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آراء ورأي آخر
املتنيب
()5

مالك صقور

ال ّذتهف صأٓ اهىصحِي اهسمتِص ػَ حسّن ؽن صأٓ األحًبْ بالصّص ،فٍِ ّكتفْ
أثصُِّ ،ستصٍس فَِّّ ،عؿ ىكبِسات ىًَ أّعاًِ .فِل شهن ،طسّص سصاستَِ ،فْ
اهطفحٕ األِهِٖ ،فْ بسإّ اهسػص األِو ّكِو" :ال أصّس أن أسصش اهىتًبْ" ِمصّص ٌشُ
اهحىهٕ ثالج ىصاتِ .بؾس شهن ّؾتصف قاٙالًِ" :هّش اهىتًبْ ىؿ ٌشا ىن أحب اهصؾصا٘
إهْ ِآثصٌي ؽًسِٓ .هؾهَ بؾّس مو اهبؾس ؽن أن ّبهك ىن ًفسْ ىًزهٕ اهحب ِاإلّثاص"(.)1
ِّؾِس فّكِو" :ال أصّس أن أسصش اهىتًبْ إشن ،فاهشّن ّكصؤِن ٌشُ اهفطِو ال ًّبقْ
أن ّكصأٌِا ؽهٖ أًٍا ؽهي ِ ،ال ؽهٖ أًٍا ًكسِ ،ال ًّبقْ أن ًّتؼصِا ىًٍا ىا ًّتؼصِن
ىن متب اهؾهي ِاهًكس"(..)2
ِىن حسّس ّؤمس ػَ حسّن قاٙالًِ" :قو ىا تصا٘ فْ ٌشا اهمالي اهشٓ تكصؤُ :قو إًَ
مالي ّىهَّ صحو ّفمص فّىا ّكِوِ ،قو إًَ مالي ٍّشٓ بَ طاحبَ ٌشّاًاً .قو إًَ مالي
ّطسص ؽن صأٓ ِأًأِ ،قو إًَ ّطسص ؽن صشِش ِحىِد ،فأًت ىحل فْ ٌشا مهَ .ألًْ
ىصسو ًفسْ ؽهٖ سحّتٍا"(.)3
إن أٓ قاصئ ّبسأ باهكصا٘ٔ ،سّكؿ باهحّصٔ ،ؽهٖ األقو ،إن هي أقو أمثص ،فهِ طسص
ٌشا اهمالي ؽن فّص ػَ حسّن ،ألؽصغ ؽًَِ ،تصمَ حاًباًِ ،همن ػَ حسّن مؾىّس
ىنِ ّصا٘
هألسب اهؾصبِْ ،أستاش ِسمتِص ،ىفِغ أن ّكِو ىا ّصاِ٘ ،أن ّسصش َ
باستذفاف ،فال بس هكاصئ ػَ حسّن ؽن اهىتًبْ قس أحش باالستذفاف حتٖ ِاهتٍمي
اهشٓ تًاِو فَّ اهىتًبْ.
ِبىا أن ىِعِؽًا :ٌِ ،صأِٓ ،صأٓ آذص ،فإن ٌشا اهصأٓ ٌِ صأٓ اهسمتِص ػَ حسّن.
ِهمن مو ِحٍٕ ًؼصِ ،مو صأٓ قابالن ههًكاض.
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قسّي اهسمتِص ػَ حسّن سصاستَ "ىؿ اهىتًبْ" إهٖ ذىسٕ فطِو سىّٖ مو فطو
متاباً:
اهمتاب األِو :طبا اهىتًبْ ِصبابَ.
اهمتاب اهثاًْ :فْ ؼو األىصا٘.
اهمتاب اهثاهج :فْ ؼو سّف اهسِهٕ.
اهمتاب اهصابؿ :فْ ؼو مافِص.
اهمتاب اهذاىش :فًّىٕ اإلّاب.
ِثىٕ ؽًاِّن فصؽّٕ مثّصٔ تحت مو فطو.
قهت إن ػَ حسّن ّكتفْ أثص بالصّصِ ،ال ّذاهفَ اهصأٓ ِاهفصل فكػ فْ األسهِب
اهصفّؿ اهشٓ ّمتب فَّ ػَ حسّن ِهقتَ اهؾاهّٕ.
فّسّص مىا ساص بالصّص تىاىاً ،ؽن ًسبَ ِاهػؾن بَِ ،االستذفاف بًصأتَ ،ثي
اهصن فْ ًسبًَِ ،سب أىَ ِأبَّ.
ّسأو ػَ ىتٍمىاً :أمان اهىتًبْ ّؾصف أباُ؟ ثي ّسأو :أمان اهىتًبْ ّؾصف حسُ؟
ِقبو شهنّ ،كِوِ" :حاٙز حساً أن ّمِن اهىتًبْ ؽصبّاًِ ،حاٙز أن ّمِن ىن ؽصب اهحًِب،
حؾفْ األبٌ ،ىساًْ األيِ .همن اهصْ٘ اهشٓ هّش فَّ صن ٌِ أن سِّاًَ ال ّثبت ٌشا
ِال ّؤمسُ ِال ّسحّهَ ِال ّشمصُِ ،ىن ّسصٓ ،هؾو سِّاًَ ًّفَّ ِهؾهَ ًّفَّ ًفّاً ٌِ إهٖ
اهطصاحٕ أِفٖ ىًَ إهٖ اإلصاصٔ ِاهتهىّخ"(.)4
إشن ،حسب اهسمتِص ػَ حسّن ،أن سِّان اهىتًبْ ًّفْ ًفّاً قاػؾاً ِاهس اهىتًبْ.
ِػَ حسّن بِزًَ اهًكسٓ ِفٍىَ اهمبّص تسا٘و ِّتسا٘و هىاشا هي ّشمص اهىتًبْ أباُِ .هي
تسؾفَ فػًتَ اهمبّصٔ أن ثىٕ سصاً أِ ثىٕ هقزاً فْ شهنِ .همن اهشٓ ال صنِ ،هي ّؾس سصاً
ٌِ تحاىو ػَ حسّن ؽهٖ اهىتًبْ ىثو أستاشُ صّحّش بالصّصِّ .ستصٍس بصِإّ ىن
األفاًْ(*) ؽن حصّصِ" :اهتاصّر أِ اهكطظ ّحسثًا بأن أبا حصّص هي ّمن صّٙاًِ ،بأن
حصّص قس أعاف ىن اهذالو ِاهذطاو ِاألذالل ىا هي ّمن ىًَ بسبب ،حتٖ فهب بَ
*

زتازق ا ه اثز
ي ااا
حدث صاحب األغااي ااا ق ااا اقاخاا ااا األصادث ق حادبن جاي جا دزتاز ه حادب جالا اق هر ردا ن
ازجميا،
الالاس؟ اا ل ق ام حتى هجزفك ا واب ،فأخذ جيده داً جا ا هجيا جةياو ،ااد هخاذ جالا نا لا فاجتعلاميا دثاا ا
فصاح ج ق هخزج تا هج  ،فدزج يذ د يم ر ث اهليئو اد قا لنب الثال جلى حليت  ،فعا ق هال تزي هاذا؟ ااا يثاما ااا ق هال تثزفا ؟
زع الثال ؟ ال ق الا ااا اافاو هر تعادو صاول احللاب ،فيةلاب الا لانبا بام
اا ق الا اا ق هذا هج  ،هفتدري ِل َم كار تشزب
اا ق ه ثز الالاس فاخز مبثا هذا األب مثايني اجزان ،اارجميم فػلبميم مجيثانا

6

آراء ورأي آخر (املتنيب )5

اهصؾصا٘ ِقٍص بَ اهفحِو .ثي هي ّىًؾَ شهن ىن أن ّؼٍصُ ههًاش مىا ٌِ ،هّثبت هٍي أن
صؾصُ ،مان أمبص ىن فصِصُِ ،أن ػبؿ أبَّ قس ذشهَ ِأؽّاُ فأًحسُ صؾصُِ ،أؽاًَ ؽهٖ
أن ّذهل أباُ ذهكًا حسّساً.
أىا اهىتًبْ فهي ّستػؿ صؾصُ أن ّقهب فصِصُِ ،هي ّستػؿ أن ّعّف إهٖ أبَّ ىا
هّش فَِّ .هي ّستػؿ أن ّذهل أباُ ذهكاً حسّساً .ىن ّسصٓ! هؾو ىطسص شهن أن حصّصاً
مان ّؾصف أباُ فطِّصُ مىا أصاس ،ال مىا مانِ ،أن اهىتًبْ هي ّمن ّؾصف أباُ ،فهي
ّستػؿ أن ّطِّصُ ال مىا أصاس ِال مىا مان"(.)5
بؾس شهنّ ،ؾِس ػَ حسّن ِّكِوِ :بؾس فهّش ّعؿ ىن قسص اهىتًبْ ؽًسٓ أال ّؾصف
هًفسَ أباً" .إشنّ ،ؾصف ىن ذالو اهىًػلِ ،اهتحهّو ،أن اهىتًبْ هي ّؾصف أباُِ ،هي ّصُ.
فهىاشا تهفّل قطٕ ؽّسان اهسكا٘ ىصٔ أِ ؽبسان اهسكا٘ ىصٔ أذصٗ ،أِ قِو ػَ حسّن:
"ِقس تؾِّس اهًاش أن ّؤىًِا بأن اهىتًبْ صحو ؽصبْ ذاهظ اهًسب" ثي ّكِوِ :حاٙز
حساً أن ّمِن اهىتًبْ ؽصبّاًِ .حاٙز أن ّمِن ىن ؽصب اهحًِب" ِبكِهَ" :حاٙز حساً أن
ّمِن ؽصبّاً" ـ فمهىٕ حاٙز ًٌا تسّو ؽهٖ اهصن ىن حٍٕ ِاهتكهّو ىن قّىتَ ىن حٍٕ
ثإًِّ .ىؿ أن ػَ حسّن ّكِو :فهّش ّعؿ ىن قسص اهىتًبْ ؽًسٓ أال ّؾصف هًفسَ أباً"
إشن ،هىاشا ٌشا اإلطصاص ؽهٖ ىؾصفٕ حسبَ ًِسبَِ ،ىن أبُِِ ،أىَ ِحسُّ؟!
ِمىا ّصسس ػَ حسّن ساٙىاً( :أمبص اهؼن) أقِو :أمبص اهؼن أن ػَ حسّن ّؾصف
اهمثّص ؽىا ّصن فَّ بأىص ًسب اهىتًبْ همًَ ّؾِس فًّسٖ.
ّكِوِ" :هؾو اهىتًبْ ًفسَ قس ؽصف اهمثّص ؽن أىص أبَّ ِحسُِّ ،همًَ مان فّىا
ّؼٍص فاهباً فْ اهقصِص ىسصفاً فْ اهمبصّاِ٘ .مان فصِصُ فّىا ّؼٍص أمبص ىن صؾصُ
فأفسس ؽهَّ األىص إفساساً"(.)6
ّستصٍس ػَ حسّن باألبّات اهتاهّٕ اهتْ هٍا ؽالقٕ بًسبَ:
هيااااا اجاا ا

اا ا جثااا ا ت ااااوا هجااااا البااااا
حااااااا اُِ الالماااااااااا جثااااااا ا

َااااااااا يَمَلااااااااا

امنااااااااااا تااااااااااذكز ا ااااااااااد د هلاااااااااام
اااااااااااااا ي ااااااااااااااز ه هي ااااااااااااااد حيلاااااااااااااا
فدااااااااااازان لثااااااااااااب هر ح شاااااااااااتَدِل
مسميااااااااااااااااااااااااااااازي هر ح ثتعِلَااااااااااااااااااااااااااااا
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لي دااااااااز ال دااااااااز ا ا غااااااااد ل جاااااا ا
زتاااااااااااااااااادتان خاااااااااااااااااا ه

التثلاااااااااااااااااا

هياااااااا الاااااااذي جاااااااي ا لااااا ا جااااا ا الاااااااا
هااااااااااااادار الاااااااااااازً حيثدااااااااااااا دثلاااااااااااا
داااااااااوهزش ت ااااااااازح الشااااااااازا جمياااااااااا
غُصَّاااااااااااااا اوف ال تعاااااااااااااااايػميا العَّاااااااااااااا ا َلِ
ار الكِاااااا اذَابَ الااااااااذي هُكَاااااااااد جاااااا ا ِ
ههاااااااااور جالااااااااادي ااااااا ا الاااااااااذي يعلااااااا ا
رمبااااااااااا هُ اااااااا اميمد الةثااااااااااا َ ثاااااااا ا
اااااا ال تعااااااا ي الباااااا الااااااذي هَكلَاااااا
تظمياااااااااز ا مياااااااااا جااااااااا

هجزفااااااااا
الاااااااااااادر درج جاااااااااااازغم َاااااااااااا دَميملاااااااااااا

ّؾهل س .ػَ حسّن قاٙالً" :فاهىتًبْ مىا تصٗ ال ًّسب ًفسَ إهٖ أب مآبا٘ اهًاش،
ِإًىا ًّسب ًفسَ إهٖ ىتحزئ هَ بؾغ ّىتاز ىن مهَِ ،بؾعَ ٌشا ّفِل آبا٘ اهباحثّن
ؽن ًسبَ اهىتؾطبّن ألىصُ".
ِّتابؿ ػَ حسّن ٌِ" :ال ًّسب ًفسَ إهٖ صحو .ألًَ ال ّحفو أِ ال ّصّس أن ّحفو
باال ًتساب إهٖ اهصحاوِ ،إًىا ًّتسب إهٖ اآلبا٘ ِاهحسِس ىنِ فهبَ اهىفاذصِن ِقٍصُ
اهىًافصِنِ ،قػؾِا ؽهَّ اهسبو ِسسِّا ؽهَّ أبِاب اهحّهٕ فاتذش اآلبا٘ ِاهحسِس ًكهًٕ
ِىؾشصٔ ّهتىش ؽًسٌي ىا ال ّحس ؽًس ًفسَِّ .ستؾّس ىن أؽىاهٍي ىا ال ّحس فْ
أؽىاهَ"(.)7
ّتِقف ػَ حسّن ؽًس اهبّت اهتاهْ:
ار الكِاااااا اذَابَ الااااااااذي هُكَاااااااااد جاااااا ا
ههااااااااااور جالاااااااااادي اااااااا ا الااااااااااذي يعلاااااااا ا
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"ِهمن صّٙاً ِاحساً ّحتاج إهٖ أن ًكف ؽًسُ هحؼٕ ٌِ ٌشا اه َمشِاب اهشٓ مان
اهىتًبْ ُّماس بَ ؽًس أبْ اهؾصاٙصِ .اهشٓ مان أٌِن ؽًس اهىتًبْ ىن ًاقهَِ .اهشٓ هي
ّحفو بَ اهىتًبْ فأؽهن فْ حزي أًَ ال ّباهْ ِال ّساحْ ِال ًّْ ِال ّؾحز ِال ّؾتىس ؽهٖ
أحس".
ِّستػصس ػَ حسّن قاٙالً:
"ىا ؽسٖ أن ّمِن ٌشا اهمشاب؟ أتصاُ ّىش ًسب اهىتًبْ ىن قصّب أِ بؾّس؟
هّش فْ شهن ؽًسٓ ىن صن ،فكس اتٍي اهصحو فْ ًسبَِ .سٙو ؽن أبَّ ِحسُّ فهي
ّستػؿ .أِ هي ّصس ،أن ّحّب ساٙهَِّ ،آثص أن ًّتسب إهٖ اهىحس ِاهمصي ِاهبأشِ .أن
ّزسصٓ اهماٙسّن هَ ِاهىصحفّن بَ ِاهىؤهبّن ؽهَّ".
ِبؾس شهن ّؾػْ ػَ حسّن صأَّ فْ ٌشُ األبّات فّكِوِ" :ىؿ أن ٌشُ األبّات
تطِص عؾف اهىتًبْ ىن ًاحّٕ ًسبَ أبهك تطِّص ألن ٌشا اإلسصاف فْ اهفذص ِاهقهِ
فْ اهتَّ ِاإلفصال فْ ازسصا٘ اهؾاٙبّن سهّو فْ حكّكٕ األىص ؽهٖ اهؾحز ِاهًمِو ــ أقِو
ىؿ أن ٌشُ األبّات تطِّص عؾف اهىتًبْ ىن ًاحّٕ ًسبَ أبهك تطِّص ِأقِاُ ،فٍْ فْ
اهِقت ًفسَ تطِّص فتِٔ اهىتًبْ ِحسن صأَّ فْ ًفسَ ِقِٔ إّىاًَ بٍشُ اهًفش،
ِطسل ىؾصفتَ ههًاشِ ،صسٔ ازسصا َٙهٍيِ ،استٍزا َٙبٍي ،ألًَ قس ؽهي ىن حكاٙكٍي
ِسذاٙو أىِصٌي ىا سفؾَ سفؾًا إهٖ ٌشا االزسصا٘ ِاالستٍزا٘"()8
ِىن ثي ّتابؿ ػَ حسّن اهبحج ؽن ًسب اهىتًبْ :أىَ ِحستَِ ...ؽصبّتَ.
ٌِو مان اهىتًبْ ّؾصف أىَ؟ ىسأهٕ فٍّا ًؼص ــ مىا ّكِو األزٌصِّن ،فسِّان
اهىتًبْ طاىت باهكّاش إهٖ أىَ طىتَ إهٖ أبَّ .فاهطبْ اهصابِ ،اهصحو اهىمتىو،
ِاهىتًبْ صاعّاً ِساذػاًِ ،ىسصِصاً ِىحزًِاً ،ال ّشمص أىَ ،مىا أًَ ال ّشمص أباُِ ،همن
اهذػب فْ أي اهىتًبْ أؽؼي ىن اهذػب فْ أبَّ .فكس سمت اهىتًبْ ًفسَ ؽن أبَّ،
ِهمن اهصِأ ِاهىؤصذّن شمصُِ فسىُِّ اهحسّنِ ،ؽصفِا هَ أباً اذتهفِا فْ اسىَ بؾغ
االذتالفِ ،ؽصفِا هَ طًاؽٕ ٌْ اهسكإّ فْ اهمِفٌِٕ .شا ؽهٖ قهتَ ِعآهتَ مثّص
باهكّاش إهٖ ىا ؽصفِا ؽن أي اهىتًبْ ،ألًٍي هي ّؾصفِا ىن أىصٌا صّٙاًِ ،هي ّشمصِا ىن
أىصٌا صّٙاً".
اهسمتِص ػَ حسّن ىٍتي حساً بًسب اهىتًبْ ،فٍِ ّصّس حكاً أن ّؾصف ىن أىَ ِىن
حستَ ِىن حسُِ ،ىن أبُِ؟!ّ ..كِو ؽن أىَ :فًحن ال ًؾصف اسىٍاِ ،ال ًؾصف أباٌاِ ،ال
ًؾصف أماًت ؽصبّٕ ىن قبو أبٍّا أي أؽحىِّٕ .مو ىا ًؾصفَ أن أىٍا قس ؽػفت ؽهٖ
اهىتًبْ ِأحبتَ ِمهفت بَِ ،ؽىصت حتٖ صأتَ صحالًٌِ ،شُ اهسّسٔ اهتْ قتهٍا حب
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حفّسٌا ،فّىا ّكاوِ ،مىا ًصٗ ،ال ًؾصف هٍا اسىاً ِال أباًِ ،إًىا ًؾصف أن بؾغ اهصِأ
ماًِا ّكِهِن :إًٍا حىسإًّ طحّحٕ اهًسبِ ،إًٍا ماًت ىن طِاهخ ًسا٘ اهمِفٕ"(.)9
ٌِمشاّ ،ػّو اهسمتِص ػَ حسّن بحثَ ؽن أي اهىتًبْ ِأبَّ ِاهكاصئ ،حكاً،
ّتسا٘و هىاشا مو ٌشا اهبحج اهىعًْ ؽن ًسب اهىتًبْ ًٍِىو صؾصُِ ،مأن اهسمتِص
ػَ سىؾًا فكاوِ" :ىن حكن أن تسأهًْ هىاشا أػّو اهحسّج ؽن ًسب اهىتًبِْ ،أؼٍص
اهصن فْ ىؾصفتَ ألىَ ِىؾصفتَ ألبَّ ىا سىت ال أىّو إهٖ اهحساو فْ ؽًطصُ اهؾصبْ
ْ ٌشا اهسؤاو؟
اهطصّخ؟ ىن حكن أن تهكْ ؽه ّ
فاؽهي ّا سّسٓ أًْ هي أثص ٌشُ اهىًاقصٕ اهػِّهٕ ألؽصف أمان اهىتًبْ ؽصبّاً أي
أؽحىّاًِ ،إًىا أثصتٍا ألًتٍْ ىًٍا إهٖ حكّكٕ ّؼٍص أًٍا ال تكبو اهصن ٌِْ ،أن
اهىتًبْ هي ّمن ّستػّؿ أن ّفاذص بأسصتَِ ،ال ّحٍص بشمص أىَ ِأبَّ .اهتىش هشهن ىا
صٙت ىن ؽهَ ،فٍشا ال ّؾًًِّْ ،إًىا اهشٓ ّؾًًِّّْ ،حب أن ّؾًّن ٌِ ،أن صؾِص
اهىتًبْ اهطبْ بٍشُ اهطفٕ أِ بٍشا اهعؾف ىن ًاحّٕ أسصتَ ِأٌهَ األسًّن قس مان
اهؾًطص األِو اهشٓ أثّص فْ صذطّٕ اهىتًبِْ ،بقغ إهَّ اهًاش ،اهر"
صأٗ ًفسَ صاشاً هّش هَ فَّ ّسِ ،هّش هَ ؽهَّ سهػان ففمص تفمّص اهصاش ِؽاض
ؽّصٕ اهصاش .ثي اًعىت إهٖ ٌشا اهؾًطص ؽًاطص أذصٗ سّؼٍصٌا هًا صؾصُ ،فمًِّت
ٌشُ اهصذطّٕ اهتْ هي ًستػؿ أن ًفٍىٍاِ ،ال أن ًحههٍا إهٖ اآلن"(.)11
إن اهصن فْ ًسب اهىتًبِْ ،اإلطصاص ىن قبو ػَ حسّن ؽهٖ ىؾصفٕ أي اهىتًبْ
ِأبَِّ .ىن ثي حِابَ هىاشا ّػّو اهبحج ،فّص ىكًؿ هكاصئ اػهؿ ؽهٖ سِّان اهىتًبْ،
فهِ مان األىص مشهن ،هىا قاو ػَ حسّن" :أفٍي أن ًّسب ابن اهصِىْ إهٖ اهًِّان ،ألن
حسُ اهًِّاًْ قس حفؼ اسىَِ ،أن ًّسب ىن قبو أىَ إهٖ اهفصش ،ألن أىَ اهفاصسّٕ قس
ماًت ىؾصِفِٕ ،أفٍي أن ًّسب بصاص إهٖ اهفصش ألًَ مان ّفاذص بشهن ِال ّذفَِّ .أفٍي
أن تثاص اهىًاقصات إن زؽي زاؽي أن بصاصاً ؽصبّاً ،بو أفٍي أن تثاص اهىًاقصات حِو
ػا ّٕٙأبْ تىاي ،ثي حِو ؽصبّتَ ،ألن اهىؾاطصّن قس صمِّا فْ ًسبَ ِفىزُِ ببؾغ
اهًٍاتِ .همًْ ال أفٍي اهصن فْ ؽصبّٕ اهىتًبْ ،ىا ساىت اهكصاٙن ال تًسبَ إهٖ أىَْٕ
أؽحىّٕ ِىا ساي ذطِىَ ؽهٖ مثصتٍي ِصسٔ بأسٍي هي ّفؾهِا شهن ِىا ساي ٌِ ًّبًٙا
بأًَ ؽصبْ طصّخ"(.)11
هكس أصاس ػَ حسّن صحىَ اههَ ِففص هَ أن ّثبت بأن ىِهس اهىتًبْ مان صاشاً،
ّكِوٌ" :شا مهَ ّمفًّْ ألقتًؿ بأي ىِهس اهىتًبْ مان صاشاًِ ،بأن اهىتًبْ أسصن ٌشا
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اهصشِش ِتأثص بَ فْ سّصتَ مهٍاِ ،هي ّستػؿ أن ّالٙي بّن ًفسَ اهصاشٔ ِبّن اهبّٕٙ
اهمِفّٕ اهتْ مان ّصاس هَ أن ّؾّض فٍّا"(.)12
باإلعافٕ إهٖ شهن أِصس ًٌا ،ىا متبَ ىحىِس ىحىس صامص فْ صسُّ ؽهٖ ػَ حسّن،
تحت ؽًِان" :بًّْ ِبّن ػَ" ٌِشا ىا سًأتْ إهَّ الحكاًِ" :فْ اهؾاي اهىاعْ أُذبصت
أن اهسمتِص ػَ ّشٌب إهٖ أن اهىتًبْ "هكّػ" فاستؾشت باههَِ ،استمبصت أن ّكِو
اهصحو ٌشا اهكِو ،حتٖ مان ِّي احتىؾًا فْ ساص اهحىؾّٕ اهحقصافّٕ ألسبِـ اهىتًبْ،
فمان ىن حسّثَ هْ أن قاو :أًت تشٌب إهٖ أن اهىتًبْ ؽهِٓ اهًسبِ ،أًا قس قصأت ٌشا
اهفطوِ ،أِافكن ؽهٖ اهصن فْ اهًسبِ ،همًْ ال أِافكن فْ أًَ ؽهِٓ ...،ثي ىاشاّ ،ا
ىحىِس هِ قهًا إن اهىتًبْ "هكّػ"!!؟ ِقس ِاههَ ذّو هْ أن اهصّػان فافص فَّ بًّْ
ِبّن ٌشا اهصحو ،فصحفت ِؽُشت باههَ ثي قهت هَ :إن ٌشا صأٓ ىًكِغ ىن ِحٌُِِِ ،
ؽهٖ مو حاو ًتّحٕ ههصن فْ ًسب اهىتًبْ ،ىؿ اهتِقف ؽًس ىحصس ٌشا اهصن ،قبو
اهكِو بأًَ ؽهِٓ أِ حؾفْ أِ ٌشا أِ شانِ ،أصست أن أًبٍَ بٍشُ اهمهىٕ إهٖ أن صأَّ
ىسهِز ىن متابْ ِشهن أًَ أذش اهصن فْ اهًسب ىًِْ ،ؽحز ؽن أن ّكِو صّٙاً فْ
ًسب حسّس (ّهطل بَ)
بكّٕ اهحسّج ههؾسس اهكاسي
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إمربيالية املقوالت
انهزامية الفواعل الثقافية العربية
أ .محزة بسو*

إٌ حالةةةة٘ د نةةةةْم دوجيةة ة ٔنْلْ ٕ دلةة ة
أىاخت مطآاٍا عل ٙدلفكة دلر جةٕ دارا،ة
أّقر ةةةةُ ب مطةةةةة دل كرٔةةةة٘ دلفك ٓةةةة٘ ل خةةةة
دلغ جةةٕ اكةةاٌ لًدم ةار أٌ ف ة ت افةة٘ دوفكةةا
عل ٙاف٘ دوج دد ّ"داغلْب مْلع أجددر ج قلٔةد
دلغالة" مثلنةا أّمةإ إ للةا دجةً خلةدٌّ افةٕ
دلْقةةةةت دلةةةةفٖ ااىةةةةت أةةةةُ د ٔنيةةةة٘ دلثقاأةةةة٘
ّدحلضارٓ٘ حميْم٘ للر ب ااٌ دلغة ب فكرةار
للر ب ٓي يري جرلنُ ّٓي ظل جفك ِ ّخةري
شةةاٍد علةة ٙللةةا دلك ةةاب دلةةفٖ ألف ةةُ ٓةةد
ٍْىكةةُ ّداْمةةْو الةةب دلر ة ب فيةةطع علةةٙ
دلغ ب) ري أىُ ّميف ىَآ٘ دلق ٌ دل امع عص
فغةة ةريت أطةة ة دع داراملةةةة٘ دحلضةةةةارٓ٘ لٔ ةةةةري
دلغةة ب جفكةة ِ ةةةارجمدر ّ ةةةريِ ةة ّررد ّ،ةةةار
داثقف دلر جٕ اب دلغالة دألعه) و ٓ  ٚلدفُ إوّ
ب م آٗ دآلخ .
إٌجم داثقف دلر جٕ ب ّق يا ٍفد ٓرٔض حال٘
ْٓةةافٕ
مةةً دوم ة لب دلفك ة ٖ ّدل صةةظٕ د جم
أّ ليقةةل مةةع عكةةد دلٍْةةاب دايةةريٖ جمإىةةُ ٓر ةٔض
حتةةةةت مةةةةطْٗ دل كرٔةةةة٘ دهمردأةةةة٘ ّد ةةةةطَام
إمربٓالٔةة٘ داقةةْوتل ّدل كرٔةة٘ دهمردأةة٘ ٍةةٕ أٌ
ٓ ةةةْآل دآلخة ة لةةةا خ ٓط ةةةا دهمردأةةة٘ مةةةا
جيرلةةةا ف كيةةة ٙمقْوفةةةُ دل للٔلٔةةة٘ ّدل فيةةةريٓ٘
ّدمةة كطاىَا جةةةْعٕ أّ مةةةً مٌّ ّعةةةٕ علةةة ٙأٌ
ةل ٍةةةةةفِ داقةةةةةْوت حمةةةةةل داقةةةةةْوت دلةةة ة
حتةةةة جم

دم خل ةةَا دلكاح ة مةةً ّدقر ةُ ّلةةفد نكةةً
دلقْل إٌجم إمربٓالٔ٘ داقْوت ٍةٕ ةًّ للخ ٓطة٘
دهمردأ٘ ّدم ٔل ٛعلَٔا ّما ٓيج عةً للةا
ا * )1
ٍْ دل لكه دلقي ٖ ب رؤٓ٘ دلرامل .
إٌجم دل كرٔ٘ دوجي ٔنْلْ ٔ٘ لكل مةا ٓفة ِ
ةةل د طةةاب دلر جةةٕ
دلفك ة دلغ جةةٕ ةةةة ّدل ة
ٓ ة حت حت َةةا ةةةة ّلّةةدت ةةدور حةةْل طكٔرةة٘ ٍةةفِ
دل كرٔ٘ إٍٔ طْعٔ٘ أو قي ٓ٘؟
قد و منلا ده اج٘ جةيره أّ و ّلكةً مةا
نكةةً أٌ ىداةةد علٔةةُ ٍةةْ أىجمةةُ ى ٔجةة٘ لةةل
دايظْمةةة٘ دار أةةة٘ دلر جٔةةة٘ ّى ٔجةةة٘ "لل فكةةةا
ّدل ف ةةت دار ة ب درفَةةً دليقةةل دلر جةةٕ جالفضةةاٛ
دار ة ب ل خ ة ادلغ ة ب) جةةل أاث ة مةةً ٍةةفد
مر ٙإ حتقٔق دل نإٍ دحلضارٖ مرُ اا اقد
مةةةربردت ّ ةةةْمِ ّىيةةةٕ أيْى ةةةُ ااىكثقةةةت
ّ ةةةةرٔ٘ فارمئةةةة٘ نكةةةةً أٌ ىيةةةةنَا حلةةةة٘
ادلف ة دآل دافَةةْمٕ)"ا  )2علةة ٙحةةدجم فرةةكري دافك ة
د ًدٜة ٖ مالةةا جةً ىة ٍّةْ اة دآل م ةإت مةةً
ٔةةاب دلةةربدمل ّدلكْدع ة دلثقاأةة٘ دل ة فضةةنً
للفدت دلر جٔة٘ ح ةاى َا ّدمة ن درٓ َا ب إى ةا
دلةة ة ؤ ٚدلرلنٔةةةة٘ ّدار أةةةة٘ جةةةةدل دل اةةةةٌْ إ
دل كرٔ٘ ّدومة َلٍّ ،ةفد ،ةنٔه دأل مة٘ دلة
ف خكط ب خضنَا دلفدت دلر جٔ٘.
*
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ٍكفد ٓ ضت أٌ داي ق ئ لْدقع دايظْم٘
دلفك ٓةةة٘ دلر جٔةةة٘ مٔك صةةةف مةةةً مٌّ شةةةا
"مرضل٘ مكٔي٘ في ْطً ىئجَا دلددخلٕ أو
ٍّةةٕ ااثا لةة٘)) دلثقااةة٘ دلغ جٔةة٘ ّاامطاجقةة٘))
ف ةةةةْردفَا الٔثنةةةةا داَةةةةت فلةةةةا دليظةةة ٗ ب
حقةْل دلة فكري دا رةدمٗ و اةد أمامَةا ةةة علةٙ
مي ْ ٚدل ؤّ ٚداياٍل ّدافأٍه ةة مّْ ٚب
مةةةً دل نا ةةةل ّدل طةةةاجق مةةةع قااةةة٘ دآلخة ة دلة ة
ا ةةت حضةةْرٍا ٍّٔني َةةا ب دارطةة ٙدلثقةةاب
دلر جةةةةٕ دحلةةةةدٓ مكاشةةة ٗ"ا  )3ب حةةةةن اةةةةاٌ
ٓفرتض أوّ ىلجةإ إ دلي ةا دلفكة ٖ ل خة إوّ
ل طرةةةةٔه رؤدىةةةةا لٔكةةةةٌْ اَةةةةه دلظةةةةاٍ ٗ اَنةةةار
م كاملر إناىار ميجما جإٌجم دوىكفا ٛعل ٙدلفدت
مْقةةع ب مطكةةات دلق ةةْر ةة ّرٗر ااوىف ةةةاحت
انةةا ٍةةْ مرة ّع "أمدٗ وا صةةاع دلةةفدت عةةرب
دآلخة ة و ه ةةةاع َا ّإلدج َةةةا أةةةُ انةةةا ٍةةةْ
حا،ةةل دآلٌ"ا  )4ب ميظْم يةةا دلفك ٓةة٘ دلر جٔةة٘
دل أ،اجَا دلرتٍل ّدل صِْ.
ّح ةة ٙىكةةٌْ عنلةةٔن أاثة اقةةد آ ىةةا
أٌ ىيةةةْو منْل ة ةار مةةةً مْقةةةف جرة ة داةةةثقفن
دلرةة ب دارا،ةة ًٓ مةةةً ميجةةةًدت دآلخةة ّمةةةً
إا ة د دت دحلدد ةة٘ دلغ جٔةة٘ ّقةةد ّقةةع دخ ٔارىةةا
عل ٙدلياقد اانال أجٕ مٓة) دلفٖ مل ٓ ْدٌ ب
فيةةةفُٔ دلفكة ة دلر جةةةٕ ّدهعةةةل ٛمةةةً شةةةإٌ
اكة ة دآلخة ة افةةةٕ ا اجةةةُ ا دلٔةةة٘ د فةةةاٛ
ّدل جلٕ) معا إ دوع نةام علة ٙداةيَل دلكئةْٖ
ّفغةةةٔري دلفكةة دلر جةةةٕ ّ رلةةةُ اكةة در م ْ كةةار
م ياٜلر ّب ٍفد إق در ا ٔت ّدفَاو ،ة ٓت
للفَةةه دليقةةدٖ دلر جةةٕ ّمعةةْٗ إ فغ ٓةةة ٍةةفد
دلفكة ّدلفَةةه ّٓ جلةةٍ ٙةةفد ب جٔاىةةُ لفرالٔةة٘
دايَل دلكئةْٖ ّعةدو ّقْاةُ عيةد اَةه دلظةْدٍ
دلي ٔ٘ اليةة "جةل إ أجرةد مةً للةا جكةثريل
إ فغةةةٔري دلفكة ة دلر جةةةٕ ب مرآي ةةةُ للثقااةةة٘
ّدهىيةةاٌ ّدلصةةر إ ىقلةةُ مةةً اك ة فطغةةٙ
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علٔةةةةُ د ًٜٔةةةة٘ ّدليةةةةطلٔ٘ ّدلصخ ةةةةاىٔ٘ إ
اكةةةةة ٓرتعةةةةة ب ميةةةةةةا دل ؤٓةةةةةة٘ دارقةةةةةةدٗ
دا ق ةةٔ٘ داْ ةةْعٔ٘ ّدلصةةنْلٔ٘ ّد فرٓةة٘
ب آٌ ّدحد"ا ّٓ )5ي ن جم ب لد دلفكة دلر جةٕ
قاٜلر "ّألٌجم دلفك دلر جٕ ا )...ما ًٓدل اك در
ف قٔرٔار ّب أاضل أحْدلُ اك در فْأقٔار ا)...
ّألٌجم دلفك دلر جٕ ما ٓةًدل عةا ًدر عةً إمرد،
د دلٔ٘ دل فصَد داكْىات دألمامٔ٘ للثقاا٘
ّدجمل نةةع ّدل ة ارةةل جئةة٘ دلق ةةٔدٗ ايةةٔددر
لكئ٘ دل ؤٓا دلْ ْمٓة٘ اّ )...ألٌجم دلفكة دلر جةٕ
اةةفلا مةةا ٓةةًدل عةةا ًدر عةةً دل ةةْر دلكلةةٕ
دارقةةد حل اةة٘ دهىيةةاٌ ب دجمل نةةع ّلقةةْدىن
دل طْر دلفين"ا .)6
ّجَفد مل ُٓكق للرقل دلر جٕ ّمً ه دلفك
دلر جٕ جاقٔة٘ اكةل مثلكة٘ ىيةكَا إلٔةُ ّاةل
حمنةةدٗ ىيةةكَا لفك ة دآلخ ة ّرؤٓةة٘ دىًَدمٔةة٘
اَةةةةةفِ و ٓ ةةةةة ٙميَةةةةةا دورفقةةةةةا ٛجا طةةةةةاب
دلفك ٖ/دليقةةةةةدٖ دلر جةةةةةٕ ّفطةةةةةْٓ ِ مةةةةةا مدو
حكٔب فلا دل ؤٓ٘ جةل علة ٙدلركةب مةً للةا
مةةةةةةةةةْٔ د طةةةةةةةةةاب دلفك ٖ/دليقةةةةةةةةةدٖ ب
إشةكالٔات أ ةْر ّأعقةةد علة ٙدع كةار أٌ فلةةا
دلةةدعْٗ معةةْٗ لل ة فكري دليقةةدٖ جرقةةل مي ة رار
مخٔل مةا ميلةق حالة٘ مةً دليصةا ّدل يةاا جةن
ميظْم ن م كآي ن ال دل كآً.
إٌ ٍةةةفد دل يامةةةي دل ؤٓةةةةْٖ لةةةد ٚداثقةةةةف
جم
دلر جٕ مع اك دآلخ دلغ جٕ ٍْ دلفٖ وحظُ
دافكةة إمّدرم مةةةرٔد ّعةةةرب عيةةةُ جصةةةٕ ٛمةةةً
دحلي ة ٗ ّداضا ةة٘ جقْلةةُ "ٓيةةاّرىٕ دوىطكةةا
جإىيا ب دلرامل دلر جٕ ىقْو جالييةي داكاشة  .مةا
إٌ ٓق أ دلْدحد ميا ا اجار مً فةإلٔف اْاةْ أّ
دمصةْٖ
دمصٕ ح  ٓ ٙة ب دل لةْل إ
أّ اْاةةةةْٖ .و فْ ةةةةد حماّلةةةة٘ ل لْٓةةةةل فلةةةةا
دألاكةةار إ شةةٕ ٛلٖ ،ةةل٘ جالرةةامل دلر جةةٕ
حنةةةً مةةةا ىةةةًدل حتةةةت فةةةإ ري دلغة ة ب مةةةً مْقةةةع
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دع ربفُ عل ٙدلدّدو مّىٔا ّف لنفٓا ا )...إىجمَا ىةْ
مً اي ا ٓا دل ك در دلة أ ةدٍا مضةلك٘ ب
مرظةةةةه دحلةةةةاوت"ا ّ )7و ميفةةةة ٙعلةةةة ٙأحةةةةد أٌجم
،ئرار اَفد ٓيه عً دىًَدمٔ٘ حضارٓ٘ حٔة
ٓيظ داثقف دلر جٕ ل خ ىظ ٗ دىكَةار حتةْل
جٔيُ ّجن ىقد ما ٓ لقاِ إ مر ٘ ٓر قد أَا ةةة
إٌْ ظَل أّ ااٍل ةةة أٌجم مةا ٓ لقةاِ عةً دآلخة و
ٓإفُٔ دلكاطل مً جن ٓدُٓ ّو مً خلفُ ّحج ُ
ب للا ااقال الٌ دلغ جٕ.))...
إٌجم عقةةةةةةةدٗ دلةةةةةةةيقر ّدل كرٔةةةةةةة٘ ّدلةةةةة ة ّحت
دوىًَدمٔ٘ دلة أىاخةت مطآاٍةا علة ٙد طةاب
دلفك ة ٖ دلر جةةٕ دحلةةدٓ ّدارا ،ة مل ٓصةةَد
مثلَا فارٓي دلفكة دلر جةٕ ّليية إىب ٍاٍيةا
جينةةْل ىقةةدٖ ع جةةٕ قةةدٓه ٓ عةة ٙللخ ْ،ةةٔ٘
دألمجٔةةةةة٘ ّدحلضةةةةةارٓ٘ حةةةةةق رعآ َةةةةةا ّٓةةةةةدمً
جةةاوخ لع اْىةةُ مةةي٘ اْىٔةة٘ ّٓف ة ت ىْداةةف
دل ثةةاقف علةة ٙدآلخ ة مٌّ دلةةفّجاٌ أةةُل ىق ةةد
جَةةفد دلينةةْل حةةا و دلق طةةا ين ات  )4 8 6مةةً
خةةلل ا اجةةُ اميَةةا دلكلغةةاّ ٛمةة د دألمجةةةا)ٛ
حةةن ٓقةةْل "اةةكٌجم دحلكةةٔه أرمةةطاطالٔب ّإٌ
اةةاٌ دع يةة ٙجالصةةر عيةةة مةةفدٍة دلْٔىاىٔةة٘
أةةةُ ّىكجمةةةُ علةةة ٙعظةةةٔه ميفر ةةةُ ّفكلةةةه ب
قةْدىن عيةةُ اةةكٌجم أشةةرار دلْٔىاىٔةة٘ إىجمنةةا ااىةةت
أ د ار حمدّمٗ ب أّ دٌ خم ْ ٘،ا )...اإمجما
ةةري ٍةةفِ دلط ة و الةةه ٓكةةً ةةه أَةةا اةةكري
ف ةةة جمع"ا ّْٓ )8د،ةةةةل حةةةةا و ر،ةةةةد دل نةةةةآًدت
ْ،ةةةةٔات دلةة ة طكرةةةةت ايةةةةٌْ دلكةةةةلو
ّد
دلر جةةٕ جاومة يام إ داقارىةة٘ قةةاٜلر "ّلةةْ ّ ةةد
ٍةةفد دحلكةةٔه أرمةةطْ ب شةةر دلْٔىةةاىٔن مةةا
ْٓ ةةةةد ب شةةةةر دلرةةة ب مةةةةً اثةةة ٗ دحلكةةةةه
ّدألمثال ّدوم دووت ّدخ لع ّب دهجدد
ب ايةةٌْ دلكةةلو لفظ ة را ّمريةةّ ٙفكلةة ٍه ب
أ،ةةياع دارةةاىٕ ّحيةةً ف ةة جماَه ب ّ ةةرَا
ّّ ةةةع دأللفةةةا جك دَٜةةةا ّب أحكةةةاو مكاىَٔةةةا

ّدقرتدىافَةةةةةا ّلطةةةةةف دل فافةةةةةافَه ّف نٔنةةةةةافَه
ّدم ة ط دمدفَه ّحيةةً ممخةةفٍه ّميا عةةافَه
ّفلعكَه جاألقآّل داخٔجمل٘ أف شةاؤّد لةًدم
عل ٙما ّ ع مً دلقْدىن دلصر ٓ٘"ا .)9
ٓر ّقةةة دلياقةةد ّلٔةةد ق ةةاب علةة ٙجر ة مةةا
ّرم ب الو حا و جقْلةُ "فلةا ااىةت رمةال٘
ىاقةةةد ع جةةةٕ ميةةةله مر ةةةًجم جثقاا ةةةُ ّخملةةةر
لللقٔقةة٘ دلرلنٔةة٘ اةةفلا اَةةل ٓل فةةت ىقامىةةا
دارا ،ة ٌّ إ رمةةال٘ حةةا و ٍةةفِ اةةل ف لةةْل
آرد ٛدليقةةةد دلغ جةةةٕ إ حكةةةه عةةةاو أّ ،ةةةٔغ٘
و جةة٘ وجةةدجم مةةً فطكٔقَةةا عةةفداريٍا ّاإىجمَةةا
الو ميًل"ا ٍ )0 1فد حتدٓددر ما ٓرْ دلفكة
دلر جٕ دلفٖ مل ٓي ثن دلرتدث ب ْدىكُ دحلٔجم٘
دلقاجلةةة٘ لل جدٓةةةد ّمل ٓإخةةةف ب دلْقةةةت لدفةةةُ
جإمةةكاب فكٔٔةةف دليظ ٓةةات دلغ جٔةة٘ ياٍجَةةا
مةةع مةةا ٓ فةةق ّميظْم يةةا دلثقاأةة٘ ّخ ْ،ةةٔات
دلير دلر جٕ.
ةق للقةةارئ
حة جم
ّفإمٔيةار علةة ٙمةةا  ،جيةةطُ ُ
أٌ ٓ يةةةاٛل عةةةً أمة ة ًٓ ٓ نلةةةْردٌ حةةةْل ٍةةةفِ
دهشكالٔ٘ دحلضارٓ٘ ّدلثقاأة٘ ٍنةال مةا مة جم
دل َاات عل ٙمقْوت دآلخ ّفكئَا عفداريٍا؟
ّما مكٔل د لص ّدلفكةا ،مةً ٍةفِ دل كرٔة٘
دلرنٔاٛ؟
أمةةا مة جم دل َااةةت علةة ٙمقةةْوت دآلخة مةةً
جم
قكةةل اٝةة٘ مةةً داةةثقفن دلر ة ب ان ة مِ ر ك ة َه
د احم٘ ب فيلق مر ات دحلدد ٘ مً ري عيت
ّو د َةةام ب جيةةا ٛأمةةب فلةةا دحلدد ةة٘ ّإمنةةا
دوا فةةا ٛجرتمٓةةد فلةةا داقةةْوت د ةةاًٍٗ عةةرب
خطةةةةةةةاب مةةةةةةةال ونةةةةةةةل ب يآةةةةةةةاِ عْدلةةةةةةةق
دجي ٔنْلْ ٔ٘ ّ قاأ٘ مية يك ٘ ب جٔٝة٘ خم لفة٘
عةةً دلكٔٝةة٘ دلر جٔةة٘ ٍةةفد ألٌجم دحلدد ةة٘ دلغ جٔةة٘
"ااىةةت ى ٔجةة٘ ميطقٔةة٘ لل لةةْوت دو ناعٔةة٘
ّدوق ةةةةةةامٓ٘ ّدلفك ٓةةةةةة٘ دلةةةةة مةةةةة ت جَةةةةةةا
دجمل نرات دلغ جٔ٘ .أمجما حنً اقد فكئيا دلي اٜل
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دليَأٜةةةةةةة٘ لللدد ةةةةةةة٘ دلغ جٔةةةةةةة٘ مٌّ أٌ ىرةةةةةةةٔض
ا .)1 1
مقدمافَا"
ّأمجما عً أفٔة٘ د ة ّ مةً ٍةفِ دل كرٔة٘
دهمردأةةةة٘ ّداقْوفٔةةةة٘ اقةةةةد افاىةةةةا عكةةةةد
دلٍْاب دايريٖ جٔاٌ مكٔل للا حٔ ٓة  ٚأٌجم
أٖجم خطةةةاب ففيةةةريٖ حتلٔلةةةٕ م اةةةة وجةةةد أٌ
ٓكةةدأ جةةإٌ ٓةةيف عةةً ىفيةةُ كةةار د ًنةة٘ ح ةةٙ
نكيةةةُ أٌ ٓة ة  ٚدلْدقةةةع انةةةا ٍةةةْ ب اةةةل
أجرةةةةامِ دليةةةةلكٔ٘ ّدهجياجٔةةةة٘ ّو ميضةةةةع ألٖ
مقةةْوت ميةةكق٘ ٓكةةٌْ قةةد م ة جَا لةةُ دآلخ ة
ٍّةةفد لةةً ٓ ةةإف ٙإو جةةإٌ ٓ كيةة ٙرؤٓةة٘ مْ ةةْعٔ٘
ا )2 1
د َامٓةة٘ ّلةةٔب رؤٓةة٘ مْ ةةْعٔ٘ ميقْلةة٘
ّحنً إل ىضه ْ،فيا إ ْ،ت دايةريٖ اكىيةا
ة ّرٗ فإمةةٔب حدد ةة٘
ىةةدعْ ب دآلٌ لدفةةُ إ
ع جٔةةة٘ ٓكةةةٌْ ميطلقَةةةا دألمةةةاس ٍةةةْ دلةةةرتدث
دلر جةةةٕ دلةةةفٖ مي ةةةًٌ ايةةةْ در اك ٓةةة٘ ّرؤٚ
حت ا إ ّإعامٗ ٔ،ا ٘ ّاةق رّحت دلر ة ّو
ةةةةةري جرةةةةةد للةةةةةا أٌ فُطرجمةةةةةه دلةةة ة ؤ ٚدلرتد ٔةةةةة٘
ي ة جددت دل ة ؤ ٚدلغ جٔةة٘ ب ْدىكَةةا دل ة و
متةةةب جالثْدجةةةت دحلضةةةارٓ٘ ّدلثقاأةةة٘ دلر جٔةةة٘.
إناىةةا ميةةا جةةإٌجم دلقطٔرةة٘ دار أةة٘ مةةع دلةةرتدث و
فدمةةب لفكة مية يري انةةا أٌجم دلقطٔرةة٘ مةةع
اك دآلخ مْقر٘ ب مطة دل ر ة دا اةْض
عل ٙداي ْ ٚدار ب ّدل ثاقفٕ.

املراجع:
ا)1

ٓيظ عكةةد دلٍْةةاب دايةةريٖ حةةْدردت دلثقااةة٘
ّداةةةةيَل حتةةةةع ّحت ٓةةة مةةةةْ دٌ حةةة ب مدر
 9002 1ص
دلفك ة ممصةةق مةةْرٓا
.8 6 2

ا)2

ش دع شيفاع دلرقل دليقدٖ دلر جةٕ ّخطةاب
دألىيةةةاو أط ّحةةة٘ ما ةةةْردِ دلرلةةةْو ب دليقةةةد

امرةةةةة٘ دحلةةةةةا ضةةة ة
دحلةةةةةدٓ
د ًد 3 1 0 2 /2 1 0 2 ٜص .9 1
ا)3

عكةةةةةةةد دي إجةةةةة ة دٍٔه دا آًةةةةةةة٘ دلغ جٔةةةةةةة٘
إشةةةكالٔ٘ دل كةةةٌْ ّدل ن اةةةً حةةةْل دلةةةفدت
دا اةةةةً دلثقةةةةاب دلر جةةةةٕ دلةةةةددر دلكٔضةةةةاٛ
 7 9 9 1 1ص .5 0
جريّت

ا)4

عكةةةةد دلرةةةةالٕ جْطٔةةةةة إشةةةةكالٔ٘ داةةةةيَل ب
لة٘ عةامل
د طاب دليقدٖ دلر جةٕ دحلةدٓ
 1ةةةةة 9 9 1 2
دلفكة ة دلكْٓةةةت و 3 2
 4ص .6 5 4

ا)5

انةةةال أجة ةْ مٓةةةة دلٔةةة٘ د فةةةاّ ٛدل جلةةةٕ
مردمات جئْٓة٘ ب دلصةر مدر دلرلةه للنلٓةن
 4 8 9 1 3ص .8
جريّت لكياٌ

ا)6

دا ع ىفيُ ص  8ةة .9

ا)7

إمّدرم مةةرٔد فرقٔكةةات علةة ٙدوم ص ة دو ت
،ةةكلٕ حدٓةةدٖ دادميةة٘ دلر جٔةة٘ للدردمةةات
 6991 1ص 41
ّدليص جريّت لكيةاٌ
.2

ا)8

حةةةةةا و دلق طةةةةةا ين ميَةةةةةا دلكلغةةةةةاّ ٛمةةة ة د
دألمجةةا ٛفةةت حمنةةد دحلكٔةةة دجةةً د ْ ةة٘ مدر
 3مت
دلغة ب دهمةةلمٕ جةةريّت لكيةةاٌ
ص .8 6

ا)9

دا ع ىفيُ ص .9 6

اّ )10لٔةةةةةد ق ةةةةةاب مةةةةةةً مةةةةةيَل دليقةةةةةد دألمجةةةةةةٕ
لةةةة٘ دألمب دهمةةةةلمٕ ردجطةةةة٘
دهمةةةةلمٕ
2 38
دألمب دهملمٕ دلراأة٘ دليةرْمٓ٘
 4 1 0ص .1 0
ا )11عكد دلرًًٓ محْمٗ دا دٓا داقر ٗ حنةْ ىظ ٓة٘
ىقدٓ٘ ع جٔ٘ مليل٘ عامل دار اة٘ دلكْٓةت
 2 7 2أ يطب  1 0 0 2ص .6 5
آ )12يظ عكد دلٍْةاب دايةريٖ دلثقااة٘ ّداةيَل
ص .9 6 2
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"منظور سيكولوجي معاصر"

د .حممد قاسم عبد اهلل*

ُيعددذُّ اخليدد ،أ دطددذ اصع ،ؿددش اصشئيظدد يف
اصعمل األدبد اببدذا ،أ طداا دكد ،ػدعشاأ د
قـ أ د سواي أ د مظشطي أ د صاط  .واخلي،
صغد د "اصطيد د "أ دو "اصظدددل مدددي كدددل ػد د أ دو
اصـاسة امل عكظ يف املشآة"أ بل هدا اصدجنيم أ
دو اصظيأ دو اصذمي املؼبه ب،بنظ. ،
صقددذ الج د اص قدد،د م ددز هدداس  ،د اص قددذ
طددا م،هيدد اصؼددعش واصغددشل م ددم واصغ،يدد مددي
دطددع
نظمددم .وثشسددب دطددب،ت هددزا اخل د
د ددد هدد ا اخليددد ،أ واصغ،يدد دو اصغدددشل اصدددز
حيققم اصؼعشأ واصؼكل/امللما  .وطا كل
مدددي هدددز األطدددع اصذ دد د يدددذوس سدددذ واطدددبأ
ف كل مي اص ق،د واملج ق مفهاممأ وصدم ماقفدم
اصدددز ي دددض اصؼدددعش واصؼددد،،ش بدددمأ ول،ؿد د د
اصؼدددعش يجكدددا مدددي ، ،ؿدددش ،دددذة حيـدددشه،
بعلدددددددده يفا اصفكددددددددشThoughtأ واصؼددددددددعاس
concisenessأ واخليدددددimagination ،أ بي مددددد،
حيـشه ،بعله اآللش يفا املع،ن أ واألصفد ،أ
واصـيغأ ويشاه ،آلشو يف دسبع ه ا اصع،طف أ
واملع دددداأ واألطدد د اتأ واخليدددد ،أ ومدد د ه مددددي
يجظددذز ،ددي اصع،طف د أ واصفكددشةأ واألط د اتأ
واخليدددد ،ش ،دددداؾأ  .)0222ويفلددددل بعلدددده
احلدددذير ،دددي اصؼدددكل دو األطد د ات بدددذ أ مدددي
األصف ،أ واصـاسة بذ أ مدي اخليد ،أ وامللدما
بذ أ مدي اصفكدشة دو املع داأ واصؼدعاس بدذ أ مدي

اصع،طفد  .وهكدزا فد ه د ،ػدبم عد،ل  ،دا
د ، ،ؿدددددش اصؼدددددعش بؼدددددكل لددددد،ق واألدت
*
بؼكل  ،،أ ه ا
1
0
3
4

 اصؼكل دو األط ات /األصف. ، اصـاسة/اخلي، امللما دو اصفكشة/املع ا -اصؼعاس/اصع،طف

مددي يججبددب طشك د اص قددذ األدب د اصقذ د
واملع،ؿددشة ددذ كددل ط،ئف د مددي اص قدد،د مع ي د
بع ـدددش دو دكذدددش مدددي هدددز اصع ،ؿدددش األسبعد د .
ا،جددا اصؼددكل/األصف، ،مد أ ع،صيد،أ فدد،هجماا
ب،صؼددكل واألطدد ات ومددد ،يجع دد بدددم مدددي سدددادة
ؿدددي ،أ وطظدددي يقددد،لأ ومدد ه مدددي نظدددش
،م اصع،طف واملؼ،،ش وؿدذ ابطظد،غ وسدى
اصؼددددعش وطددددي ص قددددل مدددد ،اطددددج مددددي مؼدددد،،ش
ودط،طددديع اصد د فع ومددد ،ثجلدددم م مدددي طددد ،خ
انفع،صي مي ق أ ولا أ وفشحأ ودملأ وطبداس
وانجقدد ،مددي ط،ص د انفع،صيد أللددشى  .كدد،ف
اص قدددد،د دنفظدددده يف ث مددددع مكدددد،مي
الددددج
اجلمدددد ،واصعشددددة واصذهؼدد د و ذيددددذ م دددد،بب
Kofman
&
اصظدددددددظش يف اصقـددددددديذة
))Strenberg2006أ ش ،اؾأ .)0222
*

دطج،ر اصـظ اص فظي يف س،مع ط ةأ ،لا ا ،د اصكج،ت

اصعشت.

العدد - 555متوز 7192 /

دهددددذا اصذساطددد ا صقددددذ ددددذز األدبدددد،
واص قدد،د ،ددي هددز اصع ،ؿددش األسبع د يف دداده
اص قذي أ وصكي هز اصذساط طجج ،و اصع ـدش
اصذددد،ن وهدددا اخليددد ،شاصـددداسة) اصدددز ق مددد،
احلدذير  ،ددم مدي م ظدداس نفظد شطدديكاصاس
 )Psychologyطدددذير ورصدددخ ب،طدددجنيذا املدد هص
اصاؿف اصجظ ي  .مي ه  ،ثجمظاس دهذا هز
مع ا اخلي ،واصجنيييل
اصذساط يفا اصجعش
واملفددددددد،هي راخ اصـددددد د أ و ،قددددد د اخليددددددد،
ب،صعم يدد،خ اصعق يد أ وب،صـدداسة ول،ؿد اصـدداسة
اصبـددددشي واصـدددداسة اصؼددددعشي  .وثقـدد د دندددداال
اخلي . ،دد وؿد اص ظشيد،خ احلذيذد يف األدت
اخليددد،ص ا بدددذ اأ مدددي نظشيد د ثدددادوسو أ مدددشوساأ
ب ظشيد د س،كظدددا وانجهددد ،ب ظشيد د اصجعددد،ط
اصاسذان ونظشي اصعقل يف  ،اص فع.
مل،را اخليد ،ي عدة اخليد ،دوساأ مهمد أ ،يف
معظدد د ساانددددة طي،ث دددد ،ابنظدددد،ني يف اصف ددددا
اصبـشي أ ويف األدتأ ويف اصع أ ويف اصع ق،خ
ا سجم،،يدد ابنظددد،ني أ ويف اصـدددظ واملدددشلأ
صذى األطف ،واصكب،سأ وصذى اصزكاس وابند،ز
دنددم دطددذ
و،ددا اصذق،فدد،خ املنيج ف د أ كدد،ف
دسك ،اصؼعش ،ي م .فف اصع أ ،سغ اخلي،
دوساأ مهمددددد أ ،يف اصبظددددددر اصع مددددد ويف الددددد ال
األسهددددددضة واصجق يدددددد،خ واألدواخأ ويف ؿددددددي،
اص ظشيدد،خ اصع ميد أ وطددشح اصفددشول واألفكدد،س
واصجشدددد،ست .ويف اصف ظددددف كددددي ص نييدددد ،د
ياط بجـاساخ واطجع،ساخ ودػك ،اصج  ،شأ
وكددل م،صددم ؿدد ب،ألب يدد اصعق ي د واص اكيددة
املعشفي د  .كمدد ،د دو د أ ،وطلدد،ساخ قددذ نؼ د خ
وبشصخ بفعل وساد مجنييل مع .
حملة تارخيية :

يُعددذُّ دو ظددط دو مددي اطددجنيذ اصك مد
اص ثي يد د ليددد ، Imaginatio ،دددا دنهددد ،ثعددد،د
ك م د ليددل شف،نج،صيدد )Phantasia ،اب شيقي د .
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كمدد ،اطددجنيذ كاي جي يدد ،اصك م د اصيان،ني د
شف،نج،صيدددددد )Phantasia ،صإلػددددددد،سة اصـددددددداس
املجاهم د اخلي،صي د املاسددادة يف اصعقددل قدد،ئ أ
املق،بدددل اص ثددديو "ددد ،هدددا "اصدددش ى  ."Visionدمددد،
مـدط اخليدد ،اببدذا ،فظهددش مدب احلشكد
اصشوم،نجيكيددددددد يف اصقددددددددش اصذدددددددد،مي ،ؼددددددددش
شاصكشاس أ.)0224
َ،ددذَّ اصشواقيددا اصف ،ث،صيدد ،دو اصجنييددل  ،ددا
دنه ،جت يد،خ األػدي ،يف اصدا ،أ فكمد ،ثدذس
األػي ،بجنيي ه،أ ثكا اصجنيي خ مدذسك،خأ
وقدددذ امجدددذ املع دددا بعدددذ رصدددخ صيؼدددمل األطد د
واصدش ىأ ود طشكد،خ يف اصدا ،أ ف ؿدب مدد،
حيذز يف اصعقل ها دلي د  .دمد ،انجبد ،اصعقدل
هددددددز األطددددددذاز فهددددددا مدددددد ،ياصددددددذ اصددددددجفك
Thinkingأ واصدددجفك هدددا ثطبيد د ا طدددجذ
 ،ددا هددز اصجش يدد،خ املاسددادة يف اصعقددلأ واص د
 ،ددذم ،يع،جلهدد ،يددج اصجعددب  ،هدد ،بدد،صك دو
اص غ شاألصف) ،أ و ،ا اصعقل اصقا د يدجظك
يف اصجنييل ملـ ظ احلي،ة األل قيد Cocking,
).)1991
و،ددا قددشو مددي ثدد،سيا اصفكددش األوسوب د أ
ُ،ذَّ اخلي ،دطي،ند،أأ يف دطظدي ط ،ثدمأ وطديط،أ
ب ابطظ،غ واصجفك أ ويف دطاد ط ،ثم قاة
لذا،ي مشاو أ صك م دؿب ددد م ز احلشكد
اصشوم،نجيكي د ددددد امل ك د األو ص عقددل اصبؼددش
شدصفحأ .)1984
نظددش بعددف اصف طددف نظددشة مجؼددكك
مفهددا اخليدد ،أ فشبطددا ب،خلددذال
ومشث،ب د
Day
ابدساكد د Illusionأ ودطد د اصيقظد د
dreamingأ وا"ددددددددددددددددددددد وغ Hallucinationأ
واألػددب،حأ واصكدداابيعأ واصقـددف اخلي،صي د .
وهكددزا مدد ،ف طددف يف اصقددش اصظدد،بب ،ؼددش
دمذدد ،هددابض وديكدد،سخ واطددبي اصا اصؼددعاس
بعدددذ ا سثيددد،ح طدددا هدددزا املفهدددا أ ومدددب رصدددخ
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ددسكدداا د ص نييدد ،ماكددعم امله د يف اصددجفك
ك دددم د
اصشي،كد د واصع مد د أ ود اصعقدددل
يعمل مي دو لي. ،
خيد د اخليددد ،كمددد ،قددد ،سدددا ديدددا أ
دكذش مي د قذسة دلشى رصدخ اصقـداس اصدزاث
املميض ص عد،داخ اصظد اكي أ واصدجفك اص مطد
اصز يجظش فيم ،يؼبم اصع،داخ اصعق ي أ طير
يجشددد،وص اخليددد ،ث دددخ اصعددد،داخ صيـدددب سددداهش
اصاسددداد ابنظددد،ن أ مل يكدددي هدددا اصاسددداد
ابنظ،ن نفظمأ كمد ،قد ،اصؼد،،ش ابزل يدض
وصي ب يخ ).)Harris, 2005
يج دد،قف اخليدد ،مددب اصعقددلأ بددل يعمددل
 ،ددا ث ؼدديطم و دشائددمأ فف د كج،بهدد ،املاطددا
"اخلي ،اصعق ن " اصـ،دس  ،،ش )0227دػد،سخ
سوز ب،يش  Byrneد اخلي ،ابنظ،ن يقا
 ،ا املبد،د األط،طدي نفظده ،اصد يقدا  ،يهد،
اصددددجفك امل طقدد د اصعق ندد د أ ود اصددددجفك
اخلي،ص واصجفك اصعق ن يجع،سكد ،أ ود
ه دددد ،ساانددددة مؼددد ك بددد امل طددد Logic
واببذال Creativityأ ف،ببذال يقا  ،ا دط،غ
م طد لدد،قأ سادد ،كدد ،هددا امل ط د اخلدد،ق
ب،ببدددذال نفظدددمأ كمددد ،د امل طد د واصدددجفك
اص ،قددددددذ  Critical thinkingو،م يدددددد طددددددل
املؼك خ  Problem solvingمن ،ثقدا ك ده،
 ،ددا دطدد،غ ا ق د اح ب،صبددذائلأ واصددجفك يف
دفلددد ه ،طددد أ ص مؼدددك أ وهدددزا هدددا سددداهش
اببذال اصز يقا  ،ا دط،غ اخلي . ،ف،خليد،
صيع طاى ثفك يف اصبذائل شاحل ا ) األلدشى
ص ااقدددب دو املؼدددك  .وهكدددزا يقدددا اصدددجفك
امل طق  ،ا دطع لي،صي دكذش مدي ث دخ اصد
فكش فيه ،بعف اصف طف وبعف  ،م ،اص فع
املعشيف . Cognitive Psychologists
ف،خلي ،قدذسة فشيدذة  ،دا طدشح اصبدذائلأ
صددزصخ كدد ،يف مشكددض اهجم،مدد،خ اصف طددف أ

اصف دددددد،ن أ واألدبدددددد ،أ واصع مدددددد ،يف رلج دددد د
اجملددد ،خ اص غايدد أ واصطبيعيدد أ واص فظدددي أ أل
اصعقدددل نفظدددم مدددي نجددد،ض اخليددد ،أ  ،دددا ا،جبددد،س
األفكددد،س اذ،بدد قدددذ خ ،ق يدد شكمددد ،يقدددا
 ،م ،اص فع املعشيف)أ واصجمذ خ ه مي نظيص
اخليددد ،نفظدددمأ اصدددز هدددا يف سددداهش ثـددداس
ص غي،ت وقذل صم .ففد اخليد ،يدج قذدل اصغ،ئدة
وحيل ذلل طلاس اصفع أ مي ه  ،ثُعذُّ اصشماص
 symbolsاذ،بدددد ػددددد،ساخ  signsدددددل ذلدددددل
اصؼ نفظم يف ط ،ي،بم ش،بذاهللأ .)0216
يف كج،بم امله "دي ،ميد اخليد ،ا املفد،هي
وآصيددددددد،خ ا ػدددددددجغ " ،امل ؼددددددداس ،ددددددد ،ش)0221
يظدددجعشل اصب،طدددر ،بدددذ اصب،طدد اصكدددشاس أ
اجلهاد اصعشبي يف ماكال اخلي ،وم ه ،م ،قد،
بدددم سددد،بش ،ـدددفاسأ وذلمدددذ ب ددديعأ و،ددد،ط
سدددادة نـدددشأ وذلمدددذ مفجددد،ح و هدد أ طيدددر
يظجعشكه ،نقذي،أ ويقذ دطشوطجدم اصد اطدجف،د
فيه ،مي اصعذيذ مي اص ظشي،خ األدبي واصف ظفي
واص فظي وا سجم،،ي املهم يف اجمل ،أ وي جه
"دندددددم يف املغدددددشت اصعشبددد د أ طيدددددر ثاسدددددذ
طظ،طددي اصكؼ د ،ددي دوس اخليدد ،يف اصجقددذ
احلل،س أ وم،صاصح اجلهاد يف اصبذاي،خ" كم،
قددد . ،واألمدددش نفظدددم يـدددذ يف ب دددذا املؼدددش
اخلي ،أ
اصعشب ثقشيب،أ .مي ه  ،ف اصجعش
وكيدد د ي ظددددش ابنظدددد ،صيددددمأ يُعددددذُّ ذل،وصدد د
مددد ،ددسكدددم وثاؿدددل صيدددم اصع مددد،
ص جعدددش
املنيجـدددا ول،ؿد د  ،مددد ،اصدد فع واصف ددد،نا أ
واألدبدد ،أ ومدد ،ثـدداسو بؼ د هددزا اصع ـددش دو
اصشكي  Elementشاص كيدة  )Constructاملهد
مددي ، ،ؿددش دو دسكدد ،اصؼددعش ل،ؿ د أ واألدت
،،مددد د  .طيدددددر يعجمدددددذ اصؼدددددعش  ،دددددا اصـددددداس
وا طدددجع،ساخأ "وكدددل اطدددجع،سة هد د دطدددطاسة
مـددغشة" كمددد ،قدد ،ب،ػدد سأ واألطددطاسة قدددذ
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ثكدددا ،،مد د أ وقدددذ ثكدددا ل،ؿد د أ فدددبعف
األػني،ق دػبم ب،ألط،ط شاصكشاس أ.)0224
صقددذ هددش مـددط اصااقددب ا ف اك د دو
"اصبيئددد ا ف اكدددي "Virtual environmentأ
وهدددا اصااقدددب اصدددز حيددد،ك اصااقدددب احلقيقد د
 realityورصخ مي لد اصجطداس اصدجقو اصشقمد
اصدددددز يدددددشثب بعددددد،مل اصكمبيدددددداثش واألدواخ
اصشقمي املجطاسة .وقذ ؿ،غ هزا املفهدا سد،سو
ندددد د  Lanerش،دددددد،مل اصكمبيدددددداثش واصف دددددد،
اصجؼددكي واملاطدديق املاصدداد ،دد )1962 ،مددي
دسل وؿ اصطشيق اصد يؼدعش بهد ،مظدجنيذما
اصكمبياثش ودصع،بم وهد يع،يؼدا اصعداامل اصد
يقا بهد ،اصكمبيداثش بجني يقهد ،يف دنظمد قدضض
ب طشائ اصجـايش واصـاخ واألنظم احلظدي
احملاطب أ يدر يؼدعش ابنظد ،ه د ،كمد ،صدا
دش قذي دم
دنم ي ذمص دالل هزا اصع،مل اصز
 ،ددددذ عيددددب املظددددجاي،خ احلظددددي ا ف اكددددي
ويجف،،ل معه،أ نهد، ،داامل بـدشي ػدبم واقعيد
د ديدد األبعددد،د ورل قدد بااطدددط اصكمبيددداثشأ
ويجف،،ددددل ابنظددددد ،معهددددد ،مددددي لدددد اص عدددددة
واحلشكددد د ويف بيئددددد اف اكدددددي ك،صغ،بددددد،خ
واصفلدددددد ،اخلدددددد،سس واصجلدددددد،سيع و هدددددد.،
و كدددي ثعشيد د اصفدددي ا ف اكد د ب ندددم رصدددخ
اص ؼ،ط اصز يظم ص  ،ومي لد اصجف،،دل مدب
اصجك اصاسي،أ ب نظجغش ب نفظ  ،ون ذمص يف
اصـاسة و،،مله،أ ود نجف،،ل معه ،ديل،أ.
ثُعذُّ األ،مد ،اخل،ؿد ب،صظدي م ،اصجششيبيد
ود،م ،اصفيذيا املبكشةأ اصجش،ست األوصي اص
وكدددددعح دطددددد،غ مددددد ،نظدددددميم "ف دددددا اصااقدددددب
ا ف اكدد " اصددز دؿددب يعجمددذ  ،ددا ثق يدد،خ
احل،طددات وابن نددح و ددضض ب د اصفددي واص عددة
واصظي،ط وا قجـ،د وساانة احلي،ة ابنظد،ني .
ومددي املعددشو د دو هدداس ص كمبيدداثش كدد،
،دد1945 ،أ وكدد ،اطددجنيذامم ذلـدداساأ  ،ددا
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اجلياؾ ومل يبذد اطجعم،صم يف اجملد ،خ املذنيد
يف طددجي ي،خ اصقددش امل،كد أ  ،ددذه ،هددشخ
مفدد،هي اصظدديانطيق ،يف اصفدددي ،دد 1966 ،مدددي
قبددددل دطددددكاخ Ascotأ وقددددذ سدددد ،بشنهدددد،
 Burnhamمفها "في اصظديباسض" Cyborg Artأ
ويف ،دددددد 1968 ،قدددددددذ دوسدددددد غ دزل ددددددداخ
 Engelbertرلدد ل فدد سة اصكمبيددداثش شاملددد،وغ)
ذل،كشة اطجنيذ فيهد ،مـدط "اصد ف اصفد،ئ
دو ا ف اك " د هشخ احلااطدية اصؼنيـدي
م دددز ،ددد .1975 ،ومـدددط "اصفلددد ،اصفددد،ئ "
 Cyber spaceاصددز ركددش وصددي سيبظددا يف
اخليدد ،اصع م د املظددم،ة
سوايجددم اص د ث جم د
1984 ،، Neuromancerأ طير وك اصع ق
ب اصفي واصجك اصاسي،أ واصد يـدعة اصفـدل
بي هم.،
معنى اخليال

صغ د ا سدد ،يف صظدد ،اصعددشتا "ل د َ ،اصؼ د َ
خي ُ ،لي أ ولِي ولي ولد ،أ ولي ند ،ورل،صد
ورلي د د ولياصد د ا يف دددمأ ويف املذدددلا مدددي يَظد دمَب
يَنيَلأ د يظي .واخلي ،ليد ،اصطد،ئش يشثفدب يف
ددل نفظددم ف د ى دنددم ؿدديذ
اصظددم ،في ظددش
دم.
ذ ػيئ،أأ وهدا لد،ط
في قف  ،يم و
ولَيددل فيددم اخل د ولي ددما ددم وثفشطددم .وليددل
 ،يددما ػددبم .ودلدد ،اصؼ د ا اػددجبم .يقدد ،ا هددزا
يُؼدكلأ وػد
األمش خييل  ،دا دطدذ د
رليددل د مؼددكل .واصظددظ،ب املانييددل واملنيي د ا
اصددد د را سديجهددددد ،طظدددددبجه ،مددددد،طشةأ ولَي دددددح
ولي ددحا ثهيد خ ص مطددش فش،ددذخ وبشقددحأ فد را
وقددب املطددش رهددة اطد اصجنييددل .ف،خليدد ،يددشثب
ب ،طجمدد ،ه د،أ دكذددش مددي اسثب،طددم ب،حلددذوز
اصفع دد  .ولي دددح اصظدددم ،د ثغيمدددح .واخليددد،
واخلي،صدد د اصؼددددنيف واصطيدد د  .وسديددددح لي،صددددم
ولي،صجدددم د ػنيـدددم وط عجدددم واخليددد ،صكدددل
ػ ثشا ك،صظلأ وكزصخ ليد ،ابنظد ،يف
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املشآةأ ولي،صم يف امل  ،ؿاسة ق،د مأ وسا ،مدش
بددددخ اصؼدد د ػددددبم اصظددددل فهددددا ليدددد ." ،ش،بددددذ
احلميدددذأ .)0229واخليددد ،قدددذ يعدددو اصـددداسة
اصذاص  ،ا ؿ،طبه ،وكدزصخ اصظدل اصدذا  ،دا
ؿدددد،طبم ػنيـدد د أ ،كدددد ،د نب،ثدد د،أ د نظدددد،ن،أأ
وكذ اأ م ،يدج اصجمييدض بد اخليد ،واصجداه .
ف،خلي ،صغ ها ،،دة صـداسة اصؼد راثهد،أ دو
،ددد،دة صـددداسة دلدددشى ػدددبيه دو قشيبد د اصؼدددبم
ب،صؼدد د األؿدد د  .ف،خليدددد ،يجع دد د ب،صجؼددددبيم
واصجؼ،بم واحمل،ك،ة.
اخليااااااال لال يااااا يف اص غددددد ابنك يضيددددد
 imaginationوهدد د مددددي دؿددددل  imagioثدددديو
مـدددط ،ق د د ،ددددل يف
اصـددداسة ويؼد د
طبيعجددم اصـدداسة اصبـددشي اخل،سسي د  .وصددم ؿ د
وديق ب،حمل،ك،ةأ وحيمل مع ا اصـذ واصذق .
ويؼ معشد  ،د اصد فع صدش كداسصيو Ray
 Corsiniش The dictionary of Psychology,
 )2002د اخليدد ،هددا "ل د دفكدد،س وؿدداس
 ، creation of ideas and imagesددذ يدد،ت
املعطي،خ واصبي،ن،خ احلظي راثهin theabsence،
of sensory dataأ طيدددر مدددب اصفدددشد بد د
لااثم احلظدي اصظد،بق يف ث ظدي سذيدذ new
synthesisأ وص نييدددد ،دمندددد،ط دهمهدددد،ا اصفعدددد،
activeأ اببددذا creative ،ابنجدد،س دو املذمددش
بطشيقد د سذيدددذة  "reproductiveمدددي ه ددد ،يُعدددذُّ
اخلي ، ،ـشاأ دط،طي أ ،يف اصعمل اببدذا ،ألندم
يجلددمي نج،س د،أ سذيددذاأ مددي ؿدداس ودفكدد،سأ دو
يعيذ نج،سه ،بطشيق سذيذة.
جتدددذس ابػددد،سة د املـدددط اص ثددديو
 Imagoقددددذ اطددددجنيذمم كدددد،س يانددددغ احمل ددددل
اص فظد املعددشو ث ميددز فشويددذأ وم طددع  ،د
اص فع اصجظ ي  analytic psychologyط ،ذَّ
ؿددددداس اصؼدددددنيف اذ،بدددد مفجددددد،ح ص جعدددددش
اخلااخ اصظ،بق أ ول،ؿ ؿاسة األ mother-

imagoأ دد ددد ،اصعد د ض اص فظد د  .صدددزصخ ك،ندددح
قذي ه ،وثؼدك ه ، ،دا
ؿاسة اصؼنيف اص
مظددجاى اص ػددعاس راخ قيم د كدداى يف يددل
اصؼنيـي واصع ض اص فظ .
 ،مي،أا اخلي ،ها ،م ي ،ق ي ثُعذُّ قذي أ
صـاسة اصؼ يف ط ،ي،بدم اصفع د  .وهدا ط،صد
ماسددادة صددذى املبددذل وصددذى املج ق د ديل د،أأ مددب
اص ؼ،ط صذى كل واطذ م همد،أ طيدر
الج
يف اببدددذال يجاسدددم اصجنييدددل سلدددا نجددد،ض اصعمدددل
اببدددذا ،شػدددعشأ قـددد أ سوايددد أ ماطددديقاأ
املبدددذلأ دمددد ،ب،ص ظدددب
سطدد  )...ب،ص ظدددب
املج قد املجنييددل نددال مدي اصجددزو ص عمددل واصفهد أ
وذل،وصد د اببدددذال يف كدددا بدددذال املبدددذل راثدددم
ؿ،طة اصعمل .مي ه  ،يظجظر اخلي ،واصجنييل
صذى األدية املبذل لي ،املج ق ولي ثم صيعيدذ
نج،سدد،أ سذيدددذاأ .وبدددزصخ ثـدددب اصع قدد بي همددد،
 ،ق د دي ،مي د ث طددا  ،ددا نجدد،ض اجلذيددذ مددي
األ،مدد ،اببذا،ي د املجطدداسة واص ،مي د ب،طددجمشاس
شاصغضاص أ .)0211
صقذ ك،نح ك م اخليد ،واصجنييدل قذيدل
،ق دد د  mental representationدو املظهددددش دو
اصظهدددددداس واصجش ددددد  appearanceواطددددددجنيذمح
طددديكاصاسي،أ ص جمييدددض بد د املاكدددا،،خ كمددد،
ثاسذ يف اصع،مل وبد قذي ثهد ،يف اصعقدل شاملدا)
دو اصفهدد اخلدد،ق ب ددد .،فه دد ،ػددششة ماسدددادة
س،ندة امل دض أ وه د ،طذيقد يف احلد أ وسلدي
نعشفه ،سيذاأأ منش كل يدا ون ظدش صيهد،أ نهد،
ماسددددددددادة كماكددددددددال لدددددددد،سس نذسكددددددددم
، perceptionددددي طشيددد احلددددااغأ دددد اصفهددد
واصجفظد دو املعشفد أ دمدد ، ،ددذم ،ن ظددش صيهدد،
صظددبة دو آلددش ف د اصؼددششة دو احلذيق د ثبقددا
بددذال  ، ،ددا ػددكل قذددل ،ق د لدد،ق بهدد،أ
ليددد ،لددد،ق بهددد،أ دو " دددل "ددد "،وليدددل "ددد،أ
وثزكش بـش " ،يجفد معهد ، ،دا سلدا وديد أ
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وهددا مدد ،يظددما بدددد "اصف،نج،صيدد "،اخل،ؿ د بهدد.،
هدددزا املع ددددا ص نييدددد ،واصجنييددددل قددددذ اطددددجمش يف
اصجددددددذاو صقددددددشو ملددددددح طجددددددا وؿدددد د ،
دو ظددط أ وصدديع اصشومدد،نجيكي أ كمدد،
يقا بعله أ ويُعذ دو ظط دو مي ميدض بد
مـددط "اصجنييددل" بهددزا املع دداأ وب د مـددط
"اخليدد " ،اصددز يعددو اصقددذسة  ،ددا اصجكددايي دو
اصجؼكيل واصجظايل ص ـاس اصعق ي .

اخل فد د  .وطد د يشكدددض انجب،هدددمأ يكدددا صدددم
اصقذسة  ،ا ،د مع ا ص مع ام،خ اص ععهد،
وسبطه ،خبااثم اصظد،بق أ فد،خلاة experience
"دد ،دوس يف ،م يدد ابدسا  .كمدد ،يدد دش اصدددا،
consciousnessيف ابدسا أ ف،ص اط اص يشاه،
قذ ثظجذ ،صذيدم ط،صد مدي اصظدع،دة دو احلدض .
مدددي سهد د سابعد د ثدددذلل اصدددزاكشة  memoryيف
،م ي د ابدسا مددي نددااح ،ددذة أ فدد،حلااغ "دد،
اصقذسة  ،ا الجضا املع ام،خ اص ثـد ه ،صفد ة
م قج أ وبفخ سماص املع،ن يق،س ب املشئيد،خأ
واألؿدددااخأ و هددد ،مدددي األط،طددديع خبدددااخ
و،د يف اصزاكشة .كمد ،د جتهيدض املع امد،خ
دو مع،جلجهددد information processing ،دد دددد،
ابدسا أ يعط املذ اخ اصد ي جبدم صيهد ،مع دا
ير يق،س اخلااخ امل،كي ب،حل،كشة صيـدل
ثفظدددد د اخ وثقييمدددددد،خأ كمدددددد ،د اص غدددد د
 languageث د دش يف املعشف د ويف ؿددي ،ابدسا
بطشي د مب،ػدشأ وطي هد ،يعدا ،مد ،يذسكدم
بطشيق صفظي  .وطير د هز اصعم ي،خ املعشفي
شا نجبددددد ،أ واخلددددداةأ واصدددددا ،أ واصدددددزاكشةأ
ومع،جلد املع امدد،خأ واص غد ) مجؼدد،بك بذسسد
كددب ة فد اصفددشد يبددذد بدد،بدسا أ أل ابدسا
يُعددذُّ نقطدد اصجقدد ،املعشفدد بدد،صااقبأ كمدد ،دنددم
"دكذددش األنؼدددط املعشفيدد ذلاسيدد ودط،طدددي أ
وم ددددم ث بذدد د األنؼددددط األلددددشى"أ شم ـدددداسأ
.)0225

يؼمل ابدسا  perceptionدنؼط معشفي
مجعذدةأ دو" ،ودهمه ،ا نجبAttention ،أ طير
يقددشس اصفددشد مدد ،ي جبددم صيددمأ فظ د يقددشد اصطفددل
كج،بد أ ،مذسطددي،أأ ف نددم ي قد نظددشة طددشيع  ،ددا
اصشماص اصظادا مي دو د يكا " ،مع اأ دو
يشكددض  ،ددا ك مدد،خ دو طددشو معي د  .وط د
يكا يف فـل دساط ك دم اص كيدض  ،دا
اصلددشيص دو  ،ددا همظدد،خ اصط د ت يف اصـ د

ف،بدسا ،م ي معقذةأ ودسظد،م  ،مدضودة
بدد د سهضة طظددددي  sensory systemsدو دنظمدد د
مجنيــدد جلمددب املع امدد،خ نظددميه ،احلدددااغ
sensesأ هز األسهضة احلظي ه اص قكدي
اصفدددشد مدددي اصجنيطدددي واصدددجظك يف طدد اك .،
ددع
وقددذ ركددش  ،مدد ،اص د فع اصفيضياصدداس
طااغ ه اصبـشأ واصظمبأ واص معأ واصؼ أ
واصجزو أ وسدوا اص مع ،ذة دنؼط طظشظدمي

ف،صف،نج،صيدددددددددددددphantasm ،دو "اصجنييدددددددددددددل"
 Imaginaryهدددددا "ط دددد يقظدددد ي بعدددددر نجيشددد د
اصش بدد،خ وا جت،هدد،خ اصؼددعاسي واص ػددعاسي أ
نه ،اصعم ي اخل،ؿ بجكايي اصجمذي خ اصعق ي
ثكدا ماسدادة فعد أ" .وحيدا
صألػي ،اصد
اصجنييل دو اصف،نج،صي ،بذال م  ،ا اخلي ،اصداا،
شابساد )  consciousness Imaginaryورصددددخ
 ،ا اصعكع مي دط اصيقظ day dreaming
اصدد ثكددا طدد بي يف اصعدد،دة .مددي ه دد ،ثجميددض
،م ي اصجنييل ب،صا ،وابسادةأ واببذالأ و نج،ض
اجلذيددذأ ورصددخ ك ددم ،كددع دط د اصيقظدد
سادي أ وكدذ اأ
اص ثكا ط بي ،،دةأ و
بعددذ اصؼدنيف ،ددي اصااقدب واثب،،ددم
مد ،ثد د
دطدد د اب،أ انظددددظ،بي،أأ س دددد دنددددم حيقدد د بعددددف
اصجكي د اظددجاي،ثم اصددذني،أ  ،ددا ا،جبدد،س دنددم
قي سمض مل ،فؼل اصؼنيف يف قيقم فع أ
ب،صااقب شدافيذو أ.)1982
اخليال لالعنليات العقلية:
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 somatosensoryرلج ف ثل ا اصج مع اصبذن
deep
 physical contactوػدددددذة اصلدددددغ
pressureأ واصدددذ warmthأ واصددداودة coldأ
واألمل  .painويُعذُّ اجله،ص اصبـدش مدي األسهدضة
املهمدد د سددددذاأأ طيددددر يددددج جتهيددددض املع امدددد،خ
اصبـشي اصكذ ةأ اصااسدة مي اصبيئد احمليطد أ
ويُعذ ابدسا اصبـش ها املهيميأ أل ابنظ،
،صب،أ م ،يـذ م ،يشا ط ثجعد،سل املع امد،خ
احلظددي أ فهددا دطدد،غ اصجذبددح واصاهدد . ،وث عددة
اخل يدد ،اصعـددبي يف اصقؼددشة املنيي د دوساأ مهم د،أ
طير ثجنيـف يف مع،جلد األنداال املنيج فد مدي
املع ام،خ اصبـشي ش.)Crary,1999
،د وة  ،دا رصددخ يدج دسا املدذ اخ وفقد،أ
آلصي د اصؼددكل واخل في د أ كمدد ،يددج جتميعهدد،
وفقددد د،أ ملبددددد،د اصجؼددددد،بم  similarityواصجقددددد،ست
proximityأ واصجم،ددددل summitryأ وا طدددجمشاس
continuityأ واب دددددددددددد  .closureوثقدددددددددددددا
اصؼبكي بجظشيل اصـاس يف بعذيي مدي اصيظد،س
اصدديم أ ومددي د ،ددا دطددفلأ وثظددجنيذ
امل بهدددد،خ اصفيضياصاسيدد د واملشثبطدد د ب،حلشكدد د
وامل بهددددد،خ املـددددداسة ص دددددشى اصعمددد د واملظددددد،ف
ش بشاهي أ .)0223
ويددددزكش  ،مدددد ،اصدد د فع دهميدد د ابدسا
اصبـددددش يف ثكددددايي اصـدددداسة اصعق يدد د ومنددددا
اخلي . ،ف،مل به،خ املـداسة دو املشثبطد ب،صـداسة
اص يعجمذ  ،يه ،ابنظ ،مي دو و،د بدزصخأ
طيددر ثاسددذ طددح فئدد،خ مددي امل بهدد،خ امل فددشدة
املجـ ب،صعم وه ا احلشد املد صا أ واصلدا
واصظددلأ وودد ،اص كيددةأ وامل ظدداس اخلط د أ
وامل ظاس اجلا أ واصجذالل .ويظدجنيذ ابنظد،
آصي د اصجكي د ص جؼددايم اصبـددش اص د ثجددي صددم
اصجعدداد  ،ددا اص ظددشة اجلذيددذة صألػددي ،وب،صجدد،ص
اطجنيذا املع ام،خ آصيد،أ .وجتدذس ابػد،سة د
ص بيئ ثد د أا كدب أا  ،دا ابدسا أ  ،دا اصدش

دذد ثؼدكل األسهدضة
مي د اصاساد هد اصد
احلظدددددي واصعـدددددبي اصددد د ثددد د دش يف ابدسا أ
وصكدددي هدددز األسهدددضة ثكدددا ك،م دد  ،دددذ
املي دأ طير ي ضمهد ،بعدف اصاقدح طجدا ث لدص
وثكجظة اصذق يف اصجع،مدل مدب كميد،خ ه،ئ د
مي املع ام،خ واملدذ اخأ وص عاامدل اصبيئيد ثد د
هدد ، ،ددا ،م ي د ابدسا مددي ل د ا اخلددااخ
كددي ثف،ديهدد ،يف
احلظددي احلشكي د اص د
مشط ددد اصطفاصددد أ وفددد اخ احلشمددد ،احلظددد
اصقـ ة يف اصطفاص أ واحل ،خ اصعق ي أ واصبيئ
اصذق،فيددد  .ف،صلددددا هدددد ،سددددذأا ص مددددا املهدددد،ساخ
اصبـددشي أ أل اصج د د اخ اص ،جت د ،ددي احلشمدد،
مددددي اصلددددا مج ا،ددد  ،ددددا اصـددددظ اجلظددددمي
واص فظدددي أ مدددب األلدددز ب، ،جبددد،س ندددال وثاقيدددح
ثذم اخل ي ،اص ثعاد
احلشم ،اص ث د
،ددددذ ا طددددجعم ،أ مددددي سهددد دلددددشى فددد
احلشكدددد اص ؼددددط كددددشوسي ص مددددا املهدددد،ساخ
احلشكي اصبـشي  ،ذ اصطفدلأ مدي ه د ،ث عدة
هدددز اصعاامدددل دلجمعد د دوساأ مهمد د،أ يف ثكدددايي
دق،فد د اصـددداسة واصذق،فد د املشئيد د  ،دددذ اصطفدددل .
وب،ملق،بدددل ثدد دش اخلدددااخ يف دق،فدد معي دد  ،دددا
طشيقدد اصجع،مددل مدددب املع امدد،خأ وكمدد ،ركدددش
دافيذو أ ف،صـاس مدذ أ دقدضا اصبد،مباط Ba
 Mbuti Pygmiesاصدددزيي يعيؼدددا يف اصغ،بددد،خ
ا طددجاائي اصكذيفدد يف اصكانغددا طيددر ي ددذس
وسددداد امل ددد ،ش اصبعيدددذة ش 122قدددذ ) مدددي د ،دددا
ػششة  ،ا األسلأ وصكي دطذ هد األقدضا
ويذ،ا ك ص  Kengeق ،بشط مب دطدذ  ،مد،
األنذشباصاسي ،شكاصي ث نبا )ColinTurnbuill
طهل م بظ طير سدى ألو مشة يف ط،طجم
مظدد،ف قجددذ دميدد ،أأ وركددش كدداصي مدد ،طددذز
"نظددش ك د ص مكدد ،ياسددذ فيددم قطيددب مددي
اصددددذ ا  ،ددددا بعددددذ ميددددلأ فظدد د صو مدددد ،هددددز
احلؼددشاخأ ف لاثددم ب نهدد ،د د ا وه د كددع
طش د ا اصغ،ب املعشوف صذيم .فلظخ بـاخ
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،ددد ،ودلانددد د دطكددد هدددز احلك،يددد،خ
اصظنييف أ وط صو مشة ،ي نال مدي احلؼدشاخأ
د د ددذز نفظددم وك نددم يبظددر ،ددي سفي د
ذ سابطد بد اصدذ ا
دكذش رك ،وط،و د
ودندددداال اخل دددد،فع واص مددددل امل صافدددد صذيدددددم"..أ
شدافيدددذو أ  .)1983وقدددذ دسغ  ،مددد ،اصدد فع
اخلذا،،خ اصبـشي  ،ا دلما ،مي اصبؼدش يف
مددذ دمشيكيدد ودوسوبيدد ودفشيقيدد أ فجددب د
األمددشيكي طظ،طددا ص نيددذا،،خ راخ اصضوايدد،
امل فشسد واحلدد،دةأ وك،نددح اطددجش،ب،ثه ،،ديد
ص نيذا،،خ راخ اخلطاط اصشدطي واألفقي أ دم،
األف،سق ف هشوا اطجش،ب ،كظي  .وثعاد هز
ا لج فدد،خ اصفددشو يف اخلددااخ اصذق،في د أ
أل األمدددددددشيكي يعيؼدددددددا يف ،ددددددد،مل مدددددددي
املظجطي خأ وبزصخ يفظشو – ومي دو و،د
– األػك ،راخ اصضواي ،احل،دة وامل فشس  ،دا
دنه ،دسضا مي دػك ،مظجطي د دي األبع،د.
وكمددددد ،ثددد د دش اخلدددددااخ اصذق،فيددد د يف ابدسا
اصبـدددش صألػدددك ،واصضوايددد،أ ف نهددد ،ثدد دش يف
م بهددد،خ اصعمد د واحلشد د واملظددد،ف يف اصـددداسة
ش.)Crary,1999
اخليال لالصورة:

صقددذ ركشندد ،يف مقذمدد هددز اصذساط د د
بعددف اصبدد،طذ َ،ددذَّ اخليدد / ،واصـدداسة  ،ـددشاأ
واطددذأا وهددا اصع ـددش اصذدد،ن صإلبددذال اصؼددعش .
وهددز اصفشكددي قددذ ددبججهدد ،اصذساطدد،خ اص فظددي
اصد د َ،دددذخ اصـددداسة مفهامددد،أ ك يد د أ ،يؼدددكل
اخليد ،ساهشهدد .،د ص ـداسة دناا،د أ ،دهمهدد،ا
اصـدددداسة اصبـددددشي أ واصـدددداسة اصعق يدد د  .وثعددددذ
اصـاسة احلظي اذ،ب مااد ل ،و صم ص ـاسة
اصعق يددد أ وث مددددا اصـدددداس اصعق يدد د مددددب لددددااخ
اصؼنيف ومنا قذساثم ابدساكي احلظي .
يددشى ،ددض اصددذيي ال،،يددل ش)1981اصـدداسة
" Imageثشكيب د ،ق ي د يف ساهشهدد ،ث جم د
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،ددد،مل اصفكدددش دكذدددش مدددي انجم،ئهددد، ،ددد،مل
اصااقددددب" .دمدددد ،اصعفيفدد د شيفا اصغضاصدددد أ)0211
فيعشفهددد ،ب نهددد" ،جتظدددي صألفكددد،س واخلدددااطش
اص فظددي واملؼدد،هذ اصطبيعي د طظددي ك،نددح د
لي،صي  ،ا دطد،غ اصجدرصس اجلضئد أ واصجك،مدل
يف ب ،ئهددد ،واصج ،طددد يف ثؼدددك ه ،واصاطدددذة يف
ثشابطه ،وابحي ،يف ثعب ه"،
الصورة البصرية :مي ل،خ ،ـشن ،اصدشاهي
دنم "،ـدش اصـداسة"أ ود ،يعدو هيم د اصـداسة
باكددددعه ،طددددذى دهدد د ددواخ ،،مل دددد ،املعشفيدد د
واصذق،في وا قجـ،دي واب ،مي أ و ،ا اصش
مي دنه ،قذ ،ا اصج،سياأ دنه ،اصدح مدي
ا"دد،مؽ شاصذدد،نا ) املشكددض شاألوص د )أ ومددي
ماقب اصظي،دة  ،دا هد،
احللاس اجلضئ
مددددي اصع ،ؿددددش اصذق،فيدد د واملعشفيدد د شاصغضاصدد د أ
.)0211
ف،صـاسة ثعب ،ي اصجمذيل اصعق د ص نيداة
احلظددددي أ طيددددر يجؼددددكل اصددددا ،ب،صـدددداسة.
واصـاسة اصزه يد  mental imageصيظدح و،د د
دو مط،بق ص ـاسة احلظي .sensational image
ف،صـدداسة باؿددفه ،قيم د دق،في د ثقددب يف مشط د
ث،صي بعذ ،ذد مي املشاطل اص ،،ػجه ،اصبؼشي
،ددددا ث،سخيهدددد ،اصطايددددلأ بذايدد د ب،صؼددددف،ه دددد
اصجددذويي واصكج،ب د أ د د ث ددح اصـدداسة باؿددفه،
 ،مددددد دق،فيددددد ومـدددددذس اطددددددجقب ،وث ويددددددل
واطدددجش،ب  .وقدددذ دثدددح اصـددداسة صد د د اصفشددداة
واحل،سض اصذق،يف واصجمييض اصطبق بد اصفئد،خأ
طير وطعح مي دوائش ا طجقب ،صجؼدمل عيدب
اصبؼدددشأ وثاطدددعح اصق،،دددذة اصؼدددعبي ص ذق،فد د أ
ودؿدددب اجلميددددب مجؼدددد،به يف اصجعددددش  ،ددددا
اصع،مل واكجظ،ت مع،س سذيذة واصجااؿدل مدب
اصاقدددد،ئب واصذق،فدددد،خ .فدددديمكي أل نظدددد ،د
يعش ويفهد مد ،دش ،دي طشيد اصـداس اصد
ثجدددذف بظددددش ،ل،ؿددد ،دددا وطدددد،ئل اب،ددد
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واصجااؿدل ا سجمد ،،أ هدز اصـداس اصد ثبقدا
يف اصزاكشة شاصبـشي ) اص يظدهل اطد س،،ه،
مل ،" ،مي ث د يف اصؼنيـي  .واصـاسة باؿدفه،
قيمد دق،فيد ثقدب يف مشط د ث،صيد بعدذ ،ددذد مددي
املشاطل ،،ػجه ،اصبؼشي ،دا ث،سخيهد ،اصطايدلأ
بذايدددد ب،صؼدددددف،ه أ ددددد اصجدددددذويي واصكج،بدددد أ
باؿفه ،قذل مب هدز املشاطدل دػدك ،اصجعدب
يف اصذق،فد د اصبؼدددشي أ ومدددي ددد جت دددح اصـددداسة
باؿفه ، ،م دق،في ومـذس اطجقب ،وث ويل.
ث عددة اصـدداسة اصبـددشي دوساأ مهمد،أ يف طددذ
اصفشدددددداة اصذق،فيدددد د بددددد اصطبقدددددد،خ واصفئدددددد،خ
ا سجم،،يدد املنيج فدد أ ألنهدد ،وطددعح مددي دائددشة
ا طددجقب ،صجؼددمل عيددب اصبؼددشأ كمدد ،وطددعح
اصق،،ددذة اصؼددعبي ص ذق،ف د أ وب،صجدد،ص اكجظدد،ت
اجلميددب ملعدد،س سذيددذةأ وصيدد،دة اصجااؿددل ب د
اصذق،ف،خ.
معشفد د مددد ،دددش ،دددي طشيد د اصجدددذف
املظجمش ص ـداسة اصبـدشي وطلداسه ،اصدذائ يف
احلي،ة اصيامي سع د ،دالدل طدطاة  ،ميد أ
ثجددي ص فددشد دلدد ،أ ص ج مددلأ ويبقددا انطب،،هدد ،يف
اصدددزاكشة شوفدد نظشيدد األددددش)أ وبفعدددل اصذددداسة
اصجك اصاسي ف ن  ،نعيؽ ،ـش اصـاسةأ طير
يُعدددذ اصجـدددايش اصشقمدد ويدددضاأ حلقبد د مددد ،بعدددذ
احلذاد د أ وقددذ قدد ،باسديدد " ،اصعدد،مل دلددشد
ؿاسة نق أ ،ي ؿاسة ودؿبظ  ،يف ،د،مل ثهديمي
 ،يددم اصـدداسةأ واصااقددب يف ل فيجهدد،أ ف د ثعددذ
ه ددد ،ؿددداسة ودؿدددلأ بدددل ؿددداس راخ دؿدددا
مجعددددذدةأ نددددم ،دددد،مل دصساس صك ونيدد د جتعددددل
املدددددش يؼدددددعش وحيددددددع ب طظ،طددددد،خ واقعيددددد "
شدافيذو أ.)1982
ث طددا اصـدداسة دائم د،أ  ،ددا ث ويددل مع ،هدد،
طدددداا ك،نددددح ؿدددداسة د،بجدد د د مجظشكدددد د
ن،طق أ طير ث طا  ،دا قدذس مدي اصجعدب ،دي
ماكا،،ثه،أ ومب اصذاسة اصشقمي دؿب ص ـداسة

د خ ومعطي،خ ثعجمذ  ،ا قي،ط،ثه ،اصجق ي
ودبع،ده ،اصلدائي أ بدل ث بدب ديلد،أ مدي املؼد،هذ
اصذساميد اصد ثعددا ،ددي دطددذاده .،ف،صـدداسة قددذ
ثكددددا سقميدد د مجظشكدد د وثظددددما املقطعيدد د
شاصـاس اصظي م،ئي واصج فضياني وؿاس اصفيدذيا)
وه  ،اصـاس اصذ،بجد شاصـداس اجلم،صيد اصف يد )
ك،ص اطدددددد،خأ وه دددددد ،اصـدددددداس اصاد،ئقيدددددد أ
وابػه،سي أ واصـاس ابلب،سي أ واصـاس د ديد
األبعدد،د .ولج د عيعهدد، ،ددي بعلدده ،بعلد،أ يف
كيفي د بددر املع ددا و يـدد ،اصشطدد،ص massage
املؼددد،هذ .دمددد ،اصـددداس اصزه يددد دو اصـددداس
اصعق يد د  mental imagesفهدد سدددض مهدد مدددي
اصعم ي،خ اصعق ي ص فدشدأ فهد يف ليد ،اصؼد،،ش
دو اصشط ،أ ف،صجنييل كعم ي ،ق يد معشفيد صدم
اصقددددذسة  ،ددددا ثكددددايي ؿدددداس ره يدد د ألػددددي،
ودطذاز قذ ،بح ،ي مج ،و احلع  ،دذ ثعدذد
املع،ن اص ثعطيه ،اصـداسة .وثُعدذ هدز اصعم يد
اصعق ي د مـددذس لـددة صإلبددذال اصعدد ،واببددذال
األدب بؼكل ل،ق .Creativity
ُبددذَّ مددي ابػدد،سة د اصـدداس اصبـددشي
يف اصظي م ،واخلي،ص اصظي م،ئ اصبـش كد،
صددددم دوس مهدد د سددددذأا يف هدددداس األدت اخليدددد،ص
اصعش،ئيب وثطاس أ ول،ؿ مي اصجقدذ احلدذير
يف ؿد  ،،اصظددي م ،وا هجمدد ،ب،صظددشد اخليدد،ص
اصبـش فيه ،شابشاهي أ .)0223
اخليال لالصورة الشعرية ، :ذ دساطد اص قد،د
اصعددشت اصقددذم ،صع د اصبيدد ،انجبهدداا و يف د
اصـاسة اصؼعشي أ وصقذ ث ،وصاا املع ا بذي ،دي
مـط اصـاسة و هدش رصدخ يف م صفد ،خ بعدف
اص ق،د واصب ي اصعشت اصقذم ،وهزا يعدو د
املاكال "اصـاسة اصؼعشي " قدذي م دز ذل،كد،ة
دسطدددطا وم دددز دددد،سة مؼدددك اص فد د واملع دددا
واصذا واملذصا وصقذ انجقل صي د ،هدزا املـدط
اصعشبيد أ ف،جلدد،ط
مددي احللدد،سة اصيان،نيد
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خ055هددددددد يددددزكش بهددددزا اصـددددذد د "املعدددد،ن
مطشوط يف اصطشي ود اصؼعش ؿد  ،،وكدشت
مدددي اص ظددديص وسد د ع مدددي اصجـدددايش" وكدددزصخ
اص ،قدذ ،بددذ اصقدد،هش اجلشسدد،ن خ471هدددد طيددر
ددذز ،ددي س،نددة اصجؼددنييف يف اصـدداس اصف يد
واصا د،ئ اصف يد ص طددجع،سةأ وصقدذ دكددذ  ،ددا
قلددي اصجلدد،د واصج دد،قف ودوسهمدد ،يف ثكددايي
اصـاس اصف ي املبجكشة.
ثؼكيل اصـاسة واصجؼكيل املاطديق
دددذ دددداسة  ،دددا ابطددد،س اصجق يدددذ ص قـددديذة
اصعشبي أ وهزا مد ،ي مظدم املهدج ب،صؼدعش اصعشبد
احلددذير ر ط،صد اصؼدد،،ش اص فظددي "دد ،األدددش
اصكددب  ،ددا ثؼددكيل اصـدداسة اصدد ي جض،هدد،
اصؼددد،،ش مدددي احملدددي اخلددد،سس وبدددزصخ فهدددد
ل،كددع ص فظددي اصؼدد،،شأ وثعددذ ػدد،سة اص ،قددذ
ابنك يددض طددد د صددايع د "اصـدداسة يف
دبظددد د مع،نيهددددد،أ سطددد د قاامدددددم اصك مددددد،خ"
ف،صـاسة قذل ذلجاى ص ؼعش وصيظح ػيئ ،م،دي،
واصطدد،بب األكذددش ػددهشة "دد ،هددا كانهدد ،مشئي د .
ش،بذاهللأ )0217أ
وصقدددذ ثدددش دسطدددطا بـدددم،ثم  ،دددا هدددزا
املاكدددال طيدددر دػددد،س اخليددد ،اصؼدددعش يف
مااقب ودسسب صيم اصقذسة  ،ا اجلمب ب اصـاس
و،ذ ابؿ،ب يف اجمل،ص د،ظ ػ أ وصقذ ددشخ
هدددز اصفكددددشة  ،ددددذ اصف طددددف املظددد م دو
واص قددد،د اصقدددذم ،أ ف قدددذ دػددد،س اجلشسددد،ن
اخليددد ،لد د طذيذدددم ،دددي اصجنييدددل دو اببهددد،
ب،صكزت ويقـذ ب،صجنييل مد ،دبدح م دم اصؼد،،ش
دمددشاأ د د،بددح دؿد أأ ويقددا قددا أ خيددذل فيددم
نفظم ويشيه ،م ،ثشى شاصغضاص أ .)0211
وصقذ ك ،طظي اصبيد ،واجملد،ص واصجؼدبيم
دو اهجم،م،خ اص قذ اصعشب اصقذي فلد ،دي
اثه،م،ثم ب ماس ب ي دلدشىأ وقدذ اسثدب هدزا
طظددددي اصبيدددد ،واجملدددد،ص
 ،ددددذه ب ظددددشثه
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واصجؼدددبيمأ و مددد ،يف اصعـدددش احلدددذير فكددد،
ا هجم ،ي ـة  ،دا اصجغدي بظدبة مد ،ثشكجدم
احلشت اصع،ملي اصذ،ني وبهدزا فقدذ دؿدب اصؼدعش
ميذان،ا صجش،ست ػعشي مج ان .
وصقذ طذدخ اص ،قدذة دمد،ن فد اد مفهامهد،
ص ـاسة اصؼعشي فق،صدحا اصجششيدذ ومع،يؼدجم
يبقا ا" األكا اصز يؼغل املبذل وه نا،ي
دلددشى مددي اجلم،صيدد،خ فيهدد ،ثجؼددكل اصـدداسة
اصؼعشي يف اصقـيذة احلذاديد  ،دا دطد،غ مدي
اخليدد ،اصددز يج دد،و صب جهدد ،مددي اصااقددب صيلددعه،
مب اصفيأ وبهزا فقذ س ،ك مهد ،هدزا يف دل
مفها احلذاد اصز يقدا  ،دا دطد،غ اصـدشال
واصج ،قف بد األفكد،س واصذق،فد،خ واصف ظدف،خ
املجع،سكدد د واجلمددددب بي هدددد ،يف اصاقددددح راثددددم يف
احملي اصع،مل اصذق،يفأ ووف هدزا املفهدا ب دح
اص ،قذة سديه.،
اصدددز يعطد د ص ـددداسة ف ،،يجهددد ،صددديع
طيايجه ،كـاسة بل كانه ،قذل ط،ددد نا،يد
ثشثب ب طظ،غ اصؼد،،ش رصدخ اصـداسة ث قدل
صي  ،انفع ،اصؼد،،ش دو جتشبجدم اصؼدعشي أ وصقدذ
ثطدددداس ا هجمدددد ،ب،صـدددداسة اصؼددددعشي يف اص قددددذ
األدبد د احلدددذير ومل حيدددذز رصدددخ ب،نفجددد،ح
اص قدد،د اصعددشت  ،ددا اص قددذ األوسوب د اصددز اهددج
بدددذوس ب،صـددداسة اصؼدددعشي اهجم،مددد ،ب،صغددد ،م دددز
،ـش دسططا وب،صجظذيذ يف كج،بم "في اصؼعش".
ماق اصؼ،،ش مدي اصاسداد يعجمدذ  ،دا
دق،فجدددم اخل،ؿددد وبهدددزا فقدددذ ث اندددح اصـددداسة
اصؼدددعشي ظدددة هدددزا املاقد د مدددي اصاسدددادأ
ف،،جم،د  ،ا ماقفدم اصفكدش واصذقد،يف كد،
دكذددش مددي ا،جمدد،د  ،ددا جت،سبددم املب،ػددشة ألنددم
يددذس ادد ،يقبددل اصؼددخ ب د اصعدد،مل يعطيددم
دمن،ط،ا واكظ ص طجش،ب فها يفكش يف طذود
راثم ف،صـاسة يف ػعش احلذاد اصعشبي املع،ؿشة
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دؿبظح وطذة وكي،ن،أ مظجق أ و داسثه ،ثاطديب
اص غ و مك،ن،ثه ،اصجعب ي .
نج،ض اصاطذة ب اخلي ،واص غ ي د
ل د اصـدداسة اصؼددعشي أل وسدداد اخليدد ،مهدد
سددذاأ يف ل د اصـدداسة اصؼددعشي وانعددذا اخليدد،
د يكا اصؼعش قيم فيم.
يد
واملهددد د اصش يددد املعدددداة ،ددددي دط،طدددديع
اصؼدد،،ش ثقدد ت مددي لدد ا قدد ا بدد اص غدد
واخليدددد ،فدددد،ملفشدة قذددددل د صددد ثشطددد ؿدددداسة
املع اأ ومي ل اصجششب اصزاثيد ص ؼد،،ش يدج
ل د اصـدداسة اصف ي د يف اصؼددعشأ ف،صؼددعش يذمددش
ويضدهدددش يف دطلددد ،األصددداا واألػدددك ،اصدد
ثذفب احل،س طجكؼد ،اصـداسة دو أ دد
ددد،سة املج قد د،نيد،أ وهددزا مدد ،ي كددذ ،ددض اصددذيي
ل،،يل ش.)1982
اصجنيييدددل هدددا اص ؼددد،ط
ل ؿد د اصقدددا
احلش فيم ،يؼدبم دطد اصيقظد اصد ث جقدل مدي
ماكددال آلددش  ،ددا سلددا طددش مددي دو اصجددضا
بشواب دو قاان  .دم ،اصجنييل فها اص ؼ،ط احلش
صك ددم املاسددم  ،ددا سلددا د مب،ػددش يف اصاقددح
نفظدم سلددا ماكدال معد يكدا بد سة ص ؼدد،ط
اخل،ق ب،صجفك اصبـش أ يجشمب طا" ،كل
مددد ،ي كدددذه ،ويدددذ،مه ،مدددي ؿددداس وركشيددد،خ
وانطب،،،خ وانفعد ،خ .فهدا نؼد،ط قدذ يقدا بدم
املبددذل ص نييدد ،دو املج قد صددمأ و ،صبد،أ مدد ،يددشثب
اصجنييددددددددل ادددددددد ،يظددددددددما اصجدددددددداه بدددددددد،ملع ا
اصشومددد،نجيك أ د دندددم ػدددكل مدددي دػدددك،
شسخ مي سوابطه.،
اصزاكشة اص
دمدددد ،املجنييددددلأ فهددددا ماكددددال اصجنييددددل دو
اصجفك اصبـش دو اصـاس اصبـدشي شباؿدفه،
دطذ دبشص اصـاس احلظدي اخلمدع اصد ث طدع
ابدسا ) .وقدددذ يجشظدددذ يف دػدددك ،فشديد د دو
ع،،ي د أ دال ي د دو ل،سسي د أ وقددذ ثقددا دم د
وطلد،ساخ ودق،فدد،خ يف كددا هدزا املجنييددل .دمدد،

اخليدد ،فهددا اصعم ي د اصك ي د اص د ثل د عيددب
هدددز اصعم يددد،خ شاصظددد،بق ) اخل،ؿد د ب،صجنيييدددل
واصجنييل واصـاسأ ف،ملجنييل ها اصؼدكل املد ظ
اصددز ُيد ِّج مدد،دة اصجنييددل وؿدداس احلددشةأ وبددزصخ
يكددا اصعدد،مل املجنييددل هددا اصفلدد ،اصددز ثقددا
،م ي د اصجنييددل بدد،صجشاا فيددم شي د مط ق د يف
اصبذاي د  .ف،صعمددل اببددذا ،هددا ذلـ د ص جنييددل
واخليددد . ،واصعمدددل اببدددذا ،هدددا ،مدددل ليددد،ص
دكذش م دم لدي أأ أل اخليد ،مدشثب ب،ص ظد،
واألطدد ات اخلددد،ق ب،صـدد  ،،واصجك يدددخأ يف
ط د اصجنييل مشثب ب،حلشي اص ظبي ا اصجذف
واصجهددداي اصط يددد يف دلددد ،معددد دو ماكدددال
ظددذ هدد،ث
مع د  .واملبددذل اصبدد،سل هددا اصددز
اصعم يج يف نج،سم اببذا ،ول،ؿ اصؼعش.
دناال اخليد ،ا ؿد
،ذة دناال ه ا
اخلي،
-

-

-

-

-

،د،مل اصد فع شسيبدا)

اخلي ،اصجؼكي ا وها اخليد ،اصدز يقدا
 ،ا دط،غ اصـداسأ وب،صجد،ص ي عدة ابدسا
وابطظ،غ اصبـش دوساأ مهمد،أ فيدم .ويظهدش
يف اببذال اصفو اصجؼكي .
اخليدد ،اصعددذد اصددز يجمذددل يف ا طددجنيذا
اصشمدددض صألسقددد ،كمددد ،يظهدددش يف اببدددذال
اصشي،كي،ث .
ليددد ،اصجششيدددذي،خ ا نفع،صيد د ا وهدددا ليددد،
انجؼددددد،س ثب،،دددددذ ي عدددددة فيدددددم اصدددددجفك
املجؼعة دوساأ مهم،أ فيدم وهدا دطد،غ اببدذال
اصع. ،
اخليدد ،األطددطاس دو اصـددايفا وهددا ليدد،
ذلذدأ ندم يعجمدذ  ،دا ابطظ،طد،خ
واملدددددذسك،خ بدددددل يجش،وصهددددد ،مددددد ،وسا
اصظط اصظ،هش صألػي ،و د،مد ،اخلداة
اصاسادي ابنظ،ني يف د،م جت ي،ثه.،
اخلي ،اصع م ا اصز يؼجمل  ،ا اخلي ،يف
دلدددد ،خ ا" ذطدددد واصكيميدددد ،واصفيضيدددد،
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-

-

-

-

ويقدددددا  ،دددددا د ددددد دنؼدددددط مهمدددد هدددد ا
امل طظ أ واصفشكي أ واصجظقي دو اصاه. ،
اخليدددد ،امليكدددد،نيك اصعم دد د ا ويقددددا يف
س،نددة م ددم  ،ددا املشون د اصعق يد أ اص د ثجددي
ص مه ددددذغ املبددددذل ث فيددددز دفكدددد،س بذا،يددد
بطشيق د سذيددذة و نجدد،ض ضيددش ص بجكدد،ساخ
اجلذيذة.
اخليددد ،ا سجمددد ،،اصذقددد،يفا اصدددز يجع د د
ب،ألطكدد ،األل قي د وا سجم،،يد أ وث عددة
فيدم اصج ؼدئ ا سجم،،يد واص بيد دوساأ مهمد،أ
يف ثطددددددداس أ ويجش دددددددا صدددددددذى اصف طدددددددف
واملفكشيي.
اخليدد ،اصجشدد،س ا وهددا من د اخليدد ،اصددز
يعجمدددددذ  ،دددددا احلدددددذغ intuitionويفدددد ل
فشوك أ ،سيذة ثجع د بزبزبد اصظدا واصاكدب
ا قجـددد،د أ وي دددجص ابجكددد،سأا يف املؼددد،سيب
ا قجـ،دي .
اخلي ،األدب ا وها اخليد ،اصدز ث عدة فيدم
اصـددداسة واصجنيييدددل دوساأ بددد،سصأا وهدددا دطددد،غ
اببدددذال اصؼدددعش بؼدددكل لددد،ق واألدبد د
بؼكل . ،،

وقددذ دكدد ،بعددف اصع مدد ،دناا ،د أ ،دلددشى
هدد ا اخليددد ،اجلغدددشايفأ واخليددد ،اصجددد،سخي أ
واملجنييددل اصذقدد،يفأ واخليدد ،اصبددذن اصشي،ك د أ
واخلي ،املاطيق أ واخلي ،ا نفعد،ص أ وليد،
اصجف،ؿدددديلأ واخليدددد ،اصجطبيقدد د واصجشددددشييبأ
ولي ،اصعجم ولي ،اصلا .
اخليال األدبي:

كددد ،اصطدددشاص األدبد د اصظددد،ئذ يف اصقدددش
اصعؼدددشيي هدددا األدت اخليددد،ص اصدددز اطدددجمش يف
اصقددش احلدد،د واصعؼددشيي .وثشسددب سددزوس األدت
اخليدددددد،ص احلدددد دذير األطدددددد،ط اصقذ دددد د
وامل طددد اصبطاصيددد أ واحلك،يدددد،خ اخلشافيددد .
واألدت اخليددد،ص صددديع طدددذيذ،أ .فشددد ،خ ك مد د
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لشاف  Faerieمي ك مدج  Fay-Ryاصد ثعدو
"دسل اجلدد " ،وك م د  Fayه د ك م د قذ د
ثشاد  Fairyد سيأ وس ي دو رل ا لشايفأ
مددذى واطددب مددي املني اقدد،خ
وهد اصد ثؼد
اصظددددظشي املاسددددادة يف األطدددد،ط واصف ك دددداس
واحلك،ي،خ اصؼعبي اد ،ثؼدمل  ،يدم مدي سد،
ؿغ احلش أ واألقضا أ واصعف،سيدح .ومـدط
اصقـددف اخلشافي د هددا املجـددل اصكم د شبعددذا
ل مجـل  )Continuumاصز ثاسذ األططاسة
 ،دددددذ دطدددددذ طشفيدددددمأ واحلك،يددد د اخلشافيددد د
اصشوم،نجيكيددد د يف اصطدددددش املق،بدددددلأ دمددددد ،يف
امل جـد د فجقدددب قـدددف اصفشطددد ،شاصشومددد،نع
 )Romanceاصبطاصي أ اص ثؼجمل  ،دا م طد
امل دددددخ آسددددددشأ وفشطددددد ،امل،ئدددددذة املظدددددجذيشةأ
ودػك ،اصف،نج،صي ،احلذيذ  .مي سه د،ني قجذ
دددي
األطدددطاسة  ،دددا مدددذى سغدددشايف فظدددي
ب،صع،مل ك مأ وثؼدمل ،داامل رلج فد شاصبؼدشأ
واآل"دد د أ و،دددد،مل األطيدددد ،أ واألمددددااخ) .وثُعددددذ
اصف،نج،صيددد ،األدبيد د اصد د ثجماكدددب يف م جـد د
اصبعددددذ شاخلدد د املجـددددل) مدددد ،بدد د األطددددطاسة
واحلك،يدددد اخلشافيدددد أ األكذدددددش اثظددددد ،،أ ،يف
دل"،دد ،اجلغددشايف مددي املددذى اخلدد،ق يف اصقشي د
اصااطدددذة دددا اصعددداامل اصك يدد أ طجدددا ،ددداامل
املدددداخ واخلددددا ومدددد ،وسا املعشفدد د اصظدددد،هشة.
واصؼددددكل اصجدددد،ص ذددددل هددددزا اصجماكددددب ألدت
اخلي ،ا
األساااا+ورة - - - -الفان ازيااااا األدبيااااة
(اخليال)  - - - -احلكاية اخلرافية

يف كدددا اصبعدددذ صدددألسل واصظدددم ،أ فددد
اصعدددد،مل اخلدددد،ق ب،صف،نج،صيدددد ،األدبيدد د وقـددددف
األبطددد ،واصفشطددد ،هدددا و كد د األسلأ دمددد،
ميذا اصقـ اخلشافي فها ،صب،أ قشيد ذل يد أ
دو اصكاخ يف اصقشي واألد  ،املاسدادة ل،سسدم.
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دم ،ب،ص ظدب ص مدذى اصدضمو ألطدطاسة صم يد أ
فقدددذ دددذز احلك،يد د اخلشافيد د لد د ديددد،
ق ي دد أ يف طدد د اصف،نج،صيددد ،األدبيدد وقـدددف
اصشومددد،نع اصبطاصيد د فجظدددجغش ػدددهاسأا وطجدددا
ط ااخ ).)Richters, & Waters, 1992
س دددد هدددددزا اصجاؿدددددي صإلبدددددذال األدبدددد
اخليدد،ص أ ب ػددك،صم وم جش،ثددمأ فدد احلددذود
بد د هدددز اصفئددد،خ صيظدددح ق،طعد د أ ف،ألطددد،ط
مع يدد د دكذددددش بع قدد د األسل ب،صظددددم ،أ دمدددد،
اصقـف اخلشافي فهد مع يد دكذدش ب،ألسكد
واصيدام أ واصظددم ،ماسددادة ديلد ،فيهدد،أ كمدد،
ثبدددض األسل دو ثطدددا وثظهدددش يف احلك،يددد،خ
األططاسي ديل،أأ فشميعه ،مشثبطد كمد ،قد،
شثاكددد،يي) فددد،خل اصف،ؿدددل بد د مجدددا ي جهد د
دطددذهم ،ومجددا يبددذد اآللددش صدديع لط د أ ،واكددظ،أ
ق،طع،أ.
األدب اخلياالي احلاادي  :جدذ األدت اخليدد،ص
األطدددددد،ط اصقذ دددد د
احلددددددذير إددددددزوس
واصكج،بددد،خ اصـدددافي واصظدددظشي واصفاصك ددداس
واحلك،يدد،خ اخلشافي د وقـددف اصفشطدد . ،ويف
األدت اصعشب قـدف دصد صي د وصي د أ وك ي د
ودم دد أ واصظدد اصؼدددعبي  .وثشكدددض شسوص مددد،س
س،كظددا ) يف كج،بهدد، ،ددي اخليدد ،كا يف د
ثفايلدي fantasy as a subversive function
بددذا،ه،
 ،دا األ،مدد ،اخلي،صيد األدبيد اصد
يف اصقددشن األل يددي يف اصذق،ف د اصع م،ني د ومدد،
بعددذ اصشوم،نجيكيدد  .فدداص يف د،مدد ،ديك ددضأ
واملشط د د اصفيكجاسيدد ود،مددد ،دطجايفظدددك
وك،فكدددد ،و همدددد .،ومددددي دهدد د اصذساطدددد،خ
اص قذي "زا اص ال مدي األدت اخليد،ص اببدذا،
دساط ثضيفج ،ثادوسو بع داا The fantastic:
 A structural approach to a literary gnreاص
ثشعدددح اصعشبيدد بع ددداا " مدددذلل األدت
اصعشد،ئيب" ورصددخ ،دد .1994 ،وقدذ ػددشعح هددز

،دد،دة ا هجمدد،
اصذساط د اصبدد،طذ واص قدد،د
ب،ببذال األدبد اصعشد،ئيب بعدذ فد ة مدي جت،ه دم
ش،بذ احلميذ .)0229
ويُعددددذُّ األدت اخليدددد،ص شاصف،نج،صيدددد )،دطددددذ
األس ،غ األدبي اص ثطاسخ مب اصظشد اخلي،ص
اص غددددددا يف األدتأ واصبـددددددش يف اصظددددددي م،أ
فظهدددشخ اصقـدددف اخلشافيد د واخليددد ،اصع مد د
وثطاس األدت اصغشائيب اصز يؼجمل  ،ا قـف
صكجدد،ت ساثد أ وك،فكدد،أ وصافكشافددح ومدد،
كجبددا ،ددي احلدد ،خ اص فظددي د اصظدداي مددي
هدددددزي،ن،خ delusionsأ شوهدددد اكدددددطشاب،خ يف
اصددجفك ثظهددش صددذى بعددف احلدد ،خ املشكددي
طير يظيطش  ،دا رهدي املدشيف دفكد،س معي د
وثاسددم ط د اكم ك د يظدديطش  ،يددم هددزي،ن،خ
اصعظم د دو ا كددطه،دأ دو هددزي،ن،خ اصغ د ةأ دو
املددشل و يظددجطيب اصددجني ف م هدد،أ كمدد ،هددا
احلددد ،يف مدددشل اصب،سانايددد ،دو س دددا ا سثيددد،ت
اصددددز يظددددما س ددددا اصعظمدد د وا كددددطه،د)أ
واصدددداه دو اخلددددذال اصبـددددش  Illusionsشوهددددا
اكدددددددطشات يف ابدسا  .وهدددددددا دسا لددددددد،ط
وم ظدددددش ملدددددذ ماسددددداد يف اصااقدددددب وصكدددددي
طقيقجم ك يفظش
اصؼنيف يذسكم  ،ا
اصؼششة  ،ا دنه ،ػنيف ق،د ص ،جدذا  ،يدمأ
واألمدددددش نفظدددددم ب،ص ظدددددب ص مدددددذ اخ اصظدددددمعي
واص مظددددي و هدددد ،طيدددددر يفظددددشه ،لطدددد )أ
وه اطددد،خ  hallucinationsشهدد دسا لددد،ط
ماساد دؿ أ يف اصااقبأ وصكي
ملذ طظ
املددشيف يقج ددب باسدداد و دساكددمأ ك د يقددا
دنم يظمب ؿاث،أ ي ،ديم و ياسدذ دؿد أ ؿداخأ
دو يددددشى ػدددديئ،أ ويجظددددذز  ،ددددمأ وك ددددم دددد
ماساد)أ واألفك،س املجظ ط واألفعد ،اصقهشيد
 Obsessive and compulsive disordersشوهد
دلد د مدددي ا كدددطشاب،خ اصظددد،بق أ وثعدددذ مدددي
ا كطشاب،خ اصعـ،بي دو دمدشال اصق د أ وهد
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دفكدددد،س " وطدددد،وغ مجظددد ط " دو طددد اكي،خ "
دفعدددد ،قهشيدد د " ثظدددديطش  ،ددددا رهددددي املددددشيف
"دفكدد،س " دو " ط د اكم" و يظددجطيب اصددجني ف
م هدد ،س د معشفجددم بظددني،فجه ،مذددل ابفددشاط يف
اصجغظدددديل دو اصشث،بدد د املفشطدد د )..أ هدددد ،مددددي
األدت اصغدشائيب شنيجدلأ
احل ،خ اص ث جم
.)0223
وهكزا فد األدت اخليد،ص احلدذير هدا
رصددخ اجل د ع مددي األدت اصددز هددش يف د،مدد،
راخ ندددال معد د هدددا شاصف،نج،صيددد )،اصد د ثعدددشل
حلدددد ،خ ابنظدددد ،ددد اصطبيعيددد دو املشكددددي .
وث ؼدددد هددددز احلدددد ،خ مددددي ،اامددددل مجعددددذدة
شكهدد ،اصددذوافب اصؼددعاسي واص ػددعاسي  .مددي
سه د،ني فقذ ركش األدية ا يط،ص كد،صفي ا
قـدددف اصش،دددة واصجددداسع واألمل كدددمي األدت
اخلي،ص وطعا ثفظ ه ،يف كدا اصؼدظ ،خ
ا نفع،صي د واصجيدد،س اصعدد،طف اصددز يؼددمل  ،يددم
اصد ف األدبد صدديع بعيدذاأ ،دي اصااقددب كمد ،هددا
احل ،يف األدت اخلي،ص اصجق يذ شف ج،صي .)،مي
ه ددد ،ف نددددم يعكددددع احليدددد،ة اصياميددد  .قددددشا
دوسطددددح األوائددددل مل يااسهدددداا قدد د اؼددددك
اصجـدددذي واصجفظد د ملددد ،يقشدوندددمأ فكمددد ،هدددا
احلدد ،ب،ص ظددب صقددشا قـ د " األن د " ص ك،ثددة
اصشوطد د صدددايع كددد،سو أ دو "املظدددا" ص شوائد د
اصجؼدديك فشانددض ك،فكدد ،ف د مجع د اخليدد،
اجل،م ثكمي يف اصكؼ ،ي م ط األػدي،
باسدددداد قدددداان وط ددددا لبددد ص دددد ،مف،سئدددد،خ
).)Askan, & Kochanska, 2005
هز األ،م ،اخلي،صي يف األدت ؿاسخ
اصع،مل ابنظ،ن بطشيق سذيذة ثجظ ب،صغشابد أ
وث طددا  ،ددا سفددف  ،يد ص جعشيفدد،خ اصظدد،ئذة
طا اصااقب ابنظ،ن أ وه اذ،ب سفف ص ااقب
ددد د
اصعق نددد د ألنهددددد ،ثجشددددد،وص املمكدددددي
د اصااقددب .نهدد،
املمكدديأ وطددذود اصااقددب
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ذلـ طشدي صجظايل اصؼشوط املل،دة ص ااقدب
طقيق دلشى بزاثه،
دو املنيج ،ي احلقيق
يف كا مبدذد "اصجع يد امل قدح صعدذ اصجـدذي ".
هددددز األ،مدددد ،اببذا،يدد د اخلي،صيدد د صيظددددح
نؼددد،ط،أ اسجم،،يد د،أ ثدددذم ي ،دو ثقايلدددي،أأ نهددد،
ق،دل ث خ امليا وا جت،ه،خ واصظ اكي،خ
اصع،ديددد أ طيددددر ثقددددا ب طددددذاز اكددددطشات يف
قاا،دددذ اصجمذيدددل اصفدددو ص ااقدددب مددد ،نظدددميم
" ،،دة نج،ض األدت ص ااقب".
)1997

Robert,

احلميذأ .)0229

&) Strayerأ ش،بدددددذ

دم ،مفها اجملجمع،خ املجنيي ا
فقدددذ هدددش هدددزا املـدددط يف اببدددذال األدبد د
اخليددددد،ص صيعدددددا ،دددددي اصعددددداامل دو اجملجمعددددد،خ
 societiesاصك،م ددد اصددد يدددج ل يقهددد ،كددد
يعدديؽ فيهدد ،دندد،غ ليدد،صيا وك،ئ دد،خ لي،صي د أ
فيعاد املؼشول اصز ق ،بم طجيفي م،كير
 S Mackeithوسوبددشخ طددي ف  R Silveyاصددز
كدد ،يعمددل يف قظ د اصبظدداز يف هيئ د ابرا ،د
اصايط،ني 1968 ،،أ وبعذ ثق،،ذ نؼدش مقد ،أ
بع ددداا "اصعددد،مل املجنييدددل" .وقدددذ وكد د كيد د
ثظددج دش هددز اصعدداامل ليدد ،اصطفددل واهجم،مددمأ
وثعمدددددددل  ،دددددددا مندددددددا ا نفعددددددد،ص واصعق ددددد د
شاصكشاس أ.)0224
paracosms

املينوبيا لالكرنفال :

صقدددذ هددددشخ األ،مددد ،املي ابيددد يف األدت
املظددديظ واصبيضنطد د اصقدددذي أ وصدددذى كجددد،ت
اصعـدداس اصاطددطا و،ـددش اص هل د أ ومددي دبددشص
هددز األ،مدد ،اصشوايدد،خ اخلي،صيدد صظدد،ث كا
 Satyriconوب ونياغ  Petroniusوب، ،سكاغ
Ass
Bimarcusأ و،مدددددل احلمددددد،س اصدددددزهيب
 Goldenألباصيدددددداغأ اصدددد د قيددددددل ثافيدددد د
احلكددددي قددددذ ط،ك،هدددد ،يف كج،بددددم " دددد،س
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احلكددددي "أ و اصددددح األ،مدددد ،املي ابيدد د بدد د
،،مل ا ،د،مل طدف أ و،د،مل  ،دا ددلدح بد
امل،ك واحل،كش واملظجقبلأ ولظدح بد،حلااس
مددب املدداثاأ مذ مدد ،سظددذخ طدد ،خ نفظددي د
طددداي ك "،اطددد،خ وا"دددزي،ن،خأ واكدددطشاب،خ
اصددددجفك واصظدد د ا أ و هدددد ،مددددي احلدددد ،خ
املشكددددددددي دو ددددددد اصظدددددددداي يف اصؼنيـددددددددي
 .Personality disordersمدددي ه ددد ،يُعدددذ اصعمدددل
املي دداب يف األدت لشوسد أ، ،ددي املعقددا ويجشدد،وص
اصظي ،اصطبيع ص ما واصظ ا ابنظ،ن ورصخ
صاؿددددفم احلدددد ،خ املني،صفدد د مل ظامدد د اصظدد د ا
اصظا واص ي،ق ودق،ف اجملجمب املجع،س  ،يهد،أ
صزصخ ك،ندح نا،د،أ مدي اببدذال األدبد ص معشفد
ثاسدذ "د ،ط دا نه،ئيد يف كدا
اصك ي اص
احلق،ئ اصذ،بج ).)Harris, 2005
ه ، ،ذد مي اصكج،ت اصزيي ،م داا  ،دا
ثقـ د امل م د املؼ د ك صإلبددذا،،خ املي ابي د
مددددي دمذدددد ،شبدددد،لج ) لدددد دساطدددد بنجددددد،ض
دوطجايفظددددددددك أ وديك ددددددددضأ وساسددددددددا أ
وطج أ وقذ سبطه ،بفكشة اصكشنف ،باؿفم
نؼدد،ط أ ،ػددعبي،أ ،،م د،أأ وطددذد،أ اطجف،صي د أ ،يكددا
كدددددل فدددددشد فيدددددم مؼددددد،سك،أ فعددددد ،أأ كدددددا
اصكشنفدد ،طيدد،ة دبعددذخ ،ددي مظ د،سه ،اصعدد،د أ
نهددد ،طيددد،ة مجظاصد د مدددي اصدددذالل اخلددد،سضأ
و قي صكل م ،ها مش ات فيم دال ي أ ،و يج
اصجعددب  ،ددم ل،سسيد،أ بطشيقد مب،ػددشةأ مددي ه دد،
شي ومشون طير
يج اصجعب يف اصكشنف،
قيدداد  ،ددا اصظد ا ا اصلددظخأ اصقددا أ اصفعددلأ
احلشكددددد،خ واب ددددد ،اخ .ف،صكشنفددددد ،ط،صددد د
م قجدد د أ نهدددد ،طقددددع م قددددح ص ظيدددد،ة اصياميدد د
اصطبيعي طير ثضيل اصفدشو بد اص د،غأ وثجدي
اصجااؿددل ب د اجلميددب شي د بغددف اص ظددش ،ددي
اصفددددشو ا سجم،،يدد د واصذق،فيدد د وا قجـدددد،دي .
ف،جلدددزس اخلددد،ق بك مددد ف،نج،صيددد ،ثعدددا ،دددي

مال يف ساهش اص واقعد أ ألندم مذدل اصؼدب
ها ميح و ها ط أ وصم طلاس أ ألنم
اصز
مع ب اصاساد واص وساد دو اصعذ كم ،قد،
ط،سثشش،بذ احلميذ .)0229
ث عدددددد دة اآلصيدددددددد،خ اصذف،،يدددددد د اص فظددددددددي
اص ػددعاسي  Defense mechanismsدوساأ مهم د،أ
يف اصجعددب ،ددي هددز احلدد ،خ اص د ثجشظددذ يف
اببدددددذال األدبددد د اخليددددد،ص مذدددددلا اص كددددداق
regressionأ وابطق،ط projectionأ واصجمد،ه
دو اصجاطدددددذ identificationأ وا سجيددددد ،أ وسد
اصفعدددددددل املعددددددد،كع reaction formationأ
واصجعايف  compensationشم يك أ )1997
جددددل دطدد د اصيقظدد د
شب،،جب،سه ،آصي دف،،ي ػعاسي ) دوساأ بد،سصأا يف
هزا اص ال مي األدت اخلي،ص ألنه ،ساهش ،م يد
مل ؿاساأ وسماصاأ مجنيي ب،نفج،ح
اخلي ،اص
دسسدد د ثبعددددذ اصفددددشد ،ددددي اصااقددددب
وط قدد د
احلقيق  .مي ه  ،ثعدش دطد اصيقظد ب نهد،ا "
قي و ػب،ل سمض صذوافب وس ب،خ مل يظجطب
اصفددشد قيقهدد ،يف اصااقددب" .مددي سه د د،ني د ف د
هددز اصشمدداص  symbolsه د " ػدد،ساخ ثددذ  ،ددا
اصؼ و ل ذل دم يف طد ،ي،بدم"أ ش،بدذاهللأ
.)0210
dreaming

day

وآلصيدد سد اصفعددل املعدد،كع دوس مهدد ي دد
دط اصيقظ أ باؿفه ،آصي يعا فيه ،اصؼنيف
،ي احل،ص اص يع،نيه ،مي ل نقيله،أ ف را
ك،نددح احل،ص د اصذال ي د احلقيقي د ه د اصفددشح
فيظهددش احلددض أ و را ك،نددح اخلددا أ فيظهددش
جددددل
اصفددددشح دو اص مبدددد ،ة .ب،لجـدددد،س نقددددا
اصذوافب اص ػعاسي وم ه ،آصي،خ اصذف،ل اص فظي
مك،ند مهمد يف األدت اخليدد،ص أ ل،ؿد ودنهدد،
جتظدديذ حلدد ،خ يف اصؼنيـددي ،مدد ،هددا لدد،سض
نطدد ،اصضمدد ،واملكدد . ،كددا اصؼددعاس خيلددب
ص ضم ،واملك ،هزا ها األدت اصااقع دو اصز
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ذددل اصااقددب واصددز ثكددا دطك،مددم دطكدد،
وسدددادأ يف طد د د األدت اخليددد،ص هدددا اصدددز
خيلددب ص ػددعاس دو اصددذوافب اصك،م د اصدد
للدددب ص ضمددد ،واملكددد ،أ نهددد ،لددد،سض نطددد،
احلدددذودأ صدددزصخ للدددب ص عم يددد،خ primary
 processesاصشئيظد وصديع اصذ،نايد secondary
 processesيف األدت اصااقع ).(Spivy,2005
نظريااة تااودلرلف يف األدب اخليااالي) العجااا
لالغرا ):

صقددددذ ث دددد،و شثددددادوسو ) دػددددك ،األدت
اصح ميا
اخلي،ص ماكظ،أ د هز األػك،
اصعشدد،ئيب اصظدد،ئذ يف دلجمعدد،خ ثعجقددذ ادد ،وسا
اصطبيعد د مدددي طدددظش و يبيددد،خأ  ،دددا اصؼدددكل
اخليدد،ص اخلدد،صف اصددز صدديع صددم ثفظد أ وم ددم
اصؼكل اصغشية اصز يفظش كدل دػدك،
اصغشابددد د اصددد د ث دددددجص ،دددددي اصقددددداى واصش بددددد،خ
اص ػددعاسي  ،ددا اص ظددا اآلث د ش،بددذ احلميددذأ
)0229ا
 - 1اصعشيدددددددددددة شمددددددددددد ،وسا اصطبيعددددددددد د
)supernatural
 - 0اخلي،ص ش اصطبيع ) unnatural
 - 3اصغشية شاصطبيع )natural
قدددد ،ميؼدددديل سامدددد،س  Guomarيف اصقددددش
اصج،طب ،ؼش بذساط هزا اص ال مدي األدت دح
اط د د اصعدد،د  unusualو د امل د صا ألنددم
يقددا  ،ددا اصظ د ة دو اص ف د ص ااقددب يف اصف ج،صيدد،
األدبيددد اخلي،صيددد أ اصددد ثعددددا ،ددددي اصجفكددددخ
واصجهذ واصجؼدجح واصفدشاغ واصفاكدا وا د ات
دددح اصااقدددب دو
 .alienationوياسدددذ اصف،نجددد،ص
ل فم دو س،نبم ويع،سل اصؼكل اصشوائد املغ د
واملاناصدداس دطدد،د اصـدداخأ بب يد،خ طااسيد أ
كمدد ،صددا ك،نددح اصشوايد قددذ هددشخ مددي لد
املعشو "د .،وقدذ اصدهدشخ
نقيله،ا اصج مل
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هدددز األ،مددد ،األدبيدد يف اصقدددش اصج،طدددب ،ؼدددش
باؿدددفه ،انعك،طد د،أ ددبيد د،أ صكدددل مددد ،يقددد ،أ
كدددي قاصدددم مدددي
واملظدددكاخ  ،دددمأ ووددد،
ل دػك ،واقعي .
صقذ ؿ ثدادوسو دنداال األدت اخليد،ص
وف اصؼكل اآلث ا
اصعشدددددددددددد،ئيب
احملددددددددددف دو
اخل،ق
Pure
marvelous

اصعشدددددددددددد،ئيب
اخلي،ص

اصغددددددددددشائيب
اخلي،ص

شاخليددددددددددددددد،
اصعشية)

شاخليدددددددد،ص
اصغشية)

اصغددددددددددشائيب
احملدددددددف دو
اخل،صف

Fantastic
marvelous

Fantastic
uncanny

Pure
uncanny

يؼدد د اص ددددال األو مددددي األدت اصعشدددد،ئيب
اخل،صف دو احملف طشدي،خ مذل طك،يد،خ
اجل يدددددد،خ اخلشافيدددد د أ وقـددددددف اصفشطدددددد ،أ
واصكذ مي قـدف اخليد ،اصع مد  .دمد ،اص دال
اصذددد،ن وهدددا اصعشددد،ئيب اخليددد،ص دو اصف ،ث،صيددد،أ
فيؼدجمل  ،دا د،مد ،مذدل ثافييدل ساثيدمأ اصد
ثعدددشل ثدد د اخ د د ق،ب دد ص جفظدد ودطدددب،به،
م،وسائيددد شمدددد ،وسا اصطبيعيددد -ميج،فيضيقيددد ).
واصظدددشد اصددددز يجـددد بدددم هددددزا اص ددددال م ددد
free
بدددددددد،ألط أ واصجددددددددذا،ي،خ احلددددددددشة
 .associationsوهدزا اص دال مددي اآلصيد،خ اص فظددي
يجي اجمل ،صكؼ ثشابط،خ األطذاز بؼكل
طش وط ي أ و ،يعا ،ي اصكدذ مدي اصش بد،خ
واصددددذوافب ول،ؿدد د اص ػددددعاسي م هدددد .،صددددزصخ
ك،نح طشيق اصجذا ،احلش مي ده األطد،صية
اصف يدد د يف مع،جلدد د ا كددددطشاب،خ اص فظددددي يف
نظشي د اصجظ يددل اص فظ د أ اصجددذا ،احلددش –
 يجي اجمل ،بلدشاضمذ م مذل ثفظ األط
ذلجايدد،خ اص ػددعاس اصظددط  .دمدد ،املظددجاى
اصذ،صددر وهددا اصغددشائيب اخليدد،ص فيجمذددل ب ،مدد،
دس،س آ با .ويف اص ال اصشابب اصغشائيب احملف
ثظهددددش د،مدددد ،ه ددددش سدددديمعأ طيددددر يؼددددغل
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اخليدد ،فدد ة مددي ،ددذ اصدديق أ بظددبة هيم دد
اصؼددخ واصظددي طددا م دد،بب األػددب،ح ب،،جب،سهدد،
قذددددي خ حلدددد ،خ وسدددداد طبيعيدد د دو مدددد ،وسا
اصطبيع ش،بذ احلميذ .)0229
نظرية جاكسون يف األدب اخليالي:

ركشخ شسوص م،س س،كظا ) دد ة دنداال
مي األدت ه ا األدت اصعش،ئيبأ ددت احمل،ك،ة
شاصااقع )أ واألدت اخليد،ص شاصف ج،صيد .)،فد،ص ال
األو وهدددا األدت اصعشددد،ئيب هدددا ،ددد،مل قـدددف
اجل ي،خ واخلشاف أ واصظظش وم ،وسا اصطبيع أ
مذدددل قـدددف ابلددداة سدددشي وه،نضكشيظدددجي،
دنذسطدددا أ وثددداك اصد د ثبدددذد ب،بػددد،سة
امل،ك مذدل " كد ،ي،مد ،كد ." ،وقـدف دصد
صي د وصي د  .طيددر األطددذاز ددذز  ،ددا مظدد،ف
صم،نيددد د ومك،نيددد د بعيدددددذةأ ويجشظدددددذ قذيدددددل
األطدددددذاز بطشيقددد د مدددددذ ة ،ش،ئبيددد د أ يدددددذفب
ملؼددد،سك اصقددد،س وانذم،سدددم اصجعددد،طف معهددد،
 .Empathyفمدددددددي لدددددد ،م يددددد د اصجعددددددد،ط
اصاسدددذان مدددب هدددز األطدددذاز يعددديؽ املج قد د
طدد ،خ انفع،صي د وسذاني د يف ػنيـدديجمأ كمدد،
ثظدد،،ذ يف ثؼددكيل اصظدد ا ا سجمدد . ،،دمدد،
اص دددال اصذددد،ن وهدددا ددت احمل،كددد،ةأ فهدددا طدددشد
حيددددد،ك اصااقدددددب اخلددددد،سس ويق دددددذ ب ،ددددد،دة
ثؼددكيل ص نيدداة  ،ددا ػددكل دمندد،ط وط طددل
راخ مع اأ وثعذ قـف اصظشد اصك طيك
اصد د قذ ددده ،د،مددد ،واقعيد د كدددذ ة يف اصقدددش
اصج،طب ،ؼش منارسد" ،دزا اص دال وثُعدذ طدشدي،خ
سظ ،وفي احلي واصظنيشي مذ ،أ  ،ا هزا اص ال
مي اببذال األدب شبي صيذا أ  .)0222دم ،اص ال
اصذ،صدددر وهدددا األدت اخليددد،ص أ ف ندددم دددضض بدد
اص ددا ،اصظدد،بق ا اصعشدد،ئيب واصددااقع طيدددر
يعجمددذ  ،ددا اصظددشد اصجق يددذ املعددشو واصقددف
اخلي،ص د يجش،وص ا ف ال اصااقع مي لد
ثقذ م مل ،يجش ا ويظهشأ  ،دا دندم د واقعد .

وهكدددزا دددزت املج قد د مدددي األصفد د اصظددد،هشة
واألمد ،املدشثب ب،صعدد،مل اصيدام أ صيذفعدم ػدديئ،أ
فؼددديئ،أ سلدددا ،ددد،مل شيدددة ،ددد،مل ثكدددا فيدددم
ا طجمدد ،خ مجـ د ب،صعش،ئددة واخلددااس ش،بددذ
احلميدددذ  .)0229وثعدددذُّ د،مددد ،سيجدددم ول،ؿد د
"ف،وطددح" منارسد،أ ويددضاأ يف األدت اصعدد،مل "ددزا
اص دددال مدددي اخليددد ،األدبد د اببدددذا ،شسيجدددمأ
0228أ ثشع بذو )
نظرية ال عاطف الوجداني يف األدب اخليالي:

كددي ثعشي د اصجعدد،ط اصاسددذان ب نددم
اصقذسة  ،ا اصؼعاس دو ليل اخلااخ ا نفع،صيد
ص ؼددنيف اآللدددش .وهدد يف األدت قدددذسة املج قدد
 ،ددددددا اصجعدددددد،ط اصاسددددددذان مددددددب األطددددددذاز
واصؼنيـدددي،خ اصد د يعشكددده ،األدت اخليددد،ص أ
مهمدد ،كدد ،نا،ددم طدداا كدد ،ػ دعشاأ د نذددشاأأ
سوايد د قـد أ د مظدشطي  .وثُعددذ اصقدذسة  ،ددا
اصجعدددد،ط ،دددد،م أ مهمدددد،أ يف اص مددددا ا نفعدددد،ص
وا سجمدددد ،،ص ؼنيـددددي أ و،دددد،م أ مدد د دشأا يف
طدد ا اصفددشد جتدد ،اآللددشيي ويف نددال  ،ق،ثددم
ا سجم،،ي  .وثؼدذد نظشيد اصجعد،ط اصاسدذان
 ، attachment theoryدددددا دهميددد د اصشابطددد د
ا نفع،صيدددد د اصاسذانيدددد د  affective bondيف
اصع قددددد،خ ا سجم،،يددد د ومندددددا اصؼنيـدددددي  .يف
Dictionary of
قددددد،ماغ  ،ددددد اصددددد فع
 Psychologyش)Corsini,2002ا
 يعش اصجع،ط اصاسذانب نددم "  ، - 1قد يددشب بهدد ،ػددنيف مدد ،نفظددم
إ،نددددة مددددي ساانددددة ػددددنيف آلددددش .و - 0يف
اصج ؼئ ا سجم،،يد أ هدا نض،د صدذى احليااند،خ
اصـدددغ ة أل ثجاطدددذ دو ثجمذدددل سظدددمي،أ دنددد،غ
دكا ط ،أ .ويف مشط د املهدذ يظدعا اصشكدب
ط ة اصش،،ي األوصي مي مقذ اصش،،ي كنيطاة
دو صب اغ مؼ،،ش األم." ،
attachment
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 دمددددد ،اصشابطدددد اصجع،طفيدددد اصاسذانيدددد attachment bondفه د "  ،- 1ق د انفع،صي د
قايددد بددد ػنيـددد ثؼدددبم  ،قددد اصجددداائ دو
اصـذاق اصقايد - 0 .هد  ،قد انفع،صيد قايد
بدد د ػنيـدد د ،صبدد د،أ األؿددددغش شكدددد،ملاصاد دو
اصطفدددل)أ واألكدددا شك،صشاػدددذ ) ،- 3 .قدد
ل،ؿدد د دو مجميددددضةأ مظددددجمشةأ ودوصيدددد ث مددددا
ثذس ي،أ ب اصطفل ومقذ اصش،،ي األط،طدي دو
األوصي صم" ).)Corsini,2002
 اكددددددددطشات اصجعدددددددد،ط اصاسددددددددذان- 1 " attachment disorderهدا فؼدل يف اص مدا
صددددددذى اصطفددددددل بظددددددبة اصجش،هددددددل ا نفعدددددد،ص
 emotional neglectدو اصعضصددد د ا سجم،،يددد د
.isolationويظهدددش هدددزا ا كدددطشات مدددي لد د
د،ددددددشال اصجب ددددددذ ا نفعدددددد،ص  apathyو،ددددددذ
ا طددددددددجش،ب - 0 .اكددددددددطشات يف اصع قدددددددد،خ
ا سجم،،يدددد ويظهدددددش مدددددي لدددد اصفقددددذا دو
& Askan,
احلشمددد ،املشكد د مدددي اصش،،يد د
).) Kochanska, 2005
نظرية العق يف األدب اخليالي

ثؼ نظشي اصعقل باؿدفه ،فهمد،أ ص ظد ،خ
اص فظي  -اصعق ي وا نفع،صي – صآللشيي  ،ا
دنهدد ،قددذسة معشفي د لي ي د يجميددض بهدد ،ابنظدد ،أ
ثجددي صددم اصقيدد ،بددشد فعددل ثدداافق ك،طددجش،ب
م ئمدد د ص جعقيددددذ املجضايددددذ يف دلدددد ،اصجف،،ددددل
ا سجمدد . ،،وثعددش نظشي د اصعقددل ب نهدد" ،قددذسة
يظدجنيذمه ،اصفددشد صجظذيددذ املؼدد،،ش واب،ددضا اخ
شمددي ،ددضا يعددضوأ دو نظددة ي ظددة )attribution
واملق،ؿدددذ دو اص اايددد ،اصك،م د د وسا اصجعدددب اخ
واصظ د اكي،خ مددي ل د دلما ،د معقددذة مددي
اآلصي،خ املعشفي اص ثعمل مع،أ صاؿ احلد ،خ
اصعق يد صآللددشيي"أ شاصـدد،د أ  .)0210ويعددذه،
بعلدددده مفهامددد،أ معشفيددد،أ دو "مدددد ،وسا معددددشيف"
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metacognitionأ ويُعذ ف فيدل ش)Flavell,1979
دو مدددي دددذز ،دددي هدددزا املفهدددا أ طيدددر
ثـدد د يفم دلدددد،ص سئيظدد د همدددد،ا مدددد ،وسا
و،دد اصفددشد بددجفك
املعشفدد اصددز يؼدد
وطبيع املهم،خ املعشفي اصد يقدا بهد،أ وو،يدم
ب ،ط اثيشي،خ امل ،طدب طدجنيذامه،أ واصذد،ن
هدددا لدددااخ مددد ،وسا املعشفد د metacognitive
،م يددددد دلددددد،
 experienceاصددددد ثؼددددد
املع امدد،خ ومدد ،يددشثب بهدد ،مددي و دد،ئ  .ويددشثب
اصجعدددددددد،ط اصاسددددددددذان اظددددددددجاي،ثم امل،ديددددددد
واصظدددددددديكاصاسي أ املعشفيدددددد د وا نفع،صيدددددد د أ
افهدددام دط،طدددي همددد،ا مـدددط مدددد ،وسا
املعشف  metacognitionصإلػ،سة و ،اصفدشد
بددجفك وفهمددم ص مهمدد،خ املعشفي د اص د يقددا
بهدد .،كمدد ،هددشأ مـددط مدد ،وسا ا نفعدد ،خ
 metaemotionصإلػدددددددد،سة و،دددددددد اصفدددددددددشد
نفع ،ثم وفهمم ص مهمد،خ ا نفع،صيد اصد يقدا
به ،شاصـ،د أ .)0210
وثفظدددش نظشيد د اصعقدددل قدددذسة اصفدددشد  ،دددا
اطددج ج،ض  inferاحلدد ،خ اصعق يدد mental state
صآللشيي شدفك،سه أ مق،ؿذه أ اجت،ه،ثه أ
مؼدد،،شه أ وس بدد،ثه ) س،نددة اصقددذسة  ،ددا
اطدددجنيذا هدددز املع امددد،خ صجفظددد مددد ،يقاصددددم
اآللددشو أ وب،طدد ،مع ددا صظ د اكه وب،صجدد،ص
اصج ب ا ،طيقاما بم .وا ،د احل ،خ اصعق ي
شاملؼددددد،،ش واملعجقدددددذاخ) ثشاكيدددددة دو ب ددددد ،اخ
 constructsث طد د مب،ػدددشة صدددزصخ نظدددميه،
ثشاكي دة اف اكددي hypothesis constructsأ
و مندد ،ثظددج جص مددي ا طددجش،ب،خ اصظدد،هشةأ فقددذ
قدددذمح هدددز اص ظشيد د دلما،د د مدددي األنؼدددط
امل طظ ،ي اصزاخ دو ،ي اآللشيي اص ثشثب
بؼكل مج ،ط مب احل ،خ اصعق ي وا نفع،صيد
املظدددج جش  .مدددي ه ددد ،فد د دو اطدددجنيذا "دددز
اص ظشيددددد كدددددد ،صجفظددددد طددددد ا طيااندددددد،خ
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اصؼمب،نض أ ومل ي ظش صيه ،ك ظشي ػعاسي أ
وصكدددي ب،،جب،سهددد ،آصيد د معشفيد د فطشيد د ثجدددي
اصقي ،ب ال ل،ق مي اصجمذيدل هدا قذيدل احل،صد
اصعق ي ).) Richters, & Waters, 1992
ثب نظشي اصعقل د اصقذسة  ،دا اصاؿدا
احلدددد ،خ اصعق يدد د مذددددل معجقددددذاخ اصطفددددل
ومق،ؿذ طا ػ مع أ من ،ثدج مدي لد
،دددضو  attributionدو ث ظدددية احلددد ،خ اصعق يددد
صآللشييأ ف را ك،نح معجقدذاث  ،طدا مفد،هي
اصعدد،مل املدد،د امل مدداغ نظددميه ،قذددي خ دوصي د
 primary representationص عددد،مل اخلدددد،سس أ
شوهدد اصجمذيدددل احلقيقد د ص ااقدددب واألطدددذاز دو
اصـدددددداس اصبـددددددشي املب،ػددددددشة كمدددددد ،يف ددت
احمل،ك،ة) فد معجقدذاث  ،طدا مفد،هي اصعد،مل
دد د امل مدددداغ دو املع ددددا واحلدددد ،خ اصعق يدددد
صآللددشيي مذددل دفكدد،سه ومؼدد،،شه نظددميه،
قذددي خ مددي اصذسسد اصذ،نيد دو قذددي خ د،نايد
 secondaryدو مددددددددد ،وسا
representation
اصجمذدددددددددي خ دو اصجمذدددددددددي خ اصبعذيدددددددد meta-
. representationش  .) Levy,2007وهدددد د اصدددد د
ثظهددش يف اصف،نج،صيدد ،واألدت اخليدد،ص  .وقددذ قدد،
باػش ش )Boucher,1989باسداد د دد مظدجاي،خ
ص جمذيددلا األو مظد و ،ددي قيدد ،اصعقددل بجؼددف
املع ام،خ وب،صج،ص ب د" ،اصق،،دذة املعشفيد "أ ويف
املظجاى اصذ،ن ثظدجنيذ "اصق،،دذة املعشفيد " مدي
لد د اص عدددة ابيهددد،م واصجمييدددض بد د األػدددي،
احلقيقيدد د واملجنيي دد د أ دمدددد ،املظددددجاى اصذ،صددددرأ
فيـددب صددذى اصفددشد قذددي خ ل،ؿدد ثعكددع
ثفكدد د  .وثظددددما اصجمذددددي خ اخل،ؿدد د اصدد د
ثد د عكع يف ثفكد د ب،صقدددذسة  ،دددا "،كدددع
اصجمذي خ" دو "مد ،وسا اصجمذدي خ  -اصجمدذ خ
اصبعذيدد "  ،دددا اص مددد،رض املنيج فدد يف اصعددد،مل ويف
هددزا املظددجاى يـددب صددذى اصفددشد نظشي د اصعقددل

اصد د ثظهدددش صدددذى املشطدددل واملج قد د شاصـددد،د أ
. )0210
وهكددزا يجددب مددي ،شكد  ،ص ظشيد اصعقددل
دنه ،ثاص اهجم،م،أ كب اأ ص عم ي،خ اصعق ي اصد
ثظددددما "قذددددي خ معشفيدد د "  ،ددددا مظددددجاي،خأ
و جددددل يف اصـدددداس احلظددددي واصـدددداس اصعق يدد د
اجملدددشدة دوساأ بددد،سصاأ يف نجددد،ض اصعمدددل اببدددذا،
األدب  .ف را ك،نح هدز اصجمذدي خ اصعق يد قدذ
سظدددذه ،األديدددة املبدددذل يف ػدددعش دو سوايجدددم دو
اصجعد،ط
مظشطيجمأ ف نه ،طج د بد،ملج ق
اصاسددذان صألطددذاز واصؼنيـددي،خ ودد ،يطدداس
اصجمذ خ اصعق ي صذيمأ وب،صج،ص ثجي مضيذ أا مدي
اص مددا اخليددد،ص واملعدددشيفأ وه دد ،ثظهدددش اصعم يدد
وك نهددد ،دي ،ميد د ومجطددداسة ب،طدددجمشاسأ وهدددزا
ساهش اصجفك اصجب،،ذ دو املجؼدعة يف األدت
اخليدد،ص اببددذاRichters, & Waters, ،
).)1992
خامتة:

را كدددددد ،اخليدددددد ،م كدددد د بذا،يدددد د أ
ددخ قدداة احمل،كم د أ طدداا
وماهب د أ فهددا
دكددد ،ماطيدد،أأ د  ،ميدد،أ ف ندددم ب،طدددجمشاس وسا
قيدد د ابزلدددد،صاخ اصع ميدد د طيددددر يددددذلل يف
اصجعشي اصع م ص نيي ،دنم ،م ي معقدذةأ وهدا
مددشثب ب،صعم يدد،خ اص فظددي أ مذددلا "ابطظدد،غ
واصدددددزاكشة وابدسا أ واصدددددجفك ب ػدددددك،صم
املنيج ف ول،ؿ اصجفك احلذط واببذا ،أ
مذ مدددد ،يددددشثب بدددد،حل واصعااطدد د أ واحل،صدد د
ا نفع،صيد واصاسذانيد ") .) Harris, 2005د
اخلي ،األدب ها اصقذسة اصعق ي  ،ا اكجؼ،
اجلذيددذأ اصددز يددااص اصااقددبأ دو ي ط د م ددمأ
صيعيذ سلمأ دو ث ،وصدم ،دا ؿداس ودلي د ثظداد
نفددع املبددذلأ واخليدد ،يف اصشواي د دو اصقـ د دو
اصؼددعش دو املظددشح يكددا وسا ل د اصـدداس يف
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نـدداق هددز األندداالأ وبددر اصددشوح فيهدد،أ وهددا
يجكدددا ك جيشد د صعمد د املعشفد د وثشاكمددد،خ
اص ع يف م ،را ك ،مع،فا ل،كع،أ صظيطشة
ؿ،طبمأ بيذ دنم قذ يكا كدزصخ يف طد،
"ثها دددددد،خأ
كدددددد ،مشيلدددددد،أأ فيجظددددددا
وهدزي،ن،خ"أ واخليدد ،املعد،فا هددا اصدز يكددا
دقددشت ،دداامل املبددذلأ مج ان د،أ خبـاؿدديجمأ
وكدد ،كدداصشدض " يددض ب د اخليدد ،واملنيي د أ
ف،خلي ،صذيدم يداط ب ،بجكد،س ويجميدض بد،صعم
واصاا،ددددد أ د املنيي دددد د مهمجهدددددد ،اطددددددجع،دة
األلي دددد د "أ و،مامدددد د أ ،اخليدددددد ،يكددددددا يف
دػك، ،ذةأ فم م مد ،يد ث ،د،دة يف "اصـداسة
دو اصـدددداخ"أ و را كدددد ،اصشطدددد ،دو اص ظدددد،خ
يعجمدددذ ليددد ،أ بـدددشي،أ مدددي ؿددداسأ فدد األديدددة
واملاطددديق همددد ،األطددداض ليددد ،ؿددداث يف
مفشداخ ونغم،خ(Saliquist, 2009) .
و كدددي صألديدددة  -ديددد،أ كددد - ،د
ي شض د ،مل ددب مي دو اخلي ،أ فهدا اصدز
يلدددددب ثـددددداساخ ،م دددددم األدبددد د قبدددددل اصبدددددذ
بكج،بجمأ ويفج صم اآلف ،يف دقـدا دسس،ثهد،أ
يف مدد ،يجع د بب يدد نج،سددم اببددذا ،أ وم مدد
ػنيـددددي،ثمأ و ،قدددد،ثه املجب،دصددد أ وثف ،،دددده
كمي رلجا اص ف.
و را ك ،اخلي ،رصخ احملفّض ص مبذل  ،ا
ثـاساخ ،م م اببذا ،أ ف ندم يظده يف ػد،دة
،مدد،سة اصد فأ مددي لد ددواثددم اص غايد أ وبددر
سوطدددم فيهددد،أ صددددي بـدددم،ثم اخل،ؿددد  ،ددددا
ؿدددعيذ اصؼدددكل وامللدددما يف هدددزا اصعمدددل
). )Mitchel,2000
ويكدد،د خي ددا نددف بددذا ،أ دي د،أ كدد،
مددي اخليدد ،أ بددل دؿددب اخليدد ،دطددذ مقدد،ييع
اببددذالأ وه دد ،مددي طيظددشل مذ،صبددم  ،ددا د
نف خي دا م دمأ وك ندم اصدشوح اصد يجداهص بهد،
اببذالأ كم ،د د ،مدل ددبد  -مهمد، ،د

22

ػ نم  -صيظك  ،يم ب،ملاخأ مل د بدم
دس ظ اخلي،، ،صي،أأ وصط،مل ،طك  ،ا بعدف
اص ـاق ب نه ،مي دو سوحأ م،دامح ل دااأ مدي
اخلي ،أ ،ـدة اصد فأ وهدا مد ،قظد األدت –
ااسبم  -لي،ص و لي،ص أ وواك د
اصعمددددل اصددددز حيلددددش فيددددم اخليدددد ،بؼددددك م
امل ،طددةأ ف نددم يهيد ص مبددذل سطد ،دداامل نـددم
باا،ددد أ ووفقددد،أ صقددددذسة م ك،ثددددمأ وصددددا ملدددد،
اطجف ددح األ،مدد ،اببذا،ي د اصعظيم د اقددذسثه،
اصع،صي د  ،ددا اصجـددايش اصددز يشفددب مددي مك،ن د
اص ف كمي بشا ،اببذال ).) Spivy,2005
كدددي
،د د وة  ،دددا رصدددخ فد د احل د د
اصجظك فيمأ صزصخ ي لزن ،ط،ف اصاسادأ
وثددذ،ا مؼدد،هذ املجنيي د اصقدد،س دو املج ق د
د يـدددب مظددد،فشاأ و دددا اأ ب،صذهؼدد أ وصكدددي
املؼددهذ اصعشيددة شاصغددشائيب) اصددز يددزهل ،ي ددم
شاصـاسة اصبـشي وابدسا ) ،د،مل مظ د دو
م ب،صش،ة واصي غ واصجفكخأ وك نم يظ
ب دددد، ،دددداامل دلهاصددد أ طيددددر ل ددد اص غددد
شاألدبيددد ) ،،ملهددد ،اخلددد،ق املجشدددذدأ واجملددد،يف
صكل م ،ها مد صا وطبيعد دو معجد،د .normal
ويف هزا املؼهذ املجغ واملجظا ف مدذسك،ث ،
احلظي قيل ط،صد ا د اتأ كمد ،ث جشدم
اص غ اصؼعشي ب،،جب،سه ،ل،ؿي سزاب ثقاد
فشح ،،س  euphoriaثبقا بعيذة ،ي و ،اصفدشد
اصجظك به.) Saliquist, 2009) ،
ط ثااسم اصزاخ ،، selfمل اخليد ،اصدز
خيدددشض ،دددي نطددد ،اصدددجظك واصج بددد واصدددا،
اصؼددعاس امل د صا أ ف د اصكج،ب د ثبددذد  ،ددذم،
يفقددذ املج ق د ددق،صددم اصع،دي د اص د ثظدداد ،ق ددم
ووسذانددددمأ وصك ددددم يفقددددذه ،بدد د مق،بددددلأ
ظددم بددذ أ  ،هدد - ،ػددعاساأ
فدد،ألدت اصعظددي
ل،فيدد د،أ و يدد د،أ ب،صذهؼدد د واصغشابدد د واصجعدددد،ط
اصاسدد دذان  .وهكددددزا ظ دددد ،اخليدددد ،واص غدد د
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ا نطبدد،ل ب د رصددخ اصفلدد ،دو احليددض املكدد،ن
املاساد ب دسظد،دن ،واصعد،مل اخلد،سس يكدا
مد د ها أ وو دددا اأ ب ط،طددديع ل،ؿد د و شيبد د أ
فيجنيددددددددز دددددددد املشئدددددددد ؿددددددددف،خ اص ياندددددددد
اصب طجيكي أ ويـب األن واجل ذ واأل،ل،
اخل،سسيددد د كددددد،حلااغ ػدددددف،ف ث فدددددز م هددددد،
ا نددذف،،،خ واصظددي ،خ اصعـددبي راخ امل مددع
اصغشيبد د أ وص ك مددد،خ دوصانهددد ،اصد د ثد د دش في ددد،
ب ػك ،رلج ف  .ه  ،ثكمي دهمي اآلد،س اص
خي فهددد ،اببدددذال األدبد د اخليددد،ص يف ػنيـدددي
املج ق د أ اص د ثعمددل  ،ددا مناهدد ،مددي اجلاانددة
اصع،طفي د واصجع،طفي د أ واألل قي د كددا هددز
احل،صد اصاسذانيد جتع دد ،نؼددعش بدد،آللش ونعدديؽ
ط،صجدددددمأ وب،صجددددد،ص ثؼدددددكل دطددددد،غ اصظدددد ا
األل قددد  moral behaviorول،ؿددد اصغ يدد د
وابيذددد،س  altruismوثقدددذي املظددد،،ذة صآللدددشيي
اص مدددا املعدددشيف وابدساكد د واص مدددا
كددد،ف
ا نفع،ص وا سجم ،،كم ،ددبح  ،م ،اصد فع
يف دساط،ثه احلذيذ .
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مقاربة من ثقافة العنف يف
الوطن العربي
احملددات واألسباب

عز الدين دياب*

مقدمة:

بببببببا ت بببببببا
مل تضببببببباع  ،دما بببببببُه
،ألند وبو وزيببببببا  ،دما يببببببُه وعبببب ب  ،ث ببببببا
،جلا باح  ،بيببُه و  ،ببا ،ألمببار و ب
ضك ببا ب ببباضداه و جببات زا باح إال
و،جط ،أل فيُ  ،دانيُ.
ببو
و ب أ جبباابو ويو،ايببو  ،ب ب
 ،در،ج بُ تفاصببي ا ألن ببا اعببيُ ير،جببُ
خما ببببُ  ،لببببت  ،ببب باتببببج  ،بببباضاح  ،بيببببُ
تش د ا با يو وآخ .
و ببببببببببا بببببببب ب ،ألجببببببببببااة  ،ببببببببببا
،ألند وبو ببوز ه ا ببا ،نن ببا ه ضببديذ  ،لش ب
ا ضغور ينيا
،جلا اح  ،بيُه
،ملبببببببدمفا  ،ببببب ب ة ت  ،ببببب ب ببببب ب  ،لا،اببببببباح
،أليديو وزيُه وباوغ مشس ،ألضا،ة  ،مو يُ.
بببببببيُه
زي ا بببببببل ز بببببببأ  ،لاابببببببُ ،ملار
وصب ب وي ا بببا  ،فكب ب  ،وعب ب ه و و ف بببا
،حلدي  ،دما بُ و ر وضات با ،ملث مبُ ببا ث
و ،دبببور،حه  ،ببب ي خببب ح ببببو دل واببباح ببب
،ملدمفا  ،ةه مبا بي ا ب بأ جبات  ،بو
،الزث اايُ.

و ب  ،ف ببُ ،ألخ ب يرجببج و زببج
زا ببباح ،ال ببباي  ،بببو يات ه و بببج بببا
بببيُ  ،ب ب تمبببو ب و ويبببُ
وز ب بُ  ،لَّظب ب ،ملار
اا يُ  ،الاء  ،ثط .
ال

والبببد ا تمبببو  ،در،جبببُ ب ب  ، ،كب ب
تم ببإ إر ببا ب ي ببُ و كانببُ ،خل ب ا
ا ببببببببد و يبببببببباحه وزا بببببببباح ،ال بببببببباي
ا ال تاخس ز د ا إر با
 ،و يات ه
مبببببذ وتبببببلظ  ،مغبببببايا  ،بيبببببُ ،حلديدبببببُه
بببثويات اة ،و يبببُه و ،ورليبببُه
و،مل اصبب
و ،مو يُ.
إز،؛ ببَّ َّ ف ببو  ،دما ببُ بوصببفو وعببواا
ألند وبو وزيببا  ،دما يببُه يلظ ب ب ببا اضضببُ
وذل بُ إ  ،ل ب  ،دمببا و با يببو ب ببو،
صطيطُ و ث ُه ا ل ضبد بو يور بايا()1ه
دببإ ببا خما ببُ  ،لببته وخما ببُ  ،ك  ،يببُ..
،خل.
خما ُ  ،لبت بوصبف ا با خما يبُ بج
الاء  ،دما بض ح اد ُث يِّلُ ا ل سلو آخ
ي،خبببإ ب ب  ، ،الببباءه ألنَّ بببا ا كبببُ ملو،صبببفاح
وش وط  ،و، ُ ،ملوعوايُ .وت يُّل ا اباي يظ ب
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جبب و لا ،الزث بباا  ،يببو ه و  ،و ببا
و،ألضببد،ر  ،ب تم ب ي،خببإ  ،البباء ،الزث بباا ه
و ضياتلبببا  ،يو يبببُ ..و  ،ببباي،ح و ،ثما يبببده
و،ألا ،فه و ا يثس د ال ا ب بو ،بلا يبُ
خما يُ.
وحيي ب ا و ،ببا ب  ،ي،خببإ  ،البباء  ،دمببا
إ  ،ثط يإ ،ألند وبو وز  ،دما ثكو ضد
ا ي يد ي ف جااة ت يلات ا
وعوااتو
ي،خإ  ،الاء ،الزث اا .
والببببد ا ت خبب ب  ،در،جببببُ خما ببببُ  ،لببببت
ب بباي ،و يببُه و ،ورليببُه
با ببد ا  ،مببو
و ،بيُه ا جااب اه أل َّ  ،بور  ،بب ب
وز ببببُ نظبب ب بب ب ، ،ملببببل ش ،وببببدي ،ملوعببببوا
ظببببو ، ،الا يبببببُ  ،دما يببببُه بمبببببو  ،ثبببب خ ه
و،الاث اي  ،و يف ،ملثااي با ت أ ،ألب اي.
و ي َّ َّ خما ُ  ،لت صباطج  ،شب إ
 ،شببا إ ألند وبو ببوزيا  ،ب ة ب ب باضداه
و جات زا احه أل َّ  ،ور  ،بب مل يشب د
ببا تببث ا الف ببا
جت يبباح بب  ،دما ببُه
 ،يببو بب د ب رب ا ب ب ه لببُ و ش ب
،خلرببب  ،ببب ي ببببباح ي ببببدي  ،وضببببد  ،ورليببببُه
و ،مو يببببُه بببببإ ي ببببدي وزببببوي  ،ببببور  ،ببب ب
و.
ب
وت  ،در،جبُ جبااب ا ويو،اي با ب خب ا
ا خما بُ  ،لبت ب لظبور ،ألند وبو وزيبا
 ،دما يُه باآلت ة
ببببب ،ألند وبو وزيبببا  ،دما يبببُه و لا س بببا ،أل بببدر
ث ا خما ُ  ،لت.
ال و
بب وأل ،ألند وبو وزيا  ،دما يُ ر ح خما ُ  ،لبت
بوصبببف ا بببا بلا يبببُ ضا بببُ اشببب ،ت ا
كب ب
ويالالت بببا  ،الا يبببُ  ،دما يبببُه  ،ب ب
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 ،امل و ،ااضذ ،ألند وبو وز وع ،مل بان
 ،ضبببببببطيطُ ا بببببببل  ،ظبببببببو ، ،دما يبببببببُه
ببببُ(،« )2ألند وبو وزيببببا وعببب ،مل ببببان
و يس ،جثخ ظ  ،مو،نا».
بببب و ،ببور  ،ببب يشببكإ ،وببدي ،ملوعببوا
مببو  ،ب يا خما ببُ  ،لبت بف ببإ  ،ثب خ
 ،مببببا ا بببببا رببببار ه ضيببببذ تثابببباي ببب
 ،دما ببببببُ  ،ثبببب ب خ  ،ببببببو يف  ،كببببببا
 ،دالالح  ،ب تمبو
الاص ا .و د
و ، ،لت ،أل ربار
بثشابو  ،ديد
 ،بيُ .وبب ،جلباء ي ،با يضبب  ،كبإ
خ ،الاث اي  ،و يف  ،ما ا بيل ا.
يف مفهوم الجقافة:

ير،جبببُ  ،شخضبببياح
بببُ  ،ب ب
إ َّ
 ،مو يببُ جببو،ء ب ب ة و ب ببد ب اببإ ا بباء
،ألند وبو وزيبببا  ،دما يبببُ  ،ثببب خ ،ملثاببباي ببببا
،نن ببا وخما ثببوه بب ه ي  ،دما ببُه تغبببف
نف ب ا ا ببل شخضببيثوه وجب و و ،الزث بباا .
أل  ،دما ُ وز ُ نظ ،نبا ببو،ت تشبكإ
،نن ا (.)3
وملا ا  ،مو  ،فضإ  ،ثب خ ،ملثاباي
بببببا  ،دما ببببُ و ،شخضببببياح ،الزث اايببببُه و
يكببو ج ب ي ا
ي،خ ب ا ،نن ببا ه ال أك ب
وصببببطيطا إال إز ،بببببايرح  ،در،جببببُ إ وعبببب
ت يببت تبباي ور دما ببُ  ،ب ي ،تف ب ا ببل يثببو
ا بباء ،ألند وبو وزيببا  ،دما يببُ()4ة « بب ز ببأ
 ،كبببإ ،مل بببب  ،ب ب ي يشب ب إ ا بببل ،مل بببُه
و ،ما ببببده و ،فلببببو ه و،ألخبب ب ه و ،مببببانو ه
ا  ،مبدر،حه و ،باي،ح  ،ب
و ،اي،ح .و
يكث ا ا ،نن ا بوصفو اغو ،دلث
،جملث اح».
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و،مل ب وف َّ ت يببت تبباي ور دما ببُ صبباع
ضبببدر ،و جاجب با كدب ب ب ب  ،ث ببباريت  ،ب ب
تبل ب بد ب ا باء ،ألند وبو وزيبا
صا ا
 ،دما يُ.

بببببا يُاببببببيِّ صببببب ُ  ،دما ببببببُ بانن ببببببا
و ،شخضيُ ،الزث اايُ أل ا و ،ش وةه ب أ
تببج ،ملماربببُ بمودبباة ي ببا ا ببل خما ثببأ ي ببأ
ا ل شخضيثأ.

،نابببو،ت بببب  ،ب ي ُت ببد  ،كببد
ب
ببببب ب  ،در،جببببببباح ،ألند وبو وزيبببببببُ ،ملاجبببببببس
ألند وبو وزيبببا  ،دما يبببُ  ،واليببباح ،ملثطبببد
،أل يكيُه تبل ت يفبو ب خب وز بُ نظب
و و و بو ب
وت يت إ ة ب
زا ببُ ببار ي ضيببذ را اببا يكببو  ،لمببد
فا يا لماي ،مب ،ز ُ نمديُه ونظ زديد
ملف و  ،دما ُ(.)5

و بببببببببد ببببببببب  ، ،مبببببببببو «،ناببببببببب »ه
،ألند وبو وز  ،دما نف و خ صُ ل سيُ
ا  ،ث خ  ،ما ا ببا  ،دما بُ و،نن با ه و بإ
املبببببُ
 ،بببببلط ،آلتببببب
 ،دما بببببُ و،جملث ببببب
،ألند وبو وزيببُة (رور بيلببديكج)  ،ب ا ببج
بدر،جبببباح ُث ببببدِّي و ثلواببببُ ابب ب شخضببببياح
،جملث بببباح دببببإ ،جملث بببب  ،يابببببان ودلث بببب
 ،دوبو، ...خل()11ة «إ َّ تباري  ،فب يه وال و ابإ
ي شب ب ءه دبببو تكيبببت ب ب ،أل ببباط و،مل ببباي
،ملثو،رخُ تم يديا دلث و .و ل حلظُ ي ي
بباه خ تببو
تشببكإ ،ألاب ،فه  ،ب يو ببد
وج ب و وه وم ببو  ،و ببج  ،ب ي ي ببثري يببو
 ،ثَّك اه َّنَّو يكو بد بد، ،ملخ بو  ،ضب
دما ثوه وم و  ،و ج  ،ي يض يو با ،
و بببباير ،ا ببببل ،ملشببببار ُ نشببببرث اه ببببَّ َّ
ااي،ت ببا تضبباع ااي،تببوه و ثمببد،ت ا ثمد،تببو
و ثطي ت ا ثطي تو».

،ملماربببُ َّ ،ث يببت ،آلت ب يايببد
وتف ب
ببببب شببببببفا يُ  ،دما ببببببُ بثوعببببببيطو زو،نا ببببببا
و رااات ببا ،ملاييبببُ و،الزث اايبببُ و ،وضيبببُ()8ة
بببببب ببب ب الاصببببب
«إ  ،دما بببببُ ببب ب ،ر
،زث اايبببُه وجبب و يُه و اييبببُ يمبببو ،أل بب ،ي
ض ُ تارخييُ إ خ ى».
بلم ا

و ببا ي ،ببج  ،دما بباح تثو،صببإ ب ب غب اه
َّ َّ ي خما ُ ب خما باح  ،شب وة و،أل با ي با
 ،كبببد ه و ،م يبببإ بب خما ببباح ،أل بببا ،ألخبب ى
،ملاييُ و ،وضيُ و ،فك يُ.

ببببببببد  ،بث يببببببببت
وأل َّ ببببببب بو،ت تبببببب ب خَّ
،ألند وبو ببوز بب زيببإ  ،بب و،ي  ،در،جببباح
،ألند وبو وزيُة ا يلو ك (.)6
و ببا لببل ت ب خ ،نابببو،ت بكببإ ب
وب و و و او و بث يف ا  ،ما إ إ َّة
« ،دما ُ جت يد(.»)7
وت ى ،ملماربُ َّ ت يط ،ملايد ،ألعو،ء
ُ ل سيبُ
ا ل ت يت  ،دما ُ أكل ا
د ا ما بدما ُ  ،لت  ،ور  ،ب .

و،حل َّ ب  ، ،ث يبت يبوض ئضبا ط
اُه و ث بب و،زث اايُه
نا
 ،دما ُ
و ثلم ببُ ب شببخط إ شببخطه و ب كببا
إ كا آخ (.)9

،التضببا
ب َّ ب ،مل ببا نشب إ
ببإ
ببا  ،دما باح ال يبثا ا بل وتب و،ضبد
 ،ضور و،حلمب  ،ثارخييبُه وإنَّ با يب تاط ز بأ
بو،خ ه ورا ،حه
بوجا إ و يو،ح ،التضا
ورببببب ه و يو،ح إابببب ب ه وضببببب وة و ببببببا،ح
رعيُ، ..خل.
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وا بببببل جبببببايإ ،ملدبببببا ال ،حلضببب ب ه بببببَّ َّ
،التضا با خما اح  ،امل د ،خور ،مل و اح
و،التضببببا و،دلدجببببُ  ،ور،خيببببُه ال اريببببو ي
،تضبببا ببببا مو و ،كدببب و ،ثلبببو و ،ثَّببب خ
 ،ضور ،ملاعيُ.
وتُلو  ،در،جُ بمدر اا ب ،الضب ،ز بب َّ
،التضبببا ببببا  ،دما ببباح خيث بببته ويثاببباي ببببا
خ ه مب لببل
خما بباح ثمد ببُه وخما بباح ثب ِّ
خما ببببُ ،جملث بببباح ،ملثمد ببببُ دبب ب تبب ب خ ،
خما اح ،أل با و ،شب وة ،أل بإ تربور ،وضغبار .
،أل ا و ل ا  ،دما بُ  ،بيبُ تثب خ
دما اح
د  ،با دما اح ،ملثمد ُه وال تباخ ي با(.)11
وا ببببل بببب ، ،ألجببببات يضبببباع ،التضببببا بببببا
 ،دما اح ،ملثمد ُ و ،دما ُ  ،بيُه ا بل جبايإ
،ملدا ه ،تضاال زانب و،ضد(.)12
و ب ، ،مل ببثوى ب ،التضببا بببا  ،دما بباح
،ملثمد ببُه و ،دما بباح  ،ثم يديببُ ،ملثب خ يثطببو
شخضبيث ا تب خ  ،و ب
إ خ يط خما ياخ
بببا ت يبببد و ربببط  ،دما ببباح ،ملثمد بببُ .وب ب ب ،
،مل لل يمو  ،شاا  ،يران ، /أل يك ة ح.
ثابببببو()13ة ضظبببباح ضببببو
ت .إ يبببوح

ت يببت  ،دما ببُة Notes towords The

 ، Defnitivion of culture.ب ي نشب ابا
1948ه وت زا إ  ، ُ ،بيبُ(« )14و بد ،
خما بُ زلايبُ ا بل
ا تثَّخ  ،مو وجي ُ فب
خما ببُ ينببله و ب شببك ُ ال أك ب ض بباه
و ب ب تثخب ب شبببكاال بببد  .و بببُ شبببك ُ
،ألو ه و بُ شبك ُ
تثضإ بدما ُ ينل
خانيببُ الببد ا تكببو  ،دما ببُ  ،ورليببُ ببد بببد ح
ج ت خ  ،دما ُ ،ألزلايُه وضيذ
تثط إ
يكبببو بلببباء  ،بببور بببد تشبب بو ،بب  ،دما بببُ
د مما أكل ا ر ي
،ألزلايُ
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و بببج ببب ،ألو ببباح غ...ظ يلغبببسو،
 ،دما  ،ي وزدنا ».

،خل بببيط

و ك  ،تد خضبا ط  ،دما بُه بوصبف ا
 ،دما اح وتو،ص اه َّ  ،دما اح
،ودي ث
،ملثمد ُ ت ت إ  ،دما اح ،ملث خ ثف بإ ي با
،عبب ا و بببد ،ا
،ي بببا بببا خيبببد
ببببب و
 ،ياجببببيُ ببببثلد إ  ،مببببو،نا  ،بب ب تمببببوي
ا ياح  ،ثو،صإ و،الخث ط با  ،دما اح و
،آلت ()15ة
 1بببببب ببببانو ،نثمببببا  ،دما ببببُ بب ب ،ملاعبب ب إ
،حلاع ه وإ ،مل ثماإ.
 2بب انو ،النثشار  ،دما
ُإ
«ي،خ » و

لرمُ إ خ ى
ُ خ ى «خارز ».

 3بببب ببانو  ،ثخ ب و،ال ث بباةه ضيببذ تثخ ببل
 ،دما بببببُ اببببب الاصببببب اييبببببُ وروضيبببببُه
و خ يُ ..إخله وتكث ب الاص زديد ه
إ بببا بف بببإ او ،ب ب ا  ،د،خ يبببُه و باتضبببادا
بدما اح ثمد ُ ا ي ا.
التَّغيُّر الجقايف:

تكبببو  ،دما بببُ بببث ه
ب ب  ،ابببد
و اد بببُ ملغبببا يل اه و ببب  ،ب ب تمببباي وتوزبببو
.
با مو،نا  ،د خُ جا فُ ،
 ،مو،نا  ،ث  ،دما ه
ك إ
خيث ت ا ما و غ ونا با  ،دما باح ،ملثمد بُه
بببا جبب فج
و ،دما ببباح  ،ثم يديبببُ، /ملثبب خ
 ،در،جُ...
واب ب جبببا ،يل ببباة ببببا جبببر و بببإ
،ملماربببُ ت ببع ا يببو ب  ،ببث ،ح  ،دما يببُه و ببو
بببل ش  ،در،جبببُ  ،مبببا ا ا بببل  ،ثط يبببإ
شبب نو
،ألند وبو ببوز  ،دمببا ظببا خما ببُ  ،لببته
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و،مل ث بببد ا بببل ،مل ضظبببُ و،ملشبببا د ،حليبببا
 ،بيببببُ  ، ،لببببُه خيبب ب ابب ب ،التضببببا بببببا
ا وز ث ا.
 ،دما احه وي
ببا ي ،ببج  ،دما بباح ،ملثمد ببُ دببإ  ،دما ببُ
 ،دما ُ  ،بيُه و
،ألورو /يكيُ تاخ
 ،ا ماخ اه و،ملباا
خ ير ا  ،ي ت د
ببج ضببو ،أل رببار
ا ببل بباح  ،در،جبباح  ،ب
 ،بيببببببُة ي ابببب ب  ،البببببباء  ،دمببببببا  ،ببببب ب
مب ببثوياتوة ،و يببُه و ،ورليببُه و ،بيببُه ببَّ َّ
ضضاي ب ، ،خل بيطه  ،ظبو ، ،دما يبُ ،مل ث بُ
،آلتيُة
 1بببب ص ب  ، ،مببيا و،مل بباي بببب و ببو ب  ،ظببو،
 ِ ،ببببُ  ،بب ب جتببببد آخار ببببا  ،شخضببببيُ
 ،بيببببُ ي،خببببإ ب اي ببببا  ،د خببببُ جببببا فُ
ه ألنو يماي ب و ،إ خما يبُ خارزيبُ
،
إ زانب  ،و ،إ  ،د،خ يُ.
 2بب ،الزيو،ص  ،دمبا ببب وت باي و با ت الاصب
ي بببببا
خما يبببببُ رلث فبببببُه و ثلا غبببببُ
و خ يات ببببببا ي،خببببببإ  ،دما ببببببُ  ،بيببببببُة
تمبببببببد  /رز ببببب ب ه بببببببا  /طبببببببده
وخيببببث س ،ملببببا  ،ببببا  .يببببا
،شببب ،
باملو،رلبببُه وأبببارت جياجبببيُ ،ن ضببباءه
يلبببببايي بامل ببببباو ،ه و،وابببببُ ،جملث يبببببُه
ويا با د ره واضايو  ،م بلة نبا و خب
ا بببل ،بب ب ا ب ب ه و نبببا و،بب ب ا ب ب ا بببل
 ،يب.
 ،در،جُ ا  ،دما ُ ،ملث ي ،ي بو
ُ وز ُ  ، ،ث ه ورصيد  ،شخضيُ
،الزث اايبببُ  ،بيبببُه و و ،بب و كلبببُ خما بببُ
 ،شخضيُ.
 ،لت ا ل خاررُ
ب ب ،مل بببُ ال أكب ب
إال
صبببطيطُ إال إز ،و فبببج ببب  ،بببإ

تكبببو
 ،دما بببُ

 ،بيببُه و فببو ي يببُ تف ب يُ تغ ب ،مل ببان
 ،ي ُ ا ل  ،ظبو، ،مل ث بوه و بدي و ،با
سث ب  ،بب ه وخاصبُ
ي،خإ  ،الباء  ،دمبا
خما ُ  ،لت.
وشبب ب ط  ،و فببببُ ببببا  ،ببببإ  ،دما ببببُ
 ،بيببُ ،الا ب ،فه و،ن ب ،ر  ،دما ببُ بكببإ
كونات ا و ُ ،وعوايُ وتارخييُ.
و ،دما ب بُ ضا ث بببا ب ب ي بببج ثخي بببُ
وخانويبُه خاعب ُ بشبكإ ضث ب الباء  ،ببثط
بيُه وإ با ي با با ل باُ
 ،ي تمو بو ،ملار
أل ُ  ،بيبُ دبا خما ث با  ،ب تشبكإ با
ذلببدي،ح ويث بباه و ،ش ب ب  ،بب يشب ب َّنببو
ببببببُ دببببببا تارخي ببببببا وشخضببببببيث ا
يلث ببببب إ
،الزث اايببببُه ودببببا جت بث ببببا  ،ثارخييببببُ  ،بب ب
وع ج بض ات ا ا ل ب  ،ثباري ،نن بان .
وي و زيد َّ ،ث ا  ،بيُ ضد ا ذلدي،ح
و مو اح ث اه و ويث ا  ،بيُ.
ا ل ، ،ألجات يضاع ممكلا در،جبُ
تم ة دب ب  ،ظبو ، ،دما يبُ ،مل ث بُه
ا ببل ضببد ر ي يور بباياه و مببد ث ا خما ببُ
 ،لت  ،ب تشبكإ ذلبدي،ت اه تلبو  ،دما باح
 ،ورليُه وتلا ،حلبدوي  ،دما يبُ  ،ب تاجبس
زبببببدر،ن ا ،ألنظ بببببُ  ،بيبببببُ()16ه و،وببببباور
 ،ياجيُ ،ملداو ُ بَّا ي ب  ،ثلبو  ،دمبا
 ،ب ي ياجببس مري ببُ بببا خما ببُ ب  ، ،مر ب
وز،كه بَّ ا ُ ضدوي خما يُ ر يُ ببا ،أل ربار
 ،بيبببببُه و ،ضببب ب ، ،أليبببببديو وز ،ملشبببببطو
رب ب ا بب ب
با بببد،و و ،ك  ،يبببُ ما بببد
آخ ب ه و،ملاا ببُ( )17بث يببا ب  ، ،مر ب و ز،ك
با مببدر،ح و،ن كانبباح و ،لظببا  ،ياج ب ا ب
ر ب يلو.
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إ ضببببا  ،دما ببببُ  ،بيببببُ  ،ببب  ،يُظ ببب
 ،ثلا أ با ضما  ،دما ُ  ،بيبُ  ،ثارخييبُه
وخاصبببببببُ امببببببباة ،الجبببببببثم و ،ثطببببب ب ر
 ،دما ُ ر يا.
ا
 ،ياج ه وت ُّ
 ،در،جببُ  ،ببإ آنفببُ  ،ب
وتف ب
ت كس ااضذ ضا  ،دما بُ  ،بيبُ  ، ،لبُه
وت ا باجتا ،ملايد ب  ،بإه  ،ب تايبد ب
ت  ،ا خما ُ  ،لت ،مل يشُ ،حليا  ،بيُ.
و عببببيُ  ،در،جببببُ تاببببد بببب َّ  ،بببببإ
،ملوزببببوي  ،البببباء  ،دمببببا  ،ببب ب تشببببكإ
شبببا د بب خما بببُ  ،لبببته و  ،و بببج نف ببو
تمد نف ب ا بب  ،ا ا بل  ،مغباء ا بل ا بإ
 ،دما بببُ يابببد ب ب إز ،بببُ  ،بببإه و ،اطبببذ اب ب
 ،اببد ،إ ،مل كلببُه أل تب  ،ا  ،ببإ يببايي إ
وي  ،دما  ،ي ت كلو خما ُ  ،لت.
،
وت ف  ،در،جُ نَّ ا ا إشبكا يُ إز ،بُ
 ،بببإ  ،دما يبببُه ورببب  ،ابببد ،إ ،مل كلبببُ
خما ببببُ ا بيببببُ ببببث بف ببببإ ببببانو  ،ثخ بببب
و،ال ث اة  ،ي إ رب  ،ابد ،إ يغب
ض ببباباتو تب ب خ  ،دما ببباح ،ملثمد بببُه وخ ير بببا
 ،دما ه ا  ،إ؟
ببإ ،نر،ي  ،بيببُ  ،شبب ايُه و،و وجببُ
بش ايث ا ،ملدنيُ اير ا ل إنثاص  ،اد ،إ ب يبد،
ا ع ط  ،دما اح ،ملثمد ُ وخ ير با  ،دمبا ؟
خا إ  ،اد ،إ ،مل كلُ جبا لُه و ثو،زبد
 ،دما ُ  ،بيُه و ا ل ،أل إ ممكلات ا!
 ،بببببا، ،نشبببببكا ضبببببو إ كانببببباح
 ،دما ببببُ  ،بيببببُ رببب بد ،ببب ا ،مل كلببببُه
و،مل ثطمُ ا ي ا ي ا  ،در،جُ إش ار ،ملايد ب
 ،إ  ،دما يُ  ،تازش خما ُ  ،لت ،حليا
طببدي،ح
نف ب ا
 ،بيببُ  ، ،لببُه وتف ب
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خما يببببُ، /زث اايببببُ
 ،شار  ،ب .

لببببت  ،بب ب ي أببببارت

،خلرو  ،دما يُ ،نز  ،يبُ
ال شأ َّ
يبببإ
 ،بب ا بببج ب بببا  ،در،جبببُ كل بببا بب
خما ُ  ،لته ا ثط يإ ن ايُ ،ملراف ألط ا
و ، ،لت.
 ،مو  ،يا
يبببثا
ب ب َّ رب ب  ،ابببد ،إ ال أكب ب
بف إ لرب  ،ابُ .إنبو حيثباص إ ت بي ا يب
ي،خإ  ،الاء  ،دما ، /الزث اا  ،ب .
وياد ش و  ،در،جُ ر  ،اد ،إ
نظ ج ي ُ إ ،خث ف بثوياح  ،ثربور ببا
،أل رار  ،بيُه  ،ي يابد بباال ،ة ب ت بأ
،مل ببثوياحه ميبببذ نبب ى ب ببا ي يبببُ تفببباوح
ثوياح  ،إ ،الزث اايُ با ،أل رار  ،بيُ.
ب ،مل ب وف ،أل رببار  ،بيببُ ،مل اربيببُ
اببد ،وريثانيببا د ب يأم ،ريببُ وترببور ،ب
ب بببد، ،خل بببيش  ،بب ب ه و ب ب أ ،أل ب ب بب ب ي
 ،شببببا و ضبب ب ه و بب ب  ،يال ثببببو َّ  ،اببببد ،إ
رار ا بيُ
،أل رار  ،بيُ ،أل د ترور،
خب ب ى ا كبببُ ن كانيببباح ميب ب  ،ابببد ،إه
،جلايب  ،بيبُه ا بل جببايإ
اليبُ ،جملث ب
،ملدا ال ،حلض ه و ُ بدما ث ا  ،ادويُ  ،ب
تثلبا أ ب اببد و ف ببو ة ،ملببو،ر ه ،ملو،رلببُه
و ،ببب ي و ،ببب ي ،آلخببب ه  ،مببببد ،الزث بببباا ه
،مل بباو ،ه ،حل يببُه  ،د ،ببُ ،الزث اايبُه خما ببُ
،الا ،ف باآلخ بب  ،ياي  ،ورليُ ..إخل.
و،مل وف بليُ ،جملث  ،تلثش  ،دما ُ
 ،ادويبببُه تلبببثش ببببدور ا  ،بببإ ،الزث اايبببُ بب
اشا يُه و ا يُه و ،دما ُ  ،ثَّ ايُ (اد رزا أ
ووري ،ملب ب ) وخما بببُ  ،لبببت  ،ما بببُ ا بببل ابببد
 ،اُه و،جلا ه ألن ا بليُ ثخ فُ ،ألجات.

مقاربة من ثقافة العنف يف الوطن العربي

ملاذا الجقافة البدوية:

بانبببببببببج ،ألند وبو وزيبببببببببا  ،دما يبببببببببُ
،ملوعوااح  ،تدرجب ا يبد ،وعب ،مل بان
ت يت ،ملضبر طاح بلباء
 ،ضطيطُ دا ياد
ا ببل و ،ببا ،مل ببي ه املفببا يا، /ملضببر طاح
بب ب ،آل يبببباح ،ملل سيببببُ  ،بب ب جت ببببإ  ،ااضببببذ
و ،ملوعبو  ،ب ي
،ألند وبو وز ُي بيِّ  ،ظبا
يدرجوه ي ف راي ثو و ل و  ،الا .
بببب أ()18ة ا اببببدو  ،ااييببببُه و ،ابببببد،و
خ ف ،حلغ (  ،مبا وت) وببد ،إ  ،ااييبُ
بد،و با فثع و ،ك خ ص إ ي باه وتابدى با
ب بببباه و ،اببببدو دببببا ر ببببس خبب ب ف ،حلغبب ب ه
وبا ل بببباُ إ  ،ااييببببُ بببببدوى ( بببب  ،مببببا وت
،ت ،حل د،ن ة
و،ملضاا ) و لو و ب
بببببببببببببدوح و بببببببببب ب ضاعبببببببببب ب و
رى َّ ي،ر ،ر ببج ب

ب ا رف ب ُ

بببا يب ب  ،ا ،بب ب خ بببدو
و ،ابببدوه
،حلغب ( « )19زيببا راي يببُ ال بببد ل ببا
لببا»ه و ،اببدو ،خببث ا ا ب ،حلغ ب
ضبو،دا إنَّ
و(،« )21خث ف ،ألزيا
باخث ف سل ث ا ،مل اش».

دبببإ
ببا
إنَّ ببا
با بو

و أ َّ ( « )21إ  ،ادو با ،مللثط بو
 ،ف ع و ،ميا ا ل ،ألن ا ه
اش  ،راي
و ن ببا مثض ب و ا ببل  ،غ ب وري ب ،أل ببو،ح
وجببا ،ألضببو ،و ،و ،ببد
و،مل بببس و،مل ببا
و مثضببب ب و ا بببببا بببببو ز بببببأ ببب ب ضببببباز
ش و ،بوب و
و ا ؛ يثخ و  ،ايوح َّ ،
 ،شَّس و  ،را و،حلسار ري ُ ُلسَّد ».
،ملل سيُ

لببا

ببد ش ب
يكو

ف ببو  ،اببد،و ش ب ايثو
دخ و إ خما ُ  ،اد،و .

يمبببو  ،بببد ثور ا بب  ،بببورييه و بببو بب
ا  ،فك ،الزث اا ، /ألند وبو وز  ،ي
ير،جُ  ،دما ُ  ،ادويُ ويور ا  ،و يف
ت
تشبببكيإ  ،شَّخضبببيُ  ،ادويبببُ()22ة « كبببإ
باه
خما ُ ،زث اايُ راب اا تث يا بو اب
و بب ب  ،ببببو ببببا ر بب ب ا يببببو ا بببباء ،الزث ببببا
و،ألند وبو وزياه

.culture

اط  ،دما ُة Pattern of

ويب ب ى  ،بببد ثور  ،بببوريية (« )23ن ببباُ
 ،ماا ببإ  ،ادويببُ ببي ا بببب ي  ،ب ة بببب ببا يمببارة
رب بببببا .وال خيفبببببل َّ ببب ب  ،ل ببببباُ ث بببببت
باخث ف ،أل رار  ،بيُ .ف ،مل كُ  ،بيُ
 ،ببب وييُ بببد تا بببت  ،ماا بببإ  ،ادويبببُ ()75
باملا ببُ ب  ،ببكا «و  ،ب  )2( ،باملا ببُه
ض ب ا ل بباُ
و جببوريُ  1.5باملا ببُه ببا
تب خ  ،ابد،و
ع ي ُه خا يمو (« )24و ،و ،ب
بب  ،ماا بببإ
 ،بببور  ،ببب ال يلطضبب
وضبد اه بببإ ببو يشب إ جببكا ،ألريبباف يغببا
و و بدرزُ ع ت»
بببع  ،شخضبببيُ
ويوعبببع  ،بببوريي ضبببد
ت خ  ،ابد،و
 ،بيُ بمو و()25ة «و ،و،
بب ب  ،ماا ببببإ
 ،ببببور  ،ببب ب ال يلطضبب ب
وضببد اه بببإ ببو يشب إ جببكا ،ألريبباف يغببا
و و بدرزُ ع ته و د يشب إ  ،ثَّب خ جبكا
،ملد ا ل وزو  ،و ».
وتببد  ،در،جببُ جببا،داه و ،ببا ،الببد ا
جبببببلُ ل سيبببببُه بببب زبببببإ ت ثوعبببببع يور
 ،ضايُه و ا تلثش والء،ح خما ُ  ،لته
ا ببببببل عببببببوء  ،ضببببببايُه وت ببببببدي ببببببثويات ا
مب ثوياح  ،م بل(.)26
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ملاذا االقرتاب من عصبية القربى؟

خرببو إز  ،يببُ ف ببا  ،شخضببيُ  ،بيببُه
وريوي ادببببا و،نايببببا  ،ببببوالء،ح ي ببببا و بببب
 ،م بله و ا ي تب ا ي ا وضد و،نم با
 ،الل ،الزث اايُ  ،م ،بيُه و توز  ،والء،ح.
إ زد يبببببُ  ،ضبببببايُ توزا بببببا ض بببببب
بثوياح  ،م بببل يُلببثش ت بدي ،وتلواببا و،نم ببا ا
 ،والء،حه مبوزب زد يُ  ،وضبد و،النم با
و(« )26إ ،مل ا اببببببُ و،مل ان ببببببُ إ ببببببا تكببببببو
با ضيُ ملا ي ا  ،لَّ و ،ثب  ،ه و،جبث اتُ
إ و،ضد ل ا يو صاضاو».
وتايببد ،ملماربببُ ف ببو  ،ضببايُ توعببيطا
لبب ى ب بببا ،جلببباب ي َّ  ،ضبببايُ ي بببج()27
« ب ،ملضببر طاح  ،ب ،بثك ببا ،بب خ ببدو ه
 ، ُ ُّ ،بيُه
مد انج شا ُ ،الجث ا
خاصبببُ ب بببد ،نجبب  ،بب ي ضبب َّف لا بببا إ
 ،دال ببببببُ ا ببببببل  ،ثَّلبببببباز و ،ف بببببُ و،الاثببببببد،ي
باألن اة».
وتثاب و ،جلاب ي ا  ،ضايُ البد ،بب
خ ببببدو ( )28ي ببببث إ  ،ضببببايُ تببببار مب لببببل
، ،برُ  ،ما يُ ،ملشار إ ي اه وتار خ ى مب لل
،جل اابببُ  ،ادويبببُ  ،بب جت بببا بب ، ،بربببُ
نف ب ب اه َّنلبببا ن بببث إ لبببا جتلابببا ثابببات
ُ اضايُ دال ُ ا ل ،جل ااُ  ،ما يُ ،
تمو ا ل ، ،برُ  ،ضايُ.
وي ب ز  ،ثط يببإ ،ألند وبو ببوز  ،دمببا
بوصببببفو ببببل ش ،ملماربببببُ ضببببد ببببا خضببببا ط
 ،دما بببببببُ و انون بببببببا وراب بببببببا بببببب  ،ثخ بببببب
و،ال ث اة.
ببا ي  ،ببا  ،ثط يبببإه
و بب ،خلاصببيُه
تش إ ر يمث ا  ،ثخ ا الض خما ه
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و ،ث اة الض خما ه ،ملدبا (، )29ملوبايبإ ببب
،دبببباتت ،و ببببو ( ،ث بببباة) بببببد ،دبببباتت
،ألرع ب ( ب )ه و ببا يغببيت إ  ،دما ببُ ب
مساح والاص زديد .
و،حلب ب َّ ،نعبببا اح  ،دما يبببُ زلابببا إ
زلبببب ب ب ا يببباح  ،ثخ ب ب تُ ب ب ا تكبببوي
شخضيُ  ،ف ي ا ل جبات ،ال ثدبا ألو ،باه
بباه وضا ببا وتوزي ات ببا و ب
ونو ،ي بباه و
 ،م بببببببل  ،د ويببببببُه و،جل ويببببببُه و ،مر يببببببُه
و ،فك يببُ و ببثطمات ا  ،ب تايببد ب ببا أ
،ال ثدا و،النمياي ضايُ  ،م بل ا ل ،خبث ف
ه ونااث ا  ،وضد
غا يل اه جا فُ ،
و،النم ا .
و ببد ي بثا  ،در،جبباح ،حلم يببُ، /مليد،نيببُ
نم ببا اح  ،ياجببيُ ،ألضببا،ة  ،بيببُ َّ
بببببثوياح  ،م ببببببل ببببببب  ،د ويبببببُه و،جل ويبببببُه
و ،ديليبببببُه و،مل ايبببببُه و ،فك يبببببُ تبببببثطكا
وتموي ا زد يُ  ،ضب  ،ي،خبإ ت بأ ،مل بثوياحه
و ب ،جلد يببُ ت جببا خاررببُ ض ب  ، ،ببوالء،ح
و ب زد يببُ ببثوياح  ،م بببل واضبايان ا()31
« انن ببببا يكببببو ،ببب ب جبب ب تو وال اببببإ
يكو ،ب اا ثوه و،ب  ،ا بُ ابإ يكبو
،ب  ،ار و  ،فخ ه و،بب ب ، ،ألخب ابإ
يكبببو ،بب ب اشب ب توه و،بب ب اشب ب تو ابببإ
يكو اي ثوه و،ب  ،ماي ُ ابإ يكبو ،بب
ز ثبببو (،حلب ب ببببب  ،م يبببُ ببببب ،حلديمبببُ بم بببُ ب ب
،ألر )ه و،بب ب ،جل ببُ اببإ يكببو ،ب ب
ورلوه خا ،ب  ،ور اإ يكو ،ب ثو».
إز،؛  ،ماي بببببُ ،حليبببببا  ،بيبببببُ و ،بببببُ
وعببوايُه و ث يلببُ بمببا اببد ب ،أل رببار
ر
 ، ،ثَّ ا ثفاوح
ا
 ،بيُه وإ
إ آخ .
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والبببد ا نمببببو بِث بببيُّ  ،ماي ببببُ ،حليببببا
 ،بيُ بوصف ا و ُ ،وعبوايُه بَّ َّ ز بأ
ف ببو ،ألند وبو وزيببا  ،دما يببُ إ لبباك ضيببا
،حليا تلبثش
،زث اايُ ت يش ا  ،ماي ُه و
خما ث ا و إ بلاء ا  ،دما .
و يببببو ،النث بببباء ماي بببببُ و ،ببببوالء مي بببببا
وااي،ت ا وتما يد اه و ا  ،باه وت ،خ باه و يبو
ببإ ب ،ي
يغببا اضببايُ  ،م بببل  ،ب جت ب
 ،ماي ُ بوتمُ خما يُ و،ضد ه ب ز با و و ،با
،النث بببباء وال ماي ببببُه و ،ببببوالء دببببا جببببيا
ببثوياح  ،م بببله و،النث بباة سببد ،ملاجببسه
وتُ بببدِّ ُي  ،بببوالء،ح بث بببدي بببثوياح  ،ضبببايُه
،و وبُ ص إ ت دي ثوياح  ،م بل.
وبف ببببإ  ،ثو،صببببإ ،مل ببببث بببببا  ،ماا ببببإ
 ،ادويببُه و،حليببا ،حلغ ب يُ يببثا  ،ثو،صببإ بببا
 ،دما بببُ  ،ادويبببُ و،حلغب ب يُه و ب ب  ،لبببا
 ،دما ببُ  ،ادويببُ و،حلغ ب يُ تثاببايال  ،ث ب خ
إرار  ،اي،ح و ،ثَّما يبد و ،مبيا و،ألاب ،فه و با
و ايي وروض ه وضغار  ..إخل.
ويلثش اب  ،ثو،صبإ  ،دمبا ا يبُ  ،ثخ ب
ببببإ بببب  ،دما ببببُ  ،ادويببببُ
و،ال ث بببباة
و،حلغبب يُ دل وابببُ بب  ،ظبببو ، ،ضبببطيطُ
و،مل ث ُ.
و،مل ضببأ َّ  ،دما ببُ  ،ادويببُ ت ببي ضا ببُ
 ،ثخ ببببب و،ال ث بببببباة بثببببب خ ببببب  ،دما ببببببُ
كونات بببببا ،ملاييبببببُه
،حلغبببب يُه وخاصبببببُ
كل ببا  ،مرببا  ،دمببا ،الزث بباا تبباخ
ي ا.
ك ُل ا  ،ديد
 ،دما ُ ،حلغ يُ وتُ ِ
وإز، ،نر ملبببا بب ضميمبببُ تارخييبببُ بببط
بليان ببببا
،حليببببا  ،بيببببُه و بب ب َّ  ،ببببث
،الزث بببباا  ، /دمببببا مل يكببب زببب ريا ا ببببل
بببببط
،نربببب ه ميبببببذ يبببببايى إ ت بببب

،ننثببباصه وت
ا ف،ث

يابببُ  ،البببل ،الزث اايبببُه وإ بببا
وي.
،حليا  ،بيُ با

،أل ب  ،ب ي يى ويببايي إ ت بباي  ،الببل
دب ب خضا ضب ب ا  ،ثَّم يديبببُ/
،الزث اايبببُ
 ،ك جيكيُه  ،الل ،الزث اايُ ،حلديدُه
والببد ا نمببو ز ببأ  ،الببل ،الزث اايببُه ببَّ َّ
بب ب  ، ،ثسبببباور
 ،دما ببببُ بب ب ،ألخبب ب ى ت ببببي
و ،ثد،خإ.
مب لببببل آخببب ببببَّ َّ  ،الببببل ،الزث اايببببُ
،حليا  ،بيُ بلل ضغ يُ وبدويُ إز ،زباز ب ،
 ،ثَّ ا ه و  ،الل تلثش خما ُ ا ل ،ر ا .ي
 ،الببببل  ،بب ب مل تثسبببباوز ،وببببدي،ح  ،دما يببببُ/
،الزث اايببببببُ  ،ضببببببايُ  ،د ويببببببُ و،جل ويببببببُه
و ،ديليُه و،مل ايُه و ،ا يُ.
 ،الل جث ارت و ا ف با
و ،والء،ح
ي،خببببإ  ،البببباء ،الزث بببباا ا ببببل بب ب ،ر و ،بب ب
وتوزي ببببباح  ،ضببببباياح  ،بببببا لُ  ،الببببباء
 ،دما  ،ب ه ور زد  ،ضب  ،ه و ،وضبد
 ،ضاياح.
و،النم ا
و،خل صببُه ببَّ َّ  ،دما ببُ  ،ادويببُ  ،ما يببُ
تشببببكإ ،نن ببببا ا ببببل شببببا ث اه ي و بب ب
اضبببببايات اه وتبببببوزَّ ببببب  ،ضببببباياح و ببببب
ثوياح  ،م بل(.)31
إز،؛  ،دما ببببُ  ،ادويببببُ تشببببكإ  ،فبب ب ي
 ،شبببب ب و ،ماي ببببببُه و ،ألجبببب ب ه و ،ا ببببببُ
و ،ار ه و ،فخب ا بل جبات  ،و باء مل بثوياح
 ،م بل ي،خإ  ،الل ،الزث اايُ  ،ما يُه و ،د ا
ا ب ،مل بثوياحه و،ال ثدبا ألو ،ب وز ا با
إربببار ،نبببد اص ييثبببو  ،الببباء ،الزث ببباا
ماي ُ.
وتببب ب ب  ،در،جبببببُ ،جبببببثلرا ا و بببببي
ث يلبباح  ،ببوالء،ح ،حليببا  ،بيببُ  ، ،لببُه
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و بب خبببا ثاب بببُ بببوالح ا يبببُ و بببا ت بب
 ،والء،ح إ ج وك ،زث اا .
وجببثسد َّ  ،ببوالء،حه و ببا ي ببكل ا ب
و با ت ببد و ببج إ بو ،يو يببُه ببارت
يور ببا و ا ببا ي،خببإ  ،الببل ،الزث اايببُ لببُ
ا ج وك ،زث اا ه ثإ ( ،والء،ح) ضطوبا
با ك  ،يُ و،النثما إ ا جتا اا ُه و خب ه
وبربببب ه واشبببب و اي بببببُ و ضبببب ه وضببببباةه
و ب، ..خل.
 ، ،وك ،الزث باا ،مل ثبإ
ويث تل ا
( ،ببببوالء) صببب ،ااح و،نم ببببا اح ي،خببببإ  ،الببببل
،الزث اايُ  ،تثضار ي ا  ،والء،ح.
ل ش  ،ثط يبإ ،ألند وبو بوز
و،مل وف
و يفُ ،جلاء تضب و يفبُ « ،كبإ» و ب
ااببد ،الاث بباي  ،ببو يف ،ملثابباي بببا ن ببا
 ،الببباء  ،دمبببا ، /الزث ببباا  .و ،بببوالء «،جلببباء»
يضب « ،كإ» خما ُ  ،لت.
ثقافة العنف وصراع الوالءات:

بد،يبببُ ال ببببد ب ب وعب ب ت يبببت ملف بببو و
ببا زبباء  ، ،بببد()32ة
ضببر ع « ،لببت»
الببت ي ُل بتُة اُلفببا والا رببُ بببو و ا يببوة اا ببو
شببدَّ و ببا ا يببو بببب ا َّلببت ت ليفببا  1بببب ُة اا ببو
بِ ِ
بشدَّ و ا ا يو  2بب ُة ال و ب لبت وشبد ببب  3ببب
ُة اثب اريوة
 ،لت  1بب طَّ .اُلتُ 2 .بب  ،شدَّ و ،م و
عبببببببد  ،ببببب ب و ،ببببببباُ ، .لبببببببت .ر ، .لبببببببت.
ببُ/
ببا ،مل سببا  ،ببوزيا و ببد زبباء ضببو
ضر ع  ،لت()33ة
(ا ُلببت) بببو بببب وا يببو بببب اُلفبباة خ ب بِشببد
و ر ببو  .و ببو اليببت (الَّفببُ) ا ُلببت بببوه وا يببو.
 ،لفُ ي ،يغ بُ ا ،ملاء ،ملثبد ،ثبدوره وتُبدي
،آل ُ.
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بببا زببباء
بببا ف بببو  ،بببوالء ببببب بببو
نبببا ،أل بب ة ز بببو
،مل سبببا  ،بببوزيا()34ة ي
ي يا ا يو .و نا و ا صل و إ يو (( )...و) ،
بببا ،أل بب ي ُببو،ال ءه ووالءة تبباب ه وبببب  ،شبب ءة
تاب و .وبب ناة ضاَّوُ .وبب نض .
و ،ببببوالءة  ،م ،بببببُ .و ،لَّضبب ب  .وبببببة ،واببببُ
( ،واليببُ)ة  ،م ،بببُ ، .واليببُة  ،مر ،بببُ .وبببة ،خلرببُة
،ن ار وبب  ُّ ،را .
و ُي ِّف  ،د ثور  ،وريي  ،والء  ،ابد،و
بمو بببو()35ة « لبببل  ،ببببوالء ي ثبببا ،نن ببببا
زانب ض يفو و ر ي وه و ااثو ،مل احه
يفار ا و يثمااس اب نضب ت ا .و بو نبو
ببببب  ،و ببببباء» وز ببببباء  ،ماي بببببُه و ،شببببب ه
و،حلاةه و،مل به و،جل ُ، ..خل.
و،حلبببب َّ  ،ببببوالء بببببإ  ،اببببدوي و يبببببا
ورل ضببا ماي ثببوه كلببو ثم اببا وال ببو بب
خارص  ،الاء  ،م ،ب  ،ي أج إ يو
،آلخ ي
ض بببب ببببو و ب بببد اببب ضببب طثو و ،ظفببب
با لي ُ.
و خضا ط  ،دما ُ  ،ادويُ تلش ُ  ،ف ي
 ،ابببدوي ا بببل  ،ثَّرب ب ف  ،ضبببدُ ،ه و ،بببوالء
م ببببببله و ،ثرببب ب ف  ،بببببد،و خلضبببببو وه
وخضو اي ثبوه و( « )36يثاب  ،مبيا  ،ادويبُ
مب  ،اه و ب  ،مبيا ب لباط ،ملفبباخ ،ح
ببإ
و،ملشبا احغ...ظ و لببل ز بأ نَّ ببا تا بذ
ي ي ويا سلو ،التضا بضفاح  ،فخار».
و ،ف ييببُ خما ببُ  ،اببد،و ت ببا َّ ببإ
باو يُ ا بُ
،ي  ،ماي ُ باو
ي
،ي اي ثو .و ي ابار ي تكابو ضبد ب ،ي
ا
 ،ماي ببُ يببل كس ا ببل  ،ماي ببُ ب اه وي طبب
إ ،ي با .و ب أ « بَّز ، ،ب ف ضبد ب ،ي
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 ،ماي ببُ ز أببُ رو اببج  ،ماي ببُ ب ا ب ببا .و ببد
ي ا بببب ي ب ب ي ا بببل بببا  ،بببو يبببب بببو و
يمبو
ن يب .و ،ادوي يمبو «سلب » ببدال ب
« نا».

،ببب ا بب ه و نبببا و،ببب ا بب ا بببل « ،يبببب»ه
و ،يبب اب ف  ،دما ببُ  ،ادويببُ ببإ ببا ببو
خببارص  ،م بببل  ،د ويببُه و،جل ويببُه و،حلابيببُه
و،مل ايُه إخل.

خ ببط إ َّ  ،دما ببُ  ،ادويببُه ا ببل ضببد
زاببا ،نببا بببو،ت بشب و يفببُ  ،دما ببُه ب نَّ ببا
تشببكإ ،نن ببا  ،بب ا ببل جببات َّ  ،ببوالء
ي ُ جاته و ،والء ال بد و  ،اُ.

و،حلببب ب َّ صببب ب  ، ،بببببوالء،ح ضياتلبببببا
ت ب زيش خما ببُ
ببُ  ،ب
 ،بيببُ تشببكإ
 ،لببببببببت أل َّ  ،ببببببببوالء ضميمثببببببببو  ،لف ببببببببيُ
و،الزث اايببببُ و ،بب ب و يُ ي ببببثلد إ ذلببببدي
ر بببببيس بببببوة  ،دببب ب ره و،مل ا ابببببُه و،مللاصببب ب ه
بببببا تشبببببكإ  ،بببببوالء،ح ضبببببد
و ،ث ضبببببب.
،وبببدي،ح  ،ي بببُ نم بببا اح  ،بب ت بببا
وت يشبببببب ا  ،و بببببببا و ،ظبببببببو، ،الزث اايبببببببُ
 ،بيُ.

و،مل ا اببببببُ نااببببببُ جبببب ب و يُ جتببببببد ا
ضو،ر،تلبببباه و و ،فلببببا وجبببب و لا ،الزث بببباا
 ،يببببو بببببدء ،بب ب ،ألجبب ب ه بب ب ور ،ببببباحل ه
و،ملدرجببببُه و،جلا ببببُه و ،لبببباييه و،حلبببباةه
و،نث اء باجملث 37
و بببببب ب  ،لااببببببببُ ارجبببببب ب ا بببببب ب ،ي
و س اابببباحه واشبب ب ه و اي ببببُه ورا فببببُه
انببببببج ببببب ،مل ارجببببببُ تببببببثا
وضبببببباةه وإ
مب بثوياح رلث فببُه ض بب  ،و ،ببُ ،وكو ببُ
إ جااب ا وذلدي،ت ا  ،دما يُ، /الزث اايُ.
خا ي ج ،مل ا اُ  ،البج  ،شب ايُ ضبايُ
 ،م بل ا ل ااد و«،جلاء» يضب « ،كبإ»
 ،ببب تمبببو ا بببل  ،مبببوَّ ه  ،ببب تمببب ر ببببدور ا
،حلمببو و ،و،زابباح خ ب ة «اببد رزا ببأ ووري
،مل ».
ووري ،مل « ي جبم ،أل لبا و،نببإ»  ،ب ي
يببثا ا ببل جببات  ،مببو (اببد رزا ببأ) ا ب ف
 ،دما بببببُ  ،ادويبببببُ بببببوة ،جلبببببا ه و ،ببب ب را ه
و،ملفببببببباخ ه و،ملبببببببا ه و،مللف بببببببُه و،نخببببببب ه
و،مللاص ه و،مل ا اُه و ،اُ.
و  ،ميا  ،دما يُ  ،ادويُ  ،ميا ،ألجات
بببارت و ا ف بببا (،جلببباء) ( ،كبببإ)ه
 ،بب
 ،ل ب ب  ،دمبببا ذلكو بببُ إ زد يبببو صب ب ،
 ،ببوالء،حه و ببثوياح  ،م بببلة نببا و خ ب ا ببل

د

و ير،جُ والء،ح ج ب ا
وزيببو  ،ا ببُ
يببُ ب ب ى ببا تبباا ب
و،ألج إز ،ز بب لث باا إ ،حلباة ،حلبا ا
و ،حلبباة  ،ب ي يشببكإ ببو جببلد ،و ببو ه و ب
ي ُ /اد ة ابد رزا بأ وري ،ملب ه تب ب بو
 ،ماي ُه
،ألج ه و ،ا ُه و ،فخ ه و ،ار
ح و.
والء
وإز،
وملا انج رؤيُ خما ُ  ،لت رؤيُ ي يبُ
ممكلُ
 ،ور  ،ب ه وب ا ثما يُ
إال إزُ ،ا بببببج صببب ب ور  ،بببببوالء،ح ويو،اي بببببا
و ن بببا ا  ،الا يبببُ  ،دما يبببُ، /الزث اايبببُ()38
دب ب  ،اربببو و ،بببا حه
( بببَّز ،ز ابببج إ
وت بببدي  ،شبببا ه و ،ماا بببإ ،حليبببا  ،بيب بُ
ثف  ،و ثشب ا دب ،النم با اح ي با
ثمببببو ببببأ  ،ببببوالء،ح ،وكو ببببُ إ زببببد
 ،ضببباياح ب بببأ  ،لظب ب اب ب غبببا يل اة نبببا
 ،اب.
ببط بلبباء ا ببل ببا
وض ببب  ،در،جببُ
تمد ا  ،والء،ح تمو ة ي ا ا بل  ،بوالء،ح
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 ،الببباء  ،دمبببا  ،بببب ه ي بببأ بببور ،ا بببل
،النم ا احه و ا يثا با ب تشب ز وتفكبأه
أل ،النم ا اح ااي تكو ضبطوبُ بامل ا ابُ
و ،د،و .
وإز ،اببببببدح إ  ،ببببببد،و ومدببببببج ابببب ب
ذلبببببببدي،ت ا وذل ات بببببببا « يكانيا ات بببببببا»
بببببثسد ا ببب ب ريببببباح وإ ببب ب ،ز،ح خما بببببُ
،مل ا ابببُه و ،دب ب ره و،النثمبببا و ،شب ب اتُه و ب ب
 ،دما ببببُ «،جلبببباء» تضببببب « ،كببببإ» خما ببببُ
 ،لت.
ثقافةةة العنةةف مةةن مننةةور املةةنهل اي جروبولةةو ي
الوظيفي:

يمببو ،ملببل ش ،ألند وبو ببوز  ،ببو يف ا ببل
ااد ،الاث اي  ،و يف با  ،لاص  ،دما يُه
،
و ا يُ  ،ث خ ،ملثااي بيل اه ضيذ يد
ببإ كونبباح  ،دما ببُ ،ملاييببُ
،ملببل ش ا ببل
و ،وضيببببببُه و،الزث اايببببببُه و ،فك يببببببُ دببببببا
ارج ا ي،خإ  ،الاء  ،دمبا ه وال
و اف ا،
خي بببو  ،لضب ب  ،دمبببا «،جلببباء» ب ب و يفثبببو
 ،دما يبببُ راملبببا بببو ضغبببور ووزبببوي  ،ل بب
 ،دما « ،كإ».
وخما ببببُ ،مل ا ابب بُ  ،دما ببببُ  ،ادويببببُ دببببا
بببو ،خما يبببُ ابببد ه دبببإ خما بببُ
ت يلات بببا
 ،د ره وخما ُ ،مللاص إخل.
وال شأ  ،دما اح ،جلا يُ ت ،ع ي ا
بيل ا ثااي ُ  ،و ا ت ه وتضب إ و،ضد
ل بببا و يفث ببببا ،ألخببب ى مكببببا  ،ثو،صببببإ
 ،مبببا ا بيل ببباه ي  ،ثَّب ب خ ،ملثاببباي  ،مبببا ا ببببا
و ا ف ا َّ خ ى.
با ويبج
وا ل جايإ ،ملدا ال ،حلضب
،ملشببباضلاح (،جلببباء) ضببباة ب ب ،ألضبببا،ةه
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ببببببا تكبببب باخ ح ،النم ببببببا اح ( ،كبببب بإ)ه
وتا،يدح با خما بُ  ،لبته وت بديح وتلوابج
ظا ه وصور .
وال شببأ يغببا خما ببُ  ،اببُ، /مللاص ب
ت ببد ،جملببا ،حليببوي  ،شبب ا دما ببُ  ،لببته
ببا جب فج  ،در،جببُه و ببد بانببج  ،در،جبباح
،حلم يُ خما ُ  ،لت والي لت ،جملث ه
ر اب .
د
،مل ضأ و،ملشا د
وتثبببب ب ته وت ببببببب شببببببا د  ،لببببببت
 ،شببار  ،ب ب ب خ فيبباح
،مل ضظببُ ،آل
ز،ح صو وز ور خما يُ بدويُ..
و ببب ب ،جلببب ب ور ببب ب بببببياه و اببب ب ،فه
ببباح ،زث اايبببُ
و ببباي ه ووالء،ح تاجبببس
اليُ ا ل جات اضايُ  ،م بله ب بأ  ،لظب
ا غ ون ا.
 ،در،جبببُ  ،ب ب رُ  ،ياجبببيُ
وتفب ب
،ي ا إ ت أ ،خل فيبُ
و ،ف ا
ت ثلد
 ،دما يبُه و ب تمببيا ا ات با ب ب ،ي  ،الببل
 ،م ،بيُ ،و وبُ ا ي ا.
و  ، ،ث جيس ، /ث ما ، /بيبُ ، /ث ا بُ
ا ثطيا (،مللاصب ) إ  ،مبوى ،و بوبُ
ا ي ببببباه وحي بببببب يا بببببا اببببباي إ  ،بببببإ
،الزث ااي بُ  ،ب تلثس ببا و ارج ب ا تااابباه أل َّ
ااي،ت ا وتما يبد اه اباي،ح ت بأ  ،دما بُ .و ب ،
بببا يو بببا تلبببا أ وصب ب  ،ب ب اضببباياح
 ،مببوى ،الزث اايببُ  ،ب ال تب تاط ببا ب ،برببُ
اضببايُ بببله و ببيس دببا كانببُ خاررببُ
نر ب ا ي با
 ،رُ ووالء،ت اه  ،أكب
،نر،ي  ،ش ايُ.
،

ببببا ،زي،ي يببببا
و كبب ب  ،زلببببد نَّبب بوُ
رُه ي جب رُ ب  ،ب ط  ،بيبُ ،زي،يح
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الاصبببببب ب ،مل ا اببببببببُه و ،ببببببببإ ،الزث بببببببباا ه
و ،ك  ،يُ ..إخل.
،أل  ،ب ي يبايي ت ما يبا إ تلبا خما بُ
ث ببببُ دببببإة
 ،لببببت ،و و ببببُ ا ببببل ببببو،
،ن ضاءه و ،ث ي و،ضث باة ،مل  ،با ،دا بُ
 ،دو ببُ ط ببوبا ا ي ببا ي ،ب  ،م بببل
و ببثويات اه أل َّ ب  ،ظببو، ،جلا يببُ تضببب
 ،ل  ،ك خما ُ  ،لت.
ض بببببالا نابببببد ببب ب ت بببببوي  ،ببب ب رُ
ثطيا،ت ا  ،ب تمبو ب با و ارجب ا ب خب
ج ي ا ،وا ظُ ا بل والء،ح  ،البل ،الزث اايبُ
 ،بب ب تبب ب تاط ببببا إرببببار ،وا ظببببُ ا ببببل
جببببببب ب رث ا( )39ه ثكبببببببببو إ زانا بببببببببا
وع ا.
 ،ض ،ااح ،
يببا  ،ب رُ
 ،در،جببُ يغببا
وتفب
كونبببباح  ،الا يببببُ  ،بب ب تشبببب ك ببببا
اضاياح يغ ا ا بل با ُ ب ث باويُ ب
بب
 ،موى ،الزث اايُ  ،ال تلاصب اه و
ا ل اضايث ا.
و،خبببببث ف ،مل بببببا اح إيبببببا يلبببببثش خما بببببُ
 ،ك  ،يُ ،ملو د دما ُ  ،لته ويغ  ،رُ
و ،ب اييببُ ببشر،ي  ،ش ب ايُه
 ،ياجببيُ
و را ا بببببا با ببببببد ،الزث ببببباا ه و،حل يببببببُه
و،الا ،ف باآلخ ه وو ت  ،ف اي.
وي ت جا ، ،در،جُ  ،ثط ي  ،ي ي ا
وع ،مل بان  ،ضبطيطُ ا بل خما بُ  ،لبته
وجت يات ا  ،باضاح  ،بيبُ .بإ با تبج ببو
 ،در،جبُ ب اشب ،ح /ذلبدي،ح بط خما ببُ
 ،لبببت مثضبب ا بببل ،أل ربببار  ،بيبببُه و بببإ
ي ي  ،لت وخما ثو جويُ و،ضد ؟.
و وزبببوي

 ،اد

 ،مو إ َّ خما ُ  ،لبت و بُ
بببإ  ،البببل  ،دما يبببُ  ،بببامله

ك جااب اه ويو،اي با و باضث اه وجبويث ا
رلث فبببببُ ببب ب ورببب ب إ ورببب ب ه و ببب ب ضا بببببُ
،زث اايببُ /جياجببيُ إ ضبباالح خ ب ى رلث فببُ
 ،ا ا و،ملكا .
 ،ببإ  ،دما يببُ
و ببط  ،در،جبباح إ
،الزث اايُ ،أل رار  ،بيُ مبداببُ اشب ،ح
ويالالح ا ببل خما ببُ  ،لببته و ،لببت ،ملغببايه
و بب ب زوبببببُ ضميميببببُ ابب ب تضببببااد ،دويبببباح
،ملثضبباراُ .الببا ببا ب ببد ،حل ب ة ،أل يببُ اببا
.1975
وت تيبببأ يو،اب ب  ،در،جبببُ ممد بببُ بضب ب ،
،دويبببباحه بوصببببفو ببببوزص دما ببببُ  ،لببببت
 ،ور  ،ب ألن اة
 1ببببب جتببباوزح ضبببدوي ،أل ب ب ،و بب ه و ،بببورا
و ،مببببو و صبببباطج ببببد حلبب ب وة ت ببببا
جاضاح ا بيُه تثساوز  ،اضاح  ، ،لُ.
 2بببب ت ببدي  ،ب ُ ،و يببُ  ،ورليببُ و ،مو يببُه
وتفبببثع  ،الببباء ،الزث ببباا لبببت ثا،يبببده
ت يبببو خما بببُ ناب بببُ بب  ،ببإه و،حل بببا ه
و ،د اره و،حليته و،الجثاد،ي.
 3بببب تُغ ب ت وتببا  ،ثغببا ،الزث بباا وتم ببإ
بببببب ب نشبببببببباراح وذلفببببببببا،ح  ،ثَّ اجببببببببأ
،الزث بببباا ه أل َّ خما ببببُ  ،لببببت تلشببببط
ُ و،ملغاي دما ُ
 ،لاص  ،دما يُ ،مل ا
 ،ي ،ملش كه و،ملو،رلبُه و،ملمويبُ دما بُ
،النم ببببببببببببا ه و ،ثفكببببببببببببأ  ،ياجببببببببببب
و،الزث اا .
 4بببب تغ ب ،أل ببور ،و يببُ و  ،ورليببُه و ،مو يببُ
بببا رلبببار  ،ثَّبببدخإ ،خلبببارز ه ،ألورو ببببب
يك  /ص يون بب ،أل  ،ب ي يبايي إ
،نثماظ  ،ياي  ،بيُ.
وجتيب  ،در،جُ ا جبا،

عب الو،نبو
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بببإ ببببإ بببا ببب ي  ،بببور  ،بببب ببب
تشبب ز اح  ،الببباء ،الزث ببباا  ،ببب ه و بببا
يببا ث ببد ُّ ب راح
يشببار و و اريببو ب
ر ا ب ه و با يثا بو
د
،حلا ُ
بب إ ضببباء ،زث ببباا وت بببي خمبببا ال يبببد
خما ببُ  ،لببت جتبباوزح ،خلرببوط
ويش ب إ
،حل  ،تغب ا ،أل بو  ،ورليبُه و صباطج
 ،دما بببُ ،مل ا ابببُ  ،ببب ت يبببد تشبببكيإ جببب وك
راااح  ،شار  ،ب .
ن ى ونشا د ب
إز،؛ يضاع بان كا
خما ُ  ،لت تشكإ ضد ا ضاير  ،ظبو،
،مل ث بببُ ،حليبببا  ،بيبببُه دبببإ بببا وعبب
 ،زببببإ ،مللاجببببب ،ملكببببا بب ب ،مللاجبببببه
ضيببببببا ونظببببببا ،حلببببب
و ،ثببببببدخإ  ،ببببببا
،جلبببببا ه عبببببت إ ز بببببأ  ،ف ببببباي بكبببببإ
غبا يلوه  ،ب ي ببباح يشببكإ ا ببُ ث ببُ
،حليا  ،بيُ  ، ،لُ  ،تضبب وت باي خما بُ
 ،لت.
وي ونأ ا ،حلمو و ،و،زاباح بإ دبا
و ببج ورببا
ببب  ،ب يع ب ببد
صبباطج
ا بيببببُ إ ببببا،ر  /ابببباة رامببببُ  ،ياجببببيُ
،حلا ُ.
و،مل وف  ،لظا  ،ياج ا بل ر يمبُ
ك ،ملاراُ يشكإ ،جلو،ة ،حلميم ا ل
،أل رار  ،بيبُ
د
 ،رُ  ،ياجيُ
ثخ فبببُ اب ب واب ب  ،مبببوى  ،شَّب ب ايُ واب ب رو
بببا ضمبببو ،نن بببا ه
 ،ضب ب و رياتبببوه و
و،ملو،رلُ.
و ب ب  ،أ ب ب ا ي بببا تلفبببثع ا بببل بببإ
 ،مببوى ،الزث اايببُ ،ملكونببُ البباء ،الزث بباا
جياجبببات ا  ،ب ب
 ،بب ب ه و ت يبببد  ،لظب ب
جت ب ا ا ببل ببا ُ و،ضببد ب بلبباء  ،ش ب به
ا ات ببببا ببب  ،مببببوى  ،شبب ب ايُ
و ت تمببب
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ضفا ببببا ا ببببل  ،بب ب ا ،الزث بببباا ه و ،وضببببد
 ،ورليبببُ ،مل بببدي باملخبببار ه و تايبببإ ف بببا
ش ايُ.
 ،ي حيكا ا ات ا  ،موى َّ ،
وتفيببببد  ،در،جبب بُ َّ ببببا ا ببببج بببببو بب ب
مارببباح و يببإ ند وبو ببوز خمببا مل ببب
خما ببُ  ،لببته ر،يح لببو تا ببد بد،يببُ
 ،دما ُ تشكإ ،أل اه بإ رعبو وتارخيبو
و و ببو ،مللاخيببُه وخ و،ت بوه و ببا ب ح بببو ب
والح جياجيُه و ،ثضاييُه و،زث اايُ.
 ، ،ث يد و ا تث ث بو
و ايث ا
شب ب ايُ خما يبببُ توزبببو ،ألنظبببار إ  ،ابببد ،إ
،مل كلبببُ ،حليبببا  ،بيبببُه بوصبببف ا زوببببُ
ضميميُ ا  ،إ ،الزث اايُ ، /دما يُ.
 ،ابد ،إ وزبوي خما بُ
وخ ضج إ
،حلببو،ر  ،بيببُ و مببد ث ا خما ببُ ،الابب ،ف
باآلخ  ،ااضذ ا وَّ ،زث اايبُ زديبد ه ب
وال شأ ب أ  ،موى  ،ش ايُ وشب ايث ا ،ملدنيبُ
 ،بب ر ،لبببج ا بببل  ،وضبببد  ،ورليبببُ و لا غبببُ
،الجبببببثاد،يه و و،ز بببببُ  ،ثبببببدخإ ،خلبببببارز ه
و ،بببببببوي إ ،حلبببببببو،ر ،الزث ببببببباا  ،دمبببببببا
،حلاعب ب  ، /ا بببب ،حليبببا  ،بيبببُه ور بببد
بدما بببُ  ،بببدروت ،مل بببثفاي بب  ،ثسبببارة  ،بب
َّح ب ا ،أل رار  ،بيُ.
 ،مببببببوى  ،شبببببب ايُ وإر،يت ببببببا
و،حلبببببب
وشب ب ايث ا ،ملدنيبببُ ببباير ا بببل جتديبببد خما بببُ
،حلو،ر باملفا يا و،ملضر طاح ،خلاصبُ ممبو
،نن ا  ،بب ه وإنثباص خما بُ دلث يبُ ورليبُ
تلا أ وتراري خما ُ  ،لت.
وتظإ خما ُ ،حلو،ر  ،بيبُ ،ملا كبُ مبيا
 ،كببب ب ى سث ببب ب  ،بببب ب ( )41ه ،خل فيبببببُ
 ،دما يبببُ  ،بب ت ج بببجه وتكونبببج ،حليبببا
 ،بيبببببُ خبببب اضبببببور وجتبببببارة ،زث اايبببببُ
بب
وتارخييُ ح ب ا ،أل ُ  ،بيبُه  ،ب
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يثشكإ و م با ومبوزا با ،نن با  ،بب ه ببإ
إ  ،شخضيُ  ،بيُ ،الزث اايُ.
و يات ببا لا ببا با مو،جببا ،ملش ب ُ بببا
انبببج وال
كونببباح ،جملث ب ب  ،بب ب ه  ،ب ب
تا ، ،ش إ  ،شا إ طبو،ر  ،دمبا ،جلباري
بإ
ا ،حليا  ،بيُه ش ن ا ز بأ شب
،أل ا .و ب ،مل ُ ،حلو،ريُ ت يبد  ،لظب
ي بببا  ،كبب ى ا بببل عبببوء رو  ،ضبب ه و بببا
ببدياح ض ب يُه ب زببإ
يو،زببو ،أل ببُ ب
ويبببإ ي بببا إ جببب وك دلث ببب يبببث ا
،حليا  ،بيُ.
ما العمل؟

يبببت تابببد ب ب ،مل بببُ  ،دما يبببُ  ،ب ب
صاطج و،زاا ورليا و و يا ال يماإ  ،ثَّ زيإ؟.
جببا ،ض ب ي ي يببدنا إ ببا ا ثببوة رور
بببببُ
بلبببببد جه وي بببببوغ اويتبببببو ب يبببببُ ،
،جلد يُ با  ،دما ُ و ،شخضيُ  ،بيُه وي يبإ
،ألند وبو وزيا  ،دَّما يُة إ ا خما ثبأ بإ بأ
نج()41ة «تاري  ،ف ي وال و اإ إ ش ء
دبببو تكيبببت ب ب ،أل ببباط و،مل ببباي ،ملثو،زنبببُ
تم يببببديا دلث ببببوه و لبب ب حلظببببُ ببببي ي
ب اه خ تببو
تشببكإ ،ألا ب ،ف  ،ب يو ببد
وج و وه وم بو  ،و بج  ،ب ي ي بثري يبو
 ،ثَّك اه َّنَّو يكو د د، ،ملخ و  ،ضب
دما ثوه وم و  ،و ج  ،ي يض يو ا ،
و ببباير ،ا بببل ،ملشبببار ُ نشبببرث اه بببَّ َّ
ااي،ت ا تضاع ااي،توه و ثمد،ت ا ثمد،تبوه
و ثطي تو ثطي تو».
وتل  ،در،جبُ ماربث با ب خما بُ  ،لبت
بببو رور بيلبببد جه
بَّشب ب ار ي يبببإ  ،بببإ
ه و اإ با ا بو
و ،نا بو،ت جا ت ،

،ب خ دو

،نن ا ،ب او ،د .
بُ

و ايُ ي يإ  ،بإ يا بد ا بل ،
،جلد يببُ بببا ،نن ببا وخما ثببوه و ببا بيل ببا ب
بُ
ب ،
ت خ ثااي ي ثخ ط خب
،نن ببا  ،بب ،بب خما ثببو  ،بيببُ  ، ،لببُ
مببببا يببباح ببببو ب ب ر بببويه و،ضثبببو،ء  ،مبببيا
و،ألا ب ،ف ،ملثلا غببُه و ي لببُ اضببايُ  ،م بببل
ا ل ج و و ،الزث اا .
و صبببباع ،ملر ببببوة جتديببببد بب ب  ،دما ببببُ
بف فُ خما يو ت ت ا ل بإ با ي با ب بيا
و ا ،فه وتما يد تلثش ،حليبا  ،بيبُ  ،بإ
،الزث اايببُ .وت يببد ،الاثاببار إ خما بُ ،حلببو،ر
 ،بب بمي ببا  ،كب ى ضثبل ال يرببيع ،جلديببد
ب ويثلا  ،بيُه بإ يموى ،النث اء ب ثلا  ،بيبُ
 ،ااضدُ ا يور ضغاري دا.
يبببببإ  ،مبببببيا
ويامبببببل ا بببببل ،ملمارببببببُ
 ،كبببب ى إ شبببببا د /جبببببيلاريو اح بلا يبببببُ
خما يببببُ بببببب ن بببباُ إ  ،البببباء  ،دمببببا بببببب و ودببببا
،ملو،رلببُه و ،ببي ،ملش ب ك وضمببو ،نن ببا ه
و،جملث ،ملدن بكإ ذلدي،تو وخو،بثو.
فبب ب ،ملشببببا د تبببب ُّ ضبب ب بببب ،
 ،ثارخييُه و ي ا  ،بدروت ،مل بثفاي  ،ب تمب
ز ،ت ،خلر البد ا تلا ب ب بأ  ،ف باح اب
،أل  ،ورا وخرورو ،حل ب  .و ي با يغبا َّ
ببب أ ببببأ خما ببببُ زديببببد وضيببببُ ببببثلد إ
جتارة تارخييُ ح ب ا ،أل ُ  ،بيُ اضب
،مل ُ و ،حل ه و و  ،يد و و  ،ي أك
 ،وبُ ،جث اي يور ا ،حلغاري.
إز،؛ ب ب  ،مبببيا  ،كب ب ى دما بببُ ،حلبببو،ر
 ،بيببببُ ياببببد  ،ثَّ ببببي ه وياببببد ببببو ،مل ببببثماإ
 ،ب .
بببإ لبببا بدما بببُ ا بيبببُ خ خيبببُ ،ألب بببايه
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ذل يببُ وورليببُه وا بيببُ ال كببا ي ببا دما ببُ
 ،لت و ،لت ،ملغبايه خما بُ تُوضِّبدُ وال جتبا ه
تموي وال تُغ ته تاجبس جليبإ ا بب زديبده
ح ذلو و املوه  ،مد ،خلبا س ب
،أل فيبببُ  ،دانيبببُه واضبببفج ببببو الرتبببد،ي،ح سلبببو
خما ُ ،مل ا اُه و،مللاص ه و،ملفاخ  ،ما يُ.
مرا ع الدراسة حسب تسلسلها:

 1بب ي .ااري ذل د إمساايإة ،ألند وبو وزيا  ،ا ُ
بب لش ،مل ارف بب ،الجكلدريُ بب .1971
 2بببببببب نيمببببببوالت بببببببب تو بببببباتة نظ يبببببباح ،مل ببببببُ
،ألند وبو وزيببُ حة ض بب ض ببا شببك ي بببب
،جمل ُ  ،دو يُ و ،الزث اايُ بب « ،بدي »53
جاث بب  1977بب  ،يون كو.
 3بببب آي ببوب ة  ،دما ببُ ، .ببث  ،دمببا بببب ت ببُة
ت ،زببب ثطببب بببببب  ،ببببدي (ر ببببا  )349اببببامل
،مل ُ بب  ،كويج .2118
ببب  Tylor: prtmitive cultureببب  B. Bببب 4
 1871.بب London – ghon Marray
 5ببببب ي .ابببا  ،بببدي ييببباةة ير،جببباح ند وبو وزيبببُ
ترايميبُ ببب  ،بد،ر  ،ورليبُ ،جلديبد ببب ي شب بببب
.2116
 6بببب ة .ت .إ يببوحة
حة وز،ر ،نا
.1961

ضظبباح ت يببت  ،دما ببُ بببب
و،نرشباي  ،مبو ببب ضب ببب

 7ببببب ي .اابببد  ،و،ضبببد و ،ة مد بببُ ،بب ب خ بببدو ببببب
ج ب ب ُ  ،ب ب ،ر ببببب كثابببُ ،ألجببباو ببببب ص 2ببببب
 ،ما بب .2116
 8ببببب ي .ا ب ب  ،بببوريي ببببب ير،جبببُ راي بببُ ،جملث ب ب
 ، ،بب را ُ  ،ان بب ب د،ي بب .1965
 9بببب ي .ذل ببد اابببد ،جلبباب ية كب ،بب خ ببدو بببب
 ،ضايُ و ،دو ُ ببب نظ يبُ خ دونيبُ  ،ثباري
بب ير،جاح  ،وضد  ،بيُ ببب البا ببب
،نج
ب وح بب .1982
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 11بب اا  ،دي يياةة ند وبو وزيا ،دباتت ،و بو
بب دل ُ زا بُ ي شب ببب دل بد ( ، )22بدي (3
.)4 +
 11بببببب ي .اببببا  ،ببببدي ييبببباةة  ،ثط يببببإ ،الزث بببباا
 ،بور  ،بب
ظا ،النم ا  ،ياجب
وززبا ببب
بب ضاة  ،ا ذ  ،ب ،الشب ،
كثاُ دبو بب  ،ما بب .1993
 12بب ي .اا  ،دي يياةة ،ء ند وبو وزيُ دما بُ
 ،ادويُ بب ا  ،بوالء،ح وززبا ببب ،ألجباو
،أليب بب  ،دي (.)1416
 13ببببب زبب ،

.1967

بب وية  ، ،بببد ببببب البببا ببببب ببب وح ببببب

 14بب ،مل سا  ،وزيا بب ض بب  ،ما

بب .1992

 15بب ي .اا  ،دي يياةة ب ،ء ند وبو وزيبُ خما يبُ
والء،ح  ،الل ،الزث اايُ  ،م ،بيُ ببب دل بُ
،ملو ت ،أليب بب  ،دي ( )1159ا .2113
 16ببب ي .ابا  ،بدي ييباةة خما بُ ،حلبو،ر  ،بب ب
لظور ،ألند وبو وزيا دما ُ بب ،ملو ت ،أليبب
 ،دي (.2115 )55

اهلوامش:
( )1بببببببب ،جببببببثميج بببب ب  ، ،ث يببببببت ببببب  ،فكبببب ب
،ألند وبو بببببوز ه و ببب ب ير،جبببببات  ،لَّظ يبببببُ
و ،ثَّرايميُ دما ُ.
ت بب  ،در،جبببُه و ،بببا ،جُبببلَُّ ل سيبببُه ي بببج
،ملاا ببببُ إعببببفاء ،حل بب ب و ،ظ ببببُ ا ببببل
بد
،ناب  ،بب ببب
 ،لظا  ،ياجب
وال و خ  ، ،لس يُه و،مل ا اُ و ،مو .
خ ب ير،ج ب ببوالء،ح ريببت ببا وزببدح
ب  ،ببوالء،ح ،وكو ببُ إ  ،مببيا  ،ادويببُ
ارت يور با ي،خبإ ،ألضبا،ة ا بل بثوياح
ب ،حلا ببُ
ِبد  .ا ما بد  ،وزيببو ،حلابب
ا َّ
بببو  ،بببوالء ب ب اغببباء  ،اليبببُ ،حلابيبببُ  ،ب ب
ي ج ا /يموي ا .و بد يكبو  ،بوالء (،جلباء)
،آلر،ءه يضبب
خ و بو خ باح وتاباي

مقاربة من ثقافة العنف يف الوطن العربي

ببدر نثيسببُ
« ،كببإ» ،النم ببا اح  ،ب
خث اح .ورمبا ال يش إ إ اغاء ت بأ
 ،اليبببببُ ،حلابيبببببُ .ظ 214وظ 215وظ221
ضثل ظ.227
( )2نيمبببببببوالت ببببببببب تو ببببببباتة نظ يببببببباح ،مل بببببببُ
،ألند وبو وزيبببببُ ببببببب ت بببببُة ض ببب ب ض بببببا
شببك ي بببب ،جمل ببُ  ،دو يببُ ببو ،الزث اايببُ
( ،دي  )153جاث بب  1977بب  ،يون كو.
( )3آي ببوب بببب  ،دما ببُ بببب  ،ببث ،ألند وبو ببوز بببب
ت ببُة ت ،زبب ثطبب بببب  ،ببدي ر ببا  349بببب
اامل ،مل ُ بب  ،كويج بب 2118ه ظ.29
( B. B )4بببب  Tylor: primetive cultureبببب
 loneloghon Marray – 1871بب .2

( )13آي

وب بب ،مل ز  ،اب ،

بب ظ.51

( )14ح .ت بب إ يوحة ضظباح ت يبت  ،دما بُ
بببب ت ببُ وز،ر ،نا ب بببب  ،مببا بببب  1961بببب
ظ.19
( )15ي .اببا  ،ببدي ييبباة بببب ير،جبباح ند وبو وزيببُ
بببب ظ186
ترايميبُ ببب ،مل زب  ،با ت  ،ب
وظ.187
( )16ي .اببا  ،ببدي ييبباة بببب ير،جبباح ند وبو وزيببُ
ترايميُ بب ،مل ز ،مل ور جبابما ببب ظ 161ببب
.195
( )17ت بب ب  ،در،جببببُ ي ببببج ،ملاا ببببُ ض بب ب
 ،لظبببببا  ،ياجببب ب و ياجبببببثو ،ناببب ب
 ،بببب ه حي بببب وال و خببب  ،ا بببل ،مل ا اببببو
و ،مو ؟

ببب ظ.76
( )5آي بوب ببب ،مل زب  ،با ت  ،ب
ضيبببببذ بببببا بشببببب تربببببور كببببب ببببببو،ت
،ألند وبو بببوز ة جبببيثون ة إ ب ب  ، ،ثَّربببور مل
حيببدر إال اببا  1911الببد ا  ،ب ك ب
بو،ت ل رفا زديد،بب ظ.76

(، )19مل ز  ،اب ظ.468

(، )6مل ز  ،اب بب ظ.68

(، )21مل ز  ،اب ظ.467

(، )7مل ز  ،اب نف و ظ 8و.281

(، )21مل ز  ،اب ظ 469بب .471

( )8مببببد ،جببببثميج بببب  ، ،ث يببببت بببب  ،فكبببب
،ألند وبو بببببوز ه و ببب ب ير،جبببببات  ،لظ يبببببُ
و ،ثرايميُ دما ُه ويوزد نضبو البدة ي .ابا
 ،دي يياة ير،جباح ند وبو وزيبُ ترايميبُ ببب
ظ  176بب ظ.178

( )22ي .ا بب  ،بببوريي بببب ير،جبببُ راي ببُ ،جملث بب
 ، ،ب بببب را ببُ  ،ببان بببب ب ببد،ي بببب  1965بببب
ظ.97

( )9ضببو ير،جببُ خضببا ط  ،دما ببُ بشببكإ وج ب
ثباب ة ابا  ،بدي ييباة ببب
ي زل  ،زو إ
ير،جاح ند وبو وزيُ ترايميُ بب  ،د،ر  ،ورليُ
،جلديد بب ي ش بب .2116
( )11آي

وب بب ،مل ز  ،اب ،

بب ظ.8

( )11ي .اا  ،دي يياة بب ،مل ز  ،اب بب ظ 161بب
ظ.195
( )12ي .اا  ،دي ييباة ببب ،مل زب  ،باب ببب ،ملمد بُ
ظ 5بب ظ.11

( )18نمبب ابب ي .ااببد  ،وضببد و ،بببب مد ببُ ،ببب
خ دو بب ج ُ ، ،ر بب ص 2بب كثاُ ،ألجب
بب  ،ما بب  2116بب ظ.447

( )23ي .ا  ،وريي بب ،مل ز  ،اب بب ظ.8
( )24ي .ا ب ب  ،بببوريي ببببب ،مل زب ب  ،ببباب ببببب نفبببس
 ،ضفطُ.
( )25اابببد  ،و،ضبببد و ،ببببب مد بببُ ،بب ب خ بببدو ببببب
بب ظ.514
،مل ز  ،ا ت ،
( )26ي .ذل د اابد ،جلاب ي بب ك ،ب خ بدو ببب
 ،ضايُ و ،دو ُ ببب نظ يبُ خ دونيبُ  ،ثباري
بب ير،جاح  ،وضد  ،بيُ ببب البا ببب
،نج
ب وح .1982
(، )27جلاب ي نفس ،مل ز ه نفس  ،ضفطُ.
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( )28ي .اا ،ببببببدي ييبببببباة ند وبو وزيببببببا ،دبببببباتت
،و بببببببو ببببببببب دل بببببببُ زا بببببببُ ي شببببب ب ببببببببب
دل بببد( ،)22بببدي 4+3ببببب  2116ببببب ظ 191ببببب
.217
( )29بببب ي .اببا  ،ببدي ييبباة بببب ،مل ز ب  ،بباب بببب ظ
.113
( )31ببببب ي .ابببا  ،بببدي ييببباةة ب ب ،ء ند وبو وزيبببُ
دما ببُ  ،ادويببُه ببا  ،ببوالء،ح وززببا بببب
،ألجببببباو ،أليببببب ببببببب  ،بببببدي ( )1416تببببباري
2114/9/31ه ظ.5
ب وي بببب  ، ،ببد بببب الببا بببب بب وح بببب
( )31بببب زب ،
 1967بب ظ.156
( )32بب دل
 ،ما

 ، ُ ،بيُ بب ،مل سا  ،وزيا بب ض /
بب  1992ظ.437

( )33ببب ،مل سببا  ،بوزيا بببب ،مل زب  ،با ت  ،ب
ظ.682

بببب

( )34بببب ي .ا ب  ،ببوريي بببب ير،جببُ راي ببُ ،جملث ب
 ، ،ب بببب را ببُ  ،ببان بببب ب ببد،ي بببب  1965بببب

ظ.92
( )35بب ي .ا  ،وريي بب (،مل ز  ،اب بب ظ.194
( )36بب ي .ا  ،ورييه ،مل ز  ،اب ه ظ.72
( )37ي .اا  ،دي يياة بب ،مل ز  ،ا ت ،
ظ  193بب .165

( )38ي .اا  ،دي يياة بب ،ء ند وبو وزيُ خما يُ
ببببوالء،ح  ،الببببل ،الزث اايببببُ  ،م ،بيببببُ بببببب
،ملو بببت ،أليبب ب ببببب  ،بببدي ( ، )1159م ،بب ب 5
ي و  2113بب ظ 37بب .45
( )39ي زبببل  ،زبببو إ ير،جب ب ة خما بببُ ،حلبببو،ر
 ،بب ب لظببور ،ألند وبو وزيببا  ،دما يببُ بببب
،ملو ت ،أليب بب ي شب ببب  ،بدي ( )55بانو
 ،دبببان 2115ه و بببد ر يبببج خما بببُ ،حلبببو،ر
 ،بب ب خ صبببُ جتبببارة ،زث اايبببُه ويروت
تارخييُ ح ب ا ،أل ُ  ،بيُ.
( )41آي وب ة  ،دما ُ بب  ،ثَّف ،ألند وبو وز ببب
ببببببببببب ظ.81
،مل زببببببب ب  ،بببببببببا ت  ،ببببببب ب
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أمساء يف الذاكرة

سعيد حورانية
بقلم :شاهر أمحد نصر

;6

دعقد حورانقة
ذاهر أمحد نصر

*

*

"حنن نؽرب ،وحبرنا وصغر" ...و"من دمشق ،ويًدئ اليَر"؛ "وا حبرر هردا اجروج"...
"وا حبر هدا اجوج"؛ هراا لرقش ذرعراب ،عرا يـراوون اصري ذرايروة لؽانر م رؽو
حب ّ اإلن را  ،اصري نػرقري رلة يؾرب نرراب ،وحبرا  ،وحبرر ،وأعـرا ورـر  ،ونؽًـر
عالًَاور من در ومؽر أخطيوط فادد نؼارير ررادة ذرعيقة يؾرب م راحة الرورن مرن
جـوع رىل مشال  ،ومن ذرا رىل حبره ،ومجقر اافاانر  ،فدمشرق ..والًَراور مرن
حـاوراه،
اًا الشٍر ،و"اًرا اليَرر" مرن دمشرق ..رنّفرا طرور وررن اؿؾرفا نانر
رنؾقررا مررن الؼصرري
واـررو يؾقر نـرريري الؼؾر  ،ويفررد لًؼرردوا موهيًر لرياوًر
س ا حٍ وداي ختوم ..
الوردوة نـٌر يطرها او َ
أوائررا اسؿ ررقـقات ،و حررا اجقرردا الدمشررؼا" ،رؾرر دررعقد حورانقررة
الؼصة ،رؾوع طيح من اطرياح نق را  ...ميشرراب عالؿقرا مرن ااوراال اجؼريات" .نؿرا
وـيىـا حـا مقـ ..
لؼد عفر اجرًؾؼ "يـروا وؿويًر الؼصصرقة ااوىل "و الـراس اج ررة" ،الردا ،
واحلامررا رىل اجؽًىرري م رررات الرردنب ،فؼي ررـا مررن م رررن فرحرراب ٍررا ا عررن
احليق  ،ا عن الاا دقاا وفقاب لؾردالة اليت اؿؾفا :طـ اج رات لؾـاس"(.)1
س رقـقات الؼرر العشررون ،ف طردر مراث وؿويرات اصصرقة،
ونًالت رطرداران
ها:
ررر و الـاس اج رة -اصي -دمشق .1591
ررر ذًا ااس آخر -اصي -علوت .1591
ررر دـًا وحترتق الغاعة -اصي -علوت .1591
نؿا أطدر:
ررر داماب وا فرطوفقا -مؼا ت -دمشق .1591
ررر طقاح الدوؽة -م رحقة -دمشق .1591
ررر اجفٍ راا  -9م رحقة -دمشق .1591
"الػرورر"  91اصرة اصرلة،
ليـا يـدما ااًَؿوا رفً
ررر وأنؾف رجا الشررة
ورواوة "عـادق حتت الؼر"" ايًصررها مرن معانراة ذرعي  ،ونرا اؿؾرفا اداب حؾر
ونرحال ...
*أديب من سورية.
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تِتٌييٛصصـييفصطييرٚذصة٘سىلُٚييٞصء صىلهطلييال١صىلهيي٘ وصىلحاتٌييالاٛرتصٗتِوييالصصء صىلهي ىل رتصٗىل ييال١رتص
ٗاشقصىلهلالدةنيرتصٗتؼغوٕصٌَٓ٘صىلهؼربصٗىله٘ ّرتصفطٛصصــٕصىلألٗ رتصاويٟصطيلٚىصىل لياليرتصػيغوتٕص
صلٞٚصىلهِلاليص كيذصىلحطيترٌالسصىلهطشُظيٛرتصٗمياصًلياليصاويٟصرهيمصصـيٞص" يذصرٙيال "ص ًيّصدلٌ٘ايٞص
"ػتال١صصالغصآمش")صٗصـيٞص"ًيّصًٚ٘ٙيالاصريال٢ش"ص ًيّصدلٌ٘ايٞص"طيِتالْصٗاي قصىلهغالريي)"ٞألصٙيِاص صىلألٗ ص
ًـاصرال٢شصًيّصري٘ىلسصىللليىصتريشنصهوِطيٛرتصٗازىلرييٕص صىل ِطيٟصةتيٟصا٘دتيٕصهوي٘ ّصهٚريٚعّصآرُيالرتصريريذص
اؼشىلاص ىله٘ىلططالا)رتصٗصل٘يصرهمصىلهلال٢شصمبـاٖص"ًٗلىصًالصصاليصىل ليى صػي٘صاوٌيمصايال شعلصصياليصٓوويٛص
أًشعصًِٕ"ألصٗطلتتٍصىلهلالتبصىلهقـٞصحبشفٞٚصممٚضٝصكأُعٕصٙشطٍصه٘ةٞصفِٞٚصص"ألألصًالصأصيش صىلألريريالدألألص يٞص
أػخالقصٙتقذًْ٘رتصٗؿ٘تٍٔصٙطرّصصوبصىلهوٚيىصكظيلنيصًشٓطيٞألألصكيالْصؿي٘تٍٔصِٙطيزصص٘ٙيالصاٌقيالص
ماليصىل ـالسٙعصىلخلؼلٞٚصىل تخورٞصىلهيتصكِالصٗسىلٓ١الألألصكالُ٘ىلصٙتوذرْ٘صمبشىلسٝصػيذٙذٝرتصٗهليّصكيٍص
كالْصٓزىلصىلهـ٘اصةق٘دىلصٗصالطٚالصًٗو٣ٚالصريالهرضَ!!"ألصصٗااللتصىلهقـٞصىلهلالُٞٚصىلهل٘سٝصىلهلرب٠ص صط٘سٞٙص
اييالَص1519ألألصٓييالصٓيي٘صٙـيياصرييال٢شىلص"ىلسلييذسصٗةييذٖصاييّصصٌييٞصىلللييىصٗٓيي٘صٔٙيضعصريِذصٚتييٕصريغلييبص صٗاييٕص
ىللييٚؽرتصٗختطييٟصصالاييالصاٌٚقييالصفييزٓوِالصأًييالَصٓييزىلصىللِييْ٘صٗكأُِييالصصييذصؿييرقِالص صأًلِتِييالرتصٗٓيي٘ص
ًِذفعصكالهظٍٔرتصٗمجذصىلهليْ٘صًيّصة٘هِيالرتصٗؿيٌتتصىلهطلٚريٞرتصفويٍصٙريذصٙظيٌعصنياصٗصيعصطيِالريمص
فشطٕ"ألصص ص
ٗ صصـٞص"روجصٓزىلصىلهرالمل"صُرٚؽصًرالُالٝصًروٍصاِذًالصٙروٍصريقشىلسصُقوٕصء صًذسطيٞصأميش٠صريظيلبص
آسىلٕ٢صىلحلشٝرتصةٚثصتتذىلمىصةالهٞصىلهطلٚرٞصًعصةالهٞصىل روٍصىلهِطظٞٚصهتِظجصؿ٘سٝصدلالصٞٙصممٚضٝصص"ىلهلوجص
ٌِٔٙشألألصٗىلألطتالرصٙلترذصاّصىل ذسطٞرتصُقطٞصط٘دىل١ص صىلحملٚطصىلألريٚضرتصكالْصىلهـقٚعصٙتلظعشصاتص
صذًٕٚصٗٓ٘صِٙتضأٌالصًِٕصريق٘ٝصٗاضَ"ألصص ص
ٗاوٟصٓزىلصىل ِ٘ىليصتتالهتصصـفصطرٚذصة٘سىلُٞٚصىله٘ىلصرٚيٞصىل ٌصٚيضٝألألصفايال١اصٗحدٝصصــيٕصىلألٗ ص
صريذىلٙييٞصيظييِٚٚالاصىلهقييشْصىلهرؼييشّٙرتصٗحدٝصاٌالصييٞرتصأصىلةييتصٗريظييشاٞص"ىلألصالؿييٚفصىلحللالٚ٢ييٞرتص
ٗىلحمليالٗحاصىلهشًٗالُظييٞٚرتصٗكيىصىل اطييٛصىلحاتٌالاٚييٞصىل ٚو٘دسىلًٚيٞصاالُلييالرتصكالػييطٞصايّصىلهوغيي٘صفٔٚييالرتص
ٗىلهلوالهٞص صمٚالهلالرتصٗىلهطقشص صًالدتٔالرتصٗىلحسلطيال ص صدسايٞصًالصةظتٔيالرتصٗايّصىلشُؼيالٞٚ٢صٗصـيشص
ىلهِظشصٗىلهتخٚىص صريِالٔ٢الرتصٗ ّالصٗىلؿىصطرٚذصاطالٖ١صىلهقــٛرتص صدلٌ٘االتيٕصىلهيلالاصىلهتالهٚيٞرتصأرليتص
أ عُييٕصصييالقصريييالستصٗريالًتٚييالصرتصٗأ عُييٕصًييّصًلطظييٛصىلهقـييٞصىلهقـيياٝص صطيي٘سٙالرتصءْصملصُقييىصء عُييٕصًلطظيئالص
ىلألٗيرتصٗكىعصًّصاال١صريرذٖصتتوٌزصاوٕٚرتص صىلهقـيٞصىله٘ىلصرٚيٞرتصرىلصاصىل ٔيالدصىلحاتٌيالاٛصىلهشًٗيالُتٚلٛص
ىلهؼالاشٜصىل تنيص صالالستٕرتصىل ؼشقص صُظإرتصٗىل لتلشص صؿ٘ستٕصريؼلىصناصًظل٘قألأل" )1ص ص
ٗىلةتطوتصدًؼقصرئزىلصىلهقالقصىله٘ىلصرٛرتصىلهزٜص"ىلطيت٘ابص صصــيٕصكيىعصىل يذىلسغرتصءُعٌيالصاويٟص
ًٔيييالدصٗىلصري يٛألأل"رتصٗؿيييٌت!صٗملصٙـيييذسصهيييٕص صىلهرقيييذّٙصىلألماٙيييّصًيييّصةٚالتيييٕصنييياصريريييضصىل قيييالحاص
ٗدلٌ٘ايي ٞص"ىلهقطييٞصىلهيييتصتِضٓييتصاوييٟصٓ٘ىلٓيالص -صتشمجيي- ٞصدًؼييقص1591ألصٗأؿييذساصٗصىلسٝصىلهلقالفييٞص
ريذًؼقصآمشصكتال صهٕصاالَص1551صاالَصٗفالتٕرتصايتصاِي٘ىلْ ص"طيرٚذصة٘سىلُٚيٞصيييصايض صًِطيشدصهضًيالسص
ىلحل"ٛألأل ص
ٗ صأٗجصىلهرطال١صؿٌتصأدٙلِالألألص ٗكأْعصةٚالتيٕصىل طرٌيٞصريالهتلؼياصريال ظيشٝصتقي٘دٖصء صىلهـيٌتص ص
ىل ٚذىلْ! ص
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فمن هو هذا األديب القاص ،وما أسباب صمتى؟

ٗهذصطرٚذصة٘سىلُٞٚصاالَص1515ص صريٞ٣ٚصدِٞٚٙصر٘سٙيٞص صةيٛصىل ٚيذىلْصىلهذًؼيقٛرتص صريٚيتصحصٙلريذص
ايّصريٚيتصذلٌييذصىلألكيشصأكليشصًييّصيظينيصًي ىلرتصٗكييالْصأرييٖ٘صمبلالرييٞصًظتؼييالسصصهألكيشصصلٌيعصهييٕص
ىلهترباالاص صأرِال١صىلهل٘سٝصٗٙشطؤالصء صىلهل٘ىلسألصكٌالصأْعصاذٖصأاذَصػِقالصأٙالَصىلهرلٌالُٚنيألألألصٗاِذًالصتروٍّص
ٗؿالسصٙرش صىلخلطالريٞص صىلهـاصىلهظالريعصأٗصىلهلالًّ)صكالْصىلألكشصٙشطىص ص وليٕصاِيذًالصٙأتٚيٕصٗفيذص
ًّصىلهؼالَرتصفٚخطبصرياله٘ف٘دصسنٍصأُعٕص ُٗهِذَصريرذصىلهل٘سٝألألأل )1ص ص
هقذصاالؾص صري٣ٚيٞصتقوٚذٙيٞألألألصكالُيتصًِطقيٞصىل ٚيذىلْصنِٚيٞصريالهتيأرارتصألُعٔيالصكالُيتصتتليْ٘صًيّص
صظٌني ص لقٞصفقاٝصاذىلصكٌالص صًِطقٞصىلهظالةٞصٗىلهقالاٞصٗنآيالصًيّصىل ِيال قرتصٗ لقيٞصنِٚيٞصايذىلص
ٗتتلْ٘صًّصجتالسصةل٘ صتِٔبصفالةٛصة٘سىلْألألصٗء صاالُبصٓلح١صكالْصىل ٚذىلْصٙلٍصأكربصاذدصًّص
ىل ٔ الاشّٙألألألصًّصىلحلاالصرتصًّٗصالىصىلهرش صٗنآٌالألألألصٗصذصػلىصٓلح١صىل ٔالاشْٗصف٣الاصىلاتٌالاٚيٞص
ًتٌٚضٝصًِغوقٞصاوٟصُطظٔالألأل ص
أطشٝصطرٚذصة٘سىلُٞٚصًيّصأؿيىصرييذٜٗصصيذًتصء صىلهؼيالَصًيّصةي٘سىلْصفالطيتقشاصاِيذصأ شىلفٔيالرتص
ألصتيذّٙصىلهطالةينيص
ٗؿالساصءةذ٠صىلألطيشصىلهييتصتتويشنصريينيصىلهؼيالَصٗةي٘سىلْرتصٗترٌيىصريتايالسٝصىلحللي٘ ألأل ص
ريالهطال٢ذٝصفٚاولْ٘صهلالصذلالؿٚؤٍألألألصٗاوٟصٓزىلصىلألطالغصأؿالرئالصىلهغِٟألألألصهلّصىلػتراليصىلحلش صىلهرال ٞٚص
ىلهلالُٞٚصٗءُؼال١صًالصٙظٌٟصريال اٝصىلهيتصةـشاصريٚعصٗػشىل١صىلحلل٘ صريٚذصىلهذٗهٞرتصارىصىلألطشٝصتلوثصاّص
اٌىصاذٙذرتصفاٌرتصأً٘ىلهلالصٗىلػتغوتصرئيالص صىلهل٘سؿيٞألصٗمبيالصأُعٔيٍصملصٙصلُ٘ي٘ىلصٙطٌٔيْ٘صأؿيىصٓيزىلص
ىلهؼغىصفقذصٓلط٘ىلصدفرٞصٗىلةذٝرتصٗفوّعصأريٖ٘صٗا٘يصأم٘تٕصء صكتلٞصاِذصجتالسصط٘قصىلهلياليألألألصفريالؾص
ةٚالٝصىلهغِٟصىلهؼذٙذرتصٗةٚالٝصىلهطقشصىلهؼذٙذألصٗىلُرلعصرهمصاوٟصريِٚتٕصىلهطلشٙي ٞصفقيذصكيالْصًتيذِٙالص
صىلهط ٝصىلهيتصكالُ٘ىلصفٔٚالصًشفٔنيرتص"دسغصاِذصًؼالٙخصىلهذصالقرتصُٗاليصىلهلطالٝ١صٗىلهللاله٘سٙالصريطلىص
ىللالًع؛صكالْصٙذسغص صىللالًعصِٗٙالَصفٕٚألصٗكالْصهٕصػٚخصٙظالاذٖصريالهوغٞصٗىلألحليالْألألألصٗٓليزىلصترويٍص
ىلهغِال١صٗىلألحلالْرتصٗمسعصأَصكولَ٘رتصٗذلٌذصالذصىله٘ٓال صًّصىل ؼالٙخصىل ترـلنيرتصألْعصٓيلح١صكالُيتص
هلٍصاالصٞص ٚلٞصريالهغِال١ألصٗمنتصةٚالتٕصىلألدريٞٚصٗىلهطلشٞٙصٗىلهشٗةٞٚص صىللالًع"أل )1ص ص
ٗكالْصٙقشأصكلاىلرتصفطٛصىلهـاصىلهظالدغصىلحريتذىلٛ٢صصشأرتصاوٟصطيلٚىصىل لياليرتصكتيال صىلألنيالُٛص
هألؿلٔالُٛرتصألْعصأمالٖصكالْص الهبصريلاله٘سٙالص صىلهالٚٙمرتصٗكالُتص"ىلألنيالُ"ٛصًيّصًيشىلارٍٔصءكيالفٞص
ء صدلٌ٘اٞصًّصكتبصىله ىلاصىلهللاٝألألأل ص
ٗاِذًالصأؿٚلتصىلألطشٝصريالشفالغصفاأٝرتصريرذصةٚالٝصًشفٔٞرتصةـيىصىلُقيال صأطالطيٛص صةٚالتيٕألص
صؿيياصىلهلطييالٝ١صملصٙرييذصأريييٖ٘صصييالدسىلصاوييٟصتظييذٙذصأصظييال صًذسطييتٕرتصفالػييتغىص صًرٌييىصدٙييال ص
هولربٙتألألألصٗهقذصمنٟصهذٕٙصاٌوٕصىل للشصءةظالطالصرييالألم٘ٝصًيعصىلهرٌياليرتصٗايذَصىلخلايىصًيّصىلهرٌيىرتص
سنٍصأُعٕصكالْصًّصىل خاىصأْصٙرٌىصىلهطالهبصآُزىلنألألصمالؿٞص صدًؼقألأل ص
البحح عن العدالة اإلهلية:

منتصريذىلٞٙصطرٚذصىلهطلشٞٙص صىلهلوثصاّصىلهرذىلهٞصىلشهلٚيٞرتصفٌيعصأُعيٕصكيالْصًتيذِٙالرتصٗ صٗطيطص
ًتذّٙصءحّصأُعٕصملصٙظتطعصًِعصُطظيٕصًيّصىلهتظيال ي ص يالرىلصٙطريىصىلاصٓليزىلصريالهلؼيشلصٗملصىلهيذُٚالصرئيزىلص
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ىلهؼلىلصٗصذصأٗؿوتٕصىلهتظال حاصٗىلألطي٣وٞصء صىلهؼيمصمبِطقٚيٞصىلألػيٚال١ألصٗصيذصكالُيتصٓيزٖصىل ظيأهٞص
ًطشٗةٞص صكتبصىلهرقالدرتصٗ ٕصةظنيصٗنآٌالصًّصكتال صاـشصىلهتِ٘ٙشأل ص
اِذًالصكالْصطرٚذصٙذسغص صىللالًعصىلصتِٟصكشىلطالصمجعصفٕٚصىلألدهٞصاوٟصٗا٘دصىلاألصٗصذصمجعص
طلرٞصاؼشصدهٚالصاوٟصٗا٘دصىلاصًّصكتبصىلهرقالدرتص صًرشنصىلهشدصاوٟصًّصحصٙرتقذْٗصري٘اي٘دصىلاص
لرييالألصٗكييالْصٙقييالسْصٗٙيي٘ىلصْصرييينيصٓييزٖصىلهلطييٞصٗتو يمألصٗٓييزىلصحبييذصرىلتييٕصٙؼييلىصدهييٚالصاوييٟصٗايي٘دص
ىلكطشىل صةقٚقٛص صىلألاٌالقرتصألْعصىلحلٚالٝصهٚظتصًرق٘هٞصٗحصًِطقٞٚصٓلزىلأل ص
ٗةييذاصىلُقييال صاييزسٜص صدىلموييٕصًييّصصييشىلٝ١صكتييال ألصكييالْصىلطييٍصىلهلتييال ص"أطييعصىلهوِِٚٚٚيي"ٞص
هظتالهنيرتصٗٓ٘صكتال صتروٌٛٚصريظٚطصًلت٘ صهوِالغصىلهيزّٙصحصٙرشفيْ٘صىل السكظيٞٚصأرييذىلرتصٙيشدصاويٟص
أط٣وٞصكأْصأ طالحصٙظأهُٕ٘صٗٓ٘صصلٚبأل ص
ء صاالُبصرهيمصصِٙيتصىللالًريٞصآُيزىلنصدلٌ٘ايٞصًيّصىلهٚظيالسٙنيصرئيٚنيصٗمجيٚونيصًٗتٌٚيضّٙصايّص
"ىلهطَّ ِشؾِ"صىلهزٜصكالْص صىللالًرٞصٗصتٔالرتصكٌالصٙق٘يرتصٗصذصأرعشاصُقالػالاصتومصىلجملٌ٘اٞصىل ٌٚضٝصفٕٚص
كلاىلرتصفوـوتصهذٕٙصًشةوٞصا٘يصٗىلُتقاليألألصٗ صف ٝصىلحُتقاليصؿالسصُٔوظتٚالألألص ص
"ملصصلشصءػشىلقصًّصىلهذّٙصء صىل السكظٞٚرتصءمنيالصتضاضايتصىلألطيعصأٗحألألألصريٍصؿيشاصُٔوظيتٚالألألألص
ٗريرذصأْصصشأاص"أطعصىلهو"ِِٞٚٚٚصطلشاصألٗيصًشٝص صةٚيالتٛرتصٗ ويتصء صريٚتِيالصةٚيثصأكويتصصتويٞص
ناصًرق٘هٞصًّصأريٛألصىلهلالسةٞصكِتصساىصدّٙصٗأاتٌعصًعصكلالسصسااليصىلألةضىل صىلهذِٞٚٙصٗىلهَ٘ٚصأا١ٛص
طلشىلُالصء صىلهلٚتأل ص
ريلٚتألألألصأنوقتصىلهلال صاوٟصُطظٛصٗملصأمشجصًّصىلهلٚت"ألأل )9ص ص
فاوبصأريٖ٘صاذدىلصًّصىل ؼالٙخصهٚلشري٘ىلصهٕص ىل ِذي)صاؤٍّصٙرشفْ٘صًالرىلصةىعصريالهـيب!صٓيىصأؿيالريتص
اقوٕصه٘رٞلصأٗصًالرىللص ص
ءحّصأْعصرهمصىلهتو٘يصملصٙأاصًّصفشىلغألألألصكالْصضلطظصآح صىلألريٚالاصًّصىلهؼرشصىلهقذٍٙصٗىلحلذٙثرتص
ًّصأريٛص ىلهِي٘ىلغصء صُيضىلسصصليالُٛرتصمميالصهيٚعصهيٕصاالصيٞصريالهيذّٙرتصمميالصٙيذيصاويٟصٗاي٘دصةيععصمجيالهٛألص
ٗىلحليععصىللٌيياله ٛص"ٙقيي٘دصأكلييشصًييّصنيياٖرتصفقييذصكِييتصأتظييال١يصريالطييتٌشىلسص ييالرىلصٙتاٌييعصكيىعصػيي١ٛص
نوٚظص صٓزىلصىللالُبرتصٗكىعصػ١ٛصةو٘ص صرهمصىللالُب" )9ألص ص
ٗؿالسصأدٙلِالصٙذٗسص صفومصٓلح١صىللٌالاٞص ىل السكظٚني)ألصكالْصىلهؼي٘ٚاْ٘ٚصآُيزىلنصًتٌٚيضّٙألألص
ُظطال١ألألصًِطقٚنيألألصٓالد٢نيألألصٗكالْصىلحلض صىلهؼ٘ٚاٛص صرهمصىله٘صتصًذٓؼالصصلٌعرتصةظيبصتريلاٖرتص
كىعصًّصاِذٖصاقىص صط٘سٙالألص"فـشاصؿذٙقالصهوؼ٘ٚاٚنيألصٗاِذًالصمسعص"ىلألمي٘ىلْ"صرييالألًشصايال١صءهيٛعص
أةذٍٓص أؿلحصأطتالرىلص صىللالًرٞصفٌٚالصريرذ)رتصفقاليصه ٛص"ٙالصطرٚذصؿوٚحصأُعيمصكيزىلصٗكيزىل"صصويتص
هٕصُرٍرتصفلـقص صٗأٛرتصفِرشتٕرتصٗصويتصهيٕ صٓيزٖصىلهلـيقٞصتيِظطوص الًيالصًيّصكيىعصأفليالسكٍألألألص
ٗىلهتطتعصء صىللٔٞصىلألمش٠أل )1ص ص
البداية األدبية من كتابة القصص الدينية:

اييزٗسصطييرٚذصة٘سىلُٚييٞص صىلهلٚييتصكالُييتصاييزٗسىلصصــييٞٚألصفطييٛصكيىعصأطييل٘تصكييالْصصلتٌيعصص ص
ريٚتٍٔصاذدصًّصىل ظِنيصٗىل ؼالٙخرتصٗكالْصٙذاٟصهٚقشأصهلٍصطاٝصاِ ٝألألألصكالْصىللي٘ص شٙطيالرتصٗكيالْص
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ٗٓيي٘صٙتطييشجصاوييٟصةشكييالتٍٔصفييا٠صًييذ٠صتييأراصىلهقـييالقصاوييٟصأُييالغصٙلربُٗييٕصطييِالألألصٙظييتطٚعصأْص
ميزَصرئييزٖصىلألايي٘ىل١صص
ضلٚيئٍٚصِٓييالرتصٗأْصمٚييتٍٔصِٓييالنرتصًييّصميياليصتق٘ٙييٞصأٗصتلييرٚاصهلاييٞصىلشهقييال١ألألصفأ ِ
ىلهظالةشٝصٗريتأراصىلهقـالقصاوٟصىلهِالغرتصُٗتٚاٞصشدًالُٕصاوٟصصشىلٝ١صىله ىلاصىلهؼريبصىلهقــٛصىلػ ٠ص
كتلالص ًّص ضٝصىلهلٔو٘ىلْرتصٗىل ومصطٚارتصء صطاٝصىلهظالٓشصًشٗسىلصريالألًاٝصرىلاصىلهلٌٞرتصٗتغشٙليٞصرييوص
ٓاليرتصٗأهاصهٚوٞصٗهٚوٞألألألىلخل)صًّصريال٢رٛصىلهلتبصىلهقذمٞصريلٌالُنيصهاٝصٗاذٓالصموظٞصاوٟص ىلهلِل)ٞٚص
صريٚييتٍٔص ٗٓييٛصرييشٗٝصةقٚقٚييٞص صرهييمصىلهضًييالْ)رتصفوييشاصيصييييصريرييذصُٚوييٕصاق٘ريييٞصفقييذىلْصىلهِقيي٘دصيصييييصتوييمص
ىلهلتبصةشرالرتصٗنشقص صا٘ىل ٔالصىلخلٚالهٞٚصًٗغالًشىلتٔالصىل ؼ٘صٞرتصٗٓ٘صىلجملِْ٘صريالهقـفصًِزصؿغشٖألألألص
فٔ٘رتصءرْصملصطل صكتالريٞصىلهقـٞرتصريىص"ٗظاصكقـالقصًِزصؿغشٖ"ألص ص
صأرِال١صىله ذسىلطيٞصىلهلالُ٘ٙيٞصكتيبصطيرٚذصة٘سىلُٚيٞصريريضصىلهقـيفصىل تذِٙيٞصُٗؼيشٓالص ص"ىل ِيالس"رتص
ُٗؼشصًظشةٚتنيص صدلوٞصىللالًرٞألصهلّصأٗيصصـٞصكتلٔالصًّصىلحجتيالٖصىللذٙيذصكالُيتص"ىلهـيِذٗقص
ىلهِوالط"ٛألصٗصذصػالسنصرئالص صًظالريقٞص"ىلهِقيالد"؛صفظيطىصىلحمللٌّينيرتصكٌيالصٙقي٘يرتصٗ"أُيالصىلُظيطوترتص
حُظييطالهلٍ!صكييالْصىلحمللٌيصْ٘ص صتوييمصىل ظييالريقٞصٓييٍ صُضٙييٕصىلحللييٍٚرتصٗػييالكشصًـييططٟرتصٗالييذص
ىلهظالَصىلهراٚوٛرتصٗفلىلدصىلهؼالٙبألصٗصذصػالسنص صتومصىل ظيالريقٞصأدرييال١صطي٘سٙالصًيّصىللٚيىصىلهظيالريقصًٗيّص
اٚوييٛرتصٗريامجييالتصىلألؿيي٘ىلاصًِوييتصصـيييتصىللييال٢ضٝصىلألٗ رتصٗهلِعٔييالصٗٙييالصهوراييبصييييصةالييتصا يوألألألص
أتتـ٘سْٗصىلهظلبلص ص
اال١ص صتقشٙشصىلهواِ ٞصُشا٘صًّصتؼٚخ٘ صيييصٗكالْصرهمصٓ٘صىلمسٛصىل ظترالسصىلهزٜصٗصرتصريٕصيييصأْص
ٙذهِالصاوٟصىل لالْصىلهزٜصطشقصًِٕصىلهقـٞألصٗصذصاذٗىلصىلهقـٞصًظشٗصٞصألْعصًظت٘ىلٓالصٗتشكٚلتٔالصفي٘قص
ًظت٘٠ص الهبصاالًرٞألأل!صٗىلأل ش صًّصرهمصٓ٘صأْصٙطولي٘ىلصًيّصىلهلالتيبرتصٗٓيٍصىل لقطيْ٘صىلهيزّٙصصيشأٗىلص
كييلاىلصًييّصىلهي ىلاصىلهرييال ٛصريوغتييٕصىلألؿييوٞٚرتصأْصٙييذهلٍصًييّصأٙييّصهطييؽصصـييتٕ!صىلُظييشصء صٓييزىلصىل ِطييقص
ىل لومأل ص
ً٘ٙزىلنصكِيتصحصأصىليصٗهيذىلص صىللالًريٞألصفيشدداصاوئٍٚص ص"ىلهِقيالد"صصيال٢ال ص"حرتصأٔٙيالصىلهظيالدٝرتص
أاذىلكٍصمجٚرالألألصٗأُالصاِذًالصكتلتصىلهقـٞصكِتص صريو٘دىلْرتصٗكالْصصلوعصجبالُيبصاليذصىل طويبص
ىلألًنيرتصٗكالْصؿالةيبرتصصوتصهٕصفلشٝصىلهقـٞصٗٓٛصصـٞصأًٛرتصهلوصموطتصًرٔالصأػٚال١صأميش٠ألص
أسطوتصىلهشدصُٗؼشٖصطرٚذصىللضىل٢شٜصفأةذاصكاٞألألصصاليصهٛصُضٕٙصىلحللٍٚرتصٗكالْصٓ٘صىلهزٜصكتبص
تقشٙشصىلهواِٞرتصٗكالْصًّصكلالسصىل لقطنيصىلهظ٘سٙنيصيييصصالَصري مجٞص"ىلهلال صىلهلٚق"صألُذسٕٙصاٚذصفقيذعَص
هلالص ٕصةظنيرتصتشمجٞص صنالٞٙصىللٌاليألألألصً اٍصًٍٔألألأليييص صياليصهيٛصٙيالصطيرٚذصأُيتصىلرييّصةيالستٛصةيذروص
اييّصُطظييمرتصٗريرييذصةييذٙثص ٘ٙييىصصيياليصهطييلىلدصىلهؼييالٙب ص"طييرٚذصٓيي٘صكالتييبصىلهقـييٞصفرييالرتصهلييّصءرىلص
ىلا فِالألألصتلٔذهِال"أل )9ص ص
ٓلزىلصريذأصطرٚذصة٘سىلُٞٚصكالتبصصـٞرتصتالسطلٚالصٗتلِ٘ٚٙالألص ص
سريعٌالصكالْصٗىلةذىلصًّصأكلشصىلهقـالؿنيصىلهظ٘سٙنيصكتالريٞصاّصةٕٚصٗريٚتٕألصٗٓ٘صماصًّص٘ٙؿعاص
رهمرتصاِذًالصٙق٘ي ص
"كتلييتصدلٌيي٘ايتصىلألٗ ص"ٗ صىلهِييالغصىل ظييش"ٝصاييّصاالصيييتصًييعصاييال٢ويتصريالهييزىلاألألصاييّصريي٘ستٛص
اؤٚالألألصٗأٗيصىلٓتذىلٛ٢صهألفلالسصىل خالهطٞصألفلالسٓالألألصٗؿشىلاٛصًرٔالألألصٗىلهـشىلتصرينيصىلهرال طٞصىلهرال٢وٞٚص
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صدلتٌعصًتخوا رتصىلهيتصصذصم٘اصىلشُظالْصدُٗٔيالألصأًيالصأُيالصفقيذص شدُيٛصأٓويٛصٗاؼيتصأسرييعصطيِ٘ىلاص
مالسجصريٚتِالصٗأطشتِالأل ص
كِالصأنِٚال١صٗىلفتقشُالألصٗهليّعصأمي٘تٛصكيالُ٘ىلصًتٌشطينيصريالهتايالسٝصٗريرلئٍصٙيتقّصهغيالاصأاِلٚيٞص
كأمٛصاالديصًلالصىلهزٜصدسغص صىلهالٚٙم)رتصٗهلزىلصأمزٍٓصىلهتاالسصهٚرٌو٘ىلصاِذٍٓصكتلٞصأٗصس طال١ص
ذلىصٗ صىلحطتاىلدصٗىلهتـذٙشألأل ص
أمٛصىلهزٜصٙلربُٛصىلػتغىصاتالحصاِذصأمٛصىلألكربألصٗرىلاصَ٘ٙصطقطتصةضًٞصًّصىلحلذٙيذصاويٟص
اِلييٕرتصفأسطييىصء صرييياٗارتصٗأاشٙييتصهييٕصاٌو ٚيٞألصأركييشصكِييالصاالهظيينيصاوييٟصىلهرؼييال١ص صسًلييالْرتص
فظأهت ص"ًّصطٚذفعصهٕل"صفقاليصأم ٛص ٙق٘يصاٌٛصءْعصأاشٝصىلهرٌوٞٚصهٚظتصاوِٚالرتصُرطٕٚصءكشىلًٚيٞل!ص
ىلهؼشتصفٕٚصةذٙثصٗىلةذصايّصىلهرالًيىصٙقي٘يص"ىلايطصىلهرالًيىصأايشٖصصليىصأْصصلياصاشصيٕألصٗحصٙيِفصاويٟص
أكلشصًّصرهم)ألصاِذٓالصرشارتصٗصوتصهٕ ص"أُتٍصأُيالغصًظيتغوْ٘صتتظي ْٗصريالهيذّٙألأل"ألصأرييٛصىلهيزٜصىلفتقيشص
ٗؿييالسص صةالاييٞصألمييٛصٗصيياصًرييٕرتصفؼييرشاصأْعصىلألسنصصييذصىلُضىلةييتصًييّصايييتصُٔالٚ٢ييالألصفؼييت صٌترتص
ٗكالُتصمسريتصصيذصؿيالساصصفيتص صُظيشصىل تيذِٙنيصٗسفيالقصأرييٛص صىل ٚيذىلْرتصفٌيالصكيالْصًئٍِصءحّصأْص
شدُٗٛصًّصىلهلٚترتصفالطتأاشاصنشفٞص صصصالقصىلهـخشأل ص
دلٌ٘ايتصىلهقــٞٚصىلألٗ صترلعصريالهللطصتومصىلألا٘ىل١صىلهرال٢وٞٚصىلحاتٌالاٞٚصىلهيتصىلؿطذًتص
رئالرتصفـ٘ساصؿشىلاٛصًرٔالألصؿشىلتصساىصًعصًطالٍٓٚصملصٙرذصٙلًّصرئالرتصٗمشٗإصًّصاال٢وتيٕألصٗكيالْص
ٓزىلص صرهمصىله٘صترتصػ٣ٚالصر٘سٙالرتصرٍصأُوصكِتصأأشصرياسىلٛ٢صرينيصػلال صةٛٚصممالصأرالسصىل ؼالٙخ"أل )5ص ص
هقذصسىلحصٙظخشصًّصرهمصىلهِ٘تصًّصىلهرذىلهيٞصىل ظيتلِٞٚصىلهييتصٙلؼيشْٗصرئيالرتصٗسأ٠صأْصىل السكظيٞٚص
ٓٛصًطتالحصىلهرذىلهٞرتصٗريذأاصأفلالسٖصتِتؼشص صىلحلٛصٗتلرشص صػلالريٕأل ص
ٗىلطتِذص صمشٗإصٓزىلصاوٟصًرالؾصريظٚطصتقذًٕصهٕصدسىلطتٕص صدىلسصىل روٌينيصىلهروٚيالألصهقيذصارويٕص
ىلحطتقاليصىل الدٜصأكلشصاشأٝألص ص
ٗاييالؾص ص"صصييالقصىلهـييخش"صصـييٞصةيبعصكتلٔييالص ص"طييشٙشٜصىلهييزٜصحصٙيي"ّ٣رتصٗصـييٞصرالُٚييٞصىلمسٔييالص
"ىلهشٙحصىلهؼٌاله"ٞٚرتصٗملصٙرذصء صىلهلٚتصءحّصريرذصأْصختشجرتصٗؿالسصهٕصًرالؾرتصٗأؿلحصرياًلالُٕصأْصٙذفعص
ألريٕٚصصظٌالصًّصًـشٗ صىلهلٚتألألألص ص
ٗىلهطشىلفٞص صىل ٘ك٘تصأْعصأريالٖصكالْصٙشفضصأْصٙأمزصػ٣ٚالصًّصأمٕٚصىلهيزٜصكيالْصأةيذصىلألطيلال ص
ص شدٖألصٗءمنالصؿالسصٙأمزصًِٕصٓي٘صىل طيشٗدصىلهرال٢يذصألُعيٕصكيالْصضل ًيٕرتصهقيذصرييذأصتيأراصأفليالسٖص ص
ىلهلٚتصٙترالظٍصهذساٞصأْعصأريالٖرتصٗٓ٘صىلهؼٚخصةاليصىل ؼالكىرتصىلُتخبصمالهذصريلذىلؾص صأٗيصىلُتخالريالاص
ػلٕصُضٞٔٙصزلحصرئالصُال٢لالصاّصدًؼقرتصٗاويقصصيال٢ال ص"دأيٍصٙتقيالتوْ٘ص صىلهرب يالْألصٗهيٚلّصفٚيٕصؿي٘اص
ًرالسنصاذىلألألصحصُشٙذصأْصٙلْ٘صىللٌٚعصًتؼالرئني"أل ص
تأسيس رابطة الكتاب السوريني

صأٗىلمشصؿٚاص1591ص طيالٍٓصطيرٚذصة٘سىلُٚيٞصًيعصأةيذصاؼيشصأدٙليالصًٗلقطيالصطي٘سٙالص صتأطيٚعص
سىلريطييٞصىلهلتييال صىلهظيي٘سٙنيألألألصٗٗصريي٘ىلصريٚييالْصصىلهتأطييٚعرتصكييالْصريٚالُييالصريرٚييذىلصاييّصىلهضمييش صٗىلهلوٌييالاص
ىلهللاٝرتص"ٗهلِعٕصكالْصةالمسالص صىلجتالٕٓصىله٘ وصٗىلحاتٌالاٛصٗىلشُظيالُ ٛصتأكٚيذصاويٟصىلحهتيضىلَص
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ريقلالٙالصىللٌالٓاص صىلهذىلمىص ًّصةشٙيٞرتصٗدمقشىل ٚيٞرتصٗاذىلهيٞصىلاتٌالاٚيٞرتصٗىلحهتيضىلَصريقليالٙالصأًتِيالص
ىلهرشريٞٚرتصٗةشكٞصترلاصاّصىلحلٚالٝصٗ صطلٚىصأسصٟصصٍٚصىلشُظالْصٗتطورالتٕصُٗلالهٕألألأل" )11ص ص
عصبة الساخزين

صلىصتأطٚعصسىلريطٞصىلهلتال صىلهظ٘سٙنيصكالُتصِٓالنصسىلريطٞصتظٌٛصُطظٔالص"اـلٞصىلهظيالمش"ّٙرتص
أهطٔالصطرٚذصىلهقلٌالُٛرتصٗطرٚذصىللضىل٢شٜرتصٗالذصىلهظالَصىلهراٚويٛرتصٗكيالْصفٔٚيالصً٘ىلٓيبصكٚيالهٛألص
ٗصذصكالُتصتومصىلهرـلٞصتلٔذيصىلهزّٙصضلالٗهْ٘صىلهتظوقصء صاالملصىلهلوٌٞصًّصناصىل ٘ٓ٘رينيألصٗاِذًالص
ىلسلالصصً٘ىلٓبصء صسىلريطٞصىلهلتال رتصءرشصؿذٗسصريٚالْصىلهشىلريطٞرتصكتبصًقالحصتربأصفٕٚصًّصتويمصىلهرـيلٞص
ريرِ٘ىلْ ص"هظِالصطالمشّٙصريىصًرِٚني"أل ص
صلىصتأطٚعصسىلريطٞصىلهلتال صكالْصطيرٚذصة٘سىلُٚيٞصٙتخيزصً٘صطيالصٙيش٠صأْعصىلألد صهيألد رتصٗىلهطيّص
هوط يّألألألص"ًييالصٓييزىلص"ىلهطييّصهوٌاتٌييع"ألصكِييالصُر يذعصأُطظييِالصً٘ٓيي٘رينيرتصٗكِييالصُييش٠صىل ٘ٓلييٞصفيي٘قصىلجملتٌييعص
ٗىلهِييالغرتصٗرهييمصهرييذَصٗايي٘دصأٜصُظشٙييٞصأدريٚييٞصًطشٗةييٞصاوييٟصىلهظييالةٞصطيي٘٠صىلهطييّصهوطييّرتصأٗصىلهطييّص
هوٌاتٌع"ألص ص
ظييشْٗص
أًييالصريرييذصتأطييٚعصسىلريطييٞصىلهلتييال صىلهظيي٘سٙنيصفقييذصأمييزصًييعصريرييضصىل لطظيينيصهوشىلريطييٞصّ ِٙ
ٗٙتلوٌْ٘ص"اٌعالصٙظيٌٟصرياله٘ىلصرٚيٞصىلحػي ىلكٞٚرتصكٌيالصٙقي٘يرتصٗ"ملـيِالصفٔٚيالصختلٚـيالصأكليشصًيّص
ختلييٚفصىلهظيي٘فٚٚتصأُطظيئٍرتص صٗصييتصكييالْصفٚييٕصكييلاصممييالصة٘هِييالصًرالدٙييالصًييّصؿييواصٗدلييالاص
ٗءرىلاٞألألألصهلِع ٕصضل َصىل ٘ٓلٞألألصىل ٘ٓليٞصكالُيتصٓيٛصىلألطيالغرتصٗاويٟصٓيزىلصىلألطيالغصنضُٗيالصىللشىل٢يذص
ٗىلجملالاصألُعٕصصذصأؿلحصهِالصصشىل١صٙطالهلْ٘صريِالرتصٗألْعصكلاىلصًيّصىلهوٚيربىلهٚنيصٗأٗهليٍصطيرٚذصىللضىل٢يشٜص
فييتحصريييال ص"ىلهِقييالد"صأًييالَصىل ٘ٓيي٘رينيألصكييالْصً٘ىلٓييبصكٚييالهٛصٙلتييبصىلحفتتالةٚييٞص صأكلييشصىلهـييواص
ذلالفظٞص ص ىلهلوذرتصٗكالْصصيشىل١صتويمصىلهـيوٚطٞصٙتخال طُ٘ٔيالصريطليىصىلمسيٕألصٗكيالْصىلهيتالٜٗصؿيالةبص
ىللشٙذٝصٙق٘ي ص"ءرىلصتشنصً٘ىلٓبصفظِٚخطضصتاىلجصاشٙذت"ٛألص ص
ءْعصىلل٘ص صط٘سٙالصكالْصًرليأصترل٣يٞصٓال٢ويٞصرئيزٖصىلألفليالسألصٗىلهشارٚيٞصملصتليّصتظيتطٚعص يشحص
أفلالسٓالصءحصمم٘ٓٞصٗاوٟصىلطتوٚال١رتصريٌِٚالصكالْصىلهلتال صىلهتقذًْ٘ٚصٙطشةْ٘صأفلالسٍٓص صكيىعص
ىلهـيييواصاويييٟصىلميييتال صىلُتٌال١ىلتٔيييالصريطليييىصىل ٘ٓلييٞألألألصكالُيييتصىلهـيييواصتطويييلٍٔصٗىلهِيييالغصٙقيييش ْٗص
كتالريييالتٍٔصٗسنييٍصأْعصىلهـييواصكالُييتصًشتلطييٞص صًرظٌٔييالصريالهربا٘ىلصٙييٞصىلهظيي٘سٞٙصءحّصأْعصأؿييوالرئالص
كالُ٘ىلصٙأتْ٘صء صري٘ٚاصىلهلتال صىلهتقذًٚنيصىل ٘ٓ٘رينيصهلٛصٙلتل٘ىلصاِذٍٓألص ص
اِييذًالصختييشجصطييرٚذص صدىلسصىل روٌيينيصاييالَص1591ص ُا يٚعّص صىلهظيي٘ٙذىل١رتصٗػييالسنصًييعصصًال٢ييٕص ص
ىل ظالٓشىلاصكذصىلهذٙلتالت٘سٞٙصىلهؼٚؼلوٞٚرتصفلتبصأةيذصىل يذسىل١صتقشٙيشىلصرئيٍصٗأسطيوٕصء صىلهؼيالَرتص
ف٘صاٍ٘ٓص صأسلال١صط٘سٙالرتصٗأسطىصطرٚذصء صدٙشصىلهضٗسألألألصكالُتصدٙشصىلهضٗسصًرقالصهولريثصٗهخمي٘ىلْص
ييصٗهلّصىلهرالصالاصىلهرؼال٢شٞٙصٓيٛصىلهييتصكالُيتصاليٍصيييصٗهيزهمصكالُيتصىلحكيطشىلريالاصاِٚطيٞصكيذص
ىلهؼٚؼييلوٛألألص"ٗ صأرِييال١صرهييمصرييالسص ىلهطيي٘ص)صيصييييصٗىلهطيي٘صصاالؿييطٞصًييّصسًييىصٗتييشىل صيصييييصٙييً٘نيصُٗـييارتص
فلذُالصُٔومرتصٗسلّصُلعصىلهؼالػالاصىل لووٞصاوٟصأُ٘فِالرتصفالص ليٛصريليعصدصيال٢قصةتيٟصُغظيؤالصًيّص
ىلهطنيرتصًٗالاصاذٝصأ طاليصٗػ٘ٚخصًّصدْٗصأْصٙظتطٚعصأةذصءطيرالفٍٔرتصٗريريذٓالصمطيبصأةيذصىل ؼيالٙخص
صؿالٝصىللٌرٞرتصىلُظشٗىلصءْعصىلاصُطظٕصكذصىلهؼٚؼلوٛرتصفظأهٕصأةذٍٓ صٗ الرىلصحصٙشطيىصطيلوالُٕص
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ىلهطيي٘صصاوييٟصصـييشصىلهؼٚؼييلوٛصريالهؼييالَلصفييشدصصييال٢ال صدٙييشصىلهييضٗسصأكطييشصًييّصدًؼييقصٗأفظيقألألصرٗصيي٘ىلص
ءرْ"أل )11ص
اشاصًعصطرٚذصِٓالنص ةالدرٞصسٙطٞٚصرىلاصدحهيٞصكيلا ٝص صأةيذصىلهيذسٗغصأنالظيٕصأةيذصىلهطيال ص
هغلالٕ٢صىلهؼذٙذصٗترـيلٕرتصفليالسصنليلٕصاوٚيٕصٗهريّصدِٙيٕرتصٗريريذصأطيل٘انيصىلطيتذاالٖصىل يذٙشرتصٗصياليصهيٕص
"توطِ٘ىلصهٛصًّصةوبصريأْعصلِٞصاقٚقص ص شٙقٔالصء صىل ذسطٞصألُعمصأِٓتصىلهذّٙرتصٗتشٙذصءاشىل١صاقٚقص
ًرم"ألص ص
"اال١اصىلهواِيٞص رتصف٘ا٣يتصرييأْصاويٟصسأطئالرتصًظطيشصطيوطالْرتصأةيذصسٗىلدصىلهقـيٞصىلهظي٘سٞٙصٗىلهيزٜص
ٙظلّص صةوبرتصىل ٍٔصًلوتصأًالَصىلهواِٞرتصفالريتظٍصًظطشرتصٗصالي صٙيالصأطيتالرصطيرٚذصىلةيمصهِيالصكٚياص
)11صص ص
هرِتصدّٙصىلهـيبرتصةتٟصحصُورّصدِٙمرتصٗفش ِالصًّصىلهلومرتصرٍصطأهوصأّٙصطِظلشصىلهوٚوٞل"
صلييىصسةٚييىصىلهؼٚؼييلوٛصريأطييل٘تصؿييذسصصييشىلسصًييّصدًؼييقصريِقييىصأدٙلِييالصء صىلحلظييلٞصحباييٞص
ىلهتوييشٙضصاوييٟصىلحكييشىلريالاصٗىلحػ ي ىلنصرئ يالألألألصهقييذصرٓييبصء صىلحلظييلٞصًييشتنيصىلألٗ ؛صطييِٞص1591ص
كٌذسغرتصٗىلهلالُٞٚص1599ص صىلخلذًٞصىلشهضىلًٞٚألألص ص
ٗىلطتذاٛصطِٞص1591صء صدًؼقصهٚلٌىصمذًتٕصىلهرظلشٞٙص صدلوٞصىللِذٜألأل ص
ٗٙتزكشصأدٙلِالصنِٟصةٚالتٕص صتومصىل شةوٞصصال٢ال ص"أهلٌتوصىلحلٚالٝص صىلهذٙشرتصٗىللضٙشٝصصـف ص
"ٗأُقييزُالصٓٚلييٞصىلحللً٘يي"ٞرتصٗ"ذلطييٞصىلهظييلرالصٗأسريرييني"رتصٗ"اشٙظييٞصىلط ي ةالَ"رتصٗ"صٚالًييٞصىلهٚرييالصىلسىل"ص
ٗسٗىلٞٙص ٘ٙوٞصٓٛص"ريِالدقصاتصىلهقؽ"صؿالدستٔالصًوصًعصصـفصكلاٝصػش ٞصرياٗاصاِيذًالصطياِتص
 )11ص
ِٓالنصأٙالَص"ىلهلشٗ "صء صهلِالْرتصٗأةشصتٔال"أل
رأي سعيد حورانية يف أدب تلك املزحلة ،ودور رابطة الكتاب السوريني يف تأسيس احتاد الكتاب العزب،

صتقٍ٘ٙصأد صتومصىل شةوٞصٙق٘يصأدٙلِال ص"كالُتصكتالريالاصريرضصأدريالِ٢الصت ىلٗحصريينيص"ىللذىلُ٘فٚيٞص
ىلهرشري"ٞٚصءرىلصؿحعصىلهترلارتصىلهيتصٙلذٗصفٔٚالصىلُتـالسصىللٌيالٓاصةتٌٚيٞصصذسٙيٞرتصٗةٚيثصىلهلطيىصىلشصليالريٛص
صلبصأْصٙلْ٘صًّصىلهطلقٞصىل ظو٘صٞرتصٗةٚثصىلهطلقالاصىلهرذٗٝصػشٙشٝصةتٟصىلهِٔالٞٙرتصًٗتلشسٝصىل لىص
كالآلنالرتصٗىلهؼٚخرتصٗىلشصطالاٛرتصٗؿيالةبصىل رٌيىرتصٗىل ٘ظياصىلهليلارتصٗأدٗىلاصىلهقٌيعصكالهؼيش ٛص
ٗىلهيييذسكٛألألألصكؤّيييالصتليييذٗصمن٘رايييالصٗىلةيييذىلصًتصليييشسىلصاٌيييذىلرتصٗةٚيييثصىلألطيييو٘ صٙتظيييٍصريال لالػيييشٝص
ٗىلهتقشٙشٞٙألألألصٗرينيصىلستٚالدصجتالس صاشٞ٣ٙصةقالرتصٗاذٙذٝصةقالرتصشٙـاليصىل لٌْ٘صىلألكلشصاٌقالصٗةٞٙ٘ٚص
ٗنِٟرتصريأطالهٚبصةذٙلٞصًرتٌذٝصاوٟصىلهتووٚيىصىلهِطظيٛرتصٗاويٟصسؿيذصىلهووظيالاصىل ليٞ٣ٚصٗىل رتٌيٞص ص
ُطظٞٚصىلألريطاليصٗ صتـشفالتٍٔرتصريوغٞصأصش صء صىلشضلال١صٗىلهشً٘صصٗىلهؼرشصأةٚالُالألص ص
ٗٙظييتغش صًييّصريرييضصىلهِقييالدصىل يي٘هرنيصٗهرييالصػييذٙذىلصريتـييِٚاصىل ييذىلسغصىلألدريٚييٞرتصٗىلهييزّٙصٙق٘هييْ٘ص
ري٘ا٘دصًذسطٞصٗىلصرٞٚصىلػ ىلكٞٚصُـلٖ٘صاوٟصسأطٔالرتصفٌّصىل ظيتوٚىرتصةظيبصسأٙيٕرتص صرهيمصىلهرٔيذص
طييرتص صىلهظييِ٘ىلاصىلهييلالاص
ًييّصىلهتلولييىصىلهطلييشٜرتصٗىلُتٌييال١ىلاصأالييال١صىلهشىلريطييٞصىل تِ٘اييٞص رير يذصصأْصٗ ع
فأؿلوتصتلٍصأكلشصًّصيظنيصال٘ىلصًّصكىعصأسلال١صط٘سٙال)رتصٗت٘صأٍصرينيصىلهتٚالسصىل السكظٛرتص
ٗىلهوٚربىلهٛرتصٗىلهقً٘ٛصأْصختوقصًذسطٞصأدريٞٚصهلالصًقً٘التٔالصكالهشًضٞٙصٗىلهذىلدىلٚ٢يٞصٗىلهظي٘سٙالهٞٚألألألصٗءمنيالص
كييالْصصلٌييعصأالييالٓ١الصصىلحُتٌييال١رتصٗىلشمييالْصريييالحهتضىلَرتصٗىلهرييضَصصاوييٟصىلهِليياليص صطييلٚوٕرتصٗكالُييتص
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ىلهشىلريطٞصًذسطٞصلٌٚيعصأاليالٔ٢الرتصٗكيالْصتريذدصىلآلسىل١صٗىلألطيالهٚبصًطٚيذىلصهيألد صايٍعصىلهطال٢يذٝرتصفويٍص
ضصريالاصطيِ٘ىلاصةتيٟصفيشنص"ىلألد صىل وتيضَصٗاي٘دٖص صىلهظيالةٞصىلألدريٚيٞصىلهظي٘سٞٙصٗىلهرشريٚيٞرتصسنيٍص
أًلوٞصناصصوٚوٞصًّصىلهٌِالرجصىلهشدٞ٣ٙصاذىلصًّصىلهؼيرشصٗىلهقـيٞصمميصّصكيالُ٘ىلصٙطٌٔيْ٘صىلحهتيضىلَصاويٟصأُعيٕص
ًِؼ٘سرتصأٗصمطلٞرتصأٗصػشحصًيذعسغص ٗىلهيزٜصىلُطويقصًِيٕصريريضصىلهِقيالدصىلحلالصيذّٙصاويٟصىلحجتيالٖصكوّيٕص
ف٘ؿييٌ٘ىلصىلهشىلريطييٞصكؤّييالرتصٗىله٘ىلصرٚييٞصريالهتطالٓييٞصٗىلحريتييزىليصٗىلهظيي٘ص)ٞٚألألصسنييٍصرهييمصكّوييٕرتصأهطِٚييالصأْعص
جتشريتِالصصذصزلوترتصٗأُِالصصلبصأْصُ٘طرٔالصةتٟصتؼٌىصىلهي٘ ّصىلهرشرييٛصكوّيٕألصفيالفتتحص صدًؼيقصًيّص
11- 5صأٙو٘يص1591صًل شصىلهلتال صىلهرش صىلهزٜصداتصءهٕٚصسىلريطٞصىلهلتال صىلهظ٘سٙنيألألألصهقذصكيالْص
جتٌرالصٓال٢الصألدريال١صىلهرشٗريٞألألألصٗكالُتصف ٝصًضدٓشٝصًّصىلهِالةٞٚصىلألدريٚيٞصٗىلكليتصىلهِٔي٘نصىلهظٚالطيٛص
ىلهرالسَصٗمالؿٞص صط٘سٙالصًٗـشألألأل" ص
السجن يف دمشق والغزبة القسزية األوىل يف لبنان

صاييالَص1599صطييشحصأدٙلِييالصًييّصىلهرظييلشٞٙصٗاييالدصء صىلهتييذسٙعألألصٗصالًييتصىله٘ةييذٝصرييينيصًـييشص
ٗط٘سٙالألألصٗىلاتقىصًعصىلاتقالحاصىلهؼ٘ٚاٚنيصٗىلهٚظالسٙنيألألصٗصذصأهلٌتٕصٓزٖصىلهط ٝصصـٞص"ىل ٔايعصىلهشىلرييع"ص
ًٗظشةٞٚص ٘ٙوٞصُؼشٓالص صدلوٞصىلألملالسص صرياٗاصٗاِ٘ىلُٔالص"ساىصىلمسٕصفشجصىلاصىلحلو٘"أل ص
ريرذصمشٗإصًّصىلهظاّصكالصتصىلألة٘ىليصريٕرتصفقشسصًعصرالرٞصًّصسفالصٕرتصكٌالصٙشٜٗرتصأْصٔٙشري٘ىلص
ء صهلِالْألص ص
صهلِالْصترش صطرٚذصة٘سىلُٞٚصء صىل لتلٞصىلهٚرالصسٞٙألص ص
ملصٙلّص٘ٙاذص صهلِالْصكتال صًذسطٛصسمسٛرتصٗءمنالصكالُتصكىعصًذسطيٞرتصأٗصايذٝصًيذىلسغص
ترتٌييذصًلهطييالصًييالرتصٗتظييتخذَصكتليٕألصِٗٓييالنص وييبصًِييٕصػييخفصطيي٘سٜصًييّصريٚييتصىلهٚييالصاٛصٙرٌييىص ص
ىل لتلٞصأْصٙلهاصطوظوٞصكتبصهالريتيذىلٛ٢ألألصٗأهياصيظيٞصأايضىل١صهغيٞصاشريٚيٞرتصٗيظيٞصأايضىل١صدٙالُيٞص
ًظٚوٞٚرتصٗيظٞصأاضىل١صاغشىلفٚالرتصٗيظٞصأاضىل١صتالسٙخصهالريتيذىلٛ٢صكؤّيالرتصٗٗصرٔيالصريالطيٍصًظيٚوٛص
ًظترالسرتصٗاٌٌُتصاوٟصًذىلسغصىلهطشٙشألألأل ص
ريرذصرهمصترش صء صًذٙشص"ىلهطشٙش"صفطوبصًِٕصأْصٙروٍّصىلهرشريٞٚصهطال ص"ىلهطشٙش"صىلهتالريرٞصهـٚذىلأل ص
العودة والسجن ثانية يف سوريا:

ةـىصىلحُطـياليرتصفريالدصٗسفالصيٕصء صطي٘سٙالرتصكيالُ٘ىلصٙظِيْ٘صأُعٔيٍصطٚظيتقلوٍُ٘ٔصاويٟصىلحليذٗدص
ريالألةلالْرتصٗهلّصأةذصسااليصىل خيالريشىلاصىلطيتقلوٕصريـيطرٞصص٘ٙيٞألألألصٗأٗصداي٘ىلص صىلهظياّصىلحةي ىلصٜرتص
ٗ صىلهَ٘ٚصىلهتالهٛصأمزٍٗٓصء صًقشصىلهؼش ٞصىلهرظلشٞٙصةٚثصأًل٘ىلص19صُٔالسىلألصٗريريذصرهيمصُقوي٘ىلصء ص
ىل ضٝرتصٗصلر٘ىلصِٓالنصتظرنيصً٘ٙالأل ص
الغزبة الجانية والسجن يف لبنان:

ٗاِذًالصمشجصًّصىلهظاّص صدًؼقصصيذعَص وليالصشاالدتيٕصء صىلهتيذسٙعرتصفويٍصٙقليىص وليٕألصفشىلطيىص
ىلهطشٙشصدلذدىلصاالسكالصىلطترذىلدٖصهور٘دٝصءهٍٔٚصٗىلهتذسٙعص صًذسطتٍٔألصفأتالٖصىلهشدصريال ٘ىلفقٞألص ص
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أًلٟصِٓالنصرالاصطِ٘ىلاص ًّص1591صء ص)1599صٗ لع ص"ػتال١صصالغصآمش"رتصٗ"طيِتالْصٗاي قص
ىلهغالري"ٞألصكٌالص لعصسٗىلٞٙصةِالصًِٕٚص"ىلهؼشىلتصٗىلهرالؿط"ٞألصِٗٓالنصأٙلالصكتبصسٗىلٞٙص"ريِالدقصاتصىلهقؽ"ص
ٗكالْصصذصُؼشصًِٔالصفـونيص ص"ىلهلقالفٞصىله٘ ِ"ٞٚصدلوٞص"سىلريطٞصىلهلتال صىلهرش "ألألص ص
ٗاّصةٚالتٕص صتومصىل شةوٞص صهلِالْصٙق٘ي ص"كِتصأاٌيىص صهصلِيالْصريالطيٍصًظيترالسصٗأ يىصٓ٘ٙيٞص
هلِالُٞٚصريالطٍص"ُالٙاصريٚطالس"صاوٟصىلاتلالسصأُوصكالر٘هٚلٛصًّصريرولمألصملصأكيّصًِقطريالصايّصطي٘سٙالرتص
ٗءمنالصكِتصأطالفشصءهٔٚالصٗأا٘دألصٗكالْصهٛصطوطٞصء صةذصًالصاوٟصأطالتزٝص"ىلهطشٙيش"صريالاتليالسٜصًيذٙشىلص
هوذسٗغصىلهرشريٞٚصفٔٚالألصىلكتؼطتصرىلاصَ٘ٙصأْعصىلرِنيصًّصىل ذسطنيص ٌٗٓالصأمي٘ىلْصًيّصاٌؼيٚت)صكالُيالص
ٙرطٚييالْصدسٗطييالصمـ٘ؿييٞٚرتص صأرِييال١صىلهطييشقصألٗحدصىلألنِٚييال١رتصٗٙظييالاذىلٍُٔصاوييٟصىلهِاييالحص صآمييشص
ىلهظِٞألصأٜصكالُالصمالسطالْصُ٘االصًّصىلحريتضىلصألصفقذًتصتقشٙشىلصرئٌالصهوٌذٙشألصٗهلٛصِٙتقٌالصصذًالصتقشٙشىلص
ء صىلهرٌٚذصكشَصًذٙشصىلألًّصىلهرالَصىلهولِالُٛصريتٌٔٞصأ ُيوصسايىصطي٘سٜصًؼيلٖ٘ألصفيتٍصىلاتقيالهٛرتصٗ الهيتص
صلييٚيترتصٗاييش صىلهلتييال صىلهظيي٘سْ٘ٙصريييالألًشرتصفطالهييبصىلألدريييال١رتصمبييالص صرهييمصىلاتٌييالتصكتييال صآطييٚالص
ٗأفشٙقٚييالصىلهييزٜصكييالْصًِرقييذىلص صهلِييالْرتصريييا القصطييشىلةٛرتصكييالْصٗصٙييشصىلهذىلموٚييٞصًٔ٘ٙييالصكٌيياليص
اِلال ؛صفقاليصهليٍصءْعصىلهقليٞٚصًتروقيٞصمبيّصٓي٘صأاويٟصًِيٕألألصكيالْصىلريصيّصىلهؼيالاشصىلهليلاصأًينيصشلويٞص
ًرييتقالص صطيي٘سٙالصريتٌٔييٞصىلهتاظييعصهـييال صءطييشىلٚ٢ىرتصٗكالُييتصهلِييالْصتشٙييذصء ييالقصطييشىلةٕألألصٗهلييزىلص
)11ص ص
اشك٘ىلصأْصٙلالدهُ٘ٛصريٕألص لرالصط٘سٙالصصالهتصهلٍ صء صأٍِصأُتٍصٗٓزٖصىلهؼخـ"ٞٚأل
ٗةلٍصىلهقالكٛصىلهولِالُٛصريظإِصرالاصطِ٘ىلاصمطلتصء صىلهظِٞألألص ص
العودة إىل سوريا ،وظوور أدباء جيل الستينيات

اييالدصأدٙلِييالصء صطيي٘سٙالص صاييالَص1599صٗاٌييىصًذسطييالص صًييذىلسغصمالؿييٞرتصرييٍصأؿييلحصًييذٙشىلص
هوٌشكضصىلهلقال صىلهظ٘فٚٚيتألألصاالدصهٚاذصىلل٘صىلألدريٛصصذصأؿلحصنشٙلالصء صةذصًالألص ص
ريشصصىلجتالٖصاذٙذصمالقصجبٚىصىلهظيتِٚٚالارتصٗكيالْصٙقي٘دٖصصكشٙيالصتيالًشألصٗ صٓيزىلصىلهظيٚالقصٙقي ص٘يص
طرٚذصة٘سىلُٚي ٞص"صيشأاصدلٌ٘اتيٕص"ؿئٚىصىلحلـيالْصىلألرييٚض"صرييتٌرّرتصٗأااليتصرئيالصكوغيٞصٗكاي٘ص
نشٙييبرتصٗهلييِوصػييرشاص صىلهِٔالٙييٞصأْعصٓييزىلصىلحجتييالٖصٗةٚييذرتصٗكييٚقرتصٗهييٚعصريالتظييالتصىلحلٚييالٝألصٗصوييتص
هضكشٙيال ص"ٙييالصصكشٙييالصأُييتصُييالٜصٗهظييتصأٗسكظي ىلألصهقيذصٗٓلييتصؿيي٘تالصمجييٚالصٗهل عِييٕصؿيي٘اصُييالٜرتص
مبرِٟصأُعٕصؿ٘اصٗةٚذصىللالُبرتصٗهٚعصؿ٘اصأٗسكظ ىلصجتظذصىلحلٚالٝصاوٟصةقٚقتٔال"ألصٗصذصدٓؼتص
اِذًالصاشفتصأُعٕصكالْصاالًالرتصٗأْعصٓزىلصىلهرالًىصريالهزىلاصصذصأؿلحصملىص صىلألد صُ٘ايالصًيّصىل طالهليٞص
ىله٘ةٚذٝصريالحلشٞٙصىلهؼخـٞٚرتصٗٙرذصىلحلشٞٙصىلهؼخـٞٚصأٍٓصًيالصصليبصاويٟصىلألدٙيبصريالهيزىلاصأْصٙطالهيبص
ريٕألصٗهلّصىلحلشٞٙصىلهؼخـٞٚصريأٜصًرِٟصٗ ّلصهوؼربصكويٕصأَصهِخليٞصممتيالصٝصًيّص"ىل يلقطني"لصأاتقيذص
أْعصحصأةيييذصنييياٖصكيييالْصمليييىصٓيييزىلصىلحجتيييالٖرتصألْعصىلهيييزّٙصكتلييي٘ىلصرئيييزىلصىلحجتيييالٖصنييياٖصملصضليييالهطٍٔص
ىلحلظ"أل )19ص ص
ٗ صسأٜصأدٙلِالصحصٙلتبصصكشٙالصتالًشصصـٞصرِٓٞٚرتصٗءمنالصٙلتبصصـٞصسًضٞٙصٗأةٚالُالصػرلٞٚرتص
ٗهٕصىلهطلىص صتطي٘ٙشصىلألةيذىلاصٗىلهؼخـيٚالاصىلهؼيرلٞٚصىلهلظيٚطٞصٗسفرٔيالصء صًشتليٞصصـيٞصًشكليٞألألص
ىلهقللالٜصٗىلهططىألألصىلخلألألصءُعٕصٙوتقطصًّصىلحملٚطصأػٚال١صػرلٞٚصةقالصرٍصٙشفرٔالصء صًشتلٞصىلهشًضألصمبرِٟص
إُٔصاِذًالصٙقش ٓالصءُظالْصػريبصفاُعٕصحصصلذصفٔٚالصُطظٕرتصٗاِذًالصٙقش ٓالصػخفصًلقاصصلذصأْعصًيالص
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ٙقال يصاّصىلهؼ١ٛصىلهؼريبصمجٚىألصٗهلِعٕصهٚعصىلهؼيريبصُطظيٕألصطيلىليصٗةٚيذصٙقويقصصكشٙيال ص يالرىلصسليّص
هظِالصأةشىلسىلرتص الرىلصسلّصاال٢رْ٘رتصأٗصاشىلٝرتصأٗصأوٞرتصأٗصًتخوطيْ٘رتصأٗصًليطٔذْٗلصٗا٘ىلرييٕصٗةٚيذ ص
ألْعصىلهربىلٝ١صًقت٘هٞرتصٗىلهطط٘هٞصًقت٘هٞرتصٗىلهؼاالاٞصًقت٘هٞألألصمبرِٟصاالَصةو٘يصًلالهٞٚصهٚظتصًلِٞٚصاوٟص
فٔييٍصسىلطييخصهووٚييالٝرتصٗٓييزىلصحصٙتروييقصريال ٘ٓلييٞرتصفٌ٘ٓلييٞصصكشٙييالصكييلاٝرتصٗهلِعٔييالصملصجتييذصىلهطشٙييقص
ىلألطالطييٛصهل يالألصٗ صسأٜصطييرٚذرتصءْعصصكشٙييالصكييالْصٙلتييبصًييّصصشىل١ىلتييٕصٗتأرشىلتييٕصييييصتييأرشصريلالفلييالص
كلاىلصييصأكلشصممالصٙلتبصاّصتومصىلحلالهٞصىلهؼش ٞٚصىل لشسٝصفاُعٕصٙطقشصىلحلٚيالٝصُطظئالألصهقيذصكيالْص
ضل تقشصىله٘ىلصعصىلهًٛ٘ٚرتصٗهلِعٕصىلطتٌذصًِٕصريرضصسً٘صٖرتصٗٓيزٖصىلهشًي٘صصملصتظيتطعصأْصتؼيلىصتٚيالسىلص
اشٙلالألصهقذصػلىصتٚالسىلصهطظٚالرتصأٗصتٚالسىلصأطو٘ريٚالرتصٗهلِعٕصهٚعصتٚالسىلصًلشطالصهطٍٔصىلحلٚالٝرتصٗءمنيالص
هالةتاالجصكذٓالرتصٗهلزىلصفاْصمجٚعصىلهزّٙصصوذٖٗصفؼو٘ىلأل ص
ًّٗصُالةٞٚصرالُٞٚرتصٙش٠صأدٙلِالصأْعصٓزٖصىلهوغٞصىلهيتصكتبصرئالصصكشٙالصتالًشصصذصأريذاصتأراىلصءصلالريٚالص
اوٟصهغيٞصىلهقـيٞصٗأنِتٔيالألصٗىلكتظيتصمبضٙيذصًيّصىلهـي٘سرتصٗرييذأصىلحُيذنالَصريينيصىلهـي٘سٝصًٗيالص لويٕص ص
ىلحلٚييالٝصىله٘ىلصرٚييٞصٙلتظييبصاِالٙييٞصأك يربألصٗهلِعٔييالصتشكييتصأرييشىلصطييولٚالصأٙلييالألصفقييذصفٔييٍصاذٙييذصًييّص
ىلهلتال صىلهزّٙصطالسٗىلصاوٟصمطيالصص صكشٙيالصأْصىلهقـيٞصٓيٛصاذٙيذىلصىلهورليٞصىلهوطظٚيٞصىللٌٚويٞصىلهغِالٚ٢يٞرتص
ٗىلاتربٗىلصأُعٕصِٙلغٛصأْصتلتبصصـٞصًّص11صأططشصٗ صكىصططشص11صؿ٘سٝرتصٗكىصؿ٘سٝصًتذىلموٞص
ريالألمش٠رتصدلالُٞٚصٗحصاالصٞصهلالصريالحلذاأل ص
ىلهوغٞرتصةتٟصىلهوغٞصىلهؼرشٞٙرتصةظبصسأٜصأدٙلِالرتصرىلاصدحهٞصدىلٌ٢الألص"ؿيوٚحصأْعصىلهلوٌيٞصىلصهؼيرشٞٙص
تلش صأةٚالُالصدحهتٔالصىلهرالدٞٙصىل أه٘فٞرتصٗهلِعٔيالصترطٚيمصريال قالرييىصًظيالةٞصأكيربصًيّصىلهلي٘١صهو٘ىلصيعألص
أًييالصاِييذًالصتييذٗسصىلهلوٌييٞص صىلهطييشىلغرتصٗتلترييذصاييّصالييعصً٘كيي٘أالرتصفظييتاذصأ عُييمصنؼؼييتصييييص
ٗرئُشارتصٗأْعصٓيزىلصىلحرئيالسصصيذصأنويقصاِٚٚيمألص صةينيصأْعصىلهلوٌيٞصىلهؼيرشٞٙصىلحلقٚقٚيٞصتضٙيذصًيّصةيذٝص
ريـشنصف ٠صًالصٗسىلٓ١الأل" )19ص ص
ٗٙش٠صأدٙلِالصأْعصهضكشٙيالصفليالصكيلاىلص صءميشىلجصىلهقـيٞصًيّصهغتٔيالصىلهرالدٙيٞألصٗكيالْصصيذصايش ص
كلاىلصىلهقـٞصىلهشًضٞٙصصلىصصكشٙالرتصريىصٗكالْصأكلشصًّصاشع صرينيصأريِال١صاٚويٕألصفقيذصكتيب ص"ػيتال١ص
صييالغصآمييش"صٗٓييٛصصـييٞصسًضٙييٞصػييرشٞٙرتصٗكتييبصصـييٞصٗرال٢قٚيي ٞص" ييذصىلهييزٙال "رتصٗ"اييالدصىل ييذًّ"رتص
ٗ"اشٙظييٞصىلط ي ةالصَ"رتصٗمييالنصٓييزٖصىلهتاشريييٞصىل رقييذٝص ص"صٚالًييٞصىلهٚرييالصس"ألصٗكتييبصىلهقـييٞصىلهِطظييٞٚص
ىل رٌقٞرتصصـٞص"ىلهططىصٙـشخص صىلهظيالَ"صٗٓيٛصًيّصأٗ صجتالسرييٕصًيّصصـيفصىلهتووٚيىصىلهِطظيٛألصهقيذص
تأرشصكأٜصكالتبصريقشىل١ىلتٕصكلاىلرتصٗكالُتصةٚالتٕصنِٞٚرتصضليالٗيصدىلٌ٢يالصأْصصليش صكيٛصٙرليشصاويٟص
أطو٘ريٕألألصٗكالْصًّصىل ت٘صعصًّصٓزٖصىلحلٚالٝصىلهغِٞٚصأْصتلٌيشصءرييذىلاالصأدريٚيالصُالكياالصٙليشٜصىلألد صىلهرشرييٛص
ٗىلهقـييٞصىلهظيي٘سٞٙألألألصهل يّعصأدٙلِييالصطييالفشصطييِٞص1595صء صىلحاييالدصىلهظيي٘فٚٚيتصهورٌييىص صدلوييٞصأُلييال١ص
ً٘طل٘صكخلاصهغٜ٘ألألصهٚذػّصىلريّصىل ٚذىلْصًشةوٞصؿٌتص ٘ٙوٞصفالاأاصذللٕٚأل ص
من خفايا صمت سعيد حورانية

"أػٔذصأُعٛصصذصاؼت"؛صًطشدىلاصأدمؤالصػالاشصتؼٚوٛصريالريو٘صُاٗدىلص صهغيالاصىلهريالملرتصٗىلطيترالسٓالص
طيييرٚذصة٘سىلُٚيييٞصه٘ؿييياصةٚالتيييٕصىلهغِٚيييٞصىلهييييتصٗىلكليييتصفي ي ٝصُٔييي٘نصٗىلصدٓيييالسصىلهقـيييٞصىلهظييي٘سٞٙص ص
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ىلخلٌظييِٚٚالارتصكٌييالصٗىلكلييتصىلهِٔيي٘نصىلهظٚالطييٛصىلهرييالسَصٗمالؿييٞص صطيي٘سٙالصًٗـييشرتصٗهوترييلاصاييّص
أةالًٕصىللٌٚوٞألألص ص
صفٌالصىلهزٜصصطعصتومصىلألةالَرتصٗىلُتٟٔصريظرٚذصة٘سىلُٞٚصيييصىلريّصىل ٚذىلْصىلهذًؼيقٛرتصأٓيٍصًلطظيٛص
ىلهقـٞصىله٘ىلصرٞٚصىلهظ٘سٞٙرتصٗىل لؼشصريال ظَّشٝصيييصء صىلهـٌتل!صٗٓىصؿٌتصرياسىلدتٕصىلحلشٝرتصأَصأاربصاويٟص
ىلهـٌتلصٗٓىصملّصدفعصىل لذانيصء صىلهـٌتلصٗٓىصٙظتطٚعصىل لذتصأْصٙـٌتلصٓىصتذفعصىلهلؼشٞٙص
ّصؿٌتصىلهرقىصٗىلشريذىلتل ص
هقيييذصرييييذىلصؿيييٌتٕصكأُعيييٕصؿيييٌتصاٚيييىصريلالًويييٕ!صفٔيييىصٙيييذفعصىلهظييي٘سْ٘ٙص يييّصؿيييٌتصاٚيييىص
ىلخلٌظِٚٚالالص ص
اتيالجصىلشاالريييٞصاييّصٓييزٖصىلألطيي٣وٞصء صحبييثصًرٌييقص صدلٌييىصىلهظييشٗ صىلحاتٌالاٚييٞصٗىلهظٚالطييٞٚص
ٗىلهلقالفٚيٞصىلهييتصأةال يتصريتاشرييٞصٗةٚيالٝصاٚيىصىلخلٌظيِٚٚالاصريؼيلىصايالَرتصٗحبٚيالٝصىلهلالتيبصريؼيلىص
مييالقألصكٌييالصتتطوييبصىلهلوييثص صىلألطييلال صىلهيييتصصييالداصء صتوييمصىلهتويي٘حاصىلهظٚالطييٞٚصٗىلحاتٌالاٚييٞص
ٗىلحصتـالدٞٙصىلهرٌٚقٞص صىلجملتٌعصىلهظ٘سٜرتصٗىلهلٞ٣ٚصىلحملٚطٞصريالهلالتبألألصٗاتالجصء صُيذٗىلاصٗدسىلطيالاص
ٗأحبيييالاصًرٌقيييٞرتصاييىعصىلشاالرييييٞصايييّصتويييمصىلألطييي٣وٞصتظيييالاذُالص صًرشفيييٞصأطيييلال صٗمطالٙيييالصىلهتوييي٘حاص
ىلهالًرق٘هٞصىلهيتصأؿالريتصًِال قرتصًٗطالؿىرتصٗري٣ٚالاصكلاٝص صدلتٌرِالصٗريالدُالرتصًٗراللتٔالصهتايالٗصص
آرالسٓالألألصٗاِذصىلهلوثصاّصتومصىلألطلال صملّصىلهت٘صاصاِذصًـاصأٜصمجالاٞصأٗصريوذٝصكالُيتصًليالحص
هوتِ٘ٙشرتصكلوذٝص"ىل ٘ةظّ"ص صدٙشصىلهضٗسرتصاوٟصطيلٚىصىل لياليصحصىلحلـيشصيصيييصىلهييتصىلًتيالصصأٓوئالصريياله٘اصٛص
ىلهتِ٘ٙشٜرتصفلالسٗىلصاوٟصىلشصطالتصٗأصالً٘ىلصفٔٚيالصكًُ٘٘يٞصًيّصُي٘تصًيالص صيظيِٚٚالاصىلهقيشْصىلهرؼيشّٙرتص
ٗىلهييتصأهلٌيتصكالتلِيالصكتالرييٞصسٗىلٙيٞص"ريِيالدقصايتصىلهقيؽ"صصييييصكًُ٘٘يٞصملصتظيتطعصىلهـيٌ٘دص صىلهقييشْص
ىلهرؼشّٙرتصٗٗصرتص صىلهرقذصىلهلالُٛصًّصىلهقشْصىله٘ىلةيذصٗىلهرؼيشّٙصايتصطيط٘ٝصىلهيتلطاٙني!صٗتلليشص
ىلألًلوٞصىلهطالار!ٞص ص
ٗتظتذاٛصىلشاالريٞصاّصٓيزٖصىلهتظيال حاصًالةظيٞصدلٌ٘ايٞصًيّصىلألطيلال صىلهزىلتٚيٞصٗىل ٘كي٘اٞٚرتص
ٗطوظوٞصًّصىلهتو٘حاصىلهيتصؿطرتصىلهلالتبصريقظ٘ٝرتصفأؿالريتٕصريالشةلال رتصٗأاربتٕصاوٟصىلحُلطال١رتص
ٗىلحُظوال صٗىلهـٌت؛صُزكشصًِٔال ص
يييصأطلال صرىلتٞٚصمالؿٞصريالهلالتبصٙر٘دصريرلٔالصء صتومصىلآلرالسصىلهِطظٞٚصىلهلالًِٞص صاقوٕصٗٗإٚرتص
ٗ صاقويٕصىلهلييال ّرتصٗحصػيير٘سٖرتصٗىلهِالريرييٞصًييّصءةظالطييٕصريالًلييالحٝصىلهِييالغصىلحملييٚطنيصريييٕصجتييالٖصًرالُالتييٕص
ٗأطشتٕصٗمالؿٞصًرالُيالٝصأًعيٕرتصةٚيثصٙقي٘ي ص"ىلحلليىصىلهظيشٜصىلهيزٜصسريطيوصرييالهظوٍصًِيزص طي٘هيترتصٓي٘ص
ًشنصأًٛرتصهقذصكالُتصًّصٓزٖصىلهلالِ٢الاصىلهيتصتتأملص صؿٌترتصٗترتقذص صأْعصىلألملصٓي٘صصيذسٓالرتص
هقذصظوتصطلعصطِ٘ىلاصتلالفحصىلهظىصىلهشٜ٘٢رتصٗكالُتصٓزٖصىلهيتصكذةتصهِالصيييصهلالريٞصاؼيشصٗهيذىلصيييص
ًٌٔوٞصءٌٓالحصحصءُظالُٚال"أل )11ص ص
حصػمّصأْعصًرالُالٝصىلهلالتبص صأطشتٕصىلهـغاٝرتصٗ صىلحلٛصىلهزٜصتشايشتصفٚيٕرتصُٗليشىلْصأي٘دٖص
هالستقييال١صرئييٍصتشىلكٌييتص صحصػيير٘سٖرتصٗطييالٌٓتص صريِييال١صػخـييٚتٕرتصٗأرييشاصاوييٟصىلهقييشىلسىلاصىلهيييتص
ىلختزٓالص صةٚالتٕأل ص
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يييصٗةـىصرهمصكوّٕصًعصىلُقطالتصةوٌٕصىللٌٚىصًعصةظشصىلألةضىل صىلهظٚالطٞٚرتصٗتيأًٍٚصىلهـيوالفٞص
ٗٗطال٢ىصىلشاالَصىلهرالًٞصريرذصىله٘ةذٝصىل ـشٞٙصىلهظ٘سٞٙرتصٗةىعصسىلريطٞصىلهلتيال صٗىلهيضجصرييلرضصأاليالٔ٢الص
صىلهظاْ٘ص صىلهلوذىلْصىلهرشريٞٚرتصٗ غٚالْصةالهٞصًّصىلهطظيالدصاويٟصرلتوياصًطالؿيىصىلحلٚيالٝصىلهظٚالطيٞٚرتص
ٗىلحصتـالدٞٙرتصٗىلحاتٌالاٞٚرتصٗذلالؿشٝصكىعصسىلريطٞرتصأٗصدلٌ٘اٞرتصأٗصػخفصِٙتقذٓالألألص ص
يييصٗىلصدىلدصءةلال صىلهلالتبصًعصىلحُتلالطالاصىلهيتصأ تصريأطشتٕصىلألكربرتصأٜصىلحلض صىلهزٜصفليىص
ؿذىلصتٕصاوٟصةٚالٝصٗتقالهٚذصأٓوٕصٗةٚعٕألألصءرصأمزصرهمصىلحلض رتصريرذصمشٗإصًّصىل الةقيٞصٗىلهظيشٞٙص ص
ىلهظتِٚٚالارتصٙريالُٛصًيّصىلهتؼيشرَصٗىلحُقظيالَصٗىللٌي٘دصىلهطليشٜألألصٗملصٙريذصرهيمصىل لياليصىلهِضٙيٕصىلهيربىلقص
ىللٌٚىصىل ذٓؽصىلهزٜصاز صىلهلالتبصءهٕٚص صىلخلٌظِٚالارتصٗااضصٓزىلصىلحليض صايّصىلختيالرصىل ٘ىلصياص
ىللش٣ٙييٞصًييّصىلهطظييالدصٗك يىعصًييالصٙؼييٖ٘صىلصحلٚييالٝصىلحاتٌالاٚييٞصٗىلهظٚالطييٞٚص صىلهييلالدرتصٗٓييزىلصًييالصصىلدصًييّص
ءةلال ٕرتصٗءْصملصٙـشحصريزهمصاالُٞٚألألألص ص
يييصًٗعصأْعصاٚىصىلخلٌظِٚٚالاصريؼعشصرياله٘ىلصرٞٚرتصءحّصأْعصىله٘ٚت٘ريٚيالصصٗىلألةيالَصكالُيتصتغويبصاويٟصتويمص
ىله٘ىلصرٞٚرتصفخٚعىصء صرهمصىللٚىصىلهزٜصِٙتٌيٛصىلهلالتيبصءهٚيٕ ص"أْعصاوٚيٕصأْصٙرٚيذصؿيِعصىلهريالملألألصٗأميزص
ٙشٓقصصولٕصىلهـغاصٗمشُٕرتصًّصدْٗصكلاصزلالحصاوٟصرلتواصكشٗ صىلحلقذصٗىلحلبعرتصىلهوزّٙصكالُالص
ِٙلرالْصًّصىلهلتبصأكلشصًّصىلحلٚال"ٝألألصٗهرىصىلهـذًالاصىل تالةقٞصىلهيتصتوقالٓالصىلهلالتبصاروتيٕصٙؼيرشص
ريتغوبصصظ٘ٝصىلحلٚالٝصاوٟص٘ٙت٘ريٚالصىلهلتبأل ص
ييييصٗ صطييِ٘ىلاصىلحاتقياليصٗىلهظيياّصنياصىلهرالدهييٞصىلهييتصترييشنصهليالصىلهلالتييبرتصملصٙلتطي٘ىلصريظوٌييٕص
ٗطييولٕصةشٙتييٕرتصريييىصٗةلٌيي٘ىلصرييياتال صأييذٖصٗءُتالاييٕصىلألدريييٛصٗىلهطلييشٜرتصٗهقييذصا علييشصاييّصىلحلالهييٞص
ىلهِطظٞٚصىلهطظٚرٞصىلهيتصأ تصريٕصُتٚاٞصهزهمرتصصال٢ال ص"اوٌتصأْعصسااليصىلهؼش ٞصاِذًالصىلصتوٌ٘ىلصنشفيتص
ص"ىلهطشٙش"ص صهلِالْ)صأمزٗىلصًِٔالص91صصـٞصصـاٝرتصٗسٗىلٞٙص"ريِالدقصاتصىلهقؽ"رتصٗأْعصىلحللٍصؿذسص
رياتالفٔييالرتصٗصييذصأةشصييتصمجٚرٔييالرتصٗكييالْصٓييزىلصأفظييعصةييذاص صةٚييالتٛصاوييٟصىلش ييالقألصتـيي٘سٗىلصأْعص
ػش ٚالصؿغاىلصملِٕصأْصمو٘صهلٍصأذصطِ٘ىلاألصهقذصأةذاصرهمصؿذًٞص صةٚالتٛرتصةتٟصرييذأاص
أػمص صاذٗ٠صىلهلتالري)19 "ٞأل ص
يييص ًّٗصىلهر٘ىلًيىصىل ٘كي٘اٞٚصىلهييتصأريشاصطيولٚالصاويٟصىلهلالتيبصمٚليٞصىلألًيىصىلهييتصأؿيٚبصرئيالصريريذص
رٓالريٕصء صىلحاالدصىلهظ٘فٚٚيتألألصفقذصرٓبصء صِٓالنصريرذصأْصًشعاصاوٕٚصكلاصًّصىلهتايالس ألألصٗاِيذًالص
أؿلحص صً٘طل٘صأةععص"أْعصكىصػ١ٛص رلشٗؾ) صىلهرذىلهٞرتصٗىلحػ ىلكٞٚرتصٗىلهرالملصىلحػ ىلكٛرتص
عص
ٗىلهرالصييالاصىلحػ ي ىلكٞٚألألصهقييذصكييالْصِٓييالنرتصءكييالفٞصء صىلهِيي٘ىلصفرتصُقييال صكييراصصالتو يٞألصٗأة ي ع
ريلييشٗسٝصىلهلاٗطيي ٗٙلالرتصىلهيييتصةـييوتصحةقييالرتصًِييزصىلألٙييالَصىلألٗ صه٘ايي٘دٖصِٓييالنألألص"ٗكييالْصهييٛص
ًِالصؼيالاصِٓييالنصموقيتصهيٛصصىلهلييلاصًيّصىلهرييذىلٗىلاصرييينيص" ويٞصىلهِييالً٘غ"صًييّصايش صٗطيي٘فٚٚتألصهقييذص
فقذاصؿ٘ىلريٛصٗصتٔالصٗأةظظتصريالهلظالحألصٗهلزىلصملصتلّصف ٝصءصالًيتص صىلحاالدصىلهظي٘فٚٚيتصٗصتيالص
ًِتاالرتصٗهلِعٔالصكالُتصًشةوٞصًطٚذٝصاذىلألصترٌقتصفٔٚالصُظشتيٛصهووٚيالٝرتصٗػيرشاصريالهطيالسقصىلهليلاص
رينيص ٌ٘ةالتِالرتصٗصشىل١ىلتِالرتصٗرينيصىله٘ىلصع"أل )15ص ص
يييصٗفلالصاّصكىعصٓزٖصىلهر٘ىلًىصىل ىلكٌٞصملّصءكيالفٞصًظيأهٞصٗاي٘دصسنليٞصسمسٚيٞصهليش ص
ىلهتٚالسصىلهطلشٜصٗىلألدريٛصىلهتقذًٛصىلهزٜصظٔشص صىلخلٌظِٚٚالارتصألُعٕصٗؿىصء صىلهِالغصٗؿيالسصهيٕصتيأراص
ًالرتصٗٓلزىلرتصٗريرذصطق٘ صىلهتٚالسصىلهقً٘ٛرتصريشصصتٚالسصًتيأُقصمجٚيىصٔٙيتٍصرييي"ىلهوقطٞصىللصٌٚويٞصٗىلهـي٘سٝص
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ىلهشىل٢رٞرتصتٚالسص"حصٙطظذصهو٘دصصل"ٞٚرتصٗءمنيالصٙت٘ايٕصء صدلٌ٘ايٞرتصًيّصشلليٞصىلهِخليٞألصٗصيذصحصيٟصٓيزىلص
ىلهتٚييالسصتؼيياٚرالصسمسٚييالرتصٗتؼيياٚرالصًييّصىلهِقييالدرتصٗأريييشصصاوييٟصأ عُييٕص"ىلُقييال صتييالَص صاييالملصىلهقـيي"ٞرتصٗأْعص
ىلهقـٞصىلحلقٚقٞٚصصذصٗهذاصًّصاذٙذصاوٟصٙذٕٙألص لرالصٓزىلصكوّٕصأرعشص صىلألاٚاليصىللذٙذٝرتصفظِتصأْعص
ىلهقـٞصحصتلتبصءحصٓلزىلرتصٗٓلزىلصترشنصىل ذعصىله٘ىلصرٛصحسلظالسصًشةوٛألص ص
يييص أكاصء صرهمصمل٘تصىلألدريال١صىل لذانيصٗسىلريطٞصىلهلتال صُٗؼال التٔالصهترتٍٚصءاالًٛصتالَألألص"رييىص
ءْعصىلهلضىليصىلألمالصٛرتصٗىلهِطرٚيٞرتصٗىلحُتٔالصٙيٞصةيذاصرييلرضصأاليال١صىلهشىلريطيٞصًٔيذدّٙصًت٘اي صذّٙصهيذفعص
ىلهظوطٞصء صىلهتِلٚىصريِالصدىلمىصىلهظاّرتصٗمشجصريرضصىلهِقالدصًّصاو٘سٍٓرتصٍٗٓصىلهزّٙصكالُ٘ىلصة٘هِالص
ًتٌوقنيرتصٗػشا٘ىلصريتذريٚجصىل قالحاصىلهظ٘دىل١صكذُالرتصرٍصطلت٘ىلصاّصىلهشىلريطٞصٗأاٌالهلالصطيل٘تالصتالًيالص
هظييِ٘ىلاصٗطييِ٘ىلارتصٗأهّطيي٘ىلصتالسطلييالصًضٙطييالصهوقـييٞصٗىلهؼييرشصنالريييتصفٚييٕصأمسال ُييالص الًييالصا يصّصىلهظييالةٞص
ىلألدريٞٚرتصٗطيالاذٍٓص صرهيمصأْعصكتلِيالصكالُيتصممِ٘ايٞصأٗصً٘صايٞصت٘صٙريالصطي٣ٚالرتصٗأركيشصأُيوصريريذص
نٚالريٛصطِ٘ىلاص ٘ٙوٞصاّصىله٘ ّصف٘ا٣تصأُوصًرشٗ ص صريغذىلدرتصٗىللضىل٢شرتصًٗـشصأكلشصًّصٗ وص
ط٘سٙالرتصٗأركشصأُوصمسرتصريشىلًجص صىلشرىلاٞصأاذدتٔالص صىلخلٌظِٚالاصأرٙرتصريأمسال١صأمش٠ألألألصفي ٝص
)11ص ص
هرِٞٚصطالدصفٔٚالصىلخلطالفٚؽصٗجتالسصىلهلوٌ"ٞأل
هقييذصٗاييذصأدٙلِييالصُطظييٕص صٗكييعصحصُٙوظييذصاوٚييٕرتصص صةالهييٞصًييّصىلخليي٘ىل١صٗىلهلييٚالت؛صفييالصأٓوييٕص
ىل تذِْ٘ٙصٙر فْ٘صريٕرتصٗحصىلهروٌالُْ٘ٚصىلهزّٙصٗٓبصةٚالتٕصهِـشتٍٔصٙقذسُٕٗألألص ص
ٗهرىصىلهيذكت٘سص ٚيبصتٚيضٙوصص مياصًيّصٗؿياصتويمصىلحلالهيٞصىلهييتص الهيتصىلألدٙيبصطيرٚذصة٘سىلُٚيٞص
ٗأًلالهييٕصًييّصىل لييذانيرتصٙقيي٘ي ص"ٗهرييىصاييالًونيصىلرييِنيصكٌِييالصٗسىل١صءطييذىليصةاييبصؿييطٚقٞصاوييٟصٓييلح١ص
مجٚرييالرتصٗٗسىل١صذلالٗهييٞصءصـييالٍٔ٢صاييّصىل ؼيئذصىلألدريييٛصٗىلهؼييرشٜصٗىلهطلييشٜصىلهظيي٘سٜصٗىلهرشري يٛألصأًييالص
ىلهرالًىصىلألٗيصفٚتٌلىص صأُعٍٔصاالٗ١ىلصيييصاًٌ٘يالصٗءمجيالحصيييص صًشةويٞصٌِٓٚيتصفٔٚيالصاويٟصًِيالريشصىلهلقالفيٞص
ٗأصِٚتٔالصٗتظ٘ٙقٔالرتصريىصاوٟصىلهقشىلسىلاصىلهيتصتتخزصريؼأُٔالرتصف٣يالاصًيّصىل يلقطنيص"ىلهريالًونيص صأيالصصأٗص
آمش"صممالصُطوقصاوٕٚص"ىلهذٗهٞصىلألًِ"ٞٚرتصٗٙأتٛصىلهرالًىصىلهلالُٛصًتٌٌالصهألٗيرتصٗٙتٌلىص صىلُٔٚيالسصىل ؼيشٗتص
ىلهرشريٛصىلهذمقشىل ٛرتصريالهت٘ىلصٜصًعصىلحُٔٚالسىلاصىلهـغش٠صٗىلهليرب٠رتصىلهييتصسىلةيتصجتتيالحصىلهريالملصػي٣ٚالص
فؼيي٣ٚالألصٗصييذصختـييفصرهييمصفٌٚييالصٙتـييىصريالحلييذاصىلهلييلاصىلهييزٜصسىلحصٙطـييحصاييّصُطظييٕصريييذ١ىلصًييّص
ىلهظلرِٚٚالارتصىلهيتصىلفتتوتصرييي"ىل شةوٞصىلهِططٞٚصىلهظٚالط"ٞٚصىلهرشريٞٚرتصًٗالصاولتٕصًّصىلُٔٚيالسىلاص صىلهلِٚيٞص
ىلهظ٘ط٘ٚرقالفٞٚصٗىلحصتـالدٞٙصٗىلهظٚالطٞٚألألص ص
هقذصظٔشاص"ىلخلٚالُٞصىلهلقالف"ٞٚصهتاتالحصًالصاٌىصاوٟصتأطٚظٕصسٗىلدصًلقطيْ٘صٗ ِٚيْ٘رتصٗصً٘ٚيْ٘رتص
ٗدمقشىل ٚييْ٘ألصٗكييالْص صًقذًييٞصًٌٔالتٔييالرتصاوييٟصىلألصييىرتصءصـييال١صىلألدريييال١صٗىلهؼييرشىل١صٗىل طلييشّٙصًييّص
ةولٞصىلشُتالجصىلهلقال صٗتٌٔٚؼٍٔصٗذلالٗهٞصىلاتلالرٍٔصًّصرىلكشٝصىل توقٛصىلهرشريٛصٗٗىلصرٕأل" )11ص ص
يييص ٗتشىلفقصرهمصًعصكوالهٞصىلهِقذص صريالدُيالرتصٗسكي٘ صىلهِقيالدصهوٌ٘ايٞصىل يزك٘سٝصأايالٖرتصً٘ايٞص
ىلهِطالقرتصممالصهربصأرشىلصط٣ٚالص صتط٘سصىلألد صفليالصايّصدٗسصىلشايالَصىلهظيويبصًيّصؿيوالفٞرتصٗءرىلايٞرتص
ٗتوطضْ٘ٙصىلهيتصىلُؼغوتصريالهتطلٚىصٗىلهتضًارتصف كتصأط٘أصىلألرشصاوٟصتط٘سصىلهلقالفٞرتصٗىلألد ألص ص
ٞصًّص ٗؿاصؿٌتصطرٚذصة٘سىلُٞٚصريالهِقٌيٞصٗريالهـيٌتصىلحةتايالاٛصىلهرِٚيذصاويٟصكيىعصًيالصٓي٘ص
فالطذألألألصٗهقذصةزسصةِيالصًِٚيٕص"ًيّصأْعصىلهِقٌيٞصُيالسصايشقصُيالسىلرتصٗىلحةتايالجرتص صىلهـيٌتصختـٚـيالرتص
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ٙقيي٘دصء صىلكت٣ييال صنيياصًروييّرتصفيياْعصءنييشىل١صىلحُتوييالسصىلهييزىلتٛرتصاوييٟصؿييخشٝصٓييزىلصىلحةتاييالجرتصٙـييلحص
طييلٚالصء صًيي٘اصريطيي١ٛصصًظييش ّ"ألصٗمال ييبصطييرٚذىلصكييٛصٙقوييعصاييّصؿييٌتٕرتصصييال٢الصص ٚييىصكشتِييالص
ىلألسكٞٚصىلخللشىل١ص صأٙالًِالصٓزٖصء صاروِالص صىلحمللطنيرتصٗ صىلهٚال٢ظنيرتصهلِِالصهّصُٚأغرتصٗطِظىص
ُشددصًّٗصىلهـٌٍٚص"ًلالسكٞصٓٛصىلحلٚال"ٝصةٚالتِالرتصةتيٟص صًيذهلٍصىلهغالػيٚالاصًيّصف٘صِيالصًٗيّصة٘هِيالأل"ص
ًٗييّصىل ِطقييٛصأْصٙييربصصطييلىليصصةيي٘يصًييالصةققييٕصأٗه٣ييمصىلهييزّٙصأرييي٘ىلصىلهـييٌتألألصريالطييتلِال١صةالهييٞصىلهتطييال يص
ٗىلهتٌظمصريالألًىصىلهيتصتذنذغصىل ؼالاشصىلهزىلتٞٚرتصفٔىصأرشصرهمص صىله٘ىلصعألأل )11ص ص
متفائل رغم الصمت

ٙش٠صطرٚذصة٘ىلسُٞٚصأُعٕصةـىصىلُقطالتص صتط٘سصىلهقـٞصىلهظ٘سٞٙرتصٗهتوٌعصأطلال صٓزىلصىلحُقطالتص
ُٙاشٜصًقالسُٞصرينيصتط٘سصىلهقـٞص صط٘سٙالصًٗـشصىلهيتصملصضلذاصفٔٚالصرهمصىلحُقطالت؛صٗٙرٚذصرهيمصء ص
"أ عُييٕصكييالْص صًـييشصتٚييالسصًلطييعصأؿييالألصفٌوٌيي٘دصتٌٚيي٘سصأطييعصىلهقـييٞرتصٗةظيينيصٓٚلييىصأطييعص
ىلهشٗىلٞٙرتصٗتالصرهمصتط٘سصًت٘ىلؿىألصٙغوصفٕٚصىلهظالريقصىلهالةقرتصٗٙظتقٛصىلهالةقصًّصجتشريٞصًّصطلقٖ٘ألص
رٍصءْعص صًـشصتقالهٚذصُقذٞٙصسىلطخٞرتصىل الصُٛرتصٗىلهرقيالدرتصٗ يٕصةظينيرتصًٗليالسنرتصًِٗيذٗسصٗاؼيشىلاص
نآٍصًّصىلهِقالدص صكىعصكشٗ صىلهلقالفٞصٗىلهطّ؛صأًيالصاِيذُالصفخي٘ىل١ألصٗ صًـيشصملصتظيتطعصىلهتقوليالاص
ىلهظٚالطٞٚصأْصتقطعصمطصىلهتطي٘سصىلألدرييٛصفظيىعصتطي٘سىلصًت٘ىلؿيالألصةتيٟص صأٙيالَصاليذصىلهِالؿيشرتصاِيذًالص
ةذاصصٌعصهلرضصىلحجتالٓالاصىلهظٚالطٞٚرتص ظوتصىلهقـيٞصًظيتٌشٝص صُليأالصٗتلو٘سٓيالألصأًيالصسليّصفويٍص
تتحصهِالصىلهطشؿٞصه٘كعصًالصٙؼلٕصتومصىلألؿ٘يألصفالهط ٝصىلهضًِٚيٞصىلهييتصأتٚويتصهِيالصحصتتريذ٠ص9صطيِ٘ىلارتص
ًّص1591صء ص1599رتصٗريرذصرهمصصُجعصريِالص صىلهظاْ٘رتصٗػُشِدُالصمجٚرالألصٗملصٙلقصأةذصًِيالص صًلالُيٕألص
أًالصًّصريقيٛصفقيذصؿُيِعاص صمالُيٞصص ًرِٚيٞألصةتيٟصأْصأمسالُ١يالصًُِريتصًيّصىلهـيواصٗىلشرىلايٞرتصٗٓليزىلص
)11ص ص
نٚلتصأمسال ُالرتصٗريالتتصىلألاٚاليصىلهالةقٞصحصترشفِال"أل
ٓزىلصفلالصاّصٗا٘دصأاِالغصأدريٞٚص صىلهقـٞصىلهظ٘سٞٙصٗهيذاص صىلخلٌظيِٚٚالارتصٗتشىلاريترتصأٗص
ىلمتطتص صف ٝصًّصىلهط ىلارتصًِٗٔالصىلهقـٞصىلهظالمشٝصىلهيتصكالْصةظٚبصكٚالهٛصسىل٢ذٓالألصٗٙش٠صأدٙلِالص
أْعصةظٚبصكٚالهٛصكالتبصًٍٔرتص"ريذأصريذىلٞٙصسىل٢ذٝص صىلهقـٞصىلهظ٘سٞٙرتصٗه٘صاٌقٔالصألُتجصأدريالصاظٌٚالألص
ٗهلِِالص صرهمصىله٘صتصملصُطٌٕٔصريؼلىصؿوٚحألصريىصٗىلكطٔذُالٖألصفقذصكِالصُلويثصايّصأد صري٘سٜص
حصٙلقٛصٗحصٙزسألصأًالصةظٚبصفلالْصٙتالريعصتطالؿٚىصىلحلٚالٝصىلهًٞٚ٘ٚصىلهـغاٝصحبلالصايّصىلهِلتيٞألصٗكِيالص
ُش٠صفٌٚالصٙلتلٕصصــالصظشٙطٞصهطٚطٞصحصأكلشرتصأًالصٓيذفِالصىلألاويٟصفليالْصصـيٞصر٘سٙيٞصتيضْصأسرييعص
صِالريييىصرسٙيي!ٞصرييٍصءْعصريرليئٍصأ وييقصاوييٟصةظييٚبصهقييبص"تؼييٚخ٘ صطيي٘سٙال"صٗاِييذًالصصالسُييالصرييينيصصـييفص
تؼٚخ٘ صىلهلال٢وٞصريرٌقٔالصىلحاتٌالاٛصٗىلشُظالُٛرتصٗرينيصصـفصةظٚبرتصملصتليّصىل قالسُيٞصص صؿيال ص
ةظٚبألصٗريالمتـالسصهقذصظوٌِيالصةظيٚلالصٗصتٔيالرتصٗملصُطٌٔيٕصكٌيالصِٙلغيٛرتصٗملصُيشَصفٚيٕصًلطظيالصألد ص
)11ص ص
ط٘سٜصمالق"أل
ٗتذيصآسىل١صطرٚذصة٘سىلُٞٚصٓزٖصاوٟصأْعصؿٌتٕصملصٙلرذٖصاّصطالةٞصىلألد رتصرييىصريقيٛصتطي٘سصىلألد ص
ٓالاظالصِٙاصفلىلدٖرتصٗجتوٟصرهمص صًتالريرتٕصهلىصًالصٙلتبرتصٗمالؿيٞصأد صىلهصؼيلال رتصفقيذصاٌيىص ص
لِٞصالٍٚصىلهقـٞص صؿوٚطٞصىلهلرثرتصٗ صاالًرٞصدًؼقألص ص
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ظييشصهظٔيي٘سصكيىعصاٌييىصأدريييٛصاذٙييذصًتٌٚييضرتصٗٙرييربصاييّصتق٘مييٕص صكوٌييالاصًللطييٞص
ٗكييالْص ُٙع
ًرلعشٝرتصكق٘هٕص صتقذمٕصجملٌ٘اٞصُالدٙالصم٘طيتصىلهقــيٞٚص"أةيبعصىلهؼيالَ" ص"ُالدٙيالصم٘طيتصتلتيبص
كٌييالصتتييِطعرتصحبييشىلسٝرتصرياةظييالغرتصحبِييالْرتصمبييشىلس"ٝألصٗ صٗؿييطٕصشريييذىلتصفييالتحصىل ييذسغص صتقذمييٕص
جملٌ٘اتٕص"ا٘دصىلهِرِع" ص"كىعصًالصتوٌظٕصٙذصفالتحصىل ذسغصًّصةاشصٗػاشرتصٗكىعصًالصتيشىلٖصاِٚيالٖصًيّص
 )19ص
أفقصٗمسال١صٗالاليرتصٙتو٘يصء صٗا٘دصهٕصةل٘سٖصىل لرشألألأل"
ًّٗصىل طٚذصًرشفٞصس ٞٙصىلهلالتبصه٘ىلصعصىلهقـٞصىلهظ٘سٞٙص صىلهط ٝصىلهيتصآرشصىلهـيٌتصفٔٚيالصيصيييصريريذص
ا٘دتييٕصًييّصً٘طييل٘صاييالَص1511صيييييصٗىلحطييتطالدٝصًييّصآسىل٢ييٕصىلهِقذٙييٞصة٘هل يالألألصٗصييذصً عٚييضصرييينيصىلجتييالٓنيص
سٚ٢ظٚني صىلجتالٖصًتأرشصريضكشٙالصتيالًشرتصٗٓي٘صىلحجتيالٖصىلهطيالنٛرتصٗهلِعيٕصملصٙيِاحرتصٗألُعيٕصكيالْصمليىص
ىللالُبصىلهشد١ٜصًّصًذسطيٞصصكشٙيالرتصٗألُعيٕصكيالْصٙطٔيٍصىلهقـيٞصاويٟصأُعٔيالصؿي٘سصًشكليٞصًتتالريريٞصحص
تؼلىصىلُرلالطالصهو٘ىلصعصىلهطروٛأل ص
أًالصىلحجتالٖصىلهليالُٛصفٔي٘صصلظيذصؿيو٘ٝصىله٘ىلصرٚيٞألصٗصيذصُي٘عٖصء صأُعيٕص يعصفٚيٕصػي٣ٚالصاذٙيذىلألصٗصيذص
كالْصملوٕصدلٌ٘اٞصًّصىلهؼلال صىلهتقذًٚنيصىلهزّٙصٙشٙذْٗصىلهترلاصاّصٗىلصرٍٔصٗهليّصهيٚعصريأطيو٘ ص
اٚىصىلخلٌظِٚالاصٗءمنالصريأطو٘رئٍصىلخلالقألصٗصذصاٌعصهلزىلصىلحجتالٖصىلهزٜصداالٖصء صىلهتطال يألص ص
ًّٗصىلهلشٗسٜصأٙلالصىلهتٌرّص صتق٘ميٕصىلهِقيذٜصألد صىلهؼيلال رتصىلهيزٜصأريالسصدٓؼيتٕ ص"ايّصًيالرىلص
ٙتوذرْ٘لصهقذصا٘يص اِذٍٓ)صىله٘ىلصعصىلخلالساٛصىلهـوبرتصٗىلهيزٜصٓي٘صأصي٘٠صًيّصأٜصأدٙيبرتصأٗصفِيالْرتص
ء صةالهٞرتصٗىلحلالهيٞصؿيالساصٓيٛصىلهقـيٞرتصٗهيٚعصىل ليٌْ٘صصىلهي٘ىلصرٛصىل ٘اي٘دص صىلحلٚيالٝألصٗرييذىلصىلهقيالقص
ٙرتقذصأُعٕصاِذًالصملعىصةالهتٕصىلخلالؿيٞصًيّصةيضْصأٗصفيشحرتصفاُعيٕصملعيىصرييزهمصىلحلٚيالٝصكؤّيالألصٗٓليزىلص
ريذحصًّصأْصتِذنٍصرىلاصىلهلالتيبصريالحلٚيالٝصىلهرالًيٞرتصأؿيلوتصىلحلٚيالٝصدليشدصىلُتؼيالسصٙلٔيشرتصٗهلِعيٕصحص
ٙلتؼاصريل٘سٝصٗذلشقصهزىلاصىلهلالتبرتصٗريالهتالهٛصملصٙرذصفٍٔصىلحلٚيالٝصًٌٔيالألصهقيذصكيالْصػيلالصًيّص
أػلاليصءمـال١صٓزىلصىلهغِيٟصىلهلال٢يىصهووٚيالٝألص"هقيذصكتليتصًيشٝصًقالهيٞصأصي٘يصفٔٚيالصًيالصًرِيالٖ ص"ٗىلاصهيّص
تطٌٔيي٘ىلصىلحلٚييالٝصءحّصءرىلص دسطييتٍصفٌٔٚييٞصىلهرشاييال١رتصٗؿييالحصىلهظييٌالْرتصٗأرييي٘صاوييٛصىلهل٘طييطاٛصىلهييزّٙص
ٙظلِْ٘صء صا٘ىلسكٍألصءُعلٍصتتلوٌْ٘صايّصىلهريالملصكليىصٗصايّصىلهلؼيشصكليىرتصٗايّصىل أطيالٝص
كلييىرتصٗهلييِلٍصحصترشفييْ٘صًييالصىلطييٍصاييالسكٍصٗكٚيياصٙرييٚؽرتصريييىصٗترتقييذْٗصأُعلييٍصتِٔٚييْ٘ص
ص ص
ىلألد رتصءرىلصًالصتطشصتٍصء صٓزىلصىل ٘ك٘ت"أل
ٗٙر٘دصء صتأكٚذصأٌٓٞٚصىل ِٔجصىله٘ىلصرٛصًتظال٢ال ص"ًّصأّٙصٙأمزصىلهلالتبصًالدتٕصءرْلصفالهقـيٞص
ً٘ك٘أالصىله٘ىلصعرتصٗىلحلٚالٝرتصٗىلهلؼشرتصٗٓزٖصٓٛصمـ٘ؿٞٚصىلهقـيٞصىلهييتص ٚضٓيالصايّصىلهؼيرشألصاالُيبص
ىلهزىلاصٓ٘صىلهؼرشصٗٓ٘صىلهـ٘اصىلألص٘٠رتصأًالصاالُبص"ىلآلمشص صىلهقـٞصأص٘"٠أل )19ص ص
الواقعية واحلداثة:

ءْعصًظأهٞصىلهرالصٞصرينيصىل ِالٓجصٗىلألاِيالغصىلألدريٚيٞصةالكيشٝص صىلهرذٙيذصًيّصىل قيالحارتصٗىلحلي٘ىلسىلاص
ىلهيتصُؼيشٓالصأدٙلِيالرتصٗصيذصأهلظيٕصكيلاص ًيّصىلهِقيالدصاليالٝ١صًلطيعصىله٘ىلصرٚيٞصىلحػي ىلكٞٚص صىلهقـيٞص
ىلهظييي٘سٞٙألألصٗٓييي٘صٙيييش٠صأُعيييٕصحصةيييذٗدصهو٘ىلصرٚيييٞرتصٗٙلكيييذصاويييٟصايييذَصٗاييي٘دصػييي١ٛصىلمسيييٕصىله٘ىلصرٚيييٞص
ىلحػ ىلكٞٚألص"ىله٘ىلصرٞٚصحبذصرىلتٔالصُٔشصحصِٙتٔٛألصٗأُتصءرىلصصشأاصدٗريشٗه٘ريي٘ رتصأٗصريٚوِٚظيلٛصايععص
ٗكأُعٕصٙلتبصىلآلْرتصٗكٌالصٙلتبصكتال صىله٘ىلصرٞٚصىلحػ ىلكٞٚألصفرويٟصأٜصأطيالغصصليشٜصىلهتٌٚٚيضص
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رئٍِٚلصتش٠صأملصٙلّصٗىلصر٘ٚصىلهقشْصىلهتالطعصاؼشصىلهرظالَصرال٢شّٙصاوٟصدلتٌرٍٔصٗٗىلصرٔيٍلصأملصتليّص
أفلييالسٍٓرتصٗأاٌييالهلٍصمطيي٘ٝصاوييٟص شٙييقصىلهيي٘اٛصىلشُظييالُٛلصءْعصمجٚييعصىلهلتعييال صىلهللييالسصىلهييزّٙص
مناييذٍٓصىلآلْصِٙلييْ٘ٗصاييتصهيي٘ىل١صىله٘ىلصرٚييٞرتصكتٚييالسصٙقيياصكييذصىلهِضاييٞصىلهزىلتٚييٞصىلهيييتصتِطييٛصىله٘ىلصييعص
حلظالرئالصىلخلالقألصٗٓزىلصىلهتٚالسرتصأٜصىله٘ىلصرٞٚرتصً٘ا٘دصريشأٛٙصًِيزصريذىلٙيٞصىلهتيالسٙخصىلهلؼيشٜصٗةتيٟصىلآلْألص
 )11ص
ٗءرىلصكالْصٓزىلصىلهتٚالسصًظتٌشىلصك٘اٛصفٌالصأٌٓٞٚصىلألػلاليل"أل
ًٌٔالصىلمتوطِالصًعصىلهلالتيبص صتق٘ميٕصهووذىلريٞرتصحصُظيتطٚعصءحّصأْصُت٘صياصريااايال صاِيذصآسىل٢يٕص
ىلهِقذٞٙصىلهيتصتش٠ص صىلحلذىلرٞصهرلٞصهلالصنالٞٙصهٚظتصريش ٞ٣ٙص"صهقذصفوق٘ىلصس ٗطِالصريورلٞصىلحلذىلريٞرتصٗهليّص
ىلحلذىلرٞصتظىصةشكٞص صىلهؼلىرتصٗهٚعص صىله٘اٛأل ص
هقذصدٗمُ٘الصرئزٖصىلهورلٞصٗدىلم٘ىلصٓيٍصأُطظئٍرتصهِلتؼياصريريذصٓيزىلصأُعٔيٍصحصٙشٙيذْٗصأْصميذُٗالص
ري٘اٛصاذٙذرتصٗءمنالصٙشٙذْٗصأْصٙظٔشٗىلصهِالصرىلتٚتٍٔصىل تلخٌٞألصأٜصٙشٙذْٗصُطٛصىله٘ىلصعرتصُٗطيٛصىلهرويٍرتص
ُٗطٛصىله٘اٛصحلظال صىلهزىلاألصٗريشأٙيٛصأْعصًطٔيَ٘صىلحلذىلريٞصىلهيزٜصُـيطذَصرييٕرتصكوٌيالصفتويتصدلويٞصأٗص
اشٙذٝصاشريٞٚرتصحصٙرربصءحّصاّصفقذىلْصىلهـوٞصريالهِالغرتصٗااضصىلهلالتبصاّصءٙـاليصٗإٚصهلٍأل ص
ىلُظشٗىلصء صىلحلذىلرٞصًالصىلطتطرتٍصفظتظوْ٘صمالسجصىلهتالسٙخ"ألص ص
ًٗييعصتأكٚييذٖصاوييٟصأْعصىلألد صصلييبصأْصٙلييْ٘صدىلٌ٢ييالصفييالاالص صىلهتييالسٙخ؛صٙرٚييبصاوييٟصكتييال ص
ىلحلذىلرييٞصأْصفرالهٚييٞصكتالريييالتٍٔصتلييالدصحصتييزكش ص"تييش٠صىله٘ىلةييذصٙقييشأصاوييٟصىلهِييالغصصـييٚذٝصًييذتٔالص
طالاتنيرتصٗحصضلطظصىلهظالًرْ٘صريٚتالصًِٔالألصفٌالصٓٛصٓزٖصىلحلذىلرٞصىلهيتصحصتلرشص صأةذ"لص ص
ٗ صسأ ٕٙص"ىلألط٘أصًّصتٚالسصىلحلذىلرٞص صىلهؼرشصٗىلهقـٞصتٚالسص"ىلهلِ"ٞٙ٘ٚص صىلهِقذألصتقشأصهِالصذصريِٜ٘ٚص
ُـييالص يي٘ٙالرتصف ي ىلٖصنال٢ـييالص صاالصييالاصىلألهطييالظصريرليئالصريرلييالرتصٗاالصييالاصىلألهطييالظصريال رييالُٛألألألىلخلص
ٗريشأٛٙصءْصىلهظيوطالاصىلهرشريٚيٞصتيذاٍصًليىصٓيزٖصىلحجتالٓيالارتصألُعٔيالصًيعصىلهتٚيالسىلاصىلهؼيلوٞٚصسنيٍصكيىص
ؿشىلمٔالصىلهؼرالسىلتٛصىلهروو"أل ص
ٗٙش٠صأْعصًؼلوٞصىلحلذىلرٞصتلٌّص صًظأهٞصىلهت٘ؿٚىألص" ٞصً٘ىلٓبصكلاٝصتِليٜ٘صايتصهي٘ىل١ص
ىلحلذىلرٞصٗٓٛصترض صاوٟصًق٘ه ٞصأٔٙالصىلهقالسئصِٙلغٛصأْصتتربصكٛصتـىصءهٛع"أل ص
ًٗعصىلا ىل صأدٙلِالصريأْعص"ىلهلالتبصٙتريبص صؿيِعصاٌويٕرتصٗهليزىلصاويٟصىل توقيٛصأْصٙليزيصأيذىلص ص
ىلطتٚرال صًالصٙق٘هٕصىلهلالتبألصفالألد صىلهطوٚرٛرتصمبالصضلٌوٕصًّصٗاٛصاذٙذصٗأفلالسصاذٙذٝرتصحصميِحص
ُطظٕصريظٔ٘هٞألصٗىلهرالصٞصرينيصىلهلالتبصٗىل توقٛصًظأهٞصصذمٞصًٗرشٗفٞرتصًِزصأٙالَصأرييٛص يالَصةينيصصيالصيص
هٕصأةذٍٓ ص الرىلصحصتق٘يصًالصُٙطٍٔلصفأاالريٕ صٗ الرىلصحصتطٍٔصًالصُٙقياليل"صفٔي٘صٙلكيذصأْصٓيزىلص"حصٙريوصأْص
تتو٘يصىلهرالصٞصرينيصىلهلالتبرتصٗىل توقٛصء صًالصٙؼلٕصةوقٞصؿ٘فٞٚصريال ِٞٚألصةالفوٞصريالهؼطوالاصىلهِ٘سىلُٞٚص
ٗىلهشً٘صصىل لٌٔٞرتصىلهيتصٙـلعٔالصػٚخصىلهطشٙقٞص صأمسالتصًشٙذٕٙرتصفٚقلٛصٓلح١صاٌشٍٓصٍٗٓصٙطلْ٘ص
أهغالصٓال" )19ألصٗٓزىلصًالصجتِلٕصأدٙلِالص صمجٚعصأاٌالهٕصىلألدريٞٚرتصٗةزعسصًِٕصريالطتٌشىلسألأل ص
ءْعصأاٌيياليصطييرٚذصة٘سىلُٚييٞرتصٗآسىلٖ١صىلهِقذٙييٞرتصطييتوٛٚص صىلهييزىلكشٝصىلطييٍصٓييزىلصىلألدٙييبصٗىلهقييالقص
ىله٘ىلصرٛصىل وتضَصمبظلٗهٞٚصىلهلالتبصىلهطِٞٚرتصٗىلشُظالُٞٚصٗىلحاتٌالاٞٚرتصٗىلهطلقٞٚرتصٗىله٘ ِٞٚرتصىلهلالستص ص
ىلريتلييالسصىلهلِييٟصىلهطِٚييٞصىلهغِٚييٞصىل لييٞ٣ٚصهألريرييالدصىلهرٌٚقييٞصهوتاشريييٞصىلهلؼييشٞٙص صفلييال١صٗىلصرييٛصةقٚقييٛرتص
ٗىلهيييزٜصضلطيييىصاال يييٕصىلهقــيييٛصريالهوغيييٞصىلهؼيييالاشٞٙصٗىلهشًضٙيييٞرتصٗريتييياهاصىلهلِٚيييٞصىلهطِٚيييٞصىله٘ىلصرٚيييٞصًيييعص
ىلحطترالسىلاصىلألدريٞٚصىل ظالاذٝص صءكالٝ١صىل ؼلالاصىلحاتٌالاٞٚصٗىلشُظالُٞٚصهٌِالرجصريؼشٞٙصةقٚقٞٚألأل ص
ص
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املزاجع:
)1صطرٚذصة٘سىلُٞٚصيييصىلألاٌاليصىلهقــٞٚصىلهلالًوٞصيييصٗصىلسٝصىلهلقالفٞصيييصدًؼقص ص
) 1صطرٚذصة٘سىلُٞٚصييص"أػٔذصأُعٛصصذصاؼت"صييصًقالريو ٞصةظّصَألص٘ٙطارتصييصذلٌ٘دصالذصىله٘ىلةذصُؼشاص صدلوٞص
"دسىلطالاصىلػ ىلك"ٞٚصيييصدًؼق ص
)1صطرٚذصة٘سىلُٞٚصييصاض صًِطشدصهضًالسصىلحلٛصييصٗصىلسٝصىلهلقالفٞصييصدًؼقص1551ص ص
ىلهل٘ىلًؽ ص ص
)1صطرٚذصة٘سىلُٞٚصييصاض صًِطشدصهضًالسصىلحلٛصييصٗصىلسٝصىلهلقالفٞصييصدًؼقص1551صيييصق 9ص
)1صىل ـذسصُطظٕألصق 11ص
)1صىل ـذسصُطظٕصييصق 199ص
)1صىل ـذسصُطظٕصييصق 151ص
)9ص )9ص )1صىل ـذسصُطظٕصييصق159ص ص
)9صىل ـذسصُطظٕصييصق 111ص
)5صىل ـذسصُطظٕصييصق 119ص
)11صىل ـذسصُطظٕألصق 91ص
)11ص )11ص )11صىل ـذسصُطظٕصييصق111صييص 119ص
)11صىل ـذسصُطظٕصييصق 119ص
)19صىل ـذسصُطظٕصييصق 119ص
)19صىل ـذسصُطظٕصيييصق 111ص
)11صىل ـذسصُطظٕصييصق 191ص
)19صىل ـذسصُطظٕصييصق 111ص
)15صىل ـذسصُطظٕصييصق 111ص
)11صىل ـذسصُطظٕصييصق99ص ص
)11ص٘ٙطاصرياليصييصٓلزىلصسأٙتصالذصىل رنيصىل و٘ةٛصيييصتقذٍٙصىلهذكت٘سص ٚبصتٚضٙوصييصدىلسصىل و٘ةٛصييصدًؼقصييص
1111صييصق 5ص
) 11صةِالصًِٕٚصييصًقذًٞصكتال صطرٚذصة٘سىلُٞٚصييصاض صًِطشدصهضًالسصىلحلٛصيييصٗصىلسٝصىلهلقالفيٞصيييصدًؼيقص1551يييص
ق 19ص
)11صطرٚذصة٘سىلُٞٚصييصاض صًِطشدصهضًالسصىلحلٛصييصٗصىلسٝصىلهلقالفٞصييصدًؼقص1551صيييصق9ص ص
)11صىل ـذسصُطظٕصييصق 111ص
)19صىل ـذسصُطظٕصييصق191ص ص
)19ص )11ص )19صىل ـذسصُطظٕصقص111صيييص 111ص

ص
 ص

=<

الشعر

 1ــ شتاء للذكزى  . . . . . . . . . . .حممــــــــــــ ـ ل ــــــــــــ ـ
 2ــ يا هو ءُ حول حلورَ إىل نايات!

 . . . . . .طالــــــــــــ همـــــــــــــا

 3ــ آخز ض اف حللم  . . . . . . . . . . .حيـــام حممــ حل ــ
 4ــ أحبث فيك ع وج ي جل ي

 . . . . . . . .إبـــــــــاء إ اعيـــــــــ

 5ــ ك لذي أحب م

 . . . . . . . . . . .حممـــــــــــو حا ـــــــــ ـ

 6ــ شعاع نورٍ تب ّى

ـــــــــــو

 . . . . . . . . . . .حممـــــــــــو

=8

شتاء للذكرى
حممد الفهد

حٌَٖ ايؼِّتَاَٚ ُ٤تًِٔوَ ََِٛجَاتُ ايضٖكِٔ ٝع تُجَشِّحُ األَضِالعَ
طٛسِ
َٚقِتَ قَضٔٝذََٚ ٕ٠قَفَتِ عًََ ٢بَابٔ ايظٗ ُ
ُتشٜذُ إِٜضَاحَ ايَُِظَافَ ٔ١فَِٛمَ أَعِتَابٔ ايِ ُع ُبٛسِ
بَذَأَ ايؼِّتَا ُُ َٜ ٤شٚحُ َْحِ َٛايَُِا ٔ ٤ثًَِجَاّ
َٔجًََُِا صَاسَتِ عًََ ٢نَتٔفٔ ايشَِّٜاحِ
ئأَسِتَذََ ٟا ػَاَٚ َ٤قِتَٔٔ ٞجًََُِا نُشَ ْ ٠تُذاِٚسُ سحيََٗا
َٚجًََظِتُ قُشِبَ عُ َُٔ ِٕٛٝذِفَأَ ٕ ٠تَشانََِ فَِٛقََٗا تَعَبْ
و بَعِضَ دٔفِ َٕٖ ٤اسِبٕ َِٔٔ طٔ ِّشَٖا
ئ ُأَِظٔ َ
ت بَابَ ّا َْحِ َٛرَاىَ ايضِٖٛتٔ َِٔٔ طٔشِبٔ ايِػَٔٓأ٤
َٚفَتَحِ ُ
َََٚا تَعَايَُ َِٔٔ ٢ع ُ ِٕٛٝايٖٓا ِٟفٔ ٞيُػَتٔٞ
فَإِرا بٔذٔفِ َٕٜ ٤ػِ ُُشُ األَنِٛإَ يف قًَِبٔٞ
َٚإِرا بَأَعِؼَاشِ ايطُّ ُِ ٛٝس تَضٔٝحُ ساحًَّٔ١
َٚايًَّحِ ُٔ َٜضِعَذُ َِٔٔ ُث ُكٛبٔ ايٖٓا ِٟأَطِشابَاّ
عًََ ٢طَفَشِ ايطُّ ُٛٝسِ
هبِشَ٣
ت َْحِ َٛايؼٗشِفَ ٔ١ايِ ُ
فَدَشَجِ ُ
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ت إَِِّْٖ ٞآَُٖا
أَصُٔ ٝح بَُٔا تَعَايَ ٢ايضُٖ ِٛ
فَتَشَ َّف ُكٛا إَِٔ تَظَُِ ُعٛا صَِٛتٔٞ
َٚراىَ ايِػَ ُِِٝيف سُٚحٔٞ
َََٚا أَِٚدَعِتُ يف أَطَُِا َِٔٔ ٔ٘ٔ٥بَِٗجَ ٔ١ايِ ُعِٓ ُكٛدٔ
ََشِ ُفٛعَاّ عًََ ٢حًُُِِ ايضٗ ُٖٛسِ
ب ًَُٜفٗ أَصِٛاتٔٞ
نَإَ ايضٖبَا ُ
فَأَِْذَ َِٔٔ ُٙجَذٜذٕ أَََْٓٓٔٚ ٞحِذٟٔ
فًََِِ أَطَُِعِ طٔ ٣َٛصَِٛتٔٞ
َٜشُِٕ عًََ ٢جُ ُشٚحَٖٔ ٞآَُٖا
نَشَِٜاحِ أَحِضَإِ ايَُِظَا ٔ٤عًََ ٢ايِ ُك ُبٛسِ
حَتٖ ٢إِرا بُحٖ ايِّٓذَا ُ٤عًََ ٢ايَُِذَ٣
َٚبَكٔٝتُ َٚحِذَُٔ ٟفِشَدَاّ
أَصِػَِٝتُ ئًضِٖٛتٔ ايَّزٔ ٟساحَتِ أَصَابٔ ُع ُ٘
تَ ُضفٗ ايٖٓا َٟيف يُػَتٔ ٞفَإِرا أََْا قُشِبَ ايِحَبٔٝبٔ
صَٚ ٍِٛأَحِتَظٔ َِٔٔ ٞصَِٛتٔ٘ٔ
ػِٗ سأ٥حَ َ١ايِ ُُ ٛ
أَ ُ
راىَ ايٖٓبٔٝزَ َٜضٔريُ أَػِشِعَّ١
طٛسِ
ََٜٚبِٓٔ ٞفَِٛقََٗا َُذَُْاّ عًََ ٢نَتٔفٔ ايظٗ ُ
فَجًََظِتُ أَسِجٔفُ ال أُسٜذُ ئضَِٛتَٔٗا إَِٔ َٜدِتَفٔ َِٔٔ ٞطَاحَتٔٞ
َب ٌِ ال ُأسٜذُ ئذََِعَتٔ ٞإَِٔ تَكِتَفٔٞ
راىَ ايظٖشَابَ عًََ ٢ايَُِآرِٕٔ َٚايَُِذَ٣
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ت ايتٖضَ ٗٛفَ يف دُ َُٛعِ ايَُِأ٤
نِٓ ُ
ُ
أَطِشَٔ ٟجًََُِا ػَاَ٤تِ سَِٜاحُ ايَِٛجِذٔ يف سُٚحٔٞ
د ُُٛسِ
ََٔٚجٌَِ ََشَافٔ ِ٧األَحِالِّ ساحَتِ تَِٓتَؼٔ ٞبٔذَِّ ايِ ُ
حَتٖ ٢إِرا اِْهَظَشَتِ ضًُُٛعٔٞ
جعِ فَجِأَّ٠
ب ايتٖٗ َٛ
ت ثََ ِٛ
َٚاسِتَذَ ِ
هاَصَِٖا
ت َٜذ ٟتَظِشِ ٟإِيَ ٢عُ َّ
ساحَ ِ
فًََُٝفَُّٗا دََِ ْع َٜضٔريُ ََآرَٕٔ ايِهًََُٔاتٔ يف َٖزا ايَُِظَأ٤
ََٜٓا ُّ بٔضَِٛتَٔٗا َِْٛحُ ايُٝاِّ
يَهٖٔٔ خَطِ ٟٛنَإَ أَثِكٌََ َِٔٔ حٔجَاس ٔ ٠بَِٝتَٔٓا
هاَص ٟتَبَاطَأَ يف ايِ ُع ُبٛسِ
ُ َٚد ُسٚبُ عُ َّ
فََٛقَفِتُ ََجِ ُشٚحَاّ ئأَصِشَخَ عِٔٓذَ ظًِّٔٞ
َْاطَٔٝاّ سُٚحَ ايِهَالِّ
حٔ َِٔٝاِٖتَذَََ ٣ا ُ٤ايظَُٖا ٔ٤ئشِحًَِتٔٞ
حًِِِ
َٚقَفَتِ عُ ُ ْٞٔٛٝعِٔٓذَ سُٚحِ ايِ ُ
َٜشَِٔ ٞٔٓٝبٔأَخَََِٚ ٕ١ًَٔٝا تَبَكَُّ َِٔٔ ٢ع ُبٛسِ ايَُِا ٔ٤يف صَِٛتٔ ايشَِّٜاحِ
يَعًََّٓٔ ٞأَدِ ُْ ٛإِيََٖ ٢زٔ ٟايِحََٝأ٠
ػِٗ سَحٔٝلَ أُِْجََٔ ٢جًََُِا َٜذِ ُْ ٛايِحََُاِّ
أَ ُ
ت َٜذُ ايزِّنِشَ ٣أَصَابٔعََٗا
ُ َٚفجَاََ ّ٠َ٤ذٖ ِ
ئأََِؼَٔٔ ٞجٌَِ أَِْظَاِّ ايشٖبٔٝعِ إِيَ ٢ايضٗ ُٖٛسِ
ًفََٓٔ ٞطَشْ حَ َُٓ ْٕٛجًٓا
َٚأَحِتَظٔ ٞخَُِشَ ايشَِّٜا ِح ُّ َٜ
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فَهَإَٖٔ يف إِِْؼَادَٖٔا طٔشٗ ايِدًَٔٝكَ ٔ١تَحِتَُٔ ٞبٔذَََُٖٔٓ ٞا
فَأصِٔٝشُ خَِٝطَاّ عِٔٓذَ َٔػِضَئَٗا َٜجٔ ََٔٔ ُ٤ٞايِبَعٔٝذٔ
ئَِٓٝجَٓٔ ٞعِٔٓذ ٟسُؤََٚ ّ٣أَصِٔٝشَ ػَأٖذََٖا
عًََ ٢دَسِبٔ ايظٖالِّ
فَظَُٔعِتُ أَصِٛاتَ ّا تَشِ ٕٗ بٔذاخًٔٔٞ
َٚػََُُِتُ أَصَِٖاسَ ايِبََٓفِظَجِ
فَاِٖتَذَ ٣صَِٛتٔ ٞئبَذِ ٔ٤ايِهَ ِِٕٛيف يُػَتٔٞ
َٚساحَ ايَُِا َُُِٜٔٗ ٤عُ ئًَُِذَ٣
إِِّْ ٞعُ ُ ُٕٛٝايَِٛقِتٔ يف َٖزا ايضٗحَاِّ
فَشَجَعِتُ ًَََُُِّ٤ٛا بٔأَصِٛاتٔ ايٖٓذَ٣
ب ايتٖزَنُّشِ َٚسِدَّ٠
ج ُزِ ٚع ُّ ًَُٜفٓٔ ٞدَسِ ُ
َٔجٌَِ ايَ ُ
َٚتَ ُفٛحُ سأ٥حَ ُ١ايضََٖإِ فَشاػَ ّ ١بَِٝضَاَ٤
ظجُ يَََِْٗٛا فَِٛمَ ايَُِٗٝاِّ
تَِٓ ُ
َٚسَأَِٜتُ جَزِعَ ايٖٓدٌِِ يف جَظَذٟٔ
ُٜظَابٔلُ ََا اطِتَفَامَ ََٔٔ ايذٖقَأ٥لِ فَِٛقََٓا
َٜشِتَاحُ عِٔٓذَ أُ َََُٛتٔ ٞاألُٚيَ٢
ََٜٚظِكٔ ٞدَِٚسَ َ٠األَنِٛإِ َِٔٔ ُسٚحِ ايٖٓكَأ٤
َٚصَِٛتٔ٘ٔ عِٔٓ َذ ايتٗشابٔ
َٚسَأَِٜتُ قًَِبٔ ٞيف ايطَّشِ ٜل  َُِِٜٝٗيف عٔؼِلٍ
ٍّ جَاسِفٕ
ََٜٚبِهَٔٔ ٞجٌَِ حُب
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َٜشِ ََُْ ٛظَا َّْ ٤حِ َٛصَفِضَافٔ ايظٖٛاقٔ ٞقُشِبََٓا
فَتَضٔٝحُ أَصِٛاتُ ايذٗ َُٛعِ نَأَ َْٖٗا َْا ُٟايِكٔبَابٔ
فََٛقَفِتُ ًَُِتَاعَاّ يِ ُأبِضٔشَ ََا تَشانََِ فَِٛمَ ظًِّٔٞ
َٔ حشٚمِ ايكٗشِ ٚاحلشَإِ أصَاْاّ
ٚتًو دسٚبُ ُسٚحٔ ٞال تُذأِْٗٝا ايََُِأْ ٞفشحّ١
ٚع ُٕٛٝأفك ٞتشتذٚ ٟجَ٘ ايضبابٔ
فَشَفَعِتُ َٔشِآتٔ ٞيِأَصِشَخَ
أَََٓٝٔ َِٜٔا ُ٤ايَّتٔ ٞسَفَعَتِ عُ ُ َٕٛٝايَِٛقِتٔ
حَ ٖت ٢صَاسَتٔ األَٖٜاُّ أَػَِٗ َِٔٔ ٢تَفَ ٗتحِ َٚسِدَ ٕ٠عِٔٓذٟٔ
َٚأَػَِٗ َِٔٔ ٢طَالِّ ايِعٔؼِلِ يف صَِٛتٔ ايِعٔتَابٔ
ن ٖٓا عًََ ٢بَابَ َِٔٔ ِِٔٝأَطَُِآَٔ٥ا
ُ
َٖزا ُ َٜشٚحُ إِيَ ٢ايذٗ َُٛعِ
َٚراىَ َُِٜؼٔ ٞيف خََٝاٍِ ايِعٔؼِلِ ًَََُُِّ٤ٛا بٔزانٔشَ ٔ٠ائَُِٝأٙ
َََٚا عَالَٖا َِٔٔ بٔؼَاساتٕ ًََُٕ١ََْٓٛ
نَإَٖٔ عُ ََُْٗٛٝا ضَ ٤ُ ِٛايِفَشاػَاتٔ ايِجَُٔ ٔ١ًَٝيف ايِهَالِّ
يَهٖٔٔ صَِٛتَاّ َٔجِ ٌَ َْا ِٟايَِٛجِذٔ
حَطَّ ََٛأْ َ٧ايِ ُعؼٖامِ يف قًَِبٔٞ
ئ ُأبِضٔشَ َِٔٔ جَذٜذٕ دَِٚسَ َ٠ايؼَٖٗٛاتٔ يف سُٚحٔٞ
ض َ١ايشٗؤَِٜا عًََ ٢بَ ِّشٖٜتٔٞ
َٚأَطِ ُشدَ قٔ ٖ
تًِٔوَ ايَُِٛأْ ُ٧تَحِتَفٔ ٞبٔ ُشؤَ ٣ايِجََُاٍِ
َٚصَِٛتَُٗا فَِٛمَ ايٓٗ ُٗٔ ٛد َُُٜجٔٓ ُذ ايتٖذِٜٚشَ
يف سُٚحِ ايظَُٖاَٚ ٔ٤غََُِٗٔٝا
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َٔ ٚبَُا تَشَا ٣َ٤عِٔٓ َذ تُ َّفاحِ ايِدَطَََٔٓ َِٔٔ ٔ١َ٦ٝاِّ
نَٔ َٕٛشِآ ّ ٠تَُُجِّذُ قَاََ َ١ايؼََٖٗٛاتٔ يف سُٚحٔٞ
ئأَ ُ
َٚتََِٓٗضَ َِٔٔ ََٛاتٔ ايَِٛقِتٔ صَِٛبَ قَٔٝاََ ٕ١أُخِشَ٣
ضحُ دَسِبََٓا َْحِ َٛايشٗؤَ٣
ه ُٕٛطَشٜكَُٗا جَظَذاّ ُٗ َٜٛ
ُ َٜ
ه ُٕٛرانٔشَ َ٠ايِػََُاِّ
ُ ََٜٚ
جَظَ ْذ ََٜٓاُّ عًََ ٢عَبَاَٚ ٔ٠َ٤قِتَٔٓا
فَتَ ُك ُّٛأَجِٓٔحَ ْ ١تَطٔ ِّٝشُ حًُِ ََُٓا
ََٜٚؼٔعٗ يف أَطَُِآَٔ٥ا ضَ ُ٤ِٛايضََٖإِ
حطَاِّ
ط ُكٛغِ ايَُِِٛتٔ يف َٖزا ايِ ُ
َٚقَذِ تَعَايَ ٢عَِٔ ُ
جَظَ ْذ ُٜفَ ِّتحُ دَِٚسَ َ٠اإلِصَِٖاسِ يف يُػَ ٔ١ايِحََٝأ٠
طُِ ايِهًََُٔاتٔ فَِٛمَ ايَُِأ٤
ََٜٚشِ ُ
َٔجٌَِ قَٔٝاََ ٕ١أُخِشَ ٣عًََ ٢ظٌِّٔ ايِدٔتَاِّ
جَظَ ْذ َٜفٔٝضُ عًََ ٢ايَُِذا ِٔٔ٥نًَُِّٗا
هٌِّ أَِٚسِدَ ٔ٠ايِكَضَأ٥ذٔ َٚايَُِذَ٣
فَ َُٛٝطِّعُ ايَُِعَِٓ ٢ايِجَُٔ ٌَ ٝبٔ ُ
فَُُٛ َٝتُ طَعُِِ ايَُِِٛتٔ يف دَُِْٝا ايشٗنَاِّ
ض بٔؼََِٗٛتٔٞ
جَظَ ْذ َٜفُٔ ٝ
فَ ُتفَ ِّتحُ األَِٚسامُ إِبِذَاعَ ايِهَالِّ
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يا هوا ُء ح ّو ِل احلورَ
إىل نايات!
طاب هماش

أغسابٌ ٔ..بعٗدُِٔ !
أغسابَ ٌساقبُ وَ غبّاكِ اهلجسِٚ
غٗدٕخ َٛأعىازِ الٍاعِ
أٌّ ٙاٖاتٍ
ٔال ٌعسفُ َّ
ٍٖتظسُ السِباُُ المٗمُِّٕٗ؟
ال ٌعسفُ أ ّٙخسٖفٍ ذلتضسٍ
ٍٖتظسُ العجّصُ ٔاهلسوُِٕ .

أغسابَ ٌساقبُ وَ غبّاكِ الػسبِٛ
نٗفَ ٖػٕ ُز املػسبُ
خمف جباهِ المٗنِ ،
ٔتػسمُ أضٕا ُٞقساٌا ناألدٖس ِٚاملّجٕزِٚ
يف ج ّٕ احلصُِ
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ٔنٗف ضٗجمظُ زاعٍ وهت٠بٌ
ن٘ ٖتأ ّونَ يف وسآ ِٚالعىسِ
نآب َِ ٛرا الهُِٕ !

ننَّ خسٖفٍ حني تؤٔبُ حٕاٌٗتُ السٖحِ
ٌبٗعُ ضال َه احلص ُِ املآل ٝباآلِاتِ
ٌٔبتاعُ وٕأٖنَ ٔداعٍ
لٍسافلَ بالؿٕتِ الؿادمِ
غسب َٛوَ ٖبهُِٕ !

ننَّ وػٗبٍ
متطحُ أزوم ُٛالفكسِ فٕاٌٗظَ الفكساِٞ
ٔتػسمُ يف ضرئزٌٕ ِٚزٍ جازٍٖٛ
وترنسٔ ًٚحػ َٛوَ ٖأتَُٕ ٖٔسحتمُِٕ !

ٔتطافسُ يف الطاحاتِ املرتٔنٛ
وال ًٛ٠بأغاٌ٘ الػهٕ ٝننَّ المٗنِ
ت املرتعِ بالمٕعٔ ِٛاإلغفامِ
ٔبالؿٕ ِ
ُتطَسِّ ٙاهليَّ عَ األٌفظِ
ذاتِ احلطساتِ املهطٕزِٚ
ٔاألملِ املهٍُِٕ !
ننَّ وػٗبٍ
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جتمظُ أزوم ُٛالفكسِ أواً زح ٜاألٔجاعِ
ٔتطحَُ بالتٍٕٖ ِح املبحٕحِ
حنٗبَ الكؿبِ اجملسٔحِ ،
ٔبالتٍٕٖحِ املسِّ أض ٜالسٔحِ
فأّٔآٍ ٖا ؾٕتَ املٕضٗك ٜاملطعُٕ َ
بأ ِّٙأغاٌ٘ ٖتعصّ ٝيف البعدِ املمتاعُٕ؟

أّٔآٍ ٖا ؾٕت املٕضٗكٜ
نٗف تهُُٕ الػسب ُٛيف زقسامِ الدًِّ الكامتِ
ف تهُِٕ؟
نٗ َ

يف حكنِ اآلِاتِ ٖطافسُ تػسَُٖ
ٔيف ٌّسِ التٍّٗداتِ التاِْٟ
تسحتنُ الػتّٕٖ ُ ٛبانٗ ًٛبهآبتّا أغسب َٛالٍاعِ ...
ٔبعدَ فٕاتِ الؿٗفِ
ٍٖاًُ ٖساعُ الدوعِ عم ٜضطسِ احلطساتِ احملصُِٔ !

أغسابٌ ٔبعٗدُِٔ!
أغسابٌ غَتُُِّٕٖٕ.

غَتَُُّٕٖٕ وَ الٕحػٔ ِٛالربدِ
ٔحنتِ تٕابٗتِ العىسِ عم ٜاجلدزاُِ
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ٖجكّبٍا وط ُس املػسبِ بالدوعِ
ري املا ِٞالٗاٟظِ ال َٖطِكٍَٗا!
ٔغ َ

غجساتُ احلٕ ِز تٍٕحُ دلسّح ًٛيف حٕؽِ الدازِ
ٔيف األغجازِ العسٖاٌِٛ
ننُّ غفآِ السٖحِ املّصٔو ِ ٛتبهٍٗا!

غتَُٕٖٕ جنىّعُ وا َٞأضاٌا األضٕدَ
يف ذلرب ِٚالمٗنِ الطٕداِٞ
رب املرزٔفِ
ب باحل ِ
ٌٔهت ُ
ب املّجٕز ِ ٚأبٗاتَ وساثٍٗا!
عم ٜاألبٕا ِ

غتَُٕٖٕ ٔوَ أفسحٍاِي يف الؿٗفِ
أٔاخسَ أّٖاًِ الػتّٕٖ ِٛأبهٌَٕا!

آٍٓ وٍّي  ..آ ٍٓ وٍّا!

ٖا أضفَ األّٖاًِ عمّٗيِ
ٖا أضفَ األّٖاًِ عمٍٗا!

جبساحِ السٔحِ العػسٌّ ِٚتصُّ وع السٖحِ دلازٖحَ
ٔزخسخ ُٛالػٗيِ تٍصُّ ٌصٖصَ اجلسحِ وَ الكمبِ
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ٔتكطسُ ننَّ دوا ِ ٞاحلصُِ
الدٌٗا الطٕدا ُٞعمٍٗا!

ٌتضسّعُ نالسِباُِ إىل قى ِس املكرب ِٚالٍاٟ٘
ٔالؿٕتُ املتمجمجُ يف أعىامِ الكمبِ العاٌ٘
بعراباتِ وساثِْٗ
ُٖعَصٍَِّٖا !
ُٖطكطٍا عصفُ الٍا ٙعىٗكاً
ت املّجٕزِ
يف ب٠سِ العربا ِ
ت اخلطساُِ
ف املٕجعُ لهىٍجا ِ
ُٖٔسجِ ُعٍَا العص ُ
إىل نّفِ وبانٍٗا!
أؾٕاتُ أضاٌا تسح ُن ِادًٟٛ
يف ضّنِ التٍّٗداتِ
ٔآخسُ تسجٗعاتِ الػهٕٝ
تٍطابُ عم ٜدزبِ العىسِ الساجعِ
ن٘ تٕقظَ ننَّ الػجَِ الضاٟعِ
بني ذلاٌٍٗا!

تتع ّسفُ فٍٗا األوطازُ عمٍٖ ٜبٕعِ الٗتيِ الداوعِ
ت املٕجعِ
ٔاألغعازُ عمٔ ٜتسِ األٌّا ِ
ٔالمٗنُ عم ٜإٖكاعِ شٌٕجتِْ الٍاشفِ
ٔالٍػ ِي املطعُِٕ!

80
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أغسابَ ..
ميسُ بٍا أٖمٕهُ غجَّ٘ السٖحِ
ؼ وٍحٕتٍ
ٔحتىمٍا الػتّٕٖ ُٛيف ٌع ٍ
وَ خػبِ الػٗحِ
ٖٔتبعُ دزبَ وداوعٍا الساحنَ
أٔحؼُ وا يف الهُِٕ!

ودفٌَُٕٕ نأغٍٗ ٍٛوتعبٍٛ
يف أعىامِ لٗال٘ احلصُِ
ٔيف أعىامِ نآبتٍا
حصُُ الهٕ ُِ بأمجعِْ ودفُِٕ!

أغسابٌ ٔ بعٗدُِٔ .
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39

آخر ضفاف احللم
حيان حممد احلسن

عابزُ سبٔلُ أىا...
ّؾزحٕ عكٔهٌ
أىثزُ يف اهلجري أٓامٕ
ّأىذرُ للزّٓح أحالمٕ
أمضٕ ّضجٔجٕ
يف دَّّامِ٘ األرمَ ّالزّٓبِ٘
ال أىٔصَ لٕ يف تعثّزٖ
سْ ٚظلٍٕ البانٕ
ّلْع٘ خاؾكٕ اجلزٓح
ّآٍاتٍ صدٍٜ٘
عل ٙحاؾٍ٘ الشكْط
أسْمُ خُطاٖ
ؾْ َم تعبِ الدّرّب
أعدُّ دقاٜلَ اىطؿإٜ
ّعزليت املكبل٘
نُلٍنا ضاقتِ الشَّناُٛ
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اشتَعلت أضلعٕ مجزاً

عابزُ سبٔلُ أىا....

ّأٓكيتُ أٌَّ العاصؿَ٘

ّىْاؾذٖ مشلْحٌ٘

سَتََبُّ ال حمال٘

عل ٙالػٔه

عابزُ سبٔلُ أىا...

ت ًُّٝجزحيً٘

ّعطشٕ بدإٌّٜ

عل ٙالصّبح املكتْلَ

أتي ٍكلُ يف حمطٍاتِ الزَّمً

ّاليّد ٚالعابز

مشلْب الذانزٗ

ىْاؾذٖ...

مَزّوَ الدَّمع ّالزُّّح

خامَا البْحُ

أىتعزُ بؿارؽَ الكللَ

ّغاب يف عتن ِ٘ املدٚ

ّاليَّبض

املزتعش

صؿريَ قطارُ تاٍُٜ

مُ ّتشِحاً بالبٔاضَ ّاخلزاب

ؾالؿز ُح تأخّزَ عً مْعد ِ

تتؿتلُ األسزارُ
ّعلّ ٙجَٕ َّ

ّاصؿزّت شؿيت

حُبل ٙبالشّزابِ ّالزَّؾض

لْعً٘ ّنآب٘

ّٓبك ٙاحلينيُ....

نالؿكريَ...

َٓشِت ِعلُ يف صدرَ األمئات

أمضؼُ حريتٕ ّأىٔين

ّٓبْحُ للػٔابِ

خلـ لع ٙاملشاؾاتِ اهلارب٘

ّالصدٚ

ّأتُِْ يف الصّنتِ

َّٓزِسهُ عل ٙشزؾات

ّأظلُّ غارقاً يف الضّٔاع

الؿجز

ّقدماَٖ تػْصاٌَ

آخزَ ضؿافِ احلله!

يف رملَ اخلطآا
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59

أحبثُ فيكَ عنْ
وجْهي اجلديد
إباء إمساعيل*

*

َٚجََِٗ ٞدُ ٜٓتوَ اييت

َِٔ أح ُسفٍ خضِساَ٤
تضِعدُ يف ايَّٓشٝدِ...
فهأَُّْا،
أشجازُٖا
أغضاُْٗا
أحجازُٖا
أطفايُٗا...احرتقتِ
َعَ اجلسِحٔ املعبّأ بايضّدٜد
أتُس ٣ضتِٓٗضُ
َِٔ جدٜدِ؟!..

***
*

شاعرة من سورية.
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ٖرا ايسبُ ٝع ٜعٛدُ خا َِطَّ١
ٚضادضٚ ّ١أيِفاّ
ُقٌِ ََتٜ ٢أت ٞايسّبٝعِ؟!!
أَٜعُ ٛد بعدَ املٛتِ
أِّ بع َد اجلًَٝدِ؟!

***
إَّٕ ايطُّ َّٛتضبُّ يف أحِشا... ٞ٥
َ ُِ ُٖٚاملَغ ٍُٛتدافَعُٛا
نَٜ ٞطِسقٛا زٚحٚ ٞأشِٝا... ٞ٥

***
ترِ ٟٚعضافريٚ ٟأشِجازٟ
ٚأِٖسَ ُّ َٔ ٖبٛبِ ايسٜحٔ
جطَدٟ
يف َ
أّ املَدأٔ٥
أْا ُّ
ٚايعَساقَٚ ِ١اإلبا.. ِ٤
ٚجِٗ ٞأْا مل ٜٓطفِ٧
ٖر ٟاحلسا٥لُ يف ايطَّسٜلِ..
أْا ئ أن َٕٛضخَ١ّٝ
اهلَُج ِ١ّٝاحلُِكاِ٤
يف قًيب ايعسٜلِ ..

59
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قٌِ ي ِٔ ٜفٌَّ حدٜدَِٖ
إيٓا احلَدٜدِ ..
ٖا ٚجِٗ َٞاملطِه ُٕ ٛباحلًُِٔ ايَّٓبٌٔٝ
ري َٓرُ ائّٛٝ
ٜض ُ
أصًَِبَ َِٔ حَدٜدِ !!

***
حشَ ِ١ايً ٌٝاحلصٜٔٔ
َِٔ ِ ٚ
تُغادِزُ األقُازُ شسِفتَٗا
ٚمتِضٞ
نَ ٞتَض َٕٛضٝاَٖ٤ا
قُِخاّ
ألزغف ِ١اي َبشَسِ ..
ٚتضريُ ف ِ٘ٝمساؤنِِ
يََٗباّ ،
دخاْاّ
ٚاْفجازاتٍ
فهٜ ْٞٛا حسا٥لُ
بسدَْا ٚضالَٓا اآلتٞ
يهٜ ٞأت ٞاملَطَسِ ..

***

52
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ٜا نُ ِسَٖٓا يف بَ ِعضِٓا
قُِِ يًصّٚاٍِ ..
ٚابعحِ إهلٞ
يف ََدآَِٓ ٥ا
ََالناّ
يًُخبَّٚ ِ١اجلَُّاٍِ ..

***
ٚأْا املد ُ١ٜٓيف ايتّجًٓٞ
ٚايغٝابِ
ضأظٌُّ أنِ َسُٖين
عَط ٢ذات ٞتُغَِّٝسُْ،ٞ
تُبَعِجِسُْ،ٞ
فأضتَعُ ٝد َْضاز َ٠ايٛجِِ٘ ايكدِٜٔ
ألفسُشَ ايطُّسُقاتِ
أشجازاّ،
دَٚايَٞ
َِِٔ جِسازٔ حمبَّ ٍ١ضاعتِ
ََِٔ قاٍَ َٜٛاّ :إّْٗا
ت َٖباِ٤؟!!
ناْ ِ
ضأعٝدُٖا ِعَٓباّ

59
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ُ ٚأدِْ َٔ ٞقطٛفٍ
ٜأنٌُ األطفاٍُ َٓٗا
ٚايظِّبا.. !!ِ٤

***
نِ تبخحُ اآلفامُ
عٔ ٚجِٗ ٞايطَّعٝدِ؟!
يهَّٓٗا اآلفام تطِأيين
َت ٢ضأغّٝسُ ايٛجَ٘ ايهٝ٦بَ؟
نأْين عَُٝتِ زؤاَٟ
عٔٔ ايدزٚبِ
فال أْا أصخٛ
ٚال ٜضخ ٛابتٗاي ٞيف ايبَعٝدِ !!
متددَتِ
ٜا ََٛتُ نٝف َّ
أغضاُْوَ اجلسِداُ٤
يف جَرِز ٟايٛحٝدِ؟!!
جَرِز ٟبساعُُُ٘ اضتُبٝختِ
ََ ِٔ ُٜعٝدُ بَساعُِٞ
يِدَضازٖٔا؟!
ٚطفٛييت،
نِِ آ َٕ تُ ِصِٖسُ َٔ جَدٜدِ؟!..

***
55
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ٜا نٌَّ أشٝا ٞ٥اجلُِ١ًٝ
يف حكا٥بِ يَِٗفَيت
خَبّأتُٗا يطفٛيٍ١
ت ضتأتٞ
ناْ ِ
َٓر أشَٓ ِ ١اجلدٚدِ ..
يهَّٓٗا ضُ ٔسقَتِ
ٚصازتِ
خًفَ أضِٛازٔ احلدٚدِ ..

***
ضأق ٍُٛيألطفأٍ ال ..
ال تكًِكٛا َٔ ٚحشَ ِ١ايطسقاتِ
ب َٜدافُهِِ
ش احلسِ ٚ
ٖا ٚحِ ُ
َٖٝا اذٖبٛا يًُدزضَِ١
َٖٝا ايعبُٛا
ب بٓٝهِِ،
ٚايجًجُ ًٜع ُ
بٓكا٥هِِ ٜطُِٛ
صدٜكهُُِ ايَٛدٚدِ..
ّٖٝا ايعَبُٛا
ٖرا ايصَإُ ايهاضِ ُس املًِعُٕٛ
يٝظَ شَاَْهِِ

011
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فًِتَدِسجٛا َٔ ٖر ٙايضخساِ٤
يف شَٔٔ ايتضَخُّسٔ ٚاخلَسابِ
يهَ ٞتُعٝدٚا َا تبكَّ٢
َٔ خَضا ٔز ٚجٛدنُِِ..

***
نِٔ َٚجِٗٞ
ٜا أْتَ ُ
اير ٟحًَُُتِ بِ٘ زٚح ٞشََاْا...
نُٔ أْتَ َُفتاحٞ
ألخسُجَ َٔ ضبابِ ايهَٕٔٛ
يًّٓٔ ٛز املُضفَّ٢
نِٔ طَسٜكٞ
ُ
يًطفِ١ٓٝ
ٚايٓجاِ٠
فإّْٗا أزِضٚ ٞأزضُوَ
فًِتهِٔ دَٚاّ أَاْا ..

***
ت يَٚ ٞطَٓاّ
نِٔ أْ َ
ُ
ألغِف ٛفٝوَ
أَِّٓ١ٝ
عً ٢جٓ ٔح احلَُاِّ..

010
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نِٔ شَُظَ زٚحٞ
ُ
ني تغِصٖٚا عَٛاصِفُ
ح َ
َٔ طغا ِ٠ايك ِتٌٔ
أ ٚض ٌٔٝايسّناِّ...
نِٔ ُٚجَِٗيت
ُ
َْخ ٛايغَ ِد املَٛعٛدِ
بايفجِ ٔس اجلَدٜدِ
ٚباي٥ٔٛاِّ ..
نِٔ أْتَ نٌَُّ حكا٥يب،
ُ
َٚطَين املطافِسَ
يف ايٛطِٔ..
نِٔ أْتَ ِعشِك ٞيف ايبالدِ
ُ
ٚيف ايبِخازٔ
نِٔ زفٝك ٞيف ايطَّسٜلٔ
ُ ٚ
ٚيف احلَسٜلٔ
ٚيف ايّٓكاِ٤
ٚيف ايطَّالِّ..

***
نٌُّ ايٓرٜ ٟبك ٢يٓا
َيِٛحٌ شُجاجٌّٞ
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أحبث فيك عن وجهي اجلديد

ََٔ األ ٌََٔ ايشَّفٝفِ،
بَٝاضُٓا يف ايسّٚحٔ
هطُسَ.. ِٙ
ال َ ..ي ِٔ َْ ِ
نٌُّ ايٓرٜ ٟبك ٢يَٓا
َٖر ٟايطَُّاُ٤
ثُِازُٖا،
َقَُسٌ
ََال ِ٥هَْ١
ْٛٚزٌ
ٚاْتِفاضاتُ ايعَضافرئ ايشّكِ١ّٝ
حتِتَف ٞبايكادِّٔ األبِٗ٢
ايدِْٝا
فَال َتطِتَعِجٌِٔ ُّ
ٚال تَعِبَأ ِبشَس
ٍّ
قدِ غَصاْا..
نٝفَُا اتّجََٗتِ زؤاْا
ُٚجَِٗ ْ١أُخس٣
ضًَِٓكْٛ ٢زَٖا
يف احملِرب..ِ٠

***
أَطًِِلِ جَٓاحَوَ يًخٝا ِ٠

011
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ال تَدِتَبِ٧
يف ظٌِّ خَٛفٍ
أََُ ٚاتِ..
فَرٚاتُٓا ايبٝضا ُ٤قًِبٌ
يًجَّباتِ...
ٍّ َٔ خالٜاْا
ٖا نٌُّ حٞ
ُٜطا ِبلُ ُعُِسَُٙ
ٜا أُّٜٗا ايهَ ُٕ ٛاجلَسٜحِ:
ِافِ َتحِ زؤاىَ
إىل ََداىِ..
ش املَجِصز.. !ِ٠
ٚاٖصِّ ٚحَ ٛ
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كل الذين أحبهم
حممود حامد*

كل الذين أحبُّهم:
ُّ
صعدٗا إهٚمَ عو ٟجش٘ز ًّ دٍَ،
فإذا ٌٓ٘ :توم اجلبايُ اهشٍُّ،
أٗ توم اهلضابِ!!!
كى اهر ّٙأحبٍٔ!
ًسٗا قصائدَ ًّ شبابٚم اهبالدِ،
فأشعو٘ا فِٚا احلسائقَ،
قوتُ :ب٘حٌ جاز ٌح ُٙدً،ٛ
جيس ٜجُُِ٘اّ يف دً!!ٛ؟
ٗٙصى ُٔساّ ًّ حِسابِ!!!

***
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ٙا أٔٙا اه٘طُّ اهر:ٜ
أهق ٟبقُبوتِٕ احلز ِٞ ِٙبِِٚا،
ًا ٙرتن املشتاقُ هوٌشتاقِ!!؟
كى اهر ّٙأحبٍٔ..
عسف٘نَ أكثس؛ غري أُ،ٛ
يف جِْ٘ اهعشق أبق:ٟ
سّٚدَ اهعشاقِ
مسمَ األعو،ٟ
ٗهلٙ ٛظى اه٘جد ٙشطع با ِ
فإْ عو ّٛأْ أستىَّ ًّ مجس اهقصٚد،ٝ
ذهم اه٘طَّ اهر:ٜ
سٚظى ِٙزف ٌٕ املدادُ :دًاّٗ ،شعساّ
ًّ هظ ٟأعٌاق!!!ٛ
ٗعو ّٛأْ:
أَٓبَ اهِجَ٘ ُُثاز َٝاهض٘ء اهيت:
يف اهصدز؛ ك ٛتبق ٟبّٔٚاّ،
أٗ أُعٚدَ صٚاغ ٞاألُٔاز حت:ٟ
حني تشلِم اهعرٗب،ٞ
أٗ حتاٗزُ ،ٛعو ٟاألزق اهقصائدُ،
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أٗ متسّ أصابع األُٔاز يف أٗزاق..ٛ
أحششتُ كٍ ٓ ٛزائعٕ:
توم اهعرٗب ُٞيف ُُثاز اهعُشبِ،
تدفع باهِدٚى إىل ذُزاٖ،..
ٗتشتفٚق ضفافٔا يف زعش ٞاألحداق!!!

***
ٓى كاْ ه:ٛ
أْ أستثري اهعشب أكثس،
كٙ ٛب٘حَ بشسّٖ اه٘طينِّ،
أٗ أْ أستفزَّ اهربق يف آفاق!!ٛ؟
حتُٙ ٟقايَ بأُين:
يف خط٘ ٝامل٘ت اجلسٙئ ٞباجتآم،
كِت أصعد:
ذهم اهفَومَ اهشٌَّاٗ َّٜاملُحبَّبَ؛
حاًالّ ً٘ت ٛعو ٟاألعِاق!!؟
عسف٘نَ أكثسَ...؛
غري أْ جِْ٘ عشق ٛيف َٙدِٙم
ُٔسٌ ًّ اهٚاق٘ت:
حيفس كى تازخي ٛاهعسٙق مبقوتٚمِ

***
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آت ،..ٛفٌا اختصس اهطسٙق دًٗ ،ٛال
أهقت أسآا هوصِ٘بسِ،
يف اهِٔ٘ض املُشتٔ ٟكفُّ احملِّ
ٗزفٚفُ كى بٚازق اهدُٚا،
أميلّ أْ ٙعادي زعش،ّٞ
زمستم حوٌاّ يف كفّ
ٙا أٔٙا اه٘طُّ اهبٔ ُّٛاحلو٘،
ٙا أغوٗ ٟطِّ!!!
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شعاع نورٍ تبدّى
إىل روح كل شهيد أبيّ
حممود محود*

دمُ الشهههههههٌ ح

ههههههه

ههههههه

شهههههه ه ب ّهههههه ه ا ههههههههح
هههههه ه ههههههههفّا هههههه ه
ههههه ي ا
لههههههه ه ىل

ههههههه
م هههههه ه فّ

ا

م

هههههاُ علههههه مهههههحا
ههههههه ه

هههههه ه
ههههه

ومطلههههه هرُ ال يههههه هفق ههههه ه

ههههه ه الشههههه ه ُ

لههههههه ها مههههههه أل قٌهههههه ه واّ ٌههههههه ا لهههههه ه ُ
وعههههه ه ّ ا

ه ههههه ه

مهههه ه ذهههه ه بُ شهههه ه ا

ههههه ه ف ع ههههه ه ُ
هههه ه ا ا

هههه ه ُ

ههههههه ه

ههههههه ه

ههههههههههه م لههههههههههه ال ههههههههههه ه وم طلههههههههههه ُ

لههه ه ىل وعههه هحُ لههههه ال هههههف ق

عهههههح ا

الشهههههٌ ح و قههههه ا لههههه ال ههههه ُ

ا ّق ههههههه ل قههههههه ال ههههههه م

هههههههفا

ههه ّق ا الشههه ىل

هه ه

مل

ق

هههج ههه نوا ومهههّ ههه ال هه

ُلقهه ا

لههه ٌ ههههح ا

و هههههههه ّهههههههه ا لههههههههف وال ههههههههحا هههههههه ُ

ههههه ا

لههههههج ل هههه ه علقهههه ه ا

زاّههههه ا د ههههه ا وولههههه ا للههههههٌ
ال هههه ه فو علهههه ه د

مثههههه

هههه ه وا مههههه ا ا و

ال هههههها شهههه ه ا

ذههههه الشههههههٌ د مههههههّ مههههه ه ُ ُز ههههه ا

هه ه الههههح ُ مهه ه زا ال ههههحا مهههها

ههههج مههههّ هه ه ق ا

وال هه ه قق

هه ه ُ هه ه
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و وٌههههههفوا مهههههها
هههههأل ا

مل

هههههه و ومشهههههه ا

هههههحا ههههه هههههحوا ههههه ه

دمُ الشههههههههٌ ح قههههههههف قهههههه ه أل م
ل ههه ه

ههه ه

هههههههها

فا ههه ه للثهههههف مقههههها

ههه ه الشهههههٌ ح م ههه ه ا مهههههّ ههه ه ز ا
دم الشهههههههٌ ح عههههه ه ال ههههه ه
كههههههفقم
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لهههههه ا هح هههههههح

وق لشههههههههٌ د ّ ههههههههف
هههههههههههههألّ

ه

هههههههه ا و قهههههههه ا

ههههههههههههه

والشهههه ه ُ مههههههّ

هههه ه للشهههه ه

ههههههفو ز هههه ه ا و هههه ه
قهههههه ه

ههههههههحا ت الهههههه ه

ا عشهههههههههههههق ا

هههه ه

م ثهههه ه ُ
الفمهههه ه ُ

هههههه ه و ههههههههأ ل ُ

ف ههههه ه ُ

ههههههههههح اٌلههههههههه ُ ه د ههههههههه وه علهههههههه ه ُ

ف هههههه

ا ههههج مههه ف ههه ا

لههه ه

ههه ُ ا هه ه
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حمربة العاشقة ماذا تقول
حملربة الزواج؟!
حسني عبد الكريم*

*

ىحبصٔ اهؾاصكٕ تؤهف ذّاالتٍا اهًؼّفٕ اهىحهٍكِٕ ..ىحبصٔ اهزِحٕ تبتمص تسابّص
اهِاقؿ ِاهحاحات ِاهبًّن ِاهبًاتِ ..تصّو ؽهٖ ماٌهٍا اهٍىِي ،مقابٕ شمّٕٓ ،تتحىٓو
أؽبا٘ اهصؽأ ِاهحػابّن ِاهًِاػّص ِاهؾصال ِاهًاص ِاهحصاٙل ِاالًػفا٘!!...
مّف سّمِن ؽصش ِهس اهحالل ِاهـ ٌّفا٘ ،أذت اهـ(أىثِهٕ) ِاهـ(سؾاس)؟!..
اهىٍص اهىكسي ىكظٌّ ِىصآٌِٔ ،اهىؤذص قطٌٕ ؽهٖ اهحساب هِاهسٌاِ ،ىؾحِن حالقٕ
ِ(تًؾّىٕ) شقن مو أسبِـ أِ مو ِّىّن ،أِ حسب اهػهب!!؟ٌ ..شا ٌِ اهحبّب :حاللْ
ِهس حاللِ ،حكّبٕ حٔالقٕ بًت حكّبِٕ ،ىٔكظْ سهّو ىكظِ ،فصصأٌ أًحبتٍا فصصأ،
ِصفصٔ قسىتٍا ههحّأ صفصٌٔ..
ِقس تثكف اهحالل ِهس اهحالل ،حّن شٌب إهٖ اهؾاطىٕ ِهبًان ،تسصبت األطابؿ ؽهٖ
أمبص ِأحىو اهصؤِشِ ..أقِو هن ّا آًسَ ٌّفا٘:
استهىت إساصٔ طاهِن هحالقٕ ِتزّّن اهسّساتِ ،ماًت تؾاًًِْ بًت طاحبٕ
اهطاهِنِ ،اسىٍا (مهّص) ٌِْ ..ىصبِؽٕ حساًِ ،صسفاٌا ؽصّعانِ ..ػهبتًْ أىٍا:
تتزِحٍا ،ألحؾهن صصّماً فْ ىحو اهحالقِٕ ،فْ اهىػؾي اهىحاِص ..تطقْ ٌّفا٘ أِ ال
تطقْ ..تًؼص إهَّ أِ ال تًؼص ،همًَ ال ّتِقف ؽن استسصاج شمصّاتَ( :مهّص) ىتحصصٔ
زّاسٔ ؽن اهالزي؛ فْ ِّي صتِٓ باصس ،صأّتٍا تتسفأ بحعن أبْ طٍّب ،ىسّص اهىػؾي:
ّكبهٍا ِتتأُِّ ..كصطٍا فتفص ىًَِ ..أسىؾَ ّكِو هٍا( :تسهي هْ) ىؤذصتنّ ،ا مهّص
األىِصُ!!
*

كاتب وقاص سوري.
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ِتسأهَ:
ْ ّا أبا طٍّب؟
ــ ىاشا تحب ف ٖ
ــ بهِزتن تحًٍن!!..
ــ (اهبهِزٔ) فكػ؟!..
ــ ًٍسان ماهؾًكِسّن اهىتصاطّن ،اههشّن ّػالن مكًسّو ِقًسّوِ ،هّو ِهّو،
ِؽصّصَ ِؽصّصَ ًِحىٕ ًِحىٕ!!..
ــ مهىا سىحت هن بـ (قبهٕٕ) تطبخ صاؽصاً؟!
ــ اهكبهٕ تحؾو اهؾاصل صاؽصاً ،فىا باو اهطسص؟!
ــ ًٍس اهحبّبٕ ّحِو اهحبّب ىهمًا ؽهٖ ؽصض األًِثٕ؟! ..أال تصؾص حّن تسًِ ىن
اهًٍسّن أًن اهػفو اهحىّو ِاهحًان؟!..
ــ أًت ّا (مهّص) قطّسٔ اهكطاٙس!!؟..
ــ أًت ىتزِج ّا أبا طٍّب ...فٍو بإىماًن اهزِاج ىصًٔ أذصٗ؟!
اهبكّٕ ىن اهحسّج اهؾاصل ال تأتْ ،ألن أذت مهّص ٌْ ،ػبّبٕ ،تحعص ىن حّج
اهىطػبٕ اهفسّحٕ اهىصصفٕ ؽهٖ اهمصِي ِىؾطصٔ (اهتًِصّن):
ــ مّف اهصاب اهحالل؟!..
ــ مىا تصّسّن ّا آًسٕ؟!..
ــ قوّ :ا ػبّبَ! أال تؾصف أًًْ ػبّبٕ فْ اهىستصفٖ اهكصّب؟!
ــ ًؾي ..أؽصف..
ــ تؾصفِ ،هؾهن تتىًٖ أن أـفحظ حسسن ِقهبن بأطابؾْ اهًاؽىٕ؟! ..سأتأمس
بًفسْ ىن سالىتنِ ،قسصاتن اهؾصكّٕ ِىتاًتن ِصحِهتن ،هّش ىن أحهْ ،بو ىن أحو
(مهّص) أذتْ ..ىا صأّن أن تمِن زِحًٕ هن؟!..
تصمتُ اهىكظِ ،استسهىت هصفبتٍا بتفحطِْ ،اهتأمس ىن قِتْ ِتماىو ِتًاسل
اهذػِٔ ىؿ اهكس ىؿ اهسال ىؿ اهفذش ىؿ اهحِغ ىؿ ؽؼي اهؾظ ،ىؿ اهمتفّن
ِاهطسص...
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ِػهبت ىًْ ،أن أتسهل اهصحصٔ اهؾاهّٕ ،ؽهٖ ؽحوِ ،قػف ؽًكِس ىن اهؾًب
األسِس:
ــ ٌو تصٗ أحىو ىن ٌشا اهؾًكِس؟!..
ــ ....
ــ طسص حبّبتن (مهّص) ىصسِسِّ ،ذب ٚهن ؽًكِسًا حهِاً ِؽًكِسًا صٍّاً...
تسىؿ ٌّفا٘ اهكطِٕ ،تفصد بتفاطّهٍا ،أِ تِس ىتابؾتٍا ِاالستكطا٘ ؽن ىطّص
بػهتٍا ،اهتْ تتسفأ بحعن صحوِ ،تتزِج صحالً آذص؟! ..اهحاهٕ قططّٕ ِطؾبٕ،
ِىسٌصٕ ،صبىا!!؟..
اهحالل ال ّصٍِّا ،ألًَ ّصّس إمىاو األحساج ِىًتٍاٌاِ ،تفصؽاتٍا ،بو ّصّس قبو أٓ
إّعاحات أِ تتىات ،أن ّتِاطو ىؿ قهبٍا إهٖ تفاٌىاتِ ،أن ّصعْ أًِثتٍا بصحِهتَ..
ِأن ّؤمس هٍا ىا أمستَ اهػبّبٕ ،أذت (مهّص) بؾس فحطَ :أًت صابٌّ قٌِّٓ ،تستحل
اهزِاجِ ،أن تمِن سّساً حالقاً ،طاحب طاهِن حالقٕ أِ صصّماً فْ اهىػؾيِ ،اهىؾطصٔ
ِمصِي اهؾصاٙضِ ،اهتفاد ِاهمصز..
ّؾحبٍا أمثص ىا ّؾحبٍا ،فْ طِتَ اهصًِٕ ،صفؿ اهٍىزٔ فْ اهـ (ٌّفا٘) اهتْ ّصض
ؽهٍّا ٌشُ اهـعىٕ ،فْ أٓ ىمان ّطاسفٍا :فْ اهحص ِاهًطب ِاهىفؾِو ِاهىعاف ِىا
إهٖ شهن..؟!ّ ..صٗ قاىٕ طِتَ تصتفؿ إهٖ حعصٔ إطقاٍٙاِ ،هؾهَ ّتطِص ؽػصَ
ىصفِؽاً إهٖ فًحٍا ِبصِل ِهىؿ حسسٌا اهشٓ ّطفَ باهذػّص :ال ّىاثو طسصٌا إال
طسصٌاِ ،ذطصٌا استثًا٘ بّن اهحعِصِ ،عفتاٌا ؽحّبتانِ ،اهسال ِاهسال
ِاهذػِات؟!؟!؟.
(أي صٍاب) ساؽّٕ بصّس اهىًاسّوِّ ..طاسف أحّاًاً أن تطّص ساؽّٕ بصّس اهكهِب،
أِ ساؽّٕ بصّس بّن اهبساتّن ِاهتذىّنِ ..بّن حسس أىثِهٕ ِثِبٍا :ىًش ِقت اهصٍاسٔ
اهؾاىٕ تسأهٍا :مّف تصّن ٌشُ (اهبهِزٔ) ؽهٖ طسصٓ؟!..
ــ مهن حهِٔ (ىن صاسن هىساسن) :حسسن ماهسًسّإً اهؾاطّٕ ؽهٖ اهزصازّص
ِاهصحاصّص ِػِّص اهِصس ِاهبصس!؟..
ــ تؾاهٖ ..اقتصبْ ىًْ ألعىٓن ّا حاصتًا اهحبّبٕ ِقصّبٕ أىِْ ،زِحٕ ؽىْ!!..
ــ تصّسّن ..أن تكاصًْ قاىتن بِْ ،أن تِعحْ ثصِتن بفكصٓ؟!..
ــ ىاٌْ ثصِتْ ِىا ٌِ فكصن ّا أي صٍاب؟!
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ــ ّا بًتْ :اهمّاسٕ هألًثٖ ثصِِٔ ،قهتٍا ؽِزٌُ ..ا أًت ّا أىثِهٕ فًّٕ بكسن
اهىىصِل ..أًا هست ؽًسٓ اهكس اهىىصِل ِال اهحسس اهىؾصِلِ ،أصاًْ ىتصِمٕ ماهقصغ
اهىسصِلِ ،ماهكض اهىحصِل!!..
اهسّاصٔ تحْ٘ إهًّا ّا ِهسٓ..
البس أًٍا تحىو اهحىّهتّن؟!
ــ ىاشا تكِهّن ّا أىْ :ىن ٌىا؟!..
ــ أال تصاٌىا :أىثِهٕ ِأذتٍا اآلًسٕ سؾاس؟!
ــ قس صأّت اهحالل قبهٍىا ّحهل ألبٍّىا..
ــ أًت ؽهّن أن تحهل صؾص صأسن :طاص ىثو (اهػًَِّ)
ــ مّف؟ ماهػًًِِّٕٓ ،سّت :أن صؾص صأسْ ،ىتصابن ىتؾاهل مـ تِتٕٔ سّاج ،تؾهل
بشّو اهتًِصٔ ،أِ بذػِات األِالس؟!..
ــ اهىهبِش ِاهالبش ..بو اهىهبِسات ِاهالبسات :اهبًات اهمّٓسات (ّصهن) ؽهٖ
مِاٌهٍنٖ أؽبا٘ اهًؼصاتِّ ..حعص ىن أحهٍنٖ اهؾصال ..اهحالل ّحفٖ ِّصكٖ ِّؾصٗ،
مصىٖ ألًِثٕ ٌّفاِ٘ ..ال ّكبو أن ًّاسٍّا ،مىا ًّاسٓ اهحّصان اهحّصان ،أِ اهحاصات
اهحاصات ..اسىؾَ ّكِوٌّ :فا٘ األصغ ِاهسىا٘!!ِ ..اًؼص إهٍّا مّف تتحًب أن تصعَّ،
أِ أن تصؾصُ بًفسَ..
ـ أىٍا تحسٌا اآلن :اهحالل صزقَ فْ ىكطَ ِحكّبتَ اهحِاهِٕ ..طاهًَِ فْ
اهىسًّٕ حّس!!..
ــ أىثِهٕ أذتن حىّهٕ اهبهسٔ اهىػهِٕ ،اهِاسٓ ٌِْ ،اآلن ػهّكٕ ،ألًٍا تصمغ
ِصا٘ حبٍا اهىهؾِن ،اهىػصِس ىن اهًؾىٕ ..قبهت بزىّهٍا فْ اهىسصسِٕ ،تزِحتَ،
فِحستَ ال حِو ِال قِٔ ...أًت ّػهبن اهحاللِّ ..ؾسن باهًٍا٘ٔ ِاهصأفٕ ِاألّاي اهػّبٕ..
ٌِاٌىا أذتان ِطهتا ..تفعٍهْ :صحبْ بٍىا!!..
ــ أٌ ًال ِسٍ ًال باهقّىتّن!!
ــ األي تُؾبِّصُ :أىثِهٕ ِسؾاس فّىتان تًؼصان اهبساتّن!؟.
ــ أذتمىا (تتسَهْ َؾنِ) ألن ذػّبٍا ؽًسٌا!!

111

حمربة العائقة ماذا تقول حملربة الزواج؟!

ــ اتصمًِْ ىًَ ِىن ذػِبتَ؟!
ــ مّف سًتصمنِ ،مّف ستتصمًَِّ ،ىكسىن ىًَ ىكظِٗ ،ىٍصُ اهىؤذص هن
اهحكّبٕ أِ (حهكٕ صأش) هِاهسًا ؽهٖ اهحساب..
ــ ىستؾس هـ مو اهحهكات ِاهـ قطات ،ؽهٖ اهحساب ِىن سِن حساب ،ىتٖ تأىص اهـ
ٌّفاِ٘ ..مصىٖ هألصغ اهتْ تىصْ ؽهٍّا ،أزصـ اهسصِب باهفو ِاهسِسن ِاهسًسّان..
ــ هىاشا اهسًسّان ،هؾهٍا ستػهل اهحساّا ِاهؾًزات ،اهتْ ستصثٍا ؽن أبًّا؟!
ــ هؾهٍا تػهل اهحساّاِ ،تصؽٖ فْ حاصات ِىػالت ِسفِد اهفؤاس :مي أحبٍا،
ِأصاٌا ،فْ اهًِي ِاهّكؼٕ؟!.
ِتفعهن ّا آًسات :قس سىؾت أي صٍاب حسّثًاِ ،أحعصت فتاٌا ،ألحهل صؾص
صأسَ؟!..
ــ اهباهِض ،قاو هْ ِهـ سؾاسٌّ :فا٘ سصقت اهحالل ىن طاهًَِ إهٖ حِاص أًِثتٍا!؟
ــ ػاو صؾص صأسَ ،أؽصف ٌشاِ ،سأتفصغ هَ ِّي اهقس..
ــ تشٌب ىؾًا ٌّفاؤن إهٖ اهىسًّٕ ،فتحاِصٌا ًٌان؟!.
ــ ىػصحٍا اهكهب ِبؤبؤ اهؾّن ٌْ ..ال تحاِصًْ ٌْ ،فْ اهطىّي ..اهطاهِن
ِطاحبَ ّأتىص بأىصٌا..
ــ ؽهٖ صأٓ اهفًان :تزصـ هٍا بستان ِصِس ِصحصاً طقّصٓ أِ مبّصٓ ،هتتفّأ بؼالهٍا:
ِتبًْ هٍا فْ األؽاهْ قطصاً...
ــ تستحل ِّهّل بٍا ...حتٖ اهثِب ّستؾّص ىن حسسٌا مّاسًِٕ ..اهىصػ ّزسٌص ىؿ
حسّهتٍا..؟
ــ ِاهىكظ ،ىا سِصُ؟!
ــ اهىكظ ّذسي اهًسىٕ (اهساٙذٕ) حِو صأسٍا..
ــ ًًٌّٙا هن ّا ٌّفا٘ بٍشا اهحبّب اهىسهو!!..
ــ تفعو اآلن احهل هِهسًا صٍاب ،بؾس أن أتىىت أىص صأش ِاهس اهحبّبٕ..
ــ (طصت اهحبّبٕ ّا ٌّفا٘ :ىا اهؾّب ،ىا ساي اهحالل صاباً ىحتٍساً ِىصفِباًِ ..قس
صفغ اهزِاج ىن (مهّص) طاحبٕ اهصسفّن اهعذىّن ،حسب تؾبّصُ؟!).
ِّتِحَ باهحسّج إهٖ األبِّن اههشّن ّفعالن اهحهِش ؽهٖ اهىطػبٕ اهصحّبٕ:
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ــ اهبهسٔ اهقًّٕ باهؾصاٙض تشمصًْ بـ اهتًِصّن ِأٌو (مهّص) ِاهػبّبٕ ،اهتْ أػهت
قهّالً ِؽاح ًال ؽهٖ ىفصسات شمِصتِْ ..أِس هِ ّىمًًْ ،أن أٌّ ٚىؾطصًٔ ،تؾطص اهؾًاقّس،
ِتذىصٌا ِتكػصٌا؟!..
ــ ؽًسن أفماص ؽىهّٕ ّا سؾاسٔ اهطٍص اهكاسي إهٖ اهحّأ ،ىن تحاصب ؽسّسٔ ..قس
ت مِن تحصبتن ٌشُ ؽًس أِهٙن اهًاش ىحاِصٔ هتحصبتْ ..اصتقهت ًٌانِ ،تفًًت أطابؾْ
باهػٍْ ِاهػبر ِاهىأمِالت اهبحصّٕ ِاهحبهّٕ :اهطحن اهشٓ أؽسُ ،ال ّىاثهَ طحن
آذصِ ..سأشمص هن قطٕ حىّهٌِٕ ،ا ٌىا أىثِهٕ ِأذتٍا سؾاس تسىؾانٌِ ،ا ٌِ صٍاب
ِأىَ ّكبالن ،فّسىؾانِ ..أًت ّا زِحتْ اهحبّبٕ ،أػهب ىًن أن تًاسٓ ٌّفاً٘ا أِ
ٌّفا٘ حالقًا اهشمْ ،هتسىؿ ىؿ اهساىؾّن؛ أل ،اهمهىٕ تكاو ىصًِٔ ،ؽهٖ ىسىؿ
اهمثّصّن..
ــ تؾًْ :اهكطٕ ّتهٌِا في ِاحسِّ ،سىؾٍا اهحىّؿ ..ماهىثو :ػؾاي اثًّن ّمفْ
ذىسٕ أفصاس ،أِ ػؾاي ثالثٕ أِ أصبؾٕ ّسس صىل مو ىن ّحعص اهىاٙسٔ ..ىا صأّن؟!..
ّسبل ىحْ٘ أي صٍابِِ ،هسٌا ىحْ٘ اهـ ٌّفا٘...
اهِهس ّصىْ اهسالي ؽهٖ اهحاهسّنِ ،ال ُبسٖ فْ ٌشُ األثًا٘ ىن صصٕ هؾاب تتكسي
اهمالي :مّف اهؾي اهؾزّز أبِ أىثهٕ؟!
ــ ّصمصن ؽىن ّا صٍابِّ ،سؽِن ههحهِش بّن ّسٓ حالقًا ِهس اهحالل ،هًٍّسش هن
اهصأش باهىكظِ ،إشا أؽّتَ اهتسابّص فهّمن باهفأش!!..
ــ احهش ّا ؽّن أىن ّا (صهٍِب أىَ ِؽىَ) ٌا ٌِ اهحالل سٍّتي بصأسن أمثص ىن
أٓ ِقت ىعٖ ،ألًَ سّطاٌص اهبهسِٔ ،مىا سىؾت اآلن ،سّؾس اهؾسٔ هىؾطصٔ
حسّثٕ!!..
ــ ىؾطصٔ ههؾًب أِ ههزّتِن؟!
ــ اهؾًاقّس هٍا ىؾطصِٔ ..حبات اهزّتِن ىؾطصتٍا أذصٗ!!..
ــ تحْ٘ اهـ ٌّفا٘ ،فؾهًّا أن ًتِقف ؽن اهتحسج ،هًتؾهي ىن حسسٌا اهحمْ،
ًِتؾهي قبو شهن أن ًطقْ إلىال٘ أًِثتٍا اهبٍّٕٓ!!
ــ (اههَ ؽهّن ّا حالل :مي تفٍيِ ،تفػن إهٖ اهىحاسن!! ِقت اهحب هّش حطصّاً..
ِاهزِاج ّؤتىن ؽهٖ اهحىاو ،ىن أحو اآلتٌْ ..ا ٌْ أىًا ،تؾهل قهبٍا بأبًّاِ ،أًحبت
ىًَ ثالج بًات مّسات ،أهّش ّمفٍّا؟ ِّمفْ حبّبٍا؟!).
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ــ أقبو أٍّا اهصٍاب ،ألًٌسش هن اهقصٔ ِأؽهٖ صؾصات صأسنِ ..أًا أسىؾن ّا سّس
اهؾاصفّن باهشِل ّا أبا أىثِهٕ ِسؾاس ِ(ٌّفا٘)!!.
ــ البس ىن صفؿ ٌىزٔ اهحبّبٕ؟! ...قو هكهبن ىا ّصا٘ قهبمىا ..صبىا قهبٍا هي ّتطو
بًّصان اههٍفٕ مؾًسن ،همن تفا٘و باهحب ِاألّاي ِاهؾصصٔ..
ــ ٌشُ ىفاٌّي أبِ اهحىّالتِ ..ال تبتٙش :أِقات اهكهِب تتحسنِ ،تزّس ..ال تذض
ّا ِهسٓ؛ أن بًتْ ٌّفا٘ تهبش أحىو ىا هسٍّا؛ ِقت اهؾصل ّتكسي ؽهٖ ِقت اهؾاٙهٕ
ِاهبّت...
اسىؿِّ :ي أحبًْ أبٌِا ،مًت ىثهٍا اآلن (سهؾاً ِفًحاً ِؽػصاً ِأًِثٕ ِ(بهِزٔ)
ِذطصاً ىصسِساً ِطسصاً ال ذػأٔ فَِّ ،اهذػِٔ ِاهسالِ .اهحىصٔ ؽهٖ اهصفتّن
ِاهمحو ...مو حصف فْ ىحهَِ ،اهمهىٕ ؽهٖ اهسػصِ ...اهتهىّحات ِاهتِعّحاتِ ،ىا
بؾس شهن أحبًْ ..صمغ ِصا...ْٙ
مًت ال أؽتًْ بكهكَِ ،ال أؽاّن صبان فصفتَ اهىكابو ...مًت أًساُّ ،الػفًْ
ِأقسِ ؽهَّّ ..حسثًْ ؽن حبَِ ،ال أطقْ مىا ّحطو هن اهِّي ىؾٍا ..ثي شٌبت فْ
زٌِٓ ِفصحْ ِفًحِْ ...حّن مثصت اهىفاصل ِتؾسست اهىقاصب ِاهىصاصل ،أقًؾت
أًِثتْ بصحِهتَِ ،أصعّت حسسٓ بصبابَ ..مىا أًتِ ،قس أػهت اهـ ػبّبٕ أذت (مهّص)
ؽهٖ ىفصسات شمِصتن ،هّػىٙن قهبٍا ؽهٖ ىطّص أذتٍا ..تفحطت بسًن مػبّبٕ ،ال
ماىصأٔ ،تِ ٗس اهتؾاهل ىؿ حسسٌا ،ىن أحو اهؾصل ِاهزِاج..
ىصت قصّباً ىًنِ ،هي تكي ِزًاً هحعِصنِ ..أًت صفعت اهزِاج ىن أذتٍا ،شات
اهىؤذصٔ اهؾصّعِٕ ..األطؾب أًٍا تحب فّصنِ ،تسكػ فْ حعًَ؟!
ٌّفا٘ أثل بؾفتٍا اهًاؽىِٕ ،صصفٍا اهؾًّسِ ،ىن حكٍا أن تؾتس بحىاهٍاِ ،ىن حكن
اهبحج ؽن ىفتاد قهبٍا؟!
(األي ٌِْ ،تتمهي تبصـ باهتأمّسات األًثِّٕ ِهػافات اهًػل ِاهصفتّنِ ،ال تبذو
ؽهٖ ىحاسًٍا باألهل ..ىثهٍا بًاتٍاِ ،زِحٍا اهحىّو ىستفّس ىن حؼِتٍا أىاي
مّاستٍاِ ،ىن سػِٔ ىتإً قاىتَ.)...
اهىكظ شمٌّّْ ،ىصٗ ؽهٖ أؽاهْ اهصأشِ ،ىًذفعاتٍا ،مؾحالت سّاصٔ (أبِ باهِض)
تىص ؽهٖ اهحفصٔ ِاهىصتفؿِ ،تتِقفِ ،تىصْ..
اهؾًّان تسافصان فْ حصِس حسس اهٍّفا٘ ِِاحاتٍا ..فْ فحِٔ اهطسص ِثقصٔ
(اهبهِزٔ) اهىصبؾٕ بفصد ىحاِصتٍا اهًٍسّنِ ،تالػفٍا ىؿ اهًؾِىٕ ..مأنٖ اهكىاض

114

العدد  - 555متوز 7112 /

سًّؾش ِّحًِ ؽهٖ أػصاف ًٍساتٍا اهصاصسٔ ،بّن اهحسس ِػصب اهصِد اهىبتؾس ذهف
حاحز اهحعِص ِإطقاٍٙي..
اهحالل اهفٍىان فْ تِحَّ سصِش اهىكظ فْ اهصأش ِاهصفصٔ اهحاسٔ ؽهٖ اهشقن،
ٌو تؾهَّي أن ّكًؿ قهب اهحىّهٕ باهسّص طِبَ ِاهىّالن ؽهٖ صشاُ؟...
أي صٍاب ؽاست إهٖ بّتٍا اهِاقف ؽهٖ حافٕ اهبستان اهطقّص ،هؾهٍا تصّس فصعاً أِ
سصإّ أِ أىصاً ..حىهت مالىًا بّن اهطِت ِاهسمِت..
ِتحصأت أن هبست اهىًسّو..
سأهتٍا أي اهحىّالت:
ــ ىن أّن هن بٍشا؟!
ْ بَ...
ــ أي اهمصاىات ِاهىًاسّو ،حاست ؽه ٖ
ب أن ّصِٓ:
ّتشمص األ ٗ
قهت هن ّا حعصٔ اهحالل ِابن اهحالل ِفػّن اهحالقّن ،سأسصس ؽهٖ ىسىؾن،
مّف تحاِصت ىؿ ؽاٙهٕ (مهّص) حبّبتن ،اهىتصِمٕ!!..
أىثِهٕ تًتٍز اهفصطٕ،
ــ هّش هَ إال ٌّفا٘ ّا أبْ!..
ــ فّىا ىعٖ...
سؾاس:
ب ال ّمِن حطصّاً ،إال بؾس االقتصان:
ــ اهح ٗ
ــ مأًن تقىزّن ىن ػصف اهزِاج :أًَ ّحؾو ههىتزِحّن قصًِاً ماهحساّا
ِاهذصاف؟!..
ــ تهىحّن فْ أؽاهْ أصغ ًبؿ اهحىاي أبا حّأ مّف ّتؾاىو ىؿ قصن اهحسِٓ ،قصن
اهذصِفِ ،قس أحعص هِاهسًا اهىصٔ اهسابكٕ قصًاً عذىاً ،هّطًؿ ىًَ ىكبعاً
ههسمامّن...
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ــ ٌشا ىا ّفؾهَ أبِ حّأّ ،حتفؼ بكصِن اهذصاف ِاهحساّاِّ ،حىهٍا إهٖ حّج
بهسٔ صساسٔ زِحتَ اهحسًاِّ٘ ،حِهٍا إهٖ ىكابغ ههسمامّنِ ...تفعوٌ :شُ سمّن ىن
ؽًسُ ،ىكبعٍا قصن حسٓ أِ ذصِف!!..
اهحىّالت ِأىٍن ِأي صٍاب طصن ّتحهكن حِو اهمالي اهىًتؼص ،اهشٓ سّكِهَ
األب؛ ِهي ًّسّن :مّف ّكتػؿ اهباٙؿ اهشٓ فسا ؽاصكاً حِٖاالً ،بؾس ؽصكَ اهىسّص ىن
قبو اهزِحٕ اهىهّحٕ ،مّف ّكتػؿ قصن اهحسٓ أِ قصن اهذصِفِّ ،حىهَ إهٖ اهحسٓاسّن
اهفٍىاًّن ،هتطًّؿ اهسمامّنِ ،بّؾٍا؟!..
اهـ أي صٍاب ،قسٓىت أِ ٌمشا حاِهت قصِصاً أِ بؾغ أِصال اهسذان ههحالل مىمافأٔ
أِ مىا قّو هحٍسُ اهشٓ بشهَ فْ ىالحكٕ ٌِسات ٌِعاب صأش ِهسٌا ..همًَ صفغ:
اهِّي أحهل تكسىٕ هحبْ.
باهـ (بالض)...
أِعحت أىثِهٕ:
اهـ (بالض) :تحز ٕٙىفصستّن ،أِ حصف ِىفصسٔ :أٓ :بـ (ال صْ٘).
ــ ّا ؽًّْ ّا ؽًّْ :أذتًا أىثِهٕ أستاشٔ تُؾهي األٌو سصسًا فْ اههقٕ!؟..
ــ مأًَّ َُ ال ّؾحبن األىص ّا ٌّفا٘؟!...
ــ تؾحبًْ اهسصِش مصىٖ هألستاش...
ٌشا قصّبْ :أستاش اهحقصافّا ّزِصًا ٌشا اهِّي!!..
ــ تؾحبت اهـ أىثِهٕ!
ّحْ٘ أستاش اهذصاٙػ ِاألًٍاص ِاهحباو ِؽِاىو اهتؾصّٕ ِاهفطِو ِاهػكش...
أٌالً ِسٍ ًال باهسّس اهىسصش ،اهشٓ ال تًُسٖ سصِسَ!!..
ــ أًت ِسؾاس تهىّشتان حىّهتان ،تفاذص بمىا اهسصِش ِأّاي اهىسصسِٕ ..قهبْ
ّحصب أن ّتحاِص ىؿ ؽِاطفمىا ،فتٍصب ىن أطابؾَ اهؾِاطف!!..
ًٍّغ األب ِىثهَ اهحالل ِاألي ِاهـ صٍاب ِأىَٓ ِاهحىّالتًٍِّ ...غ اهمالي
ِاهحًّن ِاهحِاصٌّ ..فا٘ تتحس ىؿ قِاىٍا ،فتبسِ مؾاطفٕ تسّص بّن ّسٍّا أصحاص
أًِثتٍاِّ ..هِد هؾًّْ أىثِهٕ :أن األستاش ػاهبْ ىػّؿْ تحت إىصٔ ًؼصاتٍاِّ ،ستحّب
هتِحٍّات ؽًٍّّا :اقؾسِ ،أِ اشٌب ،أِ امشب؛ قو :إًن حٙت هتحهل صؾص صأسن!!
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أِ تبحج ؽن فطو ٌاصب ىن حقصافّا قهبن!؟
إًٍا ؽهٖ سصإّ حّسٔ بِاقؿ حاو اهًؼصات اهؾاصكٕ ِىكِالت اهؾًّّن ههؾًّّن:
أصن فْ حبٍا هـ اهحاللِ ...البس هٍشُ اهـ ٌّفا٘ ،أن تػهل حًِن صّاحٍا ،ذاصج
بستان اهحالل ..اهؾهٕ فْ أن صٍّٕ ؽصكٍا ،ال تتالقٖ ىؿ صٍّٕ ؽصكَ!! ٌِ ...ىزىاصْ
طّفْ ّافؿ ؽاقوًّ ،فر اهًفذٕ ِصا٘ اهًفذٕ ،باهتسابّص اهـ ىكظ ِاهحالقٕ ههًاش..
ٌِْ تصفغ اهتسابّصِ ،تتحاهف ىؿ أًِثتٍا اهصبٍّٕ بتألهؤ فابٕ ِىحْ٘ فطِو ِشٌاب
ؽطافّص ِأسصاب حًّن..
األستاش أًّل ،تؾهِ قاىتَِّ ،ستكّي قِاىَ ِقسُِّ ،صمب سصاحتَ اهًاصّٕ بأبٍٕ..
ِّحمْ ؽن تحِالت اهىًازِ ،تسحصج اهىِاسي بًعاصٔ فاٙكِٕ ..مهىا الحت هَ عحمٕ
ىًٍا ،أِ فىزٔ ِاقفٕ ؽًس ػصف محهٍا ّتحسج :اهقّىٕ اهفػًّٕ تًفؿ مصِي اهزّتِن
ِؽًاقّس اهؾصاٙضِ ..حًٍّا ّكِي اهحالل بِاحب االستشماص:
ــ ػهبت ىًْ اهػّبٕ أذت (مهّص) اهطؾِس إهٖ أؽهٖ اهصحصٔ...
حّج أفطان اهؾصّصٕ ،هكػف ؽًكِس بؾّس ..أصاست اذتباص صٍاىٕ ّسٓ ِصحهْ
ِذطصٓ ِؽعالت طسصٓ ،فْ اهتسهل ِاهىًاِصٔ...
األب ًّتبَ إهٖ تبسالت أحِاو اهمالي ،ىًش حا٘ت اهحقصافّا ؽهٖ اهسصاحٕ اهًاصّٕ...
ِهؾهَ ّالحؼ سفخ ٌّفا٘ اهىذعِعص ذالفًا هىا مان ؽهَّ قبالً:
اهحالل (سِذًْ) بـ ؽاٙهٕ (مهّص)
ِاهىػؾي اهشٓ ّحاِص اهؾصّصِٕ ،اهطاهِن اهىػو ؽهٖ اهصاصـًِّ ..سٖ أًًْ أىهن
إهٖ اهِّي حطٕ فْ ىػؾي اهمصِيِ ..زِحتْ هٍا بّت طقّص قصب اهىؾاطص؟!..
اهـ سصِّض زاصًْ ًٌانِ ..فْ ىصٔ الحكٕ اطػحب ىؾَ أي اهىًسّوِ ..تفا٘هت بٍىا
ذّصاًِّ ..سؽِ هْ ،ىًش شهن اهحّن:
باصن اههَ هنِ ،أًؾي ؽهّن باهذّصات ِأحىو اهبًّن ِاهبًات!!ِ ..اههَ ؽز ِحو
استحاب هسؽاٙن اهػاٌص ،اهباػن ِاهؼاٌص!).
أي اهحىّالت ِأي صٍاب ،تؾاًِتا ؽهٖ ًؼافٕ اهىمانِ ،حىو اهطحِن ِاهؾًب
ِاهتّن ِاهحِز ِإبصّل اهصآ ِاهماسات..
ِاهبًات :أىثِهٕ صتبت مو طحن فْ ىحهَ..
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ِىثهٍا سؾاسٌّ ..فا٘ ؼهت تِزـ اهتهؤهؤ اهىؤًج ؽهٖ عفاف بحّصات حِاش
األستاشِ ،ال تٍىو أن تهىخ هؾاب صٍاب اهىتػاّص ،مفصاصات ىػص ىستصذْ األؽطاب..
اهحالل ىسخ اهؾسٔ:
ًّؼف اهىصآٔ ِاهفصصأِّ ،قهل اهحكّبٕ مؾاصل فاصو ،ىقفوّ ،ؼو باب قهبَ بّن
اهىقهل ِاهىفتِد ،تسذو ىًَ اهصّخ ،أِ تذصجِ ...ذهفَ أصِالْ ىٍىهًٌِٕ ،ؼصاتْ ؽهٖ
حاهٍا ،هي تػصأ ؽهٍّا ؽِاىو تػِّص ِتحسّج ِتًِّص....
تصس ذطصٌا أًِثٕ اهصسفّن ماحتفاهّٕ ىػصّٕ فْ ؽصش اهزّتًِات اهىحاِصٔ
ههبِّت ..تصّو طحًاً ِصىإًً باتحاُ حقصافّا اهؾاصلِ ،فْ ٌشُ األثًا٘ ِّصل اهقطن
اهكصّب ِّثىص ،همن اهثىصٔ هّست تفاحٕ أِ صىإً أِ ؽًكِس ؽًب ...إًٍا ثىصٔ عحٕ
اهصِلِ ،تبصؽىات فعّحٕ اهىصتال ،فْ حعصٔ زِبؾٕ...
اهحالل ّهف اههفافٕ ِّصؾهٍا ،هّػف ٚبسذاًٍا اصتؾاو فؤاسُ...
ــ ٌو تِسّن إؽاصٔ اهىًسّو هٍّفا٘ فْ ِّي حبٍا؟!..
ــ ّا بًت اهًاش :أؽاصتن ،ىًسّ ًال أِالً.
ِفاب ىؿ أىثِهِٕ ،صاصمت فْ ىسابكٕ حىّالت اهبحصِ ،فازت ؽهٖ اهىصاصمات،
ىن اهحاصتّن اهصىاهّٕ ِاهحًِبِّٕ ،هي تؾسُ!!..
ــ هِ تؾصفّن اهحهي اهشٓ زاص تِقٍا ِحسثٍا:
ال تتصمْ اهىًسّو ،ألًَ حافؼ صصاصات أفماصن ِمصاىات أًِثتن ِسّأتّن زىن
حسّس ،تحبّن فَِّ ،تطفِ أّاىن ،ىؿ ؽّض ػّب..
اًتبٍْ :أحسٌي ّصّس سصقتَ ،أِ تىزّكَ ،أِ ػصفاً ىن أػصافَ ،أِ تذصّب
(تػصّزاتَ)..
أذالل اهقابٕ هّست ساٙىٕ األىانِ ،ال تؼًٍٍّا ،ؽهٖ ىساص اهؾتىٕ ِاهعِ٘ ىتسؾًا
ألفصاد ػاٙص اهبصل ِػاٙص اهسىان ِػاٙص اهزصزِص ،اهىمسِص حًاحَ ،اهىصسو إهٖ
(باهِض) ىن حبّبتَ اهسابكٕ (ًسىٕ) ..أذالقّاتٍا ،فْ هحؼٕ سِ٘ أِ ؼًِن ّاٙسٕ
ِباٙسٕ ،تىن ؽهٖ حكو اهؾصاٙض ِاهصحصات اهىثىصٔ باهكحػ ِفؼاؼٕ األفطان ِقهٕ
األهحان:
صأّت عبؾاً بصّاً ٍّحي طِب ؽطفِصّن حىّهّنّ ،زِصان اهؾًاقّسِّ ،كتصبان ىن
طباد اهًافشًِّٔ ،سّان ،ؽن قطس ،أِ ؽن ففهٕ ،طسادَ ِثصثصات تقصّساتٍىا:
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تتشمص أن هسٍّا ىًسّالً صصّفاً ،فٍّىاًِ ،إش شان تتصا٘ٗ اهقابٕ أحىو ىن اهعبؿ..
ِتصؾص أن صأسٍا آىنِْ ..تطػسي أحالىٍا اهؾاٙسٔ ىن صحهتٍا ،باهمِابّش ،اهتْ حاِهت
استؾىاص ًِىٍا.)..
اهىًسّو اآلًف اهشمص ،استٙشًت طاحبتَِ ،هؾهن تصٍسّن ؽهٖ شهنِّ ،ي حعصت
اهؾىتان ،أذتا اهسصِّض ،هزّاصٔ أىٍىا ،قبو اصتحاهٍا ،إهٖ سًّا اهحل ،بؾس تِؽمٍا
ِتصامي اهسًّن ؽهٖ ىػاصد حسسٌا!!؟.
ــ أشمص أًٍا تصمتَ هـ أىثِهِٕ ،قاهت:
ــ أفصد ببًات األقصبا٘ ِاهحّصان ،مىا أفصد ببًتْ اهمبصٗ ِأذتٍّاِ ..أسؽِ هٍ ٖن
بػّب اهذِاػصِ ،اهؾّض اهمصّي ِاهمّاسٕ ِاهحىاو اهًاعصِ ،اهمصِي اهحّسٔ ِاألفل
اهىاػص..
ــ أًت ّا أيٖ صٍاب :ىا حاحتن هىثو ٌشا اهىًسّو؟!
ــ صأسْ أال ّحتاج إهٖ األحالي بسو اهمِابّش ،مىا حطو هصأش اهبًت اهحىّهٕ؟!
ــ صمصاً هن ّا ست اهبًات ..أًت ماألي باهًسبٕ هًا!!..
ىًسّهٍا ّهِد ؽهٖ صأسٍا مقّىٕ طقصٗ ؽهٖ صأش ؽصّصٕ حبهّٕ (ىتأقهىٕ) ىؿ
اهتؾصِّٕ ،ؽِاىو اهػكش ِاهفطِو..
اهـ أستاش ّكف بّن تهفتَ ِذطص ٌّفاِّ٘ ،صحو فْ حقصافّٕ تأىالتَِّ ،ؾِس إهٖ
سصحاًَ فْ فتحٕ (اهبهِزٔ)ِّ ..كِي ىؿ قّاي األًِثِّٕ ..تحَ حّج تتحَ فىزاتٍا..
اهحالل ّصبَ فصبٕ ػاٙص ػّب األذالل ِاألفطان ِاألِصالًّ ..تؼص أًٍا ستمِن
زِحتَ ٌِْ ،تًتؼص أًٍا ستمِن فطالً ىاػصاً فْ حّأ األستاش ِحقصافّٕ أّاىَ ِآىاهَ
ِأؽطابَ ِأِطاهَ..
األي ِاألب (ًاػِصان) ّذتبصان ىصافبات ؽصاٙصٍىا ِاهؾًاقّس اهىتسهّٕ ىن
أقىاصٌن:
مّف تسصش ٌّفا٘ ىًٍاج اهثإًِّ اهؾاىِٕ ،ىًٍاج أًِثتٍا فًْ باهىؾهِىات
ِاهصصِحات ِاهىكسىاتِ ..اهؾاصل ،اهشٓ سّتكسي ههىشامصٔ أِ االىتحان ستفاحَٙ
األسٙهٕ ،اهتْ ىن ذاصج اهىًٍاج؟!...
اهحالل قصّبْ ىن األبِ ،بؾسُ اهحاصتانِ ...صٍاب اًػهل إهٖ ىزصِؽاتَ اهكصّبٕ..
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أىثِهٕ تتزّن باهؾكس اهزىصسٓ ،ثِبٍا األسِس ّزّسٌا حسساً حهِاً ِبٍاّ٘ ىتىصساً ؽهٖ
قًاؽات اهصٍِات اهىصمًِٕ فْ اهزِاّا ،أِ ؽهٖ باب اإلٌىاو ...فْ أًِثتٍا طصذات
حّأِ ،اهحًّن سّاج ّتِاحَ ىؿ ؽص ٍل ىٍحِص أِ ىصفِغ؟!
سؾاس تهىهي ىن ِصا٘ ًافشٔ شامصتٍا اهكطاٙس اهىػهِبِٕ ،اهذصاٙػ ِاهتِاصّر
ِتؾصّفات اهىًػل ِاإلسصان ِاهسِافؿ ِاهقصاٙزِ ..تتسا٘و:
أّن تًاي اهقصّزٔ؟!ٌ ..و ههحسس فصفْ ساذهّٕ تؤِٓ اهقصاٙزٌِ ،و هسَّ صصفات
تتؾصٗ حِو ًٍاصٌا صىِش اهسِافؿ؟!
ىن ٌِ اهحبِ ،أّن ّتؾهي األبحسّٕ ِحصِف اهٍحا٘ ٌِىزات اهِطو ِاهًػل
اهسامن ِاهىتحصن؟!.
سافؿ اهحبِ ،سافؿ اهذبز ِسافؿ االًتؼاصِ ،سافؿ اهذِف ىن اهًٍص ِصتا٘ اهفّعان
ِؽتىٕ اهقابات؟!
ِهس أي اهىًسّو ىحسٌّ ِّكصأ اهسصِشِّ ،حاِو أن ّؾصف اهتسىّاتِ ،اهؾًاِّن ،فٍو
بِسؾَ اهحب ،بؾسُ تٍػو اهتؾصّفات محبات اهىػص ،بؾس اههىؿ ِاهبصل؟!؟!.
تكهب اهطفحاتِ ،تكهبٍا األصِالِ ..ؽًّاٌا اهىتىصستان باهمالي ،تعًان بأٓ
ىفصسٔ أِ صساهٕ ،سِٗ سؤاو ّتكابو ىؿ شًٌٍا متكابو اهبهسات ىؿ اهبهساتِ ،تكابو اهتالو
ىؿ اهتالو ِىؿ اهبحصِ ..تكابو آثاص اهىؾاطص اهكسّىٕ ،اهىمتصفٕ فْ ذاطصٔ اهسفخ
مامتصاف اصتٍا٘ ؽًس ىفتصل اهسفِص ِاهححابِ ..اهثِب ِاهزًاص:
بّت ِاهس اهحالل ّتِسػ اهىسٗ بّن قسّي اهىؾاطص ِحسّج اهبِّتِ ،هٍشا ّذػص
ؽهٖ باهَ بًا٘ ىؾطصٔ حسّسِٔ ..قس تؾهل ؽكهَ بٍشُ اهفمصٔ ىًش ؽصف أٌو اهحبّبٕ
اهىفتصعٕ (مهّص) ِاصتقو ؽًس أٌهٍا فْ اهىػؾي ِاهمصِي ِؽطص اهؾًاقّس ..قسصُ ؽاهْ
اهىستِٗ ِىسبص ،همن األذت اهـ ٌّفا٘ ،ال تحبَِ ،ال ّصتحف هَ قهبٍا..
ِىا ٌشا االصتحاف؟! ٌو ٌِ حقصافّٕ اهؾصل اهىذتطٕ بفطِو اهؾاصكّن؟!..
هن أػهب ىن أستاش اهذصاٙػ ،إّٔ صسِىات أِ تِعّحات اآلن...
ًؼصاتَ ًِؼصاتٍا تؤهفان طىتاً ِحمّاً..
ّذػِ اهحمْ بًٍّىا مـ (سِذٕ) أِ صًّن بؾّس ىسىِـ هٍىا أِ هقّصٌىا ..األىص
فصّبٌِ ،ىا ىسٌصانِ ..أحب اهىًسّو ؽهٖ صأش أي صٍاب ،همن أي اهىًاسّو ال تىاثهٍا
اىصأٔ فْ اصتسا٘ ٌشا اهًِـ ىن أفػّٕ األفماص ِاهذّاالت ِاألىاًْ ِاهىؾاًْ..
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قسٌا قصّب ىن قسٌا ..همن اهصأش ّذتهف ؽن اهصأشِ ،اهؾفٕ ؽًسٌا قِّٕ
طذصّٕ..
ال تبذو ؽهٖ صِحٍا باهطبص ِاهطسل ِاهطصاىٕ ِاهطصاحِٕ ..اهحكِو ِاألصحاص
حمىٕ األصغ اهىصاصمٕ..
حّن ّتصا٘ٗ هٍا فْ ًِىٍا أىو أِ تحهي حهىاً ،تتفا٘وِ ..حّن ّطاب ؽكو ًِىٍا
باهمِابّش ،تذافِ ،تكفو اهفي ؽهٖ األهقاز اهتْ تذػص ؽهٖ باهٍا ..تكِو:
ب ِذّبٕ ًفشِ ،شًِب ىتصامىٕ؟!..
صصد اهمِابّش ؽشا ْ
***
هي ّزو ّتفًن اهحالل ِِهسُ اهحاللِ ،األِالس اآلذصِن اهحالقِن ّتفًًِن بأىصّن:
اهىكظ اهفٍىان اهطبِص ؽهٖ اهصؤِش اهىتأصححٕ ،اهىتؾثصٔ حٍاتٍا بحٍاتٍا...
ِاهىتصابمٕ أؽاهٍّا بأِاسػٍا ..حكاٙبٍي تسافص بّن اهبهسات بحثاً ؽن أٓ صؾص ػِّو،
هحالقتَ ًٌِسستَِ ..اهىصآٔ ِاهفصصأ ِاهـ ؽػص اهذفّف ِاهصفصٔ ِاهىستهزىات
اهىتىىٕ ..ؽاٙهٕ حالقٕ ِصفصات ِىصاّا ِىكطات ِحكاٙبِ ..اهحالل اهِهس اهؾاٙس ىن
حِاص ىؤذصٔ (مهّص) اهعذىِٕ ،حبٍٓا اهىتصابن ِاهىتصؾب مصأش صٍاب ِأبْ حّأ،
ّصفب أّىا صفبٕ فْ إقاىٕ اهىؾطصِٔ ،استحعاص (اهّاًسِن) ىن بهسٔ (اهحًَّ)
اهىحاِصٔ ههحبوِ ،اهكصّبٕ ىن اهىؾاطص ِاهؾصاٙض ِاهىػاؽي اهتْ تفػًت ؽًسٌا
قصّحٕ األصصبٕ ِاألػؾىٕ ِاهطّس...
األب ِاهِهس ّحسسان اهىمانِ ...ؽًّا اهـ ٌّفا٘ تزِفان ِتتصصسان بّن اهًؼصات
ِاهًؼصاتِ ،قهبٍا ّستىّهَ األستاش ،أمثص ىن اهحالل ،صفي تؾسس اهذسىات ِاهػاؽات
ِاألسِاص اهتْ ّكِي بٍا هطاهخ أًِثتٍا ِمّاسٕ صسفٍّا ِساقٍّا ِقسىٍّا ِذِّػ ثِبٍا
ِفتحٕ اهطسصًِِ ،ـ اهؾػص ِمهىٕ اهذسّن ِاهسػص ِاهصفتّن ِاهحىصٔ ِاهمحو
ِاهؾًّّن...
فْ اهِّي اهتاهْ قطس اهـ (باهِض) ِىؾَ اهحكّبٕ ،صفي قصب اهطاهِن ىن اهسمان..
أصاس أن ّمصىَ بـحىو اهؾسٔ ِاهحالقٕ هَ حّج مصسَّ ِهِحاتَ ِىحبصٔ ؽصكَ
اهىٍحِصٔ:
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ــ أًت اهطسّل ِاهكصّب ِطاحب اهكهب اهىصتحف ؽصكاً ..قبو اآلن تؾِست
أسىاؽًا ؽهٖ قطظ حبن :أهّست اهـ ًسىٕ ٌىزٔ ِطهن فْ هحؼٕ ىن اههحؼات
ِِّي ىن األّاي؟!.
ــ قوً :سىٕ اهؾصل اهؾاطفِ ،قس ٌزىت صّاحْ ِبحصٓ ِأىِاحْ ًِِاصسْ ِتالهْ
ِحىاهْ ِسٍِهْ ِحباهْ ..حػىتًْ ماهـ (ًِ٘) اهشٓ ّػصأ ؽهٖ ىسافصّن ِسفًّٕ،
فّقصقٍي ِّحػي اهسفًّٕ!؟!؟
ــ ؽػص اهِصسٔ اهبحصّٕ ،أصّسُ ىًن؟!
ــ ػهبتَ حىّهٕ اهصٍاسٔ اهؾاىٕ أّاي مان اهكهب ىصتحفاً ػصِباً..
ــ طصت صاؽصًا ّا باهِض؟!
ــ اهؾصل اهىحصِي ّحِو ِاحسًا إىا ؽاصكاً ىحًًِاً أِ صساىاً أِ ؽػاصاً أِ ًاػِصاً،
تٍصب ىًَ اهمصِي ِأصحاص اهتّن ِاهحِز ِاهؾصاٙض؟!.
ــ (أبِ ٌّفا٘ ّتحسج :حّن تمبص أصِاقن مثّصاًِ ،ال تمبص ىؾٍا أصِال حبّبتن ،فمص
حّسًا مّف تحس ىحاالً هٍزاٙي أصِاقن ..أِ تؾاىو ىؾٍا بٍسِ٘ ،صّثىا تٍسأ؟!...
األصِال اهؾاهّٕ ال ّىمن ىِاحٍتٍا إال ىن األؽهٖ ..ال تتحساٌا ِأًت هي تبسأ ؽهِن..
األًثٖ فْ ىبتساٌا طؾبٕ ِتتأبٖ االؽتصاف ههصحو بحبٍا ..تحتسي ِتطصد الؽتساسٌا
باالؽتساس ال باههًِّٕ..
ِاطبص أٍّا اهؾاصل ،إن مان باإلىمان اهطبص؟! اههّو قهل ِاهًِي أصل ٌِْ ،تتسهٖ
بأؽطاب سٍص اهؾاصلِ ..ىاشا بِسؾَ أن ّفؾو؟!..
فؾهتٍا زِحتْ أِٖو أىصٓ ىؾٍا:
بّتٍا قبو اهىػؾي ،اهشٓ أسّصُ بأىتاص قهّهٕ ِبهٍفٕ أِ ؽصصّن هٍفٕ أِ اهؾسّس ىن
اههِؽات ِاهِهَ ِاهتىتىات ِاالصتحافات:
فْ اهطباد أصاٌا ؽهٖ ىساذو سصِش اهًحِ ِاإلىال٘ ِإؽصاب اهحىهٕ االسىّٕ..
ِؽًس اهؼٍّصٔ تػو ىن ًافشٔ حسِو اهعصب أِ اهؾهِي اهػبّؾّٕ أِ اهفّزّا٘ ..تؾاًس
قهبْ مهىا صأتًْ أعؾف ىًٍا ..تػهب ػؾاىاً ىن اهىػؾي ،سِن أن تؾّصًْ اٌتىاىاً أِ
أن تىًحًْ تأصّصٔ سذِو إهٖ باحٕ أًِثتٍا ال تهكْ ؽهٖ قهبْ تحًّٕ أِ سالىاً أِ عحمًٕ
أِ ابتساىاً..
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أصمغ ِصا٘ ػهبات اهزباٙنِ ،أحِي حِو اهطحِن ِاهىأمِالت ِاهػاِالت ،بصصِسٕ
صبَ ماىو..
ىاشا أفؾو بكهبْ ًِىاو أؽطابْ تحاٌٍا؟!..
طسىت مو ؽاػفٕ ؽًسٌٓ ..سىت حًًّْ ..أّكؼت اهحصاٙل ،حتٖ هي تبل فْ
مصِي حِاسْ صحّصٔ تطحِ أِ تصحبٗ باهؾطافّصِ ..هي ّبل ؽًسٓ ىن اهطباد سِٗ
ًحىٕ تسٍصِ ،تًاي ،ىتٖ تصا٘ ،سِن إّال ْٙاهؾًإِّ ،سِن اهتفمّص بؾتىتْ أِ بعّا..ْٙ
اهحىّهٕ تػو ؽهٖ اهىحبّن ىن فصفٕ أًِثتٍا اهؾاهّٕ ،تؾهىٍي اهؾهِ ..تٍز فكصٌي
بقًاٌا ،مْ ّطّصِا بىستِاٌا...
حىّهٕ بًت حىّهٕ ...أىٍا تؾصف أىْ ِتتالقٖ ىؾٍا فْ ىفتصقات ؽاٙهّٕ حىّهٕ:
حسٌىا اهصّر سؾّسّ ،حىؾٍىاِ ،ال تفصقٍىا اهفِاصل :مو ِاحسٔ ىًٍىا تصٍس أّاىٍا
باهبٍا٘ ِاهًعاصٔ!!
ٌشُ اهتكاصبات تفّس ؽاٙهّاًِ ،تساؽس فْ ىحاالت فّص اهؾِاػف ِتباسو االصتّاقات،
ًِّو اؽتصافات اهطباّات..
اهحسًا٘ ال تّي فْ أِو أىص أًِثتٍا اؽتباصات مبّصٔ هٍشا اهكصّب أِ شان ،فّىا
ّذظ اهقصاي ِؽِاطف اهكهب ..قس تصحب بَِ ،تكِو هَ :أٌالً ِسٍالًِ ،أسؾس اههَ
أِقاتنِ ،حّان اههَِ ،سهي هْ ؽهٖ أذتنِ ..أىن ىن ؽاٙهٕ أىٌِْ .و تحفؼ ٌشا اهبّت
اهصؾصٓ:
(إشا فسصت حسًاُ٘ ِفٍت بؾٍسٌا....؟!).
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ىا أن دارت دِاهّب اهّاًطّب ؽهٖ صاصٕ اهتهفاز األبّغ ِاألسِد فْ ؽّادٔ
اهدمتِر إّاد حتٖ سارـ ِترن حكًٕ اهبًج اهتْ فرسٍا فْ هثّتْ ٌِرـ إهٖ درج ىمتبَ
ِأذرج ىًَ ِرقٕ اهّاًطّب ,أسًدٌا ؽهٖ حاىهٕ اهرِزًاىٕ ِترمًْ ىىددٔ ؽهٖ اهمرسْ
فاتحٕ فىْ حتٖ آذر عرش ِىّاُ اهحِغ األبّغ اهطقّر ؽهٖ صىاهْ تذرّ ىحدثٕ
أً ًّا ىِجؾا مأًٍّا تتؾاػف ىؾْ "جئت هذهؿ عرش اهؾكو اهذٓ مان ّتداذو باههحي
ِّؤهىًْ".
ِقف اهدمتِر إّاد قباهٕ اهتهفاز مأًَ قد ًسًّْ تىاىا ِدارت أحالىَ اهصابٕ ىؿ
اهدِاهّب .إن حاهفَ اهحؼ سّمىو بًاء بّتَ ِّتزِّج ِ....ِ....ِ...
ظ باهترقب ِاههٍفات ٌِِ ًّكو بطرُ بّن أرقاي اهدِاهّب ؽهٖ
أىًّات صتّٖ تق ّ
اهصاصٕ ِِرقٕ اهّاًطّب.
ؽّادتَ فْ حْ صؾبْ ِزبائًَ ىن اهفكراء اهذّن تتآمو أسًاًٍي قبو األِان ِاهدمتِر
إّاد ّذجو أن ّتكاعٖ أجرا ىًٍي.
اًتٍت أحالي اهدمتِر جٍاد ىؿ اًتٍاء دِران دِاهّب اهحؼ ,ؽاد إهْ ىجهال باهمآبٕ.
أفهكت فىْ ِقهت هَ ىِاسّٕ:
سؾّد فْ اهحب قهّو اهربخ ِأًت تمتؼ بَ.

*

قاصة من سورية.
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القتل جير القتل
فْ حدّكتْ اهطقّرٔ صجرٔ ىصىض ِصجرٔ درال ِصجرٔ هّىِن ِّاسىًّٕ
ِجّراًِّي ِِرد جِرٓ ِجاردًّّا ىا أن أًٍغ ىن ًِىْ حتٖ أػوّ برأسْ ىن اهًافذٔ
ِأقِو هٍا طباد اهذّر أّتٍا اهجىّهٕ.
حدّكتْ ٌذُ تؾرّعت هقزِ صرش ىن قبو حصرُ سِداء ًٍىٕ ىجًَّ بدرـ قاش ال
تىِت االّ سحكاً مأًٍا امتسبت ىًاؽتٍا ىن اهِاقؿ اهصرش اهذٓ ًؾّصَ ىن قتو ِدىار.
ماًت صجرٔ اهدرال بزٌِرٌا اهِردّٕ اهفاتًٕ ِأِراقٍا اهذعراء أِو عحاّاٌا.
هي تفهخ مو اهىبّدات اهحصرّٕ فْ اهكعاء ؽهٍّا.
ْ ًاػِر اهبًاء اهذٓ أسمًَ "ٌِِ أحد ىٍجّرٓ اهحرب ىن دارّا" أن أصترٓ
أصار ؽه ّ
دِاء اهفّران اهالطل ِأدٌن بَ بالػٕ أعؾٍا ؽهٖ جذـ صجرٔ اهدرال ألن ٌذا اهفر
ىجرب ًِاجؿ فْ اهكعاء ؽهٖ ٌذُ اهحصرٔ ؽىهت بًطّحتَ أفرفت ىاسِرٔ دِاء
اهفّران اهالطل ؽهٖ اهبالػٕ اهتْ ِعؾتٍا بإحماي بهطل صجرٔ اهدرّال ِمهّْ أىو ان
تكؿ فْ اهكر ِتىِت جِّض ٌذُ اهحصرٔ اهصرسٕ ِّؾِد اهٖ حدّكتْ أىًٍا ِجىاهٍا...
ِهّتًْ هي أفؾو..
هكد ِقؾت اهؾطافّر فْ اهفر ًِجت اهحصرٔ..
ماًت اهؾطافّر اهىؾهكٕ باهبالػٕ ترفرف بأجًحتٍا ِتطِطٖء .
بمّتٍا ِأًا أًزؽٍا ىن اهالطل ىذهّفٕ أحصاءٌا ؽهٖ اهبالػٕ .
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مان اهظالب ّصؿِن باًتباُ إهٖ ىدرش اهكِىّٕ ٌِِ ّصرد اهدرش بأسهِب راٙؼ
ِحذاب...
ٌِ فْ اهحكّكٕ أستاذ فهسفٕ ،مان ُّدِّرش اهىادتّن .ربىا ألن اهفهسفٕ أصو مو
صْ٘ فْ اهحّأ.
فػَكِبَ مو درش ّفسخ اهىحاو أىاي اهظالب هالستفسار ِاهىًاقصٕ حِو ىا
ّظرحِن.
أتذمَّ ُر أن إحدٗ اهظاهبات سأهت غن غالقٕ اهدّن باهسّاسٕ.
فأحاب إحابٕ راٙػٕ ال أتذمر تفاصّهٍا ِ ...همن اهذالصٕ أًَ صمن باهسّاسٕ
ِاهسّاسّّن ذِٓ األظىاؽ اهصذصّٕ ِدافؼ غن اهدّن ِغدُّ سِر اهحّأ اهحىّهٕ
ِاهًعّفٕ ِىىا قاو ":اهسّاسٕ مذبٕ مبّرٔ ِذدغٕ حضارّٕ ٌِربٌ ىن اههَ ...فػهٖ مو
إًسان أن ّتذمر ًٍاّتٌَ ،و تػهىِن مّف ًّتٍْ مو إًسان؟
إهٖ اهكبر!
ًٍاّتَ إهٖ حفرٔ ضّكٕ ِىعهىٕ ثي ًّساُ اهًاشِّ ،بدأ اهدِد بًذزُ ٌ :و تػرفِن
بأٓ حز٘ ىن اهحسي ّبدأ اهدِد اهتٍاىَ هإلًسان.؟؟
*
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أًَ ّبدأ ىن أحىو حزّ٘ ،بدأ بأمو اهػًّّن ،ثي اههسان"...
تذمرت مالي اهىدرش ِأًا فْ غّادٔ ظبّب اهػِّن ،أتأىو اهىرضٖ (ىرضٖ اهػِّن)
ٌِي حاهسِن باًتعارٌي دِرٌي :غِّن سِدا٘ ،زرقا٘ ،ذضرا٘ ...ترتدٓ ًعارات ظبّٕ
أًّكٕ تضفْ غهٖ اهِحَ حىا ًال ذاصا همًٍا أٓ اهػِّن تػاًْ دا٘ ىا.
بػد ِحؼ أحسستَ حِو غًّْ اهّسرٗ ،قررت ىراحػٕ اهظبّب بأقصٖ سرغٕ.
فأىْ قاهت :مو صْ٘ إال اهػِّن؟ ٌِْ تكصد أن اهِاحد ىًا هِ غاًٖ ىن أهي أِ ِحؼ
فْ ىمان ىا ىن حسىَ فٍذا أىر ٌّن ِّكبو اهتحىو ِاهتأحّو ،غدا اهػِّن فٍىا
حساستان ِؾاهّتان.
دذهت غّادٔ اهظبّب اهىهّ ٕٙباهىراحػّن ِسحهت اهىىرضٕ اسىْ فْ دفتر
اهزّارات بػد أن ظهبت ىًْ ىبهـ اهـ( )2000هّرٔ سِرّٕ فأغظّتٍا إّاٌا ِأًا أحاِو أن
أُعٍِْ َر هٍا أن اهىبهـ اهذٓ ظهبتَ هي ّفاحِ ًْٙهّش هدٓ أٓ تحفع أِ احتحاج غهَّ.
حهستُ ىًتعراً دِرٓ ًِسّت ِحػْ بو ًسّت اهػِّن اهػهّهٕ حِهْ ِرحت أحىؼ
ِأضرب مي سّربخ ٌذا اهظبّب صٍرّاً؟ هّش ىن باب اهحسد – غّاذاً باههَ ـ بو فضِو
ِظهب ههىػرفٕ ِتزحّٕ ههِقت...
فاحأًْ اهىبهـ اهذٓ ّحًَّ اهظبّب ِّىّاً ٌِِ فْ أسِأ اهحاالت ّػادو راتبْ
اهصٍرٓ غصرات اهىرات ،دذهت ؾرفٕ اهىػإًّ فبدا اهظبّب بىالىحَ اهحادٔ
ِاهصارىٕ ِمأًَ ىحكل.
مان ىًٍىماً فْ متابٕ ِصفٕ ههىرّط اهذٓ سبكًْ بًّىا أحهستًْ اهىىرضٕ
ىصمِرٔ غهٖ مرسْ اهىػإًّ .حًٍّا صرت أتأىو ىا فْ اهػّادٔ....
قاي ىن ذهف ظاِهتَ ىتحٍا ًحِٓ ,عًًتَ سّرحب بْ ِهمًَ سأهًْ...
ـ أًت فالن.
ـ ًػي.
غرف اسىْ ىن ذالو اهبظاقٕ اهتْ أغظتَ هَ اهىىرضٕ.
ـ ىي تصمِ؟.
ـ أهي فْ غًّْ اهّسرٗ ىؼ رِّٙتْ ًكظٕ سِدا٘ ىتحرمٕ حّثىا ًعرت.
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أظفأ األضِا٘ فبدت اهؿرفٕ مأًٍا قظػٕ ىن اههّوِ ،بدأ فحصَ غبر حٍازُ
اهحدّج ِاهىتظِرِ ...بػد ان اًتٍٖ متب هْ حبِباً ِقظرِٔ ...قاو :األىر بسّظ ٌذُ
اهحاهٕ تسىٖ (اهذباب اهظاٙر)) تزِو تدرّحّا (راحػًْ بػد أسبِؽ)
ـ ىاذا تػىو؟؟...
قه ت  :أًا ىدرش ،هي ّػًَ األىر ،عًًتَ سّحاىهًْ إمراىاً هىًٍتْ اهتْ ستذمّرُ
بىدرّسَّ اهذّن ذرّحُِ ِحػهِا ىًَ ظبّباً أِ باهىػهىّن اهذّن ّػهّىِن أِالدُ...
همن سؤاهَ ِحِابْ غهَّ ..ماًا ال ّػًّاًَ غهٖ ىا ّبدِ ِال ٍّىاًَ بصْ٘.
ذرحتُ ىن اهػّادٔ ِأًا أفمر فْ األهفْ هّرٔ ِِحَِ اهظبّب اهصاري ِاهىىرضٕ
اهحسًا٘ ِاهصٍادات اهىػهكٕ غهٖ اهحاٙظ ِاألحٍزٔ اهحدّثٕ فْ ؾرفتَ.
صارت ىراحػٕ اهظبّب غادٔ أسبِغّٕ هدٓ ِهّش ذان حرصاً ىًْ غهٖ غًّْ ِال
هرؤّٕ اهظبّب .همن ظىػاً فْ رؤّٕ اهػِّن اهساحرٔ اهتْ تكصد اهػّادٔ.
ففْ مو ذىّش أُحٍِّز ًفسْ ِأذٌب ىبمراً إهٖ غّادتَ ،أسهِّي غهٖ اهىىرضٕ
اههظّفٕ ِأصٍر هٍا بظاقٕ اهزّارٔ مْ ال تستػحو ِتظهب ىًْ أٓ ىبهـِ ،أظهب تسحّو
اسىْ فْ اهِسظ ال فْ اهىكدىٕ بححٕ أًْ هست ىستػحالً ِأستظّؼ أن أًتعر!
ِماًت ؾاّتْ اهحهِش غهٖ ِاحد ىن مراسْ االًتعار اهتْ ستىته ٚبػد قهّو بػِّن
ذضرا٘ ..زرقا٘ ،حِرا٘ ،غسهّٕ ،غِّن ًاغسٕ ِأذرٗ حاحعِٕ .أذرٗ صاردٔ،
ساحرٔ...فصرت أغصل ذهن اهىمان اهىترؽ باهػِّن ،غِّن اهىىرضٕ ماًت تؿّب فْ
ْ أن اهىىرضٕ بال غِّن!.
زحىٕ غِّن اهىراحػات ،حتٖ ذّّو إه ّ
ِأًا حاهش غهٖ مرسْ االًتعار أحرٗ (استفتا٘) صذصْ حِو صاحبٕ أحىو
غًّّن ألغظٍّا حاٙزٔ سِبر ستار اهػرب ،أقصد اهػِّن!.
ِأًا ؾارل فْ ذهن اهحىاو اإلهٍْ اهذٓ أبدؽ اهػِّن ،مًت أًسٖ أهىْ ِحتٖ اسىْ
فبًّا ماًت اهىىرضٕ تًادٓ باسىْ ههدذِو ،مًت صارداً فْ غًّْ صادنٍ ،تحهش
قباهتْ ،هِال أن ًبٍتًْ اهىىرضٕ بصِت ىرتفؼ.
فًٍضتُ إهٖ ؾرفٕ اهظبّب اهذٓ فحصًْ بسرغٕ مػادتَ ،ألنَّ غًّّْ هّستا غًّْ
أًثٖ ،مي حسدتُ اهظبّب آًذان ،فٍِ مو ِّي ّرٗ أحىو اهػِّن فْ اهبهدّ ،حهسٍا غهٖ
اهمرسْ ِّتأىهٍا ىهّاً ،ذظر فْ ًفسْ ذاظر سّ :ٚهِ باؽ اهظبّب ضىّرُ ِأذالقَ،
ِراد ّتؿزو باهفتّات اهالّ ْٙزرًَ ،مي فتأ سّربخ ِمي غًّا حىّهٕ سِف ّمسب؟ ّا
هٍذا اهظبّب مي ّثّر حسدٓ فٍِ رابخ فْ مو اهحاالت.
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ساىحن اههَ ّا أبْ! فىاذا هِ هي تمن فكّراً ِىمًّتًْ ىن دراسٕ اهظب ،همًت
درست ظب اهػِّن؟ ىؼ أن اهػِّن باهذات ال َتىِرَط إًىا تُىرِط داٙىاً!
ىاذا ّحصو هِ أن صّظان األدب هي ّحرًْ ىن ّدٓ إهٖ ِدّاًَ حّج األدب
ِاهكصص ِاهسّر ِاهذّاو ِاهصػر؟ ًػي اهصػر ذهن اهّتّي اهداٙي إهٖ اهػِّن ِذهن
اهٍاٙي األبدٓ فْ اهػِّن:
إ ّنَ اهػِّن اهتْ فْ ظرفٍا حِر

قتهًًا ثي هي ّحّّن قتالًا

ال فاٙدٔ ىن ٌذا اهتحسر اآلن ،فهي أصبخ ظبّب غِّن همن أصبحت ىدرّساً ّكِد
اهػِّن إهٖ اهًِرِّ ،متب فٍّا اهصػر ِّىًّْ اهًفش بػًّّن صافّتّن ماهسىا٘.
فْ اهىراحػٕ اهثاهثٕ أهؿٖ اهظبّب اهحبِب ِأبكٖ غهٖ اهكظرٔ ِظىأًًْ بأن غًّْ
سهّىتان ِهىّخ هْ حّن سأهتٌَ ،و ثىٕ داؽ ههىراحػٕ بأنِ ال داغْ ههىراحػٕ....
همن ٌٍّات سِف أراحػن صٙت أي أبّت؟
رؾي ؾّاب األهي ،عههت ىحافعاً غهٖ غادتْ األسبِغّٕ فْ اهزّارٔ ألظػي قهبْ
زادًا إهٍّاً ىن ىاٙدٔ اهػِّن.
ِمدت أنِ استىر فْ ٌذُ اهزّارٔ أسبِغّاً ،هِال ىا حدج فْ اهزّارٔ اهرابػٕ حّج
دذهت غهٖ اهىىرضٕ حاىالً بّدٓ بظاقٕ اهزّارٔ ـ مأًٍا بظاقٕ دذِو هحضِر فّهي
سًّىا.ْٙ
أىسمت اهىىرضٕ اهبظاقًٕ ،عرتِ إهٍّا ىتفحصٕ ثي قاهت ِهّتٍا هي تكو :إ ّن
تارّر بظاقتْ أصبخ قدّىاً ِغهّْ أن أدفؼ  2000هّرٔ ألحصو غهٖ بظاقٕ ىػإًّ
حدّدٔ.
ًعرت اهٖ غًّْ اهىىرضٕ بتردد ،تأىهتُ اهػِّن اهتْ تىأل اهؿرفِٕ ...ؾادرت قاًػاً
بتدرّش ظالبْ:
ن بَِ
ب حتٖ ال حرا َ
غنَ ذا اهه ّ
ّصر ِ
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ـــ  5ـــ
"اهدىػ ؽِج ِِحػ،
ِاألهي اهىتطاعد ..فَّْ اًدهػ"!
ـــ  2ـــ
ًزفتُ ذمرّاتْ ،ذبو ارتغاصْ ،تٍاطو دىغْ ،احتاحتًْ حّطان صٍاداتْ  /صدّدت قاىتْ،
تذمرت سحّاًْ /تراخت ىفاطهْ .اهتٍىتًْ ىصاؽبٕ طالبْ /رطًّت ِحٍْ .أطهكت آًٌْ ،اح
طدرٓ عهٖ ِري قدىَّْ .بمٖ خدّٓ األّىن عهٖ خدّٓ األّسر .بطرٓ اًطهل فْ اتحاُ ِاحد،
حّج ِحّد ـــ حارٓ ـــ اهذٓ ِقف قربْ ،حاًْ اهظٍرِ ،قد باعد ىا بّن قدىَِّ ،راح ّفرغ
ىثاًتَ ،اهٍصّض ّسىػ ،اهرذاذ ّتطاّرّ ،ستكر فِل رمبتَّْ ،ال أقرف ىًَ ،اهراٙحٕ تًتصر ،ال
أصىٙز .طرّر اهباب ّخطف اًتباًٌاّ ،طوّ صابِض ـــ سحاًًا ـــ ّرىْ فْ ِحًٍّا عبِسَ
ّتىتي ٌِِ ّصّر إهَّْ:
ـــ "تغاو"!
أتٍّأ ،أرىل ِحّداً بًظرٔ ،أرٗ عِّالً طاىتاً ّسِّر ِحٍَ ،أًٍُضُ حسدٓ ،أتحرن فِل
ساقّن ًاحهتّن ،صابِض ّدفغًْ أىاىَ بكسِٔ ،بغد أن أحمي إؽالل اهزًزإً ثإًّّ ،ىضْ بْ
فْ بٍِ هي تغرفَ خطِاتْ ىن ذٓ قبوّ .صو اهخطا أىاي أحد األبِابّ ،كرؼ اهبابّ ،دخهًْ،
ّحَّْ اهرحو اهحاهش خهف اهىًضدّٔ ،تكدي ًحِٓ ٌاصاً باصاًّ .طافحًْ ِاهكهل طَّّّ ،ربّت
عهٖ متفّْ ،تهىش زرقٕ ِحٍْ ىتغحباًّ" ،رثْ ًحِهْ"ّ ،سبّ سِ٘ اهتؾذّّٕ" ،صفل" عهٖ
تصكل صفتَّْ ،أًًّْ اهىتِاتر ّثّر اًتباٌَّ ،سأهًْ:
"أأًت سهىان اهساهي ىدرش اإلًمهّزّٕ"؟
ـــ "ًغي"
ـــ "ىابن"؟
ال أحّب
ّستؾرب األىرّ ،بدِ ِري قدىَّْ ًاطغاً أىاي ًاظرَّ ماهثهخ ،فأًا حافٍِ ،اهىداش عاف
ِرىّْ ،تفرش ِحٍْ ثإًّّ ،غرف سبب زرقتّْ ،طرخ:
ـــ "ىن فغو بن ٌذا"؟
*
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أتىتي:
ـــ "ٌي"!
ّستدّر ىبتغداً عًّْ ،كترب ىن اهىًضدّٔ ،ضؾط حرساًٍّ ،رؼ إهَّ أحدٌي ىحّّاً،
ّطرخ بَ:
ـــ ًادِ أٌرِن"!
ِّأتْ أٌرِن ىذعِراًِ ،تحت إبطَ ىحىِعٕ أِرالّ ،سأهَ:
ـــ "ىن فغو ٌذا ..بسهىان"؟
بخفِت ٍّىش:
ـــ "اهصباب سّدٓ"!
ـــ "هىاذا"؟
ـــ "أِاىرمي سّدِٓ ،قد اعترف"!
ـــ "اعترف! بىاذا"؟
ـــ "أًَ ىخرّبٌِ ،ذا ىهفَّ"!
ـــ "ِّحن! قهت ٌاتُِ إهٖ ىمتبْ ،ال إهٖ اهكبِ ،فسهىان ٌِ اهىدرش اهذٓ سّغهي ابًتًا
اهىحرِسٕ ًاتاهْ درِش اإلًمهّزّٕ"!
ـــ "مًتَ فْ سفر سّدٓ"!
ـــ "طّب ،اًطرف"
ٍّتز مّاًًّْ ،طرف ًطف صرٓ باًطراف أٌرِن .اهرحو "ّطّّب" خاطرِّٓ ،اسًّْ،
"ّغتذر" ىًّْ" ،هِي" قذارٔ اهىِقف ،قهت فْ ًفسْ "فُرحتِ"! إال أًًْ خرحت ىن عًدُ
ِذراعْ عاهكٕ بذراؼ صابِض ،بًّىا ظوّ ًظر اهرحو ىغهكاً فِل سطِر ىهفِْ ،رأسَ ٍّتز
طغِداً ٌِبِطاً مىثكب!
ـــ  3ـــ
بغد خرِحْ ىن عًد اهرحو ،دخهت اهزًزإً ثإًِّ ،اهتٍىٕ "أًًْ ىخرّب" .تزاّد اهضرب
ِاهتغذّب ،المتًْ أسٙهٕ اهىحككّن ىن حدّد ،همن ىن دِن ًتّحٕ" ،أفهسِا ىًْ هذهن أفرحِا
عًِْ ،أىرًِْ باهىؾادرٔ ،قبو ىؾادرتْ اقتربت ىن ِحّد ،الحىتَ بغًال الٌب ِرحِت هَ
"عًا٘ أقو" ِ"عذاباً أخف" ،ثي استدرت خارحاً ،فاحأًْ صابِض باهتحّّٕ ،ففاحأتَ بغبِش
قاتوِ ،ىضّت أحر خطا ذابهِِٕ ،حٍاً أزرل .حّن ِطهت إهٖ اهبّت ،قرعت اهباب ِدخهت،
القتًْ أىّْ بدهِ ىن اهدىػِ ،حسد ّرتحف ،قاهت ىستفسرٔ:
ـــ "أّن مًت ،مو ٌذُ اهىدٔ ،صؾهت باهْ ،دِّرت اهدًّا عهّن"
قهت بخفِت:
ـــ "مًت أعهي اهىحرِسٕ ًاتاهْ ،درِش اإلًمهّزّٕ"!
ِاًسههت ىن أىاىٍا خافّاً ِرىِْ ،صحِب ِحٍِْ ،ارتغاض ساقَّْ.
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أدٗبٖ ٛصاؽرٖ ٚإؽالُٖٗ ،ٛوبَ ذٌٍ ًٍٔ ٗتنتخ
أَُاٌُ ؽّدُا تٍتىٗٓا ؽاٍِ ُن األُُٖٖ ،ٛاٍُحبٛ
ٖاألٍنٖ ٛاٍرو ٛبابتساُتٓا اٍسابح ٛم٘ حٖٗات اٍحّان
ٖاٍسُٖ ،تدذٌٍ صٖاػ ٠ال زٖردُٗ ٛزرًص ٛبرٖؽٖ ٛدهٞ
اٍؾالوات االحتُاؽّٖٗ ،ٛبغ األحاسٗش اإلّساّٖٗ ٛؽُي
اٍقٖظ م٘ بحر ٖػن ٗقّ٘ اٍقرٖب ٖاٍصرٖيٖ ،اٍحب
ٖاٍؾصي بّا ٙأّث ٜتحنؼٔ اًٍٍٍُ ٛتحتُؿ أَبٍك ًٍُتٗن
ٖأؽؼُُٓا:
"اًٍٍُ ٛاألّثٖ "ٜأٗ ٛأّثٜ؟! ٖأًٍَُٗٛ ٛ؟؟! ٖأٙ
تؾبٗر؟؟!! ٖأ ٙتدمي ذٌٍ اٍذٍٗٗ ٙي بُبدؽ" ٛأٗاِ ُؾٖٔ ،أٗاِ ُؿ األٗاِ ـ ٖاألٗاِ
اٍُعٗ."...ٟٛ
ؽّدُا ٗتٍىه وٍبٌ طٖتٓا تحتار بُا ًُٗن أن ٍٗٗي بُىآُا ،أؽذٖب ٛاٍتراِّٗ؟! ،أِ
ذصٖـ اٍتراتَٗ؟؟! أِ سُٗنّٖٗ ٛفّا ٞاٍُػر م٘ اتحاد وػراتٓا ُؿ وٖش وزد؟! أِ راٟحٛ
األرغ اٍؾػصٖ ٜود اصرأب ترابٓا ٍُؾاّىٍ ٛحن اٍسٍسبَٗ اٍُتروري ًُا أَسػح ٛاٍحٍِ
اٍقام٘ م٘ طرذ ٛػنَ ٗستىبَ اٍحٗاٚ؟!! أِ تراْا اٍحرٖه م٘ ردا ٞاٍتارٗر تتىدِ ُن
آْات صُش األَطَٗ ٍتىبش ُن ٍحٗن اٍسُر ُْٖسات اٍؾاصىٗن صدٖ االسِٖ ،ؽذٖبٛ
اٍٍىب ٖترِّ اٍصالَ ٍتحتُؿ م٘ استراح ٛاٍحرٖهُٖ ،رام ٠اٍسننُٖ ،ػارات اٍٍىا ٞبؾد
فٗاب ػَٖٗ :تًٍِ ْ٘ سٗد ٚاٍىٍِٖ ،ؽاصى ٛاٍصؾرٖ ،أٗىّٖ ٛاٍٖػن ،األدٗبًٍٖٗ ٛت ذٖرٙ

العذد  - 555متوز 7192 /

اٍت٘ حؾٍت ُن اًٍٍُ ٛاٍحاُد ٚرٖحاً ترمَ برو ٛاألّثٖ ٜتقتسَ بؾػا ٞاألُُٖ ٛحتٜ
ٍٗحتار اٍُتتبؿ ألدبٓا ؽُن أؽػ ٜاٍرْامٖ ٛاألُُٖٖ ٛاٍؾاػنٍ ٛآلذر ْ٘ أِ األدب؟؟!!
ْٖذا ـ باٍػبؿ ـ ٍٗش ُحرد اّسٗابٍ م٘ تدمي اٍٍنؼ أٖ اٍُدٗخ أٖ رسٍِ ٖإمرالٍ ٍٍُداد مٖي
اٍُساح ٛاٍبٗعا ٞاٍبًر ٖإُّا ْ٘ حىٗى ٛاٍتُازج ٖاالّطٓار ُا بٗن دُصي ٖبٗن أدٗبتّا
اٍبؾٗد ٚؽن اٍتؾطب ًُا دُصي ٖاٍُّنتح ٛؽٍ ٜاإلّسانٖ ،اًٍُان حت ٜأُّٓا اُتزحاً ُؾًا
بُالُحُٓا ،مأودِ ؽاطُُ ٛأٍْٖ ٛم٘ اٍتارٗر ،بٗتٓا األثٗرًُٖ ،آّا اٍرٖح٘ األٍٗه اٍذٙ
تحد م٘ حسّٔ حّتٓا اٍُٖؽٖدٖ ،ٚم٘ أَبٖابٔ اٍُنتٖحٖ ٛاٍُصرؽٍٍ ٛحٍِ أَُ حٗاتٓا ٖسُٖ
اٍقد اٍراٟؿ اٍذ ٙباتت طٖر ٚاٍتصٖٕ اٍُُتد إٍ ٜحسدْا األسػٖر ٙتؤري ٖتؤٍِ األدٗب،ٛ
تٌٍ األِ اٍرؤِٖ اٍت٘ تذصُ ٜا تذصإ أن تتحَٖ ؽصٗىتٓا /دُصي /سٖراً بال أبٖاب
ُنتٖحً ٛطٖرتٓا م٘ اٍُاع٘ متىَٖ:
"ًاّت دُصي ُحاػ ٛبسٖرًٖ ،ان ٍٓا سبؾ ٛأبٖاب ،حاٍٗاً ًبرت دُصي ًُا ترًٖ ٝبر
اٍسٖر ًٍن األبٖاب بدأت تعٗؿ ٍذٌٍ ّحدْا ذاٟن ٛؽٍُ ٜدّٗتٓا ُن االّقالي ٖرمغ اآلذر،
ًُا تذص ٜؽٍ ٜأبّآٟا أن تقزٖ رؤٖسِٓ األمًار اٍؾّطرٗ ٛمٗنىدٖا ْٖٗتِٓ اٍحعارٗ.ٛ
ٖدٖرِْ اٍىُٖ٘ اٍرٗاد.ٙ
ٍىد حُؾت األدٗبًٍٖٗ ٛت ذٖر ٙاٍُحد ُن أوػابٔ اٍثالث ،ٛمٓ٘ حنٗد ٚزؽِٗ اٍصاِ
ٖٖػّٗٓا مارش بٌ اٍذٖر ،ٙرٟٗش اٍبرٍُانٖ ،رٟٗش اٍٖزراٖ ،ٞرحَ اٍىاّٖن ٖاٍدبٍُٖاس٘
اٍذ ٙال ُٗبارٖ ،ٝاٍذػٗب اٍبارـٖ ،اٍصاؽر ٖاٍٖػّ٘ اٍذ ٙحؾَ ُن اٍؾرٖب ٛؽىٗد،ْٖٖٝ ٍٔ ٚ
ٖٖاٍدْا سَٓٗ مارش اٍذٖر ٙاٍسٗاس٘ ٖاٍٖزٗر ٖاٍُحاُ٘ ٖاٍُثىه ٖطاحب اٍحعٖر
اٍػافٖ٘ ،ذآٍا حبٗب ًحاٍ ٛاإلؽالُ٘ ٖرحَ اٍطحام ٛاألِْ ُٖػبٖؽتٔ األصٓر ُحٍٛ
اٍُعحٌ اٍُبًٖ٘ ،حدتٓا ألبٗٓا اٍسٗد ٚاٍراوٗ ٛأسُ ٜؽٗد مٍسػّٗٗ ٛاٍٍُٖد ٖاٍّصأ،ٚ
اٍُرأ ٚاٍُتُٗز ٚاألًثر تأٍىاً م٘ حعٖرْا االحتُاؽ٘ اآلسر .م٘ اٍؾاِ ٍٖ 7391دت ًٍٖٗت
م٘ بٗت ُن بٖٗتات دُصيً ،تبت ّؾُ ٛذاٍد ؽن ًٍٖٗت ذٖر" :ٙحؼٗت ًٍٖٗت ذٖرٙ
باسُٗن :األَٖ ًٍٖٗت اٍذ ٙاذتارٕ أبْٖا ؽّد ٖالدتٓا ،تُّٗاً باًٍاتب ٛاٍنرّسًٍٖٗٗ ٛت اٍت٘
ًاّت تؾٗض ُحدْا ًأدٗب ،ٛحٗج ًان اٍٖاٍد سَٓٗٗ ،تابؿ ُا تًتب ُٖا ًُٗتب ؽّٓاٖ .االسِ
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اٍثاّ٘ ْٖ ذٍٖٖ ٛود أػٍىٔ ؽٍٗٓا اٍحد مارش بٌ اٍذٖر ٙاٍذ ٙرتَّب رفب ٛابّٔ سَٓٗ
ؽٖعاً ؽن رمعٔ اذتٗار اسِ ًٍٖٗت ٖبسبب إُٗأّ اٍذ ٙال ٗحدُّ باٍؾرٖبٖ ،ٛحد ُذرحاً
البّٔ بىًٍٍٖٖٔٗ :ت باٍنرّسٗ ْٖ ٛذٍٖ ٛباٍؾربٖٗ ،ٛذٍٖ ٛاسِ حَُٗ مٖٓ اٍؼبٗ ،ٛثِ إن
ذٍٖ ْ٘ ٛمارس ٛاٍؾرب ،سًٖٗن ؽّدّا مارس ٛحدٗد.."ٚ
ًاّت دراسًٍٖٗ ٛت ذٖر ٙؽّد راْبات اٍبٗزاّسٖن حٗج تؾٍُت اٍىرا ٚٞم٘ إّحَٗ
ُت ،ٜثِ تًُّت ُن اٍٍق ٛاٍؾربٗ ٛؽبر ورا ٚٞاٍىرآن ٖاٍصؾر اٍؾرب٘ اٍىدِٖٗ ،ود تتٍُذت
ؽٍٗ ٜد حدْا اٍؾالَُّ ٛاٍٖػّ٘ مارش بٌ اٍذٖرٖ ،ٙتابؾت دراستٓا م٘ اٍحاُؾ ٛاٍٗسٖؽٗٛ
م٘ بٗرٖت بدراس ٛاٍحىٖي ٍتّحز دراستٓا بؾد اّىػاؽٓا ـ بسبب زٖاحٓا ـ م٘ حاُؾٛ
دُصي م٘ اٍٍق ٛاٍنرّسٖٗ ٛآدابٓا..
تىَٖ ًٍٖٗت م٘ أحد اٍٍىاٞات اٍت٘ أحرٗت ُؾٓا:
 ٍِ/تًن اًٍتابْٖ ٛاٗت٘ ،بَ ًاّت حزٞاً ُن ػرٗىت٘ م٘ اٍتؾبٗرًٍ ،أّٓا ٍٖدت ُؾ٘،
ُّٖت ٖترؽرؽت ،ربُا حٖ اٍبٗت ْٖ اٍُساؽد األَٖ حٗج اًٍتب ٖاٍطحه ٖاٍُحالت ْ٘
أِْ ُنرٖصات بٗتّا ٖبٗت حد ٙألبٖ٘ ،بٗت ذاٍ٘./
ػامت ًٍٖٗت ُا بٗن اٍصؾر ٖاٍىط ٛاٍىطٗرٖ ٚاٍرٖاٖٗ ٛاٍُىاٍٖ ٛاٍُسرد ٖاٍدراسٛ
اٍتارٗذٍٖٗٓ ،ٛا أًثر ُن ثالثٗن ُؤٍناً م٘ األدب ٖاٍتارٗرٖ ،ؽٍُت ٍنترات ُتىػؾ ٛم٘
اٍطحام ٛحٗج ذآٍا اٍطحن٘ األًثر صٓر ٚحبٗب ًحاٍ ٛطاحب ُحٍ/ٛاٍُعحٌ
اٍُبً٘ اٍُصٖٓرًُ ،ٚا ؽٍُت أستاذُ ٚحاعر ٚم٘ وسِ اٍٍق ٛاٍنرّسٗ ٛبًٍٗ ٛاآلداب م٘
حاُؾ ٛدُصيٖ ،م٘ اٍؾاِ  7331رصحت ّنسٓا ٍُحٍش اٍصؾب ٖمازت ٍدٖرتٗن ُتتاٍٗتٗن،
ودَُّت ذالٍُٓا ذدُات حىٗىٍٍٗ ٛصارـ اٍسٖر ٙؽٍ ٜاٍطؾٗدٗن االوتطادٖ ٙاالحتُاؽ٘
ٍتؾىد اٍؾزِ بؾد ذٌٍ ؽٍ ٜاٍتنرل ألؽُآٍا األدبٗ.ٛ
تىَٖ ًٍٖٗت ذٖر ٙم٘ ٍىا ٞطحن٘ أحرُ ٙؾٓا:
"اٍتىٗت بّت اٍصاػ ٠م٘ سٖرٗا ٖذْبت إٍٗٓا مؾاّىتّ٘ ٖواٍت ٍ٘ :أّت ُْٖٖب...ٛ
ٖتعٗه:
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أحبت بّت اٍصاػ ٠رٖاٗ/ ٛأٗاِ ُؾٖٔ /أَحبتّ٘ ًثٗراًٖ ،زرتٓا م٘ ُطرٖ ،أؽحبتٓا بؾد
ذٌٍٖ ٍٍٛٗ /احدٖ/ ٚواٍتٗ :ذػُ ٠ن ٗؼن أن ًٍٖٗت ٍن تستُر م٘ اًٍتاب ،ٛمًٍٖٗت
ذٖر ٙػنًٍ ٛبٗرٍ ٚؾبتٓا اٍحره ْٖ٘ تحٗد ْذٕ اٍٍؾب."ٛ
تًٍِ ُْْ٘ ...سات ُن دمتر اٍحٗا ٚمتحّا ؽبرْا إحدّٖ ٝامذ اٍّٖرٖ ..اٍعٖٞ
ٖاٍحٗاٖ ٚاٍتحرب...ٛ
ٖباذتطار ّىَٖ ًُا واٍت ٖآُّت سٗد ٚاألَدب ٖاٍُستصار ٚاٍثىامٍٍٗ ٛسٗد اٍرٟٗش
بصار األسد ٖطاحب ٛاٍُسٗر ٚاٍحىٗىٗ ٛم٘ اٍحٗاٖ ٚاألدب ٖاٍتحرر ٖاٍٖػّٖٗ ٛاٍتٖاعؿ
ٖاإلّساّٗ:ٛ
"/األدب رٖد تؾٍٖ مٖي اٍُتاحرٖ ٚاٍّناي ْٖٖ تُاُاً ًاٍُرأ ٚاٍحر ٚاٍت٘ ترمغ أن
تًٖن سٍؾ ٛتتدآٍٖا األٗد./"ٙ
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حوار ؿع اؾطبقب اؾشاعر
د.حمؿد دعقد اؾعتقق:
دالم ؿراد*

 أـتؿي إىل تراب دورقة وػروعفا اؾبادؼة اؾيت تعاـق اؾسؿاء أصاؾة
وحضارة
 رػوؾيت بذار اؾعؿر وؼؿح اؾسـني اؾذي جعؾين أفقم حاملاً يف
فذا اؾؽون.

 اؾشاعر ابن ؼراءاته وؿا احتواه عؼؾه اؾبارن ؿن صور وعرب وػؽر.
اؾدؽتور حمؿد دعقد اؾعتقق إـسان ذاعر ربقب حمب ؾؾؽؾؿة ،أقـؿاا ؽاـات قسااػر ؿعفاا،

وقغوص يف حبور اؾشعر ،قـفل ؿـفاا وقعاود إؾقفاا ،حمابرت ؾؾا اث ،وحمؾاقرت يف اااء اادا،اة،
قـبتُ ؿن األرض ،ؾقػرّع أغصاـاً وزفوراً ومثااراً يف عاا اؾؽتاباة واؾشاعر ،فاو ؿتعؾاق باألصااؾة

وؾؽـه ال قسفو عن اادا،ة واؾتجدقد ،ؾذؾك تراه قسااػر ؿان اؾشارىل إىل اؾغارب ،و ؾاقّ باني

اؾشؿال واجلـوب ،قـفل ؿن روحاـقة اؾشرىل وقغ ف ؿن عؾوم اؾغرب ،ؿـػتح عؾى اآلخر ،ربّؿا

ألـااه عاارف ـػسااه وتار ااه ،يف األصاااؾة ،رأى يف األصاااؾة بااذور اسـساااـقة واسـسااان ،وؽاـاات

اؾـتقجة أن اؾؽل قـفل ؿن اؾـبع ـػسِه ـبع ااقاة.

ػاسـساـقة ؽال واحاد ،وفاي ـاؼصاة عـادؿا تاـؼ

اؾشعر ،ألـفا ؿؼصد ااقاة، ،مّ إنّ اسـسان فاو خؾقػاة ا

ؿان أي ذايء داواء أؽاان اؾطاب أم
عؾاى األرض ،قزقـفاا وقزقادفا اااالً

وتأؾؼاً وحقوقة ،وقعؿرفا ،إذا ابتعد عن إـساـقته حتول إىل اؾتوحش وخاؾف ـاؿوس اسـساـقة.

اسـسان غاقة ااقاة ،وفو اؾبداقة ،حوؾه تدور اؾؽائـاات ،وؽؾؿاا ازداد رؼقااً وعؾؿااً ،ؽاان

األروع واألؽثر تأؾؼاً ومتقزاً ،أؿّا اؾشعر ػفو جذوة اؾروح وفو إؽسري جيؿّل ااقاة ػقعطقفاا دػعااً

واخضراراً ،وؿن اؾؽؾؿة اـطؾق اسـسان ػؽان ـارؼاً بأال اؾؽالم «إن ؿن اؾبقان ؾسحراً وؿن
اؾشعر اؽؿة» حدقث ذرقف.

ؽاـت اؾؽؾؿة ؿـطؾؼاً وؿؼصداً ،ؾذؾك اجتؿعـا بأفل اؾؽؾؿة وؽان ؾـا ؿع اؾشاعر اؾدؽتور

حمؿد دعقد اؾعتقق ااوار اآلتي:
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س 1ــ ماذا عً بدآات الشاعس الطبٔب .حمنـد ضـعٔد
العتٔق ،الْالدٗ؛ القساٛات ،الكتابات األّىل؛ البكْز؟!

ايٓووٛا اافوويف د ي َوو ٞقبووٌ ايوهوو ٕٛا وويف
ي جٓٝيفت ايدٚح ٚخٜ٬يف اؾفو ،شصوهٌ كيوو
ايٛا ،ٜايعيفزف عًو ٢وٚشويفا ايو َٔ ٖٚوٛا ٤ايود٥و
ايف اَوٮشيف بع ،ايعدخ ١ا٭ٚىل َٔ اؿٝيف.٠
يعً٘ اـُد ااعول َيف قبٌ ايوهوَ ٕٛدالو٬
بذاش ٞذيفَ ٬عًوْٗ ٢ودَ ٙويف ٤ظو يفش ٞاْو٘ ايصوعد
ايب،اٜيفت .نيفْوٖٓ ،ويفى ي َٜٓ،و ١ا بويف ٤ذًو
ايصووووٗبيف ٤وووووو ايغيفيٝوووو ١عًوووو ٢قًوو و ا ووووٛا ٠ي
ػيف ٞ ٜٚوو ذٝث نٓ ،طيفيبيف ي نًٝو ١ايبو
ايبصوووود ٟعوووويفّ  1891قوووويف٫ٚت ايووووٓ ي
ايوعبري عٔ ايذات اييت ب،وت ي رت ٠ااداٖك....١
ٖٓووويفى ذٝوووث شعد ووو ،اىل عوووَ ،ووؤ ايهوووويف
ٚايصوووعدا ٤و ويف شوووحعل عًووو ٢ااؽووو ٞي ٖوووذٙ
ااغيفَد ٠ايدٚذ ١ٝايويت نيفْو ،شٗوو ٚشوٛام َؤ
خووو ٍ٬ايصووووعد قوووويف٫ٚت بفووووٝب ١ي ايكعووو١
ٚايدٚا ١ٜوٜؽيف  ٫ٚبو ،وٕ وكنود ٖٓويف ايصويفعد
ابوؤ جبووٌ اي اٜٚوو ١قُوو ،خيفيوو ،اـؽوود ايووذٟ
شعد وووو٘ ٖٓووويفى نووويفٕ ايٛالوووه اي كووويفي ذٗٓٝووويف
ظداعًيف َيف بو ا٭ظوَٚ ٌٝويف االووحَ ،ؤ ايصوعد
اؿووٜ،ث وَ ٚوويف ٜفووُ ٢قعوو ٠،ٝايٓ وود ٖٓٚوويفى
شعد وو ،يًُوود ٠ا٭ٚىل ااووذاٖ ا٭ بٝووٚ ١شٓٛعيفشٗوويف
ٚشٓيفقؽيفشٗيف ذٝث نٓ ،وٌْٗ َٔ عٛا اـًٌٝ
طدبوويف َٛٚالووٝكٚ ٢شوًُووذت عًٗٝوويف ْٚص و ت عًوو٢
اٜكيفعيفشٗيف ٚيعوٌ ا٫الوِ ايوذ ٟجعًول وْ ود وٍٚ
َد ٠ايف ٜفُ ٢ايٓ د ٚشعد ايو عَ ١ًٝيف مسعو٘ َؤ
ايصوووويفعد يكُوووويفٕ ٜدنووووٚ ٞالووووعريٖيف جعًوووول
وشٛقووأ وَوويفّ َوودآ ْ ٠فووٚ ٞوعٝوو ،ظووٝيفنوٗيف َوؤ
ج َٔ ،ٜ،خ ٍ٬شٓيفقؽيفت اؿيفي ١اي كيف .....١ٝ
ال و عدد قًوو ٬ٝعًوو ٢كاى اي و َٔ اؾُٝووٌ
ط ووٛييت َٚداذووٌ ْصو ش ٞايوويت شرعو،م بووذاا ايعُوود
ٚقُو ايفووٓ ايووذ ٟجعًول وٖوو ِٝذيفاوويف ي ٖووذا
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ايعووويفه ٖٚوووذ ٙايبُٛذووويفت ايووويت ػووويفٚزت شًوووو
ايكد ١ٜايعغري ٠اييت ش،عَٛ" ٢اى" ذٝث ٚيو،ت
ٗٝيف ي َٓٚ 1891/1/7وذ ايو ٠ ٫ٛنويفٕ ايٝووِ
ٜوودا كل ًووِ هووٓل ايكوو،ا َوؤ اٜ٩ووٚ ١ايووٟ،
ايذ ٟشٛي قبٌ وٕ وااٚ ٙوْيف جٓ ي ببؤ وَوٞ
ي محًووووٗيف ي ايصووووٗد ايفوووويفبي ٚبعوووو ٫ٚ ،شووووٞ
شدبٝووو،ر ٚشدعدعوووو ،ي َٓووو ٍ عُوووو ٞايصووووٝذ
اي يفؼووٌ اؿوويفد ذف و ايعوٝوول ايووذ ٫ ٟوْفوو٢
ٚجٗ٘ ااُوً ٧بيف٭خيف ٜو ،ايويت ذ دشٗويف ايفروٕٓٛ
ٚجبٗوووو٘ ايووويت ارظثوووع ،بودووويفا ايفوووحٚ ٛايوووٛا
ٚايوكووٖ ٢ووذا ايدجووٌ اي وو٬ح ايووذ ٟيوؤ وْفوو٢
ؽً٘ َيف ذٚ ،ٝٝعٓ٘ قً....،
ي اي َحدِ وُوٌر ْبؽهو٘ر ٜٚفوٌٝر َهويف٤
ي ؼووو هو٘ٝن الوووٓيفبٌى ٚدهووود ٣اشوووونٗيف٤
يوووب ه ايٓوووو ٣،عدهقووويف شصهو وكهله ٚهجٗرو و٘ر
نَدسه ايٓىحّٛه ب اؼ٘ن ٚهبهٓ( ٢ايفوُهيف)٤
ىصهوووو ٢عًوووو ٢شووووو٬ش٘ن َوووؤ نًوو و٘ن
ووٝبرير َ وٌه ايؽوو٤ٛن وًُر و٘ر ايدوجوويف٤
نيفيفوووٜٓ،يفِٕ ٜبوووٛفر بو و ه نداالنو و٘ن
ٜٚردا و ولر ايصووووُ ه ايٜ ٛعهو وٚ َ١ايبهٗهووويف٤
َٓٗهوووويف شهٛايَوو و،ر َوووؤ  ٜوووو٤ٞر بكَُرنٗهوووويف
ٜٚهُوووٛتر ٗٝهووويف حو ودرٙر عٓو و،ه ااَفهووويف٤
َعدثجيف عًو،َ ٢االويت ا٫بو،اٝ٥و ١ايويت َويف
زيووو ،وكنووود ٗٝووويف وٚي٦وووو اا،االو و وظوووريف
اي ؽٌ ٚايفبل َٔٚه ايذندٜيفت ااُٗٛا ٠بيفيبكيف٤
َووويف ذعو و هٌ ي وٚاخووود عووويفّ  1871بعووو ،ذووود
شصووود ٜٔايوردٜدٜووو ١وٕ ااووو،اثس ٚايصووويفعد عًوووٞ
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َووود وعبووويفْ ٞقعووو« ٠،ٝاـيفيووو »ٕٚ،يًصووويفعد
ااب ،الوًُٝيفٕ ايعٝفو ٢٭ذ ٗويف ٚوقوَٗ،يف وَويفّ
ايبًبووٚ ١وْوويف ابوؤ عصوود الووٓ ذٝووث اخوٝوويفاٟ
هلذ ٙااُٗ َٔ ١قبٌ والويفك ٟومح ،عًو ٞعًوٛط
ٜ،َٚد اا،االو ١ا٭الوويفك ٜٛالوأ نعو ٚ ٠،عو٬
ٝوووٌ
ذ وٗووويف ي ٜوووٚ َٛويكٝوٗووويف ب الوووًٛ
نُيف قٚ ٌٝنُيف قيفٍ ايصيفعد عًَ ٞد َٓٚرل
ذٗٓٝهيف جيفَ ٠ ٥يفيَ ١ٝيف زي ،وشعد بكُٝوٗيف ايغيفي١ٝ
بو وظوويفبع ٞاىل َٜٓٛويف ٖووذان  ٫ٚوْفو ٢نًُووو٘
ايصٗري ٠ذو قويفٍ يوٜ ٞويف يوو َؤ ٚيو" ،شويفطد"
ٚشوووويفعد ٚيعووووٌ ٖووووذ ٙايهًُوووويفت االوووووٛطٓ ،ي
اٚذٚ ٞعكًَٚ ٞيفزاي ،اىل َٜٓٛيف ٖذا.
دِ اْوكً ،عويفّ 1877اىل َٜٓ،وَ ١صول ي
اادذًووو ١ا ع،ا ٜووو ١ذٝوووث نووويفٕ اْوكووويفْٛ ٫عٝووويف
٭شعدمف ٖذ ٙاآٜ،و ١ايغودا ٤ايويت شفورد ا٭يبويف
ٚش خذ بويفيكًَٚ ٛؤ ٜ ٫عصوكٗيف ٚقو ،شود َؤ
َيفٗ٥يفٚ .ي اادذً ١اي يفْ ١ٜٛعو،ت َود ٠وخود ٣اىل
قوودٜيت ايٛا عوو ١ذٝووث ونًُوو ،اي يفْٜٛووٖٓ ١وويفى
 ٚخًوو ،نًٝوو ١ايب و ايبصوود ٟي جيفَعوو ١ذً و
ٖٓ ّ1891يفى ب،وت امذًيت ايصعد.١ٜ
ـــــسٓتكه
س 1ــــ ــ ملـــــً مـــــً الشـــــعساّ ٛالكتـــــا
ّحمــاتكتكه ّع ــ ٙمطــتْ ٚضــْزٓ٘ ّالعــا ــس ت ّمــً ٍــه
الرًٓ ىقشت ك ناتَه عق ك ّ بك؟!

وبوو ٞاٜصووٚ »١ا٭خبووٌ ايعووغري ٚبوو ٟٚ،اؾبووٌ
ٚي َدذً ١ايعثبيف َيف زي ،وكنود شًوو ايكعويف،٥
ايغوودما ٤يًصوويفعد اابووٚ ،ايدَوو ايَ،صووكْ ٞوو اا
قبوويفْٚ ٞنٓوو ،وا ٣ي شووعد ايبب ٝو ايصوويفعد
اؿُٚ ٟٛج ٘ٝايبيفا ٟ ٚومنٛكجيف متٓٝو٘ ًك،
نيفْ ،ايعيف ١ً٥شبُ وٕ ون ٕٛطبٝبويف اك نٓو،
ٝو ا ي ايورعوو ٌٝاي،ااالوو ٞي ذو نٓوو،
طيفقيف ٭ن ٕٛشويفعدا ٚبوذيو و وي بو خٝهويفا
ا٭ٖووووٌ ٚخٝوووويفا ايوووودٚح ٚنٓوووو ،وذًووووِ بوركٝوووول
ايدنبو .
ٚي الوؤ ااداٖكوو ١قوودوت اٚاٜوويفت اؿوو
ٚايعصوول يًُٓ ًووٛطٚ ٞلٝو ق ووٚ ٛبع و
ايدٚاٜوويفت ايبٛيٝفوو ١ٝن اال و يووٛب ٚنٓوو،
وقووودو فًووو ١طبٝبوووو بوووِٓٗ يًووو،نوٛا «ظوووتٟ
ايكبوويفْٖ »ٞوو ٞفويفَٝي َوؤ ايكوودا٤ات ايبفووٝب١
نيفؾ،ا ٍٚاييت شصهٌ ْٗدا ي كاندش.ٞ
ٚاؿكٝك ١ه ٜهٔ ٖٓيفى ي قدٜيت شعدا٤
هلوووِ بووويف َووؤ قبوووٌ كووو ،نٓووو ،ومسوووي بوووبع
ايصووووعداَ ٤وووؤ ي جًٝووووٚ ٞونووووت َوووول قًوووو٬ٝ
نيفيصووووويفعد ايببٝوووو قُووووو ٛعوووو  ٚاؿفووووؤ
«ايصوووويفٚا ٚ »ٟوخٝوووو٘ ظووووٜ،ك ٞعبوووو ،ايهوووودِٜ
شوويفٚا َٚ ٟيفيووو ذوويفد ذف و ٚه وطًووي عًوو٢
ْويفجيفشِٗ ي شًو اي رت.٠

ايصووويفعد ابووؤ قدا٤شووو٘ َٚووويف اذووووٛا ٙعكًووو٘
ايبووويفطٔ َووؤ ظوووٛا ٚعوووت  ٚهووود االووووكدت ي
ايٚ٬عوو ٞيوه وٛثٕ كاشوو٘ ايصوويفعدٚ ٠ذُٓٝوويف و و
ا ْ٫حيفا ؽدد َٔ ايدٚح عً ٢شهٌ قعيف. ،٥

س 1ــ ّحنً جالطٌْ بٔـت الشـسيف ةـاٗ ،ـس
خن ٘ ،تركستَ اليخٔل ّالسةـ٘ تـركستَ جـرّزٍا ّتسّعَـا
األصٔ ٘ األزض ّاملعطا ،ٗٛمً ًٓ منـت جـرّزو ّ ىل ٓـً
تصل تسّعك؟!

ٚنووو و ٟم طيفيووو و ي ااووووو،ااس ايفوووووٛا١ٜ
شوًُذت عً ٢ااعًكيفت ايصعدٚ ١ٜقعيف ،٥ايكيفَيفت
ايهبري ٠ي اآٗخ ٚخيفاد اآٗخ ٚوْيف ٔ وشكٔ
ذ ووومل ااعًكووويفت ٚنريٖووويف ايهو و ري َووؤ ايصوووعد
ايعدبوووٚ ٞايعبيفالوووٚ ٞا٭ْ،يفوووٚ ٞنو و  ٟطيفيو و
قدوت ايه ري يًصعدا ٤الوًُٝيفٕ ايعٝفوٚ« ٢عُود

َٓٗوويف خًكٓوويف ٚايٗٝوويف ْعووٚ ٛاْوو٘ ي دوود وٕ
وْوُ ٞاىل شدا الٛاٜيف  ٚدٚعٗويف ايبيفالوك ١ايويت
شعوويفْل ايفووُيف ٤وظوويفيٚ ١ذؽوويفاٚ ٠اادوويف ٚشيفاىوويف
اْفيفْٝيف ٚقَٝٛيفت ٚو ٜيفْويف ٚشوبوْيف  ٚدالويفْيف و٫
و دد ب اض ايصيفّ ْ ٫ركٗود وَوو ،عوت ايو َٔ
اايفؼ ٞي ايويفاٜذ  ٚدٚعٖ َٔ ٞذا ايٓمفغ ايذٟ
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 ٫هٔ ٭ٚااقٚ ٞاَو،ا اش ٞوٕ شعٝض َٔ ٕٚ
شًو اؾذٚا
وْووويف ابووؤ ايعوٝووول ايٓعُٝووو ٞا وووو ،ايعدبوووٞ
ايفووووووٛا ٟاؿُوووووو ٟٛااٛانوووووويفْ ٞوْوفووووو اىل
ا ْفيفْ ١ٝعيف٤
وَوووَ ،وؤ ايهًُووَ ١وؤ ايصووعد َوؤ ا٭
ٚيعٌ اؿ،ادٚ ١ا٭ظيفيُٖ ١يف ايدٜ٩يف ايويت شعوعود
اٚح ايصووووويفعد ووووو ٬ذ،ادووووو ١بووووو ٬وظووووويفي٫ٚ ١
االوووُداا ١ٜ٭ ٟقووَ ِٜ،وؤ  ٕٚوٕ ش ٖوود وٚااقوو٘
ٚشو ول.
ٚوْيف ايكيف:ٌ٥
َوووؤ اؿ،ادووووْٗ ١ووووٌ ايصووووعد َوووؤ قووووِٝ
 ٫وٕ شرربوووِ ظووودذيف شنووو،ٝه َووؤ كٖو و
إ وٚام ايفوووويفم ْفووووغ اؾووووذا َٓبعوووو٘
ٖوووٌ زاا ايصوووٛى هووول الوووً َ١ايعٓو و
س 1ــــ اإلىطــاٌ ّالشــاعس ّاألدٓــب ّالطبٔــب ،كٔ ـ
زتبــت أاتــك ّلْٓاتَــا كاتــ٘ ّ ٖ ميَــا احتــل الصــدازٗ
باليطب٘ ىل الدكتْز حمند ضعٔد العتٔق؟

وو ئ وبيفيغ ٚئ وػٌُ ٚئ ويكو ٞايهًُويفت
ج ا يف بٌ ال ؼ،ث بوًكيف ١ٝ٥ا ْفيفٕ ا يف ٔ ٜ
ايه ري َٔ ااٗٓٚ ٝاابو،ع ايًكو وَٚ ٫ٚويف
ا٫الووِ ٚا ْفوويفٕ ا ٫شوويفبي ٚا ٜووأ ٚيهوؤ وقٛهلوويف
ذكٝك ٫ ١ظ  ٫ٚ ١ق ٫ٚ ١ُٝذكٝك ١ش ٛم نًُو١
ا ْفيفٕ ٖذ ٙايهًُو ١ايويت ؼو ٟٛبو طٝيفشٗويف
نووٌ َعوويفْ ٞايهووْٗٚ ٚ ٕٛوويف ْور وٛمٍ اىل وشووبيفٙ
بصوووودن ٚو ٟشوووويفعد ٚوَ ٟبووووٚ ،و ٟطبٝوو و يوووؤ
وًووو ي كاشوو٘ اذرتاَوويف و ٚكنوودَ ٣وؤ  ٕٚوٕ
شبغووو ٢عًٝووو٘ ظووو  ١ا ْفووويفْٚ ١ٝا ٫ؼٛيٓووويف اىل
ذٛٝاْوويفت و ٚوويف ات بووٌ وقوو ٍٛإ ن و ريا َوؤ
ايبٗيفٚ ِ٥اؾُيف ات ٖ ٞو ؽٌ ٚواقٚ ٢و ٌ ي
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ٖذا ايه َٔ ٕٛايه ري ٔ ٜربًَل عً ِٗٝظ ١
ايبصد يبيفايف وٕم ا ْفيفْ ١ٝبدَ ١٦ٜوِٓٗ «ٚا مٕ َؤ
اؿحيفا ٠اَيف ٜصمكل ٝددد َٓ٘ اايفٚ ٤وٕ َٓٗيف ايف
ٜٗبه َٔ خص ١ٝاهلل»( .الٛا ٠ايبكد)٠
و ٫ٚا ْفيفٕ ٚنٔ بعٖ،يف َويف شوٚ ،٦يعوٌ
ااٗٓووو ١و ٚايعووو  ١و ٚايعُوووٌ ايوووذًٜ ٟرووول بٗوووذا
اافووُم ٢ا٭ظوووٌ َووويف ٖووو ٞاَ ٫هُووو٬ت  ٚووودٚ
يٝوووو يل ااوووودٚ ٤ىؽووودم ايهووووَ ٕٛوووؤ ٚجووووٙ ٛ
ٚنببٝوو و  ٜٓوووود ايٝوووو٘ عووووت َبؽووووي اؾووووداح
ٚمسيفع ١ا٭كٕ ٚايَ،يفٚ ٤ا٭ َ ١ٜٚويف ٖو ٞآَٗ ٫و١
َووؤ واقووو ٢ااٗووؤ ٖٚووو ٞشهُثوووٌ ظو و  ١ا ْفووويفٕ
ايبب ٝو عًٝوو٘ وٕ ٜهوو ٕٛاْفوويفْيف يٝركوول ٖووذٙ
ااعيف ي ١ااعكوُ ٠،ؤ الو ٣ٛايببٝو ٜصوعد بووّ٫
ايٓيفس ٚجداذيفشِٗ ٚآٖيفشِٗ ٚقًكِٗ ٚانو٦يفبِٗ
ٚعٓووووَ،يف ٜفوووووهٌُ ا ْفوووويفٕ ا٭ ٚات ايعًُٝوووو١
ٚوكوول اْفوويفْٝو٘ ٜهوو ٕٛاالوو ٍٛامحووَٚ ١وو٬ى
قب ١هٝأ اكا وظب شيفعدا ...كيو اؿيفه
ايوووذ ٟىوووٛض ي واٚاح ايبصووود ٚؼووو ٤ٛايهوووٕٛ
ْٚووووٛا ايفووووُٛات ٚا٭اض ٜعوووويفم ايوووودٚح ٚاٯّ٫
ٝهووووُ ....ٕ٬طبٝو و ٜووو،ا ٟٚاؾفوووٚ ،شووويفعد
ٜووو،ا ٟٚايووودٚح ٜووويف هلووويفش ايعوو و إ ومتُٗووويف
ااووودٚ ٤وْووويف وذو و وٕ و رعووو ٢ا ْفووويفٕ ايصووويفعد
ايبب ٝقُ ،الع ،ٝايعوٝل.
س 5ــــ ىفــ٘ الشــاعس ّهٔالــُ ّعق ــُ ّ بــُ ّ ــعسِ،
كٔ ٓتْاشٌ كـل ذلـك داهـل الشـاعسّ ،مـا صـْزِ عـ ز ٓتـُ
ّكتاباتــــُٓ ّ ،ــــً ٓكنــــً ضــــس متٍٔــــصِ ّتسادتــــُ ّ ْتــــُ
ّحْٔٓتُ؟!

الوووووووووِٗ وْووووووووويف ٚاؿووووووووودف قوووووووووٛس
ٚاَووووووووووووويفٜيت و ووووووووووووول  ْٚووووووووووووو
ٚوظووووووو و ن ٝووووووووويف َووووووو و ٕه عوووووووووٝل
هووووووووووو ْل ْبووووووووووووي ٚنووووووووووو س
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ذوووووووووو ٢وظوووووووووري فووووووووويفز ؼووووووووو٤ٛ
وذٝووووووو ٞااوووووووٚ ٣،ايووووووودٚح ش الوووووووٛ
ٖوووووووووووو،ي وْوووووووووووويف قُوووووووووووود ؽ وووووووووووو٢
ٚعووووووووووووٛاه وخووووووووووووودٚ ٣بوووووووووووو س
واَوووووووو ٞععوووووووويف ٟاخوووووووويفٍ َٛالوووووووو٢
ععوووووووويف ايبٝوووووووويفٕ اٚ ٣٩جوووووووودس
اْ٘ ايصويفعد ......شًوو ايوذات ايصويفعدٖٚ ٠وٌ
ٜرب ،ااد ٕٚ َٔ ٤وٕ شهوٌُ و ٚاشو٘ َؤ خوٍ٬
ٗووووٛا كاشوووو٘ ايصووووعد ١ٜايوووويت شوُوووويفٖ ٢ي آ٫ف
ايوووذٚات يٝركووول َووؤ خ٬هلووويف اٜ٩وووو٘ ٖٚيفجفووو٘
 ٚعيفيٝو٘ ايصعد َٔ ١ٜخ ٍ٬ا ١ٜ٩ايه ٕٛبِٗ .
٫ٚبوو ،يًصوويفعد اابووَ ،وؤ وٕ وًووو شًووو
ايصدعووو ١ٝااُٝو و  ٠ايووويت  ٫شوحووويفٚز اـبوووٛ
اؿُوود ٤يووروو ٍٛاىل شدعووْ ١ٝدجفووَ ١ٝدؼوو١ٝ
ٚنٝووأ ٜبووَ ،وؤ ْ ٕٚدجفووَٚ ١ٝوؤ  ٕٚوٕ
شه ٕٛوْيف ٙطيفن ١ٝويفٖد ٫ٚ ٠هؤ يًصويفعد
اابووو ،وٕ ى ٗٝووويف ٚا ٫نيفْوووو ْ ،فووويف شوووويفعد٠
َكًوو ٠،ن٬الووٝه ١ٝشكدٜدٜووو ٫ ١ؽوودد اَ ٫ووؤ
خ ْ ٍ٬ف٘ ايٛاذ.٠،
َٚوؤ خوو ٍ٬وْوويفٜ ٙوُ ووٌ بوويفٯخد ٜٚووذ ٚي
ايهٕٛ
وش وووووووووووؤ وْووووووووووووو جوووووووووووودّ ظووووووووووووغري
ٝ ٚووووووووو اْبوووووووو ٣ٛايعوووووووويفه ا٭نووووووووت
وْهيف ٚهظأر ارٚذنَ :ٞنٔ شهذه ٣بهٛذنٗهيف ايعنبْدر
ٚهٖهووٌ شرف ورهدر ا٭َيبهوويف ر إِ يَووِ ٜههروؤ النووردر
ٖٚهووٌ ٜهًُن وور ايفو ويفَن ٞالن وٛه ٣اؿرًْ وِِ عهيفبكَوويف
َُووويف خرٓوو،ر وَذَ٬نوووٚ ٞيَووويف خهووويفْهٓن ٞايوو،وٖدر

ت يَووووويف نهْووووودى الهوووووكنِٝى ٜهدرٚقرٓنوووووٞ
شهُهووو ودو ر
َُنوووووؤ وَيَوووو ولِ ايووح،نٜوووو و،ن ٜهوووو و شهًنلر ايٓوٗوووو ودر
ٚهارٚذنووووووٚ ٞعنصووووووووكن ٞيًرهٝوهوووو وويف٠ن َهٓهووووووويفاهٌ٠
ٚهطَبعنوو ٞنَرهد نووو ٞاها٥نوولى بهووٌ وَْهووويف ايصثوووعدر
َووؤ ٖٓووويف ٫بووو ،وٕ ٜهووو ٕٛيًصووويفعد اابووو،
وْ ووووو٘ اـيفظووووٚ ١نتٜوووويف ٙ٩ذوووووٜ ٢فوووووبٝي وٕ
ٜو اذِ ايهٛانو ٚىوورتم ايٓووٛا يٝعووٌ بٓووٛاٙ
ٜٚدالوووً٘ اىل َووؤ ذٛيووو٘ ْدجفووو ٞبذاشووو٘ قوو م
َ٪دد َو يفٍٕ ٚيٌّ يغري.ٙ
س 9ــ ىت ابً ةاٗ ًٓ ىَس العاصٕ ،الـرٖ ٓيبـع مـً
لبياٌ ّميس ةص ّةـاٗ ّالسضـ ّجطـس الشـرْز لٔصـل
ىل البحـــس املتْضـــا "وـــس الـــسّو" الـــرٖ ٓصـــل بــ الشـــسيف
ّالرــس ىَــس ٓصــب وــس ّكــرلك الكــبو ّالشــعس ٓصــب
الق ْ ّالعقْلٍ ،ل سبت مً ٍرا املا ٛالداتق ما ٛاأـاٗ،
عساً ّتكسًا ّحباً ل حٔاٗ؟!

ٖذا ايٓٗد شدٜيفٕ اؿٝويفٚ ٠انفوري ايورتا
ايذ ٟو َٔ ،ب ٬اىل وخد َٔ ٣اهلدٌَ َودٚاا
عُغ اىل محيف ٠اىل ا يو اىل ايبرود اىل اْو٘
شوووووووودٜيفٕ نووووووووٜ ٫ ْٞٛعوووووووورتف بيفؾغدا ٝوووووووو١
ٚايوؽوويفا ٜىوويفيأ ْوويفَٛس اؾيفكبٝووٜٚ ١وُووود
عًوو ٢قوووٛاْ ايبصووود ٚي ايٛقووو ْ ،فووو٘ وووِٖ،
بيفؿٝوويفٚ ٠اـعووٛب ١ىعوو اؾووٜٚ ،فووكٞ
اي ا ٚايؽد ن ه ٚوّ اٜ ّٚ٩كفوٜٚ ٛودذِ
ٜفووكٜٚ ٞغٝوو عوويفػٍ َبٝووي عيفشوول قوو
نٝأ  ٫وشد َٔ ٖذا ايٓبوي ٖٚوذا ايٓٗود ٚوْويف
ابووؤ الوووٛاٜيف ايهوووتٚ ٣ابووؤ وبووو ٞاي ووو،اٚ ٤نوووِ
الووبر ،ي َٝيفٖوو٘ ٚاالوووُوع ،ببعُوو٘ يفاشٜٛوو،
َٔ عبدٚ ٙعبك٘ ٚزٖٛاٚ ٙؼ يف ٜ٘ .عٌ ايصودم
يفزد ب اؿؽويفاات ٚن ْو٘ ٜكو ٍٛوْويف
بيفيغد
وب ٛا ْفيفٕ ٚابٔ ا ْفيفٕ ٚوخ ٛا ْفويفٕ وْفوٓ،
ْ ف ٞ٭شب٘ ْٛا اهلل ٓوٛا اهلل  ٜٓ ٫وَٚ ،ويف٤
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ايٓٗوود  ٫هووأ ٜوويف يوو٘ َوؤ ْٗوود هُووي ايكًووٛ
ٚايكوودٚ ٣ايٜ ٛوويفٕ ٚعًوو ٢ؼ و يف ٘ ايعوويفَد ٠شعوويفْل
ا٭ط يفٍ ٚايوك ٢ايعيفشكٚ ٕٛبه ٢ايغٝيف ٚش ٌَ
ايصيفعد ٚذٔم ايعٚ ٛايصحد اْ٘ ًَرُو ١ايبصود
ٔ وذيفطٚ ٙٛوذيفطِٗ غرياش٘  ٚيفي٘ ٚالوردٙ
ٚخعووٛبو٘ ايوويت و،مٖيف اوؤ ذٛيوو٘ ذٝووث الوويفا
ٚذٝث صْ ٛٗ ٞبي اؿٝيفٚ ٠الود اـعوٛب١
َٚهيفٕ اي دح ٚاؿ ٕ ٚايف د ٚايغٝيف ٚايعوبيف
ٚايصوبيف ٜويف يوو٘ َؤ كنوود ٣متصو ٞي شووداٜٝل
نُيف صٛ ٞم ايرتا .

اْٗوووويف شًووووو ايع٬قوووو ١اؾ،يٝوووو ١ايكيفُ٥وووو ١ي
ايهوو ٕٛعًوو ٢ايو٬قووٚ ٞايوٓوويف د َوويف بوو اؿوول
ٚايبيفطٌ ٚاي ٚ ّ٬ايٓٛا ٚايصود ٚاـوري ٚااوٛت
ٚاؿٝوويفٚ ٠اؿ و ٕ ٚاي وودح ب و ا٭َووٌ ٚا٭ه
يعًٗيف نًوٗيف شعو ي خيفْوٚ ١اذوٖ ٠،و ٞشؽويف
ا٭شووٝيفٚ ٤شٓيفقؽووٗيف ٫ٚبوو ،يًصوويفعد َوؤ وٕ ٜووب
اـٝه ا٭ال َٔ ٛاـٝه ا٭ب ٝذووٜ ٢فووٓري
ايهووو ٕٛعد ٚووو٘ ٚنًُيفشووو٘ ٚيٝهووو ٕٛشوووعدٙ
اؿل ي،ذ ايبيفطٌ ٝو٘ عوٌ اـبويف َٚويف
ٖ ٞشًو ايبدا ،٥اييت ش٬ذكٗيف كات ايصيفعد؟

َٚوووووويفزاٍ ( عهووووووٓ ر ايٓوووووويفعٛاَٛ ) ٠الووووووٝكيفٙ
اـيفي:٠،

ٖوو ٛكيووو ايٓووٛا اآب وول َوؤ ْووٛا اهلل ايووذٟ
وًو ا ْفويفٕ بعؽويف َٓو٘ ٭ْو٘ خً ٝو ١اهلل عًو٢
ا٭اض هوو ْل ْبوووي ٚنوو س َُٗووويف نيفْوو،
ايه س نبري ٖٛٚ ٠ا ْفيفٕ ٚايصويفعد ٚايوذات
ايصيفعد ٠يفيٓبي ي ذيفيٝ ١ؽيفٕ ا٥وِ َؤ ٖوذٙ
ايهو س ٚشوروو ٍٛكات ايصوويفعد يهو س وً٦وو١
بيفيٓٛا ٚنًُيف يفض ْٛاٚ ٙزع٘ عًو ٢نوريٜ ٙوٓري
ايهوو ٕٛببعووريش٘ بوويفاعٓ ٢اهوويفزٖٚ ٟووذا ايٓووٛا
اافوَُ ،ؤ خويفيل ايٓوٛا ايوذٖ ٟو ٛايٓوٛا ب ظوً٘
َٚيف طدا ،٥ايٓٛا ا ٫عث ي ايدٚح ااوُد  ٠عً٢
اؾفوو ،اي وويفْ ٞيوٓٗووٌ بوعوود ٗيف  ٚبدشٗوويف َوؤ
ْوووٛا ايبفووويفط ١اي بدٜوووٚ ١ايوووذ ٟوشوووبٗ٘ بوووٝك
ايعحيف ٖٛ ٥ذيفي ١عث ي ايصوو ايوذٜ ٟدشويف
ب٘ ا ْفيفٕ ٜٚك ٙ ٛاىل ايٝك اىل ايٓٛا.

ورّى اي نووووووووو،ها٤ن ٚهْهٗدرٖهوووووووووويف ايعهيفظنووووووووووٞ
َهعصرووووووووووووٛقَ ٌ ١ينًْهَووووووووووووٚ ِٕٛهايٓووووووووووووويفسِ
هٚايٓوٗووووووووودر نَيفيصنووووووووودٜهيفِٕ ٜهعبردرٖهووووووووويف
َي هَ َْوووووووووووو٘ر شنوووووووووووودٜهيفٕر اِذفهيفالنووووووووووووٞ
ذهووووو ٢ايٓووووٛهاعنرير ايهونوووَ ٞرًن٦هووو ،بنيفيُْهووويف٤ن
شهصووووووووووووووو و،رَ ٚن ووووووووووووووو وٌه وَْ َيفالنوووووووووووووووووٞ
كننْوووووده ٚ ٣نٗٝهوووووويف ايووووودىٚرحر الهوووووويفننٓهٌ١
َروهعهًوووووووووو ىل ٜهووووووووويف قًَْووووووووو ر وَّ ْهيفالنووووووووووووٞ
س 7ــ "طساٜد اليْز" عيـْاٌ دْٓاىـك الشـعسٖ األهـ ،
العيْاٌ حينل مدلْالت ّ ـازات ّكـيىٕ بَـا ،ا ىـا بيىـك
تــسّو شاحــ٘ الكــبو ،امل ادتــات الــس هٔــالٕ بــٔ
ّ ضْد ّ ،زضاً ّمساّ ًٛضالباً ّمْجبآًْ( ،ىك ّٓاىك) س اً
ّغسباً ّمشاالً ّجيْباًٍ ،ل الس املتيا لـات ّالصـساعات
الداه ٔ٘ ّاالضطسا ك ناتك ّ عسو ،و العيـْاٌ ٓتهـُ
ىل مياحٍ هس ٚبعٔدٗ ّ سٓب٘ س الكبو ّالشعس؟!
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َهوووو،أ٥ر ايوو ودمٚحِ ٚهايدٜ٩هوووويف بهًَوووو ،جفهوو و،ها
نٓو و٘ر ايوصو و ٚ ٞهي واٚاذٓهووويف اْعكووو،ها
َووويفين ٞوخووويفٍر ايو و،ىْيف شنو وكه ِ َووؤ ظهوووًأه
ٚهَٛقنووو،ر اؾَُووودِ انوووِه ااَووويف٤ن َوووويف بهوووود ها
نًووو ىل َووؤه ايٓووووٛاِ نوووو ٞايوووٓثريإِ َر٪شهًنووولى
نًكووويفِٕ ؼنووو،وإِ َهووويف اْصوووكيف ٚه ٫اشورووو،ها
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ٖووذنَ ٟوو ٛر ايوودى٩ه ٣شٓ هوويفٍر َنوؤ ٖروو،ربٞ
ذوووووووو ٢وربنوووو ؤ ٝه عَوووووودي خوووووويفطندًا ٚاه ها
ٖوووووذا وْهووووويف ٚه ايًٝووووويفين ٞشهصوووووهِٗ ٞذرًرُنوووووٞ
يٝبعووده ا٭َوو ر َووؤ ذًْووٍِ وؼووويف٤ه نو و،ها
وْهووووويف اي هُووو وٞى ه ٚآ ووووويفقن ٞبنووووو ٬الرووووورر ه
قًبن ٞايعوريفاهَ ٣هوه ٢ويكويفىَ ٜويف بهود ه٣
س 9ـ( ر ٚالسّح) ( -ع  ٙضفاف الـسّح) دٓـْاى
لك ٍّْ الشمٌ٘ مساتقٌ٘ جلنٔع عيآًّ دّآّيك ،ىَا بص َنتُك
الــح حفستَــا ع ــ ٙغ فــ٘ انْعاتــك الشــعسٓ٘ ،الــسّح
ّاملــادٗ ّ ،الــسّح ّاجلطــدّ ،الشــعس ّالكــبوٓ ،ــً ىــت مــً
العيــْاٌ بعــادِ الطــامٔ٘ ّالف طــفٔ٘ ّالفكسٓــ٘ شمــاٌ
ابتعدىا تُٔ عً السّح ّهطفتيا اأاٗ؟!

وْيف ٚظأ اٚذ َٔ ٞشذا بٛذٗيف ايعبدر
ٖٚوووٌ شفووورد ا٭يبووويف إ ه ٜهووؤ
الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووردر
ٜٚف يْٛو عٔ ايدٚح قٌ ايودٚح َؤ وَود
ابووٚ ٞايوودٚح ػوود ٟي اؾفوو ،افوووكد هلوويف
كيووو ايهٓوو٘ اهٗوو ٍٛا ووري يًعًووِ ٚايعًُوويف٤
ع٬قوووووو ١ايوووووودٚح بيفؾفووووووٚ ،ايووووووٓ ٚايووووووَ،يف٤
ٚايصداٚ ٜاـٜ٬يف ٚايهٖ ٕٛوذا ايفود ايوذٟ
َيف زيٓيف ْبرث عٓ٘ ٚئ ل ٙ،بٌ ْفو ٍ،عًٝو٘
َٔ بعُيفشٓيف نٌ عً ٢ذَٚ ٠،يف ايصعد ايوذٟ
ونوبووو٘ اٖ ٫وووذ ٙاؿووودٚف اؿووويف٥دٚ ٠ايووو،ا٥د٠
ٚاييت شبرث عٔ ذكٝكوٗيف ٚشفويف٫٩شٗيف ٚش َ٬شٗويف
يعًووٗيف شٓوٗوو ٞو ٚشفوووكد ي َهوويفٕ َوويف ي ٖووذا
ايعيفه ٖٓ َٔٚيف او ،ٜوٕ نٌ وشوعيفاَ ٟويف ٖوٞ
ا ٫شًوووو ا٭ْ ووويفس ايبيفذ ووو ١عووؤ اؿكٝكووو ١نُووويف
ٜبرث ا ْفيفٕ عٔ اٚذ٘ ٚيعٌ شعد ٖٛ ٟكيو
ايعبد ايذ ٟوشوُى٘ َٔ اٚذ ٞايغيف٥بو ١اؿيفؼود٠
اَ ٫وؤ شووذاٖيف ٚيووذيو كًٜوو ،نووٌ اهُٛعوويفت

ايصوووعد ١ٜايووويت طبعوٗووويف ٚايووويت الو و طبعٗيف بٗوووذٙ
ا٭ٜكْٛوووو ١ايوووويت واش ٜوٗوووويف ٚدبوٗوووويف (شووووذا ايوووودٚح
شعد.)ٟ
س 8ــــ " حــب دمشــقٍ ،ــْاٖ األزَيفَِ ،و ءحــب ٍــْا ٛبــبدٖ"،
ىــت تعــٔه ٍــرِ ااالــ٘ ،مــا ٍْضــس عشــقك لدمشــق ّبــسدٚ
ّلقاضٌْٔ ّلطْزٓا؟!

وشعصووووووووو ولر جًكووووووووووويف ٚاؿووووووووووو امى
 ٚؽووو ٞايعُو ودر يووو ٝر ٖٓووويفى عوو ولر
ُووو ،ي اؿو و ث نووو ٞؼٝووويف ع ٜو و ًا
ٚا ٫يف وووووووووو و بٗوووووووووووويف وذوووووووووووولى
عوٝووووووو ىل ي ايغووووووووداّ وْوووووووويف الووووووووع،ٝى
بغوووووووري ايصووووووويفّ عٝصوووووووٜ ٫ ٞووووووودمى
وذوووووو و ى بوووووو و ْل ٚايصموووووووويفّر قًوووووو و ى
َٚووووويف بوووووٝل ٚبووووو ايصووووويف ِّ ووووودمر
يف ٜهو ه ْو٘
ايصيفعد اكا ه ٜكرت
 َ٬ٜاؾ،اإ ٖٚو ٛوعُوٜٚ ٢عوأ َؤ عًو٢
بعووٚ ،ن ْوو٘ ند ٜو ٚيهوؤ عٓووَ،يف شوُوويفٖ٢
اٚذ٘ بيفاهيفٕ ٜصعد ب ْ٘ ج ٜ ٫ ٤وحو و َٓٗويف....
ٚايصووويفّ ٖوووذ ٙا٭ٜكْٛووو ١ايفووورد ١ٜايووويت شفووورد
حوود وٕ شوعوودف عًٗٝوويف ٗووٚ ٞطوؤ
ا٭يبوويف
ايبصوود نيف وو ١هٝووأ ٚوْوويف ابوؤ ايصوويفّ اجوو،
بٗوويف ي ط ووٛييت ٚظووبيف ٟشدعدعوو ،ي ذيفااشٗوويف
ٚشدبْٗ َٔ ،دٖيف ٚق  ،عً ٢قيفالْٗٛٝيف ٚش ًَو،
قبيفبٗيف َٚفويفجٖ،يف متصو ،ٝي ذيفااشٗويف ايك ،و١
َوؤ بوويف شَٛوويف اىل بوويف شوودق ٞاىل ايكُٝدٜوو ١اىل
اؾوويفَي ا٭َووٚ ٟٛواظ و وٗيف ؼ وود قووَٞ،مٚ ...وْوويف
وشوود ايصوويف ٟي َكٗوو ٢ايٓوو ٛدٚ ٠جًفوو ،عًوو٢
ندال ٞايكض ي اليفذ ١اادجٚ ١ونً ،ايعبيفا
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ي الوويفذ ١ايدٚؼووٚ ١شٓيفٚيوو ،اي بووٛا عًووْٗ ٢وود
بد  ٣ي ايدبٚ ٠ٛجًفَ ،وه٦يف عً ٢كاندشٞ
ؼوو ،نٓيف٥فووٗيف ٚوْوويف والوووُي اىل ؿوؤ اـًووٛ
يٓٛاَٝفووٗيف ٚعووتت ذوويفا ٠ايٗٝووَٚ ٛوودات بٛٝذٓوويف
ااعُووو،إ ٚايوعوووك ،بصوووٛااعٗيف اؿحدٜووو ١ايووويت
متوووو ،اَوووو،ا ايو و َٔ ٚش ًَووو ،وبٛابٗووويف ايفوووبع١
ااصدع ١اىل ايفوُيف ٤شعويفْل ايٓحو ْٚ ّٛودت ي
عووٝل نٛطوٗوويف ٚعُوو ،عًوو ٢شوود يفت ايبٝووٛت
ٚواظو  ١ايبدقوويفت عبوول ايٝوويفمس ٖٚووَ٬ٜ ٛو
ٚجٗٚ ٞن ْ٘ ط ٌ ظغري ،ٜاع ب زااا ٙاٚذٞ
ْيفٖٝووو عوؤ َعيفاٗوويف اؿ ٜ،ووَٚ ١ويفذ ٗوويف ا٭زيٝوو١
َٚعيفاٗيف ا٭ددٚ ١ٜنوِ شٓيفٚيو ،ايبعويفّ ي بٛٝشٗويف
ايك ،ووٚ ١نووِ قوودوت ايكعوويفٚ ،٥االوووُع ،اىل
ا٭شوووعيفا ي ًَوكٝيفشٗووويف اي اخووود ٠بعبووول ااهووويفٕ
ٚاي َوويفٕ ٖووذَ ٙصوول ايوويت وقوو ٍٛعٓٗوويف عوودٚس
ايً:ٌٝ
ٖوووذ ٟعووودٚسر ايًهٝوووٌِ شهعووو فر ٚجووو،هٖهيف
ٚمتووووووو ٝر بووووو و ه وظووووووويفبعنٚ ٞجهٓهووووووويفْٞ

اْثووووو ٞشهووو وُهُورون ي َهفهووووويفَهيفتن ايصهووو وذها
ٚٚهجووو،تر نًوووٝ ٞوووون ٜهووويف ونوووٛهاْٞ
يًهصوووووويفِّ طعووو وِر ايٓىوووووٛاِ ٚهذووو وٞر ذهُيفَووو و١ه
نووووووٌ ايصووووووووِّ َووووؤه ايصووووووووِّ شهداْووووووٞ
عًوو ٢ؼ و يفف ْٗدٖوويف ٜووٛام ايصووعد ٜٓٚبوو،
اي ٖوود ٜٚفووهد اـُوود اْٗوويف ًَووُٗيت ٚشووعدٟ
ٚاٚذوووووٚ ٞنٓٗوووووٚ ٞايٓوووووٛا ايوووووذ ٟوطووووويفا  ٙي
قعيف ٟ،٥اْٗيف بٝيفض ايهٚ ٕٛدًخ ا٭اٚاح ظ يف٤
ا٭بووو،إ ٚايعٝوووٚ ٕٛااووويف ٤ايدقووودام ٖوووذ ٙاآٜ،ووو١
ايبٝؽيف ١ٜٓ،َ ٤ايٝيفمس الوبك ٢عيفَد ٠بيفيفوّ٬
ٚا بَُٗ ١يف ذيف ٍٚاهدَ ٕٛوٕ ًٜٛدٛا ظو يفٖ٤يف
ٚبٝيفؼٗيف ا ٫وٕ خٓيفجد ايٝيفمس هلِ بيفادظيف .
س 11ـــــ ىـــت عشـ ـتَ الرسبـــ٘ ،تكـــاٌ ااـــي ىل
الــْطً ّالتفاصــٔل ّاجلنــال ّاأــاٗٓ ،ــً ىــت ز ٓتــك
ل نكاٌ ّالصماٌ ّالتفاصٔل؟!

عًووووو ٢جرووووو،ااْنٗهيف ْبووو وله ايهَوووووّ٬ر
ٚذهووووووووو وٛوّه ي ذهٛااٜٗهووووووووووويف ايٝهُهووووووووووويفّر

ٚو االروووِ عٝوووٕٛه ايصوووويفِّ قَبْو ودهاتن ايٓوووو٣،
عبووووووودًا شووووووووٛطهٔه َعووووووو َ١اؾروووووووو،اإِ
ٚاهشهووو و ،ر َووووؤ ْهٛوااِٖهووووويف قربهووو وٌه ايًُووووو٢
ٚظهوووو،ذ،ر نَوووويفيبهريِ ا٭الوو وريِ ايعهوووويفْٞ
ي عهٓٝو وون ايو وذثند ٣زرقووويفمر ذنهَووويفٜيت
ؼنووووره ٞبرهوووويف ٞ٥اِ كَوووويت وذ اْووووٞ
يٝووووووو و ىٌ ٜرداشووووووو ولر بيفيٓوووووووو و،هْ ٣ووووووووويف ٛا٠
اهوووووووووويف شٛؼووووووووووو َ َحوووووووووودرٙر بوووووووووو،نْهيفْنٞ
وْوووو ٢ااؼًووو،ر ٚهجهووو،تر ْه ْفوووَ ٞيفَنً٦ووويف
ي ايصوووووويفِّ ٜروووووٛامر خهووووويف كنٚ ٞيفهووووويفْنٞ
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ووووو ورتر ايووووو وذثنده ٣عْٛٝووووووويف
ٖووووووووو ٛايووووووووووويفاٜذر عووووووو و ى  ٫شٓهووووووووويفّر

ٚواظوو و ١ه خٜ٬هوووويف ايوو ودىٚحِ ؼهنووووٞ
نَبَوووو وريِ ايصوووووووٛمِ طٛوقَوووو و٘ر ايغهُهوووووويفّر
نووووو ْثٚ ٞايغنٝوووووويف ه ْهعوووووو ٛر شووووووٛقيف
عًوووو ٢ظهوووو،اِ اي وَوووويفِٕ ن َوووو ،خنٝهوووويفّر
ٖرُهووووويف عٓٝهووووويفىن ٜهووووويف وذًَوووووَ ٢كَووووويفٍّ
يَٓهووووووويف الروووووووهٓه ٚ ٢رْٚهووووو وون َ ٫كووووووويفّر
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ٚوشووووٛاق ٞنُهوووويف بهوووود ه ٣الووووٛاقنٞ
شرعهوووووويفْلر ذؽوووو ؤه ط وووو وٌٍ ٜوووووويف شوووووووّر
ٖ ٛايصغأ ٚايصوٛم ٚاؿوٓ ٚا٫ذوؽويفا
عؽوود ٠ايغيف٥وو اؿيفؼوود نيف ٥و عوؤ ايعوو
ٚذيفؼووود ي ايووودٚح ي ش يفظووو ً٘ٝاي،قٝكووو ١بوووٌ
ا٭ م ٚن ْٗويف شوحفو ،ن شوحيفا َؤ ايٓدٝووٌ
بيفالوووكيفت شصووووِم اهلوووٛاٚ ٤ش ٓووو٘ قُووو ٬بدا٥رووو١
اي د ٣اادً ٛبيفابد عبكو٘ ٜ ٫غويف ا وْ وو ٫ٚ
َوويف٤ى َ ٫ٚفوويفَيفشو بووٌ و ٓ و٘ نوويفٕ ٜعوودط
نيفيٝووووووويفمس ٚ ٚايووووووو ٞايعٓووووو و َٓوعوووووووبيف
نيفيفووووٜٓ،يفٕ َغوووودٚزا َٓٚكٛشوووويف ي َفوووويفَيفت
جًٚ ٟ،عيف إ نيف ا اؾف ،ويفيدٚح بيفقٝو ١بوٌ
نٓ ،ومحً٘ وْ ٢نٓ ،واؼٌ َٚيف ايغٝويف ا٫
ٚاَ ٠و ْٝووو ١بو يفظوووًٗٝيف ٚاَوووو،ا اشٗيف نيفيبدووويفا
ٜوٓووويفدد َووؤ ايبرووود يٝعوووب نَٛٝووويف َ٬ٜووو
ااهوويفٕ بيفيعووكٝي ٝوفوويفقه َبوودا ٜغووٛػ ي
اي وودٜ ٣صووهٌ ااٝوويف ٙاؾٝ ٛوو ١وٓووبح ٜٓوويفبٝي
ٚػد ٟوْٗيفاا وعو َود ٠وخود ٣ي ايبرود َؤ
جٜ،ووووو ،اْٗووووويف ٚاٚ ٠ذًكووووو ١نْٝٛووووو ١شوُووووويفٖ٢
وْووٖٓ ،وويف
ٚن ْٗوويف ندبوو ١ايووٓ عوؤ ايووٓ
ٖٓٚيفى عًكٚ ١ظٌ  ٫شدٚ ٣عو  ٫شرود ٣شوٚ،ا
ي اخٌ ٖذ ٙاي،ا٥د ٠عدنيفت اٚذٚ ١ٝن ْٗيف
وجو و اَ ٤ووؤ خٜ٬ووويف  ٫شفووووٖ ٟٛوووذ ٙاـٜ٬ووويف ا٫
عَٓ،يف شوعيفؼو ،يورٓبوي ايبيفقو ١اؾفوٚ ١ٜ،شٓوصود
ذووداا ٠ؼوودى ايووَ،يفٖ ٤هووذا ٖوو ٛايووٛطٔ ٖووٛ
ايبيفق ١ظ ٦ٜيفش٘ ٚش يفظوٚ ً٘ٝكندٜيفشو٘ نْٛٓٝو١
ؼوووؤُ ذًكوووو ١متوووووَ ،وووويف بووو اؾفووووٚ ،ايوووودٚح
ٖٚهووذا نٓوو،ر خًٝوو ١متووو ،هْٛيفشٗوويف ذووو٢
شَ٬ووو ايووووٛطٔ شبوعوووو ٫ٚ ،ش وووويفام شكيفبووووٌ ٫ٚ
شٓ عووٌ (ْع و يفٕ اْوويف ٚذ و ايٛظووٌ ْهوُووٌ)
وْٗوويف ٚا ٠ايووٛطٔ ٚا٫نوورتا ذًكووٚ ١اذوو ٠،اوؤ
وَفو بدوالٗيف و ،يذًٜٗيف نيفيهد ٠ا٭اؼ١ٝ

متصْ َٔ ٞكب ١اْ٫ب٬م يوع ٛايٗٝيف َُٗيف نب،
عٓٗووويف ٚنًُوووويف از ا ت اافوووويف  ١از ا ايصووووٛم
ٚاؿٓ ٫ٚب ،عيف ،٥اىل ْكب ١ايب،ا.١ٜ
س11ــ ما ٍْ ضبب اهلهسٗ عكطاً كطـنك الطـ نٌْ ٍـل
ٍْ الشْيف ّااي  ،العْدٗ ىل الْطًٓ ،او ااس ؟

ْٛ ٫ا ي اؿٝيف ٠و ٌ ٚوبَٗ ٢ؤ ْوٛا دود٣
َهوويفٕ ايعوودخ ١ا٭ٚىل ذٝووث شدعوود ٚمنوويف بو
نع ٕٛاي ٜوو ٕٛوشوحيفا اي فوول اؿًو ٚش ٝو
٬هلوووويف ٚااشووووَ ٣ٛوووؤ َيفٗ٥وووويف اي وووودات ايعووووذ
يفاهيفٕ ٖ ٛشوٛم يدا٥رو ١خٜ٬ويف اؾفوٚ ،آدويفا
اامتوويف٤ات ايوودٚح ٚؼوورهيفت ايووتا ٠٤ايب ٛيٝوو١
ٚااهويفٕ جو َ ٤ؤ اٚح ا ْفوويفٕ فبو ٍٛببٗٓٝوويف
َٚيفٗ٥يف َُٗيف ْ ت بو٘ اافويف يفت ٚابوعو ،بو٘ ايو َٔ
ٚشب ،ب٘ ايبريفا ٚاي،اا  ٬ب ،شبكو ٢خٝويف٫ت
َٛطٓ٘ ٚبٝو٘ ٚايصيفا ايذَ ٟصٚ ٘ٝ ٢اؿويفاات
ايك ،وو ١ايوويت ن وويف عًوو ٢واظو وٗيفٖ ....وو ٛاي ٛوويف٤
يْ٬وُوويف ٤يًوورتا ايووويت محًووو٘ ٖٓٚووويف عًووٖٚ ٢ووؤ
نيف٭ّ ايدُ ّٚ٩يف واٚعٗيف َٚيف واو ٗيف ب٘.
 َٔٚكام ٚااشصأ َداا ٠ايغدبوٚ ١اهلحود ي
وويفا َوؤ ايصووٛم ٚاؿووٓ عوودف ٚايو و ّ عوويف
ظيفندا اىل ايكُد ايبعْٛٚ ،ٝا ًٜ ٙايٛج. ٙٛ
ايٛطٔ ٜعيفْكٓيف ٜفهٔ ٓٝويف ٜ ٫ٚدذوٌ
ٖووو ٛايعصووول ٚاا٥ٛوووٌ يً ووو٪ا َفوووهٔ اؾفووو،
ٚايدٚح يًعيفشك ْٖ ٛكب ١ؼع ٓيف ذ ْهٕٛ
ندبيف ٤مٔ ايٚ ٘ٝاي َٛ،شف َٔ ٌٝااوق.ٞ
ٚي ب،اٜوو ١ا٭زَوو ١ذٝووث اهلحُوو ١ايهْٝٛوو١
عًووو ٢الوووٛاٜيف نٓووو ،وشوووعد عوووٓ َؽووويفعأ
نٝأ ٚ ٫نٓ ،وخص ٢عً ٢دام ايصيفّ ذٝوث
نيفْ ،شٓويفبل َصيفعد خوٛف َؤ داقٗويف يٮبو،
ٗدعوو ،اىل ايعووَ ٠ ٛوؤ  ٕٚوٕ وخصوو ٢ذدبوويف وٚ
َٛشوويف بووٌ شووٛقيف  ٫عهووٛس وووٜ ٫ٚ ،رتاجووي
ٚعٓ ،ع ٛش ٞنوبٖ ،ذ ٙا٭بٝيفت اييت شعت عُيف
نيفٕ ٜعوٌُ ي اٚذ....ٞ
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ٚهجوو و،ى شهؽهوو ودوّه نوووو ٞروو و٪ها ن ٟاارووووْ،هأن
ٚهعوو و،ن ٟينحنًهوو وله نوووو ٞاهلَوو وٛه ٣يَووووِ ورخًنوو وأن
إِ ننبوووو،ر عهٓٗهووووويف َووووويفؿَٓن ر ٜهصرووو و،ىْنٞ
جهُوو ودر اي نوو ودهامِ نَُهوووويف ايفووو وكَيفِّ ااروًنوو وأن
َهوووؤ َوووويفاهمه ايصووووويفّو ايووودوّٚ٩ه ذهٓنٝرٓرووو٘ر
شهوووووو ٛىم ٜركنوووو و ى نَٓهوووووويفزِفه يَووووووِ ٜرفوووو وعهأن
ًََوووو٦نٔ عهده ْوووو،ه ايعنصووووله اْووووووَ وًَٖروووو٘ر
َهووؤ يَوووِ ٜهعنوووض نووو ٞايصوووويفِّ  ٫يَوووِ ٜهعو ودِفن
إِ نَيفبهوو و،ن ا٭َنْوو وٛهإر وَْوو و،ن نن َيفٜهوو وٌ١
ٚوَْهووووووويف يندرٚذنووووووو ٞبنيفيصووووووووووِّ الهوووووو َنْوه نٞ
س11ـــــ مـــاذا عـــً الشـــاز .الملقـــا ّ ..املسجعٔـــات
الملقاتّٔ٘ ،العب ٘ ب اململق ّالطٔاضـٕ ،مـه بـ القـاز
ّالكاتب!؟ كٔ تساٍا؟!

ٌٖ شٛج ،بيفي عٌ اشهيفي ١ٝشووُد عٓٗويف
ايع٬قوووووووووو ١بوووووووو و ايبوووووووووود ايٓدبوووووووووؤٜٝٛ
اا كأ/ايفٝيفالووٞ؟ طيفاوويف اش كٓوويف عًووٚ ٢جٖ ٛوويف
االوووٓيف ا اىل ايٛاقووي ٚايووويفاٜذ بصووهًٗيف اؾوو،يٞ
ااعًٚ ّٛكيو َٔ خ ٍ٬ذفيفال ١ٝااوٓٗخ اادوًوأ
ا وويف وويفٖدا ٚااو وول ي اي٫،يوو ١يوٛجوو٘ اهلوودّ ي
ظووريٚا ٠اهوُووي ..وقوو ٍٛاْٗوويف ع٬قووَُٗ ١وو ١ب و
٦و نبٜٛو نُْٗٛيف ُٖيف ٖدّ اهوُي نٌ
َوؤ خوو ٍ٬ش و دريٗ ٙووذا ٜوو٪دد ي عكوو ٍٛاؾُووي
ٚكاى ٜوو٪دد ي ايكوودااات اهوُعٝووٚ ١ايوهٜٝٓٛوو١
اهلٝهًٝووو ١يصووووهٌ ايٚ،يووووَ ١وووؤ ٖٓوووويف واَ ٣وووؤ
ايٛاجوووو اش يفقُٗووووويف ي اابووووو،و ٚاخوُٗ ٬ووووويف ي
ايوببٝل ٚااعٝويفا ٭ْو٘ ا ويف شوصوهٌ خبوٛا ٠ي
اشوووهيفي ١ٝايع٬قووو ١بُٗٓٝووويف وووينٕ خدابٗووويف ٜعووول
خدا ذيفي ١ايوبوٛا ٚايبٓويف ٤اي هودٚ ٟاؿٝويفشٞ
يووووذا هًُوووويف نيفْوووو ،ايع٬قوووو ١الووووَٚ ١ٜٛو ْوووو١
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اْعه عً ٢اهوُي ٚا٭ دا ٚاـ٬ف بُٗٓٝيف
ٜفوووب ذيفيووو ١انوووٚ ٛكبووو ٫ٛيًوبوووٛا اهوُعوووٞ
ٚاي هووودٚ ٟون ووود َووويف ٗ ٜووود ٖوووذا ايوو و دري ي
اهوُعووويفت ايٓيفَٝوووٚ ١ااودً وووٖٚ ١وووذا وذووو ،وٖوووِ
ا٭الوووبيف ي ايعووودا بو و ايفٝيفالوووٚ ٞاا كوووأ
ٚعًٓٝووويف ي ٚطٓٓووويف اؿبٝووو وٕ ْهووو ٕٛغٓووو،م
ٚاذ ،بع،ٝا عٔ اـ ٬يفت اييت شؽي ايعع ٞي
ايعح٬ت وٓرٔ ي َدذًو ١كات ذفيفالو ١ٝعيفيٝو١
ا يف اـ٬ف ٜفب نٛااث ٛم ايهٛااث.
وَيف ايع٬ق ١ب اا كأ ٚااوًك ٞٗ ٞع٬ق١
شوفووِ بيفيعوو،م ٚعوو ّ،ايعوودا ٭ْٗوويف شٓبًوول َوؤ
خووو ٍ٬ايذا٥كوووٚ ١يووو ٝااعوووًر ١و ٚا٫خوووو٬ف
ٚايغيفٜيفت ٚوْيف وعر،ى ايكويفاٚ ٨اا كوأ َودآٚ ٠اذو٠،
بيفػوووويفٖ كوووووً اْٗوووويف اْعهوووويفس ؿكٝكوووو١
ٚاذ ٖٞٚ ٠،ايدٜ٩و ١اؿكوَ ١ؤ خو ٍ٬ايٓ ود اىل
اؾٖٛد َٚيف ايكيفا ٨ا ٫بٛظوً ١ذكٝكٝو ١يًُ كوأ
عًٝووووو٘ وٕ ٜعوووووو ٛذد ٚوووووو٘ بيفػيفٖوووووو٘ ٚيووووووٝ
بيفيؽوودٚاَ ٠وويف ٜٛا كوو٘ بووٌ َوويف و وو ا٫خووو٬ف
ايببٝع ٕٚ َٔ ٞوٕ  ٜرتقويف يوذا عًو ٢اا كوأ وٕ
ٜهوو ٕٛقدٜبوويف َوؤ ْووب ايصوويفا ذوويفَ ٬هلُ َٛو٘
َعتا عُيف ٜعوٌُ ي واٚاذ٘ و دا َٚ ٙويف ايصويفعد
ا ٫شدعووويف ووووَ ٍٛووويف هووو ٍٛي عكوووٚ ٍٛواٚاح
ايٓووويفس َووؤ نووو ّ٬عووويف  ٟاىل شوووعد ٚنوووذيو
ايكوويفػ ٚايدٚا٥ووٚ ٞنًُوويف نوويفٕ اا كووأ وقوود
يعكوووو ٍٛايٓوووويفس ٚو هوووويفاِٖ ٚوذَٗ٬ووووِ نوووويفٕ
ظٛش٘ َعتا عؤ ايٓوب اؿكٝكو ٞيًُحوُوي َوي
قٓيفعيفش ٞوٜؽيف وٕ ٖٓيفى نويفب ١خيفظو ١يًديفظو١
٫بَٗٓ ،يف يٝغب ٞاا كأ نٌ َفيفذيفت اي هود
 ٫ٚوقبوووٌ وٕ ٜهووو ٕٛاا كوووأ شوووعبٜٛيف اىل اجووو١
ا٫بوذاٍ بٌ قدٜبويف َؤ نوٌ ايببكويفت اهوُعٝو١
ٚوٕ ٜٗوِ بد وي ن ويف٤ات ش هريٖوِ ْٚكًوِٗ اىل
مسيف٥و٘ ي نو ري َوؤ اؿويف٫ت َوؤ خوو ٍ٬شوورٔ
ايوووذٖٔ ٚطووودح ايفووو٪اٍ ايووو،ا ِ٥ي دؼوووٖ ١ٝوووذا
ايهٚ ٕٛج،يٝو٘ .

حْاز مع د .حمند ضعٔد العتٔق

ا تنــع!؟
س11ــــ مــا ٍــْ مْ ــع الكاتــب ّاململق ـ
ّملاذا ٓشكل الكاتب ّاملوملق مسجعٔ٘ ببدىا؟

ي ْٗووو ودِ ٚهجِٗووووو ٞوخيف ٜووو و،ى وراَثُرٗهووووويف
ٚٚج و٘ر ط ٝن ووَ يَوويف شووهٌى  ٫ٚالهووُ،ر

ايهيفشو ٚاا كووأ ذيفيووَ ١وؤ اي ووٌ هوُووي
ااش ٣،عبيف ٠٤اي داغ ٚنيفٕ ٖيفُ٥يف خًأ ايؽبيف
ث ٜ ٫ٚب،رٚيووووووو٘ر ودووووووودى
مهووووووويفتر وووووووٌ
هوويفٕ بيفذ وويف عوؤ ْووٛا كوًووأ ٜفوؽوو ٤ٞبوو٘ ي
ذوووووويفّه ٜهبكَوووو ٢اكها َوووويف ٖهوو و،وٙر اؿَوو و،ى
عوُوو ١ا٭اٚاح ٚقوو ،هوو ،ؼوويفيو٘ ذٓٝوويف  ٜٚوكووٖ،يف
ذٓٝيف آخد وٜ ٬فووكد عًو ٢مسويفٜ ٫ٚ ٤كوأ عًو٢
11ــ الشعس ّالشاعس ،الشاعسٍٓ٘ ،ل القاز ّاآلهـس
واض ..ذيفاووويفٚ ...اُٖووويف ...ا ووويف ٚا ووويف ؼووويف ي مقٔاس ّما ٍٕ الدزج٘ الح تعطَٔا ل قاز مه ما ٍٕ دزج٘
الدا  ٜايبرث عٔ يكُ ١ايعٝض هيفْ ،الوببيف اليص باليطب٘ لك؟!
ي شٓرٝوو٘ عوؤ ايدٜوويف ٚ ٠ا وويف ايوعوول بيفاعوويف
الشعس ....
ٚايغيفٜيفت يفاشبه ظ،اا َيفٚ ٌ٥يهٔ انوِ نوٌ
يك ،اذوويفا ااودععو ٕٛي ش فوري ويفٖد٠
ٖذا ايفٛا بدو٫ ٜٞبٚ َٔ ،ج َ ٛكأ َووٛازٕ
ايصووعد ش فووريا شوويفَٚ ٬ؼٜ،وو ،شعدٜووأ جوويفَي
ٚطوول وُووٌ ُٖووٚ ّٛطٓوو٘ ٚنًُووو٘ ذٝيف ٜوويف ي
يٛظ و ٗيف ٜعووبً عًٝوو٘ اؾُٝووي ٜٚدنٓوو ٕٛايٝوو٘
طدٚذيفشوووووو٘ ٝوصووووووهٌ ي طدٜكوووووو٘ َفوووووويفاات
نوعدٜووأ ذيفالووِ ايفٖٝوو ١ايصووعد ٚذكٝكووو٘ ذ مووو٢
َٚصوويفا كوً وو ١ا ٫وْٗوويف نًووٗيف شع و ي ْٗوود
ايصوووعدا ٤وْ فوووِٗ وخ كوووٛا ي كيوووو ٭ٕ ايصوووعد
ايووٛطٔ ٝهوو ٕٛعبوويف ٙ٩عبوويف ٤ايٓٗوود بصوود و٫
ٚيٝووو ،ايوووٓ ا ْفووويفْ ١ٝكاشٗووويف يوووذا وووينٕ نوووٌ
ٜؽووٝي اهلوو،ف ا٭مسووٖٚ ٢وو ٛشو دري ٙاي هوود ٟي
ايوعد ٜيفت ٚاي ًف يفت اييت ق ،ًٝعٓو٘ َويفٖ ٞايَويف
ايٓيفشٚ ١٦اؾ ٌٝيف  ِٖ،ٜ ٜااشبيفطيف بيفيرتا .
َ ووويفٖ ِٝد ٜووو٘ شرعوووٛا ٚجٗووو ْ ١ووود شدعووو١ٝ
ٚيهووؤ عًووو ٢ايوووٛطٔ ٚاجوو نوووبري ػووويف ٙيعيفذبٗيف  ٖٞٚي فًُٗيف انِ شبيفٜٗٓيف  ٫شوعو٣،
اا كوووأ بووو ٕ وُٝوووو٘ ً ٜٚووو٘ ب ًووو٘ ٜٚؽووووع٘ ي ي ايٛاقي ايفب ؿكٝك ١ايصعد َٚيفٖٝو٘.ايصعد
َهيفْوو٘ اؿكٝكوو ٞ٭ٕ اا كووأ اؿكٝكوو ٞاالوو ٍٛي َيفٖٝو٘ اؿكٝك ١ٝشعبري اْفويفْ ٞود ٜ ٟوُو،
نًُوووٚ ١عًٓٝووويف وٕ مووويف مل عًوووٖ ٢وووذا ايدالوووٍٛ
ً٘ ايٛااف ي ا٫ػيفٖويفت ا٭ابعو ١يو ٝايصوعد
ايذ ٟص ٞي ايعك.ٍٛ
اٚ ٫يٝووو ،ايصوووعٛا ٚايصوووعٛا شو و دد ٚاْ عووويفٍ ا٣٩
ٚيد وويف يوو ٛؼوو،دٓيف ب الووبيف عوو ّ،شصووهٚ ٌٝوذيفالووو ٝعيفط ووو٘ ٚٚجووو،إ ظوووٛا ٚشعوووبريات
اا كأ ادجعَ ١ٝويف و ٚاٜويف  ٠ي اهوُوي يورو،دٓيف وي وووويف شهفوووو ٛايوعووووبري اْٚكوووويف خيفظوووويف ْٚغُوووويف
َٚيف اْوٗٓٝيف
َٛالووٝكٝيف َُ٥٬وويف اْوو٘ الووبٛا َ٫عوو٘ ي نٝيفٖ و
ايعكووٌ ايبوويفطٔ متووٖ،يف بووذيو ايًُعوويفٕ َٚؽوويفت
وظوٛاتر بيفظنودهشٜ ٞهٓو  ٣بنِٗوويف ايعوووُ،ر
ايووووذٖٔ ٚو ااى ايعكووووٌ ايووووٛاعَ ٞوووؤ كوووو ٕٚ
نيفيًهٝوو وٌِ َغوهدِبًوووويف ٜغويفيروو و٘ر ايهبوو و،ر
ايٚ٬اع.ٞ
اعهبوو و،ر َدآشهوووو٘ر ايفووووو ٛا٤ه َوووؤ وامٍ
٭َالووووع،ٝه شووودٚمه ايصووووُ ِ يفاشهبو و،ر

الشاعس ....
 ٫شو وٕ َعد ٘ ايذات ٖ ٞواليفس ا ب،ا
اكا اَوًهوو ،اا وويفشٚ ٝا٭ ٚات ٖٚووذا  ٜبوو ،ويف
ٜ ٫وو ،فوويف ٫يًصووو وٕ ايصوويفعد عوودف ايكووٛاي
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ددٓ ،اٚذ٘ بيفيو هد ٚايعوٝض َعٗويف ٚبيفيوويفيٞ
وظبر ،ج ٤ا ٜ ٫وح و َٔ نْٛٓٝو٘ ي ايع،م
َووي ايووذات ايوويت شو وود ي اخووداد ذكٝكوٗوويف َوؤ
عُوول ايوودٚح ٖٓوويف ٜهوو ايصوويفعد عٓووَ،يف ًٜوكووٞ
ايغ ِٝبيفيدُٝ ٜبد ذد ٚيف َؤ  ٕٚالويفبل ٚعو،
و ٚزَٔ ٖ ٞق،ح ايدٚح ب ْيف ايعكٌ.
الشعسٓ٘ ...
َووويف زايووو ،ايصوووعد ١ٜشو و ري جوووٚ ٫،االوووعيف ي
اي،ااالووويفت ا٭ بٝووو ١اؿ ٜ،ووو ١ايغدبٝوووٚ ١ايعدبٝووو١
بفوووووب اشووووووبيفى َعيفْٗٝووووويف ٚشٓووووو ٛشعد ٜيفشٗووووويف
ٚانوٓيف ٗوويف نو ريا َوؤ ا٫يوبوويفس .و ٟاْٗوويف شعوول
بصهٌ عيفّ قٛاْ ا ب،ا اي لٚ .ق ،مترٛات
اشوووغيف٫شٗيف َٓووذ ايكووٚ ِٜ،اىل اٯٕ ي االوكعوويف٤
ايكووووووٛاْ ايوووووويت االوووووووبيف اابوووووو ،ايووووووورهِ
بٛالوويفطوٗيف ي اْووويفد ْعوو٘ ٚايفووٝبد ٠عًوو ٢ابووداز
ٖٜٛو٘ اؾُيفيَٓٚ ١ٝر٘ اي دا  ٠ا٭ ب.١ٝ
ٚايف اْبٗد ا ْفيفٕ ايك ِٜ،بصعد ١ٜايكع٠،ٝ
شفيف ٍ٤عٔ َع،ا كيو ا هلويفّ ايوذ ٟوٚجو ،يو٘
ايع َٔ ،ٜ،ايوو ٬ٜٚت ودبه (و ٬طو )ٕٛايصوعد
بكووو ٣ٛخيفاجووو ١عووؤ ايببٝعووو ١ا ْفووويفْ ١ٝذٝوووث
ونوو ،ودوود ايووٛذٚ ٞا هلوويفّ ي وقووٛاٍ ايصووعدا٤
بُٓٝووويف ا وو (واالوووبٖ )ٛوووذا ايووودوٚ ٟقووويفٍ بوو ٕ
ايووووو،ا ي اىل قووووو ٍٛايصوووووعد َووووودشبه بيفيببٝعووووو١
ا ْفيفُْ ١ٝيف ٜٛي ،ايصعد ٖ ٛند ٠ ٜا يفنيف٠
ٚا ٜكيف ااٛالٝكٚ ٞون ،وٕ ندٜو  ٠ا يفنويف٠
َببٛعوو ١ي ا ْفوويفٕ ٚوٕ َوويف هعووٌ َوؤ ايٓوويفس
يف
ايصيفعد ٚنري ايصيفعد ٖ ٛااُيفاالٚ ١اي،اب١
٪ٜن ،ي ٜ٘،وٕ ايصعد ١ٜطبي ٚظٓيفع.١
وَووويف ايعووود اؾووويفًٖ ٕٛٝدببوووٛا عبكدٜووو١
ايصوويفعد ٚاي وويفٖد ٠ايصووعد ١ٜبيفيغٝبٝوويفت ٚبعووويفه
اؾٔ َٛٚاطِٓٗ ذو ٢قويفيٛاَ :ؤ واا وٕ ٜووعًِ
ق ٍٛايصعد ًٝذٖ اىل ٚا  ٟعبكد ٚق ،عٙٚ،
ؼوودبيف َوؤ ايهٗيفْووٚ ١ايفوورد ايووذٜ ٫ ٟوو ش ٢ا٫
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وً ٚهووو َ ٕٛووويفش ٝالووورد١ٜ
يكًووو ١ق وووٛ
وويف
ٚكيووو ش و ِْٗ ي نووٌ" شوو ٤ٞوويف٥ل ند ٜو
ٜعع عًُ٘.
اليطب٘ ّالعب ٘ ما ب الشاعس ّاليص ّاملت قٕ

وق ٍٛايٓغ ٖو ٛا٭ظوٌ ٚاؿهوِ ٚوعبٝو٘
ْفووب٦َ ١ووَ ١وؤ َ٦وو ١و ٫ٚ ً٫ٚهوؤ وٕ وْكعووٗيف
٭ْوووو٘ ٖوووو ٛاؿهووووِ ٚيوووو ٝااوًكووووٚ ٞايكوووويفا٨
٫خو٬ف اافوٜٛيفت اي هدٚ ١ٜايذا٥ك ١ايدٚذ١ٝ
اادوً ووٚ ١نووذيو اٜ ْ٫وويفح ؾووٓ نووري جووٓ
َٚووؤ ٖٓووويف ايوووٓغ ووويف وًُووو٘ َووؤ اٚا وووي ٖوووٛ
اؿهووِ اوويف ٜوودا ٙايٓيفقوو ،كووه َوؤ خوو ٍ٬جووٓ
ايووٓغ ا٭ بوو ٞووبع ايٓكوويف ٜ ٫وودٚم هلووِ شووعد
ايصووبدٜٚ ٜٔوودٚم هلووِ َوويف نووري كيووو ٚايعه و
ظر ٝيذا ٫بْ َٔ ،يفق ،ؾٓ ايعٌُ كه ٫ٚ
هوووؤ قٝوووويفس ايووووٓغ بع٬قووووَٓ ١فووووحَُ ١ووووي
ااوًك.ٞ
وَووويف ااوًكوووٗ ٞووو ٛوووٌ ْفوووب 111 ١بيفا٦ووو١
ؾٗو٘ ي ذيفٍ ايبرث عؤ ايوفوٜٛل يًصوعد ٭ْو٘
ٖ ٛاؿهِ ي اٚاد ٚاْوصيفا ايٓغ ٚا٫ب،ا .
ٚوٜؽيف ٖذ ٙذيفي ١ؽؽي يوٓيفقؽيفت َوع٠ ،
ٚآاا ٤كوً ووٚ ١الووٝبكٖ ٢ووذا ا٫خووو٬ف َوويف بكووٞ
ايهوو٫ ٕٛخووو٬ف ايذا٥كووٚ ١اخووو٬ف ا٭ هوويفا
ٚيد ووويف الووود ووويفٍ ا٫خوووو٬ف ٖووو ٛالووود ووويفٍ
اٚ ٫ايصوووعد  ٫ٚهووؤ وٕ ٜهووو ٕٛايهو وٕٛ
ٚايصعد يْٛيف ٚاذ،ا وب،ا.
يف٫خو٬ف ٚايوٓ ٛالد
ٜه ٕٛالد يفٍ اؿدف

يفٍ ايه ٕٛو ٬

س15ــ تس ٚمـا ٍـٕ مشـازٓعك ..لمالـك املطـتقب ٔ٘؟!
مـه كٔـ تيكـس ىل الملقاتـ٘ ّالـ ااّ ،مـا ٍـٕ زضـالتك ىل
اململقف ّالقسا ٛالطْزٓ !! باهتصاز ماذا تقْل لآلهس؟!

عَٓ،يف ٜكوأ اا كوأ وَويفّ ذد و٘ ذويف٥دا َويف
ب َٗٓو٘ َٚيف بو اشوداقيفش٘ ايويت وعيف شو٘ حو ٠

حْاز مع د .حمند ضعٔد العتٔق

اىل شٝيفا ايٓٛا ٜٓدبأ خً يف يذاى ايعدح ايوذٟ
بٓوويف ٙبيفؾووٚ ،ايوع و ٚايفووٗد ٚايكووداٚ ٠٤ايبرووث
ايعًُو ٞشًووو ااٗٓو ١ايوويت ه شغويف ا اٚذوو٘ َٓووذ وٕ
بوو،وٖيف عوويفّ َٚ 1899وويف ٜوودا ٙوَيفَوو٘ َوؤ َ وويفش
يًُحٗٚ ٍٛاالوكدا ٤يًه ٕٛبًغ ١ايعيفاف يهٓٗ٘
َٔ خو ٍ٬اٜ٩وو٘ اي يفقبو ١نصويفعد ٜكوأ َوو َ٬
ٌٖ ٜفوُد بهًُٗٝيف َٗٓ ١ايب اييت ذ دت ي
َفويفَيفت ٚجٗوو٘  ٚهود ٙوّ ايصووعد ٚا٭ ٖٚووٌ
ال ٝعٌ بُٗٓٝيف.
ٖذا َويف ذو،ث يوَٓ ٞوذ الوٓ ١شكدٜبويف عٓوَ،يف
ب،وت والوصعد بدٚذ ٞوٕ ايصوعد ٜغُدْو ٞاٜٚو،ا
اٜٚوووو،ا اىل وٕ ونوووودقل ي َفوووويفاٜب٘ ٚذيفااشوووو٘
ٓ ٚيف٤اشوووو٘ ايوووويت ٚجوووو،شٗيف جٓوووويفٕ ايوووودٚح ْٚصوووو٠ٛ
اؾفٚ ،ن ْٞٛقَ ،َ،يف ق َٔ ،َ،عًِ ٚجٗ،
ي َٗٓيت نببٝو قودات ايو ودغ متيفَويف يًصوعد
ٚا٭ ٚبووو،وت وْهو و عًٝووو٘ نيفي ُووووٕ َووؤ
آ٫ف ايفٓ وخص َٔ ٢اي َٔ وٕ ٜفودقل قبوٌ
وٕ و ذًُٚ ٞطُٛذ َٔ ٞشٛقٝي بعُ ١ي ٖذا
ايهوو ٕٛهعًوول ؼوؤُ قيفُ٥وو ١اـيفيووٚ ٜٔ،ال و د
اهوو ،ايووذٜ ٟكَ،وو٘ ا بوو،ا ٭َ ٟبوو ،ذكٝكووٞ
ٚيذا وشعد ن ْل شيف ظغري وقدو بِٓٗ ش،ٜ،
ٚوااجي ي ايًغٚ ١ايصعد ٚا٭ ايعويفاَ ٞؤ ٕٚ
وٕ ويو  ،اويف ومحًو٘ َؤ هود ٚػدبوٚ ١اهلُو١
ايعيفي ١ٝشوحو ،بو ٞبصوهٌ عحٝو و ٬زَؤ ٫ٚ
عُوود ٓووي ا٫بوو،ا وٕ ٜهووٚ ٕٛالو جعً٘ نيفٓ٥وويف
هٓوويف وويف وَوًووو َوؤ دكوو ١بوويفيٓ ُٖٚوو ١ي
ايدٚح.
َٓٚووذ وٜوويفّ شكوو ،َ،ببً و يووٛزاا ٠ا عووّ٬
ْصوويف ٤اا ايعوٝوول يً كيف ووٚ ١اي هوود ٚالوو شبعٗيف
حًوو ١دكيف ٝوو ١إ شوويف ٤اهلل َٚوؤ ااعوودٚف عوول
وْل ومحوٌ ااٜو ١ايو ،يف عؤ اؾٝوٌ اابو ،جٝوٌ
ايصوووبيف يٮخوووذ بٝووو ٙ،اىل بووود ا٭َووويفٕ َٚع وووِ
وظوو،قيف ٞ٥ي ايٛالووه اي كوويفي َوويف ٖووِ ا ٫شووبيف

 ِٖٚايدا  ،اؿكٝك ٞي كيف ٚ ١طٔ َٚفوكبٌ وَو١
ٚنٓ ٖوويف ايووٚ ،ال و عٌُ جيفٖ وً،ا عًوو ٢اْصوويف٤
ع ١ٝا٫ب،ا ايصبيفب ٞقدٜبيف بينكٕ اهلل .
اي كيف ووووو ١شعووووول ظوووووكٌ ايوووووٓ ٚاآبووووول
ٚاي بيفْٖٓ َٔٚ ١يف عً ٢اا كأ وٕ ٜه ٕٛبٓيف
ايف خً ٘ َٚيف ٖ ٛوَيفَ٘ َٚيف َٖٓ ٛو د ي٘ ي قيف ّ
ا٭ٜيفّ يوٝدبه ٜٚعُوٌ عًو ٢بٓويفَٛ َٓ ٤و ١د ٜو١
و ٫ٚدووِ َٓ َٛوو ١قُٝٝوو ١فوُعٝوو ١شعوول بوويفيٛطٔ
يٝهووو ٕٛيبٓووو ١ذكٝكٝووو ١طٝبووو ١متوووو ،ي اؾوووذٚا
ـًووول شوووحد ٠طٝبووو ١وظوووًٗيف ديفبووو ٚ ،دعٗووويف ي
ايفُيف. ٤
االوويفييت يًُ كووأ ٚايكوويفا ٨عًوو ٢ذوو ،الووٛا٤
ٖوو ٞمحووٌ االوويفي ( ١وويفا كأ ْعووأ ْ و ) ْٚصوود
ٖووذ ٙايدالوويفي ١بعوو،م ٚوَيفْوو ١يٛؼووي بووذا ٠ايكووِٝ
ٚاؾُوووويفٍ ٚااٛاطٓووووٚ ١بٓوووويف ٤جٝووووٌ َٓ ووووو عًوووو٢
ايهووٚ ٕٛايعًووِ ٚاي كيف وو ١ااغوويفٜدٚ ٠قبوو ٍٛاٯخوود
ب كيف و٘  ٚهد ٙاٜٛ،ٜيٛجٝو٘ ٖٚذا ج َ ٤ؤ ٚا
اا كووأ اؿكٝكووٚ ٞايدالوويفي ١ا٭خوود ٣وٕ ٜهووٕٛ
ذدا ي طدذو٘ َؤ  ٕٚاْوُويف ٤اوذٖ و ٚهود
َوبووودف َُٗووويف نووويفٕ ٚوٕ ٜ ٫ووووكُغ ظوووٛا٠
ايكب ١ًٝو ٚايعيف ١ً٥و ٚاي ٜٔ،يف٭ ذد ٫ٚ ٜٔ ٫
قبٚ ١ًٝنِ ٖ ٌٝ ٛوٕ ٜه ٕٛاا كوأ هودا
عيفبدا يًُهيفٕ ٚاي َيفٕ ٚعيفبدا يًهوْ٪َ ٕٛفوٓيف
وُووٌ نووٌ َٛاظ و يفت ا ْفوويفْٜٚ ١ٝفووو َٓ ٢وؤ
ٖوووذ ٙايدالووويفي ١يٝورووو ٍٛاىل َ كوووأ طوووٛااٖ ٨وووٛ
ايووٛطٔ ي ذيفيوو ١اؾوودح ٚا٭ه ٖٓوويف عًو ٢اا كووأ
وٕ ٜٓت ٟبكًُ٘ ٚعكً٘ يٝه ٕٛعً ٢ق،ا اؿ،ث
ٚشهوو ٕٛوذد ووو٘ َٛجٗووو ١يعووٝيفن ١ايفووو ،اآٝوووي
ااووو،ا ي عووؤ ذٝووويفض ٚطٓووو٘ ٚوٕ ٜعوووب َ ك ووويف
عفهدٜيف و َ ٟك يف َفوٓ دا ٚي ذيفي ١االوع،ا
يًوو  ٚعووؤ ذٝووويفض ٚطٓووو٘ يٝركووول ايٓعووود عًووو٢
اي هد ااوبدف ٚااوصٓخ ٚااٛازْ ١ب َيف ٜكوّ،
يًح َٔ ٌٝاٯخودَٚ ٜٔويف ْكَ،و٘ مؤ نُو ك
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نًكيفح ٜعويفم ٖوذا ايفوِ ايو،خٚ ٌٝبعو ،ؼكٝول
عًُٝوو ١ايووووٛازٕ ْٓوكوووٌ يٛؼوووي ا٭الوو ٚااعووويفٜري
يبٓيف ٤هد ٚج ٌٝج. ،ٜ،
عًوو ٢اا كووأ اٯٕ َُٗوو ١قوو ،شوحوويفٚز ذد وو٘
ٚقًُوو٘ يوعووٌ ذووَ ،وو٘ وو،ا ٤اوويف ٜعووت عٓوو٘ عوو٬
ٚقٚ ٫ٛاا كوأ يو ٝعًو ٢اؿٝويف اط٬قويف ٜعوٝض
عيفاووويف آَٚفوووٝيف بوووٌ عًٝووو٘ وٕ ٜغوووٛػ ي ايٛاقوووي
ٜٚعووٝض ب و ايٓوويفس  ٫وٕ هًو بتجوو٘ ايعوويفجٞ
َٓ وووودا ٚذفوو و ٚا وووويف ٖووووذا ايفوووو٪اٍ وووووويفد
يهويف نيفٌَ نْ ٞفْٚ ٘ٝ ،كيفا .....
 ٫ٚبووو ،وٕ وٚجووو٘ االووويفي ١اووؤ وخوًوووأ َعووو٘
هدا َٗٓٚحيف ق....ٍٛ

إ نٓيف َ ك ذكٝك ٝعًٓٝيف وٕ لوُي
عًووو ٢نًُووو ١الوووٛا ٤ؼووو ،الوووكأ ايوووٛطٔ ٗوووٛ
ايبٛظً ١اييت ه وٕ ْوح٘ ايٗٝيف نْ٬ويف ٚنوٌ
َووؤ ٜوحووو٘ عهفووويف ٗووو ٛخووويف ٔ٥يكًُووو٘ ٚٚطٓووو٘
 ْٚف٘ ٚانِ كيو ال بك ٢وعر،ى ٙوخ ٞي َؽُيفا
ايهًُو ١اىل وٕ و كوو ،ا٭َووٌ ٝوو٘ و ٚوآَ ٣وو٘ َوويف
هوويفٚز اـبوو ٛاؿُوودْ ..وويف َفوووع ،يكبٛيوو٘
َووويف اّ ي ا٥ووود ٠ايٛطٓٝوووٚ ١اْ٫وُووويف ٤ذووووٚ ٢يوووٛ
اخوًووووأ َعووووٚ ٞواذوو و بهووووٌ َ كووووأ آ َوووؤ
امدا وو٘ ٚعوويف يًهًُوو ١ايفووٛا ٤قبووٌ وٕ ؽوودد
اٚذ٘ َٔ جف ...ٙ،ايٛطٔ يٓيف ٝعيف ٚايٛطٔ ٖوٛ
وٚ ٫ٚآخدا ًٓعٌُ عً ٢دكيف  ١ايوٜٓٛد  َ ٬كأ
بٚ ٬طٔ ْٛٚا.
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التعددوة يف الرواوة السريوة

لدى غادة السؿان
د .ماجدة محود

ؼد وبدو لؾوهؾة األوىل مثة تـاؼض بني مصطؾح الرواوة السريوة (اليت
تفتم بصوت واحد هو صوت املؤلف ،الذي ،غالباً ،ما وتؿاهى مع صوت
البطل املؤلف) ومصطؾح التعددوة (الذي وعين تؼدوم أصوات خمتؾػة ،أي
وجفات نظر متعددة حسب مستوى الشخصقات الثؼايف واالجتؿاعي )...لؽن
الػن الروائي ،بػضل اتساع صدره وابتعاده عن احملدودوة ،وستطقع أن
حيتوي ػن السرية ،دون أن وصقبه اخلؾل ،شرط حػاظه عؾى التعددوة يف
األصوات بؽل ما تعـقه من تـوّع لغوي وػؽري ،خاصة أن التعددوة جندها
لدى الشخصقة الواحدة ،حني تتـوع رؤاها ،وختتؾف حسب املراحل العؿروة
والػؽروة والـػسقة ،اليت متر ػقفا ،وبذلك جند التعدد يف صوت األنا واآلخر.

صوت األنا وهيمهة الفضاء الواحد (دمشق)
مسسهٌضؾءسسد٤ضَغٜٓسس١ضعَنسسلضذلسسٛؽضؽٜ ٚسس١ض
غدع٠ض يقُدٕ*ض يقري،١ٜض ييتضظٗؾض جلسـ٤ض ٭ٍٚض
َٓٗسسسسسسدض )7991ضبعٓسسسسسسٕ ٛضي يؾٜ ٚسسسسسس١ض قسسسسس خ١ًٝض
ؾقٝؿقد٤ضعَنك١ٝيضأَدض جلسـ٤ض ياسدْٞضؾكسغضظٗسؾض
)5172ضبعٓسسسسسٕ ٛضَسسسسس٪قؾضيٜسسسسسدضعَنسسسسسلضٚع سسسسسد ض
ؾقٝؿقد٤ض ي ُؾعيضٖٚؼ ضٜنهٌضْكٝءدضيؾٗ ٜ ٚدض
يفسسٗؾ٠ضكٓهؾٜسس١ضيًُسسٛك٢يض يسسيتضاً س ضكعسسغعضضيفض
يؿءد٤ض هدْ،ٞضحٝثضكٓ كٌض ينضصٝدتضبس ض
ينؾمض بريٚت)ض ٚيػؾبض بدؽٜك)ض ض
٬ٜحسساض ًكسسٞضُٖٓٝسس١ض يؿءسسد٤ض يغَنسسكٞض
َٓسسسؼض يؾفسسسدي١ض ٭ٚنض يعٓسسس)ٕ ٛضحٝسسسثضمسسسهٌض

جسسـ ٤ضَسسٔض ي ٓٝسس١ض جلُديٝسس١ضيًعٓسسٕ ٛي ضؾقٝؿقسسد٤ض
عَنك١ٝيضيٜسدضعَنسلضٚع سد يضٖٚسؼ ضيسٝكضغؾ ٜسدضض
إػضٜعغّضٖؼ ض يؿءد٤ضَٗ طضؽٚشض يهدك ،١ضَٚؾكعض
طؿٛي ٗدضٚمس دبٗد،ضأٟضألسٌضأٜسدّض ُؾٖسد ض سدض
ٜٛحٞضيًُ ًكسٞضبنْس٘ض ح سٌضأ ُدقٗسد ضٚعؾعٗسدضضإنض
إٔضكٓقسسسنضَسسسٔضٚحٝسسس٘ضحؾٚؾٗسسسد،ضؾ سسسغ ضَنسسسه٬ض
ٚجسسغ ٕض ي ةًسس١ض ؿٜسسٔ)ض يسسيتضصدٖ س ضَسسعض سسٛتض
٪يؿ،١ضإػضمدؽن ٗدض يعٝهضيفضب١٦ٝضعَنك١ٝضقِض
ْ كً ضإنضبريٚتض يفض جلـ٤ض يادْ)ٞضنُدضؾعً ض
٪يؿ،١ضيهٔضٖؼ ض يؿءد،٤ضملضٜرتنٗسد،ضؾكسغض
بسسغ ضَ ن س ادضضبن ُدقٗسسد،ضٚبسسؼيوض دٜنسسٓدضؾءسسد٤ض
َغٖنسسسد،ضكؾبّسس ضؾٝسسس٘ض ي ةًسسس ١ض ٪يؿسسس)١ضٚكسسسؾىض
بصُ ٘ض ً٢ضؽٚحٗدضٚحؾٚؾٗد ض

العدد  - 555متوز 7117 /

ٖٓدض ٜقسدٍ٤ض ًكس ٞضنٝسـضبسغتضعَنسل،ض
ح س ضجعً ٗسسدض ٪يؿسس١ضؾءسسد٤ضيؾٗ ٜ ٚسسد ضٖسسٌضٖسسٞض
ؾءسسسسد٤ض ٚقعسسسس،ٞض ح ءسسسسٔضطؿٛي ٗسسسسدضٚمسسسس دبٗدض
هؾ،ضأّضؾءد٤ضَ ضٝسٌ،ضك خسؾىضؾٝس٘ض ي ةًس١ض
ؿٜسسسسسٔ)ض ٚينضصسسسسسٝدتض ٭صسسسسسؾ٣ضٚؾسسسسسلضأٖٚسسسسسدّض
يهدك سسسس١ضٚأحَٗ٬سسسسد،ضصد سسسس١ضأْٗسسسسدضكعسسسسٝهضيفض
بسسدؽٜك)ضبعٝسسغ٠ض سسٔضَسسغٗ ٜٓد ضكسسؾ٣ضٖسسٌضجعً س ض
غسسدع٠ض يقسسُدٕ،ض يسسيتضكعسسٝهضغؾ ٜسس١ضيفضبسسدؽٜك،ض
يه دبسس١ض يؾٝ٥ ٚسس١ضكعٜٛءسسسدضض سسٔضإحقسسدلضؾكسسسغض
يٛطٔض ٚحلؾَدٕضَٔضؾءد٤ضطؿٛي ٗسد،ض يسيتضٖسٞض
أِٖضَؾ حٌضحٝد٠ض ٱْقدٕ ض

٭ؽبعٝٓٝسسدتضيفض جلسسـ٤ض ٭ ٍٚض سسدضأكسسدشضيًُ ًكسسٞض
إٔضٓ ٜكٌضَعٗدضيفضأحٝدٗ٥دض يكغ ،١ضصد س١ضكًسوض
ييتضككعضصًـض جلدَعض ٭َٟٛض حٝثضٜكسعضَٓسـٍض
ضس٬ٝض ؿقسدمض
ض
أفؾكٗد)ضخت دؽضي٘ض يؾٝ٥ ٚس١ض اسدضضَ
يٝدا )ضجتقّغض ربٙض يصؿ،١ض ييتض ٴؾؾس ضبٗسدض
عَنسسلض َغٜٓسس١ض يٝسسدا )ضَاًُسسدض ف س ةد ضإٔض
كٓكً٘ضإنضأحغضأحٝدٗ٥سضدض جلغٜسغ،٠ضحٝسثض ْ كًس ض
غدع٠ض يقُدٕضَعضأبٗٝسدضٚجسغكٗد،ضؾ سؼنؾض اس٘ض
ي ٛقعٞض يؾٚض)١ض يؼٟضضلٌُضع٫ي١ضمعؾ ١ٜض ض

أكدحسس ض يؾٝ٥ ٚسسس١ضيفض جلسسسـ٤ض ياسسسدْٞض بغ ٜسسس١ض
يقس س ٝٓٝدت)ض يؿؾ سسس١ضيًُ ًكسسسٞضيري ؾسسسلض ي ةًسسس١ض
ؿٜسسسٔ)ض سسس دحد،ضؾ سسسغٚضعَنسسسلضَغٜٓسسس١ضحٝسسس،١ض
دمشق األم
كصغشض ٭غدْٞضَٔضعندنٗٓٝد ض دض ٜثضطدقس١ض
 ٜغٚضإٔض هدٕض يسؼٟضٜعسٝهضؾٝس٘ض ٱْقسدٕض حٜٛٝسس١ضيسسغ٣ضَسسٔضٜقسسريضيفضمسس ٛؽ ٗد،ضٜكسسدّٚضبٗسسدض
طؿسس،٬ضٜسسرتىضبصسسُ ٘ض ًسس٢ضؽٚحسس٘،ض٫ض خٖٛسسدض ٯّ٫ض ٚٱح دطدت ض
يـَٔ،ض ً٢ض يٓكٝضضكهربضَع٘،ضٚنًُدض ب عغض
بسسسغتضغسسسدع٠ض يقسسسُدٕضَٗ ُسسس١ضب كسسسغِٜضؽٚشض
ٓسسس٘،ضؿ عضكعًكسسسدضضبسسس٘ ض سسسؼ ض٬ٜحسسساض نَسسسٌضيفض
هسسسدٕض سسسٔضطؾٜسسسلض ٭غسسسدْٞض ينسسسد٥ع١ضيفضكًسسسوض
يؾٜ ٚسس١ض يقسسري،١ٜضصد سس١ضيفض جلسسـ٤ض ياسسدْ،ٞضإٔض
يؿسسسرت،٠ض ٚسسسٔضطؾٜسسسلضككسسسغِٜض ٭َاسسسدٍض ينسسسع ١ٝض
ؿ)ٜٔضؽغِض ْ كد دضإنض بريٚت)ضَغٜٓس١ض حلؾٜس،١ض
ينسسسدَ،١ٝضح سسس٢ضبسسسغتضجسسسـ٤ضضأفدفسسسٝدضَسسسٔضيػسسس١ض
يسسسسيتضمٴسسسسػؿ ضبٗسسسسدض ؽأتضؾٗٝسسسسدض ٪يؿسسسس١ضَٗسس س طض
مضصٝدكٗد ض
إبسسسسسسسغ ٗد،ضٚأعٖنسسسسسسسٗدض ْ٫ؿ سسسسس سضدشض يؿهسسسسسسسؾٟض
ضلسسسكض ًكسسسٞضإٔضٖسسسسؼٙض يؾٜ ٚسسس١ض يقسسسسري١ٜضض
٫ ٚج ُد ٞض ٚيقٝدفس،ٞض يسؼٟضكعٝنس٘)ضيهٓٗسدض
ؽفدي١ضحٓ ضْاؾ١ٜضإنضَسغٗ ٜٓد،ضبعسغضإٔضندْس ض
ملضكقسسس ةعضإٔضكٓقسسسسٗٝدض عَنسسسسل)ضٚنسسسسؼيوضملض
قسسغضأؽفسسً ض سسدضؽفسسدي١ضحسسٓ ضمسسعؾ١ٜض سسربضعٜسسٕ ٛض
كق س ةعضَغٜٓسس١ض ٭ْسس ٛؽض بسسدؽٜك)ضحٝسسثضَدؿ ي س ض
يؽفسسسدٌ٥ض حلسسسٓ ضإنض يٝسسسدا يضؾكسسسغضطدؽعكٗسسسدض
ككِٝض ٪يؿ١ضغدع٠ض يقُدٕ،ضإٔضكٓقٗٝدضؾؾعٚفسٗدض
ؽ٥ ٚخ٘ضيفضؾؾْقد،ضنُدضطسدؽعتض أدلسغ ض ٚيسغض
ؿكٛع،ض ؼ ضصصّس ضعَنسلض يفض جلسـ٤ض ياسدْ)ٞض
ي ةًسس١ضؿٜسسٔ)ضأحسسغضأبةسسدٍض جلسسـ٤ض ٭،ٍٚض يسسؼٟض
بٗسسسؼ ض ٱٖسسسغ ٤ض سسس٪قؾضيض أٖسسسغٟضإنضَسسسغٜٓيتض ٭ّض
ُ ٜسسدٖ٢ضَسسعض سسٛتض ٪يؿسس،١ض سسؼ ضْقسسُع٘ضٜكسسٍٛض
عَنل ض ييتضغدعؽكٗدضٚملضكػدعؽْ ٞيضإػضَسدؿ ٍض
يأٜدّضنٓ ضيفضؾؾ ْقدضطدؽعْٞضم ذض يٝدا ،ض
حلسسسٓ ضإيٗٝسسسدضٜكٗؾٖسسسد،ضإنضعؽجسسس١ض ٜسسسغٚضؾكسسسغض
ٚنسسدٕضبٛفسسعٞضإٔضأم سِّض سسربض ي خسسدؽض ٚيكسسدؽ تض
َغٗ ٜٓدضَعدع٫ضيؿكغضأَٗدضُٗ ٜٚدض هؾ،ض يؼٟض
ؽ٥ ٚسسذض يؿسسٌ،ض يٝسسدا ،ض يؾضلدٕ بسسٌضنسسدٕض
كؾىضيفضأ ُدقٗدضجؾحدض٫ضٜنؿ٘ٝضَؾٚؽض يـَٔ ض
بٛفسسعٞضإٔضأاسسعضيفضبسسدؽٜكضأ سس ٛتض يسسؾ٥ ٚذض
فسسس س ةد ض يهدك سسسسس١ضيفضٖسسسسسؼٙض يؾٜ ٚسسسسس١ض
يَٓ٬ق،١ٝضٚأؽ ٖدضكـع عضضؾ ٠ٚضَسعضنسٌضٜسّٛض
يقسسسسسسري،١ٜضإٔضحٝسسسسسسٞضؽٚشضعَنسسسسسسلضيفضأ ٚصسسسسسسؾض
ع صٌضعٚؽكٞض يغَ ١ٜٛي ض
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ًُٜسسسكض ًكسسس،ٞضٖٓسسسد،ض سسسٛتض يهدك سسس،١ض ييتضَدؿ ي ضجتُعض يعؾ ق١ضبدجلُسدٍ،ضٚكقس ةٝعض
ٖٞٚضكعسدْٞضقٗسؾض يػؾبس،١ضضؾ قس ضغّضيػس١ضًَ د س١ض إٔضجتعٌض ي دؽٜطض بٓدضيًخدضؾ ض
طدؽعْٞضم ذض يٝدا كـع عضضؾ ٠ٚضَعضنٌض
ملضكق خءسسؾض يهدك سس١ض عَنسسل)ض هسسدٕض
ّٜٛضع صٌضعٚؽكٞض يغَ)١ٜٛضؾٝعٝهضي١ ٛض ينٛم،ض بنبعدعٙض ي دؽطل١ٝضؾكط،ضبٌضغً ٗدض حلسٓ ضأٜءسدضض
ٖٛٚضٜك خِضبٗدض دملض ق خٌٝض ٚنسدٕضبٛفسعٞض إنض هسسسدٕضبنبعسسسدعٙض جلػؾ ؾٝسسس١ضأٜءسسسدض،ض سسسؼ ض
إٔضأمِّض ربض ي خدؽض ٚيكدؽ تضؽ٥ ٚذ )ضٚقغضبؾؿتض دٜهض ًكٞضَنٗغ ضَٛحٝد،ضح ضك نٌَض ؿٜسٔ)ض
ٖؼٙض يً١ ٛض ً٢ضأمغٖد،ضح ضكغ صً ض حل ٛلض َٓةسسسؾضَسسسغٗ ٜٓدضَسسسٔضأ سسسديٞضقدفسسس،ٕٛٝضك لًسسس٢ض
بعءٗدضب عض،ضح ٢ضٜص ذضيًؾ ٥خسض١ض سٛتض ضبسٌض بصسسٛؽ٠ضكٓسض ضضحبٓسسدٕض ٭ََٛسس١ضٚؽق ٗسسد،ضؾ سسغتض
نسسسدٕضبٛفسسسعٞضإٔضأاسسسعضيفضبسسسدؽٜكضأ سسس ٛتض َسغٗ ٜٓدضيض َاٌضأّضكسغ بضطؿًسٗدض ُسغعضأَدَٗسديضض
يسسؾ٥ ٚذض يَٓ٬قسس)١ٝضَٚاسسٌضٖسسؼ ض خلًسسطضٜؿصسسذض َٚسسدضٜسسغٖهضيفضٖسسؼٙض يصسسٛؽ٠ضٖسسٛض ج ُسسدعض يؾقسس١ض
َسسسغ٣ضَسسسدضك ه ّسسسغٙض ينضصسسس،١ٝض يسسسيتضقٗؾكٗسسسدض بديعةد٤ضٚبديرب ،٠٤ضٚحٍّٛضعَنلضإنضأّ،ضكعّٛتض
يػؾبسسسس،١ضَسسسسٔضحسسسسٓ ضإنضعؽجسسسس١ضك ُٓسسسس٢ضيسسسسٛضإٔض ِ ٜض يهدك ،١ض يؼٟض دم ٘ضَٓسؼضطؿٛي ٗسد،ضٚقسغض
يًؾ ٥خسسس،١ض يسسسيتضصٝسسسـضعَنسسسلض سسسٔضغريٖسسسدضَسسسٔض
سسسدح ٗدضٖسسسؼ ض ٱحقسسسدلض جلُٝسسسٌ،ضؽغسسسِضَس سؾّض
غٕ،ض ٛكدضكقسُع٘ضيفضغؾب ٗسدوضٚبسؼيوضخت سـٍض يقسسٓ ،ضَٛحٝسسدضض سسدض بد٭بغٜسس)١ضٚبسسؼيوضٜصسس ذض
ٖؼٙض يً١ ٛض يؿءد٤ض هدْٞض ٚيًػ١ض ٚٱْقدٕضيفض يؿءسسسسد٤ض يغَنسسسسكٞضْكٝءسسسسدضيٲْقسسسسدٕض يـ ٥سسسسٌ ض
نٝسسسدٕض ٚحسسسغ،ضؾكسسسغضأكسسسدشض سسسٛتض ينضصسسس١ٝض ؾ ٝعًِض ًكٞض ربضٖؼٙض ٱضلد ٤تضق١ُٝض هسدٕض
يًُ ًكٞض ُدٖٞضَعض ٛتض يؾ١ٝ٥ ٚض ٚيند ؾ)٠ض ٭ ،ٌٝض يؼٟضصلقغضؽٚحدضق،١ٜٛضًٜٛػضبٗدض ؾ٤ض
يؿؾ ١ضيًُندؽن١ض يؿد ً١ضيفضمِّض لضٜدا ض حلة١ضضعؿ٘ ض
عَنل ض دضصلعً٘ضضلًلضَعٗسدضيفضؾءسد٤ضلٝسٌ ض
كق خءسسسسسؾضرلًٝسسسسس١ض يهدك سسسسس١ض عَنسسسسسسل)ض
َٔضٖٓدضندٕضَٔض ية ٝعٞضإٔضٜهٕٛضٖؼ ض يع لض بصسسؿ ٗدضَغٜٓسس١ض ةُٝسس١ضقسسدعؽ٠ض ًسس٢ضطسسؾعضُٖسسّٛض
ةؾض ي ةً١ض ؿ)ٜٔض ؿءٌّ،ضؾؿسٞضحلةس١ضضسضعـض ي ةً،١ضح ٢ضإْٗدضك ُٓ٢ضيٛضك خٍّٛضإنضيح ١ضؽٌَض
إقسسؾض ًُٝسس١ضإجٗسسدتض أجؾكٗسسدضصؿٝسس١ض سسٔضؿٚجٗسسدض ً٢ضمدطٗ٦دض يندفعي ض ض
ٚأًٖٗدض ٚغٜكدكٗد)ضأحقّس ضبدْٝٗ٫سدؽض ٚيٛحسغ،٠ض
نُدضكًذض ً٢ضرل١ًٝضغسدع٠ض يقسُدٕضأََٛس١ض
ؾنْكسسسؼكٗدضبءسسسعضقةسسسؾ تضَٓسسس٘،ضٚضسسسع ٗدض ًسسس٢ض
َسسغٗ ٜٓدضَسسؾ٠ضأصسسؾ،٣ضؾٓقسسُعٗدضككسس ٍٛضيضٚكػُسسؾض
ٓكٗد،ض ؼ ضب ّٓٝضأُٖ٘ ٝضَٚهدْ ٘ضيفضْؿقسٗد،ض
يةُنْ١ٓٝضقًيبض ً٢ض يؾغِضَٔضنٌضم٤ٞيضؾؿٞض
إْسس٘ضي ٜكّٜٗٛسسدضننْسس٘ضؽ ٥خسس١ضأؽ ٚشضأجسسغ عٖدضي )7ض
حءؾ٠ضَغ١ٜٓضعَنلضك ٬م٢ض ُّٛض ٚضسدٚف،ض
بؿءً٘ضحكضبك٠ٛضَعٜٓٛس،١ضكقسٓغٖد،ضإػض ج ُسعض
َاًُسسسدضك ٬مسسس٢ضيفضحءسسسٔض ٭ّ،ض سسسؼ ضكقس س ةٝعض
يفضٖسسؼ ض يعةسسؾضَسسري اض دضسسٞض يعؾٜسسل،ضٚلسسدٍض
ي ةً١ضإٔضك ٛج٘ض يعدملضنً٘ضبهٌضأقكدٍضب٪ف٘ ض
حلدضؾ،ض ؼ ض ف ةدعضطؾعض يكًلض ٚي عب،ضَٚدض
َٚسسدضًٜؿ س ضْةسسؾض ًكسسٞضإٔض يهدك سس١ضح س ض
 ٜٓدبض ٱْقدٕضَٔضحلةدتضضعـ،ضَٔضٖٓدضيٝكض
أؽ عتضإٔضختسسسسسسربٙض سسسسسسٔضحلُٗسسسسسسدضإؿ ٤ض ةُسسسسسس١ض
غؾ ٜدضإٔضصلعٌضٖ٤٫٪ض ٭جغ عضَٔضعَنلضيَغ١ٜٓض
َسسغٗ ٜٓد،ض ص سسدؽتضإٔضكهسسٕٛض ح سس١ضؽَسسٌ)ضؽغ سس١ض
ف ك ض يغْٝدضنًٗدضإنضفسلٌض سغٕض ي دؽطلٝس١ض
يفض يؼٚبدٕضيفضأؽتضٚطٓٗد،ضيهٓٗد،ضيفضَنسٗغض
نٖٛيسس١ضبدف س ُؾ ؽي )5ضؾٗسسٞضَسسٔضأقسسغّض سسغٕ،ض
آصسسسؾ،ض ص سسسدؽتضإٔضكهسسسٕٛض سسسضؾ٠ضَسسسٔضج سسسٌض
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بسسديِ ٝضَءسسد ؿدضض ؾكسسغتض ٭ب،ضبعسسغضإٔضؾكسسغتض
٭ّض ٚيٛطٔ)ضؾ صؾظ ضي ؾ خٞضٜسدضضَدَسديض٫ٚضَسٔض
َق لٝبض ي ؾ ذضٜدضٚطس"يضي ؾس ذضٜسدضاقسِيضَسدض
ٖسسؼ ض يقسسٛؽضبسس٬ضْدؾسسؼ٠ضٚبسس٬ضبسسدبضٚبسس٬ضمسسؾؾ١ض
حل ٛؽو ي )3ض ض

قدفسسٕٛٝض يسسؼٟضًٜسسُٗٗدض ينسسلد ١ض ٚيكسس،٠ٛض يسسيتض
ح دجٗدضيفضَ ٛجٗ١ضأ د٤ض حلٝد،٠ضننٕضرل١ًٝض
يهدك سسس١ض٫ضكؾٜسسسسغضيؾٚحٗسسسسدضٚحؾٚؾٗسسسسدضإٔضكسسسسربشض
يؿءسسد٤ض يغَنسسك،ٞضبعسسغضإٔضؾدؽق سس٘ض قسسغٖد ض
سسسؼ ضمسسسهٌضٖسسسؼ ض جل سسسٌضٖٜٛسسس١ضبةً ٗسسسدض ؿٜسسسٔ)ض
َٓٚخٗدض يصُٛعضأَدّض حملٔض ييتضحٝطضبٗد ضيأْدض
كًذض ً٢ضرل١ًٝض يهدك ١ضَؾ٠ضأصسؾ٣ض سٛؽ٠ض
سسضؾ٠ضيفضقدفسسٕٛٝيض سسدضٜسسٛحٞضيًُ ًكسسٞضبسسنٕض عَنلض ٭ّض ربض دؽ٠ض ؾ خٞضٜسدضضَدَسدض)ضؾسٝخكض
قٛكٗسسدضَقسس ُغ٠ضَسسٔض ؾ قسس١ضَسسغٗ ٜٓدض ٚسس٬بض ٗدض
ًكٞضَسغ٣ضؾغ حس١ضؾكسغضَسغٗ ٜٓد،ضؾٗسٞضكعسدعٍض
ي دؽطلٝسس١ضيفضٚجسس٘ض حملسسٔ،ضٚإٔضَعسسدملضٖٗ ٜٛسسد،ض ؾغ حسس١ضؾكسسغض ٭ّ ض سسؼ ضصدط ٗسسدضبٗسسؼٙض يع سسدؽ ٠ض
ك ػؼ٣ضَٔضأؽتضَغٗ ٜٓدض بؾَد دض ٚضٛؽٖد) ض ي ًخكٗدضبنَؾض ؾٜذضي ؾ ذضٜدضٚط"يضقسِضكًخكٗسدض
ؽغسسِض حلؿسسد٠ٚض ي ريٚكٝسس١ض يفض جلسسـ٤ض ياسسدْٞض بسسسسنَؾ،ضٜسسسسٛحٞضبسسسسنٕضَسسسسغٗ ٜٓدضَهدؾ٦سسسس١ضيعسسسسدملض
َسسسٔض يقسسسري)٠ض يسسسيتض فسس ٴك ً ضبٗسسسدض ؿٜسسسٔ ضغسسسدع٠ض يقسسسخؾض ٚيغٖنسسس،١ضؾ ضدط ٗسسسدضبًػسسس١ضغؾ ٝ ٥سسس ١ض
يقُدٕ)ضيفض يٛفطض ٭عبس،ٞضحد سؾكٗدضَنسد ؾض ي ؾ ذضٜسدضاقسِيضضيهٓٗسدضَ ننسغ٠ضَسٔض ْقسغ عض
يػؾبسسس،١ضٚأضسسسٓدٖدض ينسسسٛمضإنضَسسسغٗ ٜٓد،ض يسسسيتض آؾدمضَغٗ ٜٓد،ضإػضملضكعغضجتغضؾٗٝدضْ ٛؾؼضكٓؿس ذض
أ سسغؽضؾٗٝسسدض ْسسدٖ)ٞضأَسسؾ ضمبٓعٗسسدضَسسٔضعص ٛسسد،ض ً٢ض ٯصؾ ض
بعغضإٔض كُٗٗدضبنْٗسدضجدفٛفس١ض٭ دْٝسد،ضإػضؾنسٌض
يسسٔضكقسس لٝبضعَنسسسلض سسسؼ ض يٓسسسغ ،٤ضٚإ سسسدض
يفضَكدٜء١ضٚؽقس١ض يقسُدشض سدضبديقسؿؾضإنضي ٓسدٕض ٜقسسسسُعض ًكسسسسٞض سسسسٛتض ض ٯصسسسسؾ)ض يسسسسؼٟضمسسسسّٙٛض
بدحلصٍٛض ً٢ضجقغٖد،ضبٓد٤ض ً٢ضػيوض ص دؽتض َسسسغٗ ٜٓد،ضٚأؽ عضكسسسغَريض ي ةًسسس١ض ؿٜسسسٔ)ضب ػ ٫سسسد ض
يسسس٘ضٖسسسسؼ ض ٫فسسسسِ،ض يسسسؼٟضٜٓقسسسسلِضَسسسسعضفسسسسًة ٘ض ي ؽنعٞض ٚعصًٞضؿحؿدض ًس٢ضؽن ٝسو ضيضؾسرتعّض
ٚجربٚك٘ ض دضٜٛحٞضبهْ٘ٛضآَؾ ضْدٖٝسدض ضٚبسؼيوض ًٝس٘ضَ خغٜسس ١ضيض ٫ض يسسٔضأؽنسسع ضفسسنكؾىض ينسسٛمض
كؾفسسسسِضٖسسسسؼٙض يًػسسسس١ض سسسسربضٖسسسسؼضض ٫فسسسسِضََ٬سسسسذض ٜك س ً"ضٚيسسٔضأؽن سعضيضإْٗسسدضكسسؾؾضضإػٍ٫ضػ كٗسسد،ض
مضص٘ ٝو ض
ٖٞٚضك٪نغضػيوضب هؾ ؽض ٝػ١ض يٓؿسٞض ض ٫ضيسٔض
يكغضآملضغدع٠ض يقُدٕض ي نس،ٜ٘ٛض يسؼٟضبسغأض
ٜعرتٟضَغٗ ٜٓد،ضعٕٚضإٔض خسٛض سٛؽكٗدض جلًُٝس١ض
َسسٔضرلٗ ًٝسسد ض سسؼ ضجعً ٗسسدضك سسغٚضَسسٔضأ ًسس٢ضج سسٌض
قدفسسسسٕٛٝضَغٜٓسسسس١ض ي ٓدقءسسسسدتضيٚعٜعسسسس١ضنكةسسسس١ض
ٚمؾفسسسسس١ضنُٓسسسسسؾ يضضإػضبدكسسس س ضجتُسسسسسعض يؾقسسسسس١ض
 ٚحلءدؽ٠ضبدينؾ ف ١ض

يعسسسسٌضأناسسسسؾض نسسسسدٖغضكسسسسنقريضضيفضٚجسسسسغ ٕض
ًكٞضٚقٛفض ي ةً١ض ً٢ضحغٚعضَسغٗ ٜٓد،ضحس ض
كسسسٛيفض ٚيسسسغٖدضيفضبسسسريٚت،ض ٚسسسغّضقسسسغؽكٗدض ًسسس٢ض
َؾ ؾك١ضجاُدْ٘ضيغؾٓ٘ضيفضعَنل،ضٚبدك ض حلغٚعض
ق س ض ٓغ٥سسؼض
فسسٛؽ ،ضٜكسسـضفسسغضضيفضٚجٗٗسسد،ضأح ّ

161

أؽنع)ض دضٜٛحٞضب ُؾعٖسدضٚإ سؾ ؽٖدض ًس٢ضضإٔض
كعسسٝهضبهؾ َ ٗسسدضَؿءّسسً١ض سسٛتض ًسس٢ض ي ٓسسسدؿٍض
ٓٗسسد ض سسؼ ضك سسغ٣ض سسٛتض أْسسد)ض ٪يؿسس١ضَعًٓسسدضإٔض
عصسسٍٛضَسسسغٗ ٜٓدض ٚحلؿسسسدظض ًسسس٢ضنؾ َ ٗسسسدضأَسسسؾض
 ٚحغضي أؽٜغضإٔضأعصٌض غ١ٜٓضَؾؾ١ ٛض يؾألي ض

ُ ٜسسسدٖ،٢ضٖٓسسسد،ضبؿءسسسٌض سسسٝػ١ض سسس هًِض
ٛتض يهدك ١ضبصٛتض ي ةً١ض ؿ)ٜٔضييسٔضٜسؼي"ض
أحغضبعغض ي ّٛٝضفنظٌضٚحٝغ٠ضَٚنؾع،٠ضٚح ض
فٝعٝغٕٚضكسدبٛكٞضإنض يسٛطٔضيسغؾ" ضفنمسرت ض
إٔضضلٌُضيفضجٓدؿكٞض ُٛعٜدض٫ضأؾكٝسدض،ضٚؽأفسٞض

التعددية يف الرواية السريية

 ٜلسسس٘ض سسسٛبض اسسسد٤ضج سسسٌضقدفسسسٕٛٝض٫ض س سٛضبض
يرت ب يض ض
ٜعسسدٜهض ًكسسٞضصسسؾعضصٝسسدٍض يهدك سس١ض ُسسدض
ٖٛضَسنيٛف،ضيٝسربؿضَسغ٣ضكعًكٗسدضمبسغٗ ٜٓد،ضؾكسغض
 ّ ٚض ي ةً١ض ؿٜسٔ)ضإٔضضلُسٌضكدبٛكٗسدضض ُٛعٜسد)ض
أٟضبةؾٜكسسسس١ضك سسسسٝذض سسسسدضؽٜ٩سسسس١ض ج سسسسٌضقدفسسسس)ٕٛٝض
ٚٚع سس٘،ضؾسسٝخكض ًكسسٞضبً ٛسس١ضمسسٛقٗد،ض يسسيتض
ك س سغّتضيفض سسسٛتض ي ةًسسس١ض ُدٖٝسسس١ضَسسسعض سسسٛتض
٪يؿ ١ضي لقّغضؽغ ١ض٫ض١ٝ ٚضيغ٣ضغدع٠ض يقُدٕض
يفضإٔضٜهسسٕٛضٖسسؼ ض جل سسٌضآصسسؾضَسسدضكسسؾ ٙضيفضٖسسؼٙض
يغْٝد،ضصد ١ضأْٗدض ف ُغتضَٓ٘ضؽٚحٗدض يصً  ١ض
٬ٜحسسس ساضأْٗسسسسسدضَٓخسسسسس ضبةً ٗسسسسسدضاسسسسسدتض
فس آد،١ٝ٥ضؽغسسِضأْٗسسدضأصءسسع ٗدضيكسسدْٕٛض سسٛت،ض
يهٓٗدضجتدٚؿتضَ ٛسؿدك٘،ضً َ ٚهس ضقسغؽ تض
َغٖنسسسس،١ضكقسسسس ةٝعض ربٖسسسسدضإ سسسسٕ٬ض ْ ُدٗ٥سسسسدض
يًُهسسسدٕ،ض يسسسؼٟضحٴؾَس س ضَٓسسس٘ضيفضحٝدكٗسسسد،ض٫ٚض
كؾٜغضإٔضكٴخؾّضَٓ٘ضيفض دكٗد ض ض
ٜؿدجسسسسسن،ضٖٓسسسسسد،ض ًكسسسسسٞضب سسسسسغصٌض سسسسسٛتض
يهدك سس ١ضي ٝعسسغض سسٛتضض سسٔضبةً ٗسسدضيفض يػؾبسس،١ض
َعًٓسسدض سسٔضؽغ ٗسسدضيفض يعسسٛع٠ضإنضعَنسسلضحٝسس١ض٫ض
َ ٝسس ١ض يأصٓسس٢ضيسسٛضأ سسٛعضق سسٌضػيسسوضبكًٝسسٌ،ض ًسس٢ض
قغَ،ٞضٚإٕضنٓ ضأ ؾفضإٔضػيوضم ٘ضَق خٌٝض
ُؾع٠ضَاًٞض٫ضكعؾفضنٝـضكػًسلضؾسِض سغقٗدض
٫ٚضنٝسسـضحنسسٛضحٓلؾكٗسسدضبديػٓسسدِ٥ضبسسغ٫ضضَسسٔض
أْدمٝغضنربٜدٗ٥دي  )4ض ض

ملضكق ةعض يهدك ١ضيفضؽٗ ٜ ٚسدض يقسري١ٜضإٔض
كٓكسسؼضْؿقسسٗدضَسسٔضُٖٓٝسس١ض سسٛؽ٠ضعَنسسلضذلدطسس١ض
بنفسس ٛؽض يكٗسسؾ،ض يسسيتضصٓعٗسسدضَسسٔضعص ٛسسد،ضؽغسسِض
ػيسسوضزلسسغٖدضحسسدٍٚضَٚدؿ يس ض سسؼ ض ف س ضغَ ض
ٝػ١ض يـَٔض حلدضؾضيأقؾعض ٭فس ٛؽض يَ٬ؾٝ٥س١ض
يغَنلضح ض ةؾضٚأْدضأْ خبضصؾع،ٟضٚأ ؾظض
بسسٛط"ضأْسس ض ًُسس "ضؽؾسسضض يسسؼٍض ًسس٢ضطسسٍٛض
كدؽطلوضَسعض يؿسدح ،ضؾًُسدػ ضكؾٜسغضإٔضكسؼي"ض
ٯٕ ي  )2ض
خت صؾضعَنلض يٛطٔ)ض حملد ؾضبديؿقدع ض
سسؼ ضكٓ كسسسغضغسسدع٠ض يقسسسُدٕضنسسٌضَسسسٔضٜقسسسِٗضيفض
كسسغَّري،ٙضٜٚسسـؽعضقكدؾسس١ض خلسسٛفض ٚيهؾ ٖٝسس ١ض٫ٚض
موضإٔضَاٌضٖؼ ض يٓكسغ،ضصلقّسغضؽغ س١ض يهدك س١ض
يفضإ سسسدع٠ضبٓد٥سسس٘ضَسسسٔضجغٜسسسغ،ض ٓغ٥سسسؼضكقس س ةٝعض
يعٛع٠ضإي ٘ٝض

البيت الشامي
ٖ ُسس ض ٪يؿسسس١ض يفض جلسسسـ٤ض ٭ٍٚضي يؾٜ ٚسسس١ض
ق خ،١ًٝضؾقٝؿقسد٤ضعَنسك١ٝي)ضب كسغِٜض ؾ قس١ض
ي ٝسس ض ينسسسدَٞض سسسربضَنسسسدٖغض سسسغ،٠ضإػضٜعسسسدٜهض
ًكسسٞضكؿد سسً٘ٝض ٓغفسس١ٝض يػسسؾف،ض ٱٜسس،ٕ ٛضض
أؽتض يسسغٜدؽ،ض ي خسسؾ) ٠ضٚقسسغض دْك س ض ٱْقسسدٕض
 ٚيٓ سسدتض ٚحلٝسس ٕ ٛض سسؼ ضيسسٝكضغؾ ٜسسدضضإٔض ٜقسسعض
حلٓ ضإي،٘ٝضيٝصس ذضحٓٓٝسدضإنض يسٛطٔ،ضصد س١ض
أْسسس٘ضٜءس سِّضألسسسٌضَسسسدضؾٝسسس٘ض ٭ٖسسسٌ،ض ٭مسسسلدؽ،ض
يسسسٛؽع،ض ي خسسسسؾ،٠ض يسسسسؼنؾٜدت )ضبسسسسٌضزلسسسسغضيفض
يؾٜ ٚسس١ض أّضأدلسسغ)ضجسسغ٠ض ؿٜسسٔ)ضكص سؾّشضبسسنٕضَسسٔض
ٜٗلسسؾض ي  ٝس ض ينسضدَ،ٞضضل سكّضبنْسس٘ضٖلسسؾضأحسسبض
يٓدلضإي ٘ٝض ض

٬ٜحسساض ًكسسٞضإٔض يهدك سس١ضكؾن س ضبسسدبض
يعسسٛع٠ضإنضَسسغٗ ٜٓدضَ ٛؽبسسدض،ضإػضأ ًٓ س ضإٔضػيسسوض
م ٘ضَق خ)ٌٝضٚملضكعًٔض ف خدي ٘ضصدَدوضٚقسغض
ف ةد ضإٔضك ّٔٝض يق بضَدضحًُ٘ض ي ةًس١ضَسٔض
ؿدتض ي ُؾعض ً٢ض يؿقدعض ٚيكٗؾ،ضؾٗٞضكؾؾضض
كع ُّسسغتض ٪يؿسس١ضإٔضكسسربؿضلديٝسسدتض يؿءسسد٤ض
يرتٜٚض،ضَدضُٜٗٗدضٖٛضقٍٛض حلكٝك،١ض َٛٚجٗ١ض
هدْٞض سربضأْقسٓ ٘،ض سؼ ضبسغ ض ي ٝس ضيًُ ًكسٞض
يةًسسِ،ضإْٗسسد،ض ًسس٢ضْكسسٝضضنا سؾضض سسٔض ٜسغّ ٕٛض
إْقسسدْدضٜنسسعؾضبقسسدنٓ،٘ٝضٜنسسدؽنِٗضآَٗ٫سسِ،ض
ياكدؾسسسسسسس،١ضًٜٚسسسسسسسٗإٛضٚؽ ٤ضػٖسسسسسسسبض يقسسسسسسسًةدٕ،ض
 ٜٚهسسٞضَعٗسسِ،ضٚح س ضصسسٛتض ٖٓسسغضأّض ي ةًسس١ض
ؾٝغٚفٕٛض ً٢ضنٌض يك ِٝض ض
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ؿ)ٜٔض يْقُعض ٛتض يؿقك١ٝض يؾصدَ١ٝضك هس،ٞض
سسسسسسد٤ض يسسسسسسؼٟضٜٓؿلسسسسسسؾضؾٗٝسسسسسسد،ضٜقسسسسسسٌٝض ًسسسسسس٢ض
جلغؽ ٕ أق ٛلض ٱٕ ٜٛض يا٬ق١ضك ه ٞي )6ض

ٚبسسسسؼيوضكعسسسسغعتضٚجٗسسسس١ض يٓةسسسسؾضإنضٖسسسسؼ ض
ي ٝس ،ضحقسسبض يؿسسرت٠ض يـَٓٝسس،١ضإػضكػ ّٝسسؾتضبس ػريض
ض أجٝسسدٍضفسسدنٓ،٘ٝضح سس٢ضضنسسنٕضأْٝسسدبض يسسـَٔ،ض
بغأتضكسٓٗهض يع٬قسدتض ٱْقسدْ١ٝضيقسهدْ٘ضق سٌض
حسسؾّضَٓسس٘ض
جغؽ ْسس٘،ضؾًسسِضٜعسسغضَسس٬٥ٛضضيًخسسب،ضإػض ٴ
جلُٝعضح ٢ض يٓ دت،ضملضٜعسغضصلسغضَسٔضٜػس"ضيس٘ض
نلسسغكٗدض أّضأدلسسغ)ضٚبسسدتض خلسس٬فض يؿهسسؾٟض
بسسس س ضأبٓد٥سسسسس٘ضَسسسسسغ د٠ضيًصسسسسسؾ عضبسسس س ض ٭قسسسسسدؽبض
 ٚ٭ سسغقد،٤ض سسؼ ضملضكقسسُذض يهدك سس١ضي ةً ٗسسدض
بسسرتىضعَنسسلضإنضبسسريٚت،ضإ٫ضبعسسغضإٔضأ سس خ ض
أناسسؾضمؾ فسس،١ضٚأناسسؾضكن سّٖٛدض ضٚبسسؼيوضك سربّؽض
٪يؿسسسس١ضيٓؿقسسسسٗدضق سسسسٌضَ ًكٗٝسسسسدضفسسس بضكؾنٗسسسسدض
سغٗ ٜٓد،ضعٕٚضإٔضٜعسس"ضػيسوضإٔضٖسسؼٙض غٜٓس١ضقسسغض
كؾن ٗد،ضؾكغضفهٓ ضٚجسغ ْٗد،ض ٚنّنس ضيفض
أ ُدقٗدضلديٝدتض ي ٝس ض ينسدَٞض يعؾٜسلضبهسٌض
كؿد سسً٘ٝض غٖنسس ١ض سسؼ ض ؾض سضٗدض سسربضيكةسسدتض
َنسسٗغ١ٜضبًػسس١ضأقسسؾبضإنض ينسسعؾ،ضيعًسسٗدضجتسسغضيفض
ػيسسوضَسسدضٜعِّٛضسٗدض سسٔض ؾ كدعٖسسدض سسدضيفضغؾب ٗسسد،ض
ٚبسسؼيوضك سغّتضةُٝٝسس١ض هسسدٕضبنسسهٌضَسس٪قؾ،ض
ح ٢ضإْٓدضسلكضأْ٘ضؾؾعٚفٓدض ؿكٛع،ضنُسدضٖسٛض
ؾؾعٚلض ي ةً١ض ٚيهدك ١ضَعدو ض

يهٔض٬ٜحساضيفض جلسـ٤ض ياسدْٞضيٜسدضعَنسلض
ٚع سسسد يضإٔض ي ػّٝسسسؾضبسسسغأضٜعسسسرتٟضٖسسسؼ ض ي ٝس س ،ض
ٚبغأتضؿ ١ٜٚض يؾ،١ٜ٩ض يسيتضكٓةسؾضبٗسدض ينضصس١ٝض
إي،٘ٝضك ػري ضيؼيوضح ضٚعّ ٘ض ؿ)ٜٔضق ٌضؽحًٗٝدض
إنضبسسسريٚت،ض٫حةس س ضكنسس،ّٖ٘ٛضإػض ؾ كسسسغتضَسسسدض
ندْ س ضح سس٘ضؾٝسس٘،ضؾكسسغضػبسسٌضلديسس٘ض ية ٝعسسٞض
 ٚٱْقدْ،ٞضؾن س خ ضيض ٭حس ٛتضمس ٘ضػ ٜٚس،١ض
ملضٜعسسغض سس١ضَسسٔضٜػسسدؿٍض ٭ؿٖسسدؽضي ـعٖسسؾ أ٫ٚعض
يعسسسسسسسِض ٚخلسسسسسسسد٫تض ٚجلسسسسسسسري ٕض ٚ٭ سسسسسسسغقد٤ض
 ٜنسسسدجؾ ٕٚض أْسسس ضمسسسٞ ٛٝضنسسسدؾؾ ضضقسسسَٞٛض
فٛؽ ٟبؾج ٛؿٟضصدٔ٥ي  )1ض ض

التهاص الشعيب
 ٚسسسسسدضؿ عضيفضغٓسسسسس٢ض نسسسسسدٖغضيفض ي ٝسسس س ض
ينسسدَٞض يفض جلسسـ٤ض ٭ٍٚضَسسٔض يؾٜ ٚسس١ض يقسسري)١ٜض
ككسسسسسغِٜضؽٚشضٖسسسسسؼ ض يؿءسسسسسد٤ضبهسسسسسٌضَٛؽٚقدكسسسسس٘ض
ينع ،١ٝض يسيتضكقس ؼض ًس٢ضفسدنٓ٘ٝضَسٔض ي نسؾض
 ٚحلٝسسسٕ ٛضمسسسعٛؽضضبسسسد٭َٔض ٚيؿسسسؾش،ضح سسس٢ضبسسسغ ض
َغٖندضحءٛؽض ٭ؾع،٢ض ييتضكعسٝهضيفضَة ضس٘ض
َٓؼضآ٫فض يقٓ ض ؼ ضكقُ٢ض ٭يؿٝس)١ضؾسٝخكض
ًكسسٞضنسسنٕضٖسسؼ ض ٫فسسِضَنس لضيسسٝكضَسسٔضكًسسوض
يغ٫ي١ض يـَٓ١ٝضؾكسطض ككسِٝضيفض ي ٝس ضَٓسؼضآ٫فض
يقسسٓ )ضبسسٌضَسسٔضع٫يسس١ضمسسعٛؽ،١ٜضكسسٛحٞضب سسدعٍض

ك سسسٝذضيٓسسسدضٖسسسؼٙض يؾٜ ٚسسس١ضَعدٜنسسس١ضكؿد سسسٌٝض
لديٝسس١ضَغٖنسسس١ض سسسؼ ض ي ٝسس ،ضإػضجت ُسسسعضؾٗٝسسسدض
ية ٝعسس١ضبنمسسلدؽٖدضٚؿٖٛؽٖسسدضٚطٛٝؽٖسسدضبسسديؿٔض
عُسسسسدؽٟض ٱفسسسس،َٞ٬ض يسسسسؼٟضٜعٓسسسس٢ضبديـصؾؾسسسس١ض
يٓ دكٝسس١ض يغقٝكسس،١ضؾ ٓقسسلِض جلسسغؽ ٕض ٚ٭بسس ٛبض
 ٚيٓ ٛؾسسسسؼ ضإخلضَسسسسعض ية ٝعسسسس،١ض يسسسسيتضكنسسسسهٌض
فدح ٘،ضح س٢ضإْٗسدضأمس ٘ضحبغٜكس١ضغّٓسد ٤ضٚبسؼيوض
ص ـجضؾ٘ٝض يٓدح١ٝض يٛظٝؿ١ٝضبدجلُدي ١ٝض
ٜقسسلٌضيػسسدع٠ض يقسسُدٕضأْٗسسدضقسسغَّ ض ي  ٝس ض
ينسسدَٞض يفض جلسسـ٤ض ٭ٍٚضَسسٔضؽٗ ٜ ٚسسدض يقسسري)١ٜض
ضُٔضذلٝة٘ض ية ٝعسٞض حلس)ٞضمبسدضضلًُس٘ضَسٔض
قسسسِٝضحءسسسدؽ،١ٜضكٓقسسسنضكعدٜنسسسدضضبس س ضفسسسهدْ٘،ض
 ٜلً٢ضيفضؽٚشض ٭ص،٠ٛض ييتضجتُعِٗ،ضؽغِضكعغعض
ْ ُسسدِٗ٥ض يسسغ"ٜض ٚجلػسسؾ يفض ٚية كسس،ٞضؾهسسنٕض
يهدك ١ضكٓ ٘ض ًكٞضإنضأْ٘ضبؿءٌضكًسوض يكس،ِٝض
كـٖسسسسؾض حلٝسسسسد،٠ضؾ عسس سـّؿضيفضع صًسسسس٘ض يؾغ سسسس١ضيفض
َكدَٚسسس١ضأٟضؾهسسسؾضطسسسدؽ،٨ضٜنسسسٝعض يهؾ ٖٝسسس١ض
 ٚحلكسغ،ضٚػيسوضحس ضٜٓؿسٞض ٯصسؾ،ضٜٚقسسع٢ضإنض
كغَري ٙض ض
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٭يؿسسس١ضبسس ضأؾعسسس٢ض شلدؾٗسسسدض يٝسسس)ّٛضٚبسس ضأْسسسدلض
كسسسنيؿِٗضٜٚنيؿْٗٛسسسد،ضح سسس٢ضك سسسغٚضٚننْٗسسسدضأحسسسغض
فسسهدٕض ي  ٝس ضيسسؼيوضح س ضٜؾْٗٚسسدضطلدط ْٗٛسسدض
بٗسسغ٤ٚضبع سسسدؽ٠ضمسسسع ١ٝضَ غ ٚيسس١ضيفض ينسسسدّ،ضكسسساريض
يغٖنسس ١ضيفسسريٟضٜسسدضَ دؽنسس١يضؾٗسسٞض٫ضكه ؿسسٞض
مبٓخٗسسدضحؾٜسس١ض حلؾنسس١ضيفض ي  ٝس ،ضبسسٌضصٓخٗسسدض
دؽن١ض ٚحلبضأٜءد ض ض

يًنضص١ٝض ي قٝة،١ض ييتضخت ـٍضحهُ١ضبٗ ٦ٝدض
ينسسسسدَ١ٝضي دمسسسسكوض٫ضك ـٚجٝسسسس٘ضَٚةًكسسسسوض٫ض
كؾعٜس٘ضي خل،ضٚبسؼيوضكقسِٗضٖسؼٙض يًػس١ضضينسسع ١ٝض
يفضؽفِضََ٬ذضٖسؼٙض ينضصس١ٝضبنسهٌضَس٪قّؾ،ض
كٛحٞضبعؾ ق ٗدضٚؽؿ ْ ٗدض أّضأدلغ)ضح س٢ضٜهسدعض
ًكٞض٫ض٘ ٜٓضإنضأَُٗ ٝدو ض

نؼيوضكرتععض يع دؽ تض ينع ١ٝض نيٛؾ١ضيفض
ٚقسسسغضأضسسسؿ ضرلًٝسسس١ض يهدك سسس١ض ًسسس٢ضٖسسسؼ ض ي ١٦ٝض يندَ١ٝض ئَضٜسغمض ي سدبضٜقسُعض جلس ٛبيض
ٛؽٚاض ينعيبضْ ٛدضَٔض ٭فةٛؽ٠ضيؾ ػ ضٖدجِض نُسسسدضمسسسد ض ًسسس٢ضيقسسسدٕض ينضصسسسٝدتضبعسسسضض
أحسسسغض ي ٝس س ضأٚض ينسسسدّضكصسسسريضرض حلٝسسس١دضفسسسؾٜع١ض ؿؾع تضيفؾْ،٠ٛضك ٗٛؽ…يض ض
حلؾن١ضٚمؾفس،١ضكًقسعض ٭ سغ ٤ضٚكسؼٖبضإنض
 ٜغٚضيٓدض ٛتض يؾ ٜٚس١ضَ ُدٖٝسدضضَسعض سٛتض
فسسسٛؽض ينسسسدّضَسسسسعضبكٝسسس١ضأيؿٝسسسسدتض ي ٝسسسٛتضَسسسسٔض ٪يؿ،١ض ؼ ض قٓدض ف عؾ ضدضيػٜٛد،ضك سغ٣ض سربض
٭ؾد  ٞي )8ض ض
ناريضَٔض ؿؾع تض ينع ١ٝض ٚيع سدؽ ت،ض يسيتض٫ض

بسسغتضيٓسسدض يًػسس١ضَ عسسغع،٠ضإػضٜٓةسسلض اكسسـض
أدلغ،ضؾٝخد،٤ضؿ)ٜٔضبًػ١ضؽؾٝعس،١ضأَسدض ٱْقسدٕض
ي قسسسسٝط،ضؾٓٝةسسسسلضبًػسسسس١ض ينسسسسعبضَٛٚؽٚقسسس٘ض أّض
أدلغ،ضبٛؽ ٕ )ضعٕٚضإٔضٜع"ضػيسوضإٔض يهدك س١ض
ككِٝضحغٚع ضؾد ً١ضبُٗٓٝد،ضإػضناري ضَسدضٜقسُعض
ًكٞض ٛتض اكؿ١ض ؿ)ٜٔضٜٓةسلضمباسٌضمسعيب،ض
كعًُ ٘ضَسٔضجسغكٗدضأٚض ُ ٗسد،ض سدضٜقسد غض ًس٢ض
جتقسسسٝغضؽٚشض ي ٦ٝسسس،١ضبد كدعْسسسد،ضٚقسسسغضأككٓس س ض
يهدك سس١ض فس ضغ َ٘،ضيفضأغًسسبض ٭حٝسسدٕ،ضح سس٢ض
إٕض يؾٜ ٚسس١ض يفضجـٗ٥سسدض ٭)ٍٚضبٴٓٝسس ض ًسس٢ضإٜكسسدعض
َاٌضمعيبضفةؾك٘ضأٜغضدلٗٛي١ضينِضَؾّضأَاديٓدض
ً٢ضٖؼٙض يعس ضقسِضػٖ س ٛضيفضغُءس١ض س ضي )9ض
ٜسسٛحٞضبقسسؾ ١ضَسسؾٚؽض يسسـَٔض غُءسس١ض س )ضٚإٔض
ٖؼ ض يكدْٕٛض ٭ؿي،ٞضئضٜق ا"ضأحغ ضَٔض ي نؾض
ننسسسسؾبض سسسسد٤ضَسسسسٔض يعسسس )ض سسسسغٖه،ضٖٓسسسسد،ض
جلٓسسسسسدلضبسسسس ض سسسس ض يٓ سسسسسع)ض ٚسسسس ض إحسسسسسغ٣ض
حل ٛل،ض ييتضكؿ ذضأب ٛبض حلٝد٠ضبهٌضأيْٗ ٛسدض
زأمهد د ض

زلغض دضَربؽ ضؾٓٝد،ضإػضملضكنسهٌضجسـ٤ضضحٜٛٝسدضض
َسٔضيػس١ض ينضصس١ٝضأٚض يؾ ٜٚس،١ضؾٓقسُعضَسا٬ضضيفض
ؾءسسسد٤ض حلُسسسدّضَؿسسسؾع تضمسسسع ،١ٝضكض سسسدنض ًسسس٢ض
َقُعض ًكٞضعٕٚضَربؽضؾ"ضيك ؿنٛؽ،ضطسدبك،ض
َقؾف ،١ضعج"ضعج وض يعدؾ…١ٝض )71ض ض

يعٌض ربؽض يٛحٝغض ؼٙض ؿؾع تضٖٛض حلٓ ض
يًػٟٛض يؼٟضكهدبغٙض يهدك ١ضيفضبٗ ٦ٝدض يػؾب١ٝض
ؾؾْقسسد)ضحٝسسثضكعسسٝهضؾٗٝسسدضذلؾَٚسس١ضَسسٔضاسسدعض
يػ ٗسسدض يعؾبٝسس،١ضٚؽمبسسدضَسسٔض ي خسسغاضبٗسسد،ضيسسؼيوض
نسسسدٕضٖسسسؼ ض ٫فس س عؾ تضضْ ٛسسسدضَسسسٔض ي عسسسٜٛضض
يٓؿق،ٞض ُدضكؿ كغٙضيفضغؾب ٗد ض

إٕضٖسسسسؼٙض ٬حةسسسس١ض٫ضكقسسسس٤ٞضإنضلديٝسسسس١ض
يؾٜ ٚسسسس،١ضيهٓٗسسسسدضكؿصسسسسذض سسسسٔضكسسسسغصٌض سسسسٛتض
يهدك سس١ضٚؽغ ٗسسدضيفضإٔضكعسسٝهض سسربض خلٝسسدٍضَسسعض
بةً ٗسسسدض يؾٝ٥ ٚسسس١ض ؿٜسسسٔ)ضأَهٓسسس١ضْدٝ٥سسس١ضٚأؿَٓسسس١ض
لًٝسسس،١ضيسسسٔضكعسسسٛعوض سسسؼ ضحدٚيس س ضإٔضحٝسسسٞضيفض
يسسسؼٖٔض سسسدع تضعَنسسسك١ٝضكهسسسضدعضكٓسسسغقؾض يٝسسسّٛض
يسسسسسسؼٖدبضأفسسسس س ٝ ٛدضضإنضةسسسسسسدّض يقسسسسسسٛمضأٟض
٬ٜحسسسساض ًكسسسسٞض ٖ ُسسسسدّضغسسسسدع٠ض يقسسسسُدٕض يعُسس) َٞٛضأَسسدض يؾحًسس١ضإنض ية ٝعسس١ض يقسسري ٕ)ض
بد٭َاسسسدٍض ينسسسع ،١ٝضؾكسسسغضجعً ٗسسسدضصسسسريضَصس سّٛؽض ؾكغضأكدح ضيًُ ًكسٞضَعدٜنس١ضَنسدٖغضلًٝس١ضيفض
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قسسؾ٣ضعَنسسل،ضق سسٌضإٔضكٓ ٗسسوضصءسسؾكٗد،ضنُسسدض
أؽّصس س ض يهدك سسس١ض نسسسدٖغض يكس س ذ،ض يسسسيتضبسسسغأتض
كّٓٛعض ٛتض ؾأ٠ضحقبضبٗ ٦ٝدضٚقكدؾ ٗسدضيفض
كـحسسـض ًسس٢ضَسسغٗ ٜٓدضْ ٝلسس١ض  ٫سسغ ٤ض ًسس٢ضْٗسسؾض ؽ١ٜ ٚضغسدع٠ض يقسُدٕض يقسري،١ٜضؾ سغتض يفض جلسـ٤ض
بؾع٣ضٚكًّٛق٘ضبقُّٛض صدْعض ٚ٭ ػ ١ض
٭)ٍٚضمضصسس١ٝضحٜٛٝسس١ضفسس٤ ٛضأندْس ضفسسٝغ٠ضأّض
ٚقسسسغضجتًسسس٢ضحسسسؾ ض يهدك سسس١ض يفض جلسسسـ٤ض صدعَسسسسس،١ضكٓسسس س ضضب ؿد سسسسسٌٝض ي ٦ٝسسسسس١ض ٓ ٛسسسسس١ض
يادْٞضَٔضؽٗ ٜ ٚسدض يقسري)١ٜض ًس٢ضكؿد سٌض ًكسٞض ينسسدَ ١ٝضأّضأدلسسغ،ضؿٜسسٔ)ض ٚيقسسدحً١ٝض ٖٓسسغ،ض
غريض يندَ)ٞضَعضؽٚشضبٗ ٦ٝسد،ض يسيتضك لًس٢ض سربض جٗٓٝسسسس،١ضؾُٗٝسسسس)١ض اكؿسسسس١ض ؾٝخسسسسد) ٤ض ٚ٭َُٝسسسس١ض
أَاد دض ينع  ١ٝض ؼ ضزلغٖدضقغَّ ضمؾحدض ٚؾٝدض بٛؽ ٕ )ض ٚدضفد غض ًس٢ضؽاٗسدضإٔض يهدك س١ض
٭بعدعٖسسسدض يغ٫يٝسسس١ضيفض حلدمسسس١ٝضبًػسسس١ضحقدفسسس١ض ملضك ٛقسسسـض ٓسسسغضَعةٝسسسدتض ي ٛقسسسعضؾكسسسطضٚإ سسسدض
َٚغٖن،١ضعٕٚضإٔضكق٤ٞضإنضكؿد ٌض ًكٞضَعٗدض أ ًُ ضصٝد دضبكغؽضَدضأ ًُ ضػ نؾكٗد ض
يفض نت ض
مبسسسدضإٔض يؾٜ ٚسسس١ضفسسسري١ٜضؾُسسسٔض ية ٝعسسسٞضإٔض

صوت املرأة

تعدد األصوات

 ٜسسغٚض سسٛتض سسؾأ٠ض ي ةًسس١ض ؿٜسسٔ)ضَُٗٓٝسسد،ضؾٗسسٞض
عدعٍض يؿ"ضيصٛتض ٪يؿ ١ض ؼ ضجعً ٗدضبعٕٓ ٛض
ي يؾ١ٜ ٚض ق خ ١ًٝيض دضصلقّغض سؾ ضد،ضأقًسلض
غدع٠ض يقُدٕضبس ض يقسُدضشضبُٗٓٝس١ض سٛتض ٭ْسد)ض
يؼٟضٓ ٜدفبضٚؾٔض يقري٠ض يؼ كٝس،١ضٜٚؿصسذض سٔض
صص ٛسسس١ٝضَعدْدكٗسسسد،ضٚبس س ض يقسسسُدشض٭ سسس ٛتض
َ عغع،٠ضصٓذض ٱبغ عض يؾٞ٥ ٚضلد٫ض،١ٜٖٛٚضإػض
صل ُعضؾ٘ٝض ِض خلد ضبِٗض ٯصؾٜٔوض ض

٬ٜحسساض ًكسسٞضح س ض ٜنَسسٌضأ ُسسدٍضغسسدع٠ض
يقسسسُدٕض يؾٝ٥ ٚسسس١ض ٭صسسسري٠ض ي يؾٜ ٚسسس١ض قسس خ١ًٝض
ؾقٝؿقسسد٤ضعَنسسك١ٝيض )7991ضٚيفسسٗؾ٠ضكٓهؾٜسس١ض
يًُسسٛك٢يض )5112ضيٜسسدضعَنسسلضٚع سسد ضؾقٝؿقسسد٤ض
ي ُسسؾعيض)5172ضأْٗسسدضبسسغأتضختسسؾجض سسٔض سسنيٛفض
يفض يؾٜ ٚسسسس١ض يعؾبٝسسسس،١ضإػضملضكعسسسسغضكٗسسسسُٔٝض ًسسسس٢ض
ؽٗ ٜ ٚسسسسدضكًسسسسوض يٓةسسسسؾ٠ض يءسسسسٝك١ضيٰصسسسسؾ،ض يسسسسيتض
ٚبؼيوضمهٌض يًل٤ٛضيغٜٗدضإنضؾٔض يؾ١ٜ ٚض
كهدؾ٧ضٖ١ُٓٝض ٛتض ٚحغ،ضٖٛض ٛتض ٪يـ ض ض ٫ضؾسسسسسٔض يقسسسسسري٠ض يؼ كٝسسسسس)١ضضسسسسسؾٚؽ٠ضلديٝسسسسس،١ض
سسخٝذضإٔضغسسدع٠ض يقسسُدٕضن س ض يؾٜ ٚسس١ض ٚضسسؾٚؽ٠ضمضصسسس،١ٝضإػضحُسسسٞضبٗسسدضْؿقسسسٗدضَسسسٔض
يقسسري،١ٜض يسسيتضٜٗسسُٔٝض ًٗٝسسدض سسدع٠ض سسٛتض أْسسد)ض دل ُعضَ ضًـ،ضضلدفبض ؾأ٠ض ًس٢ضَسدضكه س٘ض
٪يسسسـ،ضيهسسسٔضضلُسسسغض سسسدضأْٗسسسدض فسس ةد ضإٔض إبسسسغ دضٚصٝسسسد،٫ضؾهٝسسسـضإػ ضندْس س ضكه سسسبض
ككغّّضأ  ٛكدضَ عغع،٠ضف٤ ٛضأندْ ضمضصٝدتض فسسسريكٗدض يؼ كٝسسس،١ض يسسسيتضٜؿسسسرتتضؾٗٝسسسدض يصسسسغمض
ْقسس١ٜٛضأّضػنٛؽٜسس،١ضبسسٌضْ٬حسساضكةسسٛؽضَٓةسسٛؽض يٛقد٥ع،ٞضٚؽغِضإٔض ٪يؿس١ض ٴؾؾس ض ؾأكٗسد،ضإػض
ينضص١ٝض ي ةً١ض ؿ)ٜٔض ييتضك ُدٖ٢ضَسعض سٛتض ْنسسسسؾتضؽفسسسسدٌ٥ضحسسسسبضغقسسسسدٕضنٓؿسسسسدْٞض سسسسد،ض
٪يؿسس،١ضؾدص ًؿسس ضيػ ٗسسدضْٚةؾكٗسسدضيًخٝسسد٠ضبسس ض يهٓٗد،ضإقؾضكًوض ي لؾب،١ض ييتض دْس ضضؾٗٝسدضَسٔض
جلسسـ٤ض ٭ٍٚض ٚجلسسـ٤ض ياسسدْ،ٞضٚػيسسوضَسسعض ْ كد سسدض فسسسس٤ٛضؾٗسسسسِض ٚكٗدَسسسسدت،ضْدي ٗسسسسدض ًسسسس٢ض يصسسسسعٝغض
َسسسٔضَؾحًسسس١ض ُؾٜسسس١ض يةؿٛيسسس،١ض ؾ ٖكسسس)١ضإنض ينضصسسسسٞض بًػسس س ضفسسسسٔض يٝسسسسنل،ضٚملضٜعسسسسغضيفض
أصؾ٣ض ين دب) ض
جع ٗسسدضَعل سس)ٕٛضً ٚسس٢ض سسعٝغضأعبسسٞض أؾًق س ض
إبسسسغ ٝد،ضؾعسسسسدعتضإنضَسسسسدضصلًسسسبض سسسسدض ينسسسسٗؾ٠ض
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 ٚي  ٛجغض ً٢ض يقدح١ض ٭عب)١ٝضٚقسغضٚقّكس ضنسٌض
ػيوضيفضن دبٗدضيذلدنُ١ضحبي )77ض ض
ٚبسسؼيوضبسسغ ض سسدض ينسسهٌض يؾ٥ ٚسس،ٞض يسسؼٟض
ُ ٜٓسسسسٞضإنض ي ضٝٝسسسسٌضٚفسسسس١ًٝضإْكسسسسدػضَسسسسٔضبسسسس٪لض
دل ُسسع،ضضلدفسسبض يهدكسسبض ًسس٢ضنسسٌضنًُسس،١ض
كٓةلضبٗدضمضصٝدك٘،ضؾُدضبديهِضحس ضٜه سبض
َؼنؾ ك٘،ض ٚؾأ٠ضٖٓدضأناؾضَعدْد ٠ض سؼ ضزلسغض
قًسسس١ضْسسسسدعؽ٠ضَسسسسٔض يٓقسسسسد٤ض يعؾبٝسسسسدتضَسسسسٔضْنسسسسؾٕض
َؼنؾ كٗٔ،ضأٚضَدضك دعيٓ٘ضَٔضؽفد ٌ٥ض ض
ضلكض ًكسٞضبؿءسٌضٖسؼٙض يؾٜ ٚس١ض يقسري١ٜض
يػدع٠ض يقسُدٕضإٔضن دبس١ض سؼنؾ تضبسغتضأَسؾضض
ًَخدض ًٗٝد ض ؼ ضكعًٔ،ض ً٢ضيقدٕضبةً ٗدض ؿ)ٜٔض
ٔضؽغ ٗدضيفضن دب ٗدض ٚقرت فضإقِض ي ع ريض سٔض
يسسؼ تضي ٖنْسسدضػ ضيًُسسؾ٠ض ٭ٚنضيفضحٝسسدكٞضأفسسةؾض
َسسسسؼنؾ كٞضبءسسسسُريض سسس هًِضٚأحسسسسغاض سسسسٔض
ْؿق٫ٚ ٞضأن بضم٦ٝد ضْصؿ٘ضحكٝكس١ضْٚصسؿ٘ض
صٝدٍض٫ٚضأصدفضإٔضٜعؾفضأحغضأْ"ضأحغاض ٔض
ْؿقسسسسٞض٫ٚضأصسسسسدفضأْسسسسدضَسسسسٔضنسسسسْٞٛضأقسسسسرتفض
ػيو ي )75ض ض

خت ٧ضصًـضجٓكض يؾ،١ٜ ٚضٚك كّٓعضبدفِضُٖٚسٞض
ٖٛض ؿ)ٜٔضحٝثضزلغٖدضك ُدٖ٢ضَعٗسد،ضؾ لعًسٗدض
سسسسٛؽ٠ض ٓٗسسسسد،ضإػضكنسسسسدؽنٗدضيفض يهسسسساريضَسسسسٔض
ي ؿد ٌٝض أَٗدضَٔض ي٬ػق،١ٝضٚيغتضيفضعَنل،ض
أبٖٛدضأفس دػضيفضنًٝس١ض حلكسٛم )ضٚكقس ةٝعضيفض
يٛق ضْؿقس٘ضإٔضكقسكطض ًس٢ضيقسدْٗدضأؾهدؽٖسدض
َٚند ؾٖد،ضنُدضككغّضكؿد ٌٝضحٝدكٗسدض سؾأ٠ض
ٚحؾ ١ٜض
٬ٜحاضإٔض سٛتض ٪يؿس١ضيفض جلسـ٤ض ياسدْٞض
َٔض يؾ١ٜ ٚض يقري١ٜضيٜدضعَنسلضٚع سد ضؾقٝؿقسد٤ض
ي ُسسسؾعيض )5172ضأناسسسؾضُٖٓٝسسس١ض ًسسس٢ض سسسٛتض
ؿٜسسسٔ)ضؽغسسسِضحءسسسٛؽضمضصسسسٝدتضَسسس٪قؾ٠ض ٭ب،ض
غٜك٘ض ية ٝب )ضٚػيوضْةؾ ضيًُؾحً١ض يعُؾٜس١ض
يسسيتضكعٝنسسٗدض ينضصسس١ٝض ي ةًسس،١ضؾؿسسٞض يةؿٛيسس١ض
ٚبسسسسغ ٜدتض ؾ ٖكسسسس١ض يفض جلسسسسـ٤ض ٭)ٍٚضضلسسسسدٍٚض
ٯصسسؾٕٚض يقسسٝةؾ٠ض ًسس٢ضؽٗ ٜ٩سسدضيًخٝسسد٠ض ُٗسسدض
غض يؿ دش،ضأ٫ٚعض ُٗدض يؼنٛؽ )ضأٚضإؽمدعٖدض
ؾٝخد،٤ض ٭ب)ضيهٔضيفض ينس دب،ضحٝسثضبسغأتض
كعسسسسٞضػ كٗسسسسد،ضمسسسسسهٌض ي ُسسسسؾعضأحسسسسغض َ٬سسسسسذض
٭فدفسسسس١ٝضينضصسسسس١ٝض ؿٜسسسسٔ)ضؾ سسسسغ ض ي ٓسس سّٛعضيفض
أ ُدقٗدضن ري ض ؾقٝؿقدٝ٥د)ض ؼ ضمهً ضٖؼٙض
يغ٫يسسس١ضبٓٝسسس١ضأفدفسسس١ٝضيفض يعٓسسسٕ ٛضَاسسسٌضَغٜٓسسس١ض
عَنل)ضصدَدض يفضجسـأٟض يؾٜ ٚس)١ضٚقسغضأُضسٝـض
يفض جلسسسسـ٤ض ياسس سدضْ)ٞضٖسسسسؼ ض ي ُسسسسؾعضإنضنًُسسسس١ض
ؾقٝؿقد)٤ضي ٛحٞضب ٓ٘ ٛض ٚسغّض ق صسدؽٙض ًس٢ض
جدْسسبض ٚحسسغ،ضإػضإٕض ي ةًسس١ضنُ٪يؿ ٗسسدضصسؾّعتض
ًسس٢ض سسنيٛفضَسسٔضككديٝسسغض ج ُد ٝسس،١ضٚأفسسديٝبض
أعب١ٝضٚقٗؾضفٝدف،ٞضإْٗدضبؼيوضك ُؾعض ً٢ضنٌض
َدضٜعٝلضكؿ ذضإْقدْ١ٝض ٱْقدٕضٚإبغ ٘ ض

إٕضكهؾ ؽضؾعٌض ٫ضأصدف)ضَؾك ضيفضفةؾض
 ٚحسسغ،ضٜهنسسـضصٛؾسسدضض٫ضمسسعٛؽٜد،ضٜهُسسٔضيفض
أ ُسسدمض يهدك سس،١ضيهٓٗسسدضحسسدٍٚضإٔضككدَٚسسس٘،ض
ٚػيسسسوضب هسسسؾ ؽض سسسٝػ١ض يٓؿسسسٞضَسسسؾك ضيرتفسسسٌض
يسؼ كٗدضضؽفسسدٌ٥ضإصلدبٝس١ضككٜٗٛسسدضع صًٝسدض،ضؾٗسسٞضيسسٔض
كق قًِضيًءػ ٛض ٫ج ُد ،١ٝض يسيتضكٓسدٍض سؾأ٠ض
ح ضكه بض ٔضػ كٗد،ضعٕٚضإٔضٜعس"ضػيسوض سغّض
َ د٫كٗسسسسدضبنسسسسهٌضندَسسسسٌ،ضٖٚسسسسؼ ضٜةٗسسسسؾضيفض
ف س ضغ ّضؾعسسٌضػٟضع٫يسس١ضفسسً ١ٝض ضأقسسرتف)ض سسدض
ٜسسسسٛحٞضب عؽ نٗسسسسدضَسسسسغ٣ض عدْسسسسد،٠ض يسسسسيتضقسسسسغض
إػ ضيفضي يؾٜ ٚسسسسسسس١ض قسسسسس س خ ١ًٝيضكٓض ّٛسسسسس س ض
ك ٛجٗٗسسسد،ض سسسؼ ضبسسسغتض يه دبسسس١ض سسٔضض يسسسؼ تضيفض
دل ُسسعضككًٝسسغٟضكسس ٛؿٟض قسسرت فض ٱقسسِ،ضإػضحسسكض ينضصسسسٝدتض حملٝةسسس١ضبدي ةًسسس١ض يةؿًسسس١ضكٓ ّٛسسسدضض
مب٬حكسس١ض يًعٓسسدتض ٚد سسب،ضٚمبسسدضأْٗسسدض٫ضكؾٜسسغض ن ري ،ضؽغِضنٕٛض ٛتض ؾأ٠ضذلٛؽٜد،ضيهٔض
صسسٛتضَعسسدؽىضدلدْٝسس،١ضؽأتضإٔضَسسٔض ٭فسسًِضإٔض يهدك سسسسس١ضأؾًخسسس س ضيفضككسسسسسغِٜضٚجٗسسسسسدتضْةسسسسسؾض
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َ عسسسغع،٠ض سسسربضكنسسسدبوض يع٬قسسسدتض ٫ج ُد ٝسسس١ض
حملٝة١ضب ةً ٗد،ضصد ١ضب ض يؼنٛؽض ٚٱْدا،ض
ب ض يؿكؾ ٤ض ٚ٭غٓٝد،٤ضب ض ٗ ْ٫دؿٟض ٚيٓةٝـ،ض
يسسسؼيوضْنسسسنتض سسسؾ دتضصؿٝسسس١ضًٝٓ ٚسسس١ضكءسسسؿٞض
حل،١ٜٛٝضٚكنغض ًكٞض دبع١ض يؾ ١ٜ ٚض

خت س سٌّ،ضؾٗٝسسسُٔٝض سسسٛتض يهدك سسس١ض ًسسس٢ض سسسٛتض
يةؿً،١ضٚأْةك ٗدضبًػ١ض يسٞ ٛض ٚحلهُس ١ض سؼ ض
قسسسغضْقسسسُعضيػسسس١ض٫ضك ٓدفسسسبضُ ٚسسسؾض ينضصسسس١ٝوض
ؾُسسسا٬ضزلسسسغضَؿسسسدِٖٝض يه سسسدؽضكرتضبسسسعضيفضػٖسسسٔض
يةؿً١ضأٚض ؾ ٖك،١ضؾٝلغٖدض ًكٞضك قدٍ٤ض ٔض
٬قسس١ض جلؾ سس١ضبسسد٭حّ٬ضيٖسسٌضجسسؾ ِ٥ض ٭حسسّ٬ض
َ دح ١يضأٚضكٓةلضبدحلهُ١ضيبٛفسعض عسدق ضإٔض
ٜهْٛسس ٛضققسسد٠ضققسس٠ٛض يعسسدملض ًسسِٗٝضي )72ضبسسٌض
زلسسغض ي ةًسس١ض يةؿًسس١ض ؿٜسسٔ)ضكً س كطضَسسدض٬ٜحةسس٘ض
يه سسدؽضح س ضكسسَٛضضمسسؾ ؽ٠ض حلسسبضب س ض قسسٓ ض
ي ٫حة ضؿٜسٔضإٔضؾُٗٝس١ض ض خلدعَس١ض)ضبدعي س٘ضكًسوض
يٓةؾ٠ض ن عً١ض هٗؾب١ض خلءؾ ٤ض نُق١ي ض

إٕض ي ٓسسسٛعض يقسسسدبلضجتًسسس٢ض سسسربضكٓسسسٛعضيػسسسٟٛض
َسسسغٖه،ض سسسدضأفس س ؼض ًسسس٢ضؾءسسسدٗ٥دضحٜٛٝسسس١ضيفض
ٱٜكسسدع،ضؾقسسُعٓدضٚجٗسس١ضْةسسؾض سسؾأ٠ض ي كًٝغٜسس،١ض
يسسسيتضكسسسؾؾضض ي خسسسؾؽض ٚيعًسسسِض بسسسٛؽ ٕ)ضٚكسسسَٔ٪ض
بدخلؾ ؾسسسسس،١ضؾٓلسسسسسغٖدضصسسسسسدؽلضعٚؽضضضسسسسسدغةدض
َُٓٝٗٚسسسدض ًسسس٢ضؾ سسسد٠ضَ ةًعسسس١ضحلٝسسسد٠ضبعٝسسسغ٠ض سسسٔض
٭طسسسؾض جلدَسسسغ٠ضنديؾجسسسسٌض ي كًٝسسسغ،ٟضَاًُسسسسدض
اعٓدضٚجٗس١ض يٓةسؾض يٓكٝءس،١ض يسيتضكٓ قسبضإنض
إٕضَاسسسٌضٖسسسؼ ض ي لسسسدٚؿض كسسسغؽ٠ض ينضصسسس١ٝض
جلٝسسسٌض جلغٜسسسغ،ضٚزلسسسغٖدضحسسسدؽبضَسسسٔضأجسسسٌض يًػٜٛسسسسس١ض ٚيؿهؾٜسسسسس ١ضضإخلضحدٚيسسس س ض يهدك سسسسس١ض
ي خؾؽض ٚيعًِض ؾٝخد)٤ضي ٓسد٤ض ٚسٞضجغٜسغ،ض ٜسٝذض ختؿٝؿ٘،ضإػضملضْقُع٘ضبصٛتض ي ةً١ضؾكط،ضبسٌض
ْ٫ؿ سسدشض ًسس٢ض حلٝسسد٠ض حلغٜاسس،١ضنسسٞضكق س ةٝعض بصسسٛتض يؾ ٜٚسس١ض يعد سس١ضبهسسٌضمسس،٤ٞض سسدض سسٓذض
كػٝريض ٚقعض ؾأ٠ض ي د٥ك،ضٚقغضأقّؾتضٖؼٙض يؾٜ٩س١ض يًػ١ضم٦ٝدضَٔض ٓةك ١ٝض
ي كغَٝسسسس١ضيفضمضصسسسس١ٝض ي ةًسسسس١ض ؿٜسسسسٔ)ضإػضَسسسسٔض
ملضٜقسسسٝةؾضٖسسسؼ ض يعٝسسسبض ًسسس٢ض ينضصسسس١ٝض
ي ٛضسسذضأْٗسسدضجت ّ
قسسغض يؾٜ٩سس١ضْؿقسسٗدضيًهدك سس،١ض ؿ)ٜٔضع ُ٥د،ضؽمبدضبق بض َ ٬ىض يهدك ١ضؿَدّض
ؼ ضَٔض ية ٝعسٞضإٔضكهسٕٛضأناسؾضحءسٛؽ ضيفض كسسغؽ٠ض يًػٜٛسس،١ض يسسيتضجعً ٗسسدضصقسسوضبٓد سس١ٝض
يؾٜ ٚسس،١ضإػضمسسهً ض ؾٝخسسد)٤ض فس ُؾ ؽ ضي ٛيسسغ٠ض ينضصسس١ٝض ؾ ٖكسس،١ضيفضَعةسسِض ٭حٝسسدٕ،ضؽغسسِض
ؿٜٔض ٖٓغ)ضنُسدضف نسهٌض ي ةًس)١ض فس ُؾ ؽ ض
عٛب١ضجتقٝغضٖؼ ض ؾحً١ض يعُؾ١ٜض ءةؾب،١ض
يس ؾٝخد )٤ض
ؾُا٬ض ٜغؾلضكٝسدؽض ٚسٞض ؿٜسٔ)ضَٓةًكسدضضبنؾهسدؽض
 ٚسسسسدضأْكسسسسؼض يؾٜ ٚسسسس١ضَسسسسٔضُٖٓٝسسسس١ض يؾٜ٩سسسس١ض َ ٓ ٛسسس١ضكٓسسس ضضبدحلضٜٛٝسسس١ض ٚيةؿٛيسسس،١ضي لقسسسغض
٭ٜغٜٛيٛجٝسس١ض ي كغَٝسس)١ض ٚسسؾ ٗدضَسسعض يؾٜ٩سس١ض ْسسغؾدعض ؾ ٖكسس١ضٚصؾعٖسسد،ضنسسٞضكا س ضػ كٗسسد،ض
ي كًٝغ١ٜض ضًؿس)١ضؽٖدؾس١ض يًػس،١ضحٝسثض سـجض ؾٓعدٜهضيػ١ضك ٓدفبضُ ٚسؾض ينضصس،١ٝضيهسٔ،ض
ؾٗٝدض ينعؾضبسدحلٓ ،ضعٕٚضإٔضٜعس"ضػيسوضُٖٓٝس١ض أحٝدْسسسد،ضٜٗسسسُٔٝض سسسٛتض ٪يؿسسس١ض اكؿسسس،١ض يسسسؼٟض
يػ١ض ٚحغ٠ض ً٢ض يؾ،١ٜ ٚض٭ٕض يهدك ١ضحدٚي ضإٔض ٜٓةسسسلضحبهُسسس١ض يقسسسٓ ض ًسسس٢ض سسسٛتضطؿًسسس،١ض
صٓذضنٌضمضص١ٝضيػ١ضصد ١ضبٗد،ضيهٓٗسدضقسغض ؾ ٓةسسسسلضبًػسسسس١ضٚأؾهسسسسدؽضأنسسسسربضَسسسسٔضَقسس س ٖ ٛدض
كؿًذ،ضأحٝدْد،ضٚختؿلضأحٝدْدضأصؾ،٣ضصد س١ضإٔض يعكً ٞض
ينضصسسس١ٝض حملٛؽٜسسس١ض ؿٜسسسٔ)ض دٜنسسسٓدٖدضيفضفسسسٔض
يةؿٛيسس١ض ٚؾ ٖكسس١ض يفض جلسسـ٤ض ٭)ٍٚضٚيسسٝكضَسسٔض
يقٌٗضجتقٝغٖدض ربضيػ ٗدض خلد ،١ضيسؼيوضقسغض
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ًك،ٞضَٔضٖٓسدضيسٝكضغؾ ٜسدضضإٔضخت سدؽضيس٘ض اسدضض
ػ ضع٫ي١ضإصلدب،١ٝضكٛحٞضبدتغض ٚيؾؾع١ض أدلسغ)ض
ٜٚهٕٛضَ ٛؿٜسدض٫فسِضأبسٞض يهدك س١ض أةسغ)ضيفض
يسسسسسٛؿٕض يصسسسسسؾيفض ٚٱٜكسسسسسد ،ٞضإػض ٜنسسسسسدؽندٕض
حبؾؾ ض ٭ٍٚض ٚ٭صري)ض ض

فس س ةد ضغسسسدع٠ض يقسسسُدٕضإٔضكٓكسسسؼضٖسسسؼٙض
يؾٜ ٚسسس١ض يقسسسري،١ٜضيفضؽأٜسسسس،ٞضَسسسٔضُٖٓٝسسس١ضيػسسسس١ض
سسؼنؾ تض يسسيتضٜٗسسُٔٝضؾٗٝسسد،ضغدي سسدض،ض سسٛتض
 ٚحسسغ)ضإنضيػسس١ض يؾٜ ٚسس١ض كؿقسسذض تسسدٍض٭ سس ٛتض
٬ٜٚحاض ًكٞضإٔض ٪يؿس١ضينسغ٠ضإ لدبٗسدض
َ ٓ ٛسس)١ضإػضٖسسُٔٝض ًسس٢ضؾءسسدٗ٥دض يؾ٥ ٚسسٞضكعسسغعض
٭ سس ٛتض يؼنٛؽٜسس،١ضبدٱضسسدؾ١ضإنض ٭ سس ٛتض بٗؼٙض ينضص١ٝض يؼنٛؽ،١ٜضصدٖ ضَعٗد،ضح ٢ض
يٓق،١ٜٛضصد ١ضيفض جلـ٤ض ٭،ٍٚضقًُدضْةؿؾضب٘ض إْٗسسدضأفسسكة ض ًسس٢ض سسٛتض ٭بضحٓٗٓٝسسدضيً ٝسس ض
يندَٞض ٚغ١ٜٓض يٝدا ض عَنسل)ضؽغسِضإٔضٖسؼٙض
يفض يؾ١ٜ ٚض يعؾب١ٝض دَ،١ض ٚيٓق١ٜٛضصد ١و ض
ٜقسسسلٌضيًهدك سسس١ضأٜءسسسدضأْٗسسسدضملضك س سغٴضَسسسٔض ينضصسسس،١ٝض ًسسس٢ضْكسسسٝضض ٪يؿسسس،١ض سسسدعتضإنض
أٚي٦سسوض حلدقسسغ تض ًسس٢ض يؾجسسٌ،ضيسسؼيوضملضزلسسغض ٚطٓٗسسد،ضٚختًص س ضَسسٔضأ سسد٤ض يػؾبسس،١ضيسسؼيوض٫ض
هسسسسسٔضإٔضك سسسسسؼنؾضبً ٛسسسسس١ضكؿد سسسسسٌٝضك عًسسسسسلض
سٛؽك٘ضيفضؽٗ ٜ ٚسدض يقسري١ٜضػ تضََ٬سذضفسً ،١ٝض
ؾكسسسسسغضأؾقسسسسسخ ض تسسسسسدٍضيؾٜ٩سسسسس١ضككسسسسسرتبضَسسسسسٔض مبسسغٗ ٜٓد،ضَٚةسسدؽع٠ضمس ذض يٝسسدا ض سسد،ضنُسسدض
ٛضسس،١ٝ ٛضكعٓسس٢ضب كسسغِٜض سسٛك٘ض سسربضٚجٗسسدتض ؽأٜٓسسسدضفسسسدبكدض،ضٚقسسسغض َ سسسغتضٖسسسؼٙض يسسسؼنؾٜدتض
ْةؾضَ عسغع،٠ضكهسٕٛضكسدؽ٠ضَنسؾق١ضننضصس١ٝض نسسسسٛب١ضبديً ٛسسسس١ض ٚينسسسسٛمضأناسسسسؾضَسسسسٔضقسسسس٬اض
ؿخدتوض ؼ ضضلكض ًكٞضبنْٗدضأم ٛمضًَ ٗ ١ض
٭بض أدلسسسسغ)ضإػضملضكعسسسسدٕبض ي ةًسسسس١ض ؿٜسسسسٔ)ضَسسسسٔض
ضةٗدعضأب،ٟٛضؾٗٞضند ٪يؿ،١ضص عس ضبع٬قس١ض بكٗسسسسؾض يػؾبسسسس١ضٚحؾَدْٗسسسسدضَسسسسٔض يسسسسٛطٔ،ضإػضَسسسسٔض
فسس آد١ٝ٥ضبٗٓٝسسسدضٚبسس ضأبٗٝسسسد،ضصّٝسسسـتضبصسسسغ ق١ض ٪نغضأْٗدضأم ٛمضغسدع٠ض يقسُدٕ،ض يسيتضكعسٝهض
ةُٝسسس،١ضح سسس٢ضإْسسسس٘ضٜٓدقنسسسٗدضَٓسسسؼضطؿٛي ٗسسسسد،ض بعٝسسسغ ض سسسٔضٚطٓٗسسسد،ض٫ضأمسسس ٛمض أدلسسسغ)ض يسسسؼٟض
ٜٚنسسدؽنٗدض جلًسسٛلضَسسعضأ سسغقد،٘٥ضؾٗسسٛضٜٓةسسؾض ف كؾّضيفض يٛطٔضننبٞض يهدك ١وض ض
إيٗٝدضبصؿ ٗدضْغ ووضٚقغضبغتضمضص١ٝض ٭بض بٓ١ض
ؿَٓٗسسدضيفض ٭ؽبعٝٓٝسسدتض ٚخلُق سٝضٓٝدت)ضيهٓٗسسدض
حسسسسسسدٍٚض خلسسسسسسؾٚجض ًسسسسسس٢ضبعسسسسسسضض  ٛضسسسسسسعدتض
٫ج ُد ٝسسسس،١ضعٕٚضإٔضٜعسسسس"ضػيسسسسوض يٓلسسسسد٠ضَسسسسٔض
يقك، ٛضأحٝدْد،ضيفضَٗدٟٚض يؾٜ٩س١ض ي كًٝغٜس،١ض
إػضصلغٖدض كٞضك ٓ٢ضضؾٚؽ٠ضإزلدبضٚيغضػنؾض
بعغضإزلدبض ؿ)ٜٔضيؼيوضملض ٓعض أدلغ)ضؿٚج س٘ض
ؾٜء١ضبديكًسبضَسٔض حلُسٌ،ضٚحس ضصسٛتضأقٓسد٤ض
ي٫ٛع،٠ضٜعدْ،ٞضإقسؾضٚؾدكٗسد،ض كسغ٠ضػْسبضجتعًس٘ض
َ عدطؿدضَعض ؾأ،٠ضح ٢ضإْ٘ضٜؾبسٞض بٓ س٘،ضنُسدض
ٜؾب٢ض يؼنؾض دع٠ضيفضدل ُعٓدو ض

قسسسغَّ ض يؾٜ ٚسسسس١ضمضصسسسس١ٝضْكٝءسسسس١ضيسسسسٮبض
اكسسسـ،ضٖسسسسٞضمضصسسس١ٝض يعسسسسِض جلدٖسسسٌض سسسسغض
يؿ دش)ض يؼٟضضل كؾض ؾأ٠ضٜٚسؾؾضضكعًُٗٝسد،ضبسٌض
ٜؿصسسسذض سسسٔضَنسسسسد ؾٙضجتدٖٗسسسد،ضؾٓٝةسسسلضبًػسسسس١ض
يهؾ ٖٝسسسس١ض يأْسسسسدضأنسسسسؾٖٗٔضنًسسسسٗٔضٚأنسسسسؾٙض
جٓقٗٔ،ضؾٗٔضمسؾضَقس ةري،ضٜٚسـع عضصةسؾٖٔض
حسس س ضٜسس س عًُٔ…ي )74ضٜؿصسسسسذضكهسسسسؾ ؽضؾعسسسسٌض
أنسسسؾ)ٙض سسسٔضَسسسغ٣ضؽفسسسٛظضقٓد سسس٘ضٚإحقدفسسس٘ض
بدحلكسسغض ًسسس٢ض سسسؾأ٠وضقسسِضٜسسسنكٞض ٚسسسؿٗدضبسسسس ضمسسسؾض
َق ةري)ضيٝعـّؿضكنٜ٘ٛض ٛؽكٗدضيفضرل،٘ ًٝضٚقغض
جعًٗدضكـع عضكنٖٛدض ح ضك عًِ) ض ض

إٕضمضص١ٝض ٭بضك غٚض ٭ناؾضحءٛؽ ضيفض
ٚجسسسغ ٕض ٪يؿسسس،١ض سسسدضجعًسسسٗدضأناسسسؾضكسسسنقريضضيفض

ٚبسسسسؼيوضٜعسسسسدٜهض ًكسسسسٞض سسسسربض ينضصسسسس١ٝض
ي كًٝغ١ٜضَدض دْ ٘ض سؾأ٠ضَسٔضقٗسؾضٚكنس ٜ٘ٛض سؼ ض
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يسٝكضغؾ ٜسسدضضإٔضصٓخٗسسدض ٪يؿس١ضؾءسسد٤ض ٚفسسعدضضيفض
ؽٗ ٜ ٚسسدض يقسسري،١ٜضنُسسدضأْٗسسدضملضكسسٓكٳضَسسدض دْ سس٘ض
يؿ٦سدتض يؿكسسري،٠ض يسسيتضكٓ ُسٞضجلسسٓكض يسسؼنضٛؽ،ض
ؾُسسسا٬ض يعدَسسسٌض دؽنقسسسٞضؽ سسس)ٕٛضٜعسسسٝهضيفض
ق سسس،ٛضٚضلًسسسِضبسسسنٕضضلكسسسلض يعسسسغٍض ٫ج ُسسسد ،ٞض
يسسسؼيوضٜكسسسـضَ ٛجٗسسسدض قسس ػٌ،ضؽجسسسٌض ٭ ُسسسدٍض
يػسس"ض يؾٜسسدع)ٟضيٝسسغ ؾعض سسٔضَكَٛسسدتض حلٝسسسد٠ض
ٱْقسسسدْ،١ٝض يسسسيتضٜؿ كسسسغٖد،ضَسسسعضغسسسري،ٙضَاًُسسسدض
ٜؿ كغض ٭ٚنقل ضيفضب ٘ ٝض
ٜٛحٞضيٓدض فِض ؽ س)ٕٛضبدْ ُسد٤ض ينضصسض١ٝض
إنض يغٜٔض قسٝخ،ٞضُ ْ ٚدٗ٥سدضيفض يٛقس ضْؿقس٘ض
إنضُٖسسّٛض يٓسسدلضندؾسس،١ضؾٗسسٞضكٓكسسؼضطؿسس٬ضض٫ض
كعؾفضٖ٘ ٜٛوضٚبؼيوضكربؿض يهدك ١ضقس٠ٛض ت ُسعض
ؽغسسسسِضكعسسسسغعضأعٜدْسسسس٘ضٚط٥ ٛؿسسسس٘،ضحسسسس ضكٓةًسسسسلض
ينضص١ٝضَٔض ْ ُد،٤ضٜٓؿ ذض ً٢ض ٱْقدٕضبعٝغ ض
ٔضقٛٝعضضٝك،١ض سٓعٗدض جلٗسٌ،ضَاًُسدض سٓعٗدض
٫ب عسسدعض سسٔضقسسِٝضحءسسدؽ،١ٜضندْ س ضكٓ س عهضيفض
َغ١ٜٓضعَنل،ضَٚدؿ ي و ض
ٜقسسسسسلٌضيًؾٝ٥ ٚسسسسس١ضأْٗسسسسسدضملضكؾفسسسسسِضٖسسسسسؼٙض
ينضص١ٝضمبَ٬ذضصدؽق١ض فٛبؾَدْ)١ٝضؾًِضكٓسـّٙض
ؽ سس)ٕٛض سسٔض ي ٓسسدقض،ضؾٗسسٛضقسسغضٜك سسٌض يسسـ ٚج،ض
سسسٔضختديؿسسس٘ضبديسسسغ،ٜٔضيهٓسسس٘ضيسسسٔضٜك سسسٌضٖسسسؼ ض
٫ؽك سسسسد ،ضحسس س ضٜه نسسسسـضإٔض سسسسؾأ،٠ض يسسسسيتض
ص دؽٖسسدضقً سس٘،ضكعُسسٌضصدعضَسس،١ضٚبسسؼيوضكؿءسسخ٘ض
يهدك سسسس،١ضإػضٗ ٜسسسسدٕٚضيفضإمسسسسهدي١ٝض ُ ْ٫سسسسد٤ض
يغ"ٜضعٕٚضإٔضٗ ٜدٕٚضيفض ُ ْ٫د٤ض ية ك،ٞضؽغِض
نْ٘ٛض٢ٓ ٜض يؿهسؾض دؽنقس،ٞض يسؼٟضٜسغّ ٞض
ي كغَ١ٝووو ض

ق٬قسسسسس١ض ْك٬بسسسسسدتض حقسسسسس"ض يسسسسسـ ،ِٝضفسسسسسدَٞض
حلٓسسسد،ٟٚضأعٜسسسبض ينٝنسسسهً)ٞضٚقسسسغض فس س ةدعض
حلؿسسسدظض ًسسس٢ضَٓصس س ٘ض ٭َسسس"ض يؾؾٝسسسعضص ٬سسسدض
بؿءسسٌضكصسسؾؾدك٘ض حلؾبدٝ٥سس،١ضٚأقٓع سس٘ض عسسغع٠وض
ٚقسسسسغض ص سسسسدؽتض يهدك سسسس١ضككسسسسغ ٗدض سسسسربضككٓٝسسسس١ض
ؾ ٜسسسد،ض يسسسيتضجعً ٗسسسدضصسسسٮضجسسسغؽ ٕضغؾؾ سسس٘،ض
ي هنـضنٌضَؾآ٠ضَؾحً١ضكدؽطل١ٝضَٔضحٝدكس٘،ض
كً ّْٛس ضؾٗٝسسدضٖسسؼٙض ينضصسس١ٝض ٗ ْ٫دؿٜسس١ضحقسسبض
َك ءسٝدتضكًسوض ؾحًسس١وضٚبسؼيوضك عسغعضٚجٖٗٛسسدض
حقبض ؾآ،٠ض ييتضكٓةؾضإيٗٝد ض
يفض جلـ٤ض يادْٞضَٔض يؾ١ٜ ٚض يقري١ٜضفٓلغض
فس ُؾ ؽ ض سسؼٙض ينضصسس،١ٝضبعسسغضكػسسٝريض اٗسسد،ض
َسسٔضعٕٚضكػسسٝريضْسسؼ ي ٗدض ْسسدٖ)ٞضيهسسٔض يؾٝ٥ ٚسس،١ض
ْةسسؾ ض عدْدكٗسسدض ينضصسس١ٝضَٓٗسسد،ضجعً ٗسسدضأناسسؾض
فسسسسسة٠ٛضٚجربٚكسسسسسد،ضؾٗسسسسسٞضكسسس س خهِضبد  ٛؾكسسسسس١ض
٭َٓ،١ٝض ييتضصٓذض ٔضٜؾٜغض يقؿؾ،ض ؼ ضٜقدّٚض
يٓقسسسد٤ض ًسسس٢ضمسسسؾؾٗٔضيًخصسسسٍٛض ًٗٝسسسدوضيهسسسٔض
ؿٜسسٔ)ضيسسٔضككسسـضَه ٛؾسس١ض ٭ٜسسغ ٟضيسسؼيوضكعُسسٌض
ً٢ضننـضؾقدعضٖؼٙضق ٌضٖؾبٗدضإنضبريٚت ض
ٖ ُٓٝضٖسؼٙض ينضصس١ٝض ٭َٓٝس١ض ًس٢ض ٚسٞض
ي ةً،١ض يؼٟضكةٛؽضيفض جلـ٤ض يادْ،ٞضٚقٗؾكٗد،ض
سسؼ ض٬ٜحسساضإٔض ؿٜسسسٔ)ضنُ٪يؿ ٗسسدضكعسسدْٞضَسسسٔض
إحلدشضؾهسؾ٠ض يعسٛع٠ضإنض يسٛطٔ،ضيهٓٗسدضؾُٝسدض
 ٜغ،ٚضكنرت ضحؾٜس١ضْكسغض يؿقسدعض ق نسؾٟضيفض
بًسسغٖدضْٚكسسغض ٪فقسسدتض يسسيتضٜعُسضٌضؾٗٝسسدضأَاسسدٍض
ْسسدٖ)ٞضؾٗسسٞضكؾٜسسغضٚطٓسسد،ض ٜٓؿسسٞضؾٝسس٘ض خلسسٛف،ض
ي  ٜقسسسسعضيًلُٝسسسسع ح ٢ض سسسسٔض ٜٓكسسسسغضْسسسسدٖٞضيفض
يصخـ،ضيفض صدْع،ضٚع صٌضجغؽ ٕض كسدٖٞض
ػ تض ٯػ ٕ ـؽ١ ٚضح س٢ضيفضجسغؽ ٕضأؽ ٚحٓسدض
ٚيفضؽ٥دكٓد،ضٚيفضمؾ  ٜضرلدٚؾٓد ض )72ض ض

فسسسسس س ةد ضغسسسسسسسدع٠ض يقسسسسسسسُدٕضإٔضككسسسسسسسغّض
مضصسٝدتضَ ٓ ٛسس١ض ًسس٢ض سعٝغض ُ ْ٫سسد٤ضيًسسٛطٔض
بسسغتضغسسدع٠ض يقسسُدٕضأناسسؾضجسسؾأ٠ضيفضْكسسغض
ؾسسسسرت٠ض خلُقسسسسٝٓٝدت)ضإػض دٜنسسسسٓدضمضصسسسسٝدتض
رلًصسسس١ضيًسسسٛطٔض أدلسسسغ)ضٚمضصسسسٝدتض ْ ٗدؿٜسسس١ض يؿقدعضَٔض ُدعضمٝخ١ضيفضؽ٘ ٜ ٚضيبكدٜدضَٔضؿَٔض
َاٌض َع )ضأحغضأقؾبد٤ض ؿٜسٔ)ض يسؼٟضٜنسدؽىضيفض بدبٌيضؽمبدضبق بضإقدَ ٗدضيفض خلدؽج ض ض
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)9ض صغؽض يقدبل،ض

حؿً ض يؾ١ٜ ٚضإنضجدْبضكٓسٛعض ينضصسٝدتض
ب ٓسسٛعضؿَسسدْٞضَٚهسسدْ،ٞضؾكسسغض دٜنسس ض ي ةًسس١ض )71ض صغؽض يقدبلضْؿق٘،ض ض582ضسسض584
ؾسسرت٠ضحؾجسس١ضَسسٔضكسسدؽٜطضفسسٛؽٜدض جلسس،٤٬ضْه سس١ض )77ضغدع٠ض يقُدٕضيذلدنُ١ضحبيضَٓنسٛؽ تضغسدع٠ض
يقُدٕ،ضبريٚت،ض ،7ض5114
ؾًقسة ،ض ْ٫ك٬بسسدت،ضقسسٛؽ٠ضٜٛيٝسس،ٛض…)ضيسسؼيوض
قغَ ضيٓسدضؿَٓسدضَءسةؾبدض،ضأؾًخس ض يهدك س١ضضيفض )75ض يؾ١ٜ ٚض ق خ،١ًٝض  481ض
ؽبة٘ضبقري٠ضبةً ٗسد،ضؾلعًس ض حلسغاض ي سدؽطلٞض )74ض صغؽض يقدبل،ض 455
َهْٛسسدضيسسٞ ٛض ينضصسس١ٝض ؿٜسسٔ)ضٜسسرتىضبصسسُ ٘ض )74ض صغؽض يقدبلضْؿق٘،ض 588
ًسس٢ضحٝدكٗسسدض يؿهؾٜسس١ض ٚيٛجغ ْٝسس،١ضٜٚقسسِٗضيفض )72ضٜدضعَنلضٚع د،ض 798
كةٛؽٖدضٚكةٛؽضبعضض ينضصٝدتض حملٝة١ضبٗد ض ض *)ضغدع٠ض يقُدٕضَٔضَ ٛيٝغضعَنلض،7945ض ْ كًس ض
إنضبسسريٚت،ضقسسِضٖؾب س ضأقٓسسد٤ض حلسسؾبض ٭ًٖٝسس١ض
ٚبؼيوض هٓٓسدض يكسٍٛضبسنٕض يهدك س١ضغسدع٠ض
يً ٓدْٝسس١ضإنضؾؾْقسس،١ضَٚسسدضؿ ي س ضككسسِٝضؾٗٝسسد،ض
يقُدٕضقغضأؾًخ ضيفضإْكدػضؽٗ ٜ ٚدض يقري١ٜضَسٔض
ْديس ضعؽجسس١ض دجقس ريضيفض ٭عبض ٱْهًٝسسـ،ٟض
ُٖٓٝسس١ض سسٛكٗدض خلسضد ضبؿءسسٌض ي ٓسسٛعض يًػسس،ٟٛض
ٖٞٚض خؿ١ٝضكعٌُضيفضدلسدٍض يرتلس،١ضجتٝسغض
يؼٟضأؾقذض تسدٍضي عسغعض ٭ س ٛت،ضؾدفس ةدعض
يًػ١ض ٱْهًٝـ١ٜض ٚيؿؾْق،١ٝضَٔضَ٪يؿدكٗد ض
إٔض سسٓذض يؾٜ ٚسس١ضٖٗ ٜٛسسدض يؿٓٝسس١ضؽغسسِضأْٗسسدضفسسري٠ض
7ضسسضي ينعٛبض ٚي ًغ ٕيضكؾل،١ض 7929ض
ػ كٝسسس،١ضٚػيسسسوضبقس س بضغٓسسس٢ض ينضصسسس،١ٝض يسسسيتض
5ضسسضي ٓٝدىضقغؽٟيضقصص،ض 7965ض
صدٖ س ضبصسسٛتض ٪يؿسس،١ضٚكعسسغعضؽٖ ٩سسد،ضْ ٝلسس١ض
2ضسسضي٫حبؾضيفضبريٚتيضقصص،ض 7962ض
ككغ ٗدض ربضَؾ حٌضؿَٓ١ٝضَ عغع،٠ضؿ عكٗدضغٓس٢ض
قكسسسسديف،ضَٚعدٜنسسسس١ضمضصسسسسسٝدتضَ ٓ ٛسسسس١ض ًسسسس٢ضض 4ضسسضييٌٝض يػؾبد٤يضقصص،ض 7966ض
2ضسسضيؽحٌٝض ؾ ؾ٧ض يكغ ١يضقصص،ض 7912ض
ق ٣ٛض ياكديفض٫ ٚج ُد  ٞض
6ضسسضيحبيضقصص،ض7912

***

8ضسسضيأ ًٓ ض

ٜ )7دضعَنلضٚع سدض ضؾقٝؿقسد٤ض ي ُسؾعيضَٓنسٛؽ تض
غدع٠ض يقُدٕ،ضبريٚتض ،7ض5172ض 21
772

)2ض صغؽض يقدبلضْؿق٘،ض
)4ضْؿق٘،ض

ض

1ضسسضيبريٚتض12يضؽ،١ٜ ٚض7912

اهلوامش:

)5ض صغؽض يقدبل،ض

72

ًٝوض حلبيضمعؾ،ض7916

9ضسسضين ٛبٝكضبريٚتيضؽ،١ٜ ٚض7916

791

798

ض
ض

71ضسسضيؿَٔض حلبض ٯصؾيضَكد٫ت،ض7918

77ضسسضي جلقغضحكٝ
ض

ض

ض
ض

١ضفؿؾيضَكد٫ت،ض7918

ض

75ضسسضي يقٝدح١ضيفضحبؾض ينٝةدٕيضَكد٫ت،ض7919

72ضسسسسسسضيصسسس ِض يسسسسؼ نؾ٠ضبدينسسسسُعض ٭ةسسسسؾيضقصسسسسد٥غض
َٚكد٫ت،ض 7919ض

)2ضْؿق٘،ض يصؿخ١ضْؿقٗد ض ض

)6ضغسسسدع٠ض يقسسسُدٕضي يؾٜ ٚسسس١ض قس س خ ١ًٝضؾقٝؿقسسسد٤ض 74ضسسضي
عَنسسك١ٝيضَٓنسسٛؽ تضغسسدع٠ض يقسسُدٕ،ضبسسريٚت،ض 72ضسسسسسضيَ ٛطٓسسس١ضَ ً قسسس١ضبسسسديكؾ ٠٤يضَكسسسد٫تضْكغٜسسس،١ض
،7ض،7991ض 22
 7981ض
)1ضٜدضعَنلضٚع د،ض
)8ض يؾ١ٜ ٚض ق خ،١ًٝض

كدٍضحلة١ضٖدؽب١يضمعؾ7919

76ضسسضيضعضؽضك

724
22

ض

ؿؾّليضَكد٫ت،ضّض51س7981

71ضسسضي يؾغٝـضٜٓ

ض

ض

ضضنديكًبيضَكد٫ت،ض7981

ض
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78ضسسضي

ؿدؽ٠ضإْؼ ؽضع صٌضؽأفٞيَكد٫ت،ض7981

79ضسسضين دبدتضغريضًَ

ـَ١يضَكد٫ت،ض7981

ض

ض

51ضسسضيأمٗغض

51ضسسضي حلبضَٔض يٛؽٜغضإنض يٛؽٜغيضمعؾ،ض7981

57ضسسضي يك ١ًٝضكق لٛبض يك
55ضسسضيقؾ  ٤تضحلؿًٞض ي
52ضسسضيي١ًٝض

ًٝدؽيضؽ،١ٜ ٚض7986

54ضسسضيغؾب١ضح
52ضسسضي ي

ض

١ًٝيضَكد٫ت،ض7987

نب"ٝيَكد٫ت،ض7984

ض
ض

ض

ض يصؿؾيضقصص،ض7981

ض

58ضسسضيكقهعضع صٌضجؾشيضَكد٫ت ض ض
59ضسسضي يكُؾض

ؾبعيضقصص،ض7994

ض

21ضسسضي يؾ١ٜ ٚض ق خ ١ًٝضؾقٝؿقد٤ضعَنك،١ٝضؽ،١ٜ ٚض
 7991ض

ض

ض
ض

 ض
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هكض يؾٜذيضمعؾ،ض7988

27ضسسضيٜدضعَنلضٚع د،ضؾقٝؿقد٤ض ي

ض

خؾضضلدنِضاه١يضَكد٫ت،ض7981

56ضسسضي ٭ ُدمض حمل

ً١يضقصص،ض7981

ض

ُؾعيض5172

ض

571

جمؿوسةذ(احلبذالذيذضاع) ذ

تطابؼذالعـوانذمعذاملضامني ذ
ذفاذذروّػ ذ

احلبذهوذأمسىذذعورذميتؾؽهذاإلندانذوأرقهذوهوذاحملػّزذاألداديذسؾىذ
العطاء.ذواحلبذهوذحتؼقؼذالذاتذفقؿنذحنب.ذووؼولذأحدذالػالدػة:ذالعشؼذ
امتزاجذالروحذبالروحذكاملاءذإذاذامتزجذباملاءذامتـعذختؾقصذبعضهذمنذبعض.ذ
ولؼدذكُتبذكثرياًذسنذاحلبذيفذالثؼافتنيذالعربقةذوالغربقة.ذووؼولذسؿرذالؼرريبذ
يف ذكتابه ذ(بفجة ذاجملالس) ذوجد ذيف ذصحقػة ذلبعض ذأهؾ ذاهلـد ذفقفا ذ"العشؼذ
ارتقاح ذالروح .....ذوهو ذوعد ذجالء ذالؼؾوب ذوصؼقؾ ذاألذهان .ذ"فؽقػ ذلو ذأضاعذ
احملب ذحبه!! ذوالضقاع ذوعين ذالػؼدان ،ذواملرأة ذاحملبوبة ذالصادقة ذجوهرذ
الدؽن ذالـػدي ذفبخدارتفا ذوؽابد ذاحملب ذألواناً ذمن ذالعذاب ذالـػدي ذوالؼؾؼذ
ووبؼىذيفذصراعذداخؾيذوخاصةذإنذكانذهوذالدببذيفذضقاعذحبه...ذفػؼدانذ
الشروؽذميألذالؽقانذالـػديذباحلزنذوالتوترذوالصراعذوخاصةذإنذارتبطذبشروؽذ
ال ذجيؿعه ذبه ذدوى ذمعطقات ذزاهروة ذويف ذالعؿؼ ذنػور ذواختالف ،ذلذلؽ ذوؾجأذ
الؽثريذمنذالؽتّابذإىلذالتػروغذالـػديذسؾىذالورقذآلالمذمؽبوتة .ذ

بض يٌٍةةْ.اذ ةة)بنتابيدبةةىابضرفَةةهاًعفٌٍ ةةىاب ننةةْا
فوةٌات ةةااةتؼةةَْابض يةْاًؼةةفتٕابض عةةن اًتَةةت ا
تؽنتاًشتَ ْاست قةْااًتس وةتابة ٕاأعةتعريا
ًؼفتٕا ًمىاضَؽلاإىلاق ٌبنتاًخيتطذاعقٌضنت.ا ا

ٌا
ًزتمٌعةةْاحلبذتةةذابضةة)ِاـةةتوراض ة
أمح ة اعؽ ة ْا ةا فعنتاإىلاقربٕ و ةتاقةةربّٕاأ يةَةةْا
ضكعةةخماشتسًةو ةتابضفةةواًبدتمةةتضُابب ة بٕماأ ة ا
بضعنٌبن،افق ابع م ابوتابضقةتؿاع ةٓابشة ن تنا
ـم،ازتمٌع ةىابضقؽؽةَْاحلبذتةذابضة)ِا
بضةة)ببابيمهأوةةتاًتَنت وةةتام ةةٓاصت ة ابة ة أت تا
بنيابضقتؿاًبضصت داً يةنتاة لاع ةٓاؼةن ً ا ـتوراشنهاععرّاقؽةْا عةهابٌأفةتباإةصةتةَْا
ذ رٍتبابضقتؿ.ا ا
ً بةَةةْا ةةاسافَوةةتاع ةةٓابدتتةةةذابضع ؽةةُا
ٌ اأمحةة اعؽةة ْا ت ةةةذاشةةةٌ ِا ًب متعُاًبضنفصُاًبضنٌحامبكنٌةتبابضنفضا
ًبضةة
عتػاأتابنيام ذاًبضكٌٍة،،اأ مةرطاٍك ةذاا عربابضٌضٌجاإىلاأعمتقوت.اًبشرت هازأة ابضعةنتبا
إىلا تةةةةذابضقؽةةةْايازتةةةت بابألدباًبضنحة ة ا ًبملربهقْاًبضَفتعْاًبألمهماضَق ةنؾاأنوةاتا ةاا
ًبض بشةةةْاًبضنقة ة اإىلا تةةةةذاحتقَة ة ابضك ةةةذا بض حظةةةتباببت بةةةْ،اذتظةةةتبابض ّ ةةةُايابذتةةةذا
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ًبضؽة ة بقْاًبضفقة ة اًبذتة ةساناًبضفةةةَتواًبضفةةةرب ا
ًبضٌمعةةةةْاًب ةكصةةةةت بب،اذتظةةةةتبا ؽةةةةتدما
بإلةصةةةتناأةةةهابَٗ ةةةىاًًبقعةةةىاًهرًفةةةىاً كٌٍنةةةىا
بضنفصُاً رددياًبةوسبأىابضة بت ُ،ااًعّةسياعة ا
بت َةةةت اأؽة ة يااضَكعةةةخماضنةةةتاعة ة ابذتت ةةةتبا
بضنفصةةةَْاًعة ة ابضقوةةةرابضة ة بت ُاقوةةةرابملعةةةتعرا
ًبضرىنتب.ا ا

ألةةةةةةةىاٍعةةةةةةَغاتةةةةةةٌبٕماأفقةةةةةاٌدبادبتةةةةةةلابَٗ ةةةةةةىا
ب متعَْ،اًحي ابضقت ىلاع ةٓاأ اٍفةَهامنةتا
ؼةةةتدقتاطةةةتهرباضكةةةُا اٍعةةةَغابةةةنياأ رقةةةْا
بضٌم ّاً ؽحرابملعتعراًشن ٍتنابضن ماًبذتَتّا
بدتتفْاًأنا اٍفق ابألألابٌ ٌدابذتةذابيةٌبعةىا
تفْ.ا ا
ا نتًلابضكت ذاأمح اعؽ ْاي ازتمٌع ىا
حلبذتذابض)ِاـتوراعهقتبابذتذاًبةكصت ببا
بذت كاًبرتَنتباًفق بنابذتذاًبملكتناًبضٌفتٕا
أة اابألؼة قتٕااًفقة بنابضفةم ااًفقة بناابضرـةةتا
فعةةةةةةرضاضنةةةةةةتاعٌبطةةةةةةخمابضنةةةةةةتطاًأعةةةةةةتعرهكا
ًأمتشَصةةةةوكاًأشةةةةتضَذا فك هةةةةكاًأنظٌأةةةةْا
مَةةةةت وكابألتهقَةةةةْاًبضعقتٖ ٍةةةةْاًب متعَةةةةْ.ا
ً تٕباعنتًٍ اقؽؽةىاأر ن ةْابتذتةذاضىة ةٓا
ًض وراًضى ضاًضإلةصتةَْاًض قَك .ا

تةةةةة،ابضؽةةةة ب ّاياىةةةةه اب مٌعةةةةْا
ض عنٌبناحلبذتذابض)ِاـتورابض)ِابم لاأن ؽةخما
بضيه ابألأتأُاض فة،اةظةرابضقةت ىلاإىلابضعنةٌبنا
ًحتََ ة ابشةةكابضكت ةةذاأًاةٌعَةةْابضك ةةتبا ةةتا
ٍ رحاع ٓابضقت ىلاأشٗ ْاأ حْاحلأ ابضة)ِاأـةتوا
منى؟راحل َخماـتوابذتذ؟راحلأتاةٌواه)بابذتذا
أهٌامذاذت كاأمامنَنْاأماأل ض..ا؟راحلأتذبامةلا
بةةىابعةة اأنا صةةةرب،ابضصةةننياًاملاٍ ةة ابعةة ًامنةةةتا
حيق اضىابض ٌبزنابضنفصُ؟ر.افقفَ ىابألًىلاهةُا
ًم) ةتاأ اـَتوابذتةذاضةى ضاًض حنَنةْا
قفَْابذتةذاياأٌب وةْابضفةَتو،ام ةٓاإناضةٌنا
مةةتا ةةتٕاياأق أةةْاقؽةةْاحلقؽةةْابةةهاةوتٍةةْرا
بضيه اتَةلاإىلاب ؼةفرب ابضة)ِاٍفةفُاد ضةْا ٍقةةةٌل:ا"دٍةةةرًناحت فةةة ابضععةةة ابضعةةة) ِاأةةة ا
ع ٓاترٍخمابضعمر.ا ا
ٍ ..اًحتََىابع اأناق ،ابذتفت ّا لامذا
ًٍ نةةةتىكاعنةةةٌبناب مٌعةةةْاأةةةهاأفةةةتأنيا ةةاًأً باأكتةىاعهقتباضَضافَوةتاظةَٗتااأة ا
بضقؽةةؾاًأم ة بووتاًظ ؽةةَت وتابض ة اٍعةةكالا بضصمٌ" .ا
بذتةةذافَوةةتاستةةٌ باا َٖصةةت،ابةة ٕباأ ة ابإله ة بٕا
اًياقؽةةةْاحلبملنة ة قكراٍؽةةةرابضقةةةتؿاع ةةةٓا
ًم ٓاآتراش ر.امذُّام كاأًاأأةالاأًاؼة ٍ اأًا بذتفةتهاع ةٓاإاةصةةتةَ نتابملوة دّابتضفةَتوابصةةنذا
منَنةةةْاأًاأ ٍنةةةْاأًات ة ة اأًااأنة ة أاأًاطنَعةةةْاأًا بذتق اًبض و ٍ اًب ة قةتم:ا"اأظةرق،ابضعةمض..ا.ا
أ ضاوكاٍي ُاـَتوابذتذاياأى ةذابضقؽةؾاةةةا
ورابضق ذاؼف،ابضنفض...امس،افٌ ابض ني" .ا
إةىابذت ثابض)ِا ن وُابىاقؽؾابذتذاًٍن وُا
ًأة ة اعنةةةتًٍ اقؽؽةةةىاحلبضقرب اةةةةةابض قةةةتٕاةةةةةا
بألألاًبض مٌحاًبذت ك..اًضك اعنٌبناب مٌعْا بذتذابض)ِاـتواةةاأة،ابرتتشراةةةاطوةراةةةاظةعرّا
محلاعنٌبناإم ٔابضقؽؾاحلبذتذابض)ِاـتورا بَفةةتٕ -ام ةةكا -اضق ة ا ةةرببا -املا ك ة ا
إةىابذتةذابضؽةتد ابضة)ِاملا فصة يابذتفةت ّ،ا مةةةةتأه..ا.راةةةةةرٔامجَعوةةةةتاجتمةةةةهابةةةةنيابضنةة ة ا
مةةذافَةةىاأ ة ابضصةةمٌاًبضصةةكَنْاًضكنةةىاـةةتوا بضٌ ة ة بةُاًبضصةةةردابذتكةةةتُٖ.امَة ة امح ةةة،ا
عن أتاؼحتابضعقلافومةتاضَصةتا ةتهسٍ اض حمةلا بضعنةةةتًٍ اطتقةةةْاإحيتَٖةةةْا ب ةةة،ابةةةنياأفةةةمٌنا
نعتبابذتَتّ.اًضك اإنا ب نتابضعنٌبنابتإله بٕا بضقؽةةةةْاًبضةة ة تٌلاإىلاعةةةةتملابضقؽةةةةْاأفّةةةةرّا
ةععرابينابضقتؿاأتزبلاحيملاأؽنتحابألأةلايا بم مت بابض يًٍل.ا ا
ًمى:ا"بذتذاأٌ ٌد"اًأتزبلاٍنح اعة ابذتةذا
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اففةةةةُابضقؽةةةةْابألًىلاحلبضقةةةةرب رامكتٍةةةةْا ًبقةةةةةةهابإلةصةةةةةةتنابضعربةةةةةةُابمل ةةةةةةُٕابترتَنةةةةةةتبا
ٍرًٍوةةتابضقةةتؿابفةةم ابألةةةتاةةةةاـةةم ابمل ةاك كا ًب ةكصت بباًبضرتدد.ا ا
ًٍرًِاضنتا عت ضابضقرب اأهابضرىنْ،اضق ا ٌبف ا
ًياقؽةةةْاحلبملنةةة قكراأٍفةةةتاطيةةةٓابضصةةةردا
هةةٌاًبذتنَنةةْافكرٍةةتاًةفصةةَتاً ٌم ة اه ة فومتا بضةة)ب ُابضةة)ِا قنلةةهابضقةةتؿات فةةىامَةة اطيةةٓا
ًفومومةةتاض حَةةتّاًضكنوةةتاملا ظوةةراضةةىامقَقةةْا بدتتةةةةذابضنفصةةةُاع َوةةةتاًبع مة ة اع ةةةٓابذتةةةٌب ا
أعةةةةتعرهتافتم ةةةةت ابضن ةةةةلاًبتملاؽةةةةتدفْاأونةةةةتٕا بض بت ُاًأةتاذةٌلاياأعمةت ابضةربًِاًأفكةت ا
مٌب هةةةتاأةةةهاأمة ة اأؼةة قتٖوتا ةةةننياضةةةىامقَقةةةْا بضع ؽةةةةَْادًناأناٍق ةةةةهابذتةة ة ثاأًاٌٍقفةةةةى.ا
أعةةةتعرهتاً تةة ة،اؼة ة أْاضةةةىاًضكنةةةىابختةةة)ا ًأت بابت ت اع ماب ة قتما ىةكاشةوٌض ىابمل تمةْا
بضقرب ابض)ِا عت ضاأها ىن ى.ا ا
ًق ٗةة)،افق ة اأمةةذا ًمةةىاً فعاوةةتافةةٌ اؼةةيتٖرا

اًبضقؽةةْابض تض ةةْابضة اعنةةٌنابوةةتاب مٌعةْا بألأةةٌ افكصةةذاةفصةةىامةةنيا ي ةةذابرت ة اع ةةٓا
حلبذتذابض)ِاـتورابع م اأٍفتاأ اتهبتاع ٓا بضعةةراً ةةرناب ة قةةتما ابضةة)ِا ا فةةَهاعنةة يا
بضصردابض)ب ُ،ا ًبهتاضنتابفم ابملة ك كابضة)ِا بذتقٌ .ا ا
أع ةةٓابحتةةتدبابةةنيابضن ةةلاًبضةةربًِا،اًق ة اأ ةةتحا
ًةوضابضصرداأٍفتايابعةضاقؽؽةىاأ ةلا
ض كت ذاأناٍ ةرحا ابياً ع َقت ةىادًناأناٍعةعرا حلظةةةعرّابَفةةةتٕ -اأى ةةةٓاأة ة ابضةةة)هذا -اعنة ة ا
بضقةةةت ىلابةةةيناتةةةْا ةة تهاأةةةت.افقةة اختفةةةٓاً بٕا بدتنت اٍن ابتذت -ابضعةَ اًبضف ةٓاأوةربن..را
بضربًِاًأـتوامنةىاعنة أتاؼةحتابضعقةلاًبضنة نا بفةةم ابضيتٖةةذاًهكةةة)بامةةتفلابضقةةتؿاع ةةةٓا
ًب ة أبابضةةرًحا هظةةٓاً فرقةةت.اًضك ة ابتع نةةت ا هةةةت نيابضؽةةةَي نيابضا ة ة نياهَمن ة ةتااع ةةةٓازتمةةةلا
بإلةصةةةةةتناأكٌةةةةةةتاأةةةةة ا ًحاًعقةةةةةلافتذتةةةةةذا بضصةةردايا ةةلاقؽؽةةىاًيا ةةتابذتةةتضنياملا
بضرًمتةُاٍنقٓاقٌٍتاً اش ٌّاع َىاً اتكة ا ٍكةة ة ابضةةةةربًِاإ اقنتعةةةةتاضَ صةةةةرتاأةة ة اً بٖةةةةىا
أناٍ هظةةةٓاأأةةةتمابضعقةةةلاًإنابفةةةرت اب نٌبة ةاتنا بضكت ةذ.افمة هاياقؽةةْاحلبة قةتمرادتةيابضقةةتؿا
ًضكة اٍنقةةٓابذتةةذا تأنةةتايابضق ةةذاأ نٌعةةتا إىلاـةةم ابضيتٖةةذاإلهوةةت ابضةةرفضاض ممت شةةتبا
يابض)ب رّاقتبعتايابضعقلابضنتط ،اض)ضاات كا بض ا ؤأ ابترتربفْ.األنابإلتتنابو)يابرتربفتبا
بضقتؿاقؽ ىابقٌضةىا"أ ة) رٍ .اأتزضة،اأذ ةرا ٍعةةةةةواـةةةةةَتوابضفةةةةةرداًب مةةةةةهاًب ش صةةةةةهما
لاظُٕ..املاأةةضاظةَٗت..اأقةتض اهة)يا شةتضْا ض فتهةةةتبااافةةةتضٌعُاب مةةةتعُاٍ عةةةذادً يايا
إضَا..اًمةنيا ؽة واأقتضةْا تو ةْاشةيع كاأةةاا بضعةةةتدبباًبض قتضَة ة .افكتةةةة،احلأفةةةتفْابضعةةةَ ا
أتزض،ا ) رٍ اأ ُا لاظُٕ..ر.ا ا
ةتطٌ راٍقٌلايابضقؽْ:ا"ًت رابتاتتطر..املتذبا
اً ةةتبهابضقةةتؿااقؽؽةةىابفةةَتوامةةذاآتةةرا ا ةةسً اأقتأةةى،اً فعةةلافعةةلابتتةةرٍ ..ا قةةرأاضةةىا
عةةرباقؽةةْاحلأةةة،ابرتتشةةررابصةةنذا ةةردديا،اًعةةربا بضفتحتةةْاً فةةهاأن يةةتاأ ة ابملةةتلا ربعةةتاً نةة) اضةةىا
ؼةةةَيْابضةةةربًِابملةةا ك كا ةةةتناٍعةةةُابٌبقعَةةةْا بضن)ً ..ا"ا ا
بض ّربْ.اًأتازبلاياةوتٍْابضقؽْاٍ) راؼٌ وتا
ًياقؽةةةْاحلبضعةةةَ اًبضف ةةةٓاأوةةةربنرادتةةةيا
قٌلاضى:ا"أة،ابرتتشر"اً ردٍ اه)يابدتم ْاٍعربا أٍفتاإىلاـم ابضيتٖذ.امَ اٍيبٓابضعةَ اف نةْا
ع ابةكصت ام كابضن لايابذتذاًأملىابضنفصُا عُرـةةة،اع َةةةىاًٍة ة عٌاضن ةةةْابضقؽةةةْابتب بٍةةةْا
ضفَتعىامنتاذمةهابضق ةذاًبضةرًحاأعةت.اًٍرؼة ا فةةَرتناأوةةرباياةفصةةوت،افَ صةةربادبت ةةوتاةةةٌ ا
ضنتاعةرباـةَتوامنةىاأةربباعة ّاياقؽةؾاعة ّاا تف ةُاً ةةٌباع ةةٓاٍ ٍةةىاً ةة)ضااٍ ةةٌبابع ة هتا
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بضف ٓابض)ِاأ شلابضعةَ اعة اطرٍة ابذتَ ةْاإىلا إ ابضرمَةةةةة ابملؽةةةةةفٓاأةةةةة اأطتٍةةةةةذابض مةةةةةت ا
بَ وتاًبو)يابض ق ْاٍ كعخمابدتةٌهرابإلةصةتةُا ًبألزبه  .".ا
بذتنةةةٌناًبض َةةةذابةةةؤ ٕابضنصةةةٌّا،ابةةةتضرىكاأة ة ا
ضق ادتيابضقتؿاإىلابضننتٕابض ق َ ِاض قؽْا
قصةةتًّازتةة معوكاع ةةَو اًضكةة اأةة ابملمكةة ا ًضكة اهةة)با اٍنصةةحذاع ةةٓابضقؽةةؾا ةةوتااا
ةؽحو اً ٌب و .ا ا
فم هاقؽْاحلأة،ابرتتشرراًحلبملن قكراترجافَوةتا
أأتاضيْابضقؾافق ابة ق،اأهأصْاض ٌبقها
وتابعضابضعتعرٍْامصذابذت ثا
بذتَت ُاً
ًبضٌؼخما متا عُابق ّابضقةتؿاع ةٓا ٌٍةها
بملفةةردّاً ر َةةذابدتم ةةْ.اًا نتشةةذاابض يةةْاأةةها
وقتفْابضع ؽَتباًؼٌ ّابذتة ثاااً عةذادً با
يا ٌؼَلابألفكت اأة ادًناإهمةتلاضسأكتةَةْا
بضقؽْ.اضي ةىا ةرتبًحابةنيابضعةفتفَْاًبضرًأتةصةَْا
بذتسٍنْاًبضعم اًب ت سبلاًبضنعة اعة ابذتعةٌا،ا
مةةةتاى ةةةذاع َوةةةتابض ةةةتبهابضٌ ة ة بةُاًبضانةةةٌحا
بضةة)ب ُ،اًعكص ة،اعتملةةىابضةة)ِاعةةتةٓافَةةىاأ ة ا
ؽةةةةحرابملعةةةةتعراًبذتَةةةةتّابملفعمةةةةْابترتَنةةةةتبا
ًب ةكصةةت بباًةقةةؾابذتةةذابضرًمةةُابضؽةةتد ا
ًبذتمَمَةةةْ،اًضكة ة اأةةةتزبلابألأةةةلاٍؽة ة حايا
أعمتقىاًٍرتقذابؽَؾاـةٌٕاعةلابذت ةكاٍؽةن ا
ةتف)ّاع ٓابذتَتّ.اًه)باأتاٍؤ يابإله بٕا"إىلا
ةةةلاأة ة اأمةةةذاأًاـةةةتواأنةةةىاباذتةةةذ..ابذتةةةذا
أٌ ٌد"..افوٌاأتزبلاٍنح اع امةذا ٌمة افَةىا
بملعتعراًبألمتشَضاًبضرًح.امذاذمهابدتمتلا
بض بت ُاأهابدتمتلابرتت ُاةةامجةتلابضعةكلا
بملرتبفةة ابةةةتضقَكابضع َةةةتاإىلاأناٍؽةةةلاإىلابذتةةةذا
بضعتماض ٌط اًبضؽ ٍ اًبملنتدىل .ا

إىلابذت بوتًٍْاى ابملفرطْاًبع م افَوتا قنَتبا
بضصةةةردابمل عةةة دّاًبضرؼةةة ابرتةةةت ُاًبذتةةةٌب ا
ًبملٌةٌضةةٌجاًب ش ة نت اًب شةةرت تو.اً ة باأةةتا
بع مة ة اع ةةةٓا كنَةةةاابذت ةةةكاألنابألمةةةهماأدبّا
فتع ْاياشرباأىٌب ابضنفضاًأعمتقوت.افتذت ٍ ا
بضة ة بت ُاعةةةربابذت ةةةكاضَكعةةةخماضنةةةتاأكنةةةٌنا
بضع ؽةةةةَتباًٍؽةةةةٌ اضنةةةةتابضؽةةةةربواًبضرىنةةةةْ،ا
ًبذت ٍ ابرتت ُاضَص طابضفةٌٕاع ةٓاأٌقةخما
بضقتؿاً اٍ ىاض حَتّ.ا ا

ًبفعلاتؽٌبْافكرابضقتؿابشة تواعنًةرا
قؽْاحلم كراأناحيقة اأناّةسباقؽؽةَتاياعةتملا
بضقؾ.افعنًرابذت كاً ٌأَة ٍتابملٌقةخمابضصةتترا
ةةرٔابُعة اباةفصةةَتاقرٍنةات،اًبعة اةفصةةَتاأ ةةَه،ا
ً هابضنع ٍ اٍرأسبناإىلابضق اًبض )أراًعة ما
بضقنتعةةْاًب ـ ة رببابض ة بت ُابضةة)ِاٍةةنعكضا
ع ةةٓابضفعةةلابرتةةت ُافةةتضسًجاٍ حةةٌلاإىلاشةةَ ّا
بضنَةة،اًبضسً ةةْاإىلاذ ةةر،اً اٍاعرفةةتنا َةةخما
خير ةةتناأة اهةة)بابملةةيز اًبضعةةٌدّاإىلاأةةتا تةةةتا
ع َى..اًق اةقلاضنتابَْٗابألب تلابضنفصةَْادبت َةتا
ًتت َتاـم اشَت اضيٌِامتكة ابضقةتؿاأة ا
تهلاضي ىابذتؽَفْاًبدتمَ ْ.افكتة،ابضقؽةْا
ًدتةةةةياإىلاظةةةةتعرٍْابض يةةةةْابمل نتىمةةةةْاأةةةةها ضعنةةْاد ضَةةْا قةةٌماع ةةٓابض ة بتلاً نةةتدلابألدًب ا
تاٍ فهابضقؽْاإىلاففتٕبباأ ع دّ.ا ا
ظةةتعرٍْابذتتضةةْابضةةا اٍعَعةةوتابضةةربًِ/ابضن ةةلا
متاياقؽْاحلبذتذابض)ِاـتوراعن أتاًؼخما
اأأةةةةتابملةةةةكابذتكةةةةتُٖافقةة ة اقةةةةتمااع ةةةةٓا
متضةةةْابةةةة أتجابملعةةةتعرابَنةةةىاًبةةةنيامنَن ةةةىايا أفؽ ة نياهةةتأني:ابضصةةرداًبذتةةٌب .اًمصةةذا أِا
بذت ٍقْ:ا ا
عَ ٌ ابةينابضقؽةْابدتَة ّاهةُابضة امُة)ف،ا
"..اًضك اأتامشمنتاٌٍأتاى ابضفٌحاًبضرلًحا أقة أ وتاض ة تٌلاأنتظةةرّايابذتة ثاًهةة)باأةةتا
ا..ا..اًأتامسعنتاشٌٔاةيمتبابألو ..ا.اًأتا )ًقنتا م ثاياقؽْاحلطورراًقؽْاحلأى ٓاأ ابض)هذرا
ًبألتة ة ّاهةةةُاةٌعةةةتاأةةةتاأةةةيتٌذّاأة ة اقؽةةةؾا
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بألشةةةتط ابضق تةةةْاضىطفةةةتل.اً تةةةة،ابضنوتٍةةْا
بعةةكلاةظةةرّاف صةةفَْاٍ ننتهةةتابضقةةتؿا ة ؾا
بينابضينٓايابضقنتعْاًضَضابتملتلاًبض)هذ.ا ا
مةةةةةتا شةةةةةكابملؤضةةةةةخماتت طةةةةةْابملكةةةةةتنا
بتضك متبا مستابت عتافكتنا ؽٌٍرياض نَعةْا
يةىاٍرشكايابرٍعْافنةتناأضٌبةةتاظةفتفْاةقَةْا
فةةةعنتايا ةةةٌابذتَةةةتّاً فةةةفُاإحيةةةتٕبباع ةةةٓا
بذتة ة ثاًمتضةةةْابضع ؽةةةَتب..اًا تةةةة،ابضنَٗةةةْا
بذت نَةةةْامتـةةةرّاياقؽؽةةةىاً عة ة ؾاأة ة ا
ظ ٌؿابضقؽْاً ظااياذضاافوةٌاببة اأ ٍنةْا
م ذاًعةتػافَوةتاً ة)ضااعةتػايابضكٌٍة،ا.ا
ًأؼةةةةةةةن اض مكةةةةةةةتناد ضةةةةةةةْامَنمةةةةةةةتاب ةةةةةةةنطا
بتضع ؽَتب.اًق ا ساع ٓامجتضَتبابملكتنا
ًبإلحيةةةةةتٕببابضنفصةةةةةَْابضةةةةة اٍفةةةةةفَوتاع ةةةةةةٓا
بضعتظةةقنيا مةةتاياقؽةةْاحلبذتةةذابضةة)ِاـةةتواةةةةا
قؽةةْابةةهاةوتٍةةْاةةةةابضعةةَ اًبضف ةةٓاأوةةربن..راًقة ا
بشة ة مابتضٌؼةةةخما ةةةيةَضابملكةةةتنا ٌؼةةةفىا
دتنةةةلابدتٌظةة اياحلبذتةةةذابضةةة)ِاـةةةتوراٍقةةةٌلا
فَوت:ا ا
ا" ٍ لابضنتهراع ةٓابمل ٍنةْاأة اقمةْا نةل"ا
بدتٌظ ا"بض)ِابم ف ادًضْابذتم بةَنياًشّلا
ب ٌ باشَخمابض ًضْ .".ا
ًياقؽةةْاحلقؽةةْابةةهاةوتٍةةْرا تةةة،ابَٗةةْا
بضهذقَْامتـرّاًتتؼْابضنَْٗابدتن َْاظمتبةتا
ًطَنْاأه وتاًؼفتٕاببٌبٕاًبضنفٌطاًه ،اب ةْا
بضقؽةةةةْاأر ن ةةةةْابي ـةةةةوتاًظةةةةّرهتاًعنةة ة أتا
ىتد وةةةتاعتًدهةةةتابذتةةةننيافعةةةتدباإىلاـةةةَع وتا
عنةةة أتاتتفةةةة،اع ةةةةٓاـةةةةَتوامنوةةةةتايابمل ٍنةةةةْا
فتت ت بابضعٌدّاإىلابضؽفتٕاًبضنقتٕاًبضنع اعنة ا
زٍةةخمابذتفةةت ّ..ألنابضرتببةةطابضرًمةةُاأنصةةُايا
بمل ناًبألمَتٕاب مسن َْابذت ٍ ْامَ ا فكاا
ا

فَىابضعهقةتباً يَةذابضقةَكابإلةصةتةَْ.اًهكة)با
فقةة ا عمقةةة،امجتضَةةةتبابملكةةةتناعةةةربابضٌؼةةةخما
ًبضع ؽةةةَتباًبذتة ة ثاًأة ة اتةةةهلابشةةةرت توا
ظةةرٍطاذ رٍةةتبابملكةةتنابملفعةةكابتذتةةذاًبضةةٌدا
ًبض ٕاًبألأل.ا ا
ًأ ابدت ٍراذ رياأنابضقتؿاملاٍص ما
بملكتنا إطت ا سٍَوابلابأ ةسجابملكةتناض ٍةىا
أهاعنتؼرابضصردا ّسٕاعفٌِامَة اشة ريا
مبوت ّافنَْاضَ ماأفمٌنابضقؽْاًٍعم اأبعةتدا
بضع ؽَتباًأه بفوت.ا ا
ً مةةتاٍقةةةٌلاشةةةت ر:ا"إنابضكت ةةةذات ةةةلا
ـم ابضعؽر".اض)ضاا تٕباظ ؽَتباقؽؽةىا
ً يةوةةةتا ةةةسٕامقَقةةةُاأة ة ابذتَةةةتّاًصتة ة ايا
عرضابضنفصةَْابض بت َةْاضع ؽةَت ىاياأرم ةْا
أ ابضعنتب.اً تة،ابضع ؽَْا عرباع اةفصةوتا
ت ّاع اطرٍ ابضنٌحاً ت ّاع اطرٍ ابذت ث.ا ا
متابه كابتضسأ ابض)ِا بًحابنيابذتتـرا
ًبملتـةةُاً ة باأ ةتاا ةةتناٍص حفةةرابملتـةةُا
إىلامَسابذتتـر.اًق ا تناٍععرابةتذتننياإىلا
بملتـةةةُابضةةة)ِا ةةةتناتة ة اأة ة اةنة ةهاابضعةةةعٌ ا
ًبضهظةةعٌ اض فَةةخماًطةةيّابذتتـةةرااًأةةتاهةة)يا
بضعٌدّاإ ا ظتهرّابضةرًحابضة ا عةتةُاأة ابضيربةْا
ًبضفقةة اًبضفةةةَتواًب ىةةةرتببابضرًمةةةُاًبضفةةةرب ا
ًبضٌمعةةْ،افٌ ة اش ة ٌ ىايا تبةةْازتمٌع ةةىا
ضَؽةةذافَوةةتاب ةصةةّتماًبض نةةتىكابةةنيابض نَعةةْا
ًأٌشةةةَقتهتابضؽةةةتأ ْ،اًبةةةنيابضنعةةةراًبض ة ة ضخما
ًبض وةةراًبضص ةمٌافةةٌ اؼةةيتٖرابألأةةٌ اعةةرباعن ة ا
بضك متباف صمٌابضرًحاًخترجاأةتاب بت ةوتاأة ا
أكنٌةةةتباف ر ةة،اقؽؽةةىا ٌمةةتبا َةةسّا
نٌحابيظ ٍتبابذتَتّ .ا

ا

 ا
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ؼصة حب جمودقة

وؾعبة اؾػخاخ اجلؿقؾة
فقسم جادو أبو دعقد

أتـاول ػقؿا قأتي رواقة اؾؽاتب اؾعربي اؾراحل عبد اؾرمحن ؿـقف "ؼصة

حب جمودقة" يف ربعتفا اخلاؿسة اؾصادرة عن املؤدسة اؾعربقة ؾؾدرادات

واؾـشر يف بريوت عام 0991م .وؼد ؽاـت فذه اؾرواقة ؿن أوىل اؾرواقات
اؾيت ؽتبفا ،ومتقزت عن ؽل رواقاته األخرى برتؽقزفا عؾى اإلـسان وؿشاعره
أؽثر ؿن ترؽقزفا عؾى اجملتؿع واألؿؽـة واؾتارقخ ،وفو ؿا راح عبد اؾرمحن

ؿـقف قتـاوؾه بغزارة يف رواقاته اؾتاؾقة ؿثل ذرق املتودط ،وؿدن املؾح،

واآلن فـا ،ػػي فذه اؾرواقة ختتػي أمساء األؿؽـة وتتوارى إىل أبعد زاوقة

ػقفا ؿشؽالت اجملتؿع واؾواؼع ،ؾتربز اؾعوارف اجلقاذة واآلؿال واخلقبات

يف ؼصة حب ؼد تبدو غرقبة ،ؽؿا قعرتف اؾراوي ذاته ،ؾؽـفا ؼادرة عؾى أن

متس ؿن قؼرؤفا برفاػة ؾذقذة وؿؤملة...

وأبدأ أو ًٙبالتنىيه إىل أن ما ضأقدمه لًظ
قساَْ نقديُ للسوايةُ بقةدز مةا قةى قةساَْ ةأملًةُ
ةبحةةد ب ةةق القةةازٖ املهةةتع ةةا نقةةاش الدقػةةُ
والتحةةىو و ةةا اٛلوةةاش وولى ةةا و ةةا م ةةةاما
ادتماو...
ول ل أبسش م اما ادتماو يف قره السوايُ
لوتهةةا الػةةا سيُ الةةق انبخقةةث مةةا أضةةلى البةةى
والسغبةةُ يف الت ةةب ةةا ا ٛمةةان ومةةا ةناو ةةا
لتلك ا ٛمان بتناقطاةها وةقلبها وغمىضها...
وضةةأقدق قساْةةةٌ قةةره مةةا خةةٚو حسوةةٌ
ل دَ نقاش زأيث أن السوايُ ةتمًص بها:

 - 0الفخةةا  :ف تبةةُ السوايةةُ فةةط يلتق ةةك
لت مةةةل مػةةةىاز قساْةهةةةا مةةةا خةةةٚو إؾةةةساز
لةةِ الةةسغع مةةا الطةةخسيُ
الةةساوٍ لةةِ البةةى
والػةةفقُ الةةق يتىق هةةا مةةا اوةةً ق وقةةى مةةا
يةةةةخ قػةةةةُ القةةةةازٖ وةطةةةةاٗله مةةةةا ةتحةةةةدذ
السوايُ و ا ضةب اٙضةتهزان املتىقة ....فمتةِ
ما حازج ةلك املػا س يف نفىض ع ضتةى السوايةُ
فا لمىا أن ةع قةد وق ةتع يف الفةط ل نةه فةط
مجًل وضةى ةتةىاىل الفخةا مة .رةل مسولةُ
ةَوًُّس ة سأ لِ الػخؿًُ وقى مةا ضةيةٌ لةِ
ذرسه يف فقسَ ةالًُ.

قصة حب جموسية

 - 2اللوةةةُ الػةةةا سيُ :وقةةةٌ منبخقةةةُ مةةةا
اذتالُ الىردانًُ للػخؿًُ ومتخةل فخةاً أيطةاً
جير القازٖ للوىص يف مت تها ...فهى يقةىو يف
الؿةةةةفحُ " :02الصرةةةةان بًننةةةةا ؿةةةةد خفقةةةةُ
القل ة حةةع ي زنهةةا رتلةةُ نةةاز ويةةدوسرها ...حةةع
يةةةةأةٌ امل ةةةةس لًةةةةري لةةةةرَ اذتلةةةةع" .ويقةةةةىو يف
الؿةةفحُ  99وقةةى يؿةةىز مجا ةةا وانبهةةازه بهةةةا
وغفلةةةُ اٝخةةةسيا ةةةا قةةةرا ادتمةةةاو" :اةسرةةةىا
ال لمةةةةةاج املتقاح ةةةةةُ وأنؿةةةةةتىا إىل أنفاضةةةةةها
ال ربُ الق ختفق يف ؾدزقا رمىراج ؾو َ
مةةا الًةةاقىج .ان ةةسوا إىل ًةةنق م لةةع بهمةةا
بػس .لقد رةان الةس مفتىنةاً لدزرةُ اٙنؿة ان
ندما ؾن .مةا ال ةق اٛؾةع قةاةق ال ًةنق...
ول ةةا قةةرا الةةس نفطةةه يسيةةد أن يومةة يف
ذت ةةُ مةةات قةةاةق ال ًةةنق وجي لةةهما ةساب ةاً مةةسَ
أخسّ .لػد ما يف ذلك ما بد وقطةىَ" .وقةرا
املق ةةة .متتةةةصن فًةةةه الػةةةا سيُ مةةة .ؾةةةفُ قامةةةُ
ضيةٌ لِ ذرسقا أيطاً قٌ التحدٍ.
 - 9التحةةةةةىو :الةةةةةرٍ ي ةةة ة ةةةةةا ة ةةةةةىز
الػخؿًُ وةو قا م .ة ىز اٛوداذ وةقدمها
وًد ميخل رل حتىو فخاً مجً ًٚرديداً يةدف.
القازٖ لٚضتمساز يف القةساَْ مل سفةُ إن رانةث
الػخؿًُ ضتطةتمس يف ةو قةا وضةتتاب .وًاةهةا
وفق ما قسزج وما ضةًتة لةِ قةرا التحةىو.
فقةةد رةةان ب ةةل السوايةةُ لةةِ ٚقةةُ مةة .م ة ا
وباو ٙوزا مً ٚل ا ذت ُ حتةىو أوىل ة ةسأ
نهةا يف الؿةفحُ  01يف قىلةه" :جية
لًه ي
أن ةؿةةةةةةدقىا أن يف ا نطةةةةةةان غةةةةةةًٔاً غامطةةةة ةاً
وست ة اً إذ مةةا رةةدج أزاقةةا وتةةِ ننةةث أنةةٌ
أ سفهةةا منةةر ا ٙالطةةنق .لةةًظ نةاً مةةا أقىلةةه
ل ةةةةةةع ...إنةةةةةةه اذتقًقةةةةةةُ .اذتقًقةةةةةةُ امل لقةةةةةةُ
والىوًدَ" .حع ي ش قرا التحةىو مةا خةٚو قةساز
اختره م .ن سةه ال ىيلُ إلًهةا يف الؿةفحُ :01
"قلةةث لنفطةةٌ بتحةةد أخةةسن :ضةةأقتل ال ساقًةةُ

واذتقد .ضأقتل ارتًبُ وال بث .أمةا التةأمٚج
البلهاْ الق ةطسقين ما رل مةا وةىلٌ فطةى
أ فنهةةا يف أقةةس مصبلةةُ" .حةةع يطةةًع" :إنةةين أقةة.
اٝن يف ذلةةةةةةك الػةةةةةةٌْ الوةةةةةةام " .ويتقةةةةةةاح.
املق ان الطابقان أيطاً م .ف سَ ضةيةٌ لةِ
ذرسقةةا ٙوق ةاً قةةٌ ةنةةاوو ا ٛمةةان واذتةةاٙج
النفطًُ.
حع يأةٌ التحةىو الةرٍ حةسأ لةِ غخؿةًُ
ب ةةل السوايةةُ ب ةةد ى ةةةه إىل املدينةةُ يف ٚقتةةه
مةة .النطةةاْ ومةة .ال نًطةةُ ومةة .املدينةةُ ففةةٌ
ٚقته م .النطاْ يبدو التو منر لقآه م .م ا
الةةةةق يبةةةةدو أنهةةةةا ازة بةةةةث خ ةةةةأ يف غًابةةةةه
ارت ةأ ذاةةه
وغ ّث يف أن ي ىن قد ازة
لًةةةن ظ قةةةرا لةةةِ لًلتةةةه اٛوىل م هةةةا ب ةةةد
ى ةه .ويلزأ ب ل السوايُ إىل باو ٙلًبقةِ م هةا
أزب ُ أياق يقةت ب ةدقا أن يلتقًةا مةسَ أضةبى ًاً
أو مةةسةق لً ةةى إىل زاضةةته لتنتهةةٌ ٚقتهمةةا
يف ةلةةك اللًلةةُ أمةةا زا مةةً ٚفقةةد التصمةةث مةة.
إيفان فًقىو نها يف الؿةفحُ " :77وقةٌ اٝن
امةةسأَ أنًقةةُ متصنةةُ  ٙةةةت لع مةة .السرةةاو إٙ
ةةةا إيفةةةان وةةةةس التحًةةةُ بةةةتحف إن رانةةةث
ووًةةةدَ .و ٙةةةةتأ ٛوةةةد أن يف ةةةس بةةةاٙقتا
منهةا" .واضةتمسج ٚقتةه قا ٓةُ مة .مة ا وبةةاوٙ
وإيفان وزا مً ٚل نةه اضةتمس يف البحةد ةا
لًلًةةان وتةةِ لًلتةةه اٛخ ة َ يف املدينةةُ ب ةةد إنهةةاْ
زاضةةته فًقةةةىو يف الؿةةةفحُ " :012ويف الًةةةىق
اٛخة قبةةل الطةةفس ا تةةرزج ةةا اٙزةبةةاش...
ومنحته رله للًلًةان" .وبةاج لًلتةه نةد ؾةديقه
وقى لع بها.
أما يف ٚقته م .ال نًطُ فً هس الةتو
يف ذقابه إىل ال نًطُ حبزُ ا ٙتا بًنمةا
رةةةان يطةةةمس اف ةةاً خبًخةة ًا وملًٔةة ًا بارت ًٔةةةُ
وط ة ب ه وقى الطخسيُ ما ا ٛاملقدع.
حع ةأةٌ مسولُ البحد اومةىق ةا لًلًةان
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الق لث ةػول باله فقد ضأو زا مً ٚوإيفان
نها مسَ واودَ حةع م ي ةد إىل التحةدذ نهةا
م .أوةد .حةع زا يبحةد نهةا يف رةل م ةان
وًةةد يقةةىو يف الؿةةفحُ " :91بةةدأج أرلةةظ يف
املقةةةاقٌ .م ألةةةصق نفطةةةٌ بةةةادتلىع يف مقهةةةِ
م ق .فةاملقهِ التةالٌ مقهاقةا و ٙبةد أن ةةأةٌ.
وإذا م جتلةةةةظ يف املقهةةةةِ فطةةةةى ةةةةةرق إىل
الطةةًنما .ووتةةِ لةةى رٔنةةا يف وقةةتق شتةةتلفق
فاٛفطل أن أبقِ فتَ ما الصما ل ٌ أزقة
ارتازرق والداخلق ل لها ة ىن بًنهع"...
وقةد حةسأ التحةىو نةده أيطةاً لةِ ؾةةىزَ
املدينةةُ نفطةةها لًقةةىو يف الؿةةفحُ " :90وغةةًٔاً
فػةةًٔاً بةةدأج املدينةةُ ةؿةةبا لةةٌ ةةدواً .ةبةةد ج
اٛوٚق ...أما ارتًمُ ال ب َ الق ةؿةىزج أن
املدينةةةةُ ةقًمهةةةةا فىقهةةةةا ل ةةةةٌ ة ةةةةل النةةةةاع
فأؾةةبحث ةةساْ غةةاوباً .الػةةىاز املص ةةُ يف
رةةل وقةةث فازغةةُ .وز الطةةًنما الةةق ةطةةتقبل
البػس وةى هع مساج يف الًىق الىاود م ة ةد
أرخةةس مةةا ؾ ةاٙج بةةاز َ ةت ٚة فًهةةا السيةةا
واٛغبا  .واملقةاقٌ وادتسآةد والتلفصيةىن ...وأٍ
غٌْ اخس يف املدينُ فقد م ناه!" وؾا أن ملا
لًلًةةان ذاج مةةسَ يف الةةتاق فةةسا ينت ةةس زٗيتهةةا
حانًةةُ يف الةةتاق وتةةِ أؾةةبا رةةل ةةةساق ةةدوًا
وأؾبحث رل الىرىه بالنطبُ إلًه حقًلُ قاشُٓ.
حع ةأةٌ مسولُ الًأع امل ابس فًقةىو يف
الؿفحُ " :99إذا م ةدن لًلًان بابٌ فطى لا
أذق ة إىل أٍ م ةةان ٛحبةةد نهةةا! لةةا أغةةا ز
غسفق إ ٙيف أقؿِ واٙج الطةسوزَ .لةا أقةع
ب ةةد الًةةىق أمةةاق ست ةةُ الةةتاق رمتطةةىو .وإذا
ذقبث إىل املطس فطى لا أرىن ووًداً .ويف
املقةةاقٌ والطةةًنما ويف أٍ م ةةان لةةا أن ةةس
ب ًةةةةىن بلةةةةهاْ يف ورةةةةه البػةةةةس خاؾةةةةُ ورةةةةىه
النطةةاْ ٛفةةتؼ ةةا امةةسأَ ماةةةث بالنطةةبُ إلةةٌ.
قسزج نهآًاً أن أةىقع ا البحد".
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حع يأةٌ حتىله قبل الطفس ما خٚو قةسازه
ببدْ وًاَ رديدَ منةر الوةد يف الؿةفحُ :001
"ضى  ٙأندق ...قسزج ذلك أمظ حبصق راقا.
قلةةةث لنفطةةةٌ :منةةةر الوةةةد جية ة أن أبةةةدأ وًةةةاَ
رديدَ".
 - 1السمةةةص :ةنى ةةةث السمةةةىش ومىاضةةة ها
واضةةت ماٙةها يف السوايةةُ لةةِ الةةسغع مةةا ةةدق
التؿسيا املباغس بها وما قره السمىش :الصران
الفاؾةةةل بةةةق ب ةةةل السوايةةةُ ولًلًةةةان يف املق ةةة.
الرٍ أوز ناه رمخاو لِ اللوُ الػةا سيُ يبةدو
زمةةصاً للحةةارص الةةرٍ مينة .لقاْقمةةا ضةةىاْ رةةان
نفطًاً أو ارتما ًاً رىنها امسأَ متصورُ لِ
السغع ما غفافًته الق ةػ ل اٛغىان الًآطةُ
للقةاْ .وزمةةص الب ًخةُ ال ةةب َ الةق أقةةدةها لةةه
م ة ا قبةةل ذقابةةه إىل ادتبةةل لٚضتػةةفاْ وقةةد
ران لِ ٚقُ بها منر حةٚذ ضةنىاج وًةد
يقةةىو يف الؿةةفحُ " :09أؾةةسج أن ةػةةتٍ لةةٌ
ب ًخُ خطساْ رب َ وقالث وقٌ ةػة إلًهةا:
قلةةةب رةةةب ق ةةةرا "..ل ةةةا الب ًخةةةُ ب ةةةد
ؾ ىبُ نقلها مطافُ حىيلُ انصلقث وانفلقث ند
با الفندن .وزمص اجملىضًُ وًد يُ دُّ نفطةه يف
الؿةةفحُ  99زتىضةةً ًا ٛنةةه ي بةةد نة ان ال ًةةىن
فًقةةىو" :أيتهةةا ال ًةةىن الةةق انفزةةسج يف لمةةُ
اذتًةةةاَ الةةةق أ ةةةًؼ فًهةةةا .ضةةةى أ بةةةدأ .أنةةةا
زتىضةةةٌ أرخةةةس مةةةا زتةةةىع اٛز رلةةةهع".
ويؿس يف مىضة .اخةس أن قةرا اذتة زتىضةٌ
ٛنةةه يػةةةبه النةةةاز :حتةةةسن وةةةة٘م وة هةةةس .وزمةةةص
اذتفلُ التن سيُ الق  ٙمي نهما أن يلتقًا إٙ
مةةا خ ٚةةا متن ةةسيا و لةةِ الةةسغع مةةا قةةرا
ي ةةةةل ارتةةةةى مطةةةةً ساً لًهمةةةةا فًقةةةةىو يف
الؿةةفحُ " :88يف ةلةةك اللح ةةُ امللًٔةةُ بةةارت س
والسقبُ التقًنا .بدا لٌ أن رطمها ازة ةؼ وةق
ةةسفتين" .لً ةةىن الفةةسان مؿ ة قما ب ةةد ةلةةك
اذتفلُ التن سيُ الةق أ لةا ةا فًهةا ةا وبةه.

قصة حب جموسية

وقد ي ىن لقاٗه بلًلًان يف ست ُ الق از وقةى
يطةةت د للطةةفس إىل بةة ٚه وقةةد جتمةة .أؾةةدقاٗه
وىله لى ا ه زمصاً لٜوٚق ا ازبةُ الةق ةطةتمس
يف مساو ةها لنا فهةٌ يف قةرا اللقةاْ اٛخة يف
الؿةةفحُ  021ةةةسف أن ة ًةةه نىانهةةا" :فةةٚ
فآةةدَ" .وب ةةد ضةةنىاج ي ةةسأ الةةتو لةةِ رةةةل
اٛؾدقاْ فم ا ةصورث وأصتبث وأمها ماةث
وباو ٙاختفث وزا مً ٚوإيفان ةصورا وأصتبةا
بًنما واف ث الررسّ لِ لًلًان رما قةٌ
فاضةةتمس حبخةةه نهةةا يف ضةةفساةه الةةخٚذ لصيةةازَ
أؾةةةةةدقآه واضةةةةةتمس يف الؿةةةةةفحُ  091لةةةةةِ
يقًنه" :إنها ةنت سنٌ"...
 - 8حتةةةةدٍ الةةةةراج واٝخةةةةسيا والةةةةتهع
وضةةم املخاح ة  :ففةةٌ حتديةةه لراةةةه يؿةةس يف
الؿفحُ  91لِ إن ازه للح " :لنتأ رلمةُ
اذتةة إنهةةا خ ةة َ لدزرةةُ  ٙأوتملةةها إنهةةا
غةةةديدَ القطةةةىَ قةةةد أخ ةةةٕ يف اضةةةت ما ا
وزمبا حتىلةث لةِ لطةانٌ إىل أنػةى َ  ٙجيةدز
أن أةسرها حلًقةُ ق ةرا .إن مةا أوطةه أقةس
إىل زغبةةُ الب ةةاْ" .ويف الؿةةفحُ  97ي ة ةةا
حتديةةةةةه وزفطةةةةةه ٝزاْ اٝخةةةةةسيا وأو ةةةةةامهع
املطبقُ وخؿىؾةاً اٝبةاْ املقدضةق الةريا قةد
ميخلةةىن يف قةةرا الطةةًان اجملتمةة .بأرملةةه" :قةةل
مي ةةةا نطةةةان أن يف ةةةس يف اغتًةةةاو فساغةةةُ
ؾفساْ وضى اْ؟ فساغُ قاضًُ ادتماو ووصينةُ؟
اٝبةةةاْ املقدضةةةىن قةةةد يف لةةةىن ...يسيةةةدون مةةةلْ
أوقةةةةةةاةهع الفازغةةةةةةُ باغتًةةةةةةاو شتلىقةةةةةةاج ا
الؿو َ" .ي ش التحةدٍ أيطةاً مةا خةٚو زفطةه
أو قبىله الطاخس للتهع املىرهةُ إلًةه بلطةانه ةا
ألطةةنُ اٝخةةسيا مخةةل ةهةةع املساققةةُ واذتسمةةان
والبٚقةةةُ واذتلةةةع والسومانطةةةًُ وًةةةد ةتطةةةا
والةةةُ الؿةةةسا مةةةا اذتةةةىاز مةةة .اٝخةةةس بؿةةةًوُ
املت لع الرٍ خياح اٝخسيا املنتقديا.

 - 6ةنةةاوو اذتةةاٙج النفطةةًُ وا ٛمةةان:
وقةةةةى مةةةةا ميًةةةةص السوايةةةةاج اٛرخةةةةس اقتمامةةةةاً
بالػخؿةةةًُ ومػةةةا سقا و واف هةةةا وة ىزقةةةا
وقى ما بسش يف مىاض .رةخ َ يف قةره السوايةُ
فب ةةل السوايةةُ مةةا خةةٚو مػةةا سه قةةى يطتػةةع
مػةةةةا س اٝخةةةةسيا أو يطةةةةةفٌ مػةةةةا سه لةةةةةِ
اٝخةةسيا و لةةِ ال ةةام اوةةًق بةةه فًقةةىو يف
الؿفحُ  00ب د زٗيته للًلًةان قةس الةبح َ حةع
موا زةها" :وما رديد زأيث الناع .ران الناع
مخةةةل لة ة م دنًةةةُ ست مةةةُ ا غةةةٚنً .ةةةىن
مومطُ .ذقىن مسختًةُ ومٚمطةُ للؿةدوز ...حةع
غفاه متدلًُ ...وؾمث" .ويقىو يف الؿةفحُ :02
"بػ ة ل مةةا ةأرةةدج أن ةةا امل ةاً خاؾ ةاً .وأن
املها لًظ ب ًداً ا ام شورهةا فحطة بةل
وشتتلةةع نةةه متامةاً" .ويتحةةدذ ب ةةل السوايةةُ يف
الؿةةةفحُ  22ةةةا ال بةةةث ادتنطةةةٌ فًقةةةىو:
"ران الةد ْ ينتػةس يف ذزاج ا ةىاْ وين ػةها
يؿً سون السراو والنطاْ ض از أؾةفس بلةىن
الؿةةديد ...ورةةان أغلةة النةةص ْٙخيسرةةىن إىل
ال سقاج الطًقُ يف اذتديقُ ال ب َ للفندن
والةةةق ةؿةةةل وتةةةِ أحةةةسا الةةةىا ٍ ...وقنةةةاأ
رةةةةانىا يػةةةةب ىن أيةةةةديهع بقطةةةةىَ ويقبلةةةةىن
ب طةةهع بػةةهىَ ال ةة ... ٚوتةةِ إذا حتسرةةث
الةةدماْ قةةرفىا يف ضةةساويلهع أو زرطةةىا مخةةل
ق ق مر ىزَ إىل الفساؽ" .حع ي يف الؿفحُ
 92ةةا والةةُ اذتةةصن الةةق ي ًػةةها بقىلةةه" :أيهةةا
اٝباْ املقدضىن ...ة الىا وامس ىا ا تافاج زرل
وةةصيا .اٛز ملًٔةةُ بالسرةةاو اذتصانةةِ .ووتةةِ
اٝن م ةطم ىا ضىّ ا تافةاج املخ ةٔق أمةا
الريا ميىةىن رل ذت ةُ فةأنتع  ٙة سفةىنهع"...
ويتحدذ يف الؿفحُ  91ةا وبةه للًلًةان الةرٍ
يةةةساه وبةةاً مةةةا نةةةى اخةةةس غةة الةةةرٍ سفةةةه مةةة.
أخسياج" :لى قلث ل ع إن أف ازٍ ن ًفُ مخل
أوزان أغزاز الؿنىبس املوطىلُ مب س الؿًع
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ل ربث .ل ا م أرا أف س باملطار ُ .م
أف ةةةةس أن ةتحةةةةىو قةةةةره املةةةةسأَ بةةةةق يةةةةدٍ إىل
زا مً ...ٚرنث أزيد أن أملظ يةديها .أن أقبلةها.
أن أضةةة .زأضةةةٌ لةةةِ وطةةةنها وأغفةةةى" .و نةةةد
ا ةةةٚن ةةةا اذتفلةةةُ التن سيةةةُ يتطةةةاْو ةةةا
القنةةةةا الةةةةرٍ ضتلبطةةةةه لًلًةةةةان وينارًهةةةةا يف
الؿةةفحُ  82مةةا ون أن ةطةةم ه حب ةاً" :لًلًةةان
ة ةةالٌ رمةةا أنةةث ٛزّ ًنًةةك أزيةةد أن أغةةسن
فًهما أما اٛقن ُ فإنها ضةًان مةا اٛغةىاأٙ .
أحًق أن أزاأ غة مةا أنةث يةا لًلًةان" .حةع يتةاب.
وديخةةةه ةةةا اٛقن ةةةُ وزغبةةةُ ا نطةةةان يف إخفةةةاْ
وقًقتةةه" :ا نطةةان يف مخةةل قةةره اللًلةةُ يسيةةد أن
يتخفِ أن يتىازّ أن ينطِ ؾفاةه ا نطانًُ.
رل واوةد ميةل ورهةه وابتطةامته البلةهاْ ميةل
الن سَ ا ا ُٓ والسؾةانُ ...أغلة اٛقن ةُ لقةسو
ضةةةاو ُ ل ًةةةىز الةةةنحظ واذتمة ة  ...وأنةةةتع
الةةريا ؾةةن تع مخةةل قةةره اٛقن ةةُ أم ةف ةةسوا
بةةالب٘ع بال ةةرا ال ةةآا وزاْ اٙبتطةةاماج؟".
ويتطةةةةاْو يف الؿةةةةفحُ  90م ةة ة اً ةةةةا اٛمةةةةل
املخةةتلق بالًةةأع" :قةةل انتهةةث لًلًةةان إىل اٛبةةد؟
أ ٙمي ةا للمدينةُ أن ةتحةةىو إىل رةآا زوةةًع
مةةةةةسَ واوةةةةةدَ وةةةةةةدف .لًلًةةةةةان إىل غةةةةةاز إىل
وديقةةةةُ إىل مقهةةةةِ؟" .ويف الؿةةةةفحُ  91ي ةة ة
ب ةةخ مةةا اٛضةةِ ةةا والةةُ الط ة ع والةةت
وادتةةةةيت الةةةةق انتابتةةةةه" :ملةةةةاذ م أقةةةةت ؟ ملةةةةاذا
ةسرتها ةػ ل الطًزازَ والقداوُ الرلًلةُ ةنةاق
يف رًب رأنها رخُ امُ؟ ة ل ث إلٌ أرخس
مةةا مةةسَ قبةةل أن ةػ ة لها .بةةدا لةةٌ أنهةةا  ٙجتةةد

ر يتة ةاً ...رنةةةث أ مةةةِ .رنةةةث ربانة ةاً" .وقةةةد
ف ته مػا س الط ع وال زص أوًاناً إىل ال ى َ
با لةةه فهةى يقةةىو أحنةاْ حبخةةه الًةةآظ
للةتف
ا لًلًةان يف الؿةفحُ " :91قةرا الػةاز الةرٍ
أمس لًه اٝن مةسج فىقةه لًلًةان ا ٙاملةساج.
ل ا متِ أيها ا له؟ أؾبحث أز اضةع ا لةه
رخ اً ...ل ا ون و ٌت".
 - 8حسوها لقطايا مػ لُ :وقد أغسنا
إىل ب طها أحناْ التحدذ ا ال ناويا الطةابقُ
مخل املىقع مةا ا لةه ووة شورةُ زرةل اخةس
وال ٚقةةةاج ادتنطةةةًُ املت ةةةد َ مةة .مةة ا وبةةةاوٙ
وزا مً.ٚ
 - 9ومةةا ميًةةص قةةةره السوايةةُ غًةةا اضةةةع
الب ل بػ ل رامل و دق وضى قىيته فهى
حالةة مةةا بلةةد شتتلةةع ةةا م ةةان زاضةةته
ولًطةةةث قنالةةةك إغةةةازَ إىل بةةة ٚه وقةةةى زضةةةاق
رما يبدو ما خةٚو وديخةه ةا مة ا الػةا سَ
يف الؿةةةفحُ " :77انق َة ةثِ ةةةا اذتةةةديد ةةةا
يىان الػ س رًةع جية أن ي بة .واللىوةاج
الق جي أن أزمسها".
أخ اً وإضافُ إىل رل املمًصاج الةق
حسوهةةا ةةره السوايةةُ فقةةد ةبةةدو قةةره السوايةةُ
قؿةةُ و ة ل نهةةا ةتزةةاوش اذت ة ادتطةةدٍ
وقرا ما يد ًةه ب لةها نفطةه إىل وة شتتلةع
تاز قرا الب ل يف حتديد ماقًته إذ ي فًه
أن يساقةةا ...أن يلمةةظ يةةدقا ...حةةع أن ميةةىج ...مةةا
جي له وب ًا مًا ًٙإىل الؿىفًُ.
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حين تهجٍا تدخهن في ىتاٌة ىن اهطور واألصماو واألفمار ..تدخهن في ؽجائبٍا
ومأًن ترتدي هباش اهسحر فتحهل في ؽاهي اهجىاو اهذي يفيغ حباً وأهكاً وسؾادة ..حيًٍا
تجد ًفسن أسير خياو يىتد ًحو ىساحات ىن اهػبيؾة اهفاتًة اهتي تقىر اهًفوش دؽة
وسميًة..
خػ سيرٌا يًزـ دائىًا إهى اهتجدد واهتفرد رفي ؽراقتٍا..
هكد ترمت ؽراقتٍا اهتاريخية آثاراً خاهدة ىسػرة ؽهى أديىٍا ىن ىختهف اهؾطور،
فٍي اهتي تحتعن اهىاعي واهحاعر وتؤهف بيًٍىا توقاً إهى ىستكبو واؽد ..هذهن بكيت
ؽاطىة اهتاريد اهتي تأهكت طورتٍا في اهذامرة..
إًٍا اهحهي اهىتحكل سواء مان اهحهي ساحراً أي فاتًا ..يىوج باهحياة رقة وازدٌاراً..
إًٍا دىصل..
تهن اهىديًة اهعاربة في األصياء ،اهىتربؾة ؽهى ؽرض ىن اهوقار ..ىًذ بداية أوو
حرف ىن األبجدية األوهى اهتي توزؽت ؽهى اهًاش مرفيف خبز..
دىصل اهتي تخجو اهىدن ىن ؽيًيٍا..
دىصل اهؾصل اهذي هىّا يزو رسىٍا ؽهى حواف صقاف اهكهوب اهتي تؤىن أال وػن
خارج تفاطيو اهبياغ..
دىصل اهًكاء اهذي صفّ حتى خهتَ ًفذا..
ٌي حكو اهياسىين اهىتوج ؽهى ًاطية اهصبابين..
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إًٍا ياسىيًة اهسؾد اهتي يؾصّل اهدىصكي بٍا صبامَ متىيىة تكيَ ىن اهحسدٌ ..ي
أبواب اهحارات اهؾتيكة اهىتراىية ؽهى ٌاجش اهوجد وٌدب اهتاريد..
ٌي اىرأة تختزو مو اهًساء في حياتٍا حين ترفؿ حاجبيٍا دٌصة..
دىصل ..تؾي أًٍا جىيهة ..وتؾي أًٍا وقورة ..وتؾي مذهن أًَ هىجرد أًَ هىجرد أًٍا
ىحتفؼة بوقارٌا األزهي تمون أيكوًة اهجىاو..
ٌي جىيهة حد اهدٌصة ..وػيبة حد اهبراءة ..وؽذبة ؽذوبة بردى ..وؽزيزة ؽزة
قاسيون ..وىقرورة ممائن يؾرف أًَ يىتهن أمثر ىىا يىتهمَ اآلخرون ..ذهن أن اهىدن
ماهبصر همو ىًٍا سيرة تتصمو..
إًٍا دىصل ..جهل اهفيحاء اهقثاء اهؾذراء ..فسػاش اهىسهىينٌ ..ي ؽين اهصرل مىا
أسىاٌا اإلىبراػور اهروىاًي يوهياًوش..
جًة اههَ ؽهى األرغ مىا قاو ؽًٍا ياقوت اهحىوي "ىا وطفت اهجًة بصيء إال وفي
دىصل ىثهَ".
وألًٍا مذهن بكيت دىصل اهحهي األوو واألزهي رفبة في اهحياة ..وألًٍا مذهن ؼهت
وبأًفة تختزو مو اهىؾارن اهتي دخهتٍا هتًتطر ..إًٍا اهىديًة اهتي صاب اهتاريد ؽهى يديٍا
وهي تصب..
هذهن ال فرابة أن تمون دىصل رىزًا ههؾروبة اهطافية اهحكة..
وال فرابة أن تمون دىصل قاؽدة ههًعاو اهكوىي اهذي يحكل اهػىوح..
وال فرابة أن تمون دىصل حاعًة ههتاريد اهؾربي بصىوخَ واًتطاراتَ..
وال فرابة أيعًا أن تمون دىصل ىحجة ههثكافة واهؾهي واهحعارة..
وال فرابة أيعًا أن تمون دىصل ىرمزًا إسالىيًا أفرز فمراً سىحاً..
هذهن ًدر أن أففو صاؽر ىن صؾراء اهؾرب ذمرٌا ..فكد حرظ اهصؾراء ؽهى أن تمون
قطائدٌي ىؾهكات ؽهى طدر دىصل..
تقًى بٍا اهبحتري وأبو تىاي وابن ؽًين واهوأواء اهدىصكي ،فىا زادٌي ذهن إال ػربًا
وًصوة..
وفازهٍا أحىد صوقي وحافؼ إبراٌيي وجورج طيدح وبصارة اهخوري وىحىد ىٍدي
اهجواٌري ،وىحىود درويض ،وىؼفر اهًواب ،وأبو سهىى وؼهوا أسرى هحؼ ؽيًيٍا..

788

جبهة اجملد...

وٌاي بٍا بدوي اهجبو ،وىحىد خير اهزرمهي وؽىر أبو ريصة وخهيو ىردي بن وسؾيد
ؽكو ،وإيهيا أبو ىاعي ..فمان ٌياىٍي سحراً يؾهي ىماًتٍا ..أىا ًزار قباًي ذهن اهؾاصل
اهوهٍان اهذي بكي ىجًوًًا بحبٍا اهذي هي يبرأ ىًَ رفي تجواهَ في مو أطكاـ األرغ..
صؾراء آخرون ال يحطون ؽداً ىن ىختهف األقػار واألىطار ؽصكوا دىصل ورسىوا
طورتٍا صؾراً..
دىصل ىهٍىة اهصؾراء اهذين ؼهوا ىسموًين بٍواجش ؽواهىٍا اهتي ال تًتٍي..
هكد متب اههَ أن تموًي دىصل بن يبدأ اهخهل ويًتٍي اهتموين إًٍا خهػة اهؾػر..
وجبٍة اهىجد..
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