌ عهااٖ ٕٛاان ٙقرااا٫ٚال ظا قَ ٤وكًاا ١اايؽااز ٝكلااا  ٜاْٝاا٘
قٯرن َٔ ٕٚتا ج قيٛققع قكلًُ ٛاٚ ١عٓا مل ٖان ٙقيىلااٖن٠
ااااي ٝق٭ قٚ ٤سااانم "قيتز ٜا ا " مل ق٭ ج ٚقي،ااأ َ ا ااًً ٚ .ااا٢
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قين ِ َٔ قي ناّ قحلٝا ٠قي نا ١ٝاايتٓاقؽاال فالٕ ٚه قيٛظا١ٜ
عٗ ُٔٝنت ٢ً ٢ق٭بٝاٍ قيٓاش" ١٦قكلتُن  "٠قيايت عانفض قحلاٛق
ٜؽاً َٔٚ .ثِ نإ ٖٓاى َٔ  ٜٔ ٜقي قث "قيتكً "ٟ ٝمل قيص ن
َو ً٬مل نو َأ قيت ٓا مل ناغل ناإ قيانٚم قجلُااٖ ٟ
نواااان ٜٛ،اااا ٚ ١اااا ١َ٬مل ق اااا" ٍٛقيت اااااٜض" اااااغل قيكاا ا ِٜ
ٚقجل ٚ ٜمل عك ٜن قيتمً اال قجل ٜا ١قحل ٜوا ١يٲْتاا ق٭ ااٞ
ٚقي،ا َٚ .ااع ٕ قيٓكا مل ٜسااتمع إ ااا  ٠قيٓىلاان مل عكٝاا ِٝقٯثااا
ق٭ اٝاا ١يٮبٝاااٍ "قيسااااك ٚ ٚ "١ااٌ مل فاانض ش ا انٗا "قيوكًٝاا"١
ًااا ٢قحلٝاااا ٠ق٭ اٝاااٜ ٕ ٕٚ ١تٓاااا ٍٚعٓاقؽااااعٗا قيٛقؼاااا١
ٚقفتكااا قيهااو َٓٗااا إػل ق٭ظااايٚ ١قيكاا ٠ٛفالْاا٘ نااإ  ٜا ا
اا تُنق ٔ " ٚثا "١للااثًغل  ٜسام ٕٛول٬هلاِ ًا ٢قجلُٗاٛ
انٚه "قيٛن قْ "١ٝقعٗا  ٕٚب ٍ ْ ٚكاط.
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دللة املوقف األدبي
(تواصل وعطاء وازتكاء)
أ.د.حسني مجعة

ظ ا َاأ قكلسااًُاال ياا ٜٓا اااوٕ قحل ا  ٜاأ قكلٓا ا اال
ٚقكلٛققا مل ٜ ٜتعا ؼلستٚ ٣ٛقنا ؛ ٚنانق ق٭َان مل عٓااٍٚ
ٔ قيكٝااّ اا٫نت،اا٫الَ ٫ٚ .انق ٤يا ٜٓا مل
ق٭ن قث  ٚقيت
ٕ ا قً َاأ قكلٓا ا اال  ٚق٫نت،ااا٫ال ٜاا رٌ مل ااااج قيتكً ٝا
اٜاعٗاا
ٚقيٛفا٤؛ آُٝاا ٜا رٌ ا ران مل ْماام قي،انه اتزا
ٚٚولاٗ،٥ا ٚق٭ٌَ اا عكاٗ٥ا سل ٛق٭فؽٌ.
ٖٚاانق ٓٝاا٘ قياانٜ ٟتزس ا اايٛٝاٝااٌ قياانٖ ياا ٠ ٫ٛدلًاا١
(قكلٛقا ق٭ ا )ٞقييت عع شاٗنٜاً أ قحتاا قيهتااج قي انج
ا َصل َٓن اّ (.)ّ1;91
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 ٖٛٚمل قيٛق ْ،س٘ َ ٛيًتوٌَ ٚقكلنقب ٚٚ ١قَ ١،توْ١ٝ
عتٓااآَ ٍٚزتقعٗاااا راا ٍ٬قكلننًااا ١قكلاؼاا١ٝ؛ إ حتٛياا إػل ٹَٓٵاا
يًهتاج ٚق٭ ااَ َٔ ٤صنم قيٛسٔ قي نا ٞإػل َ نا٘؛ فو اُٗٛق
َع يَٗ٥٬اِ مل ا ١ٜ ٛاالشاا  ١قا ِٝقيوكافا ١قٱصلااٝاٚ ١عماٜٛن
قٱَهاْاااال قٱا ق ٝااٚ ١قيوكافٝاا ١ٱصلااا قيُٓاا ٛقرتاان٣؛ ٚ
قكلٓصٚ . ٛيس الاب ١إػل إقاَ ١قي ي ٢ً ٌٝيو فا٭ ق ٤قييت
تااااٚيال قيٝااا 191( ّٛا ا قً) عتاا ا ث ٓااا٘ ....فا ًااا ١اااااا َٓااان
ظ ا ٖ ٚا ااااا رًك ا دلاااٚ ً٫ق ا ًا يًهتااااٚ ١قيتٓاااف مل قاانق٠٤
قكلصاااٗ قيوكاااامل ٚق٭ ااااٚ ٞقيٓكاا ٚ ....ٟعمً اا قيٓ،اااٛس اااااا َااأ
ر٬هلا اااا إػل َسااناال قيٓا ٛقيايت عمان قي تُاٚ ١ق٭َاٌ قيانٟ
ٜمن قي ٪سْٗ ٣ ٚ .ا نكك قيتوث قيٓٚ ٞ ٛفل َٗ،ا ّٛقي ًا١
ٚقكل ًااااٚ ٍٛقيتااااوث قيهُاااا ٞقكلسااااتٓ إػل قي اااانض قيٓااااابت مل
ظ،ااعٗا؛ ٚع اً يًٛولا٥ا ٚق٭ٖ قف قييت ع ٓتٗاٚ .ظ ال ق ً١
ااْتىلااّ ًا ٢قياان ِ َأ قٱَهاْااال قكلا ٜاا ١قكلتٛقؼا ٚ ١قكلتاناا١
هلااا ٚؽلهٓا ااااٱ ق  ٠قيٛقثكااٚ ١بٗاا ٛقكلصاانفغل ًٗٝااا إ ق ً٠
٦ٖٝٚاااال حتنٜاان َاأ ٕ عسااتُن مل َس ا عٗا ٚعٛقظااٌ ماٖ٤ااا
ٚتتٗا مل عُٓٝا ١قينق٥كا ١قجلُايٝا ١ا ٝا قً أ قي ا ٚقي واثاا١
ٚقيتٚ ِٖٛقٱٜٗاّ ااا ً ٢ق٭ ً ااا ٚق ننظ ً ٢تسٚ ٝه
قيكاا ِٝقي ناٝاا ١ق٭ظاا١ًٝ؛ ٚنافىل ا مل نااو َاأ َٛق ٖااا ًاا٢
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َسااتٛقٖا قي،ا ٚق٭ ااا ....ٞنُااا رًعا ٭قااَ ّ٬اأ قرتا ٖااا
أ قؽاااٜا قياٛسٔ ٚق٭َا١؛ ف ٳاتٻيال َٗ،ا ّٛقكل ا قكلًتااتّ
يًت ا
قياان ٟضلُااٌ قياا ٤٫ٛااًٛناً ٚقْتُااا ٤يً نٚاااٜٖٛٚ ١تٗااا قيوكافٝاا١
ٚقحلؽا .١ٜ
ٚي ٌ قكلتوٌَ مل َٛق ق٭ ق قيعا ٜ ٠تؽ ي٘ ْ٘ ناْ
عهان ٙقي،انق ؛ ٚؽلكا قخلاٛق ٤قي،هاانٟ؛ ٚقيؽٻا ا قٱاا ق ٞ
ٚعسا  ٢إػل إصلااا قيتااٛقيٕ ق٭ اااٚ ٞقيٓكا ٚ ٟقي،هاان ٟفؽاً٬
ُا عتعا ا٘ َٔ ٓاظن قٱَتاا ٚقي،ا٥ا ٚ ٠قي ٖصا١؛ َاا ب اٌ
ٚقن َٔ قكلاوك،غل ٚق٭ ااا،ٜ ٤يان ااقتٓاٗ٥اا ٚقيٓصان فٗٝاا
ٚن قٯرن ٢ً ٜٔيو.
 ٕ ٣ ٚدلًاااا( ١قكلٛقااااا ق٭ ااااا )ٞبااااا ال مل ق ااااتي قّ
ق٭ ٚقال قيٓك ٚ ١ٜقيٚ ١ٝٓ،قيً ٚ ١ٜٛقي  ١ٝ ٬فؽا ً٬أ إبا عٗاا
اا اااات ُاٍ ق٭ ٚقال قكل نفٝاااا ١ااْ،تانٗااااا ًاااا ٢نااااٌ َااااا ًٜاا ا
اٜاعٗا...
ٚمل ٖنق قكلكاّ ٜ ٫س إ ٕ ٫ش إػل فات ًَ،ااال شات٢
مل ش ٕٚ٪ثكافٝا ١فهنٜا١؛  ٚاٝاْٚ ١ك ٜا ٚ ....ٚ ١فساا ق ااٍ
َاّ ًَ،ااال عتٓاا ٍٚا ًق َأ قكل ا غل قيان ٜٔعنناٛق اعاُتِٗ
ٚقؼا١؛ َا ب ٌ ٖن ٙقكلً،اال َنب اً يً  ٠ ٛإيٗٝا.
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ٚننيو فتا نٛق قال نو ٠؛  ٚقاَ شٗا قال َتٓ ٛا١
عٛثٝك ا ًا ٚعو طل ااً؛ ٚإؼااا٤قال يكؽاااٜا  ٜا ٚ ٠فاال َٗ،اا ّٛع٬ق ا
ق٭فهااا ٚع تٜاات ق،ْ٫تاااه قيوكااامل ٚق٭ اااٚ ٞقٱا ا ق  ٞخلًاال
ثكافااَ ١صاا نَٚ ١تٓا ُااَٚ ١تسااااذل ١يتت ًاا ًااا ٢ثكافااا١
قيهنقٖٝاٚ ١قيت عا ٚق ْ٫اا٬م قياايت راانال عٓتصاان مل  ٚاااهل
قبتُا .٠ ٜ ١ٝ
ياانيو نًاا٘ نااإ َ ا ق ظاا،ااال (قكلٛقااا ق٭ ااا )ٞؿل ات
َ  َٔ ٘ٓٝن قر ٚ ١قكل٠ ٛ؛  َٔٚٳْ ٵع قيٛسٓٚ ١ٝقيك ١َٝٛقيعا ق١
ٚقي ٝااا  ٠ااأ قيت عا ا ٚقيتازٸااان ٚقجلُااا .... ٛفتٜاااا  ٠ع اااا ٍ
قخلاا قال ٚقيوكافااااال ًااا ٢اا َااأ قيعاا ٚقكلساااتٜٛاال قاا ٻّ
يًُزًااٚ ١قنقٗ٥ااا َكَٛاااال قيتك ا ّ ٚق ٫عكااا ٤قحلؽااا ٚ ٟق اٛٻ٣
ٓاظن قٱ٥ت٬ف مل قيٓٛ،س؛ ٚقيتٛقفل مل ق٭فهاا مل قيٛقا
قين ٟشا ف ٘ٝق ِٝقحلن ١ٜمل قيهتاا ١يتع ؾلمااً َ نفٝااً
ااااا ٚؼل ٓاا ٢راان ناْ ا ق ًاا ١رااَ ٍ٬س ا عٗا ظ ا ًق َ،تٛن ااً
يهااٌ ق٭قاا ّ٬قكل اا ١قياايت ععااٗن قيوكافااٚ ١قٱا ا ق مل اٛعك ا١
قيك ِٝقخلًكٝا ١قيايت عصا ٌ قيٓا ٛيًآ ،قٱْسااْ ١ٝقيسا ١ٜ ٛا
ناا ١قكلسا قال ق٭ اٚ ١ٝقيٓك  ١ٜقي  ٔ ٠ ٝق٫ؼامنقج ٚقيكًال
ٚق٭ْاْٚ ١ٝقيت ع ...
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ٚنإ َٔ ٚيٝاال ق٭ٖ قف يًُزًٚ ١قكل ٪س ١قيايت عصانف
ً ٢إظ ق ٖا قحل،اول ً ٢ش ً ١قيتٜٓٛن قي،هنٚ ٟق٫بتُا ٞ
ٚق٭ ااااٚ ٞقيٓكااا  ....ٚ ٟيتااآ قيمنٜااال يًُٛقٖااا َااأ ق٭بٝااااٍ
قيكا َاااا١؛ َااااا يق فٗٝااااا قكلسااااٚ٪ي ١ٝقخلًكٝااااٚ ١ق٭ اٝاااا ١ٱصلااااا
أ
ق٭شهاٍ ق٭ ق َٔ ٢قيتٓا ِ ٚقيتٛقيٕ مل قيهتااٚ ١قيت ا
قيكؽاااٜا قيه ا  ...٣فهاْ ا قكلٓ ا قحلاان يهااٌ قيكؽاااٜا قياايت
حتتااا إػل ْكاااط ٖااا ٚ ٨ف ٸاااٍ ٚياا ٛناْ ا مل ش ا ق٭ٚقاااال
ٴسٵن.٠
َٚااا ضلسا هلاان ٙق ًااٚ ١كل ٪ساا ١قحتااا قيهتاااج قي اانج
ْٗا قيتتَ اايع  ٚإااإ قي ٳصٵان ١ٜقيسا ٛق 9111( ٤اااا )ّ9191
قييت َٳنٻال اٗا اٚ .١ٜ ٛنانيو ننظا ًاٗ،َ ٢ا ّٛق٫اتهاا
ٚقٱشنقم قيوكامل ً ٢قين ِ َٔ قسل ق قيٛققع قيوكاامل قكلانع نل
اايٛققع قيسٝا  ٞقكلت ٖٚ ٛقيٛققع ق٫قتعا  ٟقي،ك ٚقي ابت....
ٚولًا ق ًااَ ١ااع ٖااا َاأ دلاا٬ال ق٫حتااا ٚقيااٛسٔ ع ا اأ
ٚب٘  ١ٜ ٛقيماف ااي صن ٚقٱشانقم ٚقيانٜٗ ٟاتّ قيٓهسااال
ٚقٯٜٚ ّ٫نفض قيسكٛهل مل قيىلًُٚ ١قهلتؿل.١
ٚناْ مل يو نً٘ حتنػ ً ٢اانل قيكؽااٜا قيٛسٓٝا١
اايكَٝٛااٚ ١عٛثاال قي ٬قاااال قٱصلااٝاا ١اااغل قيهتاااج قكلًتااتَغل
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اكؽاٜا ق٭َٚ ١ع ت ناٌ ق٫ات اا أ ٚي٦او قيان ٜٔقسلنفا
اعا عِٗ ٚاا ٚ٩ق ٜهت ا ٕٛاا ٚ ًِٗ٥فهاا ِٖ ؼلا ق قحلا
قيعَٗ /ٛٝنٜهٜٚ ٞص ٕٛ ٝنٌ شهاٍ قيتم ٝع قيوكامل َع
قيهٝإ قيعٗ.ْٞٛٝ
ٚآااااً ٤اااَ ٢اااا عكا ا ّ ٜا ا ى ناااٌ قَااان ٨نفٗاااا َٝٚٻااات
رٳعا٥عاااٗا ْٗاااا لتًاااا ًااا ٢سلاااٚ ٛقؼاا ااأ َو٬ٝعٗاااا َااأ
قياا ٜ ٚاال مل قيااٛسٔ ٜ ٚااا ق٭َاا ١اٛظااٗ،ا قاا ٻَ ْ،ساااٗا مل
ظااُ ِٝقيٛولااا٥ا قياايت ع ٓتٗااا ٚق٭ٖ ا قف قكلٓصاا ٠ ٛقياايت َٓ ا
اٗااا ٖٚاا ٞقياايت ٚي ا ال يتي ا ّ ق ٫ااِ قياان ٟفلًتاا٘ ٚمل إسااا
ق٭ٖ قف قييت ع ٓتٗا قكل ٪س ١ق٭ّ َٓن ْصوعٗا ٚمل عات نتا٢
ٖنق قيتا ٜخ؛ ٭ْٗا ثاات ١قكل ٚقجلٖٛن؛ قق ١ٝقرتا٣ٛ؛ إْسااْ١ٝ
عٝٸ ٢ً ١قيت ٚ ١ٝقيتكًٚ ٝق ٫ت٬ج؛ قفؽا ١يهاٌ
قكلَ٬
شهاٍ قهلٚ ١ُٓٝقيسٝمن....ٚ ٠
ٚنُٓٝا ظاُ ال اٛبا٘ ناٌ ق٭يَااال ٚعكا َ يًُٓافسا١
َاااع قااا ٢قيا ا ٜ ٚاال قكلُاثًااا ١مل عٓتيااال إػل َنقعا ا قيتعااآٝا
قكلستٓ إػل قهلٚ ٣ٛقي ع ١ٝ؛ إ فتا فؽاٖ٤ا ٚق اً ً ٢نٌ
قٯ قٚ ٤قيتٝاااا قال قي،هنٜاااٚ ١قٱا ق ٝااا١؛ ٭ٕ َ ٝا ٖاااا ق٭ظاااٌٝ
ٚقي ق ِ٥إؾلا ٖ ٛقي ا ٔ قجلٛٵ ٚ ٠قحلُسٵٔ؛ ٚقيتٓا ِ ٚعكا ِٜ
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َا ٜنقا ٢اايانٚم ق٭ ااٚ ٞقيٓكا  ٟااٌ إْٗاا عسا  ٢إػل رٳًال نايا١
قيتانٚم قٱاا ق ٚ ٞقيت عا ؼل اااٖٚ ....ٙ ٜانق ٜصا ٞاوْٗاا قُ٥اا١
قي ا ا اأ قحلاال ٚقخلاا ٚقجلُاااٍ  َٚنفاا ١قيٛققااع ٚحتًٝااٌ
ا ا ٓ ٚ ٙاظن ٙيتزاٚي رماَٚ ٘٥آ ٚ ٘ٝرٳًل قيٛققع قكل تهن
ٚقيساَ ٞمل ٚقع٘  ٚفاق٘...
ٚي ااٌ ٖاانق نًاا٘ صل ااٌ ق ًااٚ ١قكل ٪ساا ١قكلصاانفًٗٝ ١ااا
ع،ت كًٗا ً ٢قحلٛق َع نٌ رلايا هلا ٚفل عكٓٝاال قٱا ق
ٚقيوكافاا ١قيٛسٓٝاا ١قيكَٝٛاا ٕ ٚ ١عٛقنا نااٌ ب ٜا مل نااٌ
َهإ َٔ ٜا قي صن.١ٜ
ٚكلِاا ناْا قيتاا٫ٛال قي،هنٜاٚ ١ق٭ اٝا ١شا  ٠ ٜقيت اٝ
 ٚن ١ ٜقيت ٍ نإ ًا ٢ق ًاَٛ ١قن ا ١ياو ٚرٳًال قحلاٛقفت
قكلتٓ ٛااا ١قيااايت عن اااخ ٚقعٗاااا ٚعكٓٝاعٗاااا ٚعمٖ ٛاااا مل إساااا
قياا ا ٚقفع قكلًُٗااااٚ ١قكل ااااا قال قكل تهاااان٠؛ ٚقكلنع ماااا ١ااٱهلاااااّ
ٚقٱشنقم...
ٚمل ٖاانق ق اااٍ قاا ٍٛق ا ْ زاات اأ قٱَساااى ا ا ٚقف ٓا
ٚععاانفاعٓا ْتٝزاا ١ا ّ قيااتاهِ ان اعٓااا  ٚقجل ٵٗااٌ ؼلااا ٖااٛ
َن٥ا ٞإؾلاا ٖا ٛا َ انٚفٖٚ ....انق
آ ٥ا ٭ٕ َا ٖٛ
نًاا٘ ٜٛب ا ًٓٝااا  ًْ ٫اا ٞقحلهُااَ ١اأ كٛيٓااا  ٫تصاانقف
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قجل  ٜقكل ٝ،يٓا َٔ  ٕٚقْ ٗاا ُ  ٚق ٵات٬جٺ؛ َٚأ ْ ٕٚساخ ٚ
عكًَ .... ٝا  ٜيٓا ٕ زل اٌ إْتابٓاا ق٭ ااٚ ٞقيوكاامل  ٜا أ
شيعٝتٓا ٚنؽا عٓا .يانق ًٓٝاا ٕ ٳْ ٹا ّ قجلٗاٌ ٚقجلٗايا١؛ ٕ ٚ
ْصٓل قخلاٛف ٚقي زات ٚقيهساٌ ْ ٕ ٚمان قيٝاوس ٚقيت اا٩س؛
فاكلسااتك ٌ ٭ظااااج قي كاا ٍٛقكل ااٚ ١قيكااا ً ٠اا ٢ق٫اتهااا
٫ر قم قيتَٔ قيع ...
ٚإْ ٞي ًٜ ٢كغل اوٕ َا ؽلًه٘ ق ًَ ١أ ناٛق إا ق ٝا١
ٚنتااٝااٚ ١ق ا قال عا طلٝاا ١ظاا ١ًٝقااا ً ٠اا ٢لماا ٞنوافاا١
قيع ٛااال قييت عٓتىلنٖا مل قااٌ ق٭ٜاّ ٚ ....تتُهٔ َأ عُٓٝا١
قكلٓٗ قيعا ٝٱصلا قيتع ٛقال قي قٝكٚ ١قكلُهٓ ١قييت ل ّ
قيوكافاااٚ ١ق٭ ج ٚقيٓكا ا ٚقي،ااأ ٚ ....ٚي اااٌ َااأ ٖاااِ قي ٛقَاااٌ
قكلسا  ٢ً ٠قيتكا ّ ٚق ٫عكاا ٤تااٚي قي ٛقساا قيايت عاتاهِ
اسا  ٠ ٚقي ُااٌ؛ ٚقَاات٬ى قيصا  ٛاكُٝاا ١قين اااي ١قياايت عت ٓاٖااا
(قكلٛقا ق٭ اٖٚ .)ٞنق نً٘  ٜٓول َٔ قيك ١ُٝقيها  ٣٭ٖا قف
قحتااا قيهتاااج قي اانج؛  ٚىلُاا ١قين اااي ١قيتٛقظااً ١ٝاااغل آااا٤
ق٭َٚ ١تنٜن قيوكاف ١قيٓ ٚ ١ًٝقينقق ١ٝا ِٗٓٝاٛظٗ،ا عتا ث ٔ
عمً اعِٗ  ٖ ٚقفِٗ...
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ٖٚااانق نًااا٘ اااٝز ًٗا ًااا ٢قيا ا ٚقّ َنب ا ااً َااأ َنقباااع
عهاا ٜٔٛقيوكافااٚ ١قٱاا ق فُٝااا اٝاآِٗ؛  ٚاات تي قيوكاا ١ؼلسااتك ٌ
َتِٗ يتاكٝل ٚن عٗا قيه ٚ ٣تنٜن ثكافتٗا ٚقْتصا ٖا.
ٚقب َٔ  ٚق ٤قيكع
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«املوقف األدبي»:
موسوعة الهُتَّاب العسب يف ىصف قسٌ
ىريـــس دعفــــس

٦َٚاال قيهُتٻاج ً ٢قَت ق اناال قياٛسٔ
تُ١٦
قي ناا٫ ٚ ٞف قكلساااُٖاال اااغل ق ااال ٚالااٛث ٚقعااٚ ١شا ن
َٚسااانه ٚقااانق٤قال ْك ٜااا ١مل قينٚقٜااا ٚ ١ج ق٭س،ااااٍ ٚقكلسااانه
دلاااَْ ٞاأ ٝاا ٕٛقيهت ا
 ٚااٛقٖا ًَٚااال رلتااا قال شااٗنِ ٟ
كلاا٪ي،غل ٚٸق ااٜ ٛغل  ٚنا ااً حت ا َٴس اُٻ$ ٢نتاااج قجل ٝا #
َٔ ق٭ ااٚ ٤قيٓكِاا نتا ٢اااال
ٜتٓاٚج ً ٢قرتٝا ٚ ٙعك ؿل٘
َ ًُاً اٝاً َٔ َ امل إظ ق قال قحتا قيهتاج قي نج مل شاتٸ٢
دلا٫ال قكل نف .١يو ٖ ٛقي ٓٛقٕ قي نٜض حلعا دلً$ ١قكلٛقا
ق٭ ا #ٞمل ْعا قنٕ َٓن ظا  ٚا ٖا ق٭ ٍٚان٥ا ا ١حتنٜان
قينقنٌ ظ ق ٞإعا  ٌٝمل شٗن ٜا ( )ّ1;91نت ٢قيٖٛٚ .ّٛٝ
نعا ثنٌّ نُٸاً ً ْٛٚا ٚعٓٛٸ اً ً َ ٢ق قيسآغل مشاٌ رلتًاا
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ب اٌټ قيه ٻتاااج قيسااٜ ٛغل َااا مل
ق٭بٓاااس ق٭ اٝاا ٚ ١اااِٖ فٝاا٘ ٴ
ٜهااأ نًٍٗاااِ  ٚاا يااا ٝاكًٝاااٌ َااأ قيهُتٻااااج قي ااانج ٟٚ
قكلٓا ٢قي،هان ٟقيتكا َ ٞقي نٚاا ٞآت تا٘ قٱْسااْ ١ٝقي ُٝكا١
للااا ب ًااٗا ذل انلِ ق٭ْىلااا  ٜق ا ظ ا ٖ ٚا ق٭ اااا ٤مل نااٌ
َهااإ ٜٚساااُٖ ٕٛاايهتاااا ١فٗٝااا  ٫اااٌ ،ٜااارن ٕٚاٗااا ٚؼلااا
عٓصااان ٙهلاااِ ٚي ٖاااِ َااأ قيٓتاااا ق٭ اااا ٞنتااا ٢ؼاااا الااال
َ ١ ٛ ٛقيهتٻاج قي نج ٚقحلٝا ٠ق٭ ا ٚ ١ٝياو َاا ٸانال ٓا٘
قٖ٩ااِ  ٚااا ًِٗ٥قي  ٜا  ٠إػل  ٩ااا ٤قيتانٜاان قياان ٜٔع اااق ٛق
ًٗٝاااٚ .قنتًٍا َهاْااَ ١نَٛقاا ١اااغل ق اا٬ال قي ناٝاا ١قيعااا ٠
ْنقى اٌ ناْ مل سً ٝتٗا فهانقً  ٚاااً ٚعٛبټٗااً ٚباا ٤ياو
عً ٝاا ١ين اااي ١ق ًااٚ ١يهًُاا٥ ١اا ٝحتنٜنٖااا قياايت عع ا ٻ ال
قي ق٭ٚ ٍٚن ٻ ال َسا ٖا مل ق٫يتتقّ ااا٭ ج قيتكا َ ٞقيانٟ
ٜت،ا ٌ َع قيٛققع ٚعمً اال قجلُاٖ ٚن،انٗا ي ٓاا ٤قكلساتك ٌ
قي نا ٞقكلٛنٸ مل َٓا َٔ قحلٛق ٚقيٓك قي ٓٸاٚ ٤اوق ّ٬سً١ٝ ٝ
"ت اااٌ َااأ قي ُاااٌ ق٭ اااا ٞبٗااا قً رٍ٬قااااً ٖٛ ٫قٜااا ٚ ٚ ١اااً١ًٝ
يًتهسټ ".
َٔ قكلساٚ٪يغل  ٩ ٚاا ٤قيتانٜان  ٚؽاا٤
ٚق ع اق
ٖ٦ٝااا ١قيتانٜااان ًااا ٢ق ًاااٚ ١ناااإ هلاااِ قي،ؽاااٌ مل قْتىلاَٗاااا
ٚقرتٝا َٛق ٖاا ٚقيتٛقظاٌ َاع نتٸااٗاا قراٌ قيكمان ٚرا با٘
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ٚقٱظنق ً ٢ق تُنق ظ ٖ ٚا نت ٢مل قسا ٢قيىلانٚف قيايت
ق ااتٗ ف ٚسٓٓااا ٚقحتااا نتاآااا ٚثكافتٓااا مل قكلكاااّ ق٭٫ٚ ٍٚ
ا اٝٸُا مل قحلااانج قي ٚقْٝاااً ١ااا ٢ااا ١ٜ ٛقيااايت ناٚيا ا ٖا ا ّ
ٚلن ٜنٌ َا آٓٝآَ ٙن ق ٫تك ٍ٬نت ٢قيٝاً ٚ .ّٛا ٢قيان ِ
َٔ قبتٗا نٌ ٥ا ٝحتنٜان ٚفنٜال ًُا٘ يتكا  ِٜق٭فؽاٌ إ٫
ٕ ذلاااا٫ٚال ت ٜاا ق ًااا ١شاااهٚ ً٬ذلتااا٣ٛٶ اكٝاا ذلاا ٠ ٚ
ب ٸقً  ٫ٚعً ِّا ٞقيمُاٛه مل إظا ق ْاٜ ٞ ٛتٓاا ِ َاع َكتؽاٝاال
قيتاااا٫ٛال ق٫بتُا ٝاااٚ ١قيسٝا اااٚ ١ٝع اا ټٍ قكلٛققاااا ٚقي ٬قااااال
ٚقكلٗاّ قكلمنٚنَ ١اّ قيهتاج ٚق٭ اااٚ ٤قكلاوك،غل ًا ٢قيعا ٝ
قيااا قرًٚ ٞقٱقًُٝاااٚ ٞقيااا ٚي ٞمل َٛقبٗااا ١قيٓت ااااال قيكمنٜااا١
ٚقيماٚ ١ٝ،٥فهن قيتمنف ٚقيتهٚ ،قي  ٜٚيًتم ٝع مل عن
قيعاااااٚ ٠ ٛقكلٝاااا ٜا ٚقيتٓااااااف َاااااع ااااا ٌٝق ااااا٬ال قي ٛقٝااااا١
ٚقٱيٝه ْٝٚا ١قكلُٛٸياا ١ؼلٝتقْٝاااال ٖاً٥اا ١قياايت اا ال عسااتكم
شل َ ١أ قيهتٸااج ق ٥ا ٞقيعاٚ ٝعٗاً ُٔٝا ٢ـلٗاٚ ٛق اع
َٔ قيكنق ٤قين ٜٔع ٗنِٖ عًو ق ٬ال ا ً٤ق َٔ س ا تٗا قي،ارن٠
َٚاانً ٚق اوعاااا ٤نتٸااٗاااا ٚمثٓٗاااا قيتٖٝاا قٝا اااً إػل عهً،تٗاااا
ؼٝٸل َسان١
ٚقْتٗا ٤ؼلا ع ف ٘ َٔ َهافآال َاي ١ٝايٚ .١ٝللا ٳ
ق ااتكماج $قكلٛقااا ق٭ ااا #ٞيًكانٸقٚ ٤قيه ٻتاااج قيٓااٝ ٛغل َ ااً مل
قيسٓٛقال ق٭ر  ٠راظ ٖٛ ١قعهاٖ٩اا ًاَ ٢اا ٜعاًٗا َأ َاٛق
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يًٓصااان اا قي ٜاا فكااانل للاااا ٜؽاااًٗٝ ٞ،اااا ساااااع قيتزُٝاااع
السا َااا ٜتااٛفن  ٫قيتيمااٝنل راااَ ٚتٓ ٛااٚ ١با ااا ١يًكاانق٤
ق٭َن قينٜ ٟسات  ٞقيات،ه اال اا  ٠ق٭يال إيٗٝاا آصان ًٍَ،ااال
عهًٝا َس ل كلٔ ٝهت
راظ ١عتٛي ً ٢ق قيسٓ١
فٗٝااا السا قٖتُاَاا٘ ٚقرتعاظاا٘ يت اات ق ًاا ١اتًااو قكلً ٍ،اااال
قييت ع قيهاو يًكانقٚ ٤قيهتٸااج نْٗٛاا ععا َنب ااً هلاِ
ٜٚٴه ِّْٕٛٛفهنٚ ٠ق ا  ١أ َٛؼا ٛاعٗا قكلت ا ٚ ٠قكلت آٜا ١مل
سنٚناعٗا  ٚايٗ ٝا  ١ٜ٩ ٚنتٸااٗا.
ٚعونٝا قً ًااَ ٢ااا بااا ٤مل نًُاا ١قي ا ق٭َ ٍٚاأ ق ًاا١
ٚننظ ااً ًاا ٢قجلااٚ ٠ ٛقيٓٝ ٛاا ٫ ١ټا ا ٕ ٜهاا ٕٛقي آٸغ ٚن ا ٙ
قكل ٝا قين ٝ٥مل قيٓصن ٚي ٝإ ؼا ٤هلنق  ٚيانقى ٭ْا٘ ٜٓتُاٞ
ي٬حتااا فكاانل فٗاانق ق٫حتااا ياا ٝـل ٝااٝ ،ْ ١اا ١اااٌ فؽااا٤
يًتٓااف ٚعكا  ِٜفؽااٌ َااا يا  ٣قيه ٸتاااج يتهاا ٕٛق ًااَ ١اان ٠
ٱا ق ِٗ قينًٜٝ ٟل اِٗ ٚااحتا ِٖ.
إٕ ق ٫اااااااتُنق ٚقْ٫تىلااااااااّ مل قيعااااا ا ٚ ٚقيتٓااااا اٛٸ
ٚقيتز ٚ ٜقيت  ٜٛقكل تهن ٚقي ُل قينٜ ٫ ٟتسِ اايت كٝا
ٚقيتٓا ِ ااغل قيصاهٌ ٚقرتاٜ٩ ٣ٛاٚ ١إرنقبااً ٚقيتٛقظاٌ َاع
رلتًا قيهتٸاج مل قيكمن ٚرا ب٘ ٚعٝ ٛع ق٥ن ٠قحلاٛق ااغل
ق٭ظااايٚ ١قحل قثااٚ ١ع تٜاات دلاااٍ ننٜاا ١قياان ٚ ٟقياان  ٟقٯراان
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حت كا قيوٛقاا قيٛسٓٝاٚ ١قيكَٝٛاٚ ١قرتٝاا ٓااٝ ْٛ ٜٔٚا١
َٚٴًاٸاا ١كلًٍ،اااال شااٗنٚ ١ٜقيهتاااا ١فٗٝااا ؼلااا ٜسااتز ٝيٮ اا١ً٦
قينقٖٓااٚ ١قٱبااااٗٓ ١ااا يااو َااا ٴُِّ ٜاال َسااا $قكلٛقااا ق٭ ااا#ٞ
ٜٚٴؽاااٝا إػل َاااا زلااات ٪َ ٙساااٖٛا قي ىلااااّ َٚٳاأٵ ع اقاا ًااا٢
إ ق عٗا قين ٜٔق َٛق َٔ  ٕٚشاوٍ عاا  ٠فهانِٖ ٚبٗا ِٖ
ؼُٔ قٱَهاْٝاال قر  ٠ ٚقييت ناْ عتاهِ مل نو َٔ
سُٛناعَُِٗٗٚ .ا عهٔ قكلعا فالٕ قينٖإ  ٜك ٢ً ٢ق٭َاٌ
اتاكٝاال ق٭ـلااٌ ٚق٭فؽااٌ مل َٛقبٗاا ١قيتاا ٜاال قيوكافٝاا ١قياايت
عت ق رمَٜٛ ٠ ٛاً ا رن ااي ٜا ٖزُ ١قي ٛكل ١قكلتٛنص ١قييت
ٚؼ ْع ٗٝٓٝاا ع،تٝا قهلٜٛااال ٚق اتٗ قف اْ ٬اا ٚقُٓٝاا
ٚي تٓااا ٚعنقثٓااا َ ٚنناا ١قيوكافاا ١نُ ا رٌ ٭َنناا ١رٝا قعٓااا
قيسٝا ٚ ١ٝقهل ٢ً ١ُٓٝقنق ْا قيٛس .
إٕ نٌ ناع َ

ؼلا عمنن٘ ٖن ٙقكلننًَ ١أ َساٚ٪يٝاال

 ٫ٚؿلهٔ ٭ ن ٟ ٠دلًٚ ١ن ٖا ٕ حتكل قيمُٛه قكلٓص ٛمل
قي فا

أ ثكافتٓاا قيٛسٓٝا ١قيكَٝٛا ١مل اٝاقٗا قٱْسااْ ٚ ٞفاع

َسااات ٣ٛقْٚ ٤تااااا $قكلٛقااااا ق٭ اااااَ #ٞااااا مل عت اؼااا بٗااااٛ
قيهتاج نًِٗ ٛق ٤ا َاا  ٜټْٚا٘ يًٓصان فٗٝاا َ ٚاا ْٚ ٜا٘
َٔ َ٬نىلاال عنفع اا تُنق َٔ ٜٛتٗا يتٛقنا ناٌ ب ٜا
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ٚعت،ا ٌ َع قؽاٜا ق تُع ٚحتكل َا ٜع  ٛإي ٘ٝق٭ اا ٤مل ْصن
ْتاااابِٗ ٚٚظاااٛهلِ إػل  ٚاااع ق٥ااانَ ٠ااأ قيكااانق ٤قراااٌ قيكمااان
ٚرا ب٘ٚ .مل يو يٝتٓاف

قكلتٓافس.ٕٛ
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املوقف األدبي وذنسياتي معَا
أمحد بوبس

َااا ساااْ ٞقااً ٍٛتٓااا قي اانق( ٤قكلٛقااا ق٭ ااا )ٞمل
ٝا ٖا قيانٖ إ ٫نًُااال نا َت نصا ١ا اقا ٚ ١عؽااِ
ُنٖاَٚ .ا قي ُن ٜٴ اايسٓغل ٚإؾلاا
قلسغل ب ١ٜ ٛا
ااي مااا(ٚ .٤قكلٛقااا ق٭ ااا )ٞمل يااو ْ ااع َاأ قي مااا ٫ ٤عٴٓؽ ا ٘
قيساآ ٕٛفٗاا ٞنااايٓ ع قياانٜ ٟوراان َٝااا ٙق٭َمااا فٝعااٗٝ،ا
ٜٓٚكٗٝا ثِ ٜك َٗا يًٓاس قنقق ١نا .١يٖ ٝنق َا  ْ ً٘ ،ٜع
قيٝ،زاا ١اايساا ٍٛٝقياايت عااان َٛ ٙنًاا ١سٝٓٝااٚ ١لاان َٓااا٘ يً٫٫
ًس .ً٬ٝ
ٚظ  ٚدلً( ١قكلٛقا ق٭ ا )ٞمل ٜا  1971ناإ نا ثاً
ا ٝا ًا ٚثكاف ٝا ًا ٖاَ ااً .فك ا ناْ ا قيسااان ١قيوكافٝااٚ ١ق٭ اٝاا ١مل
َ ١ٜ ٛت مص ١كلوٌ ٖن ٙق ًا ١إ مل عهأ مل قيساان ١ا٣ٛ
ٔ ٚيق  ٠قيوكافٚ ١قمنقال َٔ قكلاا٤
دلً( ١قكل نف )١قييت عع
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 ٫عصاهٌ ْٗاانقً ٫ .ااُٝا  َ ٕ ٚىلاِ ق اا٬ال قيوكافٝااٚ ١ق٭ اٝاا١
قخلاظ ١ناْ ق عٛق. ،
٬ ٚقيت َع دلًا( ١قكلٛقاا ق٭ اا )ٞاا ال – قا ٥ااً – َٓان
اا ٖا ق٭ ٍٚااااّ ٚ 1971نٓاا قا ا ًْاا قيصاااٗا  ٠قيواْٜٛااا١
نااا ٜواًٚ .نااااإ ٥اااا ٝحتنٜنٖااااا ق٭ ٜااا ظااا ق ٞإعا ٝااااٌ
 ٚااهنع حتنٜنٖااا باا ٍ٬فااا ٚم قيصاانٜا َ ٪ا قيعااااف١
قيسااا ١ٜ ٛقينعٝاااٚ ١ؼاااُ ٖ٦ٝااا ١قيتانٜااان ساااإ قينفاااا ٞ
ٚيننٜا عاَن ٚذل ٞقي  ٜٔظ ا.ٞ
َا ٬قايت اا ًا – ١ناع ااً – ف ا ال ااّ  1982ناغل
اْ ٝ٥ ٞقيتانٜن قي نتْ ٛإ ا زااع ٞيًهتااا ١فٗٝاا
ٚ ٚنٌ إي ٞإبنق ٠ٚ ْ ٤قي ٚ .ااي ٌ ،بنْ ٜا ٚقال ؼليتًاا
قيكؽاٜا قيوكاف ١ٝكل  ٠اّ ٚ .عاننن ٖاِ ثا٬ث ْا ٚقال بنٜتٗاا
يًُزً.١
قيٓ  ٠ٚق٭ٚػل ا ٓٛقٕ ( ج ق٭س،اٍ مل ْ .)١ٜ ٛصانال مل
قِ  132يصاٗن ْٝساإ ٚ .1982شاا ى فٗٝاا ق٭ ٜا ْعان
قي
قي ا  ٜٔقي ااانٚ ٠قيٓاق ا مل ج ق٭س،اااٍ قي ا نت ٛا قياانيقم
ب ،نٚ .عٓاٚي قكلصانٌ ٚقي ٛق٥ال قيايت عكاا ناا ٕٚ ً٬٥عماٛ
ج ق٭س،اٍ٬ ٌ ٚ .بٗا.
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قيٓ ا  ٠ٚقيواْٝاا ١فلً ا ٓااٛقٕ (َاأ بااٌ َ ٛااٝكا قَٝٛاا.)١
ْصاانال مل قي اا  133يصااٗن ٜاااا ٚ .1982شااا ى فٗٝاااا قيٓاقاا
قكل ٛااٝك ٞظااُ ِٝقيصاانٜا ٚقكل ٛااٝك ٞظااًا ٞقيااٛق  ٚ ٟااايف
قي ٝاااْ ٛااتٚقٕ قيت نًااْٚ .ٞاقصاا قيٓاا  ٠ٚاا ٌ قيٛظااا ٍٛإػل
َ ٛااااااٝكا ن ٬ااااااٝه ١ٝاايكٛقياااا ا قي ناٝاااااا ( ١اااااا– ١ْٝٛ،ُٝ
نْٛصاانع – ٛااْٛاعاْ )...اا ااَ ١اأ قكل ٛااٝكا قي ناٝاا ٚ ١حلاْٗااا
قيصاا ا  .١ٝاااا ٠ٛاتزااااا ج َ ٛااااٝك ٞٝقيصاا ا ٛج ق٭راااانٚ ٣مل
َك َتِٗ قكلٝ ٛك ٞقهلٓ ا ( ٟا ٬ٝاا عٛى).
قيٓ  ٠ٚقيوايو ١ناْ ا ٓٛقٕ (قيسُٓٝا مل اْ .)١ٜ ٛصانال
مل قي ااا قكلاااات  150 - 149 ٚيصاااٗنًٜ ٟااااٚ ٍٛعصاااان ٜٔق٭ٍٚ
ٚ .1983شا ى فٗٝا قيٓاق قيسُٓٝا ٞ٥فٝل عا ٚ ٞقكلين َغل
قياا ٚقيٓ،اْاآَ ١ااٚ ٢قظاااٚ .عٓاٚياا قيٓاا  ٠ٚرلتًااا بٛقْاا
قيسُٓٝا قيس ١ٜ ٛإْتاباً ٚإرنقباًٚ .عمنق إػل قكلصانٌ قيايت
ع ٝل عمٖ ٛن ٙقيسُٓٝا.
ا ا يااو نااإ يااَ ٞساااُٖاال َت،نقاا ١مل ق ًاا ١نس ا
ٖ٦ٝااااال قيتانٜااان قيااايت عٓاٚااا ًٗٝاااا .يهااآ مل ْكماااع ااأ
َتاا تٗاااا قا ٥ا ااً َاا قَٚاً .فٗااا ٞقكلٓاا ق٭ اااا ٞق٭ٖاااِ مل ااا.١ٜ ٛ
ٚيهْٗٛا ولً قُ٥اً ع،ت ظا،ااعٗا يًُانقٖ ق٭ اٝا ١نافا١
ٚإٕ ناْا مل َنقنااٌ قًًٝاا ١عٓااااي – نسا ٖ٦ٝاا ١حتنٜنٖااا –
كلنٖ ا ٚ ٞي ٕٛا ٢ً ٞنساج قكلنقٖ ٚق٭يٛقٕ ق٭رن.٣
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ٚقيٝاا ّٛع اا٬ ٛقاايت ؼلزًاا( ١قكلٛقااا ق٭ ااا )ٞإػل اااال
ٗ ا ٖا َاأ قيٛسااا  ٠ا ا قي ا  ٠ٛقيهنؿلاا ١قياايت عًكٝتٗااا َاأ
قي نت ٛذلُ قحل ٛقْ ٝ٥ ٞقحتا قيهتاج قي نج ٚق٭ ١ ٜ
فًو نعنٝ٥ ١ٜس ١حتنٜن ق ً ٕ ًَٞ ٚ .١ؼع ي ٓ ١ظ  ٠مل
ظنه قحلنن ١ق٭ ا ١ٝقكلتز ً ٠تٓا قي نق.٤
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الهتابة ،ال تأتي بعد الوقت املدصص للحبّ؟
حسني عبد الهسيه

نآْساالٹ إَ٤٬ٹ قيٓىلافاال ٚسلٚ ٛظنف ق٫اتساَاال..
ت ٤ٞقيهتاا ١مل قيٛق قكليعٸغ ٭ف اٍَ قحل ٸ ٫ ...زل
مل  ٟنٔ  ٚيق ...١ٜٚناَاً ي ٜٛاً  ٚق تٗتا قً..
ٓ ا شااٛققٓا قكل اٛناا ١قًااًْ ً٬ٝتكااٚ ٞقيه ا / ٜٔنٓااا
َٓٝا/ٚ /ذلُ قكلا ٛهل /مل َم ِ ٜستكنټ /ؼا٤ٛٷ قُان /ٙرانٳ
قينٻااا ٠ٛمل َصاال قالٹ قجل ا ق ٌ٥قكل قَٝاا ١قهل ااٛج نسااُا٤
نٜك..١
قيهآ٥اااااالٴ قكل ٖصاااااال ٜااااننض َ ٗااأٻ قي،اااانهٴ  ٚمااانٷ
ٚ ٞقٱظ ا٤ٴ..
َصا ٜ ...ت ايلٴ قحله ٴ
قاٍ ي/ ٞنٓا َٓٝا /مل َكت ٌَ نو ٘ قكلصتاق١
َٓ ١ٜ ٛزِٴ قر غل!!
163

ويت٘ َ/اٜا/
قحل  ٝاال َٓ ٜٔزُٴٗ ٸٔ !
بااٗاا ناغل ْهتا ٴ ْٓ ٫سااْ ٢ٻٓاا ذل ٸا ٫ٚ ...ٕٛؿلهاأ
حل ٵَْٛا ٕ ؿلص ٕٚ َٔ ٞرمانٔٸ..
ْ ٌٖٚه ٕٛذل ِّغل َٔ ْٚه ٻٔ
ْعلٸ قهلمٌٴ قجلُ ٢ً ٌٝاساعغل قكلصا ن!! !
َ/اٜااا /قاا ٸَ يٮ  ٜا غل قحل  ٝا غل قع ا ً ٚ ٚ ١ق ااً ف ا قً
َنع ه ااً ٚب ا٘ٴ ٚ ...قحل ا ٴ ق اٌټ َاأ ق٭فهااا  ...قً ا ٴ هل اا ْ ا ٹ
ـلٌٴ َا عهت غل ...اٌ ـلٌ َٔ قي فاعن ٚق٭ق..ّ٬
قيااا /نٓااا /قحلُااٜ ِٝكاان مل ؼاااهاعٗا ٓااا ٜٔٚقيا ٚم
نون َٔ قنق٤ع٘ ق٭ ٚقم..
غ ٖمااٌ
يا ٴ
مل ق٭ٜاااّ قيتايٝاا ١نت ا /ث٬ثٝاا ١قخلااٛف /عً ٸ
قجلُن ً ٢عا ٍ٬اشال عٗتَٴا٘ فعاا ٢بسا َ/اٜاا /عن ٴا٘
ْٛثتٴٗا ٔ قيٓٸمل....
قان قيكعاا ١قيعا ٜل قيها فااٜت رؽااٚ ٛنااإٳ َٓٝااً
يتانٜن دلً١ٹ /قكلٛقاا ق٭ ااٚ /ٞناإ ٥ا ٝقيتانٜان قيصاا ن
/ذلُ ُنقٕٚ /قت٘ قكلمْ ٟٛنقى مل ق ق٭ٚباا ُٖٚاّٛ
قجلس قيت،ع..١ًٝٝ
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نااغل ظ ا ال ق ًٍ ا ُ ١ناْ ا /ث٬ث ٝا ُ١قخلااٛف /مل ظ ا
ظ،ااعٗا..
فلًتٗا ٚنإ قيااا فاٜت قجلُٝاٌ إػل َكٗا ٢قينٻظاٝا مل
فٓ ا م قيصاااّ ن ٝا ًْتكاا/ٚ ٞقكلااا ٛهل ٚقيااااا /نٓااا /ٚ /نسااغل
فلااتٚ .../٠ا ا قًٝااٌ قي ٸن اااّ ق٭ زٛااا/ ١فاااع قكل ا س .../قيااااا
فلااااتٝٓ ٜ ٠اااا٘ ققتٓااااا ٤قيًٛناااااال ي ٝنؼااااٗا مل ظاااااي ٕٛاٝتاااا٘
قيكنٗ ٝ ٜٚ ٜا ٫نكاً ....قن قيكع/ ١نٓا َٓٝا /قاٍ يٞ
حتٝٸااا ١يًهتااااا ١إْٻٗاااا ق٭ّټ قجلًُٝااا ١قيااايت  ٫عت ا ا ٴ َااأ
َعا٥ن آاٗ٥ا!!
/قكلٛقا ق٭ اٚ ٌّّ /ٞن ٛ ١ٌ ٝقسٗ،ا قراانٴ ...نق ٖا
ق٭شٛقم ...ي ٝٳ مل ٗ ٚا ق٭نتقٕٴ قي ا  ١ٜنُا ضلًاَ/ ٛاو/ً٬
يصزن/ ٠عٴكعٵ ٹكغٴ /ولافنٳ عاْٗا قي اظ ُ١،قكلنقٖك ١نانٴ
بنهٳ /قكلٛقا ق٭ ا /ٞنٝا ٜت اٌَٴ َاع بٴان َه َ ٛٸقعٓاا قيً ٜٛا١
َٚع قٓا اال ن ْا
ْنقٖااا ٴعاا ٟٚ٪نٓآْااا نايع ا ٜك ١قينققٝاا ١ع اات اااونّ٬
ظ ا قاٗ٥ا ...عكاا ٍٛيهااٌِّ ناع ا ْ ا َٹاُاا ٌّٞانف اعَ قي اس،اا١
ًٝ ٚ ٢و قجل ټن ٚبتّٴ قخل ٝاال!!
قيٓ ٝٸٜ ٫ ١ك
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ْت اااٖ ٢اوشااٛققٓا ٚناا َ قحلاآغل/ ...قكلٛقااا ق٭ ااا /ٞمل
ش ااٗا قكلتهنِّ حتاٍٚٴ  ِ٫لم٧ٳ نُاٌَ قعَ ١أ قععاٗا
ُ ٚت ٠قعاُٖ ٚ ٠ ٝسا ١ٴيْٸاا رعا َن َٳكايا١ٺ مل قيٓكا  ٚمل
قي صل  ٚق٭َٓٝاال..
 ٫عٓتا ٴ ن ا ٠ٹ قيٓص،إ ٚق٭ عإ قيٝااس..١
 ٜٓا ٴ مل ٓاٜٗٓٚااا َ ٓاا ٢ق٭ََٛاا ١قكلصااتاق ...١قيننٝاا ١مل
قْتكا ٤اٗ ٢قٯَاٍ ...نت ٢نغل ْٴ ؽ ٗا ااٱُٖاٍ  ٚقيهساٌ
 ٫عه ٕٛشنٜنْ ً٠ت ٸجٴ ً ٟ ٜ ٢فعانتٗا ْٸٓا ذل ٸآْ ٚ ...ٕٛاا
صااامٷ ٜٓ ٫م ،ا٧ٴ ْاا ٛٴ صااكٓا ٓا َٓ م،اااال ق٭َٓٝاا ١قيع ا ١
ٻ
عٴسافن مل ٚظايٓا قيهنقَاالٴ ٚاٗز ُ١قيتاٝاال قحلًاٚ ٫ ...٠ٛقا ٳ
مل قيتوٌَ ٜٓزَ ٛأ قيتاٝٸااال!! قيهتااا ٌّّ ١ز ٝا ٫ ٌ١ععااجٴ
نا٫عٴٗا قكلت ٖن ٠ااخلنف..
نايٓٝاااااٝع عٴٗا ا  ٟقي نٚاااا،َٚ ١ااااٖ ِٝقجلنٜاااإ  ٚفهاااا ٳ
قيؽ،اف ٓ ٚا قً شن اً ضلنسٴ قيٓ عٳ َٔ قهلنٜإ!!
ْساااات َ ٜٔاااأ ظاا ا اناعٹٗا قٱشاااانققاال  ٚ ٚقم قي ٛقظاا ااٹ
قكل عن..٠
 َ ٞاْْ ٞىلنقعٓا..
ْت ا ٚ ٕٚا ٌ٥قي ٓٝغل يتت ٖ ٳ
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ال َٚاانقال ٴع ْااا َاأ ٚقتٹٗااا ٚقت ااً اسااٝماً يقٖاانًق
مل َ انٸق ٹ
يته ٳ ا٘ ٚقاعٓا قيم ٖ َٕٚ َٔ ١ً،ٺٚ ١عن ٸ ..
ٜٛ ٫ب مل نٝوٝاال ع،ه ٖا َهَٓ ٌ١ىلًُ ٫ ٌ١حتٝا اٗا
ق٭ن...ّ٬
ٜتسع اٗاٖ٩ا يؽٝا٤قال نو ...٠
نايهن َّٚقي  ١ ٜمل ٚقرن قينٜاه
عسكٚ ٞحتُٚ ٞعٴ٪يٍاٴ ً ٫ٚق ٚق ٜٔ
َٚعاااااا ٥ٳن ٚق ااا ا  ...ً٠ع ااا ا ق٭ ااااا ١ً٦قيننٝااااا ١قي٬فتااااا١
ناي ا ٚج مل ق٭ اااي ٞع ته انٴ قكل،ااا ٳم  ٣٩ ٚقهلؽاااج فاا٬
ٜصك ٗ ٢ٷٌ مل ق  ٤ٞإػل قيتٖن ٠قي اي.١ٝ
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