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الثقافة يف
مواجهة اإلرهاب
مالك صقور
*

أيها األدباء العرب
يا رجام الفكر واألدب
أسائلكه:
بىاذا ُّكاش رقْ األىي؟
ٌو ّكاش بؾدد ححافهٍا أي بؾدد صؾراٍٙا؟
ٌو ّكاش بؾدد دباباتٍا ِطِارّخٍا ِبؾدد آهّات دىارٌاِ ،حىهٕ ػاٙراتٍا؟
أىا ّكاش بؾدد متابٍا ِفًاًٍّا ِىثكفٍّا؟
ىن ٌذُ األسٙهٕ ِّهد سؤاو ٌاي:
ىا ٌِ دِر اهثكافٕ؟
ِأّن تأثّر اهثكافٕ؟
ٌو أثّرت اهثكافٕ األِرِبِّٕ ،اهؾكو اهتًِّرٓ فْ اهؾكو االستؾىارٓ اهمِهًّاهْ،
قدّىًا ِحدّثاً؟
ِأّن تأثّر اهثكافٕ اهؾربّٕ ِدِرٌا فْ ىا حرٗ

*
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ِّحرٓ فْ اهِػن اهؾربْ؟ السّىا فْ اهؼو اهثكّو ههحرب اهؾاهىّٕ ؽهٖ سِرّٕ،
ِاهؾرالِ ،اهّىن ِهّبّا؟
أسائلكه:
بىاذا ّكاش رقْ األىي؟
بؾدد ىطاًؿ األسهحٕ،
أي بؾدد اهىصافْ ِاهىدارش؟
ٌِو ّأتْ زىن تمِن اهمهىٕ (ههؾكو) اهذٓ ًّتطر ؽهٖ اهقرّزٔ؟
أي ستبكٖ اهقرّزٔ ٌْ اهفاؽهٕ مىا ًراٌا اهِّي؟
ٌو ّأتْ ِّي ّحوُ فَّ اهتًافش اهصرّف بّن األىي ؽن ػرّل اهرّاعِٕ ،اآلداب،
ِاهصؾرِ ،اهرِإِّ ،اهىسرحِ ،اهكطِٕ ،اهفًِن ؽىِىاً ،ؽِعاً ؽن استخداي اهؾًف،
ِاإلرٌابِ ،اهكتوِ ،اهًٍبِ ،اهسهبِ ،اهخػف؟
ٌو ّأتْ ِّي تُحِّو فَّ ىهّارات اهىهّارات اهتْ تذٌب هصرا٘ األسهحٕ ىن حٍٕ،
ِهصرا٘ اهذىي ىن حٍٕ ثإًّ ــ إهٖ اهػب ِىًحزات اهػبِ ،اهؾهيِ ،ههكعا٘ ؽهٖ
اهفكرِ ،اهتخهفِ ،اهحٍوِ ،األىراغ اهىستؾطّٕ ؽِعاً ؽن ٌدر دىا٘ األبرّا٘
ِاهفكرا٘ ِاهؾزّو؟!
ٌذُ األسٙهٕ تكِد إهٖ أسٙهٕ أخرٗ أراٌا ىهحّٕ:
ـ ٌو اهثكافٕ اهؾربّٕ (اهِّي) تؾمش اهسّاسات اهؾربّٕ؟
ـ أي اهسّاسات اهؾربّٕ فْ اهِػن اهؾربْ تؾمش اهثكافٕ اهؾربّٕ؟
ـ ىن ِّحَّ ىن؟ ىن ّؤثّر فْ اآلخر؟
ـ ٌِو ىن طهٕ قِّٕ أِ عؾّفٕ بّن اهثكافٕ ِاهسّاسٕ؟
أي تِحد فحِٔ أِ قػّؾٕ بًٍّا؟
ـ ٌو تِحد اآلن (ثكافٕ ؽربّٕ) باهىؾًٖ اهحاىؿ اهصاىو ههمهىٕ؟
أي ؽًدًا (ثكافات) ؽربّٕ ىفطّهٕ ؽهٖ ححي اثًتّن ِؽصرّن دِهٕ؟
ـ ِإذا ماًت اهسّاسٕ ِاالقتطاد تِأىّن ال ًّفطالن ،فٍو ّىمن فطو اهثكافٕ
ؽًٍىا؟
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ـ ٌو صمّو أِ ّصمّو اهىثكفِن سرباً فاؽالً فْ ىحتىؾاتٍيٌِ ،و ّىمن أن ًػهل
ؽهٖ اهصراٙح اهىثكفٕ
(إًتهحًّسّا) ٌِو باستػاؽٕ ٌذُ االًتهحًسّا أن تهؾب اهدِر اهىػهِب اهفاؽو
ِاهٍاي فْ بالد اهؾرب أِػاًْ ،مىا هؾبتِّ ،ىاً ،االًتهحًسّا اهرِسّٕ ِاهفرًسّٕ إبان
اهثِرتّن؟!
ٌِو تستػّؿ اهثكافٕ اهؾربّٕ ،أن تطهح ىا أفسدتَ اهسّاسٕ؟!
أيها السادة!
إًْ أرٗ اهىسافٕ صاسؾِٕ ،اهىفارقات ىرؽبِٕ ،اهىفاحآت طاؽكٕ ِىِحؾٕ :بّن
ىا مانِ ،بّن ىا ٌِ ماٙنِ ،ىا ّحب أن ّمِن..
ــ فىن األحالي اهثِرّٕ اهِردّٕ اهزإٌّ فْ تحكّل اهسهي اهؾاهىِْ ،اهتؾاّض
اهسهىِْ ،اهتؾاِن بّن اهصؾِبِ ،حِار اهثكافات ...إهٖ حرِب قذرٔ ،تحرل األخعر
ِاهّابش ،مْ ًّؾي ؽبّد اهؾبّد باهرفاُ ــ أقطد :ؽباد اهدِالر ىن طٍإًّ ِأىرّمان.
ــ ِىن األىًّات اهحارّٔ فْ االستكالوِ ،اهسّادٔ اهِػًّٕ ،إهٖ اهىخػػ
االستراتّحْ اهىرؽب فْ تحػّي اهسّادٔ اهِػًِّٕ ،إهقا٘ اهدِهِٕ ،تكسّىٍا هتحكّل
ىآرب اهطٍإًّ فْ ىا ّسىٖ باهصرل األِسػ اهمبّر ِاهحدّد.
ــ ِىن اهرفبات اهكِّٕ ِاآلىاو باهِحدِٔ ،بِػن حر ِصؾب سؾّد ّرفو باهطحٕ
ِاهسؾادٔ ِتمافؤ اهفرظ ّؤىن اهؾىو ِاهؾهي ىن أحو بحبِحٕ فْ اهؾّضِ ،ىن أحو
ىستكبو ال تخاف ىًَ األحّاو اهصابٕ ِاهكادىٕ ..إهٖ احتالو حدّد ىن ًِـ آخر ،بأدِات
ىرتزقِٕ ،بذراٙؿ ِححخ باػهِٕ ،حرب قذرٌٔ ،دفٍا اهتدىّر اهىىًٍخِ ،اهتخرّب
اهىًؼي ،همو ىكدرات اهصؾب ِاهدِهًِٕ ،سف اهبًّٕ اهتحتِّٕ ،حرل اهىدارش
ِاهىصافْ ِىحػات اهػاقًٍِٕ ،ب خّرات اهِػن :ىن قىح ِقػن ًِفػ...
ــ ِىن اهدّن اهحًّف ،دّن اهتساىح ِاهىحبٕ ،دّن اهتِحّدِ ،ىؾرفٕ اههَِ ،اهتآخْ
بّن اهصؾِب دستِرُ اهكرآن اهؾؼّيِ ،اهسًٕ اهصرّفِٕ ،ىن "مًتي خّر أىٕ أخرحت
ههًاش تأىرِن باهىؾرِف ِتًٍِن ؽن اهىًمر" ىن دّن ّحرّي اهكتوِِّ ،طْ بؾدي قتو
اهػفو اهطقّرِ ،اهصّد اهمبّر ،ىن دّن ّحري قػؿ صحرٔ ...إهٖ ؽطابات ٌىحّٕ
ىرتزقٕ أُهبست براقؿ ،فإذا بدًٍّا اهبػضِ ،اهترِّؿِ ،اهتىثّو باهحثاىّنِ ،أمو اهكهِب،
ِىعؿ األمبادِ ،بكر اهبػِنِ ،تصَِّ اإلسالي ِمو دّنِ ،اإلسالي ىًٍي برا٘.
ــ ىن ثكافٕ اهتًِّرِ ،اهؾهيِ ،اهىؾرفِٕ ،اهتربّٕ ىن أحو تىمّن قّي اهحل ِاهخّر
ِاهحىاو ِاآلداب ِاهفًِن اهراقّٕ إهٖ ثكافٕ اهساػِرِ ،اهكتوِ ،اهفتنِ ،اهتٍحّر،
ِاهًٍب ِاالفتطاب ِاهخػف.
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أنا بعد!
ٌذا ٌِ اهىصٍد اهؾاي ،أِافكتي ىؾْ أي ال؟
ٌِا ٌْ ذٓ اهحاو بؾد ست سًِات ؽحافِ ،ىا ّزاو اهًزّف ىستىراًِ ،ىا ّزاو
اهتخرّب قاٙىاً ،همن بِادر اهًطر تػوٌِ ،زّىٕ اهؾطابات اهىسهحٕ أِصمت قرّبٕ.
ِإذا مان اهحدّد باهحدّد ّفهح ،فإن اهحّصّن اهؾراقْ ِاهؾربْ اهسِرٓ قد احترحا
اهىؾحزاتِ ،سحال بػِالت أسػِرّٕ عد ثىاًّن بهداً ،مْ ّستأطال اإلرٌابِّ ،ػٍّرا
اهِػن ىن رحش اهؾطابات اهىرتزقٕ.
ٌِا ٌِذا اهصؾب اهسِرٓ اهطابر ،اهطاىد ،اهىعحْ ّؾغ ؽهٖ اهحرحِ .اهصٍدا٘
ّسّحِن اهِػن بأحسادٌي ِّرِِن تراب اهِػن بدىاٍٙيِ ،اهرسِو األؽؼي ّكِو" :ردِّا
اهححرَ ىن حّج أتٖ فاهص ّر ال ّدفؿ إال باهصر".
ٌذا ؽهٖ طؾّد اهىّدان! ِهمن مّف ستتي ىِاحٍٕ ٌذُ "اهثكافٕ" اهِافدٔ،
اهدخّهٕ؟
مّف سُّؾاد تأٌّو اهذّن فُسهت أدىقتٍيِ ،احتهت ؽكِهٍي؟
ًٌِا ،تبرز اهثكافٕ..
اهثكافٕ ِحدٌا اهمفّهٕ بإؽادٔ تربّٕ ٌؤال٘ اهحاًحّن ىن األحداجِ ،اهذّن احتهت
ؽكِهٍيِ ،فسهت أدىقتٍي باهدِالر ِبؾِدٔ اهخالفٕ اإلسالىّٕ.
ًؾي ..اهثكافٕ اهِػًّٕ األطّهٕ
ِاآلنّ ،أتْ دِر اهىثكفّن أمثر ىن أٓ ِقت ىعٖ،
أّن اهىثكف؟ أّن اهىثكفِن؟ ِىاذا فؾهِا؟ ىاذا ّفؾهِن؟
أّن اتحاد اهمتاب اهؾرب؟ ٌذُ أسٙهٕ تػرح ِّىّاً ،سىؾتٍا فْ مو ىمان ِىن
مثّرّن...
سأمِن طادقاًِ ،طرّحاًِ ،صفافاً ،فْ اهحِاب أقِو:
بؾغ اهىثكفّن ٌربً ،ؾي ٌربِ ،ىًٍي ىن تٍرّب ىن اهىسؤِهِّٕ ،ىًٍي ،باألطو
ىنِ ًأٗ بًفسَ ِاًمفأ ىًتؼراً اهًٍإِّ ،هىن اهًطر سّمِن؟
ٌاىصْ أِ ىٍىض ،ىًٍي َ
ِىًٍي ىن قاو ِؽىو بىعىِن اآلّٕ اهمرّىٕ" :فأذٌب أًت ِربن فكاتال إًا ٌاًٌا
قاؽدِن" همن األمثرّٕ ىن اهىثكفّن اهِػًّّن ،فْ رأّْ ،طىدتِ ،ألًٍا ىن اهبدإّ
أدرمتِ اهحكّكِِٕ ،ؽتِ اههؾبِٕ ،ماًت ٌذُ األمثرّٕ ىن اهىثكفّن ِػًّٕ باىتّاز.
قاىت بدِرٌا ،تػِؽت ،صارمت فْ اهًدِاتِ ،اهىؤتىرات ،داخو اهكػر ِخارحَِ ،ؽهٖ
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سبّو اهىثاو أقاي اتحاد اهمتاب اهؾرب فْ دىصل ؽصرات اهًدِات اهًِؽّٕ مهٍا ؽن
اهحربِ ،ؽن اهفمر اهؼالىْ ِخػرُ ؽهٖ اهىحتىؾات اهؾربّٕ .همن ٌو ٌذا ّمفْ؟
ٌو ٌذا فْ اهًٍإّ ّطًؿ ثكافٕ ِػًّٕ ؽاىٕ ،قادرٔ أن تحابَ ٌذا اهىّد اهتمفّرٓ
اإلرٌابْ ههكػؾان اهٍاٙحٕ اهىحرىٕ اهتْ تحتاح اهىًػكٕ؟
أقِو بطراحٕ :إن اهكعّٕ ًٌا تتحهٖ بأن اهىثكفّن طًؾتٍي اهمتابِٕ ،اهمالي،
ِاألدبِ ،اهصؾرِ ،اهىسرح ِاهسًّىاِ ،اهطحافٌِٕ ،ذا بحاحٕ إهٖ حاىو قِٓ ِرافؾٕ
أقِِٗ ،ىًابر ؽدّدِٔ ،األٌي بحاحٕ إهٖ ىن ّسىؾٍي ِّستىؿ إهٍّيٌ .ذا إذا ىا هحؼًا
ؽزِف اهمثّرّن ؽن ارتّاد اهًدِاتِ ،األىاسْ اهثكافّٕ ،فْ حّن أن اهىساحد ىمتؼٕ
باهىرّدّن ِاهىطهّن .ىن ًٌا ّهحؼ أّعاً ،أن طِت اهىثكف أِ اهماتب ال ّطوِ ،مأًَ
ًّفد فْ قربٕ ىثكِبٕ.
أيها السادة:
األٌي اآلن ٌِ ،اهفؾو اهحكّكِْ ،اهتًفّذ ؽهٖ أرغ اهِاقؿِ ،ربػ اهكِو باهفؾو.
ِاهبد٘ بِعؿ ىصرِـ ثكافْ ِاعح ِطرّح ِحرٓ٘ ِسرّؿ ِماصف هىِاحٍٕ ؼاٌرٔ
اهتِحض ِاهتمفّر اإلرٌابْ اهىتِحض اهذٓ ّحتاح اهىًػكٕ.
فْ ًٍإّ اهكرن اهتاسؿ ؽصر اًػهل ىصرِـ اهًٍعٕ اهؾربّٕ ؽهٖ أّدٓ رِاد
اهًٍعِٕ ،قرأًا ،قرأًا اهمثّر ؽن اهًٍعٕ اهؾربّٕ ،أّن ىصرِـ اهًٍعٕ اهؾربّٕ اآلن؟
هكد تحىّش رِاد اهًٍعٕ اهؾربّٕ ِحاٌدِا مْ ًٍِّا ؽطر االًحػاػ اهبقّغ
ِاهثكّو ِاهتْ ماًت اإلىبراػِرّٕ اهؾثىإًّ اىتداداً هٍذا االًحػاػ اهػِّو ،اهذٓ أػّو
اهِّي برأسَ ىن حدّد ،ىتىثالً باهتمفّر اإلرٌابْ ،اهذٓ هي ِّهدِ ،هي ًّصأِ ،هي ّكَِ بّن
ؽصّٕ ِعحاٌاِ ،همْ ًفٍي ٌذُ اهؼاٌرٔ ،ؽهًّا أن ًؾِد ًِدرش بدّقٕ ِتأن :اهحرِب
اهطهّبِّٕ ،ىرحهٕ دشّ اهسي باهدسي ،أقطد االستصرال اهذٓ ىٍّد ،ثي صل اهػرّل
هالستؾىار اهقربْ ،ىًذ احتالو بًِابرت ىطرِ ،ؽهًّا أن ال ًًسٖ ىا فؾهتَ ِزارٔ
اهىستؾىرات اهبرّػإًّ فْ ىػهؿ اهكرن اهثاىن ؽصر حّن أرسهت اهحِاسّش
ِحؾهتٍي ّؾهًِن اإلساليِ ،قد زِدتٍي بمتاب عخي ّزّد ؽن أهف طفحٕ بؾًِان"( :مّف
ًحػّي اإلسالي")ِ ،همْ ال ّستطؾب اهحِاسّش ٌذا اهمتابٌِ ،ذُ اهىٍىٕ اهصاقٕ:
قاو هٍي ِزّر اهىستؾىرات اهبرّػإًّ" :ال تخافِاِ ،ال تتٍّبِا ٌذاً ،حن ؽهًّا أن ًبذر
اهبذرٔ ِاألحّاو اهالحكٕ تتابؿ اهىٍىٕ"ٌِ .مذاِ ،حد اهحاسِش اهبرّػاًْ حّفرٓ
ٌىفر عاهتَ فْ صخظ ابن ؽبد اهٌِابِ ،تىت طًاؽٕ اهٌِابّٕ اهتْ باػًٍا اهكعا٘
ؽهٖ اإلسالي ِؼاٌرٌا حرمٕ اطالحّٕ.
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أيها السادة!
ىن اهىؾرِف ،أن اهقرب قد زرـ خهّٕ سرػإًّ فْ قهب اهِػن اهؾربْ ،فْ
فهسػّن .فإذا سأهًا اهػفو اهطقّر ،هىطهحٕ ىن ّحرٓ ٌذا اهخراب ِىن اهىستفّد
ىن ٌذُ اهحرب سّمِن اهحِاب :إن اهىستفّد األِو ٌِ اهمّان اهطًٍِّْ اهقاطب
اهىقتطب ،اهذٓ صرّد صؾباً بماىهَ ِّحاِو أن ّكتهؿ ىا تبكٖ ىن ٌذا اهصؾب اهىمافح
اهىًاعو اهىحاٌد ،اهذٓ قدّي أىثِهٕ باهطبر ِباهطىِد ِباهتعحّٕ.
ًؾي ،مو ىا ّحرٓ ،هتبكٖ "إسراّٙو" ٌْ اإلىبراػِرّٕ اهتهىِدّٕ اهكِّٕ اهًِِّٕ
فْ ىحّػ ىٍىض ،ىحزأ ،ىكسي ،ال حِو هَ ِال قِٔ .فْ رأٌّْ ،ذا ٌِ اهسبب األِو
هٍذُ اهحربٌِ ،ذُ ٌْ اهقإّ األخّرِٔ .ال ّحب أن ّقّب ؽن باهًا ىصرِـ اهصرل
األِسػ اهمبّر ِاهحدّد.
أيها السادة
إذا مان االتحاد اهؾاي حاداً فْ ىِاحٍٕ اإلرٌاب ِثكافٕ اإلرٌاب ،فّحب أن ًحدد
ىكاِىٕ اهتػبّؿِ ،رفغ اهطهح اهىذو ،ألن اهؾدِ اهطًٍِّْ ٌِ ىطدر مو ٌذُ اهصرِر
اهتْ تقّر أسىاٌ٘ا فكػِ ،إذا مًا فؾالً ًرّد ىِاحٍٕ اإلرٌاب ؽهًّا أن ًؾىو ًِفؾو ِال
ّبكٖ مالىًا ًٌا فْ ٌذُ اهكاؽٕ ،ألًَ فْ رأّْ ،إن صؾارات اهىؤتىرات اهثكافّٕ،
ِاهًدِاتِ ،اهتِطّات ال تبكٖ حبراً ؽهٖ ِرل فحسب ،بو ؽبارٔ ؽن متابٕ ؽهٖ اهرّح.
إنِ هي تًكذٌا اهحمِىات .إن ّداً ِاحدٔ ال تطفلِ ،إبداـ اهىثكف ؽىو فردٓ ،أىا
اهثكافٕ فإًٍا ؽىو حىاؽْ.
لذلك اقترح تشكيم ورشة عنم ثقافية في كم قطر عربي نن:
 1ـ ِزارٔ اهثكافٕ.
 2ـ اتحاد اهمتاب.
 3ـ ِزارٔ اإلؽالي.
 4ـ ِزارٔ اهتربّٕ.
هِعؿ خػٕ ؽىوِ ،ىصرِـ ثكافْ هتحدّد اهخػاب اهثكافِْ ،اهتربِِٓ ،اهدًّْ،
هىِاحٍٕ اهفمر اإلرٌابْ اهتمفّرِٓ ،اهتؾطب اهدًّْ.
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اللغة العربية تشكو أهلها
حممد خالد عمر*
دوافع البحح:
اّ٤ل :أذاز دٍػيت يف مطاز الدّظ٘ ّميذر
عاو  6002و ّمبياضذة٘ ظوذْز امتذ١اس اليذْمٕ
ا٨ضذذذ٣مٕ يف دّزجذذذُ الطادضذذذ٘ي عذذذدو زلذذذاعٕ
لفه٘ عسبٔ٘ ّاظذدٗي  ٢أنذًا الطذةت عذدو ّشذْد
مً  ٢ظتٔذد اذتذدٓز بالة ذ٘ اليسبٔذ٘ يف !طذس
ّلكذذًا الطذذذةت ٍذذذْ أٌا اليامذذذال ذذذرل اليسبذذذٕ ٢
ٓذذذذذحكةعه اليسبٔذذذذذ٘ي ّاليسبذذذذذٕ ٓطذذذذذح دو الة ذذذذذ٘
ا٨ىكةٔصٓ٘ي
الرذذاىٕ :ظحذذ ٙأنذذٌْ مي ذذفاط م ذ !طذذس يف
غذذسا الذذة٣د أىيذذال رذذدل مػذذازنيت يف مَسشذذاٌ
الػذذذيس اليسبذذذٕ يف جذذذْىظ امتيذذذاو بذذذالحصامً مذ ذ
ميذذسا الكحذذاث ليذذاو 6002و ظوذذسد ٍيذذا
ىدّٗ ىيدٓ٘ عةٍ ٙامؼ امتَسشاٌ؛ ناىخ اليدّٗ
مبعاّزٍذذذا ّظْازاجَذذذا بالة ذذذ٘ الفسىطذذذٔ٘ي ذذذا
اضذذطسىٕ ّظٔذذداط ست اضذذح داو شَذذاش الذلةمجذذ٘
الفْزٓ٘ي
الرالزٔ! :او بيض ميدّبٕ الدّل اليسبٔ٘ي
أّ ّشزا ٛرازشٔحَا بإليا ٛنةناجَه ّمدار٣جَه
عة ٙميدل ا٤مه امتحعدٗ بة ٘ أشيةٔ٘ي ّ!ذد جيذاٍٙ
ست زليذٕ مذذ١رساط رذذدل مفذادِ أٌا ا٤مذذه امتحعذذدٗ
جفكعذذذس شذذدآاط بإل ذذذا ٛا٢عذذذذلار بالة ذذذ٘ اليسبٔذذذ٘
نة ٘ زٜٔط٘ عة ٙميابسٍاي
فَذذال نذذاٌ ٓذذسب ٍذذ ٛ٢١امتحكةعنذذٌْ ب ذ
الذذحكةعه بالة ذذاد اّ٤زّٓذذ٘ي ّبذ الحيذداو امتذذدىٕ

ظحذذ ٙىصعذذْا سلٔذذُن أو أٌا فيةذذَه نذذاٌ اضذذحَاى٘
بالة ذذذذ٘ اليْمٔذذذذ٘ لوذذذذيش بذذذذاليفظي ٍّػاغذذذذ٘
با٢ىحنذذذاٛي ّ!ةذذذ٘ ذيذذذ٘ ا٨ىطذذذاٌ اليسبذذذٕ براجذذذُي
ّىرنسٍه بأٌا ىَْا اليذا ال سبذٕي ّالٔابذاٌ
*
ٓكً س ٢بة اجَه اليْمٔ٘ي
ّال

املقدّمة:
ننا لكال ىَس مية فإٌ لكال ل ٘ أٍذالي
ّلْ جكةه بَا أٍال ا٤زاي ّسذا ما ختةع ٙأٍةذَا
طذذا بَذذا ّالذذدفاإ عيَذذا فإىَذذا ٢بذذد أٌ
عذذً الحن ا
جػذذكْ جي ذذرل ٍذذ ٛ٢١اٍ٤ذذالي ّ!ذذد ظاّليذذا يف
ٍرِ الفطع٘ جيسٓذش الة ذ٘ي ّعذسا مكْاىاجَذا
ّمساظال جكْٓيَا "نالة ٘ امتفكسٗ ذرل مسٜٔذ٘
ّ ذذرل مطذذنْع٘ي ّالة ذذ٘ امتي اةذذسٗ امتسٜٔذذ٘ نحابذذ٘
ّمطذذذنْع٘ لفهذذذاط"ي ّرذذذذرل مذذذذا ٓيةاذذذذس عذذذذً ٍذذذذرا
الحيطذذٔه الذذد٢لٕ مذذا !الذذُ الػذذاعس ا٤رطذذال :سٌا
الةٔاٌ لفٕ الف١اد مكاىذُ ييي ش٫يذال ٪الةطذاٌ عةذٙ
الف١اد دلذٔ٣ي ّ!ذد أنذدىا أٌا ٍذرا الذدلٔال لذٔظ
مطةي ذاط ٌ٤ا الحيذذةرل فيذذال سزادٖ أعذذك ٓ ٢حعذذس
كذذسي ّٓ ٢يةذذً
الةطذاٌ بكذذال مذذا ٓفكذذس بذذُ امتف ع
س ٢مذذذا ٓسٓذذذد سع٣ىذذذُي أماذذذا ا٤مذذذساا فطي ذذذش
ضذذَاي ّضتذذاّل أٌ ىو ذ ٓذذدىا عةذذ ٙامتذذساي
ع٪س٪ ٪
ّىػذذذرل ست الذذذد٢٢د ّضتةعةذذذَا؛ ّ ٢أعحيذذذد أىاذذذُ
ضذذذٔطْل بيذذذا الْ!ذذذخي ّٓ ٢ئٔيذذذا ادتَذذذد ظحذذذٙ
ىكحػذذذذذذش أٌا أمذذذذذذساا ل حيذذذذذذا جحنذذذذذذاٍ ٙمذذذذذ
أمساضذذياي ٍّيذذا  ٢أعذذك أمساضذذيا الةْٔلْشٔذذ٘
*

أديب من سورية.
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فالياشص بْٔلْشٔذاط عذً الذحفكرل ٍذْ ا يذٌْ أّ
امت ةذذذْلي ّاليذذذاشص عذذذً الحيذذذةرل بْٔلْشٔذ ذاط ٍذذذْ
الئٕي ّأىا ٍيا  ٢أعك ا٢ذي ي ّلً أجكةه عً
اذتذذذال ي ّسأذذذا أعذذذك سعساضذذذيا اليفطذذذٕ عذذذً
اضذذذذذح داو الة ذذذذذ٘ بيذذذذذد أٌ أضذذذذذيطيا أمساضذذذذذيا
الحفحٔحٔذذذذذ٘ الحيطذذذذذٔنٔ٘ ّالطٔاضذذذذذٔ٘ عةَٔذذذذذاي أّ
ىْاشعيذذا امتح ةعٔذذ٘ عذذً أٍذذه زابذ ظتنييذذاي فيذذد
باجخ ل حيا غةُ ٓحٔن٘ي ّ ٢جتد ّلٕ أمس ظئيٕ
ٓداف عيَاي ّسذا ما جيطذ أظذد مذً امتحعناطذ
لةذذدفاإ عذذذً الة ذذذ٘ فإىذذذُ ٓطذذذح دو ل ذذذ٘ سىػذذذاٜ٘ٔ
محاضذذذذذٔ٘ شْفذذذذذاٛي أضذذذذذحرك بيذذذذذض اذتذذذذذا٢د
ا٨فسادٓذذذذ٘ي ٌّ٤ا الييذذذذْاٌ ضذذذذه مفسدجذذذذٕ "الة ذذذذ٘
ّاليسّبذذذ٘" فذذذإىك أز ٚىفطذذذٕ موذذذطساط لحيذذذدٓه
جيسٓش لكال ميَناي ّمً ذه أعسا لٍْض ّألق
جسنٔت " الة ٘ اليسبٔ٘"ي فنا الة ٘ن ّما اليسّب٘ن

تعريف مفردات العنوان وتركيبى:
أوالً ــ اللغة:
 ٢أعحيد أىك حباش٘ لحيدٓه امتيي ٙالة ْٖ
متفذذذذذسدٗ الة ذذذذذ٘ يف ٍكذذذذذرا مذذذذذ١اس شت ذذذ ذ
ل٣ظحفا ٛبة ٘ بة خ مسجة٘ اذتت ّالحكسٓهي لذرا
ضذذذذذأدرال مبيياٍذذذذذا ا٢ضذذذذذط٣ظٕ ّأعسضذذذذذذَا
نْضذذٔة٘ اج ذذال مةاغذذس ب ذ الةػذذس ٓي اةذذس بَذذا
نال !ْو عً أ ساضَه؛ فإٌا أظد طا  ٢ميكً أٌ
ٓػا بأىاَا مً أٍه أزناٌ ٍْٓا٘ ا٨ىطاٌ الدال٘
عةٔذذُ ّامتن أذذصٗ لذذُي ننذذا أىاَذذا ضذذصال ذنسٓاجذذُي
ّطسٓيذذ٘ جفكذذرلِي ّبٔذذخ ض ذساِي ّظامةذذ٘ ٍ انذذُي
ّامتي اةذذسٗ عذذً همالذذُي ّالكاغذذف٘ لينذذق ادتذذسا ي
فالة ذذ٘ ل حذذاٌ :ل ذذ٘ عامذذ٘ جػذذذل ي ّجحْاضذذال بَذذا
ا٨ىطاىٔ٘ي ّل ذ٘ راضذ٘ ٓحْاضذال بَذا أٍذال ا٤مذ٘
الْاظدٗي الة ٘ اليام٘ ٍٕ :نال أداٗ غامة٘ ج ال
الفذذسد بكذذال ٪م ذً ٬ظْلذذُي ّجي اةذذس عذذً أضذذةْبُ يف
جْضٔال مػاعسِ ا٨ىطاىٔ٘ي فإىاَا ب ٣غا حتاّل
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أٌ جسضذذه الةطذذن٘ عةذذ ٙنذذال الػذذفاِي ّجػذذاز
ادتنٔ أظصاىَه ّه٢مَهي ّجيػد الطيادٗ شلذهي
ّاطذذا الدميذذ٘ عذذً رذذدّدٍه فيذذد ٓي اةذذس عيَذذا
ضذذاظةَا بامتْضذذٔيٙي ّالذذس! ي ّعةذذه ادتنذذال
ّالسضذذه ّالوذذعا ّالذذدمْإ ّاذتذذصٌ ّالحذذأفشي
ّجػذذذذذذنال ال ذذذذذذنخي ّجيذذذذذذابرل الْشذذذذذذُي ّل ذذذذذذ٘
ا٨غذذازادي لذذرلا جطذذحعق أٌ جطذذن ٙنذذال مذذً
ضذذ٘:
ٍذذرِ الحيذذةرلاد ل ذذ٘ اليذذا ي أمذذا الة ذذ٘ ارتا ا
فَٕ ل ٘ اذتسّر امتحةآيذ٘ي أّ امتحػذابُ غذك٣ط
ّمحةآيذذذذذ٘ يف اذتذذذذذال بحْشٓذذذ ذ د٢لذذذذذٕي ٍّذذذذذٕ
نةنذذذاد محةآيذذذ٘ بذ ذ !ذذذْو ّ!ذذذْو أٓوذ ذاطي أٍذذذه
أغذذكال الة ذذ٘ ّأضذذفاٍا د٢لذذ٘ مذذا ٓيةاذذس عيَذذا
با٤دث ّالػيسي ّأنرسٍا ّا!ئ٘ ل ٘ الح اطت
ّالةٔ ّالػساّ ٛنال مياظٕ اذتٔذاٗ امتػذذلن٘ي
ّ ٣أضذْاج طا ّسغذازاد أٖ متذا
ٍرا الحيطذٔه غذك ط
ٍذذذْ مسٜذذذٕ ّمطذذذنْإي ذذذرل أ اٌ ّزا ٛنذذذال مسٜذذذٕ
ّمطنْإ ل ٘ جفكرلٓ٘ جكْاٌ السّ ٘ٓ٠الطذناإي
ّجسضه ارت الةٔذاىٕ لةػ ذٔ٘ مبٔصاجَذا فذإذا
ن ايذذا !ذذد !طذذنيا ل ذذ٘ امتسٜذذٕ ّامتطذذنْإ ست ل ذذ٘
عامذذذ٘ ّل ذذذ٘ راضذذذ٘ي فذذذإٌا ل ذذذ٘ الذذذحفكرل ذذذرل
امتدزن٘ ّ رل امتيةي٘ي ٍٕ ل ٘ راض٘ بكال فذسد
ّشلا زل٘ ر ْضٔ٘ ا حن أّ ادتناع٘ي

ثانياً ــ العروبة:
يف ضذذذئيا ل ذذذٔا ٘ مييذذذ ٙامتفذذذسدٗ الراىٔذذذ٘
لةييذذذْاٌي ّسط!٣ذذذُ نصذذذْاث عذذذً جطذذذا٠ل مذذذا
اليسّبذذ٘ن ّجيذذدٓه جيسٓذذش بذٔاً شلذذا ىطذذأل ب ذذْد
عالي عً أٖ عسّب٘ ضيحكةعهني ّعذً أٖ عسّبذ٘
ىةعز ليطحهال حتخ زآحَان فعح ٙا ٌ٦ضتً
ىحفق أٖ عسّب٘ ىيػدي ّما ٍذْ امتئذاز اذتئيذٕ
شلرِ اليطة٘ي ّمذً الذرٖ ضذٔطةيَاي راضذ٘ بيذد
أٌ شادد الػيع٘ م١رسطا بإرفاا امتػذسّإ اليذْمٕ
اليسبذذذٕي ّ ٪بي٫ذ ذد ٪امتذذذصاز٫ي ّنَذذذس الحةاعذذذد يف هزاٛ

اللغة العربية تشكو أهلوا

الطاضذذ٘ي ّاىحيةذذخ عذذدّاِ ست الدزاضذذاد عيذذد
نررل مً الةاظر ي ّبدأ جفئد ىهسٓذاد اشلْٓذ٘
بػكال زتنال ّمف الي ّمتا ناىخ الة ذ٘ جهَذس
حبةعحَذذذذذذذا يف الي ذذذذذذذْع ا٤دبٔذذذذذذذ٘ ا٨بداعٔذذذذذذذ٘
ّأ ساضَاي نْىَا جةٔاً ليا ميداز ب٫يد أّ !سث٬
اليسبذذٕ عذذً الذذحفكرل عسبٔذاط؛ ّعةذذٍ ٙذذرا ٓ ذذرل
لصاماط عةٔيا أٌ ىطأل ٍال ضييدا نال مذا ٓكحذت
بذذذاذتسر اليسبذذذٕ ميحصذ ذاط عسبٔذ ذاطن ّأٖا ا٤غذذذياز
ارذذال دٓذذْاٌ اليذذسثني ٍّذذال ٓكفذذٕ أٌ ٓكحذذت
الػذذذاعس ى ذذذُ بالة ذذذ٘ اليسبٔذذذ٘ن أو ٍذذذال ٓكفذذذٕ
اىحطذاث الػذاعس ست !ةٔةذ٘ عسبٔذ٘ ظحذ ٙىيةذذً أٌا
الذذذدو الذذذرٖ ظتذذذسٖ يف عذذذسّا ٍذذذرا الػذذذاعس دو
عسبٕي ّظحذ ٙلذْ نحذت غذيسطا أبيذد مذا ٓكذٌْ
عذذً الفيذذال ا٢ىحنذذا ٕٜلةيسّبذذ٘ن ٍّذذال مذذا نحةذذُ
ّٓكحةذُ امتطذذحكٔيٌْي أّ مذذا ٓكحةذُ مذذً ٓيةذذً
أٌا اليسبٔذذذ٘ مييسضذذذ٘ ظوذذذازٗ ّل ذذذ٘ ميكذذذً أٌ
عتطذذذذت عةذذذذ ٙاليسّبذذذذ٘ن ٍّذذذذال الطاذذذذفُ الة ذذ ذْٖا
ّالفكذذسٖا امتكحذذْثي أّ امتيطذذْا الٔذذْو بالة ذذ٘
اليسبٔ٘ عسبٕا فيذ٣طن ٍّذال مذا ٓطذي ٙبذُ بيوذَه
ست ا٢ىيطذذاو ّالحفس!ذذ٘ي أّ جةذذا الذذيت جذذدعْ ست
الطاٜفٔذذ٘ أّ الياٜةٔذذ٘ ّاليػذذاٜسٓ٘ امتفحاحذذ٘ لةيسّبذذ٘
ظحذذّ ٙسٌ نحةذذخ بذذأظسر اشلصذذا ٛعسبٔذذ٘ عسبذذٕ
في٣طن أو أٌا نذال ذلذا  ٢عتنذال مذً عسّبحذُ س٢
غذذذكال اذتذذذسري ّميطذذذْا امتفذذذسدٗي ّسذا نياذذذا
زتدلًٓ عة ٙا٢عذلار شلرِ ا٢ىحنذاٛاد الوذٔاي٘
باشلْٓ٘ اليسبٔ٘ي فإىيا لطيا زتدلًٓ عةذ ٙاليةذْل
بطسٓي٘ الحفكرل اليت ّضيخ ضاظةَا يف عصص
عذذً الذذدفاإ عذذً ىفطذذُ ٍّْٓحذذُي ٍّذذرا ٓ١غذذس أٌا
نذررلاط مياذا ٓكحذت باليسبٔذ٘ي ّٓذداعٕ اليسّبذ٘ي
ّٓح ةعذذذ ٙعذذذً ّاشةذذذُ جتاٍَذذذاي ذذذا ٓذذذدعْىا ست
الةعذذذز عذذذً الذذذسظه الذذذيت أصتةذذذخ ٍذذذرِ الة ذذذ٘
الحيةرلٓ٘ ال سٓة٘ عً اليسّب٘ي ّ!ٔنَا ّا٢عحذصاش
حبنةَاي

ّلةْ!ذذْر عةذذ ٙمػذذذازر مذذا جطذذاٛليا عيذذذُ
ميكذذذً أٌ ىحيذ ذسار ست مْ!ذذذش الذذذرًٓ ضذذذةيْىا
ّمطذذذذرلجَه ا٢ىحنأٜذذذذ٘ ليذذذذد أدز أبيذذذذا ٛا٤مذذذذ٘
جازغتٔذاط مفذسدٗ اليذسث ّمفَذْو اليسّبذ٘ بػذكال
ظئيٕ ّد!ٔقي عة ٙالس ه مً جفساا اليسث ست
!ةاٜذذالي ّعػذذاٜس ّةمجاعذذادي فذذأعطْا لةيسّبذذ٘
أليَا؛ ّاجفق الدازضٌْ مبً فَٔه نررل مً رل
اليسث أٌا اليسث مير ما !ةال ا٨ض٣وٍ :ه شيظ
مذذً الةػذذس ميحةكذذٌْ ميْمذذاد مػذذذلن٘ي !ةذذال
أٌ ختةق اليهسٓذاد اليْمٔذ٘ يف اليذا ي ّجيحنذد
الة ٘ أّ ادت سافٔا أّ الحازٓخ ّامتيهْم٘ الئنٔذ٘ي
أنعذذذد ذلذذذا الطذذذٔد ّلذذذٔه مذذذْز يف دزاضذذذحُ عذذذً
اليذسث فيذال ٓ ذش عذسث ادتاٍةٔذ٘" :سٌا أنرذس
مذذذا ٓةفذذذخ ا٢ىحةذذذاِ جفذ ذساا اليذذذسث ست ةمجاعذذذاد
عدٓذذذدٗ لكيَذذذا جحػذذذابُ يف اليذذذاداد ّالطةذذذاإي
ّجحعدس ل ٘ ّاظدٗي ّجحة دضحْزاط أرٔ!٣اط رل
مكحذذذذْث أضاضذذذذُ الػذذذذسر ّا٤رذذذذ٣اي فذذذذذلٚ
السانت ٓرٍت مً اليساا ست الػاو ّٓيذْد ست
ادتصٓذذسٗ فٔيػذذد الػذذيسي ّٓطذذن امتذذداٜا بالة ذذ٘
ذاجَا"ي سذاط نال الرًٓ !طيْا امتطاظ٘ ادت سافٔ٘
اليت جطن ٙالْٔو الْطً اليسبٕ ٍه مً اليذسثي
ّ ذذذً جكةذذذه الةطذذذاٌ اليسبذذذٕي ّاجةذذ دضذذذحْزا
ّاظذذذداطي زضذذذٕ عيذذذُ ّبذذذُ ادتنٔذ ذ ي مذ ذ جيذ ذداد
الحطنٔاد ّا٤دٓاٌ ّالْٛ٢ادي
يف اذتئي٘ عػساد ا٤ضٝة٘ امتحفساعذ٘ عنذا
طسظياي ّعػساد ا٤شْب٘ جسد ست ضاظ٘ امتيذال
جذذدا بْابحذذُي ّجطذذالةك بحعدٓذذد مفَذذْو اليسّبذذ٘
الذذذذيت ىسٓذذذذدي بيذذذذد أٌ رةيذذذذخ فٔيذذذذا الحطذذذذا٢٠د
امتحيدام٘ دافياط متساشيذ٘ مذا ّزد سلٔيذا مذً الحذازٓخ
ّالدزاضذذذذذادي !ذذذذذد نَذذذذذس لةصنٔذذذذ أىاذذذذذُ لذذذذذٔظ
بالوذذذسّزٗ أٌ ٓكذذذٌْ نذذذال مذذذً جكةعذذذه الة ذذذ٘
اليسبٔ٘ عسبٔاطي ننا لذٔظ بالوذسّزٗ أٌ ٓكذٌْ
ابً سظذد ٚاليةاٜذال اليسبٔذ٘ عسبٔذاطي ّسذا نذاٌ ٢
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بذذذد مذذذً جيسٓذذذش أرةذذ سلٔذذذُ فذذذإىك أضذذ بذذ
أٓذذدٓكه الحيسٓذذش ا٦جذذٕ :ا٢ىحنذذا ٛاليسبذذٕ ٍذذْ
فيذذال اىحنذذإٜي ّزلذذ٘ فاعةذذُ جهَذذس أٌا ضذذاظةَا
ٓفكعس عسبٔاطي ّٓينال مً أشال اليسّب٘ي ّعتنذال
ٍْٓحَا ٍّناَا ّزضالحَاي

ثالجاً :اللغة العربية:
ٌ٤ا ا٨ىطذذذذاٌ حباشذذذذ٘  ٌ٤غتةذذذذ ٞلْاعصذذذذُ
ّهمالُ ّه٢مُ ّرططُ ّبسازتذُ ا حنئذ٘ أمذاو
رل زتحنيُ جيدادد الة اد ّضاز لكال زتحن
ل حذذذذذُ ارتاضاذذذذذ٘ي حتفذذذذذو ضذذذ ذساِي ّاراذذذذذال لذذذذذُ
ر ْضذذٔ٘ الحن أذذص ّالحف ذساد نة ذذ٘ أمذذ٘ بئيَذذاي
ّ!ذذذْو بذذذراجَه أماذذذا ل حيذذذا اليسبٔذذذ٘ فَذذذٕ ميطذذذْب٘
لةيذذذذذسث ّمحصذذذذذرزٗ يف جذذذذذازٓخ ّشذذذذذْدٍه فَذذذذذرا
سضسأٜال ّلفيطٌْ ٓ١ند" :أٌا الةذَصاد ناىذخ
جيطذذت ست أ!الٔنَذذاي أّ أنذذدل !ةاٜةذذَاي ننذذا
ٍذذٕ نةنذذ٘ عذذسث جطةذذق عةذذ ٙىذذْإ رذذاع مذذً
اليةاٜالي ٍّْ اليْإ الذرٖ ٓطذكً الةادٓذ٘ي ّ
ٓكذذذً ٍيذذذا فذذذسا بذذ عسبذذذٕ ّأعسابذذذٕ س ٢يف
ع ْز !سٓة٘ مً نَْز ا٨ضذ٣وي أماذا !ةذال ذلذا
فكال مً الكةنح جدل عة ٙضكاٌ الةادٓذ٘ي
أمذذا ضذذكاٌ امتذذدٌ ّا٤م ذذاز فكذذاىْا ٓيطذذةٌْ
ست !ةاٜةَهي أّ ٓيسفٌْ مبياطيَه"ي ننا أند
ذلذذا زحبذذٕ ننذذالي ّعةذذاع ستنذذْد الييذذادي
ّشذذذذْاد عةذذذذٕي ةمجذذذذذٔيَه أنذذذذدّا بيةٔذذذذال مذذذذذً
ا٢رذذذذح٣ر أٌا الة ذذذذ٘ اليسبٔذذذذ٘ شذذذذرز الة ذذذذاد يف
امتيطيذذ٘ي ذذذه يف الْ!ذذخ اذتاضذذس شذذا ٛالذذدنحْز
بَصذذذذخ اليةٔطذذذذٕ لٔ١نذذذذد ٍذذذذرِ الحعةذذذذٔ٣دي
ّٓذذدلًٍ عةذذذ ٙضذذذعحَا ظحذذ ٙيف عيذذذْاٌ نحابذذذُ
"م٣ما يف فيذُ الةذَصاد اليسبٔذ٘ مذً ا٤نادٓذ٘
ّالكيياىٔ٘ ّظح ٙالطةّ ٘ٔٝاليدىاىٔ٘"ي
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فذذإذا ناىذذخ جطذذنٔ٘ هزاو اجفذذق عةذذ ٙأىاَذذا
أطةيذذخ ىطذذة٘ متذذً نذذاٌ ٓطذذكً امتسجفذذ فذذإٌا
شلصحَه ىطةخ سلذَٔهي ّنييذاٌ الذرٖ ٍذْ ىطذت
متً ضكً امتي فض ناىخ شلصحُ جيطت سلٔذُي
ّعذذذدىاٌ ىطذذذة٘ متذذذً ضذذذكً ارت ذذذت ٍكذذذراي
ّ!عطذذاٌ مرةذذُ ىطذذةُ متذذً نذذاٌ ٓطذذكً ا٤زا
ادتدبا ٛالياظة٘ ّشلصحُ ىطةخ سلُٔي
ّضذذْا ٛشذذاٛد جطذذنٔ٘ اليذذسث مذذً سطذذذ٣ا
جطذذذذذذذنٔ٘ أنذذذذذذذدل اليةاٜذذذذذذذالي أّ ليطذذذذذذذةحَه ست
ال ذذعساٛي أّ ٤ىَذذه ٓحطذذنٌْ بالف ذذاظ٘ الذذيت
اغحيخ مً شرز ع٪س٪ث ٪الرٖ ٓيذك أّض٪ذاّ ٪أب٪ذاٌ٪ي
فَٕ شرز لكال الة اد الذيت  ٢جيذدّ أٌ جكذٌْ
س ٢شلصاد لة ٘ ا٤و اليت ٍٕ الة ٘ اليسبٔذ٘ي ذرل
أٌا الةيذذذذذد الحذذذذذازغتٕ ّادت ذذذذذسايف يف الي ذذذذذْز
اليدمي٘ي ّعذدو ّشذْد ّضذاٜال ا٢ج ذالي أظذدس
يف ىهسىذذذذا ٍذذذذرا الحةاعذذذذدي ّضذذذذاٍه يف اذذذذآص
ّر ْضذذٔ٘ الةذذَصاد ظحذذ ٙأضذذةا ٓطةذذق عةذذٙ
نذذال شلصذذ٘ ل ذذ٘ي بيذذد أٌ جة ذٔاً أٌا لفهذذ٘ اليسبذذٕ
الذذذذذذيت ٓػذذذذذذكا يف ّشْدٍذذذذذذا اليذذذذذذدٓهي أّ يف
سمكاىٔذذ٘ سطَ!٣ذذا عةذذ ٙنذذال غذذيْث امتنالذذا
الذذيت !امذذخ عةذذٍ ٙذذرِ الةييذذ٘ مذذً ا٤زا بيذذض
الةاظر حبص٘ أىاَا شذاٛد محذأرسٗ ذذي سذ نذاٌ
أّل ذنذس لةيذذسث ّزد عذاو  328ايو يف شمذذً
غةني ذذس مةذذا ا٦غذذْزٓ أطةيذذخ عةذذ ٙاليذذسث
نعال٘ عٔؼي ّلٔظ عة ٙشذيظ م ذآس دتذيظ
الةابةٔ ْٓمَاي ٍرا مً ىاظٔ٘ ىطذت الة ذ٘ي أماذا
مً ىاظٔذ٘ جيسٓفيذا شلذا فذإٌا أٖ جيسٓذش ٓية ذٕ أٌ
ٓػذذرل ست مةياٍذذا ّميياٍذذا ففذذٕ امتةيذذ ٙجحػذذكال
الة ذذذذ٘ مذذذذً "اذتذذذذسري ّا٢ضذذذذهي ّالفيذذذذال"ي ّيف
امتييذذذ ٙفَذذذٕ "سماذذذا اضذذذه ذادي أّاضذذذه مييذذذ"ٙي
ٍّذذذذذدفَا ّّضذذذذذٔةحَا ّفاعةٔحَذذذذذاي فوذذذ ذ٣ط عذذذذذً
اضذذح دامَا ال ذرٖ ميكييذذا مذذً ظالذذ٘ الحْاضذذال

اللغة العربية تشكو أهلوا

ّامتيذذذام٣د ّا٤مذذذس ّاليَذذذٕ ّامتْافيذذذ٘ ّالذذذسفض
ّالدفاإ ّالف س ّامتد ّاشلصاّ ٛالسذا ٛسخلي ّ
جطذذذذحط جيسٓفذذذذاد الة ذذذذ٘ طذذذذْال اليذذذذسٌّ عةذذذذٙ
نرسجَا أٌ جحصذاّش ٍذرا الحيسٓذشي بيذد ا٨غذازٗ
ست جيسٓذذذش الة ذذذ٘ي ّجيطذذذٔنَا ست ل ذذذ٘ راضذذذ٘
ّعامذذذذ٘ي حبريذذذذا عذذذذً ىطذذذذةَا ّبٔٝحَذذذذا ّأٍةذذذذَاي
ّجأندىا أىاَذا ل ذ٘ لٔطذخ ظدٓرذ٘ امتْلذدي ننذا
أىاَا لٔطخ ٍصٔي٘ ّ ٢مْلدٗي

مراحل تكوين اللغة:
مً الةدَٕٓ أٌ ٓكذٌْ لكذال ل ذ٘ ىطذنيَا
ّ٢دجاٌ :الذْ٢دٗ اّ٤ت :الذْ٢دٗ الحفكرلٓذ٘ ذرل
ميةيذذذذ٘ ّ ذذذذرل مدزنذذذذ٘ ٓينذذذذال فَٔذذذذا الذذذذحفكرلي
ّالذذذذذْ٢دٗ الراىٔذذذذذ٘ :الذذذذذْ٢دٗ الحيةرلٓذذذذذ٘ نذذذذذاٍسٗ
مدزن٘ حباض٘ الطن ميةي٘ بالةطاٌي ّجيطٔنيا
ٍذذذرا جيطذذذٔه عذذذاوٌّ ٌ٤ا الة ذذذ٘ الحفكرلٓذذذ٘ ضذذذف٘
سىطذذاىٔ٘ أٖ خت ذ ا ا٨ىطذذاٌ أ آذذا نذذاٌ ّأٖ ل ذذ٘
كذذسي ذذذه ٓ١شذذال ا٨عذذ ٌ٣عنذذا
حتذذدسي فَذذْ ٓف ع
فكذذس بذذُي أّ ٓيصةذذُ ٍّذذرا ٓذذأجٕ بيذذساز دارةذذٕ
ّظال٘ سزادٓ٘ي ّ٤ىيذا ىذحكةه عذً أمحيذا ّأظْاليذا
فذذذإٌا نذذذال مذذذا ٓطذذذس ٍيذذذا ظحذذذّ ٙلذذذْ نذذذاٌ يف
مدلْلُ عاماط فَْ يف ! دىا راضاط غتذ ا أمحيذا
ّأظْالياي

أوالً :اللغة التفكريية:
الة ذذذ٘ الحفكرلٓذذذذ٘ أّ امتفكعذذذسٍٗ :ذذذذٕ أداٗ
الحفكرلي أّ ٍٕ اليدزٗ عة ٙال ٔا ٘ ال امح٘
الذذيت جياضذذت اشلْٓذذ٘ ّحتفذذو الحذذازٓخي ّختحذذصٌ
اشلْاشظ ّالطنْظاد ّجطن ًٝبا٨ميذاٌ ّجسضذه
ا٦مالي الحفكرل ال عٔا الةٔاً ٍْ الرٖ ٓيطٕ
لةحيةرل زلاجذُي ٍّذْ الذرٖ ٓيذال نذال شتصّىيذا
امتيسيف لٔئد ضٔا ٘ مفأٍنيا عً أىفطيا ّعذً
اليذذذذا مذذذذً ظْليذذذذاي ّٓذذذذدفييا ست محذذذذال زآذذذذ٘

الػذذذ ْع بذذذذاليةه بطسٓيذذذذ٘ شتة ذذذذ٘ يف محذذذذال
اشلْٓا٘ي
ٍذرِ الفيذسٗ ّمذا ٓحةٍْذا ٍذٕ بٔذخ الي ذٔد
فنير بدآ٘ امتْضْإ ّضتذً ىطذي ٌ٤ ٙى ذال ست
أىيذذذا ّيف نذذذال الذذذدّل اليسبٔذذذ٘ شذذذا ٛاٍحناميذذذا
بذذذذالحيةٔه الة ذذذذْٖ امتيطذذذذْاي ّىطذذذذٔيا اٍ٢حنذذذذاو
بطسٓيذذ٘ الذلبٔذذ٘ ّالذذحفكرل اليسبذذٕ الذذيت جحْالذذد
ميَا ٍرِ الة ٘ امتيطْ!٘ي سذ  ٢بد  ٖ٤مْلذْد مذً
زظه مي مً أٌ ٓصّادِ أبْاِ جبٔياجَنا ّدفَٝنا
ّمسمححَنذذا ّٓسعٔذذاِ ظحذذٓ ٙذذأجٕ م ذذا اط اامذذاي
ّعيدما ٓكٌْ مْلْدىا الة ٘ فإىيا ضذيعةال ظالذ٘
ميادتذذذذ٘ الفكذذذذسٗي أّ "الذذذذحفكرل"ي ّميادتذذذذ٘
ا٤مذْز بطسٓيذ٘ دارةٔذ٘ي سذ ٓيذْو ٍذرا الذذحفكرل
بإعذذذادٗ جكذذذًْٓ ىهسجيذذذا ست أىفطذذذيا ّمساشيذذذ٘
ىهسجيذذذا ست اليذذذا ي ّبيذذذا ٛعةذذذٍ ٙذذذرِ اليذذذْدٗ
ّامتساشيذذذذذ٘ جْلذذذذذد الة ذذذذذ٘ الحيةرلٓذذذذذ٘ي ّْٓشاََذذذذذا
الذذذذحفكرل بد٢لحذذذذُي ّضذذذذٔا حُ ظطذذذذت !دزجذذذذُ
ّظسٓحُي سذ جحياضذت !ذدزٗ طسٓيذ٘ الذحفكرل مذ
اليذذدزٗ عةذذ ٙسىحذذاط لفهذذٕ ّزلاجذذُ امتػ ذكعة٘ يف
ذٍئ٘ امتطح دوي
لذذذرلا عيذذذدما جئذذذد ا٤مذذذ٘ ّعَٔذذذا لذذذراجَا
ٓ ذذذذذةا شلذذذذذا طسٓيذذذذذ٘ جفكذذذذذرل حتنذذذذذال ٍناَذذذذذا
ّزضذذالحَاي ٍّذذرا مذذا ظ ذذال بيذذد مةيذذز زضذذْل
اهللي فةيد أٌ ناىخ طسٓي٘ الحفكرل طسٓي٘
عػذذذاٜسٓ٘ ّ!ةةٔذذذ٘ جيحنذذذٕ ست ةمجاعذذذاد محفس!ذذذ٘
أضةعخ طسٓي٘ جفكرل ب آ٘ ّاظذدٗي ّضتذً سذا
نياا ميحذيي أٌا عهنذ٘ زضذْليا ا٤نذسو يف
عةه ا٢شحناإ جتةعخ بيدزجُ عة ٙىيال اليسث مذً
ةمجاعذذذذذذذاد محفسا!ذذذذذذذ٘ ست زتحنذذذذذذ محكامذذذذذذذال
محوامًي ّعهنحُ يف بيا ٛادتٔال جهَس يف سعادٗ
طسٓيذذذ٘ الذذذحفكرل الحفكٔكٔذذذ٘ امتحةاعذذذدٗ بذ ذ
اليذذذذسث ست طسٓيذذذذ٘ جفكذذذذرل ةمجئذذذذ٘ حنذذذذ
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مك ذٌْ.ي ّضتذذً ا ٌ٦أنرذذس !ياعذذ٘ بذذأٌا طسٓيذذ٘
جفكرلىذذذا ٍذذذٕ أٍذذذه مكذ ذْاٌ شلْٓحيذذذا ّاذتفذذذان
عةَٔذذاي فةنيذذداز مذذا ٓيطةذذق ا حن ذ مذذً أزضذذٔ٘
جفكذذرل ّاظذذدٗ بيذذدز مذذا ميرذذال نذذال فذذسد مذذيَه
ا٤م٘ ٍّْٓحَاي
مذذً ٍذذرا الفَذذه ميكذذً أٌ ٓيطةذذق اظذذذلاو
ا٨ىطاٌ لة حُ فٔحيةعنَا ّٓيحصا بَاي لكياُ سذا مذا
اىكفذذذذذأ عةذذذذذ ٙىفطذذذذذُ ّعػذذذذذرلجُ أّ اىحناٛاجذذذذذُ
الؤي٘ي ّ اث عً جفكرلِ الذحفكرل ادتنيذٕ
ا حنيذذٕ رصذذال ميَذذاي ّجي اذذال مذذً جةياجَذذاي سذاط
فالحفكرل ٓيْد الطةْ ي ّٓيساز ا٢لحصاو بذُي أّ
عدمُ ّذلا بإضداز اّ٤امس با٤مس ّاليَٕي
ّمذذذذً سمياىيذذذذا أٌا طسٓيذذذذ٘ الذذذذحفكرل ٍذذذذٕ
احملسا ا٤ضاضٕ لة ٘ فإىايا ضذيسنعص عةذٍ ٙذرا
احملذذذذذس ي ّ!ذذذذذد اذذذذذخ ا٨غذذذذذازٗ ضذذذذذابياط ست أٌا
الةذذذاظر ّامتذذذريف ّظحذذذ ٙالطٔاضذذذٔ اٍحناذذذْا
بالة ٘ الةفهٔ٘ي فْضيْا شلذا الذدلامض الحيةٔنٔذ٘ي
ّّضذذذذذيٍْا يف امتيذذذذذاٍض الدزاضذذذذذٔ٘ي ّضذذذذذدزد
دزاضاد ىال أضعابَا الػَاداد اليةٔا يف عةذْو
الة ذذذذذ٘ الحيةرلٓذذذذذ٘ ٍذذذذذرِي الذذذذذيت زنعذذذذذصد عةذذذذذٙ
الػذذكالي ّظطذذً ا٨رذذساط رالٔذذ٘ مذذً ا٤رطذذاٛ
اليعْٓ٘ ّا٨مٜ٘ٔ٣ي فسنذص الذحنك مذً الة ذ٘
ذذرل مييذذْعي ّ٢
اٍحنامذذُ عةذذ ٙنحابذذ٘ ى ذ
مئذذذذْثي ّ!ذذذذد ضذذذذازعخ الذذذذدّل الياٍوذذذذ٘ ست
اٍ٢حناو بالة ذ٘ امتيطْ!ذ٘ ّأٍنةذخ ست ظذدا بئذد
زب ذ ا٨ىطذذاٌ بة حذذُي ّىطذذٔخ جْشٔذذُ الةذذاظر
٢ظذذذذلاو بْضذذذة٘ الة ذذذ٘ امتفكعذذذسٗي ّ ذذذاث عياذذذا
ةمجٔياط أٌا الة ذ٘ الحيةرلٓذ٘ بأداَٜذا ّلٔذدٗ ذرذرلٗي
ّجفكذذرل ّظذذت ّزضذذا ّاىطذذصاوي ّعيذذدما ٓ ٔذذت
ّاظد مً ٍرِ اليْامال  ٢ىطحطٔ أٌ ىةةغ ال آذ٘
مً ىطييا ّاذتفان عةٍْٓ ٙحيا ظحّ ٙلْ أظطياا
ا٤ضذذذةْث امتكحذذذْثي أّ امتيةذذذًي ٌ٤ا الوذذذذئش
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امتَصّو الرٖ عتطً الةفو ّ ٢عتذلمُ ضٔي اإ
متذذسا ذذصا زّظذذُ ّأ!ييذذُ أٌا الة ذذ٘ مسٓوذذ٘ي ّ٢
جيةاس عً ىَْضُ ّمدىٔحُي
ٍّيذذا ميكييذذا جتذذاّش الحيسٓفذذاد الْضذذفٔ٘
ّالػكةٔ٘ لة ٘ي ّىأجٕ بحيسٓفاد أرذس ٚجيطذصه
م الْنٔف٘ ّال آ٘ مً ّشذْد الة ذ٘ي ّمذً أةمجذال
مذذا !ذذسأد عذذً الة ذذ٘ اليسبٔذذ٘ !ذذْل أمذذرل امتذذ١مي
عنس بً ارتطاث زضذٕ اهلل عيذُ الذرٖ ضذداز
بذذُ الذذدعْٗ ":جيةعنذذْا اليسبٔذذ٘ فإىَذذا جيةذذخ الييذذال
ّجصٓذد يف امتذسّ" ٗٛي ّ!ذد زأٓذخ أىاذُ شيذال اليسبٔذ٘
أضاض ذاط يف بيذذا ٛالػ ذذٔ٘ ست شاىذذت الةطذذاٌي
ّ!ذذذد فَنذذذخ رلٓاذذذ٘ ٍذذذرا الينذذذ٣ا عةذذذ ٙالة ذذذ٘
اليسبٔ٘ اليت محةخ زضال٘ ا٨ض٣وي ّمحةخ !ٔه
اليسث ّمذسّٛجَهي فأمذا ىةذاد الييذال فيذد فَنيذا
ميُ الييال امتيفحا الرٖ ٓطنا ذتامةُ باضحٔياث
مً ظْلُ ّما ظْلذُي أمذا شٓذادٗ امتذسّ ٗٛفحكذٌْ
يف جَرٓةَا ّساامَا فيد ناىخ امتسّ ٗٛمً أٍه
الئه اليسبٔ٘ يف ادتاٍةٔ٘ي ّمذ ذلذا فذإٌا رطذس
الحعذْال الئنذذٕ عةذذ ٙأٍنٔحذذُ  ٢ميكذذً أٌ ٓيذ
عةذذ ٙامتذذسّ ٗٛلذذْ ناىذذخ الة ذذ٘ لطذذاىاط فيذ ي ّ
جكً زابط طا مَن طا ٓةدأ بالحفكعس ّالحفكرلي
ا ٢ ٌ٦بذذد ليذذا مذذً حتدٓذذد ا٤رطذذاز الذذيت
أّضذذذةحيا ست ٍذذذرِ اليحذذذاٜض ذذذرل امتسضذذذٔ٘ي بذذذال
امتَس٪ضٔ ٘.اليت شيةخ نررلاط مً مريفٔيا ٓيصليذٌْ
ّزا ٛضساث ٓيطيَه عً شرّزٍه ّٓ ٢يالٌْ ميُ
الػساثي

ثانياً :اللغة التعبريية:
الة ٘ الحيةرلٓ٘ أّ امتيةاذسٍٗ :ذٕ أداٗ سع٣ىٔذ٘
جيةذذً مذذا ٓسٓذذد الذذحفكرل سع٣ىذذُ مبذذا ٓي اة ذس عذذً
ٍْٓاحيذذذذذذذا ّجازغتيذذذذذذذا ّظاضذذذذذذذسىا ٍّْاشطذذذذذذذيا
ّطنْظاجيذذا ّهماليذذا ّه٢ميذذا ّعْاطفيذذا ّسمياىيذذا

اللغة العربية تشكو أهلوا

ّظةايا ّنسٍيا ّظيدىا ّميام٣جياي فالحيةرل ٍْ
اليدزٗ عة ٙضٔا ٘ الة ٘ امتيةي٘ي ّميدزٗ بذاليةه
بَاي ّا٢عحصاش حبنةَاي ٍّْ سعذ ٌ٣عذً مفَذْو
الْا! ذ ّحتةٔةذذُي أّ جْضذذٔش لْا!يذذ٘ ٓػذذاٍدٍا
ا٨دزا اذتطذذذذذذٕي ّلطذذذذذذذ٣م٘ جيذذذذذذذةرل الةفذذذذذذذو
ّال ذذذذْد؛ فيذذذذد ضذذذذةطُ ّجيئذذذذدِ ظسّفذذ ذاط
ّمفذذذسداد ّسٓياعذذاطي ّضذذذة نحابحَذذذا بذذذاليةْو
اليعْٓذذذ٘ ّا٨مٜٔ٣ذذذ٘ ّاليسّضذذذٔ٘ي ّأبذذذدإ عةنذذذاٛ
الة ذذ٘ يف ال ذذيي٘ي ننذذا ضذذة ىطذذق ال ذذْد
بالذلجٔذذذال ّالحصْٓذذذد ّا٨ىػذذذادي ّعةذذذه اذتذذذسّر
ّشتازشَذذا ّالةطذذاىٔاد ّاليذذساٛادي راضذذ٘ ّأٌا
مً ر ا ٜل حيا جيا نَا م امتْضٔيا ظح ٙأٌا
أظد امتةعذي نذاٌ ٓيذْل :أىذا أذتعذً "ادتسىذال"
عذذً ا٤رةذذاز ّميذذا٢د ادتساٜذذدي ألذذٔظ
أٖ أىذذُ ٓة ا
يف ٍرا الك٣و مٔصٗ سٓياعٔ٘ لة ٘ي فوذ٣ط عنذا
عذذً مذذً سنَذذاز متيدزجذذُ الحةعٔئذذ٘ي ٍذذرا
أزاد امتة ا
الكذذ٣و ٓٓ١ذذد ٍّذذض ٍْ آذذ٘ ٍذذرِ الة ذذ٘ الحيةرلٓذذ٘ي
ّ!ذذذذذدزجَا عةذذذذذذ ٙا٢زجيذذذذذذا ٛبذذذذذذامتْ!ش ّالطذذذذذذنْ
با٢ىحطاثي ننا ٓة مٔصٗ مً عتنال ٍرِ الة ٘
حبذذذذت ّأماىذذذذ٘ي فٔيذذذذسر نٔذذذذش ْٓلعذذذذدٍا مذذذذً
الذذذحفكرلي ّمذذذً ٓيذذذسر نٔذذذش ٓفكعذذذس ٓيذذذسر
نٔش ٓيةاس ّس ٢ناٌ مسٓواطي

املخاطر والتحدّيات واألمراض اليت واجوت
اللغة العربية
بيذذذذد أٌ أدز الةٔذذذذ٘ اليذذذذسث يف الي ذذذذس
اذتدٓز ظصه امت اطس ّالحعذدآاد الذيت جْاشذُ
ل حَه الفطسٓ٘ جيةرلاط ّجفكرلاط ّاليت ٍٕ عنذْد
رٔنذذ٘ اليسّبذذ٘ !ذذامْا بحػ ٔ ذذَاي ّعنةذذْا مبذذا
ٓوذذنً ّشذذْد ضذذ٣م٘ ل ذذحَهي ّمبذذا أٌا امتي ذداماد
ج ْغ اليحاٜض ىيةً أٌا الة ٘ اليسبٔ٘ الٔذْو لٔطذخ
يف ظال أظطً مً أٓاو ا٢ضذحينازي س ٢مذً بذاث

الح ةعذذذٕ عذذذً بيذذذض اضذذذح داماد امت ذذذطةعاد
امتةاغسٗي فا٢ضحيناز اليدٓه نذاٌ ٓسنعذص عةذٙ
الحصَٔالي ّابحياد ادتٔال عذً الينةٔذ٘ الحيةٔنٔذ٘ي
ّاضذذذح داو ا٤شٔذذذال مت ذذذطةعاجَه فاضذذذحطاعخ
امت١ضطذذذذاد الحيةٔنٔذذذذ٘ جيذذذذْٓه لطذذذذاٌ الػذذذذيتي
ّشادد يف !دزجُ عةذ ٙجْضذٔال الفكذسٗي بيذد أٌ
اشحذذذذاشد ا٤شٔذذذذال امتحيا!ةذذذذ٘ ٍصنذذذذاد غسضذذذذ٘
جيساضخ شلا ا٤م٘ لطذاىاط ّنسامذ٘ فنذً مْشذاد
اذتيذذد ال ذذةٔمل ّامت ذذْلٕ الذذرٖ أدرةيذذا ع ذذس
ا٢ضتطذذام مذذسّزطا با٢ضذذحيناز بكذذال أغذذكالُ
ظحذذ ٙالي ذذش اّ٤ل مذذً اليذذسٌ اليػذذسًٓ الذذرٖ
ٔات فاعةٔذ٘ ا٨ىطذاٌ اليسبذٕ بادتَذال ّالحصَٔذال
ّالحطذذطٔاي ذذرل أٌا شتذذاطس الٔذذْو أغذذد فحك ذاط
ّجحنرال يف الينال عة ٙضذيش الريذ٘ بذ ا٨ىطذاٌ
ّميْاماد ٍْٓحُ ّعة ٙزأضَا الة ٘ي ّلذد ٚحبريذا
امتسنعذذذذص ظذذ ذدادىا امت ذذذذاطس فكاىذذذذخ شتذذذذاطس
ّحتدآاد !دمي٘ طالخ الة ٘ الحيةرلٓذ٘ي ّشتذاطس
ّحتذذذ ذدآاد ظدٓرذذذذذ٘ ظذذذ ذدادد آحَذذذذذا يف الة ذذذذذ٘
امتفكذذذذسٗي ّضتذذذذً  ٢ىيكذذذذس أٌا امت ذذذذاطس الذذذذيت
جْاشذذُ جيةذذٔه الة ذذ٘ الحيةرلٓذذ٘ جذذ١ذس يف بيذذا ٛالة ذذ٘
الحفكرلٓذذذذ٘ ذذذذرل امتدزنذذذذ٘؛  ٌ٤الي!٣ذذ ذ٘ بذذ ذ
الطسف ع ٘!٣جذأذرل ّجذأذسي س ٢أ اٌ مذا ٓيذ عةذٙ
ل ذذذذ٘ الذذذذحفكرل أنرذذذذس جذذذذأذرلاط ٌ٤ا امتذذذذسٓض يف
جفكذذذرلِ  ٢ميكذذذً أٌ َٓذذذحه بذذذا٢لحصاو بحيذذذةرلِي
فَذذذذذْ نذذذذذا يٌْ أّ امتيذذذذذادي ّمَنذذذذذا ظاّلذذذذذخ
ادتَذذذذذاد امتَحنذذذذذ٘ بذذذذذذا٤مس الحيةٔنذذذذذٕ أفذذذذذساداط
ّم١ضطذذذذذاد اٍ٢حنذذذذذاو بالة ذذذذذ٘ الحيةرلٓذذذذذ٘ فذذذذذإٌا
مػذذذذكة٘ ا٤مذذذذ٘ لذذذذً جيحَذذذٕي ّضيكحػذذذذش أٌ
امتذذذذسا مْشذذذذْدٗ يف مكذذذذاٌ هرذذذذس فَذذذذٕ سذاط ٢
جيع س يف عدو !دزجيا عة ٙالحعذدس باليسبٔذ٘ي
ّسأذذا جكنذذً يف مْ!فيذذا مذذً اضذذح داو الة ذذ٘ي
ّيف ذيحيا بأىفطيا ّل حياي ّفٔنا اضحْطً ذٍئ٘
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نذذررل مذذً امتذذحيةعن مذذً غذذيْز بالدّىٔذذ٘ي ّمذذً
حبريا عً امت اطس ّالحعدٓاد زأٓيا أىاَا جيع س
فٔنا ٓأجٕ:
 1ذذ فرلّع الةَصاد احملةٔ٘ي
 2ذذذذ شسذْمذذ٘ الذذدعْٗ لةكحابذذ٘ بذذاذتسر
ال٣جٔكي
 3ذذ ضٔاض٘ الحصَٔال ّا٤مٔ٘ الحيةٔنٔ٘ي
 4ذذ ضٔاض٘ ٍٔني٘ امتطحينسي

 1ــ فريوس اللوجات احمللية:
ليذذد بذذسش ٍذذرا الحعذداٖ ميذر الي ذذش اّ٤ل
مذذذذً اليذذذذسٌ اليػذذذذسًٓ عيذذذذدما دعذذذذا أضذذذذعاث
الدعْاد اليطسٓ٘ ا!٨ةٔنٔ٘ ا٢ىف الٔ٘ ست جةك
الةذذَصاد احملةٔذذ٘ عةذذ ٙأىَذذا ر ْضذذٔ٘ ّاىحنذذاٛي
ّ!٢ذذذذخ ٍذذذذرِ الذذذذدعْاد جأٓٔذذذذداط مذذذذً أطذذذذسار
ضآكظ بٔكْي ّمً اجتاِ ا٢ضحػذساا الذرٖ
غتذذدمَا ّٓكساضذذَا يف الحفس!ذذ٘ ّالحنصٓذذقي فنذذً
ٍذذذذرا ا٢جتذذذذاِ ا٢ضحػذذذذسا!ٕ ىذذذذس ٚامتطحػذذذذسا
"ضذذذةٔيا" الذذذرٖ دزع الة ذذذ٘ اليامٔذذذ٘ يف م ذذذسي
ّضذداز نحاب ذاط بييذذْاٌ "!ْاعذذد الة ذذ٘ اليامٔذذ٘ يف
م س"ي ننا ىس ٚنازل فْلسع ا٤متاىٕ الذرٖ
ألش نحابذاط ميذر أّارذس اليذسٌ الحاضذ عػذس يف
الةَصذذ٘ اليامٔذذ٘ اذتدٓرذذ٘ يف م ذذسي ّّٓكةذذظ:
مطحػذذسا سىكةٔ ذصٖي "ضذذةدٌ ّمتذذْز" ٍّذذْ !ذذاا
ألش نحاباط بييْاٌ " احملةٔ٘ اليسبٔ٘ يف م ذس يف
مطة اليسٌ اليػسًٓ"ي
أماا بيض أبيا ٛا٤مذ٘ الذرًٓ دعذْا ست ذلذا
ناٌ عةذ ٙضذةٔال امترذال ضذ٣م٘ مْضذ ٙبَصْمذُ
عة ٙاليسبٔ٘ يف ميال٘ لُ ىػذسد يف زتة٘ اشلذ٣ل
!ذذذال فَٔذذذا " :سٌا الة ذذذ٘ اليسبٔذذذ٘ الف ذذذع ٙجةيرذذذس
ّطئحيذذاي ّجتيةذذَا غذذاٜي٘ يف اليْمٔذذ٘ اليسبٔذذ٘ي
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فذذذذذامتحيناق يف الف ذذذذذعٓ ٙػذذذذذسث زّ اليذذذذذسثي
ّٓيصت بأبطال ب داد بد٢ط مذً أٌ ٓػذسث الذسّ
امت سٓ٘ي ّٓدزع جازٓخ م س "ي ٍّذرا غذكسٖ
ارتذذْزٖ ٓ١لذذش نحابذاط باليامٔذذ٘ عيْاىذذُ "الحعفذذ٘
يف ! ٘ فئياىْع"ي ّنرلا مازٌّ ذً دعذا
ست اليامٔذذذذ٘ يف نحابذذذذُ "يف محةذذذذْ ٍالكحذذذذاث "
0480وي ّالدنحْز أىٔظ فسعت٘ :أضدز ميصذه
ا٤لفان اليامٔ٘ي ّنحاباط بييْاٌ "ازلذ ٓذا زضذا
" عاو 0492وي
أ امذذا امحذذد لطفذذٕ الطذذٔد فكاىذذخ دعْجذذُ
شتحةفذذذ٘ عيذذذدما جيذذذدو بذذذا!ذلا ٨ضذذذ ٣ارتذذ
اليسبٕي ّذلا بأٌ ج٫طحةدل اذتسناد حبذسّر
فيكحذذت ننذذا ىةفذذو ":فن٫ع٪ ٪ن ذد ٫مذذر ٣ىكحةَذذا
مْظامذذذذادّ"ي ّطةيذذذاط جذذذذيصا ٍذذذذرِ الذذذذدعْاد
بػذذذكال مةاغذذذس لكياَذذذا جٔذذذأعي ّ ٢جذذذصال
حتاّل ظح ٙا ٌ٦بػكال رل مةاغسي ّ!د !ٔاض
اهلل شلذذرِ ا٤مذذ٘ عةنذذا ٛيف الة ذذ٘ اضذذحطاعْا الذذسدا
عة ٙالذدعْ ٚاليامٔذ٘ بالف ذع! ٙذساّ ٗٛنحابذ٘
ّجيةعيذذ ذاطي ّأدز ٍذذذذ ٛ٢١أٌا اليسبٔذذذذ٘ ٍذذذذٕ الة ذذذذ٘
ادتاميذذ٘ي ّأٌا مذذً دعذذذا ست اليامٔذذ٘ ّالةذذذَصاد
احملةٔ٘ ناٌ ٓسٓد أٌ ٓطْاا أٌا اليامٔذ٘ ّالةَصذ٘
ل ذذ٘ !اٜنذذ٘ بذذراجَاي ّحتنذذال ر ْضذذٔ٘ امتذذحكةه
بَا فيامْا بحفئد ا٢دعاٛاد ّسبطال مفاعٔةذَاي
ّأعةيذذذْا أٌا مذذذً ٓيذذذْل بذذذأٌا اليامٔذذذ٘ ّالف ذذذعٙ
أغذذةُ بة ذذح ٓ ٢يذذسر عذذً بئذذ٘ الة ذذاد الػذذٕٛ
الكذذذررل  ٢مذذذً ظٔذذذز جسجٔذذذت ادتنةذذذ٘ي أّ بيذذذاٛ
الكةن٘ ال ذسيفي فوذ ٣عذً الحػذابُ الكذةرل
يف امتفسداد م حتْٓس يف بيض اذتسّري نذاٌ
مذذً ٍذذ ٛ٢١الفسضذذاٌ الة ذذْٓ م ذذطف ٙضذذادا
السافيذذذذٕي ّستنذذذذد ظطذذذذً الصٓذذذذادي ّأمحذذذذد
غذذذْ!ٕي ّالييذذذادي ّضذذذئد ا٤ف ذذذاىٕي ّغذذذْ!ٕ

اللغة العربية تشكو أهلوا

ضذذٔشي ّالػذذٔخ ستٔذذٕ الذذدًٓ عةذذد اذتنٔذذدي
ّأمحذذذد زاجذذذت اليفذذذااي ّمذذذاشٌ امتةذذذاز ي ّعةذذذد
الط٣و ٍازٌّي ّف س الدًٓ !ةاّٗي ّ!د اضحطاإ
ٍرا ادتٔال سعداد نذْادز محنكعيذ٘ مذً ىفطذَا
ّل حَذذا !امذذذخ عةذذذ ٙمَنذذذ٘ جيةذذذٔه الة ذذذ٘ي ّشيذذذال
ادتٔال ادتدٓد ٓحنطاا بة حُ ست ظدا ماي

 2ــــــ جرثومــــة الــــد وة للكتابــــة بــــا ر
الالتيين:
 ٢غذذذذا أٌا الذذذذدّل اليطسٓذذذذ٘ الذذذذيت زلذذذذخ
ىفطَا جةطٔفاط الدّل٘ الْطئ٘ ّاشَخ نررل طا مً
الحعذدآاد الة ْٓذذ٘ يف بدآذذ٘ بةْزجَذذا ٓذذْو ناىذذخ
الحعذ ذدآاد !ةذذذال ى ذذذش !ذذذسٌ جحنرذذذال بالةذذذَصاد
احملةٔذذ٘ لاليامٔذذ٘د ّ!ذذد أجٔيذذا مبرذذال عذذً زشالذذُ
ّمسّاشُٔ ّداعنٔذُي ّا ٌ٦ضذيحيسار ست الحعذدٖ
الراىٕ ّأعك الكحاب٘ بذاذتسر ال٣جذٔك"ي ففذٕ
الةَصذذذ٘ اليامٔذذذ٘ زأٓيذذذا نذذذه ناىذذذخ الذذذدعْاد
محيْ!يذذذ٘ عةذذذ! ٙطسٓحَذذذا جحْافذذذق مذ ذ اذتذذذا٢د
الحنصٓئذذذذذ٘ الذذذذذيت ّضذذذذذيخ رططَذذذذذا الذذذذذدّلحاٌ
ا٢ضحينازٓحاٌ بسٓطاىٔا ّفسىطا يف بدآ٘ اليسٌي
أما الحعدٖ الراىٕ فرلفض اليةا ٗٛاليسبٔ٘ نةٔاط
ّٓذذذس ٚيف اضذذذحةدال اذتذذذسر اليسبذذذٕ بذذذذاذتسر
ال٣جٔك بدآ٘ الطرل يف زنت امتدىٔذ٘ ال سبٔذ٘ي
ّ!ذذد زأٓيذذا ضتذذً أ اٌ ضذذةت ٍذذرا الحع ذداٖ نذذاٌ
اذتالذذذ٘ اليفطذذذٔ٘ي ّاىةَذذذاز بيذذذض أبيذذذا ٛشةذذذدجيا
بامتدىٔذذذ٘ ال سبٔذذذ٘ راضذذذ٘ بيذذذد أٌ !ذذذاو أجذذذاجْز
بح ٔرل اذتسر اليسبٕ مً الكحاب٘ اليرناىٔ٘ ست
اذتسر ال٣جذٔكي ّضذازد الحةئذ٘ أضاضذاط شلذرا
الحْشاذذذُي فكذذذاٌ زفاعذذذ٘ الطَطذذذاّٖ يف نحابذذذُ
"أىْاز جْفٔق ادتةٔال يف أرةاز م س ّجْذٔذق بذك
سزلاعٔذذذذال" عذذذذاو 0320وي ّعٔطذذذذ ٙاضذذذذكيدز
امتيةْر للةيذاٌدي ٍّذْ ل٥ضذش عوذْ يف زتنذ

الة ذذ٘ اليسبٔذذ٘ي ّعةذذد اليصٓذذص فَنذذٕ يف ا!ذلاظذذُ
أٓوذ ذاط حتْٓذذذال الكحابذذذ٘ اليسبٔذذذ٘ ست اذتذذذسّر
ال٣جٔئذذذ٘ي ٍّذذذْ عوذذذْ أٓوذ ذ طا يف زتنذ ذ الة ذذذ٘
اليسبٔ٘ي أماا ضئد عيال فةدل أٌ ٓذدعْ ست ذلذا
غفَٔاط أضدز زتنْع٘ غيسٓ٘ بييْاٌ "ٓازٗ" طة
باذتسر ال٣جٔكي ّ!د نحت عة٣ ٙفذُ :أّل
نحاث لةياىٕ باذتسر ال٣جٔكي ذه جةيُ زفأٜذال
طتة٘ي ّناٌ !د ألعش نحاباط بالفسىطٔ٘ عيْاىذُ
!ْاعذذذذد الةَصذذذذ٘ الطذذذذْزٓ٘ ّنحذذذذت الي ذذذذْع
اليسبٔ٘ باذتسر ال٣جٔكي
شذذاٛد ٍذذرِ الذذدعْاد مذذً الذذرًٓ بَذذسجَه
امتدىٔذذ٘ ال سبٔذذ٘ فذذاىَصمْا أمذذاو ةةحَذذاي ّأٓوذذاط
!٢ذخ ٍذذرِ الذذدعْاد دعنذاط مذذً اليذذْ ٚالكذذدلٚ
٤ىاَذذا ختذذدو بسىذذامض ٍٔنيحَذذاي ّجةذذدأ مذذً ختعةذذٕ
أبيذذا ٛا٤مذذ٘ عذذً ٍذذْٓحَهي ّاجةذذاإ طسٓذذق الحيةٔذذد
ا٤عن ٙمتذا ٓذأجٕ عذً طسٓذق ٍذرِ اليذْ ٚال الةذ٘ي
ّأٓوذاط الذذسدا عةذذ ٙدعذذْاد الكحابذذ٘ بذذاذتسر
ال٣جذذٔك بْشذذْد ج أذذاز عسبذذٕ ّظذذدّٖي ّعذذ ٙأٌا
ّظدٗ الة ٘ ٍٕ سظذد ٚالةْابذاد امتَنذ٘ ّالفاعةذ٘
يف بياّ ٛظدٗ ا٤م٘ي ّّعذٍ ٙذرا الحٔذاز مبطذةنُٔ
ّمطذذٔعُٔٔ أٌا اليذذسهٌ الكذذسٓه نحذذاث ميذذدع
ل الةٔذذذ٘ أبيذذذا ٛا٤مذذذ٘ي ّنحذذذاث ميذذذسيف ّذيذذذايف
ل٥م٘ نةَاي سذ ناٌ لُ دّز نذةرل يف اذتفذان
عةذذّ ٙظذذدٗ الة ذذ٘ ّ!ْجَذذا ّزٓادجَذذا ّااضذذكَا
ّعةْمَاي فوذ٣ط عذً دعذْاد امتػذسّإ اليَوذْٖ
اليسبٕ الرٖ طس مطذأل٘ ّظذدٗ ا٤مذ٘ ّاىةياذَذا
ّأغذذذاز ست مطذذذّ١لٔ٘ ٍذذذرا ا٢ىةيذذذاس بذذذا٢عحصاش
بدّز ا٤م٘ الحازغتٕ اذتوازٖ الرٖ عناه أٍةَا
ل ذذذحَه عةذذذ ٙاليذذذا عيذذذدما ناىذذذخ ل ذذذ٘ اليةذذذه
ّامتيسف٘ ّاذتوازٗي ّبَرِ ختطعخ ا٤م٘ عذاٜيٕ
اليامٔ٘ ّالكحاب٘ با٤ظسر ال٣جٔئ٘ي ّجتاّشد
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الحع ذدآ ي ّبئذذخ ٍذذرِ الذذدعْاد ست ذذْزٗ يف
بٔٝحَا الؤاي٘ي

 3ــ سياسة التجويل واألمية التعلينية.
صتعذذخ أضذذالٔت الحصَٔذذال يف الطذذابق مذذً
رذذ٣ل الحيذذاٌّ ب ذ اليهذذاو اليةذذْدٖ الذذدارةٕي
ّا٢ضحيناز الرٖ ميرال اليهاو اليةْدٖ ا٤نذدلي
فا!٨طذاإ احملةعذٕ نذاٌ ٓذس ٚأٌا الػذيت ٓكذٌْ
أنرس عةْدٓ٘ ّجةئ٘ نةنا ناٌ شاٍ٣طي لرلا
ّ!ذذش بكذذال مذذا ميةذذا ضذذد اىحػذذاز الحيةذذٔه ست
نال غساٜا ا حن ي ّالرٖ ٓيش ميَه ضد
الطٔاضذذذذذ٘ الحيةٔنٔذذذذذ٘ ٓػذذذذذصيَاي ّ ٓيذذذذذش
ميَذذاي ّ ٓطذذَال عنةذذَاي ٍّكذذرا ا٢ضذذحيناز
بْشَذذذذذُ اليذذذذذدٓه زأ ٚأٌ ٓةيذذذذذٕ جةئذذذذذ٘ الذذذذذدّل
الوئف٘ جابي٘ لُ فكاٌ ٓينذال با٤ضذةْث ذاجذُي
ّميذذازع عةذذ ٙاّ٤طذذاٌ عةْدٓذذ٘ ااذذذال ضٔاضذذ٘
ا!٢طاإي بال أغد ميَا فحكذاط بذاليةه ّاليةنذاٛي
ّ٢ظذذذق أٖ جْشاذذذُ ٓػذذذح اه ميذذذُ زاٜعذذذ٘ اليَذذذْاي
ّج!٣ذذخ م ذذةع٘ الطذذسف أضذذٔاد الذذدارال مذذ
أضذذٔادٍه يف ارتذذازط فْ!فذذْا مي ذاط ضذذد اىحػذذاز
الحيةذذذذذٔهي ّىػذذذذذأ ادتٔذذذذذال يف الةٔحذذذذذُ ال الةذذذذذ٘
جكحطذذعُ ا٤مٔذذ٘ نْبذذا ٛغذذامال س ٢مذذً بيذذض
الذذذذرًٓ جيةنذذذذْا مةذذذذاد ٟاليذذذذساّ ٗٛالكحابذذذذ٘ يف
الكحاجٔ ذت ّيف امتطذذاشدي ّبيذذض أبيذذا ٛالطةيذذ٘
امتحيفرٗ اليت ظاّل ا٢ضحيناز جيةٔنَذا بالطسٓيذ٘
اليت ختدو م اذتُي
ّيف مْاشَذذذ٘ ٍذذذرا الحعذذداٖ !امذذذخ الدّلذذذ٘
الْطئ٘ حبن٣د جيةٔنٔ٘ سلصامٔ٘ ّاضي٘ اليطذاا
أضذذذفسد عذذذً اكذ ذ ادتٔذذذال مذذذً جيةعذذذه ل حذذذُ
بػذذذكال ميةذذذْلي ّبيطذذذت محفاّجذذذ٘ بذ ذ دّلذذذ٘
ّأرس ٚا ضاٍه بػذكال فياذال باليوذا ٛعةذٙ
الحعذذداٖ ا٤نذذدل حتذذداٖ ا٤مٔذذ٘ي ّاضح ذذدزد
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!ذذسازاد ّطئذذ٘ دتيذذال الحيةذذٔه ا٤ضاضذذٕ جيةٔن ذاط
سلصامٔاطي ّّضيخ بسامض حملْ ا٤مٔ٘ عيد الكةاز
أمثسد يف بيض الدّل اليسبٔ٘ ختة اط مً ا٤مٔ٘
بيطذذت فا!ذذذخ الحطذذذي بامتٝذذ٘ي ىحٔصذذذ٘ الطٔاضذذذ٘
الحيةٔنٔذذ٘ امتحةيذذ٘ شادد !ذذدزٗ امتحعذذداس ّامتذذحيةعه
عةذذذ ٙاضذذذح داو الة ذذذ٘ ال ذذذعٔع٘ ّالف ذذذٔع٘ي
ٍّذذذرِ اليذذذدزٗ بذذذدأىا ىحةناطذذذَا ميذذذر أنرذذذس مذذذً
ى ذذذذذذش !ذذذذذذسٌي ّبذذذذذذدأد ا٤ضذذذذذذالٔت ّال ذذذذذذٔغ
ّالذلانٔذذت جحطذذْز بحطذذْز اذتالذذ٘ الحيةٔنٔذذ٘ يف
الةةذذذذداٌ اليسبٔذذذذ٘ بيذذذذد ا٢ضذذذذحي٣ل الطٔاضذذذذٕي
ّبذذذدأد جطذذذيدىا رفآذذذا د٢٢جَذذذا ّالطذذذةاظ٘ يف
فوذذاٛاد هفا!َذذاي مذذً ٍذذرا امتيطذذ ٢ ٙأز ٚرْفذاط
عةذذذذ ٙالة ذذذذ٘ الٔذذذذْو َٓذذ ذدادٍا عةذذذذ ٙالذذذذس ه مذذذذً
الحعذذذذدآاد اليةنٔذذذذذ٘ ّالحكيْلْشٔذذذذذ٘ ّالحيةذذذذذٔه
اليذذالٕ اليةنذذٕي ضذذاعد يف ذلذذا مذذا أةكذذُ مذذً
زضذذٔد ل ذذْٖ ذذك نذذاٌ ّمذذا شال مذذدافي طا مَ انذاط
عذذً الة ذذ٘ ّستافه ذاط عةذذ ٙأضذذسازٍا ّجيابرلٍذذاي
ٍّيا أعك اليسهٌ الكسٓهي ننذا أحةذا ه٢ر
امت طْطذذذذاد مذذذذً نحذذذذت ا٤مَذذذذاد امتدّاىذذذذ٘ يف
الػذذذذذيس ّاليرذذذذذس ّالة ٣ذذذذذ٘ ّاليعذذذذذْ ّال ذذذذذسر
ّالػذذذذذيسي ّنذذذذذال أفذذذذذاى ا٤دث فوذذذذ٣ط عذذذذذً
امتيصناد ّم١رساط ا ام الة ْٓ٘ي
ٍرِ الطنأىٔيذ٘ عةذ ٙل حيذا مسجةطذ٘ حبطذً
جيامةيا ميَذاي ّظطذً !ٔاميذا مبطذّ١لٔ٘ الحيةذٔه
ا٤ضاضذذذٕ الذذذرٖ درذذذال ضذذذنً ارتطذ ذ اليامذذذ٘
لةذذدّل اليسبٔذذ٘ي ّبيذذض الذذدّل ا٨ضذذ٣مٔ٘ي ّ!ذذد
ب٫ذذرل ٪شَذذد ّاضذذا يف جطةٔذذق ضٔاضذذاد الحيةذذٔه
ا٤ضاضٕ فيةٔذاطي ّظ ذد ادتٔذال ىحذاٜض مَنذ٘ يف
ٍذذذرا ادتاىذذذت مذذذً ظٔذذذز الحيةذذذٔهي ّا٤دا ٛفأىذذذا
عآػخ ادتٔال الطابق بة حُ اليامٔ٘ ارتةٔ ب
مفسداد عسبٔ٘ ّعرناىٔ٘ ّفسىطذٔ٘ ظحذ! ٙةذال أٌ
جحيذذساث ٍذذرِ امتفذذسداد مرذذال :لبسنذذاد ّازضذذً

اللغة العربية تشكو أهلوا

بدٓ٣ط عً الػكسي ّأفيدو ضةٔهي ضذٔدٖ مذيا٣
أىذذذخ نة ذذذ٘ اضذذذحينازٓ٘ مَٔنيذذذ٘ عةذذذ ٙاذتٔذذذاٗ
اليامذذ٘ي ّلبسميذذسي ّنذذاجسٓهي ّدّشٓذذهد نة ذذذ٘
عةنٔذذ٘ي شذذاٛد م ذ ا٦لٔذذاد امتحعسنذذ٘ي ّناىذذخ
مرال ٍرِ ا٤لفان ميننا٘ي ّ أنً مح ْاف طا مً
ا٤مس مر نيخ ض رلاط ٤ىك نيذخ أعذسر مذً
نذذذاٌ ٓطذذذح دو ٍذذذرِ امت ذذذطةعاد ٍذذذه ذاجَذذذه
الذذذرًٓ ّ!فذذذْا ضذذذد امتطذذذحينس ّاعذلضذذذْا عةذذذٙ
الحةئ٘ ّاظحصْا عة ٙالحفس!٘ي ّنذاىْا ميةذٌّ١
الػْازإ ٓطالةٌْ بالْظدٗ ب أبيا ٛا٤م٘ي لرلا
نيا  ٢طتار مً اٍحصاش مفَْو اشلْٓ٘ي ّنذاٌ
ضذذذذَ٣ط عةذذذذ ٙالحيةذذذذٔه ستٍْذذ ذا مذذذذً الذذذذرانسٗ
ّابحيادٍذذا عذذً ا٢ضذذح داو ظحذذ ٙأىايذذا  ٢ىكذذاد
ىطذذذذذن بَذذذذذا الٔذذذذذذْو س ٢عةذذذذذ ٙضذذذذذةٔال الحيذذذذذداز
ّالطذذ سٓ٘ي ّسذا زليَذذذا أٖ ّاظذذذد مذذذً ادتٔذذذال
ادتدٓد فإىُ بالحأنٔذد لذً ٓطذحطٔ أٌ ٓحيةاةذَاي
ٍّرا ا٤مس ٓطصال دتٔال اليَوذ٘ الذرٖ اضذحطاإ
اليوذذا ٛعةذذ ٙنذذال ٍذذرِ ا٢ضذذح داماد بيذذْع
مذذً ا٤ض ذةع٘ ىذذْإ جيةٔنذذٕانذذاٌ لةندزضذذ٘ دّز
سظتابٕ يف ذلاي ّىْإ ميسيفا ضٔاضٕ أبسشِ ّعذٕ
ا٨ىطاٌ اليسبٕ لراجُي بال ناٌ شلرا ادتاىت يف
الي ش الراىٕ مً اليسٌ اليػسًٓ ع س الحعساز
الْطك ل الةٔ٘ ا!٤طاز اليسبٔ٘ الفوذال ا٤نذدل
يف بيز ا٢عحصاش باليفظي ّا حن الرٖ ٓيحنٕ
سلٔذذذُ اليسبذذذذٕي !ذذذذد ٓ ٢كذذذٌْ مةةٔذذذ طا لةطنذذذذْ ي
ّلكيذذذُ بالحأنٔذذذد !ذذذْاو نذذذررلاط مذذذً الةطذذذاٌ
امتطح دوي

 4ــ سياسة هيننة القوى الغالبة.
ناىذذخ ضٔاضذذ٘ ا٢ضذذحيناز اليذذدٓه اعحنذذاد
ضٔاضذذ٘ سل أٜذذ٘ لة ذذ٘ اليسبٔذذ٘ أّ ضٔاضذذ٘ عدأٜذذ٘
شلذذاي سذ نذذاٌ ٓذذدز اام ذاط أىاذذُ بيدأٜحذذُ لة ذذ٘

اليسبٔذذ٘ ٓينذذال عةذذ ٙجذذرّٓت الػ ذذٔ٘ اليسبٔذذ٘ي
فكاىذذخ ضٔاضذذ٘ الفسىطذذ٘ يف امت ذذسث اليسبذذٕي
ّضٔاضذذذ٘ الحذلٓذذذا يف امتػذذذسا اليسبذذذٕ مذذذً أٍذذذه
أضذذذالٔت ا٢ضذذذحيناز اليذذذدٓهي ّعيذذذدما غذذذيسد
اليْ ٚال الة٘ عدو اضذحطاعحَا الْ!ذْر يف ّشذُ
الطٔاض٘ الحيةٔنٔ٘ يف الي ذس اذتذدٓزي راضذ٘
بيد أٌ اضحيةعخ نررل مً الذدّل عيَذا ّزفوذخ
الحةئ٘ بػكال مةاغس عنال بْشَُ ادتدٓد عةٙ
اجتاٍ ي اّ٤ل :ستاّل٘ اشدزا ٛل حيذا يف عْٔىيذا
بح رٓذذذذ٘ الذذذذدعْاد ٢ضذذذذحةدال اذتذذذذسر اليسبذذذذٕ
بذذذذذاذتسر ال٣جذذذذذٔكي أّ ٢ضذذذذذح داو الةذذذذذَصاد
اليامٔ٘ احملةٔ٘ي ّمً بذاث هرذس جْشٔذُ اٍ٢حنذاو
الطٔاضذذٕ ّالريذذايف ظطذذت ل ذذ٘ امتطذذحينسي ّ!ذذد
جةذٔاً ذلذذا ّاضذذعاط بإ!امذذ٘ زابطذذ٘ الكْميْٓةذذز
الذذذذذذيت ةمجيذذذذذذخ مذذذذذذً ّٓ٢ذذذذذذاد ا٨مدلاطْزٓذذذذذذ٘
الدلٓطاىٔ٘ي ّاعحنذدد أضذةْبَا امتذةطً بالذدعْٗ
ست الدمييساطٔذ٘ ّظيذْا ا٨ىطذذاٌ ّال آذ٘ ةمجذ
غيْث ٍرِ الْٓ٢ذاد فٔنذا ٓػذةُ اذتةذش بئذادٗ
بسٓطاىٔاي ّمً أٍه ما لفخ ىهذسٖ يف جكذسٓظ
ظةذذذش ٍذذذذرِ السابطذذذ٘ س!امذذذذ٘ ال ذذذ ٗ٣الطذذذذيْٓ٘
امتػذذذذلن٘ بذذذ نذذذال ا٤دٓذذذاٌي ٍّذذذٕ طسٓيذذذ٘
جفكرل سىكةٔصٓ٘ جيْو عة ٙرة اّ٤زااي ّمً
ذه طسظَا ةمجٔياطي
با٤ضذذذةْث ذاجذذذُ !امذذذخ فسىطذ ذا بحػذذذكٔال
ظةش ذيايف الطن٘ ٓيحند عة ٙزف مكاى٘ الة ٘
الفسىطذٔ٘ي لةْضذْل ست اشلذذدر الطٔاضذٕ ظحذذٙ
ٓحطي ٙشلا ا٨بيا ٛعة ٙا٢ظح٣ل عي٣طي ّ!د اجفق
عةذ ٙاضذذه ٍذذرا اذتةذش "ميهنذذ٘ الفساىكفْىٔذذ٘"
الذذيت ضذذنخ يف !ْامَذذا ا٤ضاضذذٕ أٓو ذاط الذذدّل
اليت ناىخ فسىطا حتحةَا أزضاطي ّ!ذد اعحنذدد
الدّل٘ امتطذحينرسٗ عةذ ٙالة ذ٘ الفسىطذٔ٘ نينذْد
أضاضذذذٕ يف بيذذذاٍ ٛذذذرا اذتةذذذشي بيذذذد أٌ عذذذسر
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ال سث أٌا الرياف٘ أضذاع بيذا ٛالػ ذٔ٘ي لذرلا
عنةذذْا عةَٔذذذا يف !ٔذذذادٗ ا٤ظذذذ٣ري ّ!ذذذد عذذ اس٪ر٪
الكاجذذذت ّالةاظذذذز الطٔاضذذذٕ الةةيذذذاىٕ !اضذذذه
ستند عرناٌ الفساىكفْىٔذ٘ "أىاَذا ّا!ذ ميذٔؼ
ّأ ذ جفكذذرل ّضذذةْ ظٔذذاٗي !ةذذال أٌ جكذذٌْ
اطتساطذذذذذاط يف أذذذذذذْذط ضٔاضذذذذذذٕ أّ يف نٔذذذذذذاٌ
ش ذذسايف"ي فَذذٕ سذاط نٔذذاٌ ٓحعذذس فٔذذُ ا٨ىطذذاٌ
ضذذنً جيْعذذُ اليس!ذذٕ ّالذذْطك ّالذذدٓكي ٍّذذٕ
مكذذاٌ لةح!٣ذذٕ ب ذ الةػذذس ّلحةذذادل امتيةْمذذاد
ّجيا!ذذذال امتيسفذذذ٘ ّجياضذذذه الريافذذذ٘ي ٍّذذذٕ سطذذذاز
لةح!٣ا امترنس ّلحيدٓس اذتٔذاٗ بذامتيي ٙا٨ىطذاىٕ
ّا٤ر ٕ!٣لةكةن٘.
بيذذٕ أٌ أ!ذذْلٍ :يذذا جيذذافظ ب ذ السابطذذ٘
ّامتيهنذذذ٘ لوذذذه أنذذذدل عذذذدد مذذذً دّل اليذذذا
سلَٔناي ّبذز ذيافذ٘ ا٤مذ٘ ال الةذ٘ عةذ ٙادتنٔذ ي
ّ!ذذذد زا!ةذذذخ الذذذدّل اليسبٔذذذ٘ الذذذيت اىوذذذنخ ست
ميهن٘ الفساىكفْىٔ٘ مر٣ط فكاىخ في٣ط الدّل
اليت ّضيخ الة ٘ الفسىطٔ٘ يف امتسجة٘ اّ٤ت مً
ظٔز اٍ٢حناوي ّالراىٔ٘ نة ٘ ززلٔذ٘ي ّ بذز
الرياف٘ الفسىطٔ٘ عذً طسٓذق الة ذ٘ حبٔذز مػذخ
الػذذيْث رةذذش مذذا ٓطذذس مذذً عذذاداد ّجيالٔذذد
نرياف٘ محندى٘ الة٘ي ّاىطةذق ا٤فذساد لحيةٔذد
ٍرِ الرياف٘ي ٍّرا ع مذا !الذُ الػذاعس د ع
سلٔذذْد :الريافذذ٘ جتطذذٔد لذذدًٓ الػذذيت فذذإذا مذذا
ذذرٓياٍه بريافحيذذا فةٔيْلذذْا عذذً أىفطذذَه أىاَذذه
مطةنٌْ ما غاّٛا"ي ٍّيا دًٓ الػيت ميَصذُ يف
اذتٔذذاٗ ّميَصذذُ يف اذتٔذذاٗ امتيحنذذد ٍذذْ طسٓيذذ٘
جفكذذرلِي ٍّذذرا بسىذذازد لذذْٓظ ٓيذذْل يف ميذذسا
ظدٓرذذُ عذذً اليصاظذذاد الذذيت ظييٍْذذا بذذارذلاا
الييةٔذذ٘ اليسبٔذذ٘ ا٨ضذذ٣مٔ٘ " :سٌا مذذا ٓفح ذذس بذذُ
اليسبذذٕ !ذذد ختعةذذ ٙعيذذُي فَذذْ ٓطذذرل عةذذ ٙأذتذذاٌ

71

امتْضذذذذذذذذذٔي ٙال سبٔذذذذذذذذذ٘ي ّأفكذذذذذذذذذاز ال ذذذذذذذذذسث
ّأٓدْٓلْشٔحذذُي ّظحذذ ٙميةْماجذذُ عذذً ظوذذازجُي
ّجازغتَذذذذا ّجذذذذازٓخ ّشذذذذْدِ شذذذذاٛد عذذذذً طسٓذذذذق
الةاظر ال سبٔ ي ّنحاابُ ّمَيدضُٔ ّفئٔذُي
ّظح ٙرٔاطُٔي ٍّكرا أضذةا لةذاع اليسبذٕي
ّطسٓي٘ جفكذرلِ ّّضذاٜال زفأٍحذُ زمذصاط لحيةيذُ
حبوازٗ أشيةٔ٘"ي
ٍرِ الييط٘ بالراد اىطةذق ٓيػذد حتئيَذا
٤ىاَا السبا ّالدميْم٘ دٌّ أدى ٙرطازٗي فكاٌ
اشلذذدر طنذذظ اشلْٓذذ٘ مبعازبذذ٘ ل ذذ٘ الذذحفكرلي
ّاذتفذذذان عةذذذ ٙالػذذذكال ارتذذذازشٕ ل٩ىطذذذاٌي
ّظح ٙعة ٙل حُ الحيةرلٓ٘ ّ!د فَنخ نال اليْٚ
ال الةذذذ٘ أىَذذذا  ٢جكحنذذذال آاجَذذذا ظحذذذ ٙجحةيَذذذا
اليْ ٚا٤ضيش ظرّ الييال بالييالي

ملاذا العربية تشكو أهلوا؟
ا ٌ٦ضتذذذذذذذاّل أٌ ىحيذذذذذ ذسار ست ا٤ضذذذذذذذةاث
ّالدّاف ّزا ٛغكْ ٚالة ٘ ٍ٤ةَاي ٍّال ناىخ
الػكْ ٚافذلاٛ٭ أو أىَه في٣ط ٓكْىْا محةذ٘
ضذذذذاد! شتة ذذ ذ ليذذذذسّبحَه ّل ذذذذحَهي الذذذذيت
محةذذذخ ٍناَذذذه ّمػذذذسّعَهي ّأعطذذذحَه الحفذ ذساد
الرٖ مٔاصٍه عً ا٦رسًٓ بطناجَه ّأّضذافَهي
ّشيذذال اذتذذافه شلذذا مذذدافي عذذً الكسامذذ٘
ّاشلْٓ٘ اليسبٔ٘ي ّ٤ىَا نرلا عتذق شلذا أٌ جةذدأ
غذذكْاٍا مذذً أّلٝذذا "امتطذذحَذلًٓ امتطذذحكٔي
امتيَذذصم امتيةَذذسًٓ أّ ٍذذ ٛ٢١امتحعصذذسٗ عيذذْشله
امتحي اذذذة !٨ةذذذٔه بئيذذذُ أّ شلصذذذ٘ بذذذراجَا ّجيذذدا
فيةذذَه ٍذذْ الذذرٖ زلذذا شلذذرا اذتػذذد اشلاٜذذال مذذً
ا٤زلذذا" ٛالفٔطذذةْنٔ٘" مذذر٣ط بكحابذذ٘ أزلذذاَٜه
باذتسر ال٣جٔكي ٍّٕ ناٍسٗ جػذرل ست ضذيش
غ ذذذٔ٘ امتطذذذح دم ّجطذذذاعد عةذذذ ٙفيذذذداٌ

اللغة العربية تشكو أهلوا

اليسّبذذ٘ ّظذذدجَا ّأٍذذه مٔصاجَذذاي الذذيت أضذذاث يف
جْضذذٔفَا الػذذاعس ظذذافو سبذذسأٍه يف ! ذذٔدجُ
امتادظ٘ عيدما غةََا بالةعس الصارس:
أىذذا الةعذذس يف أظػذذا ٕٜالذذدزا نذذامً =ٍذذ٣
ضألخ ال ْاع عً ضدفاجٕ
ٍّذذذٕ فيذ ذ٣ط ننذذذا الةعذذذس حتنذذذال وذذذةيا
ّرْفيذذذذا ّظصىيذذذذا ّةمجاليذذذذا ّ!ةعيذذذذا ّأفساظيذذذذا
ّأجساظيذذذذذذا ّضذذذذذذعكيا ّبكاٛىذذذذذذاي ّمْ!فيذذذذذذا
ّعئذذذذدجيا ّضذذذذدا!حيا ّعذذذذداّاجيا ّجػذذذذسٓياجيا
ّ ياٛىا ّجازغتيا ّأظذداذيا ّظْادذيذا ّمْافياجيذا
ّزفوذذذذيا ّس!ذذذذداميا ّجساشييذذذذاي ّضتذذذذً ىيحيذذذذد
شاشم أىاَا ختحةش عً الة ذاد ا٤رذس ٚبدزشذ٘
اذتذذذذصٌ الذذذذرٖ ٓطذذذذحْطً مفاضذذذذةَا ّمػذذذذحياد
الطيادٗ ّاذتت ّالفس ي فو٣ط عً اضذحيةاطاد
ا٤ظكاو اليت جطنا بَا نرسٗ الحْلٔداد سخلي
مبيداز عهن٘ ٍرِ الة ٘ جأجٕ دزش٘ رْفيا
ٌ٤ا رذذذْر ا٨ىطذذذاٌ ٓحياضذذذت طذذذسداط مذذ عهنذذذ٘
ّ!ٔن٘ ما ميةا مً نيذص ٌّ٤ا اليا!ذال ٓيذسر أٌا
الذذذرن ّاليهذذذٔه ٍذذذْ أّل مذذذا ٓطذذذحَدفُ اليذذذدّي
لذذذرلا غذذذَدىا عدأٜذذذ٘ نامتذذذ٘ لة ذذذ٘ مذذذً اليذذذْٚ
امتَٔني٘ ّاليت جكحشر بالحصَٔذالي ّعذدا الة ذ٘
اليسبٔ٘ الة ٘ الراىٔذ٘ بذ أٍةذَاي ّسأذا ظكنذْا
عةَٔا با٨عداو حبٔز !امْا بحصسٓه مً ٓذحكةعه
بَذذاي ّضذذذاىدّا الذذذدعْاد الذذذيت ضذذذدعخ ٨ل ذذذاٛ
اذتذذسر اليسبذذذٕي أّ يف أ!ذذذال ىػذذذاطاجَه نذذذاىْا
ٓسضةٌْ ليا فرلّضاد سىفةْىصا الة ذ٘ حبٔذز ٓةذدأ
امتحعدس بَا بالحةيرهي ّمً ذذه ٓيحيذال لٔػذس مذا
ٓسٓد بة ٘ أرسٚي
ٌّ٤ا الة ذذذذذ٘ نذذذذذامت ةْا اذذذذذسا ّج ذذذذذا
ّجةذذحَض ّجيح ذذس ّجيَذذصوي فيذذد جذذأذسد باشلصنذذاد
اذتا!دٗ اليت ّاشَحَذاي ّبالفرلّضذاد الفحانذ٘

اليت داٍنخ مكاميَاي ّضاعد يف ذلا ضذيش
امتياعذذ٘ يف ىفذذْع امتذذحكةعن ي ذذرل أٌا عهنحَذذا
ظ ذذيحَا أمذذاو ٍذذرا اذتيذذد الطذذا ٕ امتححذذالٕي
ّبيهنحَذذذا الذذذيت اضذذذحندجَا مذذذً ظفذذذو اليذذذسهٌ
الكسٓه شلا مكعيَا مً حتداٖ امتذْد ّجػذكٔال
رذذ دفذذذاعٕ أّلذذذٕ نذذذاٌ مياعذذذ٘ مَنذذذ٘ي س ٢أٌا
عهنذذ٘ الة ذذ٘ ّ!ْجَذذا  ٢جيفٔيذذا مذذً جأدٓذذ٘ ّاشةيذذا
جتاٍَذذذاي ّمذذذً أّل ّأٍذذذه ّاشةاجيذذذا أٌ ىْشذذذذد
الةياظاد الذيت جصٓذد يف مياعذ٘ ظامةذَاي ّسظتذاد
الدّا ٛالي٣شٕ لةعن ٙالة ْٓ٘ي
ّمتذا نيذذخ !ذذد اجفيذخ مذ ظذذافو سبذذسأٍه
عيدما مراذال الة ذ٘ بذالةعس الصارذس فَذرا ٓيذك أٌا
ظاشحيذذذا جذذذصداد ست ّشذذذْد ْاضذ ذ ّضذذذٔادًٓ
شذذُ دعْجيذذا ست
ك ذي ي لذذرلا ميكذذً أٌ ىْ ا
محن ع
الي ذٔاه الفطذذً ّامتيةذذه اذتذذاذا ال ٔذذْز ست جيذذدٓه
بسامض ّمياٍض ٓطٔال الطَس عة ٙضذعحَا؛ ضذْاٛ
نذذذاٌ اليذذذٔاه فذذذذسداطي أّ مسنذذذص دزاضذذذذادي أّ
زتام مح ا ذ٘ي أّ ٍٔٝذاد جيةٔنٔذ٘ي أّ دّ٢ط
ّضذذذةطاد مَحناذذذ٘ شلذذذرا الػذذذأٌي دٌّ أٌ ىيطذذذٙ
دّزٍذذذه جيػذذذ ٘ٝشٔذذذال ٓرذذذق بيفطذذذُي ّىيحذذذصإ ميذذذُ
ارتذذذذْر ّالحيذذذذا!ض ّا٢ىَصامٔذذذذ٘ ّا٢ضذذذذحكاى٘
ّارتوْإي

مسؤولية املجقف العربي
زدااط عةذذ ٙنذذال ا٤رطذذاز ّالحعذذدٓاد فيذذد
أىيذذؼ الي ذذس اذتذذذدٓز ّميذذذر ّ٢دٗ امتػذذذسّإ
اليَوْٖ ل٥مذ٘ اليسبٔذ٘ يف ىَآذ٘ اليذسٌ الحاضذ
عػس اٍ٢حناو بالة ٘ امتيةاسٗ فْلدد زتام الة ٘
يف بدآذذذ٘ اليذذذسٌ اليػذذذسًٓي ّجينانذذذخ امتذذذدازع
الحيةٔنٔذذذ٘ي حبٔذذذز اضذذذحطاإ الحيةذذذٔه ا٤ضاضذذذٕ
بػذذكال عذذاو مطذذا ادت سافٔذذا اليسبٔذذ٘ جيةٔنٔ ذاط؛
راضاذذذذ٘ بيذذذذد أٌ ختةعذذ ذ الذذذذْطً اليسبذذذذٕ مذذذذً
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ا٢ضحيناز يف الي ش الراىٕ مً اليسٌ امتي سوي
ّىذذذال جيةذذذٔه الة ذذذ٘ي ّجيةعنَذذذا ظهذ ذ طا ّافذذذساط مذذذً
اٍ٢حنذذذذذذذذاو سذ اٍحناذذذذذذذذخ الذذذذذذذذدّل مبدازضذذذذذذذذَا
ّشامياجَذذذاي ّاٍذذذحها الةذذذاظرٌْ بالة ذذذ٘ الةفهٔذذذ٘ي
ّلفهذخ امتطذاب مٝذاد بذال ه٢ر الدزاضذاد الذيت
زنعص أضعابَا عة ٙال ٔا ٘ي ّالةّ ٘ ٣اليعْ
ّال سري ّظطً ا٨رساطي رالٔ٘ مً ا٤رطذاٛ
اليعْٓذذذ٘ ّا٨مٜٔ٣ذذذ٘ي ّيف نذ ذالا زتذذا٢د عةذذذْو
الة ٘ ّةمجالٔاجَا ّضْزٍا ّاضحيازاجَاي
ّمذذذ ضذذذيٕ نذذذررل مذذذً اذتكْمذذذاد ست
اٍ٢حناو بالة ٘ اليسبٔ٘ ضازد مْانت الحيسٓذت
يف ادتصاٜذذذسي ّظطذذذً أدا ٛالحيةذذذٔه ّجْضذذذيحُ يف
ةمجٔ ذ ا!٤طذذاز اليسبٔذذ٘ جيسٓة ذاطي ّننذذا نذذاٌ
الذذحنك يف ضذذْزٓ٘ آذذ٘ ظئئذذ٘ فيذذد ّعذذخ
طتةَذذا الريافٔذذ٘ ّالطٔاضذذٔ٘ شلذذرِ اليوذذٔ٘ ميذذر
بدآذذ٘ اليذذسٌ اليػذذسًٓ فةذذدأ الحذذدزٓظ ادتذذاميٕ
بامتيَذذدًٓ " :اّ٤ل لةطذذت جأضذذظ عذذاو 0408وي
ّالرذذذاىٕ لةعيذذذْا سذ جأضذذذظ بيذذذد امتيَذذذد اّ٤ل
بيػس ضي أٖ عذاو 0408وي ّنذاٌ الحذدزٓظ
يف ٍذذذذذرًٓ امتيَذذذذذدًٓ يف أّل سظذذذذذداذَنا بالة ذذذذذ٘
الذلنٔ٘ي ّمتا ظاشد ضْزٓ٘ عة ٙاضحي٣شلا عذً
جسنٔذذذذا عذذذذاو 0403وي ّجػذذذذكةخ ظكْمذذذذ٘
عسبٔذذ٘ يف دمػذذق أىػذذأد ٍٔٝذذ٘ أزلحَذذا الػذذية٘
اّ٤ت لةذلةمج٘ ّالحألٔشي ذها عصلخ ٍرِ اشلٔ٘ٝي
ّ!ذذذاو مكاىَذذذا عذذذاو 0404و دٓذذذْاٌ امتيذذذازري
ّجفساإ عذً دٓذْاٌ امتيذازر ا نذ اليةنذٕ"ي ّ!ذد
لفححك جطذنٔ٘ ٍٔٝذ٘ الذلةمجذ٘ ّالحذألٔش بالػذية٘
اّ٤تي بيذذد أٌ اضذذذحْطً ذانسجيذذذا اضذذذه ّأداٛ
الػية٘ الراىٔ٘ي ّأعك اشلٔ ٘ٝا٤مئ٘ الطْزٓ٘ يف
ارتنطذذٔئادي فَذذال أدز الطذذْزٌْٓ ميذذر ذلذذا
الْ!ذذذخ أٍنٔذذذ٘ الريافذذذ٘ فْضذذذيٍْا يف الذلجٔذذذت
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اّ٤لي ّّضيْا غية٘ ا٤مً يف الذلجٔذت الرذاىٕي
أو ناٌ ا٤مس م ادف٘ حبح٘ن
٤ىايذذذذا محةيذذذذا الي ذذذذت مطذذذذّ١لٔ٘ اليَذذذْا
با٤مذذ٘ فذذإٌا أٖ جي ذذرل يف عنةٔذذ٘ اليَذذْا ٍذذْ
مطذذّ١لٔ٘ ٍذذرِ الي ذذت ٌ٤ا الػذذيت اضذذحصاث متذذا
عتٔٔذذُ فذذأدا ٚأدا ٛظطذذياي س ٢أٌا الةٔذذ٘ الي ذذت
رٔاةذذذخ نياذذذذُي ّظطعنذذذذخ طنْظذذذذُي ّنطاذذذذسد
أظ٣مُي ّغحاحخ أفكازِ مً ر٣ل اٍحناماجَذا
ذذذرل الطذذذْٓ٘ي ّ ذذذرل ال ذذذاذت٘ ّ ذذذرل امتيحصذذذ٘ي
ٍّكذذرا ٓحواذذا ليذذا دّمذذاط أٌا م ذذٔةحيا نأمذذ٘
أضاضذذذذذذذَا يف الي ذذذذذذذت الريافٔذذذذذذذ٘ ّالطٔاضذذذذذذذٔ٘
ّا٢شحناعٔ٘ ّالدٓئ٘ الرًٓ ختةعْا عً مَنذحَهي
بذذال ختعةذذْا يف نذذررل مذذً ا٤ظٔذذاٌ عذذً ٍذذْٓحَهي
ّاىطةيْا يف زتأٍال ز ةاجَه ّغَْاجَه بيذد أٌ
اضتسفْا بةْضةحَه عذً اٍ٢حنذاو بيوذآا ا٤مذ٘ي
!ةذذذخ :الي ذذذت ّأىذذذا أعيذذذَٔه اامذ ذاطي فنذذذً ذذذرل
امتذريف ميحةذا اليذدزٗ عةذذ ٙالحيامذال مذ الة ذذ٘ي
ّمذذذً رلٍذذذه ميحةذذذا ادتذذذسأٗ عةذذذ ٙمَاةمجحَذذذا
بذذذذدعْاجَه ٢ضذذذذح داو اذتذذذذسر ال٣جذذذذٔك بذذذذدل
اذتذذذذسر اليسبذذذذٕي أّ دعذذذذه الةذذذذَصاد اليامٔذذذذ٘
احملة أذذ٘ عةذذ ٙظطذذاث الف ذذعٙن ظحذذ ٙأىَذذه
ٓكحفذذذْا بالذذذدعْٗ لذذذرلاي بذذذال نحذذذت بيوذذذَه
بالة ٘ اليامٔ٘ي
سذاط مػكةحيا اذتئئ٘ جكنً يف ستاّل٘
بيوذذيا الحفعةذذخ مذذً الة ذذ٘ ٤ضذذةاث غ ذحاٙي فنذذيَه
ٓيْو بذرلا مذً رةفٔذ٘ ضٔاضذٔ٘ ٓسٓذد بَذا جرةٔذخ
جيطٔه ا٤م٘ عً طسٓق أاص شاٜش لةَص٘ احملةٔ٘
ّزبطَا بحصرز جازغتٕي ننذا ظذدس يف ضذْزٓ٘
الفٔئئذذ٘ ّم ذذس الفسعْىٔذذ٘ي فوذ٣ط عذذً بيذذض
امتحكةن عة ٙامتيابس اليام٘ بة ٘ رل ل ذحَه يف
ٍذذذرِ آ٤ذذذاو نذذذةيض الطاضذذذ٘ اليذذذسث الذذذرًٓ

اللغة العربية تشكو أهلوا

ٓحكةعنٌْ مذً عةذ ٙميذابس ا٤مذه امتحعذدٗي أّ يف
م١اساجَه ال عفٔ٘ عيدما ٓييدّىَا يف ال سثي
ّيف حتةٔال ٍرِ الهذاٍسٗ ميكييذا أٌ ىيذصّ ٍذرا
الح سار ٤مسًٓ :سماا لحعكعه الػذيْز باشلصميذ٘
أماو ٍٔني٘ اليْ ٚضاظة٘ الة ٘ امتيةَدٗي أّ متحيذ٘
ٍرا امتيةرد يف جيةٔدِ ّراض٘ عيدما ٓيْو ٍذٛ٢١
بَرا الفيال لةحةإٍي ّا٨ع ٌ٣أىاُ ٓةعق بسنت
اذتوازٗي
ٍّيذذذذا نذذذذاٍسٗ ٢فحذذذذ٘ ّظدٓرذذذذ٘ نَذذذذسد
بييذذذذْاد الحْاضذذذذال ا٢شحنذذذذاعٕي ٍّذذذذٕ جذذذذدًّٓ
أزلذذذا ٛأرْجيذذذا ّأبياٜيذذذا يف ضذذذفعاد الحْاضذذذال
ا٢شحناعٕ بالة ٘ ا٤شيةٔ٘ " فٔطةْ ذذ ّجذْٓذل "ي
ّظح ٙلْ ناٌ شلرا الفيال ألش مطذْغغ فَذْ فيذال
ظكذذه عةذذ ٙل ذذ٘ ا٨ىطذذاٌ ّمْ!فذذُ مذذً ٍْٓحذذُي
ّم١غس ظئيٕ لية٘ ذي٘ الياع بة ذحَه ٍّذْٓحَهي
فالذذذذذرٖ عتذذذذذذلو ل حذذذذذُ ّعتةاَذذذذذا  ٢ميكذذذذذً أٌ
ٓطذذحةدشلا ب رلٍذذاي بذذال ٓةذذدإ يف جطْٓسٍذذاي أ امذذا
عيدما غتصال ميَذاي ّٓػذيس بالدّىٔذ٘ي ّٓحي اذال
مً جةياجَاي فإٌا ظفهُ الة ٘ ّسشادٗ اضح دامَا
ّالذذحنكعً مذذً امذذح ٣ىاضذذٔحَا ٓ ٢طذذنًي ّ٢
ٓ ك مً شْإي
ّعٕ الراد !ةال الدعْٗ ست اك الة ٘ي
ّالحنكعً ميَاي
ٍذذرِ الفيذذسٗ جئذذدىا ست امتس اب ذ اّ٤ل الذذرٖ
ٓةدأ بالةعذز عذً الذرادي ّمبصذسد ّعٔيذا ذاجيذا
ىكٌْ !د ظدادىا ٍْٓحيان ّزضالحيا اىط!٣اط مذً
ّعذذذذذذذٕ الحذذذذذذذازٓخ ّزفذذذذذذذض !ذذذذذذذْاى امتاضذذذذذذذٕ
ّاضذذذذذذلاجٔصٔاجُي ٍّذذذذذرا ٓ ٢كذذذذذٌْ س ٢بإعذذذذذادٗ
بسزت٘ ٍٔكةٔ٘ جفكرلىا عة ٙأضذظ جْلٔذد ل ذ٘
شدٓدٗ حتنال مفَْماد مطحيةةٔ٘ ّحتناةَا عةذٙ
رازط٘ الْعٕ اليسبٕ ّا٨ض٣مٕي فييدما جػيس

ا٤مذذذ٘ بالفس!ذذذ٘ ضذذذكٔياط جح ة ذذذال يف راضذذذسجَا
ٓية ذذذٕ أٌ ٓسجذذذت ٍذذذرا ا٤مذذذس عةذذذ ٙأبياَٜذذذا فَذذذه
الْا! ّعدو ال ْع بُ ّحتدٓذد مطذازٍاي ضتذْ
ال آذذذ٘ بْضذذذاٜال جحْافذذذق مذ ذ !ٔنَذذذا ا٤رٔ!٣ذذذ٘
ّا٨ىطاىٔ٘ي ٍّرا  ٢ميكذً أٌ ى ذال سلٔذُ سٌ
ىيحنذذد اشلْٓذذ٘ ّالسضذذال٘ ّصتٔذذد !ذذسا ٗٛالحذذازٓخي
ّضتداد أعندجُ ّمػازٓيُي أمذا عذً نٔفٔذ٘ بيذاٛ
ل حيذا الدارةٔذذ٘ ّطسٓيذذ٘ جفكرلىذذاي ىيذذْل :لطامتذذا
بيٕ بيويا ٓطرل عة ٙرل ٍدٚي ّبيويا ا٦رس
ٓطرل عةٍ ٙد ٚرلِ فةً ى ال ست ضئد ّاظد
ظتنييا لرلا عةٔيا في٣ط أٌ طتار بيد أٌ جةذدال
الذذداف ي ّجة ذدالخ ارتػذذٔ٘ي ّ ذذاث ع ايذذا امتطذذازي
ّاذتئي٘ أّل ما ظتت فيةُ أٌ ىيش يف مكاىيا
ّىطذذذذأل أىفطذذذذيا متذذذذاذا ضتذذذذً يف دّاز فكذذذذسٖ
جفكذذذرلٖي ٍذذذال ارتةذذذال يف الذذذسأع أو ارتةذذذال يف
الطسٓقي أو يف اليصْو اليت ٓية ٕ أٌ جَدٓيا ست
شَ٘ اذتئي٘ن امتَذه أٌ ىطالذت أىفطذيا بالةعذز
عً امتسا اذتئيٕ الرٖ طتػاِي ّعً الذداف
الكامً ّزاٍ ٛرا الحةدالي ّاضذحيدادىا لةحيامذال
مذ الحعذذدٓاد ادتدٓذذدٗي ضذذعٔا أٌا الة ذذ٘ لطذذاٌ
بالدزشذذ٘ اّ٤تي ٍّذذرِ الة ذذ٘ اكٔيَذذا بحيةذذٔه
ادتٔال اليساّ ٗٛالكحاب٘ بالة ٘ اليسبٔ٘ي ّلكيايا
ننذذذا زأٓيذذذا الحيةذذذٔه ٓ ٢فذذذٕ ب ذذذسا الذذذحنك
الرٖ ىسٓدي ّ ٍْ ٢ما ىي دِ بذالحنك الذرٖ
ٓةٕ عنةٔ٘ الحيةٔهي فحيةٔه الة ٘ أضاع ىةك عةُٔ
الحنك الرٖ ظتيال امتس ٛعتت ل حُ ّٓيحص بَاي
ّٓذذ١مً أٌا ل حذذُ ٍذذٕ أظذذد أٍذذه ميْامذذاد ٍْٓحذذُ
ّاىحناٜذذُي ٍّيذذا دعْىذذا ىذذحيةه مذذً ا٤متذذاٌ مذذا ٍذذٕ
الة ذذذذ٘ن ٓيذذذذْل ٍذذذذسدز ا٤متذذذذاىٕ " :سٌا ل ذذذذ٘ ا٦بذذذذاٛ
ّا٤شذذداد شتذذصٌ لكذذال مذذا لةػذذيت مذذً ذرذذاٜس
الفكذذس ّالحيالٔذذد ّالحذذازٓخ ّالفةطذذف٘ ّالذذدًٓي
ّ!ةت الػذيت ٓيذةض يف ل حذُ ّزّظذُ جكنذً يف
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ل ٘ هباّ ُٜأشذدادِ"ي أمذا فٔ حذُ فذرل "ٚأٌا الذرًٓ
 ٣مْظذذداط
ٓحكةنذذٌْ ل ذذ٘ ّاظذذدٗ ٓكْىذذٌْ نذذ ط
زبطذذخ الطةٔيذذ٘ بذذسّاب محٔيذذ٘ ّسٌ ناىذذخ ذذرل
مسٜٔذذ٘"ي ّٓحذذاب الفٔةط ذْر ٍٔذذدشس ا٤متذذاىٕ مذذا
بذذدأِ ضذذاظةاِ فٔيذذْل" :سٌا ل ذذيت ٍذذٕ مطذذكك
ٍّذذذٕ مذذذْطك ّمطذذذحيسٖي ٍذذذٕ ظذذذدّد عذذذامتٕ
اذتنٔه ّميامتُ ّجوازٓطُي ّمً ىْافرٍاي ّمً
ر٣ل عْٔىَا أىهس ست أزشذا ٛالكذٌْ الْاضذ "ي
ٍّيذذذا  ٢ميكييذذذا س ٢أٌ ىيذذذْل :سٌا أمتاىٔذذذا الذذذيت
ناىخ !ةال بطناز عػساد الْٓ٢ذاد امتحياجةذ٘
جةدإ يف اعحصاشٍا بة حَذاي ّمذً أظذت غذٔٝاع أبذدإ
بذذُ ّظذذافو عةٔذذُي ّاعحذذص باضذذح دامُ لذذُ فذذإٌ
نذذذاٌ ّضذذذٔة٘ جيةنَذذذاي ّسٌ نذذذاٌ آذذذ٘ ضذذذيٙ
لةةْ َاي ٍّذرا ٓيذك أٌا دافييذا لةذحنك ٓية ذٕ
أٌ ْٓلد ّ٢دٗ حتدا مً باث ارتػٔ٘ عة ٙالْشْد
ّاشلْٓ٘ ّامتػسّإي

ّجسافيذُ اٍ٤ذذْاٛي ّبَذذرا امتذيَض الحفسٓيذذٕ ج ذذةا
الة ذذ٘ اليسبٔذذ٘ ل ذذ٘ اصٓذذق ّجفحٔذذخي ّلٔطذذخ ل ذذ٘
شاميذذ٘ي ٍّذذرا ٓذذدرةيا فذذْزطا يف حتدٓذذد اليْامذذال
اّ٤لٔذذذذ٘ يف جكذذذذًْٓ الفذذذذسد ا حنيذذذذٕ الذذذذْاعٕ
شلْٓحذذذُ الذذذيت ٓذذذدرال يف أضذذذاع جكْٓيَذذذا ّعذذذٕ
الحازٓخ ّّعٕ جازٓخ ا٤م٘ ضذْا! ٛةذال ا٨ضذ٣و أّ
بيدِ جذازٓخ شذام مذاى !ةذال ا٨ضذ٣و ٍيذا أمذ٘
محفس!ذذذ٘ ست !ةاٜذذذال ّبيذذذد ا٨ضذذذ٣و ّراضذذذ٘ يف
الييذذذذْد اّ٤ت ضذذذذازد ا٤مذذذذ٘ زتحنيذذذ طا ّاظذذذذداط
ظرذذدي ّسذا مذذا أزدىذذا أٌ
ظذذد مْ ا
مبػذذسّإ ّاظذذد مْ .
ىذذذةك مطذذذحية٣ط ّاضذذذا امتيذذذا عةٔيذذذا أٌ ىيذذذٕ
الحازٓخي ّىفَه الْا! ي فْعٕ الحازٓخ ٓةدأ بفَه
الذذذراد ّسدزا نٔفٔذذذ٘ ا٢ضذذذحفادٗ مذذذً جتذذذازث
الحذذازٓخ ّأفكذذازِ يف سعذذادٗ بيذذا ٛا٤مذذ٘ي ّّعذذٕ
الحذذذذذازٓخ ا٨ىطذذذذذاىٕ ّحتدٓذذذذذد دّزىذذذذذا يف بيذذذذذاٛ
اذتوازٗ ا٨ىطاىٔ٘ي

فذذذذيعً نيذذذذسث ّبيذذذذد أٌ اشحصىذذذذا اليحةذذذذ٘
اّ٤ت لةيذذذذذسٌ الْاظذذذذذد ّاليػذذذذذسًٓ ىفحيذذذذذس ست
مػسّإ ذيايف ّاظد ظتنيياي م أىيا ىحكةه ل ٘
ّاظذذذذدٗي ّىيذذذذسا الػذذذذيسي ّىكحذذذذت ا٤دثي
ّىيػ ٞزتام الة ٘ اليسبٔ٘ي ّىيحيذد شذاشم أٌا
ٔاث امتػسّإ الْاظد ٓكاد ٓكٌْ مأضاٗ ٍرِ
ا٤مذذذذ٘ي سذ  ٢ميكذذذذً ليطذذذذس ّاظذذذذد أٌ ٓيحنذذذذد
٤ ٣مذذذ٘ زتذذصأٗ جةعذذز نذذذال
مػذذسّع طا محكذذام ط
زتنْع٘ أّ ةمجاع٘ فَٔا عً مػسّعَا ارتاعي

ننذذذا أٌا ّعذذذٕ الْا!ذ ذ ٓةذذذدأ مذذذً حتةٔةذذذُ
ّاليذذدزٗ عةذذذ ٙزضذذذه ظذذذدّد الطنذذذْ ي سذ الْا!ذذ
ّالطنذذْ مفسدجذذاٌ جذذدلعاٌ عةذذ ٙمك ذْاٌ ّاظذذدي
"فذذالْا! ٍذذْ اذتاضذذس عٔاىذاطي أمذذا الطنذذْ فَذذْ:
ّا!ذذ ميػذذْد مح ٔاذذذالي سذاط ضتذذً أمذذاو مفَذذذْم
!ذذذاٜن عةذذذ ٙمسجكذذذصاد ّميطٔذذذادي ّعْامذذذال
ّهلٔذذذذاد فيذذذذال مطذذذذحيدٗ ست رطذذ ذ ّدزاضذذذذاد
ميطئذذذ٘ي ّعْامذذذال مْضذذذْعٔ٘ي ّهلٔذذذاد عنذذذال
زتحَدٗ كي٘ي

ففٕ امتػسا اليسبٕ ٓدزاع الحازٓخ امت حةش
عذذذً امت ذذذسث اليسبذذذٕي بذذذال سٌ يف لةيذذذاٌ ّظذذذدٍا
أنرس مً نحاث جازٓخ ٓذدزاع لةصٔذال الْاظذدي
ّلكال نحاث ميَصُ الحيةٔنذٕ ٍّدفذُي ّنذال
ٍذذذرِ الكحذذذت جكحذذذت بالة ذذذ٘ اليسبٔذذذ٘ي ّجيذذذدو
نْشة٘ جيةٔنٔ٘ دتٔذال عسبذٕ ٓحذصامً يف اذتٔذاٗ
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متكني اللغة ومتكّن ابنائوا
ٍّكذذذذرا زأٓيذذذذا أٌا درذذذذْل مٔذذذذداٌ الة ذذذذ٘
اكٔياط ّاكعياطي ّزضذه ظذدّد مطذحيةال ا٤مذ٘
الرٖ ٓيةاس عذً طنذْ أبياَٜذاي  ٢ميكذً أٌ ٓذحه
س ٢بالذذذدرْل ست ذٍئذذذ٘ ظامةَٔذذذاي فنذذذً ظٔذذذز

اللغة العربية تشكو أهلوا

الػذذذذذكال س اٌ مفسدجذذذ ذٕا الذذذذذحنك ّالذذذذذحنكعً
جػذذذذذرلاٌ متذذذذذسجةح ّجيسافذذذذذاٌ طذذذذذسف  :طذذذذذسر
محنكعًي ّطسر ٓسٓد مً امتذحنكعً أٌ ْٓضذةُ
ست الحنك ي سذاط الحنك مطّ١لٔ٘ امتحنكعً:
الذذرٖ بةذذغ بحيةعنذذُ ّاشحَذذادِ مسظةذذ٘ الح اذذ
الذذيت جحذذٔا لذذُ محابيذذ٘ عنةٔذذ٘ الذذحنك سٌ أزاد
ذلذذاي فيصذذا أٖ عنذذال ٓذذأجٕ مثذذسٗ شَذذد ّسميذذاٌي
ّ ٢ميكً أٌ ٓرنذس ادتَذد سٌ ٓيذدِ ا٨ميذاٌي
فذذذذذاليةه بالة ذذذذذ٘ ٓ ٢كحنذذذذذال س ٢با٨ميذذذذذاٌ بَذذذذذا
ّبَْٓحَذذذا ّبا٤زضذذذٔ٘ ارت ذذذة٘ الذذذيت أىحصحَذذذاي
ّمبفاعٔةذذَاي سذ الكةنذذ٘ الذذيت ىطةيَذذا مذذً دٌّ
جفكرل ّجفكعس ّظطاباد ىحاٜصَا ّاروسازٍا
ّمثسٍذذا ميكذذً جييةيذذا ست مَذذاٍّ !ذذد  ٢ىطذذحطٔ
ارتسّط ميَاي فارتطْٗ ٍٕ ٍٕ ّاليْٗ ذاجَاي أّ
!ذذذد جكذذذٌْ أ!ذذذْٚي لكذذذً !ذذذد ٓكذذذٌْ امتطذذذاز
بيكذذذذذظ اشلذذذذذدري ّ٤ىيذذذذذا ىيحيذذذذذد أٌا طسٓيذذذذذ٘
الحفكرل ٍذٕ امتيذْ٪د امتذيهه ا٤ضاضذٕ لة ذ٘ فذإٌا
حبريذذذذا ضذذذذٔحاب الذلنٔذذذذص عةذذذذٍ ٙذذذذرا امتيذذذذْدي
ّنٔفٔ٘ الحعكعه بُ ظح ٙىطحطٔ ّض !دميا
ّرطْاجيذذا يف ا٢جتذذاِ ال ذذعٔا ّمذذً ٓيذذسر أٓذذً
ّنٔذذش ٓو ذ !دمذذُ ّبذذأٖ اجتذذاِ غتطذذْ ٓذذ١مً
ّٓطنذذ ًٝمبذذا ٓيذذْو بذذُي ّٓ ٢رئذذُ عذذً ذلذذا أٖ
عاٜق أّ ظاشصي ّبإنَاز ٍذرا ادتاىذت  ٢بذد أٌ
جهَس أماميا ضةةٔاد ضتاّل أٌ ىيادتَذا ظحذ٢ ٙ
طتطذذذذ ٞفيوذذ ذ طا!حيذذذذا رذذذذازط مطذذذذاز ٍْٓحيذذذذا
ّاىحناٜياي ّظح ٙرازط م ةعحيا ّم ةع٘ أمحيا
ّزضالحياي
فذذذإذا ناىذذذخ آذذذ٘ اكٔييذذذا مذذذً ل حيذذذا
نحابذذ٘ ىذذ مكحنذذالي فَذذرا ٓيذذك أىيذذا رةيذذا
ّرطذذذذذسىاي سذ ٍيذذذذذا الكذذذذذررل مذذذذذً الكحذذذذذاث
ّالػذيسا ٛذذً ظتٔذد ذلذذا الفيذالي ّٓحيامذذال مذ

الة ذذذ٘ حبس٪فٔاذذذ٘ مَناذذذ٘ لكياذذذُ ٓحي اذذذال مذذذً محذذذال
عسّبحذذذذذُي ّعتناذذذذذال ٍْٓاحذذذذذُ جةيذذذذذاد اىص!٢اجذذذذذُ
ّاىحَاشٓحُي
لي ذد نذذاٌ أشذذدادىا مذذً أبةذذغ الةة ذذا ٛدٌّ
جيةعذذذه ّجيةذذذٔهي فيذ ذ ٤ىَذذذه نذذذاىْا عتذلمذذذٌْ
أىفطَهي ّٓيحصاٌّ بَْٓاحَه ّٓحنطذكٌْ بة ذحَهي
بال ناىخ جيحػٕ أنةادٍه عيد زلاعَاي ٍّرا
الحنطذذذا ّا٢عحذذذصاش ٍذذذْ الذذذرٖ ٓطذذذاٍه يف بيذذذاٛ
الػ ٔ٘ امتحنٔاصٗي فَرا اليينذاٌ بذً امتيذرز ّيف
زتةذذظ نطذذسّ ٚعيذذدِ ّفذذْد مذذً الذذسّو ّاشليذذد
ّال ي ّناىْا ٓرنسٌّ مةذْنَه ّب٣دٍذه
ّمتا شا ِٛالك٣و !ال" :أماا ا٤مه الذيت ذنذس
فذذذأٖ أمذذذ٘ جيسىَذذذا بذذذاليسث س ٢فوذذذةحَاي فيذذذال
نطذذس ٚمبذذاذان !ذذال اليينذذاٌ :بيصاٍذذا ّمييحَذذاي
ّظطذذً ّشٍَْذذاي ّبأضذذَا ّضذ اَٜاي ّظكنذذ٘
ألطيحَاي ّغدٗ عيْشلاي ّأىفحَا ّّفاَٜا"ي
ّضتذذذً ىذذذس ٚأٌا اعحذذذصاش اليينذذذاٌ يف ٍْٓحذذذُ
ّأمحذذذذذُ ّل حذذذذذُ امتيطْ!ذذذذذ٘ ّامتفكعذذذذذسٗ بالييذذذذذال
ّاذتكنذذذ٘ ّا٤ىفذذذ٘ ّالْفذذذا ٛمْ!ذذذش لذذذُ مثيذذذُي
ّعتطذذت لذذُ فَذذْ ٓذذحكةعه أمذذاو مذذً ٓينذذال عيذذدِ
ّنٔال لةنةاي ّأماو ّفْد مً أمه عسٓي٘ !ْٓذ٘ي
فةناذا  ٢ىحيةعه مً الييناٌ نٔش ىيحص بأىفطذيا
ٍّْٓحيا ّل حياي ليد جكةذه اليينذاٌ بة حذُ ّ!ذال:
سىذذذُ ٓذذذحكةعه حبكنذذذ٘ الةطذذذاٌ ّالييذذذال !ةذذذال أٌ
ٓكٌْ ٍيا ميي ٙلةَْٓ٘ي ّضتً لٔظ عيدىا س٢
طذذس عةٔذذُي ّالحفعةذذخ مذذً
الح ايذذٕ بامتاضذذٕي ّالحع ا
أٍه زلاد ٍْٓحذُي ّىطذٔيا أٌا الح ياذٕ بالػذٕٛي
أّ الحعطاذس عةٔذذُ ٓ ٢ي اةذذس عذً الذذدفاإ عيذذُ سٌ
ىيحذ ذصا بذذذُي ّىينذذذال مذذذً أشةذذذُي ننذذذا أ اٌ ب ذذذض
الػذذٕٓ ٢ ٛصٓذذد فٔذذُي ّٓ ٢يي ذذُي ّعذذدل جازغتيذذا
مذذذذذذذا ج يأيذذذذذذذا بذذذذذذذأمس س ٢اضذذذذذذذطسزىا لةكاٜذذذذذذذُ
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نا٤ىذذدلظ !ذذدمياطي ّالذذْطً بأشصاٜذذُ ظذذدٓراطي
فْطييا الْٔو أغةُ مبأ نةرلي ّضتً الٔذْو ٢
ىيدّ عً نْىيا شْ!ذ٘ بكذا ٜضذ از ذكذات
ّأزامالي
أما الْٔو ّضتً طتار عة ٙأىفطيا ٍّْٓحيا
مذذذذذً الوذذذذذٔاإ عةذذذذذ ٙالذذذذذس ه مذذذذذً اضذذذذذح داميا
ا٤فوالي ّا٤نرس جينٔناط لةطاىيا اليسبٕي فيةال
ى ش !سٌ ناىخ بيض الذدّل اليسبٔذ٘  ٢جذصال
جذذذسش حتذذذخ ىذذذرل ا٢ضذذذحيناز امتةاغذذذسي ّناىذذذخ
امتذذذدازع ّالذذذدّآًّ الةٔحَذذذا جطذذذح دو لطذذذاٌ
امتطذذذحينس سٌ ٓكذذذً يف الدزشذذذ٘ اّ٤ت فَذذذٕ
مػازن٘ لة حيذا ا٤وي ّمفواذة٘ عيذد مذً ٓس ذت
بالينذذذال الذذذْنٔفٕ ّا٨دازٖي ّٓسٓذذذد أٌ ٓيطذذذصه
مبْ!فُ م مْ!ش ضاظت الة ٘ ال الة٘ ضٔاضذٔاطي
أمذذذا الٔذذذْو فحيسٓذذذت الةطذذذاٌ أجذذذ ٙأنةذذذُ بيطذذذت
ميةْلذذذ٘ شذذذداطي ّبيذذذٕ عةٔيذذذا أٌ ىيذ ذساث طسٓيذذذ٘
جفكرلىاي ّىئد ذيحيا بأىفطيا ّأمحيا ّل حياي
فةالحأنٔذذد ضتذذً الٔذذْو أنرذذس رْفذذا مذذً
ا٤مذذظي  ٌ٤ا٤مذذظ نذذاٌ داف ذ ال الةٔذذ٘ اليذذْدٗ
ست ل ذذذ٘ اشلْٓذذذ٘ امتحعذذذسزٗ ادتاميذذذ٘ي أمذذذا الٔذذذْو
فداف ال الةٔ٘ ارتسّط مذً ٍذرِ اشلْٓاذ٘ ادتاميذ٘
ل احل جيةٔد اليا امتحنداٌي أّ ل احل ٍْٓااد
ضذذذٔي٘ م ذذذطيي٘ أ!ذذذال مذذذً اليطسٓذذذ٘ يف بيذذذض
ا٤ظٔاٌي

بيت القصيد
ليذذذذذد فَنذذذذذخ ظذذذذذدٓراط ميطذذذذذْباط لسضذذذذذْل
اهلل أّ أ اىذذُ شذذص ٛمذذً امتذذْزّس الريذذايف" مذذً
جيةعه ل ٘ !ْو أمً غساٍه أّ مكسٍه"ي ّفق فَذه
ميي ٙأٌا الة ٘ امتػاز سلَٔا ٍٕ لٔطذخ مذا ٓيوذا
مً امتي ي ّلكً ما ىيئذُ بذامتي ذاجذُي أّ مذا
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ٓ ذذذاغ ّنٔفٔذذذ٘ ضذذذٔا حُ يف اليةذ ذ ي ٤ىذذذا !ذذذد
جيذذسر ل ذذ٘ !ذذْوي ّ ٢ميكذذً أٌ جذذأمً مكذذسٍه
كذذسٌّ؛ سذ لذذٔظ دّم ذاط
س ٢سذا عسفذذخ نٔذذش ٓف ع
الةطاٌ دلٔ٣ط ضذاد!اط عنذا عتنةذُ اليةذت ّظتذْل
يف ارتاطسي فيد ج سٓا ال ٔا ٘ فحيطذٕ طينذاط
ظةذذْاط بذذد٢ط مذذً امت ذساي ٓيطٔذذا مذذً طذذسر الةطذذاٌ
ظذذّٓ ّٗ٣ذذسّغ ميذذا ننذذا ٓذذسّغ الريةذذتي ّالذذرٖ
ٓيذذسر طسٓيذذ٘ الذذحفكرل ٍذذْ الذذرٖ ٓكػذذش سذا
ناىخ اذت ّٗ٣ضذنً الذلنٔذت ا٤ضاضذٕي أو
أىَذذا ستذذٗ٣ي مبذذا ٓطذذذن ٙاليذذدزٗ عةذذ ٙسعطذذذاٛ
ذذذذ٣ر مةنذذذ لةعئيذذذذ٘ي ّاضذذذذحةداشلا حبئيذذذذ٘
مونسٗ أّ شٓش ميةًي
سذاط الة ذذذذذ٘ بحيسٓفَذذذذذا الكامذذذذذال ٓذذذذذدرال يف
جكْٓيَا طسٓي٘ الحفكرل اليت جيْد ست امتكسي
ّسٌا ا٨ىطذذذذاٌ الذذذذرٖ ٓيذذذذسر نٔذذذذش ٓكػذذذذش
امتكس ّارتدٓي٘ ٓطحطٔ أٌ ٓحصيات نذررلطا مذً
ىحاٜصَذذذاي ّبذذذرلا ٓذذذأمً امتكذذذس أّ الػذذذسي ٌّ٤ا
طسظيذذا ّميذذر بذذد ٛامتْضذذْإ ٍدفذذُ لٔطذذخ الة ذذ٘
امتيطْ!ذذ٘ ٤ىاَذذا لٔطذذخ دّمذذاط دالعذذ٘ عةذذ ٙطسٓيذذ٘
الحفكرلي
لرلا بذسش حتذدا أنرذس رطذْزٗ عةذ ٙا٤مذ٘
ّّشْدٍذذذذا بيذذذذد الةذذذذد ٛمبيادتذذذذ٘ حتذذذذد ا٤مٔاذذذذ٘
الحيةٔنٔذذ٘ ّأعذذك ٍيذذا أم أذذ٘ امت ذحيةن ي أّ ا٤م أذذ٘
الريافٔذذ٘ ا٤غذذد ن٣مٔذذ٘ي ّا٤نرذذس فحكذذ طا يف
شطذذد ا٤مذذ٘ي ّ!ذذد جحصعةذذ ٙأّل مهذذاٍسِ بوذذيش
الػيْز ا٢ىحنا ٕٜأّ جػححُي بيد اىصٓذا ي ّجيعذٕ
امتيذذذدل الحيةٔنذذذٕ يف ٍذذذرِ اليوذذذٔ٘ مذذذً مطذذذاٍه
زٜٔظ يف بيا ٛا٨ىطذاٌ ست مطذاٍه ذذاىْٖ لٔعذالا
ستةعُ ميدل الطٔاض٘ ّميدل ا٨ع٣و ّامتيدل الريايف
ّامتيدل الدٓكي ّ!د ناٌ شلرِ امتيابس اليت ج ذصّ
نذذال بٔذذخ دّز عكطذذٕ ضذذاٍه يف بيذذد امتحة عيذذٕ

اللغة العربية تشكو أهلوا

عنا جدعْ سلُٔ ٍرِ امتيابس الذيت ٍذٕي سمذا ميذابس
محعصسٗ مططع٘ي ّسما ميابس اىحَاشٓ٘ ناذب٘ي
ّسما جطةا يف مطحيي ضعال٘ ذيافٔ٘ جذأجٕ ب ذرل
امتفٔذذذد ٤ظذذذدي فإىيذذذا ىةعذذذو جػذذذحخ شٔذذذال الٔذذذْو
ّضذذذيش اىحناٜذذذُ عةذذذ ٙالذذذس ه مذذذً ّشذذذْد ٍذذذرا
الكه اشلاٜال مً الوخ ا٨ع٣مٕ مً أنرس مذً
مثاأ ٘ٝستط٘ بز فوا ٜ٘ٔجحكةه اليسبٔ٘ي ّيف
نذذذذررل مذذذذً ا٤ظٔذذذذاٌ  ٢جساعذذذذٕ أضذذذذْل الة ذذذذ٘
الحيةرلٓذذذذ٘ي ّجتذذذذسو يف ظذذذذق الة ذذذذ٘ الحفكرلٓذذذذ٘
باجةاعَا ميَصاط ٓ ٢حياضذت ٍّْٓذ٘ ا٤مذ٘ي ّجذسّاط
٤فكاز ٍدام٘ ل٩ىطذاٌ جةيذدِ عذً ٍْٓحذُ الذيت
اعحص بَا اليسبٕ مير ما !ةال ا٨ض٣وي
مً ٍيا فإىيا ىطةذت مذً امتيذدل الحيةٔنذٕ مذا
فْا الحيةذٔه ا٤ضاضذٕي ا٢ىحيذال يف ميَصٔذ٘ مذً
الطساٜق الحةئئ٘ ست طسٓي٘ اذتْاز ٢نحطذاث
امتيسفذذ٘ بالريافذذ٘ الراجٔذذ٘ ّامترا!فذذ٘ اذتْازٓذذ٘ي سذاط
ضتذذً ىطالذذت الٔذذْو بذذالحنك بطذذسٓيح  :أّ٢ط
طسٓيذذذذذ٘ الذذذذذحنك اليةنذذذذذٕ ّالحكيْلذذذذذْشٕي
ّطسٓي٘ الرةاد عة ٙارت ْضٔ٘ اليت جذدلا عةذٙ
اشلْٓ٘ اليسبٔ٘ي سذ ٓ١ند رْفيا مً الْضذْل ست
ذياف٘ رل ميحنٔ٘ي فعح ٙبيض امتح ا ذ يف
عةْو الة ٘ ٓسدادٌّ مفسداد ذيافٔ٘ سبٔذ٘ ّافذدٗ
مرال" ضْزٖ بد ط ٢مً هضشي "ّذاىكْٔ" بد ط ٢مذً
غذذذكساطي "ّبيصذذذْز" بذذذد٢ط مذذذً ضذذذةا ارتذذذرلي
ّبيطذذذْاز بذذذد٢ط مذذذً مطذذذا ٛارتذذذرلي ىأٍذذذا عذذذً
ا٨ظٔذذذا ٛلريافذذذاد سذئذذذ٘ي حتذذذاّل أٌ جةيذذذز يف
شطد ا٤م٘ مذسا الحنصٓذقي ّجيةذز يف ّظذدجيا
ردم٘ ل رلٍهي عةناط أٌا شةَه ميرةٌْ شصٛاط مَنذاط
مً جكًْٓ أمحيا ّنذاىْا مذً أٍذه امتػذازن
يف ضي جازغتَذا ّظوذازجَاي شلذ ٛ٢١ىيذْل :ليذد
ظداد أعدا٠ىا ىيام اليْٗ لدٓيا فحياّلٍْذا جيذاّ٢ط
ذنٔ ذاطي فيذذد ّعذذْا أٌا الة ذذ٘ ٍذذٕ اذتامذذال اّ٤ل

ّاٍ٤ذذه لريافذذ٘ أٖ !ذذْوي ٍّذذٕ احملافهذذ٘ عةذذٙ
ٍْٓحَه فينةْا عة ٙجػُْٓ ّجَنٔؼ الة ٘ حبٔز
جحصةذ ٙهذذاز اليْمتذ٘ يف جفكٔذا الريافذ٘ اليسبٔذ٘
ست ذيافذاد فسعٔذ٘ مذً رذ٣ل اذتنةذ٘ الػسضذ٘
ضذذذد الة ذذذ٘ اليسبٔذذذ٘ ٓحاواذذذا ذلذذذا شةٔذذ طا يف دعذذذه
ال ذذذسث ل!٥ةٔذذذاد اليس!ٔذذذ٘ مرذذذال لا٤نذذذساد يف
اليساا ذذ ّا٤ماشٓغ يف امت سث ذذ ّا٢ىف ذالٔ يف
الطذذذذْداٌدي ّ ٢بذذذذأع أٌ أذنذذذذس ٍيذذذذا أٌا أظذذذذد
ا٤ضذذعاث ىيذذال لذذٕ أٌا فسىطذذا ّظذذدٍا أظذذدذخ
أنرذذس مذذً ذ٣ذ ذ ستطذذ٘ فوذذا ٜ٘ٔجةذذز بالة ذذ٘
ا٤ماشٓ ٔ٘ي مفسىط٘ ال آ٘ي ا جيدو ميكً أٌ
ضت ذداد ا٤رطذذاز ا٤نرذذس حتذذدٓاطي الذذيت ٍ ذدادد
ّجَداد الة ذ٘ ّاشلْٓذ٘ اليسبٔذ٘ي فوذ٣ط عنذا !ذدميا
مذذذً أرطذذذاز نالذذذدعْٗ ست الكحابذذذ٘ ّاليذذذساٗٛ
باذتسر ا٤شيمل ّامتيي ٙاليسبذٕ أٖ الذدعْٗ ست
اضحةدال اذتسر اليسبذٕ بذاذتسر ا٨ىكةٔذصٖي
ّسظٔذذذا ٛل ذذذاد ا!٤ةٔذذذاد نة ذذذ٘ بدٓةذذذ٘ ّلٔطذذذخ
مػذذذازن٘ي با٨ضذذذاف٘ ست الحطذذذنٔاد ا٤شيةٔذذذ٘
امتكحْبذذذ٘ بذذذاذتسر اليسبذذذٕ نأزلذذذا ٛالفيذذذادا
ّامتطذذذذاعه مرذذذذال لالكْمذذذذْدّز ذذذذذذ الدلضذذذذحْل ذذذذذذ
اّ٤ىطكْ ذذ مازبال جْز ذذ ضٔصز باز ي ّنال مذا
ٍذذْ ضذذيذلي ا٤زلذذا ٛدزٓذذه  0دزٓذذه  6أّ عيذذآًّ
احملذذذ٣د ّالذذذدلامض ا٨ع٣مٔذذذ٘يييييي سخلدي ّظحذذذٙ
ىحداز ما فاجيا مً مْا!ش دفاعٔ٘ حتافو عةٙ
ا٤م٘ ننذا ٍذٕ ا ٌ٦عةذ ٙا!٤ذال ٓية ذٕ أٌ ىةذدأ
مً ا ٌ٦الينال عة ٙا٦جٕ:
0ي سعذذادٗ الريذذ٘ بة حيذذا ّ!ذذدزجَا عةذذ ٙاضذذحٔياث
ا٨ىطذذذاٌ اليسبذذذٕ طنْظذ ذ طا ّعنذ ذ٣طي ّالفذذذسا
الكةرل اذتاضال ب ل ٘ الحيةٔه ّل ٘ الينذال
اليت عنيخ اشلْٗ ّأفيدد ذي٘ امتذْاطً بة حذُ
راض٘ سذا ناٌ مَصّماط مً الدارالي
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6ي جيصٓذذذص !ذذذدزاد ا٨ىطذذذاٌ اليسبذذذٕ ّا٢عحنذذذاد
عةُٔي ّعدو اضحرلاد الينالذ٘ مذً ارتذازط س٢
ما مي ٥الفساغي
8ي ّض ذ ميَصٔذذ٘ عةنٔذذ٘ لةحذذدزٓت رتةذذق امتيةذذه
احملةذذذذت لةنذذذذحيةهي با٢ضذذذذحفادٗ مذذذذً ا٦رذذذذس
ّجسةمجذذذذذ٘ هرذذذذذس مذذذذذا جْضذذذذذال سلٔذذذذذُ اليةذذذذذهي
ّخت ٔ مْازد مالٔ٘ نعْافص فو٣ط عً
اذتْافص امتييْٓ٘ي
4ي جيػذذّ ٘ٝرةذذق امتةذذدإ ّا حَذذد عةذذ ٙأظذذدس
ىهسٓاد اليذا اليةنٔذ٘ي ّمذً ذذه ا٢ضذحفادٗ
ميذذذُي ّعذذذدو الطذذذنا ل٧رذذذس ىَذذذت ذسّاجيذذذا
الةػسٓ٘ ّالطا!اد اليةنٔ٘ ّالفيال٘ ّامتيطاٗٛ
ّذلا بحْفرل ما ٓطةةُ ا حَد ّامتةدإي
9ي ستاّل٘ اليوا ٛعة ٙالسّج الياجالي ّجأم
ظسٓذذ٘ الحعذذس لةي ذٔاه عةذذ ٙالينذذال ذذً ٍذذْ
أٍذذال لةريذذ٘ بيةنذذُ م ذ ا٢عحنذذاد عةذذ ٙاليػذذس
ّامتيافطذذ٘ ا٨ظتابٔذذذ٘ي ّاذتذذذسع عةذذذ ٙدعذذذه
مسانذذذذص الدزاضذذذذاد ّا٤حبذذذذاس ّالحصذذذذازث
اليةنٔ٘ي
2ي الةعذذذذز عذذذذً أٍذذذذه هلٔذذذذاد الحْاضذذذذال بذذذذ
ا٤شٔالي ّذلا بحيصٓص الي ٘!٣ب ا٤فكاز
اليت جيصش الري٘ بٔيَهي
2ي ارحٔاز هلٔاد مييي٘ لةئاو بالفيال عةذ ٙأزا
الْا! فعح ٙلْ نذاٌ اشلذدر ىةذٔ٣ط ميكذً
أٌ جطٕ ٛسلُٔ هلٔاد الينال الفاغة٘ي
اخلامتة:

سىذذذذذذك أعحيذذذذذذد أٌ الذذذذذذدعْٗ ست ضذذذذذذسّزٗ
اٍ٢حنذذذذذاو بالة ذذذذذ٘ اليسبٔذذذذذ٘ي ّضذذذذذدّز بسىذذذذذامض
لةذذحنك ٓذذحه بذذصزإ أٍنٔذذ٘ ّاشةيذذا جتذذاِ ل حيذذا
ّأىفطذذذياي ّمذذذً ذذذذه ارتصذذذال أمذذذاو نذذذررل مذذذً
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ا٤زلا ٛاليت ردمخ الة ٘ مً ذرل أٍةذَا أنرذس
ا ردمَا أٍةَاي
ّظح ٢ ٙأنٌْ يف مْضْعٕ م دز رْر
عة ٙل حيا ّّشْدىا أ!ْل :سٌا ٍرِ الة ذ٘ ست ذي٘
حب ً دفذاعٕ !ةيحذُ مئيذ٘ ننذا جذييه مبياعذ٘
ندل ٚجأجٕ مذً محةذَا ليئذدٗ ا٨ميذاٌ ّزضذال٘
ا٨ضذذذذ٣وي ٍّذذذذرِ لٔطذذذذخ مٔذذذذصٗ اضذذذذحي ٛ٣سذ ٢
ميكييا أٌ أٔاصٍا جفؤ٣ط عذً رلٍذا نْىَذا
ل ٘ اليسهٌ الكذسٓهي لكييذا بالحأنٔذد ىيذذلر
شلا بػذسر محذال مطذّ١لٔ٘ ىيذال زضذال٘ الطذناٛي
ذذذا ٓطذذذيدىا ّٓػذذذيسىا ب يذذذ ٙل حيذذذا ّظْٔٓحَذذذاي
ّمسّىحَذذاي ّاجطذذاإ مياىَٔذذا ّاضذذحٔياث مةاىَٔذذا
لكذذذال زّعذذذ٘ ٍّّذذذضي ّ!ذذذد غذذذكال شلذذذا اليذذذسهٌ
الكسٓه بامتيابال اذت ً اذت ذ الذرٖ ظفذو
ل حيا مبيطْ!َا ظٔا٘ ستذلم٘ محفاعة٘ م اليئدٗ
ّاذتٔذذاٗ يف أظةذذا أٓامَذذا ّ!ذذد شذذا ٛالذذدّز عةٔيذذا
الْٔو لكٕ ىييذال نذ٣و زبيذا شذالا ش٣لذُِ :سى.ذا
كذ ٬ه ٪جي٬يرْةذذٌْ٪ي عةذذ ٙأ اىذذُ
َأى٪ ٬ص ْل ٪يذذاِ!ْ ٫سَ ٬ه ٭ىذذا ع٪ ٪س رب َٔذذا َلي٪ة ْ
!ٔنذذذذ٘ ّنسامذذذذ٘ الة ذذذذ٘ ّجفاعةذذذذَا مذذ ذ ٍْٓحَذذذذا
اليسبٔذذذذ٘ي ّىأمذذذذال أٌ ىطذذذذحطٔ احملافهذذذذ٘ عةذذذذٙ
ظسٓحَا ّفاعةٔحَا ّاضحنسازٍا نأضاع يف بياٛ
عئدٗ امتطةه ٍّْٓ٘ اليسبٕي
يف ارتحذذاو ىذذس ٚأ اٌ مْضذذْعيا زضذذال٘ أزدىذذا
أٌ ىيةيَذذذذا ل٥مذذذذ٘ مذذذذريف ّمطذذذذّ١ل جْنذذذذد
كذذسٗ بيذذد أٌ زأٓيذذا
ضذذسّزٗ اٍ٢حنذذاو بالة ذذ٘ امتف ع
شذذالا اٍحناميذذذا دّ طّ ٢أفذذذساداطي بذذذاظر ّميةنذذ
ّمذذحيةن ي ّظحذذ ٙمذذ١اساد ّمذذ١اسًٓ ٓي ذتا
عةذذذ ٙل ذذذ٘ الحيذذذةرلي ّحتطذ ذ ا٤دا ٛالة ذذذْٖ يف
الكحابذذذ٘ ّاذتذذذدٓزي ّ!ةذذذ٘ اٍ٢حنذذذاو بادتاىذذذت
ا٦رس الرٖ !ٔذال فٔذُ !ذدمياط" :الكذ٣و مذً دٌّ
جفكذذذذرل ٓػذذذذةُ السمآذذذذاد اليػذذذذْا ٜ٘ٔمذذذذً دٌّ
جطدٓد"ي
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ّبحعدٓذدىا ىيطذذ٘ بذذد ٛاٍحناميذذا بذذالحفكرل
ىيْل :مبا أٌا ا٤وا ٍٕ امتدزضذ٘ اّ٤تي أّ امتيةعذه
اّ٤ل لةطفذذذالي فَذذذٕ بذذذ ٣غذذذا اليامذذذال اّ٤ل يف
جكًْٓ غ ٔحُ الفسدٓ٘ي ّامتيةه اّ٤ل ٍْ مً
ٓو ذ الةةيذذ٘ اّ٤ت يف أضذذاع بيذذا ٛامتذذيَض الذذرٖ
ٓذذذدلمض طسٓيذذذ٘ الذذذحفكرلي فوذ ذ٣ط عذذذً جيةٔنذذذُ
الكةنذذاد اّ٤ت مذذً الة ذذ٘ الحيةرلٓذذ٘ي سذ ارذذال
ا٤و امتَيذذدع اّ٤ل ّا٤نرذذس جذذأذرلاط يف جكذذًْٓ
غ ذذٔحُ ست ظذذدّد أىاَذذا جفطذذسِ ننذذا غذذاٛدي
ٍّذذرا ٓحطذذابق مذ ظذذدٓز زضذذْل اهلل ضذذة ٙاهلل
عةٔذذذُ ّضذذةعه ":نذذذال مْلذذذْد ْٓلذذذد عةذذذ ٙالفطذذذسٗ
فذذأبْاِ َْٓداىذذُ أّ ميصطذذاىُ أّ ٓي ذذساىُ" ننذذا
أىُ ٓحْافق م زأٖ عةنا ٛاليفظ الرٖ ٓيْل" :يف
ضذ ذًا الطادضذذذ٘ جكحنذذذال غ ذذذٔ٘ الطفذذذال مبذذذا
سع فُٔ مً طسٓي٘ جفكرل"ي لذرلا حتدٓذد
الطذذي٘ الطادضذذ٘ ضذذً اضذذحيةال اليةذذه امتدزضذذٕ
ّاذتٔذذذاجٕي ّبَذذذرا ٓيحيذذذال الحذذذأذرل مذذذً ا٤و ست
امتدزضذذ٘ ّاحملذذٔ فذذٔع ٌ٣نذذأو ةمجئذذ٘ ستذذال
ا٤و الفسدٓذذذذ٘ي لكذذذذً يف ٍذذذذرِ امتسظةذذذذ٘ ٓكذذذذٌْ
الذذذذحيةعه مسنذذذذصاط بالدزشذذذذ٘ اّ٤ت عةذذذذ ٙالة ذذذذ٘

الحيةرلٓذذذ٘ بكذ ذال أمذذذداَٜاي فحصٓذذذد مذذذً عةْمذذذُ
ّجكطةُ ظسفٔ٘ الحيامال مذ الة ذ٘ ّجْضاذ مذدٚ
رٔا٢جذذُي ظحذذ ٙج ذذةا الة ذذ٘ أ ام ذاطي ّج ذذةا ٍذذرِ
ا٤و ٍْٓا٘ نالا فذسد ٤ىَذا جذصّادِ بكٔفٔذ٘ سعذادٗ
جسنٔذذذت فَنذذذُ ّضذذذٔا حُ لةيذذذا مذذذً ظْلذذذُي
ّال ذذذٔا ٘ ٍيذذذا نةنذذذ٘ عامذذذ٘ فئذ ذاط ّحتةٔةٔذ ذاطي
فو٣ط عً أىاَا فيال سىطاىٕي ّأرة ست أىاُ سذا
ناىذذذخ أمذذذٍٕ :ذذذٕ فكسجذذذٕ اّ٤تي ّفكسجذذذٕ
اّ٤تٍ :ذذذذٕ ل ذذذذيت ال ذذذذامح٘ الةكذذذذسي ّل ذذذذيت
الةكذسٍ :ذذٕ ٍذذْٓايت ّمذذا مئاصىذذٕي ٍّذذْٓايت الذذيت
أاصىٕ ّجذسبطك مذ أبيذا ٛأمذيتي ّبذأميت ّأبيذاٛ
!ذذْمٕ أجْاضذذال م ذ أبيذذا ٛشيطذذٕي ّأبذذك ميَذذه
سىطذذاىٔيتي ّأغذذاز يف س!امذذ٘ ضذذس اذتوذذازٗ
ا٨ىطذذاىٔ٘ي فذذإىك بذذأمٕ أأذذصي ّبَذذْٓيت أفكذذسي
ّبإىطاىٔيت أجيامال م نال ما عة ٙالكْنتي
أايذذ ٙلكذذه نذذال الحْفٔذذق ّ٤محيذذا اليذذصٗي
ّالط٣و عةٔكه ّزمح٘ اهلل ّبسناجُي

اهلوامش
ل0د اليذذسث مذذً ٍذذه ّمذذا !ٔذذال عذذيَه ذذذذ امت١لذذش عنذذس
زضذذذذذا نعالذذذذذ٘ي ىػذذذذذس م١ضطذذذذذ٘ السضذذذذذال٘ م1
1983 1 1ي

ل5د م٣مذذا يف فيذذُ الةذذَصاد اليسبٔذذ٘ ذذذذ الذذدنحْز
بَصذذذخ اليةٔطذذذٕ ضةطذذذة٘ ز!ذذذه ل1د مذذذً الحذذذازٓخ
اليسبذذٕ جذذازٓخ الة ذذ٘ ذذذذ داز سلذذال ذذذذ دمػذذق ذذذذ م1
2001وي

ل3د زحبٕ ننال امتيصه اذتدٓز عدلٖ ذذ عسبذٕ ذذذ
داز اليةه لةن ٓ٣برلّد لةياٌ م1975 1ي

ل6د ميال٘ عنس بً ارتطاث زضٕ اهلل عيُ ضداز
بَذذا دعذذْجكه ذتوذذْز امتذذ١اس الذذدّلٕ ارتذذامظ
الة ٘ اليسبٔ٘ي

ل2د جازٓخ الة اد الطامٔ٘ ذذ سضسأٜال ّلفيطٌْي

ل4د عةذذذذذاع ستنذذذذذْد الييذذذذذاد :ناجذذذذذت م ذذذذذسٖ
مْضذذْعٕي عةذذاع ستنذذْد الييذذادي سبذذسأٍه أبذذْ
ا٤ىةٔذذاٛي امتكحةذذ٘ الي ذذسٓ٘ ضذذٔدا بذذرلّد بذذدٌّ
جازٓخي

ل7د ض٣م٘ مْض ٙزتةذ٘ اشلذ٣ل زاٜذد ا٢غذذلانٔ٘
امت سٓ٘ 1958 1887و !ةطٕ مً الص!اشٓقي
ل8د !اضذذه ستنذذد عرنذذاٌ ناجذذت ّضذذعفٕ لةيذذاىٕ
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ميذذذٔه يف بسٓطاىٔذذذا ميذذذال لذذذُ يف شسٓذذذدٗ اليذذذاع
لةنذذال ّا!٢ح ذذاد الذذيت ٓينذذال بَذذا ذذذذ عوذذْ احتذذاد
الكحذذذذاث ّعوذذذذْ يف ا٢حتذذذذاد الذذذذدّلٕ لْضذذذذاٜال
ا٨ع٣وي
ل9د نحابيذذا الػ ذذٔ٘ اذتوذذازٓ٘ :ستنذذد رالذذد
عنس ضفع٘  107م 1عاو  2009دمػق مييْل
عذذً" ىهسٓذذ٘ الريافذذ٘ :ستنذذد عسبذذٕ ارتطذذابٕ ذذذذ
عا امتيسف٘ ذذ الكْٓخ ذذ اليدد  223ي
ل10د اليذذدٓه ّادتدٓذذد ذذذذ ستنذذد نامذذال ارتطٔذذت
مّ 1شازٗ الريافذذ٘ الطذذْزٓ٘  1995بسىذذازد لذذْٓظ
زٜذذذذٔظ !طذذذذه الحذذذذازٓخ ّالدزاضذذذذاد الػذذذذس!ٔ٘ يف
شامي٘ي َْٓدٖ بسٓطاىٕي


11

ل11د الذذذذدنحْز عةذذذذد الكذذذذسٓه زافذذذذق ذذذذذذ جذذذذازٓخ
ادتاميذذذذذ٘ الطذذذذذْزٓ٘ي الةدآذذذذذ٘ ّالينذذذذذْ  1901ذذذذذذذ
1946و دمػق مكحة٘ ىْبال 2004ي
ل12د ميال بطاو ٍةط٘ي
ل13د عسّبذذذ٘ ا٨ضذذذ٣و ّسضذذذ٣و اليسّبذذذ٘ ذذذذذ ستنذذذد
رالذذد عنذذس م 1998 1داز الذذينرل دمػذذقي ّداز
السّااد برلّدي ضفع٘ 81ي
ل14د ظذذذدٓز ي عذذذً أبذذذٕ ٍسٓذذذسٗي زّاِ مطذذذةه بذذذاث
اليدز ز!ذه اذتذدٓز  2658م داز ارتذرل دمػذق
1996ي
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حبكة القصة
حسني مهدي أبو الوفا*
طبكٕ القصٕ ييْ لسليسٕ اذتيُااز الي
جترٓ فًّا ،مرثبطيٕ اياأ ايراال البّٚيٕهه َييْ
 ٟثفصييع اييو الاتصييّاخ ً ٟفص ي ً٠مصييطه اً
مُقجاًه َذلك لجليًّع الرااليٕه فالقياع ِ ير
اسّهييييا اتصييييّاثٌ ااٙميي ي ًا َيييييْ مجفااسييييٕ ميي ي
اذتُااز مجأدرٔ اًاِ َٟ ،فصسًا اهًا اُسٌ مو
الُسٍُه َاهرما نجقرم ًىل اذترِر ايو طبكيٕ
القصييٕ ،يية نى نهويير نًَ ًٟىل األييُاا اَ١لّييٕ
ال ثلجمر مهًاًَ ،ىل قّمٕ ييهٍ األيُاا اهيرما
ث يياا اذتّييأ نفلييًاه فسييُ نورنييا ًىل قص ي
ا ييييا نجااهييييا نجُفّيي ي اذتكييييّ َصتّيييية
ستفيييُع َابييير اذتمّييير الليييظااَ ،سييييرنا نى
مُضيييُااثًا مليييجمرٔ ميييو َاقي ي اذتّيييأ الي ي
حتيييّل اًي ي  ،اسيييٖ ميييا اّيييهً ميييو ا يييج٠
الزإَِ ال ِهورَى مهًا ًىل ييهٍ اذتّيأَ ،
طبّ ييييٕ األُضييييُااخ اليييي ِججب ُنًييييا َِ هييييُى
ا رضييًاه ف هييرما نقييرن ااييُأ الييرَةا نَ اراِييٕ
َنًإِ نَ الاااع ادترِر ،صتر ننها نار اسٖ
نلُاى شتجسفٕ مو اذتّأَ ،اسيٖ ايُاإ ًنليانّٕ
مجباِهييييَٕ ،لكييييو اسييييٖ الييييرن مييييو ا ييييج٠
األُضيييُااخ َنليييالّة ال ييي٠ض ،صتييير نى ييييهٍ
القص ي عّ ي ًا يييا قّمًييا ارتايييٕ َم انًّييا
اإلنلانّٕ ا١يّسٕه َذلك ١نًا ُ ٟث هٖ مبا ِطفُ
اسييييييٖ لييييييطب اذتّييييييأ مييييييو ايييييير اذتييييييُااز
َالاتصييييّاخَ ،لكهًييييا ثج ميي ي ًىل شتجسيي ي

ال ُاطيييي ي َثلييييييجبطو نلييييييُاى األاييييييك٠خ،
َث كييص يييُا الصييراع اذتّييُٓ الييهٓ ثجصييع
ايييراٍ ايييء ناهيييا٘ ييييهٍ ايمُايييٕ اإلنليييانّٕ
الصغرئ ،ال ازيا الكاثية ايو ثّياا اذتّيأ
األجيييرف لّصيييفًا لهيييا اقيييٕ َنمانيييٕ ،اَى نى
ِقطي اّهًييا َاييء اذتّييأ الكييبرئ الرا ييٕ مييو
نَايييير َنليييباته َييييها اذتكيي ِهطبيي اسيييٖ
فهييُى ا١ات اامييٕ١ ،ى ا١ات طقّقجييٌ لييّص
ً ٟثفليييرياً امّقييياً لسظّيييأه َاأل ّييياا اذتقّقيييْ
ل ومييٕ القصييٕ ،نَ رتسييُا نٓ نديير نااييْ ،اسييٖ
ا يييج ٠ا١ليييالّة َاألُضيييُااخ ،ييييُ مييييرٗ
اثصييالٌ ااذتقييا ٙالي جت ييع اذتّييأ اإلنلييانّٕ
ننذر امقاً َنَل مشَُ ،ًٟمقراا ميا فّيٌ ميو
القّ ال ثرب الهُاطْ الرَطّٕ اذتّأ قُِٕ
ناييي َٕ ،االيييجطاإ الكاثييية نى ًُِّييي١ ٛاايييٌ
مذييع يييهٍ الصييفاخ ،ال ي ثلييمٌ مبّل ي القيئُ
َاٟلجمراا ،االطرِقٕ ال ِصيطه ًا ثهياَ
األُضييُع َانجاييا قّمييٌ ارتايييَٕ ،اذتّييأ
الُضييّ ٕ البلييّطٕ  ٟثقييع اييو اذتّييأ اللييامّٕ
األ قيييرٔ نَ اذتيييُااز الجااعّيييٕ ال وّميييٕ ،ميييو
طّييييير نميييييُى ييييييهٍ القيييييّ ا١ييييييّسٕ فًّييييياه
فاتصّٕ األُع البلّل َالربسُا ٓ الصيغري
خل يياى ارتسّسييْ ٟ ،
ال قّيير ن يير اييان
ثقييع قّمييٕ اييو اتصييّٕ ا١مييري الرانّماانّييٕ
*

*

كاتب من العراق.
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يمسح ،مو طّر اطجُاٝيا اسٖ القّ اإلنلانّٕ
الييي ي ِليييييجطّ الكاثييييية نى ِهيييييب اهًيييييا،
َِلييجغسًا الج ييبري اييو قس ي الطبقييٕ الُلييطٖ
الصييغرئ َنفاطًييا األرِيير م ي الفاقييٕ َاأليير
َالبييييٞر الرَطييييْ َاأليييياآ َ ،جتلييييّ اَة
الجهظّٕ َاإلِذاا لرًِاَ ،طة ا١لرٔ َاذترع
اسيييٖ كاليييكًاَ ،ا ١يييه اّيييريا طجيييٖ جتجيييا
اقبييياخ اذتّيييأ اطمأنّهيييٕ َلييي٠مه َاسيييٖ ييييها
فسّص لها نى نفهع القص ال ثجشيٌ اجتايياً
سييييرِاً اااليي ياً اسييييٖ ثسييييك اليي ي ث جميييير اسييييٖ
الفكايٕ َال بر ،فًما ليُا٘ ميو طّير ثيُفري
القّ اإلنليانّٕه َالقصيٕ  ٟثكيُى اوّميٕ مبيا
ِييرِو اسييٖ لييطظًا مييو الييجشً َال بييُر ،اييع
االجهباطًا اٟنف اٟخ َا١طالّص ال ثهجااًيا
َكجسكها يرااها الرا ٙم اذتّأه َلكيو
ٟايير لهييا مييو اذتّطييٕ َاذتييها ،طجييٖ ِ ٟييٞآ
طرِذها يها ًىل لُ٘ الفًي نَ طيأ الجقيرِر
فًييهٍ الصييفاخ ال ي ناييرنا ًلًّييا منف ياً  ٟحتييرم
ا يييا القصي ي الي ي ثجقبسيييًا نفُليييها االسيييهٔ
َاٟاثّاة مو يفٕ ال ومٕ فيهظو  ٟنليجطّ نى
نهكر نى مو ننرا القصٕ نِهياً ،نى ثكيُى
ممج ٕ ملسّٕ ،فمذع ييهٍ القصي ًذا ناخ ًىل
يهٍ الهجّشٕ اطرِقٕ لسّمٕ يظّظٕ  ٟكسك ًٟ
نى ث يرايا ناسظييٕ َنى ن يير الغيير الييهٓ ناثييٌ
ثلُِغاً نافّاً لُسُايياه َميو ناطّيٕ ن يرٗ ميا
قر ِكُى فهّٕ القصٕ َ قُثًيا الجمذّسّيٕ،
نَ اقيييييٕ الييي ي اتصيييييّاثًا َ ليييييترِجًا
َفكايجًيا ،ميا ِكفيْ دت سيًا األقييام اَ١
مو ا١ات القصصْه َيهٍ ااجباااخ يا قّمجًيا
َِهبغْ نى ن هٖ اًا ندها٘ ثقرِرنا لسقصٕه َمًميا
ِكو ا١مر ،فإى األبرن اليهٓ نقيراٍ ِبقيٖ دااجياً
يهاَ ،يُ نى ال ومٕ اذتقّقّٕ القصٕ ث جمر
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اسيييٖ اوميييٕ مُضيييُاًا ،نَ القّميييٕ اذتقّقّيييٕ
ألُاايا اَ١لّيٕه َلكيو اوميٕ األُضيُع َطيريا
 ٟثكفييْ دت ييع القصييٕ اوّمييًٕ ،ذ ٟايير يييا
ِاأ اسٖ ذلك ،مو ِير ينيهاع ثليجطّ نى ثُيرب
صاٙصًاَ ،ثُوًر ييفاثًا َطاقجًيا الكامهيٕ
اسٖ نطليو َسيٌه َم هيٖ ييها نى ا١مير ِجُقي
القصييَٕ ،مييا
اسييٖ امسّييٕ اإلاييراع نَ ارتس ي
ِرافقًا مو مُيّٕ طبّ ّٕ َاراايٕ فهّيٕه َلكيو
ياثء الصفجء  ٟثٞاِاى االكاثة ًىل الهجّشيٕ
األجُ يييأ َٟ ،ثبسغانيييٌ ميييو فهيييٌ ميييا ِرِييير ًً ٟذا
نانح ربثٌ ااذتّأ َال ٕ َامّقٕه
َاذترِر او ارتربٔ الُالي ِٕ ،قُانيا ًىل
ملألٕ نلالّٕ نجاإ القصَٕ ،يْ الصرق
الج ييبري اييو الاتصييّٕ َ ثصييُِر اذتّييأه
فالصييرق ،اًييها األ هييٖ ،يييُ الايير اَ١
نيييع اميييع ناايييْ اويييّ َ ،ييييها ِ ثييية اسي يٖ
الكاثيية نى ِجقّيير مبشييا ربثييٌَ ،ن ِ ٟيير
لسمُضييييُااخ اليي ي ثهقصييييٌ ارتييييربٔ الاييييامسٕ
ال مّقييييٕ اًيييياه َاسّييييٌ نى ِكجفييييْ اييييالهور ًىل
اذتّييأ مييو يييهٍ الزاَِييٕ ايتييرَأ ال ي ارفًييا
َنلقاياَ ،ليّ لغيريٍ ميو الكجيات نى ِ ير
اسّها ربثٌ ارتايٕ ايإ ٠ع َييرقهه َزتيا
القييياع ييييُ اهايييير الجشرايييٕ اإلنليييانّٕ الي ي
ارفًيييا نَ ربيييياَ ،ييييها ِليييجطّ نى ِجمذسيييًا
كذ ً٠فهّاً ييظّظاًَ ،ييها اييا ِجُقي اسيٖ
طبّ ييٕ الكاثيية َاسييٖ اّٚجييٌ اَ١ىله َالكاثيية
الهٓ ِجقّر مبشالٌ ِليجطّ نى ضهيْ فّيٌ ًىل
م ييير الايييُ َ ،نى ِبسيييا فّيييٌ ايييأَاً ِ ٟيييرا
َنلجطّ نى نقل القصٕ ،ميو طّير ثرنّية
اذتبكييييييًٕ ،ىل نييييييُاء مجمّييييييزِو يمييييييا ذاخ
اذتبكييييٕ األفككييييٕ خلَ looseالقصييييٕ ذاخ
اذتبكييييٕ الصييييفُِٕ األجمالييييكٕ خلorganie
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َثبهيييٖ القصيييٕ ميييو الهيييُع ا ، َ١اسيييٖ لسليييسٕ
اذتيييُااز نَ األُاقيي األهفصيييسٕ اليي ثكييياا ٟ
ثرثبل اراا ميا ََطيرٔ ال ميع القصصيْ فًّيا
 ٟث جميير اسييٖ ثلسلييع اذتييُاازَ ،لكييو اسييٖ
البّٚييييٕ اليي ي ثجظيييير فًّييييا القصييييٕ ،نَ اسييييٖ
الاتصييّٕ اَ١ىل فًّييا نَ اسييٖ الهجّشييٕ ال امييٕ
اليي ي ثييييهو اذتييييُااز َالاتصييييّاخ عّ يي ياًه
َيكها ِلجطّ الكاثة نى ِقرم لها زتمُإ
ميييو اذتيييُااز األمج يييٕ الي ي ثقي ي اسيييٖ ايييكع
طسقييياخ مججاا يييٕ  ٟثهظيييرا الُاطيييرٔ مهًيييا ايييو
ا ١يييرٗ َٟ ،ثجصيييع ً ٟايييهلك الرايييا الييييهٓ
عفٌّ الكاثة اهيا طجيٖ ثكجايفٌ ن يرياً ا ير
الفراغ مو القصٕه َمو ا١مذسٕ اسٖ ييها الهيُع،
نَااق املييي ي اّكُِيييييكا ليييييرِكهز َ ،قييييياق
األُخا ،لهشّة ستفُعه
نما القصٕ ذاخ اذتبكٕ األجمالكٕ فًيْ
اسييٖ ال كييص مييو ذلييكه ًذ ثقييُم اسييٖ طييُااز
م ااطِٕ ،أ ه ا هيًا ارقيات ا يا َثليري
يييل مليييجقّ طجيييٖ ثبسيييا مليييجقرياَ ،ننذييير
القص األ رَفٕ مو يها الهُع ،ننذر قص
سء نَلنت َثُانهّ ه
َيييها الجقلييّ الييهٓ نَضييظهاٍ لييااقاًٟ ،
ِ ييييييييين البجيييييييييٕ نى القصيييييييييٕ ذاخ اذتبكيييييييييٕ
األجماليييكٕ ،يييري ميييو القصيييٕ ذاخ اذتبكيييٕ
األفككييٕ ًَ ،ييا يييُ ثقلييّ لجلييًّع البظيير
َلكع مهًا ملاََ ٜستاليو ،ليهجظرز اهًيا
فّما ِسْ:
فمييييا ِ ٞييييه اسييييٖ القصييييٕ ذاخ اذتبكييييٕ
األجمالكٕ ننًا قر ثهقسة نطّانياً ًىل اميع مليْ
طج يٖ نى القييااِ ٜا ي ر فًّييا اإطكييام الصييه ٕ
نمييييا طييييرز قصييييٕ االلييييراتا ًذ حتكييي
الهمييُذض الهفلييْ الييهٓ ايين اسييٖ اقييرٔ نَاِيية

اأطييييراز القصيييييٕ َاتصييييّاثًا ،مميييييا س يييييع
الكاثيييية ِلييييتر نييييع مييييُااٍ اَ١ىل رترمييييٕ
الاتصّٕ َاهاًٙاه
َمما ِ ٞه اسًّا نِهاً ننًيا قير ثيٞآ ًىل
اٟفج ا َثبهيٖ اسيٖ األصياافٕ نميا ييُ اذتيا
خلثُم سُنز طّير ثقي اسيٖ ا يا الجفاييّع
األفج سَٕ ،ا١طراز ال ثأثْ مصاافٕ َاثفاقاً،
َذلييك لكييْ ثييٞآ ال مييع الييهٓ ِفرضييٌ اسًّييا
الكاثييةَ ،يييُ نى ثكييُى طسقييٕ ممجييرٔ لجسييك
اللسلسٕ ايتكمٕ ال نااا نى ِقّ اسًّا اهيا٘
القصَٕ ،نلجهجص مما لب ايرطء نلاليّء،
ة نى ِجيُافرا اذتبكيٕ القصصيّٕ األجقهيٕ
َيميييا :نى ثجظييير اطرِقيييٕ طبّ ّيييٕ الّيييٕ ميييو
األصييييياافٕ َاٟفج يييييا َ ،نى ثكيييييُى مرنبيييييٕ
اطرِقيييٕ مقبُليييٕ مقه يييٕ ٟ ،ناي ي ر فًّيييا ا لّيييٕ
ال مع القصصْ ،مميا يا اذتّيأ اإلنليانّٕ
ال اإِ َ ،ري مذع اسيٖ اذتبكيٕ األجماليكٕ،
ًىل طيييير اٟفج ييييا َا٣لّيي يٕ ،قصيي ي َلكييييْ
نيييييُلهزَ ،مادييييير نُنييييياى اَِيييييع َاذتبكيييييٕ
القصصييييّٕ ثهقلييي مييييو طّيييير مُضييييُاًا ًىل
نُاء اذتبكٕ البلّطَٕ ،اذتبكٕ األرنبٕه
ففيييْ الهيييُع ا ، َ١ثكيييُى القصيييٕ مبهّيييٕ
اسييييٖ طكاِييييٕ َاطييييرٔ ،نمييييا الهييييُع الذييييانْ
فجكييييُى مرنبييييٕ مييييو طكيييياِجء نَ ننذييييره
ََطرٔ ال مع َالجأدري القصٕ ،ثجطسة ثرا ع
اذتكاِاخ األتجسفٕ َانيرماض ا هيًا ا هيًا
ا ٣ره
َالهقيير ا َ١الييهٓ ُِسييٌ ًىل قصييٕ خللييُق
الغرَا لاكرٓ ،ننًا قاٙمٕ اسيٖ طكياِجء،
ًطرايما ثرَا طُ نمّسّا لرلْ َا ١رٗ طُ
ااّكا اااتَ ،لكو الكاثة إ ِيرزتًا
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َطيرٔ مجماليكٕه مذييع ييها الهقير ،ضكييو نى
ُِسييييٌ ًىل نييييذري مييييو القصييي َ ،مهًييييا امنييييا
ناانّهيييياا َصتّيييية ستفييييُع ا قيييياق األييييرقا
اليييجطاع نى ِقي ي طكاِييياخ نيييذرئ ًٟ ،ننيييٌ
الييجطاع نى ِراطًييا اراييا فييْ ،يييُ الزقيياق
نفلييٌ ،نَ اٟنقيي٠ت الييهٓ طييرز طّييأ نيييع
الزقاق ،نجّشٕ اذترت ال األّٕ الذانَّٕ ،مما ييُ
سرِر ااأل٠طوٕ نِهاً ،نى الكاثية طيء ِيبن
قصجٌ اسٖ طكاِجء نَ ننذر ُِ ،هٖ األقيام
ا َ١اجُا نًميياَ ،اإعًيياا ثييأدري ًطييرايما اسييٖ
ا ١يييرٗ ،فيييهظو نليييجطّ اقسّيييع ميييو ارتّيييا
َالجأمعَ ،اٟلج انٕ اإحيا٘ الكاثة ،نى نرال
طكاِاخ ا قاق األرقا ا هيًا مي ا يا ا ٣ير
َنى نجييبء ثأدرييييا األجبيياا َانبذاقًييا مييو لييبة
َاطر ،نَ نلبات نذرئ ثهب عّ اً مو اللبة
اَ ، َ١نى نجصيييُا ال ٠قييياخ الي ي ثيييرال ايييء
اتصّاثًا ال نانح ثبرَ لهيا طاضيرٔ ااٙمياً
نييع مهًييا ِجصيير َفق ياً ٟنب اداثًييا ارتايييٕ،
نأنيٌ ملييٕ مُلييّقّٕ ثبيير ننغامًييا مهلييشمٕ مي
لاٙر مٟخ ادتُقٕ ال ثجغري نغمياخ نيع مهًيا
ثب اً لجغري الطبقٕ َاذترنٕ فياذترت ييا طبقيٕ
ايييَٕ ،الهشيياة الييهٓ انبذي اهًييا لييٌ طبقجييٌ،
َنهلك طا اٟنًّاا ال ناقبح ذليك َمليح
نع اتصّٕ مو الاتصّاخ يي نَ نع ملٕ ميو
مٟخ ادتُقيييٕ لييية مُق ًيييا ميييو الليييمفُنّٕ
ال امٕه َنق اسٖ مذع يهٍ الجُسًّاخ ارتسقّيٕ،
َاألفااقيييياخ اإلنلييييانَّٕ ،الصييييراع األرِيييير اييييء
اإلنليياى َالوييرَ ايتّطييٕ اييٌ نمييا قصييٕ
امنييييا ناانّهيييياا اليي ي اهّييييح اسييييٖ طكيييياِجء
مجييُا ِجءه اقّييح ملييألٕ ن ييرٗ ثلييجظ الهويير
َاٟلجفيياخ اهيير ااالييٕ طبكييٕ القصييَٕ ،يييْ
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طرِ ار اذتيُااز نَ ثطُِرييا فبّهميا ثيرٗ
الكاثة األلرطْ ِكاا ِكُى مقّراً اطرِقٕ
َاطيييرٔ ييييْ طرِقيييٕ ال ييير َ ،القصيي اليي
ثجيييراَيا الاتصيييّاخ صتييير نى ناثييية القصيييٕ
ِليييجطّ نى ِليييسك طرقيياً ايييرٔ ،فباليييجطااجٌ
مييذ ً٠نى ِسشييأ ًىل طرِ ي اللييرا األبااييرَ ،يييْ
الطرِقٕ األسظمّيٕ ،نَ طرِقيٕ ال عيٕ الهاثّيٕ،
نَ طرِقييٕ الُدييا ٙنَ الرليياٙع األجباالييٕ ،نَ ًىل
طرِقٕ طرِذٕ َيْ طرِقٕ ثّاا الُاْ الرا سْه
َاميييع الكاثييية الطرِقيييٕ اَ١ىل ،ييييُ
اميييع األيييٞا اليييهٓ سيييص ًىل مكجبيييٌ لّيييرَى
الجييييااِظ الويييياير يمُاييييٕ مييييو الاتصييييّاخه
َننذر ميا ن رفيٌ ميو القصي ِهجميْ ًىل ييها
الهيييُعً ،ذ نى ييييهٍ الطرِقيييٕ ييييْ ننذييير ثسيييك
الطيييرق ايييُّااً َ ،الطرِقيييٕ الذانّيييٕ ِكجييية
القاع ،قصيجٌ اهيمري األيجكس َِ ،هي نفليٌ
مكييياى البطيييع نَ البطسيييٕ ،نَ مكييياى ًطيييرٗ
الاتصّاخ الذانُِٕ ،لّبر اسٖ للانًا ثرعيٕ
ذاثّٕ مجتّسَٕ ،ييهٍ الطرِقيٕ ييْ الي جتيريا
نييرا٘ ايًييُ لجّمييُاَ ،اذتيية الهييا ٙلطييٌ
طلييءَ ،قيير نجبًييا اسييٖ لليياى البطسييَٕ ،
ننذر قص ستمر ابر اذتسّ ابير ا.ه َ
الطرِقٕ الذالذٕ ِ ،جمر الكاثة اسٖ الرلاٙع،
نميييا ثيييرٗ قصي ي اثااااليييُى ،نَ اسيييٖ
األهنراخ نميا نيرٗ الغذّياى نَ ميهنراخ
ننطيييُاى نُانجييياىَ ،قييير ميي الكاثييية ايييء
طييرِقجء نَ ننذيير مييو يييهٍ الطييرق نمييا ف ييع
ننراٌِ سّر قصجٌ امرالٕ الزَساخا ،طّر
مزض اء ال عٕ الهاثّٕ َالرلاٙع َاألهنراخه
نما الطرِقٕ ا ١رئ ،فج رُّ مو ًطرٗ الجطُااخ
فو القصٕ َما ِيزا الكجايات طجيٖ الّيُم
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ِسشييييأَى ًلًّييييا َا هييييً ِ جميييير اسًّييييا نييييع
اٟاجماا َاليب ا ا ٣ير ِ جمير اسًّيا ا يا
مُاق القصٕ فقله َمبجكر يهٍ الطرِقٕ يُ
ناثة فرنليْ مغميُا ِيراٖ ًاَاا ا يااااى،
َيُ مو يغاا الرمزِءَ ،قر نل قصٕ ااايا
اَلقر قط ح ناشاا الغيااا نييرايا ايااِص
لهٕ َ 8111يْ قصٕ اات اااِلْ ااا ًطرٗ
األمذ٠خ ًىل ال اا٘ ٟ ،ننذير ميو ذليكَ ،ييْ
ثلشع ارتُاطر ال سالح اهيو ذلك الاات،
َاييهيو ثسييك األمذسييٕ ذلييك السقييا٘ ،فًييْ ًذى
قصيٕ الّييٕ ميو اذتييُااز نيع ارتسييُ ،قُامًييا
ا١فكييياا َاليييهنرِاخ ليييّص نيييريه َقييير ايييرة
ا ي يااااى طرِقجيييٌ قيييا :ً٠ٙاليييهٓ ِ ٟليييم َٟ
ِقييييا َ ،اييييٌ ث ييييرب الاتصييييّٕ اييييو نفكاايييييا
األكهُنيييييٕ خلنٓ مييييييا نيييييياى مهًييييييا نقييييييرت ًىل
الَ٠اييييْ ،اَى ثقّيييير اييييالجهوّ األهطقييييْ ،نَ
ا بييييييياأ ن يييييييرٗ طالجًيييييييا اَ١ىلَ ،ليييييييبّع
الاتصّٕ ًىل يها الج بري ،يُ الك٠م األباار
الييهٓ ِكجفييْ فّييٌ ااذتيير ا١انييٖ مييو قُاايير
السغيييٕ ،اسيييٖ ضتيييُ ِييير اسيييٖ نى ارتيييُاطر قييير
لشسح ،نما ثرا ًىل الهيو كاماً ،فاإلنلياى
طء ِجكس مي نيريٍ ميو الهيارِ ،سجيزم نييُ
السغٕ طجٖ ِفً الهار ما ِقُ ه َلكو اإلنلياى
ِ ٟجكس م الهار طُ الُقح ايع ًى الكي٠م
ِ ٟاغع طّاثها الُّمّٕ ً ٟسانب ًا ِلرياًه
َما اقْ لها مو الُقح نقهٌّ الجفكري
دتمّ ااساثٌ َنلُانٌ ،مو الجأمع ًىل األ٠طوٕ
ال اارَٔ ،ميو الجظهياا ذنرِياخ األاضيْ ًىل
اهييا٘ يييُا األلييجقبع ،فتييُاطر اإلنليياى  ٟثقييع
نيمّٕ نَ اٟلٕ او ن٠مٌ َنامالٌَ ،ثليشّسًا
َاسة اسٖ الفهياى ستيج ه َالفهياى اليهٓ ِجيُ ٖ
ا١مانيييٕ نقيييع الُاقي ي  ،حييييجف اكيييع ايييْ٘

ِسفح انجبايٌ اذتّيأ َليُ ف يع ذليك لُسير نى
ارتييُاطر َطييريا ثا يغع ثل ي ٕ ناايياا قصييجٌ،
نما الك٠م َا١ف ا َاذتُااز ف ٠ثلجًسك ًٟ
ال ار الباقَْ ،يهٍ طبّ ٕ اذتّيأ ،فكيع ميو
ِجصييرٗ لُي ي اذتّييأ نمييا يييِْ ،هبغ يْ نى
ِسجزم يهٍ القاارَٔ ،يهٍ ارتُاطر ال حيرز
اًيييا اإلنلييياى نفليييٌ ،ييييها األُنُليييُض اليييرا سْ
الصييييامح ِ ٟييييرا ًىل الييييهيو يييييُا مرثبييييٕ
مبُاييٕ ،ثجب ي فًّييا ال سييٕ الهجّشييٕ َ ،ييرٓ فًّييا
الكيي٠م طبق ي ًا ١طييُا الكيي٠مَِ ،لييب فًّييا
األاضْ الب ّير األاضيْ القرِية ايع ِيرا مجقط ياً
مهطرااً نابٌ اْ٘ اارِل اللّهما ًذا امجظو
اسيييٖ مًيييع ،فًيييُ يييا ميييو الججييياا األهطقيييْ،
مجُقيي اسييٖ الججيياا ال يياطفْ ،نَ الهييرَااخ
ا٣لّيييٕ ،نالجيييرااْ السفويييْ ميييذ َ ،ً٠اييياإ
اليييييييهنرِاخ ِجيييييييرا ع األاضيييييييْ َاذتاضييييييير
َاأللييجقبعَِ ،فقييير الييزمو م هييياٍ نييهلك َميييا
الكيي٠م ِقييا نييهلك اٟنف يياٟخ
ِقييا
َاإلطلالاخ َالصُا الهيهّٕ ،فميو ا١مياى نى
ثلشع نع يهٍ ا١اّا٘ اسٖ َضي ًا ا١ييسْ،
فج فيييييٖ ميييييو الصيييييّانٕ الهظُِيييييَٕ ،الصيييييّانٕ
األهطقّييٕ م ياًَ ،قيير ليياا اسييٖ يييهٍ الطرِقييٕ،
ماالييّع ارَلييح قصييجٌ االبظيير اييو الييزمو
الهيييا ٙا َلكهًيييا اسغيييح طييير الكميييا اهييير
سييييّمص سييييُِص ،قصييييجٌ ااُلّلييييْا َاهيييير
ثسمّهثٌ فرسّهّا َل  ،ننذر قصصيًا مذيع
ام الُٓا َااألهااا َلُاياه
َنإِ الكاثية قصي نًيهٍ ييْ نى
ِيييرار الاتصيييّٕ اإلنليييانّٕ َِ ،رضيييًا اسيييٖ
األيييي ٢ارليي ي قطيييياع اا سييييْ ذتّاثًييييا ال قسّييييٕ
الطبّ ّٕ ال فُِٕه ففْ املز اليُٓا نيرٗ اير
قطاع لسظّأ ال قسّيٕ الي حتّاييا ليّرٔ مًهايٕ
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ييي ُإ الفكيير َالييهنرِاخ ،يي ٠نًييياا
َاطيير ضهييْ اييء ذيااًييا ًىل اللييُق ،لاييرا٘
طاقاخ ميو الزييُا ،اليج راااً ذتفسيٕ ليجقّمًا
األاَ٘ ،ما طرز يهٍ اذتفسَٕ ،اء ييهِو
اذتييياادءَ ،ميييو ييي ٠ييييها اإلطييياا اذتّيييُٓ
الهيييّ  ،ثرثليي نمامهيييا ييييُأ نامسيييٕ ذتّيييأ
البطسييٕ ،مهييه يييبايا ًىل نى اسغييح ارتملييء،
َيهٍ الصُأ ثجكا نمامها ثرا ّاً اُلاطٕ
ذنرِيييياخ البطسييييَٕ ،نديييير ا١اييييتاع الييييهِو
ًدييياأ ييييهٍ اليييهنرِاخ َثفليييرييا
ثقااسيييً
َثُضّب م األًا َااطًا اأاَاا طّاثًا األتجسفٕ،
فالييهنرِاخ ثس يية اَاًا ياميي ًا يييهٍ القصييٕ
َ مذّ٠ثًيياَ ،ناطايييا ِ ّذييُى سييُ ضييبااْ
نييا ٙثوسسييٌ اّ ١سييٕ َا١طيي٠م َِجلي اارتستسييٕ
َارم الجمالكه
َا١لييار الفيين الييهٓ ثرثكييز اسّييٌ يييهٍ
القص يُ ار الهاطّٕ الفكرِيٕ ميو طّيأ
البطسٕ ،ار ًٟمو الهاطّٕ ارتااسّيٕ ال مسّيٕ َميا
ِجصع اًا مو َقياَ ٙنطيرازه َييها  ِ ٟين نى
قصييٕ نًييهٍ ختسييُ مييو ا١ف ييا اإلنلييانّٕ سييُاً
ثامي ياً ،فسيييّص ميييو الهيييرَآ نى ِبقيييٖ البطيييع
ليييييانه ًا ايييييع ًى طرنجيييييٌ َاثصيييييالٌ ايييييب ا
ا١اييييتاع ،اسييييٖ قسييييٕ اييييراي ِ ،لييييااراى
الكاثييييية اسيييييٖ اليييييجبرا م طّييييياخ فكيييييرٍ
ال فييَُٓ ،نطيي٠م ِقوجييٌَ ،فّمييا عييج اًييرنٔ
ا١طييي٠م َاليييهنرِاخِ ،سجيييزم الكاثييية مبيييرن
اٟنجتييات نِه ياً ،فييِ ٠لييرايا اسّهييا عّ ياً،
نذًا َمسّهًا ،نما ِ ٟلجطّ ناثة م ر نى
ِصيييه لهيييا عّيي ا١اميييا اليي ِهيييطس اًيييا
اطسٌ ،مو طّر َسُت الجزام ارتطٕ األذسٖ ال
ثُفر لسقاا ٜننذر قلل مليجطاع ميو األهطقيٕ
الفهّيييٕ َٟ ،عفيييٖ نى لكيييع طرِقيييٕ ميييو ييييهٍ
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الطييرق مّزاثًييا ارتايييٕ فبّهمييا ثجييّب الطرِقييٕ
اَ١ىل -طرِقٕ اللرا األباار -لسكاثية نى
حييييييير اتصييييييّاثٌَ ،نى ِرليييي ي ا١مكهييييييٕ
َاألُاقي نمييا ِاييا٘ ،ثييرٗ نى الطييرق ا ١ييرٗ
ثليياارٍ اسييٖ الي سييُ مييو الصييرق َاللييهاسٕ
َا١لفييِٕ ،بييرَ لسقييااَ ،ٜنأنييٌ اسييٖ طبّ جييٌ،
ميييو اَى ثكسي ي نَ افج يييا ه َلكيييو ييية نى
نهنر ًىل سانية ذليك الصي ُااخ الهاعيٕ ايو
ايييييطهاع ثسييييك الطييييرق ،فكييييذرياً مييييا عييييرض
الكاثة طرِقٕ ال عٕ الهاثّٕ ،ايو نطياق
الاتصّٕ َِهطقًا مبا  ٟحيجميع نى ثهطي ايٌ،
اص يظإ نلييبجٌ ًلًّييا ًذا مييا سييرٗ
َ ٟنى ث ي
اسييٖ للييانًاَ ،اًييها ِهييرت اسييٖ َثيير نييري َثيير
الاتصييييييّٕ َنييييييذرياً مييييييا نايييييياير ًى يييييييهٍ
الاتصييّٕ ،ثهطيي اسليياى األٞليي َ ،ث ييرب اييو
مااٙيييٌه َ يييري مذيييع ُِضيييب لهيييا ميييا ِ ثييية اسيييٖ
الكاثيية مييو طييرع َطييها الييج ما يييهٍ
الطرِقٕ ،يُ ما نراٍ اَإِ خلاللرات لهشّة
ستفيييُع ف هيييرما نااا الكاثييية نى ِصيييُا لهيييا
اتصييييّٕ نامييييع اَاييييٌ ًىل البطييييع األهظرفييييٕ
األرِهٕ ،او طرِ البُةَ ،اٟا ا  ،اطجيا
ل٢مر َنسرٗ خلالجصاحل األطسُت الاتصّٕ
َذلييك ا ييُأ اللييّرٔ اهاِيياخ البطييعه َاُاثًييا
يييييهٍ يييييا فاٙييييرٔ مزاَسييييًٕ ،ذ ننًييييا ثرمييييز ًىل
اليييييجمراا طّاثيييييٌَ ،انجًيييييا٘ مرطسيييييٕ الصيييييراع
َاٟنًزام َال زلٕه
َ ٟنهكيييييييير نِهييييييياً لقصييييييييٕ الرليييييييياٙع
َاألييهنراخ فاٙييرٔ اوّمييٕ ،ثجشسييٖ ًثاطجًييا
لسكاثة الج بري او ا١طالّص َال ُاط ال
ث جميييع نفيييُر شتجسي ي الاتصيييّاخ رِيييٕ
َانطييي٠ق نميييا ننًيييا ثلييياار اسيييٖ اإلايييياع
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َالجهبيي ٞااألصيياٙة قبييع َقُاًييا َاالهجيياٙص قبييع
ثكاييفًاه ً ٟننًييا ًذا َق ييح اييء ِييرٓ ناثيية
ستييرَا األُيبييٕ ،انقسبييح ًىل يييُأ مهييطرإ
قبّظٕ ،ثههب االجكس َاٟفج ا َ ،نذريًا ما
ن ييه الهقيياا اسييٖ اثاااالييُى ،نى اتصييّاثٌ
مصاإ خلارا٘ الرلاٙع  ،فب هًا نياى ِكجية
مٚيٕ ييفظٕ نَ ننذير ،الّيُم
مهًا ما ِق
الُاطره
فكأى امسًا الُطّير ييهٍ اذتّيأ ،نى
جتسييص مكجيية م و ي  ،ثييرا ًلّييٌ الرليياٙع،
مسفيييياخ ،لكييييْ ِلييييًع
َثصييييه َثُضيي ي
الرسُع ًلًّا اهر اذتاسٕه َِوًر نى ا ا ييهٍ
الاتصييّاخ ،نيياى ِهفيي ا سييٌ هيي ًا لطُاايي
الربِيير َلكييو ًذا ا سييح الرليياٙع قصييٕ مييو
القصيي ي ال ااِييييٕ اليي ي ث جميييير اسييييٖ اللييييرا
األبااييييير ،نَ اسيييييٖ ال عيييييٕ الهاثّيييييٕ ،فإنًيييييا
ثكلييبًا قيئُ َنلفييٕ ،نمييا طييرز امرالييٕ
الزَسيييياخا ١نراِييييٌ سّيييير َ ،اليييياٙع ملييي
يكُار خلاافّر نُار فّسر ه
نما قصٕ ثّاا الُاْ ،نَ األُنُلُض الرا سْ
فإنًا ثجيّب لسكاثية نى ِصيُا لهيا اذتّيأ نميا
ثجصُايا ثسك الاتصَّٕ ،نى ِكا لها ايو
نوييييرٔ الاتصييييّٕ ًىل الاتصييييّاخ ا ١ييييرٗ،
َاال كص َيكها ِرل لها م اإ الاتصيّٕ
ميييييو ييييي ٠ااألًيييييا الاييي ي ُآ َال٠اييي ي ُآ
ارتيييياعَ ،مييييو يييي ٠ا١ضييييُا٘ الييي ثسقًّييييا
الاتصيييّاخ ا ١يييرٗ اسًّييياه َاًيييها ِقيييرم لهيييا
يُأ ثههيب االطرافيٕ َا١لفيٕ َالصيرق ً ٟننيٌ
اسٖ الرن مو ييها نسيٌ ِ ٟليجطّ نى ِصيُا
لهييا طّييأ البطييع االرقييٕ ال ي ثجل ي اًييا طرِقييٕ
ار اذتّأ ارتااسّٕ مذً٠ه َضتو نسميص ذليك

سّيييراً ًذا اييييرنا طّيييأ اإلنلييياى ال ييياآ فيييإى
فكرثٌ ايو نفليٌ ختجسي كيام ا ٟيج ٠ايو
الفكييرٔ ال ي نكُنًييا ضتييو اهييٌ ،اييو طرِ ي
مراقبجهيييا ١اماليييٌ الُّمّيييٕ اذتّيييأ ال ااِيييٕه
َيييهٍ الطرِقييٕ ثقييرم لهييا ضييرَااً مييو الجظسّييع
الهفلْ َثصُا لهيا ،الغالية ،طّيأ اإلنلياى
ال٠ا ُإِ ً ٟننًا م و ا١طّاى ،ثكجفيْ
ايييأى جتسيييُ لهيييا ا يييا نليييُاى اتصيييّٕ البطيييع
َاضترافٌ الهفلْ َالفكرٓ اب ا الرلاٙعه
َاسّها طء نرار قصٕ ميو القصي  ،نى
نبظييير ايييو الكاثييية ًِذيييااٍ إلطيييرٗ ييييهٍ
الطرقَ ،اسّهيا نِهياً نى ضتلية طليات اليراب
َارتليياأ ،نٓ ميياذا نفييرنا مييو الييج ما يييهٍ
الطرِقيييَٕ ،مييياذا نضي ي ها اسيييٖ القيييااَ ٜاسيييٖ
الصرق الفن َاسٖ اذتّأ اإلنلانّٕ اامٌه
اقيييْ ن يييرياً اهصيييراى يامييياى اااليييٕ
اذتبكييٕ القصصييَّٕ ،يمييا الجُقّييح َاإلِقيياعه
فالقييياا٠ِ ٜطي ي نى القصي ي الي ي ِقرٝييييا،
ختجس مو طّر لرإ ثكاُّ اذتُااز ففْ
قصييي ي القيييييرى الذيييييامو ااييييير ،ن٠طييي ي نى
اذتيييُااز ثجيييُاىل ايييل٘ َطيييهاَ ،نى القصيييٕ
فير َطّيا٘ َقير لياا
حتلر قهااًا لسقيااٜ
نجييييييات ال صيييييير الفكجييييييُآ اسييييييٖ يييييييُٗ
اثاااالييُى َفّسييرنص ،فكييانُا ِطسقييُى لسقس ي
ال هييياى ِجظييير اسيييٖ القرطيييار ايييبل٘ َثيييُا ى
اامس ياً يييُاٍ الفهفاضييٕ الُال ي ٕ َل ييع قييرا٘
ذلك ال صر نياى ليرًِ الفيراغ ،ميا ضكيهً
مييو مجاا ييٕ يييها الجصييُا البطييَْ٘ ،اٟلييجمجاع
مبرافقجيييٌ طجيييٖ الهًاِيييٕ َلكيييو نجيييات ييييها
ال صر ،اصر اللرإ فًمُا اَطيٌ َليااَا
انبيييٌ ،فيييألفُا قصصيييً َطُاَييييا اليييرإ
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ثُافي لييرإ ال صيير َيييها ،ن٠طي نى م وي
القص اذترِذٕ ثجظر خبفٕ َاااقٕ ًٟ ،ننٌ
ٟار مو الجهبٌّ ًىل نى ثطيُا ال ميع القصصيْ،
ِ جمييييير القميييييام ا َ١اسيييييٖ الغاِيييييٕ الييييي
ِليييجًرفًا الكاثييية ًذ نى اهصييير الجُقّيييح ٟ
ِأثْ افُ ارتاطر ًَ ،ا ِ جمير نيع اٟاجمياا
اسٖ فً الكاثة لسظّيأَ ،طرِقجيٌ الج يبري
او يها الفً َِ ،رثبل الجُقّيح ااثباطياً َدّقياً
ا ا ييْ ال مييع َثييُثرٍ القصييٕ ،فييإى طبّ ييٕ
ال مييييع القصصييييْ ،الييييهٓ ِييييراَة اييييء القيييئُ
َالهي ي َ ،ال ا يييْ َالهايييا ه َاٟليييجشماع
َالُدُت ،ثفر اسٖ الكاثة نى ِلري الرإ
مٙ٠ميييٕ لكيييع ذليييكه فالقصيييٕ ثبيييرن ،مبقرميييٕ
يااٙيييييٕ ملييي ي ّٕ ًىل نى ثبسيييييا اراِيييييٕ جتمييي ي
ال ايييفَِٕ ،جسييُ ذلييك ااييجراا َطأثًييا َثأ مًييا
طجٖ ثبسا الهأَ ،دي ثهظيرا قاط يٕ الطرِي
لييرإ مجهاقهيييٕ ،طجيييٖ ثصيييع ًىل مليييجقريا،
َنيييع طاليييٕ ميييو ييييهٍ اذتييياٟخ ييييا ليييراجًا
ارتايٕ ال ثٙ٠مًياَ ،ثجفي مي نايا ال ميع
القصصييييْ فًّييييا َال مييييع القصصييييْ مّيييييراى
ل ٢ماخ َال قر َاألاك٠خَ ،لهلك ناى مو
الطبّ يييْ نى ختجسييي ليييرإ الليييري ايييا ج٠
األُاقي ي ه َايييا ج ٠الليييرإ ِ سيييب ايجميييام
القييييياا ٜايييييء الجيييييأسص َارتميييييُاَ ،ا ٟايييييياا
َالييييهاُ َ ،لييييّص نرِبيييياً نى حيييييرز يييييها
القصَٕ ،يْ يُأ مو اذتّأ اإلنلانّٕه فهظو
 ٟنييرا م هييٖ ارتييري ًً ٟذا قلييهاٍ االاييرَٟ ،
نهجاْ  َٔ٠الهصر ًٟ ،ا ر نى نجشيرع ميراأ
ايزضييٕ َٟ ،نقييرا اللييكّهٕ طجييٖ قييرايا ًٟ
ا ييييير نى نبجسيييييْ االصيييييتة َالهيييييشّصه َييييييها
ال سييّب األُاق ي يييُ الييهٓ هيية الكاثيية
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لييبّع األسييع فييِ ٠جطييرق ًىل
الرثااييٕ َِ ،ي
نفييص القييااَ ،ٜطّاثهييا اإلنلييانّٕ  ٟجتييْ٘ ًٟ
اسييٖ يييهٍ الصييُأ ،فًييْ ثلييري اهييا يي راً ،د ي
حتس اهاَ ،لرااى ما ثهظرا ضتُ الهًإِه
َنع ناثة ِيرا اطرِقيٕ اي ُإِ نَ ٟ
ا ي ُإِ ،نيمّييٕ الجهُِ ي َالجفيياَخ القصييٕ،
َالييهٓ ِجأمييع اهييا٘ ًطييرٗ القص ي ِ٠ط ي نى
يييها الجفيياَخ لييّص امي ً٠افُِياً ااجباطي ًا ًَ ييا
يُ اهصر يام مو اهايير الجصيمّ القصصيْ
َالكاثيية ِقرمييٌ لهييا اسييٖ يّٚييٕ نمييُاض ثجظيير
اهوام اع لجٞآ ًىل ثأدري م ءهِا ر القااٜ
م ييٌ اييأى القصييٕ ثلييري َف ي قييانُى مرلييُم يييُ
اليييهٓ ِكليييبًا ييييها الايييكع ارتييياع اليييهٓ
جتسح فٌّه
َيها الج بري الجمُسْ القصٕ ييُ اليهٓ
ُِلييماٖ ااإلِقييياعه َقييير ِبيييرَ ا يييا ا١طّييياى
افجييياً نامهييياً َ ،اليييب ا ا ٣ييير مجظفيييزاً
مجلااااًَ ،لكهٌ نطليو طاٟثيٌ مي ايء
ييييفاخ شتجسفيييٕ مى م ي ياً ،فّكيييُى طيييراً نَ
مههبطاً ،مج لراً نَ مهلّاً ،ييااااً مجُدبياً ،نَ
افجاً نَ مج ذراً ،مى م اًه َلر اإلِقياع األيٞدر
يييييُ الجهييييُع الُطييييرٔ ،نَ الُطييييرٔ األجهُاييييٕ
فالكاثيية الراٙيي َطييرٔ قاٙمييٕ اهفلييًا ،ثامييٕ
مقفسييييَٕ ،لكهًييييا مييي يييييها حتييييُٓ الجهييييُع
َالجف ياَخ مييا حيف ي لسقيياا ٜحتفييزٍ َاييغفٌ
الججب َاأل٠طقٕ َل ع يها ييُ الفيرق ادتيُيرٓ
اء ا١قصُيٕ َالقصٕ :فا١قصُيٕ ثبهٖ اسٖ
مُسٕ َاطرٔ اإلِقاع ،اّهميا ث جمير القصيٕ اسيٖ
لسلييسٕ مييو األُسيياخ األُق ييٕ ،ثجييُاىل مييريا
َطيرٔ نيبرئ
َسزايا َلكهًيا ن يريًا ثيهو
نامسٕه

حبكة القصة

َمييو نعييع ا١مذسييٕ اسييٖ البهييا٘ القصصييْ
األُقَّيي اطكاِيييٕ الزَسييياخ القيييرضاخا ١انُلييير
اهّحَ ،ييْ ثيرَا طيُ ن يجء ااايجا مطسي
طّاثًما ليُِٕ مرِهيٕ ًنكسّزِيٕ ييغرئ ،دي
اف قجييا َلييااثا طييرِقء مجبيياِهجء ،ف ااييح
ًطيييرايما ًنكسي ي ا طّيييأ يااٙيييٕ مطمٚهيييٕ،
اّهمييا نمهييح الذانّييٕ اييااِص اّاييٕ قالييّٕ
مهييهّٕ د ي الجقجييا دانّييٕ ناذ ال ميير ،طّيير
ااايييجا م يياً َإ ِفرقًميييا ًِ ٟييير األيييُخه َييييها
اإلِقيياع اييياا ٜالبلييّلِ ،جفي َفكييرٔ ااهّييحا
اسٖ طقاأ اذتّيأَ ،قصيٕ اسيء مِيرا لايرلُخ
ارَناييْ ثقييُم اسييٖ ًِقيياع ننذيير َضييُطاً مييو
ًِقيييياع قصييييٕ ااهّييييحا َلكهييييٌ مجقطيي ي اهّيي ي
ستميييُمَ ،ليييّص فّيييٌ ايييْ٘ ميييو ا انيييٌ القصيييٕ
اللييااقٕ َيييرًَٙا َس٠ييياه َيييُ ِجسييُى اييألُاى
طّأ البطسٕ ،ف هرما نانيح سيء ييبّٕ نياى
اإلِقيياع مهجوم ياً اثّب ياًِ ،ييرق اقيياخ مجصييسٕ مييو
اذتزى َا١إه

َاهييرما نيييبظح مراّييَٕ ،كج ييح يي
نيييبري ميييو اذترِيييٕ ،ليييااخ طّاثًيييا ييييرَ٘
َاثيييزاى ،دي ي طيييردح ن ميييٕ اليييزَاض َاضيييطراح
طّاثًا اضيطراااً ايرِراًه َاقية ذليك في ٔ ميو
ا١إ األمييياَ ،ن يييريًا ثهجًيييْ القصيييٕ رنيييٕ
اطّٚييٕ لّهييٕ َّٙييرٔ ،ث كييص لهييا ايييرَ٘ الييهٓ
اقيية ال ايييفٕه َلقيير ثييأ رخ اهاِييٕ الكاثيية
ااإلِقاع ،فس ِسجفجُا ًلٌّ ً ٟطرِذاً َ ،القصٕ
اذترِذٕ نرٗ ايجماماً االغاً اٌَ ،ذليك َاضيب
قصيي ي فرسّهّييييا ََليي ي َنلييييرَر يكلييييسْ
َماالييّع ارَلييح ََلييّ فييُلكهر ،فقيير ايين
ي ٟ٘ٞالكجاات َلُاي ااإلِقاعَ ،ايرٍَ سيز٘اً
ياماً مو الجصمّ القصصَْ ،ل ع يهٍ ال هإِ
نجّشٕ طجمّٕ يها اٟيجمام اليهٓ ايرنٍ الكجيات
جتاٍ القصٕ ،طجٖ س سُا مهًا فهاً نااّياً افّ ياً،
لٌ طرَا ضّقٕ اقّقٕه
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املوضوعات اخلالدة عند
دوستويفسكي وتولستوي
(«األبله» و«آنّا كارينينا»)
بقلم :الربوػيسور غريغوري يبيالي.
ترمجة :أ .د .ممدوح أبو الوي*
عٓددد َدرتددد ر$آْددددرند ٜٓٝٓددددر#رنتددد ر
دٚستٜٛؿسدددهٞرعٓٗددددرَكدددديفرَةدددٛيفر ردلًددد١ر
َٜٝٛ$ددد رند د ر#ر(أع د :دشراددودورٚودد ٛرٚآ رر
)7877رإَّْينريفرأطُد رإ ر كد ِٜريًٝدٌرَٛسد ر
هلدددا:ر:لكددددٍ رأ ٜددد رؾكدددسر:لادددد ٠رإ رسدددٗٛي١ر
إَهدْٝدددد١ر اٜدددد١ر:يتكددددد رةدد د رؾهدد د ٠ر ٜ:ٚدددد١ر
ٛيسددددتٟٛرٚةدد د ر:لسدددديفي١ر:لة  ٚدددد١ر ر ٜ:ٚدددد١ر
:$جل مي١ر:ٚيعكد #رةسٗٛي.١ر
ٜهتد ردٚستٜٛؿسددهٞشرُ $ة د يفر ر ٜ:ٚدد١ر
$آْددددرند ٜٓٝٓدددد#ر اٜدد١ور دددٍٛر:سدددتع :در:لْسددددٕر
يإلثددددددددِر:ٚجل ميدددددددد١ر:لْسدددددددددْ)7(# ٝرٜٚتدددددددددة ر
دٚستٜٛؿسدهٞرذلدنُتد٘رةعد ر يدورشرإَّٕرٖدداٙر
:ي ا١ٜرةدي جد١ر ٗ :دد رأٚرَددرٜيٜد رعًٗٝددر ٓةودلرر
عًددددددد٢ر ٜ:ٚددددد د١رر:$جل ميددددددد١ر:ٚيعكدددددددد ر.#رٜددددد د ٣ر
دهٞرأْدد٘ر رأٚ ٚةدددر ٛج د رط ٜكتدددٕر
َّ
دٚستٜٛؿسد
ر
حلٌرَسيفي١ر:جل مي.١ر:ية ٜكد١ر:و ٚشر ٚدتً
ر:يتةوٝلر:يصد ّريًكدْ ٕٛر ٚتَّ٢رٚإْٕرملرٜهٔر
ٖا:ر:يكدْٕٛرٖٛر:ونث رنُديف.ر

جيدد د رأٚيفر:يكضددددد٤رعًدددد٢ر:خلًددددٌر ر:يٓ دددددّر
:يفجتُددددع...ٞرَٚدددٔرثد دَِّرجيد د ر د د َ ر :تُد د ر
ةهدًَدد٘.رٝ ٚددٌر:يٓ دددّر:يكد ِٜرةدلهٓس د١ر.#ر
يٓتدددان رندددكّر :سدددهٛريٓٝهدددٛفشر$جيد د ر
ةوسددددط ١رأخدددارنددٌيراددد٤ٞيرَدددٔر ًٜددد٘رٚط ددد٘ر
يًشدددٝةدٕ)2(#رٜٚتددددة ردٚستٜٛؿسدددهٞشررٚ$ةعد د ر
يددورْو د أرن دٌَّرادد٤ٞيرَددٔرج  ٜد رعًدد٢رأس د ر
أخدد د ...٣ر ٖٚهددددا:رٖددددا:رٖددددٛر:حلددددٌر:يثدددددْٞشر
ٜٓت د ٕٚرْ دددّر ٝددد٠رعدديفر:يُٓددٌر ر:لسددتكوٌ ر
ٚإ ر يددور:حل د رسددٝػةٞر:ي د ّرٚجدد٘ر:و ر.#ر
ٚيٓتان رنًُد ر :سدهٛرريٓٝهدٛفشرر$جيد ر
َ رنٌيرَدرجي ر َ ٙرَ ٠رٚإ ر:وة رْعِر
ٖددا:رٖددٛر:لةًدد ٛرؾكددس رٚيُددٌرآيفّر :خد  ٜٔر
جيد ر:حلصددٍٛرعًدد٢ر:حل ٜدد١ر:ٚيسددًة ١ر:ٚوٖددِر
:يسًة ١رعًد٢رندٌير:ل ًٛقدد ر:ل ؿد١رخٛؾدد ر
ٚعًدد٢رن دٌير:يوسددةد٤ر:يددأٜرٜعٝشددٕٛرٜٚعًُددٕٛر
نُدرٜعٝيفرٜٚعٌُر:يٌُٓر رعش٘!*.)3(#..ر

:ٚية ٜكددد١ر:يثديثددد١رٖدددٞر:ية ٜكددد١ر:ي ٚسددد ١ٝر
أََّدددر:ية ٜكدد١ر:يثدْٝدد١رؾٗددٞرعًدد٢رعهدد ر :ييتر:ستٓتجٗدردٚستٜٛؿسهٞرَٔرخكٍرق ٘ ٤:ر
:و ٚرَٔ $رأجٌر:يكضدد٤رعًد٢ر:جل ميد١ر:ٚلثدِرر
*

كاتب من سورية.
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ر رإَّٔر ج  ٜريًٓدسر:يد ٚسرر:يدأٜريفرتتددجٕٛرإيفرإ ر
ي ٜ:ٚدددد١ر$آْدددددرند ٜٓٝٓددددد#ر:يدددديتر ددددتً
َصدد ر:لثددِر:ٚيتُدد درعًدد٢ر:لعتدددد رٖددرٛر:يدد ٚيفر :حلكٝك ١ر:ٚحلكٝك١رؾكس رَٔردٕٚرأٟراهٌٍرَٔر
:لْسدددْ١ٝرٚإَّٔر$قدد ْ:ٛر:ي د ٚيفر:لْسدددْ١ٝري جدد١ر أاددهدٍر:يهددا رٜٚوددايٕٛرَددٔرأجددٌر:يٛتددٍٛر
غدَض ١رٚي ج١ريفر ٜنٗدر:يعًِ رٚي ج١رغد ر إ ر:حلكٝك١ر:يػديٞر:ٚي خ ٝرَٔردٕٚر د ددر.)6(#ر
ذل د ٠رٚي ج١رَػًؿ١رةدوس  :رٚيايوريفرٜٛج ر ندٕر:يتجد ٚر:ٚيت :عٞرة ر:يهدد و رطوٝعٝددر
ٍّرممهٍٔشرندٕرَدٔر:ي:ٛجد رعًد٢ر
تَّددد٢ر ٕ :رٚيفرميهدددٔرإْٔرٜٛجد د ر هُدددد ٤رٚيفر إ رأنربر
ٜٛج رقضد٠رٜصد ٕٚر:حلهدِر:يٓٗدد ٞ٥رٜٛٚجد ر ٛيسددتٟٛرإْٔرٜتكوددٌرتددؿد رَٝشدده ر:يدديترٖددٛر
ؾكددددددسرَددددددٔرٜكددددددٍٛشر$يددددددٞر:حلددددددلر ر:يٓكُدددددد١ر ٜكُٗٝدددددرأنثدد د رَددددٔرغ ٖدددددر ر:يٓدددددس.رٖدددداٙر
ٚسدددددددديفجد )4(#ٟرٖٚهددددددددا:رٜت ددددددددٍٛريًٝددددددددٌر :يصؿد رٖٞرطٗد ٠ر:وطؿدٍر:ٚيشع ٛر:وخكقٞر
رٚأَدددردٚستٜٛؿسددهٞرؾيفعج د ر
دٚستٜٛؿسددددهٞري ٜ:ٚدددد١ر$آْدددددرند ٜٓٝٓدددددر#رإ ر ةشددهٌٍرعؿددَّ ٟٛ
ادددهٌرَددددٔرأادددهدٍر:يٓكددد ر:يددداٞ :ري ٜ:ٚتدددد٘ر ةديفْ ؾدعر:يكٟٛرعٓ ريٝؿٔرسلٛر:حلكٝك.١ر
:$جل ميدددد١ر:ٚيعكددددد .#رٚةددددايورٜهددددٕٛرقدد د ر رر
ددددو٣٤:رعكَددددد ر:يتكددددد رةدد د ر ٜ:ٚدددديتر
:يتيفن ٝد رعًدد٢ر:يتكددد رٚعًدد٢رإَّٔرر:لسدددٌ٥ر:يدديتر :$وةًدددد٘#ر$ٚآْدددددرند ٜٓٝٓددددد#ر تَّدددد٢ر ررلةددددسر
ٍّرَددٔر:ي د ٜ:ٚت ر–ر
أقًكددددددتر:يهددددددد و رنًُٗٝدددددددرٖددددددٞرَسدددددددٌ٥ر :ي د ٜ:ٚت ر  :دد٘.ر رقً د رنددٌ
َشدددددون١شرٚجددد د ردٚستٜٛؿسدددددهٞر ر ٜ:ٚددددد١ر ا ص١ٝر َ:أ ٠رؾ ٠ ٛرةٓؿسدٗدررٚادك١ٝرٚحد ١ٝر
ٛيستٟٛر اٜت٘.رملرٜد ردٚستٜٛؿسدهٞر:قتودسددر يًٛسدسر:يداٟر عدٝيفرؾٝد٘رٚيً د ٚفررٚيفقدترَددٔر
ٚيفر يفث :رٚإُْدرٚج ر كد ةدر ٝ ٚدرعُٝكد.ر
:يٓددددددسر:يهدددددث رَدددددٔر :يفّ ر ٚسدددددو ر:يٛجددد د ر
إ :رَددددددر دةعٓدددددددر:لْ :ٛدددددد١ر:يدددددديترأج ٖ:دددددددر
دٚستٜٛؿسهٞرْؿسد٘رميهدٔرإْٔرْرسدتُ رْٚد ٣ر
إَّٔرخٝددددٛور:يتكددددد روتدددد ريدددد ٝرؾكددددسرةدددد ر
:$جل ميددد١ر:ٚيعكدددد ر#ر$ٚآْددددرند ٜٓٝٓدددد #رٚإَُّْددددر
أٜضدروت رإ ر ١ٜ:ٚر:$وةً٘.#رقدٍريٝـر ٛيستٟٛر
 :رَد ٠شر:$مس دد:ٛريددٞرنٝددـروهددٔر:لكد ْدد١ر
ة د ر:وةًدد٘رَددٔرجٗدد١رٚة د رؾ ٝد  ٚرإؾدددْؿٝتيفر(أ.ر
ىٛ .يست ٟٛرؽ.ر ).رَٔرجٗد١يرأخد  ٣ر ر د رأرَّٕر
َٝشه رٖٛرألدس رأََّدرؾ ٚ ٝرإٜؿددْؿٝتيفرةًود ٛر
خدددد.)5(# ٝرٖٚهددددا:رؾددددنيَّٕرَٝشدددده رةٓ دد د ر
ٛيستٟٛرألدسٌرغديٞر:يثُٔ.رملرٜست لرأٟرةةٌٍر
َٔرأةةدٍردٚستٜٛؿسهٞرَثٌرٖا:ر:يتك.ِٝٝرأََّدر
ةديٓسو١رإ ردٚستٜٛؿسهٞرؾدنيَّٕريدٝؿٔررَدٔردٕٚر
ْكدش رٖٛرأنثد رأةةددٍر ٜ:ٚدد ر ٛيسدتٟٛرق ةددر
إ رقًو٘.رٚتؿ٘ردٚستٜٛؿسهٞشر$يٝؿٔر ٚرقًد ير
طدٖ ٍ #رإَّْ٘رٌ :ٚرَٔر:يٓددسر:جلد دررٖ$دا:رجدا ر

يآلخد ٜٔرةكسدد ٠ٛرٚةشددهٌٍرإ :دٟرأٚرغد رإ :دٟر
هدددٕٛر:يسدددو ر رإحلددددمر:لصدددد ٥رةدددد خ .ٜٔر
نًتدددددر:يوةًددددت رو ٛدددددٕرةشددددهٌٍرَيفسددددد ٟٚر
ميهدددددٔر:يكدددددٍٛرإَّٔرنًتُٗٝددددددرأقددد د َتدرعًددددد٢ر
:يفْت ددد روَّٕرَدد ٛرْدستدسددٝدرؾًٝٝوٛؾٓدددرجٓجد ر
:غٛج رَدرٖٛر ر كٝك١ر:وَ رإيفرْ:ت د .ر

ٜشهٌر:يوةٌر:لٜد ٜٛيٛجٞرَ ندي:رآخد ر
يًددد ٜ:ٚت ر:يددداٟرتُدددٌرؾهددد ٠ر:خلددد ر:يعددددّر
:ٚيسدددعدد٠ريًجُٝد د ر:ٚيتػددد ٝر:يهدَدددٌريًعددددمل ر
ٚيهٓ٘ر:يتػ ٝر:يسًُ ٞرَٔردٕٚرسؿورقة ٠ردّ ر
ػ ٝرنٌيرج ْ:ٛر:حلٝد٠ر ػ: ٝرعُٝكد.ريٓتان ر
نًُد رَٝشده رر دٍٛر ٜد رندٌير:يوشد ١ٜر
ٚةعثٗددددددر ر:لسدددددتكوٌر $ةَُّددددددرؾكدددددسر:يؿهددد د ٠ر
:ي ٚس١ٝر ٚد ٖدر#رَدٔرردٕٚر:$يسدٝـر:ٚيعٓدـر.)7(#ر
ٚيٓكد ٕرٖداٙر:يهًُدد رَد رأؾهدد ريدٝؿٔر دٍٛر
:خلدد ر:يعددددّ ر:ٚيػٓددد٢ر:يعددددّر:ٚيكٓدعددد ١ر:ٚيٛؾددددمر
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: ٚةسر:هلُّٛشر$ةهًُ١ير٠ :ٚي رث٠ ٛرةٝضد٤رَٔر :يتصدددددددد د فر:يك٥ددددددددددل رٚيفرٜٛجدددددددد د راددددددددددع ٛر
دٕٚرسددؿور:ي د َد ٤رٚيهَّٓٗدددرثدد٠ ٛرع  ُٝد١ورج د  :ر ةديفعت .)77(#ٍ:ر َٔٚر:لُهٔرإْٔرٜكٍٛريٝؿٔرعٔر
ستشتعٌر:يثد٠ ٛر ر:يو ٜ:د١ر رد٥:د ٠يرتدػ ٠يرَدٔر ْؿس٘ر:يش٤ٞر .٘ :رٚيهَّٔرٖٓدىرؾ قددرأسدسدٝدر
َٓةكتٓدددد رٚةعدد ر يدددور ر:حملدؾ ددد ١رٚةعدد ٖدر ر ةُٗٓٝدددد رٖٚدددٛرإَّٔرَٝشددده رَد د ٜارر ر د د ر
ٚسٝدرنًِّٗد رٚةع ٖدر ر:يعدملرنًِّ٘.)8(#رٜد ةسر ٜتُتد د ريدددٝؿٔرةصد د ١يرجسد د ١ٜيرجٝد د ٠ي.رٜتدددان ر
يٝددددـر ٛيسددددتٟٛرعددددٔر
ن دٌمرَددٔر:يددوةً رآَديدد٘رٚأ كَدد٘رجصٛتدد١ٝر غدددد ٛنٞرنًُددددد
:وس ر:حلٝد ١ٝر:ي ٚس ١ٝر:ييترختتًدـر:ختكؾددر َٝشه شر"يٛرندٕرسًُٝدر–رهلي ٓدرة ٠٤:رقًو٘ر
جددا ٜدرعدددٔر:وسدد ر:يددديترٜكدددّٛرعًٗٝددددر:يػدد .ر ٚطٗد ٘ ر ٚيهٔرملر تٛؾ ري ٣ردٚستٜٛؿسهٞر
ةصدؿ١يرخدتد١يرميهدٔرإْٔرْك ددمرإَّٔرَٝشدده ر :يشددجدع١ر:يهدؾٝدد١ريٝصددٙ ٛرسددًُٝدر.)72(#رأََّدددر
ٚيدددددددٝؿٔرةتهُٜٗٓٛددددددددر:يعكًدددددددٞرٚةرةوٝعتُٗددددددددر ٛيستٟٛرؾًِر ٓكص٘رَثٌرٖاٙر:يشجدع١شرةةًد٘ر
ٍّرةعٝد يرَٝشدده رٜٚتُتد رةصد ١ير
أ سددددددتك :طٝدٕرٚدميك :طٝدددددددٕرٚيهددددددٔرهلُدددددددر ٜشددو٘رإ ر د
خصٛت ١ٝرنٌمرَُٓٗدرت ُّر:يشع رَدٔرتدُِٝر  ُٜسد رعًٗٝدد رٜٚؤند رأٜضددرٖددا:ر:يتوددٜٔرةد ر
ؾؤ:د ٙرٜٚشع ٕ:رةعكق١يرَت١ٓٝير دٖ٘ رٜسدتةٝعدٕر :يش صٝت رٚجٛدر شدة٘رد:خًٞرةُٗٓٝد.ر
:يتعدٌَرةوسدط١رٚةسٗٛي١رَد رأْددسرَدٔر:يشدع رر
ةك رَدرةةدكردٚستٜٛؿسدهٞرٛ ٚيسدتٟٛرر
َدد د رأَُّْٗدددددرةعٝدد د ٕ:رودَدددددرعددددٔر:ي ميك :طٝدددد١ر ُٖٚدددددرَددددٔرأْصددددد ر ٜدد د ر:يعدددددملرٚر:$يثدددد٠ ٛر
:يسٝدسددددددددد ١ٝرٚيفرٜدددددددددت كٕرعدددددددددٔرٚحدددددددددعُٗدر :يع ُ #٢ر ٚر:يٛقتر ٘ :رٜوعد ٕ:رْؿسدٝرُٗدرعدٔر
:و سدددتك :طٞرؾ سد د ر رةدددٌرٜشدددع ٕ:رةددد٘رةكددد٠ٛر :يث :ٛر:يسٝدس ٝرٚعٔ$رَسد٠:ٚر:خلةود #٤رنُدر
ٜٚكُٝدْدددد٘ر كُٝٝدددددرعديٝددددد.رٜكددددٍٛرَٝشدددده ر ر ٜسددُِٗٝرَٝشدده رةكد رَدددرَٛحددٛعر:يع َٝدد ١ر
تديٕٛرٜودْتش شر$إَّْينرأخدفرعًٝهِ رعًٝهِر ْتهًِرةًػ١ر يور:يعص رجي رإٔرتتٌرَهدْ٘ر
مجٝعددددرٚعًٓٝددددرَعددددررإَّْدددينرأَد د ر كٝكددد ٞرَٚد د ر :لٓدس ر ر:يد ٜ:ٚت رنًتُٗٝدد.رٜٛجد ر ر ٜ:ٚد١ر
(.)9
:وَد د ٤:رأجًد د  #رٜٚكدددٍٛريدددٝؿٔرَتٓدغُددددرَد د ر :$وةً٘#رَشٗ رخدصرعدٔرر:$يعد َ ٝر #رٜٚت د ر
َٝشددده شر$رٜؤسدددؿينرٜٚدددؤلينرإْٔرأ ٣رعًُٝددد١ر عدددٔر:يع َٝددد١ريٝوٝد د رٜـ رٜٚةددد ٛر:حلد د  ٜرعدددٔر
إؾكد رطوك١ر:يٓوك ٤رٚأْدرأْتُٞرإ ر ًدور:يةوكد١رر :يؿًسددؿ١ر:لحلددٜدد١ريًع َٝدد١رإٜودي ٝدترر ْتٝٝددـ ر
ٚةػددار:يٓ د رعددٔر ْ:د َدار:يةوكددد ر َٚد ر يددور ةشددددهٌٍرخدددددص رطوعددددد رٖددددٛر يفٜٚددددٌريًؿهدد د ٠ر
ؾيفْدرَس  ٚريفْتُدٞ٥رإ رطوك١ر:يٓوك.)71(#٤ر
:لحلددٜددد ١رممددددرميٝددديرأةةددددٍردٚستٜٛؿسدددهٞر
ٜٗدددتِرأ ددد ُٖدررعًددد٢ر:وغًددد ررةدلسددددٌ٥ر :لتُ د.ٜٔرأََّدر ر ١ٜ:ٚر$آْدرند ٜٓٝٓد#رؾُٛحٛعر
:يفجتُدعٝدد١ر:ٚوخكقٝدد ١ر ر دد رٜٗددتِر :خدد ر :يع َٝددد١رٜوددد أرُٜعددد رَٓددددار:جلددددي٤ر:وٍٚرَددددٔر
ةدلسدٌ٥ر:يفجتُدع١ٝر:ٚيفقتصددد ١ٜرَٚد رٖدا:ريفر :ي ٜ:ٚدددد.١رٜدد د  ٚر:حلدد د  ٜر ر:يؿصددددً ر:ي :ةدد د ر
ٜٛجددددد راددددددور ر كددددددد رٚجٗدددددديترْ ُٖدددددددر :ٚيعشددد د ٜٔر:ٚخلددددددَ ر:ٚيعشددد د ٜٔرعدددددٔريكدددددد٤ر
:يفجتُدعٝدد.١ر أحددٝـرإ ر يددورأَُّْٗدددرٜتص د ؾدٕر نٛسددتٓدْت ريددٝؿٔرَ د رأخٝدد٘رْٝهددٛيفٟر:يدداٟر
نيفَُّْٗدرغ ٜوددر:وطد :ٛرٚيفرجيٝد ٕ:ر:يتصد فر عدددٝيفرَعددد٘رَ:د د أ٠رأخددداٖدرَدددٔرةٝد دتيريًد د عد .٠ر
ر :تُ ر:ي :ق.ٞرٜكٍٛرعدٔرْؿسد٘رَٝشدهٔشرر ندْتر:يهًُدد ر:و ٚر:يديترمسعٗددريدٝؿٔرَدٔر
 $يفر ٛجد د ريددد ٟرإميدددد٠٤ريف٥كددد١ررأٚرقد د ٠رعًددد٢ر أخٝدد٘رعٓ د َدردخددٌر:يػ ؾدد١شرر$ؾًٝيفخددار:يشددٝةدٕر
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:يةوكد ر  :ر:يفَتٝد .#...رقًٝترٖداٙر:يهًُدد ر
يًس ٝر:ياٟر ٜد ٟرتد ٠رؾدكيف ر:ٚيداٟرٜصدؿ٘ر
ْٝهٛيفٟرٖها:ر...$إْسدٕر  ٥:رج  :ر ٚك كد٘ر
:يشد د ط ١رةدددديةو روَّْددد٘ريددد ٝرْدددايفر.)73(#رٚةد د أر
ْٝهددٛيفٟريددٝؿٔرٚذل ثدد٘رةددديتؿه رعددٔر ٓ ددِٝر
:$جلُعٝد ر:لْتدج#!١ٝرةهًُ١ير٠ :ٚي رٚةشهٌر
:ٚحد ٍ رنددٌُّرَدددر :$لشددٗ رٖددٛرعددٔر:يعد َ.# ٝر
ٚيفرٜٓس٢ر:لؤيـر:لكة ر:لان ٛرٜٚعٛدرإي٘ٝر ر
سد د دٙر :ددد.ٞرٜدددربردرْٝهدددٛيفٟريدددٝؿٔرةنيجدةد ددد٘ر
:يع َ١ٝرأ كّرأخ٘ٝر:يفجتُدع ١ٝرٜٚع ُّرطٛةدٜٚت٘ر
أَّْٗدر ةً رإ ر$إقدَ١ر دٕ :ٛرةد ر:يشدٛٝع١ٝرٚةد ر
أادددهدٍٍرذلد د د٠ير#رٚيٝسدددترةوسددددط١ير:سدددتػكيفر
يًؿددددكيف رٚإَُّْدددددرَددد رؾهددد ٠ي(.)74رجددددد٤رَٛحددددٛعر
:يع َ١ٝرددرأٚرإ :ر هًُٓدرة ق١يرأنثد رٚةصد ١ :يرر
–رجدددد٤ر:لٛحد دٛرعر:لعدددددٟريًع َٝددد ١ر رَسدددٛد٠ر
:ي ١ٜ:ٚر ٚررلةةد ٗدرأنثد ر ؿصدٝكرممددرٖدٛر
عًٝددد٘ر ر:يشدددهٌر:يٓٗددددٞ٥ريً ٜ:ٚددد١ر(.)75رختًددد٢ر
ٛيسددتٟٛرعدددٔرٖددداٙر:ل ةةدددد ر ٚددددؾمرعًددد٢ر
:لٛحددددٛعر  :دددد٘ ر ٚشددددهٌرةددددايوراددددهٌٌرَددددٔر
أاددددددددهدٍر:يتددددددددٟ :ٛر:يشددددددددو٘ٝر ٛحددددددددٛعد ر
:$يع َ# ٝر ر ١ٜ:ٚر:$وةً٘.#ر
َددددٔر:لٗددددِرةٗدددداٙر:لٓدسددددو١رإْٔرْك ددددمر ر
:يد د ٜ:ٚت رنًتُٗٝددددرإَّٔرَشدددٗ رَددد ٛر:يعد د َٞر
ٜدددؤدٟرد: ٚرَُٗدددد ر:يددداٟرميددد ٛر دد ر:يسدددٌ ر
ٜٚتُسدددورةدحلٝدددد٠رَد د ر:يٝددديفسر:ٚيػضدد .ررٜكدددٍٛر
إٜوديٝتر ٜٓتٝٝـر ر ١ٜ:ٚر:$وةً٘#ر(عً٢ر:ودم)ر
ٜهت د رعددٔرْؿسدد٘شرر$نٓددترأع د فرةديتيفن ٝد ر
أَّْينرَ ٜارةديسٌر:ياٟريفرعكاريد٘ رٚملررأخد عر
ْؿس ٞرٚؾُٗترإَّٔر:وَ ر:ٚح رٚيهٔرةكد رَددر
نٓددترأد ى رةك د رَدددرأتددو ترأنث د ر شددوثدر
ةدحلٝدددد ٠رٚوسدددهترةدحلٝدددد٠رٚأ د رإْٔرأعدددٝيفر
ةيفٟرمثٍٔرندٕ.)76(#رسو ري ٜ٘ر:ليفسددٟٚريكد٠ٛير
يفرَعٓ٢رهلد ر:ييتر عٛريًكضد٤رعًٝد٘ررٖدٛر غوتد٘ر

ر:$حلٝدددد٠رةددديفٟرمثد دٍٔرنددددٕر #ر$إْٔرٜةددديفر:لددد ٛر
ةددددلر # ٛرةددددل ٛر:يفختٝدددد ٟرٜةددديفرعًددد٢ر:لددد ٛر
:لجودددددد .ٟرٜتدددددان ر:جلُٝددد د ر ر ٜ:ٚددددد١ر$آْددددددر
ند ٜٓٝٓدددد#ر عةددديفرْٝهدددٛيفٟريدددٝؿٔر:يشد د  ٜر
ٚع ّر غوت٘ريكستسكّريًُص ر:حملت ّٛرٚعد ّر
ق ددد٘ريًكدددد٤رسددددع١ر:لددد ٛرة جٛيدد١ي رٚذلدٚيف ددد٘ر
:يؿدادددً١ر:ٚلدددث ٠ريًشدددؿك١ر رسدددوٌٝر:خلدددكص ر
أ ٝدْدرتدٍٚرإْٔرجي ر:خلكصر رطك ر:لسد ر
ةدييٜدددتر:لكددد سر ٚر ٓددددٍٚر:يك ةددددٕررٚأ ٝدْددددر
أخ ٣ر ر:ستٓشدمر:يٛٝد.ر
نتدد رعدددٔر ٜ:ٚددد١ر ٛيسدددتٟٛر:يٓدقدد ر .رّ.ر
إخيٓودددّٚر ر َٓدد٘شر$آْدددرند ٜٓٝٓددد#رعُددٌرٝ ٚد ر
ر:ود ر:يعدددلٞر ر:يك د ٕر:يتدس د رعش د رجيُ د ر
ر  :ددد٘رٖدددا:ر:يهدددِرَددددٔر:وَددد ٛر:يددديتر وددد ٚر
ٚنيفَّْٗدريفر تُ رَ رةعضٗدرةعضد رَثٌر:يتد ٜخر
:يددد :خًٞريًشددددٗ :ٛر:ٚيكضدددددٜدر:لً دددد١ريً ٝددددد٠ر
:يفجتُدعٝددددد ١ر:ٚيفقتصددددددر:لقةددددددع ٞر:ٚيعًدددددِ ر
:ٚيؿًسدددؿ ١ر:ٚيؿدددٔر(.)77رإ :رَدددددر:سدددتثٓٓٝدرقضدددد١ٝر
:يفقتصدددددر:لقةددددعٞر رؾدددنيَّٕرةكٝددد١ر:لٛحدددٛعد ر
:$وَدد ٛر:يدديتريفر تُ د رَ د رةعضددٗدرةعضددد#رَددٔر
دٕٚرجٗدد رندددو ٍرميهدددٔرإْٔرزلد د ٖدر ر ٜ:ٚددد١ر
:$وةً٘.#رٖٓدر:يتد ٜخر:ي :خًٞريًشدٗ :ٛرر:ٚوَد ٛر
:لديٝدد١ر:ٚحلسدددةد رٚقضدد١ٝر:يةوكددد ر:ٚيٓ دددّر
:يةوك ٞرعدٔر:و سدتك :ط ١ٝرٚعدٔر:يفادو:ن ١ٝر
ٚعدددٔر:يد د  ٜٔرٚعدددٔر:يصدددٓدع ١رٚعدددٔر:يسدددهور
:حل ٜ ٜدد.١رأاددد ر:ود ررإ ر:لٛحددٛعد ر:لً دد١ر
يًسهور:حل ١ٜ ٜر ر:يستٝٓٝد ر:ٚيسدوعٝٓٝد رر
يك د رنت د رعددٔرأُٖٝدد١رٖددا:ر:لٛحددٛعرةديٓسددو١ر
يتٛيسدددددتٟٛرٚدٚستٜٛؿسددددده.ٞر ر ٜ:ٚددددد١ر$آْددددددر
ند ٜٓٝٓدددد#ردددددرنُددددريف د دمرر .رّ.رإخيٓوددددّٚردددددر
سدده١ر:حل ٜدد ر–ر َدديرجيسدد ر ر  :دد٘رادد  ٚر
:حلضددد  ٠رٜ ٚددـر:حلٝددد ٠رٚؾ ددد ٥ر:يشددٗ :ٛر(.)78ر
ٗ د رسدده١ر:حل  ٜد ر ر ٜ:ٚدد١ر:$وةًدد٘#رنُدددر

45

العدد  - 445أيلول 7105 /

ٖ: ٜددددريٝوٝدد ٚفرزلُددد١رَ ٚعددد ١رْوتددد١رَدد ٠رٜكدد ر
:يٓددددسُر راددد نٗدر:يهدددو ر ٚعهددد رٜٓددددة ٝر
:حلٝد ٠ر:ٚل ً١ر:لعدت ٠ريًتد ٜخ ر$عٓ َدرٜديد:در
تد د ر:حلٝدددد٠رٓ ٚتشد د ر:يصدددٓدع١ر ر :تُد د ر
:يوشد  #ٟرٚحبسد ر عددو ريٝوٝد ٚفشرٖددا:رر$ق د ٕر
:يعد ر:ٚيع ٛٝر:ٚيسدهور:حل ٜ ٜد١ر )79(#رٚيد ٝر
َددٔرقوٝددٌر:لصددددؾ١رطوعددد رإْٔر ُ دددىر:و دد  :ر
:لؿصدددً١ٝرعٓد د ردٚستٜٛؿسدددهٞرٛ ٚيسدددتٟٛر ر
ٜ:ٚتُٗٝدر:لان ٛرعً٢ر:يسه١ر:حل .١ٜ ٜر
تشدددددددددددة٘ رةٗددددددددددا:ر:يشددددددددددهٌ ر ٜ:ٚتدددددددددددر
دٚستٜٛؿسهٞرٛ ٚيسدتٟٛر رْكددورعد  ٠رَٓٗددر
ْكدددددددورؾه ٜدددددد١رَٗٓٚدددددددرْكدددددددور  :رعكقدددددد١ر
ةدلٛحددٛعد ر:يهددو ٠رَٓٗدددر:ٚيصددػ ٠ررٚيهددٔر
ْكدور:يتشدة٘ر:وسدس١ٝر ر:يعًُد ر:لدانٜٔ ٛرر
ر رط يفر ٚدٌر:لسددٌ٥ر:جلا ٜد١ريًٛجدٛدر
تً
:لْسدددْٞر–رَسدددٌ٥رعددٔرجدد ٖٛرَٚعٓدد٢ر:حلٝددد٠ر
:ٚلدد. ٛرٜتةً د رنددكر:يهددد و رإ رط د يفرٖدداٙر
:لسدددٌ٥ريدد ٝرَددٔرَٓةًددلر:يعًددِر:يد قٝل رٚيفرَددٔر
َٓةًدددلر:يعًدددّٛر:يةوٝعٝددد ١رٚإَُّْددددرخدددد ار:يعًدددِ ر
ٚخد ار:يٛعٞر:ٚيعكدٌ.رٖهدا:رٜكد ُّرَٝشده ر
ٜثدد٘رَدد رأ دد ر:يعًُددد٤ر:لً دد ٜٔر رَكةدد٠ ٛر
:يكةد شر$أدٖشينراد٤ٞر :ٚد رؾكدسررنيفَّْد٘رملر
ٜت د رعددٔر:وَ د ر:لةًدد... ٛررنددِرق د ا:ٚرَددٔر
:يهت د !رٜو د ٚريددٞرأَّْٗددِرٜت د ثٕٛر ٚر:يهت د ر
ٜهتوٕٛري ٝرعٔر:وَد ر:لةًد ٛررَد ر:يعًدِرَدٔر
يفْدد٘رٖددٛر:لةًدد ٛر
:يٓد ٝدد١ر:يشددهً١ٝرٜو د ٚرٚنر َّ
ٚيكد رأع ةددتريدد٘رآْددا:ىرعددٔر يددو رٚيهددٔريدد ٝر
ةشهٌر:ٚح رأٚرأَّْينرملرأستة ر:يتعو رج : ٝر
وْدد٘رملرٜؿٗددِرأٟرادد٤ٞرممدددرقًددتري د٘ر)21(#رع د ّر
َّ
:يتؿددددِٖرةد د ر:يف ددددٖ رٖد درٛر:يصدددؿ١ر:لُٝدددي٠شرر
:يف دٙر:وٍٚر:يداٟرٜتةًد رإ ر:حلكٝكد١ر:يعًُٝد١رر
:ٚيف دددددٙر:يثدددددْٞر:يدددداٟرٜسددددُ رؾكدددرسرةعددد ر
:لٛحدددٛعرَدددٔر:لٓةًد دلرر:يد د ٜينر:يػددد ٝرٜدددتهًِر
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ممثًدددددٛر:يف ددددددٖ رةًػدددددت ررلتًؿدددددت رندددددٌر
:يفخددددتكف.ر ةدد د يفر ر ٜ:ٚدددد١ر$آْدددددرند ٜٓٝٓددددد#ر
َسدديفي١رحددعـر:يعًددّٛر:يتةوٝكٝدد١رر:لسدديفي١ر:لُٗدد١ر
يإلْسددددٕ رةشدددهٌٍرَٛسد د ٍرَٚؿصد دٌٍرٚةنيتد د . :ر
ٚممدددرٜددث ر:يفْتودددٙرإَّٔرٖددا:ر:لٛحددٛعرٜددرب رعًدد٢ر
:يصددؿ د ر:و ٚريً ٜ:ٚدد ١رًُٜٚكدد٢ر:يضدد٤ٛرعًٝدد٘ر
ةشددهٌٍرسدددخ ٍ.رٜتددان رسددتٝودٕرأ نددددٜؿتيفر
أٚةًْٛسدددهٞرنٝدددـرةشدددهٌريفررإ :دٟرأجدددد ر
ةدةتسدَ١يرغوٝد١يرعًد٢رغضد ر ٚجتد٘ر ٚعوٗددرةعد ر
إْٔرقدد أ ر سددديت٘ر:يػ َٝ:دد١ريًُ ةٝدد.١رر:$سددتجدة١ر
:ي د َدؽر–رؾه د رسددتٝودٕرأ نددددٜؿتيفرددددر:يدداٟر
ندٕرت ُّر:يؿٝيٜٛيٛجٝد #رٜتج درٖدا:ر:لٛحدٛعر
ةعد ر يددورَوداد ٠رةشددهٌٍرجد ٟرعُٝدلٍ.رٚةٗددا:ر
ٜتُٝديرنْٛسددتدْت ريدٝؿٔرعددٔرأٚةًْٛسدهٞرَد ر
أَّْدددددد٘ررلددددددت رةددددددديعًّٛر:يةوٝعٝدددددد ١ريفر كٓعدددددد٘ر
:يؿٝيٜٛيٛجٝدر:لعدت ٠رٚيفر:يوٛٝيٛجٝدشرٖٛر$أةد :ر
يفرٜك د رٖدداٙر:يفسددتٓتدجد ر:يعًُٝدد١رعددٔرأتددٌر
:لْسدددددٕرةصددددؿت٘رندٓ٥دددددر ٝدددددرر:ٚيفسددددتجدةد ر
:يشدد د ط ١ٝر:ٚيوٛٝيٛجٝدددددرٚعًددددِر:يفجتُدددددع رَدد د ر
َسدٌ٥رٚظٝؿ١ر:حلٝد٠ر:ٚل ٛرةديٓسو١ري٘رةديدا :ر
:ييتر ر:يؿو٠ر:وخ ٠رخةد رعًد٢رةديد٘رأنثد ر
ؾدديفنث )22()27(#رَثًدد٘رَثددٌرَٝشدده رر ر ٜ:ٚدد١ر
:$وةًدد٘#رٜو د ٚريدد٘رإَّٔر:يعًُددد٤رَدددرإْٔرٜكوةدد:ٛرَددٔر
:لسددديفي١ر:وسدسددد١ٝرؾدددنيَِّْٗرةدددنيخكصرٜ$وتعد د ٕٚر
عٓٗ ددر ر:يٛقددتر  :دد٘ رَٚددٔرج  ٜد رٜتعُكددٕٛر ر
ْكةدددددددد١ر:يتؿ عددددددددد ر:ي قٝكدددددددد١ر:ٚيت ؿ ددددددددد ر
:ٚلكوٛسد رَٔر:ومسد٤ر:ل َٛق١ر:ٚل دي١رإيدِٗٝر
:ٚيتًُ ٝد رٚةصدعٛة١يرٜسدتة ٝر:يؿٗدِرعدٔرَدد :ر
ٜدد  ٚر:حلد د .)23(# ٜرَٚدددٔرج ٜد د رنُددددرنددددٕر
ت رعٓ ردٚستٜٛؿسهٞر ٗ ٜرع ّر:يتؿددِٖر
:يكد ددٌر:يدداٟريفرٜكٗد .رٚةديت ٜد رعد ّر:يتؿدددِٖر
:لتوددددٍ روَّٕر:يعًُددد٤ريفرٜؿُٗددٕٛريددٝؿٔ رٚنددايور
ٖٛرأٜضدريفرٜؿُِٗٗ.رٜستُ ريٝؿٔرحل  ٜيرعًُدٞر

املوضوعات اخلالدة عند دوستويفسكي وتولستوي

عٔر:لدد١ٜرج ٣رة رنْٝ ٛشدٝـر:ٚيربٚؾٝسد ٛر
عًُددددرإَّٔرنًُٗٝددددريفرٜعوؾددددٕرةدلددٜددد.١رٚجد د ٣ر
ٜثُٗدرعٔرعكق١ر:ل سددسر ؿٗدّٛر:يٛجدٛد.ر
ٜود د ٚريًدددٝؿٔرأَُّْٗددددرنًُددددر:قروةددددرَدددٔر:يسدددؤٍ:ر
:وسدسدد ٞرنًُدددر:ةتع د :رعٓدد٘ رٜٚة د يفر:يسددؤٍ:ر
:يص  ٜر:يك  ٜرَٔر:يكًد شررٖ$دا:رٜعدينر ر ددٍر
رؾنيْدد٘ريددٔر
عةددٌرإ سدسددد  ٞرٚإ :رَددد رجس د َّ ٟ
ٜهددددٕٛريددددٞرأُّٟرٚجددددٛدي ر#رٚةددددديةو رملرٜسددددُ ر
:جل :ٛرعً٢ر:يسؤٍ:ر:لِٗر:ي ٝ ٛرةديٓسو١رإيٝدر٘.ر
 ْ$دد ر:يربٚؾٝسددد ٛرإ ر:لتسددددٌ٥ر:يػ ٜدد رْ دد ٠ر
ْ:يعدددارٚأملرعًدد٢ر:يتدد خٌ.رٚأََّدددرنْٝ ٛشددٛفر
ؾكددددٍريدددد٘شرر$يفرتدددلريٓدددددر تَّددد٢رٕ :ر ددددٌرٖدددداٙر
:لسديفي...١ر#ردددر$يفر ٛجد ريد ٜٓدرَعًَٛددد ر#ردددرأند ر
:يربٚؾٝس ٛر ٚدة ر ك ِٜر:ودي...١رملرٜستُ ريٝؿٔر
ر:لتػد٤رْ:ٚت رخ ٚار:يربٚؾٝس.)24(# ٛر
ٚعٓ َدرملرجي ريٝؿٔرج:ٛةدرعدٔر سددايف ٘ ر
ٛجددددد٘رإ ر:يؿًسدددددؿ ١رؾيفخدددددارٜكددد د أرأؾكطدددددٕٛر
ٚسددو: ٛٓٝرٚندددْسرٚاددًٓٝٝؼرٖٝٚػددٌرٚاددٛةٓٗد ٚر
ٚخَٝٛهدددددٛف رؾتػًػدددددٌر رَعٓددددد٢ر:يهًُدددددد ر
:يػدَضددد١رَثدددٌر:$يد د ٚيف #ر:$حل ٜددد #١ر:$جلددد # ٖٛر
ٚيهدددٔرندددٌَّرٖددداٙر:لؿددددِٖٝر:يؿًسدددؿ١ٝرندْدددتر
ةديٓسدد١ٝرإيٝدد٘رَكٓعدد١رَُٗٚدد١رَددددّ:رٖددٛرَٛجددٛد:ر
د:خٌرٖداٙر:لٓ َٛدد ر:يؿًسدؿ١ٝررٚملرخيد ارَدٔر
إطدددد ر:يهتدد رإ رأؾدددلر:حلٝدددد.٠رٜهؿدددٞرؾكدددسر
ْسٝدٕر:لسد ر:لصةٓ ريًؿه ٠ر:يؿًسدؿ١ٝرٚرَ$دٔر
:حلٝد#٠ر ٜج رإ ر:واٝد٤ر:ييترأعجوتد٘ر رأثٓدد٤ر
ق  ٤:دد٘ريًهتد ر:يؿًسددؿ ١ٝرٚ$ؾجدديف٠رٜتٗد ّرنددٌُّر
ٖدددا:ر:يوٓددددد٤ر:يفتددددةٓدعٞررنُدددددرٜتٗددد ّرةٝددددتر
ينر
ن دد ْٞٛرٜٚصددو ر:ٚحد درإَّٔرٖددا:ر:يوٓددد٤رَددو ٌر
َٔرنًُد رَ نود١يرةد يترَ:ٛحدعٗد ريفرعكقد١ر
ي٘رةدايور:يشد٤ٞر:يداٟرٖدٛر:وٖدِر ر:حلٝدد٠رَدٔر
أٟرا٤ٞرآخ رٚأِٖرَٔر:يعكٌ.)25(#ر
ر

تؿتدٕرممٝي دٕرية ٜك١ريٝؿٔر( ٚر:يٛقدتر
 :ددد٘رية ٜكددد١ر ٛيسدددت)ٟٛر رَعدجلددد١ر:يكضددددٜدر
:يؿًسؿ١ٝر:ٚيعًُ١ٝشرَٔرْد ١ٝرع ّر:يثك١رةديعكدٌ ر
ٚذلدٚيددد١ر:يٛتدددٍٛرإ ر:حلكٝكددد١رةة ٜكددد١رغد د ر
عكًٝددد ١ر دددؤدٟرإ رَؿددددِٖٝردلدد د ٠رٚإ رأسدد ر
أخكقٝددددددد١رٚإ ر كدددددددد٥لر:يددددد د ٜٔر:$خلديددددد د  #٠ر
:ٚيفعدددو:فرةددديفَّٕرَعٝدددد ر:حلكٝكددد١ريفرميهدددٔرإْٔر
ٜهددٕٛرإيفرَددٔرخددكٍر:$يػ ٜددي٠ر:يعؿٜٛدد١رً ٚوٝدد١ر
:يد :ؾ ر:وٚيددٞرحلد ر:خلد ر:لٛجددٛدر ر:يةوٝعدد١ر
:لْسدددْ #١ٝرنُدددرٜكددٍٛر:وَ د رْ ًٝ ٝدٛرردٚفر ر
قصدد١ر$ي ٛس د ٕ)26(#رٚيددايورٜهت د ر ٛيسددتٟٛر
ْؿس٘ر ر:$عو:ؾ٘#شر:$حلهِر:جل ٝر:ٚيض ٟ ٚر
يدد ٝرنُدددرٜكددٍٛر:يٓدددسرٜٚؿعًدد ٕٛرٚيدد ٝرنُدددر
ٜدد ٣ر:يتكدد ّ رٚإَُّْدددرنُددددرٜدد ٣رقًدد ر.)27(#رَٚدددٔر
ْد ١ٝيرأخد ٣رؾدنيَّٕر:يثكد١رةدديػ ٜي٠رٚيد ٝر$ةديعكدٌر#ر
ٚإَُّْدددر:يثكدد١ر$ةديكً د #ر كددٛدر ٛيسددتٟٛرٚةةًدد٘رإ ر
وجٌٝر:حلٝد٠ر:ي:ٛقع ١ٝر ٚؤدٟرجلعدٌر:لع ؾد١ر  :ر
طدة رعًُ ٞر ٚعٌرَٔر:يؿًسؿ١ر:ٚيعًِرَسدع ٜٔر
يً ٝددددد٠ر–رةدددددلعٓ٢ر:وخكقددددٞر:ي:ٛسدد د ر:يعًُددددٞر
:لًُددددٛس.رةديٓسددددو١ريًددددٝؿٔرؾددددنيَّٕرٖدددداٙر:لؿدددددِٖٝر
ددةلشروْدد٘ريفرٜسددتة ٝرإد٠ :رممتًهد دد٘رإ :رملر
َّ
تةد
رةيفْدد٘رعًدر٢ر ددل رأٟرَددٔردٕٚرإْٔرجي د ر ددكر
ٜشددع َّ
لسدٌ٥ر:حلٝد٠ر:لْسدْ١ٝر:وسدس.١ٝر
زلدددد د رَثددددددٌرٖددددددا:ر ر ٜ:ٚدددددد١ر:$وةًدددددد٘#ر
ي ٚستٜٛؿسدددده ٞر رْٗدٜدددد١ر يددددور:حلدد د  ٜر
:ياٟرٜ٘ٚ ٜرَٝشه رعٔر:يعديِِر:لً ر:يداٟر
ٜ $ت دد ريفرعدددٔرأَدد ٍرةعٓٝددد٘#رٖٚدددٛرتددددٍٚرإْٔر
ٜكٍٛر– ر :وَ ر:يض ٟ ٚر:ٚلِٗر:ي ٝ ٛرددد رَٚدٔر
ج  ٜر ٜه شرَثٌرٖاٙر:وس١ً٦ريفر تٓدس رَ ر
 $أٟراهٌٍرَدٔرأادهدٍر:يدتؿه ر.#رٚ$يهدٔر
تٓدس رَد ر:يكًد ر:ي ٚسدٞرر جيد رإٔر د ٣رإَّٔر
ٖا:رٖٛر:وِٖر:ٚونث رٚح ٛدر:ٚوس ع رٖاٙر
ٖٞر:خلكت١ر:ييتر ٛتًترإيٗٝد!رٖداٙر :ٚد ٠ر
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َددٔرأ ٚرقٓدعددد  ٞر:يدديترمًتٗدددرَددٔر ٚسددٝتٓد ر
ٜٛج رَدرْؿعً٘رٜدرةد ؾٔ!ر ٜٛج رَددرْؿعًد٘رعًد٢ر
أ حٓدر:ي ٚس ١ٝرت قين.)28(#رٖٓدرطوعدرجد ٤ر
:يؿهدد ٠رةهًُدددد رأخدد  ٣رةًدددٕٛرآخدد رةًدددٍٕٛر
:ة *ٞر ٚي ٝرةشهٌٍر:ٚح ٍرنُدرٖٛر:حلدٍر
عٓ ر ٛيست ٟٛرٚيهدَّٔر:جلد ٖٛر :ٚد رأٚرعًد٢ر
:وقدددٌرق ٜد د شرةديٓسدددو١رلٝشددده رٚندددايور
ةديٓسو١ريًٝؿٔرددر ةةٌر ١ٜ:ٚر ٛيسدت ٟٛر:وجٛةد١ر
عٔر:وس ١ً٦ر:جلا ١ٜرزل ٖدر ر:$يكً  #رٚي ٝر
ر:$يعكددٌ#ر ٖٚدداٙر:وجٛةدد١ر ددؤدٟرإ ر:$يعُددٌ#ر
ر:حلٝددددد٠ر:خلدتدددد١ر:ٚيعدَدددد.١رٖٓٚدددددرٜتشدددددة٘ر
:لقةدددعٞر–ر :يعًُددٞريددٝؿٔرَد ر:لْسدددٕر:يدداٟر
ٜك رخد ار:يعدملرةهدًَ٘رٖٛٚرَٝشه .ر
أد ر:حملدٚيف ر:يؿداً١ر:يديترقددّرةٗددريدٝؿٔر
ةةددٌر ٛيسددتٟٛر ر:يو د رعددٔرأجٛة در١رح د ١ٜ ٚر
يً ٝدددددد٠ر رعًدددددِر:$يربٚؾٝسددددد# ٛرٚندددددايور ر
:يؿًسددؿ١رإ رأ َدد١رأخكقٝدد١رعُٝك د١يرٚإ ر:يٝدديفسر
َٔر:حلٝد٠ر ٚرب ٜر:يفْت د .رر
ٚجي د رٖٓدددريددٝؿٔرسددًؿدريدد٘ر رةةددٌر ٜ:ٚدد١ر
:$وةً٘#رٚيهٔر رٖاٙر:ل ٠ري ٝر رَٝشده ر
ٚإَُّْددددرعهسددد٘رودَددددرردددددر را صددد١ٝرإٜوديٝدددتر
ٜٓتٝدددـ رٖٚددددٛر :ٚددد رَدددٔرأنثددد ر:لتُددد دٜٔر
:ٚي :ؾضددددددد د رخةددددددددد٠ ٛرةددددددد د را صدددددددددٝد ر
دٚستٜٛؿسدده.ٞرو د دٙر ٚؾضدد٘رَٛجٗدددٕريدد ٝر
ؾكسرح ر:يٓ دّر:يفجتُدع ٞرٚيد ٝرؾكدسرحد ر
:سددتعوددر:لْسدددٕريإلْسدددٕررٚإَُّْدددرح د ر:يٓ دددّر
:يعدلٞر:يه ْٞٛرٚح ر:ستعوددر:لْسدٕرَٔرقوٌر
ق ْ:ٛر:يةوٝع١ر:يديتريفر عد فر:ي مد١ر:ٚلعددٜد١ر
يإلْسدددددٕ رحددددر ر:لٖدْدددد١ر:يعًٝددددد ر:يدددديتر ًُ ددددلر
ةدلْسدٕرةشهٌر كٝك١ير تُ١ٝي رقوٌرنٌيرا ٤ٞر
ٚةشددهٌٍر:ٚح د ٍ رَٚددؤملٍرج د :رر ٚددرب ر ر تُٝدد١ر
:ل ٛرأٟر ر:وَ ر:ياٟريفرميهٔر تَّد٢ر:يتُد در
عً.٘ٝر
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دداَ رسدددةكدرعًدد٢رٖددا:ر:يٓ ددٛرةةددٌر  ٜ:ٚد١رر
َ$دددددان  :رَدددددٔر:يكوددددد#ٛري ٚستٜٛؿسدددددهٞر" ر
:مس :ٛري ٞرددرٜص خٕٛرددريفرجي ٛر:يتُ دشر:ثٓددٕر
ح ر:ثدٓ رٜسددٟٚرأ ةعد...!١ررٜعدينرٖٓددىرسد ٛر
:ٚيسدد ٛرٖددٛر:يسدد... ٛرإ رآخ د .ٙرٚإ رآخدد  ٙرٜدددر
إهلددددد ٞرَددددددرٖدددددٞرعكقددددديترةكددددد ْ:ٛر:يةوٝعددددد١ر
ٚةدي ٜدحددددٝد رإ ريفر عجددددوينرقدددد ْ:ٛر:يةوٝعدددد١ر
ٚنايوريفر ٚمريدٞرَعدديد١ر:ثدٓ رحد ر:ثدٓ ر
ٜسدددٟٚرأ ةعدد ١رةددديةو ريفرأسددتة ٝر:خددو:مرَثددٌر
ٖددا:ر:يسدد ٛر,وددٝين ر ر دددٍرعد ّر ددٛؾ ر:يكدد٣ٛر
يفخو:ق٘ رٚيهٓينريفرأستسًِرهلا:ر:يس ٛرؾكسر
وَّْ٘رس ٛر ج  ٟرٚقٟ:ٛرغ رندؾٝد١ر)29(#رٜةد ٛر
إٜوديٝتر ٜٓتٝـر:يفستٓتدجد ر:ييتر ٛتٌرإيٗٝدر
:لْسدددٕر:يدداٟرٜعددٝيفر ر:يكودد ٛرٚيهددٔرَددٔردٕٚر
:يصؿد ر:ييترٜتصـرةٗدرةةٌر ١ٜ:ٚرَ$دان  :ر
َددٔر:يكو دٛر#رَثددٌر:يتصددٓ ر:ٚيػٓ د ٠ر:ٚيٛقد دد١ر ر
:يددتؿه رَددٔردٕٚرر:لتدد  :ر:ٚلحلددديفرر:ل :ؾدددلر
يص د  ٜر:وسددٓدٕرر:ٚيهًُددد ر:حلدددد ٠رَٚددٔردٕٚر
ذلدٚيف د٘ر:يصددد خ١رةدديفٟرادهٌٍرَددٔر:واددهدٍر
إحلدددددمر:لٖدْدددد١ريٓؿسدددد٘ رَٚعدددد٘رندد دٌير:جلددددٓ ر
:يوش .ٟر
تُددٌر:يتُ د درح د ر:$يسدد# ٛرعٓ د رإٜوديٝددتر
ٜٓتٝـرطدةعدرقًوٝدرج ٜدرَٚيفسدٜٚدرعُٝكد.رإَّْ٘ر
اد رَٚصدد ر د ر:يسدٌر:يداٟريفرعدكاريد٘ ر
ٚيدددايورؾٗدددٛرذلهدددّٛرعًٝددد٘رةددددل ٛرٚيفر ٛجدد ر
ط ٜكددد١رلْكدددد  ٙرٚيفرميهدددٔرإٔر ٛجد د رر:يةد د ر
(ٜٚعددددينر:يةوٝعدددد١رْةكددددترةًسدددددْٗد) رٚأعًٓددددتر
هُٗدددرعًٝدد٘رةدددل ٛر هددِريفرٜكوددٌر:يددٓكا.ر
ٖا:رٖٛر:$يس# ٛر:ياٟرٜكدـررأَدَد٘رٚجٗددريٛجد٘ ر
:يددداٟرجيسد د ر رٚعٝددد٘رعد د ّر ةوٝدددلر:يع :يددد ١ر
تضدٍ٤رأَدّرٖا:ر:يس ٛرنٌُّرأيٕ:ٛر:يسدعدد٠ر ر
:حلٝددد ٠ر ٚصددػ رأَدَدد٘رنددٌُّرأٚجدد٘ر:جلُدددٍر ر
:يعدمل ر ٚصو رةكرق١ُٝرَشد ن١ر:يٓدسر:يةٝو١ر

املوضوعات اخلالدة عند دوستويفسكي وتولستوي

يددددد٘.رَ$ددددددرٖدددددٞر ددددددجيترإ رطوٝعدددددتهِ رٚإ ر
دددد ٜكتهِردددددددر ٜكددددد١رةدؾدددددٌ* رٚإ راددد د ٚمر
مشس دهِرٚغ ٚةٗددد رٚإ رمسددد٥هِر:يسددُد ١ٜٚر
ٚإ رٚجدددددٖٛهِر:ل د ددددد ١ر ر ددد د رإَّٔرٖدددددا:ر
:يف تؿدددٍرنًدد٘ ر:يدداٟريفرْٗدٜدد١ريدد٘ررَٓددارة ٜ:تدد٘ ر
:عتربْددٞر:يٝ ٛدد ر:يدداٟريفريدديّٚريدد٘ ر)31(#رَددي:ار
إٜوديٝترق ٜد رَدٔر:حلديد١ر:ي ٝ ٚد١ريًدٝؿٔ ر:يداٟر
ملرميٓعددد٘ر وددد٘ريهدددٝيت رٚيفرٖ:تُدَددد٘رةيف :قددد٘ ر
:يددديترٜع ٖددددرٖ:تُدَددددريفر د د َّريددد٘ رٚيفرأ كَددد٘ر
:لتعًك١رةتػ ٝر:يعدمل رنٌُّرٖا:رملرٜستة رإهلدٙ٤ر
عددٔرأؾهددد ر تُٝدد١ر:ي د َد .ريددٝؿٔرةدلكد ْدد١رَ د ر
ةةٌردٚستٜٛؿسهٞرٜتُت رةص ١يرجٝد  ِ٠رٚقدٟٛر
:يوٓ ١ٝريفر ٜٗدٙر:ل ٛرعً٢ر:ل ٣ر:لٓ  ٛرٚيهٔر
او ر:لد ٛرٜكدـرأَدَد٘رَدٔردٕٚر :جد ررٚيدايور
ؿكد د ر:حلٝدددد٠رَعٓدٖددددرٚأؾ ٗ :ددددرنًٗدددد.رأخدددٙٛر
َ ٜارٚيفرأٌَر راؿد ٘٥رٚيهدٔر:لد ٛرٜعشديفر
ي ٝرؾكسر رأخ ٘ٝرٚإَُّْدرؾ٘ٝرأٜضدر–رإَّْ٘رٜشع ر
ةدددايو.ر$إ :رملرٜهدددٔر ٕ :رؾنيَّْددد٘رغد د  :رٚإ :رملر
ٜهدددٔرغدد  :رؾنيَّْددد٘رٚيدددٛرةعدد رثكثدد رعدَدددد رؾُددددر
:يؿ م #رأتو رةديٓسو١رإي٘ٝر:ٚحد درةيفَّْد٘رْ$سدٞر
إْٔر٣ ٜر ر:حلٝد٠را٦ٝدَر :ٚد :رةسدٝةدر–رٖٚدٛرإَّٔر
:ل ٛرآ يريفرذلدي ١رٚآْا:ىرسٓٝتٗٞرندٌُّراد٤ٞرر
ٚيايورندٕرَٔر:وؾضدٌرأيفرْود أرأٟراد ٤ٞرٚيفر
ٜسدع ْدرعً٢رٖا:ر:وَ رأٟرا)37(*#٤ٞر
ٜؿه ريٝؿٔرةٗا:ر:يشهٌ رٚنيفَّْ٘رٜهد ر
إٜوديٝتر ٜٓتٝـر:ياٟرةشدع ٛر:يضدعـرر:ٚحلد ٠ر
:ٚيف ودىشر$إ :رندٕر:ل ٛرهلاٙر:ي ج١رَ عودد ر
ٚإ :رندْترقد ْ:ٛر:يةوٝعد١رهلداٙر:ي جد١رقٜٛد ١ر
رإٜوديٝترعٔرق٠ٛر
ؾهٝـرسٓكٗ ٖد )32(#رٜت
ظكَٝد١يرٚق د١يرٚغوٝد١يرٚأة ٜد١ي ر:ٚيدديترخيضد رهلدددر
ندددٌُّراددد٤ٞر( )33رٚيهٓددد٘ريفرٜ ٜد د رٚيفرٜسدددتة ٝر
:خلضٛعرهلد.ر$يفرجي ٛر:يوكد٤ر ر ٝد٠ير تكوٌرَثٌر
ٖاٙر:واهدٍر:يػ ٜو١ر:ٚييتر ً لر:لٖدْ١رة...ٞر

يفرأوهٔريً ضٛعريكد٠ٛيرظكَٝد١ي...ر)34(#رٜؿهد ر
يٝؿٔرةدلٛحٛعر  ٘ :رٚممدرٜوع رعً٢ر:يفْد ٖدشر
أَّْددد٘رٜسدددت ّرعودددد  :يرادددو١ٗٝرةديعودددد  :ر:يددديتر
:سددددت َٗدرإٜوديٝددددتشررٖ$دددداٙرسدد د ١ٜرقدسدددد١ٝررر
ؾعًتٗدددرقدد٠ٛورا د ٠ ٜورع د ٠ٚو رٚيفرميهددٔر:خلضددٛعر
هلد.)35(#ر
ٜددد د ؾار:يدددددوةكٕر:يفسدددددتهدْ١رحلكٝكددددد١ر
:يت د َ ر:يددا ٞ :ر َّتدد٢رٚيددٛرندددٕر ٛج د ر دديفث ر
قدْٕٛرن ْٞٛرٚحعت٘ر:يؿًسؿ١رأٚر:يعًِرأٚر:ي ٜٔر
–ريفرؾدددد مرةدددددايو.ررٜكدددددٍٛرإٜوديٝدددددتر ٜٓتٝدددددـشر
$ؾًٝشتعٌر:يدٛعٞرةدني :د٠رقد٠ٛرعًٝدد رؾًتٓ د رٖداٙر
:يكدد٠ٛرإ ر:يعدددملر ٚكددٍٛشرر$أْدددرَٛجددٛد٠ر#رؾًددتعًٔر
ٖداٙر:يكدد٠ٛر:يعًٝدردر:يد َد ريسددو رَدددرٖٓدددى رددددرأٚر
تَّ٢رَٔردٕٚر رب. ٜرأسدتة ٝرو ٜد رٖدا:رنًد٘.ر
ٚيهددٔرٜوكدد٢ر:يسددؤٍ:ر:يدداٟرٜةدد يفرْؿسدد٘شرَدددر
:حلدجدددد١رخلضددددٛعٞر ٚسددددً ُٞٝر)36(#رٜٚؿهدد د ر
ٜٚتهًِرةٗداٙر:يًٗجد١رٚةٗداٙر:لؿددِٖٝر:يؿه ٜد١ر
:ييتر عه رود در:يدا ٠ر:يتدؾٗد١رٚةديٛقدتر  :د٘ر
:ي:ٛعٝدد١ريٓؿسددٗدرح د ر:يكدد ْ:ٛر:يهْٝٛدد١ر:يعًٝدددر
:يكَتٓدٖٝدد١شر" ر ر:يددئَر:يكَتٓدددٖ ٞر ر:لدددد٠ر
:يكَتٓدٖٝدد ١ر ر:لهدددٕر:يكَتٓدددٖ ٞر تشددهٌر
ؾكدع١رعض ١ٜٛر ٚستُ رٖاٙر:يؿكدع١رٚةعد ر يدور
ٓؿجدد رٖٚددداٙر:يؿكدعددد١رٖدددٞرأْدددد رٖددداٙرندْدددتر
سؿسة١رَؤل ١رٚيهٓٗدرندْتر:يٓتٝج١ر:ي٠ ٝ ٛر
:ٚوخ ٠روؾهد ر:لْسدٕر رٖا:ر:يسوٌٝرخكٍر
ق ٕٚرَضت)37("...رٜصٌرنكر:يوةً رإ رق  :ر
ٖٚدددٛرأيفرخيضدددعدرهلددداٙر:يكددد٠ٛر:يشد د  ٠ ٜرٚقةد د ر
:يعكقدد١رَعٗددد ر ٗ ٜٚد :رإ :د ُٗددد رٜكددٍٛررإٜوديٝددتر
ٜٓتٝـشر$يٛرندْتريٞرسًة١رأيفرأٚي ريهٓتر
:ختا رقد : :رأيفرأعدٝيفر رٖداٙر:ي د ٚفر:يديتر
وع د رعًدد٢ر:يس د  ١ٜرٚيهددٔري د ٟر:يسددًة١رإْٔر
أَ)38(.# ٛرٜٚكٍٛريٝؿٔشر$جي ر:يت ً رَٔرٖاٙر
:يك٠ٛر:يش  ٠ ٜر:ٚخلدكصرٖدٛرةٝد ررندٌيرإْسددٕ ر
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ٚجيدد د رقةدد د ر:يف ودددددورَدد د ر:يشدد د ر:ٚيٛسدددد١ًٝر
:ي٠ ٝ ٛرٖٞر:ل.)39(#. ٛر
ٚيهددٔريفرٜسددت ّريددٝؿٔرٖدداٙر:$يٛسدد#١ًٝر
ر ٜ:ٚدددد١ر ٛيسدددددت ٟٛرٚإَُّْددددددر سدددددت َٗدرآْددددددر
ند ٜٓٝٓددد رإَّْٗدددرعشدد١ٝر:يفْت ددد رأتددو تر در ٣ر
ةشددهٌٍر:ٚحد ٍرَ$ددٔرخددكٍر:يٓدد ٛر:يكددٟٛر:يدداٟر
أْد رهلدر َعٓ٢ر:حلٝد٠ر:ٚيعكقد رة ر:يٓدس )41(#ر
ٚأتو تر ؿه شر...$ر :يصد :عرَدٔرأجدٌر:يوكدد٤ر
:ٚيه ٖٝ:ددددد ١رعًددددد٢رٖدددددأٜر:يعددددددًَ ر كدددددّٛر
:يعكقدددد رةد د ر:يٓددددسر #ر$ند دٌُّرَ:د د رٜهد د ٙر
 :خددد #ر $أملرُْ ًددددلرعًدددد٢رٖدددداٙر:و رنددددٞر
ٜه ٙرأ ْدر :خ رٚيايورؾنيَّْٓدرًْ لر:وملرةٓدر

ٖٚهددا:رةع د رإْٔرختً د ريددٝؿٔرةةددٌر ٜ:ٚدد١ر
ٛيسددتٟٛرَددٔرةعددارتددؿد رإٜودي ٝدترر ٜٓتٝددـر
ؾنيْدد٘رأخددارٜكددو رَددٔرَٝشدده .رُٜؿتددت رأَدَدد٘ر
َّ
قدددْٕٛر:حلدد ي ر:يدداٟرٜكددِٝرخددد ار:يعكددٌ.ر$أقدددّر
:يعكٌرَو أر:يص :عرَٔرأجٌر:يوكد ٤رٚأقدّرقددْٕٛر
حد د ٠ ٚرخٓدددلر:جلُٝددد ر:يدددأٜرٜع قًدددٕٛر ًوٝددد١ر
غود  ٞرٖاٙر:خلكت١ر:ييتر ٛتدٌرإيٗٝددر:يعكدٌ ر
أَدددرذلودد١ر :خد ٜٔرؾًددِرٜسددتة ر:يعكددٌر:يتٛتددٌر
َّ

إيٗٝددد روَّْٗدددرغ د رَؿَٗٛدد١رٚيفرٜكوًددٗدر:يعك دٌر.)45(#ر
جد ٤رٖاٙر:يؿه ٠ر ٗ :در ررلةٛور ١ٜ:ٚر$آْدر
ند ٜٓٝٓددد#رعًدد٢ر:يشددهٌر :ددٞشر$يددٛرملرٜهددٔر
ي ٜ٘رٖدا:ر:لميددٕ ريكددّرَٓدار َدٔرةعٝد يرةتكةٝد ر
ٚةددد خ )47(#ٜٔر ٚندديفَّٕرٖدداٙر:لٛع دد١ر:وخ د ٠ر  ٚةد د رند دٌير:يدددأٜريسدددو رَدددد ريفرٚ ٜقدددٕٛريددد٘رر
َكوددٛسرَددٔر دديفَك رإٜوديٝدترر ٜٓتٝددـشر$خًُددلر ٚيكدَ:ٛرِٖرةتكةٝع٘ر ٚحب٘رَٓار ٍَٔرةع ٝي.)46(#ر
ٜعًددددددٔرةصددددد ١ :ير:يسدددددددخ ر:ٚلسددددددتٗي٤ٟرر
نٞرٜعا رأ ِٖر :خ )42(#رٚةٗا:رؾنيَّٕرةةدٌر
دٚستٜٛؿسهٞرٚةةً١ر ٛيستٟٛرٜٓسدوٕٛر:يشد ر :ٚيدددانٞريٝوٝد د ٚفر ر ٜ:ٚددد١ر:$وةًددد٘#رأمنددد ٛار
:لٓتشدد ر ر:يعدددملرإ ر رقدد٠ٛيرعًٝددد ر:يدديتريسددو ر ْ د د  :ر:يٓددددسر:يعًُددد ٝر:يعكدددك٤ر:لعدتد د رٜٔشر
دلٗددٍٛرٚغ د رَؿٗددّٛرنُدددرٜكددٍٛررإٜوديٝددتشر$يفر ٕ :$رأتددو رةشددهٌٍرأنٝد رُٜعد رَددٔر كددورإ :ر
ميهٔر ٓ ِٝر:يعدملرَٔردٕٚرظٗ ٛر:يٓدسرؾٝد٘ر نٓترج :ر  ٜر:يٛتٍٛرإ رأَ ٍرَد رؾُٔر كور
:يٛتٍٛرإ رٖ ؾورَتجد: ٚرنٌر:يعكود ر:يديتر
:ي :ٛر ًٛر :خ رَٔردٕٚرْ:كةدع.)43(#ر
عوحدددو ر تَّددد٢رٚيدددٛر:حدددة ريكتدددٌرمثدْٝددد١ر
ةكددٞرإٜوديٝددتررلًصدددريٓ  :دد٘ر:يتشددداَ ١ٝر
أادد د دص)47(#رٚخةدد د رأٜضدددددرةودددددٍرإٜوديٝدد دترر
دٝؿٔرؾنيْدد٘رٜوتع د رعددٔرٖددا:ر:يتشددداّ رٚمي د ر
َّ
أَدددريد
َّ
ٜٓتٝدددـرؾهد د ٠و ر ٚيدددورقوٝدددٌر:قدددو :رَٛعد د ر
ًددددد١ر:يوعدددد ر:وخكقددددد ٞرٜٚعتٓدددددلر:يٓ دددد ٠ر
رةيفْدد٘رٜسددتة ٝررقتددٌرعش د ٠رأا د دص رَددٔر
َ ٛدد٘ َّ
:يشعو١ٝريًعدمل رٚةٗا:رؾنيَّْ٘رٜوتع رةشهٌٍرْٗددٞ٥ر
دٕٚرإْٔرٜسددددتة ٝرأ ددد ر:يثدددديف رَٓدددد٘ رٚ$سدددد ُٛٝر
عددٔرإٜوديٝددت ٜٓتٝددـ رٜٚكددو رَددٔرج ٜد رَددٔر
آْا:ىر ر:لشدؿ٢رة  :د١يرةنياد :فرطوٝد رقد  ٜر
َٝشه ر:ياٟرةيفملٍرٚةهآة١يرؾهود رإَّٔر:حلٝدد٠ر
 ٚرَهدٕرد:ؾ#.٤٢رٜٚتدة شر$يفرأستة ٝرإْٔرأؾِٗر
عوث١ٝورٚيفر ع فر:يع :ي.١رٜٚتهًِرعٔرقسُت٘ر ر
لد :ر:يٓدسر:يأٜرٚحعِٗرٜشو٘رٚحعٞريفرختة ر
:حلٝد٠ر٘ ٚرؾٗٝدرةديهًُد ر ٗ :در:ييترٜعوفر
ةودهلِرَثٌرٖاٙر:يؿه  ٠رعً٢ر:وقٌرعً٢راهٌر
()44
ةٗدرإٜوديٝت رٖٚا:رٜؤند رطوٝعٝد١ر:جتُددعر ر َي د ي ١ر ةَُّدددرختة د رةودددٍر:يددوعار رٜٛج د ري د ٜٓدر
ا ص١ٝريٝؿٔرْ د  :را صد رغد رَتشددةٗ ر ْدسٌرَ  ٕٛرِٖٚرنث )48(#ٕٚرق ّرَٝشده ر
َثٌريٝـرَٝشه رٚإٜوديٝتر ٜٓتٝـ.ر
ج:ٛةددددرعددرٔر:يسدددؤٍ:ر:لد د يفرلٜوديٝدددت ر ٚيدددور ر
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يفَك ددد٘رعدددٔرإَهدْٝددد١رمدٜددد١ر :غدددٛج رَدددٔر
:لق ّ:رعً٢رقتدٌرْدستدسدٝدررؾًٝٝوٛؾٓددشرر:$ي مد١ر
ٖددٞر:يكدددْٕٛر:وسدسدد ٞرٚيعًددٗدر:يكدددْٕٛر:ي ٝ ٛد ر
يًعكقد ر:لْسدْ.)49(#١ٝرخديـر :غٛج رنُددر
رٚيهٓدد٘رملرًٜػدد٘ ريفرٜتيعدديعر
َّ
ْعًددِرٖددا:ر:يكدددْٕٛ
ٖا:ر:يكدْٕٛر رٚعدٞردٚستٜٛؿسدهٞرٚندايور
رٚعدددٞر ٛيسدددت ٟٛرٖدددٛرقددددْٕٛرثدةدددتر رٚعدددٞر
:يهد و ريك ر أ٣ر ٛيستٟٛر$إَّٔر عددٜيفر:يٓددسر
َّ ٚتدد٢ر:يهدٓ٥ددد ر:حلٝدد١ر:وخ د ٣ريفرميهددٔرإٔر
ٜددتِرإيفرةدْتشددد ر:حل د ي رنُدددر ٓتش د رَ :دددٍر ر
:حلٝد.)51(#٠ر

:لُهددٔرإْٔرٜة د يفرإٜودي ٝدترر ٜٓتٝددـر:يسددؤٍ:ر
٘ :رأٚرَثً٘ ر ٚجي ٝر ٛيستٟٛرعٔرٖا:ر:يسؤٍ:ر
ةة ٜكد١يرَتؿدً٥د١يرٚةة ٜكدد١ر:يدداٟرٜددؤَٔرةديكد شر
ٜ $ددو٣٤:ريٓدددرإَّٔر:لْسدددٕرميدد ٛرعٓ د َدرٜهددٕٛر
يددد ٝرحبدجد د١يرإ ر يدددو رٖٚدددا:ريددد ٝرندددايو ر
ميدد ٛر:لْسدددٕرعٓ د َدرٜصددو ر:لدد ٛرخ د :ريدد٘.ر
ةديضوسرودَدرنُدرإَّٔر:لْسدٕرُٜٓدٛرٜٚهدرب ر
عٓدد َدرٜهددٕٛر يددورحدد ٜ ٚدرخلدد ٙر#رٜٚتدددة شر
 $مي ٛر:لْسددٕر رٖدا:ر:يعددملرعٓد َدرخد ٙريفر
ميهدددٔرإْٔرٜددديد:د رٚيفرميددد ٛر:لْسددددٕرةسدددو ر
َددد د رأتدددددد ر:يددد د ٥ت رأٚرةسدددددو ر:لددد د ر
:خلو ٝد د رأٚرلطدددكمر:يٓدددد رعًٝددد٘ رأٚرإ :ر َدددٙٛر
ةكٓوًدد١ي)57(#ريددٛر عدد فررإٜوديٝددتر ٜٓتٝددـرعًدد٢ر
ديفَك ريٝددـرْٝهدٛيفررٜؿددتيفر ٛيسدتٟٛروجددد ر
عًٗٝدرةدية ٜك١ر ٗ :در:ييترأجد رةٗدرعً٢ر ججر
يٝـرْٝهٛيفٜؿتيفرَٝشه رإ ر ٛقد رإٜوديٝدتر
إَّٔرَٝشدده ر $سٝصددٌرةديتيفن ٝد ر رة ٖٓٝ:دد٘ر
:لسدددد١ٝ ٝرإ رؾهدد د ٠يرسددددع٠ ٝي رٖٚددددٞرإَّٔرَددددٔر
:وؾضددٌريددورإٔرودد ٛر(:لسددٕٛٝ ٝرَثًدد٘ردُ٥:دددر
ٜصًٕٛرإ رَثدٌرٖداٙر:يؿهد  ٠رٖٚدٞر صددِْٗر
:حملو.)52(#) ٛر

ٖاٙر:يهًُد رغد رَٛجدٛد٠ر ر ٜ:ٚد١رر$آْددر
ند ٜٓٝٓد #رٚإَُّْدر رحب ر ٛيستٟٛرةعٕٓ:ٛر$عٔر
:حلٝدددد #٠ر:يددداٟرنتوددد٘ر ٛيسدددتٟٛرةعد د رتد د  ٚر
:ي ٜ:ٚددد١ر:يشدددٗ ٠ررإ رعددددْ٢ر ٛيسدددتٟٛر رأثٓدددد٤ر
إةددد :عٗدر ديددد١رد َٝ:ددد١ر ٝ ٚددد١ر ددددد ٠رندْدددتر
:يسو ر رجعٌر ٜ:ٚت٘رق ٜو١رَٔر  ٝر:وسدً ٛر
:ٚيًٗج١ر:ٚلضُٕٛرَدٔر ٜ:ٚدد ردٚستٜٛؿسده ٞر
ةعد د رتد د  ٚر ٜ:ٚددد١ر ٛيسدددتٟٛر:لدددان ٠ ٛرٚجد د ر
:يهد دد رأجٛةددد١رذلدد د٠ر:ٚحدد ١رعدددٔرَسددددٌ٥ر
:ل ٛر:ٚحلٝد ٠ر ر رأَّْ٘رأاد رؾكسر ر:ي ١ٜ:ٚر
قددددٍرَٝشددده ر  :رَد د ٠يرلٜوديٝدددتشررَ$د د ْر
إ رٖددداٙر:لجدةدددد .رٚجددد ر ٛيسدددتٟٛر رحبثددد٘ر
ةعٕٓ:ٛر$عٔر:حلٝد#٠رأجٛةد١رذلد د٠ر:ٚحد ١رعدٔر أَدَٓددددددرٚسددددددذلٓدرعًددددد٢رسدددددعدد ٓد!ر.)53(#رأََّددددددر
:لسددددٌ٥ر:يددديتر:ستعصد دتررعًددد٢ريدددٝؿٔرٚإٜوديٝدددتر ٛيستٟٛر رحبث٘رؾٝوتع رأنث رَٔر يو رإَّْد٘ريفر
ٜٓتٝـ.ر
ٜةً ر:ي مد١رأٚر:لسددذل ١ريفر دجد١رهلُدد.روَّْد٘ر
أنث د ر:وَدد ٛر:يدديترأثددد ر دداَ ررإٜوديٝددتر يفرٜدد ٣رٚجددٛدر:ريًُدد ٛرةديٓسددو١ريإلْسدددٕر:يدداٟر
تُٝددد١ر:لددد ٛر رسدددٔر:يشدددود ررعٓد د َدر ود د أر ٜعددٝيفر ٝددد٠ر كٝكٝدد.١ررٜؿددو ر:يددٛعٞر:حلكٝكددٞر
:حلٝددددد٠رَددددٔر:يٓددددد ٝت ر:جلسدد د ١ٜر:ٚي ٝ ٚدددد١ر ْ:عتدددمر:لْسدددٕرَددٔرأْدْٝتدد٘ رَددٔرإطددد رر$أْددد#رإ ر
ةددديتؿت .رٜتسدددٍ٤ر ٛيسددتٟٛشرر$إَّٕرَدد ٛرغٛغددٍٛر آؾدددددمر:يوشددد ١ٜرمجعددددد.٤رٜهتددد ر ٛيسددددتٟٛر ر
ٍّرَدددرٚيهددٔرَدد ٛر رلةدددٛويرَدددٔررلةٛطدددد رحبثددد٘رةعٓدددٕ:ٛر$عدددٔر
ٚةدسددهدٍرددددر َؿٗددّٛرإ ر د
ادد٘ٓٝرٚي َٓتددٛفرٚآيففرآخ د ٜٔر:يددأٜرة د ا:ٚرر :حلٝد#٠شر:$حلٝد٠ر:وْدْ١ٝر عدينرر:يصد :ع ر ر د ر
عُك رجٝد :رر ملرٜهًُد ٙٛرٚنددٕرَدٔر:لُهدٔر إٔر:حلٝد٠ر:يعدقً١ر عدينر:يفيددد...رريفرٜٛجد رَد ٛر
إنُديددد٘ريدددٛرأنًُددد:ٛر ٝدددد ِٗ ر#رٚنددددٕرَدددٔر ةديٓسدددو١ريً ٝدددد٠ر:يعدقًددد ١روَّٕر:يدددا :ر دددا ٚر ر
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:يهددٌي)54(#ر ٛجدد رخ :ؾدد١ر:لدد ٛرؾكددسروٚي٦ددور
:يأٜر د:ٚ ٚر دي١ر:يكٚعٞرٚيهِٓٗرملرٜصً:ٛر
إ ر ديدد١ر:يددٛعٞر:يعدقددٌ.رٖٓدددريفر ٜد  ٚر:حل د  ٜر
عدددٔر يدددور:يعكدددٌر:وْددددْٞرر:يد داٟريد د َّ رعٓددد٘ر
ٛيسددتٟٛر ر ٜ:ٚددد١ر$آْددددرند ٜٓٝٓدددر#رٚإَُّْددددرعدددٔر
:يعكٌر:حلكٝكدٞر:يداٟرٜةديد ر:لْسددٕرةديفيدددر
:يهدَدٌرَد ر:يعددملرةهدًَد٘.ررةديٓسدو١ريإلْسددٕر
:ياٟرٜتع رخل :ؾ١ر:ل ٛرَثٌريٝؿٔرقودٌرةعثد٘ر
:ي  ٞ ٚرأٚرَثٌرإٜوديٝتر تَّ٢رآخ رأٜدَد٘ رٜ$وكد٢ر
أَدَدددد٘رط ٜددددلر :ٚدد د رؾكددددسرإَدددددر:يفْت ددددد رأٚر
ٜستسًِريتًور:حلٝد٠رخد ار ٝ :ت٘ رإ ر ًدور:يديتر
ٜد عٙٛرإيٗٝدددر:يعكددٌ)55(#رؾكددسرةديٓسددو١ريإلْسدددٕر
:ياٟرٜع ُّر ٝ :ت٘ر:حل ١ْٝ:ٛٝر:$يعددملرنًد٘رعودد ٠ر
عددٔر ُ د ريفرَعٓدد٢ريدد٘ ر ُ د ر:لتدديفل ر:ٚيددأٜر
جيربٕٚرةعضِٗرعًد٢ر:يعدا :رندٓ٥دد رَٓعييد١ر#ر
ٖها:رندٕر:وَ رةديٓسو١رلٝشه رٚإٜوديٝدترر
ٜٓتٝـ.رةديٓسدو١ريإلْسددٕر:يداٟر$عدددريًدٛعٞر#ر
ٜ$صدددو ر:يعددددملريعُدددٌر:خلد د ر:يعدقد دٌر#ر ٚصدددو ر
ٝد ٘ر$سعدد٠رَستُ #٠رٚيٝسدترعوٛدٜد١رختضد ر
يًةوٝعدد١ر:يكدسدد ١ٝرٜٓٚدددٍر:حل ٜدد١رٚ$يدد ٝرؾكددسر
:حل  ١ٜرٚإَُّْدر:يك٠ٛر:يهدًَ.)56(#١ر
عًددددد٢رَددددددرٜوددد د ٚر رط  ٚدددددد رإٜوديٝددد دترر
ٜٓتٝددـر$ا د ٞر:يض د #ٟ ٚرميهددٔرإْٔرزل د ر
:عو:حدددرَضدددد:روؾهددد ر ٛيسددت ٟٛر:يدديترٖددٞر
َٛجٗدد١رإ رإٜوديٝددتر ٜٓتٝددـ.رٚةٗددا:ر:يشددهٌر
ميهددٔرإْٔرْتدددة ر ُٖ :ٛددددر:لتٛقدد رأٚر:لت ٝدددٌ ر
ٚيهددٔريدد ٝرٖٓدددرةٝددتر:يكصدد. ٝرَُٗدددرندْددتر
دل ١ ٚرأؾهد ر ٛيسدتٟٛر:يؿًسدؿ ١ٝرؾنيَّْٗددرَدٔر
دٕٚرأدْدد٢رادويرَٛجٗد١ورَددٔرأجددٌرإثوددد رحد ٠ ٚر
ٓشددٝسر:يهؿددديفر رسددوٌٝر:يٛتددٍٛرإ رسددعدد٠ر
:يوشددد د  ١ٜرأََّددددددرخةدةدددددد رإٜوديٝددد دترر ٜٓتٝدددددـر
:ليفسددد ١ٜٚرٚو د دٙرعًدد٢ر:$يسدد# ٛرٚعًدد٢رقدد ْ:ٛر
:يةوٝعدددد١ر:يكدسدددد١ٝر:ٚيسدددددخ  ٠ر كددددٛدٙرةشددددهٌٍر
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َٓةكددٞرإ ر:لٛقددـر:يدداٟرٚتددٌرإيٝدد٘ر:لْسدددٕر
:يدداٟرٜعددٝيفر ر:يكودد ٛرٖٚددٛرَهتددٛفر:و ٜد .ٟر
أ :درإٜوديٝددتر$إٔرتٝدددرَددٔرأجددٌرسددعدد٠ر:يٓدددسر
نًِِّٗ رَٔرأجدٌر:نتشددفر:حلكٝكد ١رَٚدٔرأجدٌر
:يتوشدد رةدحلكٝكددد#١رٚيهٓددد٘ر ٛتدددٌرإ رقٓدعددد١ر
ةيفَّْ٘ريفرجي ٛرؾعٌر يوشرَدردَ:تر:يةوٝع١رجعًدتر
:يسددد ٝر:لسدددد ٝرْؿسددد٘رٜٓةددددلرإَّٕردَدددد٤رغيٜددد ٠ر
سُؿهترعً٢رأدِٜر:و رٚلد :رسدؿهت!رٚيدٛر
سُؿهترٖاٙر:يد َد٤ردؾعد١ر :ٚد ٠رريػد مر:يٓددسر
رؾنيْدد٘ريفرتددلر
ر:يد َد ٤رَٚدددردّ:ر:وَد رندايو َّ
ي٘رأة  :رأٟرلٜوديٝترإْٔرٜوش رحبكٝكت٘.ر$آٙرندِر
ٌرأْددينرسدديفَ! ٛرأؾضددٌرَددٔرإْٔرأقددٍٛر
ٖددٛر س دٔ َّ
()57
ناة١رَ عو ١رق ر ػ رةٞر:يةوٝع. #!١ر
:يٓدس رَدٔرأَثددٍرإٜوديٝدترر ٜٓتٝدـ رعًد٢ر
:ي د غِرَددٔر جد دد١رعكددٛهلِ رٚع ُدد١رأ ٗ :ٚددِر
:لتُد د٠رر ٚإخكتدِٗر ر ةًعددد ِٗر:يديتر صد ر
َٔرأعُدمرقًٛةِٗ رإِْٗ رة أٟردٚستٜٛؿسده ٞر
ٜٓتٕٗٛرةيفْٕرٜكٛي:ٛر$ناة١رَ عو#١ر كدٛدِٖرإ ر
إْٔرٜسؿه:ٛردَد٤رة ٦ٜد١رٚغد رة ٦ٜد١ي.ررَثدٌرٖداٙر
:يهاةددد ١رقدهلددددر :سدددهٛرريٓٝهدددٛف رٚيهَّٓددد٘ر
ٛتددددٌرإ ر:يٓدددد ّر:ٚيتٛةددددد١ر:ٚيوعدددد .رر:يوعدددد ر
َٛحددددد ٛعرأتدددددٌٝر ر ددد د  :ردٚستٜٛؿسدددددهٞر
ٛ ٚيسددت.ٟٛر عدددتر ٛيسددتٟٛرٖددا:ر:لٛحددٛعر ر
أعُدددٍرنددث ٠رٚةيفاددهدٍٍررلتًؿ د١ي.ررؾًك د رة د أر
ٝد٠رج ٠ ٜررلتًؿ١رعٔر ٝد ٘ر:يسدةك ١رْ:تٗدتر
ج ٚجدد٘رَددٔرةٝتدد٘ر َٛٚدد٘رعًدد٢رقد عدد١ر:ية ٜددل.ر
ٜٚعددددددترٖدددددا:ر:لٛحدددددٛعردٚستٜٛؿسدددددهٞر ر
ٜ:ٚد ددد٘ر:يهدددرب ٣رؾًكد د رَد د َّرةتج ةددد١ر:يوعد در ر
َٝشه ر:ياٟر:ستةدعر د ٚر:يٝيفسر:ٚيتاَ ر
َٔر:يعددمل.ررُ ٚوعد رْدستدسدٝدررؾًٝٝوٛؾٓدد.ررقديدت ر
ةع رإْٔر ع ؾدترعًد٢رَٝشده روٍٚرَد ٠ير د ٣ر
إْسدددددْد.ر رحل دد د١يرَددددٔر:يً ددددد ر:لُٗدددد١ر ر
ٝد ٗددد ر ن د رأَدَدد٘رعًدد٢ر نوتٗٝددد ر ٚوتع د ر

املوضوعات اخلالدة عند دوستويفسكي وتولستوي

عٓدد٘رٚيدة د رَك َِدد١رةددايورعًدد٢رعُ دٌٍرةةددٛي ٞر
عًدد٢ر:يتضد ١ٝرةديددا :ر ٚيددوروَّْٗدددر ؿُٗدد٘.ر ر
أثٓدددددد٤ر دٖ ٚددددددرد ر:لثدددددِر :ٚيفّ ر:ٚيدددددوددر
:ٚيضٝدعر:يثك ٌٝر كد ّر رْٗدٜد١ر:وَد رط:ٛعٝد ١ر
ٚةشددهٌٍرإْسدددْٞرعًدد٢ر:لدد. ٛرٚيدد ٝرَددٔرقوٝددٌر
:لصد دؾ١رإْٔرتٌُر:مسٗدرَعٓ٢ر:جلُدٍ.ر ُٜتتِر
َٛحٛعر:يوعد ر رأد ردٚستٜٛؿسدهٞرةكصد١ر
ً $دددِرإْسددددٕرَضدد و #ر:يددداٟرٜدد ٣رْؿسددد٘ر ر
:حلًِرةع رإق َ٘:رعً٢ر:يفْت دد رٚدؾٓد٘ررُٜوعد ر
ٚجي رْؿسد٘رعًد٢رنٛند يرآخد .رٜٚد ٣رٖٓددىر
ةيفّرع٘ٓٝر:يوش ١ٜر:يسع ٠ ٝر٣ ٜر:حلكٝك ١ر٣ ٜٚر
إَّٔر:يشددد ريفرميهددددٔرإْٔرٜهددددٕٛر ديدددد١رعددٜدددد١ر
يًوش د .١ٜرٜ$سددتة ٝر:يٓدددسرإْٔرٜهْٛدد:ٛر ٥:ع د ر
ٚسددع ٤:رَددٔردٕٚرإْٔرٜؿك د :ٚرإَهدْٝدد١ر:حلٝددد٠ر
عً٢ر:و )58(#ر ٚةٗا:رٜهُٔر:يوعد ر:ي  ٚدٞر
:يثدْٞر$يإلْسدٕر:لض و.#ر

ٜتسدددٍ٤رإٜوديٝددت رنٝدددـرلثددٌرٖددا:ر:جلسدد رإْٔر
ُٜوع )59(#ريفرٜؤَٔرةديوع ر:جلس ٟرإٜوديٝت رَ ر
أَّْد٘ر ٜغد ر ر يدو.رٚيفرٜددؤَٔرةديوعد ر:جلسد ٟر
يددٝؿٔرةةددٌر ٜ:ٚدد١ر ٛيسددت ٟٛرةع د رإْٔر أ٣رجثُدددٕر
أخ٘ٝر:ل ع .ر

أ :دردٚستٜٛؿسددده ٞرَد د ر يدددو رإْٔرٜدددؤَٔر
ةٗددا:ر:وَدد ررةػدددار:يٓ دد رعدددٔرعدد ّرإَهدْٝددد١ر
ٚثدد٘.رٚعٓدد َدرطدد يفرْٝهدددٛيفٟرؾٝدد  ٚؾٝرتيفر
ؾ ٝد ٚفرددددر:لؿه د ر:ي ٚسددٞر:وتددٌٝر:ٚلت د  ٜٔر
:ٚيةٛةدددٟٚرٖٚددٛرقًٝددٌر:يشددٗ  ٠رؾه د ٠رذلد ةدد١ر
سددددٝة ٠ر:$يكدددد٠ٛر:يعُٝددددد٤رع ميدددد١ر:ل سدددددسر#ر
:ٚيفْتصددد ر:يهدَدددٌرعًددد٢ر:يةوٝعددد.١ر:ٚيفْتصدددد ر
عً٢ر:ل ٛرٚةع رنٌر:وَ :ٛرةكد٠ٛر:يعًدِ.رَٚددر
إْٕرعًددددِردٚستٜٛؿسددددهٞرةددددايور تَّدددد٢رأعًددددٔر
َودا ٠رةيفَّْ٘رَٔ$ر  ٝر:لو أ رَ:ٛؾلرودَدرعًد٢ر
ٖاٙر:وؾهد #ر َٚرسٛيٛؾٝٝـرٜؤَٔر ر:$يوع ر
ٜتجددددد ٚرَٛحددددٛعر:يوعدد د ر:ي  ٚددددٞررعٓدد د ر :حلكٝكٞر:ياٞ :رةهٌيرَددر رٖداٙر:يهًُد١رَدٔر
دٚستٜٛؿسه ٞرَ رَٛحدٛعر:وعجٛةد١ررةديتػًد ر َعٓددددددد ٢رٚإَّٔرٖدددددددا:ر:يوعدددددد رسدددددددٝت كلرعًددددددد٢ر
عًدددد٢رقدددد ْ:ٛر:يةوٝعدددد ١رأٟر:يوعدد د ر:لدددددد ٟرأٟر :و )61(#ر
ةدددديً ِر:ٚيد د ّ رةدجلسد د .ريددد ٝرعوثددددر ر ٜ:ٚددد١ر
ٖا:ر:يٓٛعرَٔر٤: :ر:ٚيفْت د رندٕرغ ٜودر
:$جل ميدددد١ر:ٚيعكددددد  #رتددددْٝٛدرَد َٝكدٚؾدددددر ر ةديٓسو١ريتٛيست ٟٛرٚندٕرغ رَودٍٍريكص١رةعد ر
أثٓدددددد٤رذلدٚيتٗددددددريوعدددد ر :سدددددهٛريٓٝهدددددٛفر أيٝعددد ر:لزلًٝٝدد ١ر:يدديترأسد ردٚستٜٛؿسددهٞر
أخكقٝد ر ك أري٘رَٔر:لزلٌٝرقص١رةع رأيٝعد .ر ي ج١يرنو ٠ي.ر ؾار ٛيستٟٛرؾٗدِرَ$دد :رٜعدينر
ادددد٤ٞراددددو٘ٝرةددددايورٜٛجددد ر ر ٜ:ٚدددد١ر:$وةًدددد٘.#ر ةع د ر:لٝددت ر#رٜعددينر يددورإَّٔر:لْسدددٕرملرميددت.ر
ٜت
را٤ٞرَددرقضد٢رعًد٢ر
رإٜوديٝترعدٔر:يسد ٝر:لسد ٝر:يداٟر$قددٍشر ٜٚكٍٛر ٛيستٟٛشرأٚر$
ديٝؿدددرقدد.#َٞٛرٚقدَددتر:يصددو.١ٝرٚقدددٍشرر$أيٝعددد ر َؿدُٖٞٝريًُ ٛر:ٚحلٝد ٠رٚأتو رعٓد ٟريفرؾد مر
ْٗ:ا#رْٗٚار:لٝترٚخ ا.رَٚد ر:يس ٝر:لس ٝر ة د ر:حلٝددد٠ر:ٚلدد ٛر رنًتدددر:حلددديت ريفرادد٤ٞر
ْؿسددد٘ ر ٛجد د رقد د ْ:ٛر:يةوٝعددد ١رةسدددو ر :يفّر ٜددث ر:يعج د .ر)67(#رٚملرٜددؤَٔر ٛيسددتٟٛرةؿه د ٠ر
:ٚجلد د ٚيفر:ٚيتعدددا. ٜرٚأْددديٍرجسد د ٙرَدددٔرعًددد٢ر :ست ضددد ر:و :ٚيف رٚةؿه د ٠رجعددٌر:ي د ٚيفرادد٦ٝدر
:يصدددً ٝرةٛجٗددد٘ر:لشدددو رةديضددد ةد ر$ةٛجٗددد٘ر َددٜد ر:وَ ر:ياٟريد رعٓد٘رةسد ١ٜر رأثٓدد٤ر
:لتّ ٛر:ل ع ر:ٚلػة٢رةدي َد٤ر:ٚيوك ر:يي قد.#٤ر يًًٝٝددد٘ريًكصددد١ر:لزلًٝٝددد ١رٚندددايورملرٜدددؤَٔر
ٚنٝـرميهٔريتكَٝاٙرٚيًٓسدد٤ر:يدأٜر :ؾكد:ٛر ةعًِرؾٚ ٚ ٝف.رعًُدرةيفَّٕر ٛيستٟٛرندٕرَعجودر
:يسدددد ٝر:لسدددد ٝرإْٔرٜصدد د ق:ٛر$ةٗددددا:ر:يشددددهٌ ر ةؿٝدد د ٚ ٚفرَعتددددرب:رإٜدددددٙرق ٜسدددددروَّْدددد٘رندددددٕر
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ْدسدددهد رٚيهدددٔر ٛيسدددتٟٛرملرٜدددؤَٔرةيفؾهدددد ر
رأْدد٘رقدددٍرعٓٗدددشرر$يٝسددترأؾهددد :ر
ؾٝد ٚ ٚف رَد َّ
62
جٓ١ْٝٛرنُدر و ٚريً١ًٖٛر:و.) (# ٚر
ٚةدلكدةددددٌ رؾًكددد رآَددددٔر ٛيسددددتٟٛرةديوعددد ر
:ي  ٚددددٞرإميدْدددددر :سدد د د رٚؾٗددددِرأَّْدددد٘ر:يكدددددْٕٛر
:حلكٝكدددٞريً ٝدددد)63(.٠رآجدددكرأّرعددددجكرسدددٝكـر
اددددو ر:لدددد ٛرأَدددددّر:لْسدددددٕ ر:يدددداٟرسددددٝكٛدٙر
يكْت ددددد رإ :ر:سددددتةدعر:يفرْتصددددد رعًدددد٢رٖددددا:ر
ؾنيْدد٘رسٝصد ٛرؾجدديف ٠رنُدددر د رَ د ر
:لغد  ٤:ر َّ
يٝؿٔ رأٚرإ :رندٕرميهٔر:لحدؾ ١رنُدر د ر
َد د ر:$ي جدددٌر:لضد د و#ر$ؾٗدددٛرٜد د ؾارأخةددددٙ٤ر
 ٜٓٚد ّرعًدد٢ر :هدةٗ ددر)64(.#رٖهددا:ر د رَ د ر
ٛيسدددتٟٛرْؿسددد٘ر:يددداٟرنتد د ر:$يفعدددو:ف #رأٚر
نُدددددر دددد رَدددد ر:$ي جددددٌر:لضدددد ور#رعٓدددد ر
دٚستٜٛؿسدددددهٞر:يددددداٟرْ:تصدددد رعًددددد٢رإغدددد ٤:ر
:يفْت ددددد رٚةُعدد د رإ ر:حلٝددددد ٠رٚإ ر:لٛع دددد١ر ر
:يٓشدور:يفجتُدع.ٞر
ملرٜهددددددددٔرٖددددددددا:ر:لٛحددددددددٛعرَٛحددددددددٛعر
دٚستٜٛؿسددهٞرٛ ٚيسدددتٟٛرؾ سدد رةدددٌرنددددٕر
َٛحددٛعر:يعص د .رندددٕرعص د ِٖرعص د رْٝٗ:ددد ر
:يكدددِٝر:وخكقٝددد١ر:ٚيؿه ٜددد١ر:يك ميددد ١رعصد د ر
:يكةٝعددد١رَددد ر:يكددد  ِٜر:ٚيو ددد رعدددٔر:جل ٜددد ر
اهلواش :
7رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لؤيؿد ر:لة :ع١ٝر:يهدًَ١ر ر
ثكثدد١رعش د ردلً د  :رَٛسددهٛر ً :7931د ر 72ر
ص.219ر
2رددر:لص ر:يسدةل ر 5 ً :رص.347
3رددر:لص ر:يسدةل ر 5 ً :رص.269
4رددر:لص ر:يسدةل ر 72 ً :رص.271
5رددددددريٝددددـر ٛيسددددتٟٛر ر ن ٜددددد ر:لعدتددد  ٜٔر ر
دلًدد د  ٜٔرً :دد د ر:و ٍٚرَٛسددددهٛرددددددريٓٝٓٝػدد د :درر
 7955رص357ر(سددددُٛٓٝٝف رس.ر .ر ن ٜددددد ر
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:ٚيتةً رإ رإعدد٠ر:يٓ د ر ر:وؾهدد ر:ي :سد ١ر
عددددٔر:حلٝددددد٠ر:ٚلدددد ٛرعصدد د ر:يٝدددديفسر:ٚوَددددٌ ر
:ٚيفعددو:فر:ٚيٓ د ّ.عٔرٖددا:ر:يددئَرٚعددٔرْدسدد٘ر
:يدددأٜر$ظٗدد :ٚر ر:يسدددٓ :ٛر:يعشدد ٜٔر:وخدد ٠ر
ٕٚ ٗ ٜٚرأنثد رؾديفنث ر#رقددٍردٚستٜٛؿسدهٞر
عدددددّر7877ر رحبثدددد٘رعددددٔر$آْدددددرند ٜٓٝٓدد ددر#شر
:$يفْكسدددّر:لؿد ور ر:يكٓدعددد رٚيهددٔر:يتةًد ر
إ ر:يص مر:ٚحلكٝك ١رَدٔردٕٚر د دد رَٚدٔرأجدٌر
نًُ١ر:حلل رنٌُّر :ٚيرَِٓٗرَستع ريًتضد ١ٝر
حبٝد دددددددد٘.ر)65(#رَدددددددددٔرةدددددددد رٖدددددددددؤيف ٤رةدددددددد أٟر
دٚستٜٛؿسه ٞريٝؿٔ رٚميهدٔر:يكدٍٛرندايورر
:ٚوةةدٍر :خد ٕٚرريتٛيسدتٟٛرٚدٚستٜٛؿسده ٞر
ٚنددايور:لؤيؿدددٕر:يع ُٝدددٕ.رندْددتر:يعكقددد ر
:يٛثٝكدد١رةدد ر ٛيسددتٟٛررٚدٚستٜٛؿسددهٞر$عًدد٢ر
:يد غِرَددٔر:يؿد مر:لؿ د ور ر:يكٓدعددد ر#ر تُٝدد١ر
َددٔر:يٓد ٝدد١ر:يتد خيٝدد.١ر يفن د رعكقدد١رٖددأٜر
:يهددد و رغ د ر:لتشدددةٗ ر رٚعددٞر:يك د ٤:رَددٔر
جٌٍٝرإ رجٌٍٝر تَّ٢ر َٓٓدر:حلدح رعٓ َدر ةد يفر
:وسددد١ً٦ر:يددديترعدجلٗددددرٖدددإ:ر:يهد وددددٕرعًددد٢ر
:يٓدددددس رٚيتددددداريإلجدةدددد١ر رحدددد٤ٛر:لعةٝددددد ر
:جل ٠ ٜر:ٚلتةًود ر:جل ٜد ٠رل ًد١رج ٜد ٠ر ر
ٝد٠ر:يوش .١ٜر

عٔريٝـر ٛيست.)ٟٛ
6ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د
ص.58ر
7رددددددردٚستٜٛؿسدددده ٞر:لصددد
ص.497ر
8رددددريٝددـر ٛيسددت ٟٛر:لؤيؿددد
دلً  :رَٛسه ٛر 7928ر:
9رددددددردٚستٜٛؿسدددده ٞر:لصددد
ص.487

ر:يسددددةل رً :د د  72ر
ر:يسدددددةل رً :دد د  6ر
ر:يهدًَدد١ر ر سددع ر
ً  78رص.363
ر:يسدددددةل رً :دد د  6ر
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71ردددددريٝدددـر ٛيسدددت ٟٛر:لصدد ر:يسددددةل رً :دد 78ر
ص.781
77ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةلررً :د د  6ر
ص.317
72رددر يٝـر ٛيستٟٛر ر ن ٜدد ر:لعدتد  ٜٔر ر
دلً د  ٜٔر  ً :د ر:و ٍٚر َٛسددهٛرددددريٓٝٓٝػ د :در ر
 7961رص ر .388ر
73رددددريٝددـر ٛيسددت ٟٛر:لؤيؿددد ر:يهدًَدد١ر ر سددع ر
دلًد د  :رَٛسددده ٛر 7928رً :د د  78رص92ردددددر
.93ر
74رددر:لص ر:يسدةل رصر.371ر
75رددددددر ْ:دد د شرن :سددددٓٛفرؽ.رف.ر:$يعدد د َ#ٕٛٝر ر
:يتد ٜخر:لة :عٞري ١ٜ:ٚر$آْدرند ٜٓٝٓد#ريتٛيست ٟٛر
رنتدددد شرتدددؿ د ر ر دددد ٜخر:ود ر:ي ٚسددد ٞر
َٛسه ٛر 7977رص275رددر.222ر
76ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةلررً :د د  6ر
ص.346ر
77رددددددرإخيٓودددددّٚرر .ّ.ر ٛيسددددتٟٛر ر:يسددددوعٝٓٝد ر
يٓٝٓٝػ :د  7961رص.757ر
78ردددددر:لصدد رْؿسددد٘ رص 222رٚأٜضددددرأيتُددددٕ رّ.ر ر
أثٓد٤رق ٠٤:ر ٛيست ٟٛر ٛيف ر 7966رص771رددر721ر
79رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لص ر:يسدةل رً :د ر 6رصر
337رددر.335ر
21ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةلررً :د د  6رر
صر.794ر
27رددريٝـر ٛيست ٟٛر:لص ر:يسدةل ر 78 ً :رصر.5ر
22رددر:لص ر:يسدةل رصر.27ر
23رددر:لص ر:يسدةل رصر.28ر
24رددر:لص ر:يسدةل رصر.28ر
 25رددر:لصد ر:يسددةلررً :د ر 79رص 369رميهدٔر
:يٓ ددد د رإ رٖدددددا:ر:لكودددددٛسر رً :ددد د ر:يعداددد د ر
يًُؤيؿدددد ر:يهدًَددد١ريتٛيسدددتٟٛرر مجددد١شرتدددٝديفر
:جلٗ ِٝرص.573ر
26رددر:لص ر:يسدةل ر 5 ً :رص.25ر
27رددر:لص ر:يسدةل ر 23 ً :رص.8ر
28ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةل رً :د د  6ر
ص.795ر

29ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةلررً :د د  4ر
ص.776ر
31ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةلررً :د د  6ر
ص.365رر
37رددددريٝددـر ٛيسددت ٟٛر:لؤيؿددد ر:يهدًَدد١ر ر سددع ر
دلًد د  :رَٛسددده ٛر 7928رً :د د  78رصر683ر
ميهٔر:يٓ رإ رٖا:ر:لكوٛسر رً :د ر:يتدسد ر
يًُؤيؿدددد ر:يهدًَددد١ريتٛيسدددتٟٛرر مجددد١شرتدددٝديفر
:جلِٗٝرص.794ر
32ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةلررً :د د  6ر
ص367ردددددددر361ردددددددردٚستٜٛؿسددددده ٞر:لصددد د ر
:يسدةل.ر
34رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لص ر:يسدةل.رص.363ر
35رددددريٝددـر ٛيسددت ٟٛر:لصدد ر:يسدددةل رً :دد ر 79ر
ص.377ر
36ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةلررً :د د  6ر
ص.365ر
37رددددريٝددـر ٛيسددت ٟٛر:لصدد ر:يسدددةل رً :دد ر 79ر
ص371رميهددددٔر:يٓ دددد رإ رٖددددا:ر:لكوددددٛسر ر
ً :د د ر:يعداد د ريًُؤيؿدددد ر:يهدًَددد١ريتٛيسدددتٟٛرر
مج١شرتٝديفر:جلِٗٝرص.574ر
38ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةل رً :د د  6ر
ص.366ر
39رددددريٝددـر ٛيسددت ٟٛر:لصدد ر:يسدددةل رً :دد ر 79ر
ص 377رٚعدددددٔرَٛحدددددٛعر:$يفْت دددددد ر:لٓةكدددددٞر#ر
ميهٔرَ :جع١رَ ٜدنٛفرّ.رٜد.رَهددٕرإٜوديٝدترر
ٜٓتٝٝدددددـرةددد د رَتُددد د دٟردٚستٜٛؿسددددده ٞر ر
نتد ر$حب ٛرأدةٝد١رعًُٝد١ررأٚيٝدْؿسدو ر 7968ر
ص 747رٚنايور رنتد ريٜ ٝدرغٓٝية ؽر$عدٔر
:يٓثدد د ر:يٓؿسدد دٞر #ريٓٝٓٝػدد د :د ر 7977رص436رددددددر
.437ر
41رددر:لص ر:يسدةل رص.343ر
47رددر:لص ر:يسدةل رص342رددر.344ر
42رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لصد ر:يسددةلررً :د ر 6ر
ص.349ر
43رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لصد ر:يسددةلررً :د ر 6ر
ص.366ر
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44رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لصد ر:يسددةلررً :د ر 6ر
ص.374ر
45رددريٝـر ٛيست ٟٛر:لصد ر:يسددةل رً :د ر 79ر
ص.379ر
46رددريٝـر ٛيست ٟٛر:لصد ر:يسددةل رً :د ر 21ر
ص.568ر
47رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لصد ر:يسددةلررً :د ر 6ر
ص.379ر
48رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لصد ر:يسددةلررً :د ر 6ر
ص.364ر
49رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لصد ر:يسددةلررً :د ر 6ر
ص.214رر
51رددريٝـر ٛيست ٟٛر:لصد ر:يسددةل رً :د ر 26ر
ص.421ر
57رددريٝـر ٛيست ٟٛر:لصد ر:يسددةل رً :د ر 26ر
صر427رددر.422ر
52رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لصد ر:يسددةلررً :د ر 6ر
ص.364ر
53رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لصد ر:يسددةلررً :د ر 6ر
ص.361ر
54رددريٝـر ٛيست ٟٛر:لصد ر:يسددةل رً :د ر 26ر
شصادر:
 ي َٓتٛفر(7874رددر)7847رادع ر ٚسدٞرندو ررقتٌر رأثٓد٤ر:لود .٠رر
 غٛغدددددٍٛر(7819ردددددددر)7852ر ٥:ٚدددددٞرَٚسدددد ٞرٚقدصر ٚسٞرنو .ر
 :$وةً٘#ر ١ٜ:ٚرنتوٗدردٚستٜٛؿسهٞرعدّر.7868ر َٝشه ر:يش ص١ٝر:وسدس١ٝر ر ١ٜ:ٚر:$وةً٘.#ر إٜوديٝددددتر ٜٓتٝٝددددـ–رأ دد د را صددددٝد ر:ي ٜ:ٚدددد١ر:لان.٠ ٛ
 يٝوٚ ٝفرددرأ را صٝد ر:ي ١ٜ:ٚر:لان.٠ ٛ ْدستدسدددٝدرؾًٝٝوٛؾٓددددردددددرإ د د ٣را صدددٝد ر ٜ:ٚددد١ر:$وةً٘.#
 سدددددتٝودٕرأ ندددددددٜؿتيفرأٚةًْٛسدددددهٞردددددددرأ ددد د را صٝد ر ١ٜ:ٚر$آْدرند ٜٓٝٓد#رٖٛٚرأخٛرآْد.
ٜ:ٚ -دد١ر$آْدددرند ٜٓٝٓدددر#رنتوٗدددر ٛيسددتٟٛرَدددرةدد ر

صر.587ر
55رددر:لص ر:يسدةل.ر
56رددر:لص ر:يسدةل رص.645ر
57رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لصد ر:يسددةلررً :د ر 6ر
ص.263ر
58رددددردٚستٜٛؿسدده ٞر:لص د ر:يسدددةلرر ً :د  72ر
ص.722ر
59ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةلررً :د د  6ر
ص361رددر.367ر
61ردددددردٚستٜٛؿسددده ٞر:لصد د ر:يسددددةلررً :د د  4ر
ص9رددر.71ر
67رددريٝـر ٛيست ٟٛر:لص ر:يسدةل رً :د ر 24رصر
496رددر.497ر
62رددر:لص ر:يسدةل ر 63 ً :رص81رددر.87ر
63رددددر  ْ:د رنتددد ر: $ي:ٛقعٝدد١ر:ي ٚسدد١ٝر رْٗدٜدد١ر
:يك ٕر:يعش  #ٜٔر ؾصٌشرسًة١ر:ي دكّر رإةد :عر
ٛيستٟٛر ر:يثُدْٓٝد .ر
 64رددردٚستٜٛؿسه ٞر:لؤيؿد ر:يهدًَد١ر رثكثد ر
دلً  :ردلً  26رص.649ر
65رددر:لص ر:يسدةل ردلً  72رصر.58ر

7873رددر.7877
 نْٛسددتدْت ريددٝؿٔرددددرأ د را صددٝد ر ٜ:ٚدد١ر$آْدددرند ٜٓٝٓد.#
 نْٝ ٛشددددٝـردددددددرأ دددد را صدددددٝد ر ٜ:ٚددددد١ر$آْددددددرند ٜٓٝٓد.#
 *ر :ةدددٞر–ر :ددددٙرؾهدد ٟرنددددٕرٜٓدددددٟر وددد١رد د  :ر:يدددٛطٔر:ي ٚسددد ٞرٖٚدددٛرحد د ر:يتٛجددد٘رسلدددٛر
:يػ .
 *رةدؾٌر–ر:سِرو ر:يك ٜسد رٖٚدٛرةدٛي رةديًػد١ر:يع ة.١ٝ
 نٝيتر–رإ ٣را صٝد ر ١ٜ:ٚر$آْدرند ٜٓٝٓد.#:غٛج رددرأ را صٝد ر ١ٜ:ٚر:$وةً٘#رأقد ّرعًد٢ر
قتٌرْدستدسٝدرؾًٝٝوٛؾٓد.ر

ر
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منهج الشك عند اجلاحظ:
أصوله النظرية وجتلواًته التطبوقوة
د .عبد الرمحان إكودر*

امللخص:
٭ أحددددك ٕٞىدددده ِددددك ٥دددد ٓ ٙدد د ح
نٕد ٌ ٦ددأل ب ٯلعددٌ ٠دهعدد ٠عدددكل
(٘522دد
ِٖ ملصٕف تٜ .لك تسدّ مّدَ أاّ ٌد٘ ٚد ٛ
ددٝ
عٕزادد ٣امٍٟدد ٣٭ ددٜ ّٟأٗ اصددهٟ ٛددز
دددكُن ل ٜٗأٗ ٕٔسددد ٤أ ددده
ِىثدددق ٌم د د ٞ
ِ ٘ب ٭اتز ُ ٌد ٞ ١د ِٖ٬ع ٌدمدَ عدكُ ٌٕمدَ
ح ن فٍدِ ٟدٖ ٌيهٞدب أٗ دك
فىه
٘دد د ملٍّدد د ٌدمٍددددٜ٘ ٠دد د ٌٕددددزٌ ٜدددد ٝلد٠
ددَ وت ع تددٚن صٝت د ه اتّ د لٛ
ٌدمٮٔدد٠
ٍٍٟدد ٚمل تٍددق
اٍدد ٤ل ٌ"دديل  ٜددِٕٙ ٣ٍٟحتٟدد٣
ٌم د د  ٜ ٞٯ د د ٌ ٜهٞ ٜد د ت ملٕمٌٝددد٣ن ٌ ٜدددي
ث ه ادٖ ٌدٟمو  ٜيمٟمدٜٜ ٣فدن ل ٌدب عدك ا٠
ٞتسددددْ عصدد د ي ٣ألعٟددددٜ ٣ر ٌٟددددٌ .٣مددددك ادددده
د ح ملى ٔدد"ٌ ٣ددي ٜأّٟ٘تددِ ٚددٖ ٌٕ حٟدد٣
ٌٕظهٞدددد٣ن ٜ٘دددد ٠ا  ٦تتمدد د عض ِددددض ا  ٦عددد د
ٌفٮ دددفٌ ٣ٮحمدددو ٌددد ٔ ٖٞظددده ٜلٌٍ"ددديلن
دح
و إلِ د ٓ ٌيز ٌددٜ ٠لٞى د ت .فٕددزٜ
ىل ٘ مل كأ ٞهتىز اٍ ٤أ س اكٓ ٌتسٍْٟ
ملطٍنن  ٜدَ ل ٌ"يل عهٞم ه ٌٍٟمون ٟد ٭
ٞسٍْ أ ١أِه أ ٜرب ٭ عدك أٗ ميخصٜ ٚخيتدرب
ِك ٥تخت.ٚ

ٌ ىٍّ د ت ملف د ت ٟملددٕ ٙدددد ٌ"ددي دددد
٭ تك٭ُ ملٕطم ٠دد ٌدمَ دد ي ٝس.
تقديه:

*

ُٞد دهٍك ٌ"ددي عىٔٝددٔ ٚمددٌ ٟددٟمو ٜ٘ددٝ
ضد د عك ىدددْ ِدطٟد د ت ٌدمدددَن ٜميٕدددض ِدددٖ
٭ تسددٮٓ ملدط ٟد ت يدد ٝسن  ٜٜدد ٣ٍٟملدهف د٣
يم ٧نٜ .لك تٕ  ٚوثري ِٖ ٌ حثو ملسدٍّو
ٌمك ِ ٤ىل أّٟ٘د"ٌ ٣دي صٝتد ه عدٖ دٕٟ
(٘754ددددد ( ٌ"ددددف ٌ ٜ ٦تدٍٟمدد د ت  ٜمل حدد د
ٌ"ددهل ٜ ٣ٟإلر د ت ٌ ٜتٕ  ٟٙد ت ن  ٜعددٖ ٟددثْ
(٘734ددددددد ( ملٕدددد د اه ن  ٜإلِدددد د ٓ ٌيز ٌدددددد٠
(٘242ددد ( ملٕم د ِددٖ ٌ ددٮُ ٌٜ .دددَ ألددكٓ
تَ ملٕ"ٌ ٙي ٌدأل ب ٯلعد٠
ٱ ٌ ٦يت تِّ ٬
ٌدهعدد ٠تدددٝل ٯعدد ٠اثّدد ٗ دد ح (٘522ددد
ت د حب ملصددٕف ت ٌدكٞددك ٢رتٍددق ضددهٜ
ملدهفدددٌ .٣دددي أٗ أِ ُٜددد تى"دددق إددد ٚا ددد
ددد ح ردددٌ ٟٝددددهٜيف ملٕٙحتٟددد٘ ٞ ٕ ٣ددد ن
ففىددده ٛلد د  ْ٧اٍددد ٤للددد ٣ملٮحظدددٜ ٣اّدددن
ٌٕظدده ٌ ٜتخٍٟددَ  ٜملم ٔددٌٕ ٜ ٣مددكن ٌٍ ٜحتدد ٦ٝىل
و"دددق ملتٕ ل د د ت  ٜملي ٌطد د ت ٯفىد د
ملطهٜح ٣اٍ.ٟٚ
*

باحث من المغرب.

العدد  - 995أيلول 7105 /

ح ع ٌ"ي وآٌٟد ٣اٍّٟد٣
ٜلك تَ ٝ
تمددد ٓٝاٍددد ٤أ د د ِٝضدددٝا ٣ٟللٟمددد٣ن ف ٌ"دددي
إدددك ٛميثدددَ ِٕٙحتد د ه ِدددٖ ِٕد د ٘ ٌ خد د ٌد د ١
اٍ ٤أتِٕ ُٝطمِ ٣ٟد ٣ٕٟتهتىدز اٍد٤
ٞتأ
أ س ِٖ اكٓ ٌتسٍ ْٟملطٍنن  ٜف ٯ ٝع٣
 ٜٯحىد ٓ ملسد مٌ ٣دديت ٭ تسددتٕك اٍددِ ٤دد ٞري
حمدددكل٢ن تمطدددض ٌصدددٍِ ٣دددض ِظددد ٘ه ٌفىددده
ٌتسددددٌٍ ٠ّٟدددديت تسددددهع ىل ٌثم فددددٌ ٣دهعٟدددد٣
ح ِ ٬سد ه ملدٕ ٙامٍد٠
ٌمكميٌ .٣مك اك
 ِٖ٬ٞع ٭ تك٭ُ  ٜيحت جن ٜتى"ق اٖ ٌي
مّددَ ا ٧ددٌٕ ٚظهٞددٌ ٣دديت ددد ٤ىل ت ٘ د
ٜتط ٟمٙد د اٍددد ٤ادددكل ِدددٖ ٯ د د ٌ ٜهٞ ٜد د ت
صٝت ه وت عد ( ٚيٟدٜ٘ . ٗ ٝد ِد ٞدكفض
ىل عٟد د ٗ ِدددٕ"ٌ ٙدددي إدددكٛن ٜتت دددض ٱٌٟد د ت
 ٜٯ ددد ٌدددديت ٞددددٕ ٙاٍٟٙددد ِٕٙحتددددٔ ٚظهٞددد ه
ٜتط ٟم ٟه.
مفهوو الشك عيد ديكارت:

ت ك ( ٌ"ي ع ٌفٍٟسٝك ٌفهٔسٟٕٞ ٠دٚ
لٞى ت  6251( René Descartesدد  6124ن
ٌد د ٞ ١دد دكّ ٌ"دددي ضدددهع ه ِدددٖ ضددده ٜملدهفددد٣
إلٔس ٔ٣ٟن ٜعهٞم ٣اٍّ ِٖ ٣ٟعهه ٌ خ ٜ .لك
أر د لٞى د ت ىل وت" د ف"ٌٍ ٚددي ملٕٙحتدد٠
ِددٖ ددٮُ ِدٕٟدد ٣تٟدد٣ن ٞمدد٘ ُٝد ٌصددكل
لت و ٌ ِٕ ٠حو أٔد تٍمٟد ن وٕد ٔد اْ
ع٨دددد ٣إٕتٙدد د
ٯافدد د  .ع ٧فددددِ ٣ددددٖ ٱ ٦
تددخٟخ٣ن ددْ ٜض د ٌدد ٠أٗ ِ د ٔ ٕٟدد ٚعدددك ٌددي
اٍددد ِ ٤د د ل٪ن تٍدددي ح د د ِدددٖ ٭ضدددطه ٭
ميىٖ ٭ أٗ ٞى ٗٝأِه "ُٞىي فٟد ٚودثري ه
ُٜٞهتدد ِٕدددٚن ٌٜد د ٌي لددده ت أٗ أحددده ٔفسددد٠
ددك ٞن ِدده ٢ح ٟد ت٠ن ِددٖ رٟددض ٱ ٌ ٦دديت
إِد عٙد لد ٮهن ٜأٗ أعتددك ٪ٯرددِ ٦ ٟددٖ أ د
كٞددددك٢ن وٕددد أ ٞددددك أٗ ألددددٌ ْٟدٍددددٓٝ
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ل ٝادددك ٜعٟدددك ٜ ٢عتدددِ ٣سدددتمه٢ل(ٜٞ . 6تأ د د
ٌ"ي ملٕٙحت ٠إك لٞى ت اٍ ٤مّٝاِ ٣دٖ
ٯ
-6

االمتياع عً األحكاو املسبقة.

ٞكا ٝلٞى ت ىل ٌتخه ِدٖ ٌتصد ٝت
ملس د مٌ ٜ ٣تّددثٮت ٌدديت ٭ تسددتٕك اٍدد ٤أ د
تددك ٯحىدد ٓ
اٍّٟدد٣ن ٜجتٕددب ٌتسدده
ٜتصكٞم. ٙ
-2

التحرر مً سلطة احلواس.

ٕٞظدده لٞىد ت ىل يدد ٝس ٔظدده ٢ح د ٢
تٕ دددض ِدددٖ اتمد د ل ٛعدددأٗ يددد ٝس لدددك تىدددٗٝ
لادد٣ن ٜأٗ يىّدد ٣تمت دد ٠اددكٓ ٌهوددٗٝ
ٌ ٟٙل  ّ٧ن ِ"ري ه ىل ٌي عم ٌٚٝل ٔ ٜ ٠دكت
أٗ يددد ٝس لاددد ٣عدد د ٯٜلد د تن ِٜدددٖ
يىّ ٣أٗ ٭ ٔطّد ٖ٨ودَ ٭عّٕ٨د ٗ ىل ِدٖ
خيكإ ِ ٌٜٝه ٜ ٢حك٢ل( . 5فكٞى ت ٞدهف
وَ ِد تدأت ٠عد ٚيد ٝس ِدٖ ل ود ت وّد
ٞددهف إلل ً يسددٔ ٠فسدد ٚوددأل ِ ٢دهفٟدد٣
ٜ٘دد ٞت دددّٖ ودددَ ردددٔ ٦٠دهفددد ٚادددٖ ٌدد د
ددد د ٜ ٠وددد د ٌي ادددددٖ أٔفسدددددٕ عٝتدددددفٕ
أ س د لهن ِدتددرب ه أٗ ردد ٙل ٢يدد ٝس ن ٌ د ه ِ د
ختطددٜ ٩تىدد ٗٝاهضدد ٌٰٜ٘ ٣د ٓ .لفددكٞى ت
د ٠ن ٔظده ٯٗ
ٗ "ٞي ٝ ٜل ٌد
ح ٝدددٕ ختدددكإ ن ٜٯٕٔد د ٔتددد ْ٘ٝأحٮِٕددد
ٝ ٜل أرٌٟ ٦ ٟس ل  ٌٝ ٣ّ٧لضن ٜ٭ ٞه ٥أٗ
د  ٠نددري ِ ٝددٝلن  ٜأ د ٞمدده أٗ
ٌد د
ٞد دكّ ٛوّ د ٌدد ٝو د ٗ نددري ِ ٝددٝلن أٞ ٜفددأل
ٌدي اٍد ٤د  َٟدكُ ٜعصدف٬ِ ٣لتدد٣ن ىل أٗ
ٞت د و أ د ٌددٟمو ٘ د ٯِددهِٜ .ددٖ و د ٗ
ع دددتط اتٞ ٙٔ ٚددد ٣ملطددد ك أٗ ٞمددد ٜ ْٟدددٝل
دد  ٠اٍددد ٤أ دد ٭ ٞتطدددهه ٌٟٙد د
ٌددد
ٌ"يل(. 3

ميهج الشك عيد اجلاحظ
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االستدالل امليطقي.

اتّددك لٞى د ت ِددٕ"ٌ ٙددي عهٞم د ه ِددٖ
عهه ٌ خ ٌيت تسد اك اٍد ٤ل ً يمد ٧ن.
د اٍّد ِ ٠د ٝد ٜللٟدنن
فمك ٔتِٕٙ ٙ
 ٞدددددكأ ع ٌ"دددددي ٌُٟدددددده اٍدددددٌٕ ٤مدددددكن ٜميددددده
ع ٭ ددتمه  ٦اددٖ عهٞددن ٌتدّدد"ٌ ٜ ْٟددّ ُٝعٕددزٜ
 ٜلددددددٜ ٠امٮٔدددددٞ ٠ف ددددد ٠عددددد ٚىل و"ددددددق
يم ٧نن لٌمك مس"ٌ ٠ي ٌكٞى تِٕٙ ٠حت ٟه
ٯٔدد ٚاٍدد ٜ ٤ددٌ ٚتخكٞددك مددهل أل ٞ ٢صددطٕدٙ
ٌدمَ ه٣ٞن ٜٞست كِٜ ٙفم ٌألتٟب ِٕطمد٠
ت ٓن ٌٟست دك ِ ٔدهفد ٚاٍد ٤د ٝند ِ أٜ
اٍدد ٤د ٌ َٟظددٖن ٌٟٜىت"ددق ِد ٔدهفدد ٚاٍدد٤
 ٜ ٝض ٭ ٞتطهه ٌٟد ٚألٔد ٤ردين ٘د ٝردي
ل  ْ٧اٍ ٤إل ل٢ن ٌٜد ٔ ٟعدد ه ِدٖ ح ٌدٔ ٣فسد٣ٟ
أ ٜجتهعددددٝ ٜ ٣لٞدددد٣لن ٜعدد د ٌي ٞدددده ٥لٞىدد د ت
ل ٌ"يل عهٞم ه ٌٍٝت ُٝىل ٌٟمو.
-7
ٞدٍ ٠لٞىد ت ِدٖ ردأٗ ٌدمدَ ردىٚ
ملٕٙحتددد٠ن ٞدد دكّ ٛٯ د د س يىدددْ اٍددد٤
ٯِ ٝن ٜأٗ ٌثم ٣عد٘ ٚد ٠رد ٝأ ٞد ه ودَ
ن ٞم ُٝلأوثه ِ أ ض ٌٔ ِٖ ٠ي ملٕٙ
٘ ٝميت عأٔ ع ٝعت ٚأ تدَّ ٌدمَ ودَ
أِهن ٗ ٞىدٖ اٍد ٌٝ ٤د ٚٯوّدَن فدٍد٤
تط ايت اٍ ٤ٯلٌَ .ي فٝه أٔ
ري ِ
وٕدد أردددده تط ٟددن ٌدددي ملددٕ ٙأٗ امٍددد٠
و ٗ ٞتدٝل ر ٨ٟه ف" ٨ٟه اٍ ٤تصدِ ٝد ٞتصدٛ ٝ
اٍ ٚ ٜ ٤أرك ٜضٝح ٜأل ٥ٝتد ريهل(. 7
االحتكاو ملعطيات العقل.

العوامللل املسللايفنة
اجلاحظ:

لللورم ملليهج الشللك عيللد

أ -أ ه ٌ ٌ ٣٨ٟثم ف٣ٟ
حتدددده ١حهوٟدددد٣
رددددٙك ٌمددددهٗ ٌث ٌدد د
م فٟددٜ ٣فىهٞدد ٣اٍ د ٌدكٞددك ِددٖ د ٭تن
ِ ٠ٜ٘هحٍ ٣تسّ ع ٭ٔفت يف اٍ ٤م ف ت ٯِْ

ٯ دددده ٥و ٌثمدد د فتو ٌف دددد ٜ ٣ٟإلنهٞمٟدددد.٣
وّددد رددددٙكت ٘ددد  ٛملهحٍدددد ٣نٍٔ ٟددد فىهٞددد ه
ِٜددد ٘  ٟهن لٜ٭ردددي أٗ ددده اظّددد ٣ددد ح
ٞه ددض ىل ِدد أ دد  ٛاددٖ أاددٮٓ ِهحٍتددٚن  ٜىل
ٔفت حدددد ٚاٍدددد ٤ددد ٌ ٌد ِدددد ٜ ٣تدددد٣
اصهٛن ِٜد "ٞتٌٍ ٚخظٌ ٣تحت عدو ٌفىده
إل ٮِٜ ٠عم ٣ٟٯفى ٯ ه٥ن ٜلك ت ٚاٍ٤
تك ِظد ٘ه هود ت ٌط٧ ٝدقن ٜتفد اٮت
تّض ِض تٍي ٌفأل٢ن ِض ثٌٍ ٚثم فدٌ ٣دصده
أعد ل٘د د إلٔسد د ٔ٣ٟن ٝ ٜضدددِ ٚد دددٮت
اصه ٞ ِٜ .ٛطه فٔ ِٖ ٟٚز ا ت ٜتٟد تن
جبددهأ ٢فىهٞددد ٣٭ تتددأت ٤٭ ٯِث ٌدددِ ٚددٖ ٔ ٝعدد
ٌدصدددد . ٝأِدد د اصدددده ٛفمددددك ودد د ٗ  ٞددددطه
ع ملددد ٘ب ٌٕ ٜخدددَن ٜتصدددطه فٟددد ٚٯفىددد
 ٜملٕ ٘ عأت ٝملتدكل٢ن ٜأرى مل تٍفد.٣
ٜ٘دد ٠يظدد ٣تف اٍد فٟٙد ح د  ٢إل ددٮٓ ِددض
ٌثم فدد٣
ي د ت ٌس د عم٣ن ٜحصددَ جت د
إل ددددٮٌِ ٣ٟدهعٟددددِ ٣ددددض عمٟدددد ٣م فدد د ت ٯِددددْ
ٯ ه ِٖ ٥ٮُ حهوٌ ٣ألر٣ل(. 2
ٜلك أ ٌ ٛ ٘ ّٙتخٝ٭ت عٍ ٢ ٝفىه
صٝتد ه ٜأٔد"ٔ ٚدأ ِكٕٞد ٌ ٣صده٢
ح
ٌددددديت ِتددد د ت عٕزاتٙددد د ٌدمٍٟددددد ٣رتٍدددددق
ملٟد د لٖٞن ٜٞظٙددده ٌدددي ٍٟد د ه أاّ ٌدددٌ ٚددديت
ٔفتخ اٍ ٤اكل ِٖ ملدد ك ٜاٍد٘ ٤تّ ِد ت
اصهٛن فدل ح ل دَ ىل ملددألً ٌثمد ن
ح ِٮه تى ٕٚٞٝم فٌ ٣مهٌ ٜٗثٮ د ٣ٯٜىلن
ِٜتسدددٍخ ه عهٞ٫دددِٕٙ ٣حتٟددد ٣ل دددٜ ٣عمدددك  ٢اٍددد٤
ددددكُن ٜعىددددَ ٌددددي ل فددددض ع ددددتّ ت ٣اددددٖ
ِ ٝلفددٚن ٜع ّٙد ت د م فددِ ٣هحٍتددٚن  ٜدٍددٙ
ِ ٝو ٌٍ ٣تط ٝتن ِٜستٝا ٌٍ ٣تخٝ٭تل(. 1
-

مل ٘ب ٭اتز ٌ٠

حتدده١
رددٙكت ٌ صددهٌ ٢مددهٗ ٌث ٌد
رددٌ ٟٝفىدده ٭اتز ٌدد ٌ ٠د ٞ ١تسددٍ عسددٮيف
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ٌفٍسددف٣ن  ٜملٕطددنن ٜاٍددْ ٌىددٮٓن ٜأ د ٌٟب
ك ُ  ٜملٕ اه٢ن لك أ  ْٙملدتزٌ ٣عىثري ِٖ
ٌدده ٜ ٥٫ٯفىد  ٜيٍدد ُٝحدد ُٝل دد ٣ٟو ٔد
كٞك ٌتخَ رى ٌٌ ٣ٟدمَ
ٌفدَ م
ت٬
 ٜملٕطن ٌِٕ ٣ٙ ٝمَ ٌ ٜتسٍ ْٟملطٍدن .فمدك
لأ ملدتزٌٞ ٣دتربٌ ٜٗدمَ ِدو ملدهفد٣ن ٜأٔدٚ
ٞسدددتطٟض أٗ ٞدٍدددْ ودددَ رددد٦٠ن حتدددِ ٤د د ٦ ٜ
ٌط ٟددد٣ن ٌٜدد ٌي أعٍمددٌ ٝدد ٚإدد ٗ ٌ خدد
رٟدض ملسد ٕٔ ...( َ٧د ٔده٥ن ِدٖ دٮُ ٌدين
وٟق فددٌ ٝدمدَ ىل ِهت دٌ ٣مٟد س ٌ ٜدكٌَٟ
أِددده ٌدمٟدددك٢ن  ٜاتدددرب ٜٛح ددد ٣ل ددد٣
وتس د ملد د كٜ .ندد أٗ ملدهفدد ٣يمٟمٟدد٣
٘ددٌ ٠دديت تفٟددك عددهل ٌددٟمون ٜأٗ ٌ"ددي ِهحٍدد٣
ٔتم ٌٟدددٌٝ ٣تددد ُٝىل ٌدددٟمون فٟتددد و ٌٕددد
وٟدق أٔٙددْ أل ٍد"ٌ ٝددي ِدٕ ٙتفىري٘ددْ
 ٜدٍدد"ٌ ٛٝددهد ٯٌٍّ ُٜدهفددٌٜ .٣مددك لد ٌٗ ٝ
عسدٍط ٗ ٌدمدَ ٜحهٞدد ٣إل ل٢ن ٜحده  ٜع ٌتد ٌ٠
ٌدمدددددَ ِدددددٖ ّدددددٝل ٌٝ ٜلدددددٝك إدددددك ادددد ٘ه
ٌٕصددٜ٘ . ٝددْن  ٗ ٜتٍفدد ٝا ٙ٧ددْن ف د ٗ
ِٮِد حهٞددٌ ٣ددهأٜ ١ت"دده ٞملس د ٜٔ َ٧مددك٘ ن
حسددب أتددِ ُٝسددتم ِ ٢ددٖ ملٕطددنن  ٜضددخ٣
ٔ"ددد عٌ ْٙفىدددده١ل(ٌ . 4مددددك أاٍدددد ٤ملدد د ٘ب
٭اتز ٌددددِ ٠ددددٖ ردد دأٗ ٌ"ددددي  ٜدٍددددِٕٙ ٛٝحتدد د ه
 ٠٧رٟخ
ٌٍٝت ُٝىل ٌٟمون ٜلك ُٔمَ اٖ
ملدتزٌ ٣ل ٌٚٝلأ ٌٝ ُٜد ت ٘د"ٌ ٝدي ٌتٝلدق
ٌمصدددك ىل ٌٕظددده ٌٟددد ٜ ٗ ...( ٚدددٌٕ ٝظددده
 ٜملدهفِ ٣مٟك ع ٌ"ي ( ...ف ٝٙ٭ ٞىِ ٗٝمكِ٣
ٌٍ ٝددددب ملطٍددددن عددددَ ٌٍّمٟددددك عدددد ٚو ٌٕصدد د
ٌٍزود د  ٜ ٢٭ دددتط اٌٍ ٣خد د ل(ٜ . 8لدددك ود د ٗ
د ح اٍدد ِ ٤د ٘ب ٭اتددز ُن ٌٜدد ِٝ ٚلددق
ٜا  ٦تدددرب ٘د د ٭ٔتّد د ٦ن ٜأ ددده ٘د د ملد د ٘ب
دَ ِصدٕف تٚن صٝتد ه ادٮِ ٛ٫دٖ
ٜض
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رددددددأٗ ٌدمددددددَ  ٜف ددددددٌٍ ٚفىدددددده ٌتسددددددٍ٠ّٟ
٭ٔط د اٜ .٠لددك أ دد ْٙع د ٌي تأ دد ٟت ٟد
ألعددٜ ٠فىدددهٕٞ ١دد اٍدددِ ٤دطٟدد ت ٌفٍسدددف٣
ٜاٍْ ٌىٮٓ  ٜملٕطن ٌ ٜثم ف.٣ٟٔ ٌٟٔٝ ٣
ج-

ٌتأ ري ٯ ط٠

ٌمددك ُاددهك اددٖ ملدتزٌدد ٣ردديف ٙع ٌفٍسددف٣
ح ِدٖ ٘د ٌد ِدَ
 ٜملٕطنن ٜلك تف ل
تىٕٞٝددٌ ٚفىدده ٌ ١صددهٌ ٢دديت و ٔ د
ل٘ددهت ف ٟٙد
لط د فٍسددفٜ ٟفىه ٞد هن ح ٟد
ٌت ٟت ٌدمٍ"ٜٔ ٣ٟط فٟٙد حهودٌ ٣ألرد٣
ممد ِىٕددِ ٚددٖ ٭ ددتف لِ ٢ددٖ ٌددأل ب ٌٟٔٝد ٔ٠
ٜ٭  ّٟته ب أ طٜ .ٝلك أر ا س أ ح٣ٍٟ
دد ٌ ٍٙخدد اددٖ
ىل أٗ ل اتز ٌٟدد ٣دد ح
ِس د ٌي ٌثم فددٟٔ ٌٟٔٝ ٣دد ٣ىل فىدده د ح .
ٞم ُٝأمحك أِو (ٜأت ٌٌ ٚثم ف ٣ٟٔ ٌٟٔٝ ٣اٖ
عهٞددن اٍّدد ٌ ٦ىددٮٓن "ِٜدد فٙت ٚيددٕو عددٖ
ددددخ ه  ٜددددٍّٜ ٚٞٝأِث ّدد د ( . 5ف دد د ح
اددهك ٌددأل ب ٌ ٟٔٝد ٔ ٠ٯٔدد ٚددزِ ٦ددٖ ٌهو د ٓ
ي د ٌ ١دد ٓ ٌد  ١تددطكِ عدد ٚي د ٢
ٌدهع ٣ٟإل ٮِ ٙٔ ٣ٟت ٙل( . 64فمك أ د
ح ِٕٙحت ه إلل ً ٌٟمو ٞم ٓٝاٍد ٤أ د
ِٜد د ٞري حم دكِلٌ ٢تم د د ٯ د  ٜمل ٝضددٟض
وت ع ٚيِ ٗ ٟٝدٖ
ٌيت ٞد  ٙن فمك أ
ِصد د ل رتٍفدددِٕٙ ٣د د ِد د ٘ددد ٝاهعددد ٠ردددف١ٝ
ددددربِ ٢ددددٖ يدددده ٖٞ
وّسدد د  ٣ٌ٦أتددددخ
 ٜيددٌ ٜ ٖٞ٦ ٝصددد ٟلٖٞن ِٕٜٙدد ِدد ٘دد ٝردددده١
و د ٯع ٟت ٌيت ل ٍٟاٖ يٗ ٟٝن ِٕٜٙ
أ ٞد د ه ِد د ٘دددِ ٝىتدددِٜ ٝدددأ ِ ٝدددٖ ٌدددأل ب
ٌ ٠ٔ ٟٔٝوىت ل يٗ ٟٝل ٯ طٍّ ِٜ ٝفٚ
ِٖ ِمٝ٭ت فٍسفِٕٜ ٣ٟطمٌ .٣ٟي أٗ د ح
ل ٞىددٖ د ٘ٮه ع ٝددٝل ملٕطددنن فٙدد ٞ ٝد وه
(وت ملٕطن ن ٜٞطٍن اٍ ٤أ دط( ٝتد حب
ملٕطدددن ن عدددَ ٔددد"ٞ ٚدددري ىل ٌيددده ِدددٖ اٍدددْ
ملٕطددنٞ .مدد ٜ٘( ُٝد  ٔٝٞ ٛد ٗ  ٜد  ٜ ٍٙ٧ط  ٙد
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ملٕطن ٌديت
ٜاٍٍٜ ٙحىّ ٙن  ٛ ٜ٘وت ٙ
دٍت ٙيىّ  ٦ن تدهك ٌسمْ ِدٖ ٌصدخ٣
 ٜطأ ِٖ ٌص ... ٝل(. 66
أيفنية الشك عيد اجلاحظ:

ح عأّ٘ ٣ٟلص٥ٝ
ظ"ٌ ٤ي إك
صٝتدد ه ٜأٔدد ٚددا وت عدد ٚيٟدد ٗ ٝع عدد ه
عدٕ ِٝ( ٗ ٝضض ٌ"ي ٌٟ ٜمو ِ"دريه فٟد ٚىل
أٔ ٚل ٞىٖ ٞمو لك حتد ٤ود ٗ ل ٍد ٚردين
ٕٞ ٜتمَ أحك اٖ اتم ل ىل اتم ل نري ٛحت٤
ٞىدد ٗٝع ّٕٟٙد ح د ُ ردديل( 65ن ٜٞدددك ٌ"ددي
إك ت حب يِ ٗ ٟٝدٖ ٯ د ٌديت ٞهتىدز
اٍ ٟٙد ٔمددك ٜ ٛخٟصدد ٌٰ ٚد ٌ ٜه ٞ ٜد تن
عددَ ٔددٞ ٚددكا ٝتدده ح ٣ىل تدٍددْ ٘ د ملددٕٙ
ٌ خ ٌدٍّد٠ن ٞمد ُٝل ٜادهك ِ ٝضدض ٌ"ٍدي
ٜح ٭ت ٙمل ٣ ٝد ٌتددهك عٙد ِ ٝضدض ٌدٟمو
 ٜيدددد د ٭ت مل ٝددددددٌ ٣ددددددٚن ٜتدٍٍددددددْ ٌ"ٍددددددي
ٌدي ٭
مل"ى ًٝف ٟٚتدٍٍّ هن فٍٞ ٝىدٖ
تدهٍُك ٌتٍٝلٍق ٍُْ ٌتٍث ٍُد ن ٌمدك ود ٗ ٌدي ممد
ُٞختد د ج ٌٟدددٚل(ٜ . 63إلعددده ٘د د  ٛملى ٔددد ٣أ ٜل
ح مّٝا ِٖ ٣ٱ ٌ ٦ديت تى"دق ادٖ
أّٟ٘ددد"ٌ ٣دددين ِدددٖ ٌدددي للددد ُ عدددٖ ٙدددْ
ٌٍّى ٍ٠أٔ ٭ أو ل أردي لد ُ ملىدٜ ٠أٔد
٭ أو ل أٜلدٖ فف ده اٍٟد ٚملىد ٍ٠ع ٌ"دي
ِ ٝضددض ٌ"ددين وّ د ف دده اٍٟدد ٚعددٖ ٙددْ
ع د ٌٟمو ِ ٝضددض ٌددٟموٜ .ل د ُ أعدد ٝددخ ه
ٔ ا ِدٖ ملٍخدك"ٌ ٖٞد ً  ٜحدك ف ٝدكت
ٌ"ٍىّ ً أعصده جبد٘ٝه ٌىدٮٓ ِدٖ أتدخ
خٝلٜ .ل ُ أعد ٝدخ ه ٌ"د ً ألده ٌٟدي
حدكن ٞ ٜىدٖ ٞمدو لدك حتد ٤ود ٗ
ِدٖ
ل ٍددد ٚردددين ٕٞ ٜتمدددَ أحدددك ادددٖ اتمد د ل ىل
اتم ل نري ٛحتٞ ٤ى ٗٝع ّٕٟٙح ُ ريٜ .ل ُ
أٜع ٣ملتخٍٟه ٯٗ وَ
عٖ  ِ ْٙأعّد
ِٖ لتطدت ٚاٖ ٌٟمو يدري ٢ف د ٌتٌ ٚت دٍٖٟن
 ٜ ِٖٜك ض ٌت ٚفهيف ع ٙل(. 67

ح ِٕ ٙ٭ ن ٣ٞن فٝٙ
ٗ ٌ"ي إك
ٞهل ٌ"ي ر ٌ"ين ٜ٭ ٞم َ أٗ ٞىٗٝ
ٌ"ددي وٟفّد تٍفددن ٜ٭ ودَعٍ أِدده اٍدد ٤حدكٍُ
ٜ ُ٦ ٝ٭ ع ٌطهٞم ٣ت ٙ؛ فٙد ٌ"دي ِد ود ٗ
أعكه هل ٌ"ي أٌ ٜت"ىي عَ ٟٮ ٌٍدٟمو
ٯٗ ِٖ ٞأٌق ٌ"ي ٞتده ٌٍ ٌ ٜ ٗٝٙدٮُٗ .
ٌ"ٍي إك ٛ٭ خيتٍدق ادٖ ٌ"ٍدي ملٕٙحتد٠عٍ إدك
وددَ ِددٖ ع د ٞىٕٞ ٜ ٗٝدد ٚلٞى د ت ٜنريّ٘ د ن
فىَ ِٕ ْٙأ ل ٌ"ي عٍ ه ٌٍخمٟمد٣؛ يمٟمد٣
ٍٟدددد ٌٝ ٣ضددددخ٣ن ٌدددديت ٭ تم ددددَ تف ٜتدددد ه
ٌك تٜ .ع ٙف ٗ ٌ"ي ٮ ٦اٍّٜ ٠تهر٣
فدٌٍٍ ٣ٟدمَن ٜضه ٢ ٜاٍّٜ ٣ٟرهد وَ د
تدددون ٌدددي ٯٗ ٌ "ددده ِٟد د ٌ ٗٝعطد د د ْٙىل
ٌتخهٞددق  ٜإلٔس د ٗ ٌ دِ ٟدصدد ِٝه ِددٖ طددأ
ِ ّٙو ٗ.
األسس اليظرية مليهج الشك عيد اجلاحظ:

أ-

ٌ"ي

ا ٘ه ي ٝس

ٗ ملتت ددض ٌىت ع د ت د ح  ٜصٝت د ه
( ي ٗ ٟٝجيك أٗ ِصد ل  ٔ ٛعددِ ٣دٖ مي ٔد ٚأٗ
ِدهفٌ ٣فهل حمكٜلٜ ٢٭  ٦ ٌّٕ َٟاٍّدٚن ٭
عددد ٭عٮ اٍدددِ ٤دددد ك ٌسددد عموٞ .مددد ُٝأعدددٝ
اثّد ٗ ( إلٔسد ٗ ٭ ٞدٍددْ حتددٞ ٤ىثدده مس اددٚ
ٌىٕددددٞ ٚسددددٍْ ندد د ٞسددددّض ٞ ٜطّدددد ٖ٨ىل
ٌدٍّ ِّٙ ٦د ود ٗ ِمدك اٍّٙدْن ٯٗ ٌتمٍٟدك
 ٜيفدد ل تددده ٗ اٍدد ٤ل ً يمٟمددد٣ن لٜ
ح ٌٍ"ي ملٕٙحتٞ ٠دتخف اٍد٤
ت كٓ
ِدط ٟت ي ٝسن ٯٗ ي ٝس لك ختطٜ ٩لدك
ختك ت ح  ٙن ٜٞمه أٗ ٌدمَ ٜحك١ ٌ ٝ٘ ٛ
ُٞدد ُٝاٍٟد ٚٯحىد ٓن ٜأٔدد٘ ٚدٌ ٝمد ل اٍدد٤
هٞدده ٌص د له ِٕ ٙد ِددٖ مل د ل ل(ٞ . 62مددُٝ
ددد ح لٌٜدّددددهٌ ٗ ١دٟددددٌ ٗٝت طدددد٩ن ٗ ٜ
يدددد ٝس ٌتىددد ِٜدد د يىددددْ ٌمدد د عض ٭
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ٌٍدمددَن و د ٗ ِ ِ د ه اٍدد ٤ٯا د ٜ ٦ا ٟد ه
اٍددد ٤يددد ٝسل(٬ٜٞ . 61ودددك د د ح ٘د د
مل دددكأ أوثددده ِدددٖ ِددده ٢ٯٔددد ٚأتد د إدددكِ ٛدددٖ
ملسدددٍّ ت لٌِٰٜددد ٝحىّدد ٗ حىدددْ ادد ٘ه
ٌٍخدد ٝسن ٜحىددْ ع د عٖ ٌٍدمددُٝن ٌ ٜدمددَ ٘ددٝ
يحت٣ل( . 64ف ح ٞكا ٝىل اكٓ ٌتسٍْٟ
ملطٍددن عد ي ٝس ٌدديت ت"ددىَ ا ٧مد ه ل وٟد ه
ملم عَ اٍ ٤اّ ُ ٌدمدَ  ٜددَ ودَ
ٜ
ٌظددددد٘ ٝه  ٜملد ٕٞددد د ت حمدددددك ردددددي  ٜت ددد د
 ٜخددٟا ٌٍظفده عد ٌٟمون ٜٞيددك"ٌ ٜددي عد ٌي
تهر ٣فدٌٍٍ ٣ٟدمَ .فمك ود ٗ تد حب وتد
يٟدد ٗ ٝلٞدٍددن اٍدد ٤ملد ٕٞدد ٣أّٟ٘دد٣ن وٕمطدد٣
ٔطددٮهن فددٮ  ٞددكأ ٞطّدد ٖ٨ىل أِدده ٭ عدددك أٗ
ٞدده  ٛعددأٓ اٟٕٟددٜٞ ٚتأوددك ِٕددٚن وددَ لددُٝ
لٞى عددٌ ٚد ٟد ٗ فٙدد ٝأفخددأ طددأن ٜأ د ق
ِد د ٘ هن ٜألُ اٍدددِ ٤د ٕٞددد ٣ردددكٞك٢ن أ ٜنفٍددد٣
ِفهعددددد٣ن فىأٔدددددٞ ٚدٍدددددٖ ٕ٘ٙددد د ِددد د لصدددددكٛ
لٞى تن ِدٖ عددكٛن حدو لد ُ (٭ تُصدكه ٭
ِ و ٗ  ٜضخ هن ف ٌٝضٝيف أ ٘ ٝأتَ ٯِه
ٌٟمو ف ٌٝضٝيف  ٞكأ ع ملد ٕٞد ٣أ ٜع ر د ٣
( ت ي ٝس عصد ٢ ٝا ِدٌ ٣ىٕد ٚ٭ ٕٞتٙد٠
إك ٘ يدكل( . 68فدأع ٝاثّد ٗ "ٞدري ىل أٗ
يددد ٝس لدددك تىددد ٗٝلاددد ٣أحٔ ٟدد هن ٕٜٞصدد
ِ تهٌ ٚٞدو ىل ل عٌ ٣دمدٌَ .دي أٗ
ع
ٌِٰدددد ٝحىّددددو حىددددْ ادد د ٘ه ٌٍخدددد ٝسن
ٜحىدددْ عد د عٖ ٌٍدمدددُٝن ٌ ٜدمدددَ ٘ددد ٝيحتددد٣ن
فٍٙد ٕٞصد ع ٌد ٘ ىل ِد ٞهٞدٌ ٚدمدَ ٭ ِد
تُهٌ ٚٞدو ( 65ن ٗ ٌٕتٟحتٌ ٣يت تٝتدَ ٌٟٙد
ت حب ي ٗ ٟٝترب ِك ٥اٮ٧دٌٍ ٚدمدَ ِم عدَ
يدد ٝسن  ٜ٘د جيدٍدد"ٞ ٚددىي وددَ أِدده
حت ٍ ٞ ٤فٟدٌ ٚدٟمون حمد ٜ٭ه جتٕدب ٯفىد
ملسدد مٌٕ ٣ظددده ىل ٯِددد ٝلدددك ملسدددتط ن
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 ٕ٘ ِٖٜو ٗ ٔم رد ٚرد ٜٗ٬ودثري ٢مسدٙد
ٞ ٜدددده إٙدد د امٍددددٚن ِٜددددٖ ٕ٘دد د حم تددددٚ
(أ ط ٝل  ٞأ ٥ف ٟٙنري أٚٞن عَ ِٖٜ
ٕ٘دد د ٔمددددكٌ ٛددددٮ ٯلاٟدد د ٌ ٦دٍددددْ اصددددهٛ
ٌ ٜس ف ت ٌه ٧حت ٜ ٣ٯ عريل(. 54
-

ملدط ٟت ٌٍ"ي ٌٕ ٜمك

ٞدددكّ د د ح ٌ"دددي  ٜدددِ ٣ٍٟدددٖ  ٜد د َ٧
دد
وتسدد ٌدٍددْ ٌٟمدد ٟن ِددٖ ددٮُ
مٙده ٌ"دي
وَ ملدط ٟت ملزِض تٕ ٜ
ٌٕ ٜمك .فدل٭ عدك ٱٗ أٗ ٔتٝلدق ٌ خد ٌ ٝد َ٧
ٌيت ٞتٝتدَ عٙد ىل ملدهفدٌٟ ٣مٟٕٟدٜٔ .٣مدٗ ُٝ
نهٞددددزٌ ٢دمددددَ ٭ تفدددد ٠عٙدد د  ٛملدهفدددد ٣٭ عدددددك
٭ات ٌ ٜتٕ ٟٚن ٜحسٖ ٌٕظدهن  ٜ٭ تمد ِ ٦دٖ
ملد ك يس ٣ٟىل ملد ك ٌدمٍٟد٣ن  ٜ٭ٔتمد ُ
ِددٖ ٌ"ددي ىل ٌددٟمو (ٌٕ ٗ ...ظدده  ٜ٭ات د
ح ن ٭ ٞى ٗٝعفت ٌدو
ٌ ٞ ١كاٌٟٚ ٝ
 ٜدددتّ ٱ ٗن  ٜأد د (عد د ٌتٝلق ِدددٖ ٌمٍدددب
ٌ ٜتث د ِددٖ ٌدمددَن ٜعتخفٟظدد ٜ ٚىٕٟددِ ٚددٖ
ٌٟمو  ٜيحتٌ ٣ظ ٘ه 56( ٢ن ( ...ف ٌرب ٘و
 ٜٯلٌدددٌ ٣ددديت عٙددد ٞصدددَ إلٔسددد ٗ ىل ملدهفددد٣
ٌٟم ِٖ ٠٘ ٣ٟٕٟأاّ ُ ٌدمَن وّ أٗ ٌفصدَ
عدددو ٌصدددخ ٌ ٜ ٟعدددَ ِدطٟد د ت يددد ٝس
ٞه ض ىل ٌدمَل(. 55
ح ىل ادكل ِدٖ ٌ"دهٜد
ٜلك أر
ٌ ٝددددب تخ دد د ٘ إددددك وددددَ ع حدد د
ل دددتٚن ٜ٘ددد ٠أٗ سدددٖ ٌٕظددده ٜأٗ ٞىدددٗٝ
لدددب ٌد د ٖ٘ن ٜأٗ ٞتددد ٤ ٝ٭ات د د ٌ ٜتٕ ٟدددٚ
ٯ ددد د ندطٟددد د ت
 ٌ ٜخددد د ن ٜأٗ ٞألٞددد د
يددد ٝسن ٜأٗ خي دددض ودددَ ملدطٟد د ت ٌٍ"دددي
ٌٕ ٜمددكٜ .جيدددَ فٟىتدد ٝرددٍخ ٌٟسددٝاِ ٠ددٖ
٘ ٌ"هد ٯ س ٌ  ١تٕ اٍٟد ٚيمد ٧ن
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ل ٔددٞ ٚد دٍٝل اٍددٌ ٤تٝلددق ٌ ٜتث د ِددٖ ٯِددٝ
ل  ُٝٯ د ٌ ٜتدده
ٜٞكفض طه ٌتسه
ع ٌت ٌ ٠ىل طأٜ .أع ٝاثّ ٗ ٞسري اٍدِ ٤دٕٙ
أ ت  ٛأع ٠خ ه ٌٕظد ٓن ٌد  ١ود ٗ ٞدتمدك
أٗ ٌددٟمو ِس د ٝه ٭ حم ٌدد ٣ع ٌ"ددين ٜأٔدد( ٚ
ٞىددٖ ٞمددو لددك حتدد ٤و د ٗ ل ٍدد ٚرددي ٜ .مل د
و د ٗ ٌ"ددي  ٜدد ٣ٍٟفخسددبن فدٍدد "ٌ ٤د ً أٗ
خيدددهج ِٕددد ٚع وتسد د ٌدددٟمون ٗ (ادددٮٓ
ٌ"ي ٭ جيٍد ٛٝ٭ ِفتد يف ٌدٟمو ٌ ٜ .طهٞدن ىل
ٌددين ددت ه ج ٯلٌددٌ ٣دديت د ٍُٝملظٕدد ٗٝىل
ٞمدددو ( ...ف ٌ"دددي ٗ ٔظددده د د ح ُٞدد دكّ
أ ٍٝع ه ٜعهٞم ٣وتس ملدهفٌٟ ٣م.٣ٟٕٟ
ٞفٟك ٌ ح ٌألٌ ٜ ٞتٌّ ٜ َٙتٝلقن ٜٞكفدٚ
ىل ٌدّددددَ اٍدددد ٤وت"دد د ك ٌدٍددددَ  ٜٯ دد د
يمٟمٟدددٌ ٣ددديت تزٞدددَ ٌ"دددىٜ ًٝتفٟدددك عدددهل
ٌدددٟمول(ِ ٗ . 53دددٕ"ٌ ٙدددي إدددك د د ح
إٌٍ ٤زاٌ ٣دٍّ ٣ٟملٕطمٌ ٣ٟيت تدتّك
ٞتأ
اٍددد ٤تفٙدددْ ٌ ٝلدددض ع ٝدددطٌ ٣تدهٞدددق ٌ ٜتدٍٟدددَ
 ٜ٭ ددتك٭ُ ٌ ٜم ٟد سن ٌ ٜددي عيٟددٌ ٣تخمددن ِددٖ
٘ ٌ ٝلض  ٜإلح ع ٣ع ٚاٍٞ ٝ ٤م. ٟ
ج-

ٌ"ي ٜل  ٣ٟ٭ٔص ك

٬ٞوددك د ح اٍدد ٤ضدده ٢ ٜددت ك ٓ
ٌ"ددددي عٝتددددف ٚعهٞمدد د ه ِددددٖ عددددهه ٌ خدد د ن
ٌٜتخمٟدن ٘د مل تيدد"ٞ ٤دري ىل ل د ٣ٟأ دد٣ٟ
ٞدددددك٘ ددددٮيف ٌ حدد د ٌٍٝتدددد ُٝىل ملدهفدددد٣
ٌٟمٟٕٟدد٣ن ٜ٘دد ٠ل دد ( ٣ٟإلٔص د ك ٌدديت تت د
عدك ٖٞأ ٟو
 إلٔص ك ٌ ت ٠أ ١أٗ ٌ ح ٍِزٓعأٗ ٞىدِٕ ٗٝصدف ه ٌٕفسدٚن ٜ٘د ٞمت دِٕ ٠دٚ
أٗ ٞدط ٌ ٠ت ٚححتٌّ ٙط ٟد٠ن فٮ  ٞد ّٙ
ٌتأ د د أودددرب ِدددٖ ححتّٙد د ن ٜ٭ ٞت د د  ُ٦عٙد د
ف ٟد ٙلِ ٜٗى ٔ. ٙ

 إل ٔص ك جت ٞ ِ ٛتٍمد  ٌ ٛحد ِدِٖدد د ك ٜ٘د د ٞمت دددِ ٠دددٖ ٌ حد د أٗ ٞدددتْٙ
أِهٔ ٖٞفسٚ
أ -أٗ ٞت ْٙأٜ٭ ِ أٌفٚن ٯٗ أٌف"ٌ ٣د٦٠
جتدٍٔ ٚف تد ح ِٕ ٚزٌد ٣يمٟمدٌ ٣ديت
٭ تم َ ك٭ه أ ٜرى ه.
 أٗ ٞدددتٟٔ ْٙد د ه ِد د ود د ٗ ِٟد د ٭ ٌدددٚعد عفتدد ٚأ ٜعط دددٚن ٯٗ ددٞ ٥ٝىددِ ٗٝم ٔدد
ٌٌٍٍّٜ َٟد عف٣ن ِٕٜطن  ٥ٝجي ٔب وثري
ِددٖ ٯحٟدد ٗ ِٕطدددن ٌدمددَٞ .مددد ُٝدد ح
ٌددي لٜأٔ د أ اددْ أٗ ٌٕ د س ت د  ٗٝعددك ٞه ىل
ع ٟددد ٣ددْ ىل ِدهفدد ٣ددْ ىل ٔصدد ك ٜأِ ُٜدد
 ٕٞيدد ٠أٗ  ٞتددك ٪عدد ٚتد حب إلٔصد ك أِدده ٛأ٭
ٞدطددددٔ ٠فسدددد ٚفددددٝه حمٙدد د ن ٜأ٭  ٞددددد ٙلٜٗ
ِى ٔ ٙن ٜأٗ ٞتخف ِدٖ رد٨ٟو فد ٗ تد ٚ٭
تتْ ٭ ع ٌتخف ِّٕٙد تّٙد ٣إلٌدقن  ٜٯ ده٥
تٌ ٣ّٙس عن ىل ٌمٍبل(. 57
ل -ع م ت ٌ"ي
ي
ٞمدددد ُٝأعدددد ٝاثّدد د ٗ ل اٍددددْ أٍٗ ٌ"دد د ّ
ع مدد د تُ إددددك رددددٟدُٞ ٜ ْٙحتّددددد ٝاٍدددد ٤أٗ
ٌٟمو ع م تٌ ٌم ٌ ٜ ٢ِٝدقل( . 52ف ٌ"دي
٭ ٞأ ت ٜ ٢ ٝحكٜٜ ٢حٟك٢ن  ٜأ لك ٞتدك ج
ع م د ت ِددٖ ٌمدد ٌ ٜ ٢ٝدددق ٌ ٜددي ددٮك
ٌٟمو ٌ  ١ميثدَ ل د ٜ ٣حدكِ ٢دٖ ٌمدٜ .٢ٝلدك
ددتف ل دد ح ِددٖ ٘دد  ٛملٮحظددٌ ٣كلٟمدد٣
حددد"ٌ ُٝدددي ِدددٖ دددٮُ ِدد أ دددز ٛل دددتٚ
اٖ
ٌفهٞك ٢اٖ يٗ ٟٝن  ٞل ٢اٍِ ٤
ِٕ ل"دت ٚٱ  ٦ٱ ددهٌ ٖٞدديت ود ٗ ٞدهضددٙ
تٍددي ٌك دد .٣فٙددٝٞ ٝاددق ٘ د ملددٕ ٙتٝاٟف د ه
ِتى ِٮه ٞتك ج فٟدِ ٚدٖ ل د ٣يد ٌ ٜتٟٙدب
يىْ اٍ ٤تكه عد ٯرد ٦ ٟأ ٜٱ ٦ن
ىل ألصدددد ٤ل دد د ت ٌتىدد د ٞبن ٌ ٜددددي اددددرب
ل ت ِٖ ٌ"ي ِٖٜ .أِثٌٍ ٣ي
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ٌ"ي ٌ دٟق

ل ٌٚٝلٜمسد حكٞث ه ِٖ رٟخ ِٖ ِٮحد٠
ملٝتَن ٜأٔ ٘ ٧ب ٌٚل(. 51
-

ٌ"ي ٌم١ٝ

ل ٛاٍ ٦ ِ ٤وت ٌ" ا ٞدكا٤
(ا ٟددك عددٖ ٌ"ددٟٔٝز٬ِٜ ١وددك ه أٔدد ٚ٭ ٞىٍددق
ٔفس ٚحت ٤إ ٔ ٦مك ٛلٌٜىٖ ِٝضدٟ ٌ ٝد
ِٖ ٘ ٌىت دد أ ١وت يٌٍ ٗ ٟٝحت ح
دد ري ِٖ رٟض ِ و ٗ ٌد ٟكل(. 54
ٜوّ ٞستمصد ٠د ح ل د ت ٌ"دي
ٞستمص ٠أ ٞه ف ٨ت ٌٕد س ِدٖ حٟد تد ٍِدْٙ
ِض ٌ"ي ٜعهٞم ٣أ د أٔفسد ْٙعدٔ .ٚد٬ٞ ٚودك
أٗ ٕ٘دد د ً ف٨ددددتو ِددددٖ ٌٕدد د س ِتٕ ل ددددتو
ٔظهت ّٙد ىل ٌ"ددين ِدتمددكه أٔ ّٙد اٍدد ٤نددري
ٌصٝ
دد ٌف٨د ٣ٯٜىل تأ د ٯِد ٝع ٌتسدٍ ْٟلٜٗ
تىٍٟق ٔفسد ٙإد ٌ ٦تد ون فأتدخ ع ٙل ّ٧د
أله ىل تصكٞن ِ ٞسّد.ٗٝ
دد ٌفٌ ٣٨ث ٔ ٣ٟفأتخ عٞ ٙأ  ٜٗأٔفسْٙ
ع ٌ"دي ٌد ٘ ١دد ٝمدهل تىد ٞبن ٜ٘د ٌ ٛف٨دد٣
دتّ اٌ ٙد د ٌيه ٧دب ٭ تىٍدق ٔفسددٙ
ٌتث ٌ ٜتّخٟان عدَ تسد ىل تىد ٞب ِد
تسّضن ت ّ٘ٝه أٗ ٌي ف  ٌ ٣ٍٟخ .
ٌ ٜف٨ت د ٗ تٍي ٟد ٗ ي ٌدد ٌٝ ٣ددط ٌٝ ٤لددد٣
عددددو ٌتصددددكٞن ٌ ٜتىدد د ٞبن ٌ ٜدددديت ثددددَ
حمٟمدد ٣ٯِدده ٌ"ددي ٌدٍّدد ٜ ٠ملٕٙحتدد٠ن ٞمددُٝ
دد د ح ِٝضددددخ ه ٌددددي لٜأوثدددده ٌٕدد د س ٭
جتكْ٘ ٭ ح ٌتو ِ ح ٌ ٣اده ادٖ
ٌتد و ّ٘ ٜد ُ ٌٍددٕف ن ِ ٜد ح ٌدد ٣تىد ٞب
ٔ ٜىد د ٜتسددده ىل أتدددخ ٭ات د د ٜتت دددض
ٌيه ٧دددب ٌ ٜهن دددٌ ٣ف٧ ٝدددكن دددْ ٞددده ٥أٗ ٌدددٚ
عدد ٌي ٌتىدد ٞب ف ددد٣ٍٟن ٜأٗ ٌدددي ِدددٖ عدد

00

ٌتٝلٕ ٜ ٠

ِٖ

تدظ ٓ ٌى

ل(. 58

ٜخيٍددا أعدد ٝاثّ د ٗ اٍدد ٤أٗ ٌ"ددي ٌ د ١
ميثَ ملهحٍ ٌٝ ٣ط ٤عو ٌتصكٞن ٌ ٜتى ٞب
ٌ حثون ٯٔٙدْ اٍد ٤اىد
٘ ٝمسٝ ٣
ِددد اٍٟددددٌ ٚدددددٌ ٓ ٝددد ٘ ٖٞددددْ ٯتددددَ ألددددَ
رىٝو هن ٌ ٜي ٯٗ ٯِٔ ٝظهْ٘ ٭ تدكٜ
أنٍب ٯحٌ ٗ ٟتصكٞن هل أٌ ٜتى ٞب
هل ٯٔ ْٙأٌيد ٝملهحٍد ٌٝ ٣دطِ ٤دٖ ٌ"دي.
"ٜٞددري د ح ىل ٌددي عمٌٝدد ٚلٌ ٜددد ٓ ٝألددَ
رددىٝو ه ِدددٖ ددد ٝٯٔٙدددْ ٭ ٞتٝلفدددٗٝ
ٌتصدددكٞن ٌ ٜتىد د ٞبن ٜ٭ ٞهتد د ع ٗٝعأٔفسدددْٙ
فٍد ٟاٍد ْٟٙ٭ إللددك ٓ اٍدٌ ٤تصدكٞن ددهل
أ ٜاٌٍ ٤تى ٞب هلن ٜأٌي ٝي ٌٌ ٣ث ٌثد٣
ِدددٖ حدد ٭ت ٌ"دددي ٌددديت ت"دددتَّ اٍددد ٤ع مدد ت
ٌ"ي ٌ ٜي اٍ ٤لك دٌ ٦ٝظدٖ ٜحسدٖ ٌظدٖ
ٌدددين ٜاٍدددِ ٤مد د لٞه ٯنٍدددبل(. 55
عأ د د
ٜٞمدده أعدد ٝاثّدد ٗ أٗ يٟدد  ٢أِدد ٝه تّدددَ
ٌتصكٞن ٌ ٜتى ٞبن ِ ٜثَ ٘  ٛٯِدٞ ٝدتْ
دددت ك ٓ ٌ"دددي عيٟدددٌٝ ٣تددد ُٝىل يمددد ٧ن
ٌٟم.٣ٟٕٟ
اجلاىب التطبيقي:

ح عد ٌتٕظري ملدٕ"ٌ ٙدي
ٞىتق
ٜٜضض أ سِٜ ٚد مل ٚفخسبن  ٜأد اّدَ اٍد٤
ٌ ٜه ٞ ٜت ٌيت
ت ٕٜ ٟٚتط ٟم ٚاٍ ٤وَ ٯ
تهل ٌ ٦ ٝ ٟٚملسّٝا ٣أٓ ملىتٝعٌ ٣ثم فد٣
ٌدهع ٣ٟأٌ ٜثم ف ت ٯ ه.٥
- 1

ٌ"ي

تكه ٌه ٞ ٜت  ٜٯ

ح ىل أ ٍ"ٌ ٝي عدد
ٞدّك
ٌه ٞ ٜت ِدٖ دٮُ ت"دىٟى ٚعصدكه ٌده ١ٜ
ٌ ٜددي إل ددم د ٞ ٜتددٚن أِ ٜددٖ ددٮُ و"ددق
تخ٣
و ٘ ٌه ١ٜن ٜع ٌت ٌٌ ٠ى

ميهج الشك عيد اجلاحظ

ٌهٞ ٜدددٜ ٣عطٮٔٙد د ن ِٜدددٖ أِثٍدددٌ ٣دددي ردددىٚ
عدددأل ُ ٝع ٟد د و ل اّد د ه أٗ ٟفدددٌ ٣د د دري أٔد د
ٟددق ٜاددز ٌددي ىل اص د ٟت ّٙاٍددٌ ٤ددده
ٜاٍد ٤ملسددٍّول( . 34فمد ُ ل ٜادْ ٌدد ٠ددٍّٚٞٝ
 ٜعدددٖ ِ دددِ ٚٞٝط ددد ه ٍفددد  ٦أٗ ٌددد ٟاٍددد٤
ٟف ٣أٔ ٔتٕ ه ٜ٭ أ مب مٝعد ه ِدٖ ٟفد٣
ٯ
عدرين فظٕٕ أٗ ٌ ٌ ّّٜٙ٘ ١دي اصد ٟتّٙ
اٍٟددددٜ ٚعي دددد ّٙٯ ع عددددٚن ٜٯٗ ٌددددٕ ٘ ددددٝ
ٌىتب عه وب ٌ دريل(. 36
مل وٝ
ٜلددك ٍٞحتددأ د ح أ ٞد ه ىل ٌت"ددىٟي
ع ٌه  ١ٜعٕدت ٚع ٜ َٙلٍد ٣يٍٟد ٣دْ ٍٞحتدأ عددك
ٌدددددي ىل ِٕ ل"ددددد ٣دددددرب عطهٞمددددد ٣اٍّٟددددد٣ن
ٜعأ ٍِ ٝد اٍدٌ ٤تدك ج ٌ٬ٟودك ردىٚ
تخ ٣دربن فمدك أ ٜل تد حب يٟد ٗ ٝدربه
ادٖ رد ا ٞددكا ( ٤ملىد ٠فٟمدد ُٝلٜلد ُ ٌدد٠
ملىِ ٠ه ٢أ اّه ٌ ع ٗ أ عد ِٝٞ ٗٝهن لٍ
 ٦ٯ ه؟ ٜ .وٕ  ٨ِٝٞع ٝدك
٘ى
ٕددك أوثدده
أ ٞد ٓ ٌدسددىهن ٌٜدد ٟعدددك أ
ع عد ه ِددٖ  ٜددك ٌٜهند أ ٞد ي د ٧ك ٜوددأٗ
اٍٟدِ ٚسدخ ه ردكٞك ٌسد ٝل ِدٖ وثدهِ ٢د اٍٟدٚ
ِدددٖ ٌد د ع ٗن فمٍد د ٌٍّىددد ٠أحسدددب ٌد د ع ٗ
ميدددٝت ودددَ أ عددددو ِٝٞد د ه  ٗ ٜرددد ٨ففددد٠
أوثهن  ٗ ٜر ٨ففد ٠ألدَن  ٜدٖ وّد تده٥
ٔك ٙ ٜعأ ٍٕ ن ِ ٕٙ٘ ٖ ٜم ِٖ ّٟٗٝأوثه
ِٖ أ عدو  ِٝٞه عدَ ِٕد أردٙهن ِٜد إٔٞد ع عد ه
 ٜحددكه ِٟت د ه فٍدد ٝو د ٗ ٯِدده اٍددٌ ٤ددي ٌهأ ٕٞد
ملدددٝت ٤وّدد إٔٞدد ٯحٟدد ٦ن لدد ُ ٌ ع عددد٣
هعددد تن
أ لت أٗ دددٝت ٘ ددد ىل عدددد
لٍ ف ٔ لك ل ٍٕد ودَ هعدٌ ٣دكٔ ٟن ِٜد
إٔٞددد فٟٙدد د لددددك ع عدد د ه ِٟتددد هل( . 35ددددْ ٞدٍددددن
د د ح اٍدددٌ ٤مصددد ٣عدددده ٜتدددق ٌٍه دددَ
ٌ٬ٟودك ٘د ٌتىد ٞب لٜود ٗ ملىدد ٠ع ٟد ه
عٟددب يحتدد اهٞددق يٟددَن احتٟددب ٌدٍدددَن

ٜو ٗ ٞكا ٠وَ رد ٦٠اٍد ٤ن ٞد ٣إلحىد ٓن
ُٞ ٜخىْ ر ٨ٟه لكل(. 33
"ٌ -2ي

عد

ٌمص ٧ك ٌ"ده٣ٞ

ِددٖ عددو ٌم د ٌٕ ٞمكٞددٌ ٣دديت ددتأ هت
ع ٘تّ ٓ ٌٕم ل ٌمك ِِ ٤سدأٌٔ ٣تخد ُ ٌ"ددهن
ٜلددددك ألىل دد د ح عددددكٌ٘ ٛٝدد د ملٝضددددٝ
ِتفخصد ه "ِٜدىى ه ٔسد  ٣عدد ٌمصد ٧ك
 ٜٯع ٟد ت ٌم  ٍٟٙ٧د ن ٜلددك أر د ىل ٌددي عمٌٝددٚ
لٌٜمك ٌّٜك ٜاٌٍ ٤س ٗ ٍق ٯمحه  ٜٯتّد٠
وثري٢ن فّ إي عتٌٟٝكْ٘ اٍ ٤أٌسدٕ٣
أ
ٌمددددكِ ٦ل( ٜ . 37دد د ودد د ٗ ٞددددده ٌدد د د
ٌمص ٧ك ع ٌٕمدك ٜٞث د أٔٙد ٌيدري ِدٖ ٔسد ٌدٚ
ِسدتٕك ه ىل ححتد ِٝضدٝا٣ٟن ِددٖ ٌدي تدٍٟمددٚ
اٍ ٤عٌٰ ٟف ٛٝٯٜلٝ٘ ١
و"ٌَ ٙم كَ ٞدهَِٟىْ عَد=َٚفد عسٌ فَد٠
وفٌٍِّ َٚخه ٔ (32
فٟمدد ُٝلٜأِ د ِدد ٜٞددتْ ِددٖ رددده ٯفددٛٝ
ٯٜل ١فٍدّهٔ ١د ٚد ٍ٘٠ن ِٜد  ٜدكٔ أحدكه
ِٖ ٌه"ٞ ٢ ٜي أٗ ٌمصٟكِ ٢صٕٝا٣ن ٜعدك
فّٖ أ ٖٞاٍْ ٯف ٛٝأٗ ٌ"دٙب ٌديت ٞه ٘د أد
٘دد ٠لد ك  ٜددْن ٜ٘دد ٝد ٍ٘٠ن ٞ ٜددك ٘د
لدددك أحدددك ٭ ملسدددٍّٗٝن فٙد د لٌٟدددَ اٍددد ٤أٗ
ٌمصددٟكِ ٢صددٕٝا٣ل(ٌ . 31مددك ٔد لأ د ح
تدددخٔ ٣سددد ٌ ٣مصدددٟك ٢نٕطدددن ٌٕ لدددك ٌددد ١
ميخددا ملدٕددٜٞ ٤ث د أٗ ملدٕدد ٌ ٤د "ٞ ١ددتَّ
اٍ٘ ٟ ٌ ٟٚدِ ٝدٕد ٤دٮِٞ ٜ ٠سد ن ٯحدك
ل ددَ إل ددٮٓ أٗ أتدد ٤عددٚن  ٜ٘د ِ د جيدٍددٞ ٚد دكّ
ٌمصٟكِٕ ٢خٜ ٣ٌٝأٔٙد ٌٟسد ملدٖ ٔسد ٌٟدٚن
ٜٞدز أل ٌٚ ٝعآ  ٦ا هِ ٖٞدٖ ٌٕمد ل ٜتدٍ ٝىل
ِ ٜتَ ٌ.ٟٚ
ح عٕسد تٙ
 ٜلص ٧ك أ ه"ٞ ٥ي
ىل أتدخ ع ٙن ٌٜىدٖ ل ٜٗيسدْ د ٌ"دي
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ٯٔٞ ٚأل ٌك ٚٞتكه ٌٕسد ِ ٣دٖ ود ع ٙن
دددكٞ ٛدددهٌ ١ٜمصدددٟكِٕ ٢سدددٝع"ٌ ٣دد ا
ٌٜدد
"ٜٞددفض ٌددي عمٌٝدد ٗ ( ٚو د ٗ ل د ِٜددٖ ٌددي
ل ٌٚٝلٜل ُ أِ ٗ ( ٣ٟو ٗ ل
س َِددٖ ٯِدده=ٌدد ٚفه دد٣
جتددز ٌوٕفددُ ٝ
ُعِّ د ع
وخَ ٌدم ُل(34
ٜلددك ٞددهٔ ١ٜص د ه ِٕسددٝع ه ٌم ٧ددَ ددْ ٞدم دب
اٍددٌ ٤ددي عمٌٝدد( ٚأ ٜنددريِ ٛددكٌٮ اٍدد ٤رددىٚ
عتٍي ٌٕس ٣ن ِٜثدَ ٌدي لٌٝد ٚل (ٜلد ُ ٘دري أٜ
نريٛ
ٗ ٌه ٞد ٣٭ ٞدِ ٣ثٍدِ= ٙد ت تيد ٠نطفد ٗ
حو أضٍ ل(38
"ٌ -3دددي فّٟددد ِ ١ٜدددٖ أ ددد ادددٖ
أ طٝ
اٍددٌ ٤ددهنْ ِددٖ تددأ ه د ح ع ٌفٍسددف٣
ٌ ٣ٟٔ ٟٔٝاّ ِٝه ٌ ٜفىده ٯ دط ٠صٝتد هن
٭ أٔددد ٚفد د ٌىدددثري ِدددٖ ا  ٦أ دددط ٝٯٔٙد د
ٌديت أ ه ٘د "ِٜد ٘ك تٚ
ِض ٌتحتد
تتد
ٌدددكل ِددٖ ٌى  ٕ٧د ت ٌ ٜظدد٘ ٝه ٌط ٟدٟدد .٣فمددك
أ دض ا  ٦أ ددط ٌٍ ٝخد ٌ ٜتخٍٟددَ ٌ ٜتحتهعدد٣
 ٜ٭ تفسددد ن فتٝتددددَ ىل ا  ٦ر ٌفددددٌٍ ٣دددديت
٦ت وت أ ط ٝاٖ يٟدٞ .ٗ ٝمدُٝ
٘ د ٌصددكل لٜل د ُ ت د حب ملٕطددن ٜٞىددٗٝ
ع ٌ ٍدددكٌ ٢ددديت تسدددّ ٤ع ٌٟٔٝد د ٗ (ع مددد ٗٝحٟددد٣
تيري ٢ركٞكٌٍ ٢كغن ٭ أٗ تد جل حته خيدهج
ِددٖ عد د ل دد ٝلددكِ  ٦ملٍددًٝن  ٜأفٙددْ ٘ د
 ٜو ٗ ٌي؟ل( 35ن ِٜثٍ ٚل ٌٚٝلفأِ اّٚ
أٗ ٌسّى ٣٭ ت تٍض ر ٨ٟه ِدٖ ٌطددْ ٭ عد د
مل ٦ن فأ ١ا ٗ ٟاٍد٘ ٤د ؟ل(ٜ 74لدك ٞسد ه
لٜلك أوثه ٘د ٌ د أ دط ع ٌ ٟن ٜ
أ ك وت ع ٚاٌٍ ٤ي ِٖ ٌ" ٘ك ٭ لاد.ٛ ٝ
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ٌٜمددددددك لٍدددد د ٌه ددددددَ ِددددددٖ ٌ خدددددده ٖٞاددددددْ
أ ط ع ٌ ٟأٗ ٌسّى ٣٭ ت تٍض ٌطددْ أعدك ه
٭ ِٜد ٚر ...( ٦ ِ ِٖ ٦٠فى ٗ ِٖ  ٝعد ٚأٗ
ل ُ ٌٞ ِ ٠دٍْ ٘ ٭ ِٖ و ٗ مسىِ ٣ه٢ن
أ ٜأ ربت ٚع ٚمسى٣ن أ ٜح ٍك  ٚع ٌي يٗٝٞ ٝ
أتددددخ اٟسدددد٤ن فدد د ٔ ْٙودد د ٔ ٝتدددد ٟلٖٞن
ٜو ٔ ٝتٮِ  ٢ملسد ٟل(ِٜ . 76ثدَ ٌدي أ ٞد ه
رب ٌت ٌ ٠ل ٜاْ تد حب ملٕطدن أٗ أتدٕ ف
أ ددده ِدددٖ ٌسد د ملتز  ٜد د ت ملتٮلخد د ت ِدددض
ددتٮك ددٕ ٌ ٜصددِ ٢ ٝدهٜفددٌٕ ٣ت د ج ِثددَ
ِٟٜدد ٣لد ُ
ٌد  ٧تسددفك ٌىددٮ ن أ
ٜتتٌٝددددك أ ٞدددد ه وددددٮ ددددٍٝلِ ٣ٟددددٖ د ٌددددب
ٜوددٮ ل(ٜٞ . 75دٍددن اٍددٌ ٤ددي حم د  ٜه٭ ٔفدد٠
٘ ٌ ٛدكا ٥ٝادٖ أ دطٝن ٌتصد ٛ ٝأٗ ِثٍد ٙ٭
جيدد ٝاٍٟدد ٚٯٔ ٙد نددري عتدد ٣اٍّ ٟد هن ددْ ٬ٞوددك
ف ٌٍ ٚكا ٗ ٥ٝتد أٗ أ دط ٝود ٗ ل د
لٔ ِٜظٖ نثٍ ٚأٗ خيٍك أٍ ٤فسدٌ ٚىتدب
رددددد ٙل ت ٭ ممٙددددد ٭ِتخددد د ٗن ٜ٭ ٞددددددهك
تدددكل ٙأرد د ِ٘ ٚدددٖ ٌدٍّد د ٦ن ِٜد د إدددكٔ
ِدهفددِ ٣دد لاددد ٤٭ ٘دد ٌمددُٝل("ٜٞ . 73دددري
ح ِٖ أ د
ا س أ ح ٣ٍٟىل أٗ ِٝلق
أ دط ٝود ٗ ِٝلددق ٌٕ لدك ٌد  ١خي دض تٍددي
ٯ دد اٍددد ٤ت دد ٌ"دددي ٌ ٟدد ٗ تدددكل ٙأٜ
و ع ٙلفٍدْ ٞصدب أِ ِد ٚع"دٍَ ٌفىده وّد
أتدددٟب أوثددده ٯحٟد د ٗ عدددٖ دددٜ ٕٟندددريِ ٛدددٖ
فٮ ف"ٌ ٣هه ٌ ٜيه ن  ٜأ ٜضد ٚمل درب
ح ِدٖ وتد
ميتخٕٜ ٚجيهع ِٜ .ٚأ ٛ
( يٟدد ٗ ٝٯ ددط ٝ٭ "ٞددىَ ٭ أ دده ضددٟ٨ٮه
ددك هن  ٜوددَ ِ د ٔمددَ اددٖ أ ددط ٝتىددٖ
مت ٚأرك ِٖ مت ٚر اه أاه ع٠ل(. 77

ميهج الشك عيد اجلاحظ

أسلو اجلاحظ ميهجه الشكي:

-1

ت ك ٓ تٟييت ل اْل  ٜلل ُل

ٗ ا  ٦دد ح ٌٕظهٞددٌ ٣ىددثري ٢حدددُٝ
ٌ"ي و ٔ ِكاّ ٣عّٕد ج تط ٟمٟدِ ٣تٕد ه٢ن
ٞ ٜىدددٖ فٟٙد د ٍٞحتدددأ ىل أ دددٍ ٜ ٝحدددك ِدددٖ
ٌ"دددين عدددَ ودد ٗ ٕٞددد٘ ٝدد  ٛٯ دد ٌٟب عتٕدددٝ
ٌيت و ٗ  ٝٞل٘ ٜٞتٕ  ٜع ٌٕمك .فمك
ٯ
مليٍٝع ٣أ ٜٯ ط ٣ٞ ٝأٜ
و ٗ ٞستفت ٯ
تٍي ٌيت ت ١ٝاٍ ٤ه ف ت ٌ ٜأل٘ ت عمٌٚٝ
دْ ُٞد ٍمَددب عتخٍٍٟددٜٔ ٚمددكٛ
اددْ فددٮٗن  ٜاّدد ٝن ُد ٍ
عدمدددَ د د ن ٜٔظددده تد د ٧بن ٜأ دددٍ ٝدددَٙ
ِتك ج.
ٗ تٟي ( ٣اْ ٌ٘ ٠صٟيٌ ٣يت تطهل
ِدظددْ ِد ٕٞتمددك ٛد ح ن ِٜثٍدد ٙدددد اٍدد ٤لٍدد٣
٭ دددتدّ ُ ددددد تدددٟي( ٣لد د ُ  .ود د ٗ ددد ح
ٞىتف ٠أح ٔ ٟه عهٞ ِ ٣ٞ ٜه"ِ ٜٚٞفٝا ه ع حك٥
٘ د تو ٌصددٟيتو أ ٜعىٍت ّٟٙد ن ٜلددك ٞمهٔ ّٙد
أح ٔ ٟد ه عددأٌِ ٗ ٝددٖ أ د ٌٟب ٌٕمددك تددكاْ ٙ ٜدد٣
ٔظدده"ٌ ٛددي ٜو د ٗ ٞسددتّك ٘ د  ٛٯ د ٌٟب
ِٖ ع ٟد ٣رب أ ِٖ ٜع ٟدٌ ٣هٌ ٣ٞ ٜيت ٞس ه
ِدددٖ ٮ د د  .فّدددٖ دددت ك ٌِ ٚصدددٟي ( ٣ادددْ
ٜحك٘ ل ٌٚٝلٌ ٜد ِ ٣تزاْ أٗ ٌي ُٝتتصٝ
أحسددٖ تدد٢ ٝن ٭ أٔدد ٚ٭ عددك أٗ تىددٍ ٗٝددٙ
َ مح ل( ِٖٜ . 72ت ك ٌِ ٚصٟي( ٣لد ُ
ٜحددك٘ لٌٝدد ٚلٜٞم د ُ ٗ ٌ د ع ٗ ٭ ٞمدده لددك ه
ف ٟٚوّأ ٢وّ ٭ ٞدك َ د ٓ أعده عٟتد ه فٟدٚ
افه ٗل(. 71
أِ ِد ود ٗ  ٞدٟف ٚىل ٘د تو ٌصدٟيتو
ِددٖ أ د ٌٟب ٌٕمددك فّتٕدد ٝن ٌٜدددَ ٌىددَ تددٟي٣
ِٕٙد د ل٭ٌتٙد د ملّٟدددز٢ن فّدددٖ ٌدددي لٌ ٛد د د
ٌهٞ ٜدد ت عٕسد د ت ٙىل ف٨دددِ ٣دددٖ ٌٕدد س اهفد د
ع ٌىدد و ٌمص تدددو أ ٜاهفدد ع ٌ سدد ع٣

ٌ ٜيفٍ َٙ ٜ ٣و ٌد ِدٌ ٜ ٣دحتد ٧ز أ ٜأتدخ
ملص د ك و ٌ ادد٣ن ٯِدده ٌ د ٞ ١سدد َٙاٍ ٟٙد
ل ٌ ُٝى ن ِدٖ ٌدي لٌٝد ٚلٜتدزاْ ٌفدهس
أٗ ٯ ددك٘ ٔ ٠أاظددْ ِددٖ ٌ د دري ٜأٗ ٌدد ٚد د٣
ٜ٫سن  ٜن ٌم ٔ ٟد ه فت تٍدض ِدٖ ودَ ٙد٣
فدددْ  ٜأس ٔسد د ٗن ٜ٘دددِ ٝدددٖ أح لٞد د ٌ اددد٣
ٌ ٜدحت ٧زل(. 74
ٌ -2تٝلق ٌ ٜألٞ

تك

يىْ

ِ ِٖٜظ ٘ه ٘ ٌ"ي أ ٍٝعٌ ٚتٝلق
ٞ ِ ٦هل ٌ ِٖ ٟٚٯ ن ٕٞ ِٜت٠ٙ
ٌ ٜألٞ
ٌ ٟٚتفىري ِٖ ٛيمد ٧ن  ٜملدد ٔ٠ن ٜتده ِ ٛدثٮه
ل دددُٝ
ٞدٟدددب ِدددٖ جيسددده ٜٞسدددتٙأل ٜٞتسددده
ٯ د د ِٜ .دددٖ دددٮُ ٔمدددكٛن ٔسدددتطٟض تٍّد د
درب أٜ
وٟق أٔٞ ٚتٝلق ٜٞأل ٞل َ أٗ ٞأ
ٞصكل .ٚفري ٌٕ ١ٜاْ عد  ْٙأٗ ٌز فٍ ٣دن
ِهوددددب ِددددٖ ٌٕ لددددٌٝ ٣ح"ددددٜ ٣ٟعددددو ٌ مدددده٢
ٌٝح"ددٜ ٣ٟعددو ودده ٌ د  .ددْ ٞتٝلددق إددك
٘ ٌزاْ  ُٜ ٜتدٍ ٘ َٟ٭اتمد ل ٌ عدَ
لٌ ٜدددددي أٔٙدددددْ ملددد د أ ٜأٗ مسٙددد د ع ٌف ددددد٣ٟ
( رددألو ٜعٍٕي ٜتأٜٞددَ ( رددأل عدددرين ٜتأٜٞددَ
(ودد  ٜعمدده٢ن ٜتأٜٞددَ (عٍٕددي ضدد ض ...فحتسدده
ٌمددٓٝن فٝضدددٌ ٝتفسددري ددْ ٌز فدد ٣حددكٞث هن
ٍم ٣ضهع ه ِٖ ٌألوٟب (ٜ٘ ...د٬٭٦
 ٜدٍٝ
ِٜد أرد ٞ ْٙٙفسدكٌ ٜٗدٍدْ ٜٞتّٙدٌ ٗٝىتددبن
ٜتيددهْ٘ وثددده ٢أت دد ا ْٙممددٖ جتدددكِ ٛسدددتٙأله
عسّ ٌيهٞبن ِٜيهِ ع ٌطه ٧ق  ٌ ٜك ٧ضٌٜٝ .
أاطددِ ٝددض ٘ د ٭ ددتٙت ٔصدد ٟه ِددٖ ٌتث د ن
ٜحظ ه ِٖ ٌتٝلٌ ٠سٍّ ٌىتب ِٖ وثري ِٖ
ٌفس لل( 78ن ٜن ٌ ه ِد ٞددز ٜد ح فسد ل
ٌم ٟددد ت ىل لٍدددد"ٌ ٣ددددين  ٜىل سددد ٢
ٌتّثٟدددَ  ٜملم ٞسددد٣ن  ٜىل ٭ دددتٕ ل ىل ٌظدددٖن
ٜتتحتٍددد ٤أ ٞدد ه ادد ٘ه"ٌ ٢دددي ِٕٙحتدددٚن ِدددٖ
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ددٮُ ٜلٝفددِٝ ٚلددق ي د ٌ"ددكٞك ممد ُٕٞمددَ
ٌٟددِ ٚددٖ ٯ د ن  ِٜد تفٟددك ٛيدد ٝس ٜٞفٟددكٛ
٭ دددددتك٭ُ ِدددددٖ ملدددد د كٜٞ .ت ددد د ٌدددددي
ددددت ك ِ ٚوٍّدد د ت ٌظددددٖ ٌ ٜأل ددددِ ٟثددددَ
(ٌدددَ ن وّ د ٞت د ٌددي ِٕ ل"ددتٌ ٚد ِدد٣
ٌٍ ٝغ اّٮه ك ِٖ ٞٯح ل ٞلٜعدكن فٍدَِ
ٌددٕ ِ  ل د ُ ٘دد ٌمدد ٗ ُٝو د ٗ ل ٌدد ٚاٍدد٤
يى ٞدد ٣ٯل ٜٞددَ لددٌٜ ٓٝد دَِ ٌددي و د ٗ اٍدد٤
ِد ًٕدد ٤و د ٗ  ٨ِٝٞد ُ ِدٍ ِٝد ه فتددهً ٌ ِٕ د سُ ٌدٍَدد٣
رب مل ه ِٖ ٌدٍََ مهِله نري ِ ٍّٖ .
ٜٜ ٜ
ٌٜدَِ ِٖ مسض ٘ يك ٞرٙعك ا ده ٌىدٮٓ
"ٞ ٜدددٙك أٌِٜدددٌٜ ٚدٍددد ٚاٍٟدددٌ ٚصدددٮٌ ٜ ٢سدددٮٓ
لصددك عٙد ٌىددٮٓ ىل ٔد س ِددٖ أتددخ ع ٚلددك
ودد ٗ ل عٟدددٕٜ ْٙعٕٟددد ٚفٟددد ٚردددٜ ٦٠وددَّ ٌدددي
ممىٌٖ  ٌ ٧نري ِستٕىه ٜ٭ ِكف ٝل(. 75
"ٌ -3ي ِٖ ٮُ أ ٍٝ

ٌتٙىْ

ٌمك رتٙه تد حب ٌ ٟد ٗ ٌ ٜت دٟو عدأل
ٌسددد هٌ ٜ ٣ٞفى ٘ددددٜٔ ٣معددددَ ٯ ددد ٌيه ٞدددد٣
ٌ ٜطهٞف٣ن ٜٔمك عد ٌ ٜ ٙت"ىٟي تختٙ
ِددددٖ ددددٮُ تدٍٟمدد د ت تٙىّٟدددد ٣ت٬وددددك اددددكٓ
تصكٞم ٚن ِٖ ٌي تدٍٟم ٚاٍ ٤رب ٌت ٌ٠
لٌٜ...ىدٖ ٌدحتددب وددَ ٌدحتددب ِد وددهِ ٜددٖ
ددده ج ٌٜدددك ٌىهودددكٗ أ ددد ٜ ٚاتٮفددد ٚدددْ
ل د د ُ أ ددد ٚعددددك ٌ"د د ض  ٌ ٜطٕدددٚن ٜ٭ عدددك ددددد
أوهِي هلل دد مل أوَ ِٖ  ٝف ٗ و ٗ عمد٤
ٌي ٌٌٝك ٞأوَ ٜ٭ ٞدهٜبن فٙد احتدبن ٗ ٜ
ٝف ٙف ٝٙأاحتبل(. 24
و ٗ ٞهٜب
 ٜددرب ا دده جي ٍٙددَ د ح ٔ لٍٟددٚن ددْ
ٞهل اٍِ ْٟٙتٙىّ فٟم ُٝللٍٕد لدك ادْ عدٖ
ح د ٧ك  ٜٔد س ِددٖ ٍ ٙد ُ ٌصددٝف ٣ٟأٗ ٌٕخددَ
أٔ ٟدد د ٌ ٦مٌٝدددد ٚاددددز  ٜددددَ ٜأٜحدددد ٤عددددي ىل
ٌٕخددَ ٜ ...اّدد ٝأٗ يددٞ ٝو و د ٔ ٝأٔ  ٟد ٦
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ٌمٌٝدد ٚاددز  ٜددَ  ٜأٜح ٟد ىل يددٞ ٝو.
لٍٕ ٌ ِٜق ىل أٗ ٞىٌٕ ٗٝخَ أٔ ٦ ٟن
عَ جيب أٗ تىٌٕ ٗٝخَ وٍ ٙأٔ ٌ ٦ ٟم ٌٚٝاز
 ٜدددَن اٍددد ٤مل دددهج ٌددد ٓ ٜأٜحددد ٤عدددي ىل
ٌٕخددددددددَن  ٜخيددددددددا ٯِٙددددددد ت  ٜملٍددددددددًٝ
ٌٟ ٜد ددٟبن عددَ أعٍددن ٌمدد ُٝعٮل د ه( . 26ددْ
ح ىل كٞد ٌ ٣حد فٟدكح ا ٦
ٞدٝل
 ُ ٙفٟم ُٝلف ٗ وٕتْ ِسٍّو فٍد٘ ٟد
ل ُٝأحدك ِدٖ ملسدٍّون  ٜ٭ تىٔٝدِ ٝسدٍّو
فٍْ  ٍٟٗٝيحت ٣إٌٍ ٢ٝ ٔ ٤خدَ وٮِد ٘دٝ
إكوْ ع عَل(. 25
خامتة:

ٗ ٌ"ددددي إددددك دد د ح ميثددددَ ِٕٙحتدد د ه
ٌٍّدهفدد ٣إددكٛن ٜ٘ددٞ ٝمدده د ملددِٕ ٙٮِ د
 ٜضددخ٣ن تصددٍ ن ٔظّ د ٜضددّ أ ز  ٘٫د
ىل عددددد ن أٗ تىدددددٔ ٗٝددددٌٕ ٢ ٝظهٞددددد"ٌٍ ٣دددددي
ملٕٙحتدددد ٠ت ددد ِ٘ ٠ددد تٝتددددَ ٌٟددددٌ ٚفٮ ددددف٣
 ٜملفىه ِٖ ٜٗعدكٍ"ٌ ٗ .ٛدي إدك د ح ن
٭ خيتٍددددق ٌ تدددد ٣اددددٖ ٌ"ٍددددي ملٕٙحتدددد٠عٍ إددددك
إلِددد ٓ ٌيز ٌددددٌ ٜ ٠فٍٟسددددٝك ٌفهٔسددددٟٕٞ ٠ددددٚ
لٞى ت فى ٍَُ ِٕ ْٙأ ل ٌ"ٍيٍ عٍ ه ٌٍخمٟم٣؛
يمٟمٍٟ ٣د ٌٝ ٣ضدخ٣ن ٌديت ٭ تم دَ تف ٜتد ه
ٌددكٍ تٜ .لددك تت ددٌٕ ٍُٖٟد ِددٖ ٌددي مّٝادد٣
ِدددٖ ٌٍَٕمد د د ملٍّٙدددٌ ٣ددديت تفصددد ادددٖ أتددد ٌ٣
ح ٜجتٍٍِّ ٝخ ه ِٖ ِٮِ ا مهٍٞتٚن فٝٙ
ٞهل ٌ"ٍيٍ ر ٌ"ٍين ٜ٭ ٞم َ أٗ ٞىٗٝ
دي وٟفّد تٍفددن ٜ٭ ودَعٍ أِدده اٍدد ٤حدكٍُ
ٌ"د ٍ
ٍ
ٜ ُ٦ ٝ٭ ع ٌطهٞم ٣ت ٙن ٜلدك أ ده ٥د ح
ت وددددثري٢ه ٌٍتٍث ٍُددد ِددددٖ وددددَ
جتددد ِٜد ٕٞددد ُ
ِدٍِٝد د ُ ٜ ٣لت ٌٟدددٚن إٌٔ ٜفددد ٠دددرب تٕد د ٘ ٤ىل
مسدددٞ ٜ ٚستسددي ٚامٍددٚن  ٜٯِثٍدد ٣اٍددٌ ٤ددي
كٍُ وثري.٢

ميهج الشك عيد اجلاحظ

ددْ ِددد ٘دد
ٌمددك أفدد ل دد ح
ملٕ ِٖ ٙا  ٦ملدتزٌٜ ٣فٮ ف ٣إلنهٞنن  ٜفدض
ٌدددٌ ٦ ٝدمدددَ  ٜدٍددد ٚيىدددْ ٯاٍددد ٤ودددَ
رددد٦٠ن  ٜفد د ِدددٖ أمسد د ْ٘ عد د ٌٕمٍٟو ٌد د ٖٞ
ٍٞيدد ٗٝامدد ْ ٝأِ د ٓ ِ د ٕٞمٍٔٝدد ٜ ٚفظٔٝددِ ٚددٖ

















مصادر البحث ومراجعه:
أمحك أِون ضدخ ٤إل دٮٓن ٨ٟد ٣ملصده٣ٞ
ٌد ٌٍِ ٣ىت ن ٌم ٘ه٢ن .6554
ٌتفتد ٔ٠ن رددهيف ملم تددك اٍددْ ٌىددٮٓن
ل ملد ك ٌٕدّ ٔ٣ٟن ع وست ٗن .6586
ددد ح ن ٌ ٟددد ٗ ٌ ٜت ددددٟون مٟددددن ا ددددك
ٌسٮٓ ٘ ٜٗن ِىت د ٣د ٠ن ٌمد ٘ه٢ن
د 4ن .6588
د د ح ن يٟدددٗ ٝن مٟدددن ا دددك ٌسدددٮٓ
َٟن عريٜتن .6551
٘ ٜٗن ل
ح ٟتدددددٜ ٚألعدددددٚ
رٟدددددَ دددددربن ددد د ح
ٜفىددددهٛن ل ٌىتدد د ٌٍ ٕدد د ٔ٠ن عددددريٜتن
.6547
ح ن مٟن ا ك ٌسٮٓ ٘ ٜٗن
َ٧
٠ن ٌم ٘ه٢ن .6517
ِىت ٣
ٟٕٞدددد ٚلٞىدد د تن تددددأِٮت ِٟت فٟزٞمٟدددد٣
ٌفٍسدددددددف ٣ٯٜىلن ل اٞٝدددددددك تن عدددددددريٜتن
.6585
ٟٕٞددد ٚلٞىد د تن ِمد د ُ ادددٖ ملدددٕ ٙن ٨ٟددد٣
ملصهٌ ٣ٞد ِ٣ن .6582
ا ددد س أ حٍٟدددد٣ن ٯ دددده ٯ ددددطٌٕ ٠مددددك
 ٌ ٜٮندددٌ ٣ددددهعٟو ىل حدددكٜل ٌمدددهٗ ٌثد د ِٖ
حتدددده١ن ِٕ"دددد ٝت وٍٟدددد ٣ٱل ٌ ٜدٍددددٓٝ
إلٔس ٔ ٣ٟع ٌهع دن ٍسٍٜ َ٧ ٣أعهٜحد ت
لدددْ 74ن ِطٍددددٌٕ ٣حتددد يف كٞدددك٢ن ٌدددك
ٌ ٦ ٟن .6555
ا دد س أ حٍٟددد٣ن ٌىتدد ٜتدددٕ اٌ ٣تدددأٌٟق
إدددك د د ح ن ملط دددد ٌٝ ٜ ٣لدددٌٝ ٣عٕٟددد٣ن
ِه وأن د 6ن .5447
ا ددك ٌهرددٟك ٌص د له حمّددٝل١ن عدد ٚحسددو
ٜلٞىدددد تن مٍددددد ٣فصدددددُٝن حمددددد ٝٯل
ملمد د ٗن ج 5ن ٍدددك 3ن ٌددددكل 7ن تدددٟق

ٔصدددٌ ٝمدددكِ ٜ .٦لدددك تسدددْ ِٕٙحتددد ٚع ٌتّٙدددَ
ددد ُ أِددد ٓ
ٌ ٜألٞددد  ٜيددد ن ممددد ٞفسددد
ٌتٕمٟددب ٌٕ ٜمددك حتدد ٤عٍددٝغ ٌددٟمون ٌ ٜددي ٜفددن
أت ُٝإٍِّٜٙ ٣ٟحت.٣ٟ

6583ن ٨ٟدددد ٣ملصددددهٌ ٣ٞد ِددددٌٍ ٣ىتدد د ن
ٌم ٘ه.٢
 فٟىت ٝرٍخ ٌٟسٝا٠ن ٌٕزاٌ ٣ىٮِ٣ٟ
د ح ن ل ملدد كن ِصدهن ل.
أ ٍٝ
دن .6517
(ٟٕٞ 6دددد ٚلٞىدددد تن تددددأِٮت ِٟت فٟزٞمٟدددد٣
ٌفٍسدددددددف ٣ٯٜىلن ل اٞٝدددددددك تن عدددددددريٜتن
6585ن .74
(ٔ 5فسٚن .78
( 3ا ددك ٌهرددٟك ٌصدد له حمّ دٝل١ن عدد ٚحسددو
ٜلٞىدددد تن مٍددددد ٣فصدددددُٝن حمددددد ٝٯل
ملمد د ٗن ج 5ن ٍدددك 3ن ٌددددكل 7ن تدددٟق
6583ن ٨ٟدددد ٣ملصددددهٌ ٣ٞد ِددددٌٍ ٣ىتدد د ن
ٌم ٘ه٢ن .642
(ٟٕٞ 7ددد ٚلٞىددد تن ِمددد ُ ادددٖ ملدددٕ ٙن ٨ٟدددد٣
ملصهٌ ٣ٞد ِ٣ن 6582ن .651
( 2ا س أ ح٣ٍٟن ٌىت ٜتٕ اٌ ٣تدأٌٟق إدك
دددددد ح ن ملط دددددددد ٌٝ ٜ ٣لددددددٌٝ ٣عٕٟددددددد٣ن
ِه وأن د 6ن 5447ن .68
(ٔ 1فسٚن .56
( 4فٟىت ٝرٍخ ٌٟسدٝا٠ن ٌٕزادٌ ٣ىٮِٟد٣
د ح ن ل ملدد كن ِصدهن ل.
أ ٍٝ
دن 6517ن .53
(ٌ 8تفت د ٔ٠ن رددهيف ملم تددك اٍددْ ٌىددٮٓن
ل ملد ك ٌٕدّ ٔ٣ٟن 6586ن ع وست ٗن ج
6ن .78
(ٔ 5ظددده أمحدددك أِدددون ضدددخ ٤إل دددٮٓن ٨ٟددد٣
ملصددهٌ ٣ٞد ِددٌٍ ٣ىتد ن ٌمد ٘ه٢ن 6554ن
ج 6ن .384
( 64ا ددد س أ حٍٟدددد٣ن ٯ دددده ٯ ددددطٌٕ ٠مددددك

50

العدد  - 995أيلول 7105 /

 ٌ ٜٮندددٌ ٣ددددهعٟو ىل حدددكٜل ٌمدددهٗ ٌثد د ِٖ
حتدددده١ن ِٕ"دددد ٝت وٍٟدددد ٣ٱل ٌ ٜدٍددددٓٝ
إلٔس ٔ ٣ٟع ٌهع دن ٍسٍٜ َ٧ ٣أعهٜحد ت
لدددْ 74ن ِطٍددددٌٕ ٣حتددد يف كٞدددك٢ن ٌدددك
ٌ ٦ ٟن 6555ن .585
( 66ا ددد س أ حٍٟدددد٣ن ٯ دددده ٯ ددددطٌٕ ٠مددددك
 ٌ ٜٮندددٌ ٣ددددهعٟو ىل حدددكٜل ٌمدددهٗ ٌثد د ِٖ
حته١ن .557
دد ح ن ٌ ٟدد ٗ ٌ ٜت ددٟون مٟددن ا ددك
ٔظدده
ٌسٮٓ ٘ ٜٗن ِىت د ٣د ٠ن ٌمد ٘ه٢ن
د 4ن 6588ن ج 3ن .67
دد ح ن يٟدددٗ ٝن مٟدددن ا دددك ٌسدددٮٓ
(21
ٟدددَن عدددريٜتن 6551ن ج 1ن
٘د د ٜٗن ل
.31
ح ن يٗ ٟٝن ج 1ن .32
(63
(ٔ 67فس.ٚ
ح ٟتدددددٜ ٚألعدددددٚ
( 62رٟدددددَ دددددربن ددد د ح
ٜفىددددهٛن ل ٌىتدد د ٌٍ ٕدد د ٔ٠ن عددددريٜتن
6547ن .44
( 61ددد د  َ٧ددد د ح ن مٟدددددن ا دددددك ٌسدددددٮٓ
٘دددد د ٜٗن ِىت دددددد ٣دددد د ٠ن ٌمدددد د ٘ه٢ن
6517نج 3ن .28
ح ن يٗ ٟٝن ج 6ن .544
(64
ح ٟتدددددٜ ٚألعدددددٚ
( 68رٟدددددَ دددددربن ددد د ح
ٜفىهٛن .44
ح ن يٗ ٟٝن ج 1ن .64
(65
ح ٟتدددددٜ ٚألعدددددٚ
( 54رٟدددددَ دددددربن ددد د ح
ٜفىهٛن .48
ح ن يٗ ٟٝن ج 7ن .566
(56
( 55فٟىتددددددد ٝردددددددٍخ ٌٟسدددددددٝا٠ن ٌٕزاددددددد٣
ح ن .646
ٌىٮِ ٣ٟأ ٍٝ
(ٔ 53فسٚن .647
ح ن يٗ ٟٝن ج 7ن .54
(57

(52
(51
(54
(58
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(34
(36
(35
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(37
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(31
(34
(38
(35
(74
(76
(75
(73
(77
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(71
(74
(78
(75
(24
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ٔفسٚن ج 1ن .32
ٔفسٚن ج 5ن .651
ح ن يٗ ٟٝن ج 2ن .578
ٔفسٚن ج 3ن .538
يٗ ٟٝن ج 1ن .31
ح ن يٗ ٟٝن ج 6ن .571
ٔفس.ٚ
ح ن يٗ ٟٝن ج 3ن .357
ٔفسٚن ج 3ن .352
ٔفسٚن ج 7ن .686
ٔفسٚن ج 1ن .542
ٔفسٚن ج 1ن .584
ح ن يٗ ٟٝن ج 3ن .75
ٔفسٚن ج 3ن .754
ٔفسٚن ج 7ن .554
ٔفسٚن ج 2ن .276
ح ن يٗ ٟٝن ج 1ن .64
ٔفسٚن ج 6ن تا  683دد .687
ٔفسٚن ج 6ن 687
ا ددد س أ حٍٟدددد٣ن ٯ دددده ٯ ددددطٌٕ ٠مددددك
 ٌ ٜٮندددٌ ٣ددددهعٟو ىل حدددكٜل ٌمدددهٗ ٌثد د ِٖ
حته١ن .558
يٗ ٟٝن ج 7ن .567
ٔفسٚن ج 3ن .348
ٔفسٚن ج 7ن .622
ددد ح ن يٟددددٗ ٝن ج 6ن تددددا -675
.677
ٔفسٚن ج 6ن  347دد .342
ٔفسٚن ج 4ن .652
دد د ح ن يٟددددٗ ٝن ج 2ن تددددا  257دددددد
.252
ٔفسٚن .252

أمساء يف الذاكرة

أديب إسحاق
بقلم :حكمت إبراهيم هالل
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أدوب إدَاق

كـز الػصاحة ودر اليالغة

(2121هـ 2031 -هـ 2338 – 2381 /م)
حؽؿت إبراهقم هالل

*

ولد يف دمشـ ودنـن يف ليــاند أدوـب وذـارتر ومأجـمد أدخؾـه والـده مد دـة
اآلباء العاز ونيد نًؾؼى نقفا ميادئ العربقـة والػرنيـقةد ويف ادادوـة رتشـرة مـن رتؿـره
دخل يف خدمة الؽؿرك وأخذ وعول رتائؾًهد وأخذ وـظم الشعر وهو يف دـن العاذـرة
ويف دن الٌانقة رتشرة كان له رتدة قصائد وموذَاتد ويف دن اخلامية رتشرة توظـ
يف اليودطة العٌؿانقة يف بريوتد ويف دن اليابعة رتشـرة توظـ يف إدا ة امؿـركد
ويف هذه األثـاء تعرف إىل بعض أدباء بريوت كؿصياح أنـدي مضاند والشقخ نضل
الؼصــا د وبــولن زوــن وغريهــم وأخــذ وشــًغل بػــن الؽًابــةد نًــوىل روــر جروــدة
الًؼدمد وله نقفـا مؼـا ت ونصـول ذـائؼةد كؿـا لـه قصـائد كـٌريةد وكـان وصـرف أوقـات
نراغــه يف ااطالعــة ونظــم الشــعرد نــتلب كًابــ ًا ــاه "نزهــة األحــداق يف مصــا
العشاق" د ثم دخل يف مجعقة زهرة اآلداب وكان نقفا رتضـواً مفؿـاًد وبعـد لـّ كؾبػـه
دؾقم أنـدي ذَادة يف رور كًاب "آثا األدها " رتام  5781وهو كًـاب نػـقس مـ
مشا كًه م األدوب دؾقم اخلو يد ناذًغل نقه وبـدأ بًتلقػـهد ومـن بعـدها قصـد مصـر
ولــزم العالمــة مجــال الــدون األنغــانيد نؼــرأ رتؾقــه ذــقىاً مــن الػؾيــػة األدبقــة والعؼؾقــة
وااـط د ويف رتام  5788أنشت جروـدة رتربقـة بادـم (مصـر) ولـقس يف جقيـه أكٌـر مـن
رتشرون نرنؽاد واا أى من إقيال الـاس رتؾقفا مـا وشـد األز نؼـل إدا ة امروـدة إىل
اإلدؽـد وة نؾؼي جناحاًد ثم أنشت جرودة (الًٍا ة) مشأكاً مـ دـؾقم اخلـو يد وأبؼقـا
جرودة مصر األديورتقةد نَصل هلؿا مجقع ًا إقيال رتظقمد ثم أُلغقت امرودتاند نابًعـد
األدوــب رتــن مصــر رتــام  5771مفــاجر ًا إىل بــا وسد حقــث أنشــت جروــدة "الؼــاهرة"
وحصــؾت لــه يف بــا وس حظــوة موشــونةد وأذــاد بــه كًــاب امرائــد واألدبــاءد وأخــذ
وًعرف إىل أهل العؾم واألدبد ولؽن قد تعرضت شـًَه بعؾـة الصـد (اليـل) وبعـدها
رتــاد إىل بــريوت بعــد أن قضــى يف بــا وس تيــعة ذــفو د نعفــد إلقــه شــاحب "الًؼــدم"
بًَرور جرودته نًوىل رورهـا لؾؿـرة الٌانقـةد ورتؿـل نقفـا دــةد ويف رتـام  5775رتـاد
إىل مصر مدرتواً إلقفا نودرته أشَابه وأشدقاؤه وحميوه بـػوس اآلدـػني رتؾـى نراقـهد
نؼال نقه أحد وجفاء بريوت (رتزتؾو حين أنـدي بقفم) قائالً له دارتة الودا :
*أديب من فلسطين.
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ٔ ٍاااااااااا ا ٔ

إٌاااااااااا ا ٌاااااااااااإ

ٌاااااااااا ا

أج ْ أ ٖ إسح قٔ" :لٗص بق ٟك ٔ

ٔواااااااااا ا د ٖاااااااااا ا ٌاااااااااااإ

اااااااااا ا

لآل ب" .

ِٔذٓ ٌبذ ٚوَ طعرٓ ٔأ ْ:
ٔق ه ِٕٔ ٖعتد ٍفشْ ٖٔأ  ٜأُ ٖر عم ٜلذَٖ طعٍٕٓ وَ ـمف:
ٔأ خااااع وعااااا٘ لمشااااعٗف إ طاااا
عماااااإا ااااااذً لشاااا ا م
ٔوَ مجٗن طعرٓ
واااااااااااَ

جبٗاااااااااااك وق تااااااااااان ٔ بٗااااااااا ا

٘ إُ ن

ٔ وعاااااااا٘ لٍفشاااااااا٘

مبظّااااااار طعاااااااَ لٍ ق ااااا ا

ىااااا ا ل٘

لغزه ِٕٔ ٍٖ ج٘ بٗبتْ ٔحيثّ عم ٜلٕ  ٞعبْ:

اااااااا ا لتيب ٔ اااااااااازُٔ قماااااااا ا
ٔجااااااااااإ

ىاااا ا ااااااد

لٍاااااااإ ه اااااا ا ه

وشااااااااااقي ٔطبٗاااااااا ا

ٔوااااااااااَ لماااااااااإ

اااااااا ا ٌثٍٜ

ٔلااااااااااْ ل ااااااااااب  ٛلعااااااااااذ ب ت ٗاااااااااا

شاااااااااااٍك لشاااااااااااَ

ـٗااااااا ً ٌ اااااااٗ

مل أٌااااااص أٌشااااااك ٖاااااإً عقااااااد عّٕ ٌاااااا
قشااااى أُ ن تقشااااي لاااا٘ مجاااا هلاااإٝ

ٔهلاااااااَ واااااااَ ٌ ااااااا

ٔ لٕ اااااااااااااا  ٞفٗاااااااااااااا

ٔ لٕجاااااااااااااااد
ٔطر اااااا قماااااا

اااااا

اااااا ٖااااااذٔب

ٖااااا ا واااااااَ عمااااااا ٜقمااااا ا تٕلااااا ا نلااااااإا

صاااا ا  ٙعمااااااِ ٜااااااذ ل اااااادٔ عحٗاااا ا

عااااااااااادل٘

عّااااااااااد لٕ اااااااا ا  ٞقرٖاااااااا ا

ن تعااااااااااادل٘ عٍاااااااااا ٔ ٍٗاااااااااا
ٔقد سحَ
لعثى ٌٗ:ٛ
لااااااا َ٠بشاااااا
ٔلااااااا٘ ااااا ا

سحَ إلس ٍد ٖ ٛع ً  2881ال سب عم ٜوق لٛ
اااااااال ٌاااااا ٔن ااااااار
أوااااا ا إُ صاااااااف ٔٔ ااااا ا

واااااا لمىاااااا ُ مل ٖشااااااحَ أ
ٔق ه
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اااااا ي

مااااا٘ ٖااااار

غااا ا

ٔلاااااا٘ لشاااا ا ُ غاااا ا
إُ

تبّ ٍٖتقد ّ لشام ٍٛ
لعااااار وااا ا ٌ مقااا ا
ؿاااا ا واااا ا ٌ قاااا ا

اا ُ ٖشاااحَ ّٗاا

ااان واااَ صااادق

ومٗح ِ٘ٔ ٛترقع غف ٔ ٛنه:

ِٔٗفااااا ا  ٞتعااااااادٔ إ
قااااااا ادحل

لعّااااااااااد

ؿااااااارب ق ااااا ا

عماااااااٌ ٜغاااااااي لعااااااإ اااااااي ل ىٍحاااااااٛ

شاااااااااّي

شااااااااٗف ٌّٔاااااا ادحل "طبٍحاااااااا"ٛ

ااااااااارو ٔؿااااااا ا حل

ٔجفااااااااَ

أديب إسحاق

ٔق ه كىش :
ر وااا٘ روااا٘ ٔ هلااإ ٝعا ا

ؾااإٝ

عمااااااا ٜأٌااااااايب ٔ لقماااااا تتمفاااااااْ لٍااااااإٝ
ٔ
ٔق ه ٖتغزه

تىااا

هلاااإ ٝتاااا ٜأ اااار اااا٘ هلاااإٝ

وٕع٘ لغر ً ٔو ع

بٗبتْ:

أٌااااااا ا وااااااا ا ااااااا ا و ااااااااارب ٌٔااااااااادٖي
ٔساااااااااااااارٔ ٔ

ٔقماا ا

ٍاا ا

لٕجااااد ٗااااْ قااااد

تاااإٝ

اااااااااااااإ

ٌاااااااااااا ا

ٔواااااااااااد ً صاااااااااا

ٌٔاااااااااا ٔ ٙعااااااااااإ ٙ

ٔوااااااااَ ل ااااااااد ٖاااااا ا ومٗحاااااااا ٛعاااااااإ ٙ

ٔ ـالص:ٛ
إٌااْ ا ُ د ٖا إسااح ق صااٍ ع ٛلظااعر لٗااد ل اإ حا  ٞطااعرٓ سااّال تعا واار ااْ
لق  ٢ال ٖشتٕقفْ وعٍ ٜوض ٔن لفظ ٛؽتمف عَ أخٕ تّ مج ه وٕقعّ ٔل ف ٔقعّ عمٜ
لشى .
 ٛإنّ إ وتألا ملد ض ٔن متتماك ملاد ض إنّ
ٔوَ أقٕ لْ ملأ ٕ  :ٚن ت ُٕ لشحُٕ
ن لتعماٗي إلز وٗا ٔ .واَ ً ؿقٗقا ٛمل ٍٖ ار عاَ ٔجّا ٛؿا ٔمل ٍٖحار عاَ وشامك
إ
لعده ٔمل ٍٖ عاَ ِإ ٓ ٔمل وان وا اعف لٍا ض .إُ ؿقٗقا ٛقٗقا ٛن وشاّ مل ّارُٔ واَ
ن ٌٗ.ٛ٠
تب ا ٌٗ ا مااص
ٔ و اار أصااد جرٖااد ٚنو اارلا ٌٔ ا ه خاااله لااك لرتباا ٛلث لثاأ ٛع ا
ٔا ٔعىن ؼرٖر جرٖد " ٚلتقدً" لمىر ٚلث لثا ٛإ أُ طاتد
لٍٕ ب ٔ عد ودٔ ٚجٗز ٚع إ
عمْٗ لد  ِٕٔ ٞورض لشن لرٟإ ٙأطا عمٗاْ دطبا  ٞلاذِ ب إ و ار وشاتفٗد واَ ِٕ ّٟا
ل حتْ ي طتد ْ ملرض مي ٖرجٕ دطب  ٞلْ طف  ٞأقٍعٕٓ لعٕ  ٚإ ا ٔا عا إلّٗا ٔمل
وااض عماا ٜعٕ تااْ ال اإُ ٖٕو ا تاا ٔ ٜتااْ ملٍٗاا .ٛر ا ٓ د ا  ٔ ٞلظااعر  ٔ ٞل ت ا ب ٔأصااح ب
ل حف ق ل جرٖد ٚحملرٔس:ٛ
" أوَ د دقالً أُ ػر ٙعد قد د ٖ وَ حملا ر أواَ ٔ جا لادوٕ أُ تبقا ٜعاد ِاذ
مل ا ب و اإٌ ٛحملا جر ٔ ٌقبشا ل اادٔ ٔ ا ر لقماإب ٔ ٌااذِم لب ا ٟر ٔط ا
ٟاك وا قٗان
عى د ز ُ ٔ ستٕل د د ٔ ا د ا ٔلإ مجعا
د
لدٌٗ وَ  ٞمل ج  ٗ ٔ ٞوَ لٕ ج ِّٔٗ ا أُ ٖٕ ٗك قك قدٌ ك ٖ ت ٜلٍبّ ٔ ٞمل تبمغ
لثال وَ عىرك ٔل ٍك أ قٗ لك ر ٖ ٖد ِٕ ٔأ ر خيمد وَ عدك أجٗ ن" .
ٌٔعتْ جرٖد ٚدِر ً:
ٔا قد لظ ب د ٖ  :أ ٖ أ ٍد ٙإساح إ ار  ٞعٗا  ٞأمل
مبزٖد دسف ٌع لٍ أخب
ْ ىش ٜلفقٗد طرخ لظب ب غ دِن ٔ ـالُ ٖذ ُٕ عمْٗ ر ا لٍحٗ ٔ دسف ٔن
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رٔ قد
أٔ عّ ل
لتحف لْ
ع و صر
ٔ

لذَِ ٔ تب مٗغ تظاّد لاْ ٌفثا ا أقالواْ تاٜ
ْ هلل ط ٌبّٗ
ُ
ٍإُ د ب ٔإٌّا
رٔض ٔ فظتّ ل حف ل ٛعم ٜو ا ُ لاْ واَ لبا ل إ
لذ ر ؾىٗن ٖر ٓ لع ملُٕ عم ٜقدٓ قبن أُ ستٕ  ٜعىرٓ؛ دٌْ تٕ عَ ال
جمّ عم ٜنٌ ب ب عم ٜمل لع ٔ ٛنِتى ً ل ت  ... ٛخل.
ق لْ لعالو ٛلمغٕ ٙلظٗخ إ ر ِٗي لٗ ج٘:

ٌٍعاا٘ إ دِاان ٔولااْ ٔ لفشاان ٔ ج لااْ خ ا جفا ٗااْ حمل ا ر ٔسا ل حمل ا جر ٔق و ا
 ٛتر ٘ وٕط ٌ ٔ ِ ٜا خ ب  ٞلبال  ٛت َ خ ٗ وٍ ِ ل تا لبا
ٌٕ ب لف
لٍبن ملعرٔ ٔ لذ  ٞملٕصٕ ٔلش ُ ؿا ه
ٔ ـ ٗ ملفٕٓ ملر ًٕ أ ٖ إسح ق ص
ٖظد و ٓ.
ٔق ه طعر :
ستظااااااعر ل تاااااا ب قاااااادك ساااااا لف
مااااااذ ك ساااااإ ا ل ااااااح ٟف ٔجّّاااا ا

ٔقشااااااااا ا

اااااااااااح ٛلاااااااااااك دٖااااااااا ا ً

زٌاااااااا ا عمٗااااااااااك ٔطااااااااااق

دقااااااااااالً

ٔق ل جرٖد ٚلش ُ ؿ ه:
وا د ٖ
قشاا ٜوااَ ا ُ قٕوااْ لمااذ  ٞأٔقااد طااعمٔ ٛلماإن ٞأخمااع طٍٗاأ ٛلمٕطٍٗاا ٛأوشااّ ٜا
عزؤ ٛلمتحرٖر ٔ لتحب وود ع ٔلآل ب ؾٗن أٔس طالع  .أ عٍ لرصٗف ٔ قدٌ لزوٗن.
لذ ٙن ٖر  ...خل.
ٗ لمٍ ل ٛن تد ٖٔ لم
ٔق ل

ؾٍ ُ:

خت ف ملٍإُ مٗا ٛطاب ُ لع ار د ٖا لف اٗ لف ان ملر إً أ ٖا اك إساح ق واَ
ُ لع لبال  ٛقرٓ ٔلمٕطَ ر ٔ ٛوشر ٚت لتْ ملٌٍٗ ٔ ٛظب ْٗ أظ رِ عد أُ ط ه اْ
ملاارض ٔمل ا ساارٌ ٝعٗااْ دق ا ب ٔ دصاادق  ٞتف اارا وااٍّي لقماإب ٔطااقٕ ؾٗاإب ٔ اإ
 ... ٞخل.
 ٞن ٖزٖدٓ
دٖ
ٔ

ق لْ شَ ك شيب

"فم ٛإلٌش ُ":

"ٔ إلٍٗ لرقٗي دلاٗي تا ٖخ  03زٖار ُ ٍٖعا٘ إلا٘ ل ادٖ ؿىاٗي ان ـمٗان لقادٖي

حي ٌ ٛد  ٔ ٞر ٚدلب  ٔ ٌ ٔ .ٞتْ صبٗح ًٕٖ ٛـىٗص ٔن ٌ ملٕ  21زٖر ُ
قرٖ ٛؿدث جبن لبٍ ُ ٔإٌيب دخحن ٔ رو ٛد ب أُ ألابص ل احٗف ٛعمٗاْ ٗا ب ؿاد
ر ٔإُ و ا جشد ٔن قد أ ر
ال ال ٖمبص ؿد إ عم ٜوَ و ا أو أ ٖ مي و
عم ٜأِمْ ٔ دصح ب ...
ٔ ب ٔأجزه ل
ٔإُ قد عٍٗ أ شَ هلل عز  ٞملع
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ٔ ٓ لظ عر لظٗخ سمٗى ُ ؿد :
ٗاااا ا لمااااااب
قاااد

عااااااد لااااااب أ و ٌاااا ا
وعااا٘ أوشا ا ْ

ٍا ا أغااان

أ اااااادث لاااااادو

دجفااااا ُ أجف ٌااااا

ٔ لٗااااااااااااااإً أ ذلاااااااااااااااْ
غااااا ا

عماااااااااااا ٜأ ٖاااااااااا ا أٖ وااااااااااااْ ااااااااااااد ا

لٗااااااإً

ٔورج ٌااااااااااااا ا

د بااااا ا أ ز ٌااااا ا

........
ٔق ه ٖر ْٗ جٍ ب دملع٘ ٔ ٖ أ ٍد ٙـٕ :ٙ
طاااااااااق عمٗاااااااااك قمٕ ّااااااا ا دخااااااااإ ُ
تااااااااك أقااااااااالً لر اااااا ا ٞ

ٔ

واااااا ا عاااااااادِ ساااااا ا

لعااااااااز  ٖ ٞاااااا ا ُ

فّاااااا ا

حاااااااااار ٝلفقاااااااااادك وعّااااااااا هلتاااااااا ا ُ

واااااااا ا ٖشاااااااااإ طرسااااااااااّ مبااااااااااد ٓ

ل حاااااان ػماااااإ شااااااٍْ دجفاااااا ُ

ٔق ه ٖر ْٗ لظ عر وٗ ٟٗن جٕ عٕ
ل ااا ا لاااااٗص عمااااا ٜر قاااااك حيشاااااَ
ٖااااا وااااااَ ؼر ااااا

جرٖد ٚلبٗ ُ:
ٔملثااااان ِاااااذ ـ ااا ا تب ااااا٘ دعااا ا

لٍفاااااإض تأسااااااف

لفر قااااااااك ِّٗاااااا ا ا عاااااااادك تشاااااا ا َ

ٖااا ا عااا ا جااااإ  ٙلب ااا ا ٔت مىااااا٘

مباااااااااااااااد و إُ ملاااااااااااااااد و ألشاااااااااااااااَ

اااااأض ملىااااا ا عمااااا ٜل ٖااااا ٛطااااار ْ

اااااااَ

اااااااتي ٔوٍاااااااْ لاااااااٗص ٍٖحااااااإ

ٔق ه ٖر ْٗ لظ عر خمٗن لٗ ج٘:
مل لاااا ا ٔ لعمااااااٜ

تاااااااااااا ٜمتٍاااااااااااا ٜلمفاااااااااااار ق ساااااااااااابٗال

ٌّمتااااااك ٌفشااااااك

ماااااااٗال

عااااااَ جّااااااد ٌفشااااااك أٔ واااااإا عمااااااٗال

اااااا٘ عمٗاااااااْ قاااااا ر

ٔوٍااااااااااااا ا ر ٔقااااااااااااا ا جر ٔطمااااااااااااااإن

تر ٗااااااااك أقااااااااالً ٖ اااااااإُ صاااااااارٖرِ

ٌٕ اااااا عمٗاااااااك واااااااَ دسااااااأ ٜعااااااإٖال

خمااااا ا ظشاااااااىك أُ ٖبٗااااا ا
ٖاااااا

اااااااال أ

ٔإ تاااااااااااذ رٌ ق ساااااااااااٍك لااااااااا ا
عمٗاااااااك واااااااَ لااااااادُ ملّاااااااٗىَ

اااااااٛ

ر اااااااا ا

رٌاااااااا ا لمباااااااااادٔ أ اااااااااإن

تشاااااااق٘ ااااااارحيك

ااااااارٔ ٚأصاااااااٗال

ٗ ٛعم ٜقدٓ؛ ّٕ ب ل ع ٛرٚ
ٔ ٌ ل حف لعر ٗ ٛق طب ٌ ٛعٗ ٛ ٌ ٛط ٗٛ
ال وال ٔأ ٖب ظّرا ر عتْ تع را د  ٟل حف ٗ ٌظارٓ
جب و ٌْ .لقد ُ
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اللٌ ١ظىْ ٔطاذٔ ٌثارٓ ٔقاد ود اْ ٔ ا ٓ أ ا ر لعمىا  ٔ ٞلظاعر ٞ
ٔتقمدا أجٗ ملع
ٖده عم ٜأ ْ ؾي ٔعمٕ عبْ صٍ ع ٛلظعر ٔ لٍثر.
ٔظن ع

ا

ف عم ٜلتألٗف ت ٜأصاٗ مبارض ل اد ن لشانلا ٔل ٍاْ وا ار ٖاٍظي لظاعر

ٔ ت  ٛملق نا إ أُ أ

تْ لٕ ٚ

 21زٖر ُ .ً2881

ٔ ـالص:ٛ
تا ب لع ار ٔأ ا  ٞلٗإً واَ ٍٖ ار عما ٜأ ٖا إساح ق شامْ ٔعمىاْ
ن ترٝ
عمىْ لر سخ ٔأ ْ ؾي.
وعح ظعرٓ ٌٔثرٓ وف خر أخالقْ ٔ ز  ٚو تْ و
و لف تْ:
ٌ - 2زِ ٛد د ق

و

 - 1تر جي أ  ٞو ر
-0

لعظ ق.
ِذ لع ر.

ت ب لد .

 - 4ترجي ٔ ٌٖ ٛد ٔو ك.
 - 1ترجي ٔ ٖ ٛط مل ُ.
 - 6ترجي ٔ ٖ ٛؿشٍ .ٞ
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نفوسٌ قلقة
نديم اخلطيب

ت املوجةُ
غاب ِ
يف كنفِ الفناءِ،
وهوى طريٌ غريبٌ،
حني الحَ الشاطئُ املودودِ
فاستبقنا حريةَ الريحِ،
بوأدِ الشمسِ،
والدربُ مسجَّى.

***
تُغمضُ الغيم ُة احلبلى
وتنداحُ الصورِ
وغريبٌ قابعٌ يف دمنا،
يرص ُد املوجةَ تلوو،
ثم ُتكِسرِ.

***
*

شاعر من سورية.

*
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قد كُسرنا
أيوا املستوحشُ
القابعُ يف عمقِ اجلراحِ
قد كُسرنا
حني كنَّا يف ضمريِ األبديةِ
وختطّينا خماضَ البدءِ،
وانسلّتِ رؤانا
تنسجُ األقمارَ،
ترنو..
ملا ال يبدو
وختتارُ النكوصِ..؟

***
ث حننُ
عب ٌ
فما قيمتنا
حني تُطوى..
صفحةُ الكونِ العجيبِ..؟؟
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شهقة الوقت
حممد الفهد

*

إىل يشام الصىيف الفهاى املبدع
الًىمَ أوجعين عبىرُ الَّلحوِ حل ِهكَ حنىَ روحٌ
فارمتًتُ إىل جزوحِ الىقتِ أسألُ عو دروبٍ
حتتنٌ بفضائكَ الشحزٍِّ حتَِّ قادنٌ سزُّ الطزيلِ
إىل "الكصىرِ" ,فًدَّنٌ ما أبصزتِ عًهاٍَ يف دربِ

()1

احلطامِ م َو املىاجعِ ،تكشزُ اإليكاعِ
تهثزهُ علِ دَربِ العبىرِ
وفضَُِّ األوقاتِ أسزابِ احلنامِ

ما كهتُ أعزفُ أنَّين سأصابُ يف عجزٍ
وأجلصُ عه َد نافذٍَ مًدَّمٍُ
وأفتحُ جُزىَ حُزنٌ بالدمىعِ ،أُعً ُد إيكاعَ املكاىِ
وما تشظَِّ يف اهلىاءِ كأنّين حنَّاتُ لًلٍ
سا َل مو فُخَّارهِ حزىٌ
فزاحَ الىقتُ يشزبُ صفى َ األحزا ِى صافًًُ
ويدلٌ ما تبكَِّ مو ينىمِ الزوحِ يف يذا الظالمِ
* شاعر من سورية.
( )1القصور :أحد أحياء حمص التي أصابتيا نكبات الحرب فصار دما اًر وكان مكان اقامة الفنان ىشام الصوفي
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أغانيك الجميم َة
مر ٍت
أعيد ّاَ
و ُ
َ
اجع في دمي
تعم َق في المو ِ
ما َّ

الصغار وىم يتمون ِ
ِ
الكتاب ِّ
ِ
بسرىم
آيات
مثل
َ
َ
ِ
ُحس َّ
اإلنشاد
سمع دورَة
أن
فأ ُّ
َ
الصخر َي ُ

ِ
السالم
رد
آفاق التجِّمي َّ
ثم ُيقعي عاج اًز مثمي عمى ّ
َ
ْ
وبدأت أسأل ما َّ
تبقى من تر ِ
ِ
األرض
اب
ُ
ُ
أين األحب ُة
حمل الرؤىَ ...
من َ

ِ
احت إلى الشب ِ
َّاك
صحوةُ البنت اّلتي ر ْ

ِ
كي َتمقى عشيقاً َّ
الوقوف
جمر
ىدهُ ُ
دق ِ
وخوفو المعصور في َّ
ات ٍ
قمب
ُ
ُ

ِ
أحجار الطر ِ
اح يمشي فو َق
يق
رَ
ودورِة األحال ِم  ...حتَّى ِ
األوتار
نادت
ُ
الكالم
عند
أسماء الصدى َّ
وتكس ْ
رت َ
ْ
َ

ِ
قصاصة ٍ
دفتر
انحنيت عمى
ثم
َّ
ُ

كانت ِ
بعض أز ٍ
ىار
لونيا أفقاً
وتفتح َ
تمو ُن َ
ُ
ْ ّ
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مر من أيَّامنا
عمى ما َّ
لو ٌن يؤاخي موتَ ُو المنسو َج من ٍ
عفن

وآخر يرتدي صوت الصحارى من ىو ٍاء ٍ
فاسد
َ
ُ
ِ
صوت الجنو ْن
فو َق العيو ِن ،ترو ُح ىارب ًة إلى
أُصغي ألصو ِ
ات الحجارِة
ِ
بعضيا فو َق
الدمار
وىي ترمي َ
ِ
َّ
لون ُو
الموت
صوت
كأن
ينسج َ
َ
ُ
ِ
مر ْت من ىنا
وخراف َة
األوقات َّ

ِ
ِ
السفينة
طوفان
مثل
الموت
وتدافع
َّ
ُ
المؤج ُل َ
َ
درب أوىا ِم الظنو ْن
يعتمي
َ
صوت المخابئَ ،
يخ أسفا اًر كيذي ىاىنا
لم يق أر التار ُ
ِ
القيامة أمسكت ريح المو ِ
َّ
ات
ات
فكأن أصو َ
ْ َ
ِ
وصب ِ
ِ
الوقت
أمداء ىذا
األحشاء في
َّت
َ
كتبت عيو ُن ِ
ِ
القتل دامي ًة
من جرِح
عيد ما ْ
الدمار ،تُ ُ

السنين
بأوجاع
ِ
ْ

أين األحب ُة والشوارعُ والمدى
َ

شيء يرمي صوتَ ُو قربي
ال
َ

تدت ىذي الطوابق َّ
سمماً
كيف ار ْ
فأسأل حرقتيَ :
ُ
ُ
55
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ِ
ان من أركانيا
وانيارت الجدر ُ
الف ِ
لم يبق فييا غير أصو ِ
تات
ات ُ
ُ
َ
الفقد الحز ِ
ائح ِ
ينة مثمنا
رو ِ
ِ
دب تعالى صوتُ ُو المجرو ُح
ُّ
ويشع في أركانيا َن ٌ
ِ
الزجاج
مثل
و
ِ
ْ
انكسرت عمى أسماعنا َ
ِ
األنين
صوت
الموت أثالماً عمى
منو
َي ُّ
ْ
ُ
فح ُ
ٍ
ِ
الميجور في ٍ
وخوف
قمق
الضائع
ال
ِ
فأ ُ
ُعيد ثانية سؤ َ

وجع ىنا
يفتح الدنيا عمى ٍ
مثل جرٍح ُ
َ
أين األحب ُة والمدى
َ

الصوفي "
أصابع "
و
لحنيا وجداً
تنسج َ
ُ
ُ
ِّ
()1
ِ
ِ
روحيا
وترمي َ
عند عمياء الغزالة َ
ِ
الزمان بصوتنا
إنشاد
فيصير
َ
ُ

َّ
األمداء والدنيا
طمق
فكأن كوناً ُي ُ
َ
ِ
األنيار
الميالد و
فتفرُح شجرةُ
ُ
ٍ
لتمسك بالندى
خرجت
عشيقة
صوت
ْ
ُ
َ
ِ
صوت عاشقيا ،ويسري
من
ُّ
الحب عشقاً
فو َق أجر ِ
الحنين
اس
ْ
()1

عمياء العيسى  :صوت ساحر في الغناء وكان الصوفي قد لحن ليا أعماالً كثيرة أىميا قصيدة فدوى طوقان يا حبيبي
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أعيد ثالث ًة سؤاالً جارحاً :
و ُ
َّ
عطر المدى
َ
فييم ُ
أين األحبةُ ،من تعم َق ُ
وار ِ
لحنيا
األوتار
تاحت
تعزف َ
ُ
ُ
ِ
الشرفات
فتصير ألواناً عمى
ُ

وردة األحال ِم عالي ًة ىنا
تبصر َ
ُ

المكان
عشق
ويفيض في أرجائيا
ْ
ُ
ُ
ِ
الغروب ألضمعي
وقت
حين اىتدى ُ
َ

البكاء عمى ظاللي جمرًة
ترك
ُ
ووقفت ممموءاً بما َ
ُ
ِ
الظممات أوردتي
اجتاحت
و
ُ

ِ
تسر َب من عيو ِن
صوت ندائيا "يا حبيبي"
الوقت
َّ
ُ
ِ
ِ
النبيذ تروح نحو ِ
القمب عاري ًة
بخابية
فإذا
ُ َ
ِ
كر من شذا أسمائيم فو َق
الصخور
فأس ُ
ْ
وعند قار ِ
ِ
اجع الذكرى
عة
الفصول ،مو ِ
َ
وتفتح دورةُ األحال ِم ساري َة المو ِ
انئ
ُ
ِ
األمان
أطياف
عند
ْ
َ

ِ
ٍ
أحجار
ظل
ع َّ
فحممت صوتي كي أ ّ
ُود َ
ُ
وأرمي لمغز ِ
تجتاز أوردتي
الة حسرًة
ُ
الزمان
عند
ْ
نوحيا َ
وترمي َ
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لمصوفي  :ما زالت ظالل اّل ِ ِ
ك ىاىنا
أقول
ْ
محن لحن َ
ُ
و ُ
ِّ
ِ
نشد َّ
الحب
سر
اق َّ
فو َق المسارِح تُ ُ
العش َ
ّ

الغافين من أد ار ِجيا
ظ ليم َة
تُوق ُ
َ
ٍ
ِ
وتُ ِ
صوت
الماسات في
عتّ ُق

ِ
الغموض
من
ناشد ما
ُي ُ
استفاق َ
َ

فرح َة األكو ِ
ان عالي ًة
اح ُي ُ
فر َ
عمن َ

عمى أ ِ
الكمان
ُفق
ْ

مر ٍ
ِ
ات
أقول :شك اًر
يجود َّ
لمزمان ُ
و ُ
نحو المدى
ُ
فيصعد ُ
روحنا َ
ِ
أسماعنا
ان عمى
وتفيق أكو ٌ
ُ

ِ
وجد
الحب أحالماً
ويفيض ُ
ُ
ّ
ِ
ِ
نان
الح ْ
صوت َ
ّ
يجم ُع دورَة الدنيا عمى َ
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قصائد
إمساعيل ركاب

 1ـ َغيِمة

أًَِٗأتِ شٓس،ْٝ
كا َد ٙكتُؤُا عطشٌ ٗذُب٘يِ
حَسَّنَ اهطَّكظُ أُ٘اءَُٖ،
فَ َصَٓتِ غ..ٌْٞٚ
ف٘ َق ٓر ٜاهسُّبا،
ت ُفطَٔا:
حَدَّث ِ
آًِٖ ..ا قٌٚيت،
ٓرِٖ حلظيت،
ثٍَُّ جَُّّ اهلُط٘يِ؟!!

*

شاعر من سورية.

*
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 2ـ شُروق:
ًجوٌا ٌَٙسُقُ اهطَّ٘ءُ ًِِّ..

 4ـ كَون:

ضَِّٚكاتِ اهشَّك٘قِ

ض ُٙبدِعُُٕ؛
تَِاق ٌ

ٓلرا..

ًِّ ُُكط ٍ ٞبٚطاءَ يف قوبِ اهطَّ٘ادِ

ٙطتخٚىُ عو ٟظُوٌ ِٞاه٘قتِ أِْ..

ِ ٙبَجظُ اهُِّ٘زُ اهَّر..ٜ

متَِعَ اهشٌظَ..

خيتايُ ًَصَُّٓ٘اّ عو ٟشُسف ِٓ ٞرا اه٘قتِ..

ًِِّ طوَّ ٗ ٍٞشُسٗقِ!!

يف كُىِّ اهبالدِ
ًِِّ برزًِّٚ ٍٝتَ ٍٞيف اهتُّسِبِ،

 3ـ حَنان:

ختطسُّ ضٔ٘يٌ ٗ ٗٓادِ

تَب ُرهَُُٕٙ ،سجِعُ َهمِ

كٌْ٘ عوًُ ٟختَوِفٍ تأِضٚطُُٕ،

أٙكَُ٘،ْٞ

ت ََُّ٘ازاّ،
فَوِ ٍِ إذِْ ،ال ُُش ِعىُ األٗقا َ

ٍّ..
صََّٚسَٓا اهتَّخِاُْ ًِِّ صخسٍ أصٍ

ٗ ُُ٘زاّ،

تُخفَ،ّٞ

ني ٙشتَدُّ اهطَّ٘ادِ؟!!
ح َ

خمُ ه،ٛ
تَط َ
خمُ َهمِ!!
تط َ

17

قصائد

 5ـ دجاج

إ ..ِٕٙجَدِّ،ٜ

ًِِّ ظالٍَ ،أخسجَتُِٕ،

بَ ِسبَسُ اه َعصِسِ متادٗا،

عَوٌَّتُِٕٗ ،زعتُِٕ،

أكو٘ا،...

ٍّ..
كبُسَ اهصُّ٘صُ بسٙشٍ ذَٓيب

حتَّ ٟاحلَطبِ!!

ًُتعَ ّٞهوَِّاظسِّٙ
بٌِٚا املُدٓشُ إَُِّٔ

 7ـ َوجِد

مل َٙعُدِ ٙعسفُ إًَُِّٔ
ِ

يف أعاه ٛاهَ٘جِدِ أشِعوتُ حِٚين

ًِِّ دَجاجِ اهعاملنيِ!!

زُبٌَّا تِتبٔنيَ اآلَْ،
أٗ تأتنيَ،

 6ـ َحطَب

قدِ جَفَّتِ غُصُ٘ٛ

قايَ جدِّ:ٜ

ٓىِ زأٙتِ اهبُو ُبىَ اهشَّادُٙ ٜػِِّ..ٛ

ت َُع،ٍٍٚ
كاَْ هوكس ِٞٙجََِّا ُ

ف٘قَ جسدا ِء املُتِْ٘؟؟

ٗكسٌَِٗ ٗ ،عَِبِ

أدزكٚين،

شَحَفَ اهبَ ِسبَسُ ً٘ٙاّ..

أدزكٚين!!

..................
بٌِٚا ُاحَتِ عو ٟاخلُطس..ِٝ
عٚدا ُْ احلَطَبِ

19
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 8ـ َرسِم

أغِ َّٞٚزاقص ..ّٞدلُِ٘،ّٞ

ض ٌُمِ اآلَْ عو ٟصفخ ِٓ ٞرا اهكوبِ..
أز ُ

تِجُسُ يف أًداءِ زٗح..ٛ

ُِٙب٘عَ فِداءِ

ضِسَّ عُِ٘اِْ اهبكاءِ

أٗ شٓس،ّٝ

ض ٌُمِ اآلَْ أٙا ض٘زَّٙيت..
أز ُ

أٗ فلس،ّٝ

أُعج٘ب ّٞثاًِ،ّٞ

أٗ ُػٌّٞ؛

ُافَتِ عو ٟاهطَّبِعِ..
صٌ٘داّ ٗشٌُ٘خاّ ٗضِٚاءِ!!
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ظرَيْك
زُرْها ومَتِّ ْع نا ِ

(*)

جابر سلمان

*

قاااواُ:هن يهاااو ااامانا ها وتاااوى َْرُواايا ها اا ها ّاااوى
قاااواُهن يهاااو ها ولاااْ ِا ا ه ط واااو ط

اااُ ها اهاااوى

َيهااااو ت ااااي َرااااااًو َُ هًْااااو ِ اااا ه هاااااوى
َيهو هاهُّمُم هحلونّوت علاٖ هاِّارو .يهاو هحل اوى

***
قواُهن ها يوى! ُقلتن " ابلَٕ )1(":احنايو ُ اس ها ياوى
حل ااو لاااُي هّهًااو َهاَُااٌ با اامط تااو َ
ٱ :
ز يااااااو َاتُااااااِ نوَ ِاااااار ُيناااااات

ااااوى()2

بااااا ه تااااااوى

ز يااااو ُااااا " بلاا إ ":اْح هاااإ ىيلً:ااااو با اا ا هحلهااااوى
َاياااا ا اه تااااااو هنُوباًااااااو ِّااناااا ا ط ُيياااا ا ط الا ااااااوى

***
(*)

*

ةت فة /نةةأةاد ي مة/ةي السةُأةا لحرةن ا رةةللال ورةةم
من وحي جمال الطبيعة يةي بةة/ة لة/ةة ل الةالعة لم/طلة لاللحةفةل محايظة حمةقد ورُ /
الضياي د وةاح شاعةسا المطبوع حكمت فرح فة/لل بي يي شواةع ةةك البة/ة الراحةة ر ْةح َة يجةسةا اررةةد و/ةفن حة/االأا ال ّ/ةا الةةي ةةوضة
المري ٍ شعةي يي مةرنسا الثلايي.
عةى ضفاف /أة العاحيد وران ذلك يي آذاة من عام 2007مد مشاةراً يي َّ
شاعة من روةي .
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()3

ح اويااااااااو قان ااااااااإ تااااااااو ّل ااااااااوى

ِااااااااو الا ّ اااااااإ

()4

َااااا ا و ه :رااااااااُ تااااااو هَُ ويااااااو ِاااا ا ا ح اااا اوت َهُنُهااااااوى

***
ًاه ىقن ااااااااااااا ا ا

()5

تاو ُااااااااااااااٌ حّااااااااااااااي ه :قن ااااااااااااااُهى

ًاه َهناااااااا ا لُا هااواااااااا ا وو علااااااااااٖ هاهاااااااااانٗ َه َ :ااااااااااُهى
هاثااااااااااااُ ٔ :هاتااااااااااا ا هه٘ ى ِّااااااااااااات َلًااااااااااااو

هرً اَااااااااااااوى
()6

ىاقااااااااات اّااااااااار وااااااا ا و ًو ُُاااااااا اّو باااااااااوا وعر هى

***
تااااااواه ى:حاااااان ىياااااا ا  $ابلاااااإ #عااااااه :

اه هر ااااااوى !

تاااااااااواه ىقاااااااااُ ب ووااااااا ايت اَانًاااااااااوىا اتين اااااااااُ ه هاااااااااوى !
تااااااواه ىقااااااُ

َقاااااان لاَّااااااٖ :اااا ا و ى ااااااُه ها وتااااااوى !

ُهقُ اااااااااااٍُ غ:اااااااااا
َت اااااااااٖ ااااااااااّ

:

ُتااااااااااانه حا ااااااااااّا

واااااااااوي ه ح اااااااااو ِ الااااااا ا ٌ هُُُاااااااااوى

***
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زرها ومتِّع ناظريك

ٱاههًااااااااااا ا اقنااااااااااا ا هش هاااااااااااااانُّتُ َوااااااااااااااٌ ُِ ونقاااااااااااااوى
ه ااااااااااااْ هم:ااااااااااااُِهٖ تااااااااااااو ٍ تُلُِااااااااااااو
هُاااااانُّ تااااااو بااااااك هحلقااااااُ
َِتّاااااا ا

َِ اااا ا ِ

ااااااااااااو ُ ُ:هى
اااااااُ وى()7

ِ اااااااااي هااااااااانَُّٖ اّااااااا ا و تهااااااااٌ هار قاااااااانهى

َعلااااااااااااٖ هر هبااااااااااااِ اااااااااااا يو ِ ْاااااااااااانُّ تااااااااااااو ًىت ى
()8

ًُّاااااو ه اااااُُٗ عااا ا ف ه ااااااٌ َحااا ا و ًُّاااااو$هر اااااانهى#

َها ااااااااان ن اااااااااُه طى بالن ُاااااااااٌ علاااااااااٖ يااااااااا ٓ ه هاااااااااوى

***
ت هراااااااانهٙو قوتاااااااإ تااااااااو ِّاّاااااااا هى
حّّاااااااات ِااااااااو ىِّاااااااا ا
حّّااااااااات ِاااااااااو بهااااااااتا ها

هتااااااااإ َها اااااااااّو ٔ َها اااااااااهوى

حّّااااااااات ُمااااااااا ه نويِّاااااااااو ًِراااااااااُ اّاااااااااٌ ه وُقاااااااااوى
ٱا اااا ا ُّاااااار علااااااٖ ها هاااااامّوٕ
َهاُهحااااااااااا إ :هاتهواااااااااااااو٘ َحاااااااااااااْ ه
َيهاااااااااو هحلّاااااااااؤْ :هاااااااااُُّ ط

()9

ور:ا وً اااااإ هحلاااااااوى

ِ ااااااااااااانَ ال ّاااااااااااااوى

ّاااااااااو بًاااااااااو ى:نااااااا ا ط ََاااااااااوى

ا هوًاااااااو ُ ااااا ا هاقهاااااااو َْاااااااانُّ عاااااااو ُ ااااا ا ه
َْ ااااااااّو ًُّااااااااو َهعاااااااانه ع اااااااا ه َِي اااااااا

اااااااوى

ها ّااااااااوى

***
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بُ

هال ااااااااوى
اااااااات قلن ااااااااو نوبِّااااااااو َح ّاااااااات ت ماااااا ا ٔ َّ

بُ

ااااااااات ًََاااااااااو نو ااااااا ا ه ْارنُاااااااا ا ُّ ُّاااااااااٌ هاَُهُاااااااااوى

َْ ااااااااااااو

هراااااااااااا

ه

ااااااااااااُو ُّر:ااااااااااااٌ َ ط َبااااااااااااااوى

ىيااااااااااانات اّاااااااااااٌ ح اااااااااااهاًو َه اااااااااااُُ اقٌُ بُا َ اااااااااااوى
حّّااااااااُ ِااااااااو ىياااااا ا ا  $ابلاااااااإ  #تُ هااااااااو ِاااااااايبٖ همااااااااُهى
حّّاااااااُ وااااااا ا هراااااااُ ؤ! لاااااااانو عاااااااو :ااااااا هحُقااااااااوى
حّّااااااااااااُ ها واااااااااا ا .ا ه باااااااااا اْو تملّااااااااااااو
ًا ااااااااااااا م ىناااااااااااااُ ىيل:اااااااااااااٌ َىَاااااااااااااانْ
ال اااااا ُ .اااااااّ

:اااااااااا ا ًى
ه تُ اااااااااااااوى

اب اااااااإ ِقوعًاااااااو َْااااااا  $ها

ُاااااااااِاه ها هااااااااانُّٓ بااااااااااٌُْ

اااااااوى#

ُاااااااااوز ى اااااااااوشا ها اهاااااااااوى

َ اه هحمل وااااااااإ :يويهااااااااااو قلااااااااااُ علاااااااااٖ اَقنااااااااااِ هاااااااااااننوى
َِاااااااا ا ًُّاااااااااو ها اقنااااااا ا حااااااا ا هه ِ ااااااااان ٍ ه ًْاااااااااوى
ت ي

 2007/3/6م

الهوامش
( )1فةي ةل عةى العاحي فةب الح/و /م لب/ان.
الجمان :الةؤلؤ.
(ُ )2
طفةران :ررا ٌ الخضة فةلره الخواق من العةما والمشافخد وسو للاس العجم.
( )3ال ّ
( )4اجةلاسا :اخةاةسا واحطفاسا .ا ية/ان :من الةف/ن يي الشي د الي إحران ح/عه.
( )5األفحوان/ :لات له نسة البيضد الوةافه البيض الشله لاألر/اند وةب/ال ةلاشفةه م الة/ي .
( )6النعفةان/ :بت فوض عةى الطعامد ِ
لو/ه إلى األحفة.
ييحول َ
ّ
( )7الحولجان :العحا معلوي الةالس.
( )8المعم/ان :فوح/ا المعم/اند وسو من الل/يرفن.
الححان :العفيف .
()9
المطأم  :حاحل الوجه َ
المَّ /وة .و َ
ّ
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النهاية املرتقبة
*

بي تفمر ٌذا اهطباز؟
سؤاو ؽبِش ّطفؾًْ ،ىىاثو هصكّكَ اهىسا : ْٙبي تفمر ؟
هي ّسػر هْ أن أحّب  ِ ،ال ذتٖ اهتِقف ؽًدُ.
مثّرِن هٍي اهىِقف ذاتَ ىن ٌمذا أسٙهٕ ّ ،ػرذٍا ىِقؿ اهتِاطو االحتىاؽْ،
ِقهٕ قهّهٕ ىن أطدقاٌِ( ْٙي باآلالف) ّؾترعِن  ،أِ ربىا ّستًمرِن  ،همًًْ اهِّي
ِحدت ًفسْ ىعػراً ههحِاب ،هدٓ أىو مبّر فْ أن تمِن إحابتْ فْ ىذهٍا ،أتردد
قهّالً فْ ؽرغ اهسبب اهذٓ دؽاًْ ههتراحؿ ؽن ىِقفْ اهؾتّد ،همن ٌذا اهسبب ٌِ
بّت اهكطّد ،أِ ىربػ اهفرش مىا فْ هقتًا اهًدّٕ.
ؽهٖ اهطفذٕ األسّرٔ ىن طفذات حرّدٔ ىذهّٕ فرا٘ ؽًِان ىثّر ّصدن ؽًِٔ
ىٍىا ذاِهت أن تتحًب اهِهِد إهَّ :اهًٍإّ اهىرتكبٕ ِ...ىن ىًا ال ّأبَ ههًٍاّات أِ
ههبداّات ؟
تفطّو هّش قهّالً أبداً ّذدد اهِاذد ِاهؾصرّن ىن اهصٍر اهحارٓ ىِؽداً همسِف
اهصىش ٌِِ ،أذد اهؾالىات اهِصّمٕ ؽهٖ قرب ًٍإّ مِمب األرغ اهتْ ستذطو،
بسبب قدِي ذهن اهمِمب اهىحٍِو اهذٓ ّذىو اسي ِ nibiruفكا هألسػِرٔ اهىتداِهٕ.
تفطّو آسر فْ استػالـ ّكِو حِان 73سًٕ  :إذا مان اهمالي طذّذا ى ٕٙباهىٕٙ
سأحتىؿ بأمبر ؽدد ىىمن ىن األصساظ اهذّن أذبٍي ِ،أقعْ أمبر ِقت ىؿ أٌهْ،
ًِِدـ بؾعًا بٍدِ٘ ِسالي ِسأػهب ىن اهحىّؿ أن ّساىذًِْ...

*

قاص من سورية.
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ِهىاذا ال أبدأ استػالؽاً ىىاثالً  ،أػرز اهسؤاو ًفسَ ِ ،هتمن ٌِاحسْ ٌْ
اهبدإّ .
ّسرد سؤاو ىن فٌِٕ اهذامرٔ ٌ :و ٌذُ ٌْ اهىرٔ األِهٖ اهتْ تذؼٖ فٍّا
اهًٍإّ اهىرتكبٕ باٌتىاي اهؾهىا٘ ؟ ثي هىاذا تصقو ًفسن بًٍإّ ؽاىٕ ِاهًٍإّ
اهساطٕ قاب ِحؾّن أِ أدًٖ؟
أي أًن تؾتكد أن ىا تسػرُ ىن حِاب ّىمن أن ّؼو ساهداًِ .أن اهًٍإّ هن تىذِ
فّر اهسؤاو؟
تراحؾت ؽن االستػالـ ألن أسٙهتْ اهتْ راذت تًٍاو مىػر فزّر بؾد اًذباش
ىدّد.
ىًذ ؽكدّن ىن اهؾىر هي أحد ىتسؾاً ههتفمّر باهًٍإّ اهىرتكبٕ ،اهسبب فْ ذهن
قد ّفٍي ىن اهسّال  ،فىن تمتب هَ اهذّأ فطالً حدّداً ىن متابَ ال ّأبَ هىا ٌِ آت
آت ...
فْ فِعٖ األسٙهٕ ِقد ؽحزت ؽن ترتّب تِاردٌا  ،مان ال بد ىن اإلحابٕ ؽن سؤاو
ِذّد  :ىاذا هِ مان األىر مقّرُ ىن األىِرٌ ،و ستفمر حدّا باإلحابٕ ِ ،ىا حدِٗ أن
ّفمر أذدًا إذا مان االًفحار سّأسد اهبصر ِاهذحر؟
ؽادت بْ اهذامرٔ إهٖ اهػفِهِٕ ،هي تمن اهسػّ ٕٙقد ؽرفت ػرّكٍا إهٖ سهِمْ ،
اههٍي إالّ اهمذب ،إىا سِفا أِ تباٌّا ِفْ اهذاهتّن هي أصؾر باهسِف ىن اهكّاىٕ آًذان
مذدج ِصّن اهِقِـ ،همن سهِمْ باهفرار إهٖ اهبّدر اهصىاهْ ىؿ أترابْ مان ؽفِّاً ،
ٌِِ اذتىا٘ ىصرِـ ىن ذحارٔ ىًازهًا اهتْ ستتذِو إهٖ هٍّب ًارمىا قّو هًا  ،هي
تمن اهكّاىٕ تسّفًا ِال ًصؾر أن حًٍي ىن ًطّبًا.
ب
اهىسأهٕ اهِّي ىستهفٕ مهّاً ِحزّٙاًِ ،هِال أًًْ ىىن ّىهمِن إّىان اهؾحاٙز هد ّ
اهرؽب فْ ىفاطهْ ًٍّ ،غ قرًّْ هّذذرًْ ىن اهمذب ،اهمذب فْ اهػفِهٕ أىر
ّىتهن ىبرراتَ ِىستذسن ِ ،السّىا أًَ قد ًّحْ ّدّن اهًذّهتّن ىن ؽطا اهىؾهي
اهطاري ،ىؿ أن هػىٕ ىن مفَ مافّٕ إلذداج اهطدىٕ ِاهترِّؿ.
اهمذب اهِّي ِفْ ٌذُ اهذاو حرّىٕ  ،هن ّطف أذد ذهن باهىمابرٔ ،هن ّؾرف أن
سالّان ِدقات قهبن هي تؾد ٌْ ذاتٍا  ،ال أذد ّىمن أن ّتهكٖ ٌذُ اهًٍإّ ببساػٕ،
اًؾداي اإلذساش تحاُ األصّا٘ اهىرؽبٕ ال ّؾًْ سِٗ أن ىالّّن اهسالّا هي تؾد تؤدٓ
ِؼاٙفٍا ؽهٖ ًذِ حّد .
ى ّر ِّي اهذادٓ ِاهؾصرّن بسالي  ،ال أدرٓ ىا إذا مان ذهن ىًر أؽطابْ قهّال ىن
اهراذٕ .
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ؽدت هىػاهؾٕ ِتطفر أسبار اهؾهىا٘ ِاهؾهي اهذٓ ّىتهمِن اهحدّد ىًَ فْ مو
طباز ِىسا٘ .أىا ًذن ِ ،أردت أن أتابؿ  ،إال أًَ ذاتَ تًػر هْ:
ىن ًذن ٌذُ ؟
اهسؤاو بدا هْ حارذا ً ثي سففت األىر ذاتّاً فرأّتَ تسبػاً ِسرِحاً ؽن
اهىِعِـ .،
تحاِزتَ هّطفؾًْ سبر أمثر سسًِٕ  ،بدت ذرارتَ قادىٕ ههتِ ىن اهبرمان اهذٓ
ّستؾد هالًفحار  ،أتابؿ اهسبر هؾهْ أذؼٖ بكهّو ىن اهتىاسن:
ِماهٕ "ًاسا" تكِي بِعؿ سػٕ ؽهىّٕ استباقّٕ هىًؿ ذدِج اًفحار هبرمان فْ
ىًػكٕ ّهِستِن األىرّمّٕ ،اهذٓ قد ًّحي ؽًَ مارثٕ ؽاهىّٕ قد تدىر اهبصرّٕ مهٍا.
ؽعِ سابل فْ اهىحهش االستصارٓ هِماهٕ ًاسا ،برّان ِّهمِمش ّكِو  "،إن
اهِماهٕ تفؾو ىا بِسؾٍا هىًؿ ذدِج مارثٕ ىدىرٔ هألرغ ِأعاف “ال عىاًات ذتٖ
اآلن ِاألىِر سػّرٔ ِبذاحٕ هتفمّر حدٓ باهذهِو ِاهًتاٙخ اهمارثّٕ اهتْ قد تأتْ فْ
ذاو االًفحار اهبرماًْ”.
ِأصار ِّهمِىمش إهٖ أن اهؾهىا٘ تِطهِا إهٖ ػرّكٕ ىبتمرٔ إلسىاد اهبرمان ىن
اهداسو ِتسفّف ذدتَ ىن سالو ابتمار ػرّكٕ هعش اهىّاُ إهٖ قهب اهبرمان تذت
األرغِ ،ذهن سّؤدٓ إهٖ تبرّد اهبرمان مهَ ِىًؾَ ىن االًفحار.
ِاستسهظ اهؾهىا٘ ىا ّىمن أن ّذدج فْ ذاو ذطو االًفحار اهبرماًِْ ،بذسب
اهدراسات فذهن سّؤدٓ إهٖ صتا٘ ًِِٓ سًّتخ ىحاؽٕ ؽاهىّٕ ،بذّج أن األرغ هن
تمِن طاهذٕ إلًتاد اهىزرِؽات ِاهذبِب ِفّرٌا ىن األىِر ،ىىا سّسبب ىحاؽٕ
ؽاهىّٕ.
ِدِن ِؽْ ىًْ ِحدتًْ أرفؿ رأسْ إهٖ اههَ :
قد ّستذل اهبصر ىثو ٌذُ اهًٍإّ  ،فٍو اهذِّاًات تستذل ٌْ األسرٗ ؟
هتمن ىصّٙتن ال ىصّٙتْ .
ِؽهٖ ًذِ تهكا ْٙطرست ً :باتات األرغ ال تستذل ّا سّدٓ  ،ثي أسفعت
طِتْ همْ ال ّسىؾًْ أذد ..
ربْ هكد سهكت اهحىاو مهَ ِِعؾتَ فْ اإلًسان ،همًَ هي ّتىمن ىن اهكعا٘ ؽهٖ
اهكبر فَّ .هي ّؾهن إسفاقَ بو راز ّدىر ِّسرب ّ ،هِج اهبّّ ، ٕٙص ّن اهذرِب.
ٌو ًٌان ىن رحو أِ اىرأٔ هي ّسىؿ باهذرب ؽهٖ بالدٓ؟
ِأٓ ذرب ٌذُ ؟
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هِ مهفت اهذٙاب ِمو ىسهِقات اهقابٕ بٍذُ اهىٍىٕ ٌو مان هٍا أن تفؾو ىا فؾهتَ
اهذرب؟
ىاذا قدىًا ههبصرّٕ فّر األبحدّٕ ِاهىذبٕ ؟ اهّش حزا٘ اإلذسان إال اإلذسان؟ أي
ٌْ اهقابٕ تفرض صرّؾتٍا بال ذّا٘ أِ ِحو؟
ربْ إن فْ اهذِّان حىاالً ِربىا أساذاً
أىا اهًبات فمهَ حىّو حىّو  ،ىفّد ىفّد ..
هي أستي أدؽّتْ  ،حؾهتٍا (هؾهىمي) طاىتٕ ِستؼو إهٖ أن ّكعْ اههَ أىراً مان
ىفؾِال.
ٌو أؽِد إهٖ ىىهمٕ اهسؤاو أي أًطرف إهٖ اهذّأ أهٍِ ِأهؾب ؟
أي أدذرد اهطسرٔ ِهّمن ىا ّمِن ؟
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مقزاهٕ ىذؽِرٔ أفزؽٍا رطاظ ىفاح ٚاستفاقت ىن فّبِبتٍا ٌِِ ّردد:
"ّا صؾّهٕ قِىْ ..قِىْ ؽهٖ بّر اهىّْ ..ا صؾّهٕ قِىْ" مرٌت ٌذُ األفًّٕ مرُ
اهؾىٖ ىن فىَ األدرد ِمي ماًت تحبٍا أّاي "تؾاهّهٍي" اههّهّٕ اهتْ تسبل اهزفاف بؾدٔ
أّاي ،حارٌي حىدان مان ّقًٍّا ىن أحهٍا ًٍإّ مو سٍرٔ ،ماًت تسر ِّسؾد قهبٍا
بذهن ،تذمر حّداً تهن اهدبمات ِأٌىٍا "اهحبو اهىِدـ" اهتْ ّصارن فٍّا اهحىّؿ ؽهٖ
أًقاي اهصبابٕ ِأّدٓ اهصباب ِاهطباّا اهىتصابمٕ بحىّىّٕ ىدٌصٕ ِطِت حىدان
اهصحْ ّػرب قهِبٍي ِّحؾهٍا ترقظ فرحاً...
"صؾّهٕ"ً ..ادٗ اهرحو األدرد باسىٍا فارتحف حسدٌا مىن ىستَ اهمٍربا٘ ،الحؼ
ذهن فسحب ًفساً ىن ًرحّهتًَ ،فج دذاًٍا فْ فعا٘ اهذّىٕ ِراد ّعحن ،صؾرت
باهكرف ثي اًتابٍا ذحو تىًت هِ تًصل األرغ ِتبتهؾٍا هتِارٓ ًفسٍا ؽن ذان اهمٍو
اهذٓ مان ّرىكٍا بًؼراتَ حًّاً ثي ًّصقو بًرحّهتَ حًّاً آذر..
ماًت حّاتٍا بسّػٕ ِؽذبٕ ،تستّكؼ طباحاً هتطػحب األفًاي ىؿ ِاهدٌا إهٖ
اهىراؽْ ِمثّراً ىا ماًت تذٌب ِحدٌا حّن ًّصقو ِاهدٌا بأؽىاو أذرٗ ًٌِان فْ
اهبرارٓ تهتكْ بحىدان اهذٓ ّقًْ هٍا أحىو األفًّات ِّؾزف هٍا ؽهٖ صبابتَ أحِد
األهحان ِاهبرارٓ أرعاً ِاسؾٕ هكهبٍّىا ،بؾدٌا ّؾِدان إهٖ بٙر اهىاّ٘ ،تِهٖ بساؽدَّ
اهىفتِهّن اًتصاو اهىا٘ ىًَ ِتفرّقَ فْ األِاًْ اهىذططٕ هصرب اهىِاصْ ِتحهش
ٌْ قرّبًا ىًَ ترقبَ بًؼرات ىحب ِتستىتؿ "بدًدًاتَ" ِطِتَ اهحىّو ،مان ّؾدٌا أن
ّحىؿ هٍا اهقىاي ِّأتْ هٍا باهقّي هًّثرُ بّن ّدٍّا زٌِراً ِرِاٙخ صذّٕ ِمان ّكِو بأًَ
سّقًْ هٍا أحىو اهىِاِّو ِسّردد ألحهٍا أرِـ اهؾتابات ِسّسمًٍا أفذي اهبِّت
ِّرّحٍا ىن ٌذا اهؾًا٘ إن ٌْ طارت هَ ِماًت سؾّدٔ حداً بمهىاتَ تهن ،تطدل مالىَ
*
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ِتثل بِؽِدُ رفي ىؾرفتٍا بأًَ ال ّىهن إال صٍِّات قهّهٕ ِمان أبٌِا سِّافل ؽهٖ
حىدان ِمادت "صؾّهٕ" أن تطّر ىن ًطّبَ..
ىن حدّد تًبٍت ههرحو األدرد ّحهش باهكرب ىًٍا ٌِِ ّسؾو بصدٔ ،ىد أطابؾَ
ِحرن بٍا حىر ًرحّهتَ ،ماًت ىثو هحا٘ صحرٔ ّابسٕ ِحّن فرد ّدُ أىاىٍا بدت ىثو
طحرا٘ حدبا٘ ال تًبت إال اهرىو ِاهحفاف ..صؾرت بقباض ؽهٖ ؽًٍّّا ،رفبت باهتكّؤ
هي تستػؿ فتىًت هِ تطحِ ِترٗ بِعِد ىا اهذٓ ّحدج ىؾٍا باهعبػ..
ٌْ تذمر بأن حّاتٍا ىؿ أٌهٍا بكّت ٌادِ ٕٙادؽٕ هِقت ىدّد هي ّؾمرٌا سِٗ
ِطِو " ػِّو اهؾىر" اهذٓ اطػف بسّارتَ اهفارٌٕ ذات اهدفؿ اهرباؽْ أىاي ذّىتٍي
فْ أحد اهطباحات اهبامرٔ ،ىن أّن حهبَ ِاهدٌا ِمّف تؾرف ؽهَّ؟ ال تدرٓ ،همًٍا
تدرٓ بأًَ أفرٗ ِاهدٌا باهىاو ِاالستثىار ِأقًؾَ أن ّستِهْ ؽهٖ بٙر اهىا٘ هّكّي ؽهَّ
ىزرؽٕ مبّرٔ ّسِرٌا باألسالن اهصاٙمٕ ِّبًْ داذهٍا قطراً ىًّفاً ِاسؿ اهصرفات
ِبؾدٌا أحبر األقارب ِاهحّران ؽهٖ ىقادرٔ اهىمان هّمِن ىهماً ذاهطاً هَ ىستذدىاً
فْ ذهن رحاالً أصدا٘ ّىهمِن اهكِٔ ِاهسالد ِفّىا بؾد أدرمت "صؾّهٕ" بأال صْ٘ ّكدي
ىحاًاً ِبأن حسدٌا ِمو ؽىرٌا سّمِن استثىاراً "هػِّو اهؾىر" هكا٘ ىا قدىَ ههِاهد
ِهيَ ال ٌِِ اهذٓ ًكهٍي ىن ؽاهي اهذّاي إهٖ ؽاهي اهكطِر ِىن حّأ اهبساػٕ إهٖ
األسِار اهىًّؾٕ ِاهصرف اهماذب ِؽهٖ ىا تذمرُ بأن "ػِّو اهؾىر" ال ّذتهف مثّرًا ؽن
ٌذا األدرد اهحاهش باهكرب ىًٍا هِال سىًتَ ِىالبسَ األًّكٕ ِػكي أسًاًَ اهالىؿ..
فًٖ اهرحو األدرد بطِتَ" اهًصاز "تهن األفًّٕ اهتْ ّتردد فٍّا اسىٍا مثّراً،
سمت هّسحب إهٖ حِفَ دذان ًرحّهتَ ثي ًّفثَ فْ فعا٘ اهذّىٕ اهتْ بدا حٌِا
ىهِثاً بسحب ىًٍا ،بؾدٌا أػهل عحمٕ ىحهحهٕ ػِّهٕ هي تستػؿ أن تفٍي ىؾًاٌا أِ
اهسبب اهذٓ دؽاُ إهٍّا فّر إًٍا تذمرت بأن" ػِّو اهؾىر "ٌِِ ّحهش ىؿ ِاهدٌا فْ
صرفٕ اهكطر مان ّػهل ىثو ٌذُ اهعحمٕ اهىاحًٕ فْ أِقات ىتأذرٔ ىن اههّو. ..
حّن ؽهي حىدان باهذبر حن حًًَِ ِػار طِابَ ؽًدٌا تسهو إهٖ اهىزرؽٕ هّ ًال
ىقاىراً بكػؿ أسِارٌا اهىًّؾٕ ألًَ ِفّرُ ىىًِـ ىن دذِهٍا ؽبر أبِابٍا اهصرؽّٕ
ِؽًد بٙر اهىا٘ اهتكٖ اهؾاصكان مىا ماًا ّهتكّان فْ أّاي ذهت ،مي مان ّؾصل ٌذا اهبٙر
اهذٓ حرىٍي ِاهدٌا ىًَ ِترمٍي ههحفاف ِاهؾػض ،اهبٙر ِ"صؾّهٕ" باهًسبٕ هحىدان
بىًزهٕ ِاحدٔ ِإن استقًٖ ؽًَ تهن اهفترٔ فٍِ البد ؽاٙد إهَّ ػاو اهزىن أي قطر ِؽًد
اهبٙر تؾاًكت األّدٓ مىا األرِاد ِاذتهػت األًفاش بىا ٌْ ،َٙباهًسبٕ هحىدان صؾهٕ
اهرِد ِىًّٕ اهًفش ال ّستػّؿ اهؾّض ىن دًٍِا ِال ّتذّو اىرأٔ تمِن بدّالً ؽًٍا
ِ"صؾّهٕ" ؽاصكٕ حكّكّٕ هحىدان تذِب فَّ رفي قهٕ ذات اهّد حتٖ اهًذاـٌِ ،
باهًسبٕ هٍا ؽِد اهرىان اهبدّؿ تكبو بَ مو اهبًات دِن تردد ِهحؼٕ ىؾَ باهًسبٕ هٍا
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تسآِ ذهن اهذرف" ػِّو اهؾىر" اهذٓ أػهل مرصَ ؽصِاّٙاً ّىهؤُ "باهمبسٕ "ًٍارًا
ِباهصراب هّ ًال ِتذتطر حّاتَ فْ مهىتّن "اهفرج ِاهمرض"..
"صؾّهٕ" ِحىدان قطٕ حب رددٌا فْ زىن ىعٖ مو اهؾصال اهذّن ىرِا ؽهٖ ذهن
اهبٙر ِسّرددًٍِا فّىا بؾد ؽًدىا ّؾِد اهبٙر مىا مان ىهتكٖ ً ههحب ِىطدراً ههؾػا٘..
فْ هحؼٕ ِحد ِحًِن قرر اهؾاصكان أن ّفرا بحبٍىا إهٖ اهؾاهي اهِاسؿ حّج تقرد
اهبالبو ِتزقزل اهؾطافّر ىن دِن ذِف..
ًؼر إهٍّا اهرحو األدرد بتىؾن ،ؽًّاُ مثكبّن طقّرّن فْ تحِّف طذرٓ فارتا
فْ ِحٍَ اهؾرّغ حّن أػهل عحمتَ اهىؾٍِدٔ ،ترن ًرحّهتَ ذهفَ ِزحف ببػ٘
ًحٌِا ،حاِهت أن تبتؾد ؽًَ حتٖ آذر اهذّىٕ همًٍا ماًت صبَ ىذدرٔ ِاهحسد هي
ّػاِؽٍا مثّراً فْ ابتؾادٌا اهىأىِو ٌِ ،أّعاً تراحؿ قهّالً حّن صاٌد اهزٌرٔ اهتْ
قػفٍا باألىش تىّو ًحِ االطفرار ِاهذبِو..
بؾد ساؽات ىن ٌربٍا ىؿ حىدان ؽهي ِاهدٌا باألىر فاستًفر اهفرسان ّصحذ
ٌىىٍي هقسو اهؾار اهذٓ سّهحل بَ ِفْ اهحاو راد رحاو أبٍّا ّحِبِن اهبرارٓ
بسّاراتٍي اهحدّثٕ ّبحثِن ؽن طبّٕ ؽاصكٕ محىاىٕ فرت تحت حًخ اههّو ىؿ صاب
أحبتَ ِتؾهكت بَ رِحٍا أصد تؾهل ..صكصل اهعِ٘ ِاهتؾب بهك ىن اهحبّبّن ىبهقَ
ؽًدٌا قرر حىدان أن ّطؾد تهٕ طقّرٔ ّتبّن ىن فِقٍا ىؾاهي اهػرّل ِهي ّمد ّفؾو
ذهن حتٖ ِطو إهَّ اهرحاو اهباحثِن ؽًَ ِؽن حبّبتَ ،هي ّسأهُِ ِهي ّؾػُِ ِقتاً مْ
ّكِو مهىٕ ِاحدٔ بو أػهكِا ؽهَّ فعبٍي هّسكػ ىحًدالً بدىا َٙبؾدٌا داسِا
بأحذّتٍي ؽهٖ اهحسد اهًازف ؽصكاً ثي تابؾِا بحثٍي فْ اهىمان اهذٓ تِقؾِا بأًٍا هي
تبتؾد مثّراً ؽًَ ،ماًت فْ ىقارٔ ؽًد إبػ اهتهٕ ترقب باهكهب حبّباً ىات تِاً ألحهٍا،
مان بًٍّي ِبًٍّا هحؼات ِىسافٕ ًؼرٔ ِماًِا سّكبعِن ؽهٍّا ِّهحكًٍِا بَ فْ
اهحاو هِال أن رحالً مبّر اهسن أدرد اهفي ال ّدرِن ىن أّن ؼٍر أىاىٍي فْ ٌذُ اهبرارٓ
حّج أذبرٌي بأًَ صاٌد ىًذ قهّو فتأ ترمغ مؼبّٕ ىحتازٔ اهِادٓ اهىحاِر هتطو
إهٖ اهسٍو اهىكابو ،هي ّتحكل اهرحاو ىن مالىَ بو سارؽِا ًحِ سّاراتٍي اهحدّثٕ
هًّػهكِا حّج أصار بًّىا سارـ ٌِ إهٖ اهىقارٔ هّػهب ىن "صؾّهٕ" أن ترمب ذهفَ
ؽهٖ اهحِاد هّػّر بٍا فْ اهحاو إهٖ اهىعارب ِّذفٍّا بّن حرّىَ هتمِن بؾّدٔ ؽن
رحاو أبٍّا اهذّن فتصِا اهىعارب بؾد ذهن ىرات ِىرات. ..
ألّاي ؽدّدٔ حاِو األدرد أن ّكًؾٍا مْ تمِن زِحٕ رابؾٕ هَ ِذهن برأَّ أفعو حو
هفتأ فارٔ ىن ذٍِّا ِقد تهكٖ اهىِت فْ حاو ؽثِرٌي ؽهٍّا همًٍا حرىت ؽهٖ حسدٌا
اهرحاو ىن بؾد حىدان ،ماًت تحاِو أن تٍدئ اًدفاؽَ ِتذفّف رفبتَ اهحاىحٕ فٍّا
بكِهٍا" :هكد أًكذت حّاتْ ..أًت بىثابٕ ؽىْ" ِمان ّرد ُ بحىِد أمثر حدٔ ٌِِ ّصد
قبعتَ ِّعرب بٍا ؽاىِد اهذّىٕ ىردداً" :ؽىن ؽي ّا بًت" ِفْ تهن اههحؼات ماًت
اهذّىٕ تماد تسكػ ؽهٍّا ِؽهَّ ِؽهٖ ًسا َٙهِال أًَ ّكبغ ؽهٖ اهؾاىِد ِّؾاِد
تثبّتَ ىن حدّد..
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تدٌِرت طحٕ "صؾّهٕ" ىذ دذهت الحٌ ٕٙذا اهصادر ِؽًدٌا أمد األدرد بأًٍا
ىرؽِبٕ ىىا حدج ِالبد أن تصرب ىًكِـ األؽصاب ىن "ػاسٕ اهرؽبٕ" حطراً ِهي
تتِان زِحتَ اهمبرٗ إذ حعرت مو صْ٘ ؽهٖ ؽحو هتصرب ىًَ اهىرّعٕ اهتْ فرقت
بؾد ذهن فْ ًِي ػِّو أصبَ باهقّبِبٕ..
تًحًخ اهرحو األدرد ثي سؾو ػِّالً ِراد بأطابؾَ اهذصبّٕ ًّمض رأش ًرحّهتَ،
ّرىْ تبقٍا اهكدّي ِّستبدهَ بحدّد ..صؾرت بًفسٍا ِمأًٍا تستفّل ىن ىِت زحف
فِل رِحٍا ،فحؾت بحسدٌا ىمصِفاً فْ أىامن ؽدّدٔ ،حاِهت أن تصد اهثّاب هتستر
طدرٌا ِساقٍّا همن ثّابٍا اهىىزقٕ ال تفْ بىا ترّد ..عحن األدرد عحمتَ
اهىحهحهٕ ٌِِ ّراٌا ؽهٖ ٌذُ اهحاو ثي راد ّقًّْ" :ا صؾّهٕ قِىْ" ِفمرت "صؾّهٕ"
أن تك ِي باهفؾو فّر إن ًسا٘ األدرد اهثالج دذهن اهصادر ّزفردن ِّبارمن ىا حدج بًٍّا
ِبّن زِحٍن ،فتحت فىٍا اًدٌاصاً ىتساٙهٕ ؽن اهذٓ حدج فأحابٍا األدرد بكِهَ:
"اػىّ ًْٙا صؾّهٕ ،ماًت ىحرد ًزِٔ ..بؾد قهّو سّحعر اهصّر ًِؾكد اهكران هتمًِْ
ىهمْ ِباهحالو ٌذُ اهىرٔ" ِؽًدٌا ؽادت "صؾّهٕ" إهٖ رقدتٍا ِأفىعت ؽًٍّّا ؽهٖ
ؽاصل اسىَ حىدان هي ّىسسٍا ِّىًا إال بصقاف قهبَ.
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خليل النابلسي*

*

ًغي ،أعترف اآلن بأًًْ أمرٌَ مرٌاً ال حدِد هَ ،فكد قتهًْ اهىرّٔ تهِ اهىرّٔ ،حاِو
أن ّىرّغ ِحٍْ باهتراب ،مان ّالحكًْ هّالً ًٍاراً ،مًت أصغر مأًَ ّحطْ دقات قهبْ،
ِقد حغهًْ أعّض فْ ٌهػ ِخِف ِرعب داٙيٍ ال هحرّىٕ اقترفتٍا بو ألًَ مان حكاً ىن
ٌِأ اإلّذا٘ ِطاًغْ اهصرِّ ،هربىا ألًًْ مًت أفِقَ حظِٔ احتىاعّٕ هدٗ اهحىّػ.
مان قهىَ ّكطر سىّاً زعافاً ،بو ّتدفل صرّاً ِمان ّحّد حبمٕ اهتٍىٕ بأساهّب
صتِٖ ،هذا فكد طُفغت ىن حرّا َٙىرات ِىراتِ ،بتُّ هّاهْ عحاف فْ ىِاقػ حاهمٕ،
أًٌُت ِ أًا برٓ٘ ىىا ًسب إهْ مىا برئ اهذٙب ىن دي ِّسفِ ،آخر تٍىٍٕ ماًت مفّهٕ
بأن تكِدًْ إهٖ حبو اهىصًكٕ.
()2
تًاقو اهًاش ًبأ ِفاتَ باهذبحٕ اهطدرّٕ ،تِافد ذُِِ إهٖ ىًزهْ طاهبّن ؽسهَ
ِتمفًَّ ،مان ىسحٖ عهٖ سرّر خصبْ هي ّبدُ عهَّ اهىِت أبداً ،مان حسدُ ىازاو
ْ أًَ ىازاو حّاًِ ،أًَ سّفارل ٌذُ اهحّأ عهٖ اهرؽي
ساخًاً حتٖ بغد اهؾسوِ ،خّّو إه َّ
ىن أًفَ.
همن ِىا ذًبْ أًا؟ .هست ىن قرر بأًَ قد ىات.
أطخت اهسىػ عهًّْ اسىػ ِحّب قهبَ.
ـ دعَ فكد تغب ىن االفترا٘ات ِاهتزّّف.

*
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ِحُىو اهرحوِ ،سرت فْ ىكدىٕ اهىصّغّن ىىسماً بخصبٕ اهتابِت.
ِىرّٔ أخرٗ خُّّو إهَّْ بأًًْ أسىػ ًكر أطابغَ عهٖ خصب اهتابِت.
ـ ال ،ال أظًن عهٖ قّد اهحّأ.
ـ هىاذا تحاِو ان تهفت ًظرٓ ىن دِن ٌذُ اهحىِؼ؟ دعن ىن ٌذا اهٍرا٘ ،هن
أستحّب هن ِهِ خرقت ٌذا اهخصب ،فأًت هي تستحب همو اهتِسالت ِاهِساطات
هتترمًْ ِصأًْ ،أبّتَِ ،أبّتِ ،أعهًتٍا حرباً صغِا٘ عهّْ ِمأًًْ عدِ ّتربظ بن
اهدِاٙر.
ِارٗ اهًاش حثىاًَ باهترابِ ،بغد اهتأبّن ِاهدعا٘ خُ ّوَ إهَّْ ىرّٔ أخرٗ بأًَ
ّستحدًّْ أن أًكذُ ىن اهِأد.
ـ ٌا ٌِ رحا ْٙاألخّر ألًن أًت اهِحّد اهذٓ ّغرف بأًًْ ىا زهت عهٖ قّد اهحّأ،
أهي تحشّ حسدٓ فمان ساخًاً؟ ٌِذا ّغًْ أن اهدىا٘ ىازاهت تتدفل فْ عرِقِْ ،أًت
اهِحّد اهذٓ سىغت ًكر أطابغْ عهٖ خصب اهتابِت ٌِا أًت ستؾادر اهىمان ِأًت
تغهي حل اهّكّن أًًْ ىازهت عهٖ قّد اهحّأ.
ًغي :أعترف اآلن بأًًْ افترّت عهّن مثّراًِ ،أهطكت بن تٍىاً هي تمن إال ىن طًػ
اهخّاو ،همًًْ هي أقتهن ٌِا أًت تحمي عهْ باهىِتٌِ ،ا أًا ىِؤِد تحت قدىّن ال حِو
هْ ِال قِِٔ ،هِ استغدت قِتْ هىا استطغت أن اخترل ٌذا اهميّ اهٍاٙو ىن اهححارٔ
ِاهتراب ،ىا عٍدتن قاسّاً ،طاؽّاً ،حبرِتاًٌّّ ،ا بمهىٕ ِاحدٔ ىًن تغّدًْ إهٖ اهحّأ،
قهٍا أرحِن ،أتِسو إهّن.
ـ هي أعٍدن خاًغًا ٌمذا:
ـ إًَ اهىِت اهذٓ ّخّف اهغظىا٘ ِاهحبابرٔ ِترتحف ىًَ اهىخهِقات حىّغٍا.
()3
ؽادر اهىصّّغِن اهرىش ،تظاٌرت باهتهمؤِ ،عًدىا خهت اهىكبرٔ ىن اهًاش ،عدت
ىسرعاً إهٖ ىثِاُ األخّر ِأطؾّت بمو حِاسْ ِحِارحْ ،تًاٌٖ إهٖ سىغْ طِت
استؾاثٕ أِ ٌمذا خّّو إهَّْ ِمأًَ ّأتْ ىن مٍف عىّل ،عىّل ال هّش خّاالً إًَ طِت
طاحبْ أعرفَ ىن آالف األطِاتٌ ،رِهت باتحاُ ىًزهَِ ،طرخت بأعهٖ طِتْ :إًَ
ىازاو ح ّاً ،هكد سىغت طِت استؾاثتَ.....
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سخر أمثر اهكِي ىن مالىِْ ،عدُِّ عرباً ىن اهٌِي أِ اهٍرا٘.
ـ أقسي همي بأًًْ سىغت طِتَ ،هّش حُهىاً ،هي أُعػ رصدٓ أبداً.
طرخت زِحَِ ،حىو بًُِ اهىغاِو ،همن سداً بصرّاً حاو دِن ذهنٌ .ذا ٌِيٌ ،ذا
ّىت
ُّ
ٌراٌ٘ ،ذا خّاو ،بو أعؾاج أحالي ،ال تطدقِا أٍّا األِالد أًَ ىحرد ٌِش ال
بطهٕ إهٖ اهحكّكٕ.
قعت األسرٔ هّهتٍا عهٖ فٌُِّٕ برمانِ ،قبّو اهصرِل ماًت اهىغاِو تغىو ًبصاً فْ
اهكبر ،طُغكت األسرٔ عًدىا رأت فكّدًا قد ىزل اهمفنِ ،حاِو أن ّكِي ىن ىكاىَ.
ِارٗ اهفتّٕ اهحثٕ بامّن ساخطّن.
طُغكت عًدىا عهىت اهخبر ،ال حدِٗ ىن اهتثرّب ِاهتكرّػ ،همًًْ أّكًت بأًَ
مان بارعاً فْ حّاتَ ِىىاتَ ،فكد حغهًْ أعّض فْ رعب ِخِف ٌِهػ طِاو حّاتْ،
ٌِا ٌِ ّالحكًْ فْ مو هّهّٕ ،حىو ىغِالً ّرّد أن ّطّح برأسِّْ ،طرخ بأعهٖ طِتَ:
أٍّا اهكاتو ،أٍّا اهكاتو ،أٍّا اهكاتو....
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د .يوسف جاد احلق*

*

-1ِقفت قباهتَ ،ذّج ّحهش ِرا٘ ىًعدٔ ىؾدًّّٕ ،فطو بًًّا ذاحز رساىْ ذِ
تىِحات ىهًًِٕ .ؼر إهّْ صزراً ،ىن ػرف إذدٗ ؽًَّّ ،هسبب ال أدرَّ .هي ّفؾو ذهن
فِر ِقِفْ أىاىَ ِ ،همن بؾد أن أىعٖ بؾغ اهِقت ىتحاٌالً ِحِدٓ تىاىاً ،فّىا ٌِ
ّكهّب حرّدٔ اهطباز اهتْ ماًت تذحب ًطف ِحٍَ األسفوِّ ،ىد ّدُ األسرٗ إهٖ
فًحان قٍِّٔ ،رصف ىًَ ؽهٖ ىٍو ،ثي ّؾّدُ بتؤدٔ إهٖ ذّج مان ،ىتابؾاً اًمبابَ ؽهٖ
اهطذّفٕ مأًىا ّكرأ أسباراً ٌاىٕ .زىالؤُ فْ اهكاؽٕ ،ىن اهحًسّن ،ماًِا ىًٍىمّن
بدِرٌي فْ قعي (اهسًدِّض) ِتًاِو اهصآ ،تتػاّر تؾهّكاتٍي ِعذماتٍي فْ أرحا٘
اهىمان مىا هِ ماًِا سهِاً ىن أٓ ٌيّ.
اًتابًْ فّر قهّو ىن اهذرد ،تصافهت باهتذدّل إهٖ اهحدران ..ثي اهسكف ،ثي إهٖ
األرغ .اىتدت ّدٓ ىن تهكا٘ ًفسٍا إهٖ ربػٕ ؽًكْ( :هؾهٍا هي تؾحبَِ )..همن ٌا ٌْ
ذٓ ؽكدتٍا ىتكًٕ أمثر ىن أٓ ِّي ىعٖ !..بو إن هًٍِا اهرىادٓ ىالٙي ههىؾػف
األسِد ،مىا قاهت زِحتْ ىًذ قهّو ..طذّر إًٍا هّست (بّّر ماردان)) اهتْ ّكِهِن
ؽًٍاِ ،همًٍا هّست رثٕ ؽهٖ إّٔ ذاو .إذن ٌْ تطفّفٕ صؾرٓ اهتْ هي ّرتر إهٍّا
طاذبْ ٌذا ،أِ ربىا مان هًَِ فّر اهىستكر فال تماد تؾرف إن مان رىادّاً أِ ػذًّّاً،
ذكّكّاً أي ىستؾاراً !..أصارت إذداٌن ؽهّْ بطبقَ ،ذات ِّي ،فّر أًْ رفعت إذ
*
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ِحدتٍا ؽىهّٕ سداـ ىمصِفِٕ .ال أدرٓ إن مًت ؽًدٙذ ؽهٖ طِاب ٌِ !..أًفْ إذن.
أؽرف أن أًفْ مبّر ًسبّاًِ ،همن ىا ذّهتْ فْ ذهنٌ .ذا ىا ذباًْ بَ اهساهل حو صأًَ،
ِهِ مان فْ ىكدِرٓ إحرا٘ ؽىهّٕ تحىّهّٕ هفؾهتِ .هكد تذمرت ًٌا أن اهرّٙش حىاو
ؽبد ا هًاطر ًفسَ مان ّىهن أًفاً مبّراًِ ..مذهن اهىارصاو تّتِِ ،اهباًدّت ًٍرِِ ..هي
تذو عساىٕ أًِفٍي بًٍّي ِبّن تبٍُِّٙي زؽاىٕ ذرمٕ ؽدي االًذّاز !..أِ ذمي بالدٌي
هؾدد ال بأش بَ ىن اهسًّن!..
أهفّتَ بؾد ألٍٓ ّرىكًْ ىن أؽهٖ اهحرّدٔ باستّا٘ ِاعرِ ،ربىا بقعب .البد إذن
أًَ مان بًًّا ثار ىن ًِـ ىا همْ أستذل ٌذُ اهًؼرات اهىزدرّٕ ،اهتْ ىا فتّ ٚرىكًْ
بٍا فتسترقًْ مأصؾٕ اههّزر .بّد أن ٌذا هي ّمن ىىمًاً أّعاً ،ذهن أن اهىصاحرٔ
اهِذّدٔ اهتْ ِقؾت هْ فْ ذّاتْ اهىاعّٕ ماًت ىؿ باٙؿ ؽرقسِش ٌِِ ،هّش ٌذا
اهرحو قػؾاًِ ،إن مان ّصبٍَ ،هّش ألن سهِن ٌذا أرفؿ ىستِٗ ىن ذان ،بو ألًَ هّش
ٌِ ِذسب .ثي مّف ّتسًٖ ٌ-مذا ىعّت أذدج ًفسْ -هباٙؿ ؽرقسِش ،صبَ ُأىّْ،
أن ّستِٓ ؽهٖ ٌذا (اهؾرض) ،فْ ٌذُ اهداٙرٔ اهىٍىٕ ،اهىمّفٕ اهٍِاِ٘ ،اهتْ البد أن
ّذىو اهحاهش فٍّا ىؤٌالً أمادّىّاً ،أقهَ إحازٔ فْ فرـ ىاِ .هّش صرػاً ًٌا أن ّمِن
قد ًاهٍا ؽن حدارِٔ ،ال أن ّمِن االستطاظ ىن ًِـ اهؾىو ،فمثّراً ىا ّذدج ٌذا
ِّذتو اهرحو فّر اهىًاسب اهىمان فّر اهىًاسب أّعاً!..
ِقبو أن أستدؽْ فْ ذًٌْ اذتىاالت أسرٗ ،ىن قبّو أن أمِن قد دست ؽهٖ قدىَ
فْ ذافهٕ سػ اهىٍاحرّن ،أِ زاذىتَ هدٗ باٙؿ سعار فْ سِل اهٍاو.
فاحأًْ ؽهٖ ذّن فرٔ ؽًدىا طاز بْ قاٙالً:
أىر..؟أحفهت إذ قاهٍا ،ذّج هي أمن أتِقؿ سىاـ طِتَ هذؼتٙذ ،همأًىا ِقر فْ ًفسْ
ذتٖ تهن اههذؼٕ أن اهرحو ؽدّي اهًػل ،مأبْ اهٍِو .بو مدت ىِقًاً أًَ حْ٘ بَ إهٖ
ٌذا اهىمان مّىا ًّذطر ؽىهَ فْ قرا٘ٔ اهطذفِ ،تًاِو اهكٍِِٔ ،ازدرا٘ رِاد اهىمان
هّش إال!..
أىر..؟قاهٍا ثإًّ بهٍحٕ ال تِذْ بأًَ ًّتؼر ىًْ (أىراً) باهفؾوِ ،بًبرٔ استًمارّٕ
ىًدّدٔ ،إن هي أقو ؽدِإًّ ِاعذٕ!..
هىهىهت أفمارٓ اهىصتتِٕ ،استحىؾت ٌىّتْ ِصحاؽتْ ألبادرُ باهكِو فْ ىزّخ
ىن اهسصّٕ اهسفّٕ ِاهتزهف اهِاعر ىؾاً.
(ىهذِؼٕ :ذسدت ًفسْ إذ ِحدتًْ قادراً ؽهٖ حىؿ ىثو ٌذُ اهًكاٙغ ؽهٖ
طؾّد ِاذد).
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قهت:
ال ّأىر ْن ؽهّن ؼاهي ّا أخ!..ٌبّ فْ ِحٍْ طاٙذاً:
ىا صا٘ اههَ  ..تكف ساؽٕ فْ ِحٍْ هتكِو هْ بؾد ذهن ال ّأىرنْ ؽهّن ؼاهي ِّ ..اأخ أّعاً!..؟ اههَ ّفتر ؽهّن!..
بادرت إهٖ اهكِو ىطذذاً:
ال ..ال ...أًا فكػ اًتؼر فرافن ىن تًاِو قٍِتن ِاًمبابن ؽهٖ طذّفتن!..طاز ىستًمراً:
ًؾي..؟قهت فْ ِحو:
اههَ ًّؾي ؽهّنِّ ..رذي ِاهدّن!..أػهل زفرٔ ىتأففٕ مىن ػفر بَ اهمّو:
اههَ ّػِهن ّا رِز ..ذسبْ اههَ ًِؾي اهِمّو!..
فىرًْ اعػراب صدّدٌ .و ِقِفْ أىاي اهرحو بىثابٕ ىطّبٕ ذهت بَ..؟

-1قبو أن ّتسًّٖ هْ أن أقِو صّٙاً دهفت إهٖ اهىمان اىرأٔ أدرمت ىًذ اهًؼرٔ األِهٖ
إهٍّا أًٍا تتىتؿ بكسػ ِافر ىن اهحاذبّٕ ،هي تمن فاٙكٕ اهحىاو ِإن ٌْ اتسىت
باهرصاقٕ ِاألًاقٕ اهالفتٕ ههًؼر .صؾرٌا اهمستًاًّ ْٙسدو ؽهٖ متفٍّا ذتٖ ىًتطف
ؼٍرٌا ،ىىته ٕٙاهكِاي ،بّعا٘ ،ؽًّاٌا طقّرتان تًبآن ؽن ذما٘ ِدٌا٘ ،ترتدٓ (فستاًاً)
أسِداً ذا ّاقٕ بّعا٘ ىػرزٔ بسِّػ ذىرا٘ .طِت مؾب ذذاٍٙا رفؿ رؤِش اهىِؼفّن
اهىتِاحدّن حىّؾاً ،اهذّن راذِا ًّؼرِن بإحىاـ قوّ ىثّهَ ،إهٖ ىطدر رًّن ذهن
اهمؾب اهكادي ىذىّالً باهبٍحٕ ِاهذبِرِ .قفت إهٖ حِارٓ ذتٖ ماد صؾرٌا أن ّالىش
متفْ ،ىىا أبٍحًْ ذكاًِ ،أًساًْ ؽهٖ اهفِر ىا اؽتراًْ ىن بؤش ِعّل ذتٖ اههذؼٕ
اهرإًٌ ،إذن هي ّعؿ ِقِفْ ًٌا ؽبثاًّ !..ا ىا أًت مرّي ّارب ..فهؾو ىحْ٘ ٌذُ
اهسّدٔ ّذوُّ ؽكد فرِّد ًِِّخ ىؾاً هٍذا اهىِؼف اهمف٘!..
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أهكٖ طاذبْ باهحرّدٔ حاًباً دًِىا ترددٌ .بَّ ِاقفاً ،اًذًٖ إهٖ األىاي ،بضّ ِحٍَ،
ِافتر ثقرُ ؽن ابتساىٕ أذسست أًٍا تًبؿ ىن قهبَ ،أدٌصًْ ذهن تىاىاً ،إذ أّكًت قبو
ذهن بهذؼات فكػ بأن ٌذا اهرحو هي ّبتسي قػّ فْ ِّي ىن ذّاتَ (( ،ؽهٖ إّٔ ذاو..
سبذان ىقّر األذِاوٌ ..ا ٌْ ذٓ تًفرد أسارّرن ..بو ٌا أًتذا تبتسي أّعاً ..إهٍْ ىا
أمرىن))!..
ذتٖ قبو أن تهكْ باهتذّٕ بادرٌا ٌاتفاً:
ّا ىّت طبازّ ..ا أٌ ًال ِسٍالً!..ِمأًىا تذمر ِحِدٓ ثإًّ ،قذفًْ بًؼرٔ ىتحٍىٕ ،بو ذاًكٕ ،مان ِاعذاً أًٍا
تكِو باهذرف اهِاذد:
أًت أٍّا اهثكّو ..أىا آن هن أن تقرب ؽن ِحٍْ؟ِمىا تحاٌهت ىالذؼتَ ،قرر ىن ًاذّتَ أن ّتحاٌهًْ ٌِ أّعاً .اهتفت إهٍّا
بمهّتَ ،ىذرمًا اهمرسْ (اهدِار) باتحاٌٍا:
أؤىرٓ ّا ىدىِزّوّ ..ا ىدىِزّو أؤىرٓ!..قاهٍا بػرّكٕ ىستهفٕ تىاىاً ؽن تهن اهتْ ساػبًْ بٍا .مان ِاعذاً أًَ ّؾًْ ىا
ّكِوِ ،أًَ ًّتؼر أِاىر اهىرأٔ ذكاً ِطدقاً!..
قاهت بهػف فػرٓ ،فّر ىطػًؿ ..أِ ربىا مان ىطػًؾاً ،همًٍا ماًت تىهن
اهكدرٔ ؽهٖ أن تحؾهَ ّبدِ مذهن:
ىؾاىهتْ ؽًدن.ؽًدٓ؟ٌبّ ِاقفاً ىن حدّدِ ،ىستأذًاً إّاٌا ،فْ اهِقت ذاتَ ،ىتبؾاً ذهن باًذًا٘ٔ،
ىصفِؽٕ بابتساىِٕ ،بذرمٕ عي فٍّا أػراف أطابؿ ّىًاٌُ ،اتفاً:
ثِاًْ ..ثِاًْ ىن فعهن!..هي ّفتَ أن ّرىكًْ سهسٕ بًؼرُ احتاذتًْ ىن قىٕ رأسْ ذتٖ قدىّْ ،فّىا ٌِ
ّىعْ إهٖ سزإً ذات أدراد ؽدّدِٔ ،قبو أن ّفتر أ ّاً ىًٍا ذدحًْ بًؼرٔ أسرٗ تكِو:
تا اههَ ألىزقنّ ىؾاىهتن ذًّىا تكؿ فْ ّدٓ!..فتر د رحاً ،ثي آسر ،بؾد أن سأهٍا برقٕ ؽن رقي ىؾاىهتٍا ..ثاهج ثي رابؿ ،ثي تِقف
هذؼٕ ،مأًىا تذمر صّٙاً ٌاىاً ،هّكِو هٍاّ ٌِِ ،بسػ راذٕ ّدَّ ىصّراً إهٖ مرسْ
قرّب:
-تفعهْ ..تفعهْ ّا آًسٕ ،رّثىا أبذج هن ؽًٍا...

115

العدد  - 555أيلول 1115 /

ال صن أّعاً أن درد داٙرتًا قد أتؾبن فْ اهطؾِد ..أؽتذر هن ؽن ذهن !..ىاذا ًكِو
فْ ٌؤال٘ اهذّن ّحؾهِن أدراد (بًاّاتٍي) ٌمذا..
ْ
ِذّن رآًْ ىا برذت ِاقفاً فْ ىماًْ ِىؾاهي اهدٌصٕ بادّٕ ؽهٖ ىذّآً ،ؼر إه ّ
بقّؼ صدّد أؽاد إهٖ ذًٌْ أفمارٓ اهسِدا٘ اهسابكٕ ؽًَِ ،اهتْ مدت أًساٌا ؽكب
ىحْ٘ اهفتأ ،ثي قػّب حبًَّ ،بو ِعؿ ؽهَّ تمصّرٔ ىرّؾٕ ،إذ ماًت أمبر ىىا
ّتػهبَ اهىِقف ،مىا ِعؿ مهتا ّدَّ فْ ساطرتَّ ،قبو أن ّكِو هْ بطِت سفّغ،
همًَ طاري مطِت قاٙد دبابٕ:
أًت ،اذٌب اآلنِ ،ؽد فداً!..قهت هَ ىتعرؽاً:
ِهمًْ قادي ىن ذهب ّا أخ!..ىن ذهب ،ىن إدهب ..أقِو هن تؾاو فداً!..قهتِ ،مأًْ أتِسو إهَّ:
ِهمًْ ًٌا ىًذ ساؽٕ.ثي أردفت ِأًا أصّر إهٖ اهسّدٔ فْ ِحو.
 ..ِ ..قبهٍا أّعاً!..قاو ،بثكٕ ىن ال ّكبو تراحؾا ِال ىراحؾٕ ،بو مأًىا أىسن بْ ىتهبساً بحًذٕ
أستذل ؽهٍّا اهؾكاب مىا تفؾو دِهٕ مبّرٔ ىؿ دِهٕ طقّرٔ:!..
آٌُ ..ا أًتذا تؾترفِ ،بؾؼىٕ هساًن ،بأًن ًٌا ىًذ ساؽٕ .هٍذا اهسببِ ،هٍذااهسبب دِن فّرُ ؽهّن أن تقرب ؽن ِحٍْ ؽهٖ اهفِر ..هِ مًت سأؽػْ مو ىراحؿ
ىثهن ساؽٕ ىن ِقتْ ..ىتٖ تؼًًْ سأًحز ؽىهْ؟
ِهمًًْ..ِهمًن تؾتكد أًَ ال ؽىو هْ سِان..قهت بهٍحٕ ساسرٔ ِأًا أرىل اهفتأ (اهسّدٔ ال أدرٓ):
ِاعر أٍّا اهسّد أن هدّن أؽىا ًال أسرٗ ٌاىٕ!..
ترمتَ ذاًكاً سرحت ىسرؽاً ِأًا أردد:
((ألصمًَِّ هىدّر اهداٙرِٔ ..رب اهمؾبٕ))!..
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-1استىؿ اهرحو إهّْ -أؽًْ ىدّر اهداٙرٔ -باٌتىاي ِاعر .ػّّب ساػرٓ قبو أن
ّعقػ زراًِ ،ذّن حا٘ اهذاحب ٌ-مذا بدا ىن ٌّٙتَ -قاو هَ بهٍحٕ ىدّر ذكّكْ ىن
دِن أن ًّؼر إهَّ:
أدـ هْ ؽبد اهرذىن اهىؾهي.ٌاُ ..هكد ؽرفَ ىدّر اهداٙرٔ ؽهٖ اهفِر ..البد أن هَ سِابل ىؿ فّرٓ ..اسىَ ؽبد
اهرذىن اهىؾهي أّعاً!..
هي ّهبج اهذاحب أن ؽاد هّبهك اهىدّر أن ؽبد اهرذىن اهىؾهي قاديِ ،همن بؾد أن
ًّحز اهىؾاىهٕ اهتْ بّن ّدَّ ((إذ ٌِ ذرّظ ،مىا قاو هْ ّا سّدٓ ،ؽهٖ أال ّؾػّو
أؽىاو اهىراحؾّن)) .ؽًدٙذ سرد اهىدّر ىسرؽاً فأّكًت(( :البد أًَ ذٌب بًفسَ همْ
ّػهب إهٖ ؽبد اهرذىن اهىؾهي اهىثِو بّن ّدَّ ِفْ ىمتبَ .))..بهٖ هي ّػل اهرحو
طبراً ؽهٖ تهن اهتطرفات فّر اهىسؤِهٕ ىن أذد ىِؼفَّ ..سِف ّحْ٘ ذان اآلن
طافراً ..بو ًادىاً ؽهٖ ىا بدر ىًَ ًذٌِٓ ..ىست هًفسْ بطِت ِّصن أن ّمِن
ىسىِؽاً:
ٌ..مذا ّحب أن ّمِن اهىدرا٘ ِإال فالٌ :ا ٌِ أذدٌي -سالفاً هىا ّصاـٍّ -تي
بصؤِن داٙرتَ ِقعاّا اهىِاػًّنّ ،ا سالي اهدًّا ىا زاهت بسّر!!..
ؽاد اهسّد اهىدّر ِفْ إثرُ اهفتأ ،ثي ؽبد اهرذىن اهىؾهي إّاُ..
أذسست باالرتّازِ ،بقّر قهّو ىن اإلؽحاب بًفسّْ ِهصحاؽتْ اهفاٙكٕ فْ اهِقت
ذاتَِ .برفي إؽحابْ باهفتأ ٌِْ تدهف إهٖ فرفٕ اهىدّر ِاثكٕ اهسػِٔ ،ذات اإلّكاـ
اهىِسّكْ ،اًتابًْ اإلذساش بقّر قهّو ىن اهقّؼ اهًاحي ؽن ذسدٓ هٍا هىا ذؼّت
بَ ىن إّثار ِتىّّز ؽًطرٓ ىن ًاذّٕ حًسٍا ،ىىا ذدا بْ إهٖ اهتساؤو:
((هىاذا ال ًًصً ،ٚذن اهرحاو ،اتذاداً ّػاهب باهىساِأ هًاِ ،استؾادٔ ذكِقًا
اهىٍعِىٕ ،بو اهىقتطبٕ ىًا ..أّعاً))!..

***
اهسّد اهىدّر ّؾمف ؽهٖ اهًؼر فْ ىهف أىاىَ ،ال صن أًَ ّرّد اهتأمد ىن اهسبب
اهذٓ ذدا بؾبد اهرذىن اهىؾهي ألن ّؾػْ اهفتأ األفعهّٕ ؽهٖ ىِاػن آسر ،ترٗ أٓ
ؽكِبٕ سِف ِّقؾٍا بَ..؟
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أؽترف بأًْ أذسست باهصىاتٕ أِو األىرِ ،همن ...بقتٕ اؽتراًْ صْ٘ ىن اهكهل،
فؾهٖ اهرفي ىن مو صْ٘ سصّت أن ّبهك األىر ذدّ فطهَ ؽن اهؾىو ،أِ ًكهَ إهٖ ىمان
قطّْ ..أِ اهذسي ىن راتبَ ،أىِر ال أذب أن تكؿ بسببْ إذ البد أن ههرحو أػفاالً ِزِحٕ
ِ ..إذا ٌِ هي ّكدّر ىسؤِهّتَ ًذٌِي فىا ذًبٍي ٌي؟ إذا ذدج ٌذا فسِف أتدسو
ىتصفؾاً هَ ،بو سِف أتًازو ؽن صمِآ .ثي أال ّمفَّ ىا هكَّ ىن طَقار؟؟ ِىا اهفرل
بًّْ ِبّن ذهن اهؾدِ إذا أًا أىؾًت فْ ذكدٓ ِصىاتتْ؟؟!
ِؽًدىا تًبٍت هىا ذِهْ أهفّت ىدّر اهداٙرٔ ّتذدج إهٖ ؽبد اهرذىن اهىؾهي فْ
صأن ال ؽالقٕ هَ اهبتٕ بىا ًذن فَّ ،ثي اهتفت إهٖ اهفتأ ىرذباً ِىؾتذراً ،فكدي هٍا
بًفسَ مرسّاًِ ،ػهب هٍا فًحاًاً ىن اهكٍِٔ ،بؾد أن سّّرٌا بّن ٌذُ ِاهصآ..
ِاهزٌِرات إن صا٘ت !..ثي ػهب إهِّْ ،مأًىا تذمرًْ فحأٔ ،بهٍحٕ ىٍذبِٕ ،اهذل ّكاو،
ىراحؾتَ فْ اهِّي اهتاهْ!!..
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*

اهفن اإلًساًْ ٌِ تكهّد إبداؽْ ههِحِد بمو إىماًّاتَ
اهكاٙىٕ ؽهٖ اهتىاّز ِاهًِؽّٕ ِاهفرادٔ ،فاهذّأ أبدؽت
أحىو هِذات اهطِر ِاألصماو مافٕ اهتْ ًراٌا ههىىهمٕ
اهًباتّٕ ِاهذِّإًّ تؾبر ؽن صمو إبداؽْ ًِؽْ ّؾػْ
اهؾكو أبؾاداً ٌاىٕ فْ اهتأىو اهكادر ؽهٖ تكهّد اهذّأ
اهكاٙىٕ ،فمو اهماًٙات اهذّٕ هٍا طفات إبداؽّٕ إًػالقاً
ىن أطقر اهماًٙات إهٖ أؽالٌاِ ،اهًباتات بمو أهِاًٍا اهزإٌّ ِأزٌارٌا اهىذٍّرٔ ههؾكو
فْ ػرّكٕ اهًصِ٘ ِاهتفتر ِاهؼٍِر ٌْ ،ىِاد اهػبّؾٕ اهفًّٕ هذِٓ اهؾكِو اهكادرٔ
ؽهٖ ؽمش اهفن ِتطِّر هىساتَ اهسفّٕ ،فكد ارتبػ اهفن باإلًتاد اإلًساًْ ؽبر
اهتارّش متكهّد ىستىر هبًّٕ اهىِحِدات اهكاٙىٕ فْ اهِحِد ذاتَِ ،مان هإلًسان
اهسِرٓ اهذؼ األِفر فْ رسي اهىالىر األساسّٕ ههفن مإًتاد ؽكهْ تسٍّهْ فرّد ًِاتخ
ؽن اإلًسان بذاتَِ ،ىن عىن اهبًا٘ اهفًْ اهىدرد ِحِدٍّاً فْ تارّش اإلًسان اهسِرٓ
ذبَ اهتِال ههًذت مؾىو ّؾػْ اهىمًِات هىسات فًّٕ ثالثّٕ األبؾاد تسهد ؽهٖ ىِاد
ٌْ فْ فإّ اهطالبٕ هتذفؼ بإرثٍا اهفًْ اهًاتخ ؽن اهؾكو ِىكاِىاً هتقّرات اهتارّش
ِاهبِّ ٕٙاهذّأ .فاهذّأ االحتىاؽّٕ مػرّكٕ ههتفاؽو ىؿ اهِحِد ٌْ اهدافؿ األقِٗ
هتِحَّ اهِؽْ ههبذج ِاهتكطْ ؽن اهحِاٌر اهفًّٕ ِارتباػٍا باإلًتاد اهتػِرٓ
هإلًسان اهسِرٓ ؽبر اهذعارات اهىتالذكٕ فْ ىسّرٔ اهِحِد هتارّش اهذّأ اهسِرّٕ،
ابتداً٘ ىن اههىسات اهفًّٕ األِهٖ إهٖ اهِقت اهراٌن ،بإدران ىؾاًْ االرتباػ اهحٌِرٓ
بّن اهىمًِات اهفًّٕ ؽبر اهتارّشِ ،طفا٘ اهًفسّٕ اهفًّٕ اهىرتبػٕ بٍذُ اهىمًِات.
*
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ألن تأػّر اإلبداؽات اهفًّٕ فْ بّٙتٍا اهزىإًّ ِاهىمإًّ اهىذددٔ فْ بًّٕ
اهتارّش ٌِ ،أمثر األفمار أٌىّٕ ،فْ ىحرٗ اهدراسات اهتذهّهّٕ ِاهتًسّل اهتتابؾْ
ههىًحزات اهفًّٕ فْ اهؾطِر اهىتالذكٕ ،فاهبًا٘ اهىًٍحْ هآلهّٕ اهفًّٕ ال ًّمر اهبًّٕ
اهصمهّٕ هألؽىاو اهفًّٕ ِأًؼىتٍا ِؽالقاتٍا اهىتبادهٕ فْ اهتفاؽو ِاهترىّز ،ههتؾبّر
ؽن دالالتٍا اهفمرّٕ .مىا أًٍا ىرتبػٕ باهىتصابٍات فْ األؽىاو اهِؼاٙفّٕ ،بِطفٍا
ًٍحاً ههتفاؽو اهحدهْ اهكاٙي بّن ىمًِاتٍا اهتؾبّرّٕ ِتداسو ِحِدٌا ؽبر اهتارّش
اهتػِرٓ ههذّأ اهفًّٕ  .فٍْ اهرىِز اهىؾبرٔ ِبدقٕ ؽن ػرّكٕ اهتؾاػْ اهؾكهْ ىؿ
اهذّأ ِاهزىن .فاألؽىاو اهفًّٕ تؾمش داٙىا اهًٍخ اهفمرٓ ِاهتطِرات اهِاؽّٕ هؾكهٍا
اهزىًْ ،ألًٍا اهتىثّو اهىمثف هىّثِهِحّا اهؾكو ،ؽن ِؽَّ ًٍِحَ اهفمرٓ فْ مو
ىرذهٕ ِفْ مو ذعارٔ تارّسّٕ .فٍْ تذىٍو األصماو اهىذىِالت اهفمرِّٕ ،تذكل
ًؼاي اهؾالقٕ بّن ترىّز األصماو ِاهسىات اهفًّٕ اهتْ تىّزٌاِ ،تؾهن ؽن دالالتٍا
اهتؾبّرّٕ فْ ًؼاي اهذّأ اهدارحٕ .فؾًدىا ًذطر ؽكِهًا باهذدِد اهتارّسّٕ هبًّٕ
اهذعارٔ اهسِرّٕ فْ بِامّر ِحِدٌا اإلبداؽًِْ ،درش ىًحزاتٍا اهتذتّٕ ،فإن صؾِراً
ىمثفاً ًّتاب ِؽًّا ِّحؾهًا ىستهفّن بًِّّا هىا فٍّا ىن أدهّٕ ىؤثرٔ ؽهٖ ِؽًّا
اهباػنِ ،مأن اهذكّكٕ تكِدًا هتؾزّز ارتباػًا بِحِدًا اهتارّسِْ ،اهتِل اهصدّد
هىؾرفٕ ىدٗ االرتبان اهذاطو فْ ِؽًّا اهًىػْ ؽبر اهزىن.
فْ ىثو ٌذا اهذرد اهذٓ ًّتاب اهباذج ؽن تارّش اهفن بماىو ِحِدُ ال بد هَ ىن
االؽتىاد ؽهٖ دراسٕ فن اهًذت فْ مو اهىًحزات اهتذتّٕ اهتْ تي امتصافٍا فْ اإلرج
اهسِرٓ ِاهتْ تِزؽت ؽهٖ اهىتاذف اهسِرّٕ ِفْ اهؾاهي أحىؿِ .ىا ؽهًّا سِٗ االهتزاي
بىحىِؽٕ اآلهّات اهىًٍّٕ ِاهفمرّٕ اهعافػٕ ،اهتْ تدسو فْ قِهبٕ اهسػابات
اهفمرِّٕ ،تكًّات اإلؼٍار ِاألًؼىٕ اهصمهّٕ ههتىاثّو ِاهىًذِتات اهبارزٔ ،بًؼاي
ىِذد تكرّباً فْ ىحىو األراعْ اهسِرّٕ ،فاهتًِـ فْ أساهّب إؼٍار األؽىاو
اهًذتّٕ ٌِ ،ػرّكٕ أساسّٕ إلؼٍار اهػاقات اهسالقٕ ههؾكو اهسِرٓ فْ ًؼاىَ اهفًْ،
فاهسّاقات اهىتِارثٕ فْ بًّٕ اهىًحزات اهًذتّٕ اهسِرّٕ ،تىثو إصارات ؽكهّٕ ِاؽّٕ
بأن األبًّٕ اهًذتّٕ فْ اهؾىو اهسِرٓ ٌْ ،قدّىٕ قدي اهتارّش اهىمتِب بو ِاهتارّش
اهىدٍِن باهىًحزات اهّدِّٕ ىًذ أقدي اهؾطِر.
فاهسِرِّن أِو ىن ًذت ِحٍاً بصرّاً ىن اهػّن ذّج أمدت اههكٖ األثرّٕ
اهىصقِهٕ ىن اهػّن ِاهطهطاو فْ ىستهف اهىِاقؿ األثرّٕ اهسِرّٕ ،اهرّادٔ اهفًّٕ
ههذرفّّن اهسِرّّن ؽاهىّاًِ ،إبداؽٍي فْ ٌذُ اهذرفٕ ىًذ ؽطِر ىا قبو اهتارّش
اهىمتِب ،فىن سِرّٕ اًتكهت طًاؽٕ اهفسار إهٖ بالد اهرافدّن ِاألًاعِو ِساٙر أًذا٘
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اهؾاهي .فاهىِاقؿ األثرّٕ تِثل تػِر قدرات اإلًسان ِىذاِالتَ اهىبتمرٔ هتطِّر ٌّٕٙ
اهرأش ِاهِحَ بطِرٔ ماىهٕ ِػبّؾّٕ ،قِّٕ اهتأثّر ِاهتؾبّر ،فاهِحُِ اهبصرّٕ فْ
اهؾطِر اهسابكٕ ِاهىمتصفٕ فْ ىستهف اهىِاقؿ األثرّٕ تؤمد بأن اهرأش ذا اهحىحىٕ
اهىحسٍىٕ ،هٍا ِاقؿ اهتكدّش فْ أبؾاد اهؾبادٔ ؽًد االًسان اهسِرٓ فْ األف اهسابؿ
قبو اهىّالد.

فكد دؽت اهذاحٕ اهرِذّٕ إهٖ تِؼّف اهًذت مِسّهٕ المتصاف اهطِر اهىتتاهّٕ
هآلهٍٕ ،اهىؾبرٔ ؽن ؽاهي اهٌِي ىن أحو إًحاز اهػكِش ِاهصؾاٙر اهدًِّّٕ ،ؽهٖ اهرفي
ىن بؾغ ؼِاٌر اهػبّؾٕ اهىؾبِدٔ اهتْ ذددت طّقٕ األفل اهتأىهْ هؾكِهٍي همًٍي
ماًِا تِاقّن هرؤّٕ اآلهٍٕ تىصْ ؽهٖ األرغ أِ تتذرن ؽهٖ سػِز اهذحر ،بدالً ىن
استصرافٍا باهِؽْ اهؾكهْ ٌِذا ىا أدٗ إهٖ اًتطار اهدّاًات اهسىإِّ اهتِذّدّٕ قّاساً
بىذدِدّٕ اهتىثّو اهكاٙي ؽهٖ تصسّظ اهكِٗ اهىؾبِدٔ بأحساي ِأسىا٘ بصرّٕ،
ِذطرٌا فْ تصسّظ ًذتْ ،رفي ىذاِالتٍي إؽال٘ صأًٍا بؾدد ىن األصماو ِاهرىِز
اهىرتبػٕ بِحِدٌا .فاهػكِش اهدًّّٕ ماًت ًاتحٕ ؽن اهكهل اهسّمِهِحْ همو األفراد
ىن سػر ىٍدد ِداٙي ،ؽًِاًَ اهفًا٘ ٌِِ ًِـ ىن اهطراـ اهداٙي بّن اهذات ِاهؾِاهي
اهقّبّٕ .فاهسػابات اهفمرّٕ اهماىًٕ فْ اهىًحزات اهًذتّٕ ٌْ ِاقؿ اهدراسٕ
اهتذهّهّٕ ،تتمِن ىن أًؼىٕ صمهّٕ تؾد بىثابٕ تحربٕ إبداؽّٕ فْ تصمّو اهىعاىّن
اهىتذرمٕ ههفمر االحتىاؽْ ٌِْ ،بىثابٕ تمثّف هٍذا اهفمر فْ سػابات اهتصمّالت
اهًذتّٕ ،هتؤدٓ ِؼاٙفٍا األسػِرّٕ مرىِز رِذّٕ تذدد اهتِاطو بّن اإلًسان ِؽِاهىَ
اهىاِرا.ّٕٙ
فاهذكّكٕ اهىرتبػٕ باهساىات اهكابهٕ ههًذت تساىت فْ إػارٌا اهتارّسْ،
ؽًدىا اتسذت ىكاي اهذهِو اهرِذْ فْ بًّتٍا اهًذتّٕ ،فؾىكت ارتباػ اإلًسان بٍا
هدرحٕ اهتالطلٌِ ،ذُ إصماهّٕ حىاهّٕ تػهبت ًِؽاً ىن اهذدش اهفمرٓ ،هًؼاي
اهؾالقٕ بّن قدسّٕ تىاثّو اآلهٍٕ ِاهىتؾبدّن هٍاِ ،قدسّٕ اهساىات اهىصمهٕ ىًٍا فْ
اهفٍي االحتىاؽْ ،عىن إػارٌا اهزىاًْ ،ؽبر اهتِاطو ىؿ اهِحِد فْ ػبّؾتَ
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اهىاِرا ،ّٕٙفكد تىّزت اهىًحزات اهًذتّٕ فْ اهؾطر األِفارّتْ بحًسّن ٌىا
اهتىاثّو اهىحسىٕ ِاهىًذِتات اهبارزِٔ ،اهتْ صٍدت تًِؽاً فْ ىِعِؽاتٍا ِساطّٕ
استؾاراتٍا ِأًؼىتٍا اهصمهّٕ ،فاهتىاثّو بِطفٍا أفعو اهِساٙو هتىثّو اهصسطّات
مذاالت فردّٕ ىٍىٕ تحردت ىن ذاتٍا ِدسهت فْ ىًؼِىٕ األبؾاد اهؾكهّٕ ههبصر فْ
ؽطرٌا.
هكد صٍد فن اهًذت ؽهٖ اهؾاد فْ ىىهمٕ أِفارّت ازدٌاراً ًِؽّاً ِصمهّاً فْ
إؼٍار ىالىذٍا اهىؾبرٔ ؽن ػرّكٕ ِفإّ ِحِدٌا ،ؽًدىا دسهت ذٍّز فًِن اهزًّٕ فْ
اهؾطر اهبرًِزٓ اهذدّج ،فكد اىتزحت اهتكاهّد اهىذهّٕ باهتأثّرات ِاالستؾارات اهتْ
ًكهتٍا اهىبادالت اهتحارّٕ ِذرمٕ اهفًاًّن ِاهذرفّّن ،ىن أحو اهؾىو ؽهٖ تصمّو
ؽاحّات أِفارّت اهىؾبرٔ ؽن رِؽتٍا ِدقٕ بًّتٍا اهذرفِّٕ .ىن أصٍر اهكػؿ
اهىمتصفٕ فْ أِفارّت فػاٌ٘
ىًذِتٌ هؾهبٕ ىن اهؾاد تىثو آهٍٕ
حاهسٕ ِحذؽٍا ؽارٓ اهطدر فِل
ىذبر ىكؾر ىِعِـ ؽهٖ طسرٔ
ىرصِصٕ باهًكػ ٌِْ تكدي بّدٍّا
االثًتّن سًابو قىر أِ صؾّر هؾًزتّن
ِاقفتّن ؽهٖ أرحهٍا اهسهفّٕ،
ِاآلهٍٕ تهبش تًِرٔ ىزًّٕ باهمصامض
ِّزّن ؽًكٍا ؽكد ِأساِر فْ ّدٍّا.
أىا ِحٍٍا فْ ِعؿ حاًبْ ًِّػل
بؾالىات اهرعٖ ِاالبتساىِٕ ،أًفٍا
ػِّو ىذدبِ ،صؾرٌا ًُكض ؽهٖ
صمو ػاقّٕ تًتٍْ بسطهٕ صؾر ؽهٖ
صمو ذّو ذطان ِّ ،ىمن أن ّمِن
ٌذا اهًكض تحسّداً هسّدٔ اهذِّاًات ِّىمن أن ّمِن هٍا تأثّر ىٍي فْ ىحىؿ األرباب
األِفارّتْ ِاهىتِسػْ فاهطدر اهثكّو ِاهذراؽّن اهىىتهّٙن ِِعؾّٕ اهحسي ِاهتًِرٔ،
ّىمن أن ّمِن ًاتحاً ؽن اهؾالقٕ اهىتبادهٕ بّن أِفارّت ِحّراًٍا فْ ذِغ اهىتِسػ
ِبالد اهرافدّن ،ىؿ اإلصارٔ إهٖ اهدقٕ اهذرفّٕ اهتْ أًتحت ٌذُ اهرِاٙؿ فْ ىىهمٕ
أِفارّت .فكد تىّز اهًذت األِفارّتْ ؽن اهًذت اهسِىرٓ ِاهبابهْ باهدقٕ ِاهىرًِٕ
ِاهتكهّو ىن ىساذٕ اهمتابٕ هحؾو اهرىز ٌِ اهتؾبّر اإلّذا ْٙىمان اهمهىات اهىًكِصٕ
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فاهحىاهّٕ ِاهرىزّٕ اهىِذّٕ ِسؾٕ أفل اهفًان ِاػالؽَ ؽهٖ ثكافات ؽطرُ ِفًًَِ،
أؽػتَ إدراماً ؽىّكاً هىحىو اهتػِرات اهفًّٕ اهكادرٔ ؽهٖ سهل راٙخ قادر ؽهٖ اهؾبِر
بمو االتحاٌات اهتحارّٕ.
فؾًدىا ًًؼر إهٖ تىثاو اآلهٍٕ
األِفارّتّٕ (ؽًأ) ٌِْ تطفف
صؾرٌا ىثو اآلهٍٕ اهىطرّٕ
(ٌاتِر) ًدرن باألدهٕ اهِاعذٕ
رفؾٕ ِثكافٕ اهفًان ِاػالؽَ ؽهٖ
ىستهف فًِن ؽطرُ ،فػرّكٕ
اهتؾبّر ِاهكدرٔ ؽهٖ فهسفٕ
األؽىاو اهًذتّٕ مالٌىا أدٍّا اهٖ
اذتراي ساىٕ اهذحر ىؿ اإلصارٔ
أن األِفارّتّّن ؽبٍرِا بػرّكٕ
فهسفّٕ حىؾِا فٍّا أٌي ثكافٕ
ؽطرٌي ِؽمسٌِا ؽهٖ تىاثّهٍي
هتمِن تؾبّراً ِاعذاً ؽن فمرٔ
اهسهِد ِاألزو بىا ّؾىل االرتباػ
بّن اإلًسان ِقِاُ اهسفّٕ .اًػالقاً
ىن ٌذا اهتِاطو اهؾىّل فْ اهفن
بًِؽّٕ
اهىتىّز
األِفارّتْ
اهفًاًّن اهىبدؽّن فْ اهساذو
اهسِرٓ ،ارتباػاً باهفن األِفارّتْ
ِىتابؾاً فْ ِحِدُ اهذاعر متؾبّر
ىتِاطو ؽن ػاقٕ ِرىزّٕ اهؾىو
اهفًْ ،اهًابؿ ىن طىّي اهفًاًّن ِاهىرتبػ ؽعِّاً بإرج بؾّد ِؽىّل ّسهد األؽىاو
اهفًّٕ مطّرِرٔ ىستىرٔ فْ قهب اهػبّؾٕ األِفارّتّٕ ،ىن ًٌا اًػهل اهفًان
ِاهًذات زٌّر سهّفٕ هّذرز ترامىاً ىتِاتراً ىن األؽىاو اهًذتّٕ ّزدذي بِحِدٌا
ىًتزُ اهكهؾٕ اهذٓ اتسذ ىًَ ىذػٕ داٙىٕ ههؾىو اهىتِاطو ،هىستهف األصماو
اهًذتّٕ اهىتبإًّ فْ ػرّكٕ بًاٍٙا اإلّذاِ ْٙىستكرٔ ؽهٖ األساش األِفارّتْ
اهىتّن ،فؾازف اهؾِد ىثالً ّؾبر ؽن اهرساٙو اهىصفرٔ ألِفارّت قدّىاً ِّذىو ىعىًِاً
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إرثّاً متؾبّر ارتباػْ ىدرن هذب اهساذو اهسِرٓ ههىِسّكا فْ ىًاسبات ّؾبر فٍّا
ؽن ىًذاُ ِؽىكَ فْ اهتارّش اهىِسّكْ.
ِفْ إذدٗ اهزِاّا ّكؿ تىثاو اهرحو اهؾحِز ِاىرأتَ ّحهسان ؽهٖ طسرٔ ِبًٍّىا
حرن ىن اهذحر هكصر اهذًػٕ ٌِِ ؽىو ىرتبػ بإرج اهىًػكٕ االحتىاؽْ ِفاهباً ىا
ّتِاحد ىثو ٌذا اهحرن أىاي مو بّت فْ ٌذُ اهىًػكٕ ىن أحو تذعّر اهذًػٕ
هتمِن إذدٗ اهِحبات اهطّفّٕ ىؿ اههبن اهراٙبِ .اهتىثاو ّىثو ػرّكٕ اهترابػ
اهكاٙىٕ فْ األسرٔ اهسِرّٕ ِاهكاٙىٕ ؽهٖ اهتِافل ِاالذتراي ِاهتؾاِن فْ أدا٘
اهِاحبات اهىرتبػٕ باهذّأ اهِّىّٕ ههىحتىؿ.

ِفْ ىمان آسر ّكؿ تىثاو هرحو ىكّد برحهَّ ِّدَّ ذٓ أبؾاد دالهّٕ ىؾرفّٕ قاٙىٕ
ؽهٖ تكّّد ذرّٕ اهفمر ،ىىا ّتِحب ؽهٖ ىؾًاٌا ؽدي اهكّاي بأٓ ؽىو ىرتبػ بذرّٕ
ِؽَّ ِقد ّمِن ٌذا اهكّد تؾبّراً ؽن اهكِّد االحتىاؽّٕ اهعافػٕ ؽو ًفسّٕ ِؽكهّٕ
األفراد اهىبدؽّن ،أِ ًاتحاً ؽن قِّد سّاسّٕ ال تسىر بذرّٕ اهفمر ِاهًكد فْ ػرّكٕ
اهتؾاػْ االحتىاؽْ ِاهسّاسْ .فاهؾكو اإلًساًْ ىرتبػ باهحسد ارتباػاً ِثّكاً فؾًدىا
ّتي تكّّد اهحسد ًّؾمش ؽهٖ ذرمٕ اهِؽْ فْ اهعقػ اهًفسْ ِؽًدىا ّرتبػ اهكّد
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باهؾكو ّتراحؿ اهحسد ؽن إبراز ػاقاتَ اهفمرّٕ ِاهفًّٕ اإلبداؽّٕ ،ىىا ّؾّل اهبِاؽج
اهتهكا ّٕٙهػرّكٕ اهتؾاػْ اهفًْ ِاهفمرٓ فْ اهِاقؿ االحتىاؽْ.

ِفْ ىمان آسر ًحد تىثاالً ّؾبر ؽن استراذٕ ِِقفٕ تأىو ههػفِهٕ ،تؾبر ؽن
رىزّٕ اهؾىو اهىبمر ،بذّج ّعؿ ّدُ
اهّسرٗ ؽهٖ اهرأش مدهّو ؽهٖ عقػ
اهؾىو ِقساِتَ ِاهّد األسرٗ تستًد ؽهٖ
ىػرقٕ تدو ؽهٖ ًِؽّٕ اهؾىو اهكاسْ،
فاهتالزي بّن األؽىاو اهًذتّٕ ِىمًِاتٍا
اهدالهّٕ ىرتبػ بِاقؿ اهذّأ ًِِؽّٕ اهِحِد
فْ اهىؾاّّر االحتىاؽّٕ ٌِذا ىا ّحؾو
اهؾىو ّذامْ األطاهٕ اهفًّٕ هتارّش اهًذت
اهسِرٓ.
ِفْ ىمان بارز ٌِاي ىن ىًتزُ اهكهؾٕ
ّؼٍر تىثاو عسي هحًدٓ ّذتعن ِهدُ
ِآسر ىستهلٍ ؽهٖ ؼٍرُ ِؽهٖ حاًب
اهتىثاو ّحهش اهفًان زٌّر بِحَ ًّػل باإلحٍاد ِاهتؾب ىن عساىٕ اهؾىو ِقساِتَ
ِمأن اهطِرٔ تؾبٍر بأن اهؾىو قد اًتٍٖ فْ ٌذُ اههذؼِٕ ،اهتىثاو اهىًذِت ٌِ تؾبّر
ِػًْ هتسهّد اهصٍادٔ ِاهصٍداٌ٘ ،ذا اهؾىو ىرتبػ بِاقؿ اهىطّر ِىا آهت إهَّ
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األذداج ىؤسراً ىن استًزاف ههػاقات اهبصرّٕ ِاهىادّٕ فاهتىثاو ًذت إّذا ْٙىرتبػ
بِاقؿ اهذرمٕ االحتىاؽّٕ ِاهذامرٔ اهصؾبّّٕ ،سهد اهىؾاًْ اهًبّهٕ ههتعذّٕ فْ
ًفسّٕ اهفًان ِاهىحتىؿ.

ِفاهبا ىا ّرتبػ اهبًا٘ اهفًْ ههؾىو اهًذتْ بػرّكٕ اهىؾاًأ اهتْ ّؾّصٍا اهفًان
فتذرد األؽىاو هتؾبر ؽن ىصافهَ ٌِِاحسَ إًَ ّرّد أن ّمِن فًَ أىثِهٕ هألحّاو
اهكادىٕ.
ِفْ ىمان آسر تؼٍر ىًذِتٕ ذحرّٕ ؽهٍّا متاب ىفتِز ّؾبر ؽن ىدٗ اهتالزي
بّن اإلًسان ِاهىؾرفٕ ألن اإلًسان األِفارّتْ مان تِاقاً داٙىا ههؾىو ِاهىؾرفٕ ِذب
اهكرا٘ٔ ِاهمتاب فكد قدىت أِفارّت أِو أبحدّٕ فْ اهتارّش اهبصرِٓ ،إن ػرّكٕ
استىرار اهذّأ فْ تتابؿ اهتِاطو بّن األحّاو ال ّىمن أن تمِن ىستكّىٕ ِفاؽهٕ ىن
دِن اهكرا٘ٔ ِتكدّش اهمتاب هىا هَ ىن دِر فْ ثِرٔ اهىؾرفٕ اهبصرّٕ ِارتكاٍٙا
اهتػِرٓ ؽبر اهزىن.
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ِىن أذدج ىا أًتحَ اهفًان زٌّر تىثاو ىًذِت الىرأٔ رّفّٕ تهف رأسٍا بكىاػ
ًِؽْ ىؿ ِحَ ذزّن ىقىغ اهؾًّّن ،تهبش فستاًاً ػِّالً ِفِقَ بهِزٔ ًطفّٕ تسىٖ
فْ اههٍحٕ اهساذهّٕ (قػِّصٕ) ِتمِن ؽادٔ ىزًّٕ ِىزرمصٕ ببؾغ األزرار ِاهمهفٕ
اهىِعِؽٕ ؽهٍّا بػرّكٕ فًِّٕ ،تذىو فْ
ّدٌا اهّسرٗ قػؾٕ قىاض ِفْ اهّد األسرٗ
إًا٘ قد ّذتِٗ ىالبش فسّو ،فاهٍّٕٙ
اهصمهّٕ ِؽالىات اهِحَ اهذزّن تؾبٍر ؽن
تؾرعٍا هىِقف أِ ذادج أهّي ،أِ أًٍا تبمْ
دىاً ؽهٖ ىا آو إهَّ اهِاقؿ اهسِرٓ ىن قتاو
ِارٌاب ِفّرُ ىن اهىآسْ ِاهىطاٙب اهتْ
أهىت بٍذا اهِػن اهقاهْ .فٍّ ٕٙاهتىثاو
ىفؾىٕ باألذاسّش ِاهىصاؽر ِاإلّذا٘ات
اهداهٕ ؽهٖ ىؾانٍ ىتقّرٔ فْ ًفسّٕ اهِاقؿ
االحتىاؽِْ ،ىا ّالزىَ ىن ىؾان اهسّر
باالتحاُ اهىذٍّر ِاهىربن ىساهف هىا اؽتاد
ؽهَّ اإلًسان فْ اهىًػكٕ ذّج ارتبػ
ِحِدُ باهسالي ِاهىذبٕ ِاإلسا٘ ِفّرٌا ىن
اهكّي اهسِرّٕ اهساىّٕ ِاهًابؾٕ ىن األطِو
اهتارّسّٕ ِسىاذٕ األدّان ِذب اإلًسان.
فاهحِاٌر اهًذتّٕ ههتارّش اهسِرٓ
ىرتبػٕ ؽعِّاً بػبّؾتٍا اهداٙىٕ ِِؽٍّا اهىستىر ،ترتفؿ داٙىا بتِسؿ اهىؾارف ِتًِـ
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اهسىات ِاهرىِز بىا ّتِافل ىؿ اهتقّرات اهثكافّٕ فْ بًّٕ اهِحِد ىؿ االذتفاؼ
بحذِرٌا اهىىتدٔ فْ أؽىال األراعْ اهسِرّٕ ،ألن اإلرج اهثكافْ اهىتِاطو قاٙي ؽهٖ
االرتباػ ِاهفٍي ِِؽْ اهبًا٘ ًِؼاي األذاسّش اهبصرّٕ بمو ىتقّراتٍا اهىرتبػٕ بِحِد
ٌذُ األىٕ اهؾرّكٕ ؽراقٕ اهتارّش اإلًساًْ.

المراجع:
-1أِفارّت ذعارٔ األبحدّٕ األِهٖ ــ ىِسٖ دّب اهسِرٓ ــ ِزارٔ اهثكافٕ ــ
دىصل ،سِرّٕ
-2اهفًّّكِّن ِأساػّرٌي ــ ىذىد اهدًّا ــ ِزارٔ اهثكافٕ ــ سِرّٕ
-3ىىاهن سِرّٕ اهكدّىٕ ــ د .تقرّد صؾبان ــ ِزارٔ اهثكافٕ ــ دىصل ،سِرّٕ
-4فن اهًذت فْ اهؾطر اهكدّي ــ د .تقرّد صؾبان ــ ِزارٔ اهثكافٕ ــ دىصل،
سِرّٕ.

131

حىار العدد

مع األستاذ
نزار عبد اهلل
حاوره :سالم مراد

311

حوار مع األدًاذ
نزار عيد اهلل
دالم مراد*

 كًيت مذكراتي أوام ادلراهؼة وأتؾػًفا خشقة أن وؼرأها أحد!
 الـؼد يف داخل األدرة عؾؿـا أن احرتام اآلخر واجب ،وأن االعرتاف باخلطأ
فضقؾة.

* نزار عيد اهلل أدًاذ ورحالة دوري أحب اليقىة وأخؾص هلا ،لذلك كان من رواد ف رق
الرحالة والؽشافة السوروني ،بدأت الػؽرة من حقات ه ال ع عاذ فا ،ألن ه انًؼ ل م ن مؽ ان
آخ ر ،ك ت مع ه الػؽ رة ،ل ذلك بـ ى هل ا ن واة ميدس ة أهؾق ة اجًؿاعق ة م ن

ؿوع ة ذ يا

مًطوعني وًعرفون عؾى اجلغرافقة السوروة والعربقة.
حيؿ ل حؼقيً ه عؾ ى تف ره ،ت راه مس افرا ع

الدراد ة واألفؽ ار والـؼ ا

احلقاة ،تابع حتصقؾه العؾؿي والٌؼايف ومل وًوقف مـ ذ ب داوات وعق ه ودراد ًه

 ،ألن ه أح ب
اآلن وه و

مًابع ومٌابر عؾى الدرادة والًعؾم ،وكان ع خمًؾف مراحل حقاته اإلنسان اجملًفد وادلٌابر
احل امل بواق ع أفض ل وأحس ن وأ

ل ليؾ ده د وروة ولؾع امل العرب ي وال دو الػؼ ة ال ع

تعرضت لؾظؾم نًقٍة لؾسقادات االدًعؿاروة الع نفيت الدو والشعو .
د .نزار عيد اهلل هو ذلك اإلنسان ادلًػائل باحلق اة وبادلس ًؼيل األفض ل ألن أحالم ه ال
تـؽسر بل تًٍدد مٌل احلقاة ادلًٍددة كل ووم كؾؿا الًؼقًه ازداد حيب لؾَقاة كان لـ ا مع ه
احلوار اآلتي:
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 -1األستاذ ىزاز عبد اهلل الوالدة واليشأة والصبا

نحاام ةااد شطااؼ عاامسؾ تابظااؼ لدةم اااؼ دب ااذػ
محظاامغو صدااذث ي شطااؼ لدظاااذطد ػااش ااذػ

لدقااااذةضغ ي  ،1936/2/9شظااااخ قةظاااام
لدح ااضس رحااشػو صقزألااا لبةألاامس تااضلسػو قة ااة
لبصراااامس لددلطااااؼ هدضلحزاااام لدضلرظااااؼ ي لدشصل ااااع
صلدضدطاااامذ ،صقابااااا سصلـصزاااام لدضتظااااؼ ،صطزاا اب
لدخظظث لدا ظا ضعشػو (ن ظتت ةخاز لاس طاخضلث
ذمةاااؼ لبحااذدع أ ااؽ نسلكااظزم و لحةقااا صلدااذغ
لدزغ طاتا ي لملمدظؼ د اتا إىل لدالر ظؼ ،جث إىل
طشطاااضغو دخ ا ات لدـاااأل لبصب ل ةاااذلـع أااامج

 1942ي ةذسطؼ ألشطضغو تمذ لدةا ظث تؼ
لدتااضلػ لد شحظااظاو صلدة تظااز طام ااب ،إرل قر ااث
ت تؼ أش ظؼ صلشذػ ،جث لحةقا ن ع إىل ةـظمف
أمج 1943و

املطالعة

شنث مجظاس لدرةاب لملةمشاؼ ي ةـاظمف
ةاااد تةاااب طاااشصلذ صلدشصلطااامث لدبضدظظاااظؼ ةحاااا
نسطا دض ا ،تمحت ةرةبؼ لبطشػ غخظؼ ذذلً
ةد ػاش لملةخيب صطشعؼ د لدابذ صنةاشئ لدقاظع
صندأل دظ ؼ صدظ ؼ صمحضػ لدبز ضلذ صغرلرمو صأخذةم
رربت إىل دةؼا سشات نصصس لملرةباؼ لدهمرشطاؼ
عاااه شل لدتااامش صأباااذ لدقااامدس لملااامصحع صنطااامج
لداااااشك ،صتخاااات نطااااةتس إىل لبطااااةمر صتااااع
لبسطضصغ نطةمر صؿذطا نخع ةخرل ةد شا إىل
وخش ي ةقزؽ "لشلمعمحم" لدتد مدشصلد ةد طالك
صنطاامقزػ صكاابمي صطظمطااظا صعالشااا صأتاامبو
تةباات ةااازتشلث نطااامج لملشلرقاااؼ ،جاااث نق ةزااام
خؼااظؼ نذ طقشنراام نشااذو تخاات نش ااث نذ نؿااب
تمقبامً ص ااذ نرااذلحع نشااذ لمل ةؼااا ي لملذسطااؼ
لال ةذلـظاؼ دعاامقش مجظ اؼ ؿااخات ةاد صس ؿااقظا
ص ألم اااؼ طباااس أ ظزااام لزلاااع "ةحاااا لدرةااامك"،
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تمحت نمجا رذطؼ نرتشرام ي نطامج لدأل ضداؼ،
ةرمعهػ أ ؽ لخةبمس نذشلش دخم ي لدـألو
اليكد الراتي واليكد يف األسسة

ذشؾ قق ظذ ي نطاشقخم راض رمسطاؼ لدخقاذ
لداازلقع صلدخقاااذ د خاااشطد تااا لااااؼ نطااام ظسو
تمذ نصب ةاشػ ةاحرللً د لاضب ذاذلًو تخام جالجاؼ
إخااضػ صجااالد نخااضلث ااا تااا ةخاام طااخةمذ ةااد
لداتااشو ذاامؿ لدخقااذ لدااالرن ةااد نخةخاام لدـااتشؾ
دخ ظزم صدخم ،لدضلشذ ق ض لآلخاشو تامذ لدضلداذلذ
ةةؼاااض ا ذاااذلً ملاشعاااؼ سنغ لب خااامؿ ي قـاااشف
لب اااااضطد صققظاااااظث تاااااا ةاااااد ل خاااااضػ دخ ظاااااس
صد خشطدو تمذ لذتضلس طظةتش عاذلػ ةاد لداضةد
ااااااذ قألااااااضب نص ققـااااااش شظااااااب لملضكااااااضأمث
لملألشصشؼو تمذ لدتض صدطمً صرمدـامًو تاث ش ةخام
ق ااا لدت ظاامث ةااد الااخم الامً صأضدقخاام أ ااؽ
نؿاااضب لذتااااضلس" لشااااذللج لآلخااااش ،خمؿااااؼ صنذ
لالأذللف مرتأله علظ ؼ تتم أ تخم لدضلداذلذ
تمذ لدضلدذلذ ةة مـ ا دصةمً ،ةزتام ةاشث زتام
نشاااذلد ذظااامج صةااام نتحشرااام صعتبااامذ لداتاااا
تحرللً ذذلً صظتالذ لدضطد صدذطزتم ؿدل صح ع
طضطااا ذااذل طراامد ال طخقألااس ،ص ااذ صسجمحاام ردااا
أخزتم عرمذ نمثد قشتؼو
الثاىوية األٍلية يف دمشل

مل قرد قضذذ ةذسطؼ جمحضطؼ ي ةـاظمفو
نسط د صلداذغ داامج دسلطاع إىل ةذسطاؼ دلخ ظاؼ
ي محاافو تخاام نػاابس ظاارخمؿ ،ال طظاات دخاام
مبتمدسػ لملذسطؼ إال أـش طضج لدتتااؼ دظامأمث
عقاا ا و مل نشةتااااا ردااااا ،عشذااااضث صلدااااذغ نذ
طاظذحع إىل لدبظت ،بدسغ مب اشدغ ،جاث لحةق خام
ي لدظخؼ لدةمدظؼ إىل دةؼا ،صرربت إىل لدحمحضطؼ
لبر ظااااؼ ي طااااض طاااامسصذؼو تاااامذ لملذسطااااضذ
ذظااذطدو تاامذ لدؼظؼاار ع ي لذترااث وحاازل

حواز مع األستاذ ىزاز عبد اهلل

ص ااذ ااشس لدألااالك صةااد ظااخزث طااالك ةذسطااةخم
لملؼاامستؼ ي ةهاامرشػ ط ا تظؼ لشةرمذظااؼ أ ااؽ
طتظمحااسو جتتاخااام ي مشاااؼ لملذسطاااؼ نتحاااش ةاااد
ةفيت طمدب ،عرهػ عاة امك لملذسطاؼ لرتامسذع
صررااث أااادلش ذخااذطمذ ص اااذ نػاازش تاااا ةخزتااام
ةظذطس ي طذشو تخت ي لملقذةؼ نحم صصةظا داع
ةد دطش لدضصس ،عهت ت درتؼ أ ؽ نح ع ذا ت
لدذج طظظا ةخس ،صنشظظت تؼمصػ أ ؽ أاظد،
عزشأااات ستلااام إىل لملتظاا ؼ ،بغظاااا صذزاااع
صأذث ةظشأم مجتمش لدبمك ،بعمذه هذ طالك
لملذسطؼ ذ لخة ضل ص ذ لأةقا لدتخاذطمذ صةظ اع
صغاامدسل لملذسطااؼو صعظتاام اااذ ػاامستت ي سش ااؼ
سطمكظؼ إىل ؿظذل ةاس عشطاا تاشػ لدألامـشػ ملاذػ
جالجااؼ نطاامجو نةلااظخم ص ةاام مجااظالً ي لملبمسطاامث،
خمؿاااؼ ي طااازشلث لدظاااتش شظاااخ سل لدااابا
طااااضف أ اااؽ لدااااضدو صتصااات ي لدحمحضطاااؼ لدامةاااؼ
ة اااض أااامج 1954صتااامذ قاااشقظيب (لدحااامحع ي
طضسطؼو
الشفس إىل مصس

ستبت لدألامـشػ ةاد ةألامس لملاضش بصب ةاشػ
صحتذجت ةاس لمللاظ ؼ ،عق ات شلام إذ اشطيت راع
نمجاااا شطاااؼ ي طاااضسطؼ ،حتاااظ لدتم ااامث زااام
صقزألااا لدح ااضس عض زاام ،رضليراام أ ظااا صحظااظتزم
أزك ،عقمدت دع ةم لزلزم ،عق ت "لدظاذطد"
عقمدت دع " تظأل ققضب نحزم شطةا ،صنحم ةخزم
عظزام ؟""عهخدلقزام نحاد صداذث
صمل نػمرذ
عظزم صأؼات عظزام جاالد طاخضلث ،صغمدسقزام ةاس
لحةقامب صلدااذغ د اتااا ي لدالر ظاؼو دخ اات ت ظااؼ
لشلخذطااؼ اااا عااشن لدرزش اامؿ ي ذمةاااؼ لدقاامرشػوو
تخم حظاةهذش ػاقؼ حةقمزلزام أاذػ طاالك ص اذ
لػاااذلطخم نجمجا امً ظاااظألمً ذاااذلً طةاااهدأل ةاااد طاااشطش
ةاااذحع صطمصدااؼ د ذسلطااؼ ةااس تشطااع ةخمطااب

صأااذػ ةألاابو ةةضلكاااؼو أخااذةم ذفخاام ي ةأل ااس
لدااامج لدذسلطااع ي لدااامج لدةاامدع نسدحاام لطااةامدػ
رة رمقخم "لدحتظخاؼ" ،عهؿاشث لدامـ اؼ نذ حقباا
دأضقزث أ ؽ لدتذلؿ نصال ذةضل دخم غذلؿ عامخشلً

ت زث نتحش ةد نذشػ ةةمأخم خالب  3ػزضس و
ررباات إىل ل طاارخذسطؼ بةلااع إذاامصػ عظزااامو
لدةقظااات ةاااذطش ةذسطاااؼ ي لدقألااامس ،تااامذ ي
لداقذ لدظمدغ ةد لداتش صتامذ ظت اع بامديت
ي أش ااؼ لدقألاامسو قبمددخاام لذتااذطخ ،ع تاام أ ااث
نحد ةد لدقألش لداش ع لدظضسغ ي لدظخؼ لدحمحظؼ
ةااد ت ظااؼ لشلخذطااؼ لدرزش مـظااؼ ،اامب ةضلكااس
ؿمد ةازرا "طام اد نحات نطاةمرغ لػاش داع
أد لدقضةظاؼ لداش ظاؼ دقاذ غظبات رازش لبعرامس
أخاام لطااةتش لذتااضلس دلعف امً شةااؽ صؿ ا خم ةذطخااؼ
ل طرخذسطؼو دأمحع دضطمسقس صلعذل خمو
 -2عالقتكككككغ ااياساخيكككككاك ما كككككة وأىكككككغ مكككككً
املتنيزيً حبة االستكشاف والتعسف على اياساخيا؟

ةخز ؿتشغ صنحام نشاب لدةراضلب ي لدتبامب
صلدضدطاامذو ااذنث اامدةرضلب ةااس ن شلحااع ةااد شطااؼ
إىل نخشؾ ،جث مالطتشلي مذتشتؼ لدرؼا ظؼ
صلالطاااةتشلس ي رداااا ي عش اااؼ لدتضلداااؼ ذمةااااؼ
لدقاامرشػ صقم ااات اااذ رداااو صنحاام نقظاامؿب تظااأل
د تااشؿ نذ عتااب صطخااس صرااض ال طاشعااس" ةااد رخاام
تمحااااات أال ااااايت صجظقاااااؼ ذاااااذلً مدتتشلعظااااام،
تألبظااااؼ خال اااؼ ةاااد ؿاااصمسٍ ص اااضلدٍ صغم ااامث
صصدطمذ صذبامب صةاضلسد ل ةـامدطؼ تاحرلػ لدةخاضن
ةد ح صشذطذ صعضط مث صنسلضٍ صسلأظؼ صةظمش
صنحااااام ألاااااض ي مجاظاااااؼ لدا اااااضج لال ةـااااامدطؼ
صلدتتاظاااااااؼ لدتتشلعظاااااااؼ صمجاظاااااااؼ لدبصاااااااضد
صلدذسلطااااامث الحتااااامد لدرةااااامك صلدـاااااص ظا
لد ظألظخظا ي طضسطؼو صلحتمد لدرةمك لداشك
ي لدقألش لداش ع لدظضسغو
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رضلطؼ لملؼع صشب لدةرضلب سلعقةد دصةم،
نطختااام تخاااتو نطظااات ةاااس نؿاااذ مؿ ي دةؼاااا

عشطا لملؼع ةأل اس أامج  1981طلاث لبؿاذ مؿ
لدزطد طةص ضذ مدشص لدرؼ ظؼو تخم حزرب ي
سش ااؼ ةؼااع تااا نطاابضأا ي كااضلشع دةؼااا
إىل لدشطاااأل لدقشطااابو صي عـاااا لدش ظاااس حااازرب
تااا نطاابضن إىل لدتضطااؼ ،خمؿااؼ " ظاات حاامطث "
صشاااضب حزاااش لبأاااضس صتااامذ أااامج  1981سطاااث

لدشش ااااؼ  25ب غ ،قةلااااتد لد ألااااضس صلدتااااذلؿ
صت ؼ لدخقا صمثد لدرةاب لدايت حقاذةزم رذطاؼ
رزااضسػ ةضل ظاخاام درااا صةظااا صصةظ ااؼ ي أظااذ
ةظالدش ،جث لسق ات أمةم اذ أامج إىل  51ب غ

ص 75ب غ ص 111ب غ اااااااااااذ أااااااااااامج 2111

صصؿا ا ت إىل  151ب غ أااامج  2113لبط ااامب
شةاااؽ طاااد لدامػاااشػ كاااظضف ػاااشف ال طاااذعاضذ
سزل امًو حاازرب إىل لملمااظث لدؼااةضغ إىل "ؿ ا خ ؼ"
صتظااب صلدبظااظ صغرلراامو صي شتااظث لدش ظااس
حااازرب إىل كا ا مف لد اااشلث صحزاااش دذ اااؼ صحزاااش
لدامؿاااااع صإىل لدبمدطاااااؼ صذبااااامب ن اااااض سمجاااااا
صلداالدااعو ي شتااظث لدـااظأل حاازرب إىل لدبصااش
شظااخ نةلااظخم ي نج لدألظاااضس ي خ ااظز ةظاااةقا

 17أمةاا امً صي لرتشطااااأل حاااازرب ي شتااااظث إىل
غم مث لد زلك ي ذبمب لدق تضذو
زحلة خسيل املشي إىل مصس

خألألخاام د اازرمك إىل ل ااظث لدتخااض ع ةااد
لدتتزضسطاااؼ لداش ظاااؼ لملةصاااذػو صؿاا خم لدقااامرشػ،
لطةهذش دخم ؿذطا صصةظا دسلطؼ ذطث لملزخاذغ
لداقظذ حاظث إ شلرظث ؿمحل ػقؼ شطباؼ ةاد ظةاس
ظاااش ةقبااضبو تخاام حخاامج هتظاامغ لدخااضج أ ااؽ
لبسض نص لرتضلذ ،تظ تم لق ا أ ؽ أمدقخم ي
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لملمظتاااامثو صقضداااات صصذةااااس لدرش ااااؼ إأااااذلد
لدألامج لدؼزع دخم صتمحت قلاس ي شلد لدؼقؼ
لديت ن تخم عظزمو أخذةم حاضد ةد قألضلعخام ضتةامس
إىل قظااامظخس عقا ا و طااامعشحم إىل ل طااارخذسطؼ
صإىل ضسطااااظذ صإىل نطاااضلذو باااا نذ حـاااا إىل
نطااضلذ ،ااذج إدظخاام صدااذ ي لدامػااشػ ةااد أتااشش
ص ااامب دخااام " ػااامدضج حزشحااامش نال ققاااضب لدظاااالج
أ ظرث "و غمدسحم ةظشأمً صذمؿ إدظخم أذػ سذامب
طششباااضذ خااام " ااامدضل خخااام نحراااث طاااضل ةاااد"
لدرظمذ لدـزظضحع" صنحاةث قشقاذصذ جظامك لملؼاعو
لأةاااذحم أ اااؽ لدظاااضل لدااااشك طشقاااذصذ لدحظااامك
لد ااامخشػ تاااامذ ةرةاااضك أ ااااؽ حمعااازػ ألااااس
لدةااااازلتش " لملـاااااشطضذ لدشطاااااث  5 ،1ذخظاااااس

صلبذمحب  13ذخظس"و خم شلث "ضتد ةاد ل اظث
لدؼااتمدع ،عرااث حااذعس"" ةااشث ذتهااؼ ؿااتت
ـاارلػ ق ةزاام ل ةظاامةؼ ص اامب لملض ااأل "ق ل ا ضل
أ اااؽ لدششاااب صلدظااااؼ نحاااةث نر خااام صشبمطبخااام
لدخ ااضل زتمح امً و "رراازل شـااا ةاخاام ي مجظااس
لملةاااامشأل لداااايت صسحمراااام ي لدقاااامرشػ صلب ـااااش
صنطااضلذ صغرلراامو رربخاام دضطاامسػ شذطقااؼ لذتظااضلذ
لدؼاازرلػ ي لدقاامرشػو عراامذ لطااةقبمالً محظتظ امً
نطلامً صصكاااضل طااظمسػ صددااظالً طااظمشظمً ملشلعقةخاام
صزلصضل دخم ذخضب ن مق لذتظضلحمث لمل ذلطاؼ
مبشلعقاااؼ لداتااامب لدااازطد طألاتضحزااام ملاااد طشغااابو
ااذةت إشااذؾ لدااضةظالث صلزلزاام "أخم ااس "ةااضصش
دضسلعؼ ،ع لتةزم صلضتخت ققباا لد ةامػ صذتظات
ظمحزم لدألضطا خذ لد ةمػو تمذ ةخهشلً طشط مً
 -3زؤيتككغ وىتستككغ لنىشككاٌ العساككيك والعساككي
الشوزي واآلمس؟ أيً حنً مً العامل؟

ط ااااات ي ن ألااااامس أش ظاااااؼ أذطاااااذػ ةحاااااا
مجزضسطااؼ ةـااش لداش ظااؼ شظااخ نةلااظت طااخضلث
أاااااااذػ ي ذمةااااااااؼ لدقااااااامرشػ صصسث لدتضلـاااااااش
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صػاامستت ي دسلطااؼ ي لملتااشك شظااخ صؿ ا ت
إىل اااااذػ "صسصلصلث" ي لدـاااااصشلؿ لملتش ظاااااؼ ي
لدتخضك صإىل ذبمب لبط ظع ي لدؼتمب صرربت
ي إطمس دسلطاؼ إىل ةضسطةمحظام اذ لمل ظاضذ ػامأش
ةاااس عشطاااا أتاااا ةاااد شتةـاااا مدذل اااؼ صقش ظاااؼ
لذتظاااضلذ صلدخبااامث صلملظااامش ةاااد لملشتاااض لداش اااع
دذسلطااامث لملخااامطا لدتمعاااؼ (نتظااامد صتخااات
ل ةـمدغ لد شطا ،ص ألاات ةظامعؼ 2111تاث
ي ذضدؼ قـذ لدةااشف أ اؽ ةاخألقيت " قمذخات
صأـم ؼ " قـذ قألضطشرتمو صجتضدات تاحرللً ي
س ااضن لدقألااش لداش ااع لدظااضسغ ،صصسث إسطذلطااام،
شظخ ققذج إدع سذا ص مب ةاةتذلً أ اؽ عشلطاةس
لداش ظؼ نحت نخ ؿذطقخم لبطاةمر ةاخرل أباذ ل

( ألات 2111تث ي لدـصشلؿ لملضسطةمحظاؼ ةاس
عشطااا أتااا د تشتااض لداش ااع دذسلطاامث لملخاامطا
لدتمعاااؼ "نتظااامد"ص ي لدظاااضدلذ ةا ام نذ قظاااهب
نشذل أد ػعؿ ،شةاؽ طااذ؟ كاظ سو رربات إىل
لرتشطضج ص ظختم نحم نجتضب ،طهدت سذالً تظأل
نؿاااا إىل ةض اااأل ملشتبااامث لدخقاااا لداااذلخ ع،
عتؼاااااؽ ةااااااع إىل ةشتباااااؼ لدخقاااااا لداااااذلخ ع
صصدأاااد ،صأخاااذةم طاااهدت لدتااام ع تاااث مثاااد
لدةاازتشػ ،عقاامب ،دقااذ دعااس مثخزاام ؿاامشبا،
ت نغ ؿمشب ،عقمب ،رزل لدزغ نصؿا ا إىل
لملشتباؼ ي جتااضلدع طااهدت سذاالً أااد أخااضلذ،
عمشةمس شرؼ ةد لدضةد با نذ ظتظبد ،جث عش
أخذةم لتةؼأل صذضد تؼا شطب ،عاذأمحع
إىل أض ؼ ػشلك ػمغ ،جث نذم د أد طاالدعو
تخاااات ن ؼاااؽ أ ااااؽ لدألشطااااا ااااا نج دسةاااامذ
صلرتشطضج ي ػزش ورلس ،عةض أل طمـا ةشتبؼ
صدأمحع بستب ةااس ي طاظمسقس ،عهذبةاس إحاد
ي صطمسػ د ظضدلذ صنحم نجتضب ةؼظم أ ؽ لب ذلج
بقاشف أ ظسو نسدف نقاد نحا دظت ةؼاتضالً نص

أ ااؽ ةضأااذ ةااس نشااذ ،عهذباات اامدخ ع ،عةاام س
دأااد ند ُأ ااَ أ ااؽ لدتااذلؿ إرذ ،بذااذ ل حظاامذ
لداش اااع راااض ح ظاااس نطختااام قخق ااات عتاااب لدؼااااش
صلدلظضف ،ةم نذ قظ ث أ ظس ،قظهدس أد ػعؿ،
عظرظبااااا ق لااااا راااازل ال عتـااااا ي نغ ااااذ
نصسص اااااع ،ال عتـاااااا ي نملمحظااااام نص عشحظااااام نص
رظراااام نص لدظااااضطذ نص عخ خااااذل نص لدختظاااام نص
قؼظرضطا ضعمتظم نص ل ااش نص إطألمدباامو تخاات
أمـااذل مدقألاامس ةااد عشلحر ااضسث ي نملمحظاام إىل
ش ب أدل قشتظمو تخت نطةاذ دشتاضك ألامس
لدؼااااش لدظااااشطس عاا ازربت إىل لدظااااض بقااااضصد
مد ضلتااسو ص اات نةاامج اامـس صلشااذلث ااهغ دتااؼ
نت تاااس ،مبملمحظاااؼ نص ل حر ظضطاااؼ نص" تمحااات
أظخاام لدباامـس قة صـااد قذل ااب طااالدع ،أخااذةم
ت تةس مد تاؼ لداش ظاؼ ملاات أظخامش عششامً ص زراؼ
صمل طخةهش نذ نخدلش خضن لد متزؼ لديت نسغاب،
اااا نشلاااش طاا ؼ تااابرلػ صة رااام ؼاااةؽ نحاااضلن
لد ضلتاااس لدااايت تمحااات ي دتمحاااس ،صأخاااذةم
عةصت شمعهؼ حقضدغ ،بدعس دس لداحتد ،كاصا
ص ااااامب رااااازش رذطاااااؼ ةاااااد نخظاااااا ل اااااد داااااضلؿ
ل طااارخذسصذ ،صنسدف طا ا ث داااع أ اااؽ لداااضطد
لذتبظب و
اااذنث لذتلااامسػ ي لداااضطد لداش اااع ةخاااز
والف لدظاااخا ي" نصغمسطااات" نصب نظذطاااؼ ةخاااز
والف لدظاااااخا صعظزااااام صذاااااذث نصب طاااااظت ضحظؼ

ةضطااظقظؼ أش ظااؼ بااا  5411أاامجو صي أتشطاات
وجاامس ةالأااب سطمكااظؼ أتشراام  4والف أاامج بااا
ةالأااب لبصدظتاااب ي لدظضحااامذ اااهدأل أااامج أ اااؽ
لب ااا صلبرشلةاامث ي لدقاامرشػ صغرلراامو حقااا دو
حمـااااا شخااااضذ إىل لد تااااؼ لداش ظااااؼ ةااااد لدرةم ااااؼ

لملظتمسطؼ تةم م ؿذس با 4511أامج أخضلحاس
"حـااااضق ند ظااااؼ صإدلسطااااؼ" ي ااااالد لدشلعااااذطد"و
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طةلااتد ـااظذػ ػاااشطؼ ةااد أااذػ عااضس ػاااشطؼو
طباةااس ذمةاااؼ تااذلد ي دلس لدةخااضطش ي اارلصثو

صقؼشطامث "محضسل ع" با  4111أامج ةؼازضسػ
صرخمداااااا حـاااااضق حتراااااع أاااااد إؿاااااالشمث

كاااشطبظؼ باااا  4511أااامج ي اا ا لملتمداااا،
طقاااضب دو حمـاااا شخاااضذ إذ أؼاااشلث والف لد قاااؽ
صلداااش ث قلااااث تخااااضصلً مثظخااااؼ ةااااد لدرةم اااامث
ل دلسطؼ صلال ةـامدطؼ صلبد ظاؼ قخةهاش ةاد طخق ازم
ةد لدرةم اؼ لملظاتمسطؼ إىل لد تاؼ لداش ظاؼو اذنث
لذتلاامسػ ي نسذاامؿ أذطااذػ ةااد لدااضطد لداش ااع
طاااضلؿ ي لداااظتد نص اااالد لدشلعاااذطد نص ةـاااش نص
لملتشك لداش ع صؿضالً إىل ةضسطةمحظم أ ؽ لحملظ
لبط ظااااع صي لدـااااصشلؿ لدراااادلؾ ي سلاااامب
إعشطقظااام ،لدااايت قلاااث تخاااضصلً عخظاااؼ ةاااد سطاااضج
صدضشااامث عخظاااؼ ي لملتااامصس صلدرزاااضفو رخمداااا
ةالطااا لملمألضطاامث لداش ظااؼ حزبزاام لملظااةاتشصذ
لبصسص ظااضذ صةةاامش زث قتااف اامد قؽ لداش ظااؼ ي
شدا ص مسطع صدخذذ صصلػاخألد صغرلرامو صصؿاا
لداشك إىل لدقامسػ لبةشطرظاؼ باا تضدضةباضغ
مبفاامث لدظااخاو (حتااذجت أااد ردااا لملظةؼااش ؼ
صصدرضف ي تةامك شلام أش اس دو شظاا أتاشلذ
صأخضلحاااس "أ اااضلً لدظاااظذ تضدضةباااضغ نحااات مل
قرةؼاااااااأل نةشطرااااااام"" ةخؼاااااااضس لآلذ أ اااااااؽ
لدؼااام رؼو غاااضل "رخظباا"لدشصةااامذ باااا لملاااظالد
صصؿااااا إىل سصةاااام ،ص ااااد شلاااامسػ أشطقااااؼ ي
شطمذس ي لملتاشك لداش اعو أخاذةم قةصاذ لبةاؼ
لداش ظاؼ ي دصدااؼ صلشاذػ قـااب أهتااؽ ،صإرل مل
قةصذ ،رع ةزذدػ مطةتشلس مدةاذةرل تتام راض
ذااامس ةخاااز أقاااضد ،صطـاااب ةـااارلرم تتـااارل
لشلخضد لذتتاش ،شظاخ ن امد لدتاضلػ لبصسص ظاضذ ي
لدقاامسػ لداايت لطااةبمشضرم صزلضراام "لبةشطرظااؼ"
نتحااش ةاد 111ة ظااضذ ةااد طاارمحزم لبؿ ا ظا
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صعشكااااضل دتاااامقزث أ ااااؽ مجظااااس ػاااااضك ذخااااضك
نةشطرم صلددلقتمدظؼ ي لددللصطاو
ٍ -4كككك تكنكككً مشككككلتيا يف االقتصكككاد سكككوا علكككى
عيد األخساد أو الشسكات واملؤسشات؟

قرتد ةؼر ةخم ي لدةرضـؼ لديت عشكزم
لالطاااااةاتمس لبصسص اااااع صتشطااااازم لالطاااااةاتمس
لبةشطرااااااع اااااااذ قااااااضىل ظاااااامدػ لملاظاااااارش
لالطةاتمسغ ،لدايت خاس قؼارا ل ةـامد ةاةا
ي مجظااااس لب ألاااامس لداش ظاااااؼ ،طُ ِّاااااا ةضلسدحااااام
لدبؼاااشطؼ صجشصلقخااام لال ةـااامدطؼو حـا اب طبقااامث
شمتتؼ أتظ ؼ داس خاالب عاذلػ لشةالداس ي ػاةؽ
لب ألمس لداش ظؼ صغرلرام ةاد لداذصب لدخمةظاؼ صةاس
ق ااة لدااضأع لدقااضةع صلدظظمطااع ،قضشااذ لدقألااش
لدتخض ع ،نغ مجزضسطؼ ةـش لداش ظؼ ةاس لدقألاش
لدؼتمدع لدتتزضسطؼ لداش ظؼ لدظضسطؼ ،اذ طاشد
لملظاااةاتش ل حر ظاااضغ صإدتااامؿ لدخهااامج لمل راااع
صقااهةظث خاامػ لدظااضطع صذاااا لدةا ااظث صلدشأمطااؼ
لدـصظؼ زتمحظا ص اذن ةؼاظظذ مأاذػ ؿاخمأظؼ
ةةظخؼ ص ألمن أمج ضغ صمت لدقلمؿ أ ؽ ل ألمن
صصصأت لبسلكع أ ؽ لد الشا ن ظتات لدضشاذػ
أمج  1958صلطةتشث شةؽ أمج  ،1961شظاخ
رد لداذص لالطةاتمسغ ،ةض امً أتاالؿش ةاد
ضطقزمو
 -5ما ٍو الشؤال الري يشالغ؟

تظااأل حةصااذ ضتااد لداااشك ي دصدااؼ صلشااذػ
صحاابد دصدااؼ أـااشطؼ صل ةـاامدل ةةألااضس ًل تاامذ

أ ظس أامج  2111نذ ظتاذ عاشق لداتاا بتحاش

ةد 111ة ظضذ أمطا أد لداتاا صنؿابصضل لآلذ

ي ةأل ااس أاامج  2117نتحااش ةااد  151ة ظضحاا ًم

صطظـاابصضذ 251ة ظضح ا ًم أاامج  2125صتظااأل
حقلااع أ ااؽ لد ظاامد ،لداازغ (ط ااز

 %25ةااد

حواز مع األستاذ ىزاز عبد اهلل

لدخااامقز لحمل اااع ل مجااامدع صأ اااؽ قبذطاااذ لملاااضلسد

لدبؼااشطؼ صلدألبظاظااؼ لداازغ طب ا شااضب  %25ةااد
لدخاامقز لحمل ااع ل مجاامدع صتظااأل ضتاامع أ ااؽ
لدبظفؼ ،لديت طظاةخضف قاذةرلرم  %11ةاد لدخامقز
لحمل اع ل مجامدع صتظاأل حشعاس إحةمذظاؼ لدامةااا

نتحش ةد  13كا مً ،دةظامصغ شطخاس ي لداذصب
لدـخمأظؼ صتظأل ضتتع لبسلكع لدضسلأظؼ ةاد
لدةاااذغ أ ظزاام ةااد بااا ألاامن لدبخاامؿ صلدـااخمأؼ
صلدظااظمشؼ ،تااع ضتاامع أ ااؽ لبةااد لدتاازلـع
لداش ااع ،لملزااذد اامرتألش صتظااأل حااضعش طاارخمً

ةخهت امً أـااشطمً بتحااش ةااد 111ة ظااضذ أش ااع
طاظؼضذ ي ةخامطا لدظارد لداؼاضلـع صتظاأل
حبد ةفمث لملذذ لدتذطذػ لدظرخظؼ صلدـاخمأظؼ
لدتذطذػ ةضصأؼ أ ؽ نسلكع نةال لدذصداؼ غارل
لدـمذتؼ د ضسلأؼ ةضصأاؼ أ اؽ مجظاس لملظامشمث
لدؼمطااااؼ لدااايت قخاااضف أ اااؽ  15ة ظاااضذ تاااث2
ج حمراااام ي لدقاااامسػ ل عشطقظااااؼ صج حزاااام ي لدقاااامسػ
لآلطااظضطؼو صضتقااا لدلااتمذ لدـااصع صلدةقمأاااذ

دتتظااس لملؼااةت ا صأاامـالقزث صتظااأل حخ ااا %5
ةد لدخمقز لحمل ع ل مجمدع أ ؽ لدبصاخ لدا تاع
صلدةألضطشو
 -6يتشككا ل اعضككَه مككا ٍككي مشكككلة األمككة العسايككة
وملاذا تكدو اآلمسوٌ وتأمسىا؟

إحزاام زتااضنػ إىل نتحااش ةااد  " 22إةاامسػ "ص
"دصط اااؼ" ،رخمداااا ةظااامشمث ستة اااؼ ةاااد لداااضطد
لداش ع قب شضلدع ة ظضذ تث 2صةظمشؼ لدضطد
لداش ع ةس مجظس لملخمطا لحملة ؼ شضب 15ة ظاضذ
تاااث2و مقاااا لدؼااااب لدـاااظد قظااامدػ لذتاااضك
لدؼظضأع ص مـاذش "ةمصقظاع قضحا " نأضلةامً طضط اؼ
صتمحااااااات صشؼاااااااظؼ لملظاااااااةاتشطد ل حر ظاااااااض
صلدظم اااامحظا ة شطااااؼ ص ااااذج لدؼاااااب قلااااصظمث
تبرلػ صحتاشسث لدـاا أامج  1949صنؿابصت

لآلذ جااامحع ل ةـااامد ي لدااااممل صةاااد لملةض اااس نذ
قـااب خااالب طااخضلث قاااذ أ ااؽ لبؿاام س نتاادل
دصدؼ ل ةـمدطمً ،ةةرمصصػ لدضالطمث لملةصاذػو قب ا
ةظمشؼ لدـا شضلدع 11ة ظضذ تث 2ص أمج
 2115أذد طرمحزم 1311ة ظضذ حظتؼو صةاد
لملةض اس ي أامج  2151نذ طبقاؽ أاذد لدظاارمذ
شطبم ةد لداذد لذتمدع ،بذ لدذصدؼ حتاذد أاذد
لداضالدلث لملشغض اؼ صقب ا ةظامشؼ لداضطد لداش اع
نتحااش ةااد 15ة ظااضذ تااث 2صقااهقع ي لملظاامشؼ
اااااذ سصطااااظم لالحتمدطااااؼ لداااايت قب اا ا ةظاااامشةزم
17ة ظاااضذ تاااث 2ص اااذ ا ا أااامج  2111أاااذد
طااارمذ لداااضطد لداش اااع لآلذ شاااضب  411صةاااد
لملخةهش نذ طـا أمج  2151ةس لملتذل ا لداشك
ي ػاااااااةؽ نؿاااااااقمن لبسض إىل نتحاااااااش ةاااااااد
1211ة ظاااااضذ حظاااااتؼو صػااااارا أااااامج 2116
لملظ تضذ ي لدااممل  %28ةاد طارمذ لملاتاضسػ
أخاااذةم ققا اضج لبةاااؼ لداش ظاااؼ لملضشاااذػ صلحملاااشسػ
إحؼمؿ لحتمد د ذصب ل طالةظؼ ي لداممل طرضذ
شلااام دصس سلـاااذ صةاااضلسد لداااضطد لداش اااع لدبؼاااشطؼ
صلال ةـاامدطؼ صلدحقمعظااؼ صلدذطخظااؼ كاامتؼ ذااذلً،
دزدا طةرمدب لالطاةاتمس لبةشطراع لبصسص اع
لدـاازظضحع أ ااؽ حزبزاام صق ةظزاام ةخااز نتحااش ةااد
ااشذو مثااؼ خظاامسطد نةمةخاام ضتااد لداااشك ،إةاام نذ
حةصااااذ ي دصدااااؼ صلشااااذػ ،عةـااااب أهتااااؽ ،نص
ل ااامدػ تتااام ذاااشؾ د ااازخضد لذتتاااش ،أخاااذةم
غضلرث لبصسص ظضذ با  5شصذ
 -7عالقة املثكف االشياسة كيف جية أٌ تكوٌ؟

أ ؽ لملحقأل نذ طقأل ةس ةـ صؼ لدتتمررلو
طاااهب نشاااذ طاااالك لدتمةااااؼ لبطاااةمر "صتاااع
لبسطضصغ" ملامرل ضتاد لدؼابمك شظامسؾ" عهذم اس
بذ اااااض رث ةاااااس لدؼااااااب صأظاااااضحرث أ اااااؽ
لدظشلطمو لدألبقامث لذتمتتاؼ ي لداضطد لداش اع
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صي ػااااةؽ لدااااذصب لدخمةظااااؼ ،ختااااضذ ةـاااامذتزم
لدألبقظااؼ أ ااؽ لملااذؾ لدباظااذ ،بحزاام ققااذج ةااضلسد
ااذلحزم صةضلسدراام لال ةـاامدطؼ صلدبؼااشطؼ "دقتااؼ
طاامـتؼ" د اااذص لالطااةاتمسغ دقاامؿ ةخاامعس ـاارلػ
لملذؾو غتأل لدااذص لالطاةاتمسغ امدػ ػااضك
لدذصب لدخمةظؼ ،تتم عاا ي لدقمسػ لبةشطرظاؼ
شظااخ ن اامد لبصسص ظااضذ أخااذةم غضصراام عحامً أااد
لدااااازرب صغااااارلش ةاااااد لدحاااااشصلث ،نتحاااااش ةاااااد

ةد غرل لداشك ةد نقاشل صقشتتامذ صعشحظاظا
صػشتع صإطألامدظا صندبامذ صغرلراثو اذن رداا
ةااااد نطاااامج لملتمدظااااا صقشطااااو نجخاااامؿ لالشااااةالب
لداحتااااامحع صلالطاااااةاتمس لبصسص اااااعو صلسقبألااااات
ةـمذتزم محملةا لبذخيب صتمحات ةزتةزام ةاد
لدبذلطااؼ قـااذطش لملااضلد لرتاامج صلطااةرللد لدبلاامـس
ةد لدتشك لالطةاتمسغ صقظضطقزمو ػرا نغخظمؿ
لدةراااامس ظاااامدػ لدألبقااااؼ لذتمتتااااؼ ي لدااااضطد
لداش ع صأظخضل ي تؼ لدظ ألؼ ي ػاةؽ لب ألامس
لداش ظاااؼو تمحااات ػاااشعتؼ ةاااد لدااازطد نقاااظ شلاااث
لدةا ث ةد قبس رااالؿ عؼار ضل تبامس لملاض ا
صلبطااامقزػ صت اااضل ةصـاااظا لدلاااشلـب صةاااس
لدضةد لطةضدضل أ ؽ لبسلكع لديت ت ضل ظتس
لدلاااااااشلـب د احتااااااامحظا ةخزااااااام صحتضداااااااضل إىل
إ ألاامأظا تباامسو قؼاار ت نشااضلك ي لدااضطد
لداش ع ةحاا شاضك ل خاضلذ لملظا تا صلبشاضلك
لدؼاااظضأظؼ صغرلرااام لدراااحرل صلدقاااضةظا لدااااشك
صشاااااضك لدبااااااخ لداش اااااع لالػاااااذللتع ص اااااضؾ
الةظاااس ةةم ظاااؼ اااشدلؿ لداااذطد تاااحرلػ لدااااذد
رضدؼ ذظذلًو طـضس تةمك د ـص ع (" خرامةا
ااامسث" ةشلطاااا ذشطاااذػ "دضةضحاااذ" لد شحظاااظؼ ي

 ،2116ةاااام طااااامدب  %28ةااااد أااااذد طاااارمذ
لبسضو

 2113لدضكس ي لدل ؼ لدتش ظؼ أد "ةخمك ا
"ص "ةااحق ا" خت ااضل أااد لملباامدئ ةااد نذا"نصراامج
أمةااااؼ" ص"ةرمطااااب خمؿااااؼ" صأااااد "طبقاااامث"
لطااةصذجت صخألاا دظااالج ل ةـاامدغ ،طمدااؼ
نةااذ لالشااةالب صحتظااا ؿااضسقسو حتااضب ااا
ةخمك ع لالحة مكؼ لدحمحظؼ إىل ششلغ ي لملةمذش
نص لد خمد لرتتظؼ صتضج صحتضب لشلاضغ لدحاضسغ

111ة ظاااضذ إحظااامذ ةاااد لشلخاااضد لذتتاااش باااا 5
شصذ (دو ةخرل لدارؽ اا شا لدةلصظؼ مآلخش اا
نةشطراام صشااشصك ل اامدلث لدتتمأظااؼ اااا سطاامض
لداشطع د رةااب صلدخؼااش اااا لدألباااؼ لبصىل اارلصث
 2112نص مدقةااا لملبمػااش أاادل لدتااضص صلدتاامسلث
صإػاااااامب لد اااااو لدذطخظاااااؼ صلدألمـ ظاااااؼ صل جخظاااااؼ
صلداؼااامـشطؼ ،جاااث أااادل قاقاااظث لدخظااامؿ صإخـااامؿ
لدشذاامب إدرذلصحظ امً (دو ةااخرل لدارااؽ اااا اارلصث
أااااامج ااااااا  2116دلس لداااااشطع و طظااااااؽ لدااااااذص
لالطااةاتمسغ إىل قض ظااأل لملااحق ا رتذةةااس أاادل
ققذطث ا لالةةظمصلث شلث ،طبقمث لطاةصذجت
صرخمداااا ستمصداااؼ د زظتخاااؼ لدحقمعظاااؼ صل أالةظاااؼ
صلداظاااااااااارشطؼ صلال ةـاااااااااامدطؼ د تاظاااااااااارش
لالطاااةاتمسغ لبةشطراااع لبصسص اااع لدـااازظضحع
أ ؽ لدذصب لدخمةظؼ صخمؿؼ لبةؼ لداش ظؼ ،ظبب
نرتظةزم لال ةـمدطؼ صلدحقمعظؼ صلدذطخظاؼ ،خمؿاؼ
ص اااذ ا ا أاااذد لملظا ا تا ة ظااامسطد صحظاااأل أااامج

 -8عالقكككة الي بكككة اكككااتنع وملكككاذا يو كككد كككس
اييَنا؟

قؼااااار ت ذااااازصس رااااازش "لدخمباااااؼ" إ ااااامذ
لالشااااااةالب لداحتاااااامحع صق اااااااا دصسراااااام خااااااالب
لالطةاتمس لبصسص ع صرع قةؼرا خظبؼ تبرلػ
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لدلاا ا ؼ لدتش ظااااؼ ااااا أاااامةع  2112ااا ا2111
أخضلحااس "ش ااث سلج ل سش ااؼ ي ااب لدظااشلك
لد ظااااألظد" لدـاااامدس ذلمجةااااس لداش ظااااؼ أااااد
"ذاااشصغ اااشغ حمػاااشصذ" ،لدااازغ ؿاااذسث أااامج

حواز مع األستاذ ىزاز عبد اهلل

إىل لدذعمن أاد لدقألامن لرتامقو قةاضصن "لدخمباؼ"
جالجااؼ ن ظاامج س ألااضل ةـاارلرث مبـاارل لدؼاااب
لداش اع ي لبةااؼ لداش ظااؼ صحتشسراام صقضشااذرم ي
دصدااؼ صلشااذػ صػااشعتؼ صنخااشؾ " قزرااش " ظاابب
لبذااضس لملةذحظااؼ ذااذلً صرااع ققااضب "ند اازث نطااهدا
ح ظاااع صػاااشعتؼ جمدحاااؼ قةااام س خذةاااؼ ةـااامحل
لالطااااةاتمس لبةشطرااااع لبصسص ااااع لدـاااازظضحع
صقلاااتد دخ ظااازم قاااشلتث جشصلقزااام أااادل ن خظاااؼ
لد ظمد صلدبرلص شلطظؼو
 -9ما ٍي آمس دزاسات وقسا ات د .ىزاز عبداهلل

ودظاامث لالطااةاتمس لذتااذطخ اامدػ ػاااضك
لدذصب لدخمةظؼ صنعمد شاضب إطاذللقظرظؼ لدةختظاؼ
لال ةـمدطؼ ي ػةؽ لدقألمأمث لال ةـمدطؼ ةحاا
لدقألااامن لدضسلأاااع صلدقألااامن لدـاااخمأع ص ألااامن
لملاشعااؼ صلدحقمعااؼ صقااضعرل ةااضلسد دةتضطااا لدةختظااؼ
ةحا لدخهمج لدلشطيب صإطذللقظرظؼ لدألم ؼ ،لديت
طخبتع نذ قشتض أ ؽ لدألم ؼ لدؼتظاظؼ صلدخضصطاؼ
ص ألااامن لدخقاااا ،لدااازغ طخبتاااع نذ طشتاااض أ اااؽ
ػاااابرؼ ةااااد لرتألااااضي لذتذطذطااااؼ لملرزش ااااؼ

صلدظاااشطاؼ ،ظاااشأمث ق اااض 311تث/طااامأؼ
ألااضب 3ة ظااضذ تاااث ي لدااضطد لداش ااع ،ةخزااام

5111تااث ي لدقألااش لداش ااع لدظااضسطؼ صةخزااام
طشطا لذتشطاش لدتذطاذ صق اظاا لملاضلسد لدألبظاظاؼ
ةحا ألمف ةظمش لملألاش صلطاةحتمس ةظامش لدظاظضب،
لديت طب أذدرم ةفمث لآلالف ي لدضطد لداش عو
راازش لدذسلطاامث ةخؼااضسػ ي لدااذصسطمث لداش ظاااؼ
ص الزم ظذ ل أذلد صلدخؼش ي لملشتض لداش ع
د ذسلطاااامث لالطااااذللقظرظؼ اااااا دةؼااااا ،صزت ااااؼ
لملاشعؼ ،صزت ؼ لملا ث لداش ع ،صذشطاذػ مطاظضذ
صذشطااااذػ لدخااااضس ،صذشطااااذػ لدباااااخ ،صقؼااااشطد،
صلدحضسػو

 -11عالقككة اسىشككاٌ العساككي االتككازيف والثكاخككة
والديً وٍك حنً قوو حنة الكالو وىبتعد عً األزقاو؟

ةااااذ لدةاااامسطو لداش ااااع والف لدظااااخا ي
نصغمسطاات صأتشطااات صلدتااشف لبمحاااش صسؿااامعؼ
رؼااامج صةذطخاااؼ "إطااابال" ،نص "أب اااؼ" صلبرشلةااامث
صطضذاذ ي لداضطد لداش اع أؼاشلث والف لملضل ااس
لبجشطاااؼ ،صطضذاااذ ي طاااضسطؼ  451ةذطخاااؼ حتااات

لبسض ،مل حرةؼااأل إال %5ةخزاام تتاام رتااش
"حمـاااا شخاااضذ"و لدااااشك راااث ةاااد لخاااذلن لبس ااامج
صعتبضذ لدذ ؼ ،صشةؽ با نذ غتذلأضل لدظمأؼ،
تمحضل اذ صذاذصل قظاتظمث بص امث لدظاضج ةحاا
لد رش صلدلصؽ صلداـاش صلملتاشك صلداؼامؿ إخلو
صال قااضلب لدظاامأؼ لداايت نرااذلرم راامسصذ لدشػااظذ
دإلةدللطااضس لبملاامحع ةضذااضدػ ي ةةصااأل ةذطخااؼ
"وخااد" لخذلأااضل "ل ؿااألشالك" صلدبضؿ ا ؼ بحزااث
تااامحضل عتباااضذ لبطاا مس صلدذلشااامب صلدراااالج،
خمؿااؼ لدؼاااش صلذترااثو ص ااذ طاار ضل قاامسغتزث
أ ااؽ لدـاامضس ،نطختاام ش ااضل ،صقشتااضل سطااضةمً
سلـاااااؼ أ ااااؽ ذااااذسلذ لدرزااااضف ي لدـااااصشلؿ
لدراادلؾ ي سلاامب إعشطقظاامو لبدطاامذ لدظااتمصطؼ
نأ خاااااات ي لدااااااضطد لداش ااااااعو حزباااااات لدااااااذصب
لالطااةاتمسطؼ ققشطب امً( 8ة ظااضذ شتألااضي أش ااع
صي لطألخبضب طضذذ شل ؼ ة ظاضحع شتألاضيو مل
حتاامصب لذترضةاامث لداش ظااؼ ال لطااذلذمأزم صال
لذتـضب أ ؽ حظاو ةـاضسػ ةخزام شةاؽ لآلذ ةاس
لبطأل لدؼذطذ إحزم جشصػ أ تظؼ رمـ اؼ ال طاضلب
لدةاامسطو لداش ااع أشكااؼ د ةضصطااش صلدةؼااضطس ،بذ
لدرااااااحرل ةااااااد لملـاااااامدس لدةمسغتظااااااؼ تةبزاااااام
لملظااااةاتشصذ ،صشةااااؽ ااا ا لداااازطد طرةبااااضذ
لدةاااامسطو ي لدااااضطد لداش ااااع ،طاةتااااذصذ راااازش
لملـاامدسو اامب لدشطااضب لداش ااع لدرااشطث ستتااذ
 " ذفت ب اث ةرامسج لبخاال "و أخاذ قاضعش
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ظمدػ صطخظؼ سػاظذػ ،ةحاا لملقمصةاؼ لدايت طاشدث

لالطاااةاتمس لد شحظاااع ااااذ لشاااةالب دلج (131
أمةااامً ،مل قةض اااأل عظاااس لدحاااضسلث صلملقمصةاااؼ ي
دبخمذو
 -11زسالة املثكف والكاتة؟

حتاااامسك لدألبقاااامث لذتمتتااااؼ ي نغ ااااب
نذاااضلؿ لداااضطد لداش اااع لدا اااث صقزراااش لدا تااامؿ،
شظخ قب ا سصلقاب حهاشلـزث ي لداذصب لدـاخمأظؼ
نكاامعم ةلامأ ؼ داشصلقبزث أخاذحم ،حمرظاا أاد
قااضعش لملرةباامث لملةمــااؼ صلدااضسؾ صلملماام ش
صػةؽ نحضلن صطمـا لدبصخ لدا تع ةةاضعشػ شلاث،
ي ص ت حشؾ لدا تمؿ صلدبمشحا لداشك ستشصةا
ةخزاام صةظضلحظااؼ لدبصااخ لدا تااع ؿااترلػ ذااذلً ال
قةاااااذؾ  %1ةااااد لدخاااامقز لحمل ااااع صل مجاااامدع ي
لدضطد لداش ع ،ي شا قـا رزش لدخظبؼ إىل 2

اا  %3ي لدذصب لدـخمأظؼ ،نغ شضلدع  31كا ًم
ملم قخ قس رازش لدألبقامث إذ لدظظمطامث لملةبااؼ
ي لداااذصب لدخمةظاااؼ صةخزااام لداااضطد لداش اااع ،راااع
قزراارل "لبدةتااؼ" شظااخ قاازرب إىل ةااد طة ق زاام
صتاااحرل ةخزااام قااازرب إىل لدتاااشك لالطاااةاتمسغ
لداذص لالطذللقظرع د ةؼ لداش ظؼ صدؼةؽ ػاضك
لدااذصب لدخمةظااؼ ،بحزاام حتـااا أ ااؽ نذااضس نأ ااؽ
رااحرل ذااذل صقةاام شلاام ةضلصحاامث صعاارلػ د بصااخ
لدا تعو صؿ ت لدبألمدؼ لد ا ظؼ ي لدضطد لداش ع
إىل نتحااش ةااد  %51ةااد لدقاامدسطد أ ااؽ لداتااا

صصؿ ا ت ألمدااؼ لدؼاابمك إىل شل ااؼ %71و ررااش
ةااد لدااضطد لداش ااع نتحااش ةااد  3ة ظااضذ ذاامةاع

صعااااد شةااااؽ أاااامج  2111اااامب لدشطااااضب (
لط بضل لدا ث ةد لملزذ إىل لد صاذ لملا اث صلملاةا ث
ػشطرمذ ي لرترل صدظع ةخم إال أممل صةةا ثو
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أػق ـظري ألػول اؾشاعر اؾعربي
أؿري مساوي*
ـ1ـ
ؽيــمي نينــلت اؾد ؽيــم عرــ ؿشاربــ اؾشــعر ؿــا اؾواؼــا ا

املدفاو ـ و وفــن نينــا ؾشــارمحْ ؿررــي ورــن رالقـ لــورق نؿ

د ــاعي

ــدوقا

ــا عرـ عــم ؿــا

املدرشني املصابني حبريةٍ مما جيري ؿـا ػـرجت يرقةيـ حباـ اؾدامقـم وؿراعـاة

حتــو ح اما ـ وــا ؿو ةا ــا اؾضــرورق ألا قواؽة ــا انبــماع األ بــي اا ــاؾي
وحبيث دحشق وـا علالـر ؿـا ؽ ـال اؾرالقـ اةضـارق ؾدينـوا رذـاؾد ا اح ؼي ـ
ارخيي ؿا ـااي ػاعري اةرؽ املؤذ

عر ؿفافيم ؿلداـ ؿـا م ـم عصـريو

وملــا ؽــاا ؽــن ع ــن ؿلــدم ة ــاػ ؼي ي ـ ؾر اد ــا و عــةري عــا ػاعريد ـ اةا ــرة

و شمار ؿا قشـو

ؾـع عرـ ـفـي مقـم ـ ةبـماعي ـ شـمار ؿـا قينـوا ؾـ و

اةضــاري امللد ــي ؾــروا فـ ا اؾعصــر اؾـ ي نينــا ؾينــن ػــر

اؾعــاأ أا قشــارا

اؽدشــا

ـ

أي ؿينــاا ؿــا

و رــق ؿينوـا ـ اامقــمة اح امللفع ـ انـ ــاـي

و رتاوا ف ه امللفع بـني حتشـق ؾر ا ـ روايـ وعا فيـ و فليـ وعشريـ وـف ـي

و

مق فضي ةىل ةشةاع رغةاح حتص

ولذلك كان للرقافة ميزجها املظرتكة بني
محَّلةااااد اجاااشر الةظا ا ال فساةاااخ ال لشا ا ة
واألدث واملشسااايقا والرةاااافن وال ناااشن ب ةشا هاااا
مؤطٍّ اً ظيشياً ن املية اإلبدار سشاء من ةاظياة
ج ص ا قاتاااد املةاادر نو ماان ةاظيااة جَّااشف ا قااة
املحلقيل وبالحالي ظادوس جقاافث م ااييةي يةادن
مااان اظحاااشاء املناااحض وؿا اةيم للقااايو اجديااادن و
ينحهاااي دصاا د ا ةح اااار بااام و قاا نظاسااايص
الزيااش والطةَّااة ظشلاامل بااه ساايةقج يااذا املنااحض
ذ يؿااً وذ ااازا للشػااشف نفـااه املنحصاااد

اليت تد جـااييم وج شتام شاشدن وشدياةً ومان ذاو
بدا اً .من ينا يُحاح ق ح جؼاشف يندساي يرها
جشؿااا الظاار و الشاتااا ا شحةااا ي و تاجاام
احمليَّيااااةل واملااااد امل حااااشح محداداجاااام ويااااه
جنعؼ و نةها مجالية نم نن الظر ميراه شازءاً
ماان ال ساا الرااامل ويشااايو و تشااني ظالااة
منحرظاااة وجرساااص فوااااء وواااش ا حةاااا وياااش
طَّااش محرالي ااً و بنياجاام احداذيااة الاايت نت يااا
بدا م.
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يُرادا الظاار الحااافطي الر بااي ظحااج ا ن ا
ديشان الر ث ا نا الرنؼ األساساي و املاشفوس
الرقاااو الر باايل وظحااج نن يااذ املقشلااة تدميااة
وتيلااخ تةااه نكر ا ماان نلااا ااامل و ا وؿاارنا
شاةةاً جا اس الظا يرةل فاان الر باي وؿاا شاةةااً
و ن تؼاد و يةااف محرةاد السار مان نساةاث
ازدياااف احـااافا برااد داايء اإلس ا م ولراادن
قاااا اشد مححاليااااااة وواػااااااة ال لشاااا ا ة والَّاااااات
وال ياؿياد واجط افيا وال لاك و لاشم الة اة
وكحاااات الشاا ا والحااااافيً وبقااااي ماااادمناً لااااج
ا ةح اااااار برااااااي الظااااار وبنشاااااةة جؼاااااه
الحشرني باملئة من تحم بالرتاس.
و لج ال و من اةقَّار الر باي طاةم الحاام
ن الق اءن الرقافية و ن اإلبدار األدبي وواػة
الظر ا منم نن الرقافة الظ شية اليت يحلقايا
الر بااي ماان نا مؼاادف بقيااخ جااذك ب واااء
الظر اء السةاف وبةرضٍ من طر يو وماا يطاذيا
ا قحم احملدودن اد الحششم الرااق ي احملاضل
و ميساان تنااار نظااد نن رااة مجهااشفاً يـااً
يحااابا رواا النحاشااااد الظاار ية وي هااو جَّشفياااا
واترتابها من فوح الرؼ ل و جحصااوز ةشاةة مان
يقحنشن الظر مان ا األدبااء نكرا مان واظاد
باملئة نلا بيااًل و ميسان القاشف ن دةاشر
يااؤ ء األف ا اد يظااسلشن شةااة تا اء لحةا ااديو
وج اااااود مشااااحشياجهو و اااادم وشااااشد اجؼاااااف نو
جنشيق فيةا بينهو وجهلهو لةرـهو.
وو وتحنا يذا ميسن القاشف ن األدبااء
ت ا اء لسااشن مااا يحلقااشن ماان ةحاشاااد زم هااو
ا
ج ا جيهو كايااداءاد وةااادفاً مااا يظاارتوةها
كاةخ لسحاث مظهشفين نو كاةخ متراه تيةاة
فنيااة مااال اسااحد خ ؿ ا وفن ظيازجهااا واتحنا هااا
وؿااةها مسحةاااجهو اخاػااةل حاشااة فيهااا
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جقشم لج مر فة الن ص اإلبدا ي اجديد الاذا
تةلاامل نو جقااشم لااج الح ا ذ بهااا ظيااز جشااةت
ت يـاااااً كاااااو ليسحةاااااشا لاااااج طااااااكلحها نو
بحقليااديال نو فدااا لظاان ولااة طاارشاء ؿااديا
بقؼد اإلساءن ليهاا نو جظاشيهها .ومان يناا يُحااح
لي فسو مظهد الظر سشاء مان ظياز متشؿارم
السينشةي املشحقه نو مان ظياز افجةاقام بساه
ما يؤذ بام ويحا ذ فيامل و ن كاان يةقاج نماامي
الحشااا ف الظ اسااي ب ا ا دوف فرلااي لظاار ا
ملحزم بشتا ا اشحةا ية يي ظشاي افؿة.
ول ساااو مظاااهد كياةااااد الظااار نفكااااز
لج كيان تؼيدن م رتؿةل ويذا ي ارت باي
نن نكشن ماؤيي ً مر فيااً و وتياا للنرا الرقلاي
وال وظااي والراااق ي والن شااي و اان ت ا ث و اان
براااد والحةؼااا املؤجلاااااا واملسحلااااا ل ظشاااااض
وظدض السر مان جـاافيص ومساامن ظااي
وشااشي يااذ القؼاايدنل ظيااز نسااحنحض وشااشد
م مااػ الرااال بسااه مااا وفا ياجاام وو ايااا الاايت
جقةه احدض والحؼشف والحسيه وبسه ظاشاي
الاايت ج ل هااا نو جسحظ ا ها احااشاض اخةااص و
م مػ القؼيدن اليت لان جساشن و نا ظااف
اةرساساا ااً كااااال وليؼااااةػ املشؿااااشر الظاااار ا
م جسشاً قةيرياًل مرحةداً لج ػايطة طاسلية
مجالية دياطية لؼ وفاد ظ كاة وفراه ياذ
امل مااااااػ وظسةااااااة مؼااااااا يا .و ا كاةااااااخ
جحسااشن القؼاايدن براادد ماان م ا داد اللطااة تااد
جاارتاوح بااني مئااة ونلااا م ا دن شاااءد ماان اللطااة
املحداولة و الشاتا ا شحةاا ي الاذا يرايع فيام
الظااا ل وزااد م ا داد مشااحسدمة بطاازافن و
داااافٍ ماااا كال ياؿاااياد وال ياؿاااة وال لشاا ة
والَّاااات والحصااااافن والزفا ااااة ونا داااااف ماااان
داااا د الحراااة ااان الششاااشد املها ا نو ال راااه
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ساايقخ القؼاايدن لححةاسااك وبسشةم محرؼةاً ملناسةة نو طسؼاية نو فسا ن
احياااجيل ولقااد ا
لج الَّ يق احملش والازواف لششاشد مساامن
و وظدن ـشية وسيا تشلي مناحرول وذاا
بهالة سع ية يي دليه صاز ال واجةاالي .ؿاارا تؼااج و بنيحهااا الرامااة ظيااز يطااذا
وينا نف نن الراق ة الر بياة اجياطاة جةقاج و الظااار فيهاااا جلاااك السذباااة الشف اااة املشاااةيان
رةة .ومن يذ الررةة اطحقخ م اييو واسرة
ظقيقحها ذؼلة سحشا م الر باي ل ؿاَّهاد
والقةااا الحااافطي الااذا ف ؿااحم ذقافااة الظا يرة كشية الر باي والظار الر بايل وكا ن الر وبياة
الااايت كاةاااخ مـاااَّ ن للةعاااز ااان مساسااات جر ؿااخ لـا بة ظـااافية ةحيصااة سااشء السااذث
الحاااافطي واةرااادام النشاياااا احشااانةل فاساااحةراد
كةيااة ولااذلك ةلااخ لااج وج ا مااا ياار نك ا
تدف من الذينياد اليت دررةها جشرتوي تخ لااك اإلباادا ي و احـااافن الحافطيااة الر بيااة
ي وفا ماان املرتاكااو املاؿااشا لااج
وق ا ن الظاار الرامااه اجةااالي وال ا ظاسااو وشااي بء بساو
الح ذ من ةاظية جششيم الر بي واألوذ بم برياداً نةم يش نضي املسازون الحاافطي واساحُرةاه ظااي
و الرااااشال الحسييليااااة الطنيااااة ب ة اااااض الطلااااش كةؤطي لحعديد مره وششي اكشية املراػ ن
ألماااة ج هاااو نن فساااالحها اخالااادن ياااي فساااالحها
واملةالطة.
و ن من نيو األبراد اجديدن القدمية ل هو الظاملة لظسه ظـاشفيا و كاه وتاخ وظحاج
تاااة الظااار بحسَّيَّاجااام الداولياااة وباااالشاتا األبااد وكااه يااذا لااج الاا و ماان ا سااحرةاف
ا شحةا ي مةدن اكشياة دنَّقهاا القاباه للصادف الشاساااا لساااه مةحسا ا اد ومنحصااااد ظـاااافن
املر و وامل ـاي فهاو ػا د الظار بساه ا و الذا بقي يةاً ومرادياً دنرااف الحقادي
ما يش مؤذ ويحقةيه اةؼةابم و سيه الس م ما الرام للنر اد اليت تساو نكرا الرقليااد و
فش الرادا وتشلام كا م ساع ا ويرحةاد دحةرااااد الراا ث املشظااادن و مـاااامني ال هاااو
و ق يقة ةحاشم شاةةاً فنياً ػرةاً وضحاط ملهافن واملةافسة الشلشكية.
ومشيةاااة وفوح مةد اااة و طاااسالية وكاااا ة ُّشُاااها
الحسييلااي املحقاادم لااج وات اا ذسااشم بر ا و
احياااان الرافؿاااة ملظاااهديياد جةااادف األظااااداس
واملشاتاااا واحاااا د .وياااذا ياااد شةي لحقشااايو
طاار ظا و و طاار دميااشمي وتااد
الظار
يسشن الظر الر و فاا ق اإلبادار وياحو ج يا
جلااك الظااعناد الطنيااة بسااه محَّلةاااد اإلباادار
فياااامل ولساااان مظااااسلحم جسةاااان و كشةاااام
اةرساسااااا طااااةم ظااا و للرشاقااااا الظسؼااااية
املحناتـااة و تحهااا بسااه املااؤذ اد ا ة راليااة
اليت ج جقي فا لياة احاماه ملاؤذ جاافطي
وكاااااذلك جسةااااان دعدوديحااااام الزمساةياااااة

ا7ا

ل ينر الظا الر بي برد جلك القشن
السامنااة و ن ةاااا اجااامل وماااا يااازاف مظاااطش
بحشااااس املزيااااد ماااان اجهااااد و ج مااااه الةنيااااة
الحافطيااااة لظسؼاااايحمل ومااااا ج كيااااد لااااج
اجؼاكا نو اة ؼاكا ن املشفوس الظر ال وياش
و احاااالني يشفيقهاااال ن ل يسااان يطةشاااها و
ةاف ياذا املاشفوسل و ادا ان جرةيةهاا لدفشاة
األولشية و ظ و الشاتا ا شحةا يل واة راكا
ما محط اجم اد األذ الشليب وامل راشف ال شراي
والناةاااة دا ةاااا ااان ػا ا ا اد نطاااساؾ كاااو
بنيااااجهو الشاااَّعية وفهةهاااو احملااادود والـااايق
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ل سالة ا حةا الر بي و احداذة واإلبدار.
س الظااا الر بااي شهااد
ن ناادما يشا ي
لح مه اجمل يسشن تد فن جلاك الَّاتاة القابلاة
للح صياا ا والحعااااشف منااااحض طاااار ا باااادا ي
ؼ ا وظيل ويذا املنحض اشحةا ي من الناظية
املشؿااااش يةل ولقااااد متاااااد الظااااا و جةنياااام
ألفساااف سياساايةل متااص جششهاام الرااشفا بةرااد
الحة دا وال افضل ن رة ف ا ا منهصياا شراه
يذا الَّ ح ظشف فس ن الظا الرشفال ونبقج
الظاا احاداذي ا ظؼا ا ا منس قاا و مرراو
كحاباجااام الظااار ية لاااج الؼاااريد الظسؼاااي
الرااااق ي والاااذاجي والن شااايل و فوماةشاااية ل
يرااد كااا مسااان بهااذا الرؼ ا ل و لااج الؼااريد
ا شحةااااا ي و فوماةحيسيااااة جرسااااص نشااااشاء
السآبااااة والرزلااااة واخيةاااااة واملاااا افن لقـاااااايا
الشاتااال وظالحهااا الاايت جحقلاات م ؿااا داااف
لؼ ا اء ظلااو ال وماةشااي واألمااه ال وماااةحيسي
دشااحقةه مااا فيهااا .و ا كنااخ نقالاات الظااا
باااالنر امللا ايي ن ةاااا اجااامل فااااة نتؼاااد
ا ظحااج ا ا ساحق اء الرلةااي
وػاشلم اجادا
واملرااا ا و لاااااذلك الراااااال و داولااااامل والاااااذا
بامساةااااام نن يرياااااد بنااااااء نو ػااااايا ة الراااااال
اخاااااافشيل فاحـاااااافاد ل جاااااظ برـااا ا د
سااااشا د مجا يااااةل فقااااذل بااااه كاةااااخ يااااذ
الششا د تد ت كخ برد داد وَّاذ ف دياة
بدا يةل وينا ندما نتادس ان ناٍّ ظـاافنل
رةاااة مئااااد األطاااساؾ مااان
فااااة نطاا
مةاااد يهال وقةرا ااًل الةا ااًل ماااا يساااشن بيااانهو
ظ اد الظر اء .و ميسن احديز كار اً
اان الاادوف الشااليب للراق ااة الظسؼااية للظااا
نااااادما جساااااشن لشظاااااديا ياااااي نضي الحعاااا ي
اإلبااادا يل باااهل ن الراااشدن الاااذادل وف ياااة
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ج اػااااايه نسااا ا اف ةق يحهاااااال سااااايصره لاااااك
الراااق ي فيهااا يشاا شنةاااً شناات مااا لااك
الرق ةيل وبينهةا جظحره جلك ال ةاة املؤكادن
لح ريه احيان بازازيةا املرصزل واملةهياد لنحااط
وفا يزيااد ماان اة حاااح اإلةشاااةية لااج احاشاااد
الشاسرة .وبنر ال ن الظر احقيقي صايء
ةحيصااااة مااااؤذ وااااافشيل و ن كنااااخ نشاااازم
باةراااادام دوف ل ون كااااد لااااج فراليحاااام بنشااااةة
مرينااةل ولسااان احمل ااااز الاا يص حااادوس ياااذا
الظااار يساااشن و جلاااك الَّقشساااية الااايت تماااخ
وةـصخ وجهي د بساه ماا ساةق ونطا د ليامل
وواػة و ظقيقة طسؼاية الظاا ل وماا قا ن
لااج قةيرحهااا ماان مسحشااةاد اح يااة والح مااه
وا ةحراااااف والااااش ي والقلااااق واجااااشر اجةااااالي
إلوا اط لااك الااحسهن ظيااز الاايقني نا
جلااك الرةليااة املظااطش بهااا و حرااة ةشااديا
ػنشاةا نمام مةحس يا الظا القؼايدن الايت
يي املرقه الحرة ا ةاا يحاداوه فيام اجشادا
وال وظي والن شي والراق ي والرقليل وجسشن
م رةاة باذلك الظار ا الاذا اظحااط تؼاادية
الش يل وظحج ػشفيحم حظد بنياة طاسلية
ةاةة ن الحقنية ال نية اليت تاد يساشن جشػاه
الظا ليهال ك دان حاشحم اإلبدا ية.
ا3ا
الظااا الر بااي ػاااظت جششاام ذابااخ ةااابا
مان بنيااة ذقافياة ذااددنل وكاذا فااان ف ػااحم و
ق ح تؼايدن محنش اةل وكاا ف ازاجهاا الساملاة
م قاااشدنل و ا بااادنةا مااان جلاااك القؼاااا د الااايت
ظُةٍّلخ ددًا من الحششهادل ف ؿعخ ا ـشياً ا
رلسلة وذظشن باؿافاد دديةل نو زادجها
وفمال وجـسةال وألوؿػ نكر
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نف نن الظر الر بي نِّسيء ليامل لدفشاة
فقاااد لقيةاام اإلةشاااةية الشااامية ظااني وُشاادد
جلك امل فاد اليت شرلحم ياديشلششيال نو وَّابااً
مجالياً مؤيداً كال وألشه زيادن الح ذ الرااق ي
بطية كشات واساة النااض بقاي الظار جقلياداً
وفياً للنشاق الحاافطيل ول ةاد د اشن الظاا
يشسا اخاف و األ داد األو من دلة "طر "
"و اااي الااارتاس ال وظاااي ا الرقلاااي الر باااي
وفهةااام لاااج ظقيقحااام و ااا ن ياااذ احقيقاااة
وجقييةهااا كةااا يااي دوتمااا وااش نو مشاااي ن نو
ج دد" ألن مررو من وا و يذا الش ي و لاج
فنساااهو ندوةااايص ساااس وا ةااا بحهو الحنر ياااة
لحقياايو الاارتاس وفهةاام فر ا ًل وكااان لااك لااج
ظشاث الحنر ال راف وا دا و صاد امل فاد
النقديااة الاايت جهياار الظاار اجديااد ل ةَّاا
بسه تشنل ول جن ا باملقابه د شجم "للطشؾ
ن ةا الارتاس ال وظاي الرقلاي األوفوباي وفهةام
والح ا ااه مراامل واإلفااادن ماان الحصااافث الظاار ية
الااايت ظققهاااا ندبااااء الراااال" فقؼاااا د باااداياد
احداذاة األو ا الر بياة ا ل جشاح د مان الظار
األوفوباااااي باااااه جااا ا ذ د بااااام وتلدجااااامل لدفشاااااة
ذاكاجمل وكذلك ايحو طر اء بداية احداذة
بالظااار األوفوباااي تةاااه ما اااة اااام نكرا ا مااان
ايحةااامهو بالظاار األوفوبااي املراػ ا كااول ول
يحااابرشا رو ا جَّشفاجاام وةؼشػاامل وينااا نؿ ا ث
مر ػط ا لقد ج ذ الظا نوفوان ميش و
كحاباااام الظاااار ا الااااذا نػاااادف ااااام 1491
"س ياف" بالش ياليةل و الشتخ الذا
اة ا ا فيااام قاااد د اجهاااال و ا ا وا ااان
فظااالهال واةااام كاااه مااانهو املاااد الشاساااا
املقيد ددفسة ندبية مرينة.
وامل حشحل

ن ل يااانصػ الظاااا الر باااي و جلةياااص
وَّشاجم الؼعيعةل ول يسان ااشاة للحراماه
س
مااا الرقااافحني الر بيااة واألوفوبيااة ايااز يش ا ي
ة شااام إلصااااد جَّاااابق نو ةشاااً لظااار ااان نا
منهةااال ويااذا األم ا ظشااو تـااية الظاار ل ب ا ن
جسااشن مشز ااة بااني م اكااز القااش ال س ياااة
املشاااايَّ نل ويااااذ القااااش جراااااةي ماااان نميحهااااا
الرقافيةل وبني ظ ية ةديد طسليةل وياذا ماا
نوتاااا الظاااا الر باااي و اجز ياااة واألظادياااة
وا ة رالياااة الااايت ياااي لطااااء للحراماااه اإلبااادا ي
القا و بنر ا لج نن القؼيدن كيان مرتاباذ
مااااان ظشاساااااياد جناااااا و الحظاااااسيه اللطااا اشا
الحسييلي وال س والراق ة مرال وايز يحصام
سري يذا السيان املرتابذ للة او ن بسةالمل
ومجالم مراً.
ومهةاااا تياااه و الحسيياااه الظااار ا الر باااي
فاةام ل يسان ساش تلياق و فـااءاد ؿاايقة
كااه منهااا كااان محشااراً رؼؼ ااً حاسااة ماان
احااااشاض اخةااااص الةؼاااا والشااااةا والظااااو
واللةاااص والحاااذو ل وكاااه ماااا تالااام ال سا ا ة
الر ث القدماء ظشف املؼشفن وا شةة واملسيلاة
كان للح كيد لج مششف احشاض ما وفا يااد
الح س ظيز زد و كاه تؼاا د الحاافيً
الر بي طيئاً من الطةش الحامل ايز يره
مرنج كاال باه تاد يساشن املرناج واؿاع ًا وشليا ًا
و القؼيدنل ن
لج ال و من الحسييه امل
راااة وؼااااف ذةاااشدن نو مذمشماااة ياااي ػاا اد
الةيئاااااة الر بياااااة القدمياااااة ظلاااااخ جحسااا ا ف و
مشؿش اد الظر الر باي لاج طاسه ن ا ا
بَّ ا ااق رحل ااةل ويااذ الَّ ا ااق يااي جقنياااد
الظا الر بي اإلبدا ية.
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ياااذا يريااادةي بنياااة الظاااا احملااادودن
لسشةم و ؼ ما تةه اإلس م ةادفًا ما كاان
ا تةيلحاامل ول يشااةا بط ا طاار ا هال
ير ا
و ن كااان كظااا ميرااه ةشااساً لظاار اء بقيااة
القةا ااه األوا ل فرةااة واااد بيئيااة وطسؼااية
كاةخ شامرة حالم.
ن لطاااة الظاااا جنااادفط و بيئاااة الَّةيراااة
احملؼااشفن بشاايا ظيااان القةيلااة و واتااا تاااض
لةاديااة نو ػااع اءل وينااا زااد م ا داد الؼاايد
والطاااازو واحاااات وال ساا ا والااااش ء وال وسااااية
واملسشةاااد احملاادودن لرااال القةيلااة الةشاايذل
فحـض بها القؼيدنل ويي جسشين ما يقه ن
جشااااارني باملئاااااة مااااان كةيحهاااااا .وو الرؼاااااشف
اإلساا ا مية بااااالق ون اخةشااااة األو جَّااااشفد
اةاياااد الظااا ل وةحيصااة اح يااة ال س يااة
واكاات الحعااش د اكا لااة الاايت ظؼاالخل وظها
طر اء واؿشا و ال لش ة والحؼاش والحشظياد
وكاااااان لساااااه مااااان ظهااا ا لطحااااامل وق ا قااااام
اجدياااادنل ن قلياااااة واسااااارة املر فاااااة بااااادند
جرسص املشحش احـاافا ال ساو الاذا ااغ
فياام الظااا الر بااي وا ف جلااك ال اارتنل ومتيااز
املحاانيب ونبااش الرا ء املرا ا ونبااش متااام والااةعرتا
وكاااااذلك ابااااان ال ااااااف واحااا ا ط والن ااا ا ا
والشاااه وفدا و اااادد ضؼااااج ماااان الظاااار اء
الااااذين ةشي ااااشا مشؿااااش اجهو الظاااار ية ايااااز
ػشفوا احيان اليت تاماخل وو كاه نطاساكا
سااشاء املسةلااة نو املطاااي ن للشؿااا الااذا كااان
سا داً تةاه اإلسا م .وو بداياة القا ن الرظا ين
ظهاا ا اااادد ماااان الظاااار اء اإلظيااااا يني للنشااااق
الحافطيل وكاه ماا نؿاافش ياش ا ن اةحةااء
الظر لقـايا الشقنل ن واسة شديدن مرلاخ
الؼشفن مظشيطة امل مػ حةا محَّلا للعـاشف
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و النهـااة احـااافية الاايت مترلااخ باةحؼااافيا
لااج ظ ميااة احسااو الررةاااةيل وألن الطاا ث
اسحرة الةلدان الر بية وه ليها ذقافحمل فةدن
الحا ا ذي بهاااا .وظااادذخ يصا ا ن لسةااااف الظااار اء
ساااااايةخ و جهيئاااااة الرقلياااااة الر بياااااة لحقةاااااه
ق وظااااااااد احداذاااااااة األوفوبياااااااة ومدافساااااااها
ومااااذايةها وكاةااااخ بلاااادان كةؼاا ا ولةنااااان
والراااا ا وسااااشفية مراتااااه الرتمجااااة والحقليااااد
والرشاي احملاكية كا طر يال ويس ي كا
مجا اد مراه ال ابَّاة القلةياة ونبشللاش ومجا اة
الااااديشانل ملر فاااة مااااد الح ا ااااه مااااا الرقافااااة
الط بية سلةاً نو صاباً .وو منحؼاا اد القا ن
جهيا الر بااي ة شااي ًا للااحط اجااذفال ونػااةعخ
ينيحم مشحردن ألا قا ح ذاشفا طار ال وفرا
فاظااخ القاماااد الظاار ية الحصديديااة واحداذيااة
جنحؼاات ونواااذد دلاااة طااار بااادءا مااان 14:1
جنراا ا للةظا ا ور اجدياااد الاااذا زعاااخ ةاااازي
امل سااااة بسحابهااااا "تـااااايا الظاااار الر بااااي
املراػا " باإل ااداد ةَّ تاامل وج افااق يااذا مااا
ظهشف شةة من القا اءل واةشااث النها الظار ا
فياؿااااً بالظااار والظااار اء ظحاااج وتحناااا ياااذا
األ ااااشام اخةااااص األو ماااان األل يااااة الرالرااااة.
اظحصااااخ كااااذا ا وحؼاااااف الحااااافطي املةشااااذ
تاػااداًل ألةاا ساا شد ملاازط ةر جااي اخاػااة
للظا الر بي جبةيا الرشامه اليت ساا دد نو
ماةراااخ و جساااشين ظاي جااام ألػاااه نوا ا اً
نظقييت ا كظا ل وليص كناتاد ا و جشؿايػ
جؼشفاجي النر ية لم ولظر ل لرلااي مان و كاا
نمسااان القااااف اجااادا مااان تا ا اءن القؼااايدن
الر بياااة اجديااادنل واياااز يـاااا شاةةاااً كاااه
املرةَّاد الحافطية لذا قحم القادفن لج ا ة حاح
والح حػ وفق ما ير الظر اجديد.
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ا4ا
يقااا الظااا الر بااي لااج م اارت الةدايااة
من شديدل وياشل ظقااً با فس مادفوض برناياة
إل اااادن ف ياااة املشاااحقةهل و
املاااح هيو ليعااا
ميساان ا حةاااف كااه لااك الظاار الااذا كِّ احاات
منااذ منحؼااا القا ن الرظا ين م شريااة ظقيقيااة
ذ ااازنل نو ميرااه مدفسااة شدياادن ضحااذ بهااال
و ن الحقليه منها كحصافث طر ية مؤسٍّشة
مل ظلااة ظؼاالخ فر ا ل ولسنهااا نسشااخ فظ ا ً
فير ااً لسشةهااا اسااحط تخ و نظادياااد الحششاام
وذدوديحاااااامل فةاااااان يقاااا ا ن لااااااك الساااا ا م
الشاااااشداوال والياااااا ص ظاااااشف ماااااشد الظااااار ل
واةدظاف ي اود وش وطرشف م ت ظشف فيةا
ا كاان للظاار مشاحقةهل وواػااة و ا حةااا
الر باي الااذا ضحااط ألن يـااا شاةةااً كااه لااك
الاارتاس الظاار ا ا امل يااد ؼ ا ياً ليةاادن ماان
شدياادو وتااد يسااشن اةقَّااار الناااض اان احاات
احقيقااي لسااه األطااياء سااةةاً لراادم ظشاسااهو
باجةافل والاذا ياش اةرسااض للعات ال راافل
وما يرتكم من نذ تابهل ألن ضشف شاشي
تيةة ندبية نو فنيةل ن الظا الر بي ا الراطق
اا ثلااج اان ػاادتم الحرااة ال وباااد ظااذفاً ماان
ةزاف ك يا م ن غ الشيو الذا من و ف
تنا م يؼي ظـشف األةرج ك مزية للةعةشثل
نيًّا يسن يذا احملةشثل والظا ن اترتث مان
األةرج لن يقرتث بظسه فراف وم كز من رذااف
كاار ن تااد يشااةةها يااذا ا تاارتاثل ويااي ماان
ملعقاااد تؼاايدن احااتل وينااا ي حقااد لا دواد
الاايت متسناام ماان ةااشف الرحةااة املؤديااة جلااك
الةااااؤف املليئااااة بسنااااشز الرةااااقل ويس ااااي نن
ن كااد لااج ظاشحاام ملةاياااد األةرااج الحافطيااة
بالرتويض ألةرج ةحةا فيها ناػا تايو شديادن.
والظاااا ضحااااط ليساااشن مةاااد اً لظاااَّ مااان
تؼاايدن تشااص كااه ومـااة ماان ةلياااد

احاااات ال راااااف والراق ااااة اجياطااااةل وضحاااااط
لحقا كه فس ن وافشية ا يردايا نفلاشقني
ج ايض مان اخاالق ا تاادفن لاج جا زيو الراق اة
الداوليةل ومن ذو ا فجةاا بهاال وظشات ازفا
باوةد الذا ي الظر " دفاكاً فشفياً ةؼهاف
النرام الَّةيري ا اإلكي ا بالنرام اإلةشاةي"ؼ83غ
وتد يح ق مرم يليشد و الناظياة األو فير يفام
ب ةم "ف ية النرام اإلكي م ياً من ينا و اال
مَّ ا ود ماان الحااافيً ودون نياادا " ؼ84غ ويااذا
ضحاااااااط و ااااااي الظااااااا الااااااذاجي للاااا ا وح
احقيقيااةل الاايت يااي األفااق الحسييلااي ملشؿااشر
القؼااايدنل وياااي جلاااك الَّقشساااية الااايت جةهااا
القاف نو املحلقي وةرلم و ظ ن وديظةل ويش
و ق يقام ل ل ااةل واملؼاافظةل واملنَّقيااةل مااا
كاه لاك الرا ل والظاسيل املاشظي باااليقني
اجةااالي ا القابااه لحعديااد ػااشفجم لااج ن
وؿشح و مراي القؼيدن.
ن لرةة الظا جسةن و جقنياجم اخاػة
بامل وياي ملشااجم النش يااة الايت ج ج اا بقؼاايدجم
ظيشيحهااا و نن جسااشن كينشةااة مشااحقلة و
وظاادن ـااشية يااي ثييااه نباادا للحةااايي مااا
املَّلق.
ينا ةسشن نمام ةلياة بدا ياة جقاشم لاج
جسييا الظرشف و الشششد ا حةاداً لاج جادوه
تؼدا من ال طارشف إلظاداس ناا الحراة و
الحدفق الحلقا ي للقؼيدن .والظا يساشن يناا
تااد اساارتد تشجاامل ن دا د مت ا د لااج و ياامل
بظاااسام باااامل وسااااريم كحنااااا ااااشال وااااافط
محناولم ير تؼشف وؿرا يقينم ن ا ةشصام
ما ماا تقاق مان سان مزياا لساشن املرناج
الظاار ا ساايةقج يااش امل حاااح لل هااول نا لحرةيااخ
تنا ة ةها ية بسةاف املشؿاشر .وألةناا و الظار
الر بي زد جلك املراةان ال ادظة املؤشصة بالقلق
واجاااااشر اااااايء القؼاااااايدن نو ًل نا لرهااااااشف
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اإلطافاد األو من احالة الظر ية ويي حرة
ال رااااه السحابيااااةل و ا متساااان الظااااا ماااان
الحقاقهاااال يساااشن الحعااادا الرااااةي وياااش طا اةم
املشااحعيه بالنشااةة للظااا الر بااي وؼشػ ااًل
ألسةاث يي كه ماا وؿاعحم مان مرااي وتياشد
وؿشابذ وػارشباد وماؤذ اد جساةػ مساةياة
تقااااق ظ يااااة الظااااا ل وباإلؿااااافة جلااااك
الريااشث الذاجيااة الَّا يااة لااج كااه بنياجاام ااا
شرلااام كةاااا بااادند نظااااداي الحششااامل نو شز اااي
القاااشف الظااار ال وبالحاااالي ساااحسشن تؼااايدجم
فاتااادن لرناػاا الراملياااة والسلياااة والظاااةشليةل
ومن ذو اإلبدا ية اخالؼةل و ا وشدةا تؼيدن
ما فيها ميازاد جقارتث مان القؼايدن الساملاةل
فشا ان مااا ةسحظااا جلااك الؼااشفية والرةديااة
الناةااة اان و ااي يقااي تااام لااج ظظااديا و
الح اػيه اجاةةية ملشؿشر القؼايدنل وياذا ماا
يشةت اخله الرـشال وما ير ة اشف وامشئازاز
املحلقي الراف بش الظر الذا ضص نةم نماام
فـاايعة طاار ية نكر ا ماان ظشاساام نةاام نمااام
لرةة كية جقشم لج نةهاا متراه ة يةااً ظاداذياً
لَّا ح تؼاايدن يااي و كااه مااا تشياام النةااش ط
الظر ا اجديد.
ا5ا
ن ة باااة كاااه طاااا مليئاااة باألظاااداس
وتحااااط ملشاكةاااة ياااذا الحقااادم الةظا ا ا الاااذا
ظيان نية باملنصزادل ظياان رحل اة ةاا
ف
ساااةقها ظياااان تحااااط حيادياااال ول ل اااة ماااا
دةه مسشةاجها اجديدنل ظيان بلطة محَّشفنل
وتادفن لج اسحنها ششي األطياء اجديدنل
وكااه يااذا اسااحد ج جَّااشفًا طاار ياًل وظحااج نن
طر املشحقةه لاج ذاك تادا مشاشهاة كاه
تيو احـافن املقةلة بقيةم اخاػة بم ويي تيو
سحسحلا شذفياً ن تيو طر ةا احالي.
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وصاات لااج الظااا نن يهااحو كاار اًل
بالةعااز اان تيةااة طاار ا شحةا يااةل وواػااة
ا كاااااان و دحةاااااا يحشاػاااااهل و ي اااااحػ
اخَّش للحشاػه ما الظار ل فةاد ً مان ااز
اان تيةااة طاار ل لياام صاااد وسااا ذ
الظااا
الحشاػهل ويذا يحو باةحةاء ة بحم الظر ية
تمااش ط تاباااه ل ل اااة وا حياااد والراا ل وراااة
مظسلة ششي ية ضحاط الظا الر بي حلاهال
وجسةااااااان و امح كااااااام للشساااااااا ه النقدياااااااة
واساااحرةاكا للحر ياااا بظااار وج يا ا بظاااسه
لةي ومجالي مراً.
و ا ةر الظا تلاي ً الاشفاءل فيصاد
طر مهصشفاًل ويش ينا ما يحاةني مان تيةحامل
و مااااا يرصاااازل فهااااش و دحةااااا ياااا ظول ن
احصاااةل والااادليهل والشاتراااة كلاااها ماااؤي د
لحراملم وفؿاا م بااحسول فالظاا احقيقاي
دااا لااااج امل او ااااة و لااااج اسااااحهدا كااااه
امل اماااي بَّابااام الظسؼاااي املرا ا و النقااادا
للحشاػاااااه والحشػااااايه ملحةشااا ا ًا مااااان املاااااحلقني
املشااحهلسني للظاار نن يلح حااشا بسااه مرقشليااة
لاذلك ا ااف الظار ال والاذا يقةاه نن يساشن
ذاحبةب ً للةةساانل فهااش نو ً يقادم طاايئاً طاادم
جششهاااد لااو الظاار ل ويااش ذاةي ااً يقاادم بدا اام
الط بالشظا ال وياش ذالرااً يَّا ح لطاة بساماه
ظقيقحهاااااا املشؿاااااش يةل وفابرااا ا ًا يقاااااشف ف يحااااام
املحصاااوزن أليااديشلششيا الشاتااا و جحقابااه مرهااا
كعقيقة ؿديةل نو رحل ةل ويش نوا ًا يَّلاق
السلةااااد و اااشال محسيلاااة لااانؽ محةاساااك
الةنية املرةافيةل وبريد ن اإلوةافية احسا ية
لج ال و من مشاف الد د املرتاػة احاملة
لشظاااااداد م اييةياااااة جاااااشظي بر تاجهاااااا الااااايت
نتؼيخ من احقيقة ا شحةا ية.
و ا نواااذةا نمرلاااة نو ينااااد مااان الظااار
الر بااي اان يااذا ال ظااه املشؿااري الااذا ؿا ث
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بدا ياااة القؼااايدن لااااج الااا و مااان طااااه جها
الشاساارةل نت ا ن جرر ا ا ةاياااد ال يشااة الاايت
نسااءد ل باادار و تؼااا د مراه "م ا د بؼاايطة
اجةاااااا" ألدوةااااايص ملاااااا نذافجااااام مااااان شااااادف و
الؼااعافة الرقافيااة الر بيااةل و"امل شااة" حملةااد
ة ا انل ومااا ولحاام ماان ت ا اءاد وديااة لدفشااة
املنافقةل قشاف اسح م طاا يا ل اساة ت يا
دلة املر فاة الشاشفية و"بشاحان ا ظاة" للةيااجي
الاايت اسااحط و زازيااا ااع ساانشاد واد ااج
نةها متره اةق باً بدا ياً لج ظ ين دةش اة
طااار ية كاااان نػااادفيا مناااذ باااداياد احداذاااة
الظاااار يةل وةظاا ا األو ااااام .14:1برنااااشان
"م سااة وطااياقني" وتؼاايدن "ب ا ود" حملةااشد
دفويااعل وتؼاايدن "بلقاايص" لناازاف تةاااةي .ويااذ
ا ةش اااد نو القؼااا د يااي ماان يااشن الظاار
الر باااااااي اجدياااااااد وكلاااااااها كحةاااااااخ براااااااد
اااام141:فةصةش اااة ندوةااايص اػاااخ بساااه
جقنيااااد احداذاااة الااايت جاااشف د كاااا و باااشاقن
الؼاااشفية الر بياااةل و لاااج الا ا و مااان الظاااعن
السيةيااا يل والشاايةيا ي و اجشااديةل نن
اشال الا وح احاؿا ن اباخل ول نساحدف
نا برد ة شي لح زماجها املراػ نل ن ا ةش ة
يااي ةااؽ طاار ا باادا ي ظقيقااي م حااشح لااج
الحص بة الظسليةل ومنطلق ن اكشية املشحقةلية
للظاار ل بااهل وشامااد اان ا ةشاايابيةل لسااشن
القؼاادية الحص يةيااة والااش ي اإلوةااافا للحناااؾ
يةاااا الَّا ياااان لاااج كحابحهاااال و ميسااان
ا حةاااد يااذ ا ةش ااة للحةااايي بهااا لااج نةهااا
مشااايةة الظااا الر بااي و اإلباادار الظاار ال
فهي ذاكان إلةشان بي ػشو ما يزاف ظياً
مناااااذ نلاااااا اااااامل ويناااااا جسةااااان ف ػاااااحها
اإلطااساليةل نن يااذا اإلةشااان الؼااشو ا
تااادف لااج ا ة راااف اياجنااا .ونمااا دةش ااة نو
تؼاايدن امل شااة فهااي تؼاايدن فمزيااة اان ت يااة
الظااا ل ظاااوف نن ي ج ااا بهااا ليصرلااها م كااز

الراااااال مجاليااا ااًل ولسنااااام وتاااااا و املةاطااا ا ن
والقؼدية لدفشة الح ؼايهل ومهةاا جابرناا لاك
النصاااح الحسييلااي و املاازط بااني ةلياااد الَّةيرااة
واألةرااااج كاطاااارار ملسااااان طحاااازن األساااا اف
الراق يااة الاايت ساَّاعها الظااا فوماةشااياً فااان
اةااا القؼاايدن سااش مقحلااها ظااني صاازد اللطااة
ن الحة كز والسرافة و ان واه املادلش دل
وظحج ان واشات اإلضااءل ةهاا لطاة فا ح وظات
م ا ا قنيل وولاااخ مااان املحَّلةااااد امل سااااوية و
اللطاة الظار ية ظاني جحسااذ ال مزياة ساةي ً .ونمااا
تؼا د دةش ة بشحان ا ظةل اليت شاءد برد
اةحراااف قشيااهل فه اي ويةااة نمااه بدا يااةل وتااد
سشخ جقليدية نطد سشءاًل و ميسان اد
لطحهاااااا تاااااادفن لاااااج الرااااايع و ياااااذ احياااااان
الرؼاا يةل وياااذ ا ةش اااة بنراا ا نجاااخ براااد
الااارتاس الؼاااشول وفسا ا ن
اااشدن الظاااا
ا ةحةاء القةيلاة كةراادف للقشمياة الر بياةل
ظيااز تااام باةحقاااء ج ريلااة ا ا ال شااز ك رااه
وزةااي و املةنااجل واسااحرةاف امل ا داد الؼااشفية
القدمية ة شهال وواػة م ا داد ذياي الادين
ابااان باااي ليشاااصه الظاااا مراةاااان ظشاسااام
الششااداةيل ويااش يااحقةؽ ظشاااض الؼااشو و
اااشال زلحااام واةس ا ااامل ويزميحااام كةَّاااه
ذاااشفا وتشلااام تااااج ً نو مقحاااش ًل يناااا يلةااااص
القاف فدن طر ية ساش املاشفوسل فا ياش شادد
و الظااسه و ب ا ر و املـااةشنل ولااذلك نف
ا ةش ة ادن ةةيا واسرتشار لةرد طسؼي
لظااا فاشااا ة بحاام الَّشيلااةل فظاااء نن يرااشد
تدمياً.
وتؼااايدن با ا ود اةَّلقاااخ بقاااشن و اةاااا
دياطااااي فااااا قل وكااااان الحسييااااه م كااااازال
ولسااان مررتؿاااحني ل جشاااةعا للرظاا ن نساااَّ
األو نن جحابا سا وفجها نوكةاا جاشء الظاا
الظسه الرةشدا مرحةداً لج جقَّيرة برتد
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وظااااادن القؼااااايدنل وذاةيحهةاااااا جشتاااااا دفاااااق
ا ةشيابية لؼاحل س دية ظشافية ووػ ية ش يد
القؼيدن الشَّعية وكذلك نوت هاا ةااف
اخَّاث بن جم اجازمة .ونماا تؼايدن ب بلقايص
) لناازاف فقااد ا د اان طاادن اة رااافل ويياااط
الظا الراق يل الطـايب ةحيصاة مقحاه زوشحام
باة صاااف و باا ودل لقااد اجهااو ظسااام الراا ث
بالح ص ولسن ميسن نن نػا القؼيدن
باكصا يااااة نو ال ذا يااااةل ةهااااا تؼاااايدن جهسااااو
زوشة بآ م ال قدل واحت مراًل ولقاد نتعاو
فيهااا كااه ماان ال مااز واألسااَّشفنل و ن زاظهااا
كقؼاايدن يح كااد ظااني ةنر ا فيهااا اان برااد
فنصد بلقيص ام نن محنايية و الحافيًل وجساد
ظحاف نن جسشن ظلهال ويي مراػ نل ونما و
نسااالشبها فهاااي نتا ا ث اخَّااااث الشا ا دال
الذا ضاكي بلش ة األل نةاساً ذددين.
كاا د ياااذ القؼاااا د املهةاااة الااايت ياااي
جيصان للظر الر بي احديز وواػة نةها أليو
الظار اء الرا ث وةظا د براد اام  141:ألدلاه
مااان و كاااا ؿااارا تاااد يقلاااه مااان تيةحهاااا
كقؼاااا د املياااة فهاااي تؼاااا د اكاا ن وياااي
امحاااداد للااان ص الرتاذاااي وياااي ذاكاااان لةراااد
سياسااي نو طسؼاااةي و اإلةشااان الر باايل ن
ػاااشفن الاااشقن ياااي الةاااافزن فيهاااا وياااي ػاااشفن
جقااارتث مااان و اااشد املنَّلقااااد النر يا اة لةداياااة
احداذاااة وماااا ظااادس كاااا براااد لاااك مااان ويةاااة
وةسا ا ان وماااا وػاااه ليااام ظااااف الظاااا مااان
ا اارتاث وجشااسا وؿاايارل وك ةاام ب قااد لااك
احلااو الشياسااي وا شحةااا يل فقااد احااق و
اإلبااادار الظااار ال فاا اح يرساااص جلاااك املاا افن
و اي احزن بظيء من القه والحةز ل وك ةام
ياااش الةَّاااه الاااذا ل يحاااشطل ف كلحااام احشاا ن
والندمل ف ططه الظر و يذ اللرةة الشقنية نو
القشمية ظياز منةاا مشاؿايرمل وياذ اللرةاة ل
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و ؼ ما تةاه اإلسا م ظاني
يلرةها الظر
كان ةاقق ًا باسو القةيلةل ويي ا نا القؼاا د ا
ج حقاا ا لةااااز د د اإلةشااااان السامااااه و اا ا
م حشظة لج الزمن احاؿا واملشاحقةه نا ياي
ثشيـاد باف ة و شز ياد وذادوديادل فا
تقياااااق الطاياااااة
جراملاااااها ماااااا ال ماااااز ند
اجةالية من اسحرةالمل ومان ذاو ظاداس تيااض
ف ملـايان برد األػلي بةرد مراػ ي شتامل
ويـاايا لياام جلااك اللةشااة املؤسٍّشااة ملااا يظااةم
فمازاً شديااداً نكرا شاادافن و وااه اإلضاااءاد
املن حعة لج اال ا مطلاقل وياش و قةيرحام
نظااد ششاةاات اللطااة الظاار يةل فيرَّيهااا مطااذ
محرالياًل وكذلك جراملها ما األساَّشفنل ظياز
وااذد ل سااحد ف بهااا
بقيااخ كةااا ياايل ولقااد نِّ ا
فقذل وليص إلؿافة تيةة ملرنج شديدل فةهةة
األسااااَّشفن ماااان الناظيااااة الظااااسلية كاااااء
طافاد ال س ن اجةاليةل ومتشؿرها لطشياً و
مشتااا ا ريااهل ولسناام مسرااا كاااملشتا
املسيهل إلذافجم للظكل وجؼريد الش ي نمام ماا
يزيااد ظا ن ماان داااز طاار ا ي ا جلا فياام كااه
جنااااف ل لي واااذ جناظ اجااام املحقابلاااة بحناساااقل ن
ضاء األسَّشفن ينا تد يزياد مان تاشن الاد د
ا دن كي تاوف وجظا ح بةنياجهاا احسا ياة
القابلة للح ويه املحردد الششش تالةاً طر ي ًا يطة
الحسييهل ومهةاة األساَّشفن مان ةاظياة املشؿاشر
الظر ا ؿافة مظهدية جافطية ا ةياة جرياد
املرناااج بدا يحااامل نو جشاشهااام ب ػااالم كاااي
يحةد سياتم املرلاشمي وؿاشظاً و وساذ ظشاي
يش الحصشيد ال وظي للقؼيدن اليت زمن كا.
نل مااا جاازاف القؼااا د الر بيااة احديرااة
نية بااألظ م املـاعسةل وبرا اد احاشاضل
وباة راف اكو الاشق والقاشميل وبسةاخ ظالاة
احااتل ومنااا اةسظااا األةرااج ا احملةشبااة ا
ششاااادياًل بلااااز األتنرااااة ليهااااال ودةاياجهااااا
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ب طياء الَّةيرة و الَّةيرةل وشفاًل نو وص ً
من ظهشفيال وما جزاف محسةَّة لحظاشغ النراام
املراااا و والرقااااااو لاااااد الظاااااا ل ول قداةااااام
اح ا ؾ لااج جااشف احااد األدةااج ماان ياادوءل
واةـااةا ل واجاازان مااا تةااه الراػا ة الظاار يةل
والااايت ماااا ن جهاااتل ظحاااج يقراااد ااااشزا ااان
ذاباجهال نو م تان نقافي هال لرلم ضشم بهاال
فينر من بشاقم ما جيش لم مان تَّاش ملراجهاا
ي مااال للصااشاي الاايت جسنزيااال ولرلاام
سااع ب سا
يلح خ جلك احشاساياد الرةيناةل و ميادان
الشاتاااا ا شحةاااا ي احملساااشم دنهصيااااد مااان
الحرؼت ل س اق ي و ظه الشَّشن الايت
جزاف متعق الرقاهل ومتنرام مان القياماة امل شاشن
و زاء نتيو منذ نلا ام لظ مشد الرقافاة
الر بية.
و نل ليشاااخ القؼاااا د الر بياااة احديراااة
ب ا ظاف تؼا د ظدضل نو جشج ل نو اجشارل نو
ةااااااوزل نو وشااااادان ػاااااا ل نو ف ياااااا وف ياااااة
د هشميهةاااا األدباااي وال لشا ا يل نو ظا ا ن لطاااة
جةعاااز ااان نػااالها اجدياااد براااد نن افثاااخل
واةؼااااا خل وقا ااااخ كااااه جلااااك املطااااام اد
الح ص يةل فعُةٍّلخ ما زاديا نًج وذا ونل ةراول
وظديا اللطة اليت ديا السر ون من جهال
اجهلااااااة ايشيحهااااااال وقاتحهااااااا لااااااج تةااااااه
مقحـياد الرؼا ةة ومـاايان محَّلةااد احياان
كصةااااة ط سااااةل وظااااديا
اجدياااادنل جحرااا
اترتةااخ بسااه جلااك اإلطااا اد امللشٍّذااة لنقا هااال
بهل وظشلحها لحسشن طا رةل وظحاج مشاحهلسة
بنهو .فاللطة الر بية اشحازد يةيها احاداذيل و
ظااني ج اااتو يااوا الراااف باحداذااةل ول ينحةاام
نظااااد ماااان كااااه ا ااا بني وا ااااددين طاااار اء
و يااول نةهااو كحةااشا بهااال ونةهااا اسااح اتخل
وكاةااخ سااريدن وم ظااةل ويااي جحَّااشر لحسااشن
لك الش اء الؼلؼاالي ا املسيياتل ولحساشن

األدان اجةااااافن بااااني ياااادا لااااك الـاااااف الااااذا
وذكال ف يش شادٌّ ملاا نجايػ لام مان ف ياة خلاق
مرا جم اليت يي الؼشفن اجةالياةل وياي األماه
ال وظااي والن شاايل ويااي شااشر و ن ةااا مااان
جشيه و نة اسهو الطةَّة املنحظية بنسهة جآوي
احسةة واحت و يذ احيان الر بية القاظلة
من كه فـيلة وعة جرياد ل ظشااض الرقلاي
طرشف ل
ولسن ياه كاان الظاا ؿاا ً بااملَّلقل
نل يقاديم برـاهو ماا جاشف كاو مان مقادفن لااج
ظلةاااة اإلبااادارل ويُرا اديون ماااا تااادمش مااان طااار
تمش شاً ؿافياً مهةال و ميسن الحطاؿي ن
نبراد فيم ج ش ماا نطايا ان تيةحام اإلبدا ياةل
ونػاااااةػ مظاااااهشداً لااااامل ومظاااااهشفًا و مرقاااااه
احـاااااافن احديراااااةو راااااة يااااذ الحشاااااا د
و يال ويي مظ و ة وذقةل ولسن نؿاا
ما نط د ليم من مرـ د اإلبدار الظار ا و
يااذا السحاااث ظحشااابها و ػااةيو ناٍّ شابااة
سنة.
لقااد نػااةػ باإلمسااان ت ا اءن الظاار ماان
و ف كينشةحم اليت جنَّلق من كشةها مؤسشاة
لج ف ية ػافيةل نو يشرج كه طاا إلصااد
ياااذ ال ياااة الؼاااافية با ا ا طاااسهل نو ظا اديل
لح سااايص مراةاجااام الظااار يةل وبرياااداً ااان جلاااك
املراةاااان ا شحةا ياااة نو الظسؼاااية الااايت يُسيياااه
للقاااف نن القؼاايدن شاااءد منهااال وبنرا ا ن
األساض الذاجي السامن و الظا ل واملؤسص
ملراةاجاام الظاار ية يقااشم لااج اةَّ تاام ماان ب ا اءن
ةقا ااااام األوفل ومااااان و يااااام لَّ شلاااااة شاق ااااام
اإلةشاةيةل والايت جةقاج كةراادف طاييق لنـاصم
الرقلااااااايل وكاااااااه ياااااااذا نفؿاااااااية حااااااادوس
ا ةزياظادل و ا از الرؼايان و جلاك الَّةيراة
الن شااااية املظااااعشةة ب ةااااة افجساااااث ولقااااي
وو تااي جرااة ال يرسااص وؿاارها ا املا لش

555

العدد  - 557أيلول7157 /

نا لاااك الرن اااشان ا ؿاااَّ ابي الاااذا جـاااةَّم
ظالة احدوس الظر ا.
ظـااشف
ين اال نف نن يُشااعت الظاار
ا ا ال وااايل ويةرااادل لااايص باااالحَّه ل باااهل
اقيقحم األػيلة الناطائة مان شاشي ػا وفاد
احياانل وطاسه الششاادان املن راه دؼااا يال
ولااايص مااان اخـاااشر للةنظا ا الاااشاتري املااااف
والر ؿاااااايل وظشادذاااااام اد ا ذاااااااف اليشميااااااة
واملسا ا فنل وياااذا يرا ا اوح ااااء كاااه نذا ا
للشاتااااال بااااه ن مادجاااام القيةيااااة الدميشميااااةل
والظةشلية يي فره ظدذي و تش د الؼ وفن
واملؼااا ل والاايت نفايااا دااا ً وؼااةاً لحعقااق
الظر الؼاو.
فالظاار املَّلااشث يااش الااذا ضقااق قةااشح
الذا قة ب ن ير جلذ يال و ةَّحهاال نو ًل وبا ن
ضدس ققشًا من ا قةئنانل وال اظة الن شيةل
ذاةيااًل وبا ن ي ااحػ الظااهية لااد القاااف لحشااس
كه ما يُشحَّار من اجهد والشتخ لحعةه ياذا
الظااار ةحيصاااة ا فححاااان املسناااشن و ج اػااايلم
الشااع يةل وفابر ااً تاادس اسااحصابة قليااة جنااحض
ن اإلظشاض بال تاة واللَّافاة متاافض اة راكاا
الظاااار ال وكااا ن القاااااف طااااا ل يشااااحلهو
نفساااف القؼاايدن القابلااة لحش اتااا منَّقهااال برااد
ظؼااشلم لااج ج سيااكل وتليااه لااك الحص يااد
اللطشا املـطش بحسييهل وبسرافة د ليةل ب ن
يُعاااادس فاػااا ً يسحظاا ا م بن شاااام و كيااااان
القؼاايدن بااني الظااسه واملـااةشن .كااه يااذا
يريدةي للحراماه اجادا ماا القؼايدن بظاسلها
تابه للرت نو للظا ح
ومـةشةها كحسشين
نو ظحاااج للرتمجاااةل فهاااه القؼااايدن واتاااا فا ا
واؾل وكه جلاك اللةشااد اخاػاة جناحض ان
طارشف الظار املةادر بالررةاةل ةام ماا ن طا ط
ماان فيةااة فـااشلم يقااني ذقحاام بحعشلاام فار
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ة رالم الداولي املـَّ ث بسه ما يشةةمل نو
يحؼااه باام وافشي ااًل ويااذا صرااه ماان تؼاايدجم
كياةاااً يحرااايع مااا الحاا ذ والحاا ذ بقااشاةني
الراااال اخاااافشيل ألةهاااا جقااارتث مااان ظاااا د
اإلظشاااااض ال طاااارشفا الااااذا يشااااحريد و ااااي
الذاك ن درَّياد الرال الراق ي الذا ير ته
طا ا و وؿاااا جقليااادا
فادن احاااشاض ب ا ا
ضحشا القؼيدن وي قديا نس افيا اخ ية.
ومن ينا ميسان نن يحراماه الظاا ماا
لطة القؼايدن ا مار ً ا بنااء لاج نػالها الن رايل
و اياجها الرةليةل به بناء لاج م ءمحهاا لحشافاق
الؼاااشد واملرناااجل اياااز جحااايػ للظاااا جشلياااد
اة رالاااام الظاااار ا ماااان وااا ف م وةحهااااا لقةااااشف
الحراااديه والحَّاااشف وفاااق ةلياااة مااازط يشاااحسلؽ
الظااا فيهااا يدفاام ال ا ل و ا كااان الظاار
يحا لا مان ج اػايه مجيلاةل
ظشت فشلح
فان بشف فال ا يـيا " ن جلسيؽ القؼيدن نو
ؿااها و ةااافاد ةر يااة تمااا يااش سااشء دفاي
جااشي ال اان فالـ ا وفن الظاار ية ميساان نن
جن ؼااه اان الظااسه احشااي"ل وينااا نجشاااءف
ملا ا ُفباذ الظر ا باجةاليل فدا ألن نلطاازاً
تؼاااج ياااي ػا ا اد ةاااادفن و كاااه تؼااايدن
بدا ياةل ومان ياذ الؼا اد ا مار ً ا ماا يحةراه
اةشلحها اإلؿافية كةرادف شدياد ياش و ظادي
اجااام الرةاااه الشاااع ا الاااذا نرا ا ولقا ااً ا ا
جقلياادال فالقؼاايدن ثحاازن جلااك القااش النةيلااة
اإلظشاااض با ن احيااان و ظاشااة
الاايت جظا
ملعية للح ريه واحيشيةل ن رة نيشاء وتيو ياي
املر ن للذن يذ احاشةل فعاؿ الظا و ااء
فافغ شايز كي يُر ية ماا يُـاا ليام مان ػاي
مسافئااة لَّةشظاااد املشااحقةه ويااي جشاارج
كةاف احيان بحعشص مجاكا املديع.
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ضراءة يف أدب سزؼز غصار
راػر دعود سجوب*
حبري اهلوى ،دوري االغتماء ،سربي اظلسان ،آدم بني اظقوم ؼصلح وؼؤاظف،
أرؼب ذو صطنة ،طاألرض إذا أرضت زطت واخضرت ،أصق ؼضرب يف اآلصاق،
جدول جبلي ..ؼبذ اظقوم بذا ..ضوي اظشكومة ،صاحب حجة ،ذفايف بللوري
ظلعني اظباصرة ،وشاعق ملن ؼده ؼد ضاصرة ..دلسلة عن اهلضاب ،سند طل تلة صوها،
زرست ظه اظطبوعة دندؼاغة ،ؼسرتؼح حتت زالهلا اظعابرون واملارون..
تعود بي اظذاطرة إىل سام  ،9191ؼوم اظتقطت سدديت صوراً ألول عشهد
اضرابي رالبي ،طان يف ثاغوؼة جول مجال يف اظالذضوة ،وطنت وضتها يف
اظصف اظتادع اإلسدادي ..طاغت حتوي اظذطرى األوىل ظقوام اظوحدة بني دورؼة
وعصر ..9191

يف ُٔا ٞٙا٨حتفايٙ ،تفرق مجٔ٘ر اهطوبةٞ
إىل ش ة ر ً ة ر ًتِةةاحر ،ٝد ة ً ٙ٧ة  ّٙهو٘ح ة ٝ
ًٗعاد ّٙهلةاً ..ةا إْ ظةارٗا جةارر اة٘ر اهةاُ٘ٙةٞ
حتةة ٟل٘هةةز ا٪وسةةٗ ٞاةةاح ٞاهصةة ٚؼةةآر إىل
ًعارن طاحِ ..ٞااهز فٔٚا اه ًا..١
أح املتعارك ٙ ،توق ٟؼرد ٞعِٚف ٞعوٟ
أُفةةةٕ ،فِٚبةةةةا ًِةةةٕ اهةة َ ،أ ٔوةةةٕ كصةة غ،
أعرفٕ كحقٚق ..ٞعرد ٛا٘ر ٜتقة ًً ،ٛقاتةى
شرس..
هقطةة ٞعةةادر ٝيف اه ًةةاْ ٗامللةةاْ .إىل أْ
متاثوز اهعة٘ر ٝعوة ٟايقٚقة ٞيف عةاَ ،6991
حٌِٚا اهتقِٚا ًعادف ٘ٓ ،ٞكاتب ًتق َٗ ،أُا
ًستج  ،فأعط ٟهؤ٘ ٞٙدع اً  ٙاً..
ظة ة ر هوٌ٧هةةةع رسةةة ٞعصةةةر ٝكتادة ة ًا يف
جمةةاي اهقعةةٗ ٞأد ا٪طفةةاي ٗاه رااةة ٞا٪ددٚةةٞ

ٗاهتارخيٚةةة ،ٞتةةة٘وا ُصةةةرٓا دةةة ٗوار ٝاهةقافةةةٞ
ٗالةةةاد اهلتةةةا اهعةةةر  ،دة ة أ يف جمٌ٘عةةةٞ
سععةةةةةة ٞٚه٫طفةةةةةةاي لةةةةةةز عِةةةةةة٘اْ دفةةةة ة
اهفرح))عةةاَ ٗ ،6991اُتٔةةز دةةأجر ٠هولبةةار
ٗ ٖ٘ يف اه اكر ))ٝعاَ ٗ ..1162هٕ درااةٞ
أددٚةةةةً ٞةةة اهصةةةةاعر اهعردةةةة ٛاهلةةةةب دةةة ٜٗ
اجلبةةى)) يف عةةاَ  ،1161لٌةةى عِةة٘اْ٬ ..هةة٤
عو ٟظ ر اهساحىًٗ ..ا واي ُبعاً ًت فقاً...
يف جمٌ٘عتةةةةةةةةٕ اهقععةةةةةةةة ٞٚأشةةةةةةةة٘اق
ايجر)) تِاٗهز ًِٔا ث٩ث سعغ ٓ :ٛاهع ر
اخلةةافا ،عردةة ٞيف اهعاظةةف ،ٞأشةة٘اق ايجةةر،
ٗايلاٙا اخلٌس.
الصدر اخلافق:

تتح ث اهقع ٞعّ اًرأ ٝعةاسر ،تعٌةى يف
حقى اهت٘ه ، ٚمجعتٔا ًة اًةرأًِ ٝجبة ٞفةرٗ
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ًِاجٚةةةُٗ ٞفسةةة ٞٚسسةةةر ،ٞٙإؼةةةاف ٞإىل ع٘اًةةةى
ًتح ٙةة ٞأجةةر ،٠فةةاملرأ ٝاياًةةى ،تعٌةةى عِة ٓا
يف حقؤا اه راعٗ ،ٛدٚتٔا اهعغ ًوم هوعاسر،
ٗوٗر ٓ ٖ س افتنت دا٪جر ٠حت ٟاهعظٍ ٗاهوٚةى
شةةت٘ٗ ٜاملطةةر ِٙقةةر اهِ٘اف ة ٗ ،اهةةر ٙت جمةةر،
ٗٗسةةز امل ةةاد دع ة ًِتعةةع اهوٚةةىٗ ،هةةٚس يف
امللةةةةاْ ٓ ،ةةةةاٗ ،اهغةة ة ًِٔ ٝةةةةا عوتٔةةةةا دةةةة٩
إحساس..
تق٘ي اهعاسر هّ أاع ٟإىل ت٘هٚة ٓا أدة اً.
ٓ ٛاًةرأ ٝآ١ةا امل ةاد دعة ًِتعةع اهوٚةى،
تة ٗ ٜظةةرجاتٔا ،تت٘ ة ٗأُةةا أجتةةار اهعةةٌز،
اُتظةةةر طةةة٘ ٪ ً٩ٙةةةى دْٗ ة ة ٗٗ ،٠أًٌٚةةةٞ
ؤا ..حٚات ٛتغغ داُ٨تظةار،
تِتظر أْ تؽ
كِةةز أُتظةةر أْ أ ،ة ٗ ظةةبٗ ٞٚأُٔةة ٛدراا ة ،
كِز أُتظر ر  ً٩هٚط د ٛإىل اهعةض اهلةاُ،٤
أُتظر ٗ٨د ٝطفى د..))٠ٗ ٩اُتٔ ٟا٨ستباس
مل تلةةةةةةّ متوةةةةةةم ٓةةةة ة ا اهصةةةةةةع٘ر ًةةةةةةّ
اهلرآ ٞٚسبى ايٌى
سبةةةةى أْ ِٙةةةةتف دطةةةةّ أًٌٚةةةة ٗ ٞتوةةةة٤
ر ٔةةةةا ،مل أكةةةةّ أحةةةةس دلرآٚتٔةةةةاٗ ،مل
أكّ أحس داهؽٚا ٗاهع ا ))..
تة ة داد ٗتة ة  ٝاهتصةةةِا ًة ة اشةةةت اد ا٪مل..
فٚتعاع اهعراا:
ظةةةةةةةراجٔا كأُةةةةةةةٕ اهعةةةةةةة٘ا،١أُظر إىل
اهسةةةاع ،ٞإُٔةةةا اةةةاٗو اهسةةةاع ٞاهةاهةةةة ٞدعةةة
ًِتعع اهوٚى ..يف ظ رً ٜرار ،ٞ ٓٗ ٝأُا ٨
أدةةاه ٛدةةاً٪ر ..إُٔةةا تتحة  ٠اهعقةةٍ ٗاهبةة٧س ،هةةّ
ااةةع ٟإىل ت٘هٚة ٓا أدة اً ،هةةٚس هلةةا اةة٘ا ،ٜأُةا
أوداد مسِةةٗ ٞد اُةةٗ ٞتةةرٓ ،ً٩أًةةا ٓةة ٛفٚعةةفٔا
وٗ ةة ٛدأُٔةةا ُسةةٌ ٞرسٚقةة ،ٞأعةةر أُةةٕ ٙرتصةةع
ً٩حمٔا اهفاتِ..ٞاُتٔ ٟا٨ستباس
ختع ح  ٝامل٘ا ٔ ٞد ٗ أمل امل ةاد
ٗٗاوا اهؽٌ اإلُساُ ..ٛفإذا دٔا تسأي:
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إذا جِةةةةز ًٔةةةةِ فٌةةةةا ةة ة ث هةةةة.. ٛ
ٗأًٌٚةةة ٞتتوةةة٘ ٠أملة ةاً ،اهقوةةةا ً٘،ةةةى يف اهغرفةةة،ٞ
ٗامل٘سع ًٔٚب ،أظ٘اتٔا ُ ا١ا ٙا٢س..))ٞ
ت ُ املٌاُع ٞأًاَ و اه ا  ،فت حوقز
د جٚار ّٙأح ٌٓا ًر
ًّ  ،ٜ ، ًٌٞٚ٪إُٔا جا٢فةً ٞت٘ عة،ٞ
ٓ٘ ج٘ ٙتبعٕ أًى ٗارتٚاح)) استباس
كٚةةع اةةأٗا ٕ ٓة ٖ اياهةةٗ ٞجةة٘يف أُةةا
ٙبعةٕ اُلسار ًٗرار..)) ٝاستباس
ٗ ؽةة ٛاهلاتةةب ًتتبعةاً اياهةة ٞاهِفسةةٞٚ
اه د أ تو ..
جيتةةةةاحق سوةةةةا شةةةةرس ،اهةةةةر ٙتِةةةة٘ح،
أًٌٚةةة ٞتِةةة٘حٗ ،أُةةة٘ح دعةةةٌز ٗججةةةى ٗأُةة اَ،
كٚةةع أفرلًةةى امل٘سةةع ٨ ،أاةةتط ٚاهفةةرار٨ٗ ،
أاةةتط ٚأْ أتةة٘ىل ت٘ه ٚة ٓاً ...ةةاذا ِٙقعةةق إذا
رحبز اهعامل ٗجسر ُفس.))ٛ
ٗٙتاد اهلاتب حركاتةٕ املِؽةبط ،ٞإىل
أْ عوِةةا ُقةةع ًعةةٕ عِ ة اياهةة ٞامل ة دد .ٝد ة
اإلس اَ عو ٟتِف ٚاه٘ا ةبٗ ،اإلسة٩ا عِةٕ ..ثةٍ
جوا اه را.. ٢
فٔةةةى أتركٔةةةا متةةة٘ ٗحٚةة  ،ٝتِتةةةادق
ًصةاعر ،رٙبةة ،ٞعوةةز ً٘ ةةً ٞةةّ اهعةةرا  ،إُٔةةا
تصعر دأمل حادٗ ،أُا ِٙط٘ ٜسويب عوة ٟاهقسة٘ٝ
ٗاهلرآٚةةةةة ،ٞإُٔةةةةةا اهةةةةة٘٨د ٝاٗ٪ىل اةةةةةتلْ٘
عسة  ،ٝملةاذا  ٨أٓةرا إهٔٚةا ..يظةا حامسةة،ٞ
ساا ٞٚاٚب غ اهفجر ..أفلةر أْ اُطفةا ١ايٚةاٝ
كاُطفةةةةا ١عةةةة ٨ ،ٞلةةةةّ أْ تؽةةةةاً ١ةةةةرٝ
أجر..٠
تت٘سع رٙص ٞسوٍ اهلاتةب عةّ آ٨تة او،
تت٘اوْ حركتٕ ،تستق ،ٍٚهتستقر عو ٟاهِتٚجٞ
ايامس:ٞ
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ِٙقةةر املطةةر اهِ٘اف ة  ،تععةةع اهةةر ٙيف
اخلارر ،هسز أدر ٜكٚع اهتقطز حمفظة ،
ٗأٌُلةةز يف عٌوةة ..ٛمل ٙسةةتغرق اً٪ةةر ٗستةةاً
ط٘..))ً٩ٙ
ٙطٚب جاطرُاٙٗ ،ةوا سو٘دِا دٔ ا امل و٘ق
اجل  ، ٙاه  ٜاع دٕ املرأتةاْٗ ..تة٘دل اهعةاسر
أْ تعةةةن عةةةّ فرحتٔةةةا اهعظٌٚةةة ٞعِةة ًا دمحةةةز
دتٔ  ٍٙراْ اهف٘اظى:
ت ٗ املساف ٞدِِٚاٗ ،أُا أؼٍ اهعةغ ٝ
إىل ظ ر ٜاخلافا))
هقة ة متلةةةّ ٓة ة ا املبة ة ا ًةةةّ أْ ٙطةةةرح
ً٘ؼةة٘ا اهعقةةٍ ٗاإلدمةةا عوةة ٟدسةةا اهبحةة
فجةةةا ١يف أعٌةةةا اوٚاتةةةٕ اهبصةةةرٗ ٞٙاخلوقٚةةة،ٞ
ش ة لُا ٗأثرُةةا ٗٓةة٘ ٙتِقةةى دِةةا ظةةع٘دًا ٗٓب٘ط ةاً،
ةةرن ًصةةاعرُا ،جيعوِةةا ُ ة دد د ة اُ٨تعةةار
هوة ة ا املقٔةةة٘رٗ ٝاهقٚةةةاَ داه٘ا ةةةب اإلُسةةةاُ،ٛ
ٗرد ايٚةةةا ٝوةةةا ٙةة  ..عوِةةةا ُقةةةع ًعةةةٕ
حبِلتةٕ اةا ت٘ظةى إهٚةٕ ًةّ ُتٚجة ٞأرؼةز ًةا
كِا ُطٌ إه..ٕٚ
ةةةةةا ١تراكٚبةةةةةٕ ؼةةةةةٌّ اوسةةةةةوً ٞةةةةةّ
ا٪حااةةٚس املرٓفةةٗ ٞاملتِٚةة ،ٞأدجةةى فٔٚةةا هعبةةٞ
اه ًّ يف اهتأج ٗاهتقة  ٍٙأحٚاُةاٗ ،جاظة ٞيف
اهب اٙةةةةةٓ ،ٞادفةةة ةاً ًِٔةةةةةا إىل لرٙةةةةةم اهقةةةةةار٥
ًٗصا،وتٕ ،هٚلْ٘
ًِٗ ٩فع ً٩أكةر يف اه٘سز ذاتٕ..
فاع ً
عربة يف العاصفة:

ٙقة ة َ هِةةةا اهلاتةةةب ا٘ذ ة ةاً حٚة ةاً ٪حة ة
امللُ٘ةةةةا ًةةةةّ شةةةةر  ٞا تٌاعٚةةةة ٞاعاُاتٔةةةةا
ٗأحًٔ٩ا ٗأًاهلا  ..إٍُٔ اهلتا ..
هق متلِز رافع ٞسوٌةًِٕٗ ،ة ادادثةٞ
اٗ٪ىل ًةةةّ اسةةةت٩ا ٓة ة ا امل وةةة٘ق ًةةةّ ة ة ٗرٖ،
ٗ عوةةةٕ ًلً٘ةةة ًا يف اهعةةةرا ،١فٚقتِةةة املصةةةآ

دايةةةاي أُةةةٕ أًةةةاَ حقٚقةةة ٞدصةةةر ،ٞٙذا سعةةةٞ
ًتلاًوةةة ..ٞفااةةةح ٞااةةةاي خلٚاهةةةٕ اهعةةة٘د ٝإىل
اجلةةة ة ٗر املِغوقةةةةة ٞهٚةةة ة جى ًعٔةةةةةا يف حةةة ة ٙ
اهصجْ٘..
ٙستعرؼٕ هِا:
إُةةةةٕ ًصةة ة ٗد إىل عردةةةةً ٞةقوةةةة ،ٞفٔةةةةرٖ
ِٙحق كر ى ا٪اط٘رٓٗ ،ٝة٘ ٌةى ظة رتٕ
إىل أعو ٟاجلبى ،فتتة حرر إىل ا٪اةفىٙ ،عةاٗد
ؤا إىل اهقٌ ٞهتسقط ًر ٝأجر..٠
عردةةةةةً ٞتعبةةةةةٗ ،ٞر ةةةةةى ًتعةةةةةبٙ ،عوةةةةة٘
اهصةةح٘ ٗ ٔةةٕ ،أًةةا أْ هةةٕ أْ ٙرتةةاح هتِتعةةب
ساًتٕ)).
ًوعْ٘ اهقوًٍ ،وعْ٘ اهوساْ))
حاهةةةة ٞؼةةةةِل ٞهلاتةةةةب أًؽةةةةٕ اهقوةةةةٍ
ٗاهوسةاْ ،فأًؽةةتٕ ايٚةةا ،ٝتصةةب ٕٚدوٚة ملقاردةةٞ
تِؽا دايقٚق ٞاملر ..ٝكاْ ٙلف ٛهل ا املبة ا
أْ ٙقةةة َ املأاةةةةا ٝعوةةةةٓ ٟةةة ا اهِحةةةة٘ٙ ،عطِٚةةةةا
اا٘ذ ة ةاً هوقعةةة ٞاهقعة ة  ٝة ة اً ة ة اً ،هلةةةّ
ف احةةة ٞاملعاُةةةا ٝعوتةةةٕ ٙسةةةتف ، ٚفةةة جى يف
اهتفاظٚى ،اه ٓة ٛاجلة ٗرً ،تعقبةاً ا٘،ارٓةا
ااب٘ه ٞداهلٌَ٘ ٗاملتاعب ..إىل أْ ااٗو دعٌر
ظاحبٔا اهسبع عاًاً..
ٙسةةافر يف دوة ٖ ،جيةة٘ اهةةب٩د اِ ٪بٚةة،ٞ
ٙست  ّٙه٧ٚاس دار ُصر توم عقارا ٙ ،ةرث
ًلتب ٞؼ ٌ ،ٞف ٌ ..ٞتِقط أجبةارٖٙ ،عة٘د،
ٙظّ إُٔ دا ثرٙاً ..خياطبٕ:
ٓا س أتٚز ًّ اهسفر ،اوةس ًٔتة اً،
كةةةةةةأْ عاظةةةةةةف ٞتتقاذفةةةةةةم ،تتحةةةة ة ث عةةةةةةّ
ًصرٗعاتم ٗحظم اهؽاحم يف أجر اهعٌر))..
ٙتحسةةر عوٚةةٕ ظةة٘  ،أسةة٘ي هةةٕ :عاملةةم
ؼٚاٗ ،أُز تبح يف جٚاهم عةّ عةامل أكةةر
اعٗ ٞمجا.))ً٨
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دعؽةةٍٔ ٙقةة٘ي ،اةةاٗو اهسةةبع  ،فٔةةى
ٙت ٗر عو ٟاًرأ ،ٝإْ أج ثرٗتٔا املغر.))ٞٙ

ٙعطةةةع عوٚةةةٕٙ ،عةةةب ةةةاَ حقة ة ٖ عوةةةٟ
ايٚا ٝاه أٗظوتٕ إىل اه رن ا٪افى ًِٔا:

وًةة ٖ٦٩ظةةارٗا ًصةةٔ٘رٗ ّٙأثرٙةةاٗ ١دقةةٛ
ٓ٘ ٓ٘))..

ًوعُ٘ةة ٞآٗ٪ةةاَ اهؽةةا٢عً ،ٞوعةةْ٘ ٓ ة ا
اهعٌةةر اهة ادى ،عردةة ،ٞحلاٙةةا عٌةةر ًٔ ٢ةة..ٞ
تِصعى ذكرٙا  ،تِطف ٤ذكرٙا ...

ت فعةةٕ اخلٚبةةٙ ْ٪ ٞفلةةر دتغةة ٚو ة ٖ،
ف٩ٚحقٕ اهلاتب ًسةجً ً٩ةا ساهةٕ هسةاْ حاهةٕ
ٗٓ٘ ث ًستٌع:ٕٚ
امسع٘ا ًق ،جيب أْ ت ٗرٗا ً اهةرٙ
ا٬تٚةةةً ٞةةةّ ٔةةة ٞاهصةةةرقًٗ ،ةةةّ ٔةةة ٞاهغةةةر ..
أٗظةةةةٚلٍ أْ توبسةةةة٘ا أث٘ادةة ةاً خمتوفةةةة ،ٞهقةة ة
اقطز كى اهِظرٙا اهق ))ٞ
ًٗا واي اهلاتب ٙتعقب حرك ٞأفلةارٖ
املسةةتج  ،ٝهٚعةةى ًعةةٕ إىل جلةةاْ اهتحلةة ٍٚيف
املسادقا ا٪دد ..ٞٚفٚق٘ي:
إُةةةٕ ٙلتةةةب ًةةةا ِٙااةةةبٍٔ ،هعوةةةٕ ِٙةةةاي
٘ا..))ٍٓ ٢
ٙع٘د ًعٕ إىل دٚتٕ ٗٓ٘ ًلس٘ر اخلاطر:
ٙبقةةةة ٟخمتب٣ةةة ًا يف دٚتةةةةٕٗ ،خيةةةةرر هةةةةً٩ٚ
ًتسةةةوٙ ،ً٩عةةة٘د إهِٚةةةا ه ٚنُةةةا أْ املصةةةرٗا سة ة
أجفا)).
ْ عوٚةٕ كوٌةا راٙتةم أذكةر سسة٘ٝ
اهة ًّ عوٚةةم ،هلِةةم ً٘هة دايٚةةا ٝر،ةةٍ أُةةم
ًّ ٚى تتساسط أًاُٗ ٕٚأ ِحتٕ)).
ًاذا ٘ٙرث اهفقرً ،اذا ت٘رثٕ اهلوٌة،ٞ
ٓى حٚاتٕ عب ٓ ،ى اح اسٕ عب  ،أ ٜجطٞ٣ٚ
ارتلبٔا ،ح أراد أْ ٙلْ٘ كاتباً )).
تت٘،ى ًأااتٕ يف اه٘ اْ ،عِ ًا ٗ ة ٖ
ٙعةةةةةةة٘د إىل حاهتةةةةةةةٕ اٗ٪ىل ،فٚطبةةةةةة كتادةةةةةةاً:
ف ٚاطبٕ:
تطب كتادم ا٪ج دأً٘اي اات ُتٔا،
لٌةى ُسة اً كعتلةاي حمطةٍ ،تطوةب املسةةاع ٝ
ٗاهرأف ٞدأح٘اهم)).
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ٙتؽةةةاًّ ًعةةةٕٙ ،صةةة ًةةةّ اورٖ ...فٚجةةة
ُفسٕ إُٔ ٗٓ٘ ظِ٘اْ:
تقاًِٗةةةةا اهعاظةةةةفُ ،ٞغتسةةةةى دةةةةاملطر،
تت٩حةةةا أُفااةةةِاٗ ..هلةةةّ  ٨دةةة أْ ُسةةةتأُع
اهس ًعاً))..
ٙع٘د ًعٕ ا٘ٙاً إىل ا تٕ اٗ٪ىل:
ٙعوةة٘ ظةةرٙر اهعجةةُ ، ٩تٌسةةم داً٪ةةى
اهلةةار  ،ذمةةّ ًص ة ٗداْ إىل عردةة ٞتتق ة َ عةةن
عاظةةةف ٨ ٞتٔة ة أ))ٗ ..اهعردةةةً ٞةقوةةة ٞدةةةا،٪راد
اهباه..ٞٚ
أشواق احلجر:

ِٓةةةا ،اهلاتةةةب ُ٧ٙسةةةّ ا٪شةةةٚا ،١جيعةةةى
ايجر املوح  ٝهوٌٚةز ،تصةعر داهصة٘ق ٗايةِ
إهٚةةٕ ..هلةةّ ملةةاذا تتةة٘ارد ذكرٙةةا اً٪ةة٘ا يف
أح:ًٕ٩
ٓ٘  ٙ ٨رً ٜبع ذهم ..حٌِٚا ٙسأي:
ٗكٚةةةةةع ااةةةةةتعاد ذاكرتةةةةةٓ ٛةةةةة ٖ
ايلاٙا ٗأُا ،ارق يف اهَِ٘ )).
هقةةة ٗظلةةةةع عةةةةامل اهرحٚةةةةى إىل ا٬جةةةةرٝ
دصلى دسٚا ًٗأااٗ ،ٜفٚق٘ي:
سبةة٘ر ح ٙةةة ،ٞسبةةة٘ر ًِةة ثر ٝدف٘ؼةةة،ٟ
ٗسبةة٘ر ت٘وعةةز داُتظةةاَ ٗتِااةةاٗ ،سبةة٘ر أًسةةز
أطةةةة ٨ً ٩تؽةةةةة ٚيف ًتآةةةةا اهةةةة ًِّٓٗ ..ةةةةةان
ًسةةةاحا تصةةةتاق إىل أجةةةرٙ ...))ّٙصةةةعر دة ة ُ٘
ا ٪ى ،فٚح ْ ،فٚق٘ي:

قراءة يف أدب عزيز نصار

ٙغٌرُ ٛا٪اة ،ٟأحةس أُةق أسةع عوةٟ
ختَ٘ امل٘ ٗايٚا.))ٝ
فٚتسا١ي درعب:
ٓةةةى ٙقة ة ًةةةق ذهةةةم اه ا٢ةةةر دقاًتةةةٕ
امل  ٕٔ ٗٗ ،ٝ ٙاجلاً ٗ ،ع ِٕٚٚاهةوجٚت )).
 ٨شةةم أْ املةةرٙ ١صةةعر يف دع ة يظةةا
اخلو٘ ،ٝأْ اه ًّ ٙفر ًّ د  ،ٕٙ ٙفرار اهل٘ا١
ًّ داهْ٘ ًِف٘  ،عِ ًا تةقبٕ ا٪شٚا..١
ا هِا أْ ُسأي:
ٓى ًبعة ايلاٙة ٞاخلة٘ ًةّ املة٘
ٗاهتٌسم دايٚا ،ٝأَ أْ اهتق َ داهعٌر ،إشةارٝ
هورحٚى .أَ ٓ٘ اإل،راق يف اهلٌَ٘ ٗاهلةرٗ ًِٔةا
إىل اً٪اَ٘ٙ ،ه اْ اهر،ب..ٞ
ًٌٔةةا ٙلةةّ ًةةةّ حةةاي ..فقةة خلةةغ هِةةةا
ايلا ٞٙتو ٚعاً ًلةفةاً ً٘فقةاً ،ؼةٌّ ُةغ
اً ،أه ًِةا ٗسة أطةاي اع دعٌةرٖ
أدد ٛسع
أْ ُقع ًعٕ عو ٟأط٩هلا ،دْٗ أْ ُتٌِآا ..
ايلاٙةةا اخلٌةةس ،فراشةة ٞجمُِ٘ةة،ٞ
احتفاي ،ر ى ًّ تةرا  ،اةلُٔ ٨ ٞاٙة ٞهلةا،
اًرأُ ًّ ٝار..
ملةةاذا أطوةةا اهلاتةةب عوةة ٓ ٟة ٖ اهقعةةغ
دايلا ٞٙدْٗ ا٪جرٙةا ٓةى ُٔ٪ةا ًةّ ح ًةٞ
ٗاح  ٝتعاجل ً٘ؼ٘ع ًا ٗاح ًا ٗٓ٘:
حادثةة ٞاملةة٘ ايقٚقةةً ٛةةّ جةة٩ي ًعادهةةٞ
جوةة٘د اهة ا اهغِٚةة ٞدإرثٔةةاٗ ،اجتعةةار ايٚةةاٝ
اهباس ٞٚهو٘ارث دعبةٕ يف امل٘رٗث أَ أْ اهلاتب
شةةةا ١أْ ٙتحة ة ث عةةةّ ًةةة٘ أجةةةرٓٗ ،ةةة٘ أشة ة
إً٩ٙةةآًٗ ،ةة ا ًةةةا تصةةةٔ ٖ ايٚةةةا ٝاهعٌوٚةةةً ٞةةةّ
جةةة٩ي اهتِلةةةر هوقةةةٗ ٍٚاملبةةةاد ٥اهسةةةاً ،ٞٚاةةةا
 ِٙي داهِفس ايسرٗ ٝاهوةَ٘ ٨ ،شةم أُةٕ ٙغٌة
ٗٙوٌةةةةة ٗٙةةةةة٘حٗ ،ٛإ ٨مل ٙلةةةةةّ وٗار أراًةةةةةى
ث دصةلى اعتبةاطٛ
املت٘ف ايسِاٗا )

يف ايلاٙا ا٪ردعٗ ،ٞاخلاًس ًِٔا اةل٨ ٞ
ُٔاٙةة ٞهلةةا) تتحة ث عةةّ شةةا تغةةر  ،فسةةع ٟيف
ا٪رد ابٗ ،٩ٚعِ ًا عاد إىل فتاتةٕ اً٪ةى)،
سؽةةة ٟذمبةةةٕ ٗٓةةة٘ يف اهقطةةةار ..ثةةةٍ إُةةةٕ تِةةةاٗي
شةةةر ً ٞعِٚةةةً ٞةةةّ ااتٌة ة ٓٗ ،ةةةٍ اهلتةةةا
ٗا٪جٚار..
ًٌٔةةةةا ٙلةةةةّ ًةةةةّ حةةةةاي ،فقةة ة ٗظلةةةةع
اهلاتةةةةةةب حةةةةةةآ ٨ةةةة ة ا اهةةةة ة ٗار ،ت٘ظةةةةةةٚفاً
دراًاتٚلٚةة ةاً ،ترا ٚةةةة ٙاًً ،أاةةةةاٗٙاً ،ارتقةةةةٟ
دعِعتٕ ٓ ٖ إىل ًرتب ٞاخلوا ،أٗ ا٨ج اا..
يف حلا :ٞٙفراش ٞجمُِ٘..ٞ
ٙعع اه ٗ  ٞا٪رًو ٛٓٗ ٞسادًة ٞهوة ٗار:
اتقةة عِٚآةةاٗ ،اُطوقةةز رٗحٔةةا ا٪اةة ،ٝ
ل٘لهةةز إىل فراشةة ٞجمُِ٘ةةٙ ،ٞصةةتعى ِاحآةةا
دِار ايب ،أًسلز د ٚاهر ى ٌٗٓةا ٙطة اْ
جارر امللاْ..
يف حلا :ٞٙاحتفايٙ :ق٘ي املصٚعْ٘:
اةةِِقى رفةةا اهصةةاعر اهلةةب ًِتةة٘
املِتةة٘ إىل ًقةةن ٝاخلاهة  ...ّٙاةةٚلْ٘ اهة فّ
ارااةةٍ جاظةة ٞتوٚةا الاُةة ٞاملبة ع  ..تسةةوٍ
اياؼرْٗ دع٘ ٝإىل ًأدد ، ٞا ١يف أف ر فِ ق
دامل ِٙةةةة ٞتلر ةة ةاً هوراحةةةةىٗ ...سفةةةة٘ا يف ظةةةةع
ط٘ٙةةىٗ ،يف حةة ْ دةةاه هٚتوقةة٘ا اهعةة ا ،١هلةةةّ
ظ٘ حفار اهقب٘ر شا اهفؽا))١
مل أجةة ة أ ةةةةر ٝدفةةةةّ املِتةةةة٘  ،فٌةةةةّ
ٙعطةةٚق أ رتةة ،ٛإذا ُبصةةز ةتةةٕ هتِقو٘ٓةةا إىل
ًقن ٝاخلاه ))ّٙ
يف حلا :ٞٙاًرأُ ًّ ٝارٙ :ق٘ي:
ٗيف املسةةةا ١ذٓةةةب إىل حفوةةة ٞظةةةاجب،ٞ
ٗ ٓا ترت  ٜث٘داً ًةة اًٙ ،لصةع حمااةِٔا،
ٗدٚةةةاد دصةةةرتٔا املوُ٘ةةة ٞحبٌةةةر ٝدراسةةة ،ٞتطة ة
ااسآا املتأهقتاْ يف رسع ٞجمُِ٘ٗ ،ٞجُع٩

961

العدد  - 557أيلول 7197 /

شةةعرٓا تتوةة٘ٗ ٠تِقوةةب ُةةارًا ًوتٔبةةٓ ،ٞةة ً٘ ٛةةٞ
حبر ، ٛٓ ،اهٕ تقف فٗ ٞفرحٓ ،ة ٛر،بةا
ًِفوتةة ٞفٌةةأ ،٠يف حركاتٔةةا شةة ١ٛعجٚةةب٨ ،
ٙستط ٚتفس ٖ ،أارار املةرأ ٝتعرفٔةا ٗحة ٓا..
إُٔةةا تسةةةتٌ إىل ُةة ا ١اهطةة ٗاهفةةةرحًٗ ..ؽةةةٟ
اهر ى دٔا إىل اخلارر))
ر ى ًّ ترا  :وٗ ة ٞاهلاتةب اهراحةى،
ٙعفٔا):
اهتٌعةةةةةةز يف عِٔٚٚةةةةةةا اهةةةةةةِ اْ ،أهقةةةةةةز
داهلتب اهلاً  ٝجارر اهبٚزٗ ،ح٘لهز امللتبةٞ
اهبآت ٞإىل ج اُ٪ ٞح ٙتٔا اهً٩عة ،ٞثةٍ ذٓبةز
ً ر ى  ٨تف٘ح ًِٕ را٢ح ٞاه ا ))
عصةةةةةرْٗ سعةةةةةٗ ٞحلاٙةةةةة ٞدةةة ة دفةةة ة
ااٌ٘عةةةً ،ٞةةةّ اهعةة ر اخلةةةافا ًةةةرٗراً دٔ ٙةةةٞ
هو كر ،٠ا٪ش ،١٩فراش ٞجمُِ٘ ،ٞاًةرأً ٝةّ
ُار ،ايلاٙا اخلٌس..
س ة حاكٔةةا اهلاتةةبً ،ةةّ ت ة ْ جٚةة٘
ثاه٘ثةةةةٕ اهةةة ٓيب اهوغةةةة .ٞاخلٚةةةةاي .اهلفةةةةا))ٝ١
فجا ١أرؼٚتٔا دسةاطاً اةحرٙاً دمة٘س دةٕ ًعةاً
اهصةةةةةة٘اطٗ ٤اهؽةةةةةةفا  ،اٗ٪دٙةةةةةةٗ ٞاجلبةةةةةةاي،
اهسٔ٘ ٗاهعحارُ ،٠قتحٍ أ،ة٘ار إُسةاْ ٓة ا
اهععةةةةرُ ،سةةةةن ًٌٓ٘ةةةةٕ اه٘طِٚةةةةٗ ٞاإلُسةةةةاُٞٚ
ٗا ٨تٌاعٚةة ٞافارساتةةٕ ايٚاتٚةة ،ٞاملعةةن عِٔةةا
دأاةةو٘ اةةاجر حِٚةاً ٗ ،ةةاد حِٚةاً أجةةرٗ ،دوغةةٞ
رشةةٚقً ،ٞرٓفةة ،ٞتفةة ٚداإلثةةارٗ ٝاهصةةاعر،ٞٙ
ٗا ٨ةةةاٗ ١دسةةة ٞاهتعةةة٘ٙرً ،سةةةت ً ًا يف ذهةةةم
أدٗاتةةةةٕ املةةةةآر ٝيف فِٚةةةة ٞاهتِةةةةاػ دةةةةاهوج٘ ١إىل
اهؽةةةةةةةٌا٢ر اهة٩ثةةةةةةة :ٞاهغا٢ةةةةةةةب ،امل اطةةةةةةةب،
املةةتلوٍ) ،حتةة ٟيف اهقعةة ٞاه٘اح ة  ،ٝهٚحررُةةا

ًةةّ اهرتادةة ٞاملٌوةة ٞأحٚاُ ةاً ،إىل أ ةة٘ا ١املصةةا،وٞ
ٗاإلثار ،ٝدغ ٞٚا٨رتقا ١داهِغ ا٪ددةً ٛةّ حاهتةٕ
اهسةةةةةةةةةةلُ٘ ٞٚةاهسةةةةةةةةةةتاٙتلٞٚة إىل اهٚقظةةةةةةةةةةٞ
ٗاُ٨تعاط ،ثٍ اُ٨بعاث..
ٗإذا ًةةةةةةةا عةةةةة ة ُا إىل سعةةةةةةة :ٞعردةةةةةةة ٞيف
اهعاظةةةةةف ،ٞدمةةة ة أْ اهلاتةةةةةب ٙتِقةةةةةى دٔةةة ة ٖ
اهؽةةٌا٢ر دناعةةٗ ٞدٗاةةا تلوةةع ،ففةة ٛظةةٚغٞ
اهغا٢ب املفرد ٙق٘ي :إُٕ ًص ٗد إىل عردتٕٗ ،يف
امل اطةةب ٙقةة٘ي ةكةةٍ لة ثز عةةّ وٙارتةةمة ٗيف
املتلوٍ ٙق٘ي :امسع٘ا ًق جيب أْ تة ٗرٗا ًة
اهةةرٗ .. ٙسة دوغةةز دةةٕ حة  ٝاملصةةاعر إُسةةاُ ٞٚأْ
راح ٙعٚض ً ظاحب املأاا ،ٝفٚق٘ي:
تقاًِٗةةةةا اهعاظةةةةفُ ،ٞغتسةةةةى دةةةةاملطر،
ُتٌسةةةم داً٪ةةةى اهلةةةار  ،ذمةةةّ ًصة ة ٗداْ إىل
عرد ٞتتق َ عن عاظف ٨ ٞتٔ أ))
إْ استساَ ًِت٘ر ٓ ا املب ا د ً٧اس
اهةقاف ٞالاد اهلتةا اهعةر ٗٗوار ٝاهةقافة)ٞ
هٚق َ اُ٨طباا عو ٟإُٔ ً٘ؼ تِافس ًةا جيعةى
دايقٚقةٞ
املةرٙ ْ٪ ١تجةرأ عوةُ ٟفسةٕٙٗ ،عة
اه تق٘ي:
أد ع ُ ٙعار ٓ٘ اه  ٜفرد ُفسٕ،
ًِٗحةةٕ ةة٘او اةةفرٖٗ ،إذا كةةاْ س ة ٗ ة ًةةّ
اةةبقٖ٘ دةةةاهتلر ٍٙعوةةة ٟظةةع ٚاهةةة٘طّ ،فوعةةةى
٘او افرٖ ٓ ا ج ًّ أ ٜتلر ٍٙأجر ..أدٙباً
ًتأهقأًُ ،ؽ٘ ٜتِة٘ٙر ،ٜثةرٜف فةأثر ٠فةأ،ِٟ،
ًٗا واي ُٙةر ..ٜأطاي اع دعٌةرٖ ٗأًة ٖ داهعةحٞ
ٗاهعافٚةةةةة ...ٞتةةةةةار اً٪ةةةةةر ًعةةةةةٕ إىل ةةةةة٘٨
ٗ ٘... ٨
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(حتت دؼف وارئ) ظنذؼر جعػر
د .ؼادني صاسور*
(حتت دؼف وارئ) رواؼة ظألدؼب غذؼر جعػر ،تؼع يف عؽؿني وإحدى

سشرة صػحة ،صدرت سن دار غون يف رؾعؿها اظـاغوة سام ( ،)0222عهداة" :إظوها...

زؼنب رذود ،إظوهم ...أبطال رواؼيت".

جاءت يف دؾعةٍ وسشرؼن صصالً ععنوغاً ،تػاوتت يف سدد صػحاتها ،أروهلا

اظػصل اخلاعس (صاضل اظسرحان ؼعدُّ إىل اظعشرة) ،وجاء يف ثالث سشرة صػحة،
وأضصرػا اظػصول( :اظـاعن ،واظسابع سشر ،واظـاغي واظعشرون ،واظرابع واظعشرون،

واخلاعس واظعشرون) ،وجاء طلٌّ عنها يف أربع صػحات( :محاعة بوضاء يف ضػصٍ
عن اظؾلّور ،بشري ...وزلُّ اظغائؾة ،اظدطؿور صؾحي يف اظعوَّاعة ،ظؾنى تدخل

عودوسة شونوس ،صاضل اظسرحان ؼغنِّي ؼا ظول).

نكر يثونثن رين،ثس ب ثٌه رين،ثٌئُّرفخييو،ث
ٌزباي وو ،ثدبوونحثٌثس و ٌخثاوونٌفعءرث اسير ووورث
آثرفووورثلوورتةثّوويةثزننيوو،ثنويونوو ،ث ا ن ووءرث
ط وووو،ثاثدرنوُّءووورثريوي ووون ثسيووور ء ثبورت ر ءووورث
ٌالدُّارعي،ث ٌئورط ي،ث اس ٌثءرثٌئسير وي،ثٌئوحث
وريقثاغ ء ثٌئ ر ا*.ث

عنوونٌ يثريووجقثٌئ وورفةثهويّوو،ثونريدُّ و ث و ث
ٌإلثرفةثٌئ رفةثهُّربو،ثحبج ثسُّو ثريلواثٌئلو ش،ث
()494ثسيوووحث عرئونووورثعوووورفةث( ووو ثٌئ وووونث
ٌئنٌطئ) ثٌئسعيٌ ث(3ثووث )4ث عورفةث(ّرئس ث
ٌطووووئ) ثٌئسووووعيث( )47ث ٌئوووووورفةثٌئنٌ ووووش،ث
(ذبوووقث و و ث ٌطوووئ)ثٌئسوووعيث(ث )49ث عوووورفةث
ثسير نرثٌئنٌطئ)ثٌئسعيثٌئجوري ثنو ث
(ذبقث
ريُّوووور ئن ثٌئوووي ر ثسنٌفريووو،ث ووثو ث فؤىثاث
ٌئلو و ش،ث( )495ثٌئووووورفةثٌئوووحث ن ةو و ثونريووو،ث ٌئ لوواثٌث ة ث ووو ثريووي رثاس و ٌخثٌئ لوونة ث
ث ٌئسوووورب ث
عنووووونٌ ثٌ انعووووو،ثٌه لووووون ث( وووو ثسير نووووورث (ٌئجرئووووح ث ٌشبوووورند ث ٌئسوووور
ٌئووونٌطئ)ثٌه يةوو ثسبيور نووورث سير نووور ث و و ث ٌئجوووورن ث ٌئجووووري ثع ووووي ث ٌئسوووور ثع ووووي ث
زيزٌي،ثٌئسذ ثٌئونٌطئثٌئاور عثع و ثادسور يرث ٌئُّر و ثع ووي ث ٌئنٌس و ث ٌئو وويري ث ٌئسوورب ث
ي ن نر.ث
*

كاتب من فلسطين.
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ٌه رينووو،ثٌئوووحثّ و و ثّيءووورثوو واوثاو و ثعير و و ث
ٌهُّآو ووووو،ثاث(ٌهن وووووي )،ث بوووو و ثٌث وووووشرحث
ٌئ و نر ثع و ثابوونٌحثٌئُّ رعو ث ويو ثريو ووقثس ووبث
بكواةثنوورثّيءوور ث ايوورثنج و ثالثا ل ونوفثا وثٌسبيوورةث
ممكنٌ،ثبوي ةثعنءر".ث(ص ث.)8ث

ٌئو وووويري ) ث فؤىث ووووي رثاسوو و ٌخثٌئ لوووونة ث
(ٌئجووووري ث ٌسبوووور رثع ووووي ث ٌئيٌبوووو ثع ووووي ث
ٌشبوووورندثع ووووي ث ٌئجوووورن ثع ووووي ث ٌثئجرئووووحث
ٌئو يري ث ٌئسر ث ٌئو يري ) ث ئونو ث وي رث
ٌئ لووو و ل ث(ٌئُّر ووو و ث ٌئجوووووري ث ٌئو ووووويري ) ث
فريووووروثريووووي رثاسووو ٌخثٌئ لووو ل ث(ٌئوراووووي ث
س و ريحيث الووورفيثن كووقثع ي و ث و و ث ع و ث
ٌئجرئوووووحثع ووووووي) ث ّر وووووواثريووووووي رثاسووووو ٌخث ّ ووورةثاثي سو و ث"ويو و ثالثاووووي ثبءووور ثٌه رينووو،ث
ٌئ لوو ل ث(ٌئو وويري ث ٌشبوورندث ٌئو وويري ) ث ووواثنوورثاثفؤىثرينووو ثبءوور ث وءوورث ف سءوور ث
ب ووقثريووي رثاس و ٌخثٌئ لوواث(ٌئسوورب ثع ووي) ث يووووووهةث وووووون ءر ث ووووووشكُّءر ث ٌعُّوووو و ٌ ورث
ٌئو و وُّنفث ووووش ثريوووي رثاسو و ٌخثٌئ لو و لث ث بن سوووووووووووووووءر ث ًٌوي ءووووووووووووووور ث سزيءووووووووووووووور ث
(ٌئُّر ث ٌئجري ث ٌئو يري ).ث
اُّءر؟"(.ص .)8ث
ريو اث وو ثٌئي ٌريو،ث"ونورثنووريفثاثٌئك يو ،ث
اث وُّءووورثٌئ ووورطب،ث ُّوووأدرثٌئونٌطو و ث
بوو ثآلوويثضبر وويةث ووورسي،ث عووُّ ث ثزريوورفةث ري ووُّش ثٌئوراوو ر ث ووو ث فؤى ثّيشوو ةخث ووو ث
ٌه كووو،ثئُّوووونرثاثساوووي ءرثواووورث رئوووقثبسووويث ي سوو ثنلوونفٌيفثئ وور ثٌسبويووول ث"اث اوويةثووور ث
لعق".ث(ص ث.)7ث
ٌه ووووورو ث ٌالي وووووورالت ثٌ كوووووأتثفؤىثع ووو و ث

ّريع نرثبرئسيرفةثن ث رس،ثٌزبرنو،ثسُّ ث
برحثايعروي،ث" ن ثونركث كنرثع ثٌث و ٌ ث
ٌئز ووراثٌسبذوويرثٌئا ويةثقث ٌلوواثٌئسوونفثٌئ و ري ث
ئ ا رين...،ث نن ثٌيُّءينرث ثدورن ثزويريورث".ث(ص ث
7ثوووووووث.)8ثوريوووووقثفؤىث ووووون ثبووووو فثٌهياووووو ث
ٌئسيرس ثوارث ع ث" وريقثري ورثٌئ ٌّئ،ثالث
ووورفاثريوو ".ث(ص ث.)7ث وووروي ثبووولثٌالئُّ ر ووو،ث
ٌئجرييوووووو ،ث واوووووورثلوووو ويوٌ ثخبوووووور ث(ٌئ ووووووني )ث
"جبارئيرتث وكيرتتثٌئواورفةثٌسب ويو،ث رئ و ،ث
ٌ ووإىلث ثفيووولثٌسبذوووي ث ثس يوو ثٌئُّووورفري ...ث
أنواْثورٌثٌئ ن ثٌئنشر وثٌئررثريوز ٌ ثنو ثٌثريور ث
هوريووووريفث درًبيووو،يف...ث ٌيكوووويث ث ووو ثٌه وووويبيرتث
ٌشب وووي،ثٌهُّوري وو ،ثاالثذبكوو ثائ و ثسكرريوو،ث
سكرري."،ث(ص ث.)8ث

ورعنفة ثّاووووااُّءرثحبنوووون ث
يف
وو و فكمثلرنوو و،يفثنووو
ٌعُّلوويتثللوويورثٌئنشيوواثبوورفٌعي ث اووء ث
ف وووربءرثب ووو ُّي ث فسووووقث ُّن ووواثاث ربوووورتث
دس ورثٌئنس يد ،ثن ورتيفثّيءرثٌسبيٌئق ثسُّو ث
ٌ ُّسووو و اقثئووو و ثبكووو واةثعيريءووووور ث وووووو ءر ثث
وهريرئءوور ثّأسسسووقث و ثٌئ شكوو،ثواوورثئوونث
اي ثبرنُّرتوءرثمتُّ ثٌثب ري،ثو ءر".ث(ص ث.)9ث

سنٌفريووو،ثبووولث وووو ث فؤىثاثٌئ لووواثٌث ةث
ذب ثعرتنورتثورنو،يفثاثنسوقةثٌئي ٌريو ،ث ونريو،ث
بع ثٌئي ٌري،ث( وو ث فؤى) ث وو ثٌبو ثٌئيريو ث
دوووور ثن رينوووو،ثس ووووبثٌئُّرفخييوووو،ثٌئويري وووو،ثإلمتوووور ث
ٌئ فٌ ،ثٌزبرنوي ،ث فؤىثٌالبن،ثٌئنسي ةثئعويبث
ن وووءنفث(ٌئوو وُّنفث ووووش ) ث انءووورثنُّنّووور ٌة ث
و ث ٌ رث سو ءثرثبكُّربو،ثٌئ وويث ٌال وُّار ث
ثبوووووورت ث بيُّءوووووونّ ث ر ريكنّسووووووك ث
ذبك ثئ ث ل،ثٌهلذيةِث ٌئلوان ث" ويكث
اعارن ث النٌئ ثوواوثوورٌثٌئسوشي ث ووردي ٌث وريقثو ثٌهيةثٌث ثٌئحثٌ وُّا ثّيءورث وو ث
ثونو ٌث انيريكوور ث ب و ثابو ثنُّ ووةجريفثبءوور ث ع و ث(ٌئسوويا نيي،ثٌئيعنريوو )،ث (حبووقةثٌئوذ و ) ث

566

قراءة يف (حتت سقف واطئ) لنذير جعفر

ممووورثاثووورفثّاووونئ ثٌئكووووقثبرهن وووي رثٌئغيبيووو،ث دس ورثٌثبي ثنُّسرئ ،يفثعاورثحيو خ ث العنو،يفث
رفخيءرث اعرتنءور ث ٌ ُّنور ثااوءيثا وعنٌير ءرث ٌئسوورع،ثٌئووحثا ووكنقثّيءوورث و ري نرثعن و ور ث
ّوويٌرثب ووقثري ةووواثدوينءوورثنووُّك رتيفثبرنُّلوورصث
واثا ث كُّ ثفؤىثدء ءرثٌهعوقثبءر.ث
فؤىثاريا وريفثنُّيا وٌ،ثبرئ و ثٌسب ويوو،ثٌئووحث ثنف ءرثٌئورفن،ثسُّ ثو اتثٌئور ."،ث(ص .)47ث
نوروووووووورثضباوووووو ثلوووووووقرث ووووووووررثّ وووووووير ث
وريقثبيونء ثد سورتث فٌ و،ث هلونث نور ث
برهناشرتثٌئحثسبنوءرثٌئ وي ثع و ثٌئو ف ري ث وووورف ث ووويٌ ةثاووووي ث وووور ةثٌ فٌ ثسنئو و ث
عاوويثٌئوووع ث ث"سبكوورتثٌسبووز ثالث لووغ ث الث "عبو و ثع و و ثابووونٌحثٌثئ يوووو،ثٌئجرئجووو ،ث ئسووونرثاث
ئ ان وووي رثٌئكرت ووويكي،ثٌئوووحث ووونةثٌثاوووير ث ٌئولووويثٌزبووورو ثسُّو و ثي وووز ثٌئ ووورعيثبووورئنز ث
ٌئ رّي ،ثّرئ رعيثملثريو ثئسور ثسورةثٌئ وي و ،ث
ٌئحثئيدثبن ثاس ثا ثري نهلر".ث(ص ث.)44ث
بوو ثٌئ وور ثٌث ةثٌئعنريوواثبولث ووو ث فؤىث ٌسبوووي حثٌ ثبرئعووورئيٌتث ٌئ نربووواثٌئنن ريووو،ثالث
ٌئووررث غيوووورثّي و ثع و ثضبر وويةثّ و ثٌئ غوو،ث و و اث برئسووي ث ٌئووين ث ثك ُّ و مثاكن و مثريوورثب و ثزريوور ث".ث
ل،ثٌسببث" لع وقث وو حثٌث ث عبو ثينوزةث (ص ث46ثووث.)47ث
ٌئعووربقثٌثف و ثب و اتثٌئورت وو،ث ألوورثنسوورفٌيفث
آلي ث ظاوثورٌثٌهسرفثريوُّو ثع ثسو ثٌئزنرئو،ث
سُّ ثٌيُّء ث ث وُّ ثٌزبنني ثبءر".ث(ص .)44ث

ووو ثريل ويةرثبوورئ ث"س ةو و ثئوويؤىثوسوويث
ف ربووو،ثاريووورن ث ننشءووورثنونوو اثد ريوو يفٌ ث وووور ث
نا وريفثور ريووريفثلعوو ثبلوويرث ف سوو ثاثئي وو،ث
نك ا،ثُّّووُّ ث ملثاع ْثافىث نٌ ".ث(ص ث.)44ثث

وو و ثفؤىث وووو،ثنوو و ثٌئوووورٌتثاثّلوووواث
ٌئي ٌري،ثٌئجوري ث" عو تث ثٌئويوقثننكسويةيف ثالث
اعووي ث ثونووقثع و ثلعووأثا ثع و ث وونٌحثاث
أرييو رثزبارعوو،ثٌئيٌريوو ،ث نوونٌظوحثع و ث وويٌ ةث
ديري و ء ث فسووقثاك ووبثفارث ووو ثئاووي فةثا ث
اورا ثاب ثبرشبعيثٌئررثلكوث ثا ثا وويووث
ئيو و ثبوو و ثا ثٌعُّ وووقثئونو و ث ئكو و ثنو و ثاريو و ث
وي ث نُّ ؟".ث(ص ث.)44ث

ملثري كووووويثريننوووووريفثبأيوءاووووورثنووو و ثننووووووُّلث
طبووُّ ل ثا ثايوءاوورثلكوو ثا ثخيُّوورفٌثطيري ووريفث
ووقثطيري و ث" ن و ثاري و ثئ ُّ ر ووياثٌئلووغقةثا ث
ووغ ثاثساوويةثبءثرئءوورثٌئك و ؟ثّأيوورثًبووي يث
ع و و ثبووورحثنووووو ور ثتو وايثبأينثُّءووور ثنسوووشنفيث
بونٌهءر".ث(ص ث44ثووث.)45ث

سرئاثي سءرث"واثا نةثئ ثيل ثٌسب ي و،ث
واوورثاّووواث ٌئا وريفثعن و نرثريُّو ووقثٌثنوويثبُّووأليرث
ع ثٌئويقثا ثمبن ن ثريسُّ ةز ثثل ثنو ث وو ث
ع ي ثا ثا وثاث وو ثٌسبورئ ثالثن ويوثنو ث ونةث
ٌسب ي ،ثورن ."،ث(ص ث.)49ث

سيووورةثدرنويووو،ثلووورتةثّووويةثزننيووو،ثنويونووو،ث
ريوي ووءرثاوو نصثٌئي ٌريووو،ث"ب وووقثريووو ةي ثبسوووو ث
ٌئووووررثس وثوو و ثعنوو و ثنوووويٌفٌيف ث فريووووروثٌئ وووورعيث
ٌئوووويدي ث ٌئلوووووي،ثٌئن وووويا،ث( )ث وو و ري ُّ ث
فئي وو،ث"ٌئووحثا وكثنقثب ووقثعن و ورث سووُّي ث
ع وو ث وو وء ث وووُّش ث وويُّّء ثبجووونحثيننءووورث
ٌئزوووويرثٌئ و و ر ثٌئوووررثريك و و ثعوو ثن ووور ث

ث ٌئ ورث
ذبر ةثذب ياثٌثس ٌخث ٌهنٌ
ملثريكوو و ثننُّايوو وريفث ثارةث نكووووي ث ئكنووو و ثالث
ريُّن و و ثعو و ثٌسبو و ريحثاثٌئسير ووو،ث ٌث حثنو و ث
ا و رئ ث نورفّ و ث ٌئ و ورثعوورٍث لوو،ثسووبث
عر ،يفثن ثانةءر ث ظاوثريوي ثا ٌ ثورٌثٌسببث
بو ثفسي ءرث"ثيوو ثرييٌوورثاث ونف ثّ و ثآثويثاالث
ري رو و ثسير و ث ووقر ث ووورثايوورثا رّ و ث افن و ث
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حبذوووويثث يوووواثاثنينوو و ثاسرتنوو و ثّيسووووُّي ث (نوو و ثٌئلوو و ر ث يكووووي ث ٌ ) ث اوووورع قث
نلون ريفثع ث رةثسعرنءر".ث(ص ث22ثووث.)23ث ا رئيبثٌسبيع،ث ٌسبورف ث وور ثويوأتثئوو(فؤى)ث
عنوو و نرثٌي ذوووويتثاسوو و ٌخثٌئونوو و ثبوووولث ّي و،ث ويرّ،ث وو ثاثبيُّو ث ونوركث ونةثئو ث
مجرعوو،ثٌئوون قث ٌئس و ع،ث ووقثفؤىث ئون و ثن و ث "نو ثالثااوويثبورشبن ثابو ٌيف...ث نورث ْثا يوو ث
ا ث يو ثسُّ ث و اثٌئكنٌبيد".ث(ص ث.)37ث
مجرع،ثٌئيٌري،ث ثٌئعيّل.ث(ص ث.)22ث
ّيذيوءوووور ث" ايوو ورثنووو و ثااووووويثا وثٌسبيوووورةث
" ووو ثّ و ثوووهثاث ٌل و ث اسسسووقث
ا وثسوةو و ثئو و ثئووويدثصبوووي ث عذووورحثعوووربي ثبووواث سووُّشقثا ث ووورٍ ث ا وثونووركثٌئكووجقثئنوا و ث
ن وورعيثس ي يوو،ثبوو اتثذب وويثبواووقثاثف سوو ث ئك و ثئوويدثع و ثطيري وو،ثمجرعوو،ث(ٌئيٌريوو )،ثريوورث
دسووو ر ث وووواةثًفةثاثويووووري .ث(ص ث.)26ث (فؤى)ثمجرعو،ث(ٌئيٌريو)،ث و لاثنويوو،ثن ُّنسو،ث
وووووقثنُّكرّئووووو ،ث وووووُّكن ثئ اووووو،ث ووووورئغ،ث
وووورئ ثبأير ووو،ثلعو و ث ووو،ثعورفٌ و و ث وووو،ث
ٌطرتعووو ث" مبووووي فثٌثريوووور ثبووو اتثاي وووور ث ئيوو و ث ئ س ع."،ث(ص ث.)37ث

اذبووولثٌئ ي ووو،ثثّرذبو و ثمب ووورعير ثئكنوو و ث
ووو ثجبيا و ث الثا فرثوي و ثلع و ثنث ةن و ث
ا ةث و وو،ث ثا ثاسووُّروثع يو ثا ثاعر و و ثونووقث
نلووون ،يفثب و ُّوو ث وو ثسُّوو ث يوو ثٌ ووُّي كقثاث
وررثٌئين ثٌئُّرئ ثثد ثا حوث ث نفو ورثبنو ىث
ا ُّي ".ث(ص ث26ثووث.)27ث
انووووورثئونوو و ثّ وو و ثُّّنووووُّ ثب وووونةثننع ءوووورث
سذذءووور ث ُّّشوووقثعوووي ثع و و ثٌئنٌ و و ثٌئوووررث
يوي ث شي ثبأّكرفورث محر ُّءرث ٌ ر ث
ف سءووور ث ياوووورال ءرثاثٌئوووورمل ث يووووويتثئونووو ث
سير ثمترنريف ث ويفتثا ثاواواثٌئعيريوقثٌئوررث
ٌلي ثنوءر ثسُّ ثالثاون ثصبيو ثنُّ ويةزثع و ث
نرثجيير.ث(ص ث28ثووث.)29ث
ُّعوونفثاسوو ٌخثٌئي ٌريوو ،ث كجوويثئ وور ٌتث
ٌث ووووووووو ر ثٌئ ووووووووووويٌ ثنوووووووووونء ث ٌئع ووووووووووو،ث
ٌئسير ووووين ث ُّ وووووبثٌثسر ريووووح ث ُّنوووور ةث
ٌثسو ٌخثٌئسير ووي،ثٌئيٌونوو،ثٌئووحثوريووقث و ث
بكرتهلوورثٌئج ي وو،ثع وو ثٌئو و ث ٌزبرنووو،ثب ووكاث
لرصث"ٌئ ييرث رئا،ث رع ة...ثٌعُّ ورالتثبرزبا و،ث
زبارعوووووووو،ث(ٌئيٌريوووووووو)،ث (ٌئوووووووون ق)ث (ٌئ وووووووووب)ث
(ٌئويٌا) ث وجيثع ثٌهوُّ ل ث وور ثنونء ث
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ري ئ ث و ثبُّذيبُّ ثٌئسير ي،ثنو ثمجرعو،ث
(ٌالذبوووور )ثسيووووحثووووور ثن ُّنيووووريفثبرئ ووووورفٌت ث
بلوونفةثعو و ثٌئنر ووي ث بياري و ثاثٌسبوواث"ٌسبوواث
ئووووووويدثمجرعُّوووووو ث الثمجرعووووووو،ث(ٌئووووووون ق)ثا ث
(ٌئ وووووب) ثٌسبوووواثاثٌالسُّذوووورزثٌئسوو و ا ثاث
ٌسبوووونٌفثنووو ثٌئسوو و ع ،ثاث ج يووو ثٌئنوووور ثاث
نعيُّء ثحب ن ء ث ٌئُّغويقثالثريوُّ ثبرئونيريورت ث
ب وبثٌئعر ئوو،ثع و ثٌزبايو ثبوواثب ءو ثنوونٌزري ث
ٌئ وووونى ث برئاووووغعثٌئُّووو فجي ثع ووو ثٌئسوو و ع،ث
ئُّو رياثننٌ ءر."...ث(ص ث )38ث رينُّءو ثٌئن ورٍث
ب ر ثٌحملوول ث" هورثيكويتث ثفؤىث دو تثًٌكث
ٌئهريووقثٌه وو ثاثعينيءوورث ٌئووررثريوو عنكث ٌئاووريفث
ئا واةءرث وي ووءر ث ووواثا ث وري ءوورثٌسُّاوونُّ ث
فٌسقث ُّايوغثع ثدس كثبوعو ث ُّاويوغثاث
دس ورثٌه ُّواثسُّ ثٌيع أثمترنريف".ث(ص ث.)42ث

وُّ وواث(ئون و ث و ري ءرثّر وواثٌئسوويسر )ث
ٌئووررثوريووقثع و ثننعو ثنوو ث سووراث(ئونو )ث
بو ثا ون ث ثٌئور ا ،ث ريز ٌ ثع ثٌهن نّلث
" ييرث–ثا ثا ث–ث ورف ث(نن نّو،ثّ سوعيني)،ث–ث
ٌثلوونٌ ثنرد و ث ذبسوولث(ا و ي رثئون و )ث–ثٌث ث
ٌثلقثبجين."،ث(ص ث.)44ثئونوث ثوور ثٌئوحثنورتث

قراءة يف (حتت سقف واطئ) لنذير جعفر

ٌئ و ورث ووواثٌث ٌ ثّوريووقثن و ثا ووي ءرثنوويٌفةث
ٌسبيووورةث سووون ءر ث ٌ وووعيوتثنو و ث لن ءووورث ث
ٌزباو و ثبووولثٌئ فٌ ووو،ث ٌئواووواثإلعرئووو،ثاي سوووء ث
ا وووي ء ث" وريوووقثمجرعووو،ث(ٌئيٌريووو)،ثنرتًوو و ث
ٌئررث د ٌثّي ثاي سء ث ٌئعيريقثٌئنعيثٌئررث
آثوووي ٌثٌئسوووقثّيو و ثع و و ثٌال ُّسووورت ث ٌشبنووون ث
ممرارةثٌئُّيرف".ث(ص ث.)45ث

اثٌهوُّ ووووواثٌئُّ ووو و ثّر ووووواثبوووو و ثنووو و ث
ا وو رئ ث (مبردوو ث ذبسوول)ثٌئ وورري ث ووو ر ث
بأاءيثع ة ثّ يسرثب ث ونرثئ ثنرثٌسُّرد ثن ث
ئووونٌز ثا ئيوووو،ث اثثٌئو ٌريووو،ثملثخيوووهو ثبرعُّ ووورةث
ا و ي ُّء ث(ئون و ) ث ئك ون و ثالووهو ثّياوورثبو و ث
برعُّ رهلووور ثّلووواقث(نردو و )ث ووويرتيفثثو و ث ووورة ث
"ٌهسكين،ثانة ...ثعب ثعبُّااث وورٌثٌلُّيرفيور...ث
ئك ثنرثًيوءرثو ثئ ث سونيرثع يءورثبُّ ينورث
عنءر؟".ث(ص ث.)62ث

و ري ُّءرث(فؤى)ث وورسو،ثٌئووي رثٌهُّا وية ة ث
ٌئل و اثن و ثي سووءرث سوةءوورثئ شيوورة ث ووقث ث
دريوءر ث ل ث دن ورث ثدريوءورثووجقٌيفثنو ث
"ٌاُّ قث ئيءر...ثا ةن ثي ع،ث و ثٌئنسي ةث
ٌإلسسووور ثبرئغيبووو،ث ٌشبووون ثاثوووورٌثٌزبشوووي ث ريرثّر ا."...ث(ص ث.)64ث
ٌئوررثري ووُّء ثادسوور وارث اف ٌسءاوورث اسرتنءاوور.ث
اثن ءو و ث(ٌئ لوووي)ثٌهعو واةثع و و ث ووورس،ث
(ص ث.)47ثانووووورث وو و ري ُّءرث(دوووونزّلث ز ثدءوووورث
ٌئوووورفةثووور ثن ُّ و ث ووو ث ا و رئ ثعر ريو يفور ث
ريو ووووووووووونح)ثّ ووووووووو و ثٌياووووووووو واورثث ثمجرعووووووووووو،ث
سيووووقث ُّووووور ثسوووونٌفٌتيث وووورلنٌ،ثسوووونةثٌئ ووووويث
(ٌئ وب)(.ص 46ثووث.)47ث
ٌئي ٌريووو،ث ٌئ لووو،ث ٌئ ووو ث ٌئ ووونىثٌئسير وووي ،ث
ريوُّ وووواثّر وووواثٌئسوووويسر ث لرطوووواثاث ووور ثٌئ وور ثبوولث ووو ث ب ووقث فريووروثعر ري وريفث
ٌالعووويٌ ثئكوو وثٌ وووُّايٌفو ثباووويب ثاّ و و ث ن وووناليفث"ّوورتثو و ثريُّ و لو ن ثاثاووؤ ينرث و لرتيفث
ثعرتييو ،ث
يف
نٌزيوو و ث وو و عثع وو و ثٌثفو ث وووورويث لوووو،ث ورّثيٌيف ث الثعبو ثعبوُّرثع و ثد ن وء
(ٌئناوووونفثاثٌئيوووون ثٌئوراووووي)ثّ وووورةثاثي سوو و ث ئكو و وثٌيُّ ووورفثلوووهثٌعُّ ووورةث و و ري ث(ّر ووواث
"ٌئنانفثالث لا ث نورثايورث الث يسور يث ئو ث و فةٌث ٌئسووووويسر )ثبووووولثٌه ءووو و ث ووووورس،ث وووووو ثٌ ث
ع ثٌالسُّارة".ث(ص ث.)54ث
ٌزبووربير ث نوورثسو خثووورٌثٌهسوور ث ووبثٌئعر ئوو،ث
بوو و ثن رب ووو،ثنوو و ثاثضبر ئووو،ثٌالعووويٌ ث اليزثٌئ وو،ثن ثس ور".ث(ص ث.)66ث
اسياث ثٌئسذ ثٌئررثري و ثّي ثع يثن ثفّر و ث
وجوووويتثٌالعُّ وووورالت ث ووجوووويثٌث وو و ر ث
نو ثمجرعوو،ث(ٌئوون ق)ث (ٌئ وووب) ث وونٌو ثنو ث (ًوووبثسرن و ث فريووروثن و ثب ووقثئينرنوورثعن و ) ث
دوور فث ننيوو،ث ٌاوويٌوي،ث وورتني،ثنورف وو ،ث ب ث وو ث سيو ٌيفث ا وقٌيفثئ كويةث ٌسو ةثبو اتث
بينء ثّ سعينين ث ئونريين ث عيٌ ين ث اف ييون ث سووُّو ثبو ثننوورث ووياثنسوويسي،ث(ٌئ لوونص)ثئ ووي يث
اويٌ .ث(ص ث.)53ث
ٌئحث وقثسير ث(ٌهنتث ٌئنون ثاو ي ر ) ثّ ورةث
اثٌهءذ ثور ثت،ث ؤٌةثنلقرثٌيوهىث اثي سو و ث( نووورثٌسبيووورةث الث ناو وٌ،ثلرط و وٌ،ثبووولث
انووور ثٌهووووُّ ل ث"ويوو ث ووونشرّ ثع وو ث نٌيووورث نوون ل ثّ ووُّك ثووورثثٌئنناوو،ثع وو ثااوو ةور) ث
ٌئرونيووووووووو،ث ٌئن سووووووووووي،ث ٌزبسووووووووو ري،ثبأ ووووووووواةث ٌدبووو و ث ووووونحثفؤىثنعنةسووو وريفثبكووو واةثديووووونٍث
ٌشبسرئي"(.ص ث.)57ث
ٌسبكا،ثٌئحث ي ث ي ثٌئوورحثبأ وربو ثنويةيفث
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ٌ ووُّ واث ووو ث فؤىثفريووروث ( )ثاثاو ،ث
و ثئيرتيف ث صوثفريوروثع يءاورث وءي ءارثع و ث
ووع ثبنرريوو،ثيويووا ث وسوويثزدوورزث ٌدءوو،ثٌحملوواث
ٌئُّذرفرث ي ،ثٌئ سُّر ثٌثبي ثئي ةن ثفريروث
و ري،ث ث( ).ث

ٌثنوووُّلث ثرتثوووريف ثسُّووو ثُّّشوووقثئووو ث هووورث لووواث
ٌسُّاووونُّ ث رئوووق ث(ونوووقثافٌوو و ث وووواثا ثايووور ث
ا وونةثئن س و ث ًٌثووور ث ووو ثحيووو ثّسوويأ ث
ٌئ ي ...،ث ورث ثا يق!)ثع قَث و ث"ايرثالثاسوو ...ث
ايرثورئ يث صبنن يثب ".ث(ص ث69ثوووث.)72ث وريوقث
ٌلُّ عثٌسبرباثبرئنربوا ث و ٌثل قثٌثنونف ث
فؤىث وووونرث ثوووورفةثبكوو واةثنوووورثّيءوووور ثبنكي ءوووور ث
واسُّءر ث ايصثيننءور ث او ُّيءر ث يءو ريءر ث عوونفتثٌثس و ٌخ ث ووور ثٌئ و وُّنفث وووش ث
"ّرسُّانَُّءرث فسقث وز ثاسبريو ثٌ ننيو،ثع و ث ٌئ ث(فؤى)ث ريفثد ٌيفثع ثنلوقثٌبنُّو ث"اثنجواث
ا وورفثدس و ورثٌئ وورئيثسُّ و ثك و تثيقٌيكاوور ث برت يرثٌهنٌط ثنُّء ثسُّ ثريجوقثبيٌ ث ٌهسرّ،ث
ّياووورثوريوووقثا ووونٌتث يٌاوووقثٌئي ووورصثبووولث بوولثٌئووهٌ ةِث سو واىلثٌه وون ِ،ثا لوويثبكووجقثمموورث
مجرعوو،ث(ٌئوون ق)ث ٌئس و ع،ث و ةرثيراوويةثٌئيعووبث يُّن ثاثور ثٌئكي ".ث(ص ث.)84ث
ٌهنتث ٌشبيٌحثن ثسنئكار".ث(ص ث.)72ث
اثٌئن وووقثي سوو ثوووور ثنُّو ووريفثمب رينُّو و ث
طن ثّ ثفّ ث يكثن رينُّ ثهورثعويوثع يو ث
ٌاُّ وتثس وةثٌهنٌدء،ثبلثٌئس ع،ث مجرع،ث
(ٌئوووون ق) ث ف وٌيفثع وووو ثٌعُّ وووورةثئونوووو ث ّر وووواث الن ثٌئس يث ثونو ٌثوونث ٌبنُّو ث ك واثئو ث
ٌئسيسر ث يفث و ث فريروث ٌ يسو،ث( )ث فؤىث ب ديٌ ٌتثٌئس يث"وواثا ويكثس وبث اكوورديث ايورث
ل ثوُّربو،ثبيور ثع و ثٌ ئو،ثٌئكر وو،ثبر و ث ٌئوووررثفّاوووقثٌهلذووويةثاثعووزةثاوووورب ؟ثال ثئوو ث
(ٌئُّذا و ثٌئ ووورب ثٌسبووي)ثري و ثري ثٌئون و ث ٌئون و ث اكووورديثسُّ و ثئوونثنووقثونوور ثّوويٌحثس ووبثاد و فث
ٌهار ث ٌئ عنةث ثٌإلّيٌزثع ثنوُّ ثٌئويار ث بوكوورن ثن و ثن ووربيثٌئثغيبوور ثاثارةثنكوور ثن و ث
ٌئُّن وو و ثعوو و ث ير وووو،ثٌال ُّيوووورالتث ٌئُّوو و نقث ٌئوووورمل ثئ و و ثناو و ثعاوووير ثبووواث و ويىلاثننةو و ث
ٌئو نٌئ ثهيٌّقثٌه رين ،ث ذبسوريفثثريو،ثن ردوآتث بغااووو،ثعووول ث ثا ثاعوووي ث ا وووُّاُّ ثواووورث
انني،ثاكبو تث( )ثع ثٌثعولث ثب و ةث(اورون)ث رينوغ و ثنوورثع ووُّ ثالثريُّذوور زثٌئسووننٌتثٌشباوودث
ٌئنرئي،ث(ف ورتت).ث(ص ث.)73ث
ٌئوحثنويوتثنووي فثٌئسوشرحثنو ثز دوح ث ووننٌتث
بو و ثزريوورفةثننووزةثل و ثاثٌه ووي ثعوور ث كدثوو ثوواثعاوير ث نورث و و ثالثنونو ثئو ث
ووو ث فؤىث ثننزئ و ث ونووركث ووياث و يٌيفثن و ث
ئنالث دن ثفؤى".ث(ص ث87ثووث.)88ث ئكنو ثسر ةث
ي وووي ثٌثي ووور ثع و و ث و و ثٌئسووويا نيي،ثٌئجرئجووو،ث
نوور ثٌبنُّو ث(فؤى)ثبرئسو يث ثونو ٌثاثا وويحث
(ئوووورت)ثٌئوووحث و وو ءرثفؤى ث سبكُّءووورثخيرطوووبث
وووقثممكوو ث وووواثّووونٌتثٌث ٌ ث"ّ وووقثعووورتزث
و ثي س ث"ٌعبنقثع ي ثفؤىثاث و و،ثطنري و ،ث
ئ وونف ث ووواثٌ ووُّ شرئ ثووونثٌال ُّئلوورةثبووأرةثتو ث
فسقث نز ث ّر ءرث ٌسو ةيفثبوو ثٌثلويىثسُّو ث
ور ثائيدثًئ ثونثٌئ ف ثٌث ةثٌئررث و اُّ ث
ٌ ُّسو ُّارثبرئاوون ث وُّاوورثاثزبوو،ثنو ثٌئن وونةث
ملث سووووُّي كرثنوو و ث وو و ٌعير ءثرث الثع وو و ث وووونتث ن ثنءنحثريرثفؤى؟".ث(ص ث.)89ث
ٌزبوووووووي ث وووووووونثري وووووووي ثب سبوووووووررثاثآلووووووويث
ٌئ يا"(.ص .)78ث
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ئ وووور ٌتيثعووووربيةٌثبوووولثاوو و نصثٌئي ٌريوووو ،ث
ئ ووووور ٌتيثطبعووو وعٌثهلووووور ث ًويريووووورتيث ووووويٌ ثث
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اّكووورفو ث" اط وووقثسرنو و ثٌئونووور ثئرٌوي و و ث
ّووويٌرثحيو و ةثنرثعو و ثيووورظ ثسكاوووقث افٌ ووون ث
عرت ُّوو ثٌسباياووو،ثبءاووورث بووو ثنوو ثٌهوذوووورتث
ب وي ".ث(ص ث )93ث ٌ ُّعي ثٌئرويريرتث"ب ٌيفث
ن ث ل،ثوي ب ثن ث يويرث ث ونفرير ث ويّو ث
ثع وو و ثٌزبنوو و رث مموو و رثعوو و ٌ ث ضباوو و ث
ٌهوور نوث يويوواث و يار ثننءي وريفثثس ريج و ثبُّوورني ث
ي ونف ثنو ثٌسبيوورةثٌئورئسو،ثٌئووحثحييروورث".ث(ص ث
.)93ث

ٌئُّ ث نُّوُّ ث آالن ث هتثع يءرث ربيتث
نوءوور ثّكي و ثاو و ثئورت ووحثبءوورثا ث ءُّ وزوثاث
ووور ثٌئكووي ثٌئووحث ُّسو ثّيءوورث ٌئوويةثٌئنوورفثن و ث
سنئ ثواوثرين ث الثا فرثنورثٌئوررثاّو و ث نورث
ٌئوووررثرينُّكييو و ث و و ٌيف؟ثملثا ْثبوو و ثا ث و و قث
ٌئورحثل ءرث ناوق ثاوويتثواورثايوءورث نوُّ ث
ن ةن و ث ن و ثٌهر و ثٌئووررثعراووُّ ثنو و ثبيو وو،ث
ٌس ةثن ث نءرث و ث ليتثبأع ث ون ءرث ث
ٌزبشي ".ث(ص ث.)425ث

سُّ و ث ًٌثنوورث وواثن و لاثٌئواوورفةثلرطووبث
ي س ث" اثٌه لاثٌهووُّ ثئ واورفة ثفسوقَث ءلويث
لليور ث متُّصثا ُّيءرثبونو ثّءاسوقثئو ث
ا ث لو ثبء ثسُّ ثالث سُّي ثا ثدونفزثع و ث
و و ثا و و ٌنكارث ثٌئغيّووو ،ثثو و ث ُّاووورثنوو وريفثث
نُّرت لث ُّنر اوكارثٌهلونٌددث ٌئكونٌبيدث
بريُّكووورفثٌئغوو ثٌئوووررثبوو امترثذبسوووور ثئوو ثائوو ث
سسرح".ث(ص ث97ثووث.)98ث

وارثور ثئن ثعورف ءرث(دئوقثث ةعو )ث
زئزٌةيثوزوثف س ث ا عءرثنو ث ورب ثوور ث ث
ٌزبشووي ث"ّرئس و يثملثريو و ثصب ويو ثّكووية ثئ و ث
ا ووش ثس ي و،يف ث ووور ثع و وثا ثا و ووءرثبكواةث
نيٌفة ثّ قثهلر ثٌهءو ثا ث كوني ثخبوق...ثونورث
ا ثاثونووو ٌ...ثا ثاثارةثنكوووور ثنووو ثٌئووووورمل".ث
(ص ث.)442ث

ووو ثفؤىثع ووو ثلوووعثٌئُّاووور ث ٌئووو ورث
ري يرثع يءرثٌئسو يث ثونو ٌثعنو ثعادءورثسُّو ث
نذ وو ثٌئغاووو ،ث ووو ث وويّ ثٌئسوو ي ث اةووواث
ٌئو ر ثجبريبث ٌئ ور ث أئاقثنو ثنن و ث وو ث
ٌئ وررثملثريووُّ ثهلوورثّي و،يفثئُّ وويرثئ و ثٌثنوويثع و ث
ٌئي ثن ثا وي ثريوي ثايوءرثصبنني،ثب .ث

عرت ،ثسبثبلثفريروث ( )ثذب وخثعنءورث
فريروثطنريرتيف ث وُّبث لرئ ثوجقةثهلرث عنءرث
ئيءرث"ّء ثٌئورا ،ثٌئحثمتزةاث ّيثنرويٌ ءرث
اور ث
يف
وك ث ٌئغذيري،ثٌئحثاو ث ونريورةث
ٌهياةثٌئحث ُّشيكثا ربوءرثاثاووي ثو عيو ث
ن ثٌئنعنةثٌئيٌضب."،ث(ص ث.)94ث

عرت وووو،ثسووووبثري وووونةثعنءوووورثب ووووقثب ءذُّووو ث
ّأنسكقثبرهن رياثٌثبي ث نزو ُّو ث عووريفث ٌئو ريووو،ث"ٌبُّ ينووورثبيو و ثريووورثفريووورو...ثنو ويوةث عو و ث
سووقثا وثوربن وريفثازري و ث اووويٌريين ...ث نو ويوةثمتوووزةاث لووورئ ك...ث ٌسبووولث
فنُّ و ثاثٌئ وورف ث اس و
ع ووئث وويذرفةثاثو و ...ث ووواثووورٌثبسوووبث
عنءر.ث(ص ث423ثووث.)424ث
ووو ثريُّووأئ ثن و ث و ،ثٌئووورحثاث دء و ث ( ) ث بو ري ثنوركثريرثال ".ث(ص ث.)92ث
عرت ووو،ثٌسبوووبثبووولثفريوووروث (ريريووور)ثٌئوووحث
ري ووية ثٌهن وو ث ٌئورت ووو،ثنوو ثفؤىث"فؤىثاععووقث
سبيوور ثنون و ثنوءوورثعيّووقثئغوو،ثٌه رينوو ،ث ئغوو،ث اووووو تثب وووووقثاسووووريفث لوووووي ةثاثٌئ وووووُّر ث
ٌهن ووي ث ئغوو،ثٌزبسو ث ر وويا ث ارفريسو ث ّأوو و ٌورث و و و،يفث سووورٌ ثئ نزوووورتثاثٌئلوووي ث
ًٌوي ث ئ ور ث دشيا ثوارثعيّقثطبرطيث ريسووووووُّ ي ثاث ووووو ثياوووووورف ءرث ع نريُّءوووووور ث
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ٌئ شكرتثٌزباي ،ثٌئحثعراءرثنوءر ثسُّو ثايوو ث
متنو ثاث ثٌئ شكو،ث وونثريسُّشاويثًويرير و ث
نوءوورثئوونثا وي و ثب و ثاث وونّيرثن و ةيفثاطوونةثاثنوور ث
عرتدو و ثا ثايوءووورثدووور تثنوو و ث ث ووونفريرثٌئوووحث
س وثءرثعنءرثطنريرتيف.ث(ص ث.)93ث

ٌشبعووأ؟ث"ع و ثن و ثري و ؟ثووواثاذب واوواثٌهسووؤ ئي،ث
ايور ثا ثابو ثا ثئثونو ثا ث ووو ثا ثٌئ ئوو ،ثا ث
مجرعوو،ث(ٌئوون ق) ث (ٌئيٌريوو)،؟ثئكوواثن و ثوووؤال ث
فاري و ث ئكوواثنوونء ثنل و شُّ ث نل و شحثايوورث
كا ثاثب رئ ثحب ب".ث(ص ث.)422ث

ٌلُّعر ث( )ثا ثٌعُّ رهلر ثا ثٌلُّ رؤوور ث
اّ ثفريروثٌئسا ثن ثد ري ث ني فث(نيسن )ث
ن ثدريو ث دبرو وءرثئو ثاعاو ثبلوي ث اّ و ث
ووونٌب ثّينو و ثبر ووو،ثٌئ يي ووواثذبوووقث نيو و ث
ٌ ءرثسُّ ثٌنُّزدقثبيٌحثٌسب ري  ،ث ٌ ُّور ث
بو قث"ورٌثٌئن ثٌئيٌئ ثٌئررثريسك ثاثفا ث
طيّوووووو،ثبوووووو ثٌئوووووووو ث زووووووو ثٌثف وووووونزر ث
ي سوووك ث ووورف يثدنوو وريفث ثدنو وبث".ث(ص ث
 )447ث لوويزثنو ثب ووقث ووو ث" بو ٌثئو ثب ووقث
وُّرئور ثانوووورث وووو ثّكووور ثاووورف ٌيفث
سيو و ٌيفث نسوو يف
ري كيثبيؤٌ ثٌئحث سُّو ثئ يسيا".ث(ص ث.)448ث

"ٌه ووك ،ثئيسووقثاثٌئو وو ثٌه ووك ،ثاوث
ايوووور...ثث وثس ووووبث سووووكن ث الثا وووونىثع وووو ث
ٌدُّجرثءرثن ث ٌل ث سوكن ثبنر وءرث از ُّءورث
سرفٌ ءر ث هلذُّءر ث سُّ ثبأسزٌيءورث نآ ويءرث".ث
(ص ث.)422ث

فؤىثاث ،ثن ثٌئرٌتث"نرثونقثا و ةاث
ا ةي ث أ ر فثريننريفثن رينحث نسو عثفا و ث ايورث
بكوواةثوووورٌثٌسبوووز ثٌئوووررثخيووية ثع وو ثف سوو ث
ووورفتثٌإلدو ويٌ ٌتثبسوووءنئ ،ث وو و ثمتنيوووقثا ث
ُّو و ث ري غو ث و ير ثئكو وثٌئيريوررثعونو ثا ث
دبيرثع ثعكدثنرثااُّء ".ث(ص ث.)449ث
" يوووقثاب و ث دوورنوح ث اعووي ثا ةيو ث و ث
السيث وو ٌيفثٌئوررثاسووُّو ث ملثريكو ثبن وو ث
ا ثافّ ثا ثاسُّر ثا ثسُّو ثايور ثٌئسو يثا ث
ٌئسووووذ ثٌئسوو و يثا ثنوووونتثابوو و ثا ثٌئُّ وو و ث
ننٌدءوو،ثٌشبعوويثٌئ و ٌئ ...ثريوورثهلوور ثٌاللُّيوورفٌتث
ٌهيوةثٌئحث وقثّيءر".ث(ص ث.)422ث
قث ثننييريرةث–ثٌه رين،ثٌهوذزةثٌئحث
ٌوُّ ووو قثاثٌئووووور ث() 4535ثع وو و ثٌئعيريووووقث
ٌئوشيرثئسريقثننييريرة ث ٌئُّسرؤالتثٌ ثاريو ث
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انورث وو ث"ئو و ثا وُّعي ثا ثاسورّ ثع و ث
ثٌث ةث
ن رعي ثعبنرث الثالسي ثّسو ثع
ٌئووررثالثريور ئو ثع وقيثآلوويث وونىثع و ثسب ووبث
ٌئحث اوُّنرثنوريفثذبقثدنرسيءرثٌسبننيل".ث(ص ث
.)424ث
وجوويثع و ثٌهوووُّ لث ٌهوووُّ رتتث"وريووقث
وورةثوووو ثٌئ وو ٌ ثٌث ة ث ووُّءوورثايوور ثثوو ث
ويوتثٌئسووش،ثسُّو ث وييرثثرتثولثفّي و ،ثانوورث
ٌئ ووووورحثنوو و ثمجرعُّنوووورثّ وو و ثدبوووور زثعوو و و ث
افبوارئوووو،ث كسوووولث ووووواثٌعُّ وووورئ ث ٌسبا وووو،ث
نرزٌئقثنسُّايةثوارثاله ثدنزّلثاثّوي ث
ٌئُّش يق".ث(ص ث426ثووث.)427ث
وعوووُّ ثدووونزّل ث ووُّءووورثا ثا ثٌئوووحث
ل و ثالووورفثز دءوور ث و ووُّ ث ييوورث
ا وُّ ثبُّ ة
عوووووقثئووو و ثبووووورئ يزثٌئ يريوووووب ث انووووورث ووووورفةث
ٌئ سعيني،ثّ ثب يقث ورنُّ ،ث ئنوسوقثئو ثنو ث
بوي ث ائ قث ئ ثمب ٌئي،ث غقة ث يوءرثئنسو،ث وو،ث
ٌئل و يةثنن ناوو،ثب و بن ثع و ث عووو،ثنو ييوو،ث
وووغقةث ذبُّءووورثعوووورفةث( ثئونو و ...ثعرئو و )ث".ث
(ص ث.)425ث
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ئك و وثفّر و ثب ووقث فريووروث ع و ثّوورف ث
اذوون ثع ثٌئو ر ثاثس وبث ٌئواواثاثنؤ سو،ث
ٌهعونعوورتثٌزبرنويوو ،ث اووك نٌثاثصباوونعء ث
وننني،ثن ثٌئوارةثرينسة و ثٌإلسسور ثبورئك ث
ٌئن ا،ثع ثٌئنٌ ثٌئررثريز ٌ ث ن ٌيف.ث

دبر فثيزال ثٌئسذ ثفدراليفث يسر ث ورئوقث
ٌث وونٌتث ن و ثلوورتةثًئ و ثٌطاأيووقثئون و ثع و ث
نلقثالنريءرثنرد ث ذبسلث ّر اثٌئسويسر ث
ا وث ٌئوو و ءرث رنووووقثبزريوووورفةثالنريءوووور.ث ور ئووووقث
ٌئي وورئاثنو ثّر وواثّكسوويتثٌئي وورئاثسووردزث
ٌشبن ث ٌئلاقثوُّبثهلرثّر ا ث"الثٌئيرولث
ب اتثفلرث ُّ يوحثن ثضبر ئ،ثنويّ،ثواوث
الثٌهلوووووويٌ ٌت ثالثٌثاووووووذرفث الثٌئزيوووووورزري ثالث او و ثعو و ث نووورثفاريو و ثمبو ورثث ووون ثبو و ثمجرعووو،ث
ٌئولرّقث الثٌشبني ،ثالثٌهن ث الثٌئجونٌف ثايوقث (ٌئوون ق)ثنوو ثاعاوورةثعنوو ث وريووقثبوولثريوون ث
س كث ُّشلثيرّرةثٌسبيري،ثع ثّار ثف س ".ث آلوووويث زريوووو ثنوووو ثٌوُّارنءوووورثبوووو ث باووووينا ث
(ص ث.)429ث
ب كاثلرصثبيريروث ب قثٌئ ورري ث وورثنووريفث
وُّووووووقثئووو و ث"ئسوووووقث سووو و ر ث ئسوووووقث اثسوةءر.ث
سو و ك ث يونووورثوووواثووووؤال ...ثنو و ثوووور ث نو و ث
ملثريس ث و ثن ثايٌكثفلر ث ملث كو ث
وويكن ثن و ثًف ث نووو،ثا ثيءو يف
ويٌ ثن و ث ووذ ث بوي ةثع ثاو ٌّ ث" هرثفاتثب رريرثٌئ ءنةثٌهن ئ ،ث
ون،ثا ثعاوويٌيف ثالبو وث ا ثريووأ ثًئو ثٌئيوون ثٌئووررث انسووكُّ ثبوورزبي ثٌه ووءن ثّر يبووقثن و ثث و ث
يسا ثّيو ثمجيووريفثوو رييثٌسبيريو،ثري و ثناورد ث طنو قثلليرثبي ريءر ثّرئُّ قث ئيءور ث ثا ث
ٌئعغوووووورة".ث(ص ث.)429ث ووووو ثوسوووووويتث ووووو ث اّكيثبل ري حثفؤىثا ثا ي ثاث و ثٌئ شكو،ث
ٌئي ووورئاثسوووردزثٌشبووون ث ٌئلووواق ث بوو ٌثنوو ث
فسقثائج ثا ُّيءر ث لعنةثّ عنةثٌيسشونرث ث
لرتهلوووورث"ا وثٌئسووووذ ثئوووويدثٌزبوووو فٌ ثٌئورئيوووو،ث
وويّح ث ملثينُّوو ث ثنوورثحيو خث الثعنو ث ووي ث
ٌئكُّيا،ثٌئحث وزئنرثع ثٌئوورمل ثبواثاثٌيوو ٌ ث
ٌزبي ثن ثد ري ثّوي تث ويرتيفثبولثا ثاّوُّ ث
ٌئُّنٌ وواثنوو ثنوو ثعبووب ث عنوو نرثريلووو ثووورٌث
ا ثالث القٌيفثُّّشق ثّ ًٌثبلو ري ثٌئجاواثب وقث
ٌئُّنٌ وواثممكنوريفثّو وثٌزبو فٌ ث وو اثبرئُّآووواث
حياواثث ئو وثٌه شوقثٌئج وراث زدردو،ثيويورث".ث(ص ث
فجييريفثسُّ ث نءرف".ث(ص ث.)429ث
.)439ث
ر قثٌئ ييرثع ث وو ث لر و،ثبوو ثنورث
ذبيووووقثووونٌن ثب ووقث فريوورو ث سوور ةث
وور قثع و ث ٌئ و ث ن ووقثدبرف و ث ٌي و وث
و ثٌنُّلرصثي اُّءارث ثد ىثئك ث" و ث
لن ثع ث ٌئ و ثّ عو ثٌهلورفري ثعو ث وو ث
ٌئيٌئش،ثٌئحثنألتثور ثف س ث دس رثسبكو،ث
نكيورث" ذبقث وغعثٌهوريورةثٌهر ريو،ث اسو ٌخث
ٌئونووو ث محووورتتثٌالعُّ ووورةثٌهُّلووورع ةث ووويفث ُّّشقثهلرثٌئورحثث نةثهلرث ثننٌفبو،ثا ثلذوا ث
ٌئوووون ةث ثب و و ث نُّربوووو،ث فٌ وووُّ ثبويو و ٌيفثعو و ث نرزئوقثنسووكنيريفثبو ثريورثفلوور!...ث ووأظاث ٌئاوريفث
ٌزبرنوووو،ث نُّع وووورتثٌئووووي ثٌئوووحثالث نُّءو و ثاث بريُّكرفك".ث(ص ث.)442ث
سر ةثب قثٌاليُّشورفثنُّوأثيٌيفثبُّلوي ثفلورث
ن رين،ث ٌ و،ثنجاثس بثٌئحثب تثّيءرثبو ث يث
فؤىث ٌئ يٌغثٌئوررثل ُّو ثاويٌعريفث رئءوريفث ُّ رًّو ث ٌئوووحثاوووغ ثبءووورث ئكو و ث فٌ ةثٌسبيووورةثوريوووقث
ا وونى ث بو و ث ووشن ثن و ث يونبُّ و ثان و ثع و ث
ٌئيريرر".ث(ص ث.)434ث
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ووو ثو اوورتث لووي ث(ب ووق...ث ظوواثٌئغرئووو)،ث
اوُّبث ئي ثٌ ث ننييريورةثنعوييثريو عنكث
ط بثنن ثا ثرياووءرثنو ث ف ةثمحويٌ ثاثنغ و ث ئ وكوور ...ثبكوور ثريوو عني ث ث وو فك...ثا وو ث
نووجيةيفثبي ث بينو ...ثالثايوقث وأ ث الثٌهسورّرتث
برو ث رين ءرث ثفلر.ث(ص ث.)443ث
ي !ث
اثٌهسووور ثزٌفتثفلووورثب ووقثاثٌه وو ث
ايُّكيثنوذزةيفث ألري ث ئي ...ث يني ثع و ث
"د سوووقثب يبو و ث انسوووكقثريو و ر ثاسسسوووقث
ب اسوووُّءرثٌئ ٌّئووو،ث اوووي ثدسو و ر ثٌف و وووق ث عُّورتثف س ...ث ااة ثديٌس ث يبحثعن .ث
ه اقثٌف ورو ثحبانفث و ث فريورو ثّأسسوورث
و ...ثريرث حث سوة ث اذ .ث
ب و ث ٌيسووشورثبو و ث يووا ثّو ينوورث سي و ري ثو و ث
واثا ثنُّرريثئ ثونر...ثٌئن ن ث ٌئسويرس،ث
اير".ث(ص ث.)443ثئكنوءرثملث سُّع ثا ث كُّ ث ٌهكُّوورتث ٌهسوورفرث ٌزبيٌئو ثبكواةثٌئ غوورت...ث
نوورثاثي سووءرثّ رطوُّ و ث"ووور ثو و ثٌه ووك ...،ث ئك ثالثا ثلألثّيٌ ...ثايرثنرثزئقثممُّ ئ،يفث
ّأيووقثنل وييثع و ثا ث و و ثواوورثايووق...ثاوورعييث ب ث س ك...ث الثنكر ثثس ثاثف س ث نٌك".ث
نُّاووي يثريوووي ثريننو ث الثري كوويثبغو ...ثا ونوورثايوورث (ص ث.)449ث
ّ ُّوورةثعا يوو،ثاكعذوووقثب و ثئك ةن و ثالثا ووُّعي ث
ف رئ،ثفؤىثاهلوقثن رعيث و ثعبنوورثنو ث
صبرفٌ ثريرث ري ".ث(ص ث444ثووث.)445ث
د ري و ث اري كووقث وواق ثٌئنوورئ ثٌئووررث ويوفثثب و ث
فؤىث ي وواثف وورئ،ثن و ثّووناثٌئسووشرحث ث ز وري و ثئ و ثعرت ُّ و ثٌئسوويريو،ثن و ثفلوورث"اثٌثنوودث
و ث
وريوووقثفلووورثس اووو ث نووورتًثف سووو ثٌئاوووورئو،ث
ننييريرةث4982/2/4ث
ٌهءز نوو ،ث ٌئيوون ثاّكوويثوي و ثاووويحثننءوور؟!ث
ووو ...ثاريءوورثٌئ ووير...ثاريءوورثٌئنويوور...ثريوورثن و ث وي ثا ٌفرثلذ ثن ثفؤىث نو ثي سو ؟!ثارث
ا ننقثظرتةث دء ث مح ُّءرثنو ثا ني،ثا ييو ث ٌلُّيرفثنويثوورٌثٌئوررث ووُّ ثّيو ثفؤىث".ث(ص ث
بءرثسلث رتس ثااوررثٌئ يواث ليونةثٌثف و ،ث .)453ث
ٌئورف ة.ث(ص ث.)447ث
ّرسببثوارث رةثئ ثفريرو ث وارث و ث
و ث
يور رتثٌهويّ،ث ٌئنررث
ٌئغي ث

يٌ ثٌئعو رت...ث سبك،ثن ء ث

وُّء ثايقث
اثنوع

ثعلرّقثٌشبيري ث

ع ث دنُّي ث ف ةثن ث ن ث
نرثبيننرثنسرٌّ،ث ئونٌ،ث
ثووثووثووثووثووثووثووثووثووثووثووثووثووثث
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ب ثف رئُّ ثريرثفؤىثئيدث يّو،ثئجيجيورفثييوءورث
بوسرط،ث ييساث يو ثاوءر ةث ال ةث ٌئاو،ثع ينورثا ث
عبا ووءرثبوويا ثنيّوون ثئوون ياثاوورف ثٌهرحب و،ث".ث
(ص ث.)454ثيووو و ثريوووورثفريوووورو ث ايووووقثريوووورثفؤىث
" ٌهرحبو،ثئيسوقثبويو ةثنو ثونور ث يوءورثاث و ...ث
ايرثٌئررثالعأت ث ع و وثا ثا ّو ثٌئوجا ث".ث(ص ث
.)454ث
سر ةث وو ث(ثنورًٌثع يو ثا ثري ووا؟) ثوواث
خيهثفلرثبأيو ثني وعٌثبيؤى؟ثا ثريسُّايثاثئووو،ث

قراءة يف (حتت سقف واطئ) لنذير جعفر

نجير ءوور ث ئووج ثواوورحثدس و ورث"ّيسووقث نجوويث
ريروينءوووورثع وو و ثٌئسوووويرييثسُّوو و ثّووووررثععيووووورث
ٌهسكي ث نوألثٌهكور ثّكننوقثايو ثاثس و ث
ريألركث ثصبيوةثٌئ ءنٌتثٌئيديا،ثٌئحثو ارث
ٌيع أتثّيءرثاوءنةثٌاوُّو قثنرتريولثٌئ وءنٌتث".ث
(ص ث.)475ث

ٌال ُّغارري،ثن ثطي ث ٌس ؟ث واثورٌثونثٌسبواث
ريوورث ووو ث"ا ث كوون ثبء نٌي وريفثنوورويٌيفث وووبثع و ث
ن رعيثن ثحيو ؟ثنورًٌثئونثٌعيّوقث عو تث ث
رئ ث ي رئ ؟ثنرًٌثئنث ن قثع ثٌئ وزث وواث
ا ث وووُّشع ثا ثذبعووث ثسيووورةثٌ لووويري ؟ث".ث(ص ث
.)454ث ّياوورثوريووقثريو ٌكثريوورث ووو ث نووز ثآلوويث
عو،ثع ثفلور ث ويٌ ىثئو ثعنر ويثٌثنو ث وو ث
ملثربوويزثفلوورثاث و ثٌئكءووقةثٌئن وونىث
ري واووون ثع يكاووورثعووورفريلث رينءووورئن ثبرئولوو ث واثا ثريورو ورثبرئُّ ثعو ثمحر ثر و ثٌئ ر و ،ث
ع و ثدسو ريكار ثواوورثٌيءوورئنٌثنو ث ووواثع و ث خبي دءرثي ري،يفثفٌ وي،يفث عويثسوووريف ث اسودوثايوو ث
دسو و ث و و ري ثّر ووواثٌئسووويسر ث ثفمحووو.،ث ري ثن ثفريروث ب قثع ثابونٌحثسيورةثد ريو ة.ث
(ص ث.)462ث
(ص ث475ثووث.)476ث
اثٌئسوووذ ثٌئُّ و و ثّئووورتثٌئيٌريووو،ث ٌئووون قث
ووناثٌئ و وُّنفث وووش ث عوور تثفؤىثن و ث
ويوحث ووو ثٌهسوورّرت ث ّووُّ ثيرّوورةث ٌ ووو،ثاث عاةءوورث ثس ووب ث ٌئُّ ووقثفؤىثبسووو ث ل ووقث
ٌئسووذ ثٌئا ويةق ث ٌربوورثٌئن و ثٌثن و ثننش و اث ئون ثنن نع،ث ينُّدثعن نرثاع نقثلعوُّءورثاث
اا وثلعنفةيفثن ث وا ث فٌرثري كيثبرهون ثٌئررث ٌئسوووذ ثووووأ ةثعوووي ثذبُّ ووواثخبعنبثُّءووورثاث
ثٌئ ونثٌئنٌطئثو ويرتيفث
ريكاو ث فٌ ثٌهوونتث ٌسبيوورةث ٌئنذوورر ث ٌئن وون ث ٌئسذ ث هرثور ث
ٌسبوووب ث ٌزبووور ث ًٌثوريوووقثٌئنءرريووو،ثٌسبُّايووو،ث ب اثادسر ثٌئسذنر ث ع نهل ث ائسنُّء ثّ و ث
نُّكووويثٌزبايو و ثٌئيووون ثا ث و و ٌيفثا ثبوو و ث ووونل ث يو ثنو ثسيوور ء ث زٌ ثنو ثآالنءو ث يو و ث
وزوزتثئ ري ث"ّكيةثاالثد ىثنو ثاو ث نورث ء ري ثٌئاربعثٌهنر حث"متي ث اوورفٌتثناور ةث
عب ث الثورئنرتث رًد،ث لن ثا ورنءرثئُّسُّايوث ريوورثا ال ثٌئكوورت...ثفٌرث وونّنٌثظبوون ثٌئكءوويثاث
اثئوو،ثٌسبيورة ثبواث وثٌئكويةثٌثف وي،ثبينُّءورث عزةثٌئ يا...ثٌزباي ثريألرث ثٌئي ل،ثٌئي ي،ث
ئيسووووقث وووونىثونوووووبثطوووورفةثع ووو ثٌ ووويوةث ريوووووي صث.4ث.2ث.".3ث(ص ث )494ث ملثريووووو ثاث
ٌئ اسي،ث ويعر ثنورثرياواثطيري و ث ريُّ ُّوقثاث ٌئسووذنر ثنوو ثرييّوو ثفا وو ث(ّرئسوو ث ٌطوووئ) ث
نو و ٌفٌتثٌئكووون ثٌئ ر وووو ،ث ووووأ وثاووويئريفثملث (ٌئكربووا)ث يريووب ث ٌئيمحوو،ثبوي و ة ث ٌسب وو،ث
ريك ".ث(ص ث467ثووث.)468ث
ٌئلرلو،ثاثا هلورث"وواثدويوحثاسو و ثٌئوي صث
ذبووووقث ووو ث ٌطووووئ؟ثاعووو ثٌئووووي صثاث ووووونث
ضبكوووو ثٌإل ووووورتا ث وووووونثنكُّووووون ثٌئيوووو ري ث
ٌئ نل ث ّناثفا و ث وذور ثٌهونتثريرثري و ثنويوث
ٌئورٌح".ث(ص ث.)494ث

ل ث و ث دء ثس بث ونثريي ة ثنو ثٌهُّون ث
(و اوورثفسوووقثبنوورثٌئووي وث نوورثس وبيث ل و يرث
ايقثٌئسويا) ث فريروث صوثئسو ثنورثدويىثئو ث
وووونث ب وووقثاثٌالعُّ ووورة ث الوووقٌيفث ن و و ثعو و ث
نكربي ث عنر ثانر ثبيريوقثعوي ثفلور ث ونفو ث
ذب ووووقثٌهوذووووزةثالووووقٌيفثذبووووقث ووووغعث
لو و ريءر ث ووونورثف وُّءووورثٌهلرنسووو،ثٌه شوووو،ثئنوووز ث مجرعووو،ثٌئووون قثٌهُّلووورع ةث و و ثٌئسو و ع ،ث وث
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ٌطوووورتاث وووويٌرثفؤىث وووويٌرثبووو و ثٌهوووووُّ لث
ٌهوُّ رتتثن ثمجرع،ث(ٌئيٌري )،ث و ثٌئسوذور ث
فؤىث سوواريفثن و ثٌث وويٌوثٌئووحثالوور ور ث هوورث
ُّّو وووووُّءرثٌوُّ ووو و قثايوءووو و ثال ووووونٌثٌهلووو و ريُّلثث
ٌئجاينُّلثٌئ ُّلثٌاي ءارثثبيءورث ئسوو ث وواثا ث
غر فثننييريرةثبسرعرت.ث(ص ث.)498ث

سبكُّءووورثادء وووقثبرئوكووور ث ل وووقث يُّّوو ث
ُّّأو تثا وثس ءرثاثنكريو ثّ و ثوريوقث
ونركثُّّرةٌثدب ودثع و ثٌئسويرييثب اويصثٌئنون ث
ع وو ث دءءووورثعرتنووورتثٌئن ووونةثف وو ثٌالف ووووركث
ٌئررثوريقث و ثّي ".ث(ص ث.)224ث
ملث ُّ ووقثفؤىث ث ن وورتتث ووو ثئين ة و
هلوورثنوورثس و خث حي و خ ث ووونثريوووي ثايوءوورثع و
سووق ث ن و ث ووقثٌهو وونةثا ث وويٌ ثخينيءوورث و و
ع و ثنوورثوو ثع يو ثّرشبيريوو،ثذبعو ثٌئ ووبث
قثفدو.،ث

ث
ث
ث
ث

وووقثفؤىثانووور ثبيُّءووور ث عووورتثي ووويذءر ث
يعووقثٌزبووي ثبريُّكوورفثا ثري ووُّ ثهلوورث ٌئ و ور ث
ّ وو و ثريووووي ثع يءوووورثاسوو و ث ٌيع ووووقث ثعيوووور ةث
ٌئو و ور ثّندو و تثٌئويووور ةثن وو يفو ،ث اثاع و و ث
ٌئووورحثيووونةث ٌئو ورثممزو وو،ثٌثطوويٌ ثّردبءووقث
ناوو ثوووايث ث رريُّوو ث اث ووبِثوووواث
ثا و ،ث ووو ث طي ووقثٌزبووي ثنوويةيفث ٌثنووُّلث ننءارثسسيةٌثالثعرتزثهلر.ث
ثووورتخثّ و و ثري وووُّ ثهلووور ث عنو و نرثواووووقثبووورئنةث
ئسر ثسرةثواثننءارث(واةثا ثب ار ث
اس و
سووقثحبيووو،ث ٌلوواثٌئويووقث"ّيريوجووقثسبك و،يفث نرثبأري رينرثل نرث وسر ).
ور ث
ًٌثبسو ثي س ثري وُّ ثٌئوورح ث و ثن و يف
ب يووقثو و ث ٌ و،يفثسُّ و ثٌ وويحثننءوورث عري ءوور ث
ث

ث

ث
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األدب وؿتعة اؾتوغل يف

أعماق األؿاؽن واؾكائنات

ؿقاربة ؾتجربة إبرافوم اؾكوـي ودردقتوه :اؾدؿوة ،واؾفزاعة
خول اؾبوطار
ؿتعة األدب أـه قأخذـا إىل عوامل ـعرػها ،وؾكننا ـكتشفها ؿن جدقد بعني

تنفذ إىل األعماق ،وؼدرة اإلبداع على االؽتشاف واؾصوغ واؾصقل واؾتقاط
اؾتناغم يف اؾطبوعة واؾكون واؾنفوس متنح اؾقارئ غنى روحواً ،وػهماً ؾلتناؼضات
واؾصراعات ادلرئوة واخلفوة يف عامل ميور بها ؿنذ بدء عجلة اخلوال األول يف

اؾدوران ،واؾتقاط اإلذارة واؾدالالت يف اؾنصوص فو األفم يف اؾعملوة

اإلبداعوة ،ألـه قشرك اؾقارئ يف حفرقاتها وقُتمّ علوها األؾق واؾدميوؿة.

وؿشروع إبرافوم اؾكوـي اؾقاص واؾروائي اؾلويب جدقر مبقاربة ؿتأـوة ،ألـه

اختار أن قسبح عكس اؾتوار يف اؾسرد اؾروائي ،وأن قنقب يف عوامل حتتفظ

ببكارتها وصفائها ،وأن قتعشق ادلكان اؾصحراوي وقكتشف ؿكاؿن اؾقوة وقنابوع
احلكمة وؽنوز اجلمال ػوه ،وأرل على اؾقراء بعمارات دردقة الؼت ادتحساـاً

يف ادلنطقة اؾعربوة وخارجها.

لختددددصر ددد ءرللكددددشطلٞرللمٗعٗددددٛروطكددددعلر
ملؿطٔ ْرللػطز،ٙرٔكتبردرخمتمفرلودٍ ؽر
لوزهٗ،ٛرٔأجنعرو سيرٔضٔلٖ تروت سزٚرلوددعلٞر
ٔجمىٕ ددد تريككدددٗٛرٔأ دددسروتٌٕددد رٔأغددد رير
لم ع ضرٔللٗ ف ،رٔتكٍٗف تروٕغٕ ٗٛرتطلثٗدٛر
سددددٕهرل ددددٛرلل ِددددٕترٔل ددددعرلل ددددٕلض رٔتدد د ضٖذر
للكشطلٞرلليترٖطلِ رٔ ٍْرلوظل٘.ر

ٔلدددسراهدددطلِٗيرلل دددٌٕ٘ردرهمدددسٚره دددسلوؼر
للكددشطلٖٔٛردٍددٕبرلٗعٗ د ر د ًر8491ر،رٔأٔفددسر
اىلروٕغد ٕرلسضلغددٛرلل مددًٕرلوزهٗددٛرٔللٍ سٖدد،ٛر
ٔسكنر مٜرزضدٛرلمل دػتريروَرو ّسرغٕضك٘ر
د ًر8411ر،رٔظلٔهرللكددش فٛرٔ ىددنروطلغ د ر
لٕك لددددٛرلوٌعددد ٞرللمٗعٗددددٛردرغٕٖػددددطلرٔهٕلٍددددسلر
ٔضٔغٗ ،رٔت مسرٔظ ٟفرضفٗ ٛراشر د روػتؿد ضلر
زهمٕو غٗ ردرغف ضلترلٗعٗٛر سٖس،ٚرٔوػتؿد ضلر
وَر ٍ َٖٔرجمىٕ تْرلل ككدٗ ٛرللكد ٚر
ث فٗد د ردرٔظلضلترلإل د د ًرٔللج فدددٛرٔللؿد د ُٔر
خد د ضزرٌ د د رلؤيد د ترل ىػدددٛر د د ًر،8419ر
لالدتى ٗ.ٛر

العدد  - 551أيلول 7171 /

لل فددلر د ًر8441ر،رزٖددٕلُرللٍجددطرلل د ٙر د ًر

8448ر،ردط ٛروَرزًر ًر.8441ر

ٔودددَر ٍد د َٖٔرغدددطزٖ تْرللطٔلٟٗددد ٛرضه ٗدددٛر
ل ػددٕ ،رٔ ٍ د َٖٔرأدعل ّٟد رللع٠ددط،رللٕلسدد،ٛر
أخعددد ضرلل ٕفددد ُرللجددد ٌ٘،رٌدددسلٞرللٕيددددٕل ر ددد ًر

8414ر -رٔلٔرللك طٝر ًر8441ر -رللسوٗٛر
د د ًر8441رللفعل دددٛر د د ًر8441ر -رغأغدددطر
هددأوطٙر ٌدد٘رللفكددٕهرلوضه ٛيث ثٗددٛن ٍ َٖٔر
أدعلّٟد د رللؿدددطر،رللعمعد د ه،رهدددط رل مدددبر د د ًر

8444ر -رللعشدددحر دددَرلمل دد ُرللهدد  ٟر دد ًر
3111ر–روم ددٕتر فمددٛرللددطبر د ًر3112ر–ر
ٖٕغفره راخٕتْر ًر3111ر–رفطغ ُرلوس ًر
لل تٗمٛر3183ر–رٌ يٛرلهللر3182ر.ر

ٔوَروف ضي ترلل ٌٕ٘رل ريٚرأُرغدعلضٚر
اٌت دْرءرتٍ لروَرمت غكرأغدمٕهْرٔ ٔتدْ،ر
ٔأٌدددْرٖكددددٍ رسفطٖ تددددْرلملسِؿددددٛردردٕٗلٕدٗددد ر
لجملتى رللع ضزٚرللع ٗس،ٚرٖٔك شبرو دْريٗجد ضٚر
للؿد د طرٔفدددأؽرللطٔلٟددد٘ردر ُ،رٖٔ لدددفروٍّد د ر
خٗد د الرخ يد د رٖ ٗدددسرتكدددٕٖطرلل ٍٟد د ترِٔددد٘ر
تتٍفؼره ضتّد رلؤىل،راٌدْرٖ ٗدسرهٍد ٞرشلكدطٚر
للكدددشطلٞر ٍدددسو رٖػد د زرود درطٚرٔلسدددسٚرخمعدددٕٞر
للؿدد د طرٔللػددددطزرلمل تددددٕو رفّٗدد د ،رٖٔفذددددطٓر
هؿ د نراهددسل ٘روددصِن،ركى د ر د رللٍ يددسرز.ر
ق حرفهنردرقشٗفٛرلحلٗ ٚرللمٍسٌٗ.ٛر

ضه ٗٛريل ػدٕ ن،رٔدرث ثٗتٗدْ ريللٍد وٕؽن،ر
ٔيغأغطرهأوطٙر ٌ٘رللفكٕهرلوضه دٛن،رٔدر
ثٍ  ٟٗتددددْ ريلجملددددٕؽن،رٔيللػددددشطٚنرٔيخهدددرطلٞر
للسوَن،رٔأ ت دسرأُرلل دٌٕ٘رٖ ىدىلراىلراِدسلٞر
وؿددطٔ ْرللطٔلٟدد٘رمل ؿددٕيتْرللكددشطل،ٞرٍٖٔذددعر
غع ردرغ رأغٕلضرللطو هرلملتشطكٛرٔلالستف ٞر
ه مل ُ.ر
ضٔلٖٛريللسوٗٛنرنىترتػد ٛرفكدٕهرٔث ثدٛر
وسلخنرو تعػٛروَرللفمػفٛرٔلوغ ريرلل ملٗ،ٛر
تتكددنرو ٕلددٛرللطٔلٖدد،ٛرفىدد كؼرفٗدد رضقددسر
لل يٛره رلٌتؿ ضرللٍع ٛرللٍف ٗٛرٔلٌ سلًرلحلبر
درلحله ضٚرلمل قط،ٚرٔفطٖسضٖكرٌٗتؿدْرغددطر
ودددَرللٍع دددٛرللتسوريٖدددٛريلم مددديرلملدددطحن،رٔتػدد ٞهر
هددأء روددَرٖ ػددنرللددسًر ددَرأٖددسٍٖ رٔلوغ د ٕضٚر
للكدددٍٗٗٛرلمل ٌٍٕدددٛيرللتٍد د ظهر دددَر دددطفرللدددسٌٗ نر
سدصضتروددَر فدٛرللػددم ،ٛرٔكدجرئُرضفهددِٕ ،ر
ٔفهمٕلرأُرّٖم ٕلر مٜرأُرٖ عمٕلرغدم ٛرمتٗدتر
أضٔلسّي.ر

ٍدد د َٖٔرفكددددٕهرللطٔلٖددددٛرِدددد٘ رل ٍٗدددد،ٛر
للسوٗ،ٛرلحل ي،رللكطّ،ٚرلحلىم،ٛرلل ك م،ر
للؿدد ٘،رلمل ٗدددس،ٚرللمدددّٕ.رٔو دد ُرلوسدددسلخر
للكشطلٞرلملىتسٚروَرللػد سنراىلر فد رافطٖ ٗد ر
للع ٗس،ٚرستدٜرللدعوَردتدسرودَروطسمدٛرلل سد هر
ٔللط دد٘رٔللت ؿددفرٔ دددٕؽرلوغدد ر رٔف دددطٚر
لل عد د ضرٔس ىدددتّي،راىلرظودددَرلالغدددت طلضردر
ِٔصٓرو ضهٛرلػطزٖيترلل ٌٕ٘رلمل ٌٍٕت ر للٕلسددٛرسٗددحرللتع د زهرللتذ د ضٙرٔللددصِبرلملدعددأر
للسوٗددد،ٛرٔللفعل ددد،ٛرللكدد زضت ر دددَرلمل غػدددٛر ٔلحملطًرتسلٔلْرحبػبرت لٗسرأِنرللكشطل.ٞر
لل طهٗٛرلمسضلغ ترٔللٍؿطردرهرئتر ًر8441ر
ضقسترللطٔلٖٛرؾ نرلٌت د هرللػدم ٛرودَر
،رٔتؿد د
ُرود د رضٔلٖدددٛرئلٔرللكد د طٝنرأؾدددعْر لتّع لرلوغ راىلرلختٗ ضرظ دٗيرودَرهد رأكجدطرر
هج ثٗٛرغطزٖٛروَرسٗدحرٔسدسٚرلمل د ُرٔأ د ٞر للؿع ُرفطٔغٗ،ٛرل َرلوك هطرٔللتذد ضرٔأِدنر
للؿدكٗ ترللطٟٗػ،ٛرِٔدٕرأودطرت دطضركدجريلر لجملمؼرللصَٖرلخت ضٔٓرٔن ٕلرؾطٔ رودَرهٍّٗد ر
درلملؿدددطٔلرللطٔلٟددد٘رلم دددٌٕ٘،رٔهد د وخلردر لختٗ د ضريددطَٖروٍ د فؼرٔوػتؿ د ضرو ددطبروددٍّي،ر
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األدب ومتعة التوغل يف أعناق األماكن واللائنات

الٖ دددطضرللدددع ٗيرأودددطلرزُٔراخ د د ضٓرٔوٕلف تدددْ،ر
ِٔ صلرف سترللع ودٛرِٗعتّد ،رٔغدسلرللدع ٗير
كىد رأضلزٓرلوك هطيزوٗدٛرتددسبر مدٜريددسو ن،ر
ٔضلدترس ٖ تر دَرا ٔلدٛرلغتٗد هرلمدع ٗي،ر
ٔسٗ ترزغ ٟؼرهمعمدترللٍد ؽ،رٔددطترت ر ٗدٛر
أ ىدد هرزٌٗ٠ددٛروجددنريتددنرللؿدد ٘رلل ؾدد رلملددتّير
وش ٔلٛرلالغتٗ هريعنرأُرٖ همدْرللدع ٗيرٖٔػدى ر
س ٖتدددْ،رٔوُرللدددع ٗيرءرٖدددت َرللمدددّٕرؾدددط ر
لحلٗدددد ٚرللٍف ٗدددددٛريل سٖدددددسٚن،رٔءر تىدددددنرأُر
ٖ ددُٕرزوٗدد،ٛرٔظددنرٖددسٖيرللعشددحرٔلالغت ك د ٞر
ٔلالتك هرهأِنرل ف ٞرجيىد رلمل مٕود ترٖٔػدأهر
ٖٔػد د ٟن،رت دددطضرترتكدددفٗتْ،رٔضلددددترلإلؾد د ٛر
ستددٜرٔقددمتراىلرخ زوددٛروٍعلددْ،رٌٔف درصرلل ددطَٖر
ىمٗددددٛرلالغتٗدد د هرزلخددددنرلمل عددددسرأودد د ًرجممددددؼر
لوكدد هط،روٍتّ دد ريسغددٗٛرلمل دد ُراشرأزخددنر
وسٖٛرٔحنطرللدع ٗيرهّد رهدسهرحندطرلل طهد ُ،رٔءر
ٖػت رلملتذى ُٕرسٕهرلمل عسرلحملعُٕرلدع ٗىّير
ف نرأٙرؾ٘.ٞر
ضقسرلل ٌٕ٘ر ءرللكشطلٞردرسطكتْر
ٔت ريلتْرللع ٗٛ٠رلملت طد،ٛرٔلٌت لْرودَرللتٍد غير
و د رلل عٗ ددٛرلل غددٗٛرٔت مع تّ د ،رٔوددَرلل س د هر
للدددسلٟيرٔوت عدددْ،راىلرظودددَرللتذددد ضٚرٔللتعددد زهر
ٔللٕغدددد د ٛرٔللٍفدددد د رٔللتدمدددددد٘ر ددددددَرقددددددف ٞر
للكددددشطل،ٞرِٔددددصلرللٕليدد د رٔلددددسرأ ددد رسٗدد د ٚر
ٔتف دددريرخمتمفددد،ٛرفت مدددبرللتذددد ضرٔلوكد د هطر
ٔللٕغدد د ٞر مددددٜرللع وددددٛرٔأف ددددسِٔ رِٗعتّدد د ر
ٔنممِٕ ،رٔسذعٕلر ٍّ رلل دجريرودَرلوغدطلض،ر
ٔسد رسد ٔهرللددع ٗيروددٍ ّيروددَرخددط رلو ددطل ر
لملتف ر مّٗ ،رأخفٕلر ٍْرجت ضلتّيرلحملطو،ٛرثدير
كد زٔلرلددْرهس ٕتددْراىلرلالدتىد لردرلمل عددس،رثددير
يتمددددٕٓرٔلستردد دعّرضأغددددْرٔ ددددط ر مددددٜرل ىددددٕلر
لحملتؿسٚرخ ضزرلمل عس.ر

لغدددتدسًرلل دددٌٕ٘رل دددٛردعلدددٛرشلتراٖ د د لر
وتددٕلتطروددٍ ي،رٖؿددعْراٖ د لرغ دريررلل فمدد،ٛرففدد٘ر
وفطزلتْرٌ ّٛرللطو هرللع دطرٔقدف ٞرلل عٗ دٛر
ٔلوتددسلزلترللفهد ٞرللطسددب،رٔضغدديرؾدكددٗ تر
همددُٕرللعٗ٠ددٛرللك درشطلٖٔٛردرِٗ٠ددتّيرٔغىٕنددّير
ٔجتدطهتّيرلل ٍٗد،ٛرٌٔدّٕرلرسٕلضلتدْروهّدطلرو طفددٛر
ه لعؿطرٔأ ٗ فّي،رس ى ٞرٔأٔفٗ ٞرٔأِنرخفد ٞر
ٔأؾدددع حرٔ د دطّلف رٔ د د هطٙرغدددعٗن،رأٔرأز ٗد د ٞر
ٔوٍ د ف رٔؤّٕغ د ره د لجطٔٚرٔللػددم ٛرٔلل تددنر
لتأكٗسرللػ ٕٚرٔللٍفٕش.ر
ِصلرسٕلضره رللع ٗيرأغٕلم٘رٔيطٍْٖرللصٙر
لختد د ضٓرٔف ضغدددْرلوؾدددّطرأِمدددًٕ،رٖهّدددطرت دددرير
لؤن لرٔلوٌفؼ ر
-

للت د ردرٖددسرق د سعْرهددطرأو د ُ،رللت د رغددطر
ك وَرلخت ضرلوض رٔ ٍ .ر
ذع رأ

.

-

ِصلرضأٙرلوك هطرٔأِنرللٕلسدٛرودَرفدّٗير
أيطبرللٍ ؽرالٗك.

-

و شلرتطٖسرأُرت ٕه

-

للصِبرنعطردرهٗترلهٍتكرللٕسٗس.ٚ

-

ال!رريتػ ٞهرأِمًٕن

-

أودد رظلدددترتدددطٝردرو ؿدددٕ رللٍدد ؽر دددسٔل رر
يأ م د رللددع ٗيرقددٕت ر ىٗ د رك غددتّ لٛرر
حلَرف د رٔءرٖرذبن.م -818ر813

ِٔصلسٕلضره رللدع ٗيرٔللؿدعىلرللدصٙرظّدطر
لْره رأظيٛرلحلٗ ُ ر
-

لختدددصترلٍفػدددكرأ ٕلٌد د رٔل ٍدددكرٌػدددٗتر
لل ػؼ.ر

-

لل ػؼ

-

أءرأخ كرأُرلل ػدؼردرددع رللػدم ُر
متٗىٛ
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-

لحل رأٌ٘رالرأشكط.

-

ِ رأٌدترتد كرلوودطرل مدنرٔتدطكءرٔضلٞر
للفهٕهركأِنرللسٌٗ .

-

و شلرتطٖسرأُرت ٕه

-

ػددددَروددددٕالٙرللهددددَرهدد د رم ركددددجريل،ر
ٔل َرِصلرللهَرممٗت.

-

درقدددسضٙرسٗد د ٞرددددٍ
للٍ ؽرا ره ل ػؼ.

رأُرأوؿددد٘رهد د ر

-

لحلٗد د ٚرأٌفدددؼرودددَرلحلٗد د ٞرلل ددد شبرٖددد ر
وٕال.ٙ

-

ِنرتطٝرأُرل

-

-

طرهمغرللتدًٕ

س ٖ تروتٍ غمٛرٔأ ٞرت ٕزراىلر كٕضر
للفطل ٍدددٛرٔلل دددٕلض رٔأظوٍدددٛرلل سد د هرٔلل دددعٔر،ر
ٔدٍٗ ترٔأؾع حرٔظ ٗيرأتٜراىلرللػم ٛرك ضِد ر
ٔل َرضو هل رلهتم تْ.ر

للمددّٕرلحلدد رلددٗؼرأُرت تددنراٌػدد ٌ رهمػدد ُر
للٍكن،رٔل َرأُرت تنروَرالرٖت َرللمّٕ.
ءرأفّىكردرًٖٕروَرلوٖ ً.
ددددددددعٌ رأُرٌفدددددد د

رزُٔرأُرتفّىدددددد د .ر

م819ر–ر812رل ٛرشلتراٖ لرٖعلٔزرهد ر
غ ٌٕٗٛرلمل ُرٔهد رسطلكدْرللع د٘،ٞر
ٔيددددددسضٚر مددددددٜرلل ددددددٕمردرجمتىددددد رلددددددْر
خكٕقدددٗتْرٔغطلهتدددْ،رسٗدددحرللتذ شهد د تر
ٔلل ددٕؽرٔلملد ثطلترللدديترمتتددسروددَر ى د ر
للكشطلٞراىلرللػ سنرلل طٖبروَرأٔضٔهد ،ر
ٔوت ه ٛرلمتٍ يه ترلمل سٚرٔود رٍٖدترر ٍّد ر
وَراف د ضرٔتّىدٗـرٔغطهدٛرٔت ٗٗدبرلكدٕتر
لل ن،رٔٔليد رغدطلٟيرٖهّدطرلم د ض٢ر ملد ر
نممتريٗىْرٔف سرتٕلظٌْ.

ضٔلٖدددٛريللفعل دددٛنرتؿدد نرلحمل دددٛرللت لٗدددٛر
لكدددددٕضٚرللػدددددم ٛرحبمتّددد د رل سٖدددددسٚرٔأزلّٟددد د ر
فددددط ركددددعريرللتذدددد ضريٕل ددددسرلل يددددٛر لوف ٕلٌ٘،رٔفكدٕهل رلثٍد ر ؿدط،رٔ ٍ ٍّٖٔد رودَر
يللم عدددٛنرود د رللدددع ٗيريللسوٗدددٛن،راٌدددْرقددد سبر وفطزٚرٔلسسٚرأٖهد رللفدأه،رللٍعدٕٚٞر،رللفعل د،ٛر
للمج و ،رٔأزٔلتْرلوكصٔهٛرٔللصِبرٔلمل ٗدسٚر لل ٖ د ،رللؿددطل، ٟرلل ى د ،ٞرٔلٌتددٗط،رللٕه د ٞر،ر
ٔلملسٖ،ٛرٖ ٕهرلمع ٗيره سر ٍْردرلمل عس ر
لل عٔلت،رلحلػٍ ،ٞرللكٍي،رلل طه ُ.ر
 ت ٕهراٌكرءرتت َرللمّٕ،رٔل ٍدكرءرت دنرٖتدد د ه رللددددطلٔٙرغددددطزرأسددددٕلهررٔلسددددٛرئلٔر
اٌددددددكرءرندددد د ٔهرأُرتت مىددددددْ،رلإلٌػدددد د ُر للك د طٝنره ددسرحنددطرللددع ٗيرأغددٕلم٘ردرلمل عددسر
ٖػت ٗ رأُرٖت ميركنرؾ٘.ٞر
مددٜرٖددسريطٍٖددْ،رل ددَروػددألٛريعددٕهرللع وددٛر
 ستٜرلوكصٔهٛغدددستروؿدد م،ٛرٔضفدددءرأوّ ودد رلمل ىّدددطرلمل دددسر
 لوكصٔهٛر ىٕزروَرأ ىسٚرلحلٗ ،ٚلحلٗد ٚر تددٕل٘رلملٍكددب،رٔتددطكرهلدديرٔقددٗٛرٌ مددّ رلملدد ضزرللٍد ره ددْ،رت ددٕه رللٍعٗددنرٖفهددنرأُرٖددصِبر
الرتػت ٗيرزُٔرأكصٔه،ٛرِنرت ميرمل شل
وُرلحلٗ ٚرأكصٔه،ٛئوهٜركعريرللتذ ضر لرييدددسرردددٕلضرلوغدد ر مدددٜرأُرٖ تمددد٘ر دددطفر
اىلرغ ٖددٛرأه ددسن،رهلددصلرللػددعبرجتددسرأُرؾددطٖ تٍ ر للسٌٗ .ر
ٔغدد د ٜرأو غددددٗؼرٔأِمددددًٕرملددددنٞرللؿدد د ٕضر
للمّٕ.ر
 يرسؿطزرللكطٖ رهكٕترٔلَِن رِدرنر دَر ل ددٍّيرأخف دددٕل،رٔيدد هرأو غدددٗؼرو م دد ر مدددٜرضسٗددنرأوّ و د رلملأغ د ٔ ٙريتمٍ د ٓ،ريتمٍ د رللػددمف،ر
لإلٌػ ُره وٌك هردر طف يرهلٕ ر
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يتمٍد رللٍ وٕؽ،يتمٍد ٓركىد ريتمٍد رأغدٕلم٘ريعمددْ.ر ٔزو ِ رٔفعل تّ رٔكٍٕظِ رٔ ى ٟىّد رٔظىّ٠د ر
ٔسطلكّ رلملػتسلً.ر
م98ررر
أهٍ هددددددددد ُركدددددددددعريرلو دددددددددٕلُرٔقدددددددددفر
لمع ٗييللػدد د سطنرت ددددريرلوسددددٕله ر ريٌدددد٘رٖدد د ر
وٕالٙرأُرٖصِبرل ف ٞرهػ زٚرك ٌٕلرل تسلهر
أيددطب،ردرس د رٖع دد٘ر مددٜرأِمددًٕرللددصٙرِٔعددْر
وٕالٌ رأغدٕلم٘رث دٛرءرّٖعّد روسدس،رف د ُرأٔهر

ٔلن طرأك هطرلجملمؼراىلرت ٗ رللػ سطر
لل د د زًراىلرللٕلسدددٛرظ ٗىد د ،ررٔيدددسرؾدددّطرهكدددٍ ر
فعل ٛرو ٍتروَريتنرللملرل ريرللصٙرحنطر
أغٍد ًرلوضومدد،ٛرٔكد ُرؾدط ْررملػد سٚرلوضومددٛر
لحلػدددٍ ٞرأُر ىمدددّ رهد د رٖسٖدددْراىلرلحل دددٕه،ر
ٔٔلف دددترلوضومدددٛره دددسرأُرلغتؿددد ضتريطٍٖ تّددد ر وَرغسزرلْر ٍٛرلل سضرًٖٕرلملٗ ز.رم48رر
فدددأدعُرهلدد رأُرتف دددنرودد ر معدددْرللػدد سط.رٔيدد هر
ٔك ُرللدع ٗيريدسرِىدؼرل دعريرلو دٕلُر
للػد د سطرلمدددصَٖر معدددٕلرتفػدددريلرلٍذد د حرخ تدددْ ر حبٍٍٗددددددْراىلرلوغددددددف ضرٔاسػ غددددددْره حلكدددد د ضر
للفعل دددددٛرفعل تدددد ُ رٔلسدددددسٚرإلخ فدددددٛرٔسدددددٕفر لملفدددطٔ ر مٗدددْ،رف د د ه ردد دطّترللؿد د طٚر مدددٜر
ل ،ٞرٔس ٗ ٗٛرإلخ فٛرٔسدٕفرل مد ر!ر81ر.ر للٕتط،رفطفط ردرل ٕ ر ريرلحلدٍ ،رٔغ هدتر
ٔهدددسأتروت ددددبرللدددع ٗيرل سٖددددسره دددسرتٍددد و٘ر للكددددشطلٞروددددَرللكددددشطل،ٞرٔتددددٕلتطترلوظوددد ُر
للجطٔلترٔغعٔردٗـرللٕلسٛريع ٟنرللع ٗير ظددٕر لتد لفرٌٕلوٗؼرلوظود ُرهد لٕيٕ ردرلمل د ُ،ر
ٔغيرٌػ ّٟي،روَرفَّٗرلهٍتْرلحلػٍ .ٞر
ٔتطيدددط رللدددرسو ردرو مدددٛرللػدددى ،ٞرٔت ددد وعردر
ٔلضتسرل طر مٜرللٕلس،ٛرٔد ٞتردٗدٕفر سع ترلوٌٕلٞرف ٍ.ٜرم -813ر811رر
ٖ ٕزِد ر ظدددٕرٔس قددطترلملٍ دد،ٛرٔ مددبري ٟددسر
جت ضبرٌٔعٕٞلتري غٗ،ٛرِ٘رلوٌعدن،روٌّد ر
لحلىمددٛرا د زٚرلحلػددٍ ،ٞرل ددَرللتفتددٗـرأظّدرطر غدددد ستْر مدددددٜرأُرٖتشدددددطضرودددددَرؾدددد ٕكْ،ر
لختف ِٞددد ،رٔيدددسوترٌػددد ٞرودددَرللٕلسدددٛرفسٖدددٛر ٔتٕظٗددددفرهددد ضلرلمػدددددطٖٛرٔللس هددددٛرٔلملف ضيددددٛر
إلضن ٞرلل ظ،ٙرل ٍْرءرٖ لد ر َر معْ،رثير ٔللتٕضٖدٛردرثٍ ٖد رللػدطز،رٔل دٛرت د ٌ رللؿد طردر
فتكرللٕه ٞره ٗـرلل ظ،ٙرٔلٌتؿطرلل شدطردر لٌػددددٗ هّ رٔت ٗ تّددد رلل صهددددٛرلملٍ ىدددد،ٛرٖ ددددٕهر
للٕلسددد،ٛرٔأسدددؼرظ دددٗيرللٕلسدددٛرهٕسدددسٚرث ٗمددد،ٛر للػدر ضزرٔلقددف رٔالزٚرللددع ٗيرل سٖددسٚروددَريمددبر
ف سًريطه ٌد رغدريروػدعٕ ،راشرقدٍ رغدٕضلرسدٕهر لل دد رهدددسأرغدددفطرلالضتدددٕل،ٞرغدددطٝرفٗدددْرلملدد ،ٞر
للٕلسددٛرٔك دًّٕرس ع د ،رٔج د رللطد د هرٔأؾ د نر ٔغددددطٝرِددددٕردردػددددسرلؤسددد ه،رءرٖ ددددلردر
للٍ ضردرلحل برفدرس رو هديرللطدد ه،رِٔٗدأر لل ،رٔل َرلل د رغد مرفٗدْ،رتفتشدترفٗدْر
ٌع ل رٔغدٗ ف ره ٌتهد ضرلهلد ضه رودَرللٍد ض،رثدير لملػددد ًرلٗسخمددددّ رلل ددد ،رٔتفتشددددتردرلل ددد ر
أي ًرفعّل تْرل قٛرٔلختفٜرزلخمّ .ر
لملػ د ًرلٗأخددصِ ردرلٌٕٗتددْرٔضدٕلتددْرٔلٌػددٗ هْ،ر
ئلٔرللك طٝنرللٕلسٛرلالف لنٗٛرٔللفه ٞر
للطٔلٟ٘رملؿطٔلرلل ٌٕ٘،رِدٕرتأكٗدسرحلهدٕضر
للكددددشطلٞرهأغددددطلضِ رٔس ىتّددد رٔأغددد ريِ ر
ٔس ٖ تّددد رٔأغدددف ضِ رٔألٕلسّددد رلحملفٕظددد،ٛر

ف غتػددميرٔغ د برلٗ لددبرللهى دأررللددصٙرالرٖطٖٔددْر
جتدطّلرلملد ،ٞرللهىددأرللددصٙرالرٖ ّددطراالراشلرتٍكددنر
للهىأر ودَرك ٖ ٟدْرٔقد ضرددعٞلرودَرلملد ،ٞرودَر
لل ددد د ،رودددددَريدددددطلُرلملددد د ٞرٔللددد د لب،رلوض ر
ٔللػى ،ٞرل ٞرٔل ف ،ٞرمتطغ،رظسفردٍٗ ،ر
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نٕهرمش ال،رزوسًرهأٌ رلالٌتؿ ،ٞرثيرلغ خٜر ٖٕلددددْرلل دددسضرأٔرلرل عمددد٘رفدددطفء،رٔأُرٖٕلددددْر
ٔلغتم ،ٜرندطضركىد رتتشدطضرلحلٗدٛرهرغدتعسلهر لل ٗىٛرك٘رت فد١رلحلىد زٚر ؿدّ ،رٔاُرف دنر
دمدددسِ ،رٔلدددسرودددَردسٖدددسردرللعدددسُرل سٖدددس.ر فػدددت فْ٠ره ى ودددٛرظضيد د ،ٞرفف دددن،رٔكممتدددْر
ضود زلرحبذدديرهطكد ُ،رٔي لددترلددْ راشلرأضزترأُر
م812رر
ٔوٕندددٕلرللدددٕالزٚرٔللتذدددسزرٖؿد د نرو هدددير تٍ هرف رهسرأُرتٕلسروطت .رم13رر
رٔأضٝرأُرلل دددددددٌٕ٘رلغتؿدددددددط رأظوٍدددددددٛر
أ ىد د هرلل دددٌٕ٘رللطٔلٟٗدددٛرٔلل ككدددٗ،ٛرففددد٘ر
يكددٛريلل ى وددٛرللعضي د ٞنروددَرجمىٕ تددْريزٖددٕلُر و مػددىٛر مددٜرسددسرت ددعريرلل ٗ دد ٌ٘،رٔيددطأردر
للٍجطرللد ٙنرٖدسٔضرسدٕلضرهد رلحلىد زٚرلل ؿدٜر وػددد و ترلل دد د رٔلٌعٖ سدد د ترللطودد د هرسكدد د زر
ٔل عن ر طنترلحلى زٚر مٜرل عنرقف  ٛرأُر ل ٗع ترٔمث ضللسغ ٟؼرلملط.ٚ
ر

ر

ر
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صرخة
فلك حصرية

قهبْ ىثذنٌ باهحصاد ...أُّٓ سيٍ شان اهشٓ ًَّزُّ ىن صَغَافِ اهكهبِِّ ،تسفَّل ذّطَ أسٖ
ِحز ٍن ِّأش.
صِحْ اهىتىصسُٔ اهىكٍِصُٔ تتىهىو تحتَ قبضِٕ قُىكىٍِا اهحسّسٓ هتطصزَ بأَعهٖ
طىتٍِا:
ِّحمي أفَالَ تَغِهَىِن؟!
ِّحمي َأفَالَ تُبطُصِن؟؟!!
ِّحمي َأفَال تَغكهِن؟!
أٓ صمايٍ شان اهشٓ حوَّ بحسصا ٍن اسىًتًِِّٕ ،افشَ ِأَثاجٍ ىُىزَّلِ
ُّ
أُّٓ سىاصٍ ًفسْ شان اهشٓ َسفَن حشِصَُ فْ طسِص سامًْ اهبًاءِ ٌِِ َّصٍل ًُِّف ُ
ج
سذانَ احتصالٍ ٌائوٍ اهتٍَّي اهحسّكَٕ ِاهصَحَص ِاهىسذَو ِابتهػ سمًَِِّٕ أطفاوٍ أفاقِا ىًش
أمثصَ ىن ستِّ سًِاتٍ عهٖ سىاصِ ِطنٍ هي َّغِصفِ إال اهحُبّ ِاهتَّساىُخَ ِاهغّضَ اهىصتصنَ
ِاإلِّثاص..
ِطنٌ ٌِ قَبوَ اهتَّاصّرِ ِبغسَُ ،قبوَ اهسٌَّصِ ِبغسُ ...عصف ِعَصَّف اهغاهَي أِوَ أبحسٍّٕ فْ
اهتاصّر ...عَ َصفَ ِعصَّف اهِحِ َس أن عاطىت َُ أقس ُي ىسًٍّٕ ىأٌِه ٍٕ فْ اهغاهي.
عَصَف ِعَصَّف اهبصصَّٕ مّف ّغفِ عن ذطِىَ فْ أحهنِ ىًافسٍٕ هالًتطاصِّ ،طافخ
ىتحسَّ بصِدٍ تًبغجُ قُسصًٔ عهٖ اهضِء حتٖ عًسىا ّغّضُ اهغاهيُ ظاليَ األَحكاسِ اهشٓ
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ًَّفُخ حبصِتَ عَطفْ اهىتغطصشِّ ،سمص بأَضغاجِ أحالىَِ .ماس اهطىتُ َّطصُزُ :ىتٖ
ًّتٍْ حًًُِمُي أٍّا اهىذصِّبِنِ ..أًتي تستًزفِن اهبصصَ ِاهححص.
ت تحصقًٍِا
مّف حِهتيُ األصّاءَ أثصاً ىنِ بغس عَّنِ ،اططستُيُ أطفاهًَا فصاصا ٍ
بأَهسًِٕ ًّصاًِمي اهتْ تَطفخُ بصائحِٕ اهسي ِاألصالءِ ِاألَحاليِ اهًازفٕ ِاآلىاوِ ىكطِعٕ
األَطصاف ِىفكِسٔ اهغِّن.
ًٌٍا بكاّا بًاءٍ ًٌٍِا زحاجٌ ىٍصيُّ ِقطػٌ ِبكاّا ًزف اًتصصت أَِحاؼُ أِطاهَ فْ مو
األَصحاء .اهًاص أمهت ِأتت عهٖ موِ صْءِ ،أسالن اهمٍصباء ِاهغُهب استحاهت ىفصقغاتٍ
ىتفحصًٔ ماهكًابوِ اهىِقِتٕ ،فّىا اهبصصُ ٌبِا فزعّن مسصبِ عطافّصَ تمسصت أحًحتَ
ِاصتىٖ فِل اهصطّف ذائفاً ّطصز بىوء قٍصُ:
ٌ ُل األصِاد؟!
بأٓ شًبٍ ُّكتو األَطفاوُ َِتُزِ ُ
أال أّتٍا اهساص اهىسمًُِٕ بأحاليٍ ىهًِِٕ ،آىاوٍ مبّصٍٔ مبّصٔ ِىصطِفٍٕ بصِلِ
اهشمصّات:
تَىٍّ هْ ـ أّتٍا اهساصُ ـ ِال تتغحهْ اهغّابِ ،ال تغصقْ فْ ذصابِ َِحٍنِِ ،تكطّ ِػ
ّسّنِ ِإحصال أطابغن اهصصّكٕ ففْ اهغُىصِ بكِّٕ ،ستغِسّن إهٖ حُهُىن ...قفْ ِال
تًَمسصٓ فىازاو هسًّا اهحهيُ باقّاً ،ىازاهت هسًّا اإلصاسُٔ عهٖ حفصِ ِبًاءِ اهغس ...فًحن
باقِن ...باقِن ..باقِن.
ِاهًطصُ قاسيٌ أٍّا اهغاهيُ اهىىسِزُ اهشٓ ىاّزاو َّسمص ىن سىائًِا ِحصاحًِا ِّهغل
قٍصًَا بًصِٔ اهغصبّس.
بحكًِّا سًًتطص ...بطىِسًِا سًكف مىا ِقفًَا ىتحسِّّن اهكسصَ ِاهىستحّو ،بأذالقًِا
سًحىػ شِاتًا اهىمسِصٔ اهىٍصَّىٕ ألن األهي عًسئشٍ سّمِن ذهفًا ...موُّ اهسىِؼِ ِاهسيِ
ِاالًمساصاتِ ستمِن ذهفًَا ـ ذهفًَا ِإهٖ األبس.
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