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يٛحٖ ١را ايعدد يًفٓإ ايفسْط )Claude Monet ( ٞنًٛد َ.)1221- 1441( ْ٘ٝٛ
ُٜعدُّ نًٛد َ ْ٘ٝٛزائد املدزض ١االْطباعٚ ،١ٝعسف َٓر ؾػس ٙحبب٘ يًسضِ ،فكد زفض ايعٌُ يف ايتحاز ٠اييت
تدٜسٖا عائًت٘ يسغبت٘ يف إٔ ٜؿبح فٓاْاً.
تعٛد غٗست٘ إىل ايًٛح ١اييت زمسٗا عاّ ٚ 1482مساٖا "اْطباع مشظ َػسق "١اييت اغتل َٓٗا فُٝا بعد اضِ
املدزض" ١االْطباع ،"١ٝفكد نإ َ ْ٘ٝٛأ َٔ ٍٚاضتددّ ٖرا األضًٛب اجلدٜد يف ايتؿٜٛس.
شاز اجلصائس أثٓاء تأدٜت٘ خلدَ ١ايعًِ فتأثس بطبٝعتٗا ٚنإ يٛقع األيٛإ ايػدٜدٚ ٠ايػُظ املتٖٛحٚ ١أغحاز
ايٓد ٌٝعظ ِٝاألثس يف ضريت٘ ايفٓ ،١ٝنُا قض َْ٘ٝٛ ٢فرت َٔ ٠حٝات٘ يف إْهًرتاٚ ،تفسغ ٖٓاى يسضِ
املٓاظس ايطبٝع ١ٝيف حدائل يٓدٕ.
يف عاّ  1484زفضت أعُاي٘ ٚأعُاٍ دلُٛع َٔ ١ايفٓاْني َجٌ زٜٛٓاز ،فكاَت ٖر ٙاجملُٛع ١بعسضٗا
بػهٌ َطتكٌ يف ؾاي ٕٛضُُ ٞؾاي" ٕٛاملسفٛضات"ٚ ،غهٌّ ٖرا املعسض ْكط ١حت ٍٛيف دخ ٍٛايسضِ
ٚايتؿٜٛس َسحً ١احلداث.١
احتًت ايطبٝع ١املطاح ١األنرب َٔ يٛحات َ ْ٘ٝٛاييت تضخ بايػُظ ٚشزق ١ايطُاء ٚايطٛٝز ٚايٓباتات
ٚاألغحاز ٚاملططحات املائٚ ١ٝايصٚازمٚ ،اختاز إٔ ته ٕٛغدؿٝات يٛحات٘ بػٛغَ ١ػسقٚ ،١قد اتطُت
يٛحات٘ بػهٌ عاّ باالبتعاد عٔ ايتفاؾ ٌٝاملًُ.١
أؾٝب بإعتاّ عدض ١ايعنيٚ ،خضع عاّ  1223يعًُٝتني إلشايٖ ١را اإلعتاّ ،مما أثس عً ٢اختٝاز ٙيأليٛإ يف
يٛحات٘.
َٔ أِٖ يٛحاتْ٘ :طاء يف احلدٜكٚ ،١اْطباع غسٚم ايػُظٚ ،طسٜل "جٝفريْ "ٞيف ايػتاء.
تٛيف َْ ْ٘ٝٛتٝح ١إؾابت٘ مبسض زئ ٟٛعاّ َٛ ،1221ؾٝاً إٔ ته ٕٛجٓاشت٘ بطٝط ١املساضِٚ ،قد فُتحت
حدٜكت٘ َٓٚصي٘ أَاّ ايصٚاز ٚذليب ايفٔ عاّ .1241
تسمجٚ ١إعدادَ :ريْا أٚغالْٝإ
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اصتٍظ األستاط ًحّب ىذفِؼ ظِاّٙاً أمثظ ىًَ قاطاً؛ ىؿ أًَ أطضظ أمثظ ىن تسؿ
ىحىِؽات قططّٕ تىّو مهٍا ههػِوِ .اهسىا٘ اهسابؾِٕ ،اذضٔ ىن أٌي قططَ ِأحىهٍا..
اهسىا٘ اهسابؾٕ:
ضفكٕ صاؽظّٕ إبضاؽّٕ ِحضإًّ أسالقّٕ فهسفّٕ فًتازّإِّ ــ سّاهّٕ ِِاقؾّٕ فْ آن،
سمبٍا ًحّب ىذفِؼ فْ قطٕ ظصّكٕ ،صاٙكٕ ،طات ىعىِن فًْ حضاً ّذىو ضالالت مبّظٔ،
ِىقزٗ أمبظّ .تًاِو ىن سالهٍا:
ــ ىاطا بؾض اهىِت.
ــ اهثِاب ِاهؾكاب.
ــ اهِاقؿ االحتىاؽْ :اهحظّىٕ ــ ذاو اهفساض ِاهفاسضّن ِاهىفسضّن باإلعافٕ إهٖ طهن،
ّؾػْ ًحّب ىذفِؼ ظأَّ فْ صسطّات سّاسّٕ ِاحتىاؽّٕ ىطظّٕ ِؽاهىّٕ ،مىا فؾو أبِ
اهؾال٘ فْ ظساهٕ اهقفظان.

***
ظؤِف ؽبض ظبَ ِؽاًِش ــ طضّكان ؽاٙضان ىن سٍظٔ اههّوّ .قضظ ؽاًِش بزىّهَ ِطضّكَ
ظؤِف ِّكتهَِّ ،ستؾّن ؽاًِش بظحاو أبَّ مْ ّسفْ آثاظ اهحظّىٕ.
ّأتْ اهكظ بعىّظ اهىتمهي ؽهٖ هسان ظؤِف ؽبض ظبَِ ،ظؤِف ٌطا قتّو ِىقضِظًٌِ ،ا
اهضٌصٕ ِاهؾحب ،فاهطٓ ّكظ ٌِ ظِز ظؤِف اهتْ اًفطهت ؽًٌَِ ،اٌْ طٓ تصظل ىن ؽوٍ،
*

السماء السابعة:

عنوان قصة لألستاذ نجيب محفوظُ ،نشرت ضمن مجموعته القصصية "الحب فوق هضبة الهرم" الصادرة في القاهرة عن دار
مصر لمطباعة ـ 9191

العدد  - 565كانون الثاني 8158 /

صفافٕ ،سفّفٕ ،بال أٓ ِزنّ .ذش إذساساً تاىاً أًَ ٌِ ظؤِف ؽبض ظبٌَِ ،ا ٌِطا ؽاًِش
ّذج ظحاو أبَّ ؽهٖ ذفظ اهكبظِ ،ثىٕ صاب ىػظِز ؽهٖ ؼٍظُ ًّزف اهضي ىن ظأسَ.
إًَ ّظٗ طهن بصْ٘ ىن اهِعِز.
"ّا ههؾحب!! ىا اهصاب اهىػظِز إالُ ،ظؤِف ؽبض ظبَ ًفسَ ،إًَ أًا ضِن فّظٓ .هّش
صبٍّاً بَ ِال تَِ٘ي هَ ،إًَ حسىٌَِ ،طُ بضهتٌَِ .طا ذطاؤُ ،ؽاًِش ّذثٍي ؽهٖ اهؾىو ،ال ّظاُ
اهبتٕ فّىا ّبضِّ ،ؼن أن اهحسي اهىػظِز ّذِٓ باهماىو طضّكَ ظؤِف .ال ّفػن إهٖ اهماٙن
اهحضّض اهطٓ ّظاقبَ بال اًفؾاو"(.)1
ِاهماٙن اهحضّض اهطٓ ّظاقبَ بال اًفؾاو ٌِ ،ظِز ظؤِف ؽبض ظبَِ .تستىظ تضاؽّات ظؤِف
اهتْ ّهِي فٍّا ؽاًِش ِّؾاتبَ ِّطمظُّ باهطضاقِٕ ،اهسٍظات اهىىتؾِٕ ،مّف ٌاًت ؽهَّ
اهؾصظِٔ ،اهضظاسٕ ِاهىطامظِٔ ،اهطٌاب إهٖ اهحاىؾٕ ِاهؾِضٔ ىؾاً ىًٍاٌ ،ىا أمبظ طضّكّن،
ظفي اهفاظل اهالًٍا ْٙفْ اهىاو ِاهحاُ ِاهسػِٔ.
ِؽهٖ اهظفي ىن طهن ،فكض قتهَِ ،فضظ بَِ ،ػىظُ فْ ذفظّٔ ،كِو هَ ظؤِف" :فإن ًسّتًْ
أ ًت فىا أًا بًاسّنِ .اؽهي بأًًْ ال أذىو ًذِن ظفبٕ فْ االًتكاي أِ ذتٖ اإلّطا٘ ،هكض ضفًت
حىّؿ ٌطُ اهؾِاػف ِاالًفؾاالت فْ اهذفظٔ ىؿ حثتْ"(.)2
أىاىًا ذتٖ اآلن:
ــ ؽاًِش بن قضظٓ اهحزاظ ــ ٌِِ اهقضّاظ اهكاتو اهىحظي ــ ِأبُِ ىذتمظ اههذِيً ،اٌب
اهفكظا٘ ِاهىسامّن .ظاصْ اهظحاو ِصاظٓ اهطىي.
ِاهثاًْ ٌِ :ظؤِف ؽبض ظبَ اهطٓ ّسظض اهكطٕ (ؽفِاً ،ظِذَ)
ظؤِف :اهعذّٕ اهىقضِظ ــ ػاهب حاىؾْ ّضظش اهتاظّشّ ،تّي األب أىَ أظىهٕ تؾّض ؽهٖ
ىًذٕ سّظّٕ ىن األِقاف.
بسػِظ قهّهٕ ّعْ٘ ًحّب ىذفِؼ اهىِقف ،ىبًّاً اهىؾضن األطّو ِاهىؾضن اهظضٓ٘
ههظحاو ،ىسهػاً اهعِ٘ ؽهٖ اهِاقؿ اهػبكْ (ههذاظٔ) ذّج تحظٓ أذضاج اهكطٕ .همن ؽهٖ
اهظفي ىن اهتفاِت اهػبكْ اهذاض بّن ظؤِف اهّتّي ِبّن ؽاًِش اهطٓ ّىهن أبُِ اهىاو ِاهحاُ
ِاهسهػٕ ِاهسػِٔ ــ ٌىا طضّكان .إال أن ٌطُ اهطضاقٕ هي تضي ألن اهؾالقٕ بًٍّىا فّظ
ىتماف .ٕٙظؤِف ّذب فتأ اسىٍا ظصّضٔ ٌِْ تباضهَ اهذبِ .تًفظ ىن ؽاًِش .ألن ؽاًِش
ّىهن اهىاو ِاهحاُِ ،طضّكَ فكّظ ،ذهّو أن تمِن ظصّضٔ هَِ .أقضي ؽهٖ فؾهتَ اهًمظا٘
اهصًّؾٕ ٌِْ .قتو ظؤِف فضظاً ىستؾًّاً بظحاو أبَّ.
ًٌِاّ ،بّن ًحّب ىذفِؼ مىا قهت ،ىؾضن اهظحاو ،فظؤِف ذتٖ بؾض أن قُتو ِأهكّت
حثتَ فْ ذفظٔ ،ال ّذب اهثأظِ ،ال ّذب االًتكاي ،ألن فْ قهبَ ىن اهػّبٕ ِاهتساىر ىا ّحؾهَ
ّؤىن باهطضاقٕ ،فّكِو" :أتؼن أن ؽالقتًا اًكػؾت ِاًتٍت؟ اهطضاقٕ أقِٗ ىىا تؼن .ذتٖ
اهىِت ّ ؾحز ؽن ىذكٍا .مطهن اهذب .ظصّضٔ هْ أًا ِهّست هن ِهمًن ىتٍِظ ِسْ٘
اهتظبّٕ"(.)3
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ِبؾض مو اهطٓ ذطوِ ،بؾض اهقضظِ ،اهكتوِ ،سّإً اهزىاهٕ ِاهطضاقٕ ّكِو ظؤِف" :إًْ
أظثْ هن ّا ؽاًِش .هي أظن فْ ٌطُ اهطِظٔ اهكبّذٕ ىن قبو .إًن ٌّمو ؽؼىْ تسمًَ
اهسفافّض .اهضي اهىسفِن ّهػش ِحٍن ِحبًّن .ؽًّان تكضذان صظظاً ِتتضهٖ ىن أطًّن
ذّتان .ظحاو أبّن ّسّظِن سهفن ؽهٖ ذِافظ ذىّظ ِبظؤِش فظبان ّظسفِن فْ أفالو
ىقظِسٕ باهصِن .إًَ هّذزًًْ أن أمِن اهسبب اهىباصظ هتصَِّ طفذتمي ،هطهن ّقصاًْ األسٖ
ِتفتظ أصِال اهبٍحٕ.)4("!..
ٌطا ٌِ ىؾضن ظؤِف اهطاضل ،اهبسّػ ،اهػّب ،طاذب اهًّٕ اهػّبِٕ ،طاضل اهسظّظٔ،
ِقض ؽظعت قِهَ ،مْ ّمِن اهكاظئ اهطِظٔ اهذكّكّٕ ؽًَِ ،مّف ّفمظ ذتٖ ،قبو اهًكهٕ
اهًِؽّٕ اهتاهّٕ فْ "ذّاتَ" أٓ ،بؾض أن ُّظىٖ فْ ذفظِٔ ،تتي تسِّٕ اهتظابِ ،مأن صّٙاً هي
ّمن..

***
أقطض باهًكهٕ اهًِؽّٕ اهتاهّٕ ٌْ ،اًتكاو ظؤِف ؽبض ظبَ ىن األظغ إهٖ اهسىا٘ ،إط
بهذؼٕ ِاذضٔ أِ ىن سالو تًٍضٔ ِحض ًفسَ فْ ىضًّٕ حضّضٔ ،همًٍا هّست ماهىضنٌ .طُ
اهىضًّٕ تعْ٘ بال صىش ىصظقٕ ،ىسكِفٕ باهسذب اهبّعا٘ ،أظعٍا تًعر باهسعظٔ ،ؽهٖ
ٌّ ٕٙأزٌاظ ِفِامَ ،فٍّا اهِظِض بّعا٘ ؽهٖ صمو أمِاص ؽهٖ ىَضِّ اهًؼظ بال ًٍإّ..
ِفحأٔ ،تحهّٖ أىاىَ ظحو ّتضثظ بسذابٕ بّعا٘ ،ابتسي ىظذباً بَِ ،قاو هَ" :أٌالً بن فْ
اهىسا٘ األِهٖ!" فٍتف ظؤِف بفظذٕ ىتأهكٕ فاىظٔ ،ىؾتكضاً أًٍا اهحًٕ :ــ
ــ أٌْ اهفظضِش؟
ــ قهت اهسىا٘ األِهٖ ال اهفظضِش.
ــ إطن فأّن اهفظضِش
ــ بًّن ِبًٍّا ػظّل ػِّو ّكػؾَ سؾّض اهذؼ فْ ىٙات األهِف ىن اهسًّن
اهعِ.)5(ّٕٙ
ؽظّف اهظحو بًفسَ ،أًَ ٌِ (آبِ) اهطٓ مان ماًًٌا فْ ىضًّٕ ػّبٕ طات اهى ٕٙباب.
ِاآلن ٌِ ىِفض مىذاي ههضفاـ ؽن اهكاضىّن اهحضض..
ًٌاّ ،ؤمض ظؤِف أًَ فّظ ىتٍي بصِْ٘ ،فِل طهن أًَ صٍّض.
همن (آبِ) ّستػظض فْ اهذضّج ؽن اهسىا٘ األِهٖ ىِػن ظؤِف اهحضّضٌِ ،طُ اهسىا٘
تستكبو اهِافضّن اهحضضِ ،فْ ٌطُ اهسىا٘ ّذامىِن ِ(آبِ) ّتِهٖ اهضفاـ ؽًٍي .مىا ِأبهقَ أن
األذماي ًٌا تتظاِز بّن اهبظا٘ٔ ِاإلؽضاي ،فْ ذاو اهبظا٘ٔ ّكعْ اهبظٓ٘ ؽاىاً فْ اهسىا٘
األِهٖ ّتأٌو فَّ ظِذًّا ههطؾِض إهٖ اهسىا٘ اهثإًّ.
أىا اإلؽضاي فىؾًاُ أن ُّكعٖ ؽهَّ بأن ِّهض ىن حضّض فْ األظغ هّىاظش اهذّأ ىظٔ
أسظٗ هؾهَ ّهكٖ قضظاً أمبظ ىن اهًحاز ،أىا ىا بّن اهبظا٘ٔ ِاإلؽضاي فُّكعٖ ؽهٖ اهىتٍي ؽاضٔ
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بأن ّؾىو ىظصضاً ظِذّاً هصسظ أِ أمثظ فْ األظغِّ ،مِن طؾِضُ إهٖ اهسىا٘ اهثإًّ ظًٌاً
بتِفّكَ أِ تىضض ىضٔ تحظبتَ(.)6
ِبؾض اهتذكّل ِاالستحِاب بّن (آبِ) ِظؤِفّ ،طضظ اهذمي اهكاعْ بًضب ظؤِف ىظصض ًا
ظِذّاًِ ،ىن سالو ٌطا االستحِابِ ،األسٙهٕ ِاألحِبّٕ ،تؾظّف اهكاظئ ؽهٖ ػبّؾٕ اهىذامىٕ،
أِ اهىذمىٕ فْ اهسىا٘ األِهِٖ ،ميِ ٌْ ضقّكٕ إط ال تٍىو صّٙاًِّ ،تكظظ إبكا٘ ظؤِف إهٖ حاًب
آبِ فْ اهسىا٘ األِهٖ فتظٔ قطّظٔ هّتػٍظ ىن أٓ صاٙبِٕ ،هّؤٌو هىٍىتَ.

***
ّػهب ظؤِف ىن آبِ ،أًَ ِّض أن ّظٗ أضِهف ٌتهظ ،فّحّبَ آبِ ،إًَ ذمي ؽهَّ باإلؽضاي،
ِأؽّض إهٖ اهذّأ ٌِِ ،قضظٓ اهحزاظ فْ ذاظتميِ ...ىن ثي ّصظـ بتؾظّفَ ؽهٖ (اهِحٍا٘) فْ
ذاظتَِّ ،تؾحب ظؤِف ِاهكاظئ ىن ٌطُ األذمايِ ،ىن ثي ّتي استؾظاغ أسىا٘ مبّظٔ
ِصسطّات ،ىثالً :أسًاتِن .أسًاتِن اهطٓ مان أِو ىن بصظّ باههَ األذض! ِّمِن اهحِاب:
طذّر ٌِ أِو ىن ضؽا إهٖ اهتِذّض ،همًَ فظغ طهن باهكِٔ ِهّش باهٍضإّ ِاإلقًاـ ،فتّسظ
ألؽضا َٙىن بؾضُ أن ًّتزؽُِ ىن اهكهِب باهكِِٔ ،همن اهطٓ صفؿ هَ طفا٘ سظّظتَِ .أسًاتِن
ٌطا ؽاض قبو اهىّالض بأمثظ ىن أهف ِسىسى ٕٙسًٕ.
همن اهىفاحأٔ اهمبّظٔ حضاً باهًسبٕ هظؤِف ٌْ ؽًضىا سأهَ آبِ أتضظٓ ىن تمِن أىن؟
فّحّب ظؤِف ذاالً ضِن تفمّظ:
ــ إًٍا ىالن ّا آبِ!
ِّطؾل ظؤِف ىن اهحِاب ذّن ّكِو آبِ:
ــ ىا ٌْ إال ظّا اهسفاذٕ اهىصٍِظٔ ،فاًؼظ مي تكضىت.
ِىن ثي ّأتْ طمظ ِّهسِنِ ،تِفّل اهذمّيِ ،هًّّن ..سًأتْ ؽهٖ طمظٌيِ .ؽًضىا ّىظ اسي
هًّّنّ ،ؾتكض ظؤِف أًَ ذمي ؽهَّ باإلؽضاي إلهذاضُِّ .مِن اهحِاب ؽمش طهن ،فهًكظأ ىا ٌِ
ظأٓ آبِ فْ اهسىا٘ األِهٖ فْ هًّّن" :قهت إًَ ىن سالو ثظثظٔ فمظّٕ فّّظ األسىا٘ ِهي ّقّظ
اهحٌِظ ،سىّٖ آهٍٕ اهىاضٔ األزهّٕ ِأعفٖ ؽهٍّا ىن طفات اههَ اهكضي ِاهسهل ِاهسّػظٔ ؽهٖ
ىطّظ اهمِنِ ،سىّٖ اهظسو باهؾهىاِ٘ ،اهىالٙمٕ باهؾىاوِ ،اهصّاػّن باهبظحِازّّنِِ ،ؽض
أّعاً باهحًٕ ىؿ تذضّض أمثظ هزىاًٍا ِىماًٍاًٌِِ ،ت بكِٔ إّىاًَ ِبال َٙفْ سضىٕ اهماضذّن
ِظِز تعذّتَ ِتكصفَِ ،قهت أّعاً إن ىا ٍّي اههَ سبذاًَ ِتؾاهٖ ٌِ ىا ّطّب اهًاش ىن
سّظ أِ صظ .أىا ٌِ ــ حو حالهَ ــ فىستقن ؽن اهبصظ ،هن ّزّضُ إّىاًٍي بَ ِهن ًّكظ ىن
صأًَ مفظٌي بٌَ ..مطا سفف اهذمي ِؽّّن ىظصضاً ظِذّاً"(.)7
ِبؾض االًتٍا٘ ىن استكباو هًّّن فظغ آبِ ىن ىكابالت اهساؽِٕ .طذب ظؤِف بًزٌٕ فْ
اهسىا٘ األِهٖ ،فْ ًٍإّ اهًزٌٕ فظل ظؤِف فْ اهتأىوِ ،فمّظ فْ ىضٗ بصاؽٕ اهحظّىٕ اهِّىّٕ
اهتْ تِاطو اقتظافٍا اهكِٗ اهىعاضٌِٔ ،طُ اهحظّىٕ ،أِ ٌطُ اهحظاٙي ّصاظن فٍّا اهػّبِن
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بسهبّتٍي ِؽضي ىصاظمتٍي باهًعاو أِ اهحٍاض عض قِٗ اهصظ ما ًٕٙىا ماًتِ ،تؾب ظؤِف ىن
اهتفمّظ ذتٖ أظٌل ،فؾاضت ظفبتَ اهسابكٕ هىؾظفٕ ىطاٙظ اهصسِظ اهطّن ٍّتي بٍي" قاو:
أِض أن أؽظف ىطاٙظ زؽىا٘ ِػًْ:
"ــ ىاطا ؽن اهسّض ؽىظ ىمظي؟
ــ إًَ اهِّي ىظصض أًّش ىًطِظ
ــ ِأذىض ؽظابْ؟
ــ إًَ ىظصض هِّش ؽِغ
ــ ِىطػفٖ ماىو؟
ــ ىظصض فتذْ ظعِان
ــ ِىذىض فظّض؟
ــ ىظصض ؽثىان أذىض ؽثىان
ــ سؾض زفهِو؟
ــ ٌِ ِذضُ اهطٓ طؾض إهٖ اهسىا٘ اهثإًّ!
ــ بسبب تعذّاتَ؟
فابتسي آبِ قاٙالً:
ــ بسبب اًتطاظُ ؽهٖ عؾفَ اهبصظٓ.
زضًْ إّعاذاً ّا آبِ.
ــ هؾهن تؾهي بأًَ ؽاًٖ ٌفِات اهػىِز قبو اهثِظٔ ثي سىا ؽكب اهثِظٔ إهٖ ظؤّٕ ظفّؾٕ
ىن اهصحاؽٕ ِاهفضا٘ فاستذل اهبظا٘ٔ.
ــ ِىطػفٖ اهًذاش؟
ــ مان ىصظض أًِظ اهساضات ِؽكب  6أمتِبظ ِؽِضٔ اهذظّٕ طؾض إهٖ اهسىا٘ اهثإًّ.
ــ ِحىاو ؽبض اهًاطظ؟
ــ إن اهِّي ىظصض اهكطافْ.)8("..
ِأىا ظؤِف ًفسَ فكض ؽُّن ىظصضاً ظِذّاً هكاتهَ ؽاًِش قضظٓ اهحزاظ.

***
ٌِمطاٌ ،بػ ظؤِف ىن اهسىا٘ األِهٖ إهٖ األظغ ،إهٖ ذاظتَّ ،ظٗ ِّسىؿ ِّػهؿ ذتٖ
ؽهٖ اهسظاٙظ ،ؽهٖ ذّن ال ُّظٗ هَ ػّفِ ،ال ّسىؿ هَ طِتٌِ .ا ٌِ طا ّظٗ اهماضذّن
ِاهماضذات ّؾىهِن ٌِي ىتؾبِنّ ،ظٗ اهىؾهي قضظٓ اهحزاظ ِال ِّحض صبَ بًَّ ِبّن ٌتهظ فْ
ىالىذَّ .ظٗ صامظ اهضظزٓ صّش اهذاظٔ اهطٓ ٌِ بهفِظ اهطٓ ّسضي ىطاهر قضظٓ اهحزاظ.
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ٌِا ٌْ أىَ اهىفحِؽِٕ ،اهًسِٔ ّذػن بٍا مطهن ظأٗ ذبّبتَ ظصّضِٔ ،مطهنّ ،صٍض
مّف ػُهب اهىحظي ؽاًِش اهطٓ قتهَ إهٖ قسي اهصظػٕ ِمّف تي االستحِابِ ،مّف ًفٖ ًفّاً
قػؾّاً ؽن ؽهىَ أِ ىؾظفتَ باهحظّىٕ أِ مّف ِأّن استفٖ طضّكَ ظؤِفِ ،بؾض استضؽا٘
ؽاًِش ههىظٔ اهثاهثٕ ،تذفؼ قعّٕ ظؤِف هؾضي ِحِض األضهِٕ ،هي تؾض تطمظُ سِٗ أىَ ِذبّبتَ
ظصّضٔ.
ِفْ هّهٕ ،ماًت ظصّضٔ بىفظضٌا تظاحؿ ضظِسٍا ،اقتذي ؽاًِش صكتٍا (ٌِتف بَ ظؤِف
اظحؿ ِال تتكضي سػِٔ ِاذضٔ) ،همًَ ٌحي ؽهٖ ظصّضٔ ِمتي اهطِت فٍّا بظاذٕ مفَِ ،صظـ
بافتطابٍا ٌِْ تكاِي بؾًف ،فّكِو :سأفتطبن ذّٕ أِ ىّتٕ.
فىا مان ىًٍا إال أن اهتكػت ىكطاً مان قظّباً ىًٍاِ ،ػؾًتَ فْ ظقبتَِ ،تضفل اهضي،
ِتظاسٖ حسضُ ،فضفؾتَ بكِٔ ؽًٍا ِظمعت ًذِ اهًافطٔ ٌِْ ،تطظص بأؽهٖ طِتٍا.
ٌظـ اهًاش إهٍّا ،فماًت ماهىحًًِِٕ ،هِال ِطِو اهعابػ ِصّش اهذاظٔ قبو أن ّتًاٌٖ
اهسبظ إهٖ اهىؾهي قضظٓ اهحزاظ هفتن بٍا ،إط مان ّحأظ :ــ ابًِْ ،ذّضٓ ،سأذظل اهضًّا.

***
ٌِمطا ،قُتو ؽاًِش ،اهتكت ظِذَ بظِز ظؤِف ِحظٗ ؽتاب .ذمىت اهىذمىٕ باهبظا٘ٔ
هظصّضٔ ألًٍا اظتمبت حظّىتٍا ضفاؽاً ؽن اهًفشِ .سِفاً ىن بػض اهىؾهي قضظٓ اهحزاظ ٌظبت
ىؿ أىٍا إهٖ ذاظٔ أسظٗ بؾّضٔ اهىًاو.
ِهمن اهىفاحأٔ األسظٗ اهىطّظ اهتاهْ همو ىن ؽاًِش ِظؤِفِ" :هىا مان تّاظ اهذّأ
اهىتضفل أبضاً ّحظف زبض األذزان فكض تزِحت أي ظؤِف اهِذّضٔ اهفكّظٔ ىن صامظ اهضظزٓ ــ
صّش اهذاظٔ ؽكب ِفأ زِحتَ بًطف ؽايِ ،أًحبت هَ ػفالً طمظاً أسىتَ ظؤِف تسهّضاً هطمظٗ
فكّضٌاِ .هي ّمن ظؤِف اهحضّض إال ظِز ؽاًِش بن قضظٓ اهحزاظ قض هبست حسىاً حضّضاً .مطهن
أًحبت إذضٗ زِحات قضظٓ اهحزاظ ػفالً طمظاً اسىاُ اهظحو ؽاًِش تذّٕ هطمظٗ فكّضُ ِهي
ّمن سِٗ ظِز ظؤِف تكىطت حسضاً حضّضاً"(.)11
ٌِمطا ،أعذٖ اهتكىّظ ىؾمِساً إط ًصأ ظؤِف أٓ (ؽاًِش) األِو فْ بّت صامظ اهضظزٓ
ــ صّش اهذاظٔ .اهطٓ أسظحَ ىن اهىضظسِٕ ،أهذكَ طقّظاً هّؾىو فْ اهىسبزِ ،ىؿ األّاي ؽظف
اهِعؿ فْ ذاظتَ ،ؽظف سػِٔ اهىؾهي قضظٓ اهحزاظِ ،تّكن ىن اهضِظ اهسسّش اهطٓ ّهؾبَ
أبُِ ،مطهن أضظن ىؾًٖ اهذّأ اهفكّظٔ اهتْ ّؾاًْ ىًٍا فْ سضىٕ اهىؾهي ظصاض اهضبض طاذب
اهىسبز.
أىا ظؤِف األِو أٓ ؽاًِش اهحضّض فكض تظؽظـ فْ بّت قضظٓ اهحزاظًِ ،حر فْ االبتضإّٙ
ِتابؿًِ ،حر فْ اهثإًِّ ثي ضسو مهّٕ اهصظػِٕ ..االثًان ماًا ّذتكظان أبٍِّىا.
ذتٖ أن اهىؾهي قضظٓ اهحزاظ طاظ قهكاً ىن ًىِ ابًَ ،ألًَ ىثّظ ههىساِفِ ،أًَ ًبت
صظش .ذتٖ قاو ؽًَ ىظًٔ "ابن ذظاي" ِتسظد ؽاًِش اهحضّض أٓ ظؤِف األِو أِ اهكضّي
عابػاًِ ،ؽّن فْ قسي اهذْ بفعو أبَّ .فكاي بؾىوٍ ٌزَّ ِحضان اهذاظِٔ ،ساطٕ زهزو أباُ
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فكض ًكو صامظ اهضظزٓ ــ صّش اهذاظٔ ،إهٖ ذاظٔ أسظِٗ ،أذو ىذهَّ صّش ذاظٔ حضّض أٌ ًال
ههثكٕ ّضؽٖ (بضظان سهّفٕ) فثاظت ثاٙظٔ أبُِ قضظٓ اهحزاظِ ،فعب فعباً صضّضاً ،ألًَ سسظ
فحأٔ اهّض اهتْ تذىَّ ىن اهكاًِنِ ،ؽًضىا ذىّو ابًَ اهىسؤِهّٕ ،قاو هَ ابًَ ؽاًِش :فْ طهن
ذىإّ هن ِههًاش ..فكاو هَ أبُِ :إًن ابًْ ِؽضِٓ ّا ؽاًِش ،فكاو ؽاًِش :ــ اؽهي ّا أبْ
بأًْ ابًن اهباظ(.)11
ِهمن قضظٓ اهحزاظ ؽظف أن ابًَ اهحضّض ٌطا ؽاًِش سُهل ؽكِبٕ هَِّ .تي اهحفا٘ ذتٖ
اهتًافظِ ،ىن ثي اًتكو ابًَ ىن اهبّت ِىن اهذاظٔ ِتتػِظ األذضاج ،فّكتو ؽاًِش اهكضّي
ظؤِف اهحضّض قضظٓ اهحزاظِ ،ىن ثي ّؾظف أًَ قُتو بّض ابًَ سابكاًِ ،ذِمي فْ اهسىا٘ األِهٖ،
ِذمي باإلؽضاي.

***
ٌطا ٌِ باستطاظ صضّض ىعىِن قطٕ (اهسىا٘ اهسابؾٕ)؛ ِأًا ؽهٖ ّكّن بأن أٓ استطاظ،
أِ تهسّظ ألٓ ًظ ،أِ قطِٕ ،ىا صابَ ،ظبىا ّصُِّ اهًظ األطهِْ ،همن اهطٓ ّصفؿ هْ ٌِ
أن اهمثّظّن (مىا ؽظفت) هي ّتسّنَ هٍي قظا٘ٔ ٌطُ اهكطٕ ،ال سّىا ،اهحّو اهصاب اهىأسِط
مهّاً باهصابمٕ اهؾًمبِتِِّٕ ،ساٙػ االتطاو االحتىاؽْ بمافٕ أصماهٍا ،باإلعافٕ إهٖ ىتابؾٕ
اهفعاّٙات اهتْ ال تُؾضُّ ِال تذطٌِٖ ،طا مهَ ذحب قظا٘ٔ األؽىاو اإلبضاؽّٕ ذتٖ همباظ
اهمتابِ ،ىًٍي األستاط اهمب ّظ ًحّب ىذفِؼِ ،قض طضظت قطتَ ٌطُ قبو أظبؾّن ؽاىاً
تكظّباً.
أىا بؾض!
ـ مّف ّىمن هًا قظا٘ٔ ٌطُ اهكطٕ؟
ـ ٌو مان ًحّب ىذفِؼ ّؤىن باهتكىّظ ِتًاسش األظِاز؟
أي أًَ هي ّستػؿ أن ّكِو ىا قاهَ إالّ بٍطُ اهػظّكٕ؟
إن ىن قظأ أؽىاو ًحّب ىذفِؼ اإلبضاؽّٕ اهماىهّٕ ،ؾظف أًَ هي ّطؾب ؽهٖ ٌطا
اهىبضـ أٓ ىِعِـ ىًط ذىو اهكهي ِذتٖ آسظ ذّاتَ ،فكض تًاِو اهىِعِؽات مافٕ اهتْ
تسػظ بباو أٓ قاظئِ ،طهن فْ ظِاّاتَ اهمثّظِٔ ،قططَِ ،ذتٖ اهكهّو ىن ىسظذّاتَ؛ هكض
تًاِو اهكاٌظٔ اهصؾبِّٕ ،اهىِعِؽات مافٕ االحتىاؽّٕ بمو تصؾباتٍاِ ،اهسّاسٕ ِتؾظحاتٍا،
ِإطا أظضت أن تؾظف تاظّش ىطظ ،فاقظأ ًحّب ىذفِؼّ ،كِو ماظو ىاظمش :إطا أظضت أن تؾظف
تاظّش بهض ىا ،فاقظأ أضبَِ ،ال تكظأ تاظّسَ اهظسىْ.
إطن! ّستًتخ اهكاظئ ِاهباذج ىؾاً ،أن ًحّب ىذفِؼ متب ٌطُ اهكطّٕ ٌِِ ،ؾْ ىا
ّمتب ،ذِو ىطّظ اهظِزِ ،ىاطا ّحظٓ بؾض اهىِت .فذكاًٌ ،و ثىٕ ذّأ بؾض اهىِت؟ ىا ىطّظ
اهظِز؟ ٌو اهظِز ساهضٔ ،أي تًؾضي ىؿ اًؾضاي اهحسض فْ اهكبظ؟ أي أًٍا تتًاسشِ ،تهبش قىّطاً
بؾض قىّظ مىا حا٘ فْ ٌطُ اهكطٕ؟
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فْ تكضّظٓ هفٍي ٌطُ اهكطٕ( ،أِ اهىِافكٕ) هظأٓ اهماتب (آىن اهكاظئ بتًاسش األظِاز،
اهتكىّظ ،أي هي ّؤىن) ّتػهب األىظ اهذفظ اهىؾظفْ ـ اهؾهىْ ،فْ ٌطا اهىِعِـ ،ألن ًحّب
ىذفِؼ فْ قطتَ ٌطُ أّكؼ اهطامظٔ اهكضّىٕ بٍطا اهصأن ،ىن حٍِٕ ،ػظل ىِعِـ اهؾضاهٕ
اإلهٍِّٕ ،اإلًطافِ ،اهثِاب ِاهؾكابِ ،ىؾاهحٕ اهؾكاب ؽهٖ اهحظّىٕ بػظّكٕ حضّضٔ...
طضظ متاب ظّىِن أ .ىِضٓ( :1ذّأ بؾض ذّأ) فْ ىػهؿ تسؾًّّات اهكظن اهىاعْ إط
ّؤمض فَّ اهضمتِظ ىِضٓ ىن سالو اهضظاسات اهتػبّكّٕ اهمثّظٔ ِاهسظّظّٕ ،ىن اهػالب
اهظحِـ إهٖ ذفظّات قضّىٕ ىؾظفّٕ ِؽهىِّّٕ ،ستصٍض (بمتاب اهتبتْ هألىِات) اهطٓ أًُحز فْ
ىظذهٕ ىا قبو اهتاظّش ِاًتكو ؽبظ األحّاو صفاٌاًّ" :ذتِٓ اهمتاب ِطفاً ىػِالً ههىظاذو
اهىستهفٕ اهتْ تىظّ بٍا اهظِز بؾض اهىِت اهىاضٓ .فأِو األىظ ،ذسب اهِطف اهتبتْ ،أن اهؾكو
أِ اهظِز ههصسظ اهىتذعظ تتظن اهحسيِ .فْ ِقت ىا ،بؾض طهن ،فإن ظِذَ تضسو إفىا٘ٔ
(سمظٔ) ،فّحض ًفسَ فْ فظاغِ ،هّش فظافاً ىاضّاً ،بو فظافاً ىؾظعاً هتذضّضاتَ اهساطٕ ،إال
أن صؾِظُ ّبكٖ قاٙىاً فَِّ ،قض ّسىؿ عِعا٘ ىزؽحٕ ِىذطظٔ ِأطِاتاً تِطف بأًٍا زّٙظ ،أِ
ظؽض ،أِ أطِات طفّظ صبٍّٕ باهظّرِ ،ؽاضٔ ّحض ًفسَ فْ ىحاهَ ىذاػ بإًاظٔ ظىاضّٕ
عبابِّّٕ .ستقظب ٌِ ،إط ّحض ًفسَ ساظد حسىَ اهىاضٓ ٌِِ ّظٗ ِّسىؿ أقاظبَ ِأطضقاُ٘
ّبمِن ؽ هٖ حسىَ ِّؾضًَِّ ههضفنِ ،ىؿ طهن ،فذّن ّذاِو االستحابٕ فإًٍي ال ّسىؾًَِِ ،ال
ّظًَِ"(.)12
ٌِطا ىا ذطو فْ بضإّ اهكطٕ؟! إط ّكتو ؽاًِش ظؤِف ؽبض ظبَ ِّصظف ظؤِف ؽهٖ ذفظ
قبظُِّ ،ظٗ ؽىاو قضظٓ اهحزاظِ ،ؽاًِشِّ ،ساػبٍي ِال ّسىؾًَِِ ،ىن ثي ّظٗ اهًسِٔ تؾزٓ
أىَ اهبامّٕ اهىفحِؽٕ ..إهش...
مطهن فْ متاب اهتبتْ هألىِات حاِ٘" :هفتظٔ ّبكٖ قظّباً ىن األىامن اهتْ اؽتاضٌا فْ
ذّاتَ اهىاضّّٕ .الذؼ أًَ ال ّزاو ٌِ فْ حسيّ .ضؽُِ "اهحسي اهىصظل" ِاهطٓ ّؼٍظ أًَ
فّظ ىمِّن ىن اهىاضٔ األظعّٕ.
هطا ،فإًَ ّتىمن ىن استظال اهطسِظ ِاهحضظان ِمطهن اهحباو ىن ضِن أن تالقَّ أٓ
ىكاِىِٕ .اهسفظ ّطبر ،تكظّباً ،آًّاًِ .فْ أٓ ىمان ّظفب أن ّمِن ،فإًَ ّطو ًٌان آًّاً فْ
هذؼٕ فكػِ .تفمّظُ ِإضظامَ أقو تذضضاًِ ،أن ؽكهٕ ّمِن أمثظ طفاِ٘ ،ذِاسَ أمثظ ضقٕ
ِأمثظ مىاالً ِأقظب فْ اهػبّؾٕ إهٖ اإلهَ.
ِهِ مان فْ ذّاتَ أؽىٖ أِ أطي أِ ىكؾضاً ،فإًَ ّستقظب أن ّحض فْ حسىَ "اهىصظل"
أن مو ذِاسَ سهّىِٕ ،مطهن قِٗ حسىَ اهىاضٓ قض استؾّضت ِتكِّت"(.)13
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ًٌاّ ،ىمن ىكاظًٕ طهن ،ىؿ ىكضىٕ اهكطٕ" :سذابٕ ىؾتىٕ تكتذي اهِحِض ِتًقىش فْ
اهفعا٘ .مو صْ٘ ّىِد بذعِظ مًِْ فظّب ،ال صبَّ هَ ىن قبوّ ،ىهن اهماًٙات إهٖ ؽًاطظٌا
األِهًّٖ ،طظ باهؾضي أِ بسهل حضّض .ظفي طهن ىا زاو ّىهن ِؽّاً بىا ّذضج .سّػظ ؽهَّ صؾِظ
فاٙل اإلهٍاي أًَ ّصٍض ىا هي ّصٍض ىن قبو ،همًَ ىا زاو ظؤِف ؽبض ظبَ بال سِف ِال ِساِش ِال
ىباالٔ ،بال ِزن اهبتٕ"(.)14
ِمىا حا٘ فْ اهمتاب اهتبتْ مطهن ،حا٘ فْ قطٕ اهسىا٘ اهسابؾٌٕ" :بػ ظؤِف ؽبض ظبَ
إهٖ اهذاظّٔ .ظٗ ِّسىؿ ِّػهؿ ؽهٖ اهسظاٙظ ؽهٖ ذّن ال ّظٗ هَ ػّف ِال ّسىؿ هَ طِت،
ًّتكو ىن ىمان إهٖ ىمان ماهًسىٕ اهىًسابٕ ،فْ ذاظتَ اهىذبِبٕ بطِظتٍا اهىتماىهٕ
اهثابتِٕ ،أًاسٍا اهىًٍىمّن فْ صؤِن اهذّأ ،إًَ ّىهن مافٕ طمظّاتَ ِّتىتؿ بطفا٘ طٌن
ىثو اهعّا٘ اهساػؿ"(.)15
ّظِٓ ظّىِن أ .ىِضٓ ذِاضج مثّظٔ ؽن ٌطُ اهذاو اهتْ تأتْ ىباصظٔ بؾض اهىِت:
"اهصسظ فْ ذاهٕ اذتعاظِ ،ذًّىا ّطو إهٖ قىٕ اهًزـ اهحسضّٓ ،سىؿ إؽالن ػبّبَ بأًَ
قض ىات ...ثي ّبتضأ سىاـ طِت فّظ ىظّر ،بطِظٔ ػظل ؽاوٍ أِ مأزّزِ ،فْ اهِقت ًفسَ ّصؾظ
بأًَ ّتذظن بسظؽٕ سالو ضٌهّز ىؼهيِ .بؾض ٌطاّ ،حض ًفسَ فحأٔ ساظد حسضُ اهىاضٓ ،إالّ
أًَ ال ّزاو فْ اهبّ ٕٙاهتْ ذِاهَّ ،فّظٗ حسىَ ىن ؽهٖ ىسافِٕ ،مأًَ ىتفظدّ .ظاقب
ىذاِهٕ اإلًؾاض ٌِِ فْ ىِقؾَ اهىتىّز ٌِِ فْ ذاهٕ ٌّحان ؽاػفْ"(.)16
إال أن األىظ ًٌا ًّتٍْ ،إط تبضأ أىِظ أسظٗ باهذضِجّ" :أتْ آسظِن هىالقاتَ ِىساؽضتَ،
ّصاٌض أظِاذاً ألقاظب ِأطضقا٘ ماًِا قض ىاتِا ىسبكاً ،ثي إن ظِذاً ذبّبٕ ضافِ ٕٙىن ًِـ هي
ّصاٌضُ ىن قبو ،ماٙن ىن ًِظّ ،ؼٍظ أىاىَ .إن ٌطا اهماٙن ّسأهَ سؤاالًِ ،همن هّش مالىاً،
هّىمًَ ى ن تكّّي ذّاتَ ِهّساؽضُ ،هّظَّ استظحاـ صاىو ِآًْ ِهألذضاج اهظّٙسٕ فْ
ذّاتَ"(.)17
أهّش ٌطا اهطٓ ذطو هظؤِف فْ اهسىا٘ األِهٖ ؽًضىا استكبهَ آبِ ،إط ؽظّفَ بًفسَِ ،قاو
هَ إًَ ىذاىْ اهضفاـ ؽًَ؟

***
قطظ ِذماّات مثّظٔ صفِّٕ تًاِهت ىاطا ّحظٓ بؾض اهىِتِ ،مثّظِن ٌي اهطّن
اؽتظفِا بأًٍي ؽاصِا ىن قبوِّ ،طمظِن بضقٕ ذّاتٍي فْ اهحّو اهسابلِ .قض طضظت ضظاسات
ِأبذاج ؽضّضٔ ذِو ٌطا اهىِعِـِّ ،كاو إًَ ثىٕ ىظامز بذِج فْ اهؾاهي سططت هٍطُ
اهؼاٌظٔ اهىظبمٕ اهىذّّظٔ.
ِىىا ًكو ؽن فّثافِظج ،أًَ تحسضّ سىش ىظات ،قبو ذّاتَ األسّظًِٔ ،ؼظاً إهٖ أًَ
مان قض قعٖ ذِاهْ ؽصظّن ؽاىاً ىن ؽىظُ فْ ىطظ ،ىتتبؾاً سالهٍا ،ىا تِطو إهَّ ذمىا٘
ىطظ ِأػباؤٌا ِفالسفتٍا ىن فمظ ِؽكاٙض ،فكض ىاو اهمثّظِن إهٖ االؽتكاض بأًَ تهكٖ ؽكاٙضُ
مافٕ ىن ىطظِ .ؽهٖ األسظ "ؽكّضٔ اهتًاسش"(.)18
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ِهكض ؽهّو سكظاػ إّىاًَ بذكّكٕ اهتًاسش ذّن قاو" :هِ ماًت اهػبّؾٕ اهتْ قعت ؽهٖ
مو ذْ باهىِت ،قعت باهِقت طاتَ أال ّؾِض إهٖ اهذّأ ىظٔ أسظٗ ،فإن اهفًا٘ سِف ّمِن
ىطّظ األصّاِ٘ .هن ّبكٖ ىًٍا أٓ صْ٘ ؽهٖ قّض اهذّأِ ،همن اهذّأ ىستىظٔ ـ مىا ًظٗ ـ
ىىا ّضّو ؽهٖ اهتحضض اهىستىظ"(.)19
ِىن اهىفّض أن أؽظغ ظأ ٓ ىّساّٙو ًؾّىٕ فْ ؼاٌظٔ اهتكىظ اهتْ مان ّظفعٍا
ظفعاً باتاً ،ؽهٖ اهظفي ىن أًَ قظأ ؽًٍا فْ ضظاساتَ اهفهسفِّٕ ،ؽًض فّثافِظجِ ،فْ اهًٍض،
فْ اهطّن ،ذّج ال ّزاو ىٙات اهىالّّن ّؾضِّن ٌطُ اهفمظٔ ذحظ اهزإِّ فْ ىؾتكضاتٍي
اهضًّّٕ .همًَ بؾض ذّن ،مىا ّكِو ىّساّٙو ًؾّىٕ" :أىا اآلن ،فكض اًكعّت ؽهّْ ٌطُ اهفمظٔ،
اًكعاغ اهطاؽكٕ ،ذًّىا قظأتُ بإىؾان حِاب اهسّض هتالىّطُ هىا حاؤِا بػفو أؽىٖ ىًط
اهِالضِٔ .سأهِاّ :ا ىؾهيٌ :و أسػأ ٌطا أي أبِاُ ،ذتٖ ِهض أؽىٖ؟
فكاو :ال ٌطا أسػأ ِ ال أبِاُ ،همن هتؼٍظ أؽىاو اههَ فَّ"(.)21
ّتابؿ ىّساّٙو ًؾّىٕ" :هىا مان اهتالىّط ّؾتكضِن بأن اهؾاٌات ِاهىطاٙب ٌْ قطاظ
ؽاضو ههطّن تًزو بٍي ِبىن ّصاظمٍي فْ اهذّأ ،فٍْ أفماظٌي ًِّاتٍي اظتضّت ؽهٍّي؛ ِهمًٍي
اظتبمِا ،ذًّىا أظاضِا تػبّل ٌطا اهكاًِن ؽهٖ اهىِهِض األؽىٖ اهطٓ هي ّزظـ ىن األؽىاو ىا
ّستِحب ؽإٌ اهؾىٖ ،بو األبِان ٌىا اهزاظؽان .فأّن اهؾضو فْ أن ّذطض ٌِ ىا زظؽاُ؟
ِّستًتخ ىّساّٙو ًؾّىٕ :فحا٘ حِاب اهىؾهي بًفْ اهسػأ ؽن ٌطا األؽىًِٖ ،فْ
اهسػأ ؽن ِاهضَِّ ،همن طهن ًتّحٕ أؽىاو سابكٕ طضظت ىًٍي حىّؾاً .فؼٍظت ىتفاِتٕ
اهصضّٔ بذسب تفاِت األسػا٘ اهسابكٕ اهتْ امتسب اهِهض بىكتعاٌا ؽإٌ اهؾىِٖ ،امتسب
ىؾَ أبِاُ ؽطاب اهتأثظ ؽهَّ"(.)21
ىعىِن ذضّج ىّساّٙو ًؾّىٕ ًّػبل ؽهٖ قطٕ ًحّب ىذفِؼِ ،إطا ىا تطمظًا أن
ؽاًِش اهثاًْ حا٘ ؽكِبٕ ألبَّ.
ِفْ ظأٓ ىّساّٙو ًؾّىٕ ،إن ٌطُ اهفمظٔ :تكعْ ؽهٖ ظٌبٕ اهىِت ،فتحؾو ىًَ ساضىًا
ههذّأ ،ال سطىاً هٍاِ .فْ ظأَّ أّعاً ،إًٍا تظّض إهٖ اهؾضو ِاهذل ىؾًاٌىا اهذكّكْ ،فىا
ّطّب اإلًسان ىن ذسظّات ًِمبات ٌِ ذطاض هىا زظؽَ ىن قبو ،فْ ذِّات سابكٕ ،طاهذٕ
أِ ػاهذٕ ،فال ؽتاب ؽهٖ اهضٌظ ِال ؽهٖ اههَ أِ اهػبّؾٕ ،ألن أسباب اهثِاب ِاهؾكاب فْ ّضُ
ًتّحٕ استّاظُ .أىا اهذل ـ مو اهذل ـ فٍِ أن تتٍّأ اهفظطٕ هضظش اهًؼاي ِتػبّكَ ؽن
قًاؽٕ ِظعِٖ ،طهن هن ّتسًٖ فْ ؽىظ ِاذض ىٍىا اىتضت بَ اهسًِن ،فمّف بىن هي ّؾض فّظ
بعؿ سًِات أِ أّاي؟ أٓ ،ال تىمًَّ اهذّأ اهكطّظٔ ىن اهكّاي بأٓ سّظ أِ صظِّ .ستػظض
ىّساّٙو ًؾّىٕ قاٙالًِ :إًْ ألتسا٘و :هىاطا ّطؾب ؽهٖ اهبؾغ أن ّتكبهِا فمظٔ اهؾِضٔ أمثظ
ىن ىظٔ الستمىاو أسباب اهىؾظفِٕ ،امتساب اهسهِض فْ اهِقت اهطٓ ّكبهًٍِا ىظٔ ِاذضٔ ِّي
اهبؾج؟ أٍّىا أقظب إهٖ ىًػل اهؾضو ِاهظذىٕ؟...
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بٍطا اهىًػل أتكبو حىّؿ ىا حظٗ هْ ىؿ ًفسْ ِىؿ اهًاش .فال أًضٌض هىاطا تمًِ ُ
ت
بٍطا اهصمو ضِن سِاُِ ،هىاطا ًهت ىن اهذؼِؼ ٌطُ ضِن تهن ِهىاطا تزِحت ىىن تزِحت
ِظزقت بىن ظزقت ىن األبًا٘ .فطهن حىّؾَ ذطاض بطِظ زظؽتٍا ّضآ"(.)22
فاهتًاسش ،أِ اهتكىّظ ،إطن ،مان ظؤّٕ فهسفّٕ ؽكّضّٕ بظزت بِعِز فْ أمفاظ ىّساّٙو
ًؾّىِٕ ،قض اًتصظت ٌطُ األفماظ فْ ىؤهفاتَ" :ىظضاض" ِ"ٌِاىض" ِ"اهؾِضٔ إهٖ اهذّأ".
ِىّساّٙو ًؾّىٕ ًفسَ ّكِو فْ ىكضىتَ ألؽىاو حبظان سهّو حبظانِ" :حبظان اهطٓ مان
ّؤىن أِثل اإلّىان باهتكىظ ىا مان ّذسب ِالضتَ فْ صىاو هبًان ىطاضفٕ ؽىّا٘ بو مان
ّؾتكضٌا ًتّحٕ الزىٕ هذّأ سابكٕ"ِّ .تابؿ ىّساّٙو ًؾّىٕ قِهَ ؽن إذضٗ قطظ حبظان:
"فقإّ حبظان ىًٍا ىا ماًت إال اهتضهّو ؽهٖ ؽكّضٔ تًاسش األظِاز اهتْ ِطهت إهَّ إىا ؽن
ػظّل اهىػاهؾٕ ِإىا ىن أفِاُ بؾغ ىؾاظفَِ .اهؾكّضٔ أقضي ىن أن ًذضض هٍا بضإّ"(.)23
مىا ِمتب اهضمتِظ ظؤِف ؽبّض أمثظ ىن ضظاسٕ ِبذج فْ ٌطا اهىحاو( :اإلًسان ظِز ال
حسض) ِ(اهؾِضٔ إهٖ اهتحسض) ِفّظٌا ِفّظٌا ،فاهضمتِظ ظؤِف ؽبّض ُّؾضُّ أن "اهؾِضٔ إهٖ
اهتحسض" أذض اهىؼاٌظ اهمبظٗ ههؾضو اإلهٍْ .إط ّتسا٘و اهىؤىًِن باهتكىّظ ِتًاسش األظِاز،
إطا مان اههَ ؽاضالً ،فهىاطا ِّهض أػفاو ؽىّانِ ،أػفاو ّؾػبٍي اهمساز ،فٍطا امتؿٌِ ،طا
أؽظدٌِ ،طا ًّكطَ ػظف ىن األػظاف إهٖ آسظ اهؾاٌات .فىا طًبَ؟ ِّكِهِن :إطا ىات ػفو
طقّظ هي ّفؾو سّظاً مْ ّضسو اهحًِٕ ،هي ّفؾو صظاً مْ ّضسو حًٍي ،فىا ىطّظُ؟؟!! إن اههَ
ؽاضوِ ،ذاصٖ ههَ أن ّؼهي أذضاًٌِ .طا ّؤمض مالي ىّساّٙو ًؾّىِٕ ،اهمثّظّن فّظُ .ىىا
ًّصضِن اهؾضو اإلهٍْ.
بؾض ٌطُ اهحِهٕ اهسظّؾٕ ،طاظ باإلىمان فٍي ىا قطضُ ًحّب ىذفِؼ فْ قطتَ
(اهسىا٘ اهسابؾٕ) ،سِا٘ أمان اهماتب ًفسَ ّؤىن ذكاً باهتكىظ ِتًاسش ا ألظِاز أي هي ّؤىن،
همن تػِظ أذضاج قطتَ تبظٌن ؽهٖ أن اهؼاهىّن سّهكِن ذسابٍيِ ،أن اهػّبّن أّعاً
سًّاهِن ًتّحٕ أؽىاهٍيِ .ؽهَّ ،فإن اهكاظئ سّكاظب طهن ِّفٍىَ فْ ىذامىٕ ًحّب
ىذفِؼِ ،ىاطا ّؾًْ باإلؽضايِ ،ىاطا ّؾًْ أن ّؾّن ىظصضاً ،أِ ّطؾض إهٖ اهسىا٘ اهثإًّ.
ِقض ّتسا٘و اهكاظئ ؽن ذمىَ ؽهٖ فالضّىّظ إّهتّض هًّّن اهطٓ ىظّ ىؾًاِ ،مطهن ؽن
سؾض زفهِو اهِذّض اهطٓ طؾض إهٖ اهسىا٘ اهثإًّ .همن مان ًحّب ىكًؾاً فْ ذمىَ ؽهٖ
االثًّن ،فباهًسبٕ إهٖ هًّّن بظّظ هَ أن أؽىاهَ ِتعذّاتَ ِتكصفَ ِتفاًَّ فْ سضىٕ اهماضذّن
صؾفت هَ ِؽّن ىظصضاً ظِذّاً ،ألن اههَ ؽز ِحو ـ فًْ ؽن اهؾاهىّن ـ ىستقن ؽن اهبصظ ـ هن
ّزّضُ إّىاًٍي بَِ ،هن ًّكظ ىن صأًَ مفظٌي بَ أّعاً.
أىا سؾض زفهِو ،فمان هَ صأن آسظ ،إط اًتطظ ؽهٖ عؾفَ اهبصظِٓ ،سىا ؽكب اهثِظٔ إهٖ
ظؤّٕ ظفّؾٕ ىن اهصحاؽٕ ِاهفضا٘ فاستذل اهبظاِ٘ٔ ،طؾض إهٖ اهسىا٘ اهثإًّ.
ِبقغ اهًؼظ ،أِّافل اهكاظئ أِ ال ِّافل ؽهٖ أذماي ًحّب ىذفِؼ ؽهٖ اهصسطّات
اهىذهّٕ ِاهؾاهىّٕ اهتْ ِظض طمظٌا فْ اهكطٕ ىثوِّ :هسِن ظّٙش أىّظماِ ،تِفّل اهذمّي،
ِؽىظ ىمظيِ ،أذىض ؽظابِْ ،سؾض زفهِوِ ،هًّّنٌِ ،تهظِ ،بهفِظِ ،حىاو ؽبض اهًاطظِ ،ىؾىظ
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اهكطافْ ِفّظٌي ِفّظٌي ،فإن ٌطا ظأٓ اهماتب ِظؤّتَ فْ ىطّظ ٌؤال٘ اهظحاو ،فىثالًّ :ذسب
ظؤِف أن ظّٙش أىّظما ِّهسِن ىن اهكهٕ اهسؾّضٔ اهتْ طؾضت إهٖ اهسىا٘ اهثإًّّ ،أتْ
اهحِاب :أًت تصّظ بال صن إهٖ ىباض َٙاهساىِّٕ ،همًن ًسّت أًَ هي ّستقو قِٔ أىظّما فْ
تًفّطٌا ،بو أًَ اؽتظف باهذىإّ ؽهٖ ىطظ!!!
إطن ،هي تصفؿ ىباضئ ِّهسِن هَ ،ألًَ هي ّػبل صّٙاً ىًٍا ،أىا اهىفاحأٔ ٌْ أن ّمِن
األضّب تِفّل اهذمّي ظحهَ فْ ىطظ.

***
همن اهالفت ٌْ ىذامىٕ ظؤِف ًفسَ اهتْ أحظاٌا آبِِ ،األذماي تتظاِز بّن اهبظا٘ٔ
ِاإلؽضاي .اهبظا٘ٔ تؾًْ أن ّكعْ اهبظٓ٘ ؽاىاً ِاذضاً ّتأٌو فَّ ظِذّاً ههطؾِض إهٖ اهسىا٘
اهثإًّ .أىا اإلؽضاي ،فىؾًاُ أن ُّكعٖ ؽهَّ بأن ِّهض ىن حضّض هّىاظش اهذّأ ىظٔ أسظٗ
هؾهَّ ّهكٖ قضظاً أمثظ ىن اهًحازِ ،اهًحاز ًٌا ّؾًْ أن ّتالفٖ مو األسػا٘ اهتْ اظتمبٍاِ ،أن
ّطذر سّظتَِ .اهؾِضٔ إهٖ األظغ تتي بأن ّظتضٓ قىّطاً حضّضاً أٓ تتهبش ظِذَ حسضاً آسظ.
ٌِِ بٍطا ،مأًَ ّكِو ،ىا ىؾًٖ اهؾضاهٕ اإلهٍّٕ إال إطا أؽػْ اإلًسان أمثظ ىن فظطٕ هإلطالز
ِاهطالز ِبٍطا ّتي اهًحاز.
فْ أثًا٘ اهىذامىٕ ـ االستحِابّ ،ستقظب ظؤِف ،ىن قسِٔ اهىذامىٕ ،فّكِو:
ـ إًٍا ىذامىٕ قاسّٕ ،اهؾضو فْ األظغ أظذي!
فّكِو آبِ:
ـ ًًتكو إهٖ اهؾضو ،مّف ِحضت ذاظتن؟
فّحّب ظؤِف:
ـ بصؾٕ ...أمثظٌا فكظا٘ ىتسِهِنّ ،سّػظ ؽهٍّا فتِٔ ّذتمظ اهقطا٘..
اصتظٗ صّش اهذاظّٔ ..سظل ِّكتو ِّؾّض ىػىًٙاً فِل اهكاًِن.
ـ إًَ ِطف ضقّل ،ىاطا مان ىِقفن؟
ـ اهظفغ ِاهتىظض ِاهظفبٕ اهطاضقٕ فْ تقّّظ مو صْ٘..
ـ تصمظ ،ىاطا فؾهت هتذكّل طهن؟
ـ هي ّمن بِسؾْ أن أفؾو صّٙاً!
ـ ِتظّض أن تطؾض إهٖ اهسىا٘ اهثإًّ؟
ـ هِيَ ال؟ مان ؽكهْ ِقهبْ ظافعّن هىا ّحظٓ...
ـ ِهساًن؟
ـ هِ ًػل بذظف ىتىظض همان حزاؤُ اهكػؿ..
ـ ِهمن ذتٖ اهمالي ِذضُ ال ّظعْ ىذمىتًا اهىكضسٕ!
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ٌِمطا ّىعْ االستحِاب ػِّالً ،ذتٖ ّطو ظؤِف إهٖ ذافٕ اهّأش ،ىؾتكضاً أًَ بظٓ٘،
ِأًَ ىات صٍّض اهذب ..همن طهن هي ًّفؾَ ألًَ أؽػٖ ثكتَ هزىّهَ ؽاًِش اهطٓ ٌِ طِظٔ ىن
أبَّ اهػافِّٕ .همن آبِ مىذاي اهضفاـّ ،صفل ؽهَِّّ ،فؾو اهىستذّو إلًكاطُ ىن اإلؽضاي..
مًَِ بضأ بضإّ ال بأش بٍا فْ ؼظِف باهقٕ اهىصكِٕ ،أًَ مان ّظحٖ ىًَ اهسّظ هِ اىتض بَ
اهؾىظِ ،أًَ مان ىذباً طاضقاً ِباظاً بِاهضتَ..
ّتعر ىن اهىذامىٕ ـ االستحِاب هظؤِف ِفّظُ ،ىن أٌو ذاظتَ فّىا بؾض ،أن ًحّب
ىذفِؼ ،فْ أؽىل أؽىاقَ ًّصض اهؾضاهِٕ ،اهىساِأِ ،اهسّظ ههحىّؿِ ،همن ىا ٌِ اهسبّو
هتذكّكٍا ،فماًت ٌطُ اهكطٕ اهتْ ّحسّض اهماتب ظؤّتَ ًٍِحَ ههؾضاهٕ ،ىثىًاً ىا فْ اإلًسان
ىن سّظ ِهِ قهّوِّ ،ضّن ىستًمظاً اهصظ ِاهكبر فْ اإلًسان ِأؽىاو اإلًسان؛ ىظصضاً ِىِحٍاً
هىن ّكظأ ِّسىؿ ِّتؾؼ :إن ثىٕ ثِاباً ِثىٕ ؽكاباًِ ،ثىٕ تػٍّظاً ِأن اإلًسان اهذكّكْ األطّو
ّؾىو بإطظاظ تضفؾَ اهًّّات اهذسًٕ اهذاظّٔ إهٖ اهمىاو ِاهذل ِاهسّظ.
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ضىصل ،تًفّط ضاظ اهىحض ،ظ .315
( )19اهىطضظ ًفسَ ـ ظ .316
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( )21اهىطضظ ًفسَ :ظ .414
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الثورة واحلرية يف املرايا
د .ناديا خوست*
تعرض مخض ًمخصٌن ظخؽَْ يف مراٍا
جنَب حمفٌظ زمن فَى منعطف ت كاىٔ واٌ ّ
>ً 9>9انقااٝف فىاٍاار ً ،9>91وااٌ ّ ٌٍوَااٌ،
ًهسميااااْ ٌٍنَااااٌأ ًتتلاااان طواااار تتاا ا ا نعطفاا ا ت
اوؽااا يفْ يف ًل اونخيفاااْ ا وعتواااْ ًشاااتٌكو أ
تتوقاااُ تتا ا اوعخؽاااَ ت يف طم ناااْ حما ا ّ
اوعيف شَْ اوق ميْ ،ا شْ ،م تب ا اٌظف
يف اوااااٌزا ّ ،منواا ا ٔ تناا ا ثغ فَااااى ا ٞاا ا ا ،
ًاوعٌا ع اويت جرت فَو ا ظ هراتأ
تعيفّر تت اونخيفْ عن فٗ ت مونٌعْأ ٍقا مو
اوااااااراًِ ،اؼااااااٌ اٜجوو عَااااااْ ًمٝحموااااا
اجلصااوًَْ ،ط ٝثوا  ،يف ا اٍوو ًيف مصا ه
ًيف نو ٍوو أ ٍعرض تن ثف تو ًٍ ،قؽ طن ٍيف
تنٌعو أ عن م نغتن فيتّ اورًاٍْ حتَط ن نَ
إنصا نَْ ٍيفلااخ طظخ ؼااو عاان اشااوقرا ً ااُ
يف اوتجّاااْ ا و،ٝواااًْ ،عااان مٌثا ا مااان ًشاااط
ط ا ا ا ؼا ا يفًْ ،طزما ا ت ط ٝثَاااًْ ،طًجا ا ع
إنصاا ا نًَْ ،عٌا،اااا .مفااااطر ْأ اااا ٝواا ا
اويفلااخ توف ا عااص اوعخؽااَ تً ،حتووااُ
ط رٔ مبثل عتَ ٍ ،صقط عفو ًٍنجٌ عفاو أ
و ااان اونجا ا ل ا اا وُ ثا ا ٍ ٜوفااان ما ا ا يفا ا ٙ
اٝ ٞثَْأ
ٍ ا هغ اوق ا  ٙا طاال اوٌاش ا او ا ِ ٍاارٔ
منى او تاب تووعا يف ةظاْ طزماٍْ ،فلاؾ
مصا ا ٖتى ًطزم تاااىًٍ ،رًٍاااى مااان مٌثا ا ف ااارِ
ًط ٝثاااُ ٍفواااق اوٌاثا ا ًذنترتاااىأ ً ا ا ور ق مااان
مٌـٌعَوى ٍ ٜيفخل حنَ زيأ فَ كررن يفتاسا
اوا ِ عااى ا اى عاان عٝثا ت طكثار عوقا ماان

اويفلااٌ اٜثوؽ ا ٍْأ ًمب شااْ كااىٔ فع ا
ا ٞف إىل مصؤٌ كع .جٌهر مص ٖل اةَا ّ
*
ًاوواوري فَو أ
 ٜتوتقاآ ظخؽااَ ت ا راٍا ثا ه م عنااْ
ه ًتق تال م افعاْ عنوا ،
وى ،ل تعرض طف
تيف ً مٌاثفو فر ًٍْ ،و ن ما طٍصار طن نوايف
طنو ا تعاايفري عاان تَ ا ات ف رٍااْأ و اان ا راٍ ا ،
ك ٛوفا ت ا٢نصا نَْ او ااىٔ توجا ًز زمنوا ،
فنرٔ فَو ط َ،ف ـرن ا و،ٝق  ٞا ا أ
ًاوعٌا .،ا٢نصا نَْ ،اوعا ًاواَق  ،اوووا ط
اونج ّ ،اويفلخ عن منظٌماْ ط ٝثَاْ ًف رٍاْ
تصاااااان اواااااارًل ًاوصااااااتٌ ً ،تف اااا ا تتاااا ا
ا نظٌم ت ،اخلَيفاْ يف ا نظوا ت اوصَ شاَْأ ما
طٍصااااار طن نصاااااويف واااااٌ ّ ٌٍنَاااااٌ مبثَٝتوااا ا ،
ًاخلااٝف يف ا ٌثاا .ماان ااٌ اونل ا ط ظ ا
إىل اوصااراٍ عتاآ ا ت إن تَسٍااْ يف فىاٍاار
 ،9>91مبثَتوو أ سف اوٌف او ِ محل اوثٌ ّ
اوٌ،نَْ مثل طِ سف عر ُ ر محال ا عارًع
اوااٌ ، ،ك ا ن يف ظاايف ى عوتف ا عو ا طؼاايف
عتَاااى يف كوٌوواااىأ طما ا اخلَيفاااْ اوااايت نعااارتو
هسمياااْ اخلاا مض مااان سٍاااران ٌٍ -نَاااٌ فواااُ
َيفااااااْ اوعاااااارف اواااا ا ٍن ٍفووااااااٌا اخلطاااااار
اوؽوٌَنًُ ،ن مٌا عتٓ اوسهٌ ثرتوقأ رٍٚاْ
ًاشااعْ ًعوَقااْ ط اا حمفااٌظ ونااٌع مٌاثااا.
اوفٗ ا ت اٜجوو عَااْ ًا نظٌم ا ت اوف رٍااْ ماان
تتااا ا سميااااْأ فاشااااض ا تاااْ طعااا إ اونظااا
اوصَ شُ عتٓ مناط اثوؽا ِ موؽال ا ٝثاى
*
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اٞن نَااْ اوعاارٍرّأ ًطشااض ااسن اوااٌ،نَ عتاآ
واااْ
ًٖٜواااق وتاااٌ،ن ،فجوا ا يف اوعاااعٌ و
اوقاااااا م ٕ وع اواااااااْ اٜجوو عَاااااااْ،
اةاااااا
ًاوؽااا رٍن عتاااآ ط طااا ٕ اونظااا اوصَ شااااُ،
ًاو ٍن امولنٌا وصجنأ
تيفاااا ط منظٌمااااْ اوقااااَق ماااان وااااٌ ّ >9>9
ًا٢مجا ا ع عتااآ ا ا ا ا معااارًع شاااع ز تاااٌ أ
تيف اااُ وااآ اوؽااايفَْ اويفصاااَطْ اوااايت ذنيفوااا
اوااااراًِ يف مااااام شااااع أ ًماا ا واا ا ٍ ٜوواااال
او تاااب طن زع ماااْ ز تاااٌ ط فا ا مااان منؽاااب
ًزا ِأ ًٍصااجل طنااى ماان ا ٞنَ ا ٕأ ًٍيف ا ً انوق ا
عثرات اوٌف من اوغاريّ عتآ ا ثال اوايت محتاو أ
تعا ا يف ا ظا ا هرات كاااثري مااان ظخؽاااَ ت
اورًاٍااْ ،يف مرا اال مونٌعااْأ تاا اف عاان شااع
ز تٌ ـ ا٢ن تَس ،وق ـ إ ه ف امس عَل
ؼ ثُ ًتغَري او شاوٌ أ ًٍصوعاو عا منوا ،
يف زمن او اشْ ًم ع ه أ
ٍٛشااض ًعااُ او تااب  -اوااراًِ ،ثواال
ج ي طنٌ اةتٌانُ ، ،وب اةقاٌ ،،رؼ ؼاْ
جناااا ِ إن تَااااسِأ فَااااوعتق اوطفاااال مفاااار ات
اوثٌ ّ ،اوععب ،ا ظ هرّ ،ز تاٌ أ ًٍؽاعب طن
ٍنصاآ ومجااٌع اويفعاار ا و فقااْ ماان ًِ اويف ا
ًاجليفااااب ًاوقفاا ا ً ،اجلَ ٝااااب ،اونصاا ا ٕ يف
ً ،ذنوتاٌن اٞعاًٍ ٝووفاٌنأ
اةن ،ري ًاو
ًمسعااا ا طزٍاااااس اورؼااا ا ؿأأ ً طٍااا ا اجلثاااااخ
وععاااارات يف جٌانااااب ا َااا ان ً ،طٍااا اوااا
اويفعاارِ ٍتطااال ا  ٝااض ًط ٍااق ا ٞضً ،مسعا
اةن جر ًهُ توو .من اٞعوا  ،ذنَا اواٌ،ن،
ًمنٌت ًذنَ شاع وأ تا ل مصااوْ اةرٍاْ منا
اٍاااْ اورًاٍاااْ ،إ ن ،عخؽاااَ ت ثوتا ا قوا ا
ٌوَصااااُ ،طً رؼاااا ؿ إن تَااااسًٍِ ،رتصااااق
ا٢مجا ع اوعااعيًٍٛ ،شااض وا نَااْ او تااب
 اواااراًِ اورً َاااْ ً ٍٚواااى ًمٌاثااا .طكثااارظخؽَ ت اورًاٍْأ
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تتوااض اورًاٍااْ ،إ ن ،ون ٍا مصاااوْ صااَطْ
ًمعق ّ ،ث ميْ ًمع ؼرّ ،هُ مصااوْ اةرٍاْأ
رٍاااااْ ا ااااارطّ
اةرٍاااااْ اوؽاااااغريّ اوااااايت تعااا ا
اوعخؽَْ يف ا وَ اوععَنً ،توج ًزه ا ارطّ
او كَاااْ إىل م ناااْ ع ماااْ يف اةَا ا ّ ا ونَاااْ
ًاوعتوَاااْ ًاوٌ،نَاااْأ ًاةرٍاااْ اوٌاشاااعْ وتاااٌ،نأ
ٍط وااب وا ظااعبًٍ ،فاالُ ا ورًل يف شاايفَتو أ
توؽااااال هااا ا ي اةرٍاااااْ وٌ،نَاااااْأ يف إـاااااراف
اوطااٝف احنَاا زا وصااع ز تااٌ  ،وااق مؽااطفٓ
اونل طً ،ـا موَا او شاوٌ  ،ـا ا تا ،
ـ ا٢ن تَسأ ًتيف ً يف تٌجَى اٞش ت ّأ ٍعرّف
هجا ا نَا ًِ ،ما ط اوتغااْ اوعر َااْ ،اووتوَا
او مااال وهاااٌ مااان ذنؽّااال اوعتاااق ًٍثاااٌ عتااآ
اوطغ ّوأ (ؿ =<)8أ ًعن م ٍطتاب مناى اونا ظر
طن ٍو  ٙاوطاٝف وَوانعوق مان اووظا هرٍ ،قاٌ
ااااااق واوعتااااااق ٍطاااا ا ويف ق ونظاااا ا ًاوااااااٌ،ن
ٍط ويف ق جلو ًواَض و اق إ ٜـاو ٖركق
فاااا جعٌا إوَواااا و (ؿ ><)8أ شاااااَ ٌن هاااا ا
ا ااا ط ا ختااااؾ ا ااا ّ ـاااالَْ اوااا ف ع عاااان
اةرٍااْأ فعن ا م ؼ ا ثاارا اال ا ٞااساف ع ا
وااٌ ّ ٌٍوَاااٌ جاا إىل ثرٍوااى ً ٍى واا أ ًٍاااثري
اوصااخرٍْ طن ا نااى اوفا ط طظاارف عتاآ تر َاال
اوٌف ٍ ا عاوقت اوا ٍن مجعاٌا يف اْ نا ِ
اجلَغأ
ٌٍاجااااى اورؼاا ا ؿ ًاجلااااً ٝن ا طاا ا ويف
ةرٍْأ ٍنفر اوقو جاً ٝن صاط ٕ ً ،ارًن
موؽااتٌن ً َا ا موت  ،معجيفااٌن ثقا فووق،
مٛمناااٌن فااارً توق ةفاا ّ اواااٌ،نأ ٍوقؽااآ
او تاااب منعاااا اجلٍ ٝااانًٍ ،قااا ط ااا هق
طمح ث ِ ،ثرٍب اوراًِأ ظ ف ظرٍ .م جن
ٍاتُ من اورٍ .فَصلب ثرٍيفى اوؽاي معاى مان
اوعيف شااَْ اواايت حتاا .واا اةقااٌ إىل ماا ٌ أ
فعاااال طمحاا ا يف او اشااااْ فاا ا وولن مب شااااْ
اويفٌوَضأ ًا تقٓ إىل اويفٌوَض اوصَ شُ ،فؽ
ومي ّثاال وعاايف ف ًِ اوعق ٖ ا اةاارّ فَجت ا هق
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ًٍطفااا٘ اوصاااج ٖر ا عاااوعتْ يف جفاااٌنوق ًرنتا ا
آٜت اووع ٍب طظ فرهقوأ ع وٌ ّ ٌٍوَاٌ ط َال
إىل اووق ع أ ًهٌ كا جل ٝا ٠ار يف اورًاٍاْ،
 ٜؼااااا ٍن واااااىأ وااااا و اشاااااو عٓ ثرٍيفاااااى إىل
ا صوعااافٓ عنااا م طؼاااَب ازماااْ ثتيفَاااْ شااانْ
<;>9أ وك ا ن ٌٍ :نَااٌ م ا زا اوسج ا رٍقن ا
ك ا وعتققو ،و ا و كااري اوااراًِ ا توااى َاال
إوَااى طن ج ا ٌٍوَااٌ انووااٌا كو ا انوواآ ًمنااى
عرف اوراًِ طن ا ّ ا راهَق عقال ميٌتا يف
او ٌوريا ل ثوٝأ طم اووع ٍب فَقٌ عنى ها ا
اجلاا ٝكن ا نؽااب اوع ا اف كو ا اا ٟطن ا
اشوو ّأأ
ععو ًِ ج ، ٝهٌ اجل ٝا ٠رأ ـ ط
كااايفري يف واااٌإ اوفرشا ا ن يف اجلاااَغ ا ؽااارِأ
عااا ً وااااٌ ّ > 9>9وٍقواااال اااا ٝمحااااْ ًٍعااا ف
ـل ٍ يأأ ٍصلل حبؽ نى اوفالَْ وآ تفاَص
ً و ا وأ ط وااى ز تااٌ إىل اووق ع ا ف ا عوس يف
َوى  ٜرنرج ط ا منىأ كا ن ٍعجاب ا ٢ن تَس
وًذناايفوق يفا عظَوا ًٍوَااى ؽا اثووقوًٍ ،اارٔ
طنوااق شا ّ اويفعاار ا يفعٌوااٌن وولفااريهقأ عاارف
ععااو ًِ و ن ف عااى اجلنااٌنُ يف ا جااٌ عتاآ
اوثٌا ًاوغ وق ًتع ٍب زعو ٖوق مان اوطتيفاْوأ
فا غفااى ا ؽاارٌٍن ً ا ًوٌا ا وَ وااىأ ثا َ ٞااى
اواا ا ِ ٜمااااى عتاااآ ثصااااٌتى و ٜطثااااٌ ااااٌاجي
كف ا ط فلصاابً ،و ا ط اف ا عاان ميفاا ط
فااينُ طعوقاا طن اشااوق ٝمؽاار عاان إن تاا ا
شااَ ِ ٛواا إىل اٜحناااً ٝاوفصاا ً ،طنناا إ ا
رجن مان اٜمىاٍ ٌ،اْ رجنا مان اةفا ّو
(ؿ >=)1أ ٍتوااض او تااب اووع ا ٍب او ا ِ
م شااوى وااٌ ّ ٌٍوَااٌ يف اوصااجٌن ًويفوااى ا عوقتااٌن
يف كوااب نعاارت فَو ا ع ا أ ًو اان هاال ك ا ن
حمفاااٌظ ٍونيفاااا اااان ععاااو ًِ شاااَيفعخ َاا يف
اوعراً ،فتصط ؟
ٍا مر اوعا ًان عتاآ اةرٍا ت وآ طثر ا ٕ
ا عاوقت أ نا جُ ماارثؾ ،تتوَا تووا موفااٌ،

يف ًشاااى كتاااو أ ذن ماااى طشا ا ت تى ًٍقا ا ًن
نيفٌ ااىً ،ذنيفااى زمااٚٝيأ ظواار ط ااٌي ا ٌظاا .يف
ًزا ّ اةر َاااااااْ ،يف ؼاااااااٌ ّ مااااا ا مؽاااااااطفٓ
اونلا ا ط ،فاثَااالأ ًوقااال وا ا عتَاااى فاؼاااَب
وفااا م ًما ا تأ فقا ا ها ا ا اورجااال ا ناااى اًٞ
ظوَ ا يف مظ هرًّ ،تر ا نى ا ٠ر ن جُ ًن
من ٍنفن عتَىأ فوجر ن جُ ا شْ ًثيفل ًظَفْ
صَطْ شعٓ وى و طؼل ف ط َىأ فخصر اوٌ،ن
ظا ا ٜمعا ا مٌهٌ ا ا أ ً ٜرنفاااُ او تاااب -
اوااراًِ سنااى عتَااىأ فريشااق وااى ؼااٌ ّ ظااف فْ
ثَقااْ تيفاَّن هااٌ اوظتااقأ ًتا كرر ااان ا عااوقت
ًا فؽٌو مان طعوا ق طعفا ٕ يف طشار تعا نُ
نو ٖج اوظتقأ
ًما ا طكثااار ا٢ظا ا ات يف ا راٍا ا إىل طوااار
ا ٌثاا .ماان اةرٍااْ عتاآ طجَ ا عر َااْ طفق ا
ا ووع ا ت اوعر َااْ خنيف ا ات كف ا ٕات عتوَااْأ
مؽري ا راهَق عقل مثلٌ من اٞمثتْأ يف ًثا ما
عّااار ها ا ا اوعا ا ف و ثاااٌ ّ ف رٍاااْ يف َ تنا ا
اوثق فَااْ وااًٌ ٜظ ا ٍْ قااريّ طجوفااوىو (ؿ ):أ
اتواق ٢ةا ف نصاالب ماان اةَا ّ اوف رٍااْ،
ً كس نع ،ى يف ًشى اجل معَْأ انؽرف إىل
اة ا ٍخ عاان ا ثاال اوعتَ ا  ،و نااى انصاالب ماان
اوفعل يف اةَ ّ اوع مْأ ثا واوصَ شاْ مفصا ّ
وتعقاااالوأ ك نااا زًجوااااى مفوعااااْ يف ا عااا ف،
عفااااٌّ يف اوتجنااااْ اونصااا َْٖ يف ااااسف اوٌفااا أ
وآ ًؼافى  ٝ،اى
ًك ن مٌوع نَىأ احن
ا ورج ،اوٌ  ،او ج أ ثَل إناى فقا ًو ٍاى يف
كاااٌوريا <9>9أ و ااان اةقَقاااْ طنوواا ثاااو،ٝ
فواا ًػأ نعااار ا ااان ط َاااى عاا مٌتاااى ترمجواااى
وطزه ا اوعاارو ويفااٌ وريً ،ك ن ا ترمجااْ موقنااْ
مجَتْأ ًث عنى م هر عيفا او ارٍق اةقَقاْ
ك ن ٍيفورن عقتى ًحنن يف اوصٌ ٌنأ
اوفلَْ ا ٞرٔ زمَال اواراًِ يف ا شاْ
اوث نٌٍااْ ،ا اوسٍ ا ِأ ط ااٌي ـ ا ط ا شااْ،
شجن ووواْ ظاوق ا تا أ كا ن ا ثطاب اْ
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ا شااااْ نااااٌا ي ًطزج وااااىً ،كاا ا ن مرظاااال
نوا ا ٍ ت كااارّ اوقا ا أ ات ؼااايف ل هوااا .ما ا
ا اااااااااا تف حبَاااااااااا ّ او شاااااااااااوٌ ًشاااااااااااقٌ
او ٍ و تٌ ٍاااًْ ،كا ا ن ا تا ا فاااٛا ثا ا طثا ا
اونلا ا ط ًمجرا ا او شاااوٌ فاـااار ا ا ا ا طأ
هجق اجلنٌ عتٓ اووٝمَ يف ا شاًْ ،ط،تان
ا٢ن تَااس اورؼ ا ؿ عتااَوق ،ف شوعااو تتوَ ا
ًفاا ارّاػأ كاا ا ن واا ا اووتوَاا ا اوعااااوَ اا ا
اوسٍ ِ ،كاِ تتوَ ظاوَ اوَاٌ يف فتصاط
ًاوعااارا،أ ٌّ،ثااا اوعااار ْ،مصوعااافٓ اوقؽااار
اوعَ او ِ طً ع فَى اوعو إ فونع زمٕٝهاق
مان ً اعواقأ ًها هاٌ ط اٌ ا دنتاض يف ا قوآ
ٍراثب واوصَ ات ا نطتقْ متاْ اونا جل مان
ج ا وو ا عوسٍن يثيف اةَ ّ ،اوا ٍن
ٍ وًٌا ن اووفلَ ت ًثَوو اوص مَْوأ
ـ محا ّ ـالَْ مان ناٌع ارأ هاٌ مان
طؼ ا ث ٕ اوااراًِ يف اوعيف شااَْأ عاارف ٜهوو ا
وٌ،نأ ط ٌي م ٍر ع مصوعفًٓ ،طمى م ّشْأ
ت تفاا عتااآ طشااارتى ا آشاااُ ،فو تاا طماااى،
ًفؽل ط ٌي ٞنى مان اسف اوٌفا ً ،م تا ط واى
يف إن ت ا اً ،اشوعااو ط ااٌي يف وااٌ ّ >9>9أ
طشاااارتى إ ن مثاااال كااااثري ماااان طشاااار اوعااااو إ
اوفتصطَنَ اوٌَ أ نعاا ـا تووا ا موقعاف
،وٌ ا ا  ،ا كراماااْأ ا ا ً اٜنولا ا عنا ا م
طه نااى ط ااٌي طماا زمٖٝااىأ جاا وض ـاا محاا ّ
اونل ا ط يف َ ا اٞمااْ م ا ًفااٌ اوطتيفااْأ ثاايفص
عتَىً ،ك ٍقول يف عوا ؼا ثًُ ،ؼا مان
زعو ا ٕ اوطتيفااْ يف كتَااْ اةقااٌ،أ وك ا ن مث ا
اوٌفااا ِ اوؽااا ،وأ ط اااب ورٍااا طفااا ًكااا
رنطيفو أ و نى ا وع عن م ه م اون عَ
منؽااٌ أ جاارج ماان اةقااًٌ ،عاارف ك تااب
شَ شُأ جّ اة وْ عتٓ اوع ،فْ ،فرطٔ طن
اونل ط يف فىاٍر  9>91طنق اوٌ،ن ًاوعارػأ
ً او تاااااب  -اواااااراًِ عتَاااااى وتؽاااااٌ طن
او ت اوىٍط نَْ مإُ اسعَق اوايفَٖ ٝصا
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وتااٌزا ّوأ ًث ا ّ طن ا٢ن تَااس يف اجل نااب او ا ِ
دنب طن ٍنوؽر يف اةرف اوع َْ كَ ٝتنوؽر
اوف ظااَْأ جص ا ـ ا مح ا ّ ظخؽااَْ اوااٌ،
او ِ ٍراثب اةسف او ِ انوصب إوَىًٍ ،رفص
هفٌاتااىًٍ ،ووَااس رٍٚااْ حتااَط وعاا أ واا و
وك ن تع ٍاى نٌ ا ت اسن ظا ٍ كتوا ظاعر
ٍعا عتآ ا صاؤٌ اورفَا أأ ًاهواس
ان اوٌف
،ر ا ا ٍاااٌ طوغااآ اونلا ا ط ا ع ها ا ّ واااق طعتااان
اجلو ا وأ حتوااض وثااٌ ّ ٌٍوَااٌأ و اان ثاارا الّ
ا ٞاساف ثااٌض طمتااى فقا وحناان مقيفتااٌن عتاآ
ااااق عصاا ا رِ واااان ٍعاااارف ماا ا اي إ ٜا وأ
ًاعوقل مراتأ ًك ن ـلَْ محتْ تعوري عا نٓ
ا نااى اوٌ َ ا نفصااَ منو ا ف ـااطر إىل نقتااى إىل
مصوعفٓ اٞمراض اوعقتَْأ ًما وا ؼا مان
طظاااور اما ا م أ ًطورااا .اٖااارّ معا ا ف اوعتاااٌ
اجلن َٖااااْأ فقاا ا عنااااى او تااااب  -اوااااراًِ
وإعجا ا ُ ا ًٞاااى إمنا ا ٍرجا ا إىل ظخؽاااَوى
اٝ ٞثَاااْأأ ً ٜرا اااْ يف طن تيفورناااُ ا ٞااا،ٝ
اويفنا ّٕ كرجاال ع ؼاار فا ّ انوَا يف ا ٞاا،ٝ
ًاوقااَق  ٜنظااري ا  ،واآ َاال إوااُ يف ط َ ا ن
كثريّ طن طعَغ يف َ كيفري وتا ع ّ  ٜيف
توو وأ (ؿ)90:أ من ـ مح ّ مبيف ٙ
رننوا وك ةرٍااْ ًاو ميقراَ،ااْ ًاوثق فااْ ،إىل
عقَااا ّ ٍنَااااْ مصااااونريّ موطوااارّ ماااان ظااااٌاٖب
اووعؽب ًاخلرافْو (ؿ ;)90أ ًهن طٍف نتو
احنَ ز او تب إىل ـ مح ّأ ًم ٝظواى طن
ا نظٌمااااااْ اٝ ٞثَااااااْ هااااااُ اواااااايت تصاااااان يف
ا نعطف ت من اور ّّأ وًوعل ظخؽَوى اٝ ٞثَاْ
هُ اويت شان تى َا او اٌا اوايت عؽاف
حبَ تااىً ،طٍ تااى صاالره ًهااٌ ٍعااو ا وفاا ٕ
اوقااَق ًاٞظااخ ؿ او ا ٍن عيف ا هقأأ تااٌا ٔ كاال
مجَاال يف َ تااى فتااق ٍوو ا ً ،و اان وا ر عتاآ
اوعواال قااٌّ مفا عفْو (ؿ;)90أ اورجاال اوا ِ
ٍصاااولن ا ٜا ا ا إ ن هاااٌ اواااٌ ،اوؽا ا ،،
ا ااٛمن ةرٍااْ ًاو ميقراَ،ااْ ،او ا ِ ٍولاا ٔ

الثورة واحلرية يف املرايا

او ٌا ًاٜنوَ اوصَ شاُ ًاٝ ٞثاُ نقا ٕ
اوصتٌ ًا ث رّ يف اوعولأ اًج ع ـا محا ّ
ٍنوق وٌ ّ ٌٍوٌَ اوايت اـاطو ت إنصا ن ظارٍف
ا مٛهٝتأ ً ٜرنفٓ طن مثال واٌ ّ > 9>9هاُ
معَا ي يف اوقَا طأ طٍٛ ٜكا كا ن كاال منا
ذناااوفن مااان كرٍااا ت اوثاااٌ ّ مبعاااو عااا ر
عجَب طً كرٔ ظوَ طً هو ف مثري
َّااارت واااٌ ّ ٌٍوَاااٌ ،كونعطااا .كااايفري،
مؽ ٖر اوطيفق ت ًاوعخؽَ تأ ًك ن مص ْ
فنَااْ وت تااب اوا ِ تفا ٔ اٜحنَا ز اويفصااَط،
فا ووقط اوعطااغ إوَو ا ً ،او ا عر منو ا ً ،اوعوااب
عتَو ٞنو تصون إىل م ثيفتو ً ،اٜنوو زٍ
اواا ٍن اناا تٌا يف مٌكيفواا ً ،اوااوطوري اواا ِ
نظفا ااى عااص ا ٛشصا تً ،اوظتااق اوصَ شااُ
اوا ا ِ م شاااوى فا عا ا ت ا ختؽا ا ًطؼااال ف
او ف ّٕ ً مووق يف اوصجٌنأ من  ٝا ٌثا.
ماااان وااااٌ ّ ٌٍوَااااٌ مسااا ا راٍااا مااا ٍظواااار يف
ا نعطف ت من اوصقٌ ًاوؽعٌ أ
نط و و يف مؽا ٖر ظخؽاَ ت مونٌعاْأ
و ن اورًاٍْ مص يف  ْ ٝماٌجسّ ظخؽاَْ
ـ ط من ـيف اوثٌ ّأ ت وّق ه ا اوفا ط،
ثا ا ِ ز ،،عتااآ اوولفاااري وتثاااٌ ّأ ً ا اَّن ط
اوفاايف ماان هسميااْ شاانْ =9>9أ ً ع ا اوثااٌ ّ
طعتاااان ظااااع ه طعاا ا ت اوصااااتطْ إىل اوعااااعب
ً تؽاااااوى مااااان ا تاااا ًا٢ن تَاااااس ًاة اااا
اوغااااا ٍنأ ً عتااااآ اوواااااٌجض مااااان اورـااااا
اٞمرٍ ااُ عتَوا فقا  ٜااٌف ماان طمرٍ ا
ففل ً،نَْ اوسعو ٕ اجل أ طمثتى تامَق اوقن
ًاووصاات ماان او وتااْ اوعاارثَْأ ًؼ ا هر طشاارّ
إثط عَاااااْ ؼاااااٌ ت طمٝكوااااا يف ا٢ؼاااااٝل
اوس اعُ ،فوٝم ورـ مح ّ طن ،يفقْ ط ا ت
م ن ،يفقْأ طؼَب يف اوع ًان اوثٝوُ ف نوقل
إىل ًزا ّ اوثق فْ ً ط ٍ ط اوثق فاْ ،واق ط
اٜظاااااا ا اكَْ عناااااا ا م طعتناااااا ا اوقاااااااارا ات
اٜظ ا اكَْأ طًجااسي او تااب يفؽااري اوث ثااب

و ٌ جٌازِ ً وص ن اظ اكُأأأ ٍٛمن وع اواْ
اٜجوو عَْ امي نى ت َْ اخل ؼْ ًاةٌافس،
ًٍاااٛمن ٜظا ا اكَْ اوعتوَاااْ إمي ناااى وا ا ٍن،
ًٍٛمن ا وٌ،ن امي ناى وٌ ا ّ اوعر َاْأأ ًٍاٛمن
وق عا ا ّ اوعاااعيفَْ إمي ناااى ا ا ة ق ا طتااانو،
ً وا ا كتاااى اااي ٝؿ قَقاااُ وتثاااٌ ّأ كاااان
جنَب حمفٌظ ث وٌ ّ ٌٍوٌَ كو ترٔ نفصاو
ًكو ٍراه ا ٠رًن
طكواااااال مسواااا ا مبصاااا ا اوعخؽااااااَ ت
ًمؽاا ٖره أ زهااري ك ماال ،معَاا قصااق اوتغااْ
اوعر َاااْ ،ط شااال يف عثاااْ إىل فرنصا ا ً ،طؼااايف
طشااو ا ج معَا أ كا ن ًفا ٍ ًهااٌ  ،واابأ تااسًج
ٌٍن نَااااْ مؽاااارٍْأ ظااا نفصااااى عاااان اوٌفاا ا يف
اٜنوخ ااا ا ت شااااانْ ً ،9>:0ظوااااارت مق ٜتاااااى
اوصَ شاااَْ يف اجلراٖا ا اوٌف ٍاااْأ و ناااى ؼا ا
مسص ا ًظ ا ٖ.أ ٍق ا ّ ا م ت وسهااران ًٍن ا
عتَوا م فااآتأ يف وااٌ ّ ٌٍوَااٌ ًج ا نفصااى يف
ماااز،أ ط تق ا ًنااى ط ااٌاف اوصَ شااْ ًاجل معااْأ
ًك ن ا ف جاّ طنى انقص عتٓ اوٌف مبقا ٜت
ماان ناا أ وًشاارع ن ماا اعواااى ثتوااى مااان طثاااٝ
ت ااان مثاااْ
اوثاااٌ ّو (ؿ <)99أ ااار وا ا
ج ًٔ من ا ق ًمْ َ ً ،طثا ً ؟أأ واٌ ّ ميف كاْ
منعاا واااٌ ّ ط ااارٔ  ٜاا يف اٞفااان واااق ؼاا
ٍواا جر و اشاا ت اونق ٍاااْ فافاا مااان از هاا
اةركااْ ا صاار َْ ًا٢نو ا ج اوصااَنو ُٖ ًؼ ا
ورٍا ا أ ًعنا ا م طعتنا ا اوقااارا ات اٜظا ا اكَْ
تاارجق كويف ا عاان اٜظ ا اكَْ ًطؼ ا كو ا ف
واظاا ا اكَْ هاا ا ا اوااااٌ،نوأ طكواااال شااااقٌ،ى
واااوَ .ش ا وْ عاان ط ف ج ا ط ااٌ اوعااً ٝثاايفص
مثنوا ا أ كا ا زهاااري ك مااال ٍرتا ا يف اٜعوا ا إ
اوثٝوُ شانْ ;ً 9>:يف اون صاْ شانْ <;>9أ
وااا ا و اشاااااو عٓ اواااااراًِ مق تاااااى ظخؽاااااَْ
موو ش ا ْ ا ٞاا ،ٝوث ناا َنااى ً اا ـاا
مح ّ ف ٝهو ٍوووا ثق فاْ إنصا نَْ عوَقاْ
ًظ متًْ ،كٝهو من اجلَل اوصَ شُ اوص ن
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اواا ِ طجوفاااوى اوثاااٌ ًّ ،كٝهواا ٍنوواااُ إىل
عقَ ا ّ مع ٍااْ وٝظ ا اكَْأأ ًو اان ط ا هو
ذنوااٌِ ٌٍ،ااْ عفنااْأأ ًا ٠اار تصااوقر يف طعو ثااى
ًل نيفَلوأ ع اون صْ ه جر ا ن زهري ك مل
إىل كن ا ًط يف ا نوى ٌٍن نَ ًع ظ يف طوَنا
ًاوولق ا زًجوااى و ا أ فٌج ا نفصااى يف اوصااو
ً َا ا ا ًمرٍفا ا أ ععااان ؼااالفَْ يف اوععااارٍن
ًتر او و ْ وق فق ظعتْ اوعقلأ
تاار ت يف اورًاٍااْ مجتااْ وً ا ث م ا وااٌ ّ
ٌٍوٌَوأ فثٌ ّ ٌٍوٌَ منعط .يف اووا ٍال اةا ٍخ
فاار طوااري يف ًل اوعخؽااَ ت ًمٌاثفوا أ ٍقااٌ
عسماااُ ظااا كر ،اوااا كوٌ يف اووااا ٍال وً ااا
ا ف ً ا معا أ
ث م وٌ ّ ٌٍوٌَ اشاوقيفتوو
طعجيفا ا يوغ ٖوا ا اونظا ا ا ت اااُ ً ولقَقوا ا
اجلاااااا ً ،ٕٝطعجااااااب كااااااثريا يؼاااااا ٝو
اوس اعًُ ،شرع ن م اعوىتو انق ٝثؽ اى
ا٢ؼااٝل ًتفا ِ اوثااٌ ّ اةقَقَااْو (ؿ )1<9أ
فؽل و اٞشو من هَْٗ اوو ٍض اجل معَاْأ
و ااان مٌثفاااى منوا ا تيفا ا عا ا ثاااٌان ٌٍوَاااٌ
 9>;9اٜظااا اكَْ فاٍااا اوثااااٌ ّأ و ٍ اااان
م ٍٛا طعوآ طً موعؽايف فتاق ت ان جفآ عناى
ٓ عن اوفص أ عيفا ي اويفصاٌَنُ
ا ٞط ٕوأ ً
مثااال ااار ط يف ا ا ٍس ًانوخاااب يف تتاااض
اونٌاف ،و جب ي اٞشرّ ًاةسف ًاونَ ْأ ع
واااٌ ّ ٌٍوَاااٌ اتواااق ظتوا ا مباااٛامرّ ًثااايفص عتَاااى
ًؼاااٌ ت طمٝكاااىأ ف ااارط ًثواااى وت مجاااْأ
و ااان ط ٝثاااى تغاااريت ااا ٝامناااْ ،ففااارف
زًجوااى ماارّأ ً تغفاار وااى و ا فوجرتااىأ تع ّيفاار
تَ ا ّ عيفاا اوااراز ،،اوعااٌَعَْ ا ثقفااْ وق فااْ
تصولن اووقا ٍر ،اووتوَا ّ يف ثصاق اوؽال فْ،
عاان طواار ا ٞا ا يف اواارًل فوقااٌ إنوا واماارطّ
مع اااْ مااان ـااال ٍ فااا ّ اٜنوقااا وأ ًٍااا كر
اوراًِ وً ا ث ما واٌ ّ ٌٍوَاٌ ا ت يف شا ْ
ؼ اثون ا ْٖ ً ٝف عنَ وأ ٞن تَا ّ
اتوو اوثٌ ّ انو وٌن ج ٍ من اوف ظصاوَْ طً
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انقااٝف ٌ جااٌازِ ؼااغريأأ واآ اموا اوثااٌ ّ
إىل او وتْ اوعرثَْ فا ا عن ها ٍتا ً طٍوا
ٍوغريو (ؿ )8;1أ
ما ا هر عيفا ا او ااارٍق ـااالَْ ط ااارٔ مااان
ـااال ٍ واااٌ ّ ٌٍوَاااٌأ طشاااو جا ا معُ مصا ا ع ،
ؼا ا ب ؼا ا وٌن ط اااُ ،شاااتَل طشااارّ عرٍقاااْ،
 ،صان اوصاتٌ  ،كارٍق ًنيفَال ،ط يف
ا ٍس ًكا ن حميفٌ ا ا زمٖٝااى هنا طٍفا أ
مٌهٌف وق ّ عتٓ كايف عٌا،فاىأ انواسع مناى
ا٢ؼاااٝل اوس اعاااُ ٜف اٞف ناااْ فيفا ا ع ثؽاااري
اوق ٍق ًاظ ٔ فٍَ ٝصوقيفل فَو طهال اوف ارأ
حتوااال ثتااان ا نعطفا ا ت صاااعْ عتواااى ًوق فواااىأ
ًا تقاا ن ًاتااى إىل حبااخ مصاااوْ ظاا متْ وهااُ
اوؽااااراع يف اوعاااار ،اًٞشااااطو ً ااااٌ اوقااااَق
ًا صوقيفلأ
تٌوا ا واااٌ ّ ٌٍوَاااٌ يف ط ض وَناااْأ ثيفتاااو
هاااااسّت اخلٝفااااا ت اوصَ شااااااَْ اواااااايت مسثااااا
ا ٞااساف ،اوقااَق ًا ٞاا،ٝأ ك ا ن ن ا ره ا ن
زعااَق اووٝمَا اوا ِ ذناار ا ظا هراتأ كا ن
ٍقٌ وتوٝمَ طنوق جنٌ شع أ عتَن طن حنفار
طنفصاان وتفااارف ًاوصاااجن ًا عااانقْ فااا ٝثَواااْ
وتلَ ّ ًن رٍْ ً ٜرٍْ ًن تفالَْأ طؼاَب
يف مظ هرّ ورؼ ؿأ فؽل مرات من ا شْ
ًطعَ ا مااراتأ ًشااجنأ و نااى اعوااس اوصَ شااْ
ع اخلٝف مؽطفٓ اونل ط ًاونقراظاُأ
وً ا ث م ا وااٌ ّ ٌٍوَااٌو طوناآ عتاآ نفصااى ٞنااى
اعوس أ ث ّ اوثٌ ّ و نى ٍغفر اونَل مان
زع مااْ ز تااٌ أ ه ا جر ا نااى ا ون ا ط إىل كن ا ا
ع ا هسميااْ سٍاارانأ ًاشوعااو ا نااى ا ٠اار يف
شيفَل اوٌ،نأ
مجاا ا هاااا ٕٜٛاواا ا ٍن ٍر يفااااٌا اا ا وثٌ ّ
ًانوق ًه  ،اوٌ ٕٜوتٌ،نأ مق توق منط ر من
اوعخؽَ ت ٍر ب ا وثٌ ّ مان مٌثا اوعا ًأ
طشض اٞن نَْ اوعرٍرّ هنا مٌثا .شَ شاُ اري
ً ،أ تاون يف مصاَ ي عَا منؽاٌ أ ًهاٌ ا ان
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تااا جر عواا ا ات عواااال ماا ا اوَوااااٌ ًاكوصااااب
طشاااا وَيفوقأ ً ااااآ ا ناااااى كاناااااى يف معصاااا ر
إ هاا َ  ،ف اا ن عَاا منؽاااٌ و ا عقااال فاا
ً ًن ثتبوأ عيف اوقرػ ًاوار ً ،عا ػ و ا ج
اٖاارّ تق وَا ن ً ٍننا ًطظااٌاثن وأ تاار ا شااْ
ًاظ يف طعو ط َىأ م ت ط ٌي ًتر واى وارًّ
ٖ ،تْأ ٍعرف عَ منؽاٌ اةابأ ً ٍ ان
اوعرف ثَوْ و وْ و ٍىأ ًاشوخ .ا ةسن عتآ
شع ز تٌ ًث ووٌ ٜا٢ن تَس ،وٌ ٜاوَوٌ ،
م ك ن ا اويفتا َا ّو (ؿ >>)1أ عا ػ يف
فن ا  ً ،ؽااؾ َو ا ٍفَ ا غ مراتااى اوعااورٍْأ
ٍقٌ او تب ومت عٌا،فى اوع ماْ يف ط عا
ؼٌ ّ ٌٍ نعيف اةرف َننا ً ا اوَواٌ عا
= 9>9وٓ َل إوُ طنى ٍ اري ً،ناى ٞشايف ف
 ٜط ٍوااا  ،طً طن مؽااا ةى اووج ٍاااْ طفصااا ت
عتَااى ا َااٌ اواايت نعوىه ا فطرٍااْو (ؿ )809أ
زعسعا ا واااٌ ّ ٌٍوَاااٌ ،وانَنواااىأ ً طٔ اوعا ا ًان
اوثٝوااُ جن ا ّأ ا وفاآ كااثريًن ماان طؼ ا ث ٖى
اوَوٌ فوونآ طن ٍوارّف طمٌاواى ًٍوا جرأ ًاشا
طنف شااى يف هسميااْ ٌٍنَااٌ شاانْ <;>9أ ًعناا م
انوعغ اٞمل اوٌ ّ ،و،ً ٜان عا اوَاٌ إٜ
ً،اان ا ؽا ووأ ًٍا وصااعْ ٍٚااْ او تااب اوا ِ
ط ا ا اااا  ٝوا ا اوطفَتاااُ كوااان ٍصاااويفن
عقٌ ؼٌ ّ اوعر ،اًٞشط اويت مسو ريٍوس
وفق اٞمل يف ا٢ن تَاس ًطؼايف تواى اوا هي
طن تصااَطر طمرٍ ا عتاآ اوعاار ،اًٞشااط ًطن
حت وى م ا ا ف ٍ يف ت اةٌَِ ٍتعب
فَاى اوعاارف ًاوَوااٌ ً ا مو ا مٝوأ هاال كا ن
جنَاب حمفااٌظ ًهااٌ ٍرشاق ط اا ٝعَا منؽااٌ
ٍونيفااااا ر تااااْ اوق مااااْ مصااااون ا إىل معرفوااااى
اوطيفقاا ت ًاٞهااٌإ ً ركااْ ا اا اخلفَااْ؟ طٜ
ٍ كرن ه ا مب ٝظْ شجتوو ظخؽَْ ط رٔ
هُ جعفر تَل ،اوا ِ عرفاى اواراًِ منا طٍا
اوعيف شااَْ ًشااط إـااراف ظا مل ـا ا٢ن تَااس
ط تاان ٌٍما ا امااٝت ًا قا هُ كا ن جعفاار
تَل ٍغا ط ا نُ شاَ ًٍاغ ًمانريّ ا و ٍاْأ

ًكاااا ن فقااااريا معااااغٌ ٜاااا وفن ،عَاااا ا عاااان
اوصَ شااْأ شا فر يف عثااْ إىل اوٌٍٜا ت ا ولا ّ،
ًن كوٌ اي يف اوفنأ ثا وتاراًِ عا عٌ تاى
من اوٌ ٍٜت ا ول ّ شنْ  9>:0ورنَل إواُ طن
اٞمرٍ َ ٍوجوٌن ا٠ن حنٌ اٜهوو وعر،
اًٞشط اهوو م اري عا ِ ًطن عتَنا طن نعوال
و و طو .ص فوأ
ت واال ظخؽااَْ زهااران تاشااَض ا ر تااْ
اويت تق و عَ منؽٌ أ زهاران صاٌنْ ا ٍن
موٌشاط اوق مااْأ ٍعااغل اوا ٍن َااسا كاايفريا ماان
ط ٍثااى م ا طؼاال ىٍ ،اا ِ ٛاوؽاا ّٝمج عااْ،
كرٍق فَى ظو مْ ا ن اويفت أ ت .ه ا اوظ هر
ٍعوااال وواااْ يف اوصاااٌ ،اوصاااٌ إًٍ ،صااٌّ واا
فتت ا نَ طشااتٌف ًو ١اارّ طشااتٌفأ ًٍ رفاار عاان
ا٢وق وؽً ّٝاوؽاٌ ًاوسكا ّأ ٍقاٌ اواراًِ
وكنااا ا طتااا ا عوق ًهاااااق ٍؽاااااتٌن يف ا قوااااآأأ
ًطت ا كر كااق طنوااق طً ا وؽااٌؿوأ ًٌٍؼااتى
تامااال مااان انطتااان ً إ ساٖاااسي ًن ٍااانً ،مااان
انطتن ً إه مو ٍن  ،إىل كآ ْ ً َاْ معوواْأ
فَيفلاااااخ مصااااااوْ اخلاااااري ًاوعااااار يف ؼااا ا وٌن
اوا ا كوٌ ما ا هر عيفا ا او ااارٍق ،مف ااارا يف
اٜنوَ اٝ ٞثُ ،او ِ ٍٝز ا نعطف تأ طورٔ
زهاااران يف اةااارف ًطشاااض ظاااركْ مقا ا ًٜتأ
و اان ا نااى اوط وااب يف كتَااْ ا ن شااْ ثواال يف
معركْ اوقن عقب إوغ ٕ مع ه ّ ;9>8أ تسًج
فوا ّ يف اوععاارٍن ً ،قااُ ذنااجأ طاا ظااركوى
عاا ا اوقاااارا ات اٜظاا ا اكَْ يف شاااانْ 9>;9أ
وتقٌض و اويفن ٕ اوع مال او ِ حنو ج تاى
من او ك ٕ ًاوغغ ًا ٢ا ّ ًاٜنوو زٍْ ًاٜمي ن
ًاوفجٌ و (ؿ)999أ فيفلخ اواراًِ مارّ ط ارٔ
وااٌ ّ ٌٍوَااٌ ما ـا محا ّأ ًكا ن ـا ط عا
نظرا مان اةفا ًّ عقٌ اْ وا اٜنووا زِأ ثا
وك ن زهران صٌنْ يف اويفا ٕ مٌظفا كوإٜٛ
ا ااااااٌظف اواااا ا ٍن انقفااااااٌا عتاااااآ ظااااااركوى
وَا ا ٍرًه و ااا ع زهاااران ثؽاااري ًفاااو مقوااآأ
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ًكا ن فر ااى ٞزما ت اوع مااْ ٍففاالىأ ط ا ت
هسميْ ٌٍنٌَ طشى نعٌّ اونؽر فيف او تب
ج نيف مون ثف ٍ ،ووا ٍسان يف اواٌ ٕٜوتاٌ،ن،
ك وووا ٍس ا زهااران ً ا ـا محا ّ اوا ِ
ثؽو ا سميْ ظوري ونصُ يف و اوَاٌ كال
ظُٕ إ ٜيفى اوعوَا وٌ،ناىو (ؿ)991أ ًكا ن
او تب  -اوراًِ مثتى وكن يف تت اٍٞا
طوووض ت م اوسمً ٕٝاٞؼ ث ٕ كو ٍتووض
ام  ،م ّ ،ط ٕ طً ترا طً م ٕ ،وَطفا٘ اى
اونا ا ا عاااوعتْ يف م ٝصاااىو (ؿ);9أ وًكا ا ن
اة ٍخ ٍ ً اٌ اون صاْ حت ٍا ط ع ها ،
حتتَل طشيف و أأو (ؿ);1أ
ت وواال وٌ ااْ اوااسمن و تااب ج ا ط ااٌ
اوعٝأ ًكان جنَب حمفٌظ ٍ كرر مبجوٌع ت
مااان او وّااا ف اشاااونيفوووق ًشاااٌّثووق منظوااا ت
شَ شَْ طً مٛشص ت مسَْ طً عٝث ت ؼْأ
جا ط ااٌ اوعاا ٝمعااوٌ يف نَا ا ٞف ،ترمجا
ًاٍ تاااى إىل ا٢ن تَسٍاااْ ًاوفرنصاااًَْ ،حتٌوا ا
طعو وى إىل مصتصاٝت تتفسٌٍنَاْ ًإ اعَاْأ ط
يف فرنص ً ،ثطا اشاوى وَعارف عتآ طعوا
ط َااى ت ا جر اوولاا .اواا ِ تااٌيف ًتاار وااى واارًّ
كيفريّأ ظُ صوعْ حماب اوفانً ،ن مٌهيفاْأ
كوااب وااى عااص او و ا ف فؽااٌ ٜماان طعو وااى
ً وااارهق وااا اٍ يً ،نعااار ،يفعااا ت طنَقاااْ مااان
كويفىأ ًف ز جب ٖسّ او ًوْ اووعجَعَْأ هٌ مثا
اوسٍ .و ن ط ط ًاٍ تى مث اوففَتْأ
اشاااااوٌو اـاااااطراف اواااااسمن هجااااارّ ًِ
او ف ّٕ من اوٌ،نأ  ٝعيفا ي اويفصاٌَنُ ط ا
اوعيف ف ا و جرٍنأ اووقٓ اوراًِ ى يف فَ ٝج
ط ٌ اوع ٝشنْ 9><0أ ٍقٌ اوراًِ ا جرّو مان
او توا ت اجل ٍا ّ اواايت ااست ثا مٌط َ تن ا
ًطواااا ت يف جَتناااا اوقاااا ٍق اوعجااااابوأ ًٍفصااااار
او كوٌ  ٝثرا ا جرّ حب جوى إىل م ا ن
عتوُ ٖٜن ً َْٗ عتوَْ ؼلَلْ ري مٌجٌ ّ يف
اوااااٌ،نأ ًٍعتاااان طن ً،نااااى ا ًٞاوعتااااق و اااان
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اخلَيفاااااْ عااا ا هسمياااااْ سٍاااااران هاااااُ اوااا ا اف
اةقَقُ وم ا قُ ونا عا ٌٍ :نَاْو؟  ٜمنقا
شاأٌ اوعتااق ٜ ،اوٌ،نَااْ ً ٜاٜظا اكَْأ ط ا
اا ٝمولوصااْ مثتااى وتااوجرًّ ،ك ا و طموو ا أ
وما اوااٌ،ن إ ٜا ا ن اوا ِ ٍاٌفر وا اوصااع ّ
ًاٜز ه وأ ًٍيف وغ او كوٌ  ٝفَقٌ تقفُ
ا ؽااااتلْ اوع مااااْ يفنااا ٕ طجنااا ط رمووااا ماااان
ا وختف أ فري او تب  -اوراًِ وما طشاع
إشاراَٖل اقو ًٍصاونوج عٝثاْ ط ارٔ شاتَوْ
وع ا و ٜجن ا ّ وتجاانض اويفعاارِ إ ٜوقف ا ٕ
عتاآ ثاأٌ اٜشااوغ ٝاواايت تصااوخ طمساآ م ا
ًؼاال إوَااى ف اار ا٢نصا ن يف اشااوعيف ا٢نصا ن
ً تن ؼراع ت مفوعتْ شخَفْ تصاونف اري ما
فَى من إم نَ ت اٖعْ ً ،و كخطاٌّ اًىل
جلوا اوعا يف ً ا ّ عارٍْ تصاوو ف ريها
معوواا ّ عتااآ اة واااْ ًاوعتاااق ،فوعَاا تر َاااْ
ا٢نصا ا ن عويفا ا ي مٌا،نا ا يف كاااٌن ًا ا ا أأوأ
ًكانى ا تقٓ إىل م ع اوؽاراع اوا ِ  ٜظاى
يف زمنااى ومثااْ ج نيف ا ن ٍوؽ ا ع ن اا ٝهااٌا ّ،
ٍق .يف ط هو اورًط ًاٜظا اكٌَن اوعارف
ًٌ،اٖاا .اوعااعب اواايت ًج ا ت يف اٜظ ا اكَْ
جنوو ا ا ٌعااٌ ًٍّ ،قاا .يف ا ٠اار اٞمرٍ ا ن
ًإشاااراَٖل ًاوااا ٍن طًا يف اٜظااا اكَْ عااا
وطوٌ وق ًجعاعوقو (ؿ )99:أ ط ٍتاوقط يف
و اوصَ  ،نفصى عون اوعر او ِ تفُٕ اى
اوثق فااْ مصاا ا٢نصاا ن؟ وفا كاا طنااى موواا
ٍ ن من عتاق ا٢نصا ن طً ط ٝثاى فا ٝنآ واى
عاااان اوااااٌعُ اوثقاا ا يف ا وفااااون ،يفعاا ا اوااااٌعُ
اوصَ شُأ ًطناى مووا ٍ ان مان تفٌثاى ً راعواى
ًف ٖ تااااى فتاااان ٍعوؽاااار ماااان اتااااى إم ن تواا ا
ا٢نصااا نَْ واااآ ٍنظاااار إىل نفصااااى  ٜعويفاا ا ي
جااٌهر طفاارا مصااوقً ٝو اان عويفا ي تَااْ ٜ
تولقن اةَ ّ إٌ ٜجٌ ه اووع ًنُ يف جص
اويفعاارٍْ اةااُو (ؿ )999أ فواال مي اان فوااق
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حمفاااٌظ ًن هااا ي اونيفااإٌات ًا ٞاااً ً ، ٝن
احنَ زي اوٌاـ إىل ظخؽَ ت مق ل ط رٔ؟
كوااااااب جنَااااااب حمفااااااٌظ عاااااان إ اااا ا ٔ
ظخؽااااَ ت ا راٍاا ا وكاا ا ن ًجوااااى اوعااااعي،
ًتن ثفاااااا ت َ تاااااااى اوعخؽاااااااًَْ ،مو عيفاااااااى
اجلصو نَْ ّ ً ،هنى ًؼاف ٖى ،مثا  ٜوعؽار
مفطرف جَا ػ عٌامال ها ً نا ًٕ ،تف ا
ًمو ا ًٍ ،اااط ًطماالو (ؿ )1;9أ فع ّيفاار ثااْ
عااان مقطا ا مااان عؽااار مفاااطرفأ فاٍا اْ نظااارّ
ًاشااعْ ًف ؽااْ ً كَااْ اشااوط ع طن تقطاا.
مخصا ا ًمخصا ا ظخؽاااَْ مونٌعاااْ اوؽاااف ت
ًاٞهااااٌإ ًا صاا ا ات ًتااااٌجس كاااا ٝمنواا ا يف
ؼفل تً ،كل منوا ًاٍاْأ موعوا تقا ٕات،
ًتر طوا ا ؽا ا ٖر ًاوعٝثا ا تً ،ت وااال وا ا
نأ
نصَج اوسم ن ًا
كعاااف ا راٍا ا اوون ثفا ا ت ا٢نصا ا نَْ،
فا ا ن اوعااارٍ ُ،عا ا يف مق ًماااْ امس عَااال
ؼااا ا ثُ اوااا ا ِ طوغااااآ او شاااااوٌ ًٍ ،صوعاااااو
رؼاااا ؿ اوعااااارْ،أ ًا ااااان اوطفَتاااااُ زهاااااران
ٍصوعاااو يف معركاااْ اوقنا ا أ ًكانوا ا نيفوا ا
تنيفَى ا عتق  ٜتٌج نفٌط إنص نَْ مصوٌٍْ ًن
نواإٌات مٌـااٌع اورًاٍااْ ه ا ي اونفااٌط اوفااٌا ّ
اويت ت ع .تن ثف ت اجوو عَْأ طُِّ  ْ ٝيف
ه ا اورجل ا ثق .اوا ِ ٍيفعار وع اواْ ًاونقا ٕ
ًٍفطر ع اوصجن إىل حتٌٍل َوى إىل م ا ن
ووعا ا  ُ،اةعاااَغً ،تؽااايف امرطتاااى ا ختؽاااْ
نَْأ وق ت من اٞفٌَن فٍ ٝطر ها طً ٍفقا ه
ن نىأ رٍعْ اوٌاثعُ ا يف ع شق حمفٌظ ًجع
ًانوَ ات ً ٛش إنص نَ أ ً ا ا ك وطيفَاب ا
اوقتاااب ،منؽااارف إىل اشاااْ ا ااارٍصأ و ناااى
تٌ وااى اوٌاشااعْ هااس ثتااب اوقاا  ٙفؽاار طِ
ااٛطً ،طٍااْ َا ّ موا ً ّ ًكا ٍوابّ ما افع
عاان اوفو ا ّ اواايت ٍغاار و ا ن ا ً ،عاان اووتوَ ا
ا ٌهااٌف اواا ِ ذناار ماان او اشااًْ ،اٞشااو
اوا ا ِ ذنااار مااان اووا ا ٍضأ ًٍفواااق عن ٖا ا طن

ا ٞف محاال موووااى اورفَعااْ يف تواا ٍب اواانفض
ًاشونو ض اوغفب عتٓ اويفٛط ًاونفا ً ،اوظتاق
ًاوغغأ
يف مراٍااا جنَاااب حمفاااٌظ ثاااْ اورشااا ،
ًعوااان امتاااال اوااا ِ ٍتاااوقط جااااٌهر اةَااا ّ،
ًؼاااف ٕ اورٍٚاااْ اوصَ شاااًَْ ،ا ٌثااا .اواااٌ، ،
ً ااْ اورمحااْ ا٢نصا نَْأ ماان وااٌ ّ > 9>9إىل
وااٌ ّ ٌٍوَااٌ إىل هسميااْ ٌٍنَااٌ ،إىل شاانْ ،9><0
مر تْ ع ؼفْ ًمنعطف ت هست ا ٞاً ،ٝا ثال
ًوعيف ا مبؽااري طجَ ا أ جص ا حمفااٌظ و ا يف
ظخؽَ ت ا راٍ ًكويفو موااورا ارًل اونوفاْ
اوٌ،نَاااااْأ و ناااااى نظااااارّ او تاااااب اوعوَقاااااْ
اشوعاا .اجلاان اوعاارٍر او ا ِ ا وفاانوى تت ا
ا ر تْ ًكانى تنيفا ر تْ اويت تتوو أ
اوواااااس اوراًٍاااااْ ااا ا كر م ااا ا ن وق ٖاااااى
وعخؽااَ ت ً ،شااق مٝم ا ا ا ن مااٌجسّ،
اجلو وَْ
فتولن مَ ان َ اوق ـُ ا
ً ن جعفار ًاونل شا ً ،طظاج اوايفت ا ثقتاْ
اععاا ػ اوعؽاا فري ًثصاااق اجلو وَاااْ اوعوَااان،
ً ٌض ا ٕ اوق ٖق يف اوٌشط تصقٓ منى اويفغ
ًاةوااااريً ،كعاا ا نفَااااْ ا اا ا ٕ اوعوٌمَااااْأ
ًاوعيف شااَْ يف اوعع ارٍنَ ت ماان اوقاارن اوععاارٍن
ُ ا ًٕ اوع مل ،اةقٌ ا امَْ ًاة اٖن
اوغنا ٕ ،ظاارثَى ثؽااٌ ك ا وقٝع ًظااٌا ع ظاايفى
وَااااْ دنتتااااو ؼااااو ًثااااٌ  ً ،ر َااااى َااااٌت
مصااااوقتْ ًات اا ا اٖن تفَااااْ ؼااااغريّ تااااس ان
رمْ ًظجرّ جٌافاْ ًط ض مغرًشاْ وعاَ
ًاوٌ ًاوقرنفالأ حتا  ،وا اةقاٌ يف ،رفوا
ش ا ثَْ ت ا ً ا مخ ٖاال ماان طظااج اةن ا ٕ،
ًت ا كر فقوو ا ا جلرجري ًاوطو ا ،ق ًتنوعاار
فااٌ ،ط ميو ا خنااٝت مع ا ً ات ،طم ا فَو ا ٍتااُ
ااْ ماان طظااج اواااو
طشااٌا اويفَااٌت فووواا
اوعٌكُأ
ً طٍن يف ا راٍ ظخؽَ ت نص َْٖ تصاولن
ا فن،
اوواماالً ،مااٌا،ن ع ا ٍ مثاال ا
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اوٌ ،ا وفرج عتٓ ا ٞا  ،ا ٌجٌع من فق
ا ناااى يف اةااارفأ ًك مَتَا ا زهاااران ا ٌظفاااْ،
ًفااا ٍسّ نؽاا ا اٞمَااااْ اواااايت طؼاااايفل اثتااااْأ
ًا ٌظ .اوفقري او ِ تسًج ط متاْ فا ونٓأ ًهاُ
ظخؽاَ ت ع ٍااْ و نوا ت وال وٌ ااْ اوسما ن
ن ًتٌـ اوعخؽَ ت ا ن ثفْأ
ًا
ًاتصع اورًاٍْ وعٌا،ا .إنصا نَْ ن عواْ،
ًؼاااااا اثْ اٖقاااااااْ اااااا امااااااارطّ ً جااااااال (ؿ
>=)8>1/8أ ً اااااا ٝوااااا ااااا ت عٌا،اااااا.
او تب  -اوراًِ ًاـلْ  ٜويفض فَو أ
تن ًوا ا راٍا مصا ٖل مركسٍااْ يف اةَا ّ
ا ؽااارٍْ ا ووا ا ّ مااان واااٌ ّ > 9>9وااآ شااانْ
اوصاايفع ماان اوقاارن ا ـااُأ ًعيفق ا رً واا أ
ًعيفّااارت وؽااا ً ،موااا ّ ا ٞإ ،عااان اوٌاثااا
اوعر ااااُ ٌٍماا ا ا أ تغااااري واا ا اوٌاثاا ا اوعاا ا ُ
ًاوعر اااااُ عااا ا كو ووااا ا أ شاااااقط ا عصااا ا ر
اٜظاا ا اكًُ ،تناا ا ٕت وااااٌ ّ ٌٍوَااااًٌ ،طًوقاا ا
اٜتف ثَا ا ت ما ا اوعا ا ً عاااص اوااايف ٝاوعر َاااْ،
نطقااْ ن يفااْ ا ااو ٝاوعاارا،أ و اان
ًنسو ا
ا ق ًماااْ اوٌ،نَاااْ اوتيفن نَاااْ شاااجت طً هسمياااْ
مٌجعااااْ هااااست اويفنَااااْ ا٢شااااراَٖتَْأ ًكصاااارت
ا ق ًمْ اوٌ،نَْ اوعراثَْ ظور اماوت أ فا نفو
طفن ج ٍ وتخٝؿ مان ا ٜاوً ٝاٜشاوَط نأ
و ن ه ا اوٌاث اوصَ شُ  ٜدنرِ عتآ ط ض
جاار إ اال يف ًل إنصا نَْأ ٍفا ف إىل وا ما
ٍوختتى من كصر اويفنَْ اٜجوو عَْ ًاٜشوقٝ
اٜثوؽاا ِ خلؽخؽااًْ ،اووواا ٍس اوطيفقااُ،
ًعاااٌ ّ اونفاااٌ اٜشاااوعو ِأ دنعااال هاا ا كتاااى
ا راٍاا تعااايفريا ؼاا ث مع ؼاااراأ ًكاا و هاااُ
اٞعو ا اَ ٞااْ او ااىٔ اواايت توج ا ًز اوااسمن
او ِ كويف فَىأ
نصونوج طن ا راٍ عىت عن مص ٖل
 – 9اوؽراع اوعر ُ ا٢شراَٖتُأ

 – 1اوطوٌل إىل اوع اوْ اٜجوو عَْأ
 – 8ا٢ؼرا عتٓ اةرٍ ت اوصَ شَْأ
 – 9اجلصٌ اورً َْ اويت تر ط اوطفَتَاْ
وع ًأ
ًٜتسا ه ي ا ص ٖل طم او و ف اوعارفأ
ًٍٜااسا او تااب او ا ِ ٍعااى عاان ـااوري اٞمااْ
ٍون ً ا ا أ ط ا ا ت طجَا ا ج ٍا ا ّ مااان اوعاااو إ
م ا ن ظااو إ ا راٍ ا  ،يف عَو ا اوعااعب ً ن ا
جيفَاال ًماارً ًجنااٌف ويفن ا ن كتااىأ ًيف َ ا
نٌن ًجن ً ف ً ريه أ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هوامش
 - 9ا راٍ  ،ا اوقتق شنْ 9><1
 - 1فاارض اموتااٌن اوىٍطاا نٌَن عااٌ ّ اونلاا ط
ظاا إىل اواااٌزا ّ وَونعاااٌا تعاا ًن اوقؽااار ماا
ط نَ اون زٍْأ
 - 8طٔ اوعق طن وٌ ّ ٌٍوٌَ ثطع اوطرٍن عتآ
وااٌ ّ ظااٌَعَْ كا ن مي اان طن حتا ووختا
ا ت ًتنوُ اوفص أ عيف ط اوعقا ا اواَو
ًاوَصا  ،جا ٕ اونقا ػ ،ؿ ،899ا ٛشصااْ
اوعر َااااْ وت اشاااا ت ًاونعاااار ،ااااريًت شاااانْ
9><8أ
 - 9ت كر فولَْ اوعص إـاراف عوا اونصاَج
يف كفاار او ا ًا أ ـاار ووق وااٌ ّ ٌٍوَااٌ ون ا
ف شوعو ث ٖ ان من ث ّ اوطيفقْ اوع متْ هو
مخَض ًاويفقرِأ وش عوو طن اتؽ م ؼ مْ
فظَعْ يف اوثٌ ّ ًثت ِ ٜمي ن طن ت ٌن
وٌ ّأ ِ طكَا انقاٝف عصا رِو ؿ ،98
فن اوعوار ،اجلاسٕ اوث واخ ،ا َٗاْ ا ؽارٍْ
وت و ف 1008أ
 - :انعاااان عاااان ااااسف اوٌفاا ا عااااص زعو ٖااااى،
ًطشصاااٌا اااسف اوصاااع ٍ اوا ا ِ تعا ا ًن ما ا
اوقؽر ا ت ُأ
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جنيب حمفوظ :اجتاهات السرد
واستجابات التلقي
نذور جعفر *
أأأأأأأُ  1911أأأأأأأأأ
مل ِأأأأأأأحمف ظّأأأأأ أ
2006م) مأأو اأأ فقد اهأأت م ئًأأتف ةّٚأأٌ أأُ ٔ
َ 1919ما تاليا مو أحتفث عاصأ ٕد َحأ ف
سّاسْ َ هايف َفسعَ .يف أ فصرأ فا فدمأتم
بأأز يعأأّب حأأفد فصُاأأت سأأات ياللأأُ َف حأأمال
فإلنكلّأأفٓ َمأأا فاهأأٌ مأأو تاأأاي فف عا مأإٔد
تكُنأأأ أَب بأأاَ فصأأُعْ فصأأُاس َفص ّاسأأْ
أأُ  .أمأأا علأأٖ ف أأمُٗ فألدبأأْ اهأأأت
صأأتٗ
أأأت
أأأُ فسّأأ فص أأأاب د ّأأ
عاصأأ
مهأأتَ د َسأأّت و أ د َأنأأُ ف اأأتفَٓد َع أأت
أت
فص محو شك ٓ يف فصههت فألدبّْ َ .
ح أأأأأز يّكأأأ أ د َاأأأأأٌ ح أأأأأزد َفصاهأأأأأادد
َف أأاينْد َتُاّ أ ف،كأأّبد َيّأأٖ حهأأْ يف
فصهرأأإٔ َفص َفِأأإٔ َ .أأأت صأأأت ف َفِأأأأإٔ يِهأأ )
هلّكأأأ أ يف فصاأأأأأام 1914د َيأأأأأْ أَ َفِأأأأإٔ
مرأأأ ِٕ ههأأأأأ اًّأأأأا فصبأأأ َ فص هّأأأإٔ باأأأأت
خماض الث جتأا د سأ همًا يأْ علأب فصأتِو)
صالأأأْ م أأأأا د َ حأأأتِ عّ أأأٖ بأأأو يبأأأام)
صل أأُِلْ،د َ صّأأاصْ سأأوّظ) ،أأاام ب أ فيّب.
ك ا صت ف صل،كّب الث َفِاف يْ عُدٔ
فصأ أ َ ) 1933د َ ُِمّأأأاف ناٙأ أ يف فأل ِأأأا )
1937د َ عرأأأأأ أ ُ مأأأأأأأو فصبأأأأأ أ ) .1938
َصت ف صوأٌ ح أز فألِأأام) 1929د َ دعأا٘
فصك َفى) َ .1934كأ يأاٍ فألع أا سأ هأ

صتَ ي أ فسهأُى) يف فصاأام 1938م َيأْ
أأأُ  .أمأأأا
أَ جم ُعأأإٔ ررأأإّٔ صهوّأ أ
يّأأأٖ حهأأأْ اهأأأت تأأأحمم يف صأأأتف جم ُعمأأأٌ
هأأأتِ أم ياشأأأب) باأأأتما نبأأأ ف مم أأإٔ يف
*
فصر،ف حمٖ عام .1944

ــــ اجتاهات الشرد الروائي عند جنيب حمفوظ:
 1ـــ الرواية التارخيية:
يف يأأأأاف ف هأأأأاي فص ّاسأأأأْ فص هأأأأايف فصأأأأآ
نبوأ اٌّ أِضأا فصمجةإٔ عأو فبدفد فصاا ّإٔد
َشأأًت ماأأا نهتِأإٔ سأأامهٕد بأأتأف ش رأإّٔ
أأُ تم لأأُ د َكأأاى أَ فجتاياتأأٌ فص أ دِٕ
ما فصولظ علأٖ ت أ ّمٌ بأأأ فص َفِإٔ فصما ّإٔ)
أَ ف حلٕ فص عُنّٕ) َحنو منّ ب ف رولظ
ألى تُصأأّف يأأاٍ فص َفِأأاف باص عُنّأإٔ
فألَ د َّ
ب مض أ ُنًا ب مراٙرأأًاد َيف
ِهر أ
كلمأأا ف،أأاصمز ت هأأٖ يأأاٍ فصم أ ّاف مأأو بأأاد
ف مًاد ف ت سْ فصآ ُِاهٖ باصمرهّف فصاام
أأأُ يف يأأأاٍ
أك أأ َ أ أأ  َ .أأأت أصأأأت
ف حلٕ :ع فأل أتف ) 1939مد َ فدَبأّ )
1943مد َ ك ا اّ ٕ) 1944م.
ُ ب تا ِخ مرأ فص عأُنْ
مل ِات
صّ،اكٌّ َُِ هأٌ يف تلأا فص َفِأافد َ منأا عأاد
صّأأٌ عأأل خمّلمأأٌ َنفعمأأٌ فص َمان أإّٔ ف ك أ ٔ
*

ناقد وروائي سوري.
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صّاّت ب فألذياى صُ فص وُصٕد َِ مهًض مو
مالهلا فهل ب يف مها عٕ ف حأمال َف سأم تفدد
َصُّ أأ ل ذصأأأا فصمأأأا ِخ فدأأهئن ب فّ،أأأأ مأأأو
تِت فبوأا بأز ف،ا أ َف ا أْد َبا أا اّأٌ
مأأو َحأأٌ مأأا االأأٌ أأاد ف علأأٖ فصاأأّ مأأا ل
ف مأأأأاحفد يف عهأأأأُ فصهأأأأارب َ لأأأأُبًبد عأأأأل
حكاِاف شاٙهٕ عو فَ ،فصمضَ ّٕ،فصر فا
بز فصااا ٕ َفصُف .
أأأأأُ عهأأأأأت يأأأأأاٍ فص َفِأأأأأاف
تُ أأأأأف
فصما ّأأأأأإٔ فصأأأأأ الث مأأأأأأع أى فصههأأأأأأاد ابلُيأأأأأأا
باسم ،أأأاى كأ أ  .اهأأأت كمأ أ سأأأّت وأ أ
مبّتف ب َفِإٔ :ك ا اّ ٕ) أاٙال :صأُ كأاى
صأأْ مأأو فألمأ شأأْ٘ سالأأأ يأأاٍ فصهرأإٔ يف ِأأت
ك أ امأأٖد َصو امًأأا ََيعمًأأا علأأٖ ك أ بّأأأ
باةاىد َأل أ صراح ًا فصآ أع اٌ ح لٕ
مو ح الف فصمك ِب فصيت عتفد هلأا يف مرأ
صل م،هز َال ف م،هز) .)1

 2ـــ الواقعية الكالسيكية:
أأأأُ
أمأأأأا ف جتأأأأاٍ فص أأأأانْ يف م أأ أ ٔ
فص َف ّٕٙفصآ فصولظ علٖ ت أ ّمٌ بأأ فصُف إّ)
أَ فصُف اّأإٔ فصكالسأأّكّٕ) فصأأيت تاهأأٖد علأأٖ
حأأأأأأأت تاأأأأأ أ فصها أأأأأأأت أنأأأأأأأُ ف اأأأأأأأتفَٓ )2د
باصم رّالف فصك ٔد َ اَ أى ت صأت كأ
شأأْ٘د َأى ت أ ك أ شأأْ٘د َتًأأمب باصمجتّ أ
فصفمس صألحتفثد اهت بأتأف ب َفِمأٌ فصهأاي ٔ
فستِأأتٔ) فصأأيت صأأت ف يف فصاأأام 1945مد أأب
ت امًا ماى فخللّلأْ) 1946مد َ ي أا ف أت )
1947مد َ فص فد) 1948مد َ بتفِٕ َنًإِ)
1949مد َفص ال ّأأأأأأأأأأإٔ بأأأأأأأأأأأز فصهرأأأأأأأأأ أ ِود
فص ك ِٕد ر فصبُ ) 1957م.
أُ ب فصُف أع
يف ياٍ ف حلإٔ فصم أأ
ُ ٔ متُي َ 1952ما ميُ
ف اّ يف مر
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اّأأٌ مأأو أحأأتفث َ أأُ فد َتّأأا فف سّاسأإّٔد
اأأليف يف أع اصأأٌ منأأاذل مأأو فصّ أأا ف ر أ ٓد
َفإلمأأُفى ف أأل زد َفصُاأأتِزد ك أأا ب أ يف
منأأأأاذل مأأأأو فصو هأأأإٔ فصُسأأأأوٖد َذفف فصأأأأتم
ُ علأٖ فصرأ فا بأز
فدتَد َ .كف اًّا
فصهتِب َفستِتد بز فخلأ َفصبأ د َفص ضأّلٕ
َفص ذِلأأإٔد َفص أ أ ُ َف حنوأأأا  .ك أأأا صأأأت
أأأُ ف فةم أأأع ف رأأ ٓ َف ،كأأإٔ فصُاهّأأإٔ
َفصا فص ٓ ت فإلنكلّف عأل ال إٔ أ ّأا
يف فص أأأمجٔ فصُف اأأإٔ مأأأا بأأأز ف،أ أ بز فصاأأأا ّمز
فألَب َفص انّٕ  1917أأأأأأ 1944م)د َ سأّ ا
يف فص ال ّٕ ف ُسُمٕ ب َفِإٔ فأل ّأا أَ فص َفِإٔ
فصهً ِٕ) كهاِإٔ عأو تم أع مرأا ٙفألبوأا اًّأا
مأأو ف ه أأع ب ف ر أ د فصأأيت ب أ يف مأأو مالهلأأا
ش رأأّاف منُذ ّأإٔ تُو ئ أت تلأأا ف حلأإٔ م أ
ك ا ع ت فسُفدد َفص ّت أمحت ع ت فسُفد
سأأْ فص أأّت) َسأأُفي اَ .علأأٖ م أمُٗ فص أ د
َفُ،ف باتأ تمُف ٗ فص الالٕ فصكالسّكّٕ يف
يأأأاٍ ف حلأأإٔد َ أ أ مكانًأأأا فصل أأإٔ ف ئأ أوٕ
ف وائ أأإٔ باصلًوأأإٔ فدلّأأإٔد فصأأأيت ته أأأوب مأأأع
مهوأأأُ فصب رأأإّٔ َمُ اًأأأا فصو هأأأْ َف ًأأأس
َفصال ْ َعهّتتًا فص ك ِٕ َفص ّاسّٕ.
َ ت تلهٖ فصتف سُى َفصههاد ياٍ فألع ا
ُ حضُ ٍد ااّل اٌ
بايم ام باتما أ أ
ح ز علٖ ي ا ف ت ) اٙال :ى هلاف فص
ّ مز مو تز حهاد حتفي ا أنٌ رٕ ممههٕ
فٙهأإٔ تكأأاد تحممأأا يف ف٘تًأأا حمأأٖ ت أأمحم
با فسم ٚا ف كامال َتبأ لا عأو كأ شأْ٘...
أما فصهّ ٕ فص انّٕ فخلو ٔ هلأاف فص أ فصضأ ب
اًأأْ أنأأٌ ج أ ف م أأاعْ مأأمهو كحمح أأو مأأا
ِ ،أأ أصأأأ،اد ف م أأأاا عأأأو باأأأض فص ّٚأأأاف
ِرأأُ َنًا ترأأُِ ف د ّهأأا َِ مهرأأُى أمُ يأأا
مأأأو ةّأأأع نُفحًّأأأا) َ .)3يأأأاٍ ف الحاأأإٔ مأأأو
فصا ّأأت تب أ ب أي ّأإٔ عهر أ فصمبأأُِ عهأأت
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ُ مو ناحّٕ َ ب ا ّاى فصهفعٕ فصم وّلّٕ
مو ناحّٕ انّٕد فصيت ِ ٗ اًّا عهر ف اابّأا.
اّ أأأا ِهمهأأأت أنأأأُ ف اأأأتفَٓ يأأأاٍ فصهفعأأإٔ فصأأأيت
ِرأأأ ًا باصُف اّأأأإٔ فصمرأأأأُِ ِٕ م ضأأأأال علًّأأأأا
فصُف اّأأأإٔ فإلياّٙأأأإٔ فصأأأأيت سأأأأملي يف فألع أأأأا
فصالحهأإٔ د أأُ  .صكأأو مأأا ِ أأو صلا ّأأت يف
مالحامٌ فصاكّإٔ
تم ٕ تالّهٌ حُ ياف فص
فصأأيت تمال أ بل مأأٌد ذ ِهأأُ َ :يأأُ مكمأأُد يف
ص أأإٔ ارأأأّ ٕ،سأأأًلٕ أأأت بأ أ أف مأأأو فصمكلأأأف
َفممأأأايف باإل،أأأا د تم للأأأًا بأأأز حأأأز َحأأأز
ع أأأا فف شأأأا ّٕ ته يأأأا اأأأال تضأأأّ بًأأأاد َ
تهاا ف بّهًا َبز ما حُهلأا مأو يأاٍ فصل إٔ
فص  ٕ،ف مهّ ٕ) َ .)4صا ت امظ اٌ ح ز
يف فسأأم تفم فصاامّأإٔ ِبأأ ب ح أأو تُ ّأأف
أأأُ هلأأأا يف فص أأأّا فص أ أ دٓ مأأأو دَى أى
أأأتث نبأأأايف يف بهّأأإٔ فص َفِأأإٔد ك أأأا تبأ أ
ُ صل ٕ فص َفّٙإٔ مأو
مالحامٌ ب ختلّص
فصمه ّأ َفصمأأفِز فص الالأأْ فصل اأأْ فصأأآ كأأاى
ُ ببك عام.
الإِ جت ذفتٌ
ى فسأأأمواباف فصملهأأأْ فصههأأأتٓ ص َفِأأأاف
أأأأأُ يف يأأأأأاٍ ف حلأأأأإٔ كانأأأأأأ تهبأأأأأ
با ضامزد َ ل ا تمُ ف عهأت فصمكهّأا فص أس
فصأأأآ تهأأأُم علّأأأٌد باسأأأم ها٘ باأأأض فإلشأأأا فف
فسفّٙأأإٔ يهأأأا َيهأأأا ب ص أأإٔ فصكاتأ أ أَ ب
ا ِهأإٔ فصمرأأُِ د مً لأإٔ ب حأأت ك أ فص هأأا٘
فص َف ْٙبكلّمٌد َبم اع عهاص ٍ مأو تههّأاف
َاضا٘ يمانْ َمكانْ َص فا دفملْ َما ْ
بأأأز فصب رأأإّٔ َذفتًأأأا َفصب رأأإّٔ َشأ أ اًا
ف م اعْ .صاصا ظت أى ُ َّ نهّاد ياٍ ف حلٕ
ِهتمُى مل را صلا أ فصأآ ِت سأُنٌد َالاص أا
مأأا ِ أأمحم بايم أأأامًب فألَ د َِحممأأا فصه أأأن
فألكل مو مها تًب أَ ف٘فتًب فصههتِٕ .ك أا
ِهر ُّ فيم امًب يف أحّاى كأ ٔ علأٖ ف فصأف
َصأأّ علأأٖ نرأأٌد َيأأاف مأأا نأ فٍ يف أ ف٘ٔ اأأٌ

ح أز ص َفِإٔ بأز فصهرأ ِو) فسأف٘ فألَ مأو
فص ال ّأأإٔ فصأأأيت ِهأأأُ عهًأأأا :كأأ ش رأأإّٔ يف
فص َفِٕ دصّ َف ظ ااع علٖ أى فألسماذ ظّ
ُ ت فنم ع مبا ،ع يف كلّإٔ فبدفد مأو
د َرب فص ل أ ٕ .مل ِر أ ظ اّل أأُاا َ مف مأأا
صل افي فص ل ّٕد َ منا أص ظ اهًّا بأاصه
فإلن أأانّٕد با عأأا يف تا هًأأا َ لّلأأًاد أأاد ف
علأأأأأٖ أى ِضأأأأأع ِأأأأأت ا ٙأأأأأٌ علأأأأأٖ أسأأأأأ ف يا

َد اٙهًأأأا) َ .)5تك أ أ أحكأأأام فصهّ أأإٔ اّ أأأا
كم ٌ يف ٘ فصههادد اّ ا تمجف ع ب حت ك
فألحكام فص هّٕ فصيت ت م لص مو فص هّٕ فص هّٕ
صل َفِأأأإٔ َ ههًأأأأا عأأأأل أدبّمًأأأأا مضأأ أ ُنًا
ف م اعْ أَ فص ّاسْد َياف ما ن فٍ يف ف٘ٔ
سّت و ص َفِٕ فصهاي ٔ فستِتٔ) فصيت ِهُ
عهًا :مو د  ٙال لٕ فصههأت يف مرأ ) أى متأ
ياٍ فص َفِٕ فصهررإّٔ فصهأاي ٔ فستِأتٔ) دَى
أأأوٕ أدبّأأإٔ أَ أأأوٕ ف م اعّأأإٔ...يْ
أى تأأ
رٕ فةم ع ف ر ٓ ف،تِ َما ِضو د يف
كّانٌ مو عُفمأ َمأا ِرأوتم يف أع ا أٌ مأو
فجتاياف ..رٕ فصر فا بز فص َ َف أادٔد بأز
فصاهاٙت فصتِهّٕ َفخللهّٕ َف م اعّٕ َفصال ّٕ..
يهأأا صأ ،اف فٙاأإٔ ُِأإٔ يف ترأأُِ فةم أأع
ف ر أ ٓ َمأأا اّأأٌ مأأو فحنأأال ِب أ فصو هأأاف
فأل سأأمه فإّ َدَفٙأأ ف،كُمأإٔ َل أأام فص هأأ
َفص ف٘ َلااف ف ااي َفص ِا٘) .)6

َيهأأأا مأأأو حههأأأا أى نم أأأا٘  :يأ أ جمأ أ د
ف،تِ عو فص اد اا مو َفِإٔ مأا فٙاإٔ
أم أى َعٕ فص َفِٕ تك و يف اهّمًأا َفصكّ ّإٔ
فصيت تم،تث اًّا عو فص اد  .ذصا يُ فص أفف
فصأأآ كأأاى علأأٖ فص أأّت وأ أى اّأ عهأأٌد
صكهًا حا فصههت يف تلا ف حلٕ َفنبأ اصٌ مبأا
تهُصٌ فص َفِٕ بو ِهٕ ُهلا صأٌد يأُ مأا كأاى
ِ مُ،ذ علٖ فيم ام فصههاد يف ف هام فألَ .
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 3ــــ الواقعية اجلديدة:
مأأأأع فصلأأأأص َفصكأأأأالد) 1961مد ِ أأأأتأ
ُ فص َف ّٕٙفصأآ
ف جتاٍ فص اص يف م ٔ
تهأأاَ اّأأٌ فةم أأع ف ر أ ٓ مأأا باأأت أأُ ٔ متأأُي
1952د َ ت س ذصا اأمجٔ صأ أ اُِلإٔ عأو
أأأأُ بهُصأأأأٌ :فصكاتأأ أ
فصكمابأأأإٔ علّلأأأأًا
ئكأأٌ سأأل ّاف فّ،أأأ َم سأأًّاد أمأأا
فإلظأأايفف فصكأألٗ اًأأْ جتالأأٌ ِهأأام يهّٚأأا َ
ِكم د َ ت فن الأ ب ُ ٔ ُِصُّ فن اا عاّ أا
حمٖ نس تُ أ متاما عو فصكمابٕ مو 1952
ب َ .1957باصا ميكها فصهُ بحمنس ع ئأ ف
عو فص ُ ٔ باصر أ ألى ظايفتًا كانأ متَِٕ
مال ب ان ًا أصُفتا أم ٗ) .)7
َصكو ما ى ت تأ فص أُ ٔ تحمكأ أبها٘يأاد
َِمرتئ ف هأااهُى َف نمًأايُِى ف بأًتد َِأتد
فص أأأاد يف أَصأأأا فصتَصأأإٔد َتضأأأّ م أأأاحٕ
أأأُ مأأأو تِأأأت ب
فِ ،أأإٔد حمأأأٖ ِاأأأُد
فصكمابٕ م متٙا بأأ فصلص َفصكالد) فصيت صُ
مأأأأو مالهلأأأأا فنك أأأأا فألحأأأأالمد عأأأأل بولأأأأٌ
فص َمان أأْ سأأاّت مً أ فى فصأأآ ِكمبأأف أ
ما كمأأأأٌ فص اصأأأألٕ مأأأأع فص أأأأُصّ أى فخلّانأأأإٔ
فنمهلأ مو ف مُٗ فخلاص مّانٕ يَ مٌ ن ُِإٔ
َمّانٕ صتِهٌ َ علُفى) ب ف مُٗ فصاأام
مّانٕ فص ُ ٔ ادًٙا َختلًّا عهًا).
َ أأت أشأأا فصها أأت أنأأُ ف اأأتفَٓ ب أى
َفِٕ فصلص َفصكالد) شكلأ نهلٕ نُعّإٔ يف
أأُ د َيأأْ مت ئأ نهوأإٔ فصم،أأُ مأأو
م أ ٔ
فصُف اّأأأأأأأأأإٔ فصكالسّكّٕ فصمرأأأأأأأأأأُِ ِٕ) ب
فصُف إّ فستِأتٔ فإلياّٙإٔ) فصأيت ت أاِ َ
فصارأأأ أ د َ أأأ أ فصمجكّأأأأأف أأأ أ فصم رأأأأأّ
َت م س باإليا٘ عو فصب د َبأاكا٘ فصهأا
عأأو مً أإٔ فصم أأ د َيأأْ يف فصهًاِأإٔ ت أأم ت
باصمجتّأ أ فصأأأفمس صألحأأأتفث صُنأأأا مأأأو فصمجتّأ أ
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فصبأأأاُ ٓ فخلأأأاص بهاأ أ ٔ فص وأ أ ب م ِأأأأأوٕ
فصمضا ِ فصه ّإٔ ّ،اتٌ) .)8
أأأأأُ باأأأأأت فصلأأأأأص
َتماصأأأأأأ أع أأأأأا
َفصكالد) ما ئِٕ فصُف ع فص است َ فصأتٔ ف أ
فصآ َصلأ صٌّ ُ ٔ متُي بات يفميإٔ حفِأ فى
1967مد َفب أأا فصأأأيت ظ أأأ عهًأأأا ارأأأت ف
فص أأ أ اى َفخل ِأأأأف) َ فصو ِأأ أ ) َ فصبأأأأ،اذ)
َ أأ ٔ اأأأأأُ فصهّأأأأأأ ) َ م فمأأأا ) َصأأأُ ب
ف فِا) فصيت أحت أ نهلإٔ يف أسألُبٌ عأل تاأتئد
أأأأ
فألصأأأُفف َأحادِأأإٔ فصأأ فَٓد أأأب ف،أأ
ف و ) َ فصك نا) َ حكاِاف حا تها) َ لأ
فصلّ ) َ حضأ ٔ فدأمجم) ب أى َصألأ أع اصأٌ
ب ما ِفِت علٖ فخل ز بز َفِإٔ َجم ُعإٔ
ررأإَّٔ .يف يأأاٍ ف حلأإٔ مأأو كمابمأأٌ كأأاى
ُ ِلُئى يف أساصّ أأأٌد َِوُ أدَفتٌ فص هّإٔ
باسأأأم ف د أ أا اأ أ أع اصأأأٌ تُفكأ أ علأأأٖ
ا ِهمًا فخلاصٕ م ا فص َفِٕ فصا بّٕ بحم ّاهلأا
فستِتٔ فصيت أحت أ ُ ا ِا علٖ م مُٗ
فصبك َفدمُٗ جما يها صلم رّ اٌّ.
أأأأأُ تم ئاأأأأأٌ صل أأأأأاض
أأأأأب َفصأأأأ
ف م اعْ فص ّاسْ َما ت لُ عهأٌ مأو تّأا فف
اك ِأإٔ َسّاسأإّٔ يف فصاًأأت فصهاص أ ٓد أأب مأأا
َص صّأٌ فةم أع ف رأ ٓ يف عًأت فص أادففد
أأأأُ
عًأأأأت كامأأ أ دِ ّأأأأت) فصأأأأآ أِئأأأأتٍ
سّاسّاد ََ ف أبوا َفِاتأٌ أتٍد شأحمنٌ يف
ذصا شحمى بلفف فص اْ يف فص ّاسٕ َفصمهتمْ
يف فص أوَ .تاأت َفِأإٔ ِأُم مأ فصأفعّب) شأأايتف
علٖ عر ف ن ما َفخلر رإٔ فصأآ مل اأ ئ
علأأأأأأٖ الاص ّأأأأأإٔ فصبأأأأأأا ف رأأأأأ ٓ فصأأأأأأتما
ف مرادٓ َفص َحْ َفألمال ْ.

 4ــــ الرمز والرمزيـــة:
أأأُ
َِأأأحمتْ ف جتأأأاٍ فص فبأأأع يف بأأأتفا
مه َنا ب َفِٕ أَ د حا تها) فصا فصآ ما يف
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ِ أ فصاُفصأأف مهأأا ِهأأا نب أ ٍ م ل أأال يف
فأليأ فم) سأأهٕ 1959مد َمهاأأٌ يف مرأ حمأأٖ
فصُّمَ .مي ياف فصا ف حلٕ فص مفِإٔ يف نمأال
ُ د َيُ جت ّت صلر فا بز فصتِو َفصالأب
مأأأأأو مأأأأأال ش رأأأأأّيت فسأأأ أ الَٓ َع اأأأأإٔد
ِهمرأ أ صوأ أ علأأأٖ فبمأ أ د بأ أ
َ أأأُ
يأأأاَ أى ِهأأأُ عأأأل ش رأأأّاتٌ أى يف فصأأأتِو
َفصالأأب ماأأاد َيف تهاال ً أأا َت اعلأأً ا فخلأأال
أأأا د فصهوأأأأ صل بأ أ ِٕ فص ا أأإٔ يف صأ أ فعاتًا
ف ادِأإٔ َ .أأت تلهأأٖ فصههأأاد َفص ّاسأأُّى َ أأا
فصأأأتِو َفألدبأأأا٘ يأأأاٍ فص َفِأأإٔ عأأأل فسأأأمواباف
مم اِهٕ َممها ضٕ يف كأ مأو فألحّأاى َ .مبأا
فص  ّٙيف فممال َ ًاف فصها
كاى فص
أُ
َيف تحمَِلًا تحمَِال م أاد ك أا أا
ن ٌ .نًب ِهاأ َى صًّأا ككمأاد بّه أا يأْ
ع اس ِتم اّأٌ فصم ّّأ عهرأ ف أساسأّاد
َمأأو يهأأا ميكأأو اك مًأأا مأأو مأأال
مااِ فص و فصتِو َ فإلِتُِصُ ّٕ.
َ أ فهلوأأُم فصأأآ تا أأأ صّأأٌ أَ د
أُ عأو
حا تها) مأو فصمّأا فألصأُصْ فممهأع
ببأ ازد فألَ  :أى ِ أ ظ
نب يا يف مرأ
فألييأأأ بو اعمًأأأأاد َفص أأأأانْ أى ِكمأأأ أحأأأأت
فألصُصّز ف ا َاز مهتمٕ هلا َ .ت فنلٗ عتد
ك مو فصههأاد ف مهأُ ِو صلأتااا عأو فص َفِإٔد
َ لّلأأًاد اكمأأ الأأاصْ شأأأك ٓ يف كمابأأأٌ
ف هم أأْ) أأاٙال :كأأاى فص هأأاى ِأأ ٗ أى فصبأأ
ف م أأأاعْد فصرأأأ فا فصو هأأأْد سأأأُ ُِ،أأأ
با شأأمجفكّٕد َِم أ ئق فإلن أأاى حّهٚأأا حمسأأاتٌ
فأليصّأإٔد اّ ،أ مبأأكلٕ ف أأُف بأأاصالبد َِر أ
ب فهلل مأأو ن أ فصو ِ أ  .مل ِكأأو فهلل عهأأتٍ
أأأُٔ م ا أأإٔ صلُ أأأُدد َ منأأأا كأأأاى سأ أ يأأأاف
فصُ ُد َص فٍ فصآ نأتعٍُ ُِمأا بأا ول د َُِمأا
لم با،هّهٕ) .)9

أأُد
َعلأأٖ مأأن فصأأتااا ن أأٌ كم أ
أمأأز فصاأأامل أأاٙال :مل ِكأأو يف فألم أ عأأادٔ
كمابأأأأإٔ صمأأأأأا ِخ فص سأأأأأا ف فصتِهّأأأأإٔد َ منأأأأأا
ُ مفِا يف َفِٕ أَ د حا تها)
فسملً ًا
صههأأأأأأت ف،ا أأأأ أ ف لمأأأأ أ َفصم بأأأأ أ باأأأأأأامل
أاض ) .)10
صهت فنب فصههاد بحما َحٕ فص َفِإٔ أك أ
مأأأأو فنبأأأ اهلب ب هّمًأأأأاد َف اأأأأا فصأأأأيت دف ف
فصمحمَِ
مفِمًا ب ب
حُهلا مل تكو ب
فصتِس صب رّاتًاد َعلأٖ فصأ الب مأو عبأ فف
فصت فساف حُهلا أى تلا فصت فسأاف لأأ يف
ماا ًأأا أسأ ٔ صلهاأ فف فسفّٙأإٔ ف مالهأإٔ بًأأاف
فسانأأ أَ ذف مأأأو دَى فصُ أأأُ عهأأأت تصّأأإٔ
فصبك َفدمُٗ يف بهّمًا فصكلّئٕ.
َتهف ب ان أَ د حا تها) يف ف جتأاٍ
فص مفٓ َفِاف عتٔد ناك مهًا :صّأاصْ أصأف
صّلٕ َصّلٕ) َ حالف فبو اوُمٕ) فصلأمز فسأمااد
مو مالهل ا ف ُ َث فص دٓ فصا بأْ فصهأتِب يف
أصأأف صّلأإٔ َصّلأإٔ) َ حلأإٔ فبأأو بوُاأإٔ) ههأأا
ماً ا عال اف تهاص علٖ م أمُِاف عأتٔد مأو
دَى أى ِهع يف أس فداكأ ف وابهٕ هل ا.

موسوعة احلياة املصرية:
أأأُ يأأأُ جأأأ مُسأأأُعٕ
ى ظّأ أ
فّ،أأأأ ف رأ أ ِٕ ف تِهّأأإٔ يف فصهأ أ ى فصابأ أ ِو.
صّ،ظ أى فصو هٕ فصُسأوٖ ناصأأ ف،أم فألَاأ
مو فيم امٌد ا صأت حّاتًأا َلماهلأا َ ُ تًأا
فصت فماتّكّٕد صكهٌ يف فصُ أ ن ٌ مل ِ
فةم أأأأأع ف رأأأأ ٓ بكأأأأ شأأأأ فَ ٌ،ٙتّا فتأأأأأٌ
فص ك ِأإٔ ف مرأأا عٕ .اكأأاى فإلن أأاى يف ُتأأٌ
َ ا ٌد َفصفماى يف ِانأٌ َع أٌ َسأ ِمٌد
َف كأأاى بحمباأأادٍ فس اصّأإٔ َ الصأأٌ ف،ضأأا ِٕ
َفص َحّأأإٔد َ حلأأإٔ فّ،أأأأ َف أأأُفد َفص أأأفف
ف ّمأأأااّفِهْ عأأأو سأأ ي اد َفصمأأأا ِخ ك أأأاض
م أأم يف ن أأا ف،ا أ د أب أ ي ف أأتف فف فصأأيت
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ُ يف جت بمٌ فص َفّٙإٔ فإلبتفعّإٔ
اا بًا
علأأٖ مأأتٗ أك أ مأأو نرأأف أ ى .مم أأاف مأأو
فصُف اّأأأأإٔ مهًوأأأأأا يف فصمرأأأأأُِ فص أأأأأس تأأأأأا ٔد
َفص مفِٕ تا ٔ أمأ ٗد َيف أحّأاى كأ ٔ كأاى
ا أع بأز ف جتأايز يف ع أ َفحأت َيف سأّا
مم اع ممهاالب مال د م م تما يف ياف َذف
خمملف فصمههّاف فص هّٕ.
تك أأأأأو يف
أأأأأُ
ى مرُصأأأأإّٔ
مها بمٌ صملا فصهضاِا َفصاُفمل ا ،بهت ما
تك و يف صت ٌ فص س َترُِ ٍ فصُف اْ صل ّٕٚ
فدلّٕد َن اذٍ ب أُي فصب رإّٔ فإلن أانّٕ
يف صأأأ أ فعًا مأأأأأع ن أأأأأًا َفصاأأأأأامل فدأأأأأّن.
ااصب رأإّٔ عأأل تبأأكلًا يف ف كأأاى َفصفمأأاى
َفصُسأأأأأأن ف م أأأأأأاعْد َعال مًأأأأأأا به أأأأأأًا
َبأأابم د َمأأا تاّبأأٌ مأأو ا ُحأأاف َمّ أأافد
َتُف ًٌ مو ص فعاف حّاتّإٔ َمُف أف اك ِإٔ
تارف بًاد َتضاًا علٖ حااإٔ مرأ تِأتد
يْ فص ف ٔ فصيت تم  ُ،حُهلا ش كٕ فصاال اف
أأأُ َتمرأأأاعت مأأأو مالهلأأأا
فص َفّٙأأإٔ عهأأأت
فألحأتفثد َتمأأُت يف دفٙأ ٔ فصضأأُ٘ أمأام ن أأًا
َفبمأ ِوَ .يأأاف فص هأأٖ َفصمهأأُا يف فصب رأأّاف
أُ د
َت اِهًا يف شمٖ ف فح فصأيت مأ ئ بًأا
يأأُ مأأا ِبأأت فصهأأا صًّأأا َاالأأٌ ِبأأا أنأأأٌ
صأأأتٗ صأ أ اض أصأأأُفتًاد تالحهأأأٌ كالأأأٌ يف
بُفباف فصهاي ٔ َمّادِهًا َحا فتًا َأي مًا.

الواحد ..املتعدّد:
ى باض فصه ف٘ َفصههاد ياَصُى ف وابهإٔ
ُ َباض ش رّاتٌد صكو فصكاتأ
بز
ميكأأأأأأو أى ِم أأأأأأأايٖ مأأأأأأأع أٓ مأأأأأأأو تلأأأأأأأا
فصب رأأّافد اًأأُ أأت ِ أأتَ ممااا أأا مأأع يأأاٍ
فصب رأإّٔ أَ تلأأاد صكهأأٌ ِ أألا باصض أ َ ٔ
سأألُكًاد أَ ِامه أ أاكا يأأاد اأأتف ٙا يهأأا
م أأاإ بأأز ف أأتا َمأأا ِرأأُ ٍ مأأو ش رأأّاف
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أُ فصأ و الاصّأا ب أ
َأحتفث َ .أت داأع
فصأ بن ف اشأ بأأز ش رأأّمٌ َأع اصأأٌ ب حأأت
باحأإٔ دمأأٌ يف اَصأإٔ ف المّأأا ف ا َاأإٔ فصأأيت
أأُ
ن أأايا أحأأت ف مو أ از با ِاأإٔ سأأا٘ٔ
صلأأأأافف فإلهلّأأأإٔ َك أأأأا أٗ يأأأأاف فصبأأأأاد يف
أأأُ مل،أأأتف اهأأأت أٗ اّأأأٌ لمأ أ َى َاأأأتِا
َميّهّأأأأا َِ أأأأا ِا َعل انّأأأأا ََ ُدِأأأأا َع ّأأأأا
َعتمّا َماادِا صل أُ ٔ َمفِأتف صالن مأا َع ئفبأا
صلرأألظ مأأع « سأأ ف » ّٙصكأأو فصهأأ ف٘ٔ ف محمنّأإٔ
ة أع اصٌ تتصها علٖ أٓ ش رّٕ توابهأٌ
اكأأأ ف َسأأألُكا َع أأأالَ .بهأأأت مأأأا أعوأأأٖ
ُ صك ش رّٕ مو ش رّاتٌ شّٚا مأو
خمّلمأأٌ َاك أ ٍ َ َحأأٌ اهأأت أمأأا مهًأأا أِضأأا.
َصا أ ته أُئا يأأاٍ فصب رأأّاف َت اِهًأأا صأأّ
دصأأأّال علأأأٖ تهأ أُئا ش رأأأّمٌ َالهايأأأا فص َحأأأْ
َفص ك ٓد اًُ ب فدتأٌ َا دِمأٌ َفحأت صكهأٌ
مو مال ما صُئ ٍ مماتد شحمنٌ شحمى ك م تا
عاّب.
أأأأأْ صّلفصّمأأأأأٌ علأأأأأٖ
ى كات هأأأأأا
م أأمُٗ فصمر أ ياف فص ّاسأإّٔ فصأأيت كأأاى أأأأأأ
نمّوأإٔ ميانأأٌ بًأأا ك أأأا ِبأأ ُِسأأف فصهاّأأأت
 )11أأأأأأأأ م أأماتف ألى ِأأتاع حّاتأأٌ قهأأا ،أأ
مر أ ٌ يف أى ِ أأتٓ أِأأٌد َ مبأأا كأأاى ميانأأٌ
باصلّلفصّأإٔ أحأأت ف أأاتّظ يف اًأأب كماباتأأٌ فصأأيت
أأتمأ فّ،أأأ ف رأ ِٕ يف أأاي ٔ ف اأفئ فخلاصأأتٔ
بكأ أ ا هاتًأأأا َتّا فتًأأأا َأاّااًأأأاد تا كأأأا
صلو ّأأع ح ِأإٔ فصما أ عأأو أاكأأا ٍ مأأو دَى أى
ِه،ب ن ٌ أَ ل فٍ٘ علأٖ أحأت مأهًبد َيف ذصأا
تك أأأأو ع ه ِمأأأأٌ فص أأأ دِٕ يف تبأأأأّّت ع أأأأا ٔ
فص َفِٕ فصا بّٕ.
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

جنيب حمفوظ :اجتاهات الشرد واستجابات التلقي

اهلوامش:

 1أأأأأ جملأإٔ فص سأأاصٕد فصاأأتد  25 - 586س أ م ل
.1944
 2أأأ جملٕ فص ساصٕ) فصاتد 1951 /939/م.
 3أأأ اٌ ح زد نهت َ صال د دف فصالأب صل الِأزد
بأ أ َفد 10.د مأأأا رب  .1985صَ 115مأأأا
باتيا.
 4أأأ ف ع فص اب ن ٌ.
 5أأأ ف ع فص اب ن ٌ.
 6أأأ علٖ يام فصههأت :فصهأاي ٔ فستِأتٔد تأحمصّف:
أأُ د جملأإٔ فص سأأاصٕد عأأتد
فألسأأماذ ظّأ
 704د  30دِ ل .1946
أأأأت
أأأأُ د فص أأأأًبد مهتمأأأإٔ
 7أأأأأأأ ظّأأ أ
سأأأأل آَد فهلّٚأأأإٔ فصاامأأأإٔ ف رأأأ ِٕ صلكمأأأأادد
ص.10

 8أأأ جملٕ فص ساصٕ) فصاتد 1951 /939/م.
 9أأأ صلمُسئع:
أأأأأ الأأاصْ شأأك ٓد ف هم أأْد د فسأإٔ يف أدد ظّ أ
ُ د 1د فصهاي ٔد1964م.
 10أأأ صلمُسع:
أأُد أمأأز فصاأأاملد تأأحممالف يف عأأامل ظّأأ
أأأأأ
ُ د فهلّ ٕٚف ر ِٕ فصاامٕ صلكماد.
أأأ أَ د حا تها بز مرُصأّمًا ف رأ ِٕ َع ُمّمًأا
ف ن أأأأانّٕد كمأأأأاد أم أأأأأا فصّأأأأُمد فصهأأأأأاي ٔ
.1995
 11أأأأأ ُِها أ  :حأأُف سأألُٗ ع أأت ف،لأأّب مأأع ُِسأأف
فصهاّت /فّ،أ فصلهتنّٕ 16/دِ ل 2013م.
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هكذا تولد األعمال العظيمة
جنيب حمفوظ ..والقصة القصرية
د .رحيم هادي الشمخي*

ذغعػ يف حبار املبدعني ،ببصنذدا مةحدؿ
غصذعرا سبدز برننردا نيرػدؿ ذديفظأ يف ننرداث
فددػةخ ذاعانيددت ذاعسددع اددم نددعانيصخ نظبددار
القةب نععق غرتمجدعس نسايػندرا جصدانينذا
غرقةددعس جددا غددعظر نعقعلرددا فااشددعث ننيحددا خ
جددن ؾ بع ددم نف ارذددا ظنخيقرددا ظ ىجرددا
ذقدداا ؼددععرا ظقعبرددا
ظنفناسرددا فراعددن
مجالرا ظقبشرا بصد فػردا ردار اشبدع بعنغردا
لرقةددب ندديفظر الصددن نيددز نذعنددرا ظاا د ز جعصددخ
اسبةخ نالعاقب اسبقػقؿ ناشبػاث يف نيامل ثنؽ
يدداسن غذخدديفذا فرددذنـ النسػددت نيرددض غددعنيعذا
فددددرةن الرددددعاق ظمذذرددددا نيةددددـ جػعددددا جعصددددخ
ذراظددنشخ لػ صددععا لرددا نيددز سقػقددؿ ذعػصددصا
ظًذصددخ قنغبددعس جرددا بددورقصخ شحعجرددا مددذس
سبظات
نيةػرا نغؽاً نس ذقرتأ جرصخ ذاعن
نددددعانيصخ هقعيددددصا ظجعاذابصددددا ذصددددارمصخ
نياملصخ محا شارمعذا اكحاً نياملرا.
نيامل ظبػب ضبععظ ثنؽ ياسن جبصدن
دبيفنك فػض ال ةحؿ ااعدك اسبدعار ظغبصدن
العظف غذخيف ال ابب العحيق يف نياملض يف
القعدددؿ القعدددعؾ نظ يعشدددا جدددز فردددعس اً أ
لاعددع جعاعذدد ًا نعقدددت جدددرظخ ننعدددع اسبدددعظ
ظاملددعشض نس ظراق شدديفا ال ابددب ال ددبع نغؽداً
سػدداؾ جرظحددؿ نعقددؿ يددع نيا غددؿ ظشددع الدديفؽ غقددعث

[ ذددأ نماددب نيددا ؾ نيرددع الغددنظأ ظى ن مددن
نذدددأ مابد د نمجدددن جدددز ثددديخ يدددانيات ظيف
املاعيط ملعؾ يانيا ،نشدنأ يف الػدعد العاسدع
مخنؿ فراد ،قصعؾ ظنيدصن سادـ الجاذػدؿ نيصدنؾ
لػيً ظنماعـ خبحم يانيات ذعد محا نذأ
ننيحددت يف مددت يددرؿ اناددعاق جددز شددصن نماددعنن
سادددددـ شدددددصن نننغدددددت فقدددددط نندددددبب جدددددن
*
اسبنايػؿ].
ظبػدددب ضبعدددع جرددديف نس خنددد لدددض نظث
قعددؿ هبعصددا ظامل ابددؿ العننػددؿ ظاً أ العننددؼ
اسبعغح منبا رظػعاً دعغعاً.
نؼدددددػف رظدددددػع اقندددددعا اسبقػقدددددؼ
العاقعؼ اشبدارز جدز رسدخ اًجدؿ ظجدز ذبدب فدػ
جعاذابصا ظجب اقرشاظدات ظاقندعانيات املااالػدؿ
اليت يبق ظجز ثخ بةك الجيثػؿ اشبالعؾ نت س
ظبػدددب ضبعدددع نمجدددن جدددز غنددداش ازبدددعاك
العاملػؿ ال دىف يف اٍ اأ ظنيةدـ رنيدصا دداك ؾ
ذعنت نالربب.
لدديفلك ظنيةددـ الددنيخ جددز نس شددصنؾ ظبػددب
ضبعددعظ بندداحع نيراظددنشا جددز معذددض مابب داً
رظاكػاً قبت مت شؼق فإذدض ندعن ذصداهض اً ندؼ
ن ااندددؿ القعدددغ القعدددعؾ ظاملقددداىت ظشدددع
*

نما اؼ ظمابب نيناقؼ.

جنيب حمفوظ والقصة القصرية

ىغ د اث هالب داً يف يددرعات ازباجعددؿ اًظ يددرؿ
 0391ظجدددا نعددعشا ظيف لدددك العقدد ماذدد
القعددؿ القعددعؾ نمجددن القعالددب اً نػددؿ شددعبػؿ
يف جعدددن ظمل غ دددز جدددز املنددداغنأ نس غاذدددض
شدددديفا
ال ابددددب الراشددددم اشاظىبددددض اًظ
املػعاس ظخباظؿ ا ظؼعرا يف اىنيابار ظععنؿ
الرصن ذيفا .
ظنيرعجا سة يدرؿ  03::ظشدؼ الندرؿ الديت
ذصدددنت فػصدددا ثالدددح رظاغدددات ظبػدددب ضبعدددعظ
ظماذ مجػعصا بارخيػؿ ماس قع ذصن نمجن
جدددز يدددبع ،قعدددؿ قعدددعؾ يرد د جعؼدددعنيات
طباةعؿ ماس جعظحصا جعاظناً ظجب لدك فقدع
نلددف الرقددا نس غنددحعا شدديفط املنسةددؿ جددز سػدداؾ
ظبػددب ضبعددعظ ناملنسةددؿ الاارخيػددؿ لرصددنط بةددك
النظاغددات الددجيخ .ظلعددت النددبب يف لددك شددع نس
مدددت القعدددغ القعدددعؾ الددديت مابصدددا ظبػدددب
ضبععظ ساـ لك الادارغ مل ب دز قدع ذصدنت
ى يف العددشف ظاتدديت محددا يددرنف  -ظلددع
نذصا مجع يف ماب لدك العقد شبندد يف
ثيخ نظ نرنب صبحعنيات قععػؿ ظبن الرقا
يف ذع د شدديفط العددرتؾ جددز سػدداؾ اً غددب ال ددبع
ناملنسةؿ الاارخيػؿ.
ظذباعؽ صبحعنيادض اًظ $شحم ازبردعس#
نيةـ  82قعؿ (نظ سعالؼ ثةح جا ماس قدع ذصدن
جز قبدت يف ظرغداتمي ا دز جراقصداصا جراقصدؿ
جيكحؿ ا ظرعراشا يف هاكعا:،
ن  -الراكعددؿ اًظ  :ظاًمددى باددذلف جددز
قعغ بظصدن نعؼدعت بدذثع (املعريدؿ اسبعغجدؿمي
الددديت ندددنجت لةعددددع يف نظاخدددن العقدددع الجددداذؼ
ظبننينني يف العقدع الجالدح ديفا القدنس ظالديت
اشددداخ ماانصدددا محدددا جدددا شدددع جعدددنظ ندددإنناج
الصخعػؿ املعنغؿ يف هار ن أ جعدنؽ نمجدن
ظاقعػدددؿ ظنشدددع الاعددداقاً نددداتاحب دددا مددداس

غ ادددب يف لدددك العقدد  -ظش ددديفا ظؼدد يف
ذااز شيفط املعريؿ الةعس احملةؼ جز دصدؿ (ظشدع
غبعظ ظاؼشاً نععؿ خاظؿ يف قعغ نظ لعسات
ضبحددددددع بػحددددددعر مالصددددددػ مجعددددددؿ ظنيددددددخ
جادعلؼ ..خلمي ظجصد يت اًيددنؾ املعدنغؿ جددز
دصؿ نخنف (ماعع ال ظدات ظنػد الرانيدؿ
ظاشبحن ظاشبػاذؿ ال ظدػؿ ظجظاز الرانير ،يف
النددددز نعاػددددات ظددددغعات ..خلمي ظببددددعظ شدددديفط
املصدددامت ظنججا دددا نعؼدددعت يف ذاددداز ضبحدددع
هاشن ىش ،نص ت خاػ.
ظمحدددا شدددع املراظدددن جدددز ماددداأ القعدددؿ
القعددعؾ يف شدديفط املنسةددؿ املب ددنؾ جددز بارخيصددا
يف جعددن فقددع انياحددع ال ادداأ نيددا ؾ نيةددـ
املعادددددوت نظ املعددددا فات نظ املعارقددددات ل ددددؼ
غؽحرعا لقععصخ ذصاغات ججعؾ نظ يع جاعقعؿ.
مددداس شددديفا ناخاعدددار شدددعغع شدددع لدددعس
ال اانؿ القععػؿ اليفؽ ماس ياكعاً يف جعدن
سدددد ،نددددعن ظبػددددب ضبعددددعظ ال اانددددؿ يف يددددرؿ
 0391ظشيفا يف العق ذعندض شدع الةدعس الغالدب
نيةددـ جعظدددخ قعدددغ $شحدددم ازبردددعس #اًجدددن
الدديفؽ غعؼدد نذدددض قدددع اربدديف جدددز قعدددغ شددديفط
املعريؿ منع داً حيايفغض.
يف قعؿ $الصنغعؾ #ججيً بعفب ال ظددؿ
اربددا نيصددػ ننددبب شحدداث ال د ظز غاشددا ظيف
$ردددز الندددعا ؾ #غؽدددرن الددد ظز املندددز نس
غغح نيػرػض نيز نىنيػب العصد الديت بقدعد نصدا
جظداض الصانؿ نجيً يف نقاكصا جعدض نجدا $ذ دح
اًجعجدؿ #فددرتظف قعددؿ يدػعؾ يف جاعيددط العحددن
ذباظث غاكنؿ نس ببعظ شانؿ ظيف $ال غف #ذبداظث
يددػعؾ نيػددؿ نس برصددم نصدداـ الرددنق نييقددؿ جددب
ردددت ًذصددا بعاقددع انياقددا اً خاهل داً نذددض نمددى
شعناق لدك الععدن ظشدؼ بنغدع نس بابداشـ نصديفط
العيقؿ.
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مدديفلك ظبددع يف قعددغ اتحعنيددؿ منددا ز
جدز الربقدؿ ال ا سدؿ بديفمنذا نرحدا ز ضبحدع
بػحعر ججدت فةعدت ظدن املقصدـ يف قعدؿ نصديفا
العرددعاس ظدعددعط العاكددع جددز النددذز يف قعددؿ
$عبز رداث #ظسنز شةؽخ ظشع جصنز بقةػعؽ
يف قعؿ (سػاؾ جصنزمي.
نددت س نعد القعددغ الدديت ذبددعؽ جيج د
جز قعغ شيفط املعريؿ بجع الاناهث .ظجز لك
قعؿ $مػعشز #ججيً اليت بعظر سعث ردت ب ظز
جدددز يدددػعؾ بعدددغنط خبحندددؿ ظنيصدددنغز نياجد د ًا
ظباخيف ا نيصػقاً ظنالنيخ جز شد ع الد ظز
ظضباظىبدض يف ظدنار نس غعادلصدا جدب نيصدػقصا
فإذصا برذ يف اقفيت جرض.
فصددديفط القعدددؿ بصدددبض قعدددؿ $حي دددـ نس#
حملحددع هدداشن ىشدد ،الدديت غا د ظز فػصددا جعظددف
ظددغع جددز يددػعؾ نريدداقناهػؿ يرػددؿ باخدديف جددز
قنغدددب ددددا نيصددددػقاً ظبددددرذ يف اقفدددديت جددددز
ضباظىت جظدصا لؽبرصا جب نيصػقصا.
ميفلك ظبع نظعاق لقعدؿ ضبحدع هداشن
ىشدد$ ،ظل رصدددا اسبػددداؾ #الدديت بعدددعر جعقدددف
نرجةددؿ ناكنددؿ رظددعت سػابصددا لدديفمنف جظدصددا
ظل ز احملاجؼ اليفؽ ظمةاض لػخةغ ا بنمؿ
جظدصدددددا غقدددددعد اعايدددددابصا يف نظث اًجدددددن ظيف
الرصاغددؿ ذعصددخ نذصحددا يددػا ظداس ظبددع نظددعاق
دديفط القعددؿ يف قعددؿ ظبػددب ضبعددعظ  $ظدديت
القبعر #اليت بعف نرجةؿ بيفشب نعدعؿ جراظحدؿ
ل غددارؾ قددى جظدصددا ظيف مددت جددنؾ غناشددا ردددت
غن ز يف جر ث صباظر لةحعفز ظشؼ متدن نيةػدض
ظيف الرصاغؿ غاقدعد لػرةدب غدعشا لةد ظاز فدارت
يف نظث اًجدددن ظل رصدددا جدددا بةبدددح نس بناندددةخ
ظبرع الرقع اليت ماذ يرتجخ نصا قى جظدصدا
نيةـ نيعا دصاج العنس.
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ظمل غ ز ينغباً نس غاذثن ظبػدب ضبعدعظ
نيردددددعجا ندددددعن ال ااندددددؿ نال اددددداأ املعدددددنغ،
املعنظف ،ذيفا ظخباظدؿ ظنس جعنفادض نداً أ
الغنندددؼ ماذددد ى بددد اث يف نددددعاغاصا ظل ددددز
الغنغب شدع نس الرقدا مل غصاحدعا -نيةدـ مجدنؾ
ضبدداظىبصخ نس غجباددعا نس ظبػددب ضبعددعظ مدداس
جاذثناً ن ااأ جز ازبػت القعغخ جدز نججداث هدض
سن ،ظالعقا ظييجؿ جعيدـ  -مل غصاحدعا
نددذثن ازبػددت النددان لددض جباشددنؾ نيةددـ ذاادددض يف
بةك املنسةؿ.
أ  -الراكعدددددؿ الجاذػدددددؿ جدددددز القعددددددغ
القعدددعؾ يف $شحدددم ازبردددعس #ظبعؼد د اددداس
ظبػددب املاعددانيع ناىشددرتامػؿ نددالنيخ جددز نذددض
مل غ ددز قددع اماصددف الرنغ د اًججددت لةاعددبع
نيز راكض شيفط يف قالب ن ندؼ ظنيةدـ الدنيخ جدز
نس راقط اىشرتامػؿ مل ب ز قع ببةدعرت نعدع.
فعؼ قعؿ $ازبع  #ججيً غبدعظ نذدض غدنف نس جدز
املح ددددز ذبقػدد د اقظدددديت اىداحددددانيؼ نيددددى
الربقدددؿ الننيالػدددؿ ا ماذد د شددديفط الربقدددؿ
جندداععؾ لبدديفث ازبصددع .غعقددع نياجددت يف نسددع
املعاذب رانيض يف سا ثؿ ناملعرب ظغقنر اىذاشار
س ،جيع نذض لز غندارػب نس غعدعث نيدنبض ظيف
الةشظدددددؿ الددددديت غقدددددعد فػصدددددا نيةدددددـ اىذاشدددددار
$غاعدددا  #جدددنظر اندددز ظددداسب املعدددرب الددديفؽ
ارشددددض نعدد د املدددداث ظغعددددعط نعحدد دت دعغددددع يف
املعددرب  -ظغاذجددت اىنددز لةشظددؿ يف املدداث الدديفؽ
غرعقدددض مدددت لػةدددؿ نيةدددـ جاكدددعؾ القحدددار ظالددديفؽ
غ عؼ قنيالؿ نين مجعؾ مصيفط.
ظجز دصؿ نخدنف فدإس جغد ف قعدؿ $العرقدؿ
املصة ددؿ #شددؼ نس نؽ جنددانيعؾ مترشصددا الربقددؿ
اًريددداقناهػؿ لةعقدددناق لدددز دبدددن ظراقشدددا يدددعف
اشبددناأ غعرددؼ ردددت يددأ نيصددنؾ درػصددات
ملغز فقع فػاغع صبدنف سػداؾ املغردـ ظغعدب
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نالادددعرغر قددداهب هنغد د ثدددخ غصدددر يف الرصاغدددؿ
ىرب انض دناؿ قات .ظغقع البشح نيز نببانيدض
ردددداث البدددعلػم شدددعد اسبدددؼ الددديفؽ غدددوظؽ
ججيقط القعاجـ.
ظجباذدددددب جعقدددددف ظبػدددددب ضبعدددددعظ يدددددع
املاراي د يف شدديفط القعددغ فحددز العاؼ د نذددض
شرددا غاخدديف جعقعدداً ضبددع ًا ظحيدداظث نس غعددعر
اًس ددداد ظغقدددنر اسبةدددعث لةحصدد يت نيةدددـ
سدد ،نذددض غ اعددؼ يف ننيحالددض اليسقددؿ نعظددف
اًظؼددا اىداحانيػددؿ املنظنيددؿ نرنغقددؿ ضباغددعؾ
ظجز نعظس نؽ بعةػ .
ظجز الراسػؿ العرػدؿ مديفلك باندخ قعدغ
$شحم ازبرعس #ناشبعداكغ ذعندصا الديت يدب
نس نشدددنذا لػصدددا نالرندددبؿ لةحعريدددؿ اسبعغجدددؿ
ااملعاددددوت ظاملعاقدددف يدددع ضباحةدددؿ اسبدددعظخ
ظالرصاغدددات يدددع املاعقعدددؿ ظاملقعدددع ؾ لددديفابصا
ظبقعغخ املغ ف اىداحانيؼ نذيدةعأ جباشدن ددعاً
نسػاذد ًا ظاىفاقدار العحد ظالةغدؿ اشبرانػدؿ
الددددديت غبدددددعظ فػصدددددا الا ةدددددف ظب جدددددن فػصدددددا
(ال ةػصصاتمي.
شرالك قعدااس نظ ثديخ يف شديفط اتحعنيدؿ
باعددعق نيةدددـ يددداكن القعدددغ ظيذشدددع شردددا
نفؽدةصا شدؼ قعدؿ $نعلدؿ اًيدع #الديت بعدف
نددداكب يدددذاكن غدددعنيـ $دشصدددؿ #غددديفشب غعجػددداً
نندددذاكنط ضبردددؿ ال قددداجغ ظغصدددػخ خبا جدددؿ
مجػةدؿ بعؽدت نيةػدض يدداكقاً خاظد ًا ًذدض غنبددعؽ
سدديفاق ظنعلددؿ .ظيف نظددػت نسددع اًغدداد غعددت
احملرددؿ قردددار ضبحددت نذيدددنف سددنأ غردددالػ،
فػنددداظد دشصدددؿ نيةدددـ يدددذاكنط ظغدددرذ نظى يف
اسبعدددعث نيةدددـ دامادددؿ ثدددخ نررةدددعس ظسددد،
غةبنصحا غاحة ض ال شدع ظل ردض غاديفمن فذدذؾ
نذض حيااز سيفاق نغؽاً .ظيف شيفط الةشظؿ غبعن
القرددددددددار يف الاشددددددددن ظغددددددددذجنط اسبددددددددارس

العن نؽ اقذ ةػد ؽ نس غعدعع القردار
جعاقعاً يف الظةحدؿ نذدض نسدع اًيدنف .ظى غعصدخ
دشصدؿ جدا غقعلدض اسبددارس .ظغعلػدض ظصدنط ساذقداً
ًذدددض مل حيعدددت نيةددددـ اسبددديفاق .ظغصدددخ ناملنددددع
ظل ددددز اسبددددارس غعاقددددع نس نيددددعط يددددػصنأ
فػرة نيةػض الرار ظغن غض قاػيً.
ظظاؼ د نس شدديفط القعددؿ ربةددع جددز العػددعأ
الدديت يددبق اقشددارؾ لػصددا ظذباددعؽ نيةددـ ج اغددا
لددعف
بعددعج القعددغ اًخددنف .ظقددع ش د
قناقبصا يف نذصا مل ب اب يرؿ  0392نظ قبةدصا
ظيددرؿ  0392شددؼ الاددارغ املاعددار نيةػددض لرصددن
صبحعنيؿ $شحم ازبرعس #لةحنؾ اًظ ظنغع شيفا
الصدددك القددداكخ نيةدددـ نيدددباأ فرػدددؿ نس نسدددعاخ
القعددؿ بقددب محددا شددع ظاؼد يف نثردداق اسبددنأ
العاملػؿ الجاذػؿ س ،ماذد ننيدعا مدبعؾ جدز
اًيددددنف اقغرددددالػ ،برقددددت جعددددن .ظمدددداس
شدددأ نظث
الاعندددع املررقدددؼ الددديفؽ ببدددا ر
اًجددددن شددددع نس شدددديفط القعددددؿ قددددع نؼددددػع
صبحعنيدؿ $شحددم ازبردعس #يف هبعابصددا اليسقددؿ
ظل ددز اًيدداا ظبػددب ضبعددعظ سدد ،نينؼ د
نيةػددض اًج دن  -مددن شددػلاً ينغب داً سق داً شددع نس
صبحعنياددض شدديفط مل برصددن هيقداً يف يددرؿ 0392
ظ مندددددا ذصدددددنت ًظث جدددددنؾ يف يدددددرؿ  03:1ظنس
س اغؿ ظصعرشا يف يرؿ  0392منا شؼ بعن
شخعؼ لةراشن.
فقددع ايدداحن غ اددب اعددعث ظاسددع بقنغب داً
جز نظايط الجيثػرػات ساـ يرؿ .03:8
ثخ نعن ظصعر القعغ غقت نصد ت ظاؼد
لعردؿ نذض مل غرصن يف العرتؾ جز يرؿ 03:8
يدددرؿ  0391يدددعف نيدددع ضبدددعظ ظجارددداثن جدددز
القعغ غ ا ى غاذاظج نظانب الػدع العاسدعؾ.
ظظاؼ نس النبب يف لك شدع اذعدنا اً غدب
ال بع يف ماانؿ الععغدع جدز رظاغابدض ظذصدنشا.
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ظجرددديف يدددرؿ  0391بقنغبد د ًا غبدددعن اشاحددداد ظبػدددب
ضبعددعظ نالقعددؿ القعددعؾ جددنؾ نخددنف فرذددعط
غرصن يف نظاكت الناػرػات نيع ًا جز القعدغ يف
دنغددعؾ اًشددناد ثددخ جيحعصددا نعددع لددك ظغرصددنشا
نعرعاس  $ذػا اهلل #يرؿ .0399
ظبنددداغنق العدددرتؾ الددديت قدددت –نظ بعقدددف -
فػصا ذصاا ظبػب ضبععظ يف جػعاس اًقععظؿ
جشددداق نيصدددنغز نياجد داً (0391 - 03:8مي ظشدددؼ
فدددرتؾ هعغةدددؿ ايدددارا خي دددا ن غبردددا نس غعهدددع
ج اذاض مدذشخ مابدب رظاكدؼ يف جعدن ظرادا
يف العامل العننؼ مةض محا مت ز ن ناق جدز
نججددداث حيػدددـ سقدددؼ ظضبحدددع البدددعظؽ ظظددديت
شدددأ ظغعيدددف الصدددارظذؼ ظغعيدددف رغدددم نس
غنبعععا اناعف القعؿ القععؾ يف اًرنعػرػات
ظاشبحنػرػات اربعانياً جةشعظاً ظمل غ ز ينغبا
–ل ددت لددك  -نس رباةددف قعددغ  $ذػددا اهلل#
نيز قعغ $شحم ازبرعس #اخايفاً نػراً .فعةدـ
سدددد ،بقددددنن قعددددغ اتحعنيددددؿ اًظ ننددددننيؿ
ظبرندددددـ نندددددننيؿ ظغبدددددعظ ال اددددداأ ظمذذدددددض
صبحعنيؿ جز الاعاظػت يع ا اجؿ فإس قعدغ
ذػدددا اهلل بعدددعر –نذيدددةعأ ظاقعدددؼ ذاؼددددر -
جعاقددف يرػددؿ جاخددنؾ ناملعدداذؼ ظاملصددانين ظشددؼ
لددديفلك نمجدددن قرانيد د ًا ظنمجدددن جاانيد د ًا ظنجشدددـ
سؽعرًا يف شز القارن.
لقع ايارا ظبػب ضبععظ شردا نس جيندخ
املؽدداج ،اىداحانيػددؿ ظاملػاافػ غددؿ لقععددض يف
نشددخاػ ظنسددعاخ ددا نييقددؿ سقػقػددؿ ناسبػدداؾ.
سادـ القعددغ النج غدؿ ظالنجد نعدع دعغددع مل
غ ددز جعدددع ًا يف $شحددم ازبرددعس #فددإس ددا
جعرـ سقػقػاً ا فصح نيةـ املنداعف الدعاقعؼ
ظل ت شيفا بدعفب شديفط القعدغ القدارن نس
غاراظ ددا نرنغقددؿ دددا ؾ ظنس غاذجددت جغ اشددا ظجددا
لدك فدإس نف دار
بنغع نس بقعث .ظناقؼدافؿ
ظبػب ضبععظ شرا اكحاً ظاؼدشؿ ظجاندقؿ سادـ
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لػنارػب القارن نس غدعر نندصعلؿ ظدصدؿ ذظدنط
يف اسبػاؾ يف بةك العرتؾ.
حياددعؽ ال ادداأ نيةددـ نرنددب نيصددنؾ قعددؿ
ا ز بقندػحصا صبحدعنيا :،بارداظث اًظ
جعؼددددددعنيات اداحانيػددددددؿ ظباردددددداظث اًخددددددنف
جعؼددددعنيات جػاافػ غقػددددؿ ظجعددددنظ نس شدددديفغز
الةددعذ ،جددز املعؼددعنيات قددع يددػرنا نيةددـ ذادداز
ظبػدددددددب ضبعدددددددعظ النظاكدددددددؼ يف اًرنعػرػدددددددات
ظاشبحنددػرػات فعةددـ سدد ،غرغددـ الةددعس اًظ
نيةددـ رظاغددات "القدداشنؾ ازبعغددعؾ" ظ"جقدداق املددعق"
ي فإس الةعس الجداذؼ غذخديف يف
ظ"نعاغؿ ظذصاغؿ" جج ً
الظصعر جريف ضبرؿ محاث نيبع ازبعا الع نغؿ
يف قعددن الصددعق ثددخ غا اغددع نعددع لددك لػعددب
الةعس الغالب نيةـ مت رظاغات ال ابب ال بع
ساـ يرؿ .0391
ظنغدددد د ا جددددددا مدددددداس اًجددددددن فالظاشنبدددددداس
اىداحانيػددؿ ظاملػاافػ غقػددؿ جعدع بدداس درب داً
دردددب يف  $ذػدددا اهلل .#ظالرقدددع اىداحدددانيؼ شردددا
غذخددديف نشدد اىً طباةعدددؿ فعدددؼ قعدددؿ العردددعاس
 $ذػا اهلل #ججيً غدعغز ظبػدب ضبعدعظ اتاحدب
الدديفؽ غر ددن نيةددـ العقددناق نننددط نذددعا املاعددؿ .
فالندت العقع املنز نيدخ اندناشػخ الديفؽ نيداط
سػابددض ضبنظجداً جددز نؽ لدديفؾ غنددػرن نيةػددض اٍس
سةخ ظاسع شع اليفشاأ اقي رعرغؿ ظرهغؿ
البشن جدب اسبندراق العقدعؾ $اقذ ةػ غدؿ .#ثدخ
غصنأ اىي رعرغؿ ظغاحاب لبؽعؿ نغداد قبدت
نس بعاقةددض الصددنهؿ .ظالقددارن غاعدداهف جددب نيددخ
انددناشػخ نيةددـ الددنيخ جددز دنااددض العسػددعؾ ًذددض
غنف نس ا جا غىرشا.
ظاقسندداس ذعنددض بددجعط يف ذعددم القددارن
قعددؿ $سرظددت ظالعندد نؽ #فشرظددت جددعجز
املخددددعرات غردددداد يف نيددددن الرنغدد د ظحيةددددخ
نالعقد د الددديفؽ بةاقردددض فػدددض الصدددنهؿ ظبعاجةدددض
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جعاجةددؿ هػبددؿ شدديفط املددنؾ ظبعخةددض املناصددعـ
ظنيردددعجا خيدددنز يدددةػحاً غعردددـ ماذد د ًا ظدددغعاً
ظجظددؿ ساددـ غنددارػب نس غبددعن سػدداؾ دعغددعؾ ثددخ
غرةددب سرظددت املعاجةددؿ ذعنددصا ل ددت نظددعقاكض.
ظنػرحدددا شدددع غعاقدددع –يف سةحدددض  -ندددذس جظدادددض
ي
بعانيب رقباض غصعن ندذس الؽدغط غد ا ثقد ً
فػعػ جز سةحض لػذع نس الؽغط مل غرذخ نيز
نظانب ال ظدؿ النقػقدؿ ندت نيدز سديفاق الصدنهؿ
الغةػظ! ثخ غناق قنخ الصنهؿ.
يف $ازباجب يف العرأ #غنخن ضبععظ جدز
الرعدداق ظالاحة د ظايدداخعاد الصددعارات النذاذددؿ
لةشعددعث نيةددـ صبددع شخعددؼ .ظغددرذ يف شدديفط
القعؿ يف قرانيرا نذس نعد العداشنات نمجدن
نجاذؿ ظنمجن ظهرػؿ ظنمجدن قننداً جدز اهلل جدز
جاد جنذع اسبؼ اليفؽ غعحةز فػض.
ظلدددز ذندددارػب نس ذرددداقض مدددت القعدددغ
اىداحانيػددؿ يف اتحعنيددؿ ظل ددز شرددا قعددؿ
ظاسدددعؾ ىندددع جدددز اقشدددارؾ لػصدددا ظشدددؼ قعدددؿ
$ازببار #اليت بنغرا ايابعا نيحعؾ القنغدؿ .نيبدع
ازبةػدددت ازببدددار .غقؽدددؼ نيةدددـ $نندددع اشبدددع#
زبنادددؿ اياعددداأ ارب بصدددا نيبدددع ازببدددار يف
الظيد ظماذ مت دناؿ ننع اشبع شؼ نذض
رنف سا ثدددؿ اىياعددداأ ظظدددنب جنبعبد د ًا ظشدددع
غصنأ جز ج داس ازبنادؿ فعنفدض نيبدع ازببدار.
البةعؾ مةصا بعن نذض ننؽق ظبعن املنب ب
اسبقػقددؼ لةذناددؿ .ظل ددرصخ نيدداد ظس ى سددعث
خ ظى سػةؿ.
جددددز العاؼدددد نس ضبعددددعظ شرددددا ى غرقددددع
اىيابعا يف القنغؿ فقط ظ منا غرقع اىيدابعا
يف ظعربض اًنيخ ظاًمشت .يرذع شيفا الرع جدز
الرقع النػايدؼ ظاؼدشاً يف صبحعنيدات ضبعدعظ
القععػؿ اليسقؿ.

نجدددا ازباذدددب املػادددافػ غقؼ يف  $ذػدددا اهلل#
فػرتمدددد د يف جصدددد د ةا ،نيايددددددػا ،شحددددددا:
جصد د ةؿ املدددعت ظجصد د ةؿ البشدددح نيدددز ندددعغت
رظسددؼ نعددع فقددع اقادداس الاقةػددعؽ ظاملصدد ةؿ
اًظ بدددىج يف ثددديخ قعدددغ :اثراددداس بعدددعاس
الرصاغؿ يع املاعقعدؿ ظيدع املعقعلدؿ لةحدعت ظشحدا
$سا ثؿ #ظ$جعنيع.#
يف $سا ثدددؿ #غقادددت رددددت ينغدددب يف سا ثدددؿ
يددػارؾ ظغعدددع يف دػبددض خردداأ غعؼ د نذددض يف
لك الػدعد نعػردض قدع سقد مدت جالدض :ب ظدد
نرابض ظنيجن انرض نيةـ نيحت ليفلك قنر الديفشاأ
النغدددف لػنددداحاب نذغاجدددض الباقػدددؿ جدددب نخػدددض
ظنقارنض جز سعلض.
ظيف $جعنيددع #غصددعن مجعددؿ ندداقرتاأ املددعت
س ،غنف هةبدض لةادذج ،نيةدـ اسبػداؾ ًيدباأ
هبػددؿ فػندداعنيؼ نخدداط لػعظددػض نننياغددؿ نظى ط
ظجظدادض ظجيادات اسبد س اًب لٌخبدار النددػلؿ
ظنيرعجا غرت مجعؿ غديفشت نيدز جناقبدؿ هنغقدض
فاععجض يػارؾ ظاعت.
نجددددددا القعددددددؿ الجالجددددددؿ $ؼددددددع صبصددددددعث#
فحؽدددحعذصا ناخاعدددار نس املدددعت قابدددت جدددز ظس
نيقددت ظجيددب نس ذاذاشددت سددعا خ القاددت الدديت
غنب بصا ا مرا ذنغع نس عبػا سػاؾ هبػعػؿ.
ظاملصددد ةؿ املػاافػ غقػددددؿ الجاذػدددؿ بددددىج يف
قعا ،بعظراس سدعث حبدح اقذنداس نيدز نيقػدعؾ
غرػددؿ ساددـ غصددعـ جددز العسصددػؿ النظسػددؿ يف
$جنيبيظؽ #غبشح شاأ غعةخ نذض جعاأ ان
ى ظاق لض ى نيرع ردت ايض جنيبيظؽ نعدع نس
نيذ اًهبداق نيدز نييددض ظغردعث البشدح نيدز
شدديفا الندددت جددز ظس فاكددعؾ ظغانددنأ قةبددض
الصددك يف ظدددع جنيددبيظؽ ظل رددض غندداحن يف
البشح .ظنخعاً ظنػرحا غغعدع يد ناس يف ساذدؿ
حيةخ نذذض قع نظب يف سالؿ بعاجس ظر ً ظنذذض
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يف سعغقددددؿ مجػةددددؿ ثددددخ غعددددشع جددددز يػبعناددددض
فػ اصددف نس جنيددبيظؽ مدداس يف اسباذددؿ ظنذددض
سددداظث جدددناراً نس غعقظدددض ظل ردددض فصدددت ظقدددع
اخاعدددـ اٍس جدددنؾ نخدددنف ظى نسدددع غدددعرؽ نغدددز
شددب .ظغقارددب الندددت املددنغ حبةحددض الغدداج
ظغقدددنر نس غ حدددت حبجدددض نيدددز جنيدددبيظؽ ظشردددا
املؽحعس ذعنض البشح نيدز اهلل نظ نيدز جعردـ
لةشػداؾ غعازبددض ضبعددعظ جددنؾ نخددنف يف رظاغاػددض
$الرنغدد  #ظ$الصددشا  #ظظاؼدد نس املولددف شرددا
غوجز نذذض ظددع اهلل ؼدنظرؽ لنديد اقذنداس
ظنس العظدددعث لػدددض ا دددز نس غددداخ جدددز خددديث
دبننؿ ظعفػؿ جز لك الرع .
ظالع ددنؾ ذعنددصا باؽددحرصا قعددؿ $مةحددؿ
يف الةػت #ظشؼ بعظر سعث جعظدف مدبع غعفعدض
هحعسدددض نس غصدددب لةعحدددت يف مدددت سػابدددض
ظغؽدددددشـ يف يدددددبػت لدددددك ن دددددت العيقدددددات
اقذندداذػؿ .ثددخ حيدداث املعدداط فددي غددعرؽ يف
الػددعد اًظث جددز بقانيددعط جددا ا غععددت جددب ذعنددض
ظدبااسض نسايػم الؽػا ظالػذس ظاسبعؾ.
ظغاندددداقث يف جددددنارؾ مػددددف ا رددددض نس
غقؽؼ نيبعنياً ظاسعاً نيةـ شيفا الرشع ظغعدةؼ
مددددت غددددعد – محددددا حيةدد د قرددددض  -ظدددديبض
النظبػرػددؿ ظل رددض يف نسددع اًغدداد غ اصددف
فذدددذؾ جعردددـ نيبدددارؾ $نايدددخ اهلل #ظخيدددنز جدددز
البػدد ى ددع ظغاذجددت فػرػددت الاذجددت فػحددا
سعلددض ظغاددب ،نذددض هددعاث سػابددض ماذ د مددت
ننيحالدددض بدددو ف نايدددخ الرحدددعت نظ $ازبصدددب #نظ
اًذاذػدددؿ نظ اسبقدددع نظ العدددنا ظمل غدددو نيحدديً
ظاسعاً نايدخ اهلل .شديفا اىماصدا غعدا نيػرػدض
نيةددـ جظدداشن ازبحدداث جددز سعلددض .ازبحدداث الدديفؽ
اٌ الصار اليفؽ غقررض ظجب لدك مل غدنط جدز
قبت ننعاً.
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ظلعف نيع بدض املرد ث خيدى جظدادض نيدز
ني جض نيةـ نعق سػاؾ دعغعؾ ظًظث جنؾ غبانخ
انانددداجؿ يدددعا ؾ خالعدددؿ انانددداجؿ ى غصدددعنصا
ذعاق نظ بصف نظ اياع اج نظ ج ن نظ يخنغؿ!
لقددع ذاقصدد  $ذػددا اهلل #جراقصددؿ جععددةؿ
ظهعغةدددؿ سدددع جدددا ًذدددأ ننيدددعشا جدددز نفؽدددت
صبحعنيددددات ظبػددددب ضبعددددعظ القععددددػؿ س مل
ب ز نفؽدةصا فعػصدا غدرذ املولدف يف بعظدػت
ريالاض اىداحانيػؿ محا غرذ يف بععغن ننيح
نيعاهدددف اقذنددداس جدددز خددديث جعاقدددف مدددجعؾ
جقرعددؿ ظجارعنيددؿ .ظيف يددبػت ذبقػدد لددك غةذددذ
ضبعدددعظ اًسددديد ظبػدددار الصدددععر ظاسبدددعار
الددعراجؼ ظالنج د ظالةغ دؿ املعددىؾ املعسػددؿ الدديت
بنبقؼ يف نع اًسػاس جناعف الصعن.
ظنعددع يددرا ،جددز ذصددن  $ذػددا اهلل #ظصددنت
صبحعنيدددؿ ظبػدددب ضبعدددعظ الجالجدددؿ $نػد د يدددػم
النحعؿ #ظيف شيفط اتحعنيؿ نغؽ ًا غ حت ظبػب
ضبعدددعظ ذقدددعط اىداحدددانيؼ ظحبعثدددض العةندددعػؿ.
ظذددنف ذ ظني داً جاعددانيعاً عبددع الرقددع النػايددؼ
اليفؽ ىسظراط نيةـ ذعرؾ فػحا يب ظغدىج شديفا
الرقددددع يف نيددددع جددددز القعددددغ ذ اعددددؼ جرصددددا
نقعديت $يداك القردار #ظ$اشبدع  .#يف القعدؿ
اًظ ظبدددع يددداك القردددار يف سبظدددؿ دردددعس
غرددددعفب نالقرددددار يف يددددننيؿ جنظنيددددؿ ظغددددنف
العقددع يف نؽ ضبرددؿ ريددخ بعيدديت النمدداأ.
ظنيرعجا غعرعد القرار غاب ،لرا نس لدك مةدض
مل غ ز يعف مانعس ماس جيجخ نيةدـ ظدعر
نسددع النمدداأ ظل ددز النيددالؿ النػايددػؿ الدديت
ذبعغصددددا القعددددؿ ب ددددعس قددددع ذعدددديفت قةددددب
القارن.
ظاملعرـ النػايؼ يف قعؿ $اشبع  #ظاؼ
نغؽاً .غعػض ي اس سؼ العنياذؿ يف رنيدب جدز
قاهعؼ هنغ شحا :اًنيعر ظدعناس.

جنيب حمفوظ والقصة القصرية

دعددددددددناس غدددددددديفمن القددددددددارن نالعدددددددددعر
ال ارغ ابعغؿ القعاؿ زبعناس نػض .ظشع نيا ؾ
يدددددأ ظ مدددددنط ظيدددددن نغؽددد داً (ظالنجددد د يف
$اًنيددعر #ظاؼد مي .ظيف الرصاغددؿ خيةعددصخ ؼددباا
شددددنهؿ شدددداأ جددددز مددددي العددددعظغز ظل ددددز
بعددددنفابض باشددددعث بددددعرجيػاً دبدددداط الندددد اس
فػعددددب نمجددددن غدددديفاق جددددز قدددداهعؼ الرنغدد د .
ظغاعذددب الردداس الؽددععاق مػددف غعاجةددصخ شدديفط
املعاجةددؿ ردددت خدداهن حبػابددض لػشق د ددخ اًجددز
ظالنيد.
ظشردددا نذدددعا جدددز الرقدددع اىداحدددانيؼ يف
اتحعنيؿ ذ اعؼ جرصا نقعؿ (يعق ال اذاعمي
الدددديت بعؼددد نس الربقددددات املخاةعددددؿ يف جعددددن
ظل ز العقاأ غرعدب
غننق نعؽصا جز نع
نيدددا ؾ نيةدددـ العقدددع نيةدددـ سددد ،حيددداعظ الغدددأ
نجنظبض يع املصنظنيؿ.
ظيف ازباذددددب العةنددددعؼ نظ املػاددددافػ غقؼ
ذيسددظ اخاعدداق قعددغ البشددح نيددز اهلل راددا
ًس املولددف مدداس قددع ايدداصةك لددك املغ د ف يف
رظاغابدددض مددداس قدددع ذصدددن $الرنغد د  #لادددعط
ظماذددد $الصدددشا  #نيةدددـ ظشدددك نس برصددددن يف
مااأ .ظش يفا رم ظبػب ضبععظ شردا نيةدـ
دعاذب نخنف جز اسبػاؾ اقذناذػؿ غاعارف فػصا
الرقع اىداحدانيؼ نجداد نلدعاس جدز سػداؾ اقذنداس
مإذناس.
يف قعددددؿ $قبػددددت النسػددددت #جددددجيً غعؼدد د
املولف مػف نس الدعشخ لدػم نقدت جدز اسبقػقدؿ
نثددددناً جددددز الددددرعم البصددددنغؿ ظمػددددف نس جددددز
املح دددز نس غدددبأ اقذنددداس يدددعا بض نيةدددـ شددديفا
الددعشخ فبرددت القعددؿ ننمددات غصددعن ندداسبر،
اقيدددد رعرغؿ الددددديت يدددددػرتمصا يدددددعاً
نيداشنؾ مجػةددؿ
العدعػع ظيف املقصدـ غاعدن
ايصا  $ذػا.#

(ظالانحػؿ ات جغد فمي ظغدعفب دا جقاندت
خعجؿ الةػدت دردػص ،جقدعجاً ثدخ غعدػبصحا املةدت
نعع اريؿ ازبرم .ظل رض غيسدظ نذصدا بدع
ازبرددػص ،يف رز الاعالػ د  .ظسدد ،غاندداقث نيحددا
فعة دبػبض نذذصا ى بذخيف ذقع اً نيردعجا بصدعن
نالنؼـ.
ظنيةـ الععر غاحة ض شععر ال شع نندعلادض
ظغقددنر يف يددنظرط نس غعددب جبدديفرًا ظغددرعخ نةػةددؿ
مجػةؿ.
ظغددددديفشباس نظىً جةدددددصـ لػةدددددؼ لةدددددنقغ
ظشرا غةاشخ يف نينا جب ردت نثار يعبض! ظيف
هنغقض املر ث غاعار جب رددت خدن ؼداغ
 $ذػا #يف الرتاد امل سخ .ثخ غاراظىس ظدبؿ شصػؿ
يف سذنبددض ظغع ددن شددع يف ؼددنظرؾ العددع ؾ
رهغاصا جناراً.
ظاؽػاس لػةؿ راكعؿ ظغناقبصا نذيف ظشؼ
بناعع لةنسػدت يف العدبات ل ردض غعدع ظشدع
غناشددا بنددرت ازبرددػص ،جددز رز الاعالػ د ظيف
ثددعرؾ يؽددبض غقددنر نذصددا ماذ د $سػةددؿ سقددعؾ#
ظل رصا بن قاكةؿ ماذ النعا ؾ سقػقؿ ظنذدا
نياش ش ن .
ميفلك ظبع شرا قعع ًا بعدعر نلعاذد ًا جدز
املعاذدداؾ املعنظؼدددؿ نيةدددـ الردداس يف مدددت نيعدددن
ظنػلؿ نفؽةصا يف رنغدؼ قعدؿ $القصدعؾ اشبالػدؿ#
الدديت بقددعد ددا ظددعرؾ جددوثنؾ نيددز $يننددؿ #ردددت
جنز .متدعت جظدادض نعدع نرنعد ،نياجد ًا جدز سػداؾ
جظدػؿ يعػعؾ في جيع نسعاً جدز نظدعقاكض يف
ازبراجؾ ماذعا قع جابعا مةصخ .ظنعىً جز لك
حيؽن نظعقاق انرض ظجظز انراض لةحذاجةدؿ فقدط.
ظغقددنر اىنددز نس غعددشبض اًأ جن د رض
ى غنارػب –يف يرض  -نس غعػض اعن ط.
ظغنؼ اًأ ظل ز غناقب نعدعد بعدعػؿ
جندد رض ظغدددنف نرماذدددض باقدددع محدددا رنف
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اساؽار جظداض جريف قةػت .ظبنسب نض جظددؿ انردض
يف البػدد د اٍخددددن ناناندددداجؿ فددددػح لرػباصددددا
ظل دددز غعدددعجض فذددددذؾ نذدددض اٍس ى نػددد لددددض
ظغددديفشب يف اًظدددػت قصدددعؾ $جابابػدددا #الددديت
انيادددا ازبةدددعس فػصدددا جدددب نظدددعقاكض يف يدددرػرض
املاؼػؿ ظل رض اٍس غرظن ال نايؼ اليت
انياددددا ظا ازبةددددعس نيةػصددددا جاخددددػيً ظدددددعشصخ
ظسنمددابصخ جادديفمناً املراقصددات الدديت ماذ د
بعظر نػرصخ .ظنالنيخ جدز اج سداد املقصدـ غاعذدب
املن ً ،س القصعؾ خالػؿ!
س نججداث شديفط املعاقدف  -الديت ى با دنر
مجعاً ن ت نيف يف $نػد يدػم الندحعؿ- #
ب صددف نيددز سنايددػؿ ضبعددعظ املنشعددؿ ظنيددز
بربصدددض الددديفمؼ لةحندددات العاقعػدددؿ ات القػحدددؿ
العرػؿ ال بعؾ غعدعم جرصدا دبدارأ اقذنداس يف
نيح د ظشددانينغؿ ظيف رنغددؼ نس لددك شددع الرعددن
الدديفؽ سققددض ظبػددب ضبعددعظ يف صبدداث القعددؿ
القعددعؾ نذرددا ذددا راً جددا ذعجددن نيةددـ ججددت شدديفا
الردددع جدددز ال ااندددؿ يف ننيحددداث ماددداأ القعدددؿ

ال بار محشحع بػحدعر جدجيً نظ سادـ حيػدـ
سقؼ ظغعيف رغم.
ظلنددعق اسبددظ لػن د مددت قعددغ شدديفط
اتحعنيدددؿ نصددديفا املنددداعف شردددا قعدددااس نيدددز
املعت ظل رصحدا بارداظىس نعد ازبعاذدب الديت
يددب براظ ددا يف  $ذػددا اهلل #ناقؼددافؿ نذصحددا
نقت ظباساً جز ججػيبصحا يف  $ذػا اهلل .#ظشرالك
قعغ نخنف فػصدا دعدا ظيدرشػؿ مقعدؿ
$قددعس ق د ت #جددجيً الدديت برقددع الرددنق الاقةػعغددؿ
لةرتنػؿ نجا قعؿ العردعاس $نػد يدػم الندحعؿ#
فةعةصا دبنندؿ شخعدػؿ لةحولدف ظشدؼ نيةدـ نؽ
سددداث بعؼدد جغدددف نعدد اًس ددداد ظالقدددػخ يف
اتاحب القاشنؽ املاغع.
ظمل غرصدددن ظبػدددب ضبعدددعظ نؽ صبحعنيدددات
قععددػؿ ى نعددع ش اددؿ س غددناس  0391الدديت
نثدددددنت بدددددذثعًا نالغددد د ًا يف ماانادددددض القععدددددػؿ
اليسقددؿ شدديفا شددع ظبػددب ضبعددعظ اشبالددع يف
الاارغ ننعاً.
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من الواقعية إىل العاملية
جنيب حمفوظ مل يسع إليها بل
أَتته زاحفة
فلك حصرية*

 "/كاااجنيبزلًاا بذلياااىلبرظاااً جنب ذسداااُب
الفتُب النتبجنهبوأنجنبػخـًجنبأسيظبيفبركشيجنتٌب
د ااًالبى ااِبر ااذبفتااذبروبا باااابيىتااجنبااااب تجنر ت ا ب
ألُداااشٍبساااىعسعبتاا ا بفماااجنيبواااىبيفبت ت اااِب
ع بظاااجنبُبرً باااجنبراااذعبتاااذيشبتمتبا ا بتتما ا عب
تتاجن ًااااجن بواااااذبكااااجنيبذليااااىلبيشتياا ا بى ااااِب
ع ـاائجنٓشبف اادبيااشدبى ااِبكجنت ا بوجن ا بواااذب
ىجنؾبسًجنت بكَّ جنبذلجنفظجنبى ِبأتشين:بنتجنٓ ب
وسب بع ؼذيذب بؼش بكبجنبملبيتبمّنبع ئشوسب
تنبا ب بأرذع بوملبيترتببتنبػىعبٔ  /..ب
وزعبتجنبتتى بعألَديباُبوع ـاشيًُ بؿاجنسبُب
عثاا ا شبوىؼااااشينبكتجنرااااجنبيفبعألدببوعالدتبااااجن ب
ودلباااىىتشباــاااًتشبواظاااشبكتجنراااجنبيفب
اـفبعألَبيجنل بوزهبعإلنظجننُبؿاجنسبُبع اشفاُب
ع ابًتاااُبيفبعألدببوأَو ااا بوع جتجنفاااُبوأَؿاااشجنر جنب
وع ـاااشجنفُبوفشطاااجنن جنبتبظاا ا بك بجنت اااجنبفًباااجنب
خياافبع التاايتبع ااأببًااضبأدببع شوعٓااٌبع اااجن ٌب
"زلً بذليىل" بوع أبرذتبوعضشُبيفبسوعيجنت ب
وكتجنرجنت بفتتىلبيفبوزع :ب

مب اااجنسَبػاااذيذَ بويفبع ىاا ا بنيظا ا بربظاااجنبُب
يي ب جنبعجلبً بكبجنبأن بيشّبع جنغبكبجنبودب
يفبع ىعاااا بو اااًعبكباااجنبيشياااذبأيبياااشعودب"/ب
وتضًف :ب
 "/وكااجنيبذليااىلبااارتسبع ااجنغ برئ ا ب
ع ظاااشبىااانبتماااجننت دبعالدتبجنىًاااُ بوتااانبثااادب
عطاات جن بأيبيتئ ئاالبيفبع ا يعبع بؼااشيُبويظ ا ب
أغىعسوجن بكباجنبكاجنيبوعااًاجن بف ادبيتادبراذوسب
ع ظِّشبأوبع يً ظىف" /ب

واثق اخلطوة حيفر طريق األدب:

ى ِبتاذّبطاتشبىجنتاجنبونًافبتانبع متجنراُب
ع تـ ُبوع تجنزبعألدرٌبع تبًضبزليتبعألدي بزلً ب
ذلياااىلبيفبنتااالبكتجنراااُبع شوعياااُبتااانبتشس اااُب
عحلذوتااُبأوبع تجنتاااُبأوبعحلمجنياااُبع شوتجننظاااًُ ب
عخلًجن ًااااُبيثبسًااااحبع ب ااااجنْبع شوعٓااااٌبع شؿااااشب
وعحملماادبوتتمجنتاالبعألسكااجني بطااًجنيبأكااجنيب
يفبدلجنلبع شوعيُبعالدتبجنىًُبعطت الالبتنب/اجنيب
عخل ً ٌباااب/5491بستاِبب/اؼاتبشب/5411بتاشوسعب
 "/الب أودبتجنبميًضبع ربع شوعٌٓب ألدي ب رااا/صاجنابع ااذاب/5491بثاادبرجن جالثًااُبرااشبىااجنتٌب
ع ااااجن ٌبزلًا ا بذلياااىلبعارتعرا ا بع ؼاااذيذبتااانب 5411باااااب/5411ب تتاااىسبوااازهبع شوعياااجنتبرشؿاااذب
ع ىعا بوسؿذهب مالبداجنٓالبع ا يعبع بؼاشيُبب سشكُبعجملتب بتنبااللبرتاُبؿائةَبأوبتىاا ب

العدد - 165كانون الثاني 8152 /

رظً بسمبجنبكجنيبسًجنبػاابًجنبأوبساجنسَبأوبىىمعتاُب
ت ياااىبى اااِبضااايُبن اااشبع ًااال ب تا ا تٌبع شوعياااُب
ع شتضيااااُبتتـااااذسَبييجنوااااجنبسوعيااااُبأوالدببسجنست ااااجنب
/5414بوتاااشوسعبراااا/ع ؼشجنرب/5411بفاااجن/بع ااافب
وع مااااالبب/5415بورلتتبااااُبرااااا/أَفشع بع تبااااُب
/5415ب ًتذ ِبع اجنملبع ذعا ٌب ؼخـًُبرملب
نىعصى ااااجنبوت جناضااااجنت جنبع ذعا ًااااُبع ااااأب ااااجنولب
عال ااجندبرئةواااجنبتااانبى جنؿاااشبع ماااىيبعألكجاااشب
تىعدذعبومشى ًُبوػيجنفًُبت بع ىعا  .ب
كااااز ذبرااااذأبذليااااىلبكتجنرااااُببع تـااااُب
ع تـااااةَبيفبطاااانبتبمااااشَب تاا ا تٌبدلبىىتاا ا ب
/وبااعبعجل ااىيب/5491برااجنكىسَبنتجند ا بعألدرااٌب
يفبوااااازعبع اااااى بعألدراااااٌبثااااادبتتاااااىعثبرااااااذوجنب
عجملبىىجنتبع تــاًُب تـالبيثبااعبىؼاشَب
دلبىىُبتجنبرشبع تـفبعالدتبجنىًُب/دنًاجنبع ب
/5419بو/برً بطاٌْبع ظاباُب/5411بو/بعحلا ب
فىابوضبُبعهلشسب/5414و/بؿبجن بع ىسدب/5411ب
واـاافبع التاتااىلبكااا/اجنسَبع ت ا بعألطااىدب
و/عجلشميُب/5419بواـافب5414باااب5415ب/و/ب
اا بع ظ اااُب/5414بو/سمجنياااُبراااالبرذعياااُبوالب
ن جنيااااُباااااابع ت ظااااًدبع ظااااشٍب5419ب/و/بع يذااااشب
ع مااجنربب/5414بواـاافبع شتضيااُ:ب/ع ؼااً جنيب
ياظب/5414بو/ع ظبجنْبع ظجنراُ/بو/عحلذشَبسادب
/51بوغةوجن .ب
و ا ا بيت كااذب ااجنباااابوتاانبااااللبع ا ااجنوين/ب
ع ااأبت ت ااجنبسوعيجنت ا بأوبدلبىىجنت ا بع تــااًُب
أن جنباااب ًااجنبااابت ا بتانبع ىعاا بع ازٍبيماىيب
تجنسَبوعااجنبتجنسخيًجنباذميجنبوثجننًُبتنبوعاا بتااًؽب
يفبأسًااااااجنْبع تااااااجنوشَ بوسجنسعت ااااااجنبوػااااااىعسى جنب
وتتجنوً اااجنبوىىمعتجنت اااجنبيفبيباااجنسبوعاااااٌبسجنضاااشب
ًبااذوب ااجنبزلً ا بذليااىلبسوعًٓااجنبوعااًااجنبيـااىسب
ع ىعا برـذابوداُبورشعىُبويتذسبؿىسَبوعضشُب
د ً ُب ىعاا بع ـاشٍبويىضايتبتىايا بتانبع تاًدب
عالدتبجنىًااااُبع ظااااجنٓذَبع ااااأبيامظااا جنبع ىعاااا ب
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ع ظًجنطٌبع اًؽبوتجنباذبياجننً بعجملتب بتنبل دب
أوبا شبأوبيرالل.بييّبتاجنبتشكا بذلياىلبتانبيسخب
أدرٌبسعابوأىبجنلبسوعًُٓبيرذعىًُبيامعبمباجنبالب
يااذ بدلااجنالب ؼااذباذست ا بومبااجنبتظ ا مِب ا بتاانب
ع شس ااُبع ااأبىااجنؾبفً ااجنبوع ااأبطاابتت بفتشأنااجنهب
يتىسبرذوسبع ؤسخ بوىجنملبعالدتباجن بع ازٍبيشطادب
ؿااااااىسَب ـااااااشبع ااااااأباشدااااا بتاااااانبع اـااااااشب
ع ب ىكٌ بودا بع اـاشبعحلاذيحب ا بلالب
أطااشَب/ذلبااذبى ااٌ/بكب ااجنْبتااجنسب ا بداازوسهبيفب
ع تجنسيخبع تشي بوع باًذ بوت ت ٌبتشس ُبع ىعااًُب
ع تجنسخيًُبى ذبزلً بذلياىلبيفبسساجنببع تاجنسيخب
ع تذيدب تبذأبيفبأسًجنْبع تجنوشَبفت ىٍبسس ُبتانب
ع ااضتنبع جنضااٌبوتبااذأبأُاااشّبيفبعحلجنضااشبورااذْعب
تنبع اجنسب/5491/بيبذوبعخلا بع شوعٓاٌبع اىعااٌب
ى ااذبذليااىلبتاانبااااللبعجملتب ا بع اازٍبسااجنفظب
ى ً بذليىلبيفبتاظدبتظةت بعألدرًاُ/ع تجنوشَب
عجلذيذَباابااجنيبعخل ً اٌبااابصااجنابع اذا/ب ًىػااٌب
وعااًتا ا بع ظ ااادبعالدتباااجنىٌب بتاااُبع ىطا ا ِب
و تباااااااااذوبوعضاااااااااشُبع تشاااااااااىالتبع ظًجنطاااااااااًُب
وعالدتبجنىًااُبع ااأبميااشبر ااجنبعجملتب ا بيفبغجن بًااُب
سوعيجنت بونتجند بعألدرٌبوخبجنؿُبعألسًاجنْبع ـاشيُب
ع يتاااةَبرمااالبرظاااجنبت جنبوىيىيت اااجنبراًاااذعبىااانب
ع تاتًذعتب تبتِبعألسًجنْبع ؼابًُبع ـاشيُبأثاةَب
ى ااااذبذليااااىلب تشر ااااجنبتاااانبسوساااا بوؿااااذاب
تضبىن جنبع اجنسبوؿ ت جنبرجن ىدذعيبع ؼايب .ب

حالة خاصة فريدة وإبداع حبق:
أتاااجنسبنتاااجنزبوااازهبع تجنتاااُبع يا ازمَبوعحلضاااىسب
عألدرااٌبعرطااش بوع ابااشبع ذيااذبتاانبع ا ااجنْبووااىب
ع ااازٍبطا ا َّشبىب اااِبتاااذّبتظااااشبىجنتاااجنبرت با ا ب
وودذعناا بوفماااشهبأفضااالبتاااجنبكتاا بيفبعألدبب
ر ئت اااجنبع شعٓااااُبع تاااجندسَبى اااِبع تا ا ا دبوع تىع اااذب
وعالػاااااااتتجنابوعالطاااااااتًاجنبب ؼاااااااتِبع ظاااااااشوفب
وع تئًةعتبوع ت ىسبوع تىط بوع تبجنػٌبتا بتئاةب
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ع اـااىس بوعنتااالببع ااضتن بورااشوصبع ظااتذذعتب
وكاالبتااجنبوااىبغشي ا بودذيااذبوتااتئةبوبااجنسٖ ب
َأتاجنسبوازعبع ا اجنْبع جاش بع ئاق بع تاًادبطا شجنولب
ع تىااافبأتااجنسبراا بتاانبسوعيااجنتبسعٓاااُبر ا بفً ااجنب
عألدي ا بع اااجن ٌبزلً ا بذليااىلبدسدااُبسعاًااُبيفب
عألدببعحلتًتااٌبعخلجن ا مذ بوتمجننااُبتتبجنوًااُبيفب
عجملااذبع شوعٓااٌبملبيـ ا جنبأٍبأَدي ا بىشرااٌب اااشب
و الّبع بذعيُبطتمىيبتن :ب

*بعجلضْبع ججننٌبتانبثالثًاُبزلًا بذلياىلب
ياشضبسًجنَبأطشَبع ظًذبأتذبىباذبعجلاىمعدبيفب
ت تااُبعحلظااشبراااذبوفااجنَبزل ا بااااللبأسااذعخب
ثىسَب5454بوي بىبعالرنبعألؿئشبكباجنلبوياشف ب
أيبيذالبك ًُبعحلتىابتيضالبع ا بشب ؼئي ب
راااجنردعببوع ا اااىسبوع ي ظااايُبوسبما ا بوأؿاااذاجنْه ب
وكز ذبي تاٌبع ضاىْبى اِبسًاجنَبزل اأبع ظاًذب
أتااااذبىبااااذبعجلااااىعدبوأصوعد بااااجنبوىالات بااااجنب
رباض دبراضجن بوتنبثدبصوعزب/يجنطش/بوعنتتجن ا ب
يثبرًت ا بع اازٍبوسثاا بتاانبأتاا بيفباـااشبع ؼااىاب
ت ت ٌبأسذعخبع شوعيُبرىفجنَبع ب لبطاذبصغ ىل .ب

وزهبع جالثًُبع أبياذّوجنبراض دبتنبأفضلب
ع شوعيااااجنتبع ااااأبكتباااا بيفبعألدببع اشرااااٌبيفب
ع تشيبع اؼشين بوااذبؿا ي بيفبع شكاضبعألولب
ضبنباجنٓبُبع جندبع متجنببع ااشببألفضالبتٔاُب
سوعيُبىشرًُبى ِبعإلبالا .ب

*بعجلااضْبع ججن ااحبتاانبع شوعيااُبيتشااذخبىاانب
دًااالبتاااجنبرااااذبع جاااىسَبوىااانبساااجنسَب بااالبعطااادب
/ع ظااامشيُ/بوعألوضاااجن بوتت باااجنتبعألساااىعل.بيفب
واااازهبع جالثًااااُبيشكااااضبذليااااىلبى ااااِبع اا ا ب ب
عإلنظااجننٌبالبى ااِبع اتااذَبكبااجنبياتبااذبع تش ًاالب
ع يظاااٌبوع تاااذبعالدتباااجنىٌبراااالب/تً ىدسعتاااجن/ب
ًـاابيتبع ت اجنبسيخبيفبع شوعيااُب/ػ ا ىدع/بطااًجنيبيفب
عألسذعخبوعألمنجنطبع ظجنٓذَبيفبع ابجنسَبوع الرعب
وع ىطًتِبوع ئ جنْبوع تتجن ًذبوع اجندعتبوغةوجن ...ب

ثالثية القاهرة "السلرية ــ بني القصرين ــ
قصر الشوق

وع ىعا بأيبع اجن ٌبزلًا بذلياىلبسطادبيفب
نتجند ا بعألدرااٌبؿااىسَبداًتااُب شًااجنَبعالدتبجنىًااُب
وع ظًجنطااااااًُبيفبعحلااااااجنسَبع ـااااااشيُبع بظااااااً ُب
وع ؼاااابًُبوااااشأبفً اااجنبتالتااايتبعحلًاااجنَبيفبتـاااشب
يفبىجنسب/5411/بىَّا بىبًاذبعألدببع اشراٌب
وأَل ااااشبداااااُبفجنٓتااااُبيفبعاتًااااجنسبع ؼخـااااًجنتب
وسمس ااجنبع ااأبعتظااب بر ااجنر بفشيااذبتاانبنىى ا ب ع ذكتىسب/ب بسظش/بى ِبع جالثًُبرتى  :ب
 "/أتجن ب تـُباابيتـذبزلً بذليىلباابأيب
فشف بسوعيجنت بتنبتظتىّبع متجنرُبعإلرذعىًُبيثب
عألطيجنسبع تجنسخيًُبعالدتبجنىًاُبوعب شعياجنبع ـاجنداُب تب بتنبعإلتتاجنيبوعب شوىاُبوتانبع ابا بوع ذااُ ب
وتنبع ت ثةبع زٍبيؼب بع ظششبتجنبملبيـلبي ً ب
ىعا بعحلًجنَبيفبتـش .ب
ماااٌبع شوعياااُباـاااُبيساااذّبع ااااجنٓالتب كجنت بتـشٍباب " ./ب
واذبنىمهبرا بع تَّاجندبرتا ثشبزلًا بذلياىلب
يفبثالثًتاا ا بمبااااذعسغبغشرًااااُبثااااالخ:بع ذسطااااُب
ع ىعااًاااااُبع يشنظاااااًُ بوع بًاًاااااُ بوع ذسطاااااُب
ع شوعًُٓبعإلنم ًضيُ .ب

ع ـشيُبع أبت تبٌبيثبع بتاُبع ىطا ِبتااًؽب
يفبسٌبػايببتنبأسًجنْبع تجنوشَبيفبفرتَبتجنبابالب
وأث ااااجنْبثااااىسَب5454بامب ااااجنبأببتتضتاااا بروب
ػخـًُباىيُبوىبع ظاًذب/أتاذبىباذبعجلاىعد/ب
وياًؽبيفبك ي بكلٌّبتانبصودتا ب/أبتً اُبوعر ا ب
رواية السراب:
ع بمااشبيجنطااش/بع اازٍبأزلب ا بتاانبب ًتت ا بو ًااُب
وو ااااذعيب/ف بااااٌبوكبااااجنل/بوعر تااااجنهباذ ااااُب
كباااجنبىىدت اااجنبسوعياااجنتبذلياااىلبع ي ظااايًُب
وىجنٓؼُ ./ب
يبذأبر لبعألسذعخبيفب/ع ظشعب/برجنحلذيحبىنب
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نيظ بوىجنٓ ت بع اأبتضادبأتا بع اأبعؼاِبى اِب ويشدبع ىع ذبعر بكباجنبداجنْبي ًا بوسً اجنبييتاذب
و اااذوجنب/ع اااشعوٍبكجنتااال/بتااانبأرظاا بعألػاااًجنْب كجنتااالبكااالبأتااالبيفبوع اااذه بويتاااشسبع ضاااٌباااااب
و ااجنولبىض اا بوتجنيتاا بتاانبع خااجنبشبكجنفاااُ ب راًذعبيفبوزهبعحلًجنَبعىتبجندعبى ِبنيظ بفت  .ب
وب ا بتنبع ا بت بأاشعن باؼًُبى ً بيفبساشب
تذباجنلبزلًا بذلياىلبىانبوازهبع شوعياُ:ب
تتذ ااِبػخـااًُبعألببع ا
ظاامةبعب اشرًااذبع اازٍب ين جنبسوعيُبنيظًُباابتشرىيُ"/بوااذبنؼاشتبيفبىاجنسب
ب ا بصودت ا بضااجنبعض ا شوجنبيثبع اااًؽبيفبرً ا ب /5491/بووااااٌبتاااانبع ااااى بع شوعٓااااٌبعخلًااااجن ٌب
دااذهبألت ا براااذبعنيـااجنهلجنبىاانبصود ااجن بيفبسااشب ع يظٌ .ب
رتٌبو ذعوجنبتذس بوسعضاًُبياًؼاجنيبتا بأرً باجنب
يفباـشبدذوبجنبألرً بجن بوااذبىب ا بعألسبى اِب
القاهرة اجلديدة:
يياااالْبعر اااجنب/كجنتااال/بى جنياااُبفجنٓتاااُبويفشعباااجنب
تااذبععاازبأديب ااجنبع اااجن ٌبزلً ا بذليااىلب
ػااذيذعبيفبتذ ً اا ب ً ؼاا باذااىالبوتاااضوالبىاانب عألط ىببع ىعااٌبتظت ذعبيثبا جنىُبتجنتُب ً تتٌب
عراااشينبرؼااملبالفا ب ظااشبوؿااجندفبأيبسأّب راااااجن ىعااًشبأتجاااااجنل:بر اااااضع بودطتىييظااااامٌب
ؿااىسَبرًااذبأت ا بوكجنن ا باااذبع تت ا بيفبسياالب وديم ااضبوغةوااد بسًااحبكااجنيبهلاادبتااىعاي دب
صفجنف جنبووع ذه بف ذدبى ً جنبوتضما اجنب ت تتالبعألسب ع ىعضاااااشُبوعجلشئاااااُ بوستاااااِبع تجنطاااااًُبتااااانب
يثبااافبسمجنيااُبصوعد ااجنبع ااازب ب تمؼاافب دلتباجنت د .ب
أتجنت بؿىسَبوع اذهبع ظامةبع ازٍبيااًؽبى اذهب
ييبع ىعااًُبع أببًضبر جنبذليىلبعن تا ب
كااز ذبأاااىهبوأاتاا .بوتاا بتتااذسبعألسااذعخبيفب
تاانبسف ا بع ظ اادبعالدتبااجنىبٌب بتااُبع ىط ا ِب
ع شوعيااُبااااجنولبأرااىهباتااالبدااذهبتااانبأبداالبع اااجنلب
وع ذنًجنبوعحلشببى ِبكلبعطتئاللبوتظ اشبتانب
فتخيا بعحملجنو ااُبفً ااشدبتاانبع تـااشب ًاااىدبراااذب
تظجنوشبع ت شبوع ضاافبويتبجالبر اذبيفبسوعياجنتب
وفاااجنَبع ىع اااذبع بًاًاااُ.بأتاااجنبع اااشعوٍب/كجنتااال/ب
"اجنيبعخل ً ٌ"بااب"صااجنابع اذا"باااب"رذعياُبون جنياُ" ب
فًتجنر بدسعطات براشبياياجنابوزلاجن برظاب باذ ا ب
وسوعيُب"ع تجنوشَبعجلذيذَ"بع أبتذوسبأساذعث جنبيفب
ع ؼذيذبوعن ىعًٓت بعألنجننًاُ ب ً تاِبيفبع ذسعطاُب
ع تاجنوشَبع اجنؿاشَب /نازع /بيفبعألسراً ًاجنتبتاانب
عخلجنؿُبتىااجنب ذسعطت بوراذبنً بع ججننىياُبداالب
ع تشيبع ـشسبواذبرذأبرمتجنرت اجنبىتا بعنت جنٓا ب
عجلجنتاُب ًخي بفًاشبتىليجنبيفبيسذّبع ابذوعٓشب
تااانبثالثًاااُبتـاااشبع يشىىنًاااُ:بىباااحبعألااااذعس ب
ع شمسًُ بوطشىجنيبتجنبي اشابعحلا برجنرا بفًئاشسب
وسعدورااًع بوكيااجن ببًبااُ بفباااذبع تااجنسيخبسأّب
ريتااجنَبساًتااُبس وااجنبى ااِبسؿااًفبعحمل ااُبويتبا ااجنب
ذليىلبأيبعجملتب بمباجنبياارفبفًا بتانبفظاجندبوتاجنب
ر ظشعت ا بوياتااجندبتشعابت ااجنبوتالستت ااجنبى ااِبتااشب
ي ؼاا براا بتااانبسشكاااجنتبطًجنطاااًُبوعدتبجنىًاااُب
عأليجنسبوعألػا شبدويبأيبميت اذبعجلاشأَبع مجنفًاُب
وفمشيُبأوثبرجن متجنراُبوأسا بأيبيـاىسبكباجنب
ـجنسست جنبراذبع تاشفبي ً جنب ت شلبع اتاذَبرااذب
وىبر تجننُبػذيذَبوكبجنبواىبتانبدويبيبًالبأوب
ر ااذبويااتدبع ااضوعزبر ااجنبواااذبىذااضبتا ااجنبيفبأدعْب
ظااشبأوبصيااجندَ.بتااذوسبأسااذعخبسوعيااُب/ع تااجنوشَب
دوسهبكااضوزبوتت ااىسبعألسااذعخب ااشّب/كجنتاال/ب
عجلذياااااذَ/بع اااااأبنؼاااااشتبألولبتاااااشَبيفبىاااااجنسب
اااجنولبع اااىدَبيثبأرً ا بوي ا بت ا بتظااجنىذت ب
/5491/بوسىا ااا بفً باااجنبطاااً بجنًٓجنبيفب/ب/5411ب
اجنؿااُبووااىبع شداالبع ئااقبع اازٍبمي ااذبأتااىعالب
سىلبأسراُببالببيفبعجلجنتاُب ًشتالب/ذلذاىبب
بجنٓ ااُب م ا بيبااذدوجنبى ااِبعخلبااشبوع ظاامش ب
ىبااااذبع ااااذعيد/بع ب ى ااااُبع شًٓظااااُب ألسااااذعخ.ب
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ذلذااىبباااابواازعبػااجنببتـااشٍبببااى بالبيااؤتنب وع ت يضيااااىيبع ـااااشٍبفتااااذب ى اا ا بيثبتظاااااُب
راتًذَبأوبتبذأبطىّب تً بتـ شت بعخلجنؿُ ب أىبجنلبت يضيىنًُبوطً بجنًُٓبويرعىًُ .ب
و تًا ا بع ااازَ بف اااىبتظاااتاذبأيبياااذوغبكااالب
تتضبنبعحلمجنيُبعألوثبتنبع شوعياُبطاةَب
ع تًدبوع بجندٖبستِبو ىبكجنيبتتا تجنبرا بوع ذيا ب /ىجنػىسبع جندٌ/بأؿلبعحلمجنيُ بوىجنػىسبواىب
ًشـلبى ِبتجنبيشيذه بووىبيت نبت بثالثُبتانب عألط ىسَبع زٍبدجنْبتنبعجمل ىل بوؿذابعحل دب
صتالٓ بود:بى ٌبب بع زٍبياشّبأيبعالػارتعكًُب ف ذااجنبوعطتظا دب ءغااىعْبفااذف بع ااجبن بوعطااتئلب
أطاااجنغبن ضاااُبعجملتبا ا بوطااابًلبع ىساااذَبراااشب اىت بيفبا اشبع ظ ادبوبت جنؿاشَبعحلاشعفًؽبستاِب
بىعٓاااافبع ؼااااا بدلتباااااُ بوتاا ا تىيبسضااااىعيب ى ادمبعالطااتتشعس بفشساالبسلااىبعجمل ااىلبدلااذدعبب
ؿاجنس بع تىدا بعإلبطااالتٌبع اازٍبيااشّبأيبع ااذينب ًمىيبمنىردجن .ب
وىبأؿلبكلبتتذسبوسااجنْبوتانبرذونا بطاً ت ب
عحلمجنيُبع ججننًُ بسمجنيُب/مشعبع ذين/ب
عجملتباا بيثبسجن ااُبتاانبعخلااشعببوع يظااجند بأتااجنب تتذظااذبواازهبع ؼخـااًُبيفبعجلااضْبع جااجننٌبتاانب
ع جن ا بع ججن ااحبف ااىبأتااذبرااذيشبع ـااشيٌبيفب تظ ظلب/ع ظةَبع اجنػىسيُ/بووىبعالرانبع ىسًاذب
يسااذّبعجملااالتبع ؼ ا ىسَبع ااأبع تش ا بر ااجنباباالب اجنػىسبع جندٌبواذببمنبتانبعطارتدعدبىاشؾب
ين جنْبدسعطت بوالبياشفبتىد برجن ضب ب ب جنوسَب وع اااذهبوسع بيا ا ربن ذا ا بيالبأيبتجنضاااٌبوع ذتا ا ب
وع خجنت ااُبوع تالى ا باظ ا بعألوااىعبْبوع ـااجن ب /ف ُ/بللبي جنسده .ب
أوالبوأااااةع.بيتااا بذلذاااىببرااااذبعشدا ا بتااانب
عحلمجنيُبع ججن جُ بوٌب/عحل بوع تضبجني/ب
عجلجنتاااُبووااىبتي ااعببجنتااجنبرًااذبأسااذبع ااىليشب
ووٌبتت جنولب/ط ًبجنيبع جندٌ/بعرنبمشعبع اذينب
ع مبجنسبيفبع اىصعسعتبسًاحبي ًإب ا بع اضوعزبتانب
ع جندٌبع زٍبوسخبع يتىَبوسا بع اجنغبوع ااذل ب
ىؼًتُبألسذبع بمىعت بفتاتئةبسًاجنَبذلذاىبب
فجنطااتبشبيفبت ااُبع اجنٓ ااُب/طااجنٓ بكااجنسو/بواااذب
ك ًاجنب ًتذا بخب ااجنبطااشياُبؿااجنىذعبطا دبعجملااذب
سضٌباًجنتا بع بظاً ُبغاةبأيبل اىسبعر اُبأساذب
وف ا بتـااىسه بووااىبسعضبرىضااا بواازعبوتتتااذسب
عألىًااجنيبيفبسًجنت ا ب/ط ا ًُ/با ا بعألتااىس بووااٌب
عألسذعخبوبضٌب ًتدبتشػًش بتنبابلبع ضوداُب
ً ااااُبرامااااعبصودتاا ا ب/فتشًااااُ/بفًتااااشسبأيب
/ىؼااًتُبع بًااذ/بت ا بىؼااًت جنب ًمااىيبتااذيشعب
يتضود اااجن بوتتباااذلبسًجنتا ا بواًبا ا ب ًباااذأبى اااذعب
متب براذبأيبتضِبع ضتنبرإصعسُبع ىصيشبع زٍب
دذيذعبتنبع يظجند .ب
طبت بوتنبثدبتتمؼفبعألتىسب تشذخبتيجند َب
عحلمجنيُبع شعراُ:بع جنسدبع أبتذوسبساىلب
ت اااىبعألااااشّبفت ت اا بكااالبأسىع اا بسأطاااجنبى اااِب
/مسجنسااُبع ااجندٌ/ب ت تتاالبعألسااذعخبتاانبع ب ا ب
ىت  .ب
رجن ظااا ُبوع يااااىربيثبع بااا برجنحلًااااجنَبعرت ااااُب
ع بظً ُبع ظتتشَ .ب
ملحنة احلرافيش مجالية األدب:
سوعياااُبيااااذوجنبراضااا دبتااانبأوااادبوأ ااالب
سوعيابجنتبزلًا بذلياىلبنؼاشتبيفبىااجنسب/ب/5411ب
ووااااٌب مااااٌبىؼااااشباـاااافبألدًااااجنلبىجنٓ ااااُب
طاام بسااجنسَبتـااشيُبغااةبذلااذدَبع ضتااجنيبوالب
ع مجنيب/رؼملبداًا بووعاااٌ/بوكجننا بوازهب
ع شبااااُبوملبتااااضلبتااااجندَبثااااشَبوسعٓاااااُب ظااااً بجنب

وازعبيثبدجننا بأساذعخبأاااشّبوسمجنيااجنتب
ػجنٓتُ بوطً جنسيىوجنتبتتاذدَبعطتبذتبأسذعث جنب
وعطاات ذتبرتيجنؿااًلبدلشيجنت ااجنبتاانبواازهبع شبااُب
ع ئ ًُبرجن ؼخـًجنتبوع ىاجنٓ بوعألفماجنسب تختاتدب
را/ع تىتبوع ب ىت ./ب
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وعخلالؿُبأيبع شوعياُبتـافبلجنوشياجنبااابتاجنب
اذخبيفبع بتُبع ؼاابًُبتانبعجملتبا بع ـاشٍب
و منبع شتىصبوعإلااجنْعتبع ماجةَبفً اجنبتؼاةب
يثبؿااااشع بعألدًااااجنلبع بؼااااشيُبيفبكاااالبصتااااجنيب
وتمجني .ب

أوالد حارتنا سلني االغتيال:
تاااذبسوعيااُب/أوالدبسجنست ااجن/بعألكجااشبدااذالب
وعألػ شب شوعٌٓبع اجن ٌبزلً بذليىل بنؼاشتب
أوالبكبظ ظلبيفبؿشًيُبعألوشعس بثدبؿذستب
يفب5411بيفبكتااااجنببىاااانبدعسبعردعببراااابةوت ب
واذبأثجنستبدذالبكابةعبيفبتـاشبوعت ادبى واجنب
راااجن ميشبوعإلحلاااجند بووااازهبع شوعياااُبت تباااٌبيثب
/ع ىعااًاااُبااااابع شتضياااُ /بوتاااذوسبأساااذعث جنبع اااأب
عػتب بى ِبواجنٓ بسوعًُٓ بوواجنٓ بدي ًُ بوت جنب
أيب/عجلبالوٍ/بتاقبر ب/ع /بعخلجن ب ـيجنتب
عجلاااااابالوٍبعألص ًااااااُب/وع بًاااا ا بع ماااااابة/بأٍب
/ع ظاابجنْبأوبع اااشؾ /بو/ىضرت ا /بوٌ/عجل ااُ ب
وعحلاااجنسَبواااٌب/عألسضبأوبع اااذنًجن بوا اااذيلبواااىب
سدياافب/د ياال/بكبااجنبأيب/ا ااذيلب/بوااىبع اازٍب
ي تلبكالسبعجلبالوٍبيثبرا بع جنغ باجنؿاُب
ل ااىسهب /تجنطااد/بونت ا بتا ًبااجنتبعجلاابالوٍبأتااجنب
/أدواادبعر ا بع ماابة/بف ااىبسدياافب /دس/بوعر ا ب
عألؿئشب/يدسيع/بوىبسديافب/ير اًع/بفاإدسيعب
يفبع شوعياااُبتتمااا بيماااشهب دس بويئاااجنسبت ااا ب
واتذبى ً بضجنبطاب بيفبااشوزب/يدسياع/بتانب
تمجننُبعألر جنْبع يض شب ذّبعجلبالوٍبورجن تجن ٌب
يل جنسببشدهبى ِبأرً بأتجنب/سفجنىُ/بف ىبسديفب
/ع ظااًيت/بواجنطاادبوااىبسدياافب/أرااٌبع تجنطااد/بأٍب
/ع يببذلبذببأتاجنبو اذعبعجلابالوٍبع تتاجنتاليب
/ااااذسٍبووباااجنس/بفًباااذوعيبوك ن باااجنب/اجنرًااالب
ووجنرًاال/ب ًتااضوزباجنرًاالباااابالستااجنباااابوت اا بتاا تٌب
ىاااجنٓالتبثاااالخبواااٌبااااابكباااجنبفظا اشموجنبع تاااجند:ب
/ع ً ىديُباابع ظًشًُباابعإلطالس ./ب
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وع ىعااا بأيبوااازهبع شوعياااُبوكباااجنبنىمو اااجنباااااب
طجنرتجنباابنؼاشتبى اِبس تاجنتبيفببدشياذَبعألواشعسب
يفبىاااجنسب 5414بويثاااجنستبضاااذُبرىؿاااي جنبباااعب
/ع اااااازعتبعإلهلًااااااُ/بووااااااجنددبػااااااًىخبعألصوااااااشب
/ذليىل/بوسوعيت بوبجن بىعبرىافبنؼشوجن بوثدمب
تميةهبوعت جنت برجنإلحلجندبوع ضنذاُبوعخلشوزبىنب
ع َّاااُ.بوااااذبطاااجننذبذلياااىلبرتاااىَبسٓاااًعب شياااشب
ؿشًيُبعألوشعسباااب نازع بااابعإلىالتاٌبوع يماشب
ع مبةبذلبذبسظ شبوًمل بيفبساشبسفا ب
عألدي بع اجن ٌبزلً بذليىلبنؼشوجنبيفبكتاجنبب
تيجندياااجنب بؼااامالتبوع تالاااال ب ت ؼاااشوجنبدعسب
عردعببع ب جننًااُبطا ُب 5411بوت اا بتاانبداااىلب
تـاااشبطاااىّبيفبنظاااخبت شراااُ.بوكجنناا بدشياااذَب
عألوااشعس/ب ظااجنيبسااجنلبسااضببع تذبا بع ًظااجنسٍبااااب
نؼااشت جنبيفبت ش ا ب اااذدوجنبع ـااجندس/بيااىسبعألسااذب
91بتؼااشينبعألول/بأكتااىرشب/5449بأثااشبذلجنو ااُب
عغتًجنلبأدي بنىرل بوملبت ؼشبع شوعيُبيفبكتجنبب
دعالبعألسعضاٌبع ـاشيُبيالبطا ُب/ب/1111بورااذب
أػ شبا ً اُبتانبسسًالبزلًا بذلياىلب/ىانبدعسب
ع ؼشوا/بوتـذست جنبتتذتُب بيمشبعإلطالتٌب
/أتذبكبجنلبأرىبعجملذ ./ب
"/ك ااا ا بياااااىسبعالىتاااااذعْبى ًااا ا بعنتظاااااشهب
رظاااًجنستٌبأتاااجنسبت ض ا ا بيفبع اذاااىصَبيفبع ـااابجن ب
ع بجنكشبااابكااجندتٌبع ًىتًاُبااابت يًازعبالارتعساٌب
ر يبأؿشب بتت ىىجنبكلبيىس ....ب
كاجندت ا باااشزبعألدي ا بع ماابةبتاانبػااتت ب
رجن ااااذوسبعألسضااااٌبوسكاا ا بع ظااااًجنسَبيفبع تاااااذب
عخل يٌ بوكاجنيبااابدعٓباجنبااابيياتيتبصداجنزبع ظاًجنسَب
ستِبيشّبتـاشبتانباااللبنظاشهب اجنبااً بر اجن ب
وأنجنبتُتمذُبيثبع ظًجنسَب شكىببمساا بؿاشاُب
ىجن ًُبتنبذلياىلبف ظاشتبي ًا بطاشياجن بوسأيا ب
ػااااجنرجنب ااااشٍ بف طااااشى بي ًاا ا بألاااااشزبطاا انبب
ع ظاامشبتاانبسابتاا بووااىبيـااشخ بوملبيُاااشفب
سً جنبتنبع زٍبعىتاذّبى ًا بوأطاشى برا بيثب

من احملليّة إىل العاملية جنيب حمفوظ مل يسع إليوا بل أتتى زاحفة

تظتؼاااااايِبع ؼااااااشبُ بوربيطاااااااجنف بويدااااااشعْب
عإلطاااجنفجنتبع ظااشياُ بو ااىالبى جنيااُبع بو ياا ب
مجنن بوزهبعحلجندثُبأودتباًجنت بيفبعحلجنل" /ب
واااازعبتااااجنبسوعهبع ـااااذي بعحلبااااًدب ذًاا ا ب
ذليااىلبعألدياا ب/فتشااٌبوجنػااد/بع اازٍبكاابجنيب
تالصتاااجنب اا بيفبأث اااجنْبذلجنو اااُبعغتًجن ا ا بى اااِبياااذب
ػجنرشبتت اشفشبؿابجن ب/ب/59عكتاىرشب/تؼاشينب
أول.5441/بملبمياا ا بزلًاااا بذليااااىلبوأىااااذسب
ع ؼااااااجنرجنيبع ؼاااااارتكجنيبيفبذلجنو ااااااُبعالغتًااااااجنلب
وعكتيِبذليىلبرتى :بين بغةبسجناذبى ِبتانب
سجنولبات بوأن بيتب ِب ىبملبياذس .ب
يتااىلبسٓااًعبع ااجندبكتااجنببتـااشبعألط اتبجنرب
ذلبذبطا بجنوٍبيفبيساذّبع تاجنالتبع اأبنؼاشتب
يفبكتجنبب/يفبسضشَبزلً بذلياىل/بع ـاجندسب
مب جنطبُبتشوسبتُٔبىجنسبى ِبوالدَبعألدي بع اجن ٌب
اابسجنتلبدجنٓضَبنىرلب آلدعببواذبأدعسبساىعسعبغاةب
تبجنػشبرشبذليىلبوع ؼجنببع زٍبسجنولبعغتًجن ا ب
/تااااذبنااااجندٌبذلبااااذبتـاا ا يِ/بييبع ؼااااجنبب
اىلبوىت ا ب
َّ
عىاارتفب ا بر ن ا بملبيتااشأبػاأًجنبحمليا
اجنٓالب/عطتئيشبع /بتؼاذدعبى اِبأنا بالباتاجنزب
يثباااااشعَْبأىبااااجنلبذليااااىلب"ع اشرااااٌبع ىسًااااذب
عحلجنؿاااالبى ااااِبدااااجنٓضَبنىراااالبيفبعردعبب"5411ب
ويضًفبأيبع ؼجنببعىرتفب بر ن بساجنولبعغتًاجنلب
ذلياااىلبألناا بي يااازبأوعتاااشبأتاااشبعجلبجنىاااُبع اااأب
ؿاااذستبر اااجنْبى اااِبفتاااجنوّبع ؼاااًخبىبا ابشبىباااذب
ع شتن بوكجنيبعهلذفبوىبرريتبزلًا بذلياىلب

دعااالبت ض ا برجن ظاامشبو ااجنبملبيتًظااشبر ااذبيفب
ع ًااىسبعألولبتتااشسبرا ا بيفبع ًااىسبع جااجننٌب ًتااىسب
ع اتااذٍبرت يًاازبع اب ًااُباااابوسااذهباااابوعهلااشوببيثب
جنىااُبيفب/سااٌبىااشبمشااعبيربأااا ودبر ناا ب
غااااشغبع ظاااامشبيفبسابااااُبزلًاا ا بذليااااىل ب
ف ازوهبرجنألسضجنيباجنٓ شب برـخ :بت و  ...ب
راذبسًاجنَبت ًٔاُبرجن ا اجنْعتبع بذىاُبيرتدالب
ع مبةبزلً بذليىلبيفبع ا91/بتانبأغظا عب
ااب ب1111/بتجنسكجنبيسثجنبأدرًاجنبثاشعبسعاًاجنبواجن اذعب
تشك بعحلًجنَبعالدتبجنىًُبوع ظًجنطاًُبيفبتـاشب
رـاااابجنت جنبوت ىسعت ااااجنبرىضااااى بوأتجننااااُبوبااااجنيضب
ى ًاااا بو تماااااىيبتؤ يجنتااا ا بتاااااذوي بجنبتاجنؿاااااشعب
وؿااجنداجنب ا مدبع ىدااذعنٌبوع ىدااىدٍبوعإلنظااجننٌب
و رتطاااادبرااااذابعسرتعفًااااُبىجن ًااااُبوعااا ا بعحلًااااجنَب
مبذجنالت ااجنبكجنفااُبيفبعجملتب ا بع ـااشٍبتااجنبراااذب
عحلشببع اجن ًُبعألوثبرىطاجنبُبع ذااُبيفبعاتًاجنسب
وسطدبع ؼخـًجنتبع أبعتظب بر جنر بفشيذبتنب
نىى بواذبعطت جن بر عىاُبووىاٌبوىبتشياُبأدرًاُب
فاااازَبأيبيشفاا ا بسوعيجنتاااا بيثبتظااااتىّبعألطاااايجنسب
ع تجنسخيًااااُباااااابعالدتبجنىًااااُ بوع ااااذفجنتشبع شًٓااااُب
بؼجنوذبع ـجنداُبوع ىعااًُبألناجنغبتاضدسدبر ادب
ع ؼااااااااىعس بوع تااااااااجنوٌبوعحلااااااااجنسعتبوع بًااااااااىتب
وعجلجنتاااااااجنتبوغةوااااااجنبيفبع تااااااجنوشَبع ذوؼااااااُب
وع ذعوؼاااااُبيفبأدببووعاااا ا بوفماااااشبووداااااذعيب
عألدي بع اجن ٌبعخلجن ذبزلً بذليىل .ب
ب

 ب
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املرأة يف أدب جنيب حمفوظ
عبد اهلل الشاهر*

شكلت املرأة جانباً مهماً يف كل وااالا
زليب ذلفوظ حيث اظهلر شلهفا ائا ل ملهاملهلا
اما اكتنفها من غموض اأسراو اما حييط ملها
مللن ذلللا ارد االله جللاه م ل ا ادمتمللا ا للهاه
ملهللاا املللرأة يللله نللا ااوا لاً رللاو اً لمللرأة
ملكلل هنفهلللا ارلللجبها احلللهيهها ا حهامهلللا
امرااغتهلللللاد أ رلللللووة امللللللرأة اهللللله ملللللر ة
اهكص ايم اثلافة اجملتمل ا ل ت انتملل يلاد
فله اخت زليب ذلفوظ من هلاا امللرأة رلاواً
ملناا ة اضااا ا أملهادٍ ههة.
له اه زليب ذلفلوظ امللرأة يف رلووا
أساسللليت أل ا ال سلللللبيةد اا جيانيللللة امليللللةد
ففللل ا رللووة ا شلللبية وسللم رللوواها هل ل أنهللا
سللللللبية نلللللوئد ا فلللللةد متهاهيلللللةد سللللللي ة
ا لشا د سيئة اخللقد ساا ة سواه ملإواداهلا أا
ملإوادة اآل ران .اجتلت م ه ا رووة يف ا كلجي
من وااااالا ا لن نتهلرض ل ملهلص شجرليااها
ا نشا ية ا ن استجهمهاأل
ففلللللل وااالللللة جلا للللللامرة ا هالللللهةجل اللل ل
شجرية جل حشا شحااةجل را بلة مههله ا يمليلةد
ا لللن انتملللل ل مليئلللة شلللهاهة ا فللللرد كلللن
جل حشا جل ا هر مللوة مجائا كما ا لهر مللشلوة
فلرملللا اهلل ملل ه امل لللاهر املتضلللاوملة اشللللط
جل حشللا جل رللراهة دلتم ل د اهلليث د ملللا جيراة
اا نفللو د دلتمل انت للر فيللا ا فشللاد ا شياسللل
اا ظلم ادجتماهلد ا مر ا ت اهفهها ابي

جشلللهما ل ل ا اجملتمل ل كل لل الللوفر ت واهلللا
احليلللاة .ايف وااالللة جل الللاأ امللللهأجل ال ل ال زليلللب
ذلفللللوظ مل جرللللية جلييللللهةجل اييللللهة كمللللا
ارووما ا راااة فتلاة مجيللةد شلهاهة ا ملو د
شللهاهة ا م ل د هيونهللا ا ميلللة ات ل ل ل مللا
مو أملهه من هاا ا زااأ ا ت ارفا يف ا نهااة
مل نلللا الللاأ ا هللله د فلل ل فت ملنفشلللها ل اللللب
املهانللة ا رللا بة ا للن أد ملهللا ل ادسلللراثد
ثللم ا ل ال ا هللامرة يف جلا شللما ااخلرا ل جل حيللث
اشته جلهيش ا هملاغجل املرأة ا هامرة ثم ايكها
املللل ملل يف أح لللا ها رفللللا ااتجللل هنهلللا
نها ياًد ك ك ال مل للة جلملهاالة انهاالةجل نفيشلة
يف شللرا ا ر الللة فيرللووما هل ل أنهللا سللاا ة
ااهل ك ملفلرما اجهلها ااجهها ا هميم ا ت
الل ئا اا لل ت الودمللا ل مرلل ما ا تللو د
نفيشلللة أالللرك ملللا اكلللو ل م مللل ا ب للل
ا ياجيللهت ا ل ت اضللها احليللاة يف م ل أ االله
للت الله نفيشللة فمااللت مللرا د مللرة اللو أ
استشلمت ضهفها اا سهاد امرة او أ افلز
ل أهمللاأ ا ني ل مل ل وجهللةد ايف وااا لة جلا ل ل
اا كللل كجل الل ل شجرللللية جلنللللووجل ا للللن ابيلل ل
جشهما تهيش اا ن ال جبانب مل ل ا رااالة
جلسللهيه مهللرا جل ا لل ت اتجللل هنللا اجملتملل اد
ه من انل ه د جلنووجل ا لن أحبتلا فحاا لت أ
*
ابههه هن دا رة ادنتلا كنها ا اشت .
*

كاتب من سوريا.
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رلللللووة امللللللومص ا لللللن حلللللاا زليلللللب
شهما دا ماً ملليت هل ا رغم من
ذلفوظ أ
ش ا ما ا راجها هن أ ايا اايم اجملتمل
كنهللا ظلللت مهلفللة ملإرللاو نشللانل هنلله زليللب
ذلفوظ.
أملللا ا رلللووة ا جيانيلللة ا لللن و هلللا زليلللب
ذلفللوظ لمللرأة مللل ا رللووة ات امليللةد حيللث
يللا
رلوو امللرأة هلل أنهلا اناحل مللن أجل أ
حيللاة كر للة مللن ل أنهللا امللرأة مكافحللة
هفيفللة ام ل ا مللا زلللهه يف ا ههالله مللن واااااللا.
ففل واااة جلم ملاوجل زلله شجرلية جل ملرةجل ا لن
اللرفص أ اشللتهلها ا رجللا اا للن ظلللت اشلله
مللن أجلل اهللي مشلللاو حيااهللا ملللن فتللاة وافيلللة
ملشلللللي ة جلللللاه تهمللل ل ادملللللة يف ملنشللللليو
جلم امللللاوجل اا للللن اتهللللرض مللللن لل ل هملللللها
لتحرش اادسته ا كووت كنها لاف
هل ل نفشللهاد امللن ل ا تهللليم للاا اهللي
حيااهاد كل ك زلله يف ا جي ثيلة جلا شلكراةد
ارر ا وأد مل ا لرلرانجل أكجيلر ملن جلو
جيل ل رلللوواً امليلللة لملللرأة فنهللله شجرلللية
جلهااهة شلهاهجل ا فتلاة املتهلملة ا لن اهلرث هلا
ههة اا ن ال يف ه لها جلكما هبله ا لوادجل
كللل ل ك زلللللله شجرلللللية جلسوسلللللن يلللللادةجل
ا رللحفية ا للن اررلله احلللراا ادجتمللاهل يف
اجملتمللل اا لللته ا ا لللن رلللرأ هلللل ا بنيلللة
ادجتماهيةد أما شجرية ا شت جلهل جل يف ويالة
جلهرللر احلللبجل الللك ا وملللة ا هنيللة ا للن اوجللا
مائا فه اخل د اا لن كلا ئلا هظليم ا ثلر
يف ذلي ها ادجتملاهل ااملت مللا ت ئ ننلز
كللب بنللاه م للف حيم ل ا هللا حتلل ا يللو
جلا لرر ا هلي"جل ايف وااالة ا شلراك زلله جلومللاك
ج ل جل املوظفللة ا للن ظلللت متمشللكة ملوظيفتهللا
وغللم كل ا ظللراثد امل ا ا للوو ملحللوظ هلل
ااا ل املللرأة ادجتمللاهل نرللر اسللت ائ زليللب

ذلفللوظ أ ال هد كمللا اللله واااللة جلا للحا جل
رلللللووة امليللللة يف شجرلللللية جل انلللللبجل اجلللللة
جلاحلمللللزااتجل مل لل ل ا راااللللة انللللب ملل ل ه فتللللاة
مشللليحية أحبلللت ا ب ل ل جلاحلملللزااتجل اازاجتلللا
رلاً
اكانت افية رللرة زاجها ا امل
شهاهاًد كن جلاحلمزااتجل اتيا يف ررالا حل
التلل املومص جلاودةجل االيم مههلا ه الة فيضلي
انلللب ظللللت هلل ل
ا رجلل انلللب ااودةد مل ل
رللللها ا مللللر ا لل ل ت اد يف للللزأ ا ب لل ل
اا تتاد ك ك زله جل ئا جل يف واااة جلا رالقجل
الك ا ن جي رووة املية لمرأةد ئا مل ه
سلللكرا ة ا رالللهة ا لللن ن لللر فيهلللا اتهلل
ا ت اضمن مهلوما هن اا ههد اأ اً د أحه
انكر أ ا رووة ات امليلة ا لن و هلا زليلب
ذلفوظ جلا شماوة ملههتجل مل لة واااة جلثرثرة فوأ
ا ني جل م ه ا فتاة رلحفية شلاملة مهتملة ملاملشلر
د اتهلار احل لليش ل ك الل هليهللا داو مهللم
يف مراابة ما رت يف ا هوامة.
اهل ا رغم من أ ا كجي ملن ا نللاد اله
اجهللوا أرللامل اداهللا ل زليللب ذلفللوظ مل نللا
حرلللر رلللووة امللللرأة يف رلللووا أل ملللا ملللومص
اتكشللب جبشللهما ا مللا فاحلللة وغللم أنفهللاد
ملهلللووة ملللن ابل ل اجملتمل ل ا ل ل كووت ا كلللن
احلليلة حشب ما أوى اما اله ملن اسلتهراض
وااالللا زليلللب ذلفلللوظ غللل لللك فلللا راا ل
ا كللللب كللللا اهللللهث ل ك لل ل اجملتملل ل
ا كووت ا ت الرلل امللرأة االلل ملن شل نها
يف جانللب ايف ا انللب اآل للر أملللر ا ههالله مللن
ا جرللليا ا نشلللا ية ملرلللوو امليلللة فاهللللة
امؤثرة ااه مت استهراض ههد منهن فيما اله .
ايف احلليلة اهه ظهلوو زليلب ذلفلوظ يف
هاا ا راااة يف أوملهينيا ا للر ا ه لران نلللة
ملللؤثرة يف الللاواا ا رااالللة ا هرمليلللةد اسلللت ائ
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لل ا نرلل ا جيللانل مللن ا لللر ا ه للران أ
ار م ه ا راااة من اتاليميلة ل ا هامليلةد
اسللللللت ائ املنهللللللا كللللللب أ انللللل ل ا واالللل ل
ادجتماهل املرلرت نلل ً مللهاهياً وا هلاً دا أ
الللله ايللاواً مل اللهوة فا لللة هلل ادسللتفادة مللن
ِّ
ا تلانيلللا ا راا يلللةد املهل ل ا ا توجلللا اتمللللهاهل
جه زليب ذلفوظ من ا راااة سه ً اجتماهياً
ملرللر احلهاجيللةد نلل املرللهأ املهوجللة ها يللة
مللللن ا فنيللللة اااللل ا للللوهل املرللللرت املهارللللرد
اافاري احلياة ا يوميلة ادهتيادالة ا لن جتلرت
يف حواوت اأ اة ا لامرة.

ام ا اه" أ زليب ذلفوظ كلا اشله
ل ك لللل ل املشللللللكو هنللللللا يف اجملتملللللل
ا كووت ا ت ه من امللرأة فاالهة لمليلة
ا تا روا حيااها ل يااة اارااة اجملتم
ا ل كووتد اأنللا منللا شللت ملرللهد ا للهفائ هللن
زليللب ذلفللوظ نللا ملتلللهارت د حيتللا لللهفائ
هنا فملا اركلا ملن الراا واا لل متشل امتنلوئ
كفي مل اهاف هناد كن" أدهو ل هلادة
اراهة اراا زليب ذلفوظ ا راا ل فله اهكص
ا نتا ا دمللل لمهتمل ا وحل ا رلحي لملرأة
يف دا لا.
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جنيب حمفوظ رائد الرواية الواقعية
زبري سلطان قدوري *

كانتتمصرضتتيص يفتتَمصاصستتماص ت يف ا ص
لربٍطانُ،صً يفانُص لغالبَتْص ليفم تٓصرتعصهتيفبواص
لفقيصً حليرانصحنيصًلدص ألدٍبص لكبريصزلَبص
ذلفٌسصاصحُص حلسنيصاص لقاهيّصعااص،9991ص
حلتتتتُص لمبتتتتوريصشستتتت،دي،صًهتتتتيفبَ ى،صًحتتتتبص
ملضتتيٍنيصلتتى،صًلتتىصاصلعتتٌشص ليفتتيشصهتتٌ ،صرتتعص
كثتتتتيّصرتتتتاصك تتتتبصع تتتتىص لتتتتيً ّصً لقضاصتتتتٌنص
ملضتتتتيٌٍنصع تتتتى،صًرتتتتاصهتتتتاهدً صرتتتتعصرقتتتتا ص
تتتَ اَْٖصرضتتتيٍْصنتتتدذمصع تتتى،ص ت ت صكتتتانص
ريفمتتاص لت ً ص ليفتتيشصرتتعصعمبتتا ص ألدشص ملضتتيِص
ً ألفتتماص ملضتتيٍْ،صٍقٌرتتٌنصي ٍتتا ّص حلتتُ،صً ىلص
ًرس،ديصلع يفيفصععَىصععصليش.ص ص
عقٓصزلَبصذلفٌسصأًىلصيد ٍاتص يفعَ ىصاص
كُ اشصحُص ليفبا َْ،ص ل ِص ن قعمص لَتىصأ تي ىص
ييفدص ٌ تصرعصرٌلدي،صحَثص عقٓصفَواصصتباةْص
لعستتتانصيالعغتتتْص ليفييَتتتْ،صحَتتتثص فتتت ص ٍتتتاتص
لقي نص لكيٍا،صًلف ص حليًفص ليفييَْصيإ قتانص
ًمجتتتتتافص لعفتتت ت ،صًكانتتتتتمص نتتت ت صرتتتتتد ص
لكُ تتتتاشصر مبتتتتتيّصاصريفمتتتتاص ملتتتتتدنص ليفييَتتتتتْص
هتتتتا صزلَتتتتبصذلفتتتتٌسصاص ل متتتتاهي تص
لضغريّصً لكبريّ،صٍ عقٓصفَواص لد ٌنصلي ّٕص لمبتتيفبَْص لتتيتصكعتتمصكتتاص ملتتدنص ملض تيصٍْصعتتااص
ًحف ت ص لقتتي نص لكتتيٍا،صًكانتتمص تتاصأه َتتْص ،9999ص تتتتادِصيا تت ت قمفصً نوتتتتإص حتت ت مفص
كربٔصاص ل كٌنص ألًلُصلعثقافْصً مليفيفْصلتدٔص لربٍطتتتانُ،صًلتتتدص ٌحتتتدتصفَوتتتاصكتتتاص لفٗتتتاتص
ريفمتتتاصك تتتاشصًأديتتتإصًعع تتتإصًفقوتتتإص مليحعتتتْص ً لطٌ ٖتتتتصص ملضتتتتيٍْ،صحَتتتتثص فيفتتتتمص ٌٍتتتتْص
ليفث انَْ،ص ليتصةَبمص ل يفعَاصً ليفعتٌاصً مليفيفتْ،ص لٌ َتتتْصععتتتٓصكتتتاص ٌٍتتتاتص ألختتتئ.صهتتتا ص
ح تتٓص تتتادتص ألرَتتتْصً موتتتاصاصريفمتتتاص لبقيفتتتْص
مغي فَْصلعٌ عص ليفييُ.ص ص
*
ًختتتتتمفصد تتتتت ىصاص لكُ تتتتتاش،ص تتتتتيتص
رمبا يّصينيص ل مرَ ،صفعف تمص ن باهتىصهت،اعْص
ًهخضَْص ع َ ّصع يهتاص ستيفْصأعتٌ ا،صكانتمص
تتد صريفتتىصاص لكُ تتاش،صيقَتتمصاص كي تتى،ص
ح ٓصًرعصييفدصأنصةد صكا باًصريرٌلاً،صلاف:ص(اص
ٌ تص لضباص لباكيصك اصزلعسصاص لك تاشص
صتتتبَاناًصًي تتتات،صًكتتتانصألتتتٌٔصهخضتتتَْصيَ تتتاص
فعْص مسواصعاٖمبْ،صملص كعص ،اًزص ل ا يفْ،ص
ًر ص لكصفقدصكانمص تصهخضَْصلٌٍتْ.صً تص
ٍتتٌاص طتتاٍيتصألتتٌ يص لضتتفَاص لتتيتصك تتاصنك تتبص
فَوتتاصييفتتدصرمبتتا يّصكمرَتتْصيتتنيصييفت ص مرَت ص
لك تتاش،صً يفتتاىلص لضتتَايصً لضتتي ،صًص تتالمص
لتتدرإصيغ ت ّ،صً ص م َ ت صيتتالفي ،صرتتاصعتتد ص
عكص لف تاّص لتيتصملص غتاد صركانوتا،صملص يهبوتاص
ألتتٌ يص لضتتفَاص مل طتتاٍيّ،صًيقَتتمصر ا تتكْ،ص
يطْص مأش،صً ص فصصٌ ّصراصحدثصحَْصاص
كي ُص ىلص آلن)ص(.)9ص* ص

كاتب من سوريا.
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ذلفتتتٌسصفَوتتتاصحتتتنيصكتتتانص ع َت ت ًصاص ملد تتتْص
ي د َْٖ.صًختمفصد ت ىص دعد دٍتْص نغتاص ىلص
ح شص لٌفدصعااص،9911صمماصمساصلىصأنصٍ يفيفص
عتتعصلتتيشصععتتٓصلتتادّص ل غتتافص لتتٌ صاصرضتتيص
أرثافص تيفدصزةعتٌفصًرضتطفٓص ل تا صً لمبتَ ص
ذل تتتدصعبتتتدي،صًععتتتٓصلتتتادّص لثقافتتتْصً لفكتتتيص
ً ألدشصأرثتتتافص لتتتدك ٌ ص تتتىصحستتتني،صً ليفقتتتادص
ً ملازنُصً حلكَاصً َ ٌ صً لي فيفُصً مل فعٌ ُص
ً لبمبيِصًةريها.ص ص

ريفوتتدص ملٌ تتَقٓص ليفييَتتْصاص لقتتاهيّص(ص.)1صًييفتتدص
ن وتتتتإصد تت ت ىص ماريفَتتتتْص قتتتتداص ىلصرستتتتايقْص
لٌسَفتتتْصأديَتتتْصأ ي هتتتاصدل ت ت ص لعغتتتْص ليفييَتتتْ،ص
ًلك تتتىصملصٍت ت ،اصفَوتتتا،صفأصت تاصٍبصيإحبتتتا ،ص
ً يفيفصععٓصردٔص لفسادص ل ِصكانصٍ غعغتاصاص
تتتتاعُصاص
مستتتتاص دد ِصً ل ضتتتتادِصً
جمل ص ملضيِص،صفقدصكانمص لٌساٖصصاص عكص
مليحعتتْص ل ر َتتتْصرتتتعص تتا ٍ صرضتتتيص صٍتت اصنَعتتتواص
ً لٌصٌفص لَواص صرعصختمفص لٌ تا ْصً ليهتٓص.ص
ًلدص أذيصكثري ًصييفداصلبٌلىصععٓص ليةاصرتعصأنتىص
كتتانصٍمبتتيفيصيأنتتىص ألفغتتاصممتتعص قتتدرٌ ص لَوتتا،ص
تت صرتت ص
ًرتتعصأذيهتتتاص ل فستتُصععَتتتى،صكتتانص
ييفت ص ألديتتإص ملضتيٍنيصرتتعصزرمٖتى،صًرتتعصأي تتإص
َعى،صًهاصعبدص حل َدص ٌدّص لس ا ،صًعتادفص
كارتتا،صًأ تتدصزكتتُصرلعتتٌف،ص ل ت ٍعصأٍغ تاًص
فمبتتتعٌ صاص حلضتتتٌفصععتتتٓص لٌستتتاٖص،صكتتتانٌ ص
يفتتٌنصً عستتٌنصععتتٓصأ شصريفمبتتبْص تتٌ ص
كتتٌييِص متتمٕ،ص لتتيتصأ عقتتٌ صععَوتتاص( لتتد ٖيّص
ملمبتتمًرْ)،صٍ تتديٌنصحموتتاص ليفتتاذي،صًٍ قتتدًنص
ألًعتتااص لفا تتدّص لتتيتصكانتتمص يفَمبتتواصرضتتيص
ن .ص ص

ييفتتدصأنصحضتتاصععتتٓص لمبتتوادّص لثانٌٍتتْصعتتااص
9991ص ن سبص ىلصكعَْص آلد شص–صلساص لفعسفْص
اص اريفتتتتْص لقتتتتاهيّ،صًكتتتتانص تت تبصبصد تت ت ىص
لعفعستتفْ،صهتتٌصرَعتتىص تتا،صً لاها تتىص لفكيٍتتْ،ص
ف يف قتتتتتمصذقاف تتتتتىص لفعستتتتتفَْصختتتتتمفصد تتت ت ىص
ماريفَْ،صًصاصعااص9991صحضاصععتٓص لمبتوادّص
ماريفَْصي فٌ ،صً اي صد ىصلعفعسفْ،صف قداص
لع ضتتٌفصععتتٓصهتتوادّص ملا س ت ريصاص لفعستتفْ،ص
ً خ ا صرٌعٌعاًصلي الْص ملا ست ريصٍ تدثصفَتىص
ععصفعسفْصععاص م اف.ص ص

ًملصٍق طصزلَبصذلفٌسصرعصه ص لفمبتا،ص
ًع فصععص لب ثصععص لٌسَفتْ،صلك تىص ت يص
اص لب ث،صح ٓصنافصأخريً،صحَتثصعتنيصرف مبتاًص
اصًز ّص ألًلاف،صًييفدص ٌ تص ن قاص ىلصًز ّص
لثقافتتْصحَتتثصهتتغاصفَوتتاصًستتاٖصصعتتدّ،صًر وتتاص
رس مبا ٌصأديُصلعسَ ا.صً لكصحنيصيدأص م وتٌ ص
ملثقتتتتتصص ملضتتتتتيِصٍ يفتتتتتيفصععَتتتتتى،صرتتتتتعصييفتتتتتدص
رمبا كا ىص ليفدٍدّصاص حلَاّص ألديَْصاصرضي،ص
رتتعصختتمفصرتتاصكتتانصٍ مبتتيصرتتعصرقتتا تصً تتٌثص
ًد تتتتاتصاص لضتتتت صصً جملتتتتمتصً ل تتتتدً تص
ً لك ب،صًييزصحغٌ يص ألديُصً لفكيِ،صرعص
خمفصرمبا ك ىص لفاععْصاص ل دًّص لد ٖ ْص ليتص
كانتتمص يفقتتدصععتتٓص تتطاصرقوتتٓص ألًيتتي ،صًرتتعص

ك تتاصكتتانصٍتتثددصيكثتتيّصاصصتتبايصصععتتٓص
رمبتاهدّص ألفتماص لستَ اَْٖ،صًألبتاصيت واصععتتٓص
لتتتي ّٕص لقضتتتتطص لبٌلَستتتتَْ،صك تتتتاصسوتتتتيصلتتتتىص
ه تتااصختتاظصيالقضتتطص لمبتتيفبَْ،ص لتتيتصكتتانص
ٍيًٍوتتاصلتتىصأي تتإصأحَتتإصرضتتيص لقد تتْصكأحَتتإص
م الَتتْصً حلستتنيصً ألزهتتيصً ليفبا تتَْ،صًرتتعص
لطيٍتتصصأنتتىصكتتانصٍو ت اصًٍ تتاي صأخبتتا صدلتتاننيص
حلستتني،صًرتتاص كتتٓصع تص وا،صً تتيظصععتتٓص
تتتدًٍعصأمستتتاٖوا.صًاصهتتت يص لستتتعص ملبكتتتيصاص
عتتتارُص9911صً9911صحتتتاًفصأنص تتتيشصك ايتتتْص
لمبتتتتتتيفيص حلتتتتتتي،صفك تتتتتتبصييفتتتت ت ص لقضتتتتتتاٖدص
ليفا فَْ،ص غ مصنف اتصععصحبىصًعمبقى.ص ص

ًختتتتمفصد تت ت ىص ماريفَتتتتْ،صًاص لستتتت ْص
لثالثتتتْص ةتتتبصاصد تتتْص ملٌ تتتَقٓص لتتتيتصكتتتانص
بوا،صًكانصٍ تٓصأنصٍ يفع وتا،صفان ستبص ىلص
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خمفصنمبا ا ىص لغ َْصاصنتادِص لقضتْصً جملعتسص ً ٍ ىص ل ا خيَْص لي ييفْصأل ا يص مرْصرٌ ٓ،ص
ألععٓصلعف ٌنصً آلد شصًةريها.ص()9ص
فعتتتاصٍتتتيشَصعتتتعصأ تتتعٌيوا،صًأنصركافأ تتتىصعتتتعص
ً ٍ تتىصمس ت اْٖصنستتخْ،صيتتااص ل ستتخْصيقتتيشص
من صفاته:
ً حد.ص ص
ستتتتاص ألدٍتتتتبص لكتتتتبريصزلَتتتتبصذلفتتتتٌسص
ًكتتانصرتتعصصتتفاتصزلَتتبصذلفتتٌسص لتتتيتص
ياملٌهبْص ألديَْص خلملْص ليتصمتَ صيواصعتعصةترييص حمواصزً ي،صيأنىصٍ ضتصصيا نطٌ َٖتْ،صًععتٓص
رعص ألديإصً ليً َٖني،صًييفمبقىصلعف تٌنص ألديَتْ،ص ليةاصرتعص ٌ عتيفى،صًهتدّص حثصرتىصصلآلختيٍع،ص
ًرتتاصأسوتيَص لكفتتايصً معتتدصاص لضت اعْص لف َتتْص كانصلعَاص خ م صيال تا ،صًحتنيص الستواص
ليفالَْصاص لب إص لي ٖ صليً ٍا ى،ص ليتصأة تٓصيوتاص كتتانصلعَتتاص لكتتماصريفوتتا.صك تتاصكتتانصٍ ستتاص
ملك بتت ت نيص ليفييَتتتتْصً ليفاملَتتتتْ،صً تتتتإتصهتت ت يص يتتيف ص لَتتأ ،صًع تصيفصع تتىصيأنتتىصكتتانصٍ تتاي ص
ملٌهبْصرعص لقد ّص لفطيٍْص ليتصفطييواص هللصع ص يإصتتي صععتتٓصرتتاصٍيٍتتدصر اييفتتْصهتتدٍدصّ،صًكتتانص
ً اصياليفمبقصلألدش،صٍغافص لَواص ل واصً معدص عاهتتقاًصلتتألدشصيكتتاصألٌ نتتىص‘صًأٍغ تاًصلع يفيفتتْص
ً لضتتتربصععتتتٓص ملطاليفتتتْصلكتتتاصرتتتد صًف تتتٌنص يكاص لاها واصًرد واص(.)1ص ص
ألدشص حملعتتُصً ليفييتتُصً ليفتتاملُ،صً طٌٍت صنفستتىص
ًععٓص لتيةاصممتصاصلَتاصع تىصيأنتىص نطتٌ ٖصُ؛ص
ععٓص ليف ادصععٓص معدصً لضربصاص لبقإص اعاتص فإنصأديىص لت ِصلدرتىصم وتٌ ص لقتي ٕصاص لتٌ عص
ٌٍعْصرعص لعَاصً ل وتا ،صًهتٌصٍطتال صًٍت يفعاصرتعص ليفييتتُصً ليفتتاملص صٍ ستتاصيال مبتتااا،صأًصيتتال ميّص
كتتاصرتتاصٍقتتيأصرتتاص ضتتاص لَتتىصٍتتد يصرتتعصك تتبص لستتتتتٌد ًٍْصلع  ،تتت ت صأًصلع َتتتتتاّصأًصلع اعتتتتتيص
ً تتتٌثصًد تتتاتصلف تتتٌنص ألدش،صًلتتتدصًصتتتصص ً ملس قبا،صًكانصٍقٌف:ص( نص ل مبتاااصاص ألدشص
ذلفٌسصه ص لضربصييف ادص لثري ن،صفقاف:ص(أ يفعتاص لتتتيٍعص دصتتتميصأًص ملطالبتتتْصيتتتى).صًع تتتاصععتتتٓص
راص ل ِص يفع صأ يصً صأٍتأ ص صلقتدص ع تربتص ص اعْص لٌ ليفَْصك اصهُصاص جمل ص ملضيِ.ص ص
لفتتتعصحَتتتاّص صرو تتتْ،صف َ تتتاص يف ربهتتتاصرو تتتْص ص
س طَ ص صأنص مبتغاصيالتكصيان متا ص لث تيّ.صأرتاص
التكوين الثقايف لنجيب حمفوظ:
أنتتاصفقتتدصحضتتيتص ه تتارُصاص دن تتا صنفستتى،صص
يتتتدأص ل كتتتٌٍعص لثقتتتااصل َ،تتتبصذلفتتتٌس،ص
ًلَسصشاصً ٕص دن ا )ص(.)1ص ص
ك تتاص كينتتاصرتت صرطاليفتتاتصزلَتتبصذلفتتٌس،ص
ًرعص لطيٍصصأنصزلَبصذلفتٌسصًرتعصرثعتىص
رعص ألديإصً لك اشصاص عكص مليحعْ،صكانٌ صراص
ٍ تتالٌنصرتتعصأ تتٌ صر دنَتتْصً كتتادص كتتٌنص افوتتْص
رتتعص لتتدً ٍاتصًرتتعصدً ص ل مبتتيصع تتاصلتتدرٌيصرتتعص
تتتتٌثصًرقتتتتا تصً يتتتتد عاتصأديَتتتتْ،ص ص قتتتتا نص
ياموتتتدصً لت ت رعص لت ت ِصيت ت لٌيصاصصت ت اعصْص عتتتكص
ديتتتتد عات،صًأحَانتت تاًص صٍيف،تتتتبصأصتت ت اشصدً ص
ل مبتتتيصً جملتتتمتصً لضت ت ص،صفت ت كيصزلَتتتبص
ذلفتتتتٌسص نتتتتىص ٌلتتتتصصعتتتتعصك ايتتتتْص ليً ٍتتتتاتص
ل ا خيَتتْص لتتيتصأعتتدص تتاصأ ييفتتنيصرٌعتتٌعاًصييفتتدص
ً ٍ تتتىص لثالثتتتْصكفتتتايص َبتتتْ،صييفتتتدصأنصعتتتيشص

ً لتتيتصكانتتمصيتتد ٍا واص ألًىلصاص ت ٌ ىص ألًىلص
رتتتعصصتتتباي،صًختتتمفص عقَتتتىص ل يفعتتتَاصاصري حعتتتىص
لد تتتتتَْص ي د َٖتتتتتْصً دعد دٍتتتتتْصً لثانٌٍتتتتتْ،ص
ًك تتاصلع تتاصيتتدأصر ت ص ليً ٍتتاتص لبٌلَستتَْص لتتيتص
كتت تانصٍ تت ت لاصشطاليف وتتتتا،صح تتتتٓصأنتتتتىصكتتتتانص
ٍيفمبتتقوا،صً ص تتاصرتتعص عتتادّص لقتتي ّٕص تتاصرتتي تص
عدّ،صح ٓصرعصحبىصًهغفىصي عكص ليً ٍات،صيأنىص
كانصٍيفَدصك اي وا،صًٍتدعُصل رمٖتىصيأنتىصهتٌص
لت ِصك بوتتاص -ص بيفتاًصكتتانص لتتكصحتتنيصكتتانص
صتتغري ًص .-صكتتانصزلَتتبصذلفتتٌسصٍمبتتثِصه ت يص
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لقضتتطصرتتعصياٖيفَوتتاصاصهتتا اصذل تتدصععتتُ،صأًص اصك ايْص ليً ٍْ،ص ليتصأيداصفَوا،صفاع عٓصل ْص
ٍست يفريهاصرتتعصزرمٖتتى،صًخاصتتْصر وتتاص ليً ٍتتاتص ملبدعنيصفَوا )1(.ص
لبٌلَستتتتَْص أل بَتتتتْص ملثمجتتتتْ،ص لتتتتيتصكتتتتانص
أُع،تتتتتتتبصيأ تتتتتتتعٌشصرضتتتتتتتطفٓصلطفتتتتتتتُص
ٍثمجوتتاص ن ت صحتتاف صزلَتتب،صًرتتعص ليً ٍتتاتص مل فعٌ ُ،صفقعدصأ عٌيىصاص لك ايْصاصيتد ٍاتص
ليتص اليفواصهُص ً ٍاتص ت كعري،صً ٌنستٌن،ص ن ا تىص ألديتتُ،صذتتاصةتريصهت ص أل تتعٌش،صً ن قتتاص
ًرَع ٌنص ٌشصًةريها.ص ص
ىلصريحعتتتتْص دٍتتتتدّصأمساهتتتتاصزلَتتتتبصذلفتتتتٌسص

ًييفتتتتتتدصدخٌلتتتتتتىص ىلص حلَتتتتتتاّص ماريفَتتتتتتْ،ص
ًمتك تتتتتتىصرتتتتتتعص يفعتتتتتتاص لعغتتتت ت نيص دنكعَ ٍتتتتتتْص
ً لفينستتَْ،ص عتتافْص ىلص ر مكتتىصناصتتَْص لعغتتْص
ليفييَتتتتْ،صيتتتتدأصٍقتتتتيأص لف تتتتٌنص ألديَتتتتْص ليفييَتتتتْص
ً أل بَْصً لاهاتص مدٍدّصً مليفاصيّصل عتكص
آلد ش،صرتتت صلتتتتي ّٕص لتتتتث ثص ملضتتتتيِصً ليفييتتتتُص
ً د تتمرُصً ليفتتاملُ.صًكتتانص لتتكصحتتنيصكانتتمص
رضيص مبودصذٌ ّصذقافَْصر ضاعدّصر ت ص ل ضتصص
لثتتانُصرتتعص لقتتينص ليفمب تصيٍع،صً لتتيتصسوتتيصفَوتتاص
ع القْصرضيصرعص ألديإصً ملثقفنيصً ملفكتيٍع،ص
ً ل ت ٍعصعاصتتيهاصزلَتتبصذلفتتٌس،صأرثتتاف:ص تتىص
حستتتتتني،صًعبتتتتتا صذل تتتتتٌدص ليفقتتتتتاد،صً ٌفَتتتتتقص
حلكتتَا،صًذل تتٌدص َ تتٌ ،صًرضتتطفٓصصتتاد ص
لي فيفُ،صًعبدص ليف ٍ ص لبمبتيِ،صًأ تدصحستعص
ل ٍتتتات،صًر ضتتتٌ صفو تتتُ،صً تتتمرىصرٌ تتتٓص..ص
ًةريهتتتاصممتتتعصهتتتودتصص تتتاص حملافتتتاص لثقافَتتتْص
ملضتتتيٍْصً ليفييَتتتْصًح تتتٓص أل بَتتتْصياحلغتتتٌ ص
ً ل ألقصً دذي ٕص لغ صلعثقافْص ليفييَْص مليفاصيّ.ص

(ريحعتتتْص لَقمتتتْ)صريحعتتتْص ل تتتي صرتتتعص يٍقتتتْص
ل ت فكريص لستتعفَصْ،صً يٍقتتْص ل ت ً ص لستتعفَْ،ص
ً ل بتتتتىص ىلص ألدشص ليفتتتتاملُ،صً ل متتتتيص ىلص ألدشص
لغييتتتُص–ص لكم تتتَكُص–صنمتتتيّص دٍتتتدّ.ص ص
ه ص ل ٌفصاص أل تعٌشصرتعصييفتدص معتىصععتٓص
منتتا صعدٍتتدّصاصفتتعص لقض تصْص ملضتتيٍْصً ليفييَتتْص
ً ليفاملَتْ،صًععتتٓص لفتعص ملستتيحُ،ص لت ِص غت ىص
ن ا ص ٌفَقص حلكَاصًاص ملسيحَاتص ليفاملَْ.ص ص

ك اص أذيصذلفتٌسصيتالثٌ ّص لفكيٍتْص لتيتص
أحتتتتدذواصأدشص تتتتىصحستتتتني،صفأختت ت صر تتتتىصف َتت تاًص
لثمجتتتتتْص ل َتتتتتْ،ص لتتتتتيتص تتتتتإتصاصك ايتتتتتىص
( ألٍتتتاا)،صًعتتتعص ليفملتتتْصً خ مفتتتاتصرتتتاصيتتتنيص
أل َتتت تاف،ص لتتتتتيتص ثوتتت تاصاصك ايتتتتتىص(هتتتتت،يّص
لبتتم ).صك تتاصكتتانصريف،ب تاًصيك ايتتاتصعبتتا ص
ذل تتتٌدص ليفقتتتاد،صًرتتتاص يحتتتمصرتتتعصلتتتَاصف َتتتْص
مجَعْ،صفاليفقادص يفاصرعصلَ ْص لفتعص ألديتُصف تاًص
فَيفاً،ص صً َعْصلع كسب.صك اصأع،بصيإ انص
ص ليفقادصياحليٍْص لفكيٍْ،صً ع با هاص ٕ ًصهار ًاص
رتتتتعص لد قي َتتتتْص لتتتتيتصٍ مبتت تدصها.ص تت ت ص رتتتتعص
ذلفٌسصيأنص لفعصهٌصحَاّص يفاش،صًلتَسصرو تْ،ص
ً صحيفتتْصلكستتبص ليفتتَم،صً ت فادصرتتعصأدشص
ليفقتتادصحتتنيصأخت صر تتىص لقضتتْص ل عَعَتتْ،صً لتتيتص
ً دتصاص لقضْص ليتصك بواص ليفقادص( ا ّ).ص ص

ك تتتتاص لتتتتىصذلفتتتتٌسص ىلصلتتتتي ّٕص لتتتتث ثص
ليفييُص د مرُ،صفقتيأص ن تا ص متاح ،صًأيتُص
ععُص لقالُ،صً يعصعبدص يتى،صًلتيأصهتيفيص مليفتيِص
ً مل يبصً يعص ليًرُ.صًحاًفصك اصأهيناص ايقاًص
ك ايْص لمبيفيص حليصر دذاًصعتعص حلتبصرتعصدًنص
لافَتتتْصًنمتتتا،صًصلك تتتىصأد صيتتتاكي ًصيتتتأنص ص
ًأع،بصزلَبصذلفٌسصيك اياتصًأفكا ص
رضتتع ْصلتتىصيالمبتتيفي،صً ص كتتعصأنصٍبتتداصيتتى،ص أ ا يص ألليشص ىلصنفسىص مرىصرٌ تٓ،صً تأذيص
فث ص لكص لعٌنص ألديتُصك ايتْ،صًلتَسصلتي ّٕ،ص يوا،صًأخ صع ىصأفكا يص هث كَْ،صًه صرتاص
حَتتتتثص تتتتاي صلتتتتي ّٕص لمبتتتتيفيصيألٌ نتتتتىصًرد تتتتىص ٍمحمتتتتتىص لقتتتتتا صاصذمذَ تتتتتىص لمبتتتتتوريّص(يتتتتتنيص
ًف ٌنى،صً ن قاصنواَٖتاًصسلتٌص ه تااص تدصًلتٌّص لقضيٍع،صًلضيص لمبٌ ،صً لسكيٍْ).صًكانص
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تتمرْصرٌ تتٓص بتتىصًٍيعتتايصفكيٍ تاً،صًهتت،يفىص
ً اعديصععٓصنمبيصأًفص ً ٍْصلىص(عبثص أللد )،ص
ييفدصأنص ع صععَواصلبتاصنمبتيها،صك تاصنمبتيصلتىص
ه يص ليً ٍْصكارعْصاصدلع ىص( جملعتْص مدٍتدّ)ص
اصعااص.9999صك اصنمبيصلىصعددًصرتعص لقضتطص
لقضتتريّصاصدلعتتْصنفستتوا،صً لتتكصلبتتاصصتتدً ص
دلعتتتيتص( ليً ٍتتتْ)صلع ٍتتتات،صًص(دلعتتتيت)صأل تتتدص
لضاًِصذل د.ص(.)7ص
ختتتمفصد ت ت ىص ماريفَتتتْص- 9991ص9991ص
د ًاصزلَتتتتتبصذلفتتتتتٌسصععتتتتتٓصلتتتتتي ّٕص ليً ٍتتتتتاتص
ل ا خيَْصاص ألدشص ليفتاملُ،صًرتاصكانتمص ث تصاص
ر تتىصرم ستتْص ألهتتي ا،صًلتتيأصً تتأذيصشتتاصك تتبص
عتتتددصرتتتعصأديتتتإصعتتتاملَنيصأرثتتتاف:صيتتتٌلُصكتتتنيص
ً مبتتا ل ص تتا فَسصًةريه تتا.صًييفتتدص ي تتىصرتتعص
ماريفتتْ،ص زد دصنو تتىصاص تتماصععتتٓص لف تتٌنص
ألديَتتتتتتتْص ليفاملَتتتتتتتْ،صفقتتتتتتتيأص ألدشص حلتتتتتتتدٍث،ص
ً لطبَيفتتتتُ،صً لقضتتتتْص ل عَعَتتتتْ،صً ملغتتتتاري تص
ألديَتتتْص حلدٍثتتتْصكال يفبريٍتتتْصع تتتدصكافكتتتا،ص
ً لٌ ليفَتتْص ل فستتَْصع تتدص تتٌٍس،صً لغتتإص ل ت رعص
ع تتدصييً تتم،صك تتاصلتتيأص ن تتا ص ألدشص لغييتتُص
حلتتتتتدٍثصلألديتتتتتإص لتتت ت ٍعصعاصتتتتتيهاصأرثتتتتتافص
ٌلستتٌ ذُ،صًهكستتعُ،صًلتتٌ نس،صًفصعتتصٌيري،ص
ً اند ف،صًأنا ٌفصفي نس،صًرٌ ٍا صً ا ي.ص

ًد ص لف ٌنص مل ضتعْصيتاآلد ش،صكتالف ٌنص
ل مبكَعَْصً ل ضٌٍيصً ل مصً ليف ا ّ،صً ا ٍ ص
لفتتتتتتعص ليفتتتتتتاملُص لقتتتتتتدٍاصكتتتتتتالفعص لفيعتتتتتتٌنُص
ً دةيٍقتتتتتُ،صًفتتتتتعصعضتتتتتيص ل وغتتتتتْ،صً لفتتتتتعص
حلدٍث،صك اص ع صععٓص لك بص ليفع َْص ليتص
يمجواص لدك ٌ صصتيًف،صً مساعَتاصرموتي،ص
ً تتمرْصرٌ تتٓصًةريهتتا.صكتتاص لتتكصكتتانصلتتىص
ألذتتتيصاص ملخت ت ًنص ليفمتتتَاصً ل كتتتٌٍعص لثقتتتااص
لألدٍبص لكبريصزلَتبصذلفتٌسصً.لتافصعتعصهت ص
ملخت ت ًنصًأذتتتييصاص ن ا تتتىص ألديتتتُصً لفكتتتيِ:ص
(ه تصلي ٕ ُصيمبكاصع َص)ص(.)8ص ص

ص

ًععصه ص ل كٌٍعص لثقااصلألدٍتبصزلَتبص
ذلفتتتٌسصٍقتتتٌفص ألدصٍتتتبص ملضتتتيِص َتتتٓصحقتتتُ:ص
(ًأهتتتودصأنتتتُصملصأحدذتتتىصاصرمبتتتكعْصف َتتتْص ص
هتتد نُص ىلص لضتتٌ ش،صً ىلص ملي ت ،صً ب ت صلتتُص
ملسألْصرعص ً صأاصأروا،صًأمجاصصتفْصفَتىصأنص
عع تتتىصأكثتتتيصيكتتتثريص تتتد ًصرتتتعصكمرتتتى،صًلتتتٌص
ك بصك اصٍ كعاصلكانصأٍغاًص راراًص صٍبا ٔص
اص ألدشص لفكتتتاهُ،صًلتتتٌصهتتتإصأنصٍغتت صععتتتٓص
لٌ صراصٍقٌلىصهفاهاًصألصتدلاٖى،صً عستاٖىصاص
ندً تتتتىصلكتتتتانص رتتتتااصهتت ت ص مَتتتتاصاص ل قتتتتدص
أٍغاً).)9(.ص ص

التحوالت يف أدب جنيب حمفوظ:

ك اصلتيأصلبتاص لبتدٕصاص لك ايتْصً دن تا ص
ٍتتتتئص ليفدٍتتتتدصرتتتتعص ل قّتتتتادصأنصأدشصزلَتتتتبص
ألديتتتتُص ً ٖتت ت ص ألدشص ليً تتتتُص لتت ت ِصأيدع تتتتىص
ك ايتتتتتتتتتتتتتتتتاتص ليف القتتتتتتتتتتتتتتتتْ:ص ٌلستتتتتتتتتتتتتت ت ٌِص،ص ذلفٌسصٍ قساص ىلصريحع ني:ص ص
ًدٍس ٌٍفستتتتتتتكُ،صًركستتتتتتتَاصةتتتتتتتٌ كُ،ص
مليحعتتْص ألًىل:ص -صًهتتُصريحعتتْص لبتتد ٍاتص
ً ٌ َتتتص،صً مبتتتَكٌف،صً عت ت صععتتتٓص ألدشص ألًىلصرتتعصنمبتتييصلع قتتا تص لفعستتفَْصذتتاصك ايتتْص
دنكعَتت ت ِصرتتتتعص ن تتتتا صهكستتتتبري،صًًٍعتت ت ،ص ليً ٍاتص ل ا خيَْ،صًح ٓصذمذَ ىص لمبوريّص(ينيص
ًيينادهتتٌ.صًلتتيأصأروتتاتص ليً ٍتتاتص ليفاملَتتْصرثتتاص لقضتتيٍعصًلضتتيص لمبتتٌ صً لستتكيٍْ)صرت صلَتتااص
حلتتتتيشصً لستتتتماصل ٌلستت ت ٌِ،صً لب تتتتثصعتتتتعص ص ذٌ ّصٌٍلٌَص/صمتٌزص.9911ص ص
لت رعص لغتتاٖ صلربً تتم،صًٌٍلَستتَسصمتصٌٍس،ص
نتتتئصاصهت ت يص مليحعتتتْصأنصزلَتتتبصذلفتتتٌسص
ً تتا ٍ ص ألدشص ليفتتاملُصرثتتاصك تتاشصد نكتتٌصً تتيص ن قتتتاصفَوتتتاص ىلصذمذتتتْصأيتتتٌ شصذقافَتتتْ،صكانتتتمص
ًةريي.ص ص
أً ه تتتاصذلاً تتتىصاص قتتتدٍاصنفستتتىصكباحتتتثص
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فعسفُ،صكٌنتىصد صً خت طصيالفعستفْ،ص لتيتص
أحبوتتاصًكتتي ص تتاصًل تتاًص تتٌٍمًصاصد تت وا،ص
ف مبيصرقا تصفعسفَْصعدّصاص جملعتْص مدٍتدّ،ص
لتتتيتصكتتتانصٍتتتدٍيهاصأ ت ت ا يص تتتمرْصرٌ تتتٓ،ص
ً لتت ِص تتتاصأفكتتتا ًصعع انَتتتْصً هتتتث كَْ،ص
ًكتتتتتانصٍتتتتتدعٌص ىلص غتتتتتَريص جمل تتت ت ص ملضتتتتتيِص
مل خعتتتص،صً لغتتتا صيتتتالفقيصً ليفتتتٌز.صذتتتاصكتتتانص
ل تتتٌفص لثتتتانُصيا ن قتتتافص ىلصك ايتتتْص ليً ٍتتتْص
ل ا خيَْ،صًأعدص اصأ ييفتنيصرٌعتٌعاًص ا خيَتاً،ص
رعصأ اصك ايْص تا ٍ صرضتيص لفيعٌنَتْص ً َٖتاً،ص
ًأنتت الصذتتتمثص ً ٍتتتاتص ا خيَتتتْ،صذتتتاص ٌلتتتصصعتتتعص
ك ايتتْص ليً ٍتتْص ل ا خيَتتْص لي ييفتتْصك تتاص ت بنيص
حقتتاً.صذتتاصصكتتانص ل تتٌفص لثالتتثصاص ليً ٍتتاتص
لتتيتصأعقبتتمص ليً ٍتتاتص ل ا خيَتتْ،ص لتتيتصكانتتمص
تتاعُصً لسَا تتُ،ص
ي تتاصً ضتتٌ ص لٌ ل ت ص
ً ل ٌ تص ليتصليِصد خاص لطبقتاتصً لبَٗتاتص
اعَتتْص ملضتتيٍْ،صًخاصتتْصر وتتاص لطبقتتاتص
لٌ تتتتتطٓ.صًأعطتتتتتٓصلعقتتتتتي ٕصأمنٌ تتت تاًصلعبَٗتتتتتْص
اعَتتتْص ملضتتتيٍْ،ص لتتتيتصكانتتتصمص قتتتَاصاص
لقتتتتتتتتاهيّص لقد تتتتتتتتْصً حلستتتتتتتتنيصً م الَتتتتتتتتْص
ً ليفبا تتَْ،صًرتتاص تتيِصفَوتتاصرتتعصنتتٌ تصيتتنيص
أ َتتتتتافص لطبقتتتتتْص لٌ تتتتتطٓصختتتتتمفص ل تتتتتٌ تص
لسَا تتتَْصً لثقافَتتتْصاصرضتتتيصلبتتتاصلَتتتااصذتتتٌ ّص
ٌٍلٌَص/صمتٌزص.9911ص ص
مليحعْص لثانَْ:صًهتُص مليحعتْص لتيتصهتودتص
اعَتتْصً ل ضتتادٍْصص
فَوتتاصرضتتيص ل تتٌ تص
ً لثقافَتتتْص لتتتيتصأحتتتدذ واصذتتتٌ ّصٌٍلَتتتٌص/صمتتتتٌز،ص
ًر واص نطم ص ألفكا ص هتث كَْصً لعَرب لَتْص
ً لد قي َْصً لٌحتدّص ليفييَتْ.صهت يص ل تٌ تص
أذيتصععٓصأدشصزلَبصذلفٌسصفعتاصٍبتقصععتٓصرتاص
كانصععَىصلباص لثٌ ّ،صياصأ ئصذلفٌسص غَري ًص
اصرغتتتتارنيص ً ٍا تتتتىصًرٌعتتتتٌعا وا،صًأحتتتتدثص
ل ،دٍتتدصفَوتتا،صفأصتتباصٍو ت اصيتتالفكيّصً َتتاص
ىلص لثكَ ،صً ه ااصي ا صأيطافص ً ٍا ى،ص
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تتتتتٌ ٕصاص ن اٖوتتتتتاص لفكتتتتتيِصأًص لطبقتتتتتُصأًص
ل فستتتتُ،صرتت ت ص نيفكتتتتا صً لتت ت ص لبَٗتتتتْصععتتتتٓص
تتتعٌكَاتصأيطتتتافص ليً ٍتتتْ.صًعتتتعص لتتتكصٍقتتتٌف:ص
(ك تتتمصاص ملاعتتتُصأهتتت اصيال تتتا صً ألهتتتتَإ،ص
ًلكتتعص ألهتتَإصفقتتدتصأه َ وتتاصيال ستتبْصلتتصُ،ص
ًحعمصذلعواص ألفكا صً مليفانُ،صأصب مص لَتٌاص
أه اصشاصً ٕص لٌ ل ).ص ص
أ عتتتقصزلَتتتبصذلفتتتٌسصععتتتٓصهتت يص مليحعتتتْص
لف َْص اص( لٌ ليفَْص مدٍتدّ)صًهتيحواصلتاٖمً:ص
( نوتاص ،تاًزص ل فاصتَاصً ل مبتخَطص لكارتتا،ص
ًهتت صلتتتَسص طتتتٌ ًصاص أل تتتعٌش،صيتتتاص غتتتريًصاص
ملغ ت ٌن.ص لٌ ليفَتتْص ل قعَدٍتتْصأ اص تتواص حلَتتاّ،ص
فأنمص ضٌ ها،صً بنيصدلي ها،صً س خي صر وتاص
لاها وا،صًراصلدص غت ىصرتعص تاٖاص،صً بتدأص
لقضتتْصفَوتتا،صً وتتُصًهتتُص يف تتدصععتتٓص حلَتتاّص
ً ألحَتتإصًرميستتا واصيكتتاص فاصتتَعوا،صأرتتاصاص
لٌ ليفَتتتْص مدٍتتتدّ،صفالباعتتتثصععتتتٓص لك ايتتتْص
أفكا صً نفيفا تصريفَ ْص ،ىص ىلص لٌ ل صل ،يفعىص
ً تتتتَعْصلع يفتتتتبريصع وتتتتا)ص()91ص.صً موتتتتيص مليحعتتتتْص
لثانَتتْصيمبتتكاص عتتُص؛صيان قتتافص ً ٍتتاتصذلفتتٌسص
ىلص لتت طص لتتتدٍ ارَكُص حمل مبتتتدصيا نفيفتتتاف،ص
ً لتتتتت ِص صخيغتتتتت صل قستتتتتتَاص لتتتتت رعصحستتتتتتبص
لفضٌف،صً مناصٍيف دصععٓص ث ااص ألحد ث،ص
ًععٓصةرييصرعص لٌ اٖاص لف َْ.ص()99ص ص

إبداعاته األدبية والفكرية:
كانتتتمصيتتتد ٍاتص ل مبتتتيصل َ،تتتبصذلفتتتٌسص
ك تتاصأهتتيناصاص لب تتٌثصً ملقتتا تص لفعستتفَْ،ص
ليتصنمبتيهاصاص جملعتْص مدٍتدّصاصعتااص،9991ص
ليتصكانصٍمبيفصععَواصأ ا يص مرْصرٌ تٓ،ص
ً لت ت ِصكتتتانصٍمبتتت،يفىصععتتتٓص ل مبتتتيصً ديتتتد ا.ص
ًكانتتمصأًىلصع تتاًٍعصهتت يص ملقتتا تص لفعستتفَْص
اعَتتْ)،صذتتاص تتاي صنمبتتيص
( طتتٌ ص لمتتاهي تص
لب ٌثصً لد تاتص لفعستفَْصنت كيصر وتا:صرتاص
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ريف تتٓص لفعستتفْص .صًفعستتفْصيي ستتٌن،صً دد ص ٍمرعصيىصرعص لفعسفْص ىلصأديى.صك اص كيص لتكص
ً حلتتتتتتٌ ،صً ح غتتتتتتا صريف قتتتتتتد تص..صً ٌلتتتتتتدص أٍغ تاًص ل التتدص ألديتتُص لتتدك ٌ صذل تتدصة َ تتُص
ريف قتتد ت،صً لرب مجتتا َ اصأًص لفعستتفْص ليفع َتتْ،ص همفصاصك ايىص( ل قدص ألديُص حلدٍث).ص ص
ً لستتَكٌلٌ َْ:ص لاها وتتا،صً يلوتتاص لقد تتْص
ً لتتىصزلَتتبصذلفتتٌسصاصك ايتتْص ليً ٍتتْص
ً حلدٍثتتتتتْص،.صًأهتتتتتاصرتتتتتاصك تتتتتبصاص لب تتتتتٌثص لف َتتْ،ص ل تيتصصلتتا ِص ل قعتتْص ل ٌعَتتْصلع يكتتْص
ً لد اتص لفعسفَْصهُص لسعستعْص لتيتصنمبتيهاص لف َتتْصً لفكيٍتتْصً ألديَتتْصً لٌ َتتْصاصرضتتيص
اص جملعتتتتْص مدٍتتتتدّصكانتتتتمصعتتتتعصفكتتتتيّص هللص لتتيتصنمبتتأتصر ت ص ليفقتتدص ألًفصلعقتتينص ليفمبتتيٍع،ص
ً طٌ ها.ص()91ص .ص
ً ضتتتاعدتصيمبتتتكاصرغتتتطيد،صل ضتتتباصرضتتتيص

ذتتاص ن قتتاص ىلص لثمجتتْ،صفث تتاصعتتعص لعغتتْص
دنكعَ ٍتتْصك اي تاًص ا خيَ تاًص(رضتتيص لقد تتْ)،ص
ًلدصدفيف ىص عكص لثمجْص ىلص ل فكريصاصك ايْص
ليً ٍْص ل ا خيَْصٍدًنصفَواص تا ٍ صرضتيصيقالتبص
ً ٖتتُ،صك تتاصفيفتتاص(ًًلتتثص تتكٌت)صاص تتدًٍعص
ً يي زص ا ٍ صيتمدي.صً كتيصزلَتبصذلفتٌسصيأنتىص
أعدص يص حملاًلْصأ ييفتنيصرٌعتٌعاًص ا خيَتاًصرتعص
أ اصك ايْص ً ٍاتص ا خيَْصععصرضيص لقد ْ،ص
ًلتتافصاصرقايعتتْصلتتىصرت صدلعتتْص لكا تتبص ملضتتيٍْص
أنتتىصٍ تتٓصرتتعص هللصع ت صً تتاصأنص تتدصيتتىص ليف تتيص
ح ٓصٍ وتا.ص(ص.)99صًفيفتصمًصك تبصزلَتبصذلفتٌسص
ذتتمثص ً ٍتتاتص ا خيَتتْصهتتُ:صعبتتثص أللتتد ص لتتيتص
نمبتتتتيهاصعتتتتااص،9999صً دًيتتتتَسصعتتتتااص،9919ص
ًكفتتايص َبتتْصعتتااص.9911صذتتاص ٌلتتصصييفتتدصه ت يص
ليً ٍتتتْصعتتتعصك ايتتتْص ليً ٍتتتاتص ل ا خيَتتتْصح تتتٓص
ًفا ى.ص ص
ًييفتتتتدهاص ن قتتتتاصرتتتتعص لفعستتتتفْص ىلص ألدش،ص
ً خ ت طصيالقضتتْصً ليً ٍتتْ،صًاصرقايعتتْصلتتىصر ت ص
دلعتتتْص د عتتتْص ملضتتتيٍْصاص19صكتتتانٌنص ألًفص/ص
دٍس ت ربص،9917صلتتافص نتتىصً تتدصنفستتىصاصيد ٍتتْص
حَا تتىصاصحتتريّصرتتاصيتتنيص ألدشصً لفعستتفْ.صًرتتعص
لك تاشص لت ٍعصك بتتٌ صعتتعصهت ص ل تتٌفص لت ِص
لااصيتىصزلَتبصذلفتٌسصرتعص لفعستفْص ىلص ألدش،ص
كتتانص ألدٍتتبصً ل التتدص ملضتتيِص(زلَتتبصيعتتدِ)ص
ف ت كيص لتتكصاص ت ٕصرتتعصكص ايتتىص( لفعستتفْصاص
ألدشص مليفاصتتتتتتتتي)،صً لتتتتتت ت ِص أٔصأنص ل تتتتتتتتٌفص
كارمً،صياصأنصزلَبصذلفٌسصع اصععٓصنقاصراص

لثقافتتتْصً ليفعتتتٌاصً لفكتتتيصً لفتتتعصلبعتتتْص ليفتتتيشص
ً ملستتتتع ني،ص وفتتتتٌص لَوتتتتاصلعتتتتٌشصأديتتتتإص ليفتتتتيشص
ًف انَواصًك ايواصًياحثَوا،صف تعصكتانصٍيٍتدص
جملدصً لمبويّصً لموٌ ص؛صععَتىصأنصٍقضتدصرضتيص
كيفبْص ليفيشص لثقافَْصً لف َتْ،صلَ،تدصرتاصكتانص
عا،صذتاصلَ تافصرتاصٍيٍتدصًٍبغتُ،صففَوتاص هت ويص
ريفمتتتاصلتتتادّص لفكتتتيصً ألدشصً لفتتتعصً لستتتَ اص
ً لغ تتإصرتتعص ملضتتيٍنيصًرتتعصلضتتدهاصرتتعص ليفتتيشص
ملبتتتدعني،ص لت ت ٍعصً تتتدً صعتتتال واصفَوتتتاص لتتتيتص
فقتتتتتتتدًهاصاصأً تتتتتتتانواصاصر ضتتتتتتتصص لقتتتتتتتينص
ليفمبيٍع،ص صكانمص لقتاهيّصحاعتيّص ل ختبص
ليفييَْصاص لكص ل رع،صع دراصيتدأتص مبت صر وتاص
ألنتتٌ صر ت صر ضتتصص لقتتينص لثتتانُصرتتعص لقتتينص
ليفمبتتيٍع،صك تتاصيتتدأتص عتتكص ألنتتٌ ص طعتتقصرتتعص
درمبتتقصًيغتتد دصًيتتريًتصً تتٌنسصً لكٌٍتتم،صذتتاص
التتتمص ألنتتتٌ ص مبتتت صرتتتعصيقَتتتْص ملتتتدنص ليفييصَتتتْص
ألخئ.ص ص

ن قعمص يد عاتصزلَبصذلفٌسصرعص ليً ٍْص
ل ا خيَتتتْصرتتتعصييفتتتدصصتتتدً ص ً ٍ تتتىص ل ا خيَتتتْص
(كفتتتايص َبتتتْ)ص لتتتيتصصتتتد تصعتتتااص9911ص ىلص
ليً ٍتتْص لٌ ليفَتتْص مل ً تتْصياليًرانستتَْ.صفتتأن الص
ليفدٍتدصرتتعص ليً ٍتاتص لي ٖيفتتْص لتيتصأحتتدذمصهت ّص
اص لٌ تتتطص ألديتتتُص ليفييتتتُ،صً أل تت يبصييفتتتدصأنص
متتتمص يمج وتتاص ىلص ليفدٍتتدصرتتعص لعغتتاتص ليفاملَتتْ،ص
فقداصذلفٌسصرعص يد عا ىص ألديَْصً لف َْص ً ٍتْص
لقتتتاهيّص مدٍتتتدّص(فغتتتَ ْصاص لقتتتاهيّ)صعتتتااص
،9911صً لتتتتتيتص اًلتتتتتمص ضتتتتتاعدصدً ص لطبقتتتتتْص
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لٌ طٓصاص حلَاّص لسَا َْص ملضيٍْ،صًنغا اص
لتتتٌ صًكفاحوتتتاصرتتتعصأ تتتاص ت ت قمفصرضتتتيص
ًحيٍ وتتا،صً طعيفتتاتص لتتبيف صصر وتتاصلعضتتيفٌدص ىلص
اعُ،ص ل ِصكتانص ح كتا ًص
أععٓص لسعاص
لكبتتتتا ص دلطتتتتاعَنيصً ليأمستتتتالَنيص ملضتتتتيٍنيص
فقط.ص ص

لٌَ ص،صًملصأكعصلدصأصد تص بيفْصذانَْصرعص
ً ٍتتا ُصلتتبمً،صيتتاص ن تتاصحتتنيص هب تتاص ىلص تتيفَدص
لس ا ص(صاحبصد صرضيصلعطباعْ)ص ت ٗ نىص
اصنمبيصأع ال اصاص بيفاتصهيفبَْ.صصتا ح اصيتأنص
ك َتتاتصرتتعص عتتكص ألع تتافص ص تت فصرٌدعتتْصاص
رلازنى)ص(.)91ص ص

ذاصأصد صييفدهاص ً ٍْص(خانص خلعَعتُ)صعتااص
،9911صً لتتتتيتصيقَتتتتمصاص تتتتا ص طتتتتٌ ص لطبقتتتتْص
لٌ طٓص ملضتيٍْصصنفستىص،صذتاص ع وتاص ً ٍتْص(زلتا ص
ملتتد )صعتتااص،9917ص لتتيتصنتتدذمصعتتعص ل طتتتٌ صص
ل ِصأحدذ ىص حليشص ليفاملَتْص لثانَتْصاص جمل ت ص
ملضيِ،صً ل ِصدف ص لطبقْص لٌ طٓص ىلصلَتادّص
اعَتتْصً ل ضتتادٍْص
ل تتٌ تص لسَا تتَْصً
اصرضتتتي.صًكتتتانص ت ت يص ليً ٍتتتْصصتتتدٔصكتتتبريص
ًهويّصاص لٌ طص ألديُص ملضيِ،صًنالمص اٖ ّص
دل ص لعغْص ليفييَْ.صه ص جمل ت ص لت ِصملصٍقبعتىص
اصرستتتتايق ىص ألديَتتتتْ،صفكانتتتتمصأًىلص متتتتٌ ٖ ص
ألديَْص ليتصنا اصزلَبصذلفٌس.ص ص

ًٍ تتتتتدثصذلفتتتتتٌسصعتتتتتعص ضتتت ت َاصهتتت ت يص
لكٌكبْصرتعص لك تاشصً ألديتإصاصأ ييفَ َتاتص
لقينص ملاعُ،صععٓص ٍضافص ن ا واص لثقااص ىلص
ألً تتا ص لمبتتيفبَْ،صععتتٓص لتتيةاصرتتعص لضتتيفٌياتص
ملالَتتْص لتتيتصكتتانٌ صٍيفتتانٌنصرتتعصلع وتتا،صفقتتاف:ص
( لتتكص مَتتاص -صفَ تتاصعتتد ص لت ٍعص ٌلفتتٌ صًهتتاص
لعتتْص–صٍ َت صأفتتي ديصيضتتفاتصةالبتتْصً حتتدّصرثتتاص
وتتتادصً د تتتانصياليف تتتاصً ت ت ي ).صًرتتتعص
ألرثعْصععٓص ضت َاص عتكص لكٌكصبتْصععتٓصنمبتيص
ن ا وتتا،صرتتاصلتتااصيتتىصعتتددصرتتعص ألديتتإص ملضتتيٍنيص
ًر واصععُصأ دصيتاكثريصًذل تدصعبتدص حلعتَاص
عبتتدص هلل،صععتتٓص مبتتكَاصم تتْصأ عقتتٌ صععَوتتاص
اص(م ْص ل مبيصلع،اريفَني)،ص ليتصأخ تصععٓص
نفسواصياليف اصععٓصنمبيص ن ا ص َعتوا،صرتعصمجت ص
ملتتافصرتتعص َتتٌيواص خلاصتتْ،صرتتعصأ تتاصرتت واص
ل أٍَتتتتتتدصً ل مبتتتتتت َ،صً لفيصتتتتتتْصلعٌصتتتتتتٌفص ىلص
لمبويّ.ص ص

ح تٓص عتكص لفتثّصرتعصيتد ٍاتصسوتٌ صزلَتبص
ذلفٌسصكأدٍبصً ً ُٖصكبري،صًهٌصٍ قداص ىلص
لضتتتفٌفص ألًىلصرتتتعص بقتتتْص ألديتتتإصً لك تتتاشص
ليفيشص ل ٍعص بقٌيصي رعص ٌٍا،صكانتصمصمجعتْص
رتتعص لضتتيفٌياتص ٌ وتتى،صً ٌ تتىصكتتاصكا تتبص
ًصتتاحبصد صنمبتتيصاصرضتتيصًعتتددصرتتعص لتتدًفص
ليفييَتتْ،صهتتُصع عَتتْص ضتتيٍصص دن تتا ص لثقتتااص؛ص
يستتببصلعتتْص لقتتي ٕ،صممتتاص يفعتتواصركد تتْصاص
ملطاي صًدً ص ل مبي،صمماصٍسببص خلساٖيص ملادٍْص
لع اهتي،صًٍيف ت صرتعصأِصأدٍتبصرتعصلبتٌفص باعتْص
ًنمبيص دٍدصلىصععٓصنفقْص ل اهي،صًٍقٌفصزلَتبص
ذلفٌسصعتعصهت يص دهتكالَْ:ص(أرتاص َع تاصفقتدص
يتتدأتصهخضتتَ ىص بعتتٌ صاص أل ييفَ تتات،صًكتتانص
عتددصلتي ٕصكتتاصر تاصذلتتدًدًصلعغاٍتْ.صًملصنكتتعص
نطبت صرتتعصكتتاص ً ٍتتْصأكثتتيصرتتعصألفتتُصنستتخْ،ص
ًلتتتتتدصصتتتتتد تصزلتتتتتا ص ملتتتتتد صاصرطبيفتتتتتْص ًزص
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ك تتاصسوتتيتصربتتاد تصهخضتتَْصعتتدّصرتتعص
لك تتاشصًذلتتيبص ألدش،صرتتعصأ تتاصنمبتتيص دن تتا ص
لثقتتتتااصً لفتتتت صً ألديتتتتُصلعك تتتتاشصً ألديتتتتإص
ً ملفكتتتيٍع،صً لت ت ٍعص ص ست ت اص تتتاصستتتيًفواص
ملادٍتتْصرتتعصنمبتتيص ن تتا واص لثقتتاا،صًنت كيصرتتعص
هتم ٕصرتتاصلتتااصيتتىص ألدٍتتبص ملضتتيِصعبتتدص حل َتتدص
تتتتٌدتص لستت ت ا صاص مبتتتتكَاصم تتتتْصلع مبتتتتي،ص
لد تتْصرتتاصٍقتتداصهتتم ٕص ألديتتإصً لك تتاشصرتتعص
يتتتتد عا وا،صًد تت ت وا،صح تتتتٓصٍتت ت اص باع وتتتتاص
ًنمبتتتيها،صً دنفتتتا صععَوتتتاصرتتتعصرالتتتىص خلتتتاظ،ص
ًكتتتانصرتتتعصأًىلصأع ا تتتاصنمبتتتيص ً ٍتتتْصزلَتتتبص
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ععَتتتىص( لٌ ليفَتتتْص مدٍتتتدّ)صك تتتاصيَ تتتاص تتتايقاً،ص
فقتتداصم وتتٌ يص ليفييتتُصً لتتدًلُص ً ٍتتْصأحتتدذمص
عتتتتْ،صاص لٌ تتتتطص ألديتتتتُ،صهتتتتُص ً ٍتتتتْص(أً دص
حا ا)صعااص،9919ص ليتصعاجلصفَواصراصٍدً صرعص
صتتتتي اصاص جمل تت ت صرتتتتاصيتتتتنيص لفكتتتتيص لتتتتدٍ ص
ً لفكيص ملادِص ليفع انُ.صذاصأصد ص ً ٍْص( لعطص
ً لكمش)صعااص،9919ص ليتص ت دصرٌعتٌعواص
رعصلضْص فايصعيف ىصرضيص ن .ص ص

ذلفتتتٌسص(ختتتانص خلعَعتتتُ)ص لتتتيتصفتتتازتص تتتاٖ ّص
دل ص لعغْص ليفييَْ،صًملصلدص اص يٍقتاًصلع مبتيص
ح ٓصييفدصفٌزها،صف مبيهاص لس ا صًم تىصععتٓص
نفق ىص خلاصْ.صك اصف اصه ص ألدٍبصً ملفكتيص
لطيٍقصليفددصرتعص ألديتإ،صلَطعتٌ صععتٓصمجتاهريص
لقتتتي ٕصاصرضتتتيصً لتتتٌ عص ليفييتتتُصيإيتتتد عا واص
ألديَْصً لف َْ،صًرعصهم ٕص ألديإصن كيصر وا:ص
عتتادفصكارتتا،صًأرتتنيصٌٍ تتصصةتتي ش،صًذل تتٌدص
لبدًِ،صًععُصأ دصياكثري،صًصتميصدهت ،ص
ذتتاصأصتتد ص ً ٍتتْص( لست انصً خليٍتتص)صعتتااص
ًًد دص تتكاكَ ،صًأ تتتدصزكتتُصرلعتتتٌف،ص ،9911ص ليتصندثصفَواصععص قٌ ص ليأمسالَْص
ًذل تتدصعبتتدص حلعتتَاصعبتتدص هلل،صًكت لكصنمبتتيص لٌ َتتتتْ،ص لتتتتيتصكتتتتانصحتت ت شص لٌفتتتتدص ثعتتتتواص
أع افص مَاص لي ٖدص ألًفصرعصأديإصرضيصأرثتافص ًٍ كاصاصنمارواص لسَا ُ،صًهتبىص لطتاعُص
يي هَاصعبدص لقاد ص ملازنُ.ص(.)91ص ص
رضتتيصيتتالطٌَ ص ل تيتصص س ت ٓص( لس ت ان)،صً لتتيتص
ً المص لقطٌفص ل هبَْصرعصهت،يّصزلَتبص غتتاد صر ا قوتتاص لبتتا دّصر ت صيد ٍتتْص خليٍتتصص ىلص
ذلفتتٌس،صفقتتداص ً ٍتتْص( لستتي ش)صعتتااص،9918ص مل تتتتا قص حلتتتتا ّ،صفتتتتالثٌ ّصأ تتتتمصععتتتتٓصحكتتتتاص
ليتصندثصفَواصعتعصيطتاص ليً ٍتْ،ص لت ِصفمبتاص ياهتتتتتتٌ تص لٌفتتتتتتدٍني،صًأنوتتتتتتمصنك وتتتتتتاصاص
رتتعصأنص قتتقص مار تاًص اعَ تاًصأًصنفستتَاًصيَ تتىص رقتتتد تصرضتتتي،صًهتتتبوواصيتتتاخليٍص،صًصتتتٌ ص
ًينيصدل يفىصًأ ي ى،صذاص بيف وتاص ً ٍتْص( لبد ٍتْص حيٍتتقص لقتتاهيّص ل ت ِص وتتاص ل متتااص ملعكتتُصيتتىص
ً ل واٍتْ)صعتتااص،9919ص لتيتصنتتدذمصعتعص تتافسص ً لٌفتتتتتتدٍني،صًسوتتتتتتيتص لٌ ليفَتتتتتتْصاص ستتتت ت َْص
لطبقتتتتاتصاص جمل تتت ص ملضتتتتيِصلبَتتتتاص حلتتتتيشص ألراكعصيأمساٖواصرثاصلوٌّص لبٌد اصً ٍ ف مص
ليفاملَتتتتْص لثانَتتتتْ،صًخاصتتتتْصرتتتتاصيتتتتنيص لطبقتت ت نيص ًكافَىص ٍم،صً يًيُ،صً لبٌفصنٌ .ص ص
لمبتتيفبَْصً مل ٌ تتطْصاص لضتتيفٌدص ىلصلَتتادّصه ت ص
ذاصأصد ص ً ٍْص( لطيٍق)صعااص،9911ص ليتص
جمل .صذتاصأرتيتص عتكص لمبت،يّص ل هبَتْصرتيّص عتتتدهاص ألدٍتتتبصلتتتٌٍسصعتتتٌشصريحعتتتْص دٍتتتتدّص
ه تص لٌ طص ألديُص ليفييُصً ليفاملُصرعصمجا تاص لعيً ٍتتْص ليفييَتتْصفقتتاف:ص( لَتتٌاصٍقتتداصل تتاصزلَتتبص
ًعم واصً َبصر لوا،صهتُص لثمذَتْص ليفمَ تْص ذلفتتتٌسصاصلضتت ىص لكتتتبريّ:ص لطيٍتتتق.صريحعتتتْص
(ينيص لقضيٍع)صً(لضيص لمبٌ )صً( لستكّيٍْص)،ص دٍدّ،صًً وتاًص دٍتد ًصاص ألدشص ليفمتَا،صأدشص
لتتتتيتصنمبتتتتيهاصرتتتتاصيتتتتنيصعتتتتارُص9911صً،9917ص
ثص دنسانصععص جملوٌفص ليفمَا)ص(.)91صك اص
ًنتتدذمصعتتعص أل َتتافص ملضتتيٍْصختتمفص ل ضتتصص ك تتبصلتتٌٍسصعتتٌشصعتتعص ً ٍتتْص( لمب ت ا )ص لتتيتص
ألًفصرعص لقينص ليفمبيٍعص،صً ا ٍ صرضيصاص عكص صتتد تصعتتااص،9911صلتتاٖمً:ص(رتتاصأنصفيةتتمصرتتعص
مليحعْ،صًراص ئصفَواصرعص ل ٌ تص لسَا تَْص لتتتي ّٕص( لمبت ت ا )صح تتتٓص ه ت ت تصنفستتتُصشيف تتتٓص
ً
اعَتتتتتتتتتتتْصً لثقافَتتتتتتتتتتتْصً ل ضتتتتتتتتتتتادٍْص ً حتتتدصخطتتتري،صفقتتتدصًلتتتدتصاصرضتتتيص ليً ٍتتتْ)ص
ً لسعٌكَْ.ص ص
(.)97صً بيف وتتتاص ً ٍتتتْص(ذيذتتتيّصفتتتٌ ص ل َتتتا)صعتتتااص
ً تتتتاي صذلفتتتتٌسصرستتتتريّص ليفطتتتتإصً دن تتتتا ص ،9911صذاصأصد ص ً ٍتْص(رري رتاص )ص لتيتصصتد تص
ألديُ،صر ص ل ٌفص مدٍدصألديى،صً ل ِصأ عتقص اصعتتتااص،9917صً لتتتيتصعتتتدهاص ل قتتتادصرتتتعصأًىلص
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ليً ٍتتتتتتاتص ميٍٗتتتتتتْص لتتتتتتيتصنقتتتتتتدتص ل ،ييتتتتتتْص
هتتث كَْص لتتيتص بقتتمصاصرضتتيص ل اصتتيٍْ،ص
رعص ل اد صأنصنئصزلَتبصذلفتٌسص ت خداص
ًيتتنيصفَوتتاصأنص لستتٌٕصكتتانصاص ل طبَتتق،صًلتتَسص
لعغتتتتْص ليفارَتتتتْصأًص لعغتتتتْص أل بَتتتتْصاصحتتتتٌ تص
اص هث كَْ،ص ليتصهُصةاٍ واصنقَتقص ليفتدفص
هخضتتتَاتص ً ٍا تتتى،صًٍتتتئص ص يفا عتتاًصرتتتاصيتتتنيص
اعُصً ل ضادِ.ص ص
نميٍ تتتتىص لٌ ليفَتتتتْص مدٍتتتتدّصً تت ت خد اص لعغتتتتْص
ك اصكانتمص ً ٍتْص( ملي ٍتا)ص لتيتصصتد تص لفضت ٓص لد تتْصاص دعتتماصً لٌ تتطص ألديتتُص
عااص9979صمتثاص ل تٌفص ألديتُص مدٍتدصل َ،تبص حلدٍث،ص ٌ ٕصععٓصرس ٌٔصأحتد ثص ليً ٍتْصأًص
ذلفتتٌسص لتتيتصأ عتتقصععَوتتاص لٌ ليفَتتْص مدٍتتدّ،ص اصحتتتٌ تص لمبخضتتتَات.صًلتتتدصعا عتتتىصييفت ت ص
ك اصلافصزلَبصذلفتٌسصعتعصهت يص ليً ٍتْصيأنتىص ل قتتادصً ألديتتإص ملضتتيٍني،صاصحتتنيصأٍتتديصأديتتإص
عتتاشصعضتتيها،صًعتتاشصهخٌصتتواصًعاهتتيها،ص خيًنصاصرقدر واص ألدٍبص لكبريص ىصحسني،ص
ًل تتبصك ايتتْصأمستتاٖواص حلقَقَتتْصاص ً ٍ تتى،ص لت ِصً تدصأهتاصرمتاهيص لتكصاص ً ٍتْص(رتاصيتنيص
ًل ستت صملتتتاصٍقتتتٌفصزلَتتتبصذلفتتتٌسصعتتتعص لتتتك:ص لقضيٍع)،صًلافص نىصملصٍس خداص لعغْص ليفارَْ،ص
( ملي ٍتتاصأر َتتْصملصأحتتاًفصنقَقوتتا،صلقتتدصعمبتتمص ً ص لعغْص ليفييَْص لفض ٓص لقد ْ،صياص خداص
ه ص ليفضي،صًحاًلمصأنصأ ،اص أرم ُصً ُٖص لعغتتتتْص لفضتتت ٓص لٌ تتتتطٓ،ص لتتتتيتصهتتتتُص َيفتتتتْص
اصييف صرعص ل قَمصيوا،صًعاهي واصرتعص التىص لعفوا.)99(.ص ص
ًنساٖى،صيالطب صفتإنصك ايتْص ألمستإص حلقَقَتْص
ك اصأهادص ألدٍبصٌٍ صص لمبا ًنُصيالعغْص
كانمص غيف صاصرٌ وْصعمبي تص لقغتاٍا،ص لفض ٓص ليتص خدرواصاص ً ٍا ى،صً أٔصأنواص
كاصهخضتَْصيقغتَْ،صًرتعصه تاصفقتدصحيصتمص فضتتتَ ْصاص ملفتتتيد تصً دعتتتي ش،صًعارَتتتْصرتتتعص
ععتتتتٓصأنص كتتتتٌنص لمبخضتتتتَاتصممثعتتتتْص لتتتتايص نتتتاحَيتص يكَتتتتبص م عتتتتْصًد تص ملفتتتتيد تص.ص
لاٖا)(.)98ص ص
ك تاصعا عتتىصعتتددصرتتعص ألديتتإص ملضتتيٍنيصععتتٓص

من البناء الفين لروايات جنيب:

ذتتتاصأصتتتد ص ً ٍتتتْص( لكينتتتك)ص،9971صذتتتاص
ً ٍتتتْص(حكاٍتتتاتصحا تتتا)صعتتتااص،9971صك تتتاص
أصتتد صاص ليفتتااصنفستتىص ً ٍتتْص(لعتتبص لعَتتا)صعتتااص
9971ص لتتتيتصنتتتدذمصعتتتعصصتتتي اصلتتتَاصرتتتاصيتتتنيص
أل َتتاف،صذتتاصنمبتتيص ً ٍ تْصصرع تتْص( حلتتي فَم).ص
ً أٔص ل قادصيٌ ٌدصنٌ ًص دٍد ًصاص لب إص لف ص
لعيً ٍاتص ليتصأصد هاصكالكينتكصًرري رتا ،ص
حَتتتثصًعتتت ص لفضتتتٌفصيأمستتتإص لمبخضتتتَات،ص
فكأنتتتتىصأ دصأنصٍيفتتتتيشصلٌحتتتتاتصريفتتتتربّصعتتتتعص
ألهخاظ،صًأنىصع اصف ص ً ُٖ،ص صٍقٌاصععتٓص
لقتتطصً لستتيد،صشقتتد صرتتاصٍقتتٌاصععتتٓص لتتييطص
با ،صًمج ص ل ماٖيصً ألهباي،ص
ً ل عَاصً
ًرقايعْص ملٌ لصصً ألفكا .ص ص
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لعغتتتْص لتتتيتص تتت خدرواصذلفتتتٌسصاص حلتتتٌ ص،ص
ً ع ربهتتاصةتتريصرٌفقتتْصملست ٌٔص لمبخضتتَْ،صًرتتعص
مليفا عتتتنيص ألدٍتتتبصأنتتتٌ ص مليفتتتد ًِ،صك تتتاص نص
ل التتدص لربٍطتتتانُصدٍ رٌنتتتدص تت ٌَ تص عتتتثشص
ععٓصربدأصنقَقصرطعبص لٌ ليفَْص(.)11ص ص

ً دصزلَتبصذلفتٌسصييفتداص ت خد رىص لعغتْص
ليفارَتتتْصلتتتاٖمًص:ص( نص لعغتتتْص ليفارَتتتْصرتتتعصمجعتتتْص
ألري شص لتيتصٍيفتانُصر وتاص لمبتيفب).صًلتاف:ص(أنتاص
أع ربص ليفارَْصرعصعٌَشصدل يف ا)،صًأكدصععتٓص
عتتيً ّص تتادصلغتتْصر قا يتتْصرتتاصيتتنيص لفضتت ٓص
ً ليفارَتتتتْ.صً دصععتتتتٓصرتتتتعصٍ تتتتادِصيالٌ ليفَتتتتْصاص
تت خد اص حلتتتٌ صلتتتاٖمً:ص( ملوتتتاصاص لمبخضتتتَْص
ع اصتتتتت تيهاص خلعقَتتتتتتتْصً مل َتتتتتتتْصً لثقافَتتتتتتتْص
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ً لستتعٌكَْ،صً ختتيصرتتاصنست يفنيصيتتىصاص لتتكصهتتٌص
كَفَْصنطقواصلأللفاس).ص()19ص ص
يفتتتددتص تتت خد راتصزلَتتتبصذلفتتتٌسصاص
أل الَبصً لف ٌنصً ملد ص ألديَتْصاص ً ٍا تى،ص
فوتتتٌص ت ت خداص م ت ت صيتتتنيص لير ٍتتتْصً لٌ ليفَتتتْص
ً لطبَيفَْصً ليًرانسَْصاص ً ٍاتصأً دصحا ا،ص
ً لعتتتتتطصً لكتتتتتمش،صً لستتتتت انصً خليٍتتتتتص،ص
ً لطيٍق.صًع اصععٓصعيشصفعستف ىصًنمي تىصاص
حلَاّصًمجا ا،صً انتىصيال يفددٍتْصاص لسَا تْص
اعَتْصاص
ً ل ضادٍْصً لثقافَْصً لدٍ َتْصً
ً ٍا ىصاص لثمذَْصًأً دصحا ا.ص ص
ًسوتتيتصيي عتتْصًروتتا ّصزلَتتبصذلفتتٌسصاص
أل تتتتتعٌشصً لضتتتتتَاةْصاصصتتتتص اعْص لكع تتتتتاتص
ًمتا تتكص م تتاصً ملفتتيد ت،صً ست مصحٌ تتىص
اص ليً ٍاتصياحلَاّصً حليكتْصً لتيًيصً ل يفتبريص
ل ُص ما شصلعقا .صً لبيف صر ىص صيضَاةْص
تتتت صيتتتتتيًيصريحتتتتتْصرستتتت دّصرتتتتتعص لطبَيفتتتتتْص
ملضتتتيٍْ،صً تتت غمفصفيصتتتْص ملٌلتتتصصلع تتتدثص
لَستتتقطص ًيص ل ك تتتْص لتتتيتصٍ ستتتاصيوتتتاص لفتتتيدص
ملضيِ.ص ص
هتتكاصزلَتتبصذلفتتٌسصستتاهيّصكتتربٔصاص
رتتتتَمدص ليً ٍتتتتْص ليفييَتتتتْص حلدٍثتتتتْ،صً ل تتتتٌاصاص
دن تتتتا ص ألديتتتتُصً لفكتتتتيِ،صففتتتتُص لبتتتتد ٍاتص
كانتتتتمص لب تتتتٌثصً لد تتتتاتص لفعستتتتفَْ،صذتتتتاص
ليً ٍتتتتتاتص ل ا خيَتتتتتْصعتتتتتعصرضتتتتتيص لقد تتتتتْ،ص
اعَتتتتْصعتتتتعصأحتتتتٌ فص لطبقتتتتْص
فاليً ٍتتتتاتص
لٌ طٓصًذلاًل وتاصيا قتإصشضتيص ىلصرٌ لت صص
حغتتتا ٍْصل ت ت مٕاصرت ت ص ليفضتتتيص حلتتتدٍثص لت ت ِص
ٍيفَمبىص ليفامل،صًٍ قاصاص ً ٍا ىصرتاصلبتاص لثتٌ ّص
ملضتتتيٍْصعتتتااص9911ص ىلص ل تتتٌ تص مدٍتتتْصاص
اعَْصً لسَا تَْ،صًٍ قتدص ألخطتإص
رضيص
لتتتيتصحتتتدذمصاص طبَتتتقص هتتتث كَْصًرضتتتي،ص
ًٍتتبنيص لضتتي عاتص لتتيتصلتتيِصد ختتاصرضتتيصيتتنيص
لاهاتص لسَا َْ صً ل ضتادٍْصً لفكيٍتْ،ص

ًخاصْصراصكانص تدثصرتعصنقاهتاتصًحتٌ تص
راصيتنيص ل َتا ٍعص لتدٍ صً ليفع تانُص هتث كُ.ص
ًرثا ًصععٓص لكص ألفكا ص ليتص يحواصاص ً ٍتْص
(لعتتتبص لعَتتتا)صحَتتتثص تتتييصفَوتتتاصذمذتتتْصأ تتتس:ص
أل تتتا ص لفعستتتفُص لتت ِصٍ ضتتتا اصفَتتتىصأنضتتتا ص
تتتاعُص لتت ِص
ملادٍتتتْصً ليًحَتتتْ.صً أل تتتا ص
ٍ ضتتتا اصععَتتتىص ل َتتتا ص لمبتتتٌَعُصً هتتتث كُص
ليفييتتتتتُص لتتت ت ِصأً د تتتتتىص مليحعتتتتتْص ل اصتتتتتيٍْ.ص
ً أل تتا ص لسَا تتُصل متتااص حلكتتاصيتتنيص ل َتتا ص
لتتتد قي ُص لتت ِصٍتتتدعٌص ىلص ل يفتتتددص حل يتتتُص
ًفضتتاص لستتعطات،صً ل َتتا ص لتتد عُص ىلص ل متتااص
لفيدِص ِص أل عٌشص مليك ِ.ص ص
لقدصًذقصزلَبصذلفٌسصاص ً ٍا تىص مليحعتْص
ل ا خيَتتتْص لتتتيتصعاهت ت واصرضتتتيصختتتمفص لقتتتينص
ليفمبتتيٍعصً ل تتٌ تص حلتتادّص لتتيتصيوتتاص جمل ت ص
ملضيِ،صًهُصرضد صهااصلعباحثنيصً لد تنيص
تت يص حلقبتتتْص ل ر َتتتْصرتتتعص تتتا ٍ صرضتتتي،صًعتتتعص
دل يفوتتتتتتاصيكتتتتتتاصفٗا تتتتتتىص لغ َتتتتتتْصً لٌ تتتتتتطٓص
ً لفقتتريّ،صً صتتدصرتتمذي تص عتتكص ل تتٌ تصععتتٓص
اعَتتتتْصذقافَتتتاًصً َا تتتتَاًص
عتتتتكص لطبقتتتتاتص
ً ل ضتتادٍاً.صًلقتتدص لتتمص عتتكص ليً ٍتتاتص يحَب تاًص
ً هتتادّصرتتعص لتتبيف ،صًنقتتدًص ع تاًصرتتعص لتتبيف ص
آلختتتي.صك تتتاصنتتتدثص ل قتتتادصعتتتعصدً صزلَتتتبص
ذلفٌسصاص َعى،صًأذييصفَ اصٍعَىصرعص أل َافص .ص
ًاص خل تتتااصلقتتتدصأعطتتتٓصزلَتتتبصذلفتتتٌسص
لعيً ٍْص ليفييَْصييفد ًصعاملَتاً،صًكانتمص ً ٍاص تىصاص
رقدرتتتْص ليً ٍتتتاتص ليفاملَتتتْص لكتتتربٔصاص لقتتتينص
ليفمبيٍع،صف تافصأععتٓص تاٖ ّصاص ألدشص ليفتاملُ،ص
تتتاٖ ّصنٌيتتتا،ص لتتتيتصهتتتُصحعتتتاصكتتتاصأدٍتتتبصاص
ليفامل،صًرعصملصٍ عواصأًصرعصهٌصحا دصلىص؛صٍقعاص
رتعصهتأنوا،صيتتاصٍدخعتواصاص َا تْص ملتتم ريّ.صً ص
ٍستتيف صاصهت يص ملقالتتْصأنصأًاصحتتقصهت ص ملبتتداص
ليفمتتَاصععتتٓصً تتىصًأر تتىصً ليفتتامل،صفوتتٌص تتا ص
ىلصدلعتتتد تصاصعتتتيشصرتتتاصلتتتداصملضتتتيصً ألرتتتْص
ليفييَْ،صً َبقٓصزلَبصذلفٌسصريك ص ع زص
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لكتتتاصأديتتتإص ليفتتتيشصرتتتعص حملتتتَطص ىلص خلعتتتَال،ص
ًك ت لكصلكتتاصأي تتإص ألرتتْص ليفييَتتْصععتتٓصرتتيً ص
أل َتتتاف،صًاص خل تتتااصنس مبتتتودصيقتتتٌفص ألدٍتتتبص
لكبريص ٌفَقص حلكَاصع ى:ص( بصأنصأع صيىص
ععٓصً ىص خلضٌظص ع زص ألشصياي ىص لبكي،ص
فقدصحققصأرعُصاص لقضْص لطٌٍعْ)(.)11ص ص
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ص

اهلوامش:
.9
.1
.9
.1
.1
.1
.7
.8
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ٌٍ صصحسعصنٌفاص–ص لقضْصً ليً ٍْصينيص َاص
ىصحسنيصً َاصزلَبصذلفٌسص–صد ص ل وغْص
ليفييَْص–ص لقاهيّص–ص9977ص -صظص.919ص
دلعْص لكا بص ملضيٍْص–صعتددصٍ تاٍيص9919ص–ص
ظص91ص
عبدص حل َدص ٌدّص لست ا ص–ص كيٍتاتصأديَتْص
–صدلعتتْص لي تتالْص مدٍتتدّص–صنَستتانص/ص ييٍتتاص
.9911ص
عبتتدص ملت يفاصعتتٌ دص–صزلَتتبصذلفتتٌسصهتتاعي ًص–ص
دلعْص لمبتويص ملضتيٍْص–صعتددصكتانٌنص ألًفص/ص
دٍس ربص.9911ص
ٌٍ صصحسعصنٌفاص–ص لقضْصً ليً ٍْصينيص َاص
تتىصحستتتنيصً َتتتاصزلَتتبصذلفتتتٌسص–صرضتتتد ص
ايقص -صظص.917/911ص
دلعْص لكا بص ملضيٍْص–صعددصكانٌنص لثتانُص
/صٍ تتاٍيص9911ص–صر ت صزلَتتبصذلفتتٌسصاصعَتتديص
ل هيبص–صرعصظص1ص ىلص.11ص
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 .91جملعْص مدٍدّص–صعددصٍ اٍيص/صرا ص.9919ص
 ٌٍ .99صصحسعصنٌفاص–ص لقضْصً ليً ٍْصينيص َاص
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 .91جملعْص مدٍدّص–صأعد دصٍ اٍيص/صرا ص.9991ص
 .99دلعتتتتْص لكا تتتتبص ملضتتتتيٍْص–صعتتتتددصٍ تتتتتاٍيص/ص
كانٌنص لثانُص.9919ص
 .91حٌ صر صزلَبصذلفتٌسص -صدلعتْصعتاملص لفتعص
–ص لكٌٍمص–ص ليفددص971ص–صظص.11ص
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 .97يٍدّص ألهي اص ملضيٍْص–ص98ص/ص9ص/ص9911ص
 .98دلعتتْصعتتاملص لفتتعص لكٌٍ َتتْص–ص ليفتتددص971ص–ص
ظص.19ص.ص
 .99ذل تتتتتتدصعطتتتتتتاص–ص أِصاصأدي تتتتتتاص مليفاصتتتتتتيص–ص
لقاهيّص–صد صنوغْصرضيص–ص9918ص–صظص.87ص
 .11جملعْص–صأةسطسص/ص شص9911ص–صظص.1ص
 .19دلعتتتْصصتتتبايص خلتتتريص ملضتتتيٍْص–ص91صفرب ٍتتتيص/ص
هبا ص9911ص–صظ11ص
 ٌٍ .22صصحسعصنٌفاص–ص لقضْصً ليً ٍْصينيص َاص
تتىصحستتتنيصً َتتتاصزلَتتبصذلفتتتٌسص–صرضتتتد ص
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بعض مؤثرات رواية
"اجلرمية والعقاب" لدوستويفسكي
يف رواية جنيب حمفوظ "اللص والكالب"
د .ممدوح أبو الوي *

مقدمة:
ػمع دوستويفشكي مبحفوظ( - 1911
 )2006قواسمممش كظمممرية ةمممأنه ك م م مم م
بممممشخ طتؼممممة ف دبةممم أنيممممشه ػممممحة
دوستويفشممممممممممممكي اسممممممممممممتو طتؼممممممممممممة
ممممش
راسممممكوو ةكو كممممه يفممممى قممممن
اؾنائمممش وةمممبوحم لةمممت قفممموظ اسمممتو
طتؼة سعةش ك نا كه ؼقةق ظنته جنيمشه
"األيفبم م ر" اوقم م منه خم م  1960خمممه اومممشخو
ممممممممم ت
قممممممممممود كمممممممم سمممممممم ةم
اوظتؼةت اوتظ ب ت ممم كمه بمشاي يفةم
وأكممن خميقممي األدع اوعم ويك ػم ع ةم كممه
دوستويفشممممممكي ولةممممممت قفمممممموظ اونوايمممم م
ةث يؼب اوبط خبشاً ألأكم ر
اوفكني
مم م أكمممنهً
جشمممش و وخم م
أمم م اوبطم م
مممو رم م وو فكمممنه سمممنه
تقمممود ةةفمممم
ة م ه تووممش أممريه كعة م وت مممو وت ـ م
كن مم يفمممن
أممريه يفمممن وقمممش رممموف
ك ف م ورا م م ت م ئ كعة م يممت تؽ اوش م ا

ةةفة اطيي لةت قفوظ خ دع
األو
دوستويفشمممكي أ قممممش اط ممممع خ ةممممه بممم و ت
اإل ك ةزي واوعنبة ك
جم
ك اوش ا اوأ ي أ و و كمش
لةمممت قفممموظ ألدع دوستويفشم مكي أمممن
اوبعض قفوظ ة تت خنبي ػة و بط وه
ب مم م اوريبمم م اوعنبةمم م كؼممممن مممممبا ة ممممه
ػممحة ووك ممه م ممع كممه و يقممع قفمموظ
ت قش وألدع اوكأنك
ؼت تأثن ة ت ٍ
ػممشرف رواي م "او ممؽ واوكمميع" خ م
 1961ي بعش ثوره  23روز بتشمع سم واف وبعمش
ػشور رواي دوستويفشكي "اؾنم واوعق ع"
غمشممم وتشممممع خ كممم ً أل ل اونوايممم اونوسممممة
*
اوبةوره ػشرف خ 1866ك
كممممممممن ت
- 1ػممممممممشرف اونوايتممممممم
تم ريةت كتظم ب ت أ قمش ػممشرف األو بعممش
و ع اوق مبوجت اوق و اوبي ػمشر
اوقةؼمممممممممممن وكشمممممممممم شر اوأممممممممم م ي(- 1818
 )1881اومممبي كمممش روسمممة كمم بم م - 1855
*

كاتب من سوريا.
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 1881ذ مت اغتة وه خ  1881ومو ابه اوقةؼن
ةكمممممممممو ي األو ( )1855- 1796واومممممممممبي
طب ط
كش روسة ك ب 1855- 1825
خممم  1861ومبوجبممممه ؼممم اوفي ممممو خ ممم
نيت ش اؾزئة ويعش مبا اوق و اؾشيش ثموره
ووكممه قم ب م اوقةؼممن فشممه كتف ديم ً بممبوحم
اوأمموره ةمم مكممه ت فجممن وتقـممي خ مم
كممممه واكتةم م زاف اإلقطم م ي اوشمممتفةشيه كمممه
اؿكمممش أأقمممش اوقةؼمممن خ م م ثمممورهٍ جنامم م
ب فشه وكي يتت ؽ كه ثورهٍ ةم مكمه و
يقو ب اوظعت فشهك
ق كت قت عت او ع كه جبور
ووو
ذ ًا ػممممشرف روايمم م دوستويفشممممكي (- 1821
ةم ه
 )1881بشاي كن ت رية جشيشه
اوظعت اونوسيِّك
وةممممبوحم أ قممممش ػممممشرف روايمممم لةممممت
قفوظ اؿم ئز خ م جم ئزه وبم ومعداع خم
ةم ه اوظمعت
بشاي كن ٍ جشيش ٍه
1988
مي كؼمممن وممممي اون مم اومم خقبمممت
اوعنبمم ِّ
اوأوره او ط ت ب و ع او كميِّ و خ مت
ؼقةق ا طرياةة كه ب مشاأ و ثنواف
اوب ش كوزخ بظك ٍ غن خ د ٍ و بش كه خم ده
توزيممممع مممممب اوأممممنواف توزيعممم ً يـمممممه ألغ بةممم
اوشك ة ه ةنم وقشمه خ دو كه ثنواف
كؼنك
وبك ممم م ٍ وا ممممشهٍ مم م دف ت ممممحم اوفممممريه
طممممن ةممممبنه كممممه كأقفممممي كؼممممن بتطبةممممق
ا طرياةة ك
وةبوحم ة األكن اوفريه او ةتت
ب م م دوستويفشمممكي روايتمممه أفمممي ت مممحم اوفمممريه
ة مممت ت عةمم م ف سة سمممة ةمممأنه روسمممة
ت دي ب و ع ا طرياةيِّك

01

- 2أم م مممو كوقممو دوستويفشممكي كممه
ا طممرياةة و وةةمممو طممنمل ممممبا اووؿممموي
روايتمممممهو وكممم م كوقمممممو لةمممممت قفممممموظ كمممممه
ا طرياةة و وةةو خ جل اووؿوي روايتهو
كمممممممم كوقممممممممو دوستويفشممممممممكي كممممممممه
ا طرياةة أ شتطةع و عنأه كه سنه ة ته
وكممه يفممي اطيخ م خ م كق تممه ا جتم خة م
اومم ظممنم فمميفٍ ثمميل ومممي "اوعؼممن"
و"اوزكه" و"يوكة ف ة تت"ك
وةممممممبوحم شممممممتطةع و عممممممن كوقممممممو
اوك تممت اوممبةور كممه يفممي قنا ت م ألخم وممه
اإلبشاخة م ومممي اونواي م ف واوقؼممؽ اوقؼممنه
او تنة و وتأتي رواي "اؾنم واوعقم ع"
كقشك رواي ته اوفكنيِّ ك
ك كوقفه كه اوفكن ا طرياةيِّ ت حم
اوفممريه اوم ةتممت أة م اونوايم اوممبةوره أ ممو
يظكحم ػح مبا اوفكنك
دوستويفشممكي يممشيه
وم م م كممه يممن
اوم رس م ف اـ ط م ب سممش تطبةممق ا طممرياةة
ووكمممممه اؿقةقممم م دوستويفشمممممكي يمممممشيه
ا طممممممرياةة وا طممممممرياةة ووممممممةص أقممممم
اوم رس ف اـ ط و يكتفي بإدا األس وةت
ممه
او م قممش م رس م بعممض ا طممرياةة
يمممشيه ا طمممرياةة عمممش ذات م م ك كم مع ا رياكمممه
اوععةش وبواخأ ك
وقممش يتشم اوممبعض مم يعقم مممبا بعممش
و ا ـمممش دوستويفشمممكي أمممري ٍه كعة م م ٍ كمممه
ة تممه و عمم اطممرياةة ٍ كتطنأم وقـم أممريهً
اوشمممجه و كمممش خ ةمممه
كمممه ة تمممه بشمممبب
ب إلخشا و وةم د و ي فمب كمش اإلخمشا ور
اووف بأ خة ةه وبعش ذوحم كش خ ةه ب ألخم
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يف رواية جنيب حمفوظ (اللص والكالب)

اوظمم ق سممةبني كمممشه خظمممنه خممموا و فمممب
اؿكممشك قـ م ك م ربع م خمموا األخم م
اؾ شيم م بعةمممشاً خمممه
اوظم م ق وسمممت خممموا
األوسمم ط األدبةمم ك سةمممت دوستويفشمممكي خمممه
مبا اوتشم ل بأ مه بعمش ت فةمب األخمم اوظم ق
بش كعتقشاتهك
ك لةت قفموظ ذومحم اوك تمت اومبي
تظممبه سممنه ة تممه ةمم ه دوستويفشممكي أ ممو
تُّ اؿة ه ار دئ و ينيش يبش أة طمة ً
ت ه رأض اوشفن اوشويش وتشم ش جم ئزه
وب وعداع خم  1988وكمي ي من وومو وةمو ٍ
وا ممش طممة ً كممه ع م ة تممه اونتةممت وة ممو
أناد سمنته ب وشمفن اوشمويش وتشمجش جم ئزه
وبم ي ممه س يتشم ش اؾم ئزه ب فشممه وك ممه
خط مم م ألسمممنته وبمممبوحم أمممإ ة تمممه ار دئممم
اونتةبممم ؽت ممممو خممممه ةممم ه دوستويفشممممكي
اوتق ب واوؼ يفب واوت قـ ك
كل كوقو لةت قفوظ كه ا طمرياةة
أ ممممممممو يت ممممممممو ةمممممممممأناً خممممممممه كوقمممممممممو
دوستويفشممكي اوممبي يممشيه ا طممرياةة عممش
ذات م م و يعقم م مممه يمممشيه أقم م اوم رسم م ف
اـ ط م م ب سمممش ا طمممرياةة أل مممه ومممو ةم م
ةممممبوحم ومم م ايفت ممممو خممممه او رةشممممة أل
كممممممممممم م رةص ( )1883- 1818فشمممممممممممممه دا
مم رسممممم م ف اوتطمممممممنأ اوفوؿممممممموي ومممممممبعض
اوت عةممممم م ف ا طممممممرياةة ك ووةمممم م (- 1870
 )1924فشمممه ا تقمممش كأم م ممممب اوم رسم م ف
ةت به "كنض اوةش ري اوطفمووي اوظمةوخة "
ووكممم كوقمممو دوستويفشمممكي كمممه يفطممم
اوظةوخة كتط بق ً كع كوقو ة ر كم رةص
ممه وممةص
( )1883- 1818وأيدمممن وة م
ةممممبوحم أل ممممه يممممشيه ا طممممرياةة فشمم م و
يكتفي بإدا بعض س وةت تطبةق ك

- 3ب ةممت رواي م "اؾنممم اوعقمم ع" خ م
مممش ةبم م ر
سم م ض ممموارٍ بم م ك وف م م وبم م
ا طممممممممممرياةة اوممممممممممنوض ممممممممممبام ومممممممممممو
تظن ةظةفشمممكي ( )1889- 1828ووقمممش بمممش
دوستويفشكي وار كع تظن ةظةفشكي
روايتمه اوشم بق " اوقبمو" اوم ػمشرف خم
 1864واسمممممتمن ممم م ور روايممم م "اؾنمممم م
واوعق م ع" او م ػممشرف بعممش خ م ك كممه ػممشور
رواي " اوقبو"ك
ة تظن ةظةفشكي يمن ؿمنوره ب م
اجملتمع خ س ض كعطة ف اوع ش واوعق وين
ؿنوره ػ م اوعواطو اإل ش ة وةم كم ومه
مبا اوب مكمه
خيق ب وق ت وة ين
ؼقةقه وكه اوـنوري اووػو وةهك
اؿةمم م ه
ةمم م دوستويفشممممكي يممممن
اإل شم ة مكممه و تب م خ م سم ض اوع ممش
واوعقمم م و ممممشمم أل اوشمم م وم اإل شمم م ي
يـع دائم ً و عق و م ي بع ة ً كه اوق ت
وؼنةممممه ة مم م ً دواأممممع اويطممممعور اومم م
يشتطةع اوعق واوع ش كعنأت وكه ثش يعنأ
ةةفة اوتحكش ب واوشةطنه خ ة ك
ويممم كه دوستويفشممممكي بممممأ اإللممم زاف
ت م زك م اؿ ؿممن س تممتمكه كممه
اوع مة م
كعنأ ة ِّ طي خه او فص اوبظني ووه تعن
خ م اوشممتقب أل سم وم اإل شم غم كض
وسةبق غ كـ ًك
ويتممممم م بع دوستويفشمممممممكي جشومممممممه كمممممممع
اجملتمع اوبي يب
تظن ةظةفشكي وين
خ ممم كعطةممم ف اوعقممم واوع ممممش و مممشمم مممممو
فتمممع يفيقممي و اإل شمم اوممبي يتؼممو
يب اجملتمع دو
ب ووجشا واوـمن يقب
األيفمممب بعم م ا ختبم م ر خواطمممو اوق مممت وخم م س
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اويطممممعور و ممممو مممممبا اؾممممش تممممشور روايمم م
"اؾنم واوعق ع"ك
- 4اسممش بط م اونواي م راسممكوو ةكو
ةم قبم قة كممه ظنمتممه ط وبم ً اؾ كع م
رلو
بك ة اؿقوق و بمأض ب إلطم ره
خ مممموا ممممش اوظتؼممممة ف اونئةشمم م روايمم م
"او ؽ واوكميع" يـم ً ةم ط وبم ً ة ةم
اؿقوقك
مبا ا يفتؼ ؾو
وك ج اوك تب
ي و ذا جع لةت قفوظ ش بط روايته
وممممو ا مممنض خ م م اوشمممنق ط وبم م ً ة ةم م
اؿقممموقو أل اووؿممموي اونوايم م يمممشور مممو
"اؾنم م واوعق م ع" ورممبا اووؿمموي ػ م وثةق م
ب وع و او يشرس طيع ة ة اؿقوقك
راسكوو ةكو كأقمو قمن اوكمأن كمه
اوكتمت ويشمتطةع و يقممو ب وريمم ةمم مممو
واؿمم كمممه مممشال اونوايمم وةممم مممه قبمم
قشاكه خ جنم اوقت واوشنق واو ت ظمن
كق ومم م ك ممممم جنيممممشه "اؿممممشيث اوممممشوري"
وة ممت ر ض اـممة اوممبي خممن كممه يفيوممه
ا قممممق بممممورأني بريوأممممتع ممممه مممممو اوق تمم م
واوش رق وة يعطي دروس ً يفؼوػة ب مش
اؿؼمممو خ ممم او قمممود وبطم م روايممم "او مممؽ
واوكمميع" يـ م ً كأقممو وو ممن ك م ذا يقممو خممه
فشمممه ك طبم م ً رلو خ ممموا اومممبي طمممجعه
او ؿمي خ م اوشممنق ا " م كأقممو وت مةممب قممشيش
ومحم قمن ف تمي ً كمه اوكتمت ب رطم دم وط وم
ط شف وي ب و ج ب ك"( )1ك
ذاً مممو يعممش فشممه كأقفم ً ويقممو
تي ً كه اوكتتك
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ممه قممن

- 5راسمممكوو ةكو ومممؽ غمممن خممم دي
قش خ اوشنق واو ت واوقتم قتم اوعجموز
اونابة و يفت ك
وسممممممعةش ك ممممممنا بطمممم م روايمممم م "او ممممممؽ
واوكيع" يـ ً وؽ غن خ دي قش خ خشد
كممه اوشممنق ف ووك ممه كأم راسممكوو ةكو
وؽ غن خم دي أل مه ينيمش اوشمنق كمه جم
اؿؼو خ م اوم بقمشر كم ينيمش خم ده توزيمع
اوأنواف بظك ٍ خ د ٍ وكعقو ك
 - 6اوممممممممممممممشواأع اومممممممممممم م دأعممممممممممممممت
راسكوو ةكو بط رواي "اؾنم واوعق ع"
طممممبة ب ومممممشواأع اومممم ة مممممت ورا جمممممنائش
وسممممنق ف سممممعةش ك ممممنا بطمم م روايمم م "او ممممؽ
واوكمميع" سممب ع قة م راسممكوو ةكو
ظنمته ةأنه جشاً و ؼؼ وتك د تكو
غةبة و قشري وةأ اوقشر راد و يقو مبا
اوظممم ع ب وممممباف ب ممممب اؾنمممم وو عممممن
اومممممممشواأعا دواأمممممممع قتممممم م اوعجممممممموز ومممممممش
راسكوو ةكو كوجوده ك مب اوؼمفح األو
كه اونواي ك
أةبمت اوفؼ األو ون بةت اوعجموز
اونابة ووةعمن ةةفةم ت فةمب اؾنمم كلم
سمنه كم ركةيدو
اوفؼ اوأ ي أةتعن
بةع جششم كمه
ذ تـطن اب ك ركةيدو
ج اؿؼو خ او قمود أل اوفتم ه اوظمنيف
تشتطةع و تكشمت كم ً ةمأناً ذا ة مت
طمممنيف وذمبمممت وب خمممت جشمممشم أل يفوت مم
اوؼ ر س يبوقوا طعش او با يفمي ثيثم يم
يفوت م م ممممش كمممه
و بمممأض كمممه اإلطم م ره
زوج بة أ ي ؿحت ب فش كه ج ػ ر
اكن ه بة ك
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ذ ممممبا ممممو اومممشاأع األو وممممو ؽ مممةؽ
سممنه كم ركةيدو واب تممه ب وممباف كممه اووؿممع
قود اوعجوز
او اوب أ بوحم أ و ت ج
اونابةمم م إل قمم م ذ اب مم م كمم م ركةيدو و سممممنته
بك ك كه اوب ض واوفقن واؿنك ك
ك م اوممشاأع اوأ م ي أك ممت اونس م و او م
اسممت م كممه واوشتممه وتتحممشل أة مم خ مه وؿممع
يفتمممممه دو ةممممم اوممممم تعمممممم يف دكممممم بةممممممت
سممفةشري وو وق وو م مممبا األيفممن اإلس م ه
وة م وقممش طندت م ػ م ب اوبةممت و نكممت كممه
تنبةم م األطفمم وكمممه اوتمممشريص كمممع مم بني م م
وكع وك م وبعممش ذوممحم تقممش وط ممت يممشم ق م ٍ
امسه ووج وواأقت خ اونغش كمه م غمن
كقت ع به أظعن يفوم راسكوو ةكو بمأ
مممبا اوممزوج اوظممنخي يت ممو ةممأناً خممه بةممع
اؾشش اوبي قشكت خ ةه ػو ة ك ركةيدو
ت مممحم قمممشكت خ م م ممممبا اوعمم م او م م وت قمممب
األطف م كممه اومموف جوخ م ً ودو ة م تقممش خ م
اوشمممه
اومممزواج كمممه ممممبا ا م م كي اوتقمممش
واووػمممووي وت قمممب سمممنت كمممه اوفقمممن أمممن
راسممكوو ةكو ؿممنوره قتم اوعجمموز اونابة م
وتت مةؽ سممنته و سممنه كم ركةيدو كممه اوعمموز
واؿنك واؾوي ب قود اوعجوز اونابة ك
اوشاأع اوأ ومث ممو اؿمشيث اومبي دار بم
ت ومسعممه راسممكوو ةكو ق م
ؿ م ب ٍ وط و م ٍ
م م غ ةم م و
اوط ومممت خمممه اوعجممموز اونابةم م
كب م م ً يشم م وي ربمممع قةمم م
تقمممنض كمممه اوم م
اومممنمه وتتق ؿم م أ ئمممشه طم م ني خمممه كوارم م
كقشارم مخش او ب وسبع وخ شم يفت
غن طقةق تشت اوعجوز ةم تشت او م ض
ةَّ ممش ووقممش وػممت بأكوار م بعممش كوت م أل ممش
األدينه وذوحم كمه جم اوؼم واف اوشائمم خ م

وط مت اوط ومت كمه اوـم ب و يفكمن
رو
ق ةيً ب وع دو اوت وة ا م م كه ج و اكن ه
خجمموز غبةمم سممتةف طممنينه يفبةأمم كنيـمم
قةم م ر م و أ ئممشه ك م أل ممش ب م مممي ؿ م ره
ؾمةمممممع او ممم م ض و تعمممممن ؿة ت ممم م ممممممشأ ً
وستموف اوقنيت كةتت اوطبةعة ك
"وم مم م كمممه ج مم ث ةمم قمممو أتةمم طمم ب
ـنه تـمةع أل م قنوكم كمه اوشم خشه وتعمش
ة كك ٍ مث ك و وو خم ٍ
ب ألوو
يفنٍ و كب دره رائع مكه اوتحمنيض خ ة م و
ػيمل ر مب اوعجوز وب با او اووقو
خ دينٍك
مث ك فٍ ورمب ووأ ً كه األأناد اومبيه
مكه وؿع ش ب با اوم خ م اوطنيمق اوقمويشك
مث خظنافٍ كه األسن مكمه ق ذمم ب مبا
اومم م كممممه اوفقممممن اوممممشقع واوتح مم م األيفيقممممي
واوممممممشك ر واوفشممممم د وكشتظممممممفة ف األكممممممناض
اوت س ة أم ذا وو قت ت مب اوعجوز و يفب ك ر
ثممش وقممو خ م يفشك م اإل ش م ة بأسممنم خ م
يفشك قـمة مةمع اوبظمنو كم ذاو تعتقمش
جنم طفةف ة ب اؾنم سمتمحوم ومو
األخم اـنهو
بقت أند وا ش شتطةع و قب ةم ه
وو ٍ غمن كمه اوفشمق واوفشم د واوتح م مموف
وا ش وةعةع ك ف كشأو ش بة "( )2ك
وسةبه اوـ ب بأ ع اوطبةع مة
ويممند اوط ومممت سمممت تقممويش عمم اوطبةعمم و
غنق ممممممم األومممممممم واألب طةممممممم و خجبمممممممت
راسممممكوو ةكو مممممب اوع دومم م اؿشمم م بة
واقت مممممع ب ممم م وخمممممن ب وؼممم م دأ اوعجممممموز
ستكو و ةشه اوةو اوت وي ر اوش خ
اوشم م بع وبمممبوحم مممشد سم م خ اوؼمممفن وممممي
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ب وفع س خ اوؼفن أل دوستويفشكي ينكز
او عم م اوقمممشيش
بظتؼمممة اوعجممموز اونابةمم
اوف سممش او ممري اوممبي سممةموف تم م ً بظممك
طبةعيك
وتنكممممز طتؼمممممة راسمممممكوو ةكو
اوشتقب و اؾة اوأ ئن اومبي يقـمي خ م
او ؿممي ويممشكن وةممبأ خ م ق ؿممه اوشممتقب
اوع د ك
وببوحم أإ س خ قت اوعجموز تعمأ سم خ
اوقة بم وأوره ا طمرياةة اوم ؼقمق اوعمش
وتعةممش توزيممع اوأممنواف او دي م توزيع م ً خ م د ً و
اوع دو او يطن اوط وت خ اوـ ب او
قت م خجمموز كنابة م طممنينه وتت ممةؽ
تقممو
او مم ض اوع مموك بأكوارمم مممي اوع دومم
ذات ممم اوممم ممم د ب ممم ا طممممرياةةو ومممممي
اوقـ خ كؼ حل اإلقط ي واون مسم وة كمه
اوع وك اوبيه
ج ؼ اوعم واوفي
يظك و األغ بة اوش ق كه ب اجملتمعك
وتتط ممت اوأمموره اوفكممن واوشمميمل وةمم
ر ي أإ اؿمشيث اومبي دار مو ممب اوع دوم
ت وؿ م ب وسشممش اوط وممت
قممش جممن ب م ط و م ٍ
اوقمموه اوفكنيمم اومم ؼتمم ج وة مم اوأممموره كمم
مكه
اوـ ب أنكز قوه اوشيمل او
و أوره تشت أ خ ك
- 7مممب مممي بعممض اوممشواأع او م بممنرف
قةممم م راسمممممكوو ةكو ب ؾنمممم م وممممممي
فم ت دي بنأع اوع ش خمه اومبو واو م
اجملتمع أ م ممب اومشواأع تظمبه ت محم اوم
روايممممم م "او مممممممؽ
دأعمممممممت سمممممممعةش ك مممممممنا
اوقة م ب وشممنق و وو نجممع
واوكمميع"
اونواي اوبةورهك
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ظنو اؿة ه اوؼعب واؿ ج او س
مي او جىف سعةش ك نا ا خ اوشنق وس
تكمممه اؿ جمم و مممشم ممممي اوشمممبت قمممشا
سمممعةش ك مممنا خ مم اوشمممنق أك مممت م م م م
كىراف أكني ق عه ب رلو خ موا اوط ومت
ة ة اؿقوق اوبي طجعه خ قنا ه ةتتٍ
ةأنه تشيه األوؿم ي ا جتم خةم وا قتؼم دي
وت م دي بإخ م ده رزاق اوق مموريه اجملتمممع أل
األغ ة سم بوا رزاق اوفقمنا وتقـمي اوعشاوم
ؼ م به
بش م ت األغ ة م إلخ م ده اؿممق
سممعةش ك ممنا يعبممن ةم م يقممو خممه كط وممت
اويي م أةقممو ا "وكأس م تي اؿقةقة م ممي رغممش
و مممشه كع ممم بمممي
تأيةمممش اوييمم جمممش ي
ؼن ؿة ي غن كعقو "( )3ك
ووقش ق رلو خ وا ومو او عجن ممب
اونوايممم خممممه سممممعةش ك ممممنا ا "سممممةكو ممممممه
يقوؿو األرة "( )4ك
أممإذ يممشور اؿممشيث ممو مممبا او ع م
ووةص و سنق ٍ أندي ٍ ويؼمو سمعةش ك منا
ة مممم ف رلو خ مممموا بأ ممم تممممش خ ممم ممممه
"اوط وت اوأ ئن اوأوره طك ط وت"( )5ك
تةجم م ٍ كف دمم م اوشمممنق ف
وتوػم م
بمممش كمممه اوت عمممةش( )6ك
اوفنديمم قةممم رمم
عمممموا بممممأ اؿممممشيث يممممشور ممممو ؿممممنوره
اوت عممةش وةم م ع ممش أإ ممه جممز يتجممز كممه
اوفكممن ا طممرياةي قم رلو خ مموا ا " وممةص
خمش ً كم ي يفمب ب وشمنق أب وشمنق سممت و
يشريدو"( )7ك
ويقممممو يـمممم ً ك طبمممم ً سممممعةش ك مممممنا ا
"اوشممشض مممش كممه اونغةممو ي م سممعةش ك ممنا
اوششض مش كه ق اوبةن او ػني وة
ممبا اوموطهوكك
ورا بةحمكك ك ذا تم ج اوفتم
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اوشممممشض واوكتمم م ع واوشممممشض يتكفمم م
ب و ؿي واوكت ع ب وشتقب تشرع واقن ك()8ك
ويت بع قووها "سنقتو م اكتشف يمشم
اوشنق قم ًو بناأمو ةمي يتتفمو او تؼمبو
كه بعض ذ ب ش ه خم كظنوي ي سعةش"()9ك
اؿشيث يشور
واؿ كه مبا اوكي
ممو ق ممت او ع م ووممةص ممو اوشممنق عممش
ذات م واوشم رق م م وكع ممه كأقفم األو قممن
تممممي ً كممممه اوكتممممت واوأمم م ي يفممممني ة ةمم م
اؿقممموق وػمممحفي ةمممبن و ػمممب ػمممحفة ً
ةبناً أةم بعشك
وبممممممبوحم أممممممإ اومممممممشواأع اومممممم دأعمممممممت
راسمممممكوو ةكو وسمممممعةش ك مممممنا و شمممممنق
كتظ ب أ ي اؿ ج اوظتؼة واو عنيم اوم
ت م م دي بق مممت او عم م اوف سمممش و ق كممم او عممم
اوع د خ ق ض او ؿيك
مممممممممممممشال روايمممممممممممم
 - 8ككمممممممممممم
دوستويفشممممكي اوممممبةوره وكععممممش رواي تممممه
األيفن مو اوع ػم بطنسىجك
وةممممبوحم األكممممن ب و شممممب ونوايممم لةممممت
قفمممموظ ػممممني األ ممممشال روايمم م "او ممممؽ
واوكيع" اوق منه خ ػم كؼن وةبوحم
شال كععش رواي تهك
ػني أة
 - 9كم اوزك م أأ ممشال رواي م "اؾنم م
واوعق م ع" ػممني طمم ن رمموز تبممش اونوايمم
ب وعبم ره اوت وةم " األيم األو كمه طم ن رمموز
نٍ طشيش و ي "( )10ك
ث
وػني شال رواي "او ؽ واوكيع"
اوظمم ن ذاتمممه شمممتش خ مم ذومممحم كمممه ل بطمم
اونوايم يف ممي سممبة ه كممه اوشممجه مب سممب خةممش
ثوره  23روز وبعش يفي سبة ه ػني شال

اونواي وتبمش روايم او مؽ واوكميع ب وعبم ره
ذات مم تقنيبمم ً اومم بمممش ف ب مم روايمم "اؾنممم
واوعقم م ع" ووكمممه اؾمممو غبم م ر يفم م ق مممن
يط ق"( )11دري وم ذا ايفتم ر اوك تبم طم ن
رمموز زك م ً أل ممشال روايتة م م يبممشو و حممن
شول بعض اؾنائشك
بن ي م تأثناً خ
- 10يقت راسمكوو ةكو اوعجموز خمه
خممم م ٍش وسمم م بق ػممممنار وقؼممممش دو و يقنخممممه
ؿمن ومي بن يه تشتحق اووفك
ووكه ك اومبي مشلو وقمش خم دف يفت م
او حع م األو او م ت ممت ت فةممب جنم م قت م
اوعجمموز أتزخممزي م ممه بؼممح عنيتممه أل ممه
راد يقت اوع و أق أقت كع ش األبني ك
راد و يقت م أق م اوعجمموز أ ؿممطن وقت م
يفت يـ ًك وينيش دوستويفشمكي و يقمو
س م خ قة م اوأمموره ؿممش اوع م و ت ممنق دك م
ةأنه بني ت نق دك وو حم اوبيه كمه ج م ش
وب مس ش ق كت اوأورهك
واوظي اوأم ي اومبي راد دوستويفشمكي
يشممتطةع و يعممةع
و يقووممه مممو اإل ش م
ب وعق واوع ش و شمم أل حم ذا خظمت ب وعقم
و ش وق ت اث زائمش اثم يشم وي ربعم
أ با ػحة ذا درسم اؿشم ع ووكمه ممب
اوع دوم م وةشمممت دائمم م ً ػمممحةح اؿةم م ه أل
اؿة ه وسع كه اؿش عك
يفط راسكوو ةكو ؽطةط ً واؿح ً
وس م ةم ً وػ م رك ً ةممي يقت م اوعجمموز و ممشم
أ ؿممممطن وقتمم م يفت مم م أل اؿشمم م ع يأبممممت
كؼمممشاقةته دائمم م ً اؿةم م ه وكمممه م م م لمممش
رواي م ف دوستويفشممكيك
كف ج م ف ةممأنه
أل اؿةمممم ه ؽممممنج يفمممم رج دوائممممن اوتططمممم ف
ة أ م و ممت ةإ ش م تقممنر طممة ً ووكممه
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م م قو قو كه اإل ش فشه يـ ً تقنر
شممت اإل ش م ر م ش م ب ً
طممة يفممن و
وومبوحم أممي بممش كممه اوعممةع وممةص ب وعقم واوع ممش
و شمم و من يـ ً ب وق ت وب وعواطوك
وربا يعم ي بطم دوستويفشمكي اومبيه
يعت قممو اوفكممن او م دي اوكممأن كممه اإل ب م ط
واوفظ ك
 - 11ممشل كممع سممعةش ك ممنا بط م رواي م
"او ممؽ واوكمميع" األكممن ذاتممه اوممبي ممشل كممع
راسممكوو ةكو ك وقممش راد سممعةش ك ممنا قت م
خ ممممةع سممممشر أل ممممه تممممزوج اكن تممممه ث مم م
اختق وممه أقتم ب ـطممأ طتؼم ً يفممن يعنأممه
بشاً ومو طعب ش ك ومو خ كم أقمن مبحم
اـندواف بعش ذوحم راد قت كع مه واوط وت
اوأمم م ئن سمم م بق ًك واوؼممممحفي اووػممممووي وةمم م ً
وك ممه يفطممأك أقتم اوبممواع اوشممك اوممىي
اوـعةو وةم يقو سمعةش ك منا فشمه أإ مه
راد زوزوم اوكممو كممه س سممه أ ممش تؼم يممش
األبني ك
 - 12األكن اوأ ي اوبي جع ةيً كمه
راسكوو ةكو وسعةش ك نا يعةشا او عن
أك رمم مو او ض اوبيه مح اوشيمل
كه ج ش وب مس ش يشي و س وةةت شك
يشمممممتطةع راسممممممكوو ةكو وسممممممعةش
ك نا ا شج كع قمنع او م ض وة مم أفمي
روايممممممممممم "اؾنمممممممممممم واوعقممممممممممم ع" ي تقممممممممممممي
راسمممكوو ةكو بعمممش ت فةمممب جنمم م قتم م
اوعجوز و يفت ي تقي يفتمه و كمه وخ م اومنغش
كه طو اوفناق اوبي طم كمشه ثميل سم واف
ومممو ا بممه اوو ةممش واألي اوو ةممش ومممو كممتع ش
وذةممممي ومةمم م اوط عمم م وؼبممممه كممممه بمم م ً
يوػمممو أ مممن ةةمممو اوتقمم بواوشتمممه ةمم م
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يؼمممو او قممم
و يفته ت تعنا
بكت اون ت
يفممي كممشه ا
و ؼو س خ ك

دوستويفشمممكيا "ة مممت كممممه
ك ب س خ ٍ و ؼو سم خ ٍ ووقمش
ة ت مم وخ ت خمباب ً طمشيشًا
تع م ر مممب او م داكممت س م خ

أ مم م ظ مممن راسمممكوو ةكو اسمممتقب ت
بؼمممةح ف أمممن ٍمل ومح سم م ٍ وا مممشأعت ة ت ممم م
ممممو وكمممه راسمممكوو ةكو وبمممث ج كمممشاً
ةجأ ك
تط ق قمش زومت خ ةمه
أكنه كف ج
ذراخةمممه س تنتفعم م
تم م
مممزو اوؼم م خق
وع قت ممم أإ ممه س يكممه م ممحم كممه اوقمموه كمم
مك ه كه ذوحمك
طممممممممشته األ ُّ واأليفممممممممت ػممممممممشري م
و غنقت ب وقب وة ت تـحك وتبكة
ٍ وا شٍ أتقش يفطوه وتن ثش مو خ
األرض ك ظممممممممممة خ ةممممممممممه"( )12يشمممممممممممتطةع
راسكوو ةكو اؾ وض واوتحمشل كمع قمنع
او م م ض وةمممه كمممع مممش يعنأمممو طمممة ً خمممه
جنمتممه و يتوقعممو ممه يشممتطةع اإلقممشا خ م
جنم قت ٍك
وبعممش ذوممحم ي مموي ا بتع م د
و يفته ويقو رم ا

ئة م ً خممه كممه

" قؼشكك م ج مت م م كك ة مت ريمش
و قو ومحم يم كم وومحم يـم ً يم دو ةم ل كمه
فريق بعض اووقتك م مص بمأ أ
األأـ
كمممنيض ممم وشمممت مممم د اوبممم سممممأرجع
اوشمممتقب سمممو جمممي ب فشمممي م م كك م م
يؼب ذومحم ب إلككم ومه شم ةم وسمأظ
بُّكم دوك ًككك ذوحم ك ة ت قمش قنرتمهك وقمش
قنرتممممه واخةمم م ً ةمم م اومممموخي كممممشرة ً ةمم م
اإلدرام!كك ريممش و ةممو و ةممشاً ك مم ممشل
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وممممي سمممموا م كممممت س م ممممحم! رجممممو و
ت شة ي شة ً ت كم ً ذوكمش أـم كك تشمأ
خأ تشتط ع يفب ري سو جي كه ت ق
فشي كت وجت و جي كك و سو دخوةم
وممي ووع م ة م طممي سممةبعث بعأ م ً جشيممشًا
ة بام ك اآل أ خش خه رلي وت ز خه
وقممم م ئي ذا ة تمممم م ؼبممم م أ و طمممممعنف
موةممم بكمممن وب ممضٍ مممأ مممص ب مممباكك
وداخ ً"( )13ك
ذ يؼممنمل راسممكوو ةكو بأ ممه يظممعن
بكنامةم ػم قممنع او م ض وةممه كممه و يفتممه
وذوحم بعش قشاكه خ جنم اوقت واوشنق ك
وةبوحم يشي ه ػشيقه اوو ةش رازوكةت
مم يقمممو وناسمممكوو ةكو ا " مكمممه و
يكو مبا تفكنم"( )14ك
ممممشل األكممممن ذاتممممه اوممممبي ممممشل كممممع
لةممت
راسمكووة كو كممع سممعةش ك ممنا
قفمموظ ق ممت األ ممشال ر س م ً خ م خقممت أ م
وممةص سممعةش ك ممنا مممو اوممبي ينيممش يممن
قممنع او مم ض وةممه و ممم قممنع او مم ض وةممه
سممعةش
ينيممشو رليتممه و نجممع اونوايمم
ك مممنا يمممتعطع ونليم م اب تمممه اوو ةمممشه سم م
ويط وي تق كه زوجتمه اوم اسمت ت أمريه
توقةفه او داكت كشه ربع خوا وتتمزوج كمه
ػمممشيقه وبعمممش يفمممي سمممبة ه يتوجمممه كب طمممنه
ونليممم اب تممممه ويممممبةنم ب وك مممم ف اآلتةممم ا
"وس ذا يفطنف او فص ال ع خ م اؿمن
واو ب ر واوب ـ واوكشر وسطع اؿ أة
ك ذا تعن اوؼ نه خه بة وكك ربعم خموا س
ت ممت خممه ب وممه وتممشرجت او مممو ومممي ػ موره
غ كـم م أ م م يشمممم اؿمممغ مبكم م ٍ طةمممت
يؼممم وتبممم د اؿمممتِّ يممم عش ظ مممه ب وشمممنور

اوعفمممن وكمممه يفمممي ممممبا اوكمممشر او تظمممن
يبشش وج حم ي س "( )15واستط ي اووػو
بةممت خ ممةع سممشره اوظممتؽ اوممبي تممزوج
اكن ه سعةش ك نا واوبي تعةع كعه اب تمه اوم
يب غ خمنم ست س وافٍك
ومسم م ومممه بنليم م اب تمممه أع مممنف اوب مممت
ةمم يقممو لةممت قفمموظكك أ وت مت م رو ممه
وجع ت تق ت اووجمو ب نابم و وج مه يف ػم
ب سممت ك ٍر طممشيشٍ وظممشه ؼشيقممه ووظممعورم
بأ م م تمممشأع ممممو و ذا ب م م تفنكم م قمممشكة
اوممورا س ي ممزي
اوبش م ط ورة م ظشممم
ك خة ةه ووكه ق به ا كشن ا كشن ت
س يبممق أةممه طممعور ب وـممة ي ةأ م وةشممت
ب ب ته"( )16ك
أط ممت ك م اؾمةممع و تشمجش خ م بة م
وق ر بومم ثميل كمنافا م ب بم ؽم
منبت وػمنيفت ك كم م و و يقب م
ووك مممممه س يشمممممتطع تقبةمممم سمممممو سمممم خشم
اوتحنم خؼبة ٍ غن رامح ٍك
مكمممبا اسمممتقب ته اب تمممه اوطف ممم بعمممش و
اؿة هك
يف ته زوجته وس يبق وه ك
و ر ل كظمم م ش وقمم م راسممممكوو ةكو
بأكممه و يفتممه كظ م به وظ م ش وق م سممعةش ك ممنا
األكن كعكوضك
ب ب ته
أ ممم م م األيفمممممت واأل كظمممممت قت ونليممم م
راسممكوو ةكو اوش م رق واوق ت م واوأ م ئن ك م
مو أي ينيش رلي ش خ اونغش كه ه س ين
واوشته و يفته ك ب ثيل س وافٍك
ك رواي لةت قفوظ أشمعةش ك منا
ينيمممش و يمممن اب تمممه اوو ةمممشه ووك م م ؽ أمممه
وتنأض اوتقنع ك ه رغش تظجةع اآليفنيه رم ك
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ومممو اومممبي سمممنق و مممت كمممه ج مم وكمممه جمم
اوفقنا كم ممي أنأـمته دو تمنددك ومكمبا
أممإ مممب اوطف م اوىي م بعفويت م تممشيه ب م م
وتعممى خممه مممب اإلدا م غوأ م ك ممه ةمم دا
قمممنع او مم ض راسمممكووة كو كأمم ػمممشيقه
و كه و يفته أةم بعش ممم سمى خ م اومتفكن
كش ػح ثورته وس وةةتهك
- 13ممممبا ممممو كوقمممو األقنبمم أممم ممممو
كوقمممو األخمممشا و و كممم ممممو كوقمممو راسمممكو
"اؾنم واوعقم ع" وسمعةش ك منا
و ةكو
"او ؽ واوكيع" كه األخشا و
ومممممممممم األخممممممممممشا و اوممممممممممبيه يعممممممممممه
راسممكوو ةكو بممأ ش خممشال مممش ب وفعمم
بعش او ض خه س وةةته وتفكن سش بأ
أكم رمش ؽت ممو ةممأناً خممه أكم ر بم
مممممممي فشمممم م و وةةممممممو ممممممشل مممممممبا كممممممع
راسكوو ةكو وكع سعةش ك نا و
سممش راسممكوو ةكو بعممش قشاكممه خ م
خمشا بم وفكن يعت قمو أكم راً
جنمته
قنيب جشاً كه أك ر ك
ووجممممممش اوممممممبيه مممم م رب ش يفكممممممنو
ب وطنيق م ذات م او م يفكممن ب م ك أم م جممشو
مب اؿنعو ه قمش خ م جنمتمه كمه جم
ػمممميمل اجملتمممممع أوجمممش اوممممبيه ممم رب ش
ػمممميمل اجملتمممممع ووممممشي ش
ي ممممشأو كأ ممممه
تط مت
استعشاد وإلقشا خ م جنمم اوقتم
ػممميمل اجملتمممممع ذومممحمك ووكممممه وكممم وا مممشٍ
طنيقته ػيمل اجملتمعك
بشايم
أع سبة اوأ تؼ ه رسم و
اونواي كه واوشته تمب أة م اوظمتؽ اومبي
بةتممه يفتمممه دو ةمم مم و اووػمممو
تعممم
بِّ م كممع ممه كتمزوج وخ ممش طفم ةمم

02

ق كةمممم م ً امسممممممه ومممممموج ط ممممممت يممممممشم ور
مممبيه اوظتؼم خممشويه
راسمكوو ةكو
ومممممشوديه كمممممع مممممه يعنأ ممممم أةحمممم و األو
يفتمممممه وا تةمممم خ ة مممم ك كمممم
اووػممممو
ا م كي اوممبي يزيممش خمممن خممه مخشم ٍ و ربعم
بُّ م و
خ ك م ً أةتقممش و ممزواج ك م كممع ممه
ؼبممه وك ممه راد و يتممزوج كممه ش م أقممنه
ُّ
وكي يمتحكش ب م ي مه ينيمش طمنا م ب سمش
اوزواجك
ويقو راسكوو ةكو أليفتمها " ذ مت
تبةع فشحم ب وم ذ مت تتؼمنأ تؼمنأ ً
د ة ً خ ة ِّ "( )17ك
كي

وبعش و اوتق راسكوو ةكو ب
اؿةم ه ت تقةم
وموج وجممش عنت مم
قط م ش سم ومممي مم يفكممنا بإػمميمل
اجملتمعك
مم

ويممتش ػمميمل اجملتمممع ب عممن ومموج
سأ ة أندٍ كه أناد اـن و فشه ومب
اجملتمع ككو كه األأناد أإذا سع ة أندٍ
ـن فشه أةعش اـن و مجتممع ةهمهك و عمن
قو ووج و مبا اووؿويا
قمممم ووا و مممم تمممم اآل ا " مممممت قنيبمممممحم
أ فممنض ممأ ببتممه أم م اوممبي يريتممت خ م
ذومحمو يريتمت خ ةمه طمطن كعطفمي طمطنيه
أأخطةممممه ممممشمم أ ؼممممب ةي ممم خممم ري
ؼو خني وأق ً و يقوومه اوأم اونوسميُّا "كمه
وا مشٍ س يممشرم ي م ً ك م م ك
ط م رد ر ممب
ك م اوع ممش أإ ممه يقممو ا ممت فشممحم قب م س م ئن
او ض أل ة طي اوع س ق ئش خ او فع
اوظتؼممة أممإذا س ؼممت فشممحم ػممنأت
ط و حم خ مو ك ست تؼمنأ ودبمنف
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كممورم ةم م ي ب ممي
ة كيً س ةم ً س مزقك

تممشبنم أبقممي كعطفممحم

ذومحم مه
وتـةو اؿقةق ا قتؼم دي
ة ممممم م ازداد وجممممممود اوأممممممنواف اوفنديمممم م
اجملتمممممعكك ازدادف األسممممص اومم م يقممممو خ ة مم م
اجملتمع كت ً وػيب ً وازدادف ثنوه اجملتمعك
كع م مممبا ممأ م جممأ يفممناً و فشممي
اووقممت فشممه يفمممناً
و ممشي أإ ممم ؼمم
ؾمةع او ض"( )18ك
ويشمممأوه راسمممكوو ةكو قمممش تؼمممطش
كؼ حل اوفند كع كؼم حل أمند يفمن و كؼم حل
كأم مممب
فموخم كممه األأممناد أمم اوعمم
اؿ وم م ا وسةمممت وممموج مممه كشمممتعش و قتم م
اؿمممطن سمممبة ؼقةمممق كؼم م ؿه اـ ػم م
ويقمممش ب وفعم م وممموج خ م م خمم م ٍ سم م أ ٍ
كؼ ؿهك
سبة اووػو
لمممش عنيم م وممموج األ ةم م اوفنديممم
اوبم م رده اوع ق م م ار دئم م ق طم م ً كظمممرية كمممع
عنيمم راسممكوو ةكو أ مممو يشممع وتحقةمممق
اوؼم ح اوع كم ووكممه خممى ؼقةممق كؼم حته
وكشتعش وإلقمشا خ م جنمم اوقتم ذا تط بمت
كؼممم م حته ذومممممحم وب مممممبا يـممم م ً يظمممممريم كمممممع
اسمممتعشاد وإلقمممشا خ م م
راسمممكوو ةكو
جنم اوقت ك
كل م اوظممبةه اؿقةقممي وناسممكوو ةكو
أ ممو سممفةشري وةو اوممبي يممريدد اإلقممشا
خ جنم اوقت كأ راسكوو ةكو ك
ووكه اوفنق بة ه وبم راسمكوو ةكو
مممه يقمممش خ مم ممممب اؾنممم دو تمممند ٍد وبمممي
طمممممعو ٍر بمممم ـو و تقنيمممممع اوـممممممن ووشيمممممه
ا سممتعشاد اوك كم وشم خشه اوفقمنا بأكواوممه
دو تفكممم منٍ طويممم م ٍ ودو أ شمممممف و عنيممم م ف

و شمممم ب ف وب ممممبا أممممإ ممممم ت اوظتؼممممةت
تظمممممب طتؼمممممة راسمممممكوو ةكو ووقمممممش
اةتظو راسكوو ةكو ذوحم كع ه ة
اوبشاي يعه م وش خشائهك
 - 14روايم م "او مممؽ واوكممميع" لمممش
و كظ ب و ح و او ذةن م ذ او مؽ
سعةش ك نا يعشُّ غ بة او ض ةيب ً مكبا
يعشُّ زوجته اوش بق بوي س ةم ومكبا يعشُّ
زوج مم اؿمم وي خ مممةع سمممشره ويمممن اوؼمممحفي
اوكممممبن رلو خ مممموا ة بمم م ًك ممممش ةمممميع
ووك ش اووقت ذاتمه وؼموؾ أ قمش اسمتط ي
اوؼحفي و ؼم خ م بةمتٍ ةمبنٍ بأسم وةت
كظمممبوم أ مممو وم مؽ وةمممبوحم اسمممتط ي خ مممةع
سشره و يشنق ك ه كواوه وزوجته واب تمه أ مو
وؽ يـ ًك
ذ ي قشش كععش بط اونواي اوبةوره
وؼوؾ وةيعك
ووكه كه اوواؿ
وؼوؾ اووقت ذاتهك

اوكيع ممش يـم ً

كلم سممعةش ك ممنا أ م مممو وممؽ أق م و
ممممو ومممؽ وة مممت اووقمممت ذاتمممهو ذا ة مممت
اوكميع تطم رد او ؼمموؾ أ ممو كطم رد ة ممؽ
ووك ممممممه اووقممممممت ذاتممممممه يطممممم رد اآليفممممممنيه
ةك متٍك ومكممبا يممت األكممن أ م وكيع
مش اووقت ذاته وؼوؾ واو ؼوؾ اووقت
ذاتممه ةمميع ووقممش طممعن سممعةش ك ممنا بوجممود
طبهٍ بة ه وب اوؼحفي رلو خ وا ور
امسممه يظممبه اسممش مممبا اوؼممحفي أ سممش رلو
خ وا خ وز سعةش ك نا ك
يىر سعةش ك نا اوشنق ووك ه خ مشك
سمممنقه ت مةمممب خ مممةع سمممشر أأيفمممب ك مممه اب تمممه
ؼم م خ ة م م ب و مممت
وزوجتمممه و كواومممه اوم م
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واوشنق ات ممه ب و ؼوػمة أ مو يمىر اوشمنق
خ شك يشنق مو اآليفنيه ك خ شك يتعنض مو
فشممممه و شممممنق أ ممممب جنممم م أ ممممو اؾمممميد
واوـحة اووقت ذاتهك
ويتـمم م األكممممن يـمم م ً خ ممممشك يتعممممنض
اوؼحفي اوكبن رلو خ وا و شنق وة
رلو خ وا يىر اوشنق واو مت ويعمشُّ اوشمنق
خميً كظنوخ ً وخعةم ً وؿنوري ًك
كل خ شك تعنض فشه و شنق أ ش يمن ش
اوش رق اوبي ة سمعةش ك منا فشمه كمع مه
دربه وطجعه او ؿي خ اوشنق واو تك
وةممأ لةممت قفمموظ ينيممش و يقممو ل
بعض ا طرياةة كع ا طرياةة كم داكمت
تعطة ش وتأيفمب كمه اآليفمنيه كلم ذا ا عكمص
األكن أ ش خشالم ك
ومكممبا لممش مممب اونوايم األخممشا
روايم م "اؾنمم م
كتظم م ب و ةمم م وجمممش
واوعق ع" أ م راسكوو ةكو يظبه وموج
ويظبه سفةشري وو ك
وم يظبه سمعةش ك منا ةميً كمه خ مةع
سمممشره ورلو خ ممموا أ وك مممت يظمممبه او ممممؽ
وةبوحم يظبه او ؽ اوك تك
- 15يعبع راسكوو ةكو طعور بأ ه
كطمم رد مممه يطم م رد فشمممه ب فشمممه وةمممبوحم
تقنيع اوـمنك
يط رد اوقـ ب إلؿ أ
يتعممبع سممعةش ك ممنا وظممعور بأ ممه كطم رد
و ه ق ػن كه مةع اؾ ف ب وكيع وبمأ
د األبنيم م اومممبيه قت م م ش يي قمممه ؿمممو
اوؼح أ ورج األكهك
- 16يعت مممممق راسمممممكوو ةكو عنيممممم
يف ط م م وةمممبوحم يعت مممق سمممعةش ك مممنا عنيم م ً
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مممب او عني م
يف ط م ويزيممش كممه ؿممة خ م
اوشمتورده اوم س ت بمت تنبم اوموطه وػم ت
اومموطه كظوطمم وزاد تظويظمم اؾمموي
اومممبي يعمم ي ك مممه راسمممكوو ةكو وةمممبوحم
اوفقن اوبي يع ي ك ه سعةش ك نا ك
ووكه اوفنق ب وؿمع راسمكوو ةكو
يممممش اوشمم م خشه
وبمم م وؿممممع سممممعةش ك ممممنا
ا جتم خة كشف راسكوو ةكو أوقفمت
ج بممممه واوشتمم مه و يفتممممه وا قممممق وػممممو ة
ك ركةيدو او س تريةه و ةشاً األخمم
كممت خ ةمه ا كمم ب م بم
اوظم ق اوم
ذمبت كعه وط رةته كهك
ك سعةش ك نا أك و ةشاًك
سمممممممممممن بطممممممممم م
 - 17ذا تأك ممممممممم م
دوستويفشممكي و بطم لةممت قفمموظ قؼممش
مممم ت اوممممنوايت لممممش سممممن األبطممم
ممزقم م راسمممكوو ةكو و ةمممش س يمممن كمممه
و يفتمممه ك مممب ةأمممن كمممه ثممميل سم م واف أقمممن
اوق ةم
وةبوحم سعةش ك نا و ةش عن
ع كشي اوط ب ك
خه سنته أ و ابه بوا ٍ
وةبوحم رلو خ وا يعةع بي سنه كم
بطم روايم دوستويفشمكي كأم وموج غمن
كتمممزوج ةمممبوحم سمممفةشري وو ركم م وكمممت ش
ظنممم قتمم ٍ كمم ػمممو ة كمم ركةيدو أتعممم
ب وشخ رهك
يبشو ربا اووؿع األسنيِّ اومزق خيق
ب ؾنم او يقش خ ة بط اونوايت ك
ي رواي "اؾنمم واوعقم ع"
- 18
سممممش راسممممكوو ةكو طتؼممم ً يشممممتطةع
يبومل وه بشمن سمو ػمو ة كم ركةيدو اوم
ؿحت عة ت وبظنأ كمه جم قم ذ طفم
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زوجمم بة مم كمممه اؾمممويك أقمممشكت ومممه ةمم كمم
تشممممتطةع تقشكمممممه وسمممم خشته خ مممم اوبعمممممث
اونو ي وس رف كعه األخم اوظ ق ك
ي رواي "او ؽ واوكيع" س سمش
و
سعةش ك نا بةت ً يأوي وةه سو بةمت مور اوم
تعم ب وشخ ره أقشكت وه اوش خشه او قت ك
يم م اومممنوايت كتظم م ب ك
ومكمممبا أمممإ
ػو ة كم ركةيدو
ي جأ راسكوو ةكو
او تعم ب وشخ ره وةبوحم ي جأ سعةش ك منا
ممممور اومم م يـمم م ً تعممم م ب وممممشخ رهك م مم م م
طتؼممة ي جممأ وة م يـ م ً سممعةش ك ممنا ومممو
اوظممةع خ ممي اؾ ةممشي اوممبي يؼ م ي ويتعبممش ربممه
ةأناًك
روايممم م "او مممممؽ
أ تممم م اوظتؼمممممةت
واوكمميع" ومممم ممور واوظممةع خ ممي اؾ ةممشي
تقع م يف م رج ط م ر تقشممةش بط م اونواي م ف م
اوبةن وؼوؾٍ وةيعٍك
أ يوجش طبةه بظتؼة اوظةع
"اؾنم واوعق ع"و

روايم

اوعمنو

أ مو

ه و ً وةص طةت ً بم وع
يؼ ي بةته ووةص اوشجشك

توجمممممش روايمممم "اؾنممممم واوعقمممم ع"
ػممو ة ك م ركةيدو
طتؼممة رج م ديممه
ت مممحم اإل شمم اومم تمم كه ب عنيمم كف دممم ذا
ردف ػممممميمل اجملتممممممع أةجمممممت تـمممممحي
ب فشحم سبة اآليفنيه أي سوز قت األق ةم
كه ج األةأني ةم كه راسكوو ةكو
و سممموز اوشمممعي وتحقةمممق اوؼم م ح األ ةم م
اوؼ ح اوع ك
اوفندي اوباتة وببوحم ؼ
ةم كه ووج ك
و سموز اوعممةع دو ممش ةمم خم غ
سممممفةشري وو و ممممم سمممممت بممممن ي ػمممممو ة

كممم م ركةيدو اوتـمممممحة بممم م و فص كمممممه جممم م
األطف وكه ج اآليفنيهك
وتقن مب اإل ش او اكت ت اومشخ ره
اوكتممممممت اوقشسمممم م وبممممممبوحم أ ممممممي ػمممممممع
اوت قـ ف تـحي ب فش كمه جم اآليفمنيه
ووبوحم رت ه اوشخ ره وب ووقمت ذاتمه تكمو
خه اوؼيه وقنا ه اوكت ع اوقشضك
مممور اومم اوتجمممأ وة مم سمممعةش
مم
ي كممه اوشممودا ة ممت ش م غممن
ك ممنا
كت قـ كع ذات أ ي ؼبه وومبوحم اسمتقب ته
وك م م غمممن كتشي م م ٍ ووعم م لةمممت قفممموظ س
سعم كمه اوموكص شم ً كتشي م
سنل خ
ؽم م اوجمممه ةأمممن ممم م ي أمممه كععمممش أمممناد
اجملتمممع اوع م دي وتبعممث او م فص ا ممريا
واوتقمشين أأيفمب ػمف اوتمشيه ممب و خط مم
وظتؼممة ٍ كشممتق ٍ ومممي طتؼممة اوظممةع خ ممي
اؾ ةشيك
كل دوستويفشكي أأقش خ مبا اوعم
اوظمممج ي وذوممممحم خ ممم كممم يبممممشو أل اجملتمممممع
اونوسممي يتقبم كأم مممب اوظتؼممة بظممي كممه
اوتش ك ةأن كه اجملتمع اوظنقيك
 - 19اومممنوايت اوممممبةورت روايتممم
اووقمممت فشمممه ووقمممش
أكنيتمم و فشمممةت
ػمممور دوستويفشممممكي خممم س اويطممممعور خ ممممش
بط ه وةبوحم أع لةت قفموظ أ جمأ ةم
ةممث يتحممنر بطمم
خمم س األ ممي
ك ممم
اونواي كه قةود اومباف اوع ةم اوم ؽـمع رم
و اوةقع ك األ ي أتقع
تؼنأ ف اون
ؼت سمةطنه خم س اويطمعور وة مت األ مي
اونوايت كتظ ب أ ي خبم ره خمه ةموابةص
ممش ا خ م
ينام اوبطم وبعمش اسمتةق ظه
اؿ ش ووةص اوةقع ك
مبا ة ه ة
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ووقمممش ذةمممن أنويمممش  1939- 1856مممش
زخمم م خ مممش اوم م فص روايم م ف دوستويفشمممكي
ةأمممن كمممه كمممنه ةت بمممه" تفشمممن األ مممي "
لمممه اسمممتف د كمممه لممم زاف
""1900ككظمممناً
دوستويفشكي ف خ ش او فصك
عممممممممممود األ ممممممممممي اومممممممممم ر ممممممممممم
"اؾنمم واوعقم ع" واوم
راسكوو ةكو
"او مؽ واوكميع" أ جمش
ر م سعةش ك منا
كتظ ب ك
يممبةن دوستويفشممكي روايتممه م م
ر ممممم راسممممكوو ةكو قبمم م قشاكممممه خ مم م
ي
جنم اوقت سش فشه اؿ مش األو طفم ً
ض اوقنيم س مشم ػم ب
يظم ش ج مش أمن ٍ
ب وشوط وبقـةت اؿشيش ت اووفك
واسممتةقغ راسممكوو ةكو وت م فص ك م
ممبا س يكمه
رئتةمه وقم ا "اؿممش خ م
م ً!"( )19ك
و كلمم اؿ مممش اوأم م ي أمممن فشمممه أةمممه "
ككمم كمم بإأنيقةمم ككمم كمم مبؼمممن
وا م كممه اووا م فك اوق أ م تشممريي اؾم م
راقممشه ب ممشو وسممكو وكممه ووممه ق م كممه
طممج ر او تة م يأةم او م ض ة م ش ك م مممو
يظمنع كم ن كمه جمشو ٍ سمني
أي يزيش خ م
م م خ كقنب ك ه كؼطتب ًك
ك م خعممش ا تع م غ اوممبي يظممعن بممه اوممن
مم يظمممنع ممممبا اومم األزرق اوبمم رد اوعجةمممت
اوممبي يشممة ب م اؿؼ م كتعممشد األومموا أمموق
اونكمم او تممممع ب معمم اومممبمت!"( )20اؿ مممش
األو ةمم م بوض كلمم م اوأمم م ي أةممممبةجن ع ممممش
اوبظممني ب ؿةمم ه ار دئ م اومم ة ممت تعةظمم
اإل ش ة اجملتمع ف األو اويطبقة ك
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يشمممت ش لةمممت قفممموظ ممممبيه اؿ مم م
وسع ك م م ً وا شاًك
أ قمممش مممش سمممعةش ك مممنا بأ مممه س مممش
اوشممجه رغممش شممه سمم وةه و" ممش بمممأ ل ش
خقممت اؾ ممش كب طممنه سممقو ةب م ً ور س م
ب وشوط خ رلو خ موا "()21
اوؼ نه ت
ك
ممممممش راسممممممكوو ةكو ػ ممممممش
ذ
ممش سممعةش ك ممنا أةج ممش
اوفممنض كل م
اوشجه وػ ش اب ته كع مه رلو خ موا وةمم
ي غ يوجش طبه ب اؿ م وبعمش ذومحم يمن
قم م اومممبةن اوم م
سمممعةش ك مممنا فشمممه
يتوسط اوظةع خ ي اؾ ةشي ويبةجن سعةش
ك ممممممنا "ب و ت ممممم واوممممممشو واأليممممم اؾمة ممممم
او ؿة "( )22ك
يممبةجن مممبا اؾممز كممه ممش سممعةش
ك مممنا ع مممش راسمممكوو ةكو اوأممم ي ممم
يتبةن األيم اؾمة م او ؿمة م طمنع كمه
اؾممشو او م اوعممبع كك م ٍ ك م كؼ من
ؼت طج ر او تة ك
كلم يم ممش سممعةش ك ممنا أتظممبه يم
ذق
اؿ ش األو اوبي ر راسكوو ةكو
وه اوظةع خ ي اؾ ةشيا
"منت وك ً طوييً ووك حم تعن اونا
ةطفممم ك قمم م ؼممممت مم م ر اوظمممممص وق بممممحم
ا ممريق ممه اوعم ووكممه معممه اوشممن
ؼت قبائو اوظمص"()23ك
- 20طممممعور راسممممكوو ةكو وسممممعةش
ك نا ب وععم ا يقو لةمت قفموظ روايتمه
خه سعةش ك نا ا
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"واطتش به اوشوار أقـ بأ له خعةش بك
كع م اوك مم خعمم ً م ئ م ووك م ف م
ب وشواد خظنه و مق بن ووكمه خزت م سمتبق
بعش اوموف وج و م تب رةمه اوقموه اوشم ري
جمممممممبور او بممممم م ف ويفييممممم م اؿةممممممموا وق مممممممت
اإل ش "( )24ك
ويقو خه فشها " ل كه يقت أ منم يقتم
اؿ ش واألك وأشيم اؾب م و م
اويي
اوأ واوعزا واوشكع اوبي يفـ ػ به"( )25ك
ومكممبا أمممإ سممعةش ك مممنا رغممش اؾممموي
واوتظمممممند واوطمممم رده ورمممممزق سمممممنته يظمممممعن
ب وععم واوعزه واوكىي ويعمى ك ومو اونوايم
خمممه ممممبا اوظمممعور وخمممى سمممعةش ك مممنا خمممه
ش سه اوبةورك
و رواي "اؾنمم واوعقم ع" لمش اؿ وم
ذات ممم م خ مممممش راسمممممكوو ةكو أ مممممو كمممممتتش
ب و عني ف واوأق أم ف ووك مه يعم ي كمه اؾموي
واوطمم رده واوتممممزق م مم م ت مم قض بمم وؿمممعه
وم جشمش اومبي يتمأس بشمبت
ةمأقو وبم
اؾويك
وكمممع ممممبا ةجمممه يظمممعن ب وععمم م ويقم م ر
فشمممه بأوو مممحم اومممبيه ق بممموا وجمممه اوتمم ريع كأمم
ب ةو بو بنف( )1821- 1769ك
يقمممو راسمممكوو ةكو ك طبمم ً ػمممو ة
ك ركةيدو ا "وقش ردف و ػب م ب ةو وكمه
ج م مممبا لم م قت ممت أ م أ مممت اآل وككك وقممش
وقةت خ فشي ذاف يمو ممبا اوشم ا ا كم
شل ومو م ب ةو كمأيً وجمش
خش ة
ه ذا س يعنض ومه ي م ٍ
كك يو طحم
يفمممن ةم م سمممةقت اوعجممموز دو تمممنددٍ ودو
تفكممنٍك مكمممبا يفنجمممت م م كمممه اومممريدد بم م
اإلقممشا واإل جم أقت ممت كقتممشي ً بممبوحم اونجم

اوممبي مممو ج م عممش خ م ذوممحم او حممو جممنف
األكور"( )26ذ يق ر راسكوو ةكو فشمه
ب م ب ةو ويظممعن ظ ممو اوععم م ذوممحم اوظممعور
روايمم
فشممه اوممبي ممص بممه سممعةش ك ممنا
"او ممؽ واوكمميع" ويشممت ت راسممكوو ةكو
اوفنق ب كأ وه وب كأ ب ةو بو م بنف
األيفن خشيش اووجشا أل ه يقت ويأكن ب وقت
ممم ممممه ي راسممممكوو ةكو
دو تممممندد
قممش خ م قتم خجمموز طممنينه أ ممش يممتت ؽ كممه
تقنيع اوـمنك
ويت بع قووها "و ه ظ ت خبع فشي طوا
ت محم األيم ةه م ب وتشم ل خممه م ب ةو ةم
أإ كع م ذومحم مأ ة مت
يقت اوعجوز
طعن طعورًا واؿح ً بأ أ وشت ب ةو "( )27ك
راسمكوو ةكو ينيمش اوشم ط
واؿ
واوقـ خ اوظن اوع س يقو ا
"وقمممش ششمممت يم م ػمممو ة اوشم م ط
تومممت وممه سممنل خ م و يطممأط وةت ور م
تكفممي اؾممن ه اؾممن ه ة م ُّ طممي ! وواأت م
ة تي أكنه طحم م
خ شئبٍ ألو كنهٍ
مشٍكك كم كمه مشٍ قمش ػمن و
س ؽطن بب
يتجممممن مم م ر بطممممي اوعمم م س مشممممحم
اوظةط كه ذي ه ببش ط ٍ أنس ه ج ش ك
م ك م م ككك أقممش ردف جممنل أقت ممتكك!كك
ذوحم مو اوشبت اوبي جع أ قت "( )28ك
ذ راد و ي تزي اوظن كه جبور ويقـي
خ ةممه وةممبأ خ ةممه اجملتمممع اوع م د و اجملتم مع
ا طمممممرياةي اومممممبي ممم م د بمممممه بة ة ةشمممممكي
( )1848- 1811ودبنوووبمممممممممممممو (- 1836
 )1861وغنمم كه اوفيسف اونوض اوقمن
اوت سع خظنك
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ا ك م م بممأ اوطنيممق او م
ويبةن بط يفن كه بط اونوايم اومبي يشتش م ش وظممعور ة م
يؼنمل خي ة بأ له اطرياةي اسش مبا اوبطم س ك م وخنهك
وةبزي ت ةكو اوبي يقمو ا " لمه وةتطمن ببم وي
ووبوحم أإ اونوايت ي مت خ ة مم اوطم بع
يمم م "اؾنممم م واوعقمم م ع"
ة م ً َّ مأ ذا تزوجممت زواج م ً ممناً و زواج م ً اوأسمم م وي كممممع
طمممنخة ً أ نمبم م جمممي كن تمممي بعظمممةق كتم م
تؼمممطبغ بمممبعض اوتفم م ل ذ تتمممزوج دو ةم م كمممه
تمممأيفنف خمممه اؽم م ذ خظمممةق كمممه ت قم م فشم م
رازوكمممممممممممةت ويؼمممممممممممشق ا قمممممممممممق كمممممممممممع
وألقووه ر خ شئبٍا
راسكوو ةكو وكمع اوطم بع اوأسم وي ونوايم
"يم م ػمممشيق م م بمممحم ووكم م أ ريمممش
ذوممحم ؼريكممةأ ممي ممنؾ
ب إلؿ م أ
خ مم ممممبا وةمممحم خظمممةق ً! " وشمممت خ مم مممقو
قٍ!"( )29ك
وشت خ

مكمممبا وػمم ت اآلرا ا طمممرياةة مممو
األسممنه او م ض اوبشممط أط م وبوا ب وفش م د
األيفيقمممي و سمممتطةع قمممو بمممأ أنيشريمممشم
ل ممص ةت بممه " ػ م األسممنه واو كة م -
او كةممم م
اـ ػممم م واوشووممم م "( )1884يمممممن
اـ ػممم ممممي اوشمممبت ظمممو األسمممنه و
األسمممنه سمممتزو كتم م زاومممت او كةم م اـ ػم م
وكت ايفتف ق اإلرل وكع أندريحم ال ص
( )1895- 1820يقش كع وك ف ت رية قةمم ً
ي اوط ؿ ره ب ستقنار األسنهك
- 21تظبه بشاي رواي "او مؽ واوكميع"
بشايم "اؾنمم واوعقم ع" أ قممش ذمممت راسممكو
اوعجممموز وعنأم م كمممش كك ةم م
و ةكمممو
اوقة ب ؾنم ك
كممم او مممؽ واوكممميع أةقمممو سمممعةش
ك مممنا مممه ممممب اومممنه جم م أقممم ومممةجص
يمم روايمم "او مممؽ
اؿؼمممو وةمممبوحم أمممإ
واوكيع" تظبه ي رواي "اؾنم واوعقم ع"
األو يشتشمم م ش سممممعةش ك ممممنا و اوأ ةمم م
يبعممث راسممكوو ةكو بعأم ً رو ةم ً ي ةأ ممه
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م ظمعن ة م ً بممبعض
"او مؽ واوكميع"
قمموا خ ممي اؾ ةممشي اوممبي يط وممت
اوتف م ل
ب وط ممممم ره واوقمممممنا ه مبع ممممم اإلدرام واوف مممممش
اوؼحة و واقعك

خاتـــمة
يمم م مممممبا اوبحممممث ريممممش اوعمممموده
او قط م او م بممش ف ب م عأمميك ومممي م م رواي م
"اؾنم واوعق ع" كوج م ؿمش اوف مش اـم ط
ويطرياةة و ةم ين بعض او ق دو ووك أ
كممه ج م اإلج ب م خممه مممبا اوتش م ل ريممش و
طمممممنمل اوتشممم م ل ف اآلتةممم م ا ذا ةممم م األكمممممن
ةممبوحم و م ذا ك عممت ك وف م ف دوستويفشممكي
مرياةي
ِّ
يفممي أممريه طوي م كممه او ع م ا طم
روسممممة و وممم ذا س تممممشرض رواي تممممه اوممممشارض
اوفمريه األيفمنهو وم ذا ك عمت روايم
اوأ وي
"اوظمممة ط " ( )1872و وم م ذا س يمممبةن ق ئمممش
اوعمم س أيدممممن
اوأممموره ا طمممرياةة األو
وةم م ( )1924- 1870ك وف تمممه اوم م ب مممت
مخش ومخش ف شاً كع ه ةتت اوكمأن
كه اوشراس ف خه األدب اونوضو
وممم ذا توجمممش ككتبممم وةممم اوبةتةممم
ك وفمممم ف دوستويفشمممممكيو توجمممممش روايمممم ف
دوستويفشممكي ككتبمم وةمم اـ ػمم
ككتب غ ة ك
بةته كع

بعض مؤثرات رواية (اجلرمية والعقاب)
يف رواية جنيب حمفوظ (اللص والكالب)

ا طممممممممممرياةة أ ممممممممممموا
واؿممممممممم
دوستويفشكي خ ه ش خمشائ ش وومبوحم
ربو ة ً وػ م و ة ً يفن ك
ووكممممممه ذا ةمممم م دوستويفشممممممكي
اون اوأ ة كمه بشاخمه خمشواً و فكمن اوم دي
ا طممرياةي أ م مممو ؼممن و فكممن اوأ م ويو
م م مممو ؼممن و فكممن اوشممةحيِّ ذ اوفكممن
اوشممةحي مممو ممش أممنوي اوفكممن اوأ م وي أل مه
وممةص ك دي م ً وسةممت خممه مممبا اوتش م ل ةت م ع
ػممشر ممش اوممشاأع خممه اوك ةشم اونمسةم
اونوسممممممة ك وممممممو اوكتمممم م ع ةو شممممممت ت
وةو تةممو ( )1891- 1831وخ وا ممه "كشممةحةو
اؾشد" ػمشر اوقمن اوت سمع خظمن ويشمتن
أةممه كممه كوقممو دوستويفشممكي وتووشممتوي كممه
اومممممممممممشيه ويت م مممممممممم م ب خت ممممممممم م ق اوفكمممممممممممن
ا طرياةيِّ( )30أم مو أكن دوستويفشمكي
بعممممش و ات مممممه او ك ممممو ب إلؿمم م د واو حممممشو
ب إلمممم واوتقممممشكةو ب ونجعةممم واونجعةممممو
ب وتقشكة م وقممش م م ةج ممش بممنام كممه
ك وف م ف اوك تممت تأبممت ػممح رائ ممش و م ذا
معت ك وف ته مب اوت قـ فو
سةممت خممه مممبا اوتش م ل ةت م ع ػممشر
او قمممممش اونوسمممممي اوظممم م ن كةت ئةممم م بممم م يفت
ةت بممه كشمم ئ
( )1975- 1895ذ يقممو
بشاي دوستويفشمكي اومبي ػمشر ألو كمنه
1979
خم م  1929وػمممشرف اوطبعم م اونابعم م
دوستويفشكي قش و طكيً جشيشاً
يقو
كمممممه اونوايمممم وممممممي اونوايمممم ذاف األػمممممواف
اوتعشدهك

وؼ حل مب اوفكنه و ت حم ب يعنؿ ةم
دايفم
مي كعتىاً اـن واوظن كوجودا
او م فص اوبظممني وك ممب قممش اوعؼممور و او م ده
واوممنومل و اؾشممش واوممنومل غ م أل ممشمم
خممممه اآليفممممن و اوؼمممموف اوممم دي مممممو ػمممموف
اؾشممممش اوممممبي خبممممن خ ممممه اوظممممةط ذ قمم م
و مشة ا و اؿجن يفبمزٍ و ج بمه اوشمة
اومممبي بمممن ي دوستويفشمممكي يعبمممن خمممه ػممموف
اوممممنومل! وممممةص بمم م ـبز و ممممش ةمم م اإل شمم م ك
أتحوي م اؿجممن يفبممز وممةص ب وعم م اوشممي
ا تة ج تمه
تم ج ب إلؿم أ
ووكه اإل ش
ت بة اؿ ج ف اونو ة ك
اؾششي واو دي
ي م اوط م
وكوقممو دوستويفشممكي
مي ك مممه اوفكمممن
قمممنع اوفكمممن اونو مم ِّ
او ديك
ووكه كم ممو كوقمو لةمت قفموظو مه
كممه او ةم اوف ةم ي تمممي اوشرسم اوواقعةم
او قشيم كأم دوستويفشممكي وكم أ ظممه
رواي تممه يـ م ً ذاف ػمموافٍ كتعممشدهٍ وك م
ب وتأةةش ةمم وؿمح اسمتف د كمه لم زاف
مممه يبقم م ة تبم م ً خنبةم م ً
دوستويفشمممكي
ػممممةيً وخعةممم م ً اسمم متط ي و ينقمم م ب ونوايمم م
كشممتو اوع وة م و و ؼ م خ م
اوعنبة م
جم م ئزه وبم م ومممعداع خم م  1988وخ م م جم م ئزه
اوشوومم اوتقشينيمم وخ م جمم ئزه اوممشو اوط مم
خ اوبحن اوتوس وكوقفمه كمه ا طمرياةة
يظبه كوقمو دوستويفشمكي بأ مه كمع وؿمش
اووقت ذاته كع اإلس بة ف وؿش اوش بة فك
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ي ممم لممممش ممممب اونوايمم م أكممم راً
وتتؼ ري خم س اوبطم
كتؼ رخ أةم بة
اووا ش وخ قش اوش واه و يتشيف اوك تت
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- 15او ؽ واوكيع ؾ8

املصادر حسب تسلسل ورودها:
- 1لةت قفوظ او ؽ واوكيعك اوقم منهك
ككتب كؼنك ؾ35
- 2أةمممممممممشور دوستويفشمممممممممكي اؾنمممممممم م
واوعقمم م ع كوسممممكوك دار رادوغمممم 1989
اؾممممز األو تنمممم اوممممشةتور سممم كي
اوشروبي ؾ132
- 3او ؽ واوكيع كؼشر س بق ؾ110

- 4اوؼشر

- 16اوؼشر

فشه ؾ14

- 17اؾنم واوعق ع اجمل ش األو

ؾ435

- 18اؾنمممممممم م واوعقممممممم م ع اجمل مممممممممش األو
ؾ285- 284
- 19اوؼشر اوش بق ؾ121
- 20اوؼشر اوش بق ؾ136
- 21او ؽ واوكيع ؾ64

فشه ؾ98

- 22او ؽ واوكيع ؾ64

- 5اوؼشر فشه

- 23او ؽ واوكيع ؾ66

- 6اوؼشر

فشه ؾ99

- 7اوؼشر

فشه ؾ90

- 8اوؼشر

فشه ؾ48

- 25او ؽ واوكيع ؾ120

- 9اوؼشر

فشه ؾ48

- 26اؾنممممممم واوعقمممممم ع اؾمممممممز اوأمممممم ي
ؾ250- 249

- 24او ؽ واوكيع ؾ121- 120

- 10اؾنم م واوعق م ع كؼممشر س م بق اجمل ممش
األو ؾ14
- 11او ؽ واوكيع

كؼشر س بق ؾ7

- 12اؾنم م واوعق ع كؼممشر س م بق واجمل ممش
األو ؾ367- 366
- 13اؾنم م واوعق م ع كؼممشر س م بق اجمل ممش
اوأ ي ؾ65- 64

- 27اؾنم واوعق ع اؾز اوأ

ي ؾ257

- 28اؾنم واوعق ع اؾز اوأ

ي ؾ255

- 29اؾنم واوعق ع اؾز اوأ

ي ؾ182

- 30ةو شمممممممت ت وةو تةمممممممو كشمممممممةحةو
اؾشد كوسكو  1882ؾ19- 18ك

- 14اؾنم م واوعق م ع كؼممشر س م بق اجمل ممش
األو ؾ490
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أمساء يف الذاكرة

خري الدين األسدي
()0090-0011
بقلم :حممد عيد اخلربوطلي

?>

خري الدون األددي
( 0911ـ )0970
حممد عود اخلربوطلي
عامل مودوعي خلّد حلب مبؤلفاته وأهداها مكتبتوـه لكنـه لِلـ ي حواتـه وب ـد
مماته.
والدته ونشأته..
ي حي اجللوم الواقع داخـ الوـوم مـن أقـدم أحوـا ،حلـبحم ولـد حممـد خـري
الدون بن عمر األددي دـنة 3131هــ 3111محم ألبـوون عـربو حم أمـه مـن أدـرا لـها
جتامحم ووالـد مـن ملـال الـدون دملص الوـرل واللعـة ال ربوـة ي الدمدـة ال مانوـة
واخلورووة.

ًفَىىىى تللىىىب تعلالَىىىْ ًتع َىىىْ
ىى ت لىى
تلقىىىٓ اىىىن تعىىىهٍا تللَ ىىىى تسًا ع رف،ىى
ى
ًتعف سىَْ ًتنكفلَيٍىىْ ً كىىك تع َىْ تعلمسىىْ تعاَ،ىىْ تسًر ةرى تعلالَىْ فلمسىىْ كَىىْ
ن ان تعهٍا ٍ دد علٓ تعلث كَْ لني تحلني ًتآلاا ط ع رس ،ع حَث ن ٍه س ًتعهي
ب ر عبث ةن ةظبحك لب،ى ٍىه س فَوى تعلالَىْ ًٍ،بحىا ع ً ىك ى ن تحتاى دٌٍن ر لٌكوى
للىه ةن ةعلوىٌت سَ سىْ تعٍ ،ىم ًرىىع يعىم لقىُ تسسىهِ ٍ،ى لع اعىَلى تعلل ىُ لصىف ،ىىُ ع
ت هت س تع َْ ح ٓ،للغ (تعاشهٍْ) تعيت تق ل تعٌَم تعث كٌٍْ ًيتت ٌٍم تطلىع ًتعىهي علىٓ ،ى
(علب ح ا) ٍه س فَى تلوى ًهٌ  ،تا ُ ع تعفقى ..فلب ٍلجبى ًعيَّ علَى ةن حت ٍفٌن تلوىى
رىىا ل ى ا تعىىهٍا فناالىىى كو َٖ ى ي رىىا تعاشىىهٍْ ًةحلقىىى ل ه سىىْ تعلث كَىىْ ًرىىع ةكىىى ظ ى رىىا
تجمل ً ٍا فَو تع ،ه علٓ كفسى ع اعىَلى تعلل ىُ ففى ن رو ،ى ي ىثنيت ل ط علىْ ا ظىْ ةن
ةرى كك توفق علَى لسىا ٕ فَصى ِ تعف،ى ح،ىٓ ةسى ًهىٌ ع تعلصىاٍا رىا ع ىاي رف،بىْ
ع ى راّ رَ ،ىىيّ س ى عهتى علىىٓ تع،بحىىا ع ليَٖ ى ت ت س ى ٖ تعوحٌٍىىْ ًتعلمسٌٍىىْ هف ى ت عىىا عوىىى..
ا ععى رَ ي ٍىبب كفسىى لوفسىى ًٍوفىق ى رى
ى ى ن لى ي
ٍعا تعلَ عُ تعطىٌتا ل عىه س
ٍفسبى ع شاتٕ تعف ،ح ٓ،ا فَلَ طاتزِ عا رف،ب،ى( :تلهّ رف،بىْ تسسىهِ تعلعى رُ
رىىا ة ىىز تنىىيتٖا ع سىىٌ ٍْ ًعبو ى ن) ع ى عم رلىىم ق فىىْ رٌسىىٌعَْ ةهّل،ىىى عل،ىىه ٍ ع رىىهت س
عهٍهّ.
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عروبُ األسدٍ..
كصىىن تسسىىهِ كصىىنّ عالَىىْ سىىلَ ْ دعىىُ رىىاّ نر تحتش ى تمس رىىع روىىْ عٍ ،ىىم ة ،ى ٕ تعقىىأ
تعلالَْ فنلٓ ًعوهر تكففك تعىباد عىا تستىاتمس ى ن رىا ةًتٖى رلل ىُ تعلمسىْ تعلالَىْ ً ى ن
ى لىىهة حَ تىىى تع،ه ٍسىىَْ رلل ى ي ع ت ه سىىْ
ٍىىا ب طالىىى علىىٓ تع،حىىهي ل علالَىىْ تعفعىىحٓ
(تعلالَْ) تعيت تش،وات له ْ كظ رو ب د س ع ت ه سْ (تعصا َْ) ً(تعف ً َىْ) ًةعىيف ع هى ي
تعف ّ  ،لى ت ه سُ ( ٌتعه تعف ،لْ تعلالَْ) سوْ 1431هى ًعا عوى ةكى ع سوْ  1211ن
ةًا را الع تعطالٌط ..يعم تعاري تع ُ ً ن تعو س ً ،و ٍ،مس ريًن علَى ًٍقٌعٌن نكى لىا
ا عوى للؽوب ..نكى فا ًتيكهق.
ا ل سى،قاا لىادي عىا تستىاتمس حَىث دالىو تعفاكسىٌَن رسى،ل اٍا
ًرع ةكى مل ٍفاح طىٌٍ ي
عى عم ى م ع سىىوْ  1214لىىرااتم رسىىاحَْ (تحتسىى،قاا) فقىىه ى ن حت ٍلىىهم ًسىىَلْ ٍو ىىُ لوى ع
طالى ح تحتس،قاا ًتحلاٍْ ًٍي ع ل ً تعثٌ ّ علٓ تحتس،ل ع لٌلوب.
د س تعلالَْ ع ره سْ (تهل ٍف زٍ ن) تس روَْ ًع تعَ ك (تل ٌد تع ٌ،تّ) ب تل ه
رع تعفلَْ تعلل كَْ (تعاٍَم) تعيت َ،ك فَ لله ل لوه تعلالُ تعفاكسُ ًااا ه ي تعفى ّ
ةظه  ،لى تعبَ ن ًتعبهٍع ًتالب عاًم ةلُ تعلإ ً  ،للض تعه تس ت تعلمسٌٍْ رث (عىَ
ىى تعس ٕ حل ).
تصىف األسدٍ..
راّت حَ ّ تسسىهِ راتحى (تننى ن ىىى تعوبى ت ىىى تعصىم ىىى تع،عىٌ ) للىه ةن الىع تعطالىٌط
تع ُ ًسب ل عففا ًتعيكه ْ عفا لله ةن ل ت ٍهي ة و ٕ نااتلىى سىاحَْ تحتسى،قاا ..هى ي
تحل د ْ تا ك ع حَ تى تكقال ي ف زدتد عفٌف ي علٓ تعبحث ًتكطٌتًٕ علٓ كفسى ًتكسح نر
رف،ب،ى تعيت كك تو ٌ لساعْ ٍل روو ااظْ تعففا ًلٌها تحلق ٖق.
هو  ..لهة ٍؽطا لني تعصم ًتنن ن ح ٓ،تتو ى ًتعهي ل عويًع نر ت سٌكَْ ًح حتت تعصىم
كىك فجَلىْ علٌتعىه لٌعىهي ًاَبىْ ةرى نحت ةن لهٍلىو ى ن ٍ،بلىٌ ع
را لو
ًتنكف ه ي تعيت َّ
كف تحتلا ٍ ،ث ع كىيًع نكسى كُ ع َىق تك،وىٓ نر رولطىيف ىبن ع حَ تىى ًففىاي فقىه ةعلىا
تعلحب ًرص،ق تى رف،فَ ي ل س ٍْ تعوب تَْ.
تسسهِ تر،و عى عا ة
فقاتٕتى ت ،ل ّقْ عل لىاِ ًفلسىف،ى ًتطاعىى علىٓ تعففىا تهلوىهِ ًت و ؼىلْ ترسىهٍْ تعىيت
ن ت ،يههًن ًت ،عٌفْ ًتعزته ْ ٍنا ًن ةكفسوب لو هَنتى حتختى ي هى ت تعقىات ً ىه كىك
ه ي ت احلْ رىا تعلٌترى تعىيت دفل،ىى نر تعؽىليف ًت ىاً دفلى ي ً ى ةظىبح طىاٍح تعفىاتط ةلىزي
تعطبَ علٓ تو ًا تعلحب فن لى ًهٌ ٍبفُ ح ٓ،سلك درٌعى تعلحب.
ع سوْ  1231تىٌع ًتعىهي ًة وى ٕ ع لَىى تع،صىََع تع ؼى،وب دً ٍىْ فاكسىَْ ةً فىك ت ٌ ى
لبو د و ًةراتوب لفى،ح تع،ى لٌت ع،،ن ىه رىا عىهم ًلىٌد ةسىلحْ فَىى ...هى ي تحل د ىْ ًؼىل،ى ًلوى ي
عٌلى ةر م ت ىٌت هىيت ًلهتكىى ًةٍقظىك ففىاي علىٓ تحلقَقىْ تسزعَىْ ًدفل،ىى نر تع،سى ا رىا
لهٍىىه ًتع ،ىى س تنىىاػ ً كىىك اتٕتتىىى ع هىى ي تعفىى ّ ت،ل ىىق ع ،ىى ت ،عىىٌفْ ةرثىى ا:
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(تعسواً دِ ًح فظ تعصنتزِ ًتلا عالُ ًتحلىام ًتلىا تعفى ً) عفىا تعصىنتزِ
ةس ،يي تس ز تع ِ دي ع د تعصلا ًتع،عٌ .

ىن

تل،ىىهة تسسىىهِ ظىىٌفَْ ىلل،ىىى نر دتٖىىاّ تعىىَقني تعث لىىك ًةاى ت هى ي ت احلىىْ تععىىٌفَْ تعىىيت
تر،هت ح ٓ،كو ٍْ حَ تى تث ا ة ًع ر ،ى ع عى ٖه تعوثىا ح،ىٓ ت  ،لىك ًتك،ظ ىك ع  ،لىى
ة كُ تعقبْ.

رحالت األسدٍ العلمًُ..
عا عا تسسهِ ةكى ن رٌعل ي ل عسفا ٍهفلى نعَى حى ت مسى راّ ًتعفصىيف ً ًح تعبحىث
ى ن ٍىىيً ت ف،بى ت ًتر رلى ت ًٍل،قىىُ ل علل ى ٕ ًتعبى حثني ٍسىىنهلب عىىا
تعلل ىىُ ًةٍو ى حى
رس ٖ تقلق ل عى ب ٍاتسلوب فَ لله عَفلفوب لىبلض تع،حقَقى ت ت سى عهّ ع ةه ىى تعلمسٌٍىْ
ً ن ااا ةسف ي ٍ،ل ّا علىٓ تعبلىهتن ًطبى ٖع تعسىف ن ًعى دتتوب ًر،ىم رب شىاّ ل علىوج ت
تحمللَْ ًتعلمس ت.
ف ى ى ن رىىه ح عىىى ع للىىه ح،ىىٓ ٍسىىاع نر يطٌطىىْ ٍطلىىع علَو ى ةً نر ة ىىا ٍىىيً ي
ةً ةكٌتع را تع،حىيف
ًشاعَْ عل َْ ٍل،قُ لو ً ن ٍلٌد را حاتى لفَض لهٍه را ت ل
ن رلٌ عى ةن ٍس َى.
ًتع اٍ ت ٍيٍّا لو لَ،ى ةً (ظٌرل،ى تعيتااّ رل مل تعفا)
تعاحلىىىْ تسًر ع  ً 1236/11/6كىىىك نر فلسىىىطني ًرعىىىا تىىىادد ااهلىى علىىىٓ تنيتكىىىْ
تن عهٍىىىْ ع تعقىىىهس ًعلىىىٓ دت تعف،ىىى ت عىىىاٍْ ع تعقىىى هاّ حَىىىث تع،فىىىيف رىىىع ةروىىى ت
ت اطٌطىىىى ت ع اىىىىىيتٖا تعٍ ٌ َ،ىىىىىْ ًتعصىىىىىوقَطُ ًتسزهىىىىا ًتر رلىىىىىْ ت عىىىىىاٍْ ًايتكىىىىىْ للهٍىىىىىْ
تنسفوه ٍْ..
تعاحلْ تعث كَْ ع  ً 1231/2/1كك نر تا َ زت فَو ةزرن ًةكقاّ ًتس ،كبٌا.
تعاحلىىىىْ تعث عثىىىىْ ع  1238/8/11نر تا َىىى ةٍؽىى ى ي حتسىىىى،ف ا هٌ ىىىىى ًتحتطىىىىاع علىىىىٓ
ت اطٌط ت فيت ٌكَْ ًرف،ب،و ايتكْ ٌٍسيف آ ًلٌ ظْ حَىث اىيتٖا تعف،ى (ااتلجىُ
ةً لىىٌ حسىىا للىىخ ةً ا ى ن) ًنسىىفٌت ًايتك،و ى سىىلَب آ ى ًتسىى ،كبٌا حَىىث اىىيتٖا (ٍىىب
ل رع ًتعهي سلط ن شوَه علٓ ل ش حتعى عُ دتر دت نلاتهَب ل شى ) ً لىو وفٌ ىْ تعَىٌم ع
ت ف،بىىىْ تعسىىىلَ كَْ ًةٍى ى ظىىىٌفَ ًايتكىىىْ و ىىىه تعفى ى تح ًىلَىىىه تسًا ًل رلىىىْ تسىىى،وبٌا
ًتعسلط ن ةىله ًل ٍ زٍه ً ٌلالاعُ و ه ل ش ًكٌ عث كَْ ًًعُ تعهٍا).
تعاحلْ تعاتللْ ع  ً 1232/2/11كك نر تعلاتق ًنٍاتن زت ااهل تعلهٍه رىا ت ف،بى ت
ًتسر ى ا تس اٍىىْ ًتنىىيتٖا تعيتاىىاّ ل اطٌط ى ت حَىىث زت ع تعلىىاتق ايتكىىْ و ىىه تحلسىىا
شيف تعمسط ٕ ع تعوجيف ًايتكْ تآلل ٕ تعفارلَني ًتنيتكْ تعفوَْ ع لمسهتد ًع نٍاتن زت
ايتٖا سبى س حت ًتجملل تعوَ لُ ًرلُ ع طواتن ًايتكْ ةس ،كْ هس ع رصوه ااتس ن.
تعاحلْ تن رسْ ع ع م  ً 1296كك نر ا ةفاٍقَ ًةسىب كَ ًتعو سى ًة كَى ًتعٌَكى ن
ً زػ ً ه تتس ك ه ي تعاحلْ ل عط لع تعسَ حُ ًتس،طاع تآل .
تعاحلْ تعس دسْ ع ع م  ً 1298كك نر تٌك ًت مسا ًةسب كَ ًر عطْ ًطاتلل تعمسا
ع طاتلل ًع
ً كك حلْ عل َْ زت ااهل تعفثن را ايتٖا تعفً ،روو ايتكْ تسً
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تٌك دت تعف ،تعٌطوَْ ًايتكْ ط ها ع شٌ ًتنيتكْ تسىلهٍْ ًتعلبهعَْ ًع ت مسا تنيتكْ
تعٌَسىىفَْ ًايتكىىْ تعالى ا ًاىىيتكيت ترى رع تعفىىبن ًلى رع تعقىىاًٍني ع فى س ًع ةسىىب كَ زت
ايتكْ تحتسفٌ ٍ ا.
تعاحلىىْ تعس ى للْ ع  ً 1292/4/1كىىك نر ةفاٍقَى ًتحلجى ز زت فَوى تعسىىٌدتن ًتحلبصىىْ
تع،قٓ لبلض تعقب ٖ تسفاٍقَْ ًتعصاعَ ت تعلل َْ ل نؼ فْ نر ايتٖا تعف،
ًتعَ ا
حف ك.
ففُ تحلج ز زت ايتكْ تحلام ت فُ ًع ت هٍوْ ايتكْ ع
ى عىىا عوىىى زٍ تتىىى ت سىى ،اّ عالىىٌع سىىٌ ٍْ ًتس دن ًعبو ى ن ًتىىاددي علىىٓ رف،ب توىى
ًةعارو ًةر وو تس اٍْ.

مؤلفات األسدٍ
لهة ان تعهٍا تسسهِ تع،نعَيف رو ةن للغ تعلصاٍا را ع اي ًتس ،ا ع تع،نعَيف ح ٓ،ةٍ رى
تساىىنّ رىىا حَ تىىى طعبلىىك للىىض ريعف تىىى ع حَ تىىى ًفعقىىه للؽىىو يطٌطى ي ًللؽىىو رى ٍىىيتا
يطٌط ي وفٌ ي ع ايتٖا ا ظْ ح ٓ،تعٌَمً .را ريعف تى تعصونّ:
،ى ره سىُ ىع فَىى ٌتعىه فىا سىب
 0ىى ٌتعه تعف ،لْ تعلالَْ طبع سوْ 1431هى
تنه تعلالُ.
 2ىى ٍ عَ طبىع سىوْ 1291م اىهي فَىى عىا لى ً ل ىْ (ٍى عَى ) ًهىٌ ،ى طاٍىيف
ًلهِّ حَث ٍبحث ع ت ته ت ا،لفْ سظٌا ل ْ ٍ عَ تعيت ٍ،مسوٓ لو ت مسوٌن.
 3ىى تعبَ ن ًتعبهٍع طبع سوْ  1246س ى نر س ني تعبَ ن ًتعبهٍع رقسى ني نر فعىٌا
تبحىىث ع عو ظىىا تعصى عاٍْ تسسىىلٌ تسدلىىُ تسسىىلٌ تعلل ىىُ تع،صىىبَى تجملى ز رىىا تسىى،ل ّ
ً و ٍْ ًل تعبَ نً .تعف ،هٌ ع تالَىْ تع،ى ًق تر ى عُ ة ثىا روىى ،ى ره سىُ ًفَىى
ي ،تت را عٌَن تسد تعلالُ تعقهٍب ًتحلهٍث تها علٓ ح كقهِ ً عُ راهيف.
4ىىىى عىىاًم ةلىىُ تعلىىإ طبىىع سىىوْ ً 1231هىىٌ عىىَهّ رلح َىىْ علص ى عا تس رىىب (ةًٍىىهٍم
تسح َ ن) تا و رع تصَ ٌٍ،ن ل سَخ) ةع د طبلو كَىْ سىوْ  ً 1291ىه ؼىحٓ تسسىهِ ع
تا ،ى ل عفثن را رل كُ ت لح ْ ًظٌ ه ع سبَ الق لٌ شلاِ ر،ف ر ًرا ةلى اقَىق
ةسلٌ فَع فَى ا ً ًعْ
ًٍق ٌا تسسهِ عا ت لح ًْ( :عىاًم ةلىُ تعلىإ عىٌن طاٍىيف رىا تع،عىٌٍا تعلى طفُ مل تلوىهي
تعلالَْ ع ة ا را آ ه ه تق غ تعص عا فَى ًح تعساه را ةلُ تعلىإ ناى حىني لى ط
ع ات تتى ةن ر علىٓ هى ي تعىوظب تحتل ،عَىْ تعٌلَلىْ تعف سىهّ رؽىٓ ٍ،عىَه رىا تعصاعىَ ت
تعمس لاّ شاعَْ تٌفات فَو ه ي تحل لْ علٓ ةمتو ًةشهه ).
 5ىى حل (تر كى تعلمسىٌِ رىا تعفل ىْ) طبىع سىوْ ً 1291لى ٕ ع سسىْ ة سى م (ة،ى ٕ
ت ته ع تس َ،و را لوٓ حل الَ حل ).
حل حل ع تآل
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 6ىى ة ى كُ تعقبىْ دٍىٌتن شىلا طبىع سىوْ ٍ 1291قىٌا ع رقهر،ىى( :هى ي كفحى ت رىا تعصىلا
ت تفع ت ٌؼٌع عىا دكَى تهلَىٌر ًة سىل،و تعمسَبٌلىْ
تععٌع ت وثٌ ت تفلك عا دكَ تعَقظْ
تعف ْ كثاتت را ف ي تحل ًلٌتي نر س حْ ر ً تٕ تعطبَلْ).
ًعوهر تس ٕا تعب حث للى لُ عا طق تسسهِ تن ػ تع ِ ن ٍؽع كفسىى فَىى بى
ةن ٍصاع ع  ،لْ ع ٖهي ل ٕي ترٌت علٓ عس ن ظهٍق تسسهِ طبَبى نحسى ن تعصىَه( :نكىى
ن ٍنا كفسى لعٌم س فَ ،وع عىا تعطلى م ًتعصىات ةٍ رى ي ٍل،ىيا فَوى تعوى س ًٍوقطىع نر
تع،ففن ر،افف را َ لى ح ٓ،نيت للغ روى تعٌها ترس ُ ربلمسى ًةح لنكى ٍ،الع رىا ك سىٌتى
عَفاق ع هٍا تحل تنهلُ ًاَ نعَى ةكى ٍسى ع رٌسىَقٓ علٌٍىْ توحىه رىا رىٌتطا تعوجىٌم ًةن
تعمسافْ تمساق ع تسكٌت تعس ًٍْ ًٍظ علٓ ه ي تحل عْ حٍ ٓ،س ع ً ع اطٌتت تللْ تعلهًٍىْ ع
تعس ٕ ًعلٓ نٍق عو ٍبهة حلْ تعقعَهّ).
 ،ى يطىىٌا ٍبحىىث ع تر ك ى تعلمسىىٌِ علفىىظ تراعىىْ (تهلل) ٍقىىع ع ()111
 7ىىىى تهلل
ظفحْ ًهٌ وفٌ ع ايتكىْ (فى تح سىان) ً ى ن تسسىهِ ىه ةعىهي عَفىٌن ع ة ثىا رىا
( )411ظفحْ تع ،ه علٓ ( )142رعه يت ع تنعَفى ًفَى مث كَْ ًسسىٌن هثى ي ً ىه ى ا للىى
لُ عا ه ت تعل ( :تعف ،هث عل ُ را ي ًاٌيم عل تعل مل ت  ،فا تع ِ ٍوطلىق رىا
ةؼَق دتٖاّ تا،ع ػ نر ةًسع نح طْ ٌعَْ ًة ي رلافْ رٌسٌعَْ).
عا فَى
َّ
 8ىى ةحَ ٕ حل ًةسٌت و ي ا فَى ةحَ ٕ حل ًةلٌتلو ًةسٌت و ًللض ةز ،و
( )181رف ك ي حققى تعب حث عبه تعف ،ح للى لُ ًطبل،ى ًزت ّ تعثق فْ لهرصق سوْ .1283
 ،يطىٌا ٍقىع ع اتسىني ىبنٍا ًرلحىق تعفىاتس تسًا ()21
 9ىى ةٍ ًعَ
ظفحْ ًتعث كُ ( )114ظفح ت ًت لحىق ( )91ظىفحْ وفىٌ ع دت تسسىهِ ًسىب تنعَفىى
هل ت تعف .. ،هٌ ةكى شمسل،ى ؽَْ عَ ًرع رطلع تعثا َوَ ت رىا تعقىان تعلصىاٍا لىهة ٍوصىا ع
جملْ تعؽ د تحللبَْ فعٌحتي روى ً ن تطاعى ع ايتكْ تعسلط ن و ه تعف تح علىٓ سى عْ تلىا
ا ل ش ع اقَق را (تعلَ ًتسٍ ) ًعلٓ رق عىْ (عىَ ) عل س،صىاق (زٍىاي) تعىيت كصىاه
ه ت ن تعهتفع عى ُ ٌٍ،سع ع ت ق عْ تعيت كصاه عىا
سوْ ً 1213علٓ س عْ تعمسيِ...
عَ سوْ .1241
ع ى عم هىىث ع (عىىَ ) رىىا حَىىث فللَ،و ى ةً حافَ،و ى ً ى ه ظىىافَ،و ًتا َبو ى رىىا حت
ًةٍ ربَو ي رهعٌا (ةعَ ) ً ...ن يعم ً ْ تعف ،عىَ ع ةكىى ةعى د نر تسيهى ن نشىف عَْ
هنىْ ًناى ع تعىىووق ت قى ن ترهٍىه تعى ِ ةعلوىى تسسىىهِ ً ىه تا،ى رسىىنعْ تسعىَ ًتعلىىَ
جم حتي ع،طبَق ه ي تعوظاٍْ ع تعوحٌ ري ىهيت لى عم ةن تعٌظىٌا نر تحلقَقىْ تعفىزٔ حت ٍفىٌن
عا طاٍق ت لافْ تريَْٖ ًنا عا طاٍق ت لافْ تعفلَْ.
 01ىى  ،تسعيف يطٌا ٍقع ع ( )341ظفحْ وفٌ ع دت تسسهِ ًسب تنعَفىى
ةكى تلقٓ را ةىله ز ىُ ل شى ت عىاِ سى عْ رافقىْ لبحىث عىا تسعىيف ٍقىع ع  16ظىفحْ لىى
ظا ًحنٌ ًعمسْ ًطل روى ةن ٍبهِ ةٍى فَى ًٍيٍه علَى فنل لى لله ةشوا ر ٍيٍه علٓ س،ني
ظفحْ ًتٌسع هى ت تعبحىث ح،ىٓ ىهت فَ ى للىه  ،لى ي ىبنيت ل رلى ي ً ى ٍقىٌا للىى لىُ:
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تعلمسىىٌِ ًهىىث علا ظىىْ تن ظىْ رىىا تعلل ى ٕ تعلمسىىٌٍني
(تعل ى ع ،ى تسعىىيف كىىٌع رىىا تعى
ًندحتا رقه ّ ت يعيف علٓ تر ع ًتحتس،وب ا ًتع،نعَيف).
 00ىىىىى ت ٌسىىىٌعْ ع تعوحىىىٌ يطىىىٌا ٍقىىىع ع ( )411ظىىىفح ت سى ى ك ى ى ظىىىفحْ نر
ع ٌدٍا وفٌ خبيتكْ (ف تح سان) ٍؽع تعف ،جم ٌعْ ةه ي ع علب تععا ً ٌتعه
تعلمسْ تعلالَْ ً ه ح ًا ع ع لى ه ت ةن ٍؽع لىني ٍىهِ تعىهت س  ،لى ي ل رلى ي ع رب حىث تعوحىٌ
ٍمسوَىىى عىىا تعلىىٌدّ نر ت ع ى د ت ،لىىهدّ ت ،فا ىىْ ً ىىه اىىهي فَىىى عىىا اع ى ٖغ تحتسىىب ًتعفل ى
ًتحلا ًهٌ ٍلهُّ رالل ي رٌسَ ي وَ ي عل ،اععني ً  ،لى ي ل رلى ي ع تعوحىٌ تعلالىُ علىهت س
ًت ه س.
ى الىهت ت عىوف ت تع ت َىىْ
 02ىىى رٌسىٌعْ حلى ت ق كىْ ع ى رٌسىٌعُ الىه رعىوفى
ت ٌسٌعَْ ةظح لو ً ع تعف ،يطٌطى ي ع ( )1611ظىفحْ رىا تسً تق ت فىادّ ًرىا ()148
ظفحْ را اتس بن لهيت وفٌ عهٔ رلوه تع تي تعلل ُ ع ل رلْ حل .
رىىاَّت ه ى ي ت ٌسىىٌعْ راتح ى ظىىلبْ ح،ىىٓ طبلىىك عفىىا ظ ى حبو ح ى عىىا تعىىهكَ ب ى ةن
ٍفح عَوَىى لوى رطبٌعىْ ٍى ا تعب حىث عبىه تعف،ى ح ًتس للىى لىُ ع  ،لىى (اىن تعىهٍا
تسسىىهِ) ػ  8شىىَٗ ي عىىا عقبى ت طبىىع هى ي ت ٌسىىٌعْ ًهى ي ىىاي ..ةكىىى لىىات رف ًؼى ت لىىني
تسسىىهِ ًلىىني للهٍىىْ حل ى ب ى ةن ٍىىها ت ىىزّ (دت تعلجىىيّ) حىىٌا نههتٖىىى رف،ب،ىىى ترهٍىىهّ هل ى
ًتسلَ و يطٌطْ ت ٌسٌعْ عطبلو ً كك تعبلهٍْ ه ا ت لو ٕ علٓ طل تسسهِ كفسى طبع
ت ٌسٌعْ ًاععك ع عم ربلغ ( )19ةعيف عنّ سٌ ٍْ عفىا تسرىا مل ٍى،ب ًطلى وى فظ حلى
ش ٌَِ،سَفٌ را ظ ح جملْ تعؽ د عبىه تهلل ٍىٌ ُ حىاق ةن ٍقولىى ل،سىلَب ت ٌسىٌعْ علبلهٍىْ
ب شىىاّ تعطبىىع نحت ةن تسسىىهِ ط ع ى ربلىىغ ٍسىى،طَع لىىى ًف ى ٕ دٌٍكىىى ًر ،للىىْ هٌ ىىى تعلمسٌٍىىْ عق ى ٕ
ت اطٌطْ ًًتفق تحمل فظ نحت ةن ت يعيف حهد ربلمس ي مل تٌتفىق علَىى تعبلهٍىْ ً كىك اطَٗىْ ً ىع
فَو تسسهِ.
ً ه ي ىا تعب حىث للىى لىُ ع هى رض ػ  44رىا  ،لىى ت ى ٌ ةن يطٌطىْ رٌسىٌعْ
حل ى ت ق كىىْ ةًدعىىك رلوىىه تع ى تي تعلل ىىُ ت لحىىق ت رلىىْ حل ى ًني تعىىٌٍاه علىىٓ كسىىا،ني
ًتنعفك روىْ ل عَىْ عرشىات علىٓ طبلوى ً ىه ل شىا ت لوىه لطبلوى ًرىا ت قىا ةن تعىه ع
سسْ جملهتت بنّ ر ٍلْ لفو س رلْ (ه ت تعفام حٌتعُ سوْ - )1281
لىىك  ً -ىىه تتعىىلك ل سدٍى ٍى ً عبىىه تهلل ٍىىٌ ُ حىىاق ظى ح جملىىْ تعؽى د ل،ى ٍخ
ى ا ىه ةعىهه علطب عىْ
ً 1111/4/13سنع،ى عىا ةرىا ت ٌسىٌعْ ...فىنازكُ ةن تسدٍى و ىه
ى ًؼىىع فو سىىو تعلل َىىْ ً ىىه ظىىه ت ع سىىبلْ جملىىهتت ع ةعىىٌتم ( 1281ىىىى  ً )1288ىىه
ىلل،و لَْ تعل دٍ ت ع حل علٓ رٌ لو ا ة تد ةن ٍ،يًد لو .
عقه ةكفق تسسهِ ع اي ًهٌ ع يف علٓ تنعَيف رٌسٌعْ جي ع فَو رفادتت ًتلبنتت هلجىْ
حل ٍقٌا( :رٌسىٌعْ حلى حعى د ع ىا ؽىَو ي ع تعه تسىْ ًتع،ىه ٍ تىٌت ايتك،وى تعيتاىاّ
لفى ة ىىا عمسىىٌِ ىىب ؽىىَو ي ع سىىَ ح ت نر اىىيتٖا تعلى مل ًتحتتعى ا لى ًِ ت لافىىْ) ح،ىىٓ نيت
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تس ٌٔ،عى يعم لله طٌا سوا ًفو ٕ ع ا ًؼوٓ جي عا تعٌظيف ةا ع كساو ة لىع رىاتت ًع
راّ ٍيٍه علَو ر تس،جه عهٍى را ل ت ًد تس ت.
عقه تفادت رٌسٌع،ى لص ٌهل ًتتسى عو ًظىح،و ح،ىٓ ةكوى ف ىك للىض ت لى لب تسً ًلَىْ
ت ا،عىىْ ع هى ت تعصىىنن ٍقىىٌا تسسىىهِ( :نن ،ى لُ ٍل،ىىي ةن ٍللىىا ةن عىىَ هٍوىىْ ع تعلى مل ع
ةً ًل ًحت نه  ،ح ف لف ةًتظاي تعه َقْ ف ،لُ) ًل ٕ ع رٌسٌع،ى حٌتعُ ()91
ةعيف ل ْ حلبَْ لَوو ( )11ةعيف رثاي ...عهت عا س ٖا تعفل ى ت ًؼىاً تعقىٌا تساىأ ً ىه
للغ عهد رع د ت ٌسٌعْ ة ثا را  411رعه يت ع عمس ت عهٍهّ.
دًتعىىُ تىىنعَيف ت ٌسىىٌعْ تىىٌفات عدسىىهِ عٌترى عىىهّ دفل،ىىى نر تعىىوَيف هى ي ت ٌسىىٌعْ
ًروو (الٌ ت ف،بْ تعلالَْ ع رْ ًتعسٌ ٍْ ا ظْ را رلجب ش ر علوجْ تعل رَْ تن لَ َْ ًحت له
عه تسْ تعلالَْ ًفقوو د تسْ رلْ را ت،بىع تطٌ هى ع تعل رَىْ ًتعل ى لٌ،ظىَ ت جم ىع تعلمسىْ
تعلالَىىْ حىىٌا توظىىَب د تس ى ت عل َىىْ علىىوج ت تعلالَىىْ تحلهٍثىىْ ًتع،لىىبن عىىا تمسىىن طبَلىىْ تسد
ًتعبحىىث عىىا حلىى حقَق،وىى ً عىى،و ع ةع ىى ق تعفل ىىْ تعصىىلبَْ ل نؼىى فْ نر ًعىىع تسسىىهِ
ل علمسٌٍ ت ًتسد تعصلخ).

وفاَ خري الدين األسدٍ
ب ًف تى لثا ْ ةٍ م زت ي ت و ن را تعبلهٍْ رح ًعْ ةانّ ن و عى لرههتٖىى رف،ب،ىى ترهٍىهّ
علبلهٍْ ًاال علٓ ن تتف ق ًهٌ ؼ رويعق عل ي لنكى ة ىه هلىب ةكىى عىا ٍسى،اهم تعاتتى
تع ِ طلبىى رق لى رف،ب،ىى نحت ع هٌ ىى ًتنعَفىى فوىٌ تعالى تعفىاد تعى ِ لى ٕ نر تعىهكَ ًحَىهيت
ًٍمس د هى ًحَىىهيت مل ٍ،ىىيًم ًمل ٍى مس ًعىىهتي ىىن ريعف تىىى ًرىىع يعىىم فقىىه ى ن ة ثىىا ًفى ٕ رىىا
رهٍو،ى تعيت ا عوو ( :ةحبب،و ًعق،ب ًالهتو ًكف،ب).
عوهر ةح لىهلَ ت ىٌت ع لسى ى ةًظىٓ ةن حت ٍف،ى علىٓ ىزي ىن عبى ّ ًتحىهّ ًهىُ
(اىىن تعىىهٍا تسسىىهِ) ًع ظىىب ح  12ى كٌن تسًا  1211ةسىىلب تعىىاًح ع رقىىا ن ر،ىىى ع ت ىىزّ
ف تعلك ت زّ ل عبلهٍْ ًلهً ه تتعلك تعبلهٍْ لهتٖاّ تعهفا ًتو ًكٌت ل حتتع ا ل ًٍى ًةظه ٖى
ًحؽات سىَ ّ (لَىم آ ) ًؼىلك فَوى ترثىْ لىا تى لٌت ًةاى تعسى ٖق ٍووى تس ً نر رقىزّ
تععى حلني حَىىث تسىى،ل ى حفى تعقبىىٌ ًىللىىى اىىك نلطىىى ى ٖاي( :رَىى،فب افَىىيف رثى تعاٍصىىْ)
ًع دت تعسَ ّ را حَث ةتك مل تو،ظا ةن ٍهفا ً نكى عقَه رصاد ةً وفٌم علَى ل نعهتم
ٍاٍهًن تع،الغ را لث،ى.
ٍقٌا للى لُ ً ....يف تع لُ ر،حنتي ...ةٍا ٍهفوى؟ فا ةه ًحت ةظه ٕ ...ىه ٍفىٌن اٍبى ي
فحفا ع ها لني زٍا ًدفوى ....هفى ت رى ت تسسىهًِ ....هفى ت ح ى نر رثىٌتي تساىن ًحَىهتي
اٍب ي ...لا لو زّ ًحت رصَلني ًع تالْ ت هٍوْ تعيت عصقو ًالهه ل،آعَيف للَلْ مل جيه رس حْ
ر ٍا تفٌن زتي عى توهة فَى عظ رى....
ًٍ ،لع للى لُ ٖاي ...:لله ةٍ م يه كبَىى ترَى ًًعَىه نااظىُ نر ت قىزّ ٍسىنحتن حفى
تعقبٌ عا رف ن دفوىً ...لله لوه ت ا ةً د ...يعم ت َك تنفَيف تعٌزنً ...حت ٍللب ةحه ةٍا
دفا ن تل َ ي تعق ؼُ كبَى ترَ تع ِ سج ع اتس ظمسن تسب تعقزٍا تعلى ٍا دفىا لَوو ى
تسسهِ ًعار ؼ ع يعم تعفاتس تآلن ًؼ ع رلى رهفا تسسهِ نر تسله.
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مكتبتا األسدٍ....
عا عا تسسهِ ًعلى تعصهٍه ل ،و ٕ تعفً ،حى تعقىاتّٕ ً ىه ي اكى شىَٗ ي رىا يعىم
ى سى فا نر لىىاد
ففى ن رىىام كفسىىى رىىا ر،ى ع تعىىهكَ عصىىاتٕ ،ى ةً عبحىىث عىىا رللٌرىىْ
عهٍهّ علبحث عا رللٌر ت ع يطٌط ت ايتٖوو ع عم ٌَّن عز رسىنتى رف،بى،ني كى د تني
شوه عدًر طاتزِ ةكو را ةكه ًةًسع ت ف،ب ت ع سٌ ٍْ ًعبو ن ًتعث كَْ كك وَْ رع د
تع تي ًتعف ،ت ل ظاّ عى ًللهّ عمس ت ف رآهل ..؟
املكتبُ األوىل...
ع سوْ  1239راً تسسهِ راؼ ي اَ نعَى فَى ةن ت ٌت اٍ روى فقا ةن ٍو رف،ب،ى
يسسْ انٍىْ تلٌعىى عق ٕهى فاتسى ع َىه تر رلىْ تسراٍفَىْ ع لىنًت تعسىَه (دًٍىق) ًللىه
راتسات عهّ طل روى ةكَ ت قهسىُ ت ثىٌا نر لىنًت حَىث ىا ت تر رلىْ تفلَفىى ل،ىه ٍ
ى نىوح
تعوحٌ س س ع ت ةسىبٌعَ ي علىٓ ةن ٍسىفا ع تر رلىْ ًٍ،ق ؼىٓ تتبى ي شىواٍ ي
آاا تعل م تعه تسُ ربلمس ي ٍلَوى علٓ حاتى تعلل َْ ب تس،بها ل،ه ٍ تعوحٌ ةرا تنشىات علىٓ
تقهٍب ةطاًح ت تر رلْ ً لع نر حل عَوق ت ف،بْ ًش ع تنز فب شىات تععىحيف ىلل،وى
علىىٓ ت سىىيًعني ع،ق عسىىوب عىىا كعىىاتى فىىيت ي ع لَ،ىىى و ى فظ حل ى (نحس ى ن تعصىىاٍيف) ً ٖىىَ
تعبلهٍْ (جمه تعهٍا تر لاِ) ًرهٍا دت تعف ،تعٌطوَْ تعص عا (ع ا ةلىٌ ٍصىْ) ًتطللىٌت علىٓ
تعاس ى ٖ ت ،ب دعىىْ لَوىىى ًلىىني ع َىىه تر رلىىْ تسراٍفَىىْ ىىب ة ولىىٌي ل علىىهًا عىىا عيرىىى ًتقىىهٍب
رف،ب،ى نر دت تعف ،تعٌطوَْ هل عق ٕ رات شواِ رهدي هٌ ف ح رٌتفقْ (دًٍق) ًلى ٕ
دي ل ٌتفقْ.
ًتش ى ا تسسىىهِ ةن تسىىوه نعَىىى ً َفىىْ ىىَب فىىاع تحتا،ع ى ػ عنشىىه تعب ى حثني نر ت ع ى د
ًت اتلع ًةن ٍ،ق ؼٓ عق ٕ يعم راتب ي شواٍ ي ه ّ ( )191عىنّ سىٌ ٍْ ل نؼى فْ نر هبىْ ت ف،بىْ
ً ىه ه ( ) 191عىنّ سىٌ ٍْ ًتختى ت تع تَبى ت عوقى ت ف،بىْ نر دت تعف،ى سىوْ ً 1236للىىه
رهّ شجا اا لَوى ًلني َٖ تعبلهٍْ ة َ رىا ً َف،ىى للىهي فلىب ٍبىق عىى داى ٍ،قىٌت لىى نحت
هبْ ت ف،بْ ًر ٍنتَى را ته ٍ لؽع س ع ت ٍفليف لو ب رى عبىث ةن حىام رىا هبىْ ت ف،بىْ
ةٍؽ ي رٌل ات را تجمللى تعبلهٍىْ سىوْ  1264هجىْ ةكىى ةاى تلٌٍؽى ت تىٌتزِ ةً تفىٌق َ ىْ
ت ف،بْ!!..
ًهى ى ٍلفىىىك تعوظىىىا رى ى ي ىىىاي تعب حىىىث للىىىى لىىىُ ....ةكىىىى ىىىاة ع لىىىٌتز سىىىفاي تععى ى د ع
 1236/11/12ل عقلب تعاظ ػ ًخبطى تعلب ّ تع ،عَْ( :نيت تسى،مسوك تعبلهٍىْ عىا دفىع ت بلىغ) ت ،فىق
علَى رق علفاٍق تعث كُ ةن ٍس د رف،ب،ى ًعوهٖ تل،ز تحتتف َْ رلمس ّ).
املكتبُ الجانًُ:
للهر ًه تسسهِ رف،ب،ى تسًر لىهة ع نكصى ٕ رف،بىْ لهٍىهّ ع لَ،ىى ًهى نفىا ىا
ٌٍم ن ٍها لَ،ى ر،نلط ي ،ب ي
ًله حاًّ تعبحث ع تعف ،ةن ٍقلع عا شاتٖو ...؟ ففُ
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َىيف هلى
لهٍهّ ًهف ت ع فَو ةح سا تعف ،تعلعاٍْ ًتع ت َىْ ًكسىقو توسىَق ي فوَى ي
ًهُ زتااّ لنرو ت تعفً ،را ٍص ههه ٍصوه عع حبو ل عثق فىْ ت ٌسىٌعَْ ًهىٌ تعى ِ ٍىأ
ةن تع،ف سن ًدًتًٍا تعصلا ًر نعَو ه ن تعلمسْ هىُ ً ى ٖق ٍل،ىه لوى تعللىب ع حقى تعلمسٌٍى ت
ًهل ت حاػ علٓ ت ،و ٖو .
ه ي ت ف،بْ ةرهتى ثنتي ع ريعف تى ً كك ت لني تعى ِ حت ٍوؽى نمتى م رٌسىٌعْ حلى
ت ق كْ ًه ٍها علٓ ًفاّ رف،ب،ى ه ي ثاّ رع د ي تعيت تع ،ه علَوى ع ناى ز ت ٌسىٌعْ
حَىىىث تع ،ىىىه علىىىٓ ( )136يطىىىٌا عالىىىُ ً(، )189ى ى عالىىىُ رطبىىىٌع ً( )8يطٌطى ى ت
سىىاٍ كَْ ً( ، )11ى سىىاٍ كُ رطبىىٌع ً( ، )11ى عىىزِ رطبىىٌع ً( ، )41ى ةً ًلىىُ
ً  ،ل ن ل عف سَْ ً  ،ل ن ل ع َْ ً  ،ل ن ل آل روَْ.
ً ه سبق ةن ي اكى تلىم ت ف ًؼى ت تعىيت لىات لَوىى ًلىني تعبلهٍىْ بى داٌعىى (ت ىزّ) حىٌا
نههتٖىىى رف،ب،ىىى ترهٍىىهّ علبلهٍىىًٍْ ....ى ا للىىى لىىُ ...ةن تسسىىهِ ى ن ىىه ،ى ع ًظىىَ،ى
(عىهِ رف،بىْ ًطاتٖىيف
َّ
لٍ ،خ  12ةٍى  1211ع ،ى ًلوىى نر وى فظ حلى ً ٖىَ للىهٍ،و :
فوَْ ةهبو عبادِ ًتعل مل ت،ا روو دت تس ٓ دت تسسهِ ....ة لٌ بٌهل .)..
أربعىن ألف صىرَ وآثار يف داره

عىىا عىىا تسسىىهِ ةكىىى ى ن رو ،ى ي روى ظىىمساي ل آل ى ًتعل دٍى ت فوىىٌ ٍ،حىىهي عىىا كفسىىى
وك ة يف علىٓ تع،ى تعسى ع ت رس،صىاف ي لسى تني
ٖاي ...عوهر سفوك رع ةرُ ع حُ تعلقبْ
حل ت ،هّ رىا لبى وسىا ًع تعمسىهً ًتعىاًتح وىك ةرىا ٌٍرَى ي تى رع تعقَقى ن ًة ىيف د ى ٖق
ستنر حجايت رفٌ،ل ي علَى ل هلنً لَفَْ تحلثَىْ ًع ظىبَحْ عَلىْ رى طاّ تفقىهت تحلجىا تس ىاِ
فلب ةلهي فقفلك تلل ي ًطا ك ل ل ي فاام ظ ح تعهت تجمل ً ّ عل سجه ًسىنع،ى :ةٍىا تحلجىا؟
فق ا :تدا  ...ه ت هٌ تحلجا عقه افك ةن مت،ه نعَى ٍه س ق فابنتى عوهِ ،ًٍ ....لع ٍقٌاً :روى
يعم تعٌَم تا،فٓ يعم تحلجا حَث ظ نر ت وهً تعفاكسُ تع ِ ة سلى نر فاكس !..
فح تآل ًتسشَ ٕ تعقهنْ ًتعو د ّ ًتعطاٍفىْ ر،نظى ع كفسىى عى عم كىك دت ي عبى ّ
عىىا ر،حىىيف ًرلىىاً علفوىىٌن تر َلىىْ رى فَوى رىىا عٌحى ت ًاىىيف ة اٍىىْ تل،لبوى رىىا تعبلىىهتن تعىىيت
زت هىى  ....رىىىا لىىىهتك ت ًلىىىات ًمت َىى ًةًتن لٌ سىىىاكَْ ًحن سىىىَْ ًفا ٍىىىْ ًاصىىىبَْ ًع لَىىىْ
ى ًتحىهّ خت،لىيف عىا تساىأ....
ًزل لَْ ً ه للغ عهد ر ت ،و ي را تعسبح ت ( )469سبحْ
ٍقٌا للىى لىُ ...عفىا ةهىب رى ع دت ي لوى ح تععىٌ تس اٍىْ فوىُ راتبىْ علىٓ تستهٍىْ ةً
حس ت ٌتؼَع (ةسٌت حل ً لل،و ًةسٌت و ًرل لهه ًح تتو ًرل رلو ًظو ع تو ًةزٍ ٖو
ًسهب و لَو ًرو لاه ًةحٌتؼو ًسىقٌفو ً ىن يعىم ً ى ن ع دت ي ةٍؽى ي عٌحى ت حلى فظ
ى ختَلىىو تعصىىاٍيف تند ٍسىىُ ...عفىىا ى ه ى ي تع،حىىيف
تعصىىنتزِ ًا طىىْ ىىبنّ علل ى مل
ًتععٌ تا،فك ًمل ٍلا رعنه لله!!..

=?
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ظلم يف احلًاَ وظلم بعد املمات

اعٌرْ بنّ دعٌٔ فلك ع تحملف ْ لني تعبلهٍْ ًتر رلْ را لوْ ًلني ةه تسسهِ
را لوْ ةاأ حٌا تا ،ى ...فقه شمس تر َع ل،عفَْ تع ْ ًت ،سى رو ًكسىٌت يطٌطى ت
كسٌي ًحَهيت ع ت قزّ لا ز رلاً .
تو،ظا را ٍوصاه
للىىه ًف تىىى تسىىَ،قظ ت سىىيًعٌن فنظىىه وى فظ حلى ةىلىىه ن ،عَى لوى ٕ علىىٓ ته ،ى م رىىا
ٖىىَ تر وٌ ٍىىْ ةرىىاتي ندت ٍ ى ي ىىب  919ت ى ٍخ ٍ 1211/1/11قؽىىُ ل،ىىنعَيف روىىْ رو ،و ى د تسىىْ
تعٌ ٖق ًتآل تن ظىْ لىى ًتقىهٍب تحت تحى ت تعازرىْ نحَى ٕ ي ىاتي ًكصىا آ ى ي ًتل ،لىك
لَىْ تعل دٍى ت تعبلهٍىْ ت ا ىي تعثقى ع دت تعف،ى
تعلجوْ رىا هىثلني عىا َى دّ تعصىاطْ
تعٌطوَىىْ تاى د تعف،ى تعلىىا رهٍاٍىىْ تع لَىىًْ ..للىىه للسى ت عىىهّ االىىك تعلجوىىْ ت لىىْ رىىا
تعٌ،ظَ ت روو ( :ن رْ حفلْ نحَ ٕ ي اتي ًطبع رٌسٌعْ حل ت ق كْ ًختعَغ عْ ل ،ى
ع لَْ تآلدت تلاً آ ي ًن رْ ؼاٍح عى ًن رْ كع فب عى ع تحلهٍقىْ ًتسى َْ شى ع
ل ،ى).
ه ي تعٌ،ظَ ت؟ مل ٍوف نحت ن رْ حف تنلني عى ني لٍ ،خ  18كَسى ن
عفا ر يت كف را
 1211ع عْ تحمل ؼاتت ع دت تعف ،تعٌطوَْ هل .

***
املصادر
 ةحَى ٕ حلى ًةسىىٌت و – اىىن تعىىهٍا تسسىىهِ  -اقَىىق عبىىه تعف،ى ح للىىى لىىُ -ا ً -زت ّتعثق فْ – درصق – - 1283
 ة كُ تعقبْ – ان تعهٍا تسسهِ – نعهتد َى روعىٌ – ا ً -زت ّ تعثق فىْ – درصىق -- 1118
 تعلارْ ان تعهٍا تسسهِ – حَ تى ًشلاي – عبه تعف ،ح للى لُ – ٍ عَ – ان تعهٍا تسسهِ – ا 1291 - رلجب ت يعفني تعسٌ ٍني – عبه تعق د عَ ط – ا – دت تعففا – درصق رلجب ةدل ٕ حل ع تعقان تعلصاٍا – ةىله دً ن – ا – 1113 -حل رٌسٌعْ حل ت ق كْ – ان تعهٍا تسسهِ – ا – ل رلْ حل –( ) 1283- 1281 رٌت ىىع نعف ًكَىىْ عهٍىىهّ اىىه ك عىىا تعلارىىْ تسسىىهِ ًةه و ى ر كصىىاي تعب حىىث د  -ك هىىهٌس ًرٌ ع تسسهِ ً لَىْ تعل دٍى ت ًت ،صىيف سىٌ ٍ – ًتسسى ،ي تسدٍى تعصى عا عبىه
تهلل ٌٍ ُ حاق ظ ح جملْ تعؽ د تسدلَْ تحللبَْ تع ِ ة شهكُ نر ت ع د
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القدس تُ ْنصَر بالسالح وبالقلم
أ.د .حسني مجعة

ماااا ا َاااا ا غَ ْبِيَ ْليباااا اَمْ؟ بيم اااا ا َاااا ا ل م
فطااااااااااَ ْل اااااااااابْب مَااااااااا بََْ ن

*

نبفاااااااامب ْلاحاااااااا باب َْْمب باااااااا مف َاااااااا لببْبام

ااااااااا

ْبَمعااااااا ا ااااااا ا ب اَب َااااااا ا ا ِنمااااااااابْ َ ْ لااااااا ا م

َ فاااااااابمَْ ِنمفااااااااار َبعماااااااا َ َاااااااا ْلااااااااببْب

ااااا ا ْب بااااا ا م

زبْب ب ْل اااااااااااااابِب ببااااااااااااااف
فتاااااااااااااااا ف بْ

َََ َ؟ اااااااااااا ا

؟ اااااااااااااااا ؟ َخبطاااااااااااااااا ٍ

عاااااااا ا َبْ فااااااااا ا ِْ

فتفتاااااا اْب ْاااااا اَممَ ْل ااااا ا
نَااااااا ار؟ْبنيم ف اماااااااااط َ ْلااااااااا ا

حم بَااااا ٍ ماااااْ َااااا َ ْب مااااا ٍ

ل بااااااا ا بام
ْ مبااااا م

ْلاااااااا ا ِ؟ َف؟تم اااااااا ا

مبحم بمباااااااا ا َاااااااا اممْ َ اااااااا ا ْْ ْل ؟اااااااا ا ب م

ب ب ؟ ااااااا ا

ْ َااااااا م

مبااااااا ا حَْ ؟ ااااااا ا غب ْلم مااااااا ا ؟

مل بتمََااااااابْ ِ اااااااَْ نب ؟ااااااا ْ

َلجَاااااااااابْ ْلَاع اااااااااا ؟ااااااااااَمع َِ؟ ب اااااااااا

غصباااا ا َبْ ْحلَْئ؟اااا اَب عَ ماااااابر ع؟ ماااا ا ْحلاااا اَبام

عبَبحَااااااابْ ْلطفبلااااااا ِْم بفااااااابْ ِْمَ نب ااااااا

إع َاااااااااا ح اااااااااا ٍ مَاماااااااااات م ل اااااااااا َ َ م

*

كاتب وشاعر من سوريا.

العدد  - 161كانون الثاني 2012 /

مل ااااااااااْ ََْااااااااااْ ل نباااااااا ا اَ مَ اااااااا ا َي
َ ااااااااا ا َْ ْليباااااااا اَمَْ ْل اااااااا ا َ عبَبْمباااااااا ا

َب ماااا ا َ ْلط اااا ا ْبر؟ َاااا ا نيب بامااااااََِ َاااا ا ا عبام
َمب ااااااا ا ِر ِغااااااا اَبنيم بباااااااااف

َ ل اااااااا اَبام

***
َ فاااااااابَْ باااااا ا ُب مااااااااْ ْل اااااااابَْ مَ م اااااا ا
ََْ

ااااااااااااااا ي

َتااااااااااااااا َََْ بااااااااااااااا ٍ

َ اااا ا اَ ب مااااااََْب نب متاااااا ْلاااااامامبَْ ْ بباااااا م

َ م اااااااا ٍ

نباااااااا ا ٍ م اااااااااار ْل ؟اااااااا ا بام

بااااااااسب ُْااااااااا م َ مَ اااااااا ا
ل ااااااااااااااااَ ِْْ ب

مَامتب مشااااااااَْ َ ااااااااََْْ ِممَ

اااااا ا ْ باااااا ا م

مببمضَاااااااااابنب ٍ َ

ااااااااااااا ا ٍ مبَمعَلااااااااااااا ا ٍ

َ ْ مبااااا ا نب ؟اااااااَْْب َِم ااااا ا ؟ ْحلطااااا ا م
ب ااااا ا َ

َ ااااااااا ا ِبْب ْل ااااااااا اََ ْل ااااااااا ا مَْ خب ميااااااااا ا ؟

ِن بصماااااافس ْلبب ماااا ا ب ْلط َاااااابْ اااا ا زبعباااا ا م

اااااااا َِماااااااااَاب ْفاااااااا فبنَ نب اااااااا ب اااااااااف ْرٍ

م؟ا اْم ب ما امَ َ نا اَب

ْل ا ا م

بااااااا ا ب ْ ناااااااااب ب َمل ب ااااااا ا م ََعب ااااااا ا ٍ

ل اااااااا ميَ َِ باااااااا مٍَ عب اااااااا مَحمتبااااااااَبام

َ بااااااااااااَ َ ب اااااااااا ا َ ِمماااااااااا اَب َ ل ؟صباااااااااا ا َب ٍ

ماااااااْ بَااااا ا َ؟ َااااا اراْع؟ ْلي؟بْ ااااا ا ؟ َْلااااا ابب ب م

َمَ بَمَااااااااا ْ

ااااا ا ْ مااااا اتب َا َااااا ا نبااااا ا بام

بَااااااااا بنَ ب ااااااااا ب بااااااااا

باااا ا بنَ ب م باااا امَ َ حل اااا ا ر؟ ع ااااااَ ْفاااا ا ب

ف اااااااََْْ ِمَ

َْل مااااااََ ماااااا بصمااااااَ ْل بطاااااا ْ باااااا م

***
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اااب ا ا مي

القدس تُنِصَر بالسالح وبالقلم

َ ااااااا ا عبْب ْل ااااااا ابماَ ْل ؟اااااااااَْاَ َ مجبااااااا ا ٍ

ِنا؟اااا ا مَب عب ماااا ا ب ْل اااا ا ميَ َْف ماااا ا ؟ ْ باااا ا م

ْل ااااااااا ا مي ْبممااااااااا امَ ع؟ بااااااااا ا ِر َ بْ بااااااااا ا ٍ

ل ااااااااا ا يَ ْ اااااااا ا َِ مااااااااااََْْ ْلاااااااااارمب م

ااااااااا ْْرٍ

ِ مااااااا ب ْلشااااااا ا مب ؟ َْحل ؟ ااااااا ا ؟ َْحل؟ اااااا ا م

ْل ااااااااا مي َااااااااا
َبعمااااااااا ا
فااااااا ا ب متَ َ

ااااااااا

ب ااااااااااا مِْ ااااااااا ا ضبااااااااااا

بيمت هلاااااااااااا ْ م اااااااااااا َتب مب اااااااااااا ٍ ِ باااااااااااا م

ااااااا ا م غ ل ااااااا ا

مَ ااااااا ا

َ ب لااااااااااا ٍ َنبرْلااااااااااا ٍ َْلَحعماااااااااااََ عبااااااااااا م

ااااااااا ا

عْ ب ااااااااا ا

َاااا ا عبصمااااااَ ماااا ا بمْغَ ع ااااااَ ْل ؟ باااا ا م

اااااااا اااااااابماَ َ حاااااااابْ ل َااااااااَبَ بر؟ َْل َ اااااااااَ

ف ل اااااا ا مي َ مصباااااا اََ َ لااااااا ا مَ ََاااااا ا ل م

إنا ْحل ؟ ماااااااا ا ب بف اااااااا ا َ ضباااااااا اَمْ ْل باااااااا ا

َ مااااااَ ْل حفاااااابيب مااااااْ ْل اااا ا ل ؟ َْلاااا اَامب م

اااااااااا َب م اااااااااا إنم زْْبنباااااااااا عَغح ُْ ااااااااااَ

ااااااا ا َْْ َ لصحااااااا اَبْ ََ ل اااااااا ا بام

َْل ااااااااا ا مي َ ااااااااا ا

َْ م ااااااا ا
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كلمات الرثاء الكبيرة
طالب هماش

*

ِا هّايِ !
ِا صالَٔ اهطفُهِٕ َقت طوُعَ اهلاليِ !
طاحمّين عوٖ كىّ ًا سقشقتٌُ املشاسُٔ
ًو أدًعْ ،
طاحمّين عوٖ َحصيت َاغرتابْ
عوٖ نذًْ يف اهوّاهْ اهطُايِ !
طاحمْ دًعًٕ ترتقشقُ طاخهًٕ
فُق خذِّ أبّمِ
فإىّ دًُعَ األطٖ عزبٌٕ ِا هّايِ !
كوٌاتُ اهشثاءِ اهلبرئُ ًلتُبٌٕ
يف جذاسَ اهشحّى حبربَ احلذادِ ..
كوٌاتُ اهشثاء اهلبرئُ
ِقشؤَيا اهوّىُ
حتت مساءٍ ًو احلضىَ
طََُّدَيَا باههخّبِ اهظُادِ .

*

شاعر من سوريا.

كلمات الرثاء الكبرية

َطلّهُٕ قويب متُتُ بعّذاً عو اهذاسَ

صاستِ اهشِحُ رات احلفّفِ املعزّبِ

آٍِ ِا مجشَٔ االغرتابِ اهيت
أحشقتًا احلشاسُٔ حتٖ اهشًادِ !

سايبيت املصتًأَ
َصاست غُّمُ اخلشِف ِ
ًصاحفَ قويب اهلئّبِ !

ال طَلَهَّا اهبُّتَ اهيت ملوٌتها صػاساً

 ...أَدعّين املآمتَ

َال تشكتها سجُمُ اجلشَدِ احلضِهُٕ

بني اهصػاسَ اهُحّذِوَ َاهفتّاتِ اهّتٌّاتِ

نظلوُ أعوٖ اهتاليِ !

كْ نتطوٍعَ أغشبًٕ

آٍِ ِا صيشتْ ِا هّايِ !

ًو صجاجَ اهصبابّمِ هوعابشِوِ !
نتصًّٖ اهصٌُسَ اهيت تتالًعُ بني اهعُّىَ

حظشًٔ حظشًٔ َسّثّين األطٖ َاهظًادِ !

كضيشُ حضِوِ !
نتطوٍعُ يف َحصٍٕ َحذادِ ..

دثّشِين بصاليَ شعشنِ

هصخُبِ املظاءِ عوٖ أَجٌِ اهشاحونيِ .

بشداىُ ًجى اهػشِبِ !

أَدعّين ...

كربتِ عضهيت يف اهوّاهْ

فػشبتها يف اهوّاهْ اجلشحيِٕ هّظت تُقايِ !

َقذ ًاتَ ًو ًاتَ

أطفاً ِا هّايِ!

َاآلخشَىَ ًطُا تاسكنيَ

ِا صالَٔ اهطفُهٕ َقتَ طوُعَ اهلالي ِ .

كؤَطَْ مموُءًٔ باهشًادِ!
َاهصتاءُ اهزٓ أسضعتين ًشاثٌّ

مل ِعدددذِ قٌدددشُ املػدددشب ِاهعدددزبُ ِطودددعُ ًدددو
ناظشِمِ

ًشَّ اهذًُع ِ

كقشصُ ًو اهربتقايِ .

َأهقٖ عوّْ عباءَٔ عتٌتٌِ يف املػّبِ

أطفاً ِا هّايِ .

ِرتخشخُ ًاءُ ًضاسِبٌِ أطُداً كاملذادِ !
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ذكريات
علي معروف

أَحِنننننننن ناد ِ الطفنننننننن ن
ِ القِ عنننن هينننن

ال

لنننننننن ن

نننن

*

ِ أَففننننننننن يِ لظليَه ننننننننن الي ف ننننننننن
لتننننننننر ه  ،ع حونننننننن

نننن

أفئننننننن ن هل اله ننننننن ن هل ننننننن ن فننننننن ن

ظ لَنننننننن

ننننننا ا وعنننن ن َ ا فنننن ن ا َ ننننننف
هاقِننننننننئ ٍنننننن ن

آذا الق فنننننننننننننننن ن ل ننننننننننننننننننل

نننننن ن ظ ِف نننننن ن

***
أَحِنننننناد ل أَنننننن ِ أَونننننن ذٍننننننه
مجننننن ص ان

ننننن ياظ عننننن و ننننن

ننننننننا فننننننننه ي ي نننننن ن السنننننن ن
ٍنننننننر و

ييننننن نلد رَثننننن ن ع

ا فننننننن

نننننننا

نننننا لوننن ن ي آ ننن ن الطفننن ن ظ حننن ن ه
ميينننننن ن

ا
ننننننن ي

*

نننننن ن

ظه لنننننن ن ظ ظ نننننن ن ِ

ننن ال نننِل َِننن  ،التأننن وه

***
شاعر من سوريا.

يننننن ن

ننننن ن ه

ذكريات

سنننننننننن قأ ال ننننننننننف
فت قننننن ن و اهلننننن ن
أشننننننق

أَ

يونننننننننن

ننننن ن

ِسننننن ن

الَنننن ن

ير ننننن ن

أوتوننننننئ ال ظننننننه
ٍننننننرو

ننننننا اوتينننن ن ي

الننننن ن ه فه ننننن ن

هننننننننننننا أ

ألننننن ن

ننننننو

اه فننننننئ ق عنننن ن

نننن ن ظا
نننن ن ا

اهوِنننننننننننن لسننننننننننننتعِ ا

قنننننننننننفأ ال قننننننننن ن يظ اهسنننننننننننت

ا

***
لينننن ن
نننن ن
ي نننن

ننننننس ال فنننن ن ل لسننننننه ظ
ففِنننن ن

نننن ن

ٍ لينننننن نننننن ي ينننننن ه
ظك ظنن ن لننننا

أينننن ن َظ ِنننن نهي

نننن ظ التنننن ٍه حنننن ي نننننو

َنننننننن نئ ا َلنننننننن و

طنننننن

ننننِفب الق نن نئِ ق ننننئ

ففنننننلوق ننننن فق شننننن ق يَننننننط
ِ

لئنننننننن

ِ نننننننننننس اله ننننننننن ن ص

نننننننننننه ِئد

***
أَلظننننننننننننن ل

ع نننننننننننننأ لكنننننننننننننا

ي ننننننن قننننننن

يطنننننن ن و

حفلننننننن يه ننننننن

أَ ظننننننننا

تنننننن ن و سنننننن ن

ييننننننعا حفلِنننن ن أَ نننن ن

ر نننن ن

فننننننننريا اههالننننننننا عنننننننن أ قنننننننن

ظ نننن الفنننن َ لننننا ِشننننها ألظسنننن

أينننننننا الننننننن ا ط ِ لنننننننا ال ننننننن ا

وا  ،أَ ي ينننننننننننننننننر

أَ ننننننننننننننن ن

***

601

العدد  - 116كانون الثاني 8062 /

ٍننننننننرو فنننننننن

ل تونننننننن شِننننننننهظاص

فف فعننننننننننن ن ِذا لننننننننننن ن ا ظ لننننننننننن ن
يَننننن ن ص ظسننننن ن َ يسننننن ن
ِ َظ يننننننن لننننننن و

602

ننننن ن ا

ننننننننا يننننننن

يق ذفننننننن ن لنننننننننا ا لننننننن ن ا
جي نننننننن ِذا لنننننننن نننننننن
 ،ح لفوِننننننننن ن ظلننننننننن ن
لتننننننا و قنننن ن الهحنننن ن

نننننننننه
ظنننننننن
قَسنننننننننننه

وسننننننتقه

901

في مساءِ جبله
ش صُبحُ النساءْ،
يعي ُ
منذُ زمانٍ بعيدْ..
حسني عبد الكريم

*

تتٕزَّعُ فـ٘ /حٕانريَ  /قمبّا األزوٍِْ..
ُٖصا َدفُ ٔجدُِا حٗحُ الضفافِ..
اجلرٖاُِ صيبُّ أٌّارِِأ ..اجلدأهُ أش٠مِْ قبنَ وٍّاجَ الفصٕه،
ٔتصىٗع العٕاصفِ لمربٔمِ.
تتفٍَُ بصد ٝاألغٍٗاتِ ..فـ٘ ًُٖٕ واطرِ
َّ
رأٍٖا جَ َبالً عاظك ًا ُٖػٍّ٘ بني ٖد ٙالعاطٔ ١العىاه
ٔاجلٍٕب :عم/ ٜدلعٌٕا، /
العع ِل صاٖر دلٌٍٕا!!
الرعا ٚعم ٜشبٗن األغٍٗ ٛال التأرٖذ:
حني ٖسٔر َُ املدٍٖ ٛواذا ُّٖدٌّٔا
شٕ ٝالٍػىات وَ ظفآ املساوري
*

شاعر من سوريا.
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ٔالكصبِ!..؟!!
ٔإذا حسٌٕا ،لٗض فـ٘ بٕٗتِ قمٕبّي غرفٌ نجري ٌٚلمعتبِ..
ٔحنيَ الدرٔبُ تطٕهِ ،ظرفاتُ أجصادِي
لٗصتِ لمتعبِ..
ُكربُين ٔجداٌُُْ،
ظاعرٌ وَ ِؤالِّ ٖ ٞ
ٔحتدٌُّ٘ أظٕاقُُْ وَ جّٛ
العٕمِ ،حٗح جبنُ طفٕلتْ ٔظٗدٕخ ُٛالدرٔبِ..
أصعبُ وا عٍدٌا ،حنَُ احملبنيِ ،أُ تعٗذَ الدرٔبِ
بفعن الضجر ٌُٔدر ِٚالعابرَٖ..
/تٍٕطُ  /اخلطا باملمنِ ،نىا األف٠دٓ باخلجنِ!!؟
حرفُ عاطفِْ دنرُّ ٌّراً إىل شاقْٗ أٔ جدٔالً إىل دوعْ..
ُٖبعّر باجملٖ٘ٔ ..ٞصخبُ وَ احله٘
ظرعٗ َ ٛالتكاعض..
.........
أحبحُ أٔ تبخجنيِ،
عَ قىرُ وساجِّ٘ اهلٕاجضَ
أٔ جنى ٍٛشاِرِٓ..
صدرُك املتَّّ ِي بالصدٔدِ ٔعصفِ الردٔدِ،
بنيَ نفّْٗ الكصاٟدِ..
أتعمٍيُ وٍّا العبريِ ٔظرحَ مجم ِٛالععلِ ٔاملفردات..
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...
عاظلٌ عتٗلِ ،ذنه٘ الورأٍٚ
وَ عكٗلِ :طرّز ٙظاهَ غٗىِْ باملطرِ
ٔ/بمٕز /ًٚبالصَّىا..ِٞ
ال تُخصين الظََّ بالبطرِ ،إٌَّْ نػاب ٍٛعىٗا،ِٞ
جاِمِْ بفصخ ٜاجلدأهَ ٔاهلٕا..ِٞ
خنٗطُّا بالٍَّظرِ ،ثٗابَ الٍصاِٞ
أزرارُِا األحالًِ ،تبهٗمُّا الضٗا..ِٞ
ٔالكصاٟدُ إوَّا الـ /صباٖا ٔ /إوَّا البّا..ِٞ
كلُّ أُىج ٙقصٔدِّ ،العػقُ مجَْزٍُا..
بعد الظَريِِ ،أّ قبل ىْو القلقِ
متسُّ احلبٔبُِ ،أّ غنص ٌٗ طائػُِ،
فٔيتػٕ الْقتُ
غطاً مً ّصآا الصباباتِ
ّاألىطيُِ..
ت /الدَّلعيُِ/
ضْضيا ُ
تُسبّٕ العْاصفَ بني أٓدٖ األشميُِ..
تَٔهُ بالعاغقني أّ َٓٔنٌْ بَا..
حلٌْٗ :عاصفُِ أّ ضْضيُِ؟!
ف مل ٓي ِه غْقٕ،
ت صٔ ٍ
ذا َ
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ألٌ البحسَ محَّلين
كالماً المسأِ..
ّعل ٙالسصٔفِ ضّٔعين
ت اللالوِ..
ّضٔعّ ُ
َّ
مً حٔيَا أحبحُ عً فع ٍل مضازع ٍّٔاوِ،
ب الػناوِ..
ظ اليْازعِ بني أبْا ِ
يف قْامٔ ِ
ّأدازٖ ظلَّ ٍاجس ٍٗ مجٔلُِ ،ال تياوِ..

يف مقإٍ البّحسِ
ني غافلٍ عً مفسدِ..
/طاّلٌ٘ /قدمي ُِ حلي ٍ
ب ٍنْوِ..
ب أخنا ِ
أّ غْٔ ِو قس َ
صدزُ كسضِّٕ املطاءِ
ٓتطع لِليطا ِء ّاليجْوِ احلنٔنُِ..
ٔصباحُ اخلريَ
ٖا جبمِْ
ذنتى٘ بالهرًِٔ ٔعتابا الٍظراتٔ ،احله٘ املصافر
يف دٔأََٖ املعاعرِ ..ننُّ حه٘ وطرٌ يف نتابِ الصىا ..ٞحرفٌ
ٔاملد ٝدرطُ برٔمِٔ ،التٕاقٗعُ ظرٔمِ..
ٌصى ٌٛنإجابِْ
صََ ٔالرٖاحِ
تُٕضحُ ال ُػ ِ
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جٍِخَِْ ٔالصداحِ..
لأل ِ
يف المخظ ٛاحلرجِْ،
حتضرُ األٌج ٜاحلداٟلِ
بنيَ أٔرامَ احلراٟلِ..

األمليُِ ،فسصٌ٘ للحينيِ ّاألماىٕ العابسِِ..
مقع ٌد يف حدٓق ُِ ال ُٓعاىٕ عاغقًا ّالطْٔبِ
أّ هلفً٘ ّالدقائقِ ..أّ حسٓقاً ّاهلاًّ ،اليطاءِ..
ب ّغسٓ ٌد ّحصًِٓ..
متع ٌ
مقعدُ األفلاز أقط ٙمً قصٔدِِ،
قبلَ مٔالد الصْزِ..
.............

فـ٘ نٗاَُ البخر أغٍٗ ٌٛقدميِْ،
تٍتف٘ وٍّا الٍداَٞاتُ الصكٗىِْ،
ألَُّ املٕجَ ال ّٖٕ ٝالٍخٗبِ..
ب بٗيت فـ٘ شفٕحَ الٕجدِ أظجارٌ نرميِْ
قر َ
أثِكمتِ أغصاٌَّا األحساُُ باآلِٓ المٗ٠ىِْ،
لٕال ظجر ٌٚأٌُج ٜمحٗىِْ،
ٔعرٖعِْ ظالُّا الػٗىاتِ ٔدٌاٌُ ٔالعٍاقٗدُ حَمٗىِْ..
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ُٓيق ُر األعصاب مً ٍْ ِل القطٔعُِ
أىيا األحبابُ..

ني لد ٝاحلافاتِ ِأٖ ٌٛرجٗىِْ،
ٔتُدارٖٔ ٙمّا اخلطٕٓ ٔأحٕاهُ الدرٔب!!؟!
الكر ، ٝوّىا تهَ حصٍا،ِٞ
تضٗلُ حباهَ فطٍتِّا الٍىٗىِْ..
حبٗبيت ال تبٗعُ أٔ تعرتٙ
بالٕظاٖاتِ ثرثراتٍ حدٖج ..ٛأٔ قدميِْ..

كل ثسثسٍٗ ،بال فصح ٙاغتٔاقٍ أكٔد
ُّ
/خِسدٌٗ /تالفُِ أّ عدميُِ..
ّأُّٖ امسأ ِِ ال تُستّبُ أىفاضََا
ت اليدميُِ
الْغْغا ُ
ماذا تُطاّٖ فـٕ حبازِ العػق..؟!!؟
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لقهر الجوع ..أجوع
سليمان السلمان

*

يًدًِِلٔ َٔ ..ايعدّ املاضي
إّْي يًدًَِلٔ
هلرا ايعدّٔ
أجوعِ
وإىل زحِ األّ األزضٔ..
وثدئ األّ األزض أجوعِ..
يألثداء ايساقصةِ ..عًى ثػسٕ
يكبع يف ايعتُة حمسوقاّ
حيًِ بايصبعٔ ايطفًيّ أجوعِ
يألعطاف ايساعصة بدفء ايصغب ايٓطويِّ
تٗصّ ايسوح عًى وتس احلب األبويِّ
ايدافل أعساقاّ
يَتَصَبَّبُ َٓٗا يديُ املرياثِ املطسومٔ
أجوعِ.
*

شاعر من سوريا.
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ويصدزىِ ..زَبع ايكاَةِ
َجٌ نؤوسٔ ايصَِٖسٔ األبيضٔ

َا يف حًُي غيُسىِ؟!
ضفةُ ْٗس وزدي
ٍّ

يألثديةِ ايصُِٖسٔ

وشٖوزٌ شزقاءُ

تٗصّ جٓوْي يف ايًيٌ ..أجوعِ

وأحالُّ بٓفطخَ...؟!

يألشياء أزاٖا حتسمُ يفُّ..

وحدي ..شطٌّ َكٗوزٌ

عصازات ايباقي َٔ ضُهٖسٔ َصًي

تسضو في٘ ضفني زؤايَ

يَٓكِي املاء ايدافلٔ

قسيباّ َٔ َسفأ زوحي

يِِٓكِي ايعظِٔ األمحسٔ

وعيوْي ضًطًةْ يف َسضاة املوتِ

قبٌ طًوع ايفحس أجوعِ

وصوتي ٌَء فِٔ ايفكساءِ

جلُيع األشياء ..أجوعِ..

وقد جَُّٔ عًى شفةٍ عَحِفاءَ

أْظس يف عيٓيوِ..

تٓادي :خبصي!...

حميطات ايطَّػَب ايداِٖ

تتهطَّسُ أححاز األزصفةِ

ميتدُّ إىل آخس أفلٕ

بُدُوزاّ ..أزغفةّ ..وجنوَاّ..

عٓد ايصطإٓ ايصزقاء

تطًعُ َجٌَ اآلٖاتِ

فأضأٍ عٔ ضفٔ احلب ايػائِ...

صوتاّ دَويّ ايسّْاتِ

يًحب أجوعِ

حيطُِٓ نٌَّ األصواتِ

وإىل يكياى بالدَ ايكٗسٔ

أَضُُِّ يهٌّ حياة ايفكساء حياتي..

يكٗسٔ اجلوع ..أجوعِ

116

***

لقهر اجلوع أجوع

وأَدّ ذزاعي ..وأديس ْٗازي

أطًلُ صبحي

أضأٍ غيب األضحازٔ

فدَائي ال تؤَٔ بايصًح

أمحٌ صُيت..

َا بني ايطهني وبني اجلصّازِ

أشعس أْي أغسم يف يُخّ ايعاز.

فػداّ تٓفتح األغوازُ..

ومجيع األصوات حتاصسْي

وئ يُدِسٔسَ ثػسىَ يا شعيب!...

خيفى ايصوت املُٓوعِ..

َٔ يًُِكُُُِ٘ األححازِ

آَٓتُ بصيصية ايبوم املسفوعِ

فاجلوع..

وبفحسٕ أبديِّ ايًُحات حياصس نٌ زجوعِ.

يكٗس اجلوعٔ...

فأْا أدٌَُ جسحي..

شِعاز

أفتح قًيب
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ة الماء
قدّيس ُ
جودي العربيد

ريو ايصُّتُ احتٛاْٞ
حُٓٝا سحتُ صباحَ ايعٝذِ
ًَٗٛفاّ
إىل صٛتٍ ًٍَ٤ٞ
باألَاْٞ
نٓتُ ال أعشفُ
أ ٜٔايعنيُ متؼٞ
خبطاِٟ
آٜ ِٙا تًو اخلطا!..
ٜا صَاْاّ ساحَ باألحالّ
يف نفِّ غُاّ اجلشحِ
َٔ غري اْتٗا.ٍ٤
ػذّْ ٞايؼٛمُ إىل
ايزنش٣
*

شاعر من سوريا.

*

قديسةُ املاء

َٚا يف ايه ِٕٛإالّٙ

مبارا أُسجعُ األٜاَّ

أضا َ٤ايشّٚحَ باحلبِّ ايٓذِٟ

ٚاحلًَِ اجلٌُِٝ؟

جًتُ يف غشفتٗا ايظُّشاِ٤

نًُّا أبصشتُ َٓذٜالّ

عًّ ٞأمسعُ األْفاغَ..

بٗزا ايبٝتِ تا ٙايػصُٔ

بعضاّ َٔ ْذا ِ٤احلََٓلِ

يًجزعِ األصٌِٝ

احلاْ..ٞ

ٖا ٖٓا نٓتِ تٓادٜٔ

ٚصاٜاٖا..

ايعصافريَ إىل ايعؽِّ

 َِٔٚأ ٜٔاجلٛابِ؟

إرا َا ٖاّ يف األسضِ

يف َذ ٣ايًخظِ

صكٝعٌ أٚ

احتَِٓ ٣ٛذًُٜٗا حضَٕ

هلٝبٌ

طينِّ ايعُشِ

حٝح ال ًُْع إال ْٛسَٖا:

جا٤تِ َجٌَ طهِب ايضِ٤ٛ

ّٖٝا انبُشٚا..

َُٓٗالًّ

َا عذتُ أق ٣ٛإٔ أسدَّ

بال أ ِّٟطؤاٍٍ

املًحَ عٔ ػطإِٓ عٝين..

ٜا ٜذٜٗاٜ ..ا أغاْٗٝا اييت

نربَ ايالّٖ َٕٛيف سَؼِ١

يفّتِ غص َٕٛاملاِ٤

حُب
ٍّ

إنًٝالّ يشٚح!..ٞ

ٚاْتٗ ٢فصٌُ ايزٍِّٖٛ

ٚطشٜكاّ بني أَٛاجِ

ٚغذْٚا ُْبصشُ األحالَّ

ظالٍّ ناحلٍ

يف طاحتٗا

أسحمُ٘ حن ٛايصباحِ

َجٌَ بشٜلٍ يف طًٍِٛ

آٜ ٙا أَ!..ٞ

أَطَشتِ أػٝاؤُٖا سٚحٞ
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ٚقًيب

ْادتِ ايشّٚحُ مبا يف ايب٦شِ

نٌُّ َا يف ايهٜ ِٕٛذعْٞٛ

َٔ آ:ٍٙ

يه ٞأصشخَ:

"عٛافٍ أّٜٗا ايكذّٜظ ُ١ايٛهل٢

ٜا أَ!!.ٞ

أَا صيتِ عً ٢ايؼّباىِ

ٜٚا يًذَعِ إر طشبٌَ

عٓٝاّ يطشٜلٍ

عٝينَّ

ٚسجا األخش ٣إىل جنٍِ

ٚقذ ٖاَتِ بأثٛابِ سجاٍ٤

ػخٛبٍ؟!"

ساحٌٍ

ٚنِ األٜاُّ ػاختِ

نٌُّ َا ف ٘ٝدعا ُ٤ايشٚحِ

يف ٜذٜٗا

إٔ أطجذ يف حمشابٗا

د ٕٚإٔ تُبصش إال

صُخفُ ايكؽِّ..

يف ٜكنيِ املؤَٓنيِ!.

صٛاْ ٞايصِّٓعِ..

ٚمتّْٓ ٞفظَٗا إِٔ

بُظطُ ايصّٛفِ ..طاطاتُ

طٛف ٜأت..َٕٛ

َٝا ِٙاحلبِّٚ ،ايشفُّ،

ٚراى ايذسبُ ٜٓأ٣

ٚقٓذ ٌٌٜعًََ ٢ظِشجٍ١

آخزاّ أقذآََا خًفَ طشابِ

تٗطٌُ بايؼّٛمِ تٓادٟ

احلاملنيِ

قصصاّ

أقفُ اآلٕ ٚقذّاَٞ

َا صاٍ يف ايكًب بكاٜاٖا

حٓاٜا ػجشِ ايذّٚحِ

نُا ايظهّشُٚ ،ايتنيُ املُٓكّ،٢

تُظٌُّ ايضّا٥عنيِ

ٚصبٝبٌ يف صخافِ ايصٝفِ

دُسِتُ يف ثاْ ٍ١ٝأخش٣

ن ٞتضٖ ٛيٝايٓٝا بأٜاّ

َذ ٣ايبٝتِ ٜشْ ٣اس..ٟ

ايؼتاِ٤

تكشّٜتُ األٚاْ..ٞ
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قديسةُ املاء

جشّ َ٠املا ..ِ٤ايصّخِٕٛ

ٚايصّخِبُ يف صُتٍ

إْين أُبصشٖا يف نٌِّ جضٍ٤

فُا َٔ ََأٍَٔ يف حًُٓا..

َٔ ثش ٣ايذّاسِ

ْادٜتُ :أَّ!.ٞ

تٓاجٝين

ٚايظّشٜشُ ايباسدُ ايٝكظإُ

 ٌٖٚجن ٣ٛدٜاس احلبِّ

ال ٜذسَ ٟذ ٣جشح..َٞ

إال ْؼشُِٖ عبِشَ

ناْتِ يف اْؼػاٍ ايكًبِ

ايظطٛسِ؟

فٓٝا

يف ظالٍ ايذَّعِ

إْ٘ ايعٝذُ ٚقذ جٓ٦ا

أيكٝتُ طالَاّ ٖاَظاّ

يهْ ٞضسعَ يف إصباحٗا

بعذ غٝابٍ قامتٍ..

باق َ١ػٛمٍ

مل أدسِ قذ ناْت بؼُػٌٍ

قبٌ إٔ ٜظط ِٛعً٢

د ٕٚإٔ تًُك ٞعًٓٝا

أرٜايٓا اخلضِشِ

ْظشّ٠

َظاِ٤
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أميركا ...حلمك مستحيل!
صالح خضور

*

أًريكا...
يا شات اخلٌػني َُجٌِةٍ ...وَُجٌِة(!)2
يا شاتَ اجلػس اخلِالغيِّ( ،) 3واهبَٔاءِ اهؿَّيطاُيّ،
واجملس اهصي ًِّ ،أُٔاضٔ اهسًِّاء ...وَوَٓجٔ اهعبقطيّة..
واملائ احلَطأَُٔ ،ضِ!
أًريكا...
أئُّا اهعٌالق اهلائىُ ،املسجّج باهقوَّةِ
واألغاطري()4
اهصي قوبُٕ ًّ ضخاَ باضزِ ،وعقوٕ ًّ حجَط أصٍَّ،
ال تِفصُ ًِٕ األفلاضُ اهفاضوة ،وال احلقائقُ
اهػَّاطعةِ!
ًا بني متثاي احلطيَّة( ..)5واجلػِطٔ اهصٓيبّ()6
ًا بني حميطٍ ..وحميط()7
ًا بني جوضج واؾِطّّ ..وجوضج بوش()8
فوق جِاحَيِ ُػطٕ باشِرٔ اهقوةِ()9
*

شاعر من سوريا.

أمريكا ...حلمك مستحيل!

واهػطوض!
حٌَوتِ ضؤيا احلُوٍُ اإلًرباطوضيّ!
حُوٌٍُ ًّ صوفٍ ..وأوٓاَِ،
ظيَِّٕ همِ ٓيوٌاُْ اهقوة( ،):وغطابُ األغاطري،
وؾياطنيُ األطٌاع اجملِوُةِ اهيت ال تُخسّ،
وهعِةُ اهتّاضيذ(!)21
أًريكا...
بٔطتمِ تيجاُْ اهعُّبَق اخلازعة( ،)22فوق ضؤوؽ
اهعَُّازقةِ( ..)23واألفاقني()24
وغيفُ بّٔ ُوْٕ( ) 25اهٖصي يقططُ ًّ زًاء األبطياء!
أهبػتِ احلقَّ باهباطى ،واهعَسِيَ باهعؤٍ،
وؾطُقتٌٔا( )26يف قفٖاظاتٍ ًّ حطيط!
أبسهتِ قوَّة املِطِقٔ مبِطقٔ اهقوَّة!
وكٌثى "ظيوؽ" اجلبَّاض(،)27
تأًطيّ اهعامل أْ يطكعَ عِس أقساًِمِ اهلٌجية،
املسبوغةِ باخلطيئة ...واهفُجُوض!
تتعَِّٔطيّ( ) 28عويٕ بطػياُِمِ األعٌى،
وتُؿٔطٔيّ غيفَ "زميقويؼ"( )29اهباتِطِ،
فوق أغٕ املتعَبة..
املثقوة بٔواجؼ اهفقط ..واجلَٔىٔ ..واملَطَض..
واجلوع واالُقػاَ ..واهلطاًةِ اهوطِيةِ!
تطيسيّ أْ تُسخويِٕ ،بَػِياّ(،)2:
يف غٍُِّ اخلِياطِ(!)31

***
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أًريكا..
أفيقي ًّ ُوباتِ غبائَمِ
وجِوْ أَطٌاعمِ!
توقٖفي عّ جوِس اهعامل ،وعّ حُوٌُُمِ املػتخيىٔ..
بتاجٕ وصوجلاْ ًعٌََّسئِّ باهقٔط...
واهسََ!
توقَفي عّ طػياُمِ ...وعُٔطنِ اهلوُيّ!
اهتَاضيذ يقوي همِ:
عٌََوُمِ خطابِ وخصالْ!"
بطوًيثيوؽ( ،) 32غيػِتَوِهِسُ ًاليني اهِػذ ًّ أضحاَ
اهؿّعوب املعووًة يف ًواجٔةِ بطؿمِ ،وجِوْ
اهععٌة واالغتلباض( )33اهصي يتوبّػمِ!
ُواقيؼُ اخلطط تُقِطع ،وأبوابُ اهَِّفري تُػٌعُ
يف كىِّ ًلاْ،
تػتِفط األحقازَ ...واهػطائعِ،...
إضازة اهطَّفض ،واهتخسّي
تٔسضُ كاإلعضاضِ...
وًا ملِ تُدٌَِسَ بطاكنيُ اهطَّعبِ ..واجلِوِْ،
أبوابِ اهعامل ًُؿطَعةْ هلىّ اهطِّياحِ،
واهطوفاُْ قازَِ،
ال ًَخاهَةَ قازَ!؟

***
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أمريكا ...حلمك مستحيل!

احلواشي
( )1اخلٌػني جنٌة وجنٌةٓ :ي جنوَ اهعوٍ األًطيليً ،ضافاّ إهئا جنٌة عوٍ إغطائيى.
( )2اجلػس اخلالغي :كِاية وإؾاضة هوٌجتٌع األًطيلي ًتعّسز األعطاق واألهواْ.
( )3األغاطري :إؾاضة العتِاق أغطوضة إقاًة ممولة إغطائيى!.
( )4متثاي احلطيةٓ :و اهتٌثاي املوجوز يف ُيويوضن.
( )5اجلػط اهصٓيبٓ :و اجلػط املوجوز يف ًسيِة غاْ فطاُػيػلو.
( )6احمليط واحمليط :كِاية عّ احمليطني األطوػي واهلازي.
( ) 7جوووضج واؾووِطّ :حمووطض أًريكووا وأوي ضئوويؼ هلووا ،وجوووضج بوووش االبووّ ،اهووطئيؼ اهػووابق
(.)َ2005
( )8اهِػط اهباشر اهقوةٓ :و ؾعاض اهسوهة األًطيلية ،وضًع قوتٔا.
(ٓ )9يوٌاْ اهقوة :طػيأُا ،وجربوتٔا.
( )10هعِة اهتّاضيذٓ :ي اهوعِة اهيت ضطبت كى اإلًرباطوضيات اهعاملة وجعوتٔا تِٔاض.
( )11تيجوواْ اهعئبووقٓ :ووي ضًووع هضووياء اهعقيووسة اهتوضاتيووة ،كٌووا يووععٍ غووالة اهئوووز املتطووطفني،
اهصيّ يعتِق احملافعوْ اجلسز عقيستٍٔ.
( )12اهعُازقة (مجع) ظُسيق ،وٓو ًّ يبطُّ اهلفط وخيفيٕ ،ويعٔط اإلمياْ.
( )13األفاقني (مجع) أفٓاق ،وٓو اهصي ال يِتػب إىل وطّ ًعني أو إىل عقيسة حمسزّة واضخة.
( )14بّ ُوْٓ :و اهقائس اهئوزي اهػّفاح يف اهتاضيذ اهئوزي اهقسيٍ.
( )15ؾطُقتٌٔا :وضعتٌٔا زاخى ؾطُقة وٓي يف األصى اهيت بحبؼ زاخؤا زوزة اهقعّ (احلطيط).
( )16ظيوؽ اجلباض :كبري آهلة جبى األوملب يف أغاطري اهيوُاْ.
( )17تتعٔطيّ ًّ :اهعُٔط ،وٓو اهفُجط واهفُجوض.
( )18غيف زميقويؼ :ضًع اإلضٓاب واهقوة اهػامشة.
( )19بػياّ ظوٌاّ ..وجتاوظاّ هوخسّ.
( )20غُ ٍّ اخلياط :خطَ اإلبطة (كِاية عّ االغتخاهة).
( ) 21بطوًيثيوؽ :أحس آهلة قسًاء اهيوُاْ ،متطز عووى كوبري اةهلوة "ظيووؽ" حػوب األغوطوضة،
وأصبح ضًعاّ هلى ًّ يِؿس احلطية واهتدوط ًّ اهعوٍ واهعبوزية عوى ًط اهعضوض.
( )22االغتلباضً :عاُسة احلق ،واالًتِاع عّ قبوهٕ.

236

621

اإلبرة وفتق الروح
عبد الكريم شعبان

*

آثست إٔ تطخب اخلٝط َٔ اإلبسَ٠
ن ٞتسف َٛفَتِلَ ايسٚح
أغبٗتو بايرتجٝع
َٛضٝكاى دفء ضائع
خًف جٛا..ٟ
نإ غبَّانو َفتٛحاً عً ٢حبسٜٔ
يف ايبخسٚ ..ٜٔايبخس..
ضؤاٍ فايتٌ..
ٜفتح باب ايًًٌٝ
إغفاءَٛ ٠اٍٍ
عً ٢أحلإ ْاِٟ
أٜٗا ايطادز فٛم ايسٌَ ٚاألَٛاج
*

شاعر من سوريا.

اإلبرة وفتق الروح

خاْتين ٜداِٟ

أيػتين أْاٟ

ٚتًُطت صً ٌٝاملاء

ٌٖ أْا ايراٖب

يف ايٓٗس

يف ال جٗ ٍ١ترنس

اْدفاع ايػٛم يف األَٛاج

أّ ٖرا ضٛاٟ

***
من أين الفرح
أٜفسح َٔ مل ٜصز ٙايفسح

ي ٛأْ ٞزأٜتُ

ٜٚضخو

غسٜكاً ضبحِ

َٔ دَع٘ َفتضح

ٚنٓت ضفخت بٗا دَعً١

حلافظ بايًٌٝ

زض ِّٛايصبا

َٔ زأض٘

َٔ شَإ ضفحِ

إىل قدَ ٘ٝحصإ مجحِ

أتبصسْ..ٞ

نأْو بايٓاع

ٚأْا َكبٌٌ

َٔ نٌ يٍٕٛ

عً ٌٝايفؤاد

ٚجٓظٍ

ضسٜس ايًُحِ

قٛازٜس مل تفتتحِ

إذا نإ..

ٚنٓت ضبختُ

البد..

بٗرا اخلصِ

إٔ أغته..ٞ
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فػهٛاٖ َٟرا ايػصاٍ ايطٓحِ

بٝدَّٟ

ٜسدُّ بُٓٝا..ٙ

ٚأطعُين..

خصً ١غعسٍ

بٝد ٜ٘ايبًح

ٜٚطساٙ

ٚي ٛمسح ايدَّٖس

متطو قًباً طفح

عاْكتُ٘

تكسَّح ٚجدٟ

ٚيهٓ٘..

يف حبِّ٘

قطُاً..

َٚاي َٞعٔ حبِّ٘ َٓتصحِ

َا مسحِ

ٚأطعُت٘ بًخاً..
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سىسٕ أّاي ىرت ِهي ّستكر فؤادٓ فْ قفطَ اهطدرٓ بؾد ،إال أن ِقت اهؾِدٔ إهٖ
ذّاتًا اهؾادّٕ قد ذان أِ تأسر قهّالً ،سىسٕ أّاي بهّاهٍّا ِأًا ىصقِهٌٕ بابًْ ىذىد
ِباألقارب ِاألطدقا٘ ِاهحّران ّأتِن هالػىًٙان ؽهَّ ِتًٍٙتًا بسالىتَ ،ذعر ِاهدُ
اهىهٍِف ىن ؽىهَ اهبؾّد ؽًا ِؽاد بؾد ثالثٕ أّاي ،سأذٌب اهِّي إهٖ ؽىهْ أرافل
ىذىد إهٖ ىدرستَ ،بؾد أن ٌّأتَُ هذهن ألبؾد ؽن اهطدىٕ اهمبّرٔ اهتْ أسصاٌا،
سّفاحأ بقّاب ىؾهىتَ ِبؾغ زىال َٙاهذّن رذهِا ِإهٖ األبد ِسّؾهي أن بؾعٍي اآلسر
ىا زاو فْ اهىصافْ هتهكْ اهؾالد...
مان ىذىد قد ارتدٗ هباسَ اهىدرسْ اهحدّد ِتًاِو ػؾاىَ ِمذهن أًا سأرافكَ
اهِّي إهٖ اهىدرسٕ بؾد أن تؾِد اهذٌاب ِذّدًا أِ ىؿ زىال ،َٙفاهىدرسٕ قرّبٕ ىن اهبّت
ِىن ىمان ؽىهْ فْ ىؤسسٕ ساطٕ ،بًّىا ّؾىو ِاهدُ فْ ىدّرّٕ اهسّاذٕ فْ
ىذافؼٕ أسرٗ...
أىسن ّدٓ ِرذًا ًىصْ ًِذن ًتذادج ،أِطَّ ههىرٔ اهثاهثٕ بؾدي اهتهمؤ بؾد
اهسرِد ىن اهىدرسٕ ِباهذذر ىن اهسّارات ِاهدراحات ِاألىمًٕ اهىزدذىٕ ِؽدي اههٍِ
فْ اهصارـ بو اهذٌاب فِرًا إهٖ اهبّت ذّج ًكّي ىؿ أٌهْ.
اقتربًا ىن اهىدرسٕ تىاىاً مىا مًا فْ األّاي األِهٖ ىن اهسًٕ اهدراسِّٕ ،رذت
أؽّد ؽهَّ تؾهّىاتْ ًِطاٙذْ ىؤمدٔ ِىذذرٔ ِباإلّحاز ،سذب مفَ اهطقّرٔ ِراز
ّؾدِ باتحاُ آسر ،هذكت بَ أًادَّ ِمان قد اقترب ىن اهصحرٔ اهمبّرٔ ؽهٖ رطّف
اهصارـ ذّج تكف سّدٔ تراقب اهتالىّذ ٌِْ ساٌىٌٕ.
ًاداٌا بفرز ِهٍفٕ :ساهتْ أي ٌادٌٓ ،رؽت إهَّ فاتذٕ ذراؽٍّا ؽاًكتَ ِػِّل
ؽًكٍا بذراؽَّ ِتالطل سداٌىا ِاهدىِـ تسّو ىن ؽًٍِّىا ىؾاً.
مًت قد ِطهت ،سهىت ؽهٍّا ِألِو ىرٔ ِؽهىت أًٍا أي ٌادٓ زىّهَ األثّر هدَّ.
*

قاص من سوريا.
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تتابؿ أي ىذىد :ىا زاو اهِقت ىبمراً ألًسٖ ،ىًذ سىسٕ أّاي ِفْ ٌذُ اهساذٕ
ِأىاي باب اهىدرسٕ دِٗ اًفحار ٌاٙو اًسهؿ هَ قهبْ بّن أعالؽْ اهتْ اٌتزت ىؿ
ارتحاد حدران اهىبًٖ ِمًت فْ ىمتبًْ ،ؼرت فْ اهساؽٕ ،مان ِقت سرِد اهتالىّذ
ىن اهىدرسٕ ،سأهت باٌتىاي ىا ٌذا؟ طرخ أذدٌي :إًَ تفحّر باهىدرسٕ ،ذىهت
ذكّبتْ ِرذت أحرٓ بال ِؽْ ،فْ طدرٓ فراغ ِؽهٖ هساًْ أهف ابتٍاوِ ،طهت
اهىمان ،مان رحاو األىن قد عربِا ػِقاً ذِو اهساذٕ بصرّػٍ قىاصْ ّتطو بسِر
اهىدرسٕ اهىتٍدي ،مان اهقبار ىستهػاً باهدسان اهمثّف ِرِاٙر اهذراٙل تًبؾج فْ
حًبات اهىًػكِٕ ،ماًت سّارات اإلػفا٘ تؾىو ِتطب اهىّاُ بكِٔ فْ أػراف اهساذٕ،
ِسّارات اإلسؾاف بأبِاقٍا اهطارسٕ تؾهن قدِىٍا ِؽِدتٍاّ ،تؾاهٖ اهطراخ ِتستهػ
أطِات اهؾِّو بأطِات رحاو األىن ِأطِات اهىسؾفّن ًِدا٘ات األٌو اهباذثّن ؽن
أػفاهٍي...
ماًت اهساذٕ تقظ باهحثج ِاألصال٘ اهىبؾثرٔ ىن اهتالىّذ ِىِؼفْ اهىدرسٕ
ِبؾغ اهىارٔ اهكادىّن ىن مو طِب بذثاً ؽن فهذات أمبادٌي ،ىًؾًْ رحاو األىن ىن
دسِو اهساذٕ رفي طراسْ ًِذّبْ ،أصارِا هْ ِهآلسرّن باهذٌاب إهٖ رمن بؾّد فْ
اهذدّكٕ اهىكابهٕ ههىدرسٕ ،مان أذد رحاو اهٍالو األذىر ّكف ىؿ ىحىِؽٕ ىن
األػفاو ٍّدئ رِؽٍي ،ؽدِت ىؿ اآلسرّن ّحىؾًا اهكهل ِاهطراخ ِاهبما٘ ،دًِت ىن
اهىحىِؽٕ ِرأّتُ ِهدٓ بّن األػفاو ،ماًت اهدىا٘ تقػْ ِحٍَ اهصاذب ِىالبسَ ِمان
ّبمْ فزؽاً ،طرستُ :ىذىدٌ ..ا أًا ذاّ ..ا ذبّبِْ ،رذت أدفؿ اآلسرّن ألصل ػرّكْ
إهَّ.
أدرمتَ ،اذتعًتَ تصارمَ اهبما٘ ِاهسِف ،مان األػفاو ّبمِن بٍهؿ ِقد هػست
أحسادٌي ِثّابٍي اهدىا٘ .اهىسؾف ّػىٙن اهحىّؿ ؽهٖ أن األػفاو بسّر ٌِذُ اهدىا٘
ىن زىالٍٙي ،إًٍي ساٙفِن ِىؾٍي اهذل فكد مان االًفحار قِّاً ،راذت تتذسش حسد
ابًٍا اهبامْ ِتسأهَ ىاذا ّؤهىن؟ رد اهػفو ٌِِ ّحٍض باهبماٌ٘ :ادٓ ِؽال ًصّحَ.
ماًت تؾهي أن ٌادٓ زىّو ابًٍا األثّر ِهمًٍا ال تؾهي أن اهدىا٘ اهتْ اىتطتٍا ثّاب
ابًٍا ٌْ دىا٘ ٌادٓ ،فكد سرد اهػفالن ىن اهىدرسٕ ٌِىا ىتالطكان عاذمان ؽًدىا
زهزهت األرغ ِدِٗ االًفحارِ ،استرقت صؼّٕ حسد ٌادٓ ِأهكتَ فِل زىّهَ اهذٓ فاب
ؽن اهِؽِْ ،ؼال مذهن ذتٖ ذعر ىن ّزّر اهحسد اهًازف ىن ؽهٖ طدر ابًٍا.
ــ أفاقت أي ىذىد ىن صرِد اهذٌن اهذٓ اؽتراٌا ،إذاً ٌذُ أي ٌادٓ اهتْ مان ابًٍا
ّذدثٍا ؽًٍا ٌِْ هي تهتكٍا قبو ٌذا اهِّي ،ماًت أي ٌادٓ تِطو ابًٍا إهٖ اهىدرسٕ
ِّىّاً ِتؾّدُ إهٖ اهبّت ؽًد اًتٍا٘ اهدِايِ ،ألن ىذىد زىّهَ ِحارُ فْ اهذْ فكد مان
ّرافكٍىا صػراً ىن درب اهؾِدٔ ِّذمْ ألىَ ؽن ذًان ساهتَ أي ٌادٓ ،اآلن ؽرفتٍا،
سهىت ؽهٍّا ِقبهتٍا بذًان ىؾزّٕ ِبامّٕ ،دسو ىذىد اهىدرسٕ بًّىا ذٌبت اهىرأتان
تتذادثان ِتتىصّان باتحاُ ىمان ؽىو أي ىذىد.
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أطرت أي ٌادٓ ؽهٖ ىرافكتٍا ،إذ ال ؽىو هدٍّا ِال أذد ًّتؼرٌاِ ،راذت تصرز
هٍا مّف ماًت تًتؼر سرِد اهػالب ىن اهىدرسٕ ِمّف سكػت ؽًد ذطِو االًفحار
ِمّف ًٍعت ِحرت ًذِ اهباب ؽبر اهدسان ِاهقبار هتذتعن ػفهٍا اهىىزل ِتسذب
زىّهَ اهذٓ ٌب ِاقفاً ّسأهٍا :ىا بَ ٌادٓ ،هي تحبَ ِسأهتٌَ :و تؾاًْ صّٙاً ِرمعت
بٍىا إهٖ سّارٔ اإلسؾاف اهكرّبٕ ،تتابؿ أي ٌادٓ :تذسش اهىسؾفِن اهػفهّن ثي
رفؾًِْ ِابًْ إهٖ طًدِل اهسّارٔ ِسهىِا ىذىد هىًكذ ّأسذُ بؾّداً ألًَ بسّرِ ،فْ
اهىصفٖ أسبرًِْ أن ِذّدٓ فارل اهذّأ ،هفُِ بكىاض أبّغ ِأِطهًِا إهٖ بّتًا بؾد
تسحّو ٌِّتْ ِاسي ػفهْ.
بدأت ىذًتْ ِاحتىؿ اهحّران ذِهْ ،تابؾت أي ٌادٓ سرد ىأساتٍا بذرقٕ ِأهي،
فٍذا ِهدٌا اهِذّد ِقد ترمٍىا ِاهدُ ىًذ األّاي األِهٖ الًتصار اهفِعٖ ِمان ٌادٓ فْ
ؽاىَ اهثاهج ،مان أبِ ٌادٓ ّقّب أّاىاً ِّؾِد ذات هّهٕ ّكعٍّا ىؾًا ِّترن ىؾْ بؾغ
اهىاو ِّقادر ؽًد طالٔ اهفحر دِن أن ّفطر ؽن ِحٍتَ أِ ؽىهَ أِ ِقت ؽِدتَ ،ثي
أطبر فّابَ ّستىر هصٍر أِ أمثرِ ،ماهىؾتاد ّؾِد هّالً ّتمهي قهّالًِّ ،دسن مثّراً ِّترن
بؾغ اهىاو ًِّسو ؽًد طالٔ اهفخٌِ ،مذا...
بؾد االًفحار ذعر أبِ ٌادٓ فْ اههّهٕ اهثإًّ ،هي ّرَ ابًَ ِهي ّذعر دفًَ ِهمًَ
سأهًْ ؽن ىمان اهكبر.
مان ّحهش ِاحىاً ّستكبو اهىؾزّن ،تًٍىر ؽهَّ األسٙهٕ فّحّب باقتعاب بدىؾ ٍٕ
طاىتٕ تتدذرد ىن ِرا٘ ًؼارتَّّ ،ىسذا ِّصؾو هفافٕ ِّقّب فْ طىتٍ مّٙبًٍ ،ا ٌر
ِهّهتان قعاٌىا ثي رذو بطىت ِقبو اًبالد اهطباز اهثاًْ ِهي ًرُ بؾد ذهن ،ؽًد باب
اهىؤسسٕ ذّج تؾىو أي ىذىد ِدّؽت أي ٌادٓ طدّكتٍا رفي دؽِٔ األسرٗ هفًان قٍِٔ
فْ ىمتبٍا ،اؽتذرت قاٙهٕ ،أران فْ ىا بؾد ،سأذٌب إهٖ أي ذّان اهىفحِؽٕ ىثهْ ،ال
تكهكْ ؽهٖ ىذىد سأتِهٖ أىرُ.
باهفؾو ؽًدىا ؽادت أي ىذىد إهٖ بّتٍا أسبرٌا ابًٍا أن ساهتَ أي ٌادٓ أذعرتَ
إهٖ اهبّت ؼٍراً ،تمررت اههكا٘ات بّن اهىرأتّن ِماًت أي ىذىد تستقرب اٌتىاي
األسرٗ بابًٍا رفي إهذاذٍا ؽهٍّا بأن ترّر ًفسٍا ىن ٌذُ اهىسؤِهّٕ ِتترن اهػفو
ّؾتىد ؽهٖ ًفسَِ ،ؽبثاً ...فأي ٌادٓ تطر ؽهٖ ىرافكتَ ِزىال َٙاآلسرّن إهٖ اهىدرسٕ
ِتىعْ ساؽات ِّىٍا بزّارٔ بِّت اهتالىّذ اهىطابّن ِتزِر مو بّت سرد ىًَ صٍّد.
فْ مو هكا٘ بّن اهسّدتّن تمِن أي ٌادٓ حاٌزٔ هسرد ًصرٔ أسبار ىذهّٕ ؽن
حّراًٍا ِأػفاهٍي ِؽن فّرٌي ىىن هذكت بَ سسارٔ ىا.
اهِّي ىرّ صٍر ؽهٖ اهتفحّرِ ،قد تًاقهت صاصات اهتهفزٔ ًبأ اصتبان ىحىِؽتّن
ىسهذتّن ِذٌاب اهؾدّد ىن اهكتهٖ ىن بًٍّي اهىدؽِ أبِ ٌادٓ !...تطِرٓ إًَ زِحْ
ِأؽتكد أًَ اًتكي البًَ.
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تردّ أي ىذىد باقتعاب ِال ىباالٔ ربىا .فكد باتت تصن فْ تطرفات ِأذادّج أي
ٌادٓ ،بو إن اهِساِش راذت تؾبج بتفمّرٌا ،أطبذت تسصٖ ؽهٖ ابًٍا ىن ىالذكٕ
ٌذُ اهىرأِٔ ،ترّد إبؾادٌا ؽًَ.
ذات ِّي تحرأت ِسأهتٍا بصْ٘ ىن اهكسِٔ :أًا ال أفٍي سر اٌتىاىن بٍؤال٘
األػفاو ِزّارٔ بِّت أٌهٍيٌ ،و ترّن ذهن ػبّؾّاً؟
تحّب أي ٌادٓ :هّش بّدٓ ذّهٕ ،فٍادٓ مان قهبْ اهذٓ أؽّض بَ ِهَ ِؽًدىا رذو
ذو فْ بّتْ اهفراغ مىا فْ رأسِْ ،فْ ذّاتْ ،ال زِد ِال ِهدّ ،سّي فْ أرحا٘ بّتْ
صبر اهىِت ِّعقػ ؽهٖ أؽطابْ ،أماد أحن ..أػل ..فأٌرب إهٖ اهًاش إهٖ األػفاو
إهٖ األىٍات ِاهزِحات اهىفحِؽٕ ،أحد رِذْ ؽًدٌن أحد ؽزا ،ْٙسهِتْ ،أصارن
اهىطابّن ىطاٙبٍي ،أتؾهىّن أًْ ؽًدىا أهتكْ ىذىد ِأذادثَ أذش أن ٌادٓ برفتْ
ِىا زاو ذّاً...
همن ذهن قد ال ّرعْ أٌهَ ِقد ّؤثر سهباً ؽهٖ ًفسَ ِىصاؽرُ ،تحّب أي ىذىد
بهٍحٕ ذادٔ...
تطىت أي ٌادٓ باًمسار ِترد بصْ٘ ىن اإلذساش باهسّبٕ :إذا مان ٌذا رأّن
فسأبتؾد ؽًَ بكدر ىا أستػّؿ...
تؾتذر أي ىذىد ِتذاِو استدران ىا بدر ىًٍا ،همن أي ٌادٓ اهحرّذٕ تِدؽٍا ِفْ
أؽىاقٍا اًفحارِ ،اًفحرت ؽًّاٌا باهدىِـ تتابؿ قاٙهٕ هكد ِؽدت أي ذّان بزّارتٍا
اهِّي فإهٖ اههكا٘ ِتذٌب ىسرؽٕ...
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ًٍعت أي ساهد مؾادتٍا بامراً ،أذعرت ػؾاي اهفػِر ِأّكؼت اهطقار مْ ّذٌبِا
إهٖ ىدارسٍي ،ذهن أن اهصىش بدأت ترسو سِّػٍا اهذٌبّٕ ؽبر اهًافذٔ اهزحاحّٕ ؽهٖ
اهدار اهتْ ًسّت ػؾي اهًٍا٘ ىًذ زىن ،أىّا أبِ ساهد فمان قد استصٍد فْ إذدٗ
اهىؾارن ىؿ حًِد االذتالو ذّج ماًت تؾّض األسرٔ ،فسو ساهد ِأىّىٕ ِحٍٍّىا بؾد
أن قبّال أّدٓ أىٍىا ِحدتٍىاِ ،حهسا ّذّػان ىؿ بكّٕ أفراد األسرٔ ػبل قض ماًت
قد ًسحتَ هٍا أستٍا اهىتزِحٕ فْ اهعفٕ األسرٗ ىن اهًٍر ،تًاِو ساهد ِأىّىٕ
ػؾاىٍىا ِأسذ مو ىًٍىا ىذفؼتَ ِىعٖ إهٖ اهىدرسٕ.
فْ اهػرّلِ ،اهػرّل ػِّهٕ ِىهّ ٕٙباهذفرِ ،حدا حىؾاً ىن األػفاو ِاهًسا٘
ِاهصِّخ ،مان اهؾرل ّتطبب ىن حباٌٍي اهسىرِ ،ماًِا حىؾاً ٍّتفِن بقعب ِ بطِتٍ
ؽاوٍ ؽبارات هي ّسىر ىًٍا اإلسِان سِٗ ؽبارٔ { فهسػّن } ِفهسػّن تِ َ٘ىٍي ِهدت
ىؾٍي ِذاقت اهىرّ ِاهؾذاب ىن األخ قبو اهؾدِ ،تذمّر اهمبّر ىًٍىا مهىات أبَّ :
(هكد افتطبٍا اهِذِض ِاهىرتزقٕ ِىزّقِا حسدٌا بؾد أن قتهِا ِصرّدِا صؾبٍا)
ٌِا{ فهسػّن } تسترل أٌازّحٍا أذًَّ فترتؾد هٍا أِطاهَ ،تسرٓ قصؾرّرٔ ىن
ًِـ آسر فْ حسدُ ،إًٍّا قصؾرّرٔ اهِػن اهىًتفغ ىن حدّدٌِ ،ا {فهسػّن} ُّتًََقَيُ
فٍّا ىن سالو األفِاُ اهقاعبِٕ ،همن....مّف سّكاتو ٌِِ ال ّذىو سالذاً ِال ّؾرف
استؾىاالً هًَ ،سْ اإلسِان ىدرستٍىا ِسارا ىؿ اهحىِـ اهقاعبٕ ٍّتفان بطِتٍ ؽاوٍ:
باهرِز ..باهديِ ،بدأ اهحًِد بكذف اهقاز اهىسّو ههدىِـِ ،اهرطاظ ِؽاىت اهطدِر
باهذكد ِاهثأر هدّر ّاسّن ِاهبدآِ ِصاتّال ِاهىؾسمر .فطارت اهذحارٔ قًابو تتصؼّٖ
فْ طدِر اهىذتهّن ِرؤِسٍي ِاستبؤِا سهف األبًّٕ ِاهىتارّشِ ،األػفاو ِاهًسا٘
ّالذكًٍِي بسالذٍي اهِذّد أال ٌِِ اهؾزي.
*
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أعذت اهذحارٔ اهًِر اهِذّد اهذٓ ّستعا٘ بَ ِطارت مابِساً ىرؽباً ّفزـ هّو
اهىذتو ًٍِارٌي ِتذِّهت إهٖ ًار تذرل أفٙدتٍي ِأحسادٌي ،بّن ىدٍ ِحزر سكػ
اهمثّرِن صٍدا٘ ،اىتزحت دىاؤٌي بتراب اهِػن ،تؾفّرت اهٍاىات ِسكػت أرعاً همًٍا
استػاهت ذتٖ ؽاًكت اهسىاِ٘ ،قذف ساهد ذحراً أطابت رأش حًدٓ فصحتٌَِ ،اد
اهحًِد مأًٍي اهِذِض اهىفترسٕ ،قبعِا ؽهَّ ِأِسؾُِ عرباً ِهمىاًِ ،ساهت اهدىا٘
فتسعّب اهِحَ باألذىر اهكاًْ ،طرخ بطِتٍ ؽاوٍ:
{فهسػّن بالدًا} ،فعرب ىن حدّد ذتٖ فكد اهِؽْ ِهي ّطرُ إالّ فْ فرفٕ
اهتذكّل ؽهٖ طِتٍ أحضّ ،هي ّستػؿ اهًٍِغ ،ماًت ًؼراتَ زاٙفٕ همًَ هي ّبنِ فكد
ذذرتَ أىَ ىن اهبما٘ قاٙهٕ :إّان ِاهبما٘ فإًَُّ ههًسا٘.
طرخ اهعابػ بٌَّ :ا اًٍغ ّا ابن اهؾاٌرٔ! سىؿ ساهد اهصتّىٕ همًَ هي ّفٍي
ىؾًاٌا ،بّد أًَ قاو :أؽهي أًن تصتىًْ همًْ هي أفٍي ىا تكِو هذهن فأًت ابن اهمهىٕ
اهتْ قهتٍا.
ِترد ّا مهب ٌِِٗ ،ؽهَّ بذذا َٙاهؾسمرٓ ،همنّ عابػاً آسر أبؾدُ ؽًَ قاٙالً :دؽَ
هِْ ،اقترب ىن ساهد ىداؽبًا ثي قاو:
ـ ٌَ ،قو هْ ّاذبّبْ ىااسىن؟
ـ اسىْ ساهد .
ـ ِىاذا ستأمو ،أمّد أًت حاٙؿ أهّش مذهن ٌا....قو ىاذا أحهب هن؟
ـ ال صْ٘.
ـ ال تسحو....ال تسحو ،أٍّا اهذاحب احهب مأش صآ ِ/ساًدِّتض./
ـ ذاعر سّدٓ.
استأًش ساهد بٍذُ اهىؾاىهٕ اههػّفِٕ ،ؼٍرت ؽهٖ ِحٍَ ؽالٙي اهرعٖ ،هي تمن
اهدىا٘ قد حفت ىن رأسَ ِِحٍَ بؾدِ ،مان ِحؿ ِذرقٕ حرز ّىزقان حسدُ اهقغ،
همًَ أبٖ اهتأهي أىاي حالدَِّ ،ؽادت اهبسىٕ إهٖ ؽًَّّ اهىقرِرقتّن باهدىِـ ،همن
اهبسىٕ هي تستػؿ إسفا٘ ٌذا اهذزن اهرامد سهف ؽًَّّ اهىصبؾتّن بذ ٍو ؽىّل.
ّدسو ذاحب ّذىو بّدُ طًّّٕ ؽهٍّا ثالثٕ أمِاب صآّ ،أسذ ساهد ِاذداً ،همن
اهحًدٓ ِبإّىا٘ٔ ىن اهعابػ ًّتزؽٍا ىن ّدُ فّكٍكَ اهعابػ بطِتٍ ؽاوٍ ِبإّىا٘ٔ
أسرٗ ّؾّدٌا إهَّ بؾد أن قاو اهعابػ :ال تزؽو ،مًا ًىزز ىؾن....
ـ ال هي أزؽو فأًا مًت أىزز أّعاً فأًا ال أصرب اهصآِ ،رىٖ اهمِب بِحٍَ.
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ػ مان ّذىهَِ ،اآلن ستؾرف األدب،
ـ ّا ابن اهمهب ،طرخ اهعابػ ٌِِٗ ؽهَّ بسِ ٍ
ٌّا قو هْ ىا اسىن؟ ِأصار إهٖ ذاحبٍ آسر أن ّسحو اهتذكّل .همن اهفتٖ هي ّحب،
فأؽاد اهعابػ اهسؤاو ِبطِت ؽاوٍ فكاو :ساهد.
ـ ِىا مًّتن ؟
ـ اهفهسػًّْ
ـ قهت هن ىا اسي مًّتن؟
ـ ِأًا قهت هن اهفهسػًّْ ،أهي تسىؿ؟!
ِاستصاػ اهعابػ ذًكاً ىن حدّد ،همًَ ذاِو أن ّؼٍر برِدٔ أؽطابَ فؾاد إهٖ
ٌدِ َٙاهىطػًؿ هّسأو ىن حدّد:
ـ ػّب....ىا اسي أبّن؟
ـ دّر ّاسّن.
ـ اسي أبّن قهت هن؟!
ـ دّر ّاسّن اهبػهٕ ،فأبْ قتو ًٌان ِطار اسىَ دّر ّاسّن ِىن ِّىٍا طار
اهحىّؿ ًّادًًِْ بابن دّر ّاسّنٌ ،و فٍىت ذهن ّا سّدٓ؟!
ـ أتٍزأ ىًْ أٍّا  /اهؾمرِت//؟!
ـ ذّرتًْ....إن أحبت تطرخ ِإن هي أحب أّعاً تطرخ ،هىاذا تفؾو ذهن؟
ـ ّبدِ أًَ ال فاٙدٔ ىن اهتذكّل ىؾن فّحب أن تدفن ذّاً ىثهىا دفًّا فّرنِ ،همن
إن أحبتًْ حّدًا فسِف أػهل سراذن.
ـ أٌذا طذّر؟!
ـ ًؾيِ ،بمو تأمّد....
ـ إذن ٌّا اسأو ىا ّذهِ هن ِسأحّبن ؽن مو صْ٘.
ـ إذن فكد اتفكًا.
ـ اتفكًا.
ِقف اهعابػ قهّالً ،ثي قػؿ اهكاؽٕ ذٌاباً ِإّاباً ثي سأو ساهداً :مي ؽىرن ّا ساهد؟
ـ ست سًِات.
ـ ِهىاذا عربت اهحًِد باهذحارٔ ،أتدرٓ أًن حرذت أذدٌي؟!
ـ هكد عربتَ ألًَ قتو أبْ.
ـ ّا ابن اهؾاٌرٔ (فْ ًفسَ)ِ ،همن ىا أدران أًَ قتو أبان ،فأبِن _مىا تكِو_ ىات
فْ دّر ّاسّن ىًذ أربؾّن ؽاىاًٌِ ،ذا اهحًدٓ اهذٓ عربتَ ال ّبهك اهؾصرّن ؽاىاً.
ـ سأقِو هن اهذكّكٕ ،اهذٓ قُتِوَ فْ دّر ّاسّن ٌِ حدٓ أىّا ِاهدٓ فكد قُتِوَ فْ
حًِب هبًانِ ،أسْ أذىد قاو هْ أن حىّؿ اهحًِد قتهِا أبْ ِحدٓ أّعاً.
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ـ ىاذا قهت....أسِن أذىد؟
ـ ًؾي.
ـ ِأّن ٌِ أذىد؟
ـ إًَ فْ اهبّت.
ـ ؽؼّيِ .اآلن ستدهًا ؽهَّ ،أهّش مذهن ّا صاػر؟
ـ ِهىاذا؟!
ـ ىن أحو اهتؾارف ِإؽػاٌ َٙدّٕ تهّل بىكاىَ....
ـ فكػ؟
ـ فكػ.
ِاقتّد ساهد فْ سّارٔ حّب ؽسمرّٕ إهٖ اهكرّٕ ذّج دهٍي ؽهٖ اهبّت ِدسو
أىاىٍي إهَّ ،عرب اهعابػ اهباب بذذاِ ،َٙبأؽهٖ طِتَ طرخ :ىماًمي ال ّتذرن أذد
ِإ ّال أػهكت اهًار ؽهَّ.
هي ّمن فْ اهبّت إالّ أي ساهد ِأىّىٕ ِاهؾحِز ّداؽبن ػفالً طقّراً ال ّتحاِز
األؽِاي األربؾٕ ،قاو اهعابػ:
ـ أًت أي ساهد؟
ـ ًؾي.
ـ ِأّن ٌرب أذىد؟
ـ إًّ َُ ًٌا ّا سّدٓ.
ـ ؽؼّي....ؽؼّيٌّ ،ا ارفؾْ ّدّن إهٖ اهذاٙػِ ،إّان أن تكِىْ بإّٔ ذرمٕ.
ـ أقِو هن إًّ َُ ًٌا ّا سّدِٓ ،أصارت إهٖ اهػفو اهذٓ فْ ذعن اهؾحِز.
ـ أتٍزأّن بْ أّتٍا اهؾاٌرِٔ ،بذرمٕ سرّؾٕ عربٍا بؾطاُ فطرست أهىاًِ ،أراد
ساهد أن ًّكغ ؽهَّ همًَ هي ّستػؿ ألن اهحًدٓ مان قد أهكاُ أرعاًِ ،ؽاد اهعابػ
هّسأوَ ساهداً:
ـ ّا ساهد أًت ِهد صاػرٌّ ،ا قو هْ أّن أذىد؟
ـ أقسي أن ٌذا ٌِ أذىدِ ،أصار إهٖ اهػفو أّعاً.
ِبذرمٕ ٌستّرّٕ ؽاد فطفؿ ساهداً طفؾًٕ قًِّٕ أسكػتَ أرعاً ِسار ماهثِر
اهٍاٙخ ٌِِ ّردد :سًذبذمي حىّؾاً أٍّا اهمالبٌّ ،ا أٍّا اهحًدِٓ ،ىعت اهسّارٔ
سرّؾ ًٕ بؾد أن ترمت اهدار ِأطذابٍا ًّؼرِن إهٖ بؾعٍي بفرزٍ فاىرٍ.
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رحىت اهؾاٌرات أِرفِّش( )1باهححارٔ .اهؾاٌرات اهالتْ ُّدؽّن اهماًٌات
اهباذِسّات .حرف ًٍر "فّبر" حثىاًَ إهٖ ؽرغ اهبحر .أىا قّثارتَ اهكدّىٕ اهكدّىٕ
اهتْ مان ّؾزف ؽهٍّا ،فكد سىّرٌِا فْ حزّرٔ هّسبِشًٌِ .ان اهتكػتٍا ًسا٘ ػّبات
ىن هّسبِشِ ،قدّىًٍا ،بسبب ؽدي اهحاحٕ ــ إهٖ آهٍٕ األِهىب ،اهتْ ِعؾتٍا فْ
اهسىا٘ ِأػهكِا ؽهٍّا اسي اهكّثارٔ (برج اهزٌرٔ)ِ .ىًذ ذهن اهزىن ٌِْ فْ اههّو.
ًٌان ،حّج ّكّىِن برج االتطاالت اهالسهمٍّّٕ ،ػو اهىػر اآلن ــ هّش ىرّٙاً ــ
قهت هـ "أِرفِّش".
ّحهش قباهْ ،ذهف اهػاِهٕ بسرِاو داذهْ أسِد ىن اهساتان ّطو حتٖ اهرمبٕ،
ِبكىّظ داذهْ ىذػػ ًاطو اههِنً .أمو اهبػاػا ىباصرٔ ىن اهىكالٔ ،بػاػا
ىكهّٕ بزّت ؽباد اهصىش.
فْ اهزإِّ ،فِل اهمِىدًّا ،تًتطب آهٕ اهٍارىًِّاّ ٌِ ،ؾزف ؽهٍّا ِّقًْ بطِتَ
األحض أفًّاتَ اهبدّؾٌِٕ ،ذا ىا دؽاًْ ألػهل ؽهَّ هكب "أِرفِّش" .أِرفِّش رحو
طقّر ،عّٙو ،أطفر األسًان حرا٘ اهتدذّنِ ،ذِ طهؾٕ ىبمرٔ.
ٌِ هي ّمن ىصٍِراًِّ ،ذاف ىن ؽىدٔ (قِىًّدان) اهبًإّ اهذٓ مان ِّىاً ىا ًاؼراً
فْ اهسحنّ .ؾّض أِرفِّش فْ ِحدٔ سمًّٕ ؽاىٕ بطِرٔ فّر صرؽّٕ .ػردُِ ىًذ
أّاي ىن اهىؾٍد إلفراػَ فْ تؾاػْ اهىصرِبات اهمحِهِّٕ ،الستٍتارُ باهىكدسات.
همًَ ال ّصرب أمثر ىن سِاُِ ،هي ّفػر قػ فْ االستٍتار باهىكدسات .ىحرّد أًَ حىؿ
طِر اهمالسّمّّن اهرِش ىن ػِابل اهِحدٔ اهسمًّٕ اهػالبّٕ ِِعؾٍا فْ فرفتَ
ىنِ ال ّرفب فْ اهحهِش بّن ىحىِؽٕ حّدٔ مٍؤال٘؟
ِراد ّحرٓ األحادّج ىؾٍيَ ِ .
أِرفِّش إًسان صدّد اهحّاٌ٘ ،ادئّ ،حىو داٙىاً أهي "اهًزؽٕ اهقًا "ّٕٙفْ طدرُ
*
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اهًحّف حّثىا حوّ ــ فْ اهبحر أِ فْ أِساػ اهصؾب اهبسّػ .ذهن األهي ّعًَّ
ِّىعَ ِال ّفارقَ هّو ــ ًٍار :تترا٘ٗ إهَّ باستىرار األسػر ِاألطِاتِ ..هٍذا حّن
ّصرب ّقدِ فؼاً ِقحاً ِّطؾد ؽهٖ اهذازِل( .)2حكّكٕ ٌِ هي ّكرب طِبْ قػِ ،ال
أدرٓ هىاذا ــ ٌذا ىا حطو.
هكد اًتطف اههّو .حارٓ فْ اهقرفٕ سافر إهٖ أٌهَ فْ عِاحْ ىِسمِ ،فافترض
أِرفِّش اهػرّد سرّرُّ ٌِِ ،فمر أن زىًاً سّحوّ ِّدّؽْ اهؾصرات ىن أترابَ أذِّتٍَي
هَِ ،سّكِهِن بطدل إًٍي هي ّفارقُِ قّد أًىهِٕ ،قد صارمُِ اهذبز ِاهىهخ ِاهىا٘
ِاهفِدماِ ،أٓ صْ٘ آذر؟ همن أحداً هي ّصارمَ .حتٖ أًا أّعاً .موٌ ّحّا حّاتَ
اهذاطِٕ .إذا ىا حدج ِتصارمِا فْ اهىأمو أِ ىًادىٕ اهذىرّ ،حىؿ بؾعٍي ىن بؾغ
ىكدار ثالثٕ رِبالت ،دفؾٕ ؽهٖ اهحساب .مًا صباباًِ ،مان موٌ ىًا ّؾدّ ًفسَ "أِرفِّش"
ىؿ اهكّثارِٔ ،هّش ىؿ اهٍارىًِّماِ .ىا ىن عّرٍ فْ ٌذا.
حان ِقت اهًِي .ؽهًّا أن ًبمّر فْ االستّكاؼ قبو اهىؾتاد ،ؽهًّا أن ًسهي
اهزحاحات اهفارفٕ ،فؾًدًا ،فْ اهىتحر ،ال ّكبهًٍِا بؾد اهحادّٕ ؽصرٔ طباحاًً .سهىٍا
ًِصترٓ بثىًٍا سىن اإلسبرػ ِاهصآِ .سّمِن ِّىًا راٙؾاً ىثو ٌذا اهىػر األّارٓ
اهذٓ ٍّػو ىتأهكاً ذهف اهًافذٔ اهىصرؽٕ ؽهٖ ىطراؽٍّاًّ ،سمب ؽبر اههّو حداِو
تترًّي ؽهٖ أِتار قّثارٔ اهحّأ اهؾؼّىٕ.
ـ تحب قرا٘ٔ تهن األسػِرٔ ــ قاو أِرفِّش ىتأىالً ــ ىن اهقرابٕ أن تكتهَ
اهًسا٘ ...ــ ِّتػهؿ أىاىَ بؾّداًِ :را٘ ستارٔ ٌاٙهٕ ىن اهىػرِ ،را٘ ستارٔ ىن األؽِاي
اهىكبهٕ ــ ّا ههقرابٕ! ــ مرر بطِت ّماد ال ّسىؿِ ،قد ِىغ رؽبٌ ىبٍي ،حرّا٘
االزدرا٘ ،فْ ؽًّْ اهثابتتّن اهىستػهؾتّن.
ِربىا ٌذا مهَ هّش مذهن ،قد أمِن أًا ىَن ابتدـ ٌذُ اههىسٕ األذّرٔ اآلن ،إذ أًًْ
أؽرف أن ؽهٖ عرّخ أِرفِّش تىثاو ّحىو اهًكض اهتاهْ "تذهّداً هذمرٗ اهصاؽر
اهرِسْ اهمبّر."...

احلواشي

( ) 1أورفًىس :من آهلة الًىنان ،ابن إحدى ربات الفن "كالًىبٌ" ،عاسف عمى الكًجارة لدرجة كان حيزّك بها
اآلهلة والناس واحلجارة .قصد العامل الضفمٌ لًضرتد سوجته ،فهشّ العامل الضفمٌ مبىصًكاه .وحصن عمًها
بشزط وحً د ــ أال يمتفت إلًها قبن نهاية الطزيل .لكنه التفت ،و َفكَد سوجته .مشّقته امزأة يف نىبة جنىن
باخىصًة ــ املرتجم.
( )2مبعنى يأخذ اجلدار يف طزيكه غًعاً ،وقد آثزت احلفاظ عمى روح النص ــ املرتجم.
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تتٍَّّأُ مؾاضتٍِا الستكباهٍا ..تًّسَوُّ ىِن احتىاـِ ؽاٙهٍّْ حىّوٍ ..ىِن اهتِفافِ اإلِسِ ِٔ
ذِوَ األُيِّ اهّتْ َّصّؿُ ىِن اىتضاضِ ؼالهٍِا اهفػظَِّّٕ ػَكشُ اهطَّبازِ اهىُؾتاضِ ػافْ
اهحىاوِ ..تًسذِبُ ىن إفِاِ٘ اهثَّظثظِٔ ..ىن تأٌُِّاتِ اهكٍِِٔ بؾض فُػِظٍ ىُفسَّشٍ بأطاهِٕ زّتِ
اهبهضٓ اهىضهَّو..
ِّ
اهزّتِنِِ ،ضىاث ِٕ اهفِوِ ِاهتِّسكَّّ ِٕ اهصَّاىَّّ ِٕ اهىقًَّح ِٕ باهسى ِن
تهِطُ بِظُمًٍِا اهساظِّ اهىفتِزِ ؽهٖ ؽّنِ اهصىشِ ..زاِّتٍِا األثّظِٔ اهّتْ تتِاػأُ ىَؾٍَا
الطػّاضِ ؽطافّظِ أفماظٌِا ،اهّتْ تُذاِوُ حاٌضّٔ اهٍظبَ ىن اؽتكاهٍِا فْ زًَازّنِ سػِظِ
ِظقٍِا األبّغِ.
ٌَاٌُِ اهىَـضُّ ّتٍاضَٗ ىـٍّباِّ ..اثكاّ ..محضَّتٍِا ..اهّتْ ماًتِ ق ِض سهَّىَتٍِا ِظضَتٍَا اهذىظاَ٘
ظإَّ متابٍٕ..
َّتَؾاهٖ ىُستِٗ ىَِحٍَِا (اهحِاًّْ) ..تَظف ُؿ طَاظَِّتٍَا ..تّىِّيُ َِحٍٍََا صِظاؽاّ صَػظَ
ب اهُِقُِفُ..
ف فْ ىَّضا ِن اهزَّى ِن هذؼٕ َّطؾُ ُ
اهُِقِ ِ
ت زَظافَات..
ب اهىَِِحاتِ زَظافَا ٍ
َّػ تَظقُ ُ
ى ُن ؽهٖ اهص ِّ
ش اهٍاضِظَ فَت ِم ُ
ظ اهػَّك َ
تَكتًَِ ُ
سِفَ تهتكِػُ تِهنَ اهمُبظٗ اهىُتَؾاهَِّٕ ،ثُيَّ تَكبِغُ ؽهٖ األُسظٗ اهّتْ تَهٍّا ،هن َت َض َـ
األىِادَ تتقهَّبُ ؽهٖ إِىماًَاتٍِا ِؽهٖ ىفاتًٍِِا ،فٍَْ اهّتْ تٍُِّّ ُٚهٍا األحِاَ٘ اهىًُاسبَٕ
ِتُثّظُ اهىًافساتِ بّنَ ىظحانِ اهطُّسِظِ  ،هِتَزّضَ ىن ذَظاظِٔ اهىَظاحوِ  ،فَتُثّظُ ثِظَٔ األىِاُِ
د اهسّامً ِٕ اهىستَمًَِّٕ...
اهؾىّكِٕ هتَطِ َو ِتَحُِوَ ،فّتتاهٖ فِظا ُن األىِا ِ

*
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كلمة منحوتة من كلمتي ركوب األمواج ،والفعل منها ركمج
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ٌَاٌْ تَستفّلُ ِتَتكضَّيُ ٌاضِظّٔ بأطِاتٍِا اهحَبَّاظِٔ ..همن أّنَ هٍَا ىِن ىَفَظٍّ  ..ستظِزُ
َّضَتن..
ؽضُ ِتُزبِضُِ ..ستطهّن إهٖ صِبَامِْ فأًا طاًِؾتُنَِ ..أًا س ِّ
ِتقضُِ ..سَتُظ ِ
اهىتًِـََِِّ ..تتاهَٖ سػِـُ األبػاوِ..
ِّ
َحض َضِٔ ..بِحَىاهٍِِي
ٌاٌي َّػُهُِّنَ بِسّىاٌُي اهىُت ِّ
تتِسَّػٍُُي األُيُّ " أُيُّ ىذىَّض " بِطَىتٍِا اهقاىغِِ ،قاىَتٍِا اهطَّا ِظىَــــِٕ ..بًَّىا تَتَباٌـٖ
اهىكضىَٕ،
ِّ
"ؽػظُ ىَالن" اهتْ تَىتَػْ طــــٍَِٔ اهىَِِحِٕ األَؽهٖ ..تُظ ِمىِخُ بأهفِ فاظشٍ فْ
تُزَاذِـىٍُا " َِظاَ٘ اهبابِ اهؾَاهْ" ؽهٖ اهىُكَضىِّٕ ..مَؾا َضِٔ َبؾغِ اهّطّن ّمظٌِنَ ًحاذاتِ
ز ىىّن ٌْ أقظب فَ ِي طاذبٍِا..
بَؾعٍِي اهبَؾغِ ،بَو َّصتٍَِ َن اقتًِاظَ هكى َٕ اهًَّحا ِ
ت
ِتتؾاظَنُ ىؾٍَُىا "آسظُ اهؾًكِض" هبهِغِ اهٍضفِ ..بًَّىا ّذاِوُ اهٌِيُ فْ " ؽتبا ِ
اهٌَِي" االهتفافَ ؽهٍَِّي ىُذاِالّ ظصَِٔ اهىِحِٕ األَقِٗ اهَّتْ تَؾِتهٍّا "ؽِػظُ ىَالن" هِتًذازَ
إِهََّ ،األَىظُ اهطٓ سِّطهَُ إهٖ اهحاٙزِٔ األُِهِٖ ،اهفِزِ باهمأشِ اهطٌَّبَِّّٕ َِهَِ باهتَّزِّظِ ،هم ِن
تبُِ٘ سػػُ "اهٌِيِ" باهفصوِ فْ ىكابوِ تقُِّوِ " اهؾَاٌظّن " اهّطّنَ ّتىمًَِّن ىن استظالِ
اهطفِّ ىُستَؾظِعّنَ فُذِهَتٍَُي ِِساىتٍَُي اهٍصََّٕ أىايَ ٌاالتِ اههَّذيِ األبّغِ اهىزظِؽِٕ
ؽهٖ اهصاػ..ِٚ
ُكضىَٕ ظَامب ّٕ
ِتُطِظُّ "ؽِػظُ ىَالن" ؽهٖ اهثبات ..ىازاهت تُذافِؼُ ؽهٖ ىظمَزٌِا فْ اهى ِّ
ؽهٖ ظأشِ اهىِحِٕ األَؽهٌٖ ..اٌْ تُهِِّزُ بظإٍّ بّعاَ٘ مَتَبَتِ ؽَهٍّا بِسػٍّ ؽظّغٍ ِاعرٍ
بّتَ صؾ ٍظ هؾبض اههَ اهبَظضًُِْ:
ر
ف تظٗ األَؽهٖ أذػَّ ِأًَحَ َ
ب اهِظٗ  ...فَسِ َ
إطا قِسِتَ باألَىِاوِ ِاهىًَط ِ
ِّتكٍكظُ "اهؾاٌِظِن" أىايَ ؽًُفِانِ تِثُّبِ ظُِذٍِا ِ ،ؽبثاّ َّحٍِضُ اهضظاِّضُ فْ اؽتالِ٘،
ِهِ ِقىَِّٕ ىَِحٍٕ ِاذضٔ إلؼٍاظِ ىِاٌِبٍِي اهىًٍِبِٕ ،همنَّ ًّظانَ تًِّّن اهسِلِ اهًَّفاثٕ تأموُ
األسعظَ ِاهّابِشَ ..هتىته َٚسزا ًَُُِٙاهكاظًَِِِّّٕ بثىنِ ضىٍِيّ ..بطهًََُِ ثىًاّ زٌّضاّ ههصَِّاذنِ
اهطقّظِٔ ِاهىتِسػِٕ ِاهمبّظِٔ ،مْ تُؾًٍَُّي ؽهٖ ؽُبِظِ اهًفلِ اهىفسَّشِ باذتىاالتِ ىِتٍِ ُي
اهظَّسّظِ ،همنِ ؽبثاّ تًقظِزُ أقضاىٍُُي ببظنِ َضىٍِي ..تًَِسَضُّ أًِفٍُُيًّ ..كػؿُ األِمسـحّنُ،
ُِّـكّيُ ظحـوُ األؽـىاوِ ذَـفِوَ اهتَّأبـّنِ ..تأبـّنِ اهضَّظاِّضِ ّ..ظطفِنَ بحثَثٍِِي اهضّظبَ اهّتْ
حضِ..
تكِ ُض إِهٖ اهىَ ِ
تتظطضُ هذؼَٕ اؽتِكاوِ
َّ
ِبًَّىا تُؾسمِظُ اهماتبُٕ ؽهٖ اهصَّػِّ ..بؾَتاضٌِا ِؽَضّضٌِا..
أبػاوِ قِطَطٍِا اهكا ِضىَِٕ..
فإطا بصسطّاتِ مُتُبٍِا اهسابكٕ تًَبؾِجُ ىن ظُقاضٌِا ..تًَِفَهِتُ ىِن سِحًٍِا اهحىاؽِّْ..
عض اهماتبٕ..
عض اهماتبِٕ ..تُؾه ُن "اهسكِػَ " َّ
ِتُؾِهنُ"اهثِظٔ" ..اهثِظ َٔ َّ
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تىظضِ صسطّّاتٍِا
تًَِضٌِضُ اهماتبُٕ تذتَ ٌِوِ اهىفاحأَِٔ اهصًّؾِٕ ..تُطِ َؾلُ ىِن ُّ
ىنِ ذىَّهَتٍِا
ٌَْ َ
ىنِ ظمبَتٍِا ىَفطَالّ ىَفطَالِّ ..
ىنِ طًَؾَتٍِاَ ٌْ ..
اهسابكِٕ عضٌَّاَ ٌِْ ،
باهكّيِ ِصذًَتٍَِا باهطِتِ ِاهطظاصِ ِضظَّبَتٍِا ؽهٖ إحظاِ٘ اهىذامىاتِ اهىًػكِّٕ اهؾكالًّ ِٕ
فْ زى ِن اهفِعٖ ..
ىنِ طًََؾتٍُي
ٌاٌِ "ىاحضُ ِصاٌضُ ِزًّبُ ًِِاوُ ِفاػىُٕ ِذَّّانُ ِؽاِٙضٌَُ ،"..ا ٌُيِ َ
ت ىِاقِفٍي ..
هذىّا ِ صذىّا ِؽؼىاّ ِتَبًَّ ِ
ِْ اهمتابِٕ..
ٌاٌيّ ..تكضَّىِنَ ىُؼاٌظّٔ تُػاهِبٍُا باهتًَّذِّْ ؽَن مُظس ِّ
ُِّاحًٍٍَُِِا بأسهذتٍِِي :
ـ ىاطا فؾهتِ بكعَاّاًا؟!
ـ ىاطا فؾهِتِ بأطِاتًِا ..بطُظاسًِا ..باذتِالهًِا ..باؽتِكَاالتًِا ..بتَؾطّبًِا..؟!
ـ مي قَبَعتِ ثىًاّ هِضف ِن ذَِّاتًِا حَىاؽَِّّّا  ..؟!
َّتٍَّىًٍَِا ..بافتّا ِو أذالىٍِِي ..باهىتاحظ ِٔ بأؽعاٍِِٙي اهىسظِق ِٕ فْ اهسِ ِل اهضِهِّٕ..
ُّذاطِظًٍَِا ِّ ..كفِ َن ؽاٙكّا بًٍَّا ِبّ َن ِطِ ِو أَبػا ِو مِتابٍِا اهحضّضِ..
تُظّ ُض أن تُسبِظٌَُي ؽَن "ؽِػظِ ىَالن" اهّتْ تَظمَبُ طٍَِٔ اهىِحِٕ اهمُبظٗ بِحٍُضٌِا
ِطَماٍِٙا..
همنِ ؽبثاّ  ..تًتؼظُ ِطِهٍَُي هِتؾهنَ بأَهسًتٍِِيِ ..قِفٍُا عضَّ االذتالوِ ..عضَّ ٌض ِظ
اهمظاىِٕ اإلًسإًِّ..
تُذا ِوُ حاٌضّٔ أَن تَصظزَ هٍَي ..أًٍَّا ىازاهَتِ األىًَّ َٕ ؽهٖ أَذالىٍِِي ِقعاّاٌُي،..
مو ذضبٍ ِطِبٍٍّ ..تفِنَ بِسُكِػٍِا ..
ى ِن ِّ
همًٍَُّي ّتًاسهِنَ ِ
تذاِوُ اهماتبُٕ اهىكاَِىَٕ  ..تتصبَّجُ بأضِاتٍِا ..بىذبَظتٍِا ..بِكهىٍِا اهؾًَّض ..بـِظضَ ِٔ
ز اهبّاغِ..
حـضَّتٍِا اهذىظاِ٘ ..بِظقٍِا فاض ِ
تَسَهؿُ ذِــطاٌَ٘ا َِتهذلُ بصــسطّاتِ قـِطَطٍِا اهحضّضِٔ اهّطّنَ تَؾاَّصِا ىَؾٍَا ِسَبِظِا
ىَؾضًٍََا..
ب ِتهِبُ ..فْ مُوِّ االتحاٌاتِ ..تضِظُ ذِوَ طاتٍِا مَؾكاظبِ ساؽٍٕ
تبذجُ ؽًٍَُي ..تهِ ُ
ب حًٍََّىٍّْ..
ت قُبَّ ِٕ سَظا ٍ
تذ َ
تَتَظا٘ٗ أَىاي صاصِٕ ؽًٍََّّا طُِظُٔ "اهضِن مّصِت"ُّ ..ذاظبُ ػِاذّنَ اهٍِاِ٘..
ت
اهظىِوِ ..تَُهىِهِيُ أِظاقٍََاِ ،تُصٍِِظُ قهىٍََا اهحًَُِّّْ اهَّطٓ ال ُّفاظِقٍُا فْ ذاهما ِ
تَسكػُ ؽهٖ َّ
اهّهّاهْ ..تُػه ُل طظسّٕ ىُضَِِّّّٕ..
ـ "سَأستىِظُّ ..هَن أَسكُػِ ِهَن أَسكُػِ"..
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ِبًَّىا تظ َفؿُ ؽًٍَّّا إهٖ صُظفَِٕ اهصَّىشِ؛ فَإطا بٍِا تَهىرُ "ؽِػظَ ىَالن" تُفهِرُ فْ بهِغِ
ِمْ أَىاىٍَا..
اهصَّػِّ ،هتظسُ َِ بِموِّ بٍَاٍِٙا اهىَالِّ ٙ
ُض ؽَهٍّا ِتَطِظُص :
تَى ّضُ ّضٌََا إِهٍّاِ ،تَص ُّ
ـ " أًَا بَّنَ َّضِّنِ ..
ـ امتُبًّْ..
ـ اًٍَعْ ِامتُبًّْ..
ت ؛ فأًا ىؾن ِبن أذّا ِأىِت...
ـ امتُبًّْ .ـ امتُبًّْ  ..ىا تصاّٙن ِمّف صِ ٙ
ن ّضاٌُىاِ ،تًَػهِكا ِن ثاٙظتّن إهٖ اهىّضانِ..
تتصابَ ُ
تًُؼِّىانِ ىسّظّٔ ذاصضِّٔ ..تَطظُسانِ ىؾاّ بطِتٍ ِاذضٍ "هن تَسكُػَ اهمتابُٕ ..هن
ػ اهمتابُٕ"
تَسكُ َ
ش اهمتابِٕ ..
ت أَفظا ِ
تَتَِاهٖ األطِاتُ ظَامِبّٕ ؽَهَٖ طٍِا ِ
عض اؽتكا ِو اهماتبٕ..
تٍَضُظُ َّ
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تدَحِرج اهغىر ِدَرِبَو...
فْ رؽبٕ االستراحٕ قهّ ًال قبو
اهحىاي ،اهكِطط ،اهغصافّر ...تِقظ َّ
اهغِدٔ.
صمراً ههغصافّر ،ههكطط ِاهحىاي ،ههغحائزِ ...اهغصال.
أدذو اهحدّكٕ...
ًّتكًّْ ىكغ ٌد اًتكتَ صحرٔ ٌربت ىن حرب اهبسِش.
أحهشُ...
أتأىو ىحتِّات اهحدّكٕ...
تَبَغِزَل اهغىر ِهي أدؼ ىماًاً إال ِبحثت فَّ ،هي أترن مائًًا إال ِسأهتَ،
اهمو َّكْهِب صفتَ اهسفهٖ ،اهمو ًّمر ،اهمو ّتٍربّ ،سذر ىًْ...
اهمو ال ّغرف...
ٌو أًا ال أتكن ف ّن اهسؤاو؟!
ال أعرف ف ّن اهبحج؟!
أصفن:
*
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عن ىاذا مًت أبحج ِمّف؟؟!
عن ىاذا مًت أسأو ِمّف؟؟!
ًسّت...
عىر بأمىهَ ِأًا أبحج ِأسأو ِاآلن ًسّت؟!
مي أًا ؽبْ!!
ال،ال ...أًا ذائف ،بو حائػ ،ىٍترئ ىن اهحِؼ...
أتهفت حِهْ...
سأتذمّرّ ،حب أن أتذمر ،أىسخ حبٍتْ اهىبههٕ ِِ ...ىاذا ّغًْ
أن أتذمّر اآلن؟! ىا اهفائدٔ ِقد حان ىِعد اهغِدٔ؟!
أقف...
أصبنُ ّدٓ ذهف ظٍرٓ ،أسّر ىثو سهحفأ فكدتِ بّتٍاّ ،زرل فِل رأسْ ...ربىا
عصفِر؟! ...حىاىٕ!؟ ...ال ،ال ...ربىا ...هِ مان ههكِطط أحًحٕ ال تٍىتٍا... ،إذاً ٌِ
اإلًسان...
أضحن...
عىر بأمىهَ هي أضحن ،عىر بطِهَ ِعرضَ هي ًّتبَ اهغاهي إهَّْ ىثو ٌذُ
اههحظٕ ،اهمو ًّتبَّ ،كفًّ ،ظرّ ،تغحب ِأًا أضحن ،أضحن ...حتٖ دىغت عًّآ
ِهي أعد أرٗ ،األصخ إًًْ ىًذ عىر هي أرَ بِضِد مىا اآلن ...اآلن ِأًا ىًطرد عهٖ
األرض ّسّو ىًْ اهدي بسبب الطٕ ىكبِعٕ ىن اهرصّف ،حغهتًْ أتغثر ِأسكط ،آذذاً
صمو اهسىمٕ اهتْ ذرحت هتٌِا ىن اهبحرً ،اظراً بمو ِضِد ًحِ اهِحُِ اهتْ تًظر
إهَّْ ىن ع ٍو مغبَّاد صىش ىبٍِر ،إال اىرأٔ ترتدٓ تًِرٔ قصّرٔ ،قصّرٔ هحد اهؾثّان ِبال
حتٖ سرِاو داذهْ ،اىرأٔ برزت ىثو بزرٍٔ ىكصرٔ ،ىحىصٕ ،أصاحت بِحٍٍا عًْ،
بصكت عهَّْ ٌِْ تردد ىبتغدٔ:
قهٕ أدب...
اهبصكٕ تطفئ ضحمتْ ،تفرط عبَّاد اهصىش ،تصمو ِاهدي صّئاً...
ربىا ٌِ ىا مًت أبحج ِأسأو عًَ...
ربىا....
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طِرٔ أىَ ػاهؾتَ ىن بّن اهقِّي اهسِداء اهتْ بدأت باهتبدُّد ماهبرزخ ،هتًكصؿ ؽن
فِّيٍ بّعاء .بسىتٍا اهساذرٔ ىا تًفنُّ تزرـ األىو فْ ًفسَ بأن ثىٕ ًِراً فْ ًٍإّ
اهًفل اهػِّو.
ارتؾاصاتُ ّدُِ ،استالحاتُ قهبَ ماًت تزداد مأًىا أطابَ ىشٌّ مٍربًٍْ .إّ
األهي بدإّ اهّكؼٕ .ىسذت ّدُ أىَ اهؾرل اهذٓ ّزخُّ حبًَّ .اًحهت اهقِّيُ فحأًٔ
هّستّكؼ ىن مابِش (ِذِض اهؼالي) .طِت اهِاهد اآلتْ ىن بؾّدّ ،بدِ سائفاً ؽهٖ
اهِهد اهذٓ أذدثَ فّهي (اهىذارب اهثاهج ؽصر) ِرِإّ (رذهٕ ابن فعالن إهٖ بالد
اهبهقار) ٌِذُ اهِذِض اهتْ ىا اًفمت تقزِ ىسّهٕ اهقالي اهذٓ بهك اهذهي ههتِ .تؤرِّقَ.
تىدٌُّ بسّوٍ ىن ىًاؼر اهرؽب اهتْ تقزِ ذامرتَ فْ اهقفهٕ ِاهّكؼٕ.
أّكؼَِّ ...ذِض اهؼالي اههؾًّٕ تقزِ أذاليَ اهّكؼِٕ ،أذاليَ اهىًاي .هي ّمن
ّتطَِّر أًٍا ًبِءات ههكادي ىن األّاي .أن ّتبدَّد ؼالي اهًفِش ؽن ِذِض إًسإًّ قادىٕ
ىن صكِقًاِ ،هّش ىن قبائو اهصىاو ىن اهفاّتمًّك ِاهبرابرٔ فّر اهىتذعرّن .ذّن
دسو ؽبر أًفال اهًفال سهسًٕ .ىن صكِل األرغ بفؾو ذفارات ىتػِرٔ تسههت إهٖ
ؽىل اهىدًّٕ ،مىا تسههت ىن ؽىل اهًفِش اهتْ باؽت اهىؾابر ،فاسترقِا اهذِاحز
بصمو فّر ىًؼِر .إًَ ِّي اهذصر ِاهذساب ،همو اهسارحّن ؽهٖ اهتفاسّر ِاهتؾاهّي
اهتْ ىذعٍي اههَ بٍا ههذساب ؽهٖ األرغِ ،هّش فْ اهسىاء؛ ِماهٕ ذطرّٕ فّر
قابهٕ ههؾزو هىذاسبٕ اهمفار ِاهزًادقٕ ِاهفاسكّن اهذّن استارٌي اههَ هىذاٌب صتٖ
تسرد ؽهٖ اإلحىاـٌ .ي ىتاـٌ ىتازٌ ههحىاـِ ِاهذبرِ ِاالفتراـِ .مان ال بدَّ ههفرز...
ِاالًتكاء ِفل تؾاهّي اهسىاءٌ .ذا ٌىخٌٌ .ذا تارن ههفرِغ ِاهؾباداتِ ،اهػاؽٕ
اهؾىّاء .اذبذٌِي .اذرقٌِي .قػِّؾٌِي سبػ ؽصِاءِ ،ادفًٌِي بال فسو ألًٍي
*
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ّفتكدِن اإلّىان .استارٌي اههَ همْ ّؾتبر بٍي اهىؤىًِن اهذّن استارٌي اههَ ىؤىًّن
أّعا.
استفال ىن اهذهي هّدسو فْ ذهي ّكؼٕ ؽهٖ أزّز اهرطاظ اهذٓ ّقزِ اهىدًّٕ
ىن مو األًذاء" .اًخُ سؾد فكد ٌهن سؾّد" .مأًىا هي ًّكغِ ؽطر اهذحاد .أًا ابن
حال ِػالَّـ اهثًاّا ،ىتٖ أذتوُّ اهىدًّٕ تؾرفًِْ .قتو اهقالي اهذٓ ىا تًٍٖ بًحاذَ فْ
اهصٍادٔ اإلؽدادّٕ .برد ّقزِ اهىفاطو .دىاء ذارٔ تًثاو ؽهٖ اهرطّف ،هي ّبرِّدٌا اًٍىار
ىاء اهسزان .ادفًُِ ًٌان قرب اهسزان ٌِ .مافرٌ ،هّش ىن اهعرِٓ أن ُّدفن اهحدج فْ
قبر ىا بّن اهىصرل ِاهىقرب .ادفًُِ ِمفٖ.
أن
تًاقهت األًباء ىكتو فاليٍ فْ ىكتبو اهؾىر؛ هي ّدرن ىن اهؾىرِ إال أًَ ّتؾهَّي َّ
اإلًسان ذرِ ،هي ّستر اسىَ ِ ال دًَّ ِال ىذٌبَ ِال هِن ؽًَِّّ .أدٌ ؽهٖ اهػرّكٕ
اهحاٌهّٕ اهىذدَّثٕ اهىػِرٔ ألسهذٕ اهكتو ِفل أذدج تكًّات اهقرب.
ابن ؽىَّار ىا ًٌان ؽًد اهسزان .صٍران ِقبرُ اهطقّر ًّؼر إهَّ اهًاش سهسٕ ذتٖ
تذررت اهىدًّٕ .حاء ؽىَّار هًّبض حثَّٕ صٍّد ال ّؾرف سببَ ىِتَّ .هّل بٍذا اهحثىان
اهقغ أن ُّدفنَ بىا ّهّل بإًسان .اقتادُِ ؽبر تابِت ىزسرف فػاُ اهؾهي اهِػًْ إهٖ
قرّتَ اهبؾّدٔ .ىالىر اهِحَ أمهٍا اهدِد .ىالىر اهحسد تهبَّست اهؾؼاي ثِباً ّصبَ هِن
األرغ( .إًَ ابًْ ؽهٖ مو ذاو) .هِال اؽتراغ أسرٍٔ ىن ىذافؼٕ ًائّٕ فْ اتحا ٍُ
ىؾامش.
إًَ ابًًا .مو اهًاش صاٌدِا ىن اهصبابّن اهسائفٕ ىكتهَ ؽًد اهسزان.
بو ٌِ ابًْ اهذٓ قتو ِدُفن ؽًد اهسزان.
سًذتمي إهٖ اهىسبرِ ،فذظ اهذىغ اهرّبْ.
بو إهٖ األدهٕ اهحًائّٕ ،هىؾرفٕ طاذب اهحثٕ.
افتذِا اهًؾض ِسذِا سزؽات.
اهصرػٕ تذكِّل ىؿ أٌو اهقالي األِو .ىؿ أٌو اهصٍّد اهثاًًِْ .ـ اهحرابات اهتْ
ّهبسٍاًِ .ـ اهذذاء ...قىّطَ ِسرِاهَ ،مْ ّتذكَّل اهكعاءّ .فًٖ اإلًسان ِال تفًٖ
ذِائحًَ .ؾرفَ ىن حراباتَ ِهّش ىن طِرٔ ِحٍَ.
اهكعاء قاو مهىتَ أسّراً :إًَ ابن األٌو اآلسرّن ،اهذّن حاؤِا ىن ىذافؼٕ بؾّدٔ
ًائِّٕ ،هّش ابن ؽىار.
اًتكو اهحدج باتحاُ ىؾامشِ ،عاـ حثىان اهصٍّد األِو .ال بُدَّ ىن اهؾِدٔ إهٖ
اهسزان ههبذج ؽن اهقالي .مان اهىمان ىسمًِاً باهىزّد ىن حثج األػفاو اهذّن ًحِا
ىن ىذرقٕ اهفرن ،فتيَّ إؽداىٍي باهرطاظ ،فكػ ألن اههَ هي ّستر هٍي دّنَ ِذِض
اهؼالي.
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ـ1ـ
مثّظٔ ٌْ األذاضّج اهتْ ضاظت ِّىطان ذِو زّاظٔ ىطًب ٌاهْ سًٕ 6:91
ههىحىِؽٕ اهصىسّٕ.
ِىن أػظفٍا اهىذاِالت اهتْ بطهٍا بؾغ اهمتاب ِاهباذثّن ،فْ سبّو ظطض زّاظات
ٌطا اهىطًب إهٖ ؽاهي مِمبًا األظعْ.
ىن طهن ىثالً ىا طمظ ىن أن أِو ىصاٌضٔ ىسحهٕ هىطًب ٌاهْ ماًت ؽاي اثًْ ؽصظ
قبو اهىّالض ،فّظ أن باذثاً ىن حاىؾٕ «ضّظ ٌاي» اهبظّػإًّ قاو إن فْ اهىتذف
اهبظّػاًْ ظقّىاً ىسىاظّاً بابهّاً ـ أٓ هِز ػّن ـ سحو ؽهَّ أن ٌطا اهىطًب ؼٍظ ؽاي
 611قبو اهىّالضِ ..أعاف أن ثىٕ ظقّىاً ىسىاظّاً آسظ ضِن ؽهَّ تاظّش آسظ تاوٍ هزّاظٔ
ثإًّ ههىطًب ٌِ ؽاي  98ل.يِ .هضٗ ىكاظًٕ اهظقىّن ّتعر أن اهفاطو اهزىًْ بّن
اهزّاظتّن ٌِ ست ِسبؾِن سًٕ ٌِِ ،اهِقت اهطٓ بات ىؾظِفاً ّذضض ىِؽض ؼٍِظ ىطًب
ٌاهْ.

ـ2ـ
ِإطا مان اهصاؽظ اهؾظبْ اهمبّظ قض أصاظ فْ قطّضتَ اهبا ّٕٙاهؾطىا٘ ،إهٖ ىا مان
ىأهِفاً فْ تهن األّاي ،ىن ظبػ بّن زّاظٔ ٌطا اهىطًب ِاذتىاالت ِقِـ أذضاج ىؤسفٕ،
فإن اهضظاسات اهذضّثٕ أثبتت أن ٌطا اهتػّظ ىن ؼٍِظ اهًحي اهىصؾظ ـ أٓ :طِ اهطًب
ا هطٓ ّصبَ اهصؾظ ،مىا مان اهًِّان اهكضىا٘ ّسىًَِ ـ ٌِ قضّي حضاً ،طان أن اهسحالت
*
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اهبابهّٕ ِاهطًّّٕ ،تِعر أن ٌؤال٘ اهكضىا٘ ماًِا ّظِن فْ ؼٍِظ ٌطا اهىطًب ِفّظُ،
ىن اهىطًبات أِ اهصٍبِ ،فْ ذِاضج مسِف اهصىش ِسسِفٍا ًطظاً سىإِّ أِ ضالٙو
فأو ذسن أِ سْ٘.
ِفْ اهذكّكٕ فإن اهصاؽظ اهؾظبْ اهمبّظ أبا تىاي ،اهطٓ ِهض فْ حاسي إذضٗ قظٗ
ذِظان بسِظّٕ ؽاي  699ههٍحظٔ ِ 901ههىّالض ،قضي أحىو ًكض أضبْ ـ ؽهىْ فْ إػاظ
ىن اهتٍمي ِاهسسظّٕ هٍطُ األفماظ اهباهِّٕ ...مان باهفؾو سباقاً فْ ٌطا اهىحاوِ ،ىا
ّزاو طًٌَ اهؾىهْ اهىتِقض ّتٌِخ أىاىًا مهىا قظأًا األبّات األِهٖ اهتْ استٍو بٍا
قطّضتَ..

ـ3ـ
هسًا باهػبؿ فْ ىؾظغ اهمالي ؽن اهضِظ اهطٓ هؾبَ أبِ تىاي فْ تسهّض بػِهٕ
اهىؾتطي ِىباضظتَ إهٖ تأضّب اهظِي اهطّن أفاظِا ؽهٖ اهبهضات اهؾظبّٕ اهِاقؾٕ ؽهٖ
اهذضِض اهصىاهّٕ ذاهّاً ىن سِظِّٕ ،همن ال بض ىن تطمظ اهىًاسبٕ اهتْ قّهت فٍّا تهن
اهكطّضٔ اهظاٙؾٕ :ذضج طهن سًٕ  222ههٍحظٔ  928ههىّالض ذّن أفاظ اهىهن اهظِىْ
«تِّفّو» ؽهٖ ىضن ِبهضات اهذضِض ِبًٍّا (ىالػّٕ) ِ(صىّساػ) ِ(زبػظٔ) اهتْ ِهض
فٍّا اهىؾتطي ،فاستباذٍا قتالً ِسبّاًِ ،ؽًضىا بهك اهسبظ اهىؾتطي استؾؼىَِ ،قظظ أن
ّثأظ ِأن ّفتر «ؽىِظّٕ» اهىضًّٕ اهتْ ِهض فٍّا ىهن اهظِي تِّفّو طاتَِ .فْ ىؾظمٕ
ؽىِظّٕ اهساهضٔ مان اهصاؽظ اهؾؼّي ذبّب بن أِش اهػا ْٙأبِ تىاي ىؿ «اهىؾتطي».

ـ4ـ
تكِو اهظِاّات إن إذضٗ اهًسا٘ اهؾظبّات ٌِْ ،اىظأٔ ٌاصىّٕ طاذت سالو إذضٗ
فاظات اهظِيِ« :اىؾتطىاُ»ِ .قض طِظ ٌطا اهىصٍض ،اهىسظذْ اهسِظٓ اهظاذو ؽبض
اهٌِاب أبِ اهسؾِض فْ ىسظذّٕ تذىو اهؾًِان ًفسَِ« :اىؾتطىاُ» ،ؽهٖ اهًذِ
اآلتْ:
ٍّظب أذض اهظحاو ىن بؾغ اهبهضان اهتْ ًمبٍا اهقزِ اهظِىِّْ ،تابؿ ػظّكٕ ذتٖ
ّتىمن ىن هكا٘ اهىؾتطي فْ قطظُ ،فّظِٓ ؽهٖ ىساىؾَ أسباظ اهقاظات اهتْ صًتٍا
اهحِّض اهظِىّٕ بكّاضٔ (تِّفّو) ؽهٖ اهبهضان ِاهكظٗ فْ اهىًاػل اهحًِبّٕ ىن آسّا
اهطقظِّٗ ،ذضثَ بأًبا٘ اهفؼاٙؿ اهِذصّٕ اهتْ اظتمبٍا ؽسامظ اهظِيِّ ،كضي هَ طِظاً
بصؾٕ ؽن اهكتو ِاهتًمّو ِاهتىثّو .ثي ًٍّْ مالىَ بكِهَ:
إًْ سىؾت اىظأٔ ٌاصىّٕ تطّر ٌِْ فْ أّضٓ اهظِيِ( :اىؾتطىاُ).
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ِّطمظ اهىؤظص اهؾظبْ ابن األثّظ فْ متابَ «اهماىو فْ اهتاظّش» أن ىطًب ٌاهِْ ،هي
ّمن ىؾظِفاً بٍطا االسي ِّىطان ،ؼٍظ ؽاي  222ههٍحظٔ اهطٓ ّطاضف ؽاي  928ههىّالض،
ِّكِو إًَ «بكْ ُّظٗ ًذِ أظبؾّن هّهِٕ ،هَ صبَ اهطًب» ِ«مان ػِّالً حضاً فٍاو اهًاش
طهن ِؽؼُي ؽهٍّي» ِّبضِ أن ٌطُ اههّاهْ األظبؾّن ماًت ىصتظمٕ بّن اهسًتّن
اهٍحظّتّن  222ـ  222همًٍا ماًت حىّؾاً فْ ؽاي  ٌِِ ،928اهؾاي اهطٓ ؽظف ؼٍِظ
اهىطًب ِِقِـ ىؾظمٕ ؽىِظّٕ.

ـ5ـ
ِّؼٍظ أن االستؾضاضات اهؾسمظّٕ اهتْ اتسطٌا اهىؾتطي ههثأظ ىن اهظِي قض ِطهت
أًباؤٌا إهٖ اهكسػًػًّّٕ ..فأطضظت ٌطُ أِاىظٌا إهٖ ؽىالٍٙا ،مْ ّصًِا ذظباً
ًفسّٕ تثبػ ىن ؽزّىٕ اهىؾتطي فْ اهقزِِ ،أؽهن ٌؤال٘ بّن اهًاش أن فزِٔ اهىؾتطي
هن تًحر ألًٍا تحْ٘ بؾض ؼٍِظ اهىطًبِ ،أصاؽِا أًَ إطا أقضي ؽهٖ اهذظب فإن اهًتّحٕ
سِف تمِن ِسّىٕ.
ِهًسىؿ أبا تىاي اهطٓ مان إهٖ حاًب اهىؾتطي فْ اهىؾظمٕ ٌِِ ّسسظ ىن
صؾِطات اهىًحىّن ِتسظطاتٍي:
والعلمممممممماألرألامممممممم ألا

مممممممم أل عمممممممم أل أل أل بمممممألاني ،المممممسأل ألرألالالمم م ع ألال مم م أل أل

أل
أيمممممماألالبوايممممم ألبممممم ألأيمممممماألال ممممم ألو ممممم أل أل صمألم
أل
ختبصمممممممممممممم م ةألوأ

نأل ممماأليهمممبنألك م م ألو ممماأل م م أل أل

ي مممممممممممممم م ةأل ل مممممممممممممم م أل أل ل ألالممممممممذألب مممممم م أل األ مممممم م

وهأل كمممم م األال مممم م ظأل مممممماأل

مممم م أل

ل،مممم م أل أل أل ألاألبممم األالب

ألو أل َممممممممب

ممم ألالوببمممبأل وألالممم

أل
أل أل

أل
اهًاشِ ،مان اهىًؼظ ىسّفاً ذكاً ،طان أن
ألبهٖ هكض ذاِو ؽىال٘ اهؾضِ أن ّسّفِا
ػِو اهىطًب ىؿ ًِاتَ ٌِاهتَ ِطّهَ ِطو إهٖ ى ٕٙىهِّن مّهِ ىتظِ ..همن تطىّي
اهكاٙض اهؾؼّي اهىؾتطي ؽهٖ اهكتاو ِاًتزاـ اهًطظ ..مان أمبظ ىن طهن بمثّظٌِ ..طا ىا
بكْ ههتاظّش.

ـ6ـ
إن اهىظ٘ هّضٌض فْ اهِاقؿّ ٌِِ .ظٗ إهٖ ٌطُ اهظؤّٕ اهؾهىّٕ اهىتكضىٕ قبو
ذِاهْ اثًْ ؽصظ قظًاً..
ّكِو أبِ تىاي إن أفظاض اهػابِظ اهساىش استهكِا ؽحاٙب ،فزؽىِا أن صٍظٓ
«طفظ» ِ(ظحب) ال ّأتّان باهسّظ ههىسهىّن إطا ٌي ذاظبِا اهظِي فْ ٌطّن اهصٍظّن ِقض
استؾىو مهىٕ «زؽىِا» مْ ّصّظ إهٖ تٍافت ىعىِن تهن األقاِّو.
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إن ٌطا اهًقي اهساسظ ىن أقاِّو اهىًحىّن ،بكْ أصبَ باهالزىٕ اهىِسّكّٕ ،هي
ّفاظل قطّضٔ أبْ تىاي ،ذتٖ أبّاتٍا األسّظٔ..
ِاهصاؽظ ّظضض ىثهىا ّفؾو اهىهذن اهؾؼّي ،ذّج ّؾىض إهٖ اهتًِّؿ ىؿ هذن ِاذض،
ّحْ٘ بَ مو ىظٔ فْ طِظٔ ىستهفّٕ ،ظّض أن ّستِفْ أبؾاضُ حىّؾاً.

ـ7ـ
ّكِو أبِ تىاي فْ اهبّت اهتاسؿ ِاهسىسّن ىن قطّضتَ اهؾطىا٘:
تالمممع لألأل ممم ةأل لثممم ألال مممب أل

ممم ذأل أل ألجلممم م

األض ممم م أل

ممم م ألالممم م مألوالع ممم م أل أل

إًَأل مؾاضٔ اهصاؽظ اهؾظبْ ،ذّن ّظّض االؽتزاز ألباهًطظ ،فإًىا ّؾىض إهٖ اهىباهقٕ فْ
إؼٍاظ قِٔ اهسطي ،طان أن االًتطاظ ؽهٖ سطي عؾّف قهّو اهؾضٔ ِاهؾضض ،هّش أىظاً
ّؤبَ بَِ ،ال ّستذل أن ّصاظ إهَِّ .إطاً فإن أفظاض حّض اهؾضِ اذتظقِا بًّظان اهؾظب
اهىكاتهّن ،ذتٖ ًعحت حهِضٌي ـ ّبضِ أًٍي استؾىهِا اهًاظ اهًِّإًّ فْ قطاٙف
اهىًحًّل ذتٖ اًتصظت اهذظاٙل فْ طفِف اهظِي ـ ِهكض ًعحت حهِضٌي ىن صضٔ
اذتظاقٍا قبو أن ًّعخ اهتّن ِاهؾًبٌِ .طا ّؾًْ أن اهصٍظّن اهٍحظّّن اهىطمِظّن،
ماًا ّطاضفان أِاسظ فطو اهطّف ..آنَ ًّعخ اهتّن ِاهؾًب..

مع د .احلمصي ..والبائيّة
فْ متابَ اهِافْ «اهظاٙض فْ األضب اهؾظبِّْ ،ظض اهضمتِظ ًؾّي اهذىطْ اهًظ
اهماىو هكطّضٔ أبْ تىاي اهبا ،ّٕٙىؿ صظز عاف همو بّتِ ،أًا أقتػف بؾغ األبّات،
ِبؾغ اهصظز اهعافْ اهطٓ أِظضُ ض .اهذىطْ:
الالمم م دألأصمممم مألأ مممم أل مممماألالب مممم أل أل أل رأل ممم م نألا ممم م ألبممممممألا ممم م ألواللعممم م أل أل
أل
أل
اهفاطوٌِ .مطا فأسباظ اهسّف أطضل ىن
اهذض األِو ذضّ اهسّف ِاهذض اهثاًْ ٌِ
أسباظ اهمتبِ ،ذضُ اهىظٌف اهكاػؿ ٌِ اهطٓ ّكظظ ًتاٙخ اهذظِب.
بم م لألالئم م د أل ثم م ألالئم م ددألر أل أل مممممم م األجمممممم م ألال مممممم م ألوالبيمممممم م أل أل
أل
سِض اهطذاٙف :اهمتب .اهطفاٙر :اهسِّف ـ أل إن اهسِّف ال اهمتب ٌْ اهتْ تزّو
اهصن ِتطٌب اهظّب فْ ىؾظفٕ ًتاٙخ اهذظِب.
والعلممممممماألرألاممممممم ألا
أل
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اهصٍب األِهٖ مًإّ ؽن اهظىاز ألن هًٍِا أصٍب أٓ أبّغ ّساهػَ سِاض ِاهصٍب
اهثإًّ ٌْ ،اهمِامب ـ ِماًت اهىؾظِفٕ ىًٍا ِّىطان سبؾاً ـ ِاهىؾًٖ أن اهظىاز
اهصٍبا٘ اهالىؾٕ بّن اهحّصّن اهىتذاظبّن ٌْ اهتْ تكظظ ًتاٙخ اهىؾاظن ،ال اهمِامب
اهصٍب اهسبؾٕ اهتْ ال صأن هٍا بأىِظ األظغ.
أيمممماألالبوايمممم ألبمممم ألأيمممماألال مممم ألو ممممأل أل أل صم م

نأل ممماأليهمممبنألك م م ألو ممماأل م م أل أل

ّبّن أبِ تىاي مطب ىا ماًِا ّضّؽِن ىن أل
أل
ظِاّات اهمتب ِضالالت اهًحِي ،مىا أًَ
ّسحو فْ اهِقت ًفسَ ؽاضٔ اهًاش ِّىطان ىن استصاظٔ اهىًحىّن ِاألسط بىثو ٌطُ
اهسظافات.
ختبصممممممممممممم ةألوأ

ي ممممممممممممم ةأل ل ممممممممممممم ة أل أل ل المممممممذألب ممممم م أل األ ممممم م

ألو أل مممممممب

أل

اهًبؿ صحظ طهب ًّبت فْ أؽاهْ اهحباو ،أل
أل
ِاهقظَب ًبات ظسِ ًّبت ؽهٖ األًٍاظ.
ٌطا اهبّت ّتىي ىؾًٖ اهبّت اهسابلِّ ،كِو اهصاؽظ ساسظاً ىتٍمىاً ىن ىزاؽي
اهىًحىّن :إطا ىثّهًا أقِاهٍي بأطًاف اهسصب ،فال تمِن ىن اهًِـ اهىتّن اهىسىٖ
«اهًبؿ» ِال ىن اهًِـ اهظسِ اهىسىٖ بـ «اهقَظَب» فهّش هٍا أطو اهبتٕ إطاً.
د ممممممم م ةألي ،ممممممم م األا يممممممم م أل

لممممممم م ةأل أل أل مم م األرأل«صمم م ب»ألا صمم م ألأوأل« جمم م » أل

أل
فزؽىِا أن صٍظٓ طفظ ِظحب ال ّأتّان بسّظ
ألّكِو أبِ تىاي إًٍي استهكِا ؽحاٙباً
ههىسهىّن إطا ذاظبِا فٍّىا أؽضاٌ٘ي.
وه كممم م األال ممم م ظأل ممممماأل

ممم م أل

ل،ممم م أل أل أل األبمم م األالب

مم م ألالوببممممبأل وألالمم م

أل أل

ألاهضٌّا٘ :اهىطّبٕ اهصضّضٔ .اهمِمب اهقظبْأل طِ اهطًب ـ ىطًب ٌاهْ ًّمظ أبِ تىاي
تسِّف اهًاش ىن ىطاٙب ؽؼّىٕ تذو بٍي :إطا بضا اهمِمب طِ اهطًبًٌِ .ا تؼٍظ
ثكافتَ اهؾهىّٕ اهِاسؾٕ فؼٍِظ (ٌاهْ) فْ ًؼظُ ذاضثٕ ػبّؾّٕ ال ؽالقٕ هٍا بأىِظ
اهًاش ِىا ّذو بٍي ىن ىطاٙب.
وصممممممم م بواألا بمممممممممب ألالعل ممممممم م أل بت ممممممم م أل أل أل ممممم أل ممممم لأل

ل ممممم ةألأوأل ممممم أل

لممممم أل أل

ألمان اهكضىا٘ ّكسىِن بظِد اهسىا٘ االثًْ أل
ؽصظ اهتْ تىظ بٍا اهصىش ثالثٕ أقساي:
أظبؾٕ ىًٍا ىًكهبٕ ٌْ اهذىو ِاهسظػان ِاهىّزان ِاهحضِٓ .أظبؾٕ ىًٍا ثابتٕ طِات
حسضّنِّ .زؽىِن أن اهذِاضج تكؿ ِفل اهػاهؿ ،فىا سّكؿ فْ بظد «ثابت» فؾهُِِ ،إن
مان فْ بظد «ىًكهب» هي ّفؾهُِ .فسّظ بؾعٍي مىا ّكِو ض .اهذىطْ قِو أبْ تىاي
«ىا مان ىًكهباً» أٓ اهضب األطقظ ألًَ أصبَ باهمظسْ اهىكهِب ِ«فّظ ىًكهب» باهضب
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األمبظ اهىصابَ ههمظسْ .هكض حؾو أِهٙن اهىًحىِن األبظد اهؾهّا ىطظِّفٕ هصؤِن اهمِن،
فىا مان ىًكهباً ىًٍا ِىا مان فّظ ىًكهبّ ،تذمي فْ ىطاٙظ اهًاش.

أبو متام الطائي
ذبّب بن أِشِ .هض فْ حاسي ىن قظٗ ذِظان ؽاي 899ي ِتِفْ فْ اهىِطو سًٕ
ِ ،918مان قض ؽاض زىاًاً فْ ضىصلِّ ،ؾض ىن صؾظا٘ اهؾباسّّن ،ىضز اهىأىِن همًَ هي
ّتطو بَ اتطاهَ باهىؾتطي اهطٓ أؽحب بصؾظُ ِقضىَ ؽهٖ فّظُ.
ِمان أبِ تىاي ِهِؽاً باألسفاظ ،ذاعظ اهبضٍّٕ قِٓ اهطامظِٔ ،قّو إًَ مان ّذفؼ
أظبؾٕ ؽصظ أهف أظحِزٔ.
أِو ىن حىؿ صؾظُ أبِ بمظ ىذىض بن ّذّٖ اهطِهْ ِقض ظتبَ بذسب ذظِف
اهٍحا٘ ِهَ صظز ؽهَّ ،ثي ماًت هَ صظِز مثّظٔ.
ِقض ػبؿ ضِّاًَ ماىالً فْ بّظِت سًٕ  699:ىظتباً ذسب اهىِاعّؿ.
ّؾض أبِ تىاي أِو صاؽظ ؽظبْ ؽًْ باهتأهّف ،فكض حىؿ فْ متاب سىاُ «اهذىاسٕ»
ىستاظات ىن اهكطاٙض ِاهىكػِؽاتِ ،هَ متاب آسظ ٌِ «ًكاٙغ حظّظ ِاألسػو».
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ت بٝحٓا نحاث "َٔ أدث لذتٝا "٠يًؿاف ليراياز
ليراااْٝ ٚ ٟٛاا٘ قااسأد َطااسظْٗ" ١ٝااس لدتٓاا"ٕٛ
ٚنِ جطا٤يخ ظٗٓٝا :أجيت إٔ ٜػسث ليًو َٔ
ليٓٗس أّ ال؟ ٚزمبا َاشيخ أجطاٍ٤
ٚب د ذيو ٚشدد أَاَ ٞعايًا َٔ قؿـ
ليغااااَسلد ٚلرتٝااااٍ ٚليكؿاااـ ليةٛيٝطااا ١ٝقاااد
جةدٖ ٚر ٙضااذش ١لنٕ ٚيهأ ال غاو ت أْٗاا
َٓعح ظٗٓٝا عايًا َٔ لرتٝاٍ َاشيخ أظٔ إي٘ٝ
 ااتت ب األّل ّقصتك معُ؟

 أجكؿد ليهحاث لأل ٍٚلير ٟقسأج٘؟ أّ
ليهحاث لأل ٍٚلير ٟجسمجح٘؟ أّ ليهحاث لألٍٚ
لير ٟأذ ّس تّ؟
ال أذنس ليهحاث لأل ٍٚلير ٟقسأجا٘ أَاا
ليهحاث لأل ٍٚلير ٟجسى تَّ بؿُ ١ق ١ٜٛلضحُسّ
أذسٖا إىل لي ٛٗ ّٛٝزٚل" ١ٜلدترٚز" ياا "أياٝهظ
ٖاااااي "ٞقااااسأد ٝاااا٘ جااااازٜذ َ اْااااا ٠ليطااااٛد ت
أَسٜها َٔ ذتظ ١لخحطا ِٗ ت أ سٜكٝا ٚظحا٢
َؿا٥سِٖ لي ض َٚ ١ٜٛاْااجِٗ ت أَسٜهاا عًا٢
ٜااد َااايه ٞلي ةٝااد ٖاارل زمبااا خًاال يااد ّٟذيااو
ليح اااا ف لألبااادَ ٟاااو ليظًاااَٛا ٚليكاااطٗدٜٔ
أُٜٓا ناْٛل
أَا ليهحاث لأل ٍٚلير ٟجسمجح٘ ٗ ٛزٚل١ٜ
"لرتااسٚط إىل لاااٛل ٤ليطًاال" ياااا "شااٛزط أٚزٜٚااٌ"
ٖٚر ٙميهٔ إٕ أظةةاخ ،إٔ ْحعادس عٓٗاا ت
ضٝام لذتدٜز عٔ ليرتمج١
 مل ذا درست االقتص د؟ ّمد د ه ٍداِ اايراسد٘
شخصٔتك ّأنت رك؟

 أظٔ إٔ دزلض ١لالقحؿاد شا٤د مبصٜض
َٔ ليؿاد ٚ ١جػاصٝو ب اا لطاٝطا باٖ ٞاٌ
أذااسد ت غدؿاا ٝ؟ ال أظاأ أ ٚعًاا ٢لألقااٌ
يطااخ أدز ٟيهٓٗااا أ ّذااسد عًاا ٢ااَ ٛااا ت
أ هاز ٟج طٝو دزلض ١لالقحؿاد خً ٛٝاا أٚىل
ي ِٗ ظكاا٥ل لذتٝااٚ ٠ليؿااا ٚليؿاسلعاد باا
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ليةػااس ٚبااا لياادٖ ٍٚاارل َاأ شٗااَٚ ١اأ شٗاا١
أخس ٣ناْاخ جًاو ليدزلضاٝ َ ١ادَ ٠أ ْاظٝا١
عًُ ١ٝظا أخرد أعٌُ ت ليرتمجا ١ناْاخ
ليرخيف ٠ليا جًكٝحٗاا ت أذٓاا ٤دزلضا ١لالقحؿااد
َ ٝد ٠ت عًُ ٞت ليرتمج ١إذ أَّٓاخ ياً ٝ ٞاا
َٔ لي ازف ٚلي اٖٚ ِٝليؿطًعاد لي جطاعد
ت ِٗ ليٓـ لألشٓيب  َٔٚذِ ت جسمجح٘
 أىت ّاارتمج٘ كٔف بيأا ااعالق٘؟

 باادأد لي ةقااَ ١ااو ليرتمجااَ ١اأ خااةٍ
َاااا نٓاااخ أقاااسأَ ٙااأ نحااات َرتمجااا ١أَ ٚاااا
ٜرنس ٙليةاظرَ َٔ ٕٛػهةد ليرتمجَٔٚ ١
ذاااااااِ ب اااااااد إٔ أْٗٝاااااااخ دٚزًٜٛ ٠ااااااا ١ياااااااح ًِ
لاْهًٝصٜاااا ١أخاااارد أدزى بااااايًُٛع ب ااااا
عٛٝث ليرتمجَٚ ١ػاهةجٗا ذاِ أخارد أجادزث
عً ٢جسمج ١أَٛز بطٝط َٔ ١باث لاٛلٚ ١ٜليةكا٤
عًا ٢ليحٛلؾااٌ َااو ليًغاا ١لألشٓةٝاا ١إىل إٔ ٚق ااخ
بااا ٜاادَ ٟؿاااد  ً١زٚلٜاا" ١شااٛزط أٚزٜٚااٌ" لي ا
ذنسجٗااا فْ ًااا نٓااخ َاأ قةااٌ عًاا َ ٢س اا١
بهحابااااد شااااٛزط أٚزٜٚاااٌ ٚال ضااااُٝا زٚلٜاجاااا٘
"َ"ٚ "4891صزع ١لذتٛٝلٕ" َ"ٚحػسدًل ت بازٜظ
ٚيٓدٕ" أظةةاخ ليسٚلٜاٚٚ ١شادد ْ طاٗٝ ٞاا
كسزد جسمجحٗا ٖٚهرل نإ
 ح دددداا اددددْ ْأددددا ااكددد ر صصددد ا اارتمجدددد٘
ّاملرتمجني خ ص٘ ّحنً ىعٔش هللصر ااتخصص؟

 ميهاااأ لذتاااادٜز عاااأ ْااااٛعا َاااأ
ليحدؿـ ليٓٛع لأل ٖٛ ٍٚليحدؿـ َٔ ْاظٝا١
ٓ ١ٝأ ٚجكٓ ٘ٝ ٚ ١ٝجكطاِ ليرتمجا ١إىل :جسمجا١
ٛزٚ ١ٜجسمج ١حتسٜسٚ ١ٜجسمجا ١ع ةؿاس١ٜ
ليرتمجااا ١لي ٛزٜاااٖ ١ااا ٞليا ا جاااحِ ٗٝاااا جسمجااا١
ناااةّ ليحعااادس َةاغاااس ٠نُاااا ت ليا ا سلد
ٚليٓاااااادٚلد ٚليٓكاغاااااااد ٚأظٝاًْااااااا ليكااااااابةد
ليحً صْٜٝٛاااا ١أَااااا ليرتمجاااا ١ليحعسٜسٜااااٗ ١ااااٞ
جسمجاا ١ليٓؿااٛف مبدحًااف أْٛلعٗااا ٚأغااهااا
ٚختؿؿااااااجٗا ٚليرتمجااااا ١ليطُ ةؿاااااسٖ ١ٜاااااٞ

حْار ما هلل ي ا ن أ

ليرتمجااا ١ذلد ليؿاااً ١با ا الد لي اااس ليطاااُ ٞ
ٚليةؿاااااس ٟنااااااأل ةّ ٚلياااااالَض ليحً صْٜٝٛااااا١
ٚليازتٝاااد ليا جطااحددّ ت ٖاارل ل اااٍ أَااا
ليٓاااٛع ليرااااَْ ٞااأ ليحدؿاااـ ت ليرتمجاااٗ ١اااٛ
ليحدؿـ ظطت ليٛقاٛع أ ٚليٝادلٕ لي است أٚ
لي ًُاااا ٞنايرتمجاااا ١لألدبٝاااا ١أ ٚليكاْْٝٛاااا ١أٚ
ليطة ١ٝأ ٚلالقحؿاد ١ٜإخل
 مددد ٍددددٕ ااتتددددد ااددددة شددددتَْٓك اارتمجدددد٘؟
سٔ سٔ٘ .اجتن هللٔ٘ .أو م ذا؟

 أظت جسمج ١ليهحات ليا أغا س أْٗاا
جكااٝف ياا ٞقُٝاا َ ١س ٝاا ١أ ٚمجايٝاا ١أ ٚيغٜٛاا١
نحت جحطًت َٓو ليةعز ٚليح هيف ٚليحٓكٝات
زمبااا أضااحطٝو ليكاا :ٍٛليهحاات لي ا جطااحٜٗٛ
جسمجا اٖ ً١ااا ٞليهحااات ليا ا جطاااحٗ ٜٛقاااسل٠ً ٤
ٖٚر ٙجػٌُ ً ٝا ٚلض ًا َٔ لالٖحُاَاد
ٍ د
جملرد ااعن ؟

ت د ر األهللن د ل ااددة رتمجَ د أو رتمجَ د

 ليرتشِ لطظٛظ ٖ ٛلير ٟميًو ظس١ٜ
لخحٝاااز ليهحاات لياا ٜرتمجٗااا ليهحاات لياا
جسمجحٗا أ ٚغازنخ ت جسمجحٗاا ٖاَ ٞاصٜض
ظااا
َاأ لالخحٝاااز ٚلي ُااٌ أظاآ نٓااخ ستظً ٛ
مجٝااو ليهحاات ليا جسمجحٗااا أقااا خ ياا ٞجًااو
ليك ١ُٝلي ذنسجٗا فْ ًاا َ :س اٚ ١مجااالً ٚيغا١
أَا ليٛلد لألخس ٣ليا جسمجحٗاا ألضاةاث عًُٝا١
حبخ ٗر ٙناْخ زتسد عٌُ َؿدز دخٌ
 مد اادداٖ أأد نتُ اددك ااتت بدد٘ ّبعدديٍ اارتمجدد٘
ّ هٍ نٔك؟

 زمبا ٜؿاّّ إٔ جؿا ّٓ قاز٥ااً أنراس
َٔ جؿٓ ٞ ٝناجةاً ناْخ ليكسل ٖٞ ٠٤ليٛض١ًٝ
لي ا أخاارج إىل عااا ،فخااس َٓعااح لذتًااِ
ب ااا ،فخااس ليكااسل ٠٤عًاا ٢ااَ ٛااا ؾاآ ح
ليهحاب ١شا٤د الظكًا ٚنٓاخ أنحات يٓ طاٞ
ت ليكاّ لأل ٍٚأنحات ألظٝاا أنحات ألقا:ٍٛ
أْا َٛشٛد ٚبايطةو ناْخ ليكاسل ٠٤ذخايف ٠يٓٝا١

بايرتمجُٝ ١ا ب اد أغاو ت إٔ ٜهاَ ٕٛرتشاِ
قااااادزًل عًاااا ٢إٔ ٜهااااَ ٕٛرتمجاا ااً شٝاا ادًل إٕ ،
ٜػعر َ س ح٘ لألضاض ١ٝبايًغ ١لي ٜرتشِ َٓٗا
ٚليًغااااا ١لياااا ٜرتشاااااِ إيٗٝاااااا بركا اااااٚ ١لضاااا ١
َٚحٓٛعٖٚ ١ر ٙج ج ٞأٚيًا عا ليكسل٠٤
 ااكددراءٗا ااكددراءٗ دده ااتت بدد٘ا أىل أٓددً خدداك
ااكدددراءاا ّااتت بددد٘؟ هللْاملدددك ام صددد٘ ّااعنْمٔدد ا اادددة
شتَْٓك؟

 أظااأ إٔ لاشابااا ١ت ليطا ا لٍ ليطاااابل
نا َ ١ٝا زأٜو؟
 أىت ميشجه ما ذا دك ّمتصد م مدا ى،شدك ادااك
أسد اك هللددً جددْري أّرّٓد ككىشد ٌ كت ددد ّهللددً رّآتددُ
ااة رمجتَ "امرّي أىل اهلْاء ااطال"؟

 قااد ٜهاا" ٕٛشااٛزط أٚزٜٚااٌ ظطااةُا
ق ٌٝعٓ٘ أِٖ ناجت ت رتَ ٠اا باا لذتاسبا
ٚأْا أز ٣أْ٘ َأ أنراس ليهحّااث يٓاٚ ً٢جٓٛعًاا
ٚت نحابحااا٘ ْاااٛع َااأ ليسىٜٜٛااا ١ظحااا ٢ظٝاجااا٘
ناْخ يٓ ١ٝضٛل َٔ ٤ظٝاز ٚالدجا٘ ت لآاد
أٜاااااّ ناْااااخ لآااااد َطااااح ُس ٠بسٜطاْٝاااا ١أٚ
دزلضاااااااح٘ ت بسٜطاْٝاااااااا ٚعًُااااااا٘ ت ليح ًاااااااِٝ
ٚليؿعا ٚ ١ليحعاق٘ باذتسث لألًٖ ١ٝلاضةاْ١ٝ
ت ؾ ٛف لدتُٗٛزٜا أَا زٚلٜح٘ "لرتاسٚط إىل
لاٛل ٤ليطًل" ًٗا َهاْا ١خاؾا ١عٓاد ٟزمباا
جطحعل بٓا ً٤عًٗٝا إٔ أضٗت ت ليك ٍٛقًًًٝا
ت إظاااد ٣ليًٝاااايَ ٞااأ جطا ا ٝٓٝاد ليكاااسٕ
لياق ٞلضحُ خ إىل َكابً ١إذلعَ ١ٝاو ناجةا١
 َٚهااس ٠ضااٛز١ٜيعاي ١ٝج ااٝؼ ت ليهطااٝو
لعٗاااا "إناااسلّ أْطاااان "ٞت جًاااو ليكابًااا١
حتادذخ عأ ُُٗٗاا يًسٚلٜا ١أذناس أْٗاا قايااخ
إٔ ٖٓاى أعُايًا نريف ٠جُٓػس حتخ لضِ زٚلٜا١
ٚيهٓٗااااا أقااااسث إىل َ ٗاااا ّٛلذتهاٜاااا ١أَااااا
ليهحاث ليُٝص لير ٟجحٛقف عٓدَ ٛٗ ٙا أعح٘
"نحااااث ليهاااٌ" أ" ٚزٚلٜااا ١ليهاااٌ" ٚقاااسبخ
عًٝاااااا٘ َاااااارةً زٚلٜاااااا" ١لألخاااااا ٠ٛنازلَاااااااشٚف"
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يااااا "دضح ٜٛطاااهٚ "ٞنحابًاااا فخاااس ال أذناااس
لع٘ ياا "أٚنحا  ٛٝباس" ظطآًا عٓادَا قاسأد
زٚل" ١ٜشٛزط أٚز "ٌٜٚجًو قًاخ ت ْ طاٖ :ٞارٙ
زٚلٜااا ١ليهاااٌ ت أقاااٌ َااأ  052ؾا ا عَ ١ااأ
ليكطو ليؿغيف بايًغ ١لاْهًٝص ١ٜنحت "شٛزط
أٚزٜٚااٌ" عاأ أغااٝا ٤نااريف ٠ش ادًل :عاأ ليط ٛياا١
ٚظهاٜاجٗاااااا ٚليرتبٝااااااٚ ١لياااااصٚلط ٚليااااااحغيف
لالشحُاااع ٞلياارٜ ٟؿاآ ٘ ليحؿاآٝو ٚليسعًاا١
ٚلذتااسث ٚلذتاات ٚليكااسلٚ ٠٤ؾااٝد ليطااُو
ٚليطٝاضاااااٚ ١لياااااد ٜٔإخل نحااااات بطااااادس١ٜ
ٚظسلزٚ ٠زغاق ١ال جهاد َ ٗا جًعظ جٓكًّ٘ با
َٛقٛعاج٘ ليدحً ١
 املددددرأٗ حٔ ددددك ّىجر ددددك اانجتنددددا اا ددددرقٕ
ّااغربٕ؟ أس اك ٍاا ااشداال ألىدك رمجدت أكثدر مدً كتد ب
هللً املرأٗ.

 زمباااا يااأ جهااا ٕٛإشااااب عااأ ٖااارل
ليط لٍ َةاغس ٠ميهٓ ليك ٍٛباخحؿااز إْا
أىَٔ باذتس ١ٜيًُسأ ٠بايطسٜك ْ ١طٗا لي أىَٔ
بٗا باذتس ١ٜيًسشٌ ليهحت لي جسمجحٗا ظاٍٛ
قكا ١ٝلياسأ ٠أ ٚليٓطاا ١ٜٛعاصشد عٓاد ٟهااس٠
هّأ
أُٖ ١ٝجا َا ليػاسٚا ليٛقاٛع ١ٝليا
ليٓطا َٔ ٤عٝؼ جًو لذتسٚ ١ٜجت ًٗٔ قاادزلد
عًااا ٢ج ا احّّ اقااااجٗٔ ٚإَهاْٝااااجٗٔ ٚنطاااس
ليكايااات ليُٓطااا ٞليااار ٟجٛقاااو ليٓطاااا ٤قااآُ٘
ٖٓااى ظحا ٢لنٕ ضاٛل ٤ت ل حُاو ليػاسق ٞأٚ
ليغسبااااْ ٞصعاااا ١إىل جػاااا ٤ٞٝليةػااااس ٚليٓطااااا٤
قااعاٜا ٖاار ٙليٓصعاا ١أنرااس َاأ ليسشااااٍ ألٕ
ٖٓااااى فيااا ١عُةقاااٖ ١اً٥اااٚ ١زلٖ٤اااا لضاااحرُازلد
مبًٝااازلد لياادٚالزلد ج ُااٌ عًاا ٢جهااسٜظ ذيااو
ليحػٚ ٤ٞٝجك ١ٜٛليطًٛى لالضاحٗةن ٞزؾادد
ذةذ ا١ك نحاات َاأ ليهحاات لي ا جسمجحٗااا ذيااو
بدقاااٖ ١ااا" :ٞليًغاااص لألْرااا"ٚ "ٟٛلياااسأ ٠ليدؿااا"١ٝ
ْ ٛ "ٚظسْ ١ٜط ١ٜٛت ليدٚي"١
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 اارتمجددددددد٘ األدبٔددددددد٘ ّاارتمجددددددد٘ االقتصدددددد دٓ٘
ّاا،ترٓ٘ امصْصٔ٘ ّاالختالف ّااصعْب ا ااة ٓع ىَٔد
املرتجه بالدى ؟

 بايح نٝد ٖٓاى ازم با جسمجْ ١ـ
أدبااْٚ ٞااـ هااسٚ ٟلي ااازم ْااابو َاأ ة ٝاا١
نٌ ْـ ليٓـ لألدب َ ٞحٛح أنرس ٝا٘ ؾاٛز
ٚبةياا"ٚ ١ي اات" بايًغاا ١لياآـ لي هااس ٟأنرااس
"زعٝاااَ "١ااأ ظٝاااز عةقحااا٘ بايًغااا ١ليًغاااٝ ١ااا٘
أنرس زؾاْ ً١يهٔ ٖرل ليحُٝٝاص قاد ال ٜهإٛ
ؾااااعٝعًا أ ٚدقٝكًااااا دلًُ٥ااااا إذ ت نااااريف َاااأ
لألظٝااإ جهاا ٕٛأَاااّ ْااـ َ حااٛح جح اادد ٝاا٘
لألضايٝت ليًغٜٛاٚ ١ليٛقاٛعاد خار عًا ٢ضاةٌٝ
ليراااااٍ نحابًااااا ناااااا "زأع لياااااٍ" ٖااااَ ٛةاااادًٝ٥ا
نحااااث لقحؿاااادٚ ٟيهٓااا٘ أٜكًاااا نحااااث ت
لي ًطاا ٚ ١عًااِ لالشحُاااع ٚليطٝاضاا ٚ ١ااٛم
ذيو نحاث  ٘ٝليهريف َٔ ليك ١ُٝلألدب ١ٝال
حبهااااااِ أضااااااًٛث "َااااااازنظ" ت ليهحاباااااا١
كااا ْحٝصاا ١ليهااِ لاا٥ااٌ َاأ
عطاات ٚإ ااا أً ٜ
لالقحةاضااااد لألدبٝااا ١ليا ا ٜٛزدٖاااا ت نحابااا٘
ظح ٢يٝؿا ت ت ناريف َأ لألظٝاإ ٗا ُِ َاا
ٜسَ ٞإي ٘ٝإٕ  ِٗ ٜ ،ليكااز ليٓؿاٛف لألدبٝا١
لي ٜكحةظ َٓٗا
 ىجر ددك أىل ارخددر مددً خددالل هللناددك كنرتجدده؟ م د
اااٖ غه؟ أٖ م اااٖ أأ نتُ اارتمج٘ أأك؟

 أعاارتف يااو أْاا ٞأشااد ؾا ٛب ١ت ٗااِ
ليكؿاٛد بهًُا" ١لنخاس" ٖااٌ لنخاس ٖا ٛلي اادٚ
َرًًا؟ ٌٖ ٖ ٛليدحًف ع ٚي ٛنإ لبأ بًادٟ؟
ٖااٌ ٖاا ٛلألٚزٚباا ٞأ ٚلألَسٜهاا ٞأ ٚليٝاباااْ ٞأٚ
ليؿااا ٝأ ٚلأل سٜكاااٞ؟ ٖاااٌ ٖااا ٛلياااسأ ٠بايٓطاااة١
يًسشٌ؟ ٖ ٌٖٚرل "لنخس" نحًاٚ ١لظاد ٠ؾاُّا٤؟
ٚإذل نٓا ْك" ٍٛلنخس" ُٔ َٖ ٛكابً٘ أٖ ٛلياا
"أْا"؟ أّ لياا " ٔ"؟  ٌٖٚلياا " ٔ" نحًٚ ١لظاد٠
ؾُّا ٤أٜكًاا؟ أْاا ًًاا ياد ٟغاهٛى اٖ ٛارٙ
ليهًُااٚ ١لضااحددلَٗا ياآ رت إٔ لنخااس ٖااٛ

حْار ما هلل ي ا ن أ

لألَسٜهٗ ٞاٌ ٖارل "لنخاس" ٜػاٌُ "َاٜهاٌ
َااٛز" ا ًَااا َرًُااا ٜػااٌُ "شااٛزط بااٛؽ لالباأ"؟
ٜ ٌٖٚؿاّ إٔ ْكاو ت خاْا" ١لنخاس" َ هاسٜٔ
َااااااأ َراااااااٌ "ؾاااااااُٖ ٌٝ٥ٛااااااااْحٓغح ْ"ٚ "ٕٛاااااااّٛ
جػَٛطه"ٞ؟ إذل نٓا ْطحطٝو إٔ ْحعدس عٔ
ذكا اااا ١إْطاااااْْ ١ٝااااا أجتااااسأ عًاااا ٢ليكاااا ٍٛإٕ
"غهطااااةيف" لاْهًٝااااصٖ"ٚ ٟيفَااااإ ٖٝطاااا٘"
لألياااًْْٝ"ٚ ٞطااَ ٕٛاْاادٜة" لدتٓااٛث أ سٜكااٞ
"ٚأيهطاْدزل نٛيْٛحاا "ٟليسٚضا"ٚ ١ٝياْاد"ٟ
لآااااااد"ٚ ٟجااااااَٛ ْٞٛزٜطاااااا "ٕٛلألَسٜهٝاااااا١
ٚإٜصلبٝاااٌ ليًٓٝاااد "ٟليحػاااٚ ١ًٝٝليكاُ٥اااًٜٛ ١ااا١
شدًل يٝطاٛل "فخاس" إْٗاِ " أ" أنراس بهاريف
َٔ ب ا لياا " ٔ"
ٖاارل غااٖ ٤ٞاار ٙسٜكاا ١ت ليااح هيف ،
ج ج عٔ سٜال ليرتمجاٚ ١يهأ ليرتمجا ١قاد
جه ٕٛضاعدد ت ج صٜصٖا ٚؾكًٗا
 هللالق٘ اايّل ب ااغد ا أردرع هللأدك ٍداا ااشداال
ألٌ اايّل ااة ْاجيا نَٔد برٓط ىٔد مثا،د ك ىدت أقدرب
اإلىتأزٓ٘ ّكااك اايّل ااة ْاجيا نَٔد نرىشد دّل
أنرٓكٔد د ّا يددد ٌ ْ.ذجددد  .أٖ هللالقددد٘ اااغددد٘ ب السدددتعن ر
ّاارتمج٘؟

 ال غااو ت إٔ ليااد ٍٚجطا  ٢إىل ج صٜااص
َٛقااو يغاجٗااا عاي ًٝااا ٚيهاأ ال ميهاأ ااس
ذيااو بااايكٚ ٠ٛإ ااا  ٜا ج ٞب ااٌ عٛلَااٌ أخااس٣
نايك ٠ٛلالقحؿادٚ ١ٜليطٝاضا ١ٝيًدٚيا ١لي ٓٝا١
إقااا  ١إىل عٛلَااٌ جح ًاال بطة ٝاا ١ليًغاا ١ذلجٗااا
ٚليطٝام ليحازخيَ ٞرة ال ميهأ إذةااد ٚشاٛد
عةق ١لزجةاا خط ٞبا ق ٠ٛليٝابإ لالقحؿاد١ٜ
ٚلْحػااااز يغحٗاااا بااااي هظ ٚشااادْا ليٝابااااْٝا
ٜط  ٕٛإىل ج ًِ لاْهًٝص ١ٜألْٗا يغ ١عايٝاَ ١اا
د إيٝاا٘ عاأ لي ةقاا ١بااا لالضااح ُاز ٚليًغاا١
أغااس ،
ٚليرتمج ١قد ٜه ٕٛؾعٝعًا ت لجتاٖ٘ لي ااّ
ٚيهٓاا٘ أٜكًااا ٜااسجةم ب ٛلَااٌ أخااس ٣ظٝاًْااا

ٜهااا ٕٛلالزجةااااا عهطا اًٝا ت ضاااٛز ١ٜعًااا٢
ضااة ٌٝليراااٍ ناْااخ يااد ٣ليطااٛزٜا زد ٠ااٌ
عًاا ٢ج ًّااِ ليًغاا ١لي سْطاا ١ٝيغاا ١ليطااح ُس ،ٚ
ٜهٔ يد ِٜٗليٛقف ذلج٘ َٔ ليًغ ١لاْهًٝص١ٜ
 اارتمجدد٘ ّااتْاص د االجتن د هللٕ اارتمجدد٘ ىجددرٗ
رخئ٘؟

، كسْٖٓ ٞا ق ٍٛليػاعس:
بكدزِ يغادِ ليسٜ ِ٤هرسُ ْ ُ٘
ٚجًوَ يُ٘ عٓد ،ليػدل٥دِ أعٛلُٕ
ةادزْ إىل ظ ظِ ليًغادِ َطازعًا
هٌّ يطا ٍٕ ت لذتكٝك ِ١إْطإُ
ٚال غو يد ٟت إٔ ليرتمج ١ج صش ليحٛلؾٌ
بااا ليػ ا ٛث ٚليركا اااد ليدحً اا ١ظااا ج ااسف
عادلد جًو ليػ ٛث ٚذكا اجٗا جطكم نريف َٔ
لألٖٚاّ ليح ًك ١بٗا ٚجؿةّ قادزًل عًا ٢إٔ جاس٣
ت ليػ ٛث لألخس ٣ليهريف مما َٖ ٛػرتى
 أ دددددر ّسدددد ا اال صدددد ل ا يٓثددددد٘ اارتمجددددد٘
ّاملشتك ّميجْرك اا،ترٖ ّااثك اانش ا٘؟

 أذاااااس ٚضاااااا ٌ٥لالجؿااااااٍ لذتدٜرااااا ١ت
ليرتمجااٖ ١ا٥ااٌ ظحاا ٢ألجطااا ٍ٤أظٝا ًْااا :نٝااف
ٜطااحطٝو ليرتشااِ إٔ ٜرتشااِ َاأ دْٗٚااا أجاظااخ
ٖار ٙليٛضاا ٌ٥ذااسٖ ٠ٚاً٥اَ ١اأ لي اازف ٚلي ًااّٛ
جطحطٝو ليٛؾ ٍٛإيٗٝا ٚأْخ شايظ ت بٝحو َاا
َٔ أَس إال ٚميهأ إٔ جةعاز عٓا٘ عاا ٚضااٌ٥
لالجؿاٍ لذتدٜرٚ ١جسل ٙت َؿادز شتحً ا ١ظحا٢
جح ناد َاأ ُٗاو ياا٘ أ َ ٚس حاو باا٘ ٖات أْااٞ
أجاااسشِ نحابًاااا ٜحٓااااَ ٍٚسظًااا ١لألزب ٝٓٝااااد ت
بسٜطاْٝااا َرًًااا نٝااف ضاا عسف لألعااا ٤لياا
ٜحعدس عٓٗا أ ٚلذتٛلدس أ ٚليح اؾا ٌٝلرتاؾا١
بحًو ليسظً١؟ ٖرل نً٘ جكا ٘ ٚضاا ٌ٥لالجؿااٍ
لذتدٜر ١با أٜدٜٓا بطٗٛيٚ ١ضسع١
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ٍ دد أسددداْبك اارتمجددد٘ ٍدددْ اارتمجددد٘ ا رنٔددد٘
اايص أو رمج٘ بتصرف أنً احملتْى ّاملضنٌْ؟!.

 زمبا أْا َٔ أْؿاز لياصط باا لألَاسٜٔ
ليرتمج ١لذتس  ١ٝمب ٓا ٢لطا ظا ١عًا ٢أضاًٛث
لي يااف ٚج ااابيفٚ ٙجسلنٝةاا٘ ٚؾااٛزَٚ ٙااا غاااب٘
أَا ليحؿسف ٗ ٛكم بكدز َا خيدّ ليح ةيف ت
ليًغااا ١لياا جاااحِ ليرتمجااا ١إيٗٝاااا لياااة ا  ٜخااار
ليرتمجااا ١لذتس ٝااا ١عًااا ٢أْٗاااا ليرتمجااا ١نًُااا١

بهًُٖٚ ١رل ال ٜؿًّ ألٕ ليٓـ زٚح ٚأضاًٛث
ٚجػابٚ ٘ٝؾٛز بٝاْٝا ١إخل ااذل جسمجحا٘ نًُا١
بهًُ ١كدد زٚظ٘ ٚأضًٛب٘ َٚا َ ٘ٝأ ؾاٛز
بٝاْٝااا ،ٚ ١جًاااحكم َاااا ٝااا٘ َااأ أضاااسلز ليًغااا١
لألؾً ١ٝأَا إذل ذٖت ليحؿسف إىل ظا ّد إقااع١
زٚح ليٓـ ٚأضًٛب٘ ْا بايح نٝد يطخ َ ٘

أأ ءٗ:
عةد لهلل بدٜو اقٌ
َٛليٝد 7691ي زأع لي ا اا شةً١
خسٜض نً ١ٝلالقحؿاد اا شاَ  ١دَػل
َاشطحيف ت ليرتمج ١ليحعسٜسٜا ١لي ٗاد لي ااي ٞيًرتمجاٚ ١ليرتمجا ١لي ٛزٜا ١ااا
شاَ  ١دَػل
األهللن ل املرتمج٘:

 لرتسٚط إىل لاٛل ٤ليطًل ي شٛزط أٚزٌٜٚ ظسث عً ٢لادز ي شُٝظ ٖا ٖازٜٓغحٕٛ -ليًغص لألْر ٟٛي بٝ

سٜدلٕ

 ليسأ ٠ليدؿ ١ّٝي شيفَا يسٜس لألْرسٚبٛيٛشٝا لالقحؿاد ١ٜي نسٜظ ٖإ ٚنٝز ٖازس-

ْ ٛظسْ ١ٜط ١ٜٛت ليدٚي ١ي ناذسَ ٜٔانٓٝطٕٛ

 دي ٌٝإىل إعدلد دضحٛز َحٛل ل َو َٓظٛز ليٓٛع لالشحُاع( ٞلدتٓدز)رمج٘ م رتك٘:

 د اع عٔ ظكٛم ليسأ ٠ي َازٚ ٟيطحْٛهسل خ ليٓطٚ ١ٜٛليك ١َٝٛت لي ا ،ليرايز ي نَٛاز ٟشاٜا ٚلزدٜٓا َكاالد ت ليٓط ١ٜٛي زتُٛع َ ١ي اد
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ذؽورةًاجملمؿعًوحصارًاألـوثةً ..

اؾؼاصً(حينيًصاحلًاؾرػاعي)ًيفًجمؿوعمهً(حدثًذرؼاً) ً
داؿرًأـورًاؾشؿاؾي* ً

مدخلً :

ؿعظم ًاألدباء ًاؾيورقني ًؽملوا ًاؾؼصة ًاؾؼصرية ًاؾواؼعقةً -باجتافاتفاً

املمعددةً -ؿـذ ًاؾوعيًاؾعػويًباؾواؼعقةًحمىًاؾلوثًعنًآػاقًجدقدةًهلاً،وملً
متنلًتؾكًاؾمقاراتًتـاؼضاًًؽلرياًًػقؿاًبقـفاًضؿنًاملدردةًاؾواحدةًاؾيتًملًتؼفً
عـد ًحدود ًؿعقـة ًتعقق ًؿن ًتطورفا ًواـػماحفا ًعؾى ًتشؽقالت ًجدقدةً ،وإنً

اخمؾػتًْزواقاًاؾـظرًإىلًاؾواؼعًؾموؾقؾهً،وتؼدقمًرؤقاًؿيمؼلؾقةًبطرقًؿمعددةًتعددً
األدباء ًأـػيفمً .واؾمعرقف ًاؾمؼؾقدي ًؾألدقب ًاؾواؼعي(ً :أن ًقيمؼي ًؿضؿوـه ًؿنً

اؾواؼعًاملعقشًبصرفًاؾـَّظرًعنًأحادقيهًاؾشىصقةًجتاهًفذاًاملضؿونً،حمىً
قيمطقعًتؼدميهًإىلًاؾؼارئًيفًؿوضوعقَّةًوحقادقةًبؼدرًاإلؿؽان)(ً)1وفوًتعرقفً

منوذجيًعؾىًأيًِّحالً،ػؽلًؽاتبًفوًواؼعيًبطرقؼمهًألنًاجلؿقعًقؽملونًعؿاً
جيريًيفًاحلقاةً،ػؿنًغريًاملؿؽنًأنًقعزلًاؾؽاتبًـػيهًعنًبقكمهً،هلذاًالًبدًَّ

ؿنًظفورًؿواؼػهًؿـفاًيفًـماجهًاإلبداعيً .

وفـاك ًعدد ًال ًبأس ًبه ًؿن ًاؾؼصّاصني ًاؾواؼعقني ًؽملوا ًحتت ًؿا ًقعرفً

باؾواؼعقة ًاؾميهقؾقةً /اؾمصوقرقةً ،وفي ًغاؾلاً ًتـمزع ًؿوضوعاتفا ًؿن ًفؿوم ًاحلقاةً

اؾقوؿقةًبصقغةًػـقةًذلقفةًباملرآةًاؾعاؽيةًملاًقعرضًأؿاؿفاًالًغريً .
ً

بعٝدددددددالنظردددددددٔظليٓعاٜددددد د ظَٓٚعٗ َٛددددد د ظ يفظ صددددددٜٛاٖ بظَددددددٔظ ٕٚظإظٗدددد د مظأ ه َدددددد٘ظ
ليفهاٜدددد١بظنلدددد(ظليكدد د ظ دد د ظ دد د ظ ليشدص١ٝظبطاٜك١ظَب شا *.٠ظ
لخلدد مظليكدد ظ دددٛملنظَدددٔظليب٦ٝددد١ظليكاٜٚددد١ظ
لياف ر)2 )ٞظجمُٛرل٘ظ اثظشاق ن) )3ظ ٝثظ
ْع ٜٔظلالشلغ ٍظرً٢ظشداة١ظلتلُ رٝد١ظبدهل ٗ بظ يدددلعهوظَٛقفددد٘ظَدددٔظلثٝد د ٠ةظ ٝدددثظليكاٜددد١ظ
يفظ ٝددددداظتغددددداليفظ دددددا بظ دددددهلظ ظ دددددا ظ َٛضٛعظأس سٞظيأل ب ٤ظبصدف١ظر َد١بظَٛٚضدٛعظ
لملٛضٛر ظرٔظ ل٥ا٠ظب١ٝ٦ٝظ ا ٠ظأَعٔظليك ظ
*

كاتب وباحث سوريا.
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خص(ظيًجٓوظبصف١ظخ .١ظٚي ٓ ظجنداظ غدًٝلنظ َٛقد ظليه دد(ظلمللددٛلمٟظب السددلٓ ظإ ظليكصدد١ظ
َكبٛالنظيًعٓ ١ٜظلملفاطد١ظبد يا ٜظ -ظآْدهلىظ -ظإالظ لي ْ١ٝظال ظلملٛق ظليصا . ٜظ
بد ٕظلملآٜدد- ١ظبشددهًٗ ظلثرد مٟظل اٜددا -ظ
نُ ظْ لطٝعظلال رد ٤ظإٔظمثد١ظإ لْد١ظخفٝد١ظ
ظ هدددٔظ فدددا ظيفظٚتدددالٕظلا بد د ٤ظإ سد د نظ َدددٔظلمل يد د ظيدددد بح)١ٝظٚرطفد د نظخجدددٛالنظرًددد٢ظ
رُٝكد نظكشدده ٗ ظٚقرد )4 ) ٖ ٜظالسدد ُٝظإٔظ ٚليددداٖ ظليدددهٟظأخدددهظَدددٔظسدددً ٘ظرٓدددٛلٕظليكصددد١ظ
لملآٜددد١ظليعابٝددد١ظ ظ صدددٌظإ ظلملظاْٝددد١ظلثا ٜددد١ظ ليش م )ظرهوظليكص١ظلي ْٝد١ظ ٚل ٟظليدهٖ()ظ
نُ ظيفظلملدإظلاٚمظٚبٝد١بظ دهلظ ظ ًدملظلملفد ِٖٝظ لي د ظتًددتظرٓٛلْ د نظالظٜلعًددلظب د ٟظشدصدد١ٝظ -ظ
لمللٛلمث١بظ َٚظزليتظلملٛضٛر ظْف ٗ ظَطا١ ٚظ لسِظَه ٕ -ظٚلي ظأرًٔظليكد ظفٗٝد ظَٛقفد٘ظ
ب يطاٜكدددد١ظال ٗدد د ظرًدددد٢ظشددددال ٥ظلتلُ رٝدددد١ظيفظ لمللعد ط ظَددعظليددبطً ظليًددهٜٔظ ظريُعُٗد ظصددًظ
لجمللُددددعظلملع دددداظلمًددددٞبظالسدددد ُٝظلمللعًكدددد١ظ (ظبا٤ٟظالظإثِظف٘ٝبظفر نظرٔظإٔظف ٗٝظإر ْ نظ
كف ِٖٝظليشافظلمللعًلظب اْ ٢ظ صالن! .ظ
رٔظلياصب١ظب خلطبد١ظٚليداٚل بظٖٚدهلظَد ظٜلٛلفدلظ
ًْٚحددغظأْدد٘ظرٓدداَ ظٜٓلكدداظليكد ظسددًب ٝظ َددعظقدد ْٕٛظلجمللُدددعظٚأرالفدد٘.ظبُٓٝدد ظيفظليكصددد١ظ
ٖهلظلمٝطظلالتلُ رٞظ هٕٛظإ لْلد٘ظفففد١بظ لا ٚظالظْع ددداظرًددد٢ظانددداظيًدطبددد١ظٚليددداٚل بظ
ٚلررتلضددد٘ظصدددًظ دددا ٜبظفًدددٝوظٖٓد د ىظتددداأ٠ظ ف يع ق١ظن ْتظجما ظيك ٤ل ظتٓ ١ٝظَلهام٠ظ
بددالر ٕظ ردد٠ٛظ دداة١ظإ ظلي ددٛم٠ظٚليلُددا ظرًدد٢ظ ٓلٗٞظحبٌُظصًظشار .ٞظ
ًوظلارالف.ظبٌظمث١ظٌَٝظيًُٗ ْد١ظٚلالسل د ّظ
***
إ ظليعددد د ل ظلمللٛلمثددددد١ظَدددددٔظتٝدددددٌظإ ظتٝدددددٌبظ
الظجتُددددعظلي ددددع ٠ظلياتددددٌظٚلملدددداأ٠ظيفظأٟظظ
ٚن ْٗ ظلاقالمظليد ظالظكهدٔظليفهد ىظَٓٗد ظ
قص١بظسدٛل٤ظيفظ د(ظجمٓدٕٛظٜه داظلملد يٛفبظ
أٚظفعٌظش٤ٞظملٛلتٗلٗ  .ظ
أّظيفظيك د ٤ل ظر د با٠ظ ٓلٗهٗ د ظليٓدداٚل بظنُ د ظ
ٍٚظليك ظ ٓ ر١ظقصد ظ كداّظْف دٗ ظ
يفظقص١ظ ليش م )ظفكاظَ دتظليغجاٜد١ظلث دٓ ٤ظ
بدددددهل ٗ ظَدددددٔظخددد د ٍظرهدددددوظ دددددٛم٠ظليب٦ٝددددد١ظ
ليدد ظخطفٗدد ظ أبددٛظاٜدد()ظبعدداَ ظمفدد ظليغجدداظ
لالتلُ رٝدد١بظَددٔظ ٕٚظ دداخٌظَب شدداظَٓدد٘بظفكدداظ
َص ٖا ٘بظ ٚظٜلا ٚظلَاأ٠ظأخا٣ظ ا د نظرًد٢ظ
أمل ظيصدددٛمٙظإٔظ ٓكدددٌظليٛلقدددعظليدددهٟظرافددد٘ظ ٕٚظ
مل ١ظَايًل٘ظ بح)١ٝظٚيهٔظٖهلظ ظكٓع٘ظَٔظ
إظٗ مظَٛقف٘ظلملرُابظأٚظ ظٜهٔظياٜد٘ظَٛقد ظ
احبٗدد ظٖٚدددٞظيفظرُددداظلخل َ ددد١ظرشدددا٠ظبعددداَ ظ
سِظٜا هاظإي٘ٝظرًُ٘بظفرتىظيًصٛمظإٔظ عد ظ
أخددد ٙظليطبٝدددد(ظإٔظآالّظبطٓٗددد ظ عدددد ٛظيًحُددددٌبظ
رددٔظْف ددٗ بظٚلٕظن ْددتظ ددٛملنظ ددغً٠ظجمللظُددعظ
 ٚفٓٗ ظيفظ اٜك١ظَٓايد٘ظخفٝد١ظردٔظليٓد وبظ ٕٚظ
نبً! .ظ
دد ظَدددٔظ
إٔظريددداظردددهملنظالبٓلددد٘ظليدد ظٚمثدددتظ
أَٗ د بظٚلملغ د َا٠ظَددٔظ ّظليغجدداظليددهٟظ ٜدداٟظيفظ
مواقف من عالقة الرجل باملرأة
َٗ .ظفًكاظق ّظب يعُدٌظلمللٛتد(ظرًٝد٘ظليكٝد ّظبد٘ظ
يدددٝوظيفظقصددد١ظ ليشددد م )ظإ لْددد١ظ ددداة١ظ يفظ ًدددوظليكاٜددد١بظ ٚبٓددد٢ظلملٛقدد ظليدددهٟظٜفاضددد٘ظ
ملٛق د ظٚسددًٛىظأٟظشدصدد١ٝبظٚيهددٔظيفظقصدد١ظ رًٝد٘ظجملُعدد٘بظٚإٕظخ دداظنددٌظشدد.٤ٞظٚاْدد٘ظ ظ
ٚل ٟظليدددددهٖ()ظٜٓجًدددددٞظلملٛقددد د ظلملٓحددد د زظإ ظ  ٜددددلطعظفُددددٌظفكددددالٕظٝ ٚا دددد٘بظم ددددٌظرددددٔظ
ليع شك ظٚلملأٜظيألبٜٔٛظيفظس ٝمظلثاث.ظ هلظ ليكا١ٜبظ ٚاىظسه ْٗ ظٜلٓد قًٕٛظلاق ٜٚدٌظ دٍٛظ
ْ لطٝعظإرد ٠ظقدال٠٤ظليكصد١ظلا ٚظالنلشد فظ
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أسب بظلخلف ٘٥ظٚلبٓل٘بظفُِٓٗظَٔظٜكٍٛظإْد٘ظز ٚظ
لبٓلددددد٘ظيفظليع دددددُ١ظياتدددددٌظثددددداٟظيٝعددددد ٝظيفظ
نٓفٗددد بظَٚددددِٓٗظَددددٔظٜكددددٍٛظإٕظليغجدددداظقلًددددٙٛظ
ٚخطفٛلظلبٓل٘ظلْلك َ نظَٓ٘ .ظ
ٚسدددار ٕظَد د ظٜفلرد د ظأَددداظلثددد(ظفلحدددٌظ
ليه مثدد١ظيفظقصدد١ظ ٚل ٟظليددهٖ()ظرٓدداَ ظٜصددٌظ
لخلدد ظيدددألّظليدد ظ دد ٍظلبٓلٗدد ظإٕظن ْدددتظفددداظ
فكددا ظرددهمٜلٗ بظففكدداٖ ظٖددٛظلخلط د ظليددهٟظالظ
كهٔظصفالْ٘ -ظأَ ظلابظفٝك ِظإْ٘ظئظٜدا ٚظ
لبٓل٘ظاٟظمتٌبظفٗٛظٜاف ظلالررتلفظحبلظلبٓل٘ظ
يفظلثدد(ظليعف ٝد بظ ددهلظقدداّظَ اس د نظا ددغاظ
أٚال ٙظٚيهٓددد٘ظ ظ ٜدددلطعظإطد د مظليٓد د مبظأَد د ظ
لان ظفكاظأطًلظليٓ مظٚيهٓد٘ظ ظٜصد(ظأخلد٘ظ
لمبٛس١ظيفظلملٓاٍبظفداخٌظلابظبٓف د٘ظث دِظ
لاَاظٚيهٔظلي ه ظ ظ رتمظت اظليفلد ٠بظ
ف د َاظزٚتلدد٘ظب د ٕظجتارٗ د ظلي ددِبظٚسددكتظلاّظ
لبٓلٗ ظلي ِظ ٕٚظ ا ظأٚظشفك.١ظٚأش رتظلاسا٠ظ
إٔظأفع٢ظس َ١ظياصتظ ْعُ .)١ظ

***
قلدٌظليفلد ٠ظٜٓلٗدٞظبًعٓدد١بظبغد ظليٓعدداظرددٔظ
بددال٠٤ظليفلد ٠ظٚرفلٗد .ظفددالالظن ْددتظيعٓدد١ظليلشددا ظ
أ دد بتظ أبدددٛظاٜددد()ظبعددداظقلًددد٘ظالبٓلددد٘ظيفظقصددد١ظ
ليشد م )ظفددالٕظيعٓدد١ظلملدد ٛظاٖبددتظب سددا٠ظ ْعُدد)١ظ
 ٚظ بددلظأ دددالنظَدددِٓٗبظٖٚددهلظَدد ظتعدددٌظرجدد ٥اظ
ليكاٜددد١ظٜدددلفكٔظرًددد٢ظإٔظٖدددهلظلْلكدد ّظَدددٔظليكدددامظ
يًفلد ٠ظلملعًَٛدد١بظمصددِظردداّظل شد م٠ظإ ظَعافدد١ظ
ليكددا- ٜٚظن يكصدد١ظلاخددا٣ظ -ظب د ٕظليفل د ٠ظ
َ تظَكلٛي .!١ظ
ثددِظ ٜدد ٛظليعك د بظلي ددُ ٟٚظ ٝددثظ ٓلٗددٞظ
قصدد١ظ ٚل ٟظليددهٖ()ظب ب د وظلملطددابظً ٚددٍٛظ
لمددٌبظرًدد٢ظليدداصِظَددٔظبددالٜلٗ ظلي د ظلسددلًٗتظ
ب ٍٛٝظَٔظلملطاظليغاٜاظلملبشاظكٛلسِظٚفً .٠ظ

***

يك د ظلملغدداٚم٠ظَه ْ د١ظ -ظيفظليكصددل -ظ
فددداصِظإٔظ دددبح)١ٝظالظٜددداٚمظق ٖد د ظأ ددداظَدددٔظ
سه ٕظليكا١ٜبظأس٠ٛظبك ظ ْع)١ُٝظليد ظ ه داظ
زل٥ال ظليكبٛمظَٔظل ًٛوظقاب٘بظفالٕظليعص فًظ
الظ ٓكطدددعظردددٔظشدددجا٠ظليلددد ٛظ -ظ ٝدددثظ فٓٗد د ظ
ٚلياٖ -ظ هلظ ٛ ٜظليصدُتظندٌظأمتد ٤ظبٝدتظ
أبٛظا)(ٜظب ُٓٝظق ظلالبٓ١ظض ٌظباقاق١ظليطٛٝم .ظ
أَد د ظشدددب بظ ٚدددب  ٜظليكاٜددد١ظفد د ظٜفكدددإٚظ
لاَدددٌظبعددد٠ ٛظ أتدددا)ظليدددهٟظصد د مظليكاٜددد١ظإ ظ
َهدد د ٕظجمٗدددد- ٍٛظن يشدد د م ظأبددددٞظاٜدددد( -ظ
ٚن ِْٗظبع٘ ٛظسٓٝلصإٚظيًح(ظليهٟظٜلٛقٕٛظ
إي٘ٝبظٚيهٔظالظر٠ ٛظبعاظليا  .ٌٝظ

***
َٛق د ظلابظيفظليكصددل ظَلط د بلبظسددٛل٤ظ
لشلٗاظباالي٘ظالبٓل٘ -ظن بٞظا- (ٜظأّظند ٕظ
أبد د نظالظْعدددافظنٝد د ظٜع َدددٌظلبٓلد د٘ظ -ظنٛليددداظ
ْعُ- ١ظٚسٛل٤ظن ْتظليفل ٠ظٜل١ُٝظلاّظ ٚغً٠ظ
لي ددٔظنددد بح)١ٝبظأّظن ْددتظأَٗ د ظٚإخ ٗ ٛد ظ
جب ْبٗ ظند ْعُ)١ظفُصًظليفل ظٖٛظال ٘.ظ ظ
الظخيطددددداظيفظاٖدددددٔظلابظليصدددد مّظخدددددامظ
 ٚعطٝددٌظأرددالفظليكبًٝدد١ظلي د ظٜٓلُددٞظإي ٗٝد بظٚالظ
 ٜٓقشدد٘ظأ دداظيفظردداّظلاليلددالّظبٗ د ظأٚظلال ل ٝد ٍظ
رً ٗٝبظٚن ْٗ ظقامظ لُٞظالظَفاظَٓ٘ .ظ
أَدددد ظلاْ دددد٢ظفٗددددٞظلثًكدددد١ظلاضددددع ظيفظ
لجمللُعظليهنٛمٟبظ دهلظٜٓصد(ظليعكد بظرًٗٝد ظ
 ٚدددداٖ ظيفظ دد د ٍظأٟظخددددامظاسددددٛلمظليلك يٝدددداظ
ليصًا٠بظٜٓٚجٛظبفعًل٘ظَٔظأصٛلٖ ظٚمل ٖ ٚبظٚالظ
ٍ٤ ُٜظَدٔظأ بٗد ظٚرشدكٗ لظفًدِظُٜط يد(ظليشد بظ
ب د ياٚل ظَددٔظليفل د ٠ظلي د ظلفلر د ظأَاٖ د ظنحددٌظ
َطددددداٚحظيًبحدددددثبظ ٚظ ُافدددددعظ رددددد٣ٛظضددددداٙظ
مل كل٘بظف يك ْٕٛظلملاْٞظص (٥ظمت َ نظرٔظٖدهٙظ
ليكا١ٜظليٓ ١ٝ٥ظلي ظةهُٗ ظشاعظليكب١ًٝبظ دهلظ
الظٜٛتاظَٔظ ًٍٛظَل ١ظصًظليلدً ظَٔظليفل ٠ظ
لي ظتٓحتظرٔظلخلطظلملاسّٛظ بظٜٚكّٛظبٗدهٙظ
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لملُٗ١ظنبًظلاسا٠ظلمل ٍٚظرٔظ د١ْ ٝظليعدافظ أٚظيلُد د ٖٞظليٓ ددد ٤ظأٜرددد نظَدددعظلاردددالفظليددد ظ
ليهٟظٚمث٘ظردٔظأتدال ٙبظ دهلظالظُٜعداظقلدٌظلالبٓد١ظ كرٞظبكلٌظليٓ ٤ظليًٛل ٞظٜلجاإٔظرً٢ظلخلا ٚظ
تاك١ظَٓها٠بظبٌظٖٛظأَاظَشافظالظبداظَٓد٘بظ رٓٗ  .ظ
ٚمصددِظايددوظٜددلِظخفٝدد١ظرددٔظلار د ظندد ٝظ ٗلدداظ
***
دددٛم٠ظندددبًظلاسدددا٠ظيفظليعظشدددً٠ظبصدددفل٘ظ ظ
ٜعدافظنٝد ظخيٝد ظْ د ٙ٤ظكد ظٜهفدٞظندد ٝظ
عٗددداظ دددٛم٠ظليشد د بظليدددهٟظصدددامظب يفلد د ٠ظ
خياتٔظرٔظأَاٙظٚط رل٘ .ظ
ليصدددددغً٠ظ دددددبح)١ٝظيفظأبٗددددد٢ظ ًددددد١ظبًب سددددد٘ظ

صور من القرية البعيدة
بددداأظر قددد١ظ أسدددعا)ظبدددد بح)١ٝظبصدددٛمظ
بصددا١ٜبظف يش د بظٜلًص د ظرً ٗٝد ظَددٔظليٓ فدده٠ظ
ٖٞٚظ باٍظَ ب دٗ بظفد ظٜفصدٌظبد ظَٓايُٗٝد ظ
صًظتالمظ جاٟظالظٜصاظلملل ًٌ.ظٖٚهلظليش بظ
الظٜصاحظرٔظ ب٘ظأٚظمصبل٘ظيفظليداٚل بظندهيوظ
ليفلدد ٠ظالظ ط يبدد٘ظبع قدد١ظتاٜدد١بظإْٗدد ظ هلفددٞظ
كٓ ظت داٖ ظلمللطًد(ظيًاتدٌظليدهٟظشدغ ظبد٘بظ
دددهلظالظجمد د ٍظيًشدددوظيفظ ًدددوظليًكد د ٤ل ظليددد ظ
هددام ظأن دداظَددٔظَددا٠ظبصددٛمظ دد١ٝظْكًددٗ ظ
ضدددًُظليغ ٥ددد(ظيًدددالٟٚةظ د د فحٗ ظٚشددداظرًددد٢ظ
ٜدددداٖ ظف ْدد داْ هظإ ظت دددداٖ ظمرشدددد١ظجمْٓٛدددد١بظ
سددحبٗ ظَددٔظٜدداٖ ظف ْ د قتظَعدد٘ظب د ظٚرددٞظإ ظ
لخٌظَٓاي٘بظضُٗ ظإي٘ٝبظي ِظشفل ٗٝظب ُٓٝظٖٞظ
ص مق١ظيفظْش٠ٛظأفكا ٗ ظٚر ٗٝبظَٚد ظلسدلف قتبظ
إالظرً٢ظآالّظ امٖ ظفكاظ ره٘ظأسدعاظجبٓدٕٛظ
مم ظتعًٗ ظ غ مظإ ظبٝلٗ ظن مْ(ظأفًتظَٔظٜداظ
) ٝظ  .11ظ
أَدد د ظيكدد د ٤ل ظ أتددددا)ظْ ٚعُدددد)١ظفً ٝددددتظ
ٚلضح١ظمت َ نبظف ظْدا٣ظصدًظ دٛمظَشٛشد١ظ د ظ
إةدددد ٤ل ظتٓ دددد١ٝةظ إٕظأتدددداظْٚعُدددد١ظليلكٝدددد ظ
ب اَوبظٚص ب ظيفظحباظَٔظلي ٓ بٌظٖد ظَٚد بظ
ثددِظسددهٔظٚلسددلكا)ظ .98ظٖٚددهٙظليًكد ٤ل ظقدداظ
هدددٕٛظصدددًظَ ندددا٠ظاْٗدد ظٚم ظرًددد٢ظي دد ٕظ
إ دددا٣ظليشدصددد ٝبظإْٗد د ظفلد د ٠ظ فرد د ظبٓد د ظ
تٓ ٗ ظٚالظ ل رتظرًٔٗٝظبالفعظليغً٠ظٚلث داظبظ
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ليع هاٟظليهٟظٜعطٞظلالْطب عظيفظ ًوظليكاٜد١ظ
ليصغً٠ظرٔظق٠ٛظلي ًط١ظٚسدط ٗ ٛبظٚلياتدٌظالظ
 ٜدددلُاظق ٛددد٘ظَدددٔظلي دددًط١ظ ٚددد(بظبدددٌظَدددٔظ
لجمللُددعظليدددهنٛمٟظليكُعدددٞظليدددهٟظيددد٘ظأرالفددد٘ظ
ليصد مَ١ظلي د ظالظكهددٔظليل د ٌٖظَعٗد ةظ ر د ظ
أسددعاظ َٜٛد نظَددٔظليع ددها١ٜظًٜددبوظبددا٠ظأْٝكدد١بظ
ٜٚعلُدداظط قٝدد١ظتددال٤ظٜاٜٗٓد ظْ دداظاٖد بظممد ظ
تعًدد٘ظٜبدداٚظمت د نظَهددلُ نظيدد٘ظَٗ بدد١ظليهب د مظ
ٚرٓفددٛلٕظليشددب ب)ظ ظ.11ظأَ د ظليش د بظليع ش دظلظ
ليددهٟظٜاٜدداظلخلطبدد١ظٚليدداٚل ظَددٔظ ْعُدد)١ظليدد ظ
أ بٗ د ظفكدداظخًددعظ ًددوظليبددا٠ظليع ددها١ٜظبعدداَ ظ
أْٗ٢ظلخلاَ١ظل يالَٝد١بظٚلَلطد٢ظ دٗ٠ٛظَٗا د٘ظ
لملآٜدد١ةظ سددا ظَددٔظل ًدداظلياَشددكٞظٚلملدُددٌبظ
َك ٛظَٔظليصٛفظلملًٕٛظ مظف٘ٝظممشد١ظاٖبٝد١بظ
لا ظب ظر ٗٝٓٝظخداز٠ظزمقد )٤ظ ظ.99ظفًًاتد ٍظ
أن دددداظَددددٔظطاٜكدددد١ظ ظٗدد د مظقددددِٗ ٛظٚلملب ٖدد د ٠ظ
باتدددٛيلِٗبظ دددهلظ بددداٚظَٛلقد د ظلياتدددٌظبد د مز٠ظ
ٚظ ٖا٠ظيًجُٝعبظفٗٛظ خ(ظلاثاظٚليفعٌ .ظ

ٚيهددددددددٔظبعدددددددداظلْهشدددددد د فظلاسددددددددالمظ
ٚلفلر ٗ ظخيلً ظلملٛقد ظنًٝد نبظفًدِظ دا ظأٟظ
َعً َٛظرٔظ أسعا)ظأَ ظ أتدا)ظفا دٌظطٛرد نظ
إ ظَه د ٕظجمٗدد- ٍٛظن د بٞظاٜدد( -ظٚبددهيوظ
لفٞظ ٛمظليش ب بظٜٚعٗاظَٛقفُٗد ظلي دً ظ
الظصدددً.ظإُْٗددد ظجمدددا ظاندددٛمظ دددغ مظٜكَٛدددٕٛظ
كغدد د َال ظردد د با٠ظ ٕٚظإٔظٜلحًُددددٛلظْل ٥جٗدد د بظ
ٚمكد ظٜصدبحٕٛظفُٝد ظبعداظَددٔظلياتد ٍظلاشددال٤ظ
ليهٜٔظ ِظلي ط٠ٛظرً٢ظ ٝعظأفال ظليكب .١ًٝظ
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رً٢ظخ فظَٛق ظليش ب ظَٔظلملاأ٠ظلمل ً٠ظ
ٚلمبٛبدد١ظيفظلي دداظٜلطد بلظَٛقفُٗد ظيفظليعًددٔبظ
فًِظة ٍٚظأٟظَُٓٗد ظإْكد اظفل د٘ظٚليداف عظرٓٗد ظ
أَ ّظَصًٖ ظلمل.ّٛظٚالشدوظيفظأُْٗد ظٜعافد ٕظ
َ بك نظَصًظليفل ٠ظلي ظ كاّظت داٖ ظأٚظمتدٓ ظ
قًبٗ ظيًاتدٌظليدهٟظٜغٜٗٛد ظأٚظٜعشدكٗ بظفد يعافظ
الظٜفددامظب د ظلثدد(ظل ٓ ددٞظٚلثدد(ظليعف ٝد بظ
فدد ظجمدد ٍظيًل دد ٌٖظَددعظليفلدد ٠ظليدد ظ كدددِٝظأٟظظ
ر قددد١ظَدددعظلياتدددٌظيفظجملُدددعظالظٜغفددداظأخطد د ٤ظ
ليٓ ٤ظأٚظٜل رتظرً . ٗٝظ

***
بعاظٚقٛعظليه مثد١ظ فكداظليفلد ٠ظ ردٛمٖ ظ
لاْ ٟٛظل هلبظ ٚرُحٌظليصدٛمظليد ظ لحداثظ
د د ظٚفلٓلٗد د بظ ٚعٗددداظبصدددٛمظفلًفددد١ظ
ردددٔظ
مت َ نبظفٗٞظي ٝتظأن اظَٔظفل ٠ظب  ٥د١ظ ٓلعداظ
ًكددٞظليعكد بظ ٕٚظإٔظ فعددٌظشدد ٦ٝنبظبددٌظالظخيطدداظ
يفظآٖٗ ظليداف عظردٔظْف دٗ بظأٚظطًد(ظلملغفدا٠بظ
ل٢ظإالظن ْتظلالبٓ١ظلملايً١ةظ باأظةفداظ فدا٠نظ
فتظشجا٠ظليل ٛبظ ٚدبح١ٝظ القبدُ٘ظَدٔظ لخدٌظ
ليغافددد١ظٚن ْٗد د ظ دددلعٝاظ ًُد د نظٜل شددد٢ظَدددٔظ
النا ٗ .ظ خٌظصاف١ظلبٓل٘ظٚليداَٛعظ دٌٝظرًد٢ظ
خاٜدد٘بظبُٓٝدد ظٖدددٞظص مقددد١ظيفظضددد ٝرٗ ظٚندد ٕظ
لاَدددداظالظٜعٓٗٝددد )ظ .19ظٚالشددددوظيفظإٔظليفلددد ٠ظ
عافظَٔظ ٝطٗ ظإٔظالظجم ٍظيًاف عظأَ ّظلابظ
ليغ ضدددددد(بظٚالظسددددددبٌٝظياتلدددددد٘بظٚالظطاٜددددددلظ
حظَد ظف دابظ لد٢ظإْٗد ظالظ فهداظبد يفالمظ
ٚليٓجدد ٠ظبٓف ددٗ ظَددٔظلملدد ٛظليددهٟظٜدداْٛظَٓٗدد بظ
ٚمك د ظالظمتلًددوظصددًظلي دددا١ٜظَددٔظٖددهلظليٛلقددعظ
ليددهٟظٚضدددعتظْف ددٗ ظفٝددد٘ةظ ظ ددرت ظْعُددد١ظأٚظ
ددالفعظرددٔظْف ددٗ بظبددٌظشددابتظنددٌظَد ظل ل ٛدد٘ظ
ليك د مٚم..٠ظلزمقددتظْعُدد..١ظأسددًُتظتف ْٗٛد ظيٓددّٛظ
رُٝل..ظب ُٓٝظمل تظ ا ِظرً٢ظثغاٖد ظلبل د َ١ظ
س خا)٠ظ  .89ظ

ٚمصِظنٌظَ ظٚم ظآْفد نظْ دلطٝعظليدارِظإٔظ
أ دددداظتٛلْدددد(ظ ددددٛمظليفلدد د ظ ُعٗدددداظتددددال٠٤ظ
َلٛلم١ٜبظفكاظأقاَتظإ الٖٔظرًد٢ظلالسل د ظّظ
ثد د حظل ددداظيًُلعددد١ظٚمل٤ظلابدددٛلبظلملغًكددد١بظ
ٚأقدداَتظلاخددا٣ظرًدد٢ظ بد ٍظلثدد(ظليعفٝد ظيفظ
لثكٌظلملهشٛف.ظإْٗ ظليغاٜا٠ظٚليفطا٠ظليد ظالظ
دددلطٝعظقدددٛلْ ظلجمللُدددعظلْلالرٗدد ظَدددٔظت ددداظ
لاْ دد٢ظٚقًبٗ د بظ ددهلظ ل ددًِظليٓ د ٤ظملصددًٖٔظ
بعددداَ ظلخلد د ٕظأْدددٛثلٗٔبظٚند د ٕظندددٌظلَددداأ٠ظ
صددددداحظبطاٜكلٗددد د ظأْٗددد د ظَ دددددلعا٠ظيًلردددددح١ٝظ
حبٗ ٝد بظٚيهٓٗد ظيددٔظ لدًدد٢ظرددٔظأْٛثلٗد ظَُٗد ظ
نددد ٕظليددد ُٔظب ٖعددد نبظٚبددددهيوظ عٗدددداظلاْ دددد٢ظ
بفطا ٗ د ظلي د ظالظكهددٔظقٗاٖ د ظَُٗ د ظلم فعددتظ
أسٛلمظلثا بظٚض قتظأص ٍظلثاَ ٕ.ظٖٚهلظ
َ د ظخيش د ٙظلاب/ظليددهناظلمل د ٍٚظرددٔظ دد١ْ ٝظ
أت ظْ ٘٥بظيهيوظٜلع ًَٕٛظحب ِظَعظلاْ ٢ظ
ليع  .١ٝظ

***
لملاٜدد١ظٖددٞظلا ل٠ظلملفرددً١ظيددا٣ظليددهنٛم/ظ
لآلبد د ٤بظملع قبددد١ظلاْ ددد/٢ظلالبٓددد١ظلخل متددد١ظردددٔظ
أرددالفظليكاٜدد١بظٚن ْٗ د ظلاضددح١ٝظلي د ظ ددهب ظ
قاب ْد نظيًُجلُددعظليددهٟظٜاضدد٢ظبٗددهلظليفعددٌبظبددٌظ
ةثظرً٘ٝةظ لسدلٌظشد ٜل٘ظ ٚد ٍٚظطعدٔظلبٓلد٘بظ
إالظإٔظٜددداٙظلمجتفدددتظٚسدددكطتظليشد د ١ٜظَٓٗد د بظ
لسدلجُظعظقدٛلٙظٚقد ٍظيٓف دد٘ةظرٝد(ظٜد ظأبدٛظاٜدد(بظ
ظٚتٗوظَٔظليٓ و)ظ .19ظٜٚعٝاظ
ٜٔٚظباىظ
أبددٛظاٜدد()ظلم ٚيدد١ظ لدد٢ظٜددٓج ظيفظطعددٔظت دداظ
لالبٓ١ظليٝ ٛا .٠ظ
نددهيوظٜفشددٌظ أبددٛظْعُدد)١ظيفظطعددٔظلبٓلدد٘ظ
يًُا٠ظلا ٚبظف آلب ٤ظي ٝدٛلظجمدا ٜٔظمت َد نظَدٔظ
ليع طف١ظجت ٙظبٓ ٗٔظٚإٕظنٔظر  ٝةظ لسدلٌظ
سدده ٓٝن..ظطعٓٗ د ظرددا٠ظطعٓ د بظإالظإٔظسدده٘ٓٝظ
ن ْتظر تا٠ظرٔظلخرتلمظل اظايدوظل داظ
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لياقٝدددددددلظليددددد د )٤ٟظ .89ظٚيهٓددددددد٘ظالظٜعٝددددددداظ ٚلالنلفد ٤ظبلحاٜدداظلملهد ٕظبدددةظ ليكاٜدد)١ظفددالملنظ
لم ٚيددد- ١ظند د بٞظاٜد د(ظ -ظاْددد٘ظأ مىظرددداّظ َدددٔظإ لْددد١ظ ددداة١ظيًعدددافظليكبًدددٞظٚليعشدد ٥اٟظ
قام دد٘ظرًدد٢ظقلددٌظلبٓلدد٘ظبٝدداٙبظفًجدد ظإ ظلي ددِظ ليهٟظقاظٜط ٍظَٔظٜهل(ظرٓ٘ظَ لٓهالن! .ظ
ندٝددد مظأخدددًبظفٝجدددد(ظليدددلدً ظَدددٔظلالبٓدددد١ظ
مواقف رديفة وصور جديدة
لمل لٗرت٠ظبشافظليع ١ً٥ظبغ ظليٓعاظرٔظطاٜكد١ظ
ليكلٌ .ظ
يددددا٣ظلخلددددا ٚظَددددٔظليكاٜدددد١بظإ ظأَهٓدددد١ظ
 ٚبددداٚظ ددددٛم٠ظلابظن ْددد٘ظَغًددددٛبظرًدددد٢ظ أخا٣بظ لغًظلياؤٜد بظ ٚلبداٍظلياؤٜد١بظٖٚدهلظَد ظ
أَدداٙبظفٗددٛظالظ ٜددلطٝعظ طددٞظقددٛلْ ظليكبًٝدد١ظ ٜدد ٟظب يٓلٝجددد١ظإ ظلخدددل فظندددبًظيفظر قددد١ظ
لمللٛلمث١بظ دهلظقداظٜكداّظرًد٢ظقلدٌظلبٓلد٘ظ -ظٚإٕظ لياتدددٌظبد د ملاأ٠بظف ياتدددٌظالظٜعٗددداظثدددِظخيلفدددٞظ
ظٜهددددٔظيدددد٘ظَددددٔظلاٚال ظسددددٛلٖظ -ظ مضدد د ٤ظ حب (ظليدال/ٟٚظضدًُظليغ ٥د(ظبظبدٌظلياتدٌظٖدٛظ
لجمللُدددعظليدددهٟظٜٓلُدددٞظإيٝددد٘بظٚيدددٛظأ دددب ظفد د ملنظ ليددال/ٟٚظضددًُظلملددلهًِظبظليددهٟظٜكدداّظليكصدد١ظ
نددد أبٛظاٜدد()ظبعدداَ ظتًدد٘ظلجمللُددعظٚزمظْدداٚل ظ ككلر٢ظٚتٗ١ظْعا.ٙظ ظ
َٚغ د َال ظلالبٓدد١بظٚأصً دلظظبٛتٗدد٘ظسددبٌٝظليعدد ٝظ
ٚمصِظبع ظلالخدل فبظبطدٌظقصد١ظ َٓد)٢ظ
لي عٝا .ظ
نبد قٞظلياتد ٍظيفظليكصد بظسددار ٕظَد ظٜكددعظ
يفظرشدددددلظليٓ ددددد ٤بظفٝهفٝدددددد٘ظإٔظريًددددددوظيفظ
***
لث فً١ظملا٠ظقصً٠ظجب ْ(ظلَاأ٠ظالظٜعدافظرٓٗد ظ
الظجناظيفظليكصل ظأٟظَٛقد ظردالٞ٥ظَدٔظ
شدد ٦ٝنظنددٞظٜكددعظيفظ بٗ د بظٚلملدداأ٠ظبدداٚمٖ ظ كددعظ
أ داظجتد ٙظليشد بظلملعلداٟظرًد٢ظشدافظليع ً٥د١بظ
سدددداٜع نظيفظلثدددد(بظنهددددٌظْ دد د ٤ظليكصدد د ظ
فًًش بظأسا٠ظفُ٘ٝظ ٚالفعظرٓ٘بظٚيهٔظأسا٠ظ
أٜر نبظف ظ صاظَٔظٜطً(ظ ٖ ٚبظف بطد ٍظٖدهٙظ
ليفلدددد ٠ظٖدددددٞظلمل دددد ٚي١ظردددددٔظت ٜددددد١ظليشدددددافظ
ليكصد د ظَدددٔظل ٓ د د ظٜعد د ْٕٛظَدددٔظليهبدددتظ
ليهنٛمٟظليهٟظفًُ٘ظليٓ ٤ظ ٚأٖ .ظ
ٚلثاَ ٕ .ظ
ٖهٙظلارالفظٚضعٗ ظلجمللُدعظليكد ِ٥ظرًد٢ظ
ددد د فاظ َٓددددد)٢ظكفا ٖددد د بظفٗدددددٞظفلددد د ٠ظ
لي ددًط١ظليهنٛمٜدد١بظٚيهددٔظليددهنٛمظأْف ددِٗظ
ت َع١ٝبظ صطح(ظنل ب نظَرت نظ ٚكداأظبد٘ظ -ظ
ٜاٜإٚظلم فع١ظرً٢ظْ د ِٗ٥بظَك بدٌظنشد ظ
خدد د فظليفلدددد ظيفظليكصددددل ظلي دددد بكل ظ -ظ
ْ د ٤ظليددهنٛمظلآلخددأٜبظٚبددهيوظالظ عدداظلاْ دد٢ظ
 ٚعددافظَ د ظ ٜدداٙظليات د ٍظيفظْفٛسددِٗبظٖٚددٞظالظ
 ٚاٖ ظٖٞظلمل د ٚي١ظردٔظلخدرتلمظ ًدوظليكدٛلْ ظ
فٞظٖهلظبٌظ عًٓ٘ةظ تا ظلهللظأْٗ ظ ظ د ٍظ
ٚرص ْٗ ٝبظٚيهٓٗ ظكفا ٖ ظ لحٌُظليٛزم! .ظ
ردددٔظليٛضدددعظليعد د ..ًٞ٥ظٚممد د ظبعدددثظليلفد د ؤٍظيفظ
ٚليشافظ (ظَفٗدّٛظٖدهلظليعدافظَلعًدلظ ْف ددٞظق ٛدد ةظبدد ٕظليشددب بظٜكٛيددٕٛظيهددٌظَددٔظ
جب ددداظأْ ددد٢ظضدددعٝف١بظٚيدددٝوظبفهددداظلياتدددٌظ ًٜلكدددٕٛظبٗد د ظبد د ِْٗظةبْٗٛد د )ظ ظ.11ظٚمصدددِظإٔظ
ليكٟٛبظف جمللُعظَلٓ ق ظَٔظٖهٙظل ٗ١بظَٔٚظ مفٝكٗ ظيفظليا ً١ظالظٜصاحظك ظ لٛقعد٘ظظدٔظأْٗد ظ
تٗدد١ظأخددا٣ظَلدً د ظفها ٜد نلظٖٚددهلظ ظٜع دد٘ظ ب يدد٘ظلملش د راظال ٗ د .ظف د ظجم د ٍظيفظليكص د ظ
ليك د بظأٚظٜعًددٔظَٛقفدد٘ظ ددال ١ظَٓ د٘ظ -ظرًدد٢ظ لي د ثظإظًٜلكددٞظمتددٌظٚلَدداأ٠ظ ٕٚظإٔظ لحدداىظ
أُٖٝل٘ -ظٚلنلفد٢ظبعداصظ دٛمظليٛلقدعظنُد ظ لملشد د رابظ ٚفدددٛمظلا سدددٝوبظٚإٕظَدددٔظطدددافظ
ٖ.ٞظ هلظ ظٜا ظاناٌظيددةظ ليكبًٝد١ظ -ظليعشدً)٠ظ ٚل ابظفٓحٔظجنٌٗظَ ظ اظليفل ٠ظيفظْف ٗ ة ظ
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بغ ظليٓعاظرٔظليطاٜكد١ظ -ظسدٛل٤ظند ٕظليًكد ٤ظ
ق ُ٥د د نظرًددد٢ظر ظقددد١ظت دددا١ٜبظأٚظر طفٝددد١بظأّظ
جما ظ الق١ظر با .٠ظ

خًعتظنٓا ٗ ظليصٛف١ٝظٚق يتة ظ
ظبلعٌُظَعاٚفظ طٗ ظر ياف .ظضحهتظٚقًتظ ظَالرب نة ظ
ظإالظنٓتظأتًوظرً٢ظلملكعاظلخل متٞظفٗهلظالظٜعينظأْينظيفظلخلاَ١ظ ل ُ٥ن .ظ
ضحهتظبص ٛظَ دُٛعظبداصِظ
إخف ٤ظليص ٛظبهفٗ  ..ظ

ٚيلٗد ظ

باأظلثاٜثظباف٤ظٚت..١ُٝٝظفكًتظ ة ظ
ظ ٜظآْ ١ظَٓ..٢ظأشدعاظٚند ْينظأرافدوظَٓهظزَٔظط)ٌٜٛظ  .19ظ
مصددددِظإٔظ َٓدددد)٢ظ ٚيددددتظإخفدددد ٤ظ دددد ٛظ
ضحهلٗ بظفٗدٞظليفلد ٠ظليٝ ٛدا٠ظليد ظ ردحوظ
يفظليكصدد د ظليدد د ثبظٚلي ددددب(ظأْٗدد د ظ عدددد ٝظ
اٜلٗ بظٚالظجتاظَ ظٜع(ٝظيفظتًٛسدٗ ظي د ر ظ
َعظمتٌظصا(ٜظيفظلث فً١بظبٌظ كاّظٖهلظلياتٌظ
إ ظَٔظٜٓلعاٖ بظ ٚظ ٜدلٗجٔظلاَداظأخلٗد ظأٚظ
ز ٚظأخلٗ بظبدٌظم بد ظبافٝدلظليا ًد١ظ ٚردٛلٙظإ ظ
ز ٜم٠ظيفظَٓا ُ  .ظ
َٚدددٔظل ددداٜاظب يدددهناظإٔظٖدددهلظليلحدددامظ
ندد ٕظَدددٔظقبدددٌظل ٝدددٌظل اٜدددابظ دددهلظالظْدددا٣ظ
رٛملنظيٛلياظليفلد ٠ظليدهٟظقداظ ٜدلٗجٔظلاَدابظ
أٚظالظٜلٛمعظرٔظلم هد بظتاكد١ظٜدالفعظبٗد ظردٔظ
شاف٘ظلملٗاٚم! .ظ

الباظَٔظل شد م٠ظأٜرد نظإ ظإٔظٖدهلظلياتدٌظ
أخف٢ظرُالنظردٔظ َٓد)٢ظأْد٘ظَلدا ٚبظٖٚدهلظٜداٍظ
رًددد٢ظأْددد٘ظبٝدددتظيفظْف ددد٘ظخارددد١ظَد د بظف ياتدددٌظ
ند د ًلنظَد د ظخيددداعظلملددداأ٠ظأٚظٜلدًددد٢ظرٓٗد د بظٚإٕظ
ن د ٕظَ كف د ن -ظنبطددٌظٖددهٙظليكص د١ظ -ظٖٚددهلظ
لياتدددددٌظليدددددهٟظ ظةُدددددٌظل دددد نظٖدددددٛظلياتدددددٌظ
ليٝ ٛددا -ظيفظليكصد ظليد ث -ظليددهٟظحبددثظ
رٔظر قد١ظر طفٝد١ظخد م ظَٓداٍظلياٚتٝد١بظٖٚدٛظ
ليٝ ٛاظأٜر نظليهٟظ ظٜهٖ(ظإ ظَصًظجمٗ .ٍٛظ

اخلامتة:
ظليافد ر)ٞظيفظ
ظ
ٜعلُاظليك ظ
نل بدد١ظليكصددد١ظليكصددً٠ظبشدددهٌظنددبًظرًددد٢ظ
ليشدصدد١ٝظلاذددٛا ظلملعاٚفدد١ظب ددُ ظ ددا ٠بظ
 َ َٚظث بل١بظٖٞٚظرد ٠ظمت دٌظذطد نظبشدا ٜنظيفظ
َٓطكددد١ظَعٓٝددد١ظٚزَد د ٕظ دددا بظفلكددداّظ د د ال ظ
َعاٚف١ظٚش ٥ع١ظيفظجملُعظبهل ٘.ظٖٚهلظليٓٛعظَٔظ
ليشدصددد ٝظَٓ سددد(ظيدددا٣ظ ٓد د ٍٚظلملٛضدددٛر ظ
لالتلُ رٝدد١ظيفظليب٦ٝد ظليلكًٝاٜدد١ظليد ظ دد ٖ ٛظ
ردد د ل ظٚأرددددالفظث بلدددد١ظملسددددد١ظَٓددددهظأظتٝدد د ٍظ
َلع قب.١ظبعهوظليشدص١ٝظلمللفدا ٠ظظليد ظ كداّظ
شدص١ٝظصًظَلهام٠بظأٚظَلٓ سد .١ظ

ٚالظْغفددٌظإٔظيكد ٤ظ َٓدد)٢ظَددعظلياتددٌظند ٕظ
ليشدصدددددددد١ٝظلاذددددددددٛا ظظال ظلي ددددددددُ ظ
يفظَه د ٕظر د ّبظفًددِظٜل ددًٌظلياتددٌظإ ظ جددا٠ظ
ليفلدد د ٠بظأٚظخيلفددددٞظَعٗدد د ظيفظ كددددٌظليكُدد د ظ -ظ ليٛلضدددح١ظ كدددّٛظبد د ا ٚلمظ ٝعٗد د ظيفظقصد د ةظ
ن يكصددل ظلي د بكل ظ -ظٚمك د ظٖددهلظلي ددب(ظ ليشددد م ظ -ظٚل ٟظليدددهٖ()ظأَددد ظقصددد١ظ َٓددد)٢ظ
أ ٣ظإ ظص ٝبظلابظلث َٞظليلكًٝاٟظيًشاف! .ظ فه ْددددتظأن دددداظقابددد نظَددددٔظذددددطظليشدصدددد١ٝظ
ل صددٌظلياتددٌظب د ظَعً د نظْف دد٘ظبًك د ٤ظ لمللفدددددا ٠بظٚلي دددددب(ظإٔظأ دددددالثٗ ظ ظ ْددددداُمهظيفظ
َٓدد)٢ظَددا٠ظأخددا٣بظٜٚصدداّظرٓدداَ ظٜعددافظأْٗد ظ لمله ٕظال د٘/ظليكاٜد١بظبدٌظلبلعدا ظإ ةظَهد ٕظ
ٛفٝتظحب ثظسًةظ ملتظْف دٞظٚند ْينظطد يعظ بعٝا/ظلث فً١بظٚأخه ظ عاصظَٛلقد ظالظ ًدٛظ
س)٤ٛظ .12ظف ظجم ٍظيفظليكص ظليد ثظإظ َددددٔظل ددددا٠بظ ٚددددٛملنظ ظْاٖدددد ظيفظليكصددددل ظ
ًٜلكٞظلياتٌظٚلملاأ٠ظ ٕٚظن مث- ١ظَد ٛظليفلد ٠ظ لي دد بكل .ظٚمصدددِظايدددوظ ظ ٓفصدددٌظمت َدد نظردددٔظ

7=9

العدد  - ;<7كانون الثاني 817> /

لي دد ٝمظليعد ّظيًشدصدد ٝبظف ُدد١ظ د ظر َدد١ظ
لشرتنتظف ٗٝظليكص ظلي ث .ظ

املراجع:

. ظْبٝددٌظملصدد(ظ َٛسددٛر١ظليٓعاٜد ظلا بٝدد)١ظ
ٚلاسددًٛبظلملفرددٌظيًكد ظ ليافد ر)ٞظٖددٛظ
ليشددان١ظلملصددا١ٜظليع ملٝدد١ظيًٓشدداظيٛجنُ د ٕظ
ليعفٟٛظلملعلُاظرً٢ظْكٌظلافه مظجب ٤بظبعٝالنظ
َٚهلبدد١ظيبٓ د ٕظْ شددإٚظ -ظل ٝددا٠ظٚبددً ٚظ
ردددٔظلالشددددلغ ٍظرًددد٢ظ يٝددد ظلي دددا بظٖٚددددٛظ
ط.2993/1
أسًٛبظب ٝطبظكٌٝظإ ظلالخلص مظمصدِظق بًٝد١ظ
 دداثظشدداق )ظ لمظ ددٛملٕظيًطب ردد١ظٚليٓشدداظ
لملٛضددٛعظيًلٛسددعبظف د ظٜف د ظجم د النظي شددلغ ٍظ
ٚليلٛزٜع -ظ َشلظط/1ظ .2999ظ
رً٢ظسد ظليعدٛل ظليالخًٝد١ظيًشدصد. ٝظنُد ظ
. ظص د يٞظشددهاٟظ أزَدد١ظل ددٓوظيفظليكصدد١ظ
ظ دٌُظليكص د ظَددٔظبع د ظل مب د ىظيفظبٓ  ٗ٥د ظ
ليعاب)١ٝظ لمظلآلف مظل اٜا- ٠ظبً ٚظط/1ظ
ليفدددينبظٖٚدددهلظٜعددد ٛظإ ظإٔظظليكصد د ظ ظ ُُدددٓ ظ
 .1819ظ
َاٜالنظَٔظرٓ ١ٜظفل تٗ  .ظ

اهلوامش

***
مكد د ظَدددٔظليع دددًظٚليشد د مظرًددد٢ظليكد د ظ
نل بدد١ظجمُٛردد١ظقصصدد١ٝظ ددلكٌظنددٌظقصدد١ظ
بشدصدد ٗ ٝظٚر ملٗ د ظلخل د ظإالظ ظٜهددٔظَددٔظ
لمللُاس ظيفظليهل ب١ظليكصصد١ٝبظ دهلظٜه داظ
ليلش ب٘ظب ظقص ظلجملُٛر١ظليٛل ا٠بظالسد ُٝظ
إالظنُلبدتظقصصدٗ ظيفظَا ًد١ظزَٓظٝد١ظَلك مبدد١بظ
 ٚلٓ ٍٚظب٦ٝد١ظلتلُ رٝد١ظَعٓٝد١ظَدٔظزلٜٚد١ظٚل دا.٠ظ
ٖٚهلظن ًظليشٛٝعظيفظليكص١ظلي ٛم .١ٜظ

)1

لا ب)١ٝظ .706
)2

)3ظظلجملُٛر١ظلي ي ١ظيًُ ي  .ظ
)4ظظ .ظص يٞظشهاٟظ أزَ١ظل دٓوظيفظليكصد١ظ
ليعاب)١ٝظ  .72ظ
ظ

 ظ
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ظ

ظلياف رٞظن (ظَٔظَا١ٜٓظ

مر )ظَٛليٝاظر ّظ .1552ظ

ظ
ظ

ظ .ظْبٌٝظملص(ظ َٛسٛر١ظليٓعا ٜظ
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مشسذيفذؽاـونذ
حممدذاحلفري* ذ
ؾعلهذؿنذاإلـصافذمبكانذأـناذحنيذـتحدثذعنذجنسذأدبيذصادرذأنذـعودهذ
إىلذزؿنه.ذوؼدذقكونذاإلـصافذأؽربذحنيذـتناولذؽلذـصذؿنذاملنجزذاؾذيذبنيذ
أقدقناذمبفرده،ذذؾكذألنذؿؤؾفذفذاذاؾنصذأوذغريهذؿهماذحاولذاؾتفلتذواؾتملصذ
دوبقىذحمكوؿاًذباؾزؿنذوظروفذاحلواةذاؾيتذعاذها.وجيبذعلونا ذأنذـقتنعذ"ذبأنذ
فناكذدائماًذؿنذقعوشذزؿناًذأدوأذؿنذزؿنذاآلخرقن"1ذوؿهماذؽثرتذاآلراءذوتعددتذ
ويف ذؿقدؿتها ذؿا ذؼاؾه ذاؾفرـدي ذ"بارت" ذعن ذؿوت ذاملؤؾف ذاؾذي ذؼد ذقعين ذػصلذ
اؾنصذعنذصاحبه.ذغريذإنذآراءذأخرىذفيذاألؼربذإىلذـفودناذتطاؾبناذباؾربطذبنيذ
املنتجذوؿادتهذإنذصحذؾناذذؾك،ذبلذإـهاذمتولذإىلذربطذاؾكثريذؿنذـتاجذاؾكاتبذ
ؿعذحواتهذاؾشخصوة.ذذذذ ذ
ذ

يًوو نلٛيام ٗٓوو ساْزٝووٌاطهُوو.١ا َ ٚو اميلكوو ِٜا
ميا ْٞافٗوٛايًو نلٛيايم وكا وه ا ُٓٝو انو ٕا
ميلك ِٜاميا يو ايًصو ان و مِٖٝا زو سا ٜوا.ا
 َٚانلكاكاٖالٙام ك َ ا٪ٜن ا ً٢اشه ١ٜا
يٖووو ٟااًٝووووٌاميز ٖٝوووو١اٚمي ووو ٠اكاَه ْٗٝووو ا
يلَ٬يفاميػّٛٝآ ٚلا انصا َ م٤ا ه٠ ٝاُ ٫خ ّ.ا* ا

ْكوووٍٛاٖوووالماميهوووّ٬ا ٚووواا ٜو و  ٜٓا ٜوووٛمٕا
ميصو و اميهوووزهايٖو و ٟااًٝوووٌاٚم  ٛوووّٛا واوووووا"ا
مشوويفاكان و ْ"ٕٛامي و ياكا وول ٝٓٝاميك و ٕا
م ضٞاٚق ا  ٝاطز ل٘احو ٜا اَؤاقزوٌا ميا
ميص م.اٚق امحولظ اميهلو يفاكاطزهلو٘اميا ْٝو١ا
ًٛح١اميػ٬فامخل يجٞاٖٞٚايًظٓ ٕاميلصهًٞٝا
وو٪مٍاٜزكوو٢ا ًوو٢اميهلز و ااق و اٜلز و يانصا
ميسووٛيٟام حووّٛايووٟ٪ان ٝو ي.ٞانُ و امحوولظ ا
يًٛحو امي ماًٝوو١اميو ا اَوووا ٚهو ا وؤا هو ا م٭ذٖ ٕا ٓٛمٕاٖالمامي ٜٛمٕا"امشيفاكان ْ"ٕٛا
ذلل ٜٛاَٚهٓ ْٛاٖالٙاميك  ٥اٖٞٚايًظٓ ٕا يٓكووٍٛاٖووٌا سوومساميصووُيفاكان و ْ ٕٛاٖٚووالما
ميسوو٪مٍاق و ا لٛمي و آَوو٘ا وو١ً٦ا ا و ٣ايٓو ٜو اكا
ميسٛيٟاميصٗهاف حام يسايمح٘امهلل.ا ا
زل اكا م١ٜاميهل يفا مأَام ك َ ا ميكووٍٛانٕا وومههاٖووالٙاميصووُيفاٖووٌاٖووٞا ٫يوو١ا
مي امتٗو ايٓو اميو اٍٛانصاْ ٛوو٘ا ٚووخ ٗ ا ً٢امخلهاٚميػٍ٬ا ّا ً٢امحل جو١اٚميهوٛي اٖوٌا
ممٔاٜصلػًٕٛاكاٖالماميظٔا،اٖٞٚا ًو٢اميلوٛميٞا
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ًواميصُيفا هيناميص اشخ  ٝا ّاٜهوينا ٗو ا
غه ٙاٚم٭ ١ً٦ائا لٛقفآ ٚلٗٞا ٚولازك٢اط و ا
ٖٓ و ىانل و ا ه و يا ٓ  ٜٗٓٚو ا ٛم و ا ٚلز و ا
وو١ٝاْو اٌآَٗو اٚثهْو انوواهماقزووٌاذيوووا
فظٞاذيوامخلٛم٤اميالٟاْهٝص٘ا"ملاٜه آٖو ىاَو ا
ٜاهاميصٗ١ٝا ٣ٛامحلكاٚميهل "١اا ا
ٚيهوووٌاَو و انلوووكاكاميلكو و ِٜام٭ٍٚاثوووها
ٓووٛمٕاج و مياميووؤَااجيهًٓ و اًْوواا ووٛمملايٖ و ٟا
اًٌٝامإل م ١ٝاح ٝاٜكٍٛامي نلٛياْزٌٝاطهُ١ا
ٔاميص ا" ُٓٗ اَظ م و٘اَوومَهايْهُٗو ا و ٙا
م سوووهٕٛايٜلو و اكاحزو و ايٜلْٛووو٘اميو و اْا ٖو و ا
صووووٛق اٚحٓٓٝوو و اغًووووفا ٗوو و اٚطٓٝلوووو٘آ ٚظٛمْوووو٘ا
ميصووز ،ٞامحووٌام ُووّٛا ووااجٓز وو٘اٚج و يفا ٗ و ا
ميك ٣اٚم ٕاٚميزً مٕ"ا ا
ًوو٢ا ٚو اميهًُو ااكا و اَوؤاق و  ٥ا
ٖالمامي ٜٛمٕا٬ٜح اٚجو ٛا و اَؤاميهًُو ا
م زم١احب٠ ٝاميص آ ٚكً٘ا اا  ٦ٝارللًظ١ا
َٓٗ ا"ميػٍ٬ا،امي جو ٤ا،ام صو ٌا،ام سو ناا
،اميووبميفا"اٚغهٖوو اٖٚوووالٙاميهًُوو ا ووولك ْ ٛا
حلُو انصام هو ْٞاٚميو  ٫٫اميزهٝو ٠اميو اَ ٜوووا
ني ٗٝاميص أَاحزهل٘ايٓ ٛصا لػٝو امي قوٞا
ميظيناكا ُ ي ٗ اٚحج ي٠اَ مَٝهٗ ايل ٌاكا
ْٗ ٜو١ام٭َو انصاَو اٚووًهانيٝوو٘اكاميزٓو ،٤اذيوووا
٭ٕايٖو و ٟااًٝوووٌاملاٜهووؤا هٝو و ما ووؤا ٚي٦ووووا
ميزسم ٤اميالٜٔانلكا ِٓٗ.ا ٌان ٕاق ٜز اَؤا
يجو ٤م ام ٛم ووِاٚي ووٝك ايًظ٬حووااكاحكووِ ٛا
ٚميهُ ٍاكاَ ْهِٗ،ان ٕاٜكوفا ًو٢اميزٝو يا
 ٜٚقووكاميسووُ ٤ا ٜو ّامثظ و فاَاواٌانووٌاميٓ و سا
ميالٜٔاٜصوه ا طوٝلاحو ِا،انضو ف١انصانْٛو٘ا
ذيووووواميصووو يفامحلووو ملا وووولػها ووو ٚفاوووووهز،١ا
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ٚميه شووولاميوووالٟاٜمُوووحاكاميٛووووٍٛا ز ٛلووو٘،ا
ٚميسٞ ٝام ظجٛعا ٛمقسامْ٫ظ ٍاميالٟاحو ا
ااميكم ٜٔاميصكٝكاا ٛي١ٜا. َٚاٚيهٌا ًوا
م٭اوووه٠اٚة ووو١اميصوو ايًخٝوو ٠اميس ٝووو١ٝاكا
ًوووواميظوووب٠ااقووو ا ووو ا ًووو٢اْل جووو٘اميصوووه ٟا
ٚمْههسها ً٘ٝايٓٝهيفايًخًوفا و ي٠ا وِاٜهو ٛا
يٝلك ّأَاج ، ٜا ٜٓ ٚا ٕا ُوٌاميه وكاكا
ميس١ ٝاق اٜزو ا هو اق يم و٘امإل م ٝو،١ا٫ٚا
ضهانٕاي ٣اغهْ اا٬ف اياليو.ا ٖٓٚاق اْسلٓ ا
نصاح و اَ و انصاميلك و ِٜاميا و ْٞام هلووٛيفا كًووِا
مي نلٛيايم كا ه اميالٟاٜكٍٛاكاَكمسآَ٘ا
"اٖٝوووراة لووو٘اميصوووه ١ٜا ٛمجٗووو١امْو و ف ٗ انصا
اطِا ح م ايَٓ٘ام ز ش ٠ا،اجبٓ حاأَاقًلا
ا و ٥فانصا ه ٝو اغ و َ ،ا وولخٝكاَهوو٘ام َ و ٍا
ميهووزه٠ا و ّاّ1967انُ و اا ووهاَوؤاقزووٌاكا
ا ٜفا ّا".ّ1961ا ا
ٔامحلطٛياٚميػ ٝيفاااكاميلكو ِٜاميا يو ا
ٜصوووهاميصو و ان و و مِٖٝا زو و ساٜا ووواانصا ٕا
ة ١اميص ان ْوهاَؤا ٚم٥وٌاميلجو ييفاميو ا
وو ي اكا ٚمٜٚوؤاشووه ١ٜاَمز ٛوو١اٜٚكوو"ٍٛانْوو٘ا
شو و ا وووسافجووور٠انو و ي ماكا و و ٤اميهًُووو١ا
مثًُٝوووو١ا،اميصوووو "٠اٚاوووولِاكاْٗ ٜوووو١اٖووووالما
ميلك ِٜا و يك"ٍٛا٭ وز يفازلًٗوٗ ا ٛقظوهاة و١ا
ميص ايٖ ٟااًٌٝا ً٢امي غِأَان ْ٬و٘ا ؤا
دلُ١ ٛاشوه ا١ٜاثُوٌا ٓوٛمٕاَ مفو٧اميصوُيف"ا
ٚسلٔاْكٍٛانٕاحطٛياٖالماميهلو يفااو ايٜٛو٘ا
َٔاْظ ٥يفاميكوٍٛا ٛ ٚو٘ايًمز و١احو ٜا اَٚو ٠ا
ْٝوو١اٚق و ا ووزك٘ا و ٜٛمٕاشووه ٟايُووٌا ٓووٛمٕا
"  َ٬ا ٗ١ًٝا،ا و َ٬ا وه"اكاميهو ّاّ2009ا
٪ٜنو ايٓ و اٖووالٙامي و ٚلام لظ ً٥وو١امي و ا لًهٗ و ا
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ميصو و اٚقو و ي٠امْ٫زهو و ادلو وا ماٚميهووو٠ ٛانصا
ح امياك ف١اٚم٭ يف.اٖٚالما ٜفهٓ ايٓسرٍا ٜٔا
نٌاٖالماميػٝو يف اٖٚوٌاٜػٝوكاوو حكاميهًُو١ا
ٚنٕاغو يف ا ٚووااغٝو يفاٚغٝو يفآٖو ىاحطووٛيا٫ا
 ٜينوو٘ا ه و امحلطووٛي افهٝووفا ووٓ ياذيوووا
ووِانذاملاًْجوورانصا ووه ٘اميصخ وو١ٝا ٚياوو٘ا
ميصخ ٞاْٚط ي٘ا ٚطخ٘ ٝاميهاه. ٠ا ا
لسووِايٛح و امشوايفاكان و ْٕٛاميصووه ١ٜا
جبو و ٜلٗ اٚوو و مَلٗ اكاميهووواهاَووؤام٭حٝو و ٕا
ٖٚووالماَ و اٜلز و ٣ايٓ و ايووٝيفاكا ٓ و ٜٔٚاْ ٛوووٗ ا
فخسكا وٌااو اثٜٛو٘ا واا ٬فٝظٗو اميو ا سوها
ًوو٢اامووٛكا ظهووها ُٝوولاٜس و اغووٛياميٛمقووسا
ح ٓٝا ِاجيٓحاَسامخلٍ ٝاكا حٕ ٝاناه٠اٖٚالما
٫آٜمزوووولافكوووووا ًوووو٢اْ ٛوووووٗ اميووو ا مووو لا
ميكطووو  ٜام٫جلُ ٝووو١اٚميٛطٓٝووو١اٚميووو اثوووٟٛا
َكٛي١ا ١ٝ ٝاَه١ٓٝايهٓٗ امتل انصاميٓ ٛصا
ميه طظٝووو١احٝو و امي ْ َٚسووو١ٝاٚمحلًوووِام صووولٗ٢ا
م ُوٚجا ي غزو اٚميمُٛحو اميو اثككوها ٚا
هاو و اٚمي و و انُٛجو و ا هووو ٛانصاحب ٖو و ا
ميهووزهايب ووِايٛح و ا او ٣املا هلُووٌا ه و ا
ٖٚالماَ اق اٜصه ا ٘اميك ي٨افاُ١انوّ٬انو ٕا
جيكا ٕاٜك ٍآٖ ا ٚآٖ ىايهؤاميصو اٜزو ٚا
ٚنرْوووو٘ا ك وووو اذيوووووايووووٝبىاذيووووواميووووٓك ا
نظ مغ ايٓ ٛو٘امي اجيكا ٕا ك أَاقزٌا
قوو ي٨ا وووهاٜو و يىام مَوووٞاميزهٝو و ٠اٜٚهُوووٌا
ا
م ٌاني٘ٝاَ ا ٙام ٌاً ٚوا ١أَا
ميوووٓ امحلو و  ٜاميوووالٟاٜسوووُ٢ا يلصو و ينٞا ٚا
م لظ ٌاكا ح اَه ْ٘ٝاٚميالٟا قُٝهاَؤا جًو٘ا
ميهوواهاَوؤاميٓو ٚم اٚم ضو م .آٖٚو اجيووكا
ًٓٝوو و اطوو و لاميسوووو٪مٍاميلوو و يٞاٖووووٌاْهوو و ياٖووووالٙا
ميٓ ووٛصاميوو انلزٗوو اميصوو ايٖوو ٟااًٝوووٌا

ق وووو١ا٫ٚاقُٝوووو١ا ووو اٚقووو اَووو ا ًٗٝووو اميووووؤَا
هج٘ ٬ايٝبنٗ ا ما ه ا اا،ا ّا ْٗ امتلًوا
َوؤام ك َٛو اَو اجيهًووٗ ا ز و ٚايٓو اٚنرْٗ وااق و ا
ٚي ا ٛما اٚنٞا هٕٛامإلج ١اَكٓه١ا ٫ايٓ ا
َؤاميهوو٠ ٛادلو مايكو م٠٤اذللوو٣ٛاٖووالماميو ٜٛمٕا
حٝو و ا وووٓج اميظووو٬لاَو و يمٍآٜو و ط اميػُٝو و ا
َٓلظ ماميػ ٛٝاميك َو١اميو اٜرَوٌا ٕا ور ٞاَؤا
ه ٝا ٚوٓج اميظًوِامإلْسو ْٞاٚم ه ْو ٠اميزصو ١ٜا
ٚذيوووامي ٛو ٕاميٛمقووفا ًوو٢ام ظ و يماٜمًووكاَوؤا
حزٝزل٘ام َٗٛٝو١ا ٕاثزو٘اقزوٌا ٕاٜكلًهو٘ام و، ٛا
يهٔام ًظهآٖو ا ٕاميصو ا ٬ٜوكاميهًُو ا
حووووااٜكوووو"ٍٛا حزووووٝيناٜهوو و ام وووو ٛاٜووووٛيماكا
شوو مٜٝين"اٖٚوووالما مزٝهووو١امحلوو ٍاجيهًٓوو اْسووورٍا
نٝفاٜٛيمام و ٛاٖٚوٛاميٝزو س ا يوٝيفاكاٖوالٙا
ميهز ي٠آَظ ٠اح م ١آ ٚز٘ٝاٚمْزاو ما َوٌاج ٜو ا
ٚيػو١اج ٜو ٠ا ٜطوااحٝو ا هٓٓو ام ٫وولٓ انصا
قووٍٛا"ا و الااا" ًوو٢اميص و ا ٕااطووسانووٌا
ش٤ٞاثُ ي ٝاميًػ "١ا
ٚيووووٝيفانوووو١اَوووؤاشوووو٤ٞاْ ٜوو و اف ضوووو٘ا ٚا
رنٝوو ٙاٚسلوؤاْسووله ااٖووالٙام كم ٛوو١اَوؤا
َه و ٕاَ وااَوؤاٖووالمامي و ٕٜٛايهٓٓ و اق و اْسوورٍا
ه ٖ اٌٖا هٓٓ اث  ٜاَ ٬ٝاٖالٙام كم ٛو١ا
يطزو اح ٝاٜكٍٛاا"٭ْينانُ ا ْ املاٜس ما
ميط ٝعا،ا ٖٛجٞا ْٗ ٚاميصه ع،ا و م٠٤امي وػ يا
كاجوووٛمسلٞا وو فان يصوو مع،اَ وووو٠ ٛا وو ي ا
ميهظووو فا يلُُٝوووو،١اَ ْٖٛوووو١ايمظًوووو١اميزٝوو و ي،ا
ق ١ٝاميهم ٤اٜو ا ْٗٛٝو ،ا طو٤ٞايوٞاَهو ،ٟا
ظوووٌاكا ٓووو .ٟادلووو َ امحلوووٓااٜووو يك ، ٜا
ح م٥لاميمٛٝيفاٚميػ.ٍ٬ااا ا
اكامخلل ّا٫ا أَاميه٠ ٛايلرن ٝاَسري١ا
م٫ي زوو كا وووااميه وووكا ْٚووو٘ا٫ٚاْزوو يؼااحووواا

577

العدد  - 165كانون الثاني 8158 /

اًٝووٌاٚيووٛاجووو٤ماَوؤاٖووالٙاميسووه٠اميالم ٝوو١اٚط و يا
ذلًكو اَووساميه و فه ا و٪مٍا ووٝزك٢ا ووِاَوؤا
ق اٝ ٚك امشيفاكانو ْٕٛا ٚاَؤامنلصوفا
ٚج ٖ ٛاٚٚقفاثلٗ ا ٚامْلظ ٖ .ا ا

ْكٍٛانٕا ه ٘اميصخ ١ٝا ً٢اٚج٘اميلخ  ٜا ا
٬ق١ااو اٜهلوكاٚنٕان ْوهاَوساميوؤَا زوٛا
 ٚبمجووساقًوو٬ٝاٚق و اْلخًٝووٗ ا ٬شووهاكا ه و ا
م٭حٝو و ٕاْلٝجووو١اميكو و م٤م ام سووولُ ٠اٚمخلو و م ا
م بمنُوو،١ايهٓٗ واا وواافووب٠ا ٚا و ٣ا ٫و ا ٕا
ا
مٌا ٗ ايلكٍٛايٓ ااَ ييهآٖ اكاي ٚ٩هِا
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا
 ٜٗو اميهلوو يف.ا ًوو٢ا ٕاذيوووايووٝيفاَاًزوو١ا ًوو٢ا
املراجع:
ميٓ اٚو حز٘اف ميسه٠اميالم ١ٝا"ٖٞانل ١اَو ا
ن ٕاَسه ٛا ٓ٘اٚا ٚج أَاميكظو اميوالٟا 1وواجٛيٜ٘ا يمَ غٛاو حكايٚم١ٜاميهُ.٢ا ا
جٓهاف٘ٝاميالم اثوهآُٖٝو١اذٖٓٝو١اميلخو ،ِٜا 2وواٚم ٝينام٭ جاووا و سايٛيٝل .ا ا
فخاا هلكاميسه،٠افٗالماٜهينا ٕاميكٝو ٛاقو ا 3وواَ م ان ٛح١اووواَك يو١ا هٓوٛمٕايٚمٜو١اٖجو ٠ا
نسوو اٚميكظوو اقوو افووولحا ووو٘ايٝخوو جآَووو٘ا
ميسْٓٛٛا ه٠اذم ١ٝا١ً٦ ٚاَظلٛح١اووام ٛقفا
ميم  ٥أَاج  ٜانصافط ٤امحل ١ٜاذلكك اذم و٘ا
م٭ ٞاوواميه ا/485ا ًٍٜٛا ّ2011ا
مي ان ْهاَسلًز١ا"3افٌٗافلحاميصو ايٖو ٟا
ا

ا

 ا
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ألمين احلسن
عوض دعود عوض*
اإلبداع خيضع ؾؾتجرقب ألـه خؾق إـساـي ،قؽتب بؾغة تتػاوت ؿن ؼاص
إىل آخر ،ػؿـفم ؿن تؽون ؾغته عادقة ،وؿـفم صاحب اؾؾغة اؾـثرقة ،وآخرون
قؽتبون وقزقـون ؼصصفم بؾغة ذاعرقة ،ألـفا متـح اؾـص احلقوقة واؾرذاؼة ،وفي
ؿن مجاؾقات وؿؽوـات اؾؼصة اؾؼصرية ،اؾيت ترتؼي ؽؾؿاتفا إىل اجملاز واخلقال
حبقث تعطقـا صوراً ػـقة ذات إقؼاع داخؾي ػقفا ذيء ؿن اؾتجدقد يف ادلعـى
ويف تراؽقب ادلػردات واـزقاحفا وؿودقؼافا ودالالتفا ،مما قسؿح بتجاوز اؾـثر
إىل اؾشاعرقة ،وهلذا ميؽن اؾؼول إـفا ظافرة ػـقة تتخطى اؾسائد ؿن اؾتعابري
واجلؿل ،وتـتؿي إىل عـصر اجلؿال بؽلِّ ؿا قعـقه ؿن ؿعـى .وؼبل أن أحتدث
بؾغة اجملؿوعة ؼقد اؾدرادة ،أعرج عؾى اجملؿوعة بشؽل عام.

حيا ٍٚايشَ ٌٝأمينٔ اسضنٔ اينص ًن َنٔ
قٝنننٛل ايكنننن ايضننناوكٚ ١ايٛيننن ،ٛايص زٜن ن
الحظت يف ٖذ ٙاجملُٛع ١اْفصاحاً وٗذا االدباٙ
ٚذينننننو وصكلٝنننننل ايك نننننٚ ١ايص عننن ن وايشَنننننإ
ٚاملهنننننإ ٚايصنننننرا ٌ،يف ايضنننننزل ٚاصنننننص راّ
َضننصٜٛاا ا،ننن عننٔ لزٜننل ايصف نٓٔ وهصاوصنن٘
ٚرمسنن٘ ٚزٛس ٜنن٘ عًنن ٢اي ننفااا ٖٚننذا ٚا ن
يف ق ن اجملُٛعنٚ ١ننذيو يف اعصُنال ن
ُ َل اي ًِ إٔ ايضُ املضٝلز ٖ ٛحرٜث٘
وضُ األْا .أَا املٛ ٛعاا فْٗٛ ٞعإٚ :احر٠
زصانر عننٔ اسننزو يف صننٛر َٚ ١ٜاْننا ٠ايٓنناظ

َٔ خمزجاا ايكصاٍ ٚنٛارث٘ ٚقنر ْكًنت و ن
ايك نننن ٖنننذ ٙامل اْنننا ٠نُنننا يف املنننزأ ٠اين ن
فكننننننرا قننننننرَٗٝا يف ق نننننن ٚ ١ننننننٌ يف عً نننننن١
ثنننٌ اسٝنننا٠
ايهززنننٚ ٕٛو نن املكنننالل اينن
ايَٝٛٝنننننن ١يف ق نننننن ١ال سٚرلْ ..غننننننٝر اسٝننننننا٠
*
ايٓاٖضٚ ١األَثً:١
ننن ألفاٍ و أحذ.١ٜ
ننن أو ٛلٜاو ٜك ٍٛعني صاوصٓا ٜا ْاظ.

*

كاتب من سوريا.
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ننننن لٜنناو أونن ٛفٗنن ِٝحيُننٌ عًنن ٢لراجصنن٘ أنٝنناظ
ْآٜٚ ًٕٜٛال ٕٛ ًَ :ٟأو ٛاسزو .
ٚنذيو يف ق  ١رٚ ٜوش، ٠ضزا ٤اي
زكنن ٍٛفٗٝننا صنناح  ١اي ننش :٠ااننارو َننٔ اس ن
ٖارو َٔ امل زن ١ص .5;9
ٚير ٣قزاٖ ٠٤ذ ٙايك  ١اصصاضزْ ٞقنٍٛ
ايزٚا ٞ٥أَني َ ًٛف يف رٚاٜص٘ وايرصار:
ٖٓنناى ْضننا ٤أذرعٗننٔ َٗ ننز ٚأ،زٜنناا
أذرعٗننٔ ٚلننٖٔٚ ...ننذ ٙايفا ننًَ ١ننٔ ذٚاا أذر
ايٛلٔ.
ايٓننن ٛايثننناَْ ٞنننٔ ايك نننن ٖننن ٞق نننن
اجصُاعٝنن ١فٗٝننا ايهننث َننٔ اي الفننٚ ١ايٛجننر
ٚايٛصف ٖٞٚ .نث  ٠يف ٖذ ٙاجملُٛع.١
الحظننت إٔ ق ننن اجملُٛعننٖ ١نن ٞع ننار٠
عٔ لعاٜ ٤صانر فٝن٘ عنٔ اسا نز َٚنل ذينو
احص ٣ٛاملا  ٞعنٔ لزٜنل ايصنراعٝاا ٚاملْٛٛين،ٛ
نُا يف ق  ١حر رًا حٝث فٗٝا:
ننن حرٜث عٔ اي ا.١ً٥
ننننن عننَ ٤ٞفنناجٜ ٧ضننصرعٜٚ ٘ٝننزْ ٣صا ٥نن٘ يف
ايٛاقل.
نننن اي نٛل ٠ايصننررٜط َٚنٔ  ،ين٘ ايص ننزٜ
عً ٢اسضاراا يف صٛر.١ٜ
ننننن ٜكنناف ايضننٝارٚ ٠حرٜثنن٘ عننٔ ايننرنصٛر٠
اي لرصٗا ق نٌ عغنز صنٓٛاا ٚاينذاٖ
يٗٝا.
َنننٔ ايصانننرٜث اينننذ ٟملضنننص٘ يف ايك نننن
اي ر ٤و ص ٗ ١ر يًك ٚ ١أحٝاْاً نصاو ١أنثز
َٔ عص  ١عص  ١عنٌ اي نفا ١اي ٝضناٚ ٤أ،نز٣
عٓر ورا ١ٜايك .١
ايصٓنناص ٚذيننو واصننص راّ ايننيبا ايغن
ٚاألصننال ٚاالصصغننٗال وايغ ن ز ٚاملثننٌ ايغ ن
ٚاأل اْ ٞنُا يف:

981

ننن االصصغٗال وغ ز ْشار ق اْ ٞصفا.59= ١
ننننننن االصصغننننٗال ايغنننن
املهصٛو َا ََٓٗ ٛزٚو.

نننن َننننزَ ٠ثنننننٌ:

ننن االصصغٗال وأ ٓ ١ٝف ٚس صفا.5:8 ١
ننننن االصصغننٗال وكنن ٍٛيًٝننف زٛيضننص ٟٛصننفا١
.;5
ننن االصصغٗال حبزو لاحط ٚايغربا ٤ص ;;.
أَا يف مجاٍ األصال ٚاييبا :
ننن أْا آلّ امللزٚل َٔ فزلٚص٘ ص .5<7
نننننن أصنننلٛر ٠يًٝٝنننث صنننفاٚ 5:: ١أصنننلٛر٠
َننننارظ ايننننذٜٓ ٟضننن  ٕٛيٝنننن٘ نٛنننن
املزٜخ ص .98
ننننن أصننلٛر ٠صننٝشٜف ص  :6اي ن  ٚفٗننا يف
املكلل ايصاي:ٞ
ٜننا أْ نتَّ نننٌ ٜنن ّٛزننرحز ،ص ن ز ٠ح ننو
أعًننن ٢فنننأعً ...٢حصننن ٢ذا َنننا أٚعنننهت عًننن٢
ايٛص ٍٛصكلت األصفٌ ...ف را ززف ٗا َٔ
جرٜر .
أَا ايٛصف فكر اصصفاض فٝن٘ َنٔ ٖنذٙ
األٚصاف:
ننن ٚصف لَغل ص .68
ننن ٚصف حمٌ أو ٞعثُإ <.6
ننن ايٛصف يف اي فا.9; ٚ 95 ٚ 556 ١
ننن ٚصف اساي ١يف أْفاظ َٔ اسٝاٚٚ ٠صف
َهإ.
حاي ١اسزو يف
أصنننننٌ و نننننر ٖنننننذا اي نننننزض ايضنننننزٜل
ايهًُ ١يف ق ن َضو شاينٚ ...١قُنز ٖٓٚنا
ٜلٝنن ينن ٞإٔ أصصغننٗر وكنن ٍٛايٓاقننر َ ٝاٝ٥ننٌ
خبصني يف نصاو ١ايهًُ ١يف ايزٚا ١ٜايهًُن١
ايزٚا ١ٝ٥نًُ ١ع زٚ ...١ٜعً ٢ايهًُ ١ايغ ز١ٜ
وننننامل ٓ ٢ايضننننٝل أٜضنن ناً إٔ زغننننل لزٜكٗننننا
َ ٛننٛعٗا عننرب نًُنن ١ايغ ن اي ن زًفنن٘ ٖٚننٞ
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أٜضاً زًك ٞأَاَٗا َضن كاً يغنَ ١صٓاقضن ١عًٗٝنا
إٔ زغننل لزٜكٗننا ٚحننرزٗا امل رعنن ١ص =ٚ 5
=.59
أَا أمئ اسضٔ يف جمُٛعص٘ ٖذ ٙفٝكٍٛ
عننٔ ايهًُننٚ ١ايهصاوننٖ :١نن ٞص ن  ٠ايهًُنناا
ٖهذا :الور َٔ سظ ١اي ر ٤ثِ اي ٓا ٤عًَ ٢ا
ورأا و٘ وٓا ٤عً ٢وٓا ٤نُا ايهصاوٚ ١صنٛالً
ألو َصُٝننننش َ ننننر ة ايهصاوننننَ ١ثٓننننْٗ :٢ننننا
اجصُا اسرب ٚايٛرقً َ ١ا =.59
أَننا عننٔ ايهصاونن ١ايٓثزٜنن ١عايٝنن ١املضننص٣ٛ
اين قننر ز ننٌ ايغنناعز ١ٜفٗننَٓ ٞصغننز ٠يف
حٓاٜا ايك ن َٗٓٚا:
ننننن ال زكننف وٛجنن٘ ح ننو َهصننٛف ايٝننرٜٔ
أْت ال زأزٖ ٞذ ٙايرْٝا َززني .5:5
ننننن اسن ذنننا ٤املضنناف ١أال زكننيبو نننث اً
فصًغنن ٞايًٗفننٚ ١ال ز ص ننر لنن ً ٜٛفصٓضنن٢
زصذنزْ ٞاآلٕ أْ اٗا :ال زض  ٞحل و
لف ننٚ ١احننر ٠يف َٛقننر َننٔ ذب ن ني ٜننا ٜافننا
.59:
ننن اَزأ ٠زكامست َ ٗا  ،ش ايٛجر أْا أاث
يف ح ٗا ٖٚن ٞزصُصنل خبنٖ ٤ ٝنٌ ايفنزم
ٚجنن٘ اس ن اآل،ننز صننفاٜٚ 58; ١ضننٝف
و ر صفاٚ :١يًاشٕ ،زا٥ن ايغٝاو .
ننن ٕ ايكً اينذ ٟحين ا األلفناٍ ال ٜضنهٓ٘
ايغٝلإ .557
ننننن ال ٜننذر اي نناوز ٚرلًا وننٌ عننٛىً َٛج ن ًا
ٜكلننز أمل ن ًا ال حيصُننٌ نننٜٛ ٞقننف سحننف
ايفزاعاا ايٓٛر.;5 .
ننن أحصضٓٗا فَصٛسّ ُ َلنز عٗٝٓٝنا عًن، ٢نرٟ
يصل ُين ٚزضكٝين <;.
نننننن نننٌا ،زٜنننف ٜنننأز ٞاملنننٛا ايغن ن ز٠
فٝكصٌ أٚراقٗا يهٓٗا مل زنٓط َٜٛناً أْٗنا
صصشٖز يف ايزوٝل ايكالّ .88

ننن مشط صنكلت صنٗٛاً ذاا فًن ..١فكنز املنٛا
أوٛاوٓننا اآلَٓنن ..١يهننٔ ع ننفٛر ٠ايضن ّ ًننت
زشقننشم يننٛلٔ ٜززرٜنن٘ اي ن ا ز ًًنن٘ َٛاٜٚننٌ
عصاوا:
ٜننننا وننننين ونن ن لى قً ننننو علٗٝننننا
 ٚنننن ن فهننننننزى َننننننا و

ننننننٗٝا 93

ٕ َثنننننٌ ٖننننننذ ٙاالصصغننننننٗالاا ٖ ٚننننننا
ايهنننث زنننش ٜٔيغننن ١ايك نننٚ ١زنننرفل املصًكنننٞ
ي صصُصا مبثٌ ٖذ ٙايهًُناا نناملزأ ٠اين
زنننشلال مجننناالً نًُنننا زنننذٚقت ٚاعصٓنننت حباانننا.
نُننا يف ٖننذ ٙايك ننن ٚيف ٖننا َننٔ ا وننرا
ايذٜ ٟغُخ  ٜٚصش مبثٌ ٖنذ ٙاملفنزلاا ٚايص ناو
ٓ ايكار ٨املص ٚ ١املصاو .١
اي
أَننننا اسننننٛار فًغصنننن٘ َٚريٛالزنننن٘ ز لٝننننإ
األَثًن ١اآلزٝن١
ايزعاق ١يًٓ ٛص نُا يف و
َٔ اي فا:5:: ١
ٜكلفنين صننٛزٗا نًُننا ،لنز و نناي ٞننز٠
لاسج:١
ننن نٔ يٚ ٞال ربف.
ننن يو ٚحرى ل ٍٛاملر.٣
ننن َٔ لْٚو أرو  ١جررإ زأصز رٚح.ٞ
ننن ٚحٝر و رى ..زَ ٜثٌ ع .
ٚعٔ اسٛار ٜك ٍٛايكاص يف صفا:8; ١
اسنننٛار حٝنننا ..٠ون ن حنننٛار َص نننرل عًننن٢
ايرٚاّ صن ايهزاْٖ ١ٝضغ أرٚاحٓا َصَُُ ١ا
ٜغ ٘ اسٛار:
ٖنن ٛقنناٍ :ال أْننرّ ف قنن وٗننا َزحًنن١
ا،ص ار زٛصًين حاي ١أمس.٢
ٖنن ٞقايننت :أٜنناَ ٞوازننت َضننصا َ ١ًٝنن٘
ً ٜل عً ٢ز زفاز ٞلاُ٥اً.
قايت مجاْ:١
ننن ز ر ٚحاملاً اي.ّٛٝ
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ننن واسًِ ْض ٤ٞعصُ ١اي امل َٔ حٛيٓنا ٜنا
ح  . ٝص .57
قايت ثزٜا الوٓصٗا:
ننن أنال ال أعزف ع٦ٝاً يف حٓٝا فأْا َنٔ
َهص يف اي اٝفَٓ ١نذ ٚفنا ٠سٚجنٞ
وٝ
رمحنننن٘ اق ٚقننننر نننننإ اوننننين َضنن ن ٚالً عننننٔ
َصلً اا اي ٝت.
ننن ٜا أَٜٛ ٞجر حمنٌ صن األحذٜن ١يف
ايغنننار اً،فننن ٞو نننر وٓننناٜصني َنننٔ وٓاٜصٓنننا أال
ز زف٘ٓٝ
حٛار َل صاح حمٌ األحذ:١ٜ
نننننن أٖن ن ً صن ن ر ٣نٝنننف ف ًصٗنننا ايضنننٝر٠
أَننننو ٚزٓاسينننننت وايكنننننر ّٚحمنننننٌ اسنننننذا٤
ايغ أو ٞعثُإ
دبٝنن األّ :يكنننر صنننافز عن ن  ٤أ ٍٚأَنننط
ٚززنين ٚحٝر.٠
ننن ٚأْت ٌٖ صصضافزٜٔ

قننز ٜني َننٔ ٖنن ال ٤ايغنن ٛص ٚنننذيو أثننزٙ
ا او ٞيف ايك ن.
عننٛل ٠ايًغنن ١أ ٚنُننا مسٝصٗننا ايهًُنن١
اينن ن اننننا َُٗنننن ١زٛصننننٚ ١ًٝٝمجايٝننننٚ ١فٓٝنننن١
َضننصٜٛازٗا خمصًفننَ ١ننٔ قنناص آ،ننز ٚحصنن٢
ٖٓا َنٔ ق ن ١أ،نز ٣زصٓنٚ ٛزص نا ٜٔحضن
َٗننننار ٠ايكنننناص ٚحضننن َننننا زصلً نننن٘ ايك نننن١
ٚع ٛصننٗا اي ن ذبًٓٝننا ز ننرل األصننٛاا يف
٘ ٚيف َكارو ١ايًغ.١
َهإ َٔ ق
أ،ن ن اً ٕ زهزٜضنننٓا ي ٓ نننز ٚاحنننر َنننٔ
عٓاصننننز ايكننننن ال  ٜلنننن ٞيًك ننننن ايٓكننننر
ايغننُٛي ٞذ الوننر َننٔ ا ملنناّ و ٓاصننز ايكننن
األ،نننزَ ٣نننٔ اسنننر ٚايغن ن ٛص ٚاألصنننًٛو
َٛٚقننننل ايك ننننن َننننٔ املغننننٗر اي نننناّ يًك نننن١
ايك ٚ ٠عًٖ ٢ذا فننٕ ايكناص أمينٔ اسضنٔ
ننزو ٚولنن، ٛلننٛاا يف ٖننذ ٙايلزٜننل ننٛ
ق  ١حراث ١ٝزصٓاص َل ايشَٔ.
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نننننن ال قل ن ناً فأْنننا أحن ن لَغنننل ننننث اً.
صفا.68 ٚ 67 ١
ْ حظ إٔ يًاٛار ٖرف ًا فٗ ٜ ٛزفٓا عً٢
ايغ نننٝاا ٚأحٝاْن ناً عًننن ٢اسنننر ًٓ ٚنننا

هوامش:
ننن َضو شايٚ ..١قُز ننن ق ن نن أمئ اسضٔ ننن صرار
اذبال ايهصاو اي زو يف لَغل ننن عاّ .8196
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مجالوات رواوة نافذ أبو حسنة
"عسل ادلراوا"
د .ماجدة محود*
تقرتن يف عنوان رواوة نافذ أبو حسنة "عسل ادلراوا"* احلالوة الثمونة
مبراوا الوهم والذكروات ،مما وشي بىنوة أفراح احلواة ،قد مينح العسل ادلرء
جتددا ،مثلما تهب ادلرآة الفضاء اتساعا ،لكن ذلك كله سرعان ما وزول ،حني
وسري قانون الزمن على جسد اإلنسان وروحه ،فوعوش القلق واخلوف واإلحباط؛
مما وؤدي به إىل حتطوم أمجل ما وعوشه من مشاعر! وهذا ما حصل للشخصوة
الرئوسة (عبد الرمحن) يف هذه الرواوة ،حني أحس بعبء الزمن على روحه
وجسده ،مل وعد قادرا على التمسك حببه للمرأة.

مجاليات املكان
للللمل٤ض
ترذللللٌ "ٓللللمل "ياللللٌ ضارضٜللللمل"
َتعدد"( ٠لو" ٚدلدضد دَصلل )لل٠ع يٓعلٝض
حلظ ١تملرطلٝلَ ١زوَٚل( ١ولكٛغ "دلدضد ض)تٝلملٍ
ضحلرٜللر ٟيللدٚضٕ للٛو ضيعللدٚضٕ يًلل) ٢للل٠ع
ٚقد ذظٝت "و" ٚضيعملظُ ١ضييت وحًت أنرب
زللللملو ل ضيتلللملرٜت" "ملٖتُلللملّ ولللرد ٟلللمل
ضوللللتكر ٗٝللللمل ضيصخعللللٝمل ضيرٝ٥الللل( ١ي للللد
ضيرمحٔ :ضيفًاطٝين و :ّ٬ضيً ٓملْٝل ١رلرضر:
ضيعرضقٞع!

تٓتكٌ شخعٝمل ضيرٚض" ١ٜني أَهٓ ١يد٠
تتُتع حب ٛر تملرطل"( ٞددضد دَصلع مليٌ ل
ٚجللدضٕ ضاتًكلل ٞيللملط ضي طللٌ شفٛيتلل٘ ٚش ل مل"٘
ضا هللر ل دَصلللا كلل ض نللملٕ ٜصللتملم يٗٝللمل
ٝارع يلٜملرتٗمل ٚوٜلملر ٠أ"ٝل٘ ضيل ٜ ٟكلٗٝ ِٝلمل
ْٚظللللرض يلٜملرتلللل٘ ضاتكطعلللل ١يٗٝللللمل ضوللللتطملع إٔ
ٜتًُس ضيتدو ضي  ٟشرأ يًٗٝلمل "ال ا ضيعٛال١
ٚأٖٚللملّ ضحل للملر٠ا ك ل ض نللملٕ ضلللس "ملي للٝل
ذلللني ٜالللو ل دَصلللل ضحلدٜجيللل ١هلللملٕ صللللد
َتٓفامل يل٘ ل أوقل ١ضادٜٓل ١ضيكدال ١ضحل  ٝل١
*

*

كاتبة من سوريا.
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قً ٘ ٓٝعض ضنرت٘ " ٛع ٜملمسٗٓٝلمل يهٓل٘
"عللللد إٔ ٜدٝللللا لل ل  ٠شًٜٛلللل ١للللِ ٜعللللٛد يٗٝللللمل
"يٝهتصللللر "اللللري ١إٔ ضادٜٓلللل ١ضيكدالللل ١قللللد
تدّٝلللر أ ٜلللمل يًلللَ ٢لللد ٬ ٣للل ١أٜلللملّ نلللملٕ
ضيعجيللٛر يًلل ٢شللحرٜ ٠للملمسني ٜتطًللا ولل٪ض ٫يللٔ
ضاهللملٕ ضيل  ٟتٛجللد ٝلل٘ "عللد إٔ نللملٕ رللٛع
ضيٝملمسني اٮ أْف٘ نٝفُمل ضجت٘"( 272ع

نُلللمل طلتلللملر ضيرٚض٥لللْ( ٞمل لل أ"للل ٛذالللٓ١ع
َدٜٓلل ١يعللر"( ١ٜللو ٚع تًللو ذ للٛرض َلل ٪رض
يًل ٢ضااللت ٣ٛضيجيكللملل ٚضيتللملرطل ٞكللد وللحًت
يللللملّ أيفللللني "أنللللرب زلللللملو ل تللللملرٜت ضيعللللر
ضحلد " ٜيهٓ٘ َمل ٕ ٜك َٓٗلمل ذتلٜ ٢علمل
"نًُمل ت ٌ)ٛل شلٛضريٗمل أنجيلر
"ملإلذ ملغ
نملْللللت ٝمل٫تلللل٘ تت خللللر ضادٜٓلللل ١نعملدتٗللللمل
َهتظللللل" ١الللللٝملرض ضارولللللٝدس ضاالللللتخدَ١
"هجيمل لل ١يًٓكللٌ ضيعللملّ ختللتًط رض٥رلل ١ضيللد ملٕ
ضآ عجي َٔ ١يٛضدَٗمل َع رض٥رل ١ضيكٗلَٓٚ ٠ٛلملقٝض
ضيلللللللي ا يتُللللللٓ شللللللٛضرع "للللللوْ ٚهٗتٗللللللمل
ضخلملظ31 ("١ع

أَمل "ددضد كد "لد َدٜٓلٚ" ١ضولعَٚ ١جيكًل١
"ملكُ "ّٛذني وضرٖمل (ي د ضيرمحٔع ٚتٛقر يٓلد
أ"لللرو شلللٛضريٗمل (شلللملرع ضاتلللٓحع ذٝلل نملْلللت
أشٓملٕ َٔ ضيهتا ًَكمل ٠يًل ٢ض٭رظلفٝ ٜ ١عٗلمل
ضيعرضق" ٕٛٝزمثلملٕ سال ١يعًلِٗ ضلعلً ٕٛيًل٢
َمل ٜكمل٪" ٘" َٕٛٚس ضحلعلملر ٚجٛيل٘ ٚل يلملّ
(2002ع آمل (ي للد ضيللرمحٔع وللكٛشٗمل ضياللرٜع
َلللع أْللل٘ "مل ٜهلللٔ ...قلللد رضٖلللٔ حلظللل ١يًلللل٢
ضيٓعر يهٓ٘ ت ِٖٛضيعُٛد نملٕ ٜعرف َلٔ
ذهملٜمل ضيتملرٜت إٔ "ددضد تاكط "زمل شدٜد
َٖ ٞدُٜ ١ٜٓاُع يملد ٠ظل ٛتهاّلر أرل٬يٗمل
"ك ٫ ٠ٛخترّ وملجد" ٠طرض َ...٠ٚنملْت "ددضد
َد ١ٜٓتتٓفس ضيصعر ٚضي همل32 ("٤ع

ٜهتصر "٪س ٖ  ٙضادٚ ١ٜٓتٓملق ٗمل َع
ضيعٛر ٠ض ُ ١ًٝضيليت رمستٗلمل رلًٝتل٘ كلمل مل
تعد َد ١ٜٓضيجيكمل ٚ ١ض ُملٍ "ٌ تصلّٖٛت ذتل٢
ظملر َد ١ٜٓضيتًٛث ٚضيلمحَٚ ١ع يلو أذلس
أْٗلللمل تًلللو ذ لللٛرض َتُّٝللللض ض تليتللل٘ رٚض٥لل
ختلللتًط ٗٝلللمل (ضيكٗلللٚ ٠ٛضيللللي "لللد ملٕ يلللٛضدّ
ضياٝملرض ع.

ضْكًا ذملٍ َدٜٓل ١يرٜكل ١ضْتٗلو ضإلْالملٕ
مجملكللللللمل  ٚللللللرتٗملا للللللمل أ الللللل ض للللللملٍ
يتعللررٖمل  ٚيللو ذللني ورع )مل"للمل ضإلمسٓللتا
كل ل ض تملٖلللت ضيٝللل ّٛجدرض ٝتٗلللمل ض ًُٝللل ١ضيللليت
ضل ٓٗمل ضيٝملمسني يتًتُٗٗمل ض٭َهٓ ١ضيعُمل.٤

ًٜللتُس ٖٓللمل "عللُ ١ملظلل ١تًهٗللمل
"دللدضد ٗللَ ٞدٜٓلل ١ضيصللعر ٚض٭ذلللضٕ ضيكدالل١
ضاتٛضر لل َٓ ١ل للٛو ٚضحلاللني ذتلل ٢تعللٌ
ضحلعللملر ضي ل  ٟجعًللٗمل تعللٝض ًللَ ٬للمل ٗ ل ٙ
ضادٜٓلل ١ضيلليت ضيتللملد ضيعللُٛد ل ٚجلل٘ أيللدضٗ٥مل
َٚكملَٚتِٗ ق ٌ وكٛشٗمل "ملتت "عد إٔ شلرٖمل
ض٫وللللت دضد ٚضيفاللللملد ٚقٗللللر ضحلعللللملر قمل"ًلللل١
يًاكٛغ "اري٪َ ١ا.١
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أَلللمل )للللً ٠لللِ ٜالللتطع ضيرٚض٥للل ٞجتالللٝد
ذٜٛٝتٗللمل ر للمل "ا ل ا "عللد ٙيٓٗللمل نُللمل زلللد
أ"طلللملٍ ضيرٚضٜلللٜ ١تررنللل ٕٛل لللملٗ٥مل كل ل ض
جتًللت يًُتًكلل ٞيللرب (ضيف للملٝ٥مل ع ذ ٝل يللملط
ضيفًاطٝين (ي د ضيرمحٔع َ٪رقمل "َُٗٗٛملا ك ض
ض تلللملر حلظللل ١تملرطلٝللل ١تكلللملٗٝ ّٚلللمل ضيعلللدٚضٕ
ضإلوللللرض" ًٞٝ٥غًللللت )للللل ٠يًللللَ ٢للللدضر ضياللللملي١
َعللً ١"ٛيًلل ٢ضيصملشللمل ٖٚلل ٞت ل م .ذر للت
ضيطلللللللمل٥رض ض٭رت ًلللللللِ تللللل ل ى شللللللل٦ٝمل مل
تاللللتٗد ٘ للللِ جللللمل ٤دٚر ضيفٛوللللفٛر ض٭"للللٝ
ورمل" َٛ ١خت ِّٝيً) ٢لل ٠تلرم ض٭جالملد
ٚت ٍٛضي  ٛٝأنٛضَمل َٔ رَملد"( 277ع
تًُللللس آَ ّ٫دٜٓلللل)( ١للللل٠ع يًللللْ ٢كللللٝ
("للو ٚع يللرب ٚوللٝط "للمل ٓ) ٫لل ٢يٓلل٘ ضيٝللّٛ
(ضيصملشلللللمل ع ذتللللل( ٢ضيصللل ل مل" ٞظلللللدٜل ي لللللد

مجاليات رواية نافذ أبو حسنة (عسل املزايا)

ضيرمحٔع ضي  ٟض تملرٖمل َهملْمل ي٬وتكرضر ("عد
ضتفملقٝلل ١أٚوللًٛع مل صلاللد ضيرٚض٥لل ٞظللٛت٘ ٗٝللمل
يرب َصملٖد  ٌ" ١َٜٝٛيرب يدل ١ولرد ١ٜولرٜع١
ختتلللٍ َللمل شللرأ يًٗٝللمل َللٔ آُٖٚ ّ٫للٚ ّٛيللدٚضٕ
ورض!ًٞٝ٥

الفضاء الزمين:
رظد ضيرٚض٪" ١ٜس حلظمل ضكلا ١ضيليت
يملشٗمل ضإلْاملٕ ضيعر" َٓ( ٞضيٓه  ١ضيٝلّٛع
يهٓٗمل وًّطت ض٭رٛض ٤يً ٢حلظل ١وَٓٝل" ١مليدل١
ضحلاملولللل ١ٝتللللٛذ" ٞملْٗٝللللملر ر ٚض٭َلللل١ا كللل ض
للللمل ٤وَٓٝللللمل َتللللٛترض
يملشللللت ضيصخعللللٝمل
ضْعهس وً مل يًل ٢أ هملرٖلمل ٚرٜ٩تٗلمل لملارأ٠
(وٓمل٤ع ضاتاملذل ١ضآطًك ١ضييت تعٝض أْ لٌ َلمل
ل ضحلٝمل َٔ ٠ق( ِٝضيعطمل ٤ضحمل ...١ع تلمل ٍٚإٔ
تٓاخ يملامل مج ٬ٝالٝرمل رضٜملٖلمل ضاتعلدد٠
ضيلليت تلللٝ" ٜٔتٗللمل ٜفملجللز ضاتًكلل" ٞتدّٝرٖللمل للر
يللللدٚضٕ للللٛو (2001ع كلل ل ض ضنتصللللر (ي للللد
ضيرمحٔع "وٓمل ٤أ ر ٣تا ل ضيتعل و يلٔ رأٜٗلمل
"تردٜللللد ٖٜٛتٗللللمل ضا ٖ ٝلللل ١أ ٫ٚللللٛج ٧للللمل
ٜاُع  ٚص ٞإٔ ٜه ٕٛنٌ َمل تك ٘" ّٛولٓمل٤
َرت طمل "ٗ ض ضيتعٝني ض دٜد ي ضتٗمل "( 272ع
ت للد ٚضكٜٛلل ١ضا ٖ ٝلل) ١ر ٜلل ١يللٔ شخعلل١ٝ
َٓفترلللَٚ ١عطلللمل ٠٤نصخعللل( ١ٝولللٓمل٤ع يهلللٔ
ضيرٚض ٞ٥ضلمل ٍٚقٓملع ضاتًك" ٞر"ط تٛكمل "تدٜٔ
شللملر ٨يًٗٝللمل ٜاللتُد َكَٛملتلل٘ َللٔ أَللٛر للملرد
ضياللٝملم ضيجيكللملل ضي ل  ٟنملْللت تعللٝض ٝلل٘
تًحز دضي ١ٝتفُٗٗمل أظل ٍٛدٜٗٓلمل يًل ٢سللٛ
ضْ٫فتمل يً ٢ضٯ ر ضاختًر!!
َتععا ٜر
ضً ترظد ضيرٚضٜل ١وَٓلمل شملر٥لمل يًل" ٢لوٚ
ٚيً ٢ضيصخع( ١ٝوَلٔ ضيلديمل ٠ضاتععل نيع كل ض
شلللرأ َفلللردض جدٜلللد ٠ل "لللو ٚيًللل ٢يدللل١
ضيصخع١ٝا ي ظد ضسلرض ٗمل "يٓلد َفردتلٖ ٞلِ
ٚسلللللٔ ٜعللللمل ضآطللللل "للللملي هِ ٜاللللترٌٝ

ضيٓكملط ظرض مل ٜٚع ضيردّ َٔ ًلر َل ضس
د مليمل ئ ِٖ أ ٚضْتعملرض يٓرٔ ٜ ٫ ٖٛٚر)ا
ل نلللٌ ٖل ل ض هلللملٕ ضيكلللرضر ظلللمل ٥مل "ٛقلللر
ضيٓكملط272- 272 ("...ع
تدّٝللر ضيللللَٔ "لللتدو يدلل ١ضيصخعللل ١ٝضيللليت
تدملدر ضْفتملذٗمل يتاتخدّ يد ١لم أ"ٓمل ٤ضيٛشٔ
ضيٛضذللللد "للللني (ٖللللِ ٚسلللللٔع ٚت٪وللللس يعللللرضع
َ ٖحا ك ض ت د" ٚعٝد ٠ئ يد ١ضآطل ٚضحلٛضر
ضكللللملد ٨يدلللل ١أَٖ٬للللمل ديللللمل ٠ضيتععللللا يًلللل٢
َرٜدٗ ِٜٗل ٞيدل) ١ر ٜل ١يلٔ كمل ل ١ضْ٫فتلمل
(ي للللد
ضيلللليت شللللٗدتٗمل ("للللو ٚع كلل ل ض ٜللللر
ضيرمحٔع ض٫وتُرضر ل َجيٌ ٖ ض ضحلٛضر ضاتٛتر
ضي ُٜٗ ٫ ٟل٘ ضي رل يلٔ ضحلكٝكل ٫ٚ ١ضللملٍٚ
إٔ ٜدللتين "فهللر ضٯ للر قللدر َللمل ٜدٓٝلل٘  ٚللمل
٪ٜوللس يتفللٛم ضيللل(سلٔع يًلل ٢ضيللل(ِٖع ٚتٛوللٝع
ضك" ٠ٛني (ض٭ْملع ٚضٯ ر.

عبد الزمحن:
تتحالللد ضكٜٛللل ١ضيفًالللط ١ٝٓٝيلللرب ظلللٛ
ضي٬جللل( ٧ي لللد ضيلللرمحٔع ضيللل ٜ ٟهلللملد  ٜلللدٚ
َتُملٖٝمل َع ظ ٛضا٪ير ( ًالطٝين ٜعُلٌ ل
ضيعلللرمل ...١ع د ٕٚإٔ ٜٓدًلللل يًلللٖ ٢لللِ ق لللٝت٘
كط "ٌ ر"طٗمل "ملكِ ضيعر" ّٔٝ"ٚ ٞإٔ ضْٝٗ٫لملر
ضيعر" ٞضي ْ ٟعٝص٘ ضي ّٛٝضْعهس وً مل يً٢
ق ٝت٘.
ٚقللد "للدض ضٖتُللملّ ضيرٚض٥للٗ" ٞل  ٙضيصخعلل١ٝ
ٚضرللرمل َٓرٗللمل َاللملذ ١وللرد ١ٜأنللرب "هللجيو
َللٔ تًللو ضيلليت َٓرٗللمل يًعرضقلل( ٞرللرضرع ٚيًُللرأ٠
ضيً ٓملْ( ١ٝوّ٬ع.
ٚقللد ضيتٓلل" ٢روللِ َرضذللٌ ذٝملتلل٘ يللملط
شفٛيلل" ١مل٥الل ١نللملٕ ٜتلل ِٝض٭ّ تلللٚد أ"للٙٛ
ملقت يًٝل٘ ضيال ٌ ٚمل
ٚأزلا و ١ٜٓضحلٝمل٠
صلللد ٬ظلل٘ ولل" ٣ٛملي ذللملٍ ٚضيعللٝض "ذٝللٛض
َالللتزْف "١ملظللل ١أْللل٘ ٜٓتُللل ٞجٝلللٌ يلللملْ٢
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حلظلمل َعلو ١ٜيملشلتٗمل أَتل٘ زللمل َلٔ ضالٛ
َرض يد( ٠ل ذر ذلٜرضٕ ٚذلر أًٜل ٍٛل
ض٭ردٕ ٚضيعللللللدٚضٕ يًلللللل" ٢للللللوٚ 3892 ٚل
ظلررض ٤يٝ ٝلمل ذلني أرولً٘ ضحللل يًلد ملع يلٔ
ضيكللل ضلع "عللللد يللللو ضنتصلللر ْفللللملم ذل"لللل٘
ٚنٝللر أرللملع "ٛظللًً ١اللطني هللملٕ ٜٗللدر
ضيٛقللت ل ْكملشللمل ج ٛللملَٚ ٤ر ٜلل ١ذتللُٚ ٢جللد
ٝللل٘ َلللٔ ٜكللل" :ٍٛضْ٫تفملرلللَ ١للل٪ضَر ٠وللل١َٝ٬
ورض ١ًٝٝ٥يتك ٜٛذل"ٓمل"  "ٚيو ْفر َٔ أيعمل
ضحلل ضيالر ١ٜيل يو "علد ضتفلملم أٚولً ٛقلرر
ترن٘ "يٝحر ضحلر ١ٜضييت مل آرٗمل ض٫تفملم
يًٛشٔ ٝاتطٝع إٔ ٜفهر نُمل ضلً ٛي٘...يعٌ
ضيٛضقلللع أ"الللط نلللجيوض َلللٔ ضيتعكٝلللدض ضيللليت
ت للعٗمل ضياٝملوللٖٓ ١للملى ٚشللٔ ذلتللٌ  ٜٓٚدللٞ
ترٜر ٙنملْٛض ٜتُٗ" ْ٘ٛمليت اٝط78 ("١ٝع
رأَ ٣للٔ ض٭جللد ٣إٔ ٜٓخللرغ ل ضيعُللٌ َللع
َرنلللل أحبلللملث ٜٗلللتِ "مليعْٝ٬لللٜٚ ١الللع٢
ضاٛرللٛي١ٝا ك ل ض يللٔ ٜاللتدر ضاتًكلل ٞضيتلضَلل٘
ضحلٝملدٜلللل ١ل ضيعللللرضع "للللني محللللملس  ٚللللت
٫ذلللل إٔ نًُٗٝللللمل ٜللللتِٗ ضٯ للللر "للللملا٪ضَر٠
"ٚضشل ل ى ض ُٝلللع ل ٖلاللل ١أ ٬قٝللل ١محلللٌ
ضيطر ملٕ ٚور ضيدّ ْٗٚصمل َعمل َٔ رظٝد ق ١ٝ
يظُٝللللل222 ("١ع ٜٓتكلللللد "أظلللللرمل ضاعلللللملي"ٞ
ٜٚالللللخر َلللللِٓٗ ٗلللللِ اتًهلللللَٛ" ٕٛضٖلللللا
ضولللللتجيٓمل ١ٝ٥ل ضيلللللرد ٚضيترلللللرٚ ٜضي ضشلللللل
"مل٫تٗملَللمل ٚضيتخللَ ٜٔٛللٔ نللٌ ض٭شللهملٍ ٚقللد
شللٛرٚض ٚوللمل ًِٗ٥للمل ٜتٓملوللا ٚضاكللملّ عللملر
َفللردض َ ٖ ٝلل ١أ ٜللمل ر)للِ أْلل٘  ٫تٛجللد ل
ًاطني َ ضٖا َتعملري212 (".١ع
ٜللل٪رل ضيرٚض٥للل ٞارذًللل ١ضْٝٗ٫لللملر ض٭ ٬قلللٞ
ٚضيفهر ٟضي ٜ ٟعٝص٘ ضإلْاملٕ ضيعر" ٞذتل٢
أ"ٓلللمل ٤ق للل ١ٝيظُٝللل( ١ق لللً ١ٝالللطنيع "لللملتٛض
رلللرملٜمل ٖل ل ض ضْٝٗ٫لللملر ٜعٝصللل ٕٛظلللرضيمل
)ر"لل ١يللِٓٗ يهٓٗللمل ظللدَ ٣لمل ٜعٝصلل٘ للٛتِٗ
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ضيعللللر َللللٔ ظللللرضيمل َ ٖ ٝلللل ١ر)للللِ أْٗللللِ
صلُعِٗ َ ٖا ٚضذد.
ٜٓتكد أ ٜمل  َٔ ١٦ضاجيكفني ضيفًاطٝٓٝني
ذّٛيللٛض ضيللٛشٔ " ذمليللٝ ١مليٝللٚ ٫ ١جللٛد كللمل ل
ضيٛضقع عملر ضيٛشٔ "اكر تٛقعلمل َرتفعل١
ٚظللملر نللٌ ضقل ض َٓلل٘ ٜصللهٌ ظدَ...١ظللملر
أوللللٛأ ضيلل ل  ٟتٛقعلللل ٙٛنللللجيوض ٚر للللٛض ذتلللل٢
ضيلللللتفهو ل تعلللللدٜك٘ ظلللللملر ٚضقعلللللمل قملُ٥لللللمل".
( 227ع
مثللللْ ١ظرتللللملٕ ضيللللٛشٔ ضحملتللللٌ :ض٭ٚ
تٓتُلل ٞيللململ ض٭ذللٚ ّ٬ضيجيملْٝلل ١ضيٛضقللع
 ٜٚللللد ٚإٔ أٚي٦للللو ضحلللللملاني "ملولل ل دضد ٚشللللِٓٗ
ٜعٝصلل ٕٛظللدَمل حلظلل ١تملرطلٝلل" ١مل٥الل ١ذتلل٢
ٚظللللٌ ض٭َللللر درجللللًٜ ١حللللز أ"ٓللللمل ٤ضيك لللل١ٝ
ضيٛضذد ٠ضيتفرغ "يًتكملتٌ ُٝمل "."ِٗٓٝ
أَللللملّ ٖلللل ض ضي لللل٪س مل ٜاللللتطع (ي للللد
ضيللرمحٔع ضيٓظللر َللمل ضلعللٌ ل ٚشٓلل٘ َللٔ ٫
َعكلل" ٍٛللربٚد ٜٓملوللا َاتصللرقمل ً ٫اللطٝٓٝمل
"تفللر ض٭ذللدضث يًلل ٢جًللدٚ ٙت ل ى أ للرض َٜٝٛللمل
يً."٘ٝ
نلللٌ َلللمل
يلللملط ََٓ٪لللمل "ملحلرٜلللٜ ١لللر
ضلملظللر ضاللر ٤ل دلتُعٓللمل ٚوللع ٢جتلللملٚو
أشلللر ضجتُمليٝلللَ ١زي ٛللل ١يل ل يو ر"لللط ضيللللٚضد
"مليٓٗملٜللمل ٚذللني ضرت ل ط "لًَٝتلل٘ ل ضحلللل
أذس إٔ ضياكر ضيل  ٟصلُعل٘ "ٗلمل "آلع ضيلرٚ
َٔ ضْ٫ط٬م ٜٚفكد ضيعكٌ َتع ١ضيترًٝل"
تد ّٝللر ذٝملتلل٘ ذللني أذللا (وللّ٬ع تٛقللر
ئ ضي ذملٍ ٚيلملد ٠ولزّ ض٭َهٓل" ١لمل ٜٗلتِ
"د ض٥لل٘ ًٜكلل ٞضيالل ّ٬يًلل ٢وَ ٥٬ل٘ "ملْصللرض
ٜٚعٌُ حبُملو.١
مل تهتللللل لري ضيرٚضٜللللللل" ١طلللللللر ر) لللللللمل
ضيصخعلللل ٚ ١ٝللللمل ذ ملشملتٗللللمل تحٝللللا يللللٔ
و٪ضٍ قًُمل ٜطرذ٘ ضار ٤ضي  ٟضلا إٔ ٜعٝض
يًٖٛ ٢ض ٌٖ :ٙنملٕ ٖ ض ضخلٝملر ظمل ٥مل؟
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تٓكًٓلللمل ضيرٚضٜلللَ ١لللع ٖل ل  ٙضيصخعلللَ ١ٝلللٔ
ضْللللد ملع ضيصلللل مل َٚتعلللل٘ ٖٚللللٔ ضيهٗٛيلللل١
 ٚذ ملشملتٗللللمل كللللد ضنتصللللر نٝللللر أْاللللت٘
محملوللللت٘ يًررٜللللَ ١تعلللل ١ض٭"لللل٠ٛا كلل ل ض ٜعللللٝض
َٓدعلللمل ٖللل ض ضخلٝلللملر رلللني ٜلللر ٣شًٝكتللل٘
"عر  ١ض"ٓتٗمل ضيع " ١ٝأظمل"ت٘ ضيدعل "١نلملٕ
َلٔ ضاُهللٔ إٔ تهل ٕٛض"ٓتُٗللمل نُلمل نملْللت
أذملدٜل ل أظلللدقمل ٘٥يلللٔ أ٫ٚدٖلللِ ٚشلللكملٚتِٗ
تا ا ي٘ ض٭ذلضٕ.
تٓت ٘ ضيرٚض ١ٜذني ٜكل (ي لد ضيلرمحٔع
أوَلَٓ ١تعلر ضيعُلر ضيليت
َلٔ ضخلُالني
ٜعٝصللٗمل ضيرجللٌ نُللمل تعٝصللٗمل ضاللرأ٠ا ك ل ض يللٔ
ٜالللتطٝع قللل ٍٛذ  ٝتللل٘ (ولللّ٬ع" :تل ل نّر أْلللين
َٓل ٚر ٠يللو "...إٔ ٜطُٓ٦لل٘ " للملف للرغ ضحلللا
لللملف ض الللد ظلللملر ٜدلللين َلللٛض ٫آ لللر كلللد
نجيو ٜٔأذ ِٗ .ضٯٕ ضلس "مليفحٝع ١ذلمل ٍٚإٔ
 ٜاللط ض٭َللر َعٝللدض ضااللزي ١نًللٗمل ضيللدٚر٠
ضيط ٝع ١ٝيًرٝمل282 (" ٠ع
 ٜلللر ٞحب للل٘ يلللل(وّ٬ع َلللع أْٗلللمل تعلللٝض
ٝملرٖللمل َعلل٘ "هللٌ قٓمليلل ١ذتللْٗ ٢للمل نملْللت
تردد "أرٜد إٔ ْصٝت َعمل ل ٖل  ٙضادٜٓل "١يهٓل٘
نملٕ "ٜرٜد د عٗمل سل ٛشل مل"ٗمل نل ٞتالتجيُرٙ
"صهٌ أ ٌ"( 202ع
٬ٜذلللل أْللللل٘ ل "دضٜللللل ١ضيع٬قلللللٜٓ ١لللللد ع
َالتح ٝمل اصللملير ٙسلٖٛللمل يهٓل٘ ذللني طل يلل٘
جاد" ٙا ا َرت ضيالهرٜ ٟكلرر ترنٗلملا
يتعٝض ذٝمل ٠أمجٌ "عٝدض ئ يحل.ٙ
"د ٖ  ٙضيصخعلَٓ ١ٝلّٖل ١يلٔ ضيعٝلٛ
ذت ٢ذني أرضد ضيتخً ٞئ ذ ل٘ يلل(وّ٬ع صلعلٌ
ضاتًكٜ ٞتعملشر َع ٝملرٜ ْ٘ ٙرٜدٖمل إٔ تتُتلع
"صلل مل"ٗمل  ٝعلللدٖمل يٓللل٘ "الل ا َررللل٘ ٚيلللدّ
قدرت٘ يً ٢وعملدٖمل!

صوت ضزار
"لللدض ظللل ٛرلللرضر ضيعرضقللل" ٞملٖتلللمل ذلللني
ْكملرْ٘ "ع ٛضيفًاطٝين ي د ضيلرمحٔ يهلٔ
ضيرٚض٥لللل ٞجعًلللل٘ أنجيللللر ضْط٬قللللمل ل ي٬قملتلللل٘
ضيٓاللملٜ ١ٝ٥للر ٣ل ضاللرأ ٠أدض ٠يًُتعللٚ ١ضادللملَر٠
َتكًا ضك ٫ ٣ٛتاتعع ٞيً ٘ٝضَرأ.٠
ٜطًعٓللمل ضيرٚض٥لل ٞيللرب ٖل  ٙضيصخعلل ١ٝيًلل٢
َعملْملتٗمل َلٔ ضيطمل)ٝل ١ضاالت د ضيل ٜ ٟر)لا ل
جعٌ ض ُٝع احد ٕٚهرٚ ٙوٝملولت٘ ٚذلني
ٜ ٫اللتحٝا ضيص ل مل َللٔ أَجيللملٍ رللرضر ٜهللٕٛ
ضآفللل ٢يٓد٥لل
َعلللوِٖ ضيكتلللٌ ض ٚضكلللر
تعٝض أورت٘ يك"ٛمل مجمليٝل ١دٝٝ ٕٚلل "لني
َتِٗ "ٚرٚ ٤ٟقد تعرّ ٓمل رلرضر ذلني يلملد
"ددضد يًلَ ٢عملْلمل ٠ط ٝتل٘ زللٚ ٣ٛذمليل١
ضْٝٗ٫للملر ض اللدٚ ٟضاعٓلل ٟٛضي ل  ٟأظللمل"ٗمل ل
وح ٕٛضيطمل) ١ٝل ضيعرضم.
ر)لللِ إٔ شخعللل ١ٝرلللرضر "لللد َروللل١َٛ
"صللللهٌ وللللرٜع يهللللٔ ضيرٚض٥لللل ٞض تللللملر كللللمل
ضيصٗملد ٠أ ٓمل ٤ذلملٚيتٗمل وعملف ضاعلمل"ني ذلني
ضيتد ٣ضيعٗمل ١ٜٓيً" ٢و.2001 ٚ

صوت املزأة:
ٜاحٌ يرٚضْ ١ٜمل أ" ٛذآ" ١ياٌ ضارضٜمل"
يًْ ٢ك ٝنجيو َٔ ضيرٚضٜمل ضيعر" ١ٝيٓملٜتل٘
"تكللد ِٜظلل ٛضاللرأ( ٠وللّ٬ع جملْللا ظللٛ
ضيرجللللٌ (ي للللد ضيللللرمحٔ ضيفًاللللطٝين رللللرضر
ضيعرضقللللٞع ٜعللللملٜض ضاتًكلللل ٞتفللللت أْ ٛتٗللللمل
َٚعملْملتٗلللمل َلللٔ ضحللللر ض٭ًٖٝللل ١ضيً ٓملْٝلللٚ ١أٍٚ
قعلللل ١ذلل لا يملشللللتٗمل نُللللمل ٜعللللملٜض ي٬قلللل١
ضولللتجيٓمل ١ٝ٥تر"طٗلللمل "ز"ٗٝلللمل كلللد ٚجلللد ٗٝلللمل
تع ٜٛمل ئ نر مل ٜاتطع زلمل"٘ا  "ٚيو مل
تعملِٕ َٔ ي٬قَ ١تٛترَ ٠ع ضياًط ١ض٭" ١ٜٛضيليت
تت د ٣ل "ع ضيرٚضٜمل ضيعر".١ٝ
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ظللر ٝإٔ ضا٪يللر ضيتٓلل" ٢علل ٛضيرجللٌ
تُللملَٖ ٢علل٘ ملظلل ١ذللني تللدث يللٔ ُٖللّٛ
ضيٛشٔ ل ذلني "لد (ولّ٬ع "عٝلد ٠يلٔ يلململ
ضياٝملو ١يهٔ َمل ٕ ٜعملْٚ ٞشٓٗمل َٔ ضيعدٚضٕ
ضإلولللرض2001( ًٞٝ٥ع ذتللل ٢تٓ لللِ دلُٛيللل١
َلللٔ ضيصل ل ملٕ ٚضيصلللمل"مل االللمليد ٠أ"ٓلللملٚ ٤شٓٗلللمل
ضاٗحر ٜٔل ذلٓتِٗ.
ضذتًت ٖ  ٙضارأَ ٠هملْ ١ر ٝع ١ل ٚجدضٕ
ضيرجٌ (ضحل ٝاع ت دّ يرب ظفمل ضوتجيٓمل١ٝ٥
"نملْللللت ل جًاللللتٗمل تصلل ل ٘ ٚقٗ ٛللللمل َٗ ٝلللل١
َٚصلللع ١يهٓٗلللمل َللللع ض ًلللٛس أ للل ٖ٦ٝلللل١
َتٛجلللل ١يًرظلللل ١شللللعر أْلللل٘ ل ذ للللر ٠أَللللو٠
َمل"( 21ع
ت لللد ٚضيًدلللٖٓ ١لللمل ذٜٛٝلللٝٓ) ١للل ١ضإلضللللمل٤
(َٗ ٝللَٚ ١صللع١ع ٚقللد َللٓ ضيد٫يلل ١قلل ٠ٛذللني
ض تملر ٚرلع( ١ٝض ًلٛسع ضيليت ختفّلر َلٔ ٖ ٝل١
ضإلْاللملٕ يًللْ ٢كللٚ ٝرللع ١ٝضيٛقللٛف يهللٔ
(وّ٬ع "د َٗ ١ ٝل نًتلمل ضحللمليتني "ٚل يو
ضجتُللع يللدٜٗمل ض ُللملٍ ٚض لل ٍ٬ملوللتركت إٔ
آرٗمل (َٖ ١٦ٝتٛج١ع تًٝل "ل(أَوَ ٠ملع.
ٖٚللل ٞجملْلللا يلللو ًلللو شخعللل١ٝ
ضك ١ُٓٝضي نٛرٜل١
َتُٝل" ٠ملوتك٬كمل تر
ُللجي ٬ذللني ٜصلل ٗٗمل ي للد ضيللرمحٔ ( للر صللٌ
ي٬قتٗمل َع ررضر ضيعرضقٞع د" ١ٜٓددضد ضييت
قملً٥للل" :١يالللت َدٜٓللل١
ولللكطت (2002ع تلللر
وملقط ٌ" ١أْمل ضَرأ ٠تالتطٝع إٔ تعلٓع قلدرٖمل
...أْمل َٔ ترى يًر ٜإٔ تدضي ٘ "ع ضيٛقت...أْمل
ضٯٕ ذهمل ١ٜأ رٖ ٣ل ٞظلٓملييت "دضٜلٚ ١أْلمل
َٔ وٝخٝط َاملرٖمل"( 72ع
ْٗلللمل ضَلللرأَ ٠الللتكً ١تًلللو رضد ٠مليًللل١
(تالللتطٝع إٔ تعلللٓع قلللدرٖملع ٚذلللني تفصلللٌ ل
ضحلللللا زلللللدٖمل تللللمل ٍٚإٔ تعللللٝض (ذهملٜلللل١
أ ر٣ع ت٪ند ٗٝمل أْٗلمل ٖلَ ٞلٔ ضللدد "لدضٜتٗمل
ْٗٚملٜتٗمل (وٝخٝط َاملرٖملع
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كللل ل ض يلللللٔ ٜفملجلللللز ضاتًكللللل ٞذلللللني تعًلللللٔ
ضوتك٬يٝتٗمل ئ َٛضرعمل ضجتُملي ١ٝتكّٝدٖمل
ٗلل ٞتكلل" ٍٛزْٗللمل ض ُ ّٝللر "":ني ضيعللٝض نُللمل
ضلللا (ض تُللعع ٚضيعللٝض نُللمل أذللا أ تللملر
نُمل أذا د ٕٚتردد"( 332ع
رمسٗللمل ضيرٚض٥لل" ٞعللٛر ٠ت للدٗٝ ٚللمل أنجيللر
جللرأَ ٠للٔ ضيرجللٌ ٗلل ٞذللني ت٬ذل تللردد ٙل
ي ٕ٬ذ ٘ ت دأ "تك ٚ ً٘ٝل ضاطملر ذني ٜعٛد
َلللٔ ضيالللفر تعملْكللل٘ ل قمليللل ١ضاطلللملر حبلللرضر٠
تصعر"" ٙص َٔ ٤ٞضخلحٌ ٚضياعملد ٠مل ٜعتد إٔ
ٜٓتظرٚ ٙمل ٜعتلد إٔ ت لد ٟضَلرأٖ ٠ل ض ضيصلدر
"لل٘ يًٓل ًمل ذللمل ٍٚدلملرضتٗللمل يهٓلل٘ "للدض َصللد٫ٛ
"للمليٓظر ذٛضيٝلل٘ا يٝرعلل ٞيللدد ضي ل ٜ ٜٔتللمل"عٕٛ
ٖ ض ضاصٗد "ني رجٌ ٚضَرأ338 ("٠ع
ٜعملٜض ضاتًكَ ٞصٗدض طلملير أ لل تٛقعل٘
لللملارأ ٠ضيصلللرق ١ٝيلللملدٖ ٠للل ٞضيللليت ختحلللٌ ل
ض٭َللملنٔ ضيعملَللَ ١للٔ يلل ٕ٬يٛضشفٗللمل يهللٔ
٬ٜذ ٖٓمل إٔ ضيرجٌ ٖ ٛضي ٜ ٟصعر ("ص٤ٞ
َلللٔ ضخلحلللٌع ٚذلللني ضللللمل ٍٚدلملرضتٗلللمل ٜٓصلللدٌ
("مليٓظر ذٛضي٘ٝا يٝرع ٞيدد ضي ٜ ٜٔتلمل"ع...ٕٛع
ٗ ٛأنجير َٓٗمل ضٖتُملَمل "ملآظ ١َٛض٫جتُملي١ٝ
ٖٓلللللمل ْتالللللمل :ٍ٤تلللللرٖ ٣لللللٌ ضياللل ل ا ل ضي ٦ٝللللل١
ضحململ ظ ١ضييت ْصز ٗٝمل (ضاخ ِٝل دَصللع ل
ذللني ْصللز ل "٦ٝلل ١وللملذًّٝ ١ٝللل "ملْ٫فتللمل
("و ٚع؟
ض يللللٔ ْاللللتدر ظلللل ٛض للللرأ ٠ضيللل ٟ
ٜتحًلللل ٢يللللد ٣تللللمل ٠شللللرق( ١ٝوللللّ٬ع يللللٝس ل
ضياًٛى كط  ٚمل ل ض٭ هملر ك ض تلر
ضيررٛل يًُٛضرعمل ض٫جتُملي١ٝا ٗ ٞئ ت٪شّر
ي٬ق ١ذ ٗلمل "لمليلٚضد تكل ٍٛيعلدٜكتٗمل (َلرضّع:
"أْلللمل أذ للل٘ ٚأرٜلللد إٔ أذلللتف "للل٘ ذ  ٝلللمل ٚإٔ
 ٞضيٛقت ذ ٝل ني ض تلٚجٓلمل ولٛف تلتدو
ض٭ٚيٜٛلللمل يلللٔ ٜهللل ٕٛضحللللا ٖلللَ ٛلللمل ْعلللٝض
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٭جًللللل٘ أْلللللمل أرٜلللللد إٔ أيلللللٝض َعللللل٘ ضحللللللا
كط"( 332ع
٬ٜذلل أْٗللمل مل تالللتطع قٓللملع ظلللدٜكتٗمل
"ٛجْٗ ١ظرٖلمل تًلو ذتلْٗ ٢لمل غّٓتٗلمل دلْٓٛل١
أ ٚإٔ ٖ ض ضيدرٜا (ي لد ضيلرمحٔع لرت يًٗٝلمل
َٓطكمل ي جيٝمل ٚأيلٛد! "ٚل يو أتملذلت يٓلمل ضيرٚضٜل١
مسللملع ظللْ ٛكلل ٝيً طًللٜٓ ١تُلل ٞوللٝملم
ذتلللْٗ ٢لللمل نُلللمل  ٜل لّٔٝ
ضجتُلللملي ٞذللللمل
ضيللللرض ٟٚتتلل ل نر "أَللللرض ٖملَللللمل" ٖلللل ٛضياللللٝملم
ضيللللدٜين ضيلل ل  ٟاللللٓ ي٬قلللل ١ضاللللرأ" ٠مليرجللللٌ
شلري ١ٝتعللر ي٬قل( ١ولل" ّ٬ع لد ضيللرمحٔع
"ًد ١ض أ"عملد د:١ٜٝٓ
"  ٖ -ض ذرضّ
– ضذتطٓمل يٮَر سلٔ وٚجملٕ شريملً
– نٝر؟
 تعملٖدْمل أَملّ ضهلل– ذت ٢شريملً ٖ ض ٜ ٫هفٞ
– "ٌ ٖ ٛأنجير َلٔ نلملف .ضي لملقٖ ٞلَ ٛلمل
 ِٜٗضيٓملس ٚأْمل ُٜٗ ٫ين ضيٓملس332 ("...ع
ٜاللحٌ يًرٚضٜللٖٓ ١للمل ضٖ٫تُللملّ هللٕٛ
أوملوَ َٔ ٞهْٛمل ضيٛجلدضٕ ضيعر"ل( ٞضيلدٜٔع
ٚقلللد أًُٖلللت )ملي للللمل ٖللل ض ض ملْلللا ضيرٚضٜلللل١
ضيعر"ٝلللٚ ١ذلللني ْتزَلللٌ يدللل ١ضي طًللل٬ٜ ١ذل ل
ضذ ضَٗمل ك ض ضاهٚ ٕٛيهٔ "عٝدض ئ ض٭شر
ْٗلللمل تلللٌ
ض٫جتُمليٝلللٚ ١ضاظلللملٖر ض  ٛلللمل٤
ق  ١ٝضحلٚ ٍ٬ضحلرضّ "ٗٓٝمل "ٚني ر"ٗلمل د ٕٚإٔ
ٜعلللرف ضاتًكللل ٞنٝلللر ّ يلللو!!!  ٫أدرٕ ٟ
نملٕ يو يرب وٚضد يرل أ ٚأْ ٟلٛع آ لر َلٔ
ضيلٚضد ضيار.ٟ
نُمل قدَّت ٚجٗلْ ١ظلر ضالرأ ٠ض ر٦ٜل ١ل
ضحللللا "عٝلللدض يلللٔ قٝلللٛد ضجتُمليٝللل ١تكللدّس
ذرٜتٗلللمل ٚترٜلللد إٔ ٜتُتلللع شلللرٜهٗمل حبرٜتللل٘
أ ٜمل ٗ ٞر)لِ ضيتكملٗ٥لمل "ل٘ ختتًلر يٓل٘

تللتدو ٚجٗللْ ١ظرٖللمل َللع َللرٚر ضياللٓٛض ا كلل ض
تلللٓح ي٬قتٗلللمل "لللل(ي د ضيلللرمحٔع ل ضي دضٜللل١
يهٓٗلللمل "علللد ل ل  ٠ت لللدأ "ملإلظلللدمل ٤يط ٝعتٗلللمل
ض٭ْجيٜٛللٚ ١ظلل ٛأََٛتٗللمل ت رلل يُللمل اللٓ
ي٬قتٗلللللمل "للللل٘ ضولللللتكرضرض  ٚشلللللملرض ضجتُمليٝلللللمل
(ضيللللٚضدع نللل ٞتالللتطٝع زللللمل شفلللٌ ًٜلللح
ذملجتٗلللمل ض٭ََٛللل ١ملظللل" ١علللد إٔ ضيتكلللت
"طفًللللَ ١للللع أَٗللللمل ل ذلللللٌ يٮي الللل ١ضيٓاللللمل١ٝ٥
"تكرّ"ت َٓٗلمل محًتٗلمل أذالت "لدف) ٤رٜلا
ٜصلللٝع٘ ض الللد ضيعلللدو ل شلللرضٜٗٓٝمل أ لل
ت لللللُٗمل حبٓللللل" ٛلللللمليس مل تعٗلللللد ٙل ْفالللللٗمل
ومل"كمل"( 222ع
ٜاحٌ يًرٚض ٙ ٖ ٞ٥ضيًد ١ضحلاملول ١ضيليت
جتاّد ذملج ١دض ً ١ٝت لطرّ ل أيُلملم ضالرأ٠
تتحًللل ٢يلللرب ذالللملس "للللل (دف) ٤رٜلللاع ٚيلللرب
ت ُٗمل حبٓ" ٛمليسع
ذرن ١طر( ١ٜأ
"عد يو وضد ي٬قتٗلمل "ل٘ تلٛترض لدأ
تطملي للل٘ "طفلللٌ ٚقلللد نلللرر يلللو (ل أذلللد
زجمل"ٗللمل" :اللمل ض ضٯٕ؟"
ضاصللملٖدع لل٬ث َللرض
تك ٍٛي٘" :شهرض جمل"تو ٚظًتين" ( 232ع
ت د ٙ ٖ ٚضحلملج ١رضوخ ١ل أيُملقٗملا ك ض
"عد  ٠تللدضد ضيفهلر ٠حلملذلمل يًٗٝلمل تعٝلد
ضيطًللا "  -أرٜللد وٚضجللمل  ٚلل ٛيللرس ٚذفًلل١
ٚض٭ٖللللِ َللللٔ يللللو شفللل .ً٬مل ٜاللللتطع َللللدضرض٠
رره ١أ ًتت َٓ٘
ٚتاخر أ ٜمل؟
أْت دلٓ ١ْٛيو َمل ترٜد.ٜٔ
أْللللت تاللللخر َللللين تللللتُٗين "للللمل ٕٓٛ
ٚتعملًَين نطفٌ ظلدو ولزرٜو ض ٓل ٕٛيًل٢
ذكٝكت٘ "( 221ع
ت نلللللل٘ ل ضيطرٜللللللل يتكللللللٛد وللللللٝملرتٗمل
"عع ل ٚ ١ٝيًلل) ٢للو ٖللد ٣للِ تعللٛد ضي ٝللت
يلللترطِ ذلتٜٛملتللل٘ ٚنزْٗلللمل تطلللِ ي٬قتٗلللمل
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"ملحل ٝاا ك ض ضلس (ي د ضيرمحٔع نزٕ ش٦ٝمل
َُٗمل ضْهار "ُٗٓٝمل!
تتحًلللل ٢ل ضاصللللٗد ضخلتللللملَ ٞيًرٚضٜلللل١
مليًٝللل ١ضاللللرأٚ ٠قلللدرتٗمل يًلللل ٢ذالللِ ي٬قتٗللللمل
"مليرجٌ ملظ ١ذني تهتصر تردد" ٙلني ذٝلمل٠
َاللتكر" ٠للمليلٚضد ٚذٝللمل ٠ذللر ٠تاللزيَ٘ :للمل ض
ترٜلللللد؟ صلٗ ٝلللللمل ٫" :أيلللللرف أْلللللت  ٫تعلللللرف
ٚيهلللٓين أيلللرف ترٜلللد إٔ أولللتزْر ضحلٝلللمل٠
ن ٞتاتزْر ضحلٝمل .٠أْت ٚرعت رلططمل يٞ
ظُُت ي ٞشرٜكمل أوو يًٝل٘ ظلملدر ذلرٜيت
ل ض ٫تٝلللملر ٚأْلللت تدلللين يًررٜللل ١يٝلللٌ ْٗلللملر
ذالللٓمل أْلللمل وزولللتزْر ضحلٝلللملٚ ٠يهلللٔ نُلللمل
أذلللا ٚيلللٝس نُلللمل ترٜلللد ٚأْلللت ض علللٌ َلللمل
ش٦ت"( 202ع
ٜاللحٌ يًرٚض٥لل ٞأْلل٘ َللٓ ضيصخعلل ١ٝتٓٛيللمل
يدٜٛللمل ذاللا ضحلمليللٗ ١لل ٞتللملر ٠تاللتخدّ يدلل١
ضآطل نُمل ٫ذظٓمل ل ضاكطع ضيامل"ل ٚتلملر٠
ضيصلللعر " حلللز" ٠لللدأ
يدللل ١ذاملوللل ١أقلللر
ضياُمل ٤جتٔ تً لد ضيدٝل" ّٛالري ١الع "لرم
لللِ جلللمل ٤قعلللر ضيريد...شلللرع ضاطلللر ُملروللل١
يٓللملم قللملس َللع ض٭رت نللملٕ ٜاللٛشٗمل "كلل٠ٛ
نزْ٘ ٜرٜد إٔ ٜهصط ٚجٗمل َٔ ٚجٖٗٛمل" ...
ت د ٚضيط ٝعلٖٓ ١لمل ظلد ٣يتلٛتر ضيع٬قل١
"ني ولٚ ّ٬ي لد ضيلرمحٔ (ضيالُمل ٤جتلٔ يٓلملم

قللللملس ٜاللللٛشٗمل "كللللٜ ٠ٛهصللللط ٚجٗللللمل َللللٔ
ٚجٖٗٛملع جتاّد تٛتر ضيط ٝع ١يرب يدل ١ضيكال٠ٛ
يهللٔ وللرر ضاطللر  ٚضلمل٤ضتلل٘ ضخلعل  ١أٚذللت
يًُرأ ٠نٝر تعملحل ذ ٗ ٝمل.
نُللمل ٜاللحٌ يلل٘ إٔ ٖ ل  ٙضيصخعلل ١ٝمل
ت دُ ملي َٔ ١ٝضيع ٛٝنملي طلٌ (ي لد ضيلرمحٔع
زلدٖمل تاكط ل ٖٚخ ضإلي) ٚ ّ٬رض٤ضت٘
تاللللتعرت يًُللللٗمل ضخلللللو ٟأَللللملّ ضيهللللملَوض
ٛوا يل يو
شملنر ٠ضيد ٍٚضاملسل ١أ ٓمل ٤ذر
ٜكللل ٍٛي لللد ضيلللرمحٔ" :ضحلُلللد هلل إٔ ضاٗحلللرٜٔ
يللللملدٚض "اللللري ٫ ٚ ١نملْللللت ولللل ّ٬تاللللتعد
ياًاً َٔ ١شٗملدض ضيتهر389 ("ِٜع
ٜاللحٌ يًرٚض٥لل ٞذلملٚيتلل٘ إٔ صلعللٌ مل لل١
ضيرٚضَ ١ٜفتٛذ ١يً ٢نٌ ض٫ذتُلمل ٫ظلرٝ
أْللل٘ مل ٜعلللر "ملْتٗلللمل ٤ضيع٬قللل" ١لللني (ولللّ٬ع ٚ
(ي د ضيلرمحٔع نل ٞالٓ نلَُٗٓ ٬لمل رظل١
ارضجعْ ١فا٘ ٚتزٌَ َد ٣ضيعطا ضي ٜ ٟعٝا
رٚذ٘ ذني ّٝ ٜع ذ ٘!
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
* ْمل ل أ"لل ٛذاللٓ" ١ياللٌ ضارضٜللمل" َٓصللٛرض رللفملف
دضر ض٭َملٕ ضير"ملغ غ5112 1
"وٚ
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حتدقّات اؾعوملة وعالؼتفا باؾرتاث واحلداثة
أ.د .ؿفا خري بك ـاصر*

أوالً :كلمات ومفاتيح:

ؽثرت اؾدرادات واملؾتؼقات اؾثؼاػقّة واؾػؽرقّة اؾيت تـاوؾت ؿصطؾح اؾتحديّ

وؿا أدـد إؾقه باؾـعت أو باؾعطف أو باإلضاػة ؿن ؿصطؾحات أخرى ،ؿـفا اؾثؼاػة
واحلداثة واؾرتاث  ،وجاءت فذه اؾدرادات واملؾتؼقات حتت عـاوقن ؿتـوعّة،
ؿثل ":اؾؾغة اؾعربقّة وحتدقات اؾعوملة -اؾعوملة واؾتعدّد اؾثؼايفّ -اؾعوملة
واؾثؼاػة -اؾعوملة واؾتحدقّات اؾثؼاػقّة -اؾعوملة واؾتحدي اؾثؼايفّ -اؾعوملة
واؾرتاث-فوقتـا بني اؾرتاث واؾعوملة -اؾعوملة اؾثؼاػقّة يف ؿواجفة اؾرتاث-
حتدقات اهلوقّة اؾرتاثقّة يف اؾعوملة -عوملة احلداثة وحداثة اؾعوملة" ،وغريفا
وغريفا ؿن اؾعـاوقن اؾيت الميؽن حصرفا إالّ بعؿؾقّة إحصاء عؾؿقّة دؼقؼة.

تهدددددشارة إدددد اِريضرمدددد ةرة دددددٍ ر دددد ر ًيهددّرب ٌعه د رتع،ددٍ رة عشرع ٍّددّرة يغ ٌّددّريي د ٔر
ة شاةسد د ارية ٝد د درية دددشيةارريضرأنّر لعًملدددّر ة ععشّدرية ع ًّع .ر
رينّرة يددد ٜراد د رددددش ٌّ ارة عًملدددّريادددر ر
سددل ّر ش إددغِريبددرر ش إددغِرالددْرة د ٔةار
ة ثق ف ٍّددّرية يغ ٌّددّرية علٍّ ،ددّ ريك د ارة يدد ٜر ا ٜعهددد رحلددد ةدرية شة دددّردعددد ريضريداة ر
هً ركاّر ص لحر رم ىرةملصد لا ارة دقر
الٍهدددد رم يتسدددد رٌعتددددلواريضر ع دددد رة دددددشيةار
يةمللعقٍدد اريةملدددٚلغةارة دددقرتشادد ر ر دد ٌ ر تشددد ارلٍددداسةركددددشرسةر ددد رخ حلددد ارةملهددددع،ار
ة يدددغرةملع كدددغريا ٜتدددورحلدد ةدرية شة دددّر حل شد نرة ثقد رٝنّرةبهددارحلددشٛٛارةملصد لحرر
ية ثق فددّرٝنّرحلع د رة ش د لثارية شةاسددار ددغأيةر ٌ َريضرنع ٕجربررد ٍقّ ريفقر د رممدإري ٍدور
رخٜلرأمشةفه رة مغِريةملتعش ّرةٝخ ار فً عرر ر ً و:ريمةرأادارأنرتعاشدر عَرفاشّدر
ة قرتعج يزراًملّرة ٛعص درية تٍ سّريضراًملّر صد لا تال .ري ي د ر د رمددًرة ععغٌ د رةب د در
ة يددغرية ثق فددّريم ددالر د رخددٜلرفددغ ر ددّر يةملع قرالٍور لعًملّ؟* ر
ا ملٍّّريةلشِرينتقر عغ ّريةلشرٌشَرحلإ د ٔرأُّر
نتدددقر عدددغ ّر دددً َّري د د ر د د ّرتيدددًنرة تدددٍ دِر
*
أسع مِرة اًرة عغحلَّرية ٝت ٍّّرة عغحلٍّّرية قشرة شٌ ر
ًيش ار عغفٍّدّر تدشقّرة صد درددشّدم رسدل ّر
ةب عّرة لش نٍّّ -رةملعهشرة ع َر لشكعًاةى
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رممدد رٛإددالورفٍدددورأنّرتعغٌدد رأُّر صدد لحر
ٌددغتشمبرنع د ىرة ل ددًُّريةٛكد ٜلَّرين هً ددور
يدٛٛتو.ري ص لحرة عًملّرةمل ي راد رةملصد لحر
ة نيلٍاُّ Globalizationتعشّدارتغمج تور
حلععددشّدرةمل د د مٍ رفدد مإرحلع ددده ريضرتغمجعدددور
حل يًنَّ رأيرحل يًكشّرأيرحل شً لّ ري ي ر
ك نددلر ددّرة عًمل دّررأكثددغرإددًٍ سا ريتددشةيٛر ر
فيثدددغارة ععغٌ د د ار يل،دددّرة عًملدددّريتش ٌ دددلر
مٍ،هددددد رحلعشددددد ٌ رةول ٍددددد ارة ٌشًٌ ًيٍّددددددّر
اٌّّ رفًضدرال،د ٔر
ية ثق فٍّّرية يغٌّّرية
ة ٛعصدد د درتعغٌ دد د ا ريكدد د الرفعددددارال،دد د ٔر
ة تٍ سدددّرية لتدد ّريةٛيع،دد عرية ل ًٌدددًن( )1ر
يملرٌي ر رتعغٌ ري دري ع قرالٍو رفغحلمبر
حلع ددددده ر صددد د لحرة عًملدددددّرحل شي دددددّرة غةاٍّدددددّر
ية شةا،ددددّر صدد د ه رفددددغأيةرفٍهدد د رأ غكددددّ.ر
يممدددإروخدددغينريضرةٛاعقددد درأنّرة عًملدددّرن ددد ر
ة عص دُّريسٍ سَّريةيع ،اَّري ق ّرٌتعْريضر
ةحلدددددعٜعرةٝإدددددٍ ٔرية ششدددددغر رسدددددشٍارلثّلددددده ر
يم ،ه رييخغةيه رسلعس ريشٌشِ.ر ر

ة عص دٌّ ريةملع،شدِرةسعع ،اسةرفيغٌ ري ق فٍ ر
يم ةرة ق صرية ت ًرية ع،دشّدريتّدشىرةسدعع ،ارر
أياحلَّ ر ٍسرحلشعٍش ر لرنه دعورالدْرتغمجدّر
ة د ةدرة عغحل دَّرة عل ،دَّرية يددغُّرة د ُرل دَرر
حل مع،ددد رطدد دٜويرأياحلدد دٍّار صددددشيةرةب عدد د ار
ةٝنش تٍّّري ه ري عع ر غطشّريطلٍ لّ رف ف در
ةٝيايحل ٍّددًنر د رة مج د ارة ددقرك نددلرا د ٜر
إٍتسد د ر د د راًة دددارة ه دددّرة ثق فٍّدددّرية علٍّ،دددّر
ة غحلٍّّ .ر
تٚكودددشرة شاةسددد ارية ٝددد درأنّررة ددد ةدر
ا ددارإددٍسر د راًة ددارتشدديٍارمً ٌّددّرة ٝد ر
ة ثق فٍّّ ريخب كدّرةوًٌّدّرة ثق فٍّدّ رٝنّر لد ةدر
دياسةرأس سسددد د ر رتدددددشاٍ رة دددددغيةحلمبرة قً ٍّدددددّ ر
ٔرة د حل رحل ٍد ِرية غكدّر
ف ةدرمًرة
ية شميً دددددّرية ،ددد د ٔ ريمدددددًرة ادرة يدددددغُر
ةمل ةك رحل عاريهًدرةٝيٍ لرةملعع شّرة قرأنعجر
لغةكهدد د رة يددددغُّرّدددداينرةّ ٝددددّرة ة دد دَّر
د اُّرة غةإددحرخبددسةارينت د نٍّّرأن ددجلر
ية
ة عصدددًاةاريةحلعيدددغةارررةمل ددد مٍ ريةملععقدددشةار
ية قددٍ رية ع د دةارية عق ٍددشريك د بلرة ددغٓٙر ر
ف ددددًنرأدحلٍّددددّرين غٌدد د ارالٍّ،ددددّرددد دغّ رالددددْر
ة دددع يرريةولدددقرية حلدددشةعر رإدددعْرةجملد د ٛار
ة يغٌّّ.

َ ر
ٌشررةملع ْرة ل دًُّرة عغحلدَّريبدررة عغحلد ّ
يفقر اق ريضرأنّر هً رة عًملّرٌ ٍشرة عع ٍ،ر
ييكتددد د يرة شدددددَٔرحلعددد دشسةرا ملٍددد د رٝنّرمددد د ةر
ةملصدد لحرٌ ددد،غرفعلدد ري ٍٕدد رٌهدددشاريضرنقدددار
ةحملدددشيدرةملغة دددإريضرة ٜودددشيد رييضري د د ٔر
ٌع ،د ٌارتددغةدرة ٝد رة ٍّددّرنددًايدر ٍ ،دَّر
ة ددشيدرةب غةف ٍّددّ رييضرخلددقراد ملرةف ةضدَّر
حلددار لاغكددّرية ع اددارة يٍ ٍ،د َّٕري لعً ٍددشر
ٌ ددددددغُرحل ٛنعتددددد يريضرة ع ملٍّددددددّرية يًنٍّددددددّ ر
ية لٍ د ٔ رإددغٌ ّرأنرٌيددًنرأحل د ٔرم د ىرة ٝد ر
فٍيددًنرة ٛعص د در عًمل در ريك د الرة تٍ سددّر
ية قدددارحل ن تدددده ري ددد داٌ رالددددْرة فددد دِر ددد ر
يةٝخددددٜلرية يددددغرية ثق فددددّرية علددددً رية ادر
ة لا ارةٝكثغريض ِٔر رة ةدرية ع،ارالْر
اُّ .ر
ة
دددشٌ رٌ دد ،رة عًةكددار دددرةٝكددارحلقددشار درر
رتتعْرة عًملّريضرة ت ًرالْرتغةدرة ٝد ر
ٌ  ،رجت يزى ريحله ىرة ع،لٍّّرتيعتإرة ثق فدّر
ةمل عتددددددشّريضريادرل ددددد اُّرا ددددددٍ ر ععٍددددددشر
ةبشٌشِركد ّرةٝديرة دشة َّ رٝنّرة شة دّرٛر
كددٍ بعوريفددقرأمددشةفه رةمل د ٌّددّ ري د ر د رتعٍددشر
ت تَر رفغةغرحلار رأكدار حلدلرٌٚسدسرالٍدو ر
تصددشٌغىر حلعددشريخ د ٔرخصًكددٍعو رند رٌعًةفددقر
يطً،ل ارة شيلرةٛسدعع ،اٌّّرةبشٌدشِرةملع ً دّر فٜرلشة ّر ردينرأك ّ.
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ةسدددع دسةريضر هدددً رة شة دددّرة ع كدددٍلَّ/ر
ة حلشةاَّرميي رة قًلرينّرة ي ٜرا رّد طغر
ة شة ددّ ريخب كددّرة شة ددّرةٝدحل ٍّددّرية يغ ٌّددّر
ية ثق فٍّدددّ ر دددٍسرد ٍقد د رٝنّرة عدددارة دددشة َّر
ٌ دددد،غرط ددددّرخلددددقرييحلددددشةعريجتشٌددددش ريمدد د ىر
ةملص لا ارٌغتشمبردقوقر هً ه رحلًيًدرأكار
سد حلقرتعج د يزىر حلقددشار د رتيددًنرا ٜعه د رحله د ةر
ةٝكاراّ ٜرت ااريخلدقريتً ٍدش رفدٜرلشة دّر
د ردينرأكددارٌ دد ،رل د نّرة ددغل ريأكد ّر
ة عشيٍارةبٍينّ ر ٍيدًنرةملً دًدر د داسةرالدْر
ةٛسدددددددع،غةار رواعرىددددددغّ رالدددددددْرة عجدددددد يزر
ية عخ دددددَ ر ددد د الرٛررجيدددددًزراحلدددددمبرة شة دددددّر
حل عًملدددّ ريينّ،د د رجيدددًزراحلدددمبر د د مٍ ر د دررحلعدددشر
ة شة ددّرحل عًملددّ رٝنّريددًمغر د رحلعددشرة شة ددّر
ٌغتيارالْرفيغِرة عقًٌ ريةوش رية ًضدْر
ية ع يٍدددالر د د ردينرأنرتقد د ّش رن غرٌدددّر د د رحلعدددشر
َ ر
ة شة دددّرة شدددشٌارة دددًة عَّرية ثقد د ّرية عل،د د ّ
ي د د الرتشدددشيرأمدددشةفه ر عًةفقدددّر ددددرةٝنتد د لر
ة شددددٍّّ ً،رية ق،عٍّددددّرة ددددقرتتددددعْريضرةوٍ ،ددددّر
ية تٍ غِرية ل رةٛيع ،اَريم ىرةوصد ٕصر
تعًةفددددقرين غٌددددّرة ًضددددْرةوٜو ددددّرية ددددسة جر
ة ععلٍٍّ،دددّر رةملغةلددداركلوهد د ريجتتدددشم رل دددّر
ة عش َرة ل ًُّرية ع يالرية ٜن .
تقددًدرةملع ٍد ارة تد حلقرمكغمد ريضرطددغ ر
أسٖلّرٛرلصغرود رياحلّ،د ركد نر د رأم،هد ر د ر
ٌشا را رطشٍعدّرة ع ٜدّرحلدارة عًملدّرية شة دّر
يةٝكً ٍّّرة شٌثّ رف عًملدّري ٍّٕدّ رية يدغر
ةٝكدددً َّرةبشٌدددشري ددد َّٕ رين غٌدددّر ددد رحلعدددشر
ة شة ددّرو د رط د حلدرفًض دًرُّر/راددش َّ/راشثددَ/ر
ت يٍيدددد دَّر ري دددد د رأمدددد د رأمددددددشةفه ري دددد د ٔر
ةملغكاٌّّ رفهَرأدةِر د رأديةارة د ٔرةملعدًمل.ر
فهاري ٔارفلت ّر رحلعشرة شة ّري راةفقور ر
ن غٌدد د ارت يٍيٍّددددّر عقدد دًّ رة ثًةحلددددلرة ددددقر
ميي رة ع سدٍسرالٍدو؟ريمداريد ٔرتدش ررة ٟد ار

رةمل قّرة عغحلٍّّرةسعج حلّر غي رمد ىرة رغٌّدّ؟ر
يمددار د رتعش د ىرةملٚست د ارة حلً ٌّددّر د رحلددغة جرر
تُشددعغرةملعلقددَرحلدد عٜٔرفيددغُّركدد مير ددش ر
أمددشةار د رحلعددشرة شة ددّ؟ريمددار د رتيددع رحلددور
ة صدا ريديارة شدغريةملًة ددرة ٛي ينٍّدّر د ر
أ د دريداةس د ار غبددّر د رةمل د هجريةمل هج ٍّددّر
ٌع حلقر درة حلدرة ًضًُّرة عشثدَّ؟ريمدارخلدقر
د اِرة عغحل ٍّددّر
ٍعددّر سجمددّر دددرة د ةدرية
ٌقًّ رةجملع،ع ار رة شةخا؟
ينّرة ي حلدددّراد د رمد د ىرةٝسدددٖلّردعد د ريضر
و ضغةاريأ دريداةسد اريكعدإ ري يد ر
جيًزريضددرفغضدٍّّرزعدالرة ي حلد اريتقدًلرينّر
ت شٍددقرطغيلدد ار ددررحلعددشرة شة ددّريطغيلدد ار
ة يددغرةٝكددً َّر د رمددَريٛور د مجر ت د اشِر
ُت دددددد،غرخش ددددددّرٝمددددددشةارة عًملددددددّرة ثق فٍّددددددّر
د اٌّّرية ة ٍّددّ ر يًنه د رأديةارًٌ و ه د ر
ية
ةسعع ،اريشٌشرحل مس ٔرّعل ّ رف ٛسدعع ،ار ر
مد د ىرة دددا رة عغحلد دَّرةملد د زي ربدددرر د د غريضر
تيششرةوت ٕغرةمل دٌّّرية ششغٌّّريةملع ًٌّّ رفهدًر
ٌق تارة عغيرحل عغيريىغّ رالْرأنرٌقعدارة ٝر
أخد د ى ريٌشد دجّدرالدددْرنشد د رة قدددٍ ريالد دْررتدددش رر
ُ رفٍ ددعجر د رك داّرم ددالر
ة د ةدرةمل د دُّريةملع ددً ّ
تقددددًٌ رة عقددددشرةٛيع،دد د اَّرينشددددغرة ًضددددْر
ةوشّة ّريزاعرةوٜف ارة قرت د ا رة عدًتغةار
ة تٍّّريتً رةٛنع،د ٔةارة عغ ٍّدّرية ٕ ٍدّ ر
يت غ رن ارة غيرة شةخلٍّريةو ايٍّّري د ر د ّر
تع د يجرن د ارة قددشرةملرٚد ٌّددّريضرتقتددٍ ،ارأإددشّر
خ غسةر رةٛسدعع ،ارةملش إدغ.ررفيٍد رتدشةخللر
ةمل مٍ ؟ريمارٌتع ٍدرةجملع،ددرة عغحلدَّرة عادغار
د رة ٟد ارة تدلشٍّّر لعًملدّ؟ريمدار دور رتغة دور د ر
ٌششّغرحلعاشُرة ًةفشرة غٌإريينع ر ق فّريشٌشِر
لقهدددد رتدددددغةدرف ادددددار دددد دارالدددددْرة ع عٍدددددار
ية عاشُ؟ ر
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تددادةدرةو دًِرحلددارة ددغدريةنعٕ ،ددورة قددً َّرياحلّ ،درر
ثانيًا :سلطة العوملة والفضاء الجكايفّ العربيّ:
اُّر لهًٌّ.
ُت هددددغرة شاةسدددد ارأنّرف دددد ٔةارة ثق فددددّر ٌعشًّىرة شعشرة
ينّرة ثق فددّرة عغحل ٍّددّ ر رم د ىرة لا ددّر دد ر
ة ع مل ٍّددّرويً ددّرحل د ديةار عًملددّ ريأنّرة عًملددّر
دددددًارة عغحلددددَّرةملدددد زي رٛرتدددددٚدُرديامدددد ر
فغضددلرن تدده رالددْرة تد ل ارة عغحل ٍّددّر ددشاسةرٛر ة
ُ رٝنّر ع دد رةملدددثق ارة عدددغيرٌعٍشدددًنر
فغةار و ر يًنه رسل ّرلعلالرة قغةاةارة دقر ة غٌدد د ّ
ددددددددشّدر تددددددد اةارة ٛعصددددددد درية تٍ سددددددد ار ل ددددّر ٍعددددّر دددددرة دددد ةد ريمدددد ىرة ق ٍعددددّر
ة عتددديغٌّّرية ثق فٍّدددّرية حلًٌدددّريةٛيع ،اٍّدددّر ٌٚكشم ريا ٜراغحلَّر ش را ر صشرأيربدرر
ية علٍّ،دددّريبرمد د ر د د رةملتد د اةارة دددقرلققدددلر صددش رأمددشةارة عًملددّ ررسددًةٔرأك د نرم ددالر ر
ة عًملدددّر د د رخٜود د ر ع د د رأمدددشةفه رةملًسدددً ّر ة اددددددد ٜرةملغٕددددددَّ/رةملتدددددددً،عرأ ر رة اددددددد ٜر
حل جي حلٍّددّر د رلٍ د ر د مغرة عددغ رية عقددشٌ ر ةمليعدددًي/رةملقدددغئ رٝنّر ع د د ر د د رٌصددداريضر
ية شدديا ريحل تددلشٍّّر د رلٍد رحلد ط رة ٌد ار ةملعلقَرة عغحلَّرٌتَٔريضرة ل دّرة ّ ٝرييضرة ش ٍدّر
ة يغٌّّرةمل قٍّّرييضرتغةدرةّ ٝرييضرل اِر
ية ع ٕج.
رزة لرف الّر رّعدسةارالٍ،دّربدرراغحلٍّدّر ر
تٚكددددشرا،لٍددددّراكددددشرسددددغٌعّر لاددددغة ر
اِرة دقرمييد رتصد ٍ ه رحل ع ملٍّدّ/ر
م ىرة
ة ثق د رة ع د ملَّرأنّرديٛركددثرِريضددعلرخ د ر
ة يًنٍّددّ ريمييدد ريسدد دم ريضرفعدددار عدددًملر
ب ٌعهد د رة د دشحر د د رزلد د رة عًملدددّرالدددْرة د د ةدر
يجي حلَّرحلعٍشر رسلشٍ ارة عًملّرةملع كغِ .ر
دددد اُّرية يدددددغُّرية ثقدددد ّر ر
ة قدددددً َّرية
دددددد اُّرة عدددددد ا َّر
ٌ دددددد،غرة عدددددددارة
فيد نرة ع،ددارالددْرتعاٌددارف الٍددّرة د ةدريالددْر
فغضددددٍ ارتددددًلَرحلدد د نّرة عًملددددّ ر ر هً هدددد ر
مح ٌّرديارة ل ّرة قً ٍّّرحلًكد ه رةحملدغّ رالدْرر
َ ركد نرود رل دًارف اددار
د اُّ/رة يدًن ّ
ة
ة دددع يررة تدددلٍ رة د د رخصد د ٕصرة حلدددشةعر
الددددْر تددددعًٓرة يددددغرة نتدد د نَّ رف رعًلدد د ار
ة قٍقَّ ريالْرل د ر قً د ارةوًٌدّرة قً ٍّدّر
ة سي شارك نلرنًاس ر رة عًملّ رية عًل ار
يخص ٕصدددده رة ةتٍددددّريةملع ًٌّددددّ ري يدد د رمددددار
ة سٍّّ ٜرك ندل رأٌ سد ر هدغسةر د ر د مغر
ةسدددع الرةملٚستددد ارة عغحلٍّدددّريضدددددرخ ددددمبر
ة عًملددددّ ربددددررأنّرفعًلدد د ارةٛسددددي شارة ددددقر
ت  ،رحله رأخ ارزل رة عًملّ؟
ك ندددلرسدددششس ر رت ٜد دحررة ثق فد د ا ري رينعد د رر
مم رٛرإدالورفٍدورأنّر لعًملدّريجي حلٍد ا ريأنّر ل اِرينتد نٍّ رود رإخصدٍّرا ّدّ ررل ف دلر
إددددعًيرة عددد ملرت ٍددددشر هددد ريتعًةكددددارحل ددددار الْرخص ٕصرة ٝرة قًٌّ.ريك الرة عًل ار
نع،ه ري ي ّرم ىرة جي حلٍ ارملرتلغِرةٝمشةار ة سٍّ ٜرك نرو رف دار رت ٜدحرة ثق فد ا ر
ة تددلشٍّّرة ددقرتشديوارةملقصددشرية ٌددّريةوددشا.ر يتدددشاٍ رة قدددٍ رة نتد د نٍّّر ريت عٍ،هدد رحلععد د ٍ ر
في د نر د رنع ٕجه د رةسددعهشةارة ثق فددّرة عغحل ٍّددّر ة شددغٌعّرة تدد،ا ٔ رييكتد حله رحلعدشسةرينت د نٍ ر
يو كدددغته رحل نتد د لرريد د ماِر تدددعًادِرحل سد د ر يايلٍد رأكثددغر  ٜٔددّر دددرة ًة دددرةبشٌددش ر د ّر
ة ع ملٍدددّرية
د د اِرة يًنٍّدددّ رف سد د ٔارمد د ىر د د ّش رةمل دددعجر لعد د ملريحلدددشةا ارفيغٌدددّر زة دددلر
َ ربددررأنّر
ةٝنتد د لرةملتدددشقّرة صد د دريضرة ثق فدددّرة عغحلٍّدددّر ف الددّر رّعددسةارة عًةيددشرة نتد ن ّ
ةمل عجددّرحلل ددّرراغحلٍّددّر ً ٍّددّركدد ااربغٌشددّرادد ر ة عًملّرةملع كغِرٛراّ ٜرو رحل عًملّرة قشميّريٛور
أحل ٕه .ريحل غحلّرة نت نرة عغحلَّرا ر عورة قً ٍّدّر
رلٍ رة شيارية ع،شّدريةٛنعش ا ر يًنهد ر
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د اُرية عل،ددَ؟ر
غبوّر رة قدٍ رةٝخٍّ ٜدّرية نتد نٍّّريت د،غر يةب ع د ارت د اٌعرة عددغيرة
ت يٌإرميةارة ٝرةو كّر رمةاركلٍّّرا ّر يمار لشش يرةملع كغراّ ٜرحل ةد؟ر ر
زددددددددش رأمددددددددشةارة تٍ سددددددد ارة ٛعصددددددد دٌّّر
اِرية د ةدر
ٛرتقعصغرا،لٍّّرةبهارحل
يةٛسعع ،اٌّّرةبشٌشِ .ر
يةمله د اةارة يغ ٌّددّرالددْرخددغجيٍّ رٛررٌع،ععددًنر

ٌغٓرة ش لثًنرأنّرة عًملّ ريفقر رٌدغيّر رود ر
يا ٍ ٜرإديار د رأإدي لرة عدشيٌارةود دار
يضرةٛلعًةٔرة شَّ ً،رييخ عرة شيلريضرن د ر
اددد د ملَّريةلدددددش رفٍعاقودددددقرةٛنعشددد د ارية ع،ددد دشّدر
يةٛن ع رية شاًِريضرتش دلر عغ رالْرة صعٍشر
ة ع ملَّ ريم ةرةٛنعش اريةٛلعًةٔرٌعيتورية در
اغحلدددَّرجيتّدددشرة شدددياررةٝكثدددغرتعدددشرسةراددد رر
أإي لرةوٍّ ،رية تٍ غِرالدْر د مغرة ٍد ِر
ةملع كغِ رف جملع،ع ارة عغحلٍّّرز د رحلشيار
بدددرر ش إددددغ رٛسدددعع ،ارةيع،ددد اَّريفيددددغُّر
ي ق ّ ري ٜسعششةدرة غيلدَّ ريمد ةرةٛسدعششةدر
مغر رسل ّرة عًملدّرالدْرة ٍد ِرة ًٍ ٍّدّر د ر
ددٍسر د رةمل قدَّرينيد ار ٍ،ددّرةملعلً د ار
خدددٜلرتي ً ًيٍد د رت عد د لرة ً دددلرية دددع ير ر ة قرتعغضه رة ششيّرة ع يشًتٍّدّرة دقرتتدهّار
يتل ددددَرةوصًكدددٍّّ ريددددغّ رالددددْرتًةكددددار ا،لٍددددّرة عًةكددددارةملعددددغ ّ ري يدد د ّرةملشدددديلّر
س اَّر لو ،رتيًنر ورنع ٕجريجي حلٍّّ .ر
تي،ددد ر رأنّرحلعددد رةملًة دددددرت دددددر علً ددد ار
ينّرل رة عدغير د رة عي ً ًيٍد رة شٌثدّر
لًطّ ريتشًّىرة ق ٕقرة ع ا ٍّّ ريتتَٔريضر
ددد اُّ ريت دددغ ر
عً رالْرة شيارية د مغ ريٛرديارود ر ر تدددغةدرة ٝددد رمةارة ادرة
ر
ت عٍدددارأُّرتًةكدددار عدددغ ّ رفد د جملع،درة عغحلد دَّر ص لا ار شًمّّ ريكًاسةرةيع ،اٍّّرتع
جمع،دددددددرٌتددددددعهلالرأديةارة عي ً ًيٍدددد د ريٛر ية قٍ رة عغحلٍّدّ رفعيدغ رفيدغسةرًّ ٍد رن عٍد ر
ٌتددعْريضرة عشددجٍدرالددْرة حلددشةعريةٛحلعي د ا ر ٌ لود رة شددعًارحلعع ددٍ رمد ةرة ًةفددشريحل غبشددّر ر
ياحلّ،دد ر اسدددلرسدددل تورة ق،ددددريفغضدددلرالدددْر تقلٍشىريةزد مىرة ،دًم ررةٝمسدْر رة ٍد ِ رٝنّر
ةٝفددغةدرنتددق رفيغٌد ر تددشقرة صد د.ريمد ةر د ر مدددد ىرة شددددشيّرأ ددددلرة ع ٜددددّرحلددددارةملثقدددد ر
تٚكوشىرتًكٍ ارةمل مجر رةملدشةا ريةملع مدشر ية يعد د ي رييعلدددلرةملعلً دددّر غٌشدددّرةملع د د يل ر
يةب ع د ارة ددقريك د لرحل شٌثددّ.رف ،د رة د ُر ف غضدددلرن تددده رةملغيعٍّدددّرةٝسدد ر لشةاسدددار
أض د فعورم د ىرةمل د مجر عع ٜددْر دددراي رةمل د مجر ية شدد د لثارة دد د ٌ رٌتددددععٍ ًنرحلق دد د ٌ ريحلدد د اةٔر
بدددددررة عغحلٍّدددددّ ريم دددددالريمةرةسدددددعث ٍ رةٝمسدددد ٔر يتعغٌ اري ًةنا رحلع ه ربرركاٍح رفٍد تَر
يةملص لا ارةو ٍّر رةمل مٍ رةٝس رٝنّر ةمل عجرة يغُّرة عغحلَّرةبشٌشر ش ًّمس ري ٚم سٌ ر
ة عاشٌ ركد نرت دٍرسةر رة شديار ددرة سد ِٔر ٝنّر دددد د ر ُديّنرملرٌيدددد د رخ ضدددد دعس ر لع،اددددددٍصر
يضرةبًمغرةملعغ ّ.رفهارٌعغارخغجيدًرةملع مدشر ية عش ٍق.ر ر
نهد د اةارفيغٌّدددّرينقشٌّدددّريدلٍلٍّدددّ رٝنّرالدددّر
ة د د قصرمد د ىرأكد د حللر ع د د رإدددغةٕحرة ش ٍد د ار
ة ثق ف ٍّددّ رف ثق فددّرة تٍ سدٍّّرية ل ً ٌّددّريةٝدحل ٍّددّر
مس اٍّّر يغياِرٌعٍشم رحل ل رٌعٍ ور رأكثغر
د رنددشيِري لعقددْري ددٚلغ.ري د الر لو ،د رٌقدد ّش ر
حل لد د راغحلد دَّرطغلسد د ريشٌد دشسةرحلل دددّراغحلٍّدددّ رٝرنّر
ة شدددعًارأ د د رفدددٍ رةملعلً د د ارة دددقرتعغضددده ر
ة ششيّرة ع يشًتٍّدّرتشدعغىرحلعجداىر د ريهدّ ر
يتت دهّارا،لٍ د ارة ت د ً ر د ريهددّر نٍددّ.رفددد ُّر
عغفددّراغحلٍّددّرت عجهدد رمدد ىرةجملع،عدد ار ر ددارر
ف ٔر ق ّر عًمل؟ ر
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الٍّّ،ريينّ ،رٛاعش اةارفغضه رة ع يررة عغحلَّر
ة عشعدَّرةبشٌددشرة د ُرأ ددْر د ر ًسددور هددً ر
ة حلدددددشةعرةملعادددددغّار ددددد رةمل طقٍّدددددّريةمل مشٍّدددددّر
ية ٕ ٍّّرية شٌ ٍّّرية عغ ٍّدّرية ر لٍٍّ،دّ ريكد ار
ةملعٍ ارةٝس رةملصد رةٟنٍّدّرةملشد كّ.رفهدار
ر ٍ ّر ًة دراغحلَّرىع غ؟ ر

رت دددددغُرةملًة ددددددرة ٍي ينٍدددددّ رأٌ سدددد ر
حلإضد د اّرة ً دددلريحل عشعٍدددّرةمل لقدددّر د د ردينرأنر
ٌشا رةملعلقَر ت ي٘رةنقٍ دىريضر مغرة عًملّر
ةو دفددددّريضرتشددددًٌورة يددددغرييضرة دد د ٔ.رٝنّر
ة د مغرٌ ددغُرحل ال ٍّددّرة ثق ف ٍّددّ ريحل عًةكددار
يحل عع د ين ري ي د ّرة رمل د،اغر د رةٝمددشةاررٌ ّشددور
يضرأنّرب ٌدددّرة عًملدددّرتي،ددد ر رابشعهدددرري ددد ٔر
ثالجًا :حتمية األهداف بني فاعلية الرتاخ
ة ع اددددددارة يددددددغُرية ثقدددد د رية نتدددد د نَ ر
ية ق د ٔرالددْرة د يةارة قً ٍددّرة ددقر د ردينه د ر والفعل احلداثيّ :ر
تعٜإدددْر ٍ،دددّرةٛخدددعٜاريةمل د د ٌغِ ريىدددشدر
ت د رالددْر د رسددشقرميي د رة قددًلرينّر
رت سٍ س
ةٛنهٍدد د ارة يددددغ ّ
ُ ريتل ددددْرف الٍددددّرة ع ٜددددَر لعًملّرأمشةف رة عص دٌّّريسٍ سٍّّري ق فٍّّ ريأنّر
اُّ .ر
ة
ن تجرةٝمشةارة ثق فٍّّرأكثدغرضدغاسةرالدْرلٍد ِر
تهدددددددشارّ ددددددد ارة عًملددددددددّ ريمسة ريضر ة ٝريمد ةر د ر هدغر رسدعَرة عًملدّريضرنشدغر
ة تٍ غِريةوٍّ ،ريسدٍ دِرًّدًم ريةلدشركد بعور صدد لا اريشٌدددشِري دد مٍ رتدد ق رةٝكدددًلر
ة دددددددددشيلرة ٝدددددددددًٓرة عصدددددددد دٌ رياتددددددددديغٌ ر ةملغتش ددددّر ٍدد د ِرة ٝدد د ريحلشخصددددٍعه رةملع ًٌّددددّر
يتي ً ًيٍدددددد د رندددددد د رٌعًةفدددددددرقريطً،ل تهدددددد د ر يمًٌعه د رييضرةحلعي د ارأس د ٍإريشٌددشِرتددٚدُر
ةٛسدددددعع ،اٌّّرةبشٌدددددشِ ريىقودددددقرطً،ل تهددد د ر يضري ٔرةوصًكٍّّرة قً ٍّدّررييضرخلدقر ٍعدّر
ة ثق ف ٍّددّرةو دفددّريضرسددٍ دِر ق فددّريةلددشِ رييضر حلارة شعًيريتغة ه  .ر
تشعٍدددّر رأسد د ٍإرة دددع يرريأًّد د رة تدددلً ر
ينّرتشًٌوراي رة ةدرٌ عجرية عسد ريشٌدشسةرٛر
ية عع دا ري رةمل د مٍ رةٛيع ،اٍّدّرية تٍ سدٍّّر ا ٜدددّر دددورحل ٝكدددا ريمدد ةر دد رتٚكدددشىرر دددغةِٔر
ُ ر
يأإددي لرة ع د يلرة دينّريك د الر رأس د ٍإر د ٍقّرملع ْرةملصد لحر رأكدارة ًضددرةر ل دً ّ
ة ععلددٍ رية حل ٍّددّرية ددغِريضرة ٍ د ِريةر يددًن.ر ٝنّر ص د لحرة د ةد ريفددقر د رٌددغٓرة ل ًٌددًن رر
فٜرلقٍقّريٛور رٌغةىرةٟخغرة قدًُّرلقٍقدّ ريٛر ٌشلّرالْرةملًايدرةمل دُّريةٛيع،د اَّرية ثقد ّ ر
ٍ،دددّرمل دددعجرفيدددغُّرٛرٌدددًلَرنا حلدد ِريتشعٍدددّر ةمليعًيرية ش ًُ رة غمسَرية شعيب رة ل ًُّر
تع
د نريةٝاددغةارية قددٍ رةملًاي ددّرةملعع د اار يبددررة ل ددًُّرة دد ُريكددارر دد رةمل ضددَرة شعٍدددشر
الٍهد د ر رةجملع،عد د ارةمل عتدددشّريضريادر عدددغ ّر ية قغٌددددددإ ريمدددد د ةرة دددد د ةدرٌ ددددددٍ رحلدددد د قٍ ر
د اٌّّرة ددقرزددسر
ي قدد د ّريال،دد دَّريل دد د اُّ ريمدد د ىرةٝمددددشةار ةٛيع ،ا ٍّددّرية نت د نٍّّرية
ية ٌ ارٌعيته رية ددراغحلدَّرٌعدٍارل دّر د ر ادددد رركٍ ًنددددّرة ٝدددد ريتيشدددد رل دددددًام ر
ة عشدد َرية دددٍ عرية عشعٍّدددّ.رفددٜر ٍ،دددّر شادد ر ة قٍ َ،ر يًنرتغةدرة ٝرمدًرجم،دار د رحلقدَر
اغحلدَّريمةرملرٌيد ر ا ٌّ سد رن دغدةاربدرراغحل ٍّددّر لٍ د ر د رت ا هدد رةمل د دُريةملع ددًُّ رية ٍدد ِرٛر
يحل مسدد د ٔربددددرراغحلٍّددددّريحل فيدد د ارأيرتعغٌ دد د ار تيدددًنريٛور لع كدددغرة قًٌّدددّرة ق حللدددّر لشميً دددّر
و
كعشهد ربددررة عددغي.ريٛر ٍ،ددّرٝدٌددإرأير
يددغر يةٛسع،غةارية ع اا .ر
يمةرلغ عدددورأمدددشةارة عًملدددّر د د رنٍددداريد د ٕاِرأير
تغكوارأمشةارة عًملّرالدْرتشدًٌورة ع ٜدّر
تيغٌ رأيرةنعش ا.رٝنّرةبًةٕارٛرز درملعد ٌرر حل ةد رٝنّرة ةدرمًرمةكغِرةّّ ٝرة ع ا ٍّدّر
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ية ثق فٍّدددّرية علٍّ،دددّرية ٍّدددّ ريمد د ىرة د د ةكغِر
تصد د عه رةٝيٍد د لريفدددقر د د رتددد ٚرحلدددور د د ر دددٍ ر
ياددد دةاريتق ٍددددشريتصدددًّاةاريآٙرٌددددٚا رحلهددد ر
ش رإعًيرلٍّّرجتعار رتغة ه رمًٌّدّر ق فٍّدّر
تع،د ٌارحلثقددارنددًاَّ ريمد ةرة ثقددارة ددًاَرمي د حر
ة ٝرييًدمد ري ش تهد ريىٍ،هد ر د رة عادًّلريضر
يا ددّرتق د ارحله د رةملدد ٚغةارةو اي ٍّددّريضرلٍ د ر
إ ٔا.ر ر
ٌددٚدُري دد ٔرف الٍددّرة دد ةدريضرل ددّر دد ر
ة عجددارا د رةملش د اكّر رك د درل د اِرة ع د ملر
ةبشٌش رٝنّرة ٌّرةٝس رمَردًٌارةٝفدغةدر
يضر تددددعهلياري تددددعهلميارالددددْر تددددعًٓر
ددد اٌّّر ٍيًنددددًةراددد ياٌ رادد د ر
ة الٍددددّرة
ة ع اارية عخصٍإريا رةحلعي ارأس ٍإرتعدشرر
يشٌددشِرٌددشيّنًنرحلهدد رتغة سدد ريشٌددشسةر لقدد ر دد ر
تغةدر اه رمًٌّّرمةتٍّّر .ر
ٌددددددغحلمبرايّةدرة شة ددددددّرة عددددددارة ددددددشة َّر
حل دددددشاًِريضرة ثدددددًاِرية ع،دددددغد ر يًنهدددد ر ر
اأٌه د رتش ديوارلددش س ريشٌ دشسةريلعٍّ ،س د رت غضددور
كرياِرة ٍ ِ.ري الرنععقشرأنّرة شة ّرةٝدحلٍّّر
نددًعر دد رة ع،ددغّدرالدددْرنتددقر قدد ّر دد ريمدد ةر
ة ع،ددغّدرٌهدددشاريضرة ش دد ٔرية ع سدددٍسرحلقدددشار دد ر
ٌهددشاريضرةوددش رية ع ددٍر رية ش دد ٔرية ع سددٍسر
ىع يد نرأضرأكددار حلددلري ددًُّرٌيددًنر لقد ر
ُّٝرلددغة رف اددارب ٌعددورخلددقر ت د اةاريشٌددشِر
ي د ٌغِري د داِ ر رة ً ددلراٍ ددو رالددْرة ثشد ار
ية عً ٍددش ي د الرٌددغتشمبرحد رة عجغحلددّرحلًيددًدر
لدددغة رمددد دار ًة دددورفعدددارجتشٌدددشرأدحلدددَّر دددور
لق تورةٝس ريط ّرةناٌ را رةمل ًا .ر

د ٌغسةر د رلٍ د رة شدديارية صددًاِرية ش ٛددّ.ر
يمم د رٌ د كغىرةٝك د ه نَر ر  ٚددور«ةٝب د نَّ»ر
أنّرأحلد د رة عع مٍّدددّركعدددإر إدددعغسةرخد د رةٝيزةنر
ةملععدد اارالٍهدد ريالودددارخغييدددورالدددْرةملدد ًار
حلقً و:ر«أن رأكسر رة عغي » ريكد الرأيادر
ةحل راإٍقر ركع ير«ة ع،شِ»رأنّرحلع رة شعغةٔر
ددددددددغايةر دددددد ر ٍدددددددًدرة ق فٍّدددددددّ ريكشدددددد لر
ة شاةسددد ا رأٌ سددد راددد رييدددًدرإدددعغراغحلدددَّر
ز وْرة ت رة قرك نلر عهًدِ .ر
ٌ خ ر هً رة ةدر ي نورةملٍ،ار رنتقر
ةمل دد مٍ رة ددقرتدددغتشمبر ٍدد ِرة دد ريتدد ا ه ر
ي  ٚغةارييًدم ريٌشيارم ةرةمل هً را ٜر
إٍتسد د ر رة د د رالدددْرةوًٌدددّرة ثق فٍدددّرا دددشر
ة شدددعًيريةب ،اد د ارية ٝد د ري د د الرٌتدددعْر
ة شدددد لثًنريةمل يددددغينرة عددددغيريضررتيددددغٌسر
ة د ةدريةملددًايدرة شددعيبر دٍّّر ً ٍّددّرتعقد طدر
دددددرة ق دددد ٌ رة قً ٍّددددّ رفشددددهشارة تدددد ل ار
ة ثق فٍّددددددّريةٝدحلٍّددددددّرية يغٌّددددددّرفٍ سددددد ر دددد د ر
َ ر
ة شاةسد ارة دقرأ هدغرحلع ُده رة قشدًلررية عشعد ّ
يأ هددددغرحلع دددده رةٟخددددغرة ددددغف رية ددددشاًِريضر
و احلّر مغرة عًملّ.ري ي رمدارىد اير دشار
ٌ ع غرلي،ور ع رإعًيرة ع مل؟ر ر
رابعًا :العوملة والرؤى املستكبليّة:

رٌععقشرحلع رةمل يدغٌ رأنّرن غٌدّر د رحلعدشر
ة شة ّرسعقًّ رن تده رحل تده رن دغسةر حلعهد ر
ة ًضددًُّرية عددش َّرية عشثددَ رياحلّ ،د رحلعقًٌ دده ر
مةته رت قدشرة عًملدّرماةاسد ري عٍ سد رالدْرة عخغٌدإر
ينشغرة ًضْ رياحلّ،د رت ةيددرو امد رة تدلشٍّّ ر
فعع د ا رفددغترة عاددشُّريةملًةيهددّرية هددً ر
ٌ هدددغرة دد ةدرة عغحلددَّرأنّر دددٍّرةٛناٌدد ر
ية عادددغّار ددد رسدددل ّر ًيهادددّ رياحلّ،ددد رٌيدددًنر
ٍتدددلردشٌدددشِرالدددْرة ثق فدددّرة عغحلٍّدددّ رفلقدددشر
لثق فّرة عغحلٍّّرل ٌّر رة هً رية ع سٍس .ر
تيلو رالٍه رةٝك ه نَّريةحل ر عٍشّريطورلتا ر
ينّرة ي ٜرالْرو احلدّرة عًملدرّرٌ عقدغريضر
يبرمدد د رٝنّرة شددددعغةٔرة عددددغيرخغيدد دًرةرالددددْر
ة دد رة عدد رةملععدد اارالٍدددو ريكعشدددًةرإدددعغسةر ةمل قرة تدلٍ رف عًملدّرة شٌثدّر دشارة شدعًير
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ية ع مل رية عاشُرٛرٌيًنرحل غف رحلارحل ع،ار
الددددْردًٌددددارةجملع،عددد ارة عغحلٍّددددّر ددد رة ًة دددددر
ةٛسدددعهٜكَّرية عشعد دَّريضرية ددددر دددعجر ع،عددددر
حلشخص دٍّّرمةت ٍّددّرٌُعددغارحله د ريتعددغارحلددو ريم د ةر
ة ًة ددددر شدددغي رخبلدددقرٌق دددّريشٌدددشِر ًة هد د ر
ة دددًاَرحل د د ةارية ًيدددًدريةٛنع،د د ٔريضرف د د ٔر
د اٌّّرية ثق ف ٍّددّر
ددً َّر ددورمًٌعددورة ة ٍّددّرية
ية ل ً ٌّددّرية ددقرحله د ريلددشم رٌيددًنرة ععددشررا د ر
د اُّرية يدغُّرية حلددشةاَّر ر
ندش رة ٝدّرة
يحلهدد ةرة دددًاَّراٍ دددورتتدددععٍشرةوًٌدددّرل دددًام ر
ة اارالدْر تدعًٓرة ع ملٍّدّ رفٍعادغارة نتد نر
ة عغحلَّر رأ غة رة عشعٍّريةٛسدعا ٛريةٛنشهد ار
حلد د ٟخغ ريٌتدددعْر ٍيدددًنرر شد د اك ر ركد د در
ل اِركًنٍّّرد ر ورييًدىريدياىريمًٌعو.
رٌغتشمبرت عٍارة ثق فّرة عغحلٍّدّرحل دشاًِريضر
د ٍارة ًسمبرةملخدسُّر لعجغحلدّرة حلشةاٍدّرمد ىر
ة عجغحلدّرةمل،هدًاِررحل مل هجٍدّرة عقلٍدّريحلد عخ ٍمبر
ة عل،د دَّريحل غكدددّرية صدددرياِ ريحلع عٍدددارديار
ة ةدر د رأيدارخلدقرنه دّر ق فٍدّرأديةتهد ر دّر
اغحلٍّدددّردددغّ رالدددْرتعاٌدددارمًٌدددّرةٛنع،دد ٔريضر
ف د ٔر ددً َّرر ددورييددًدىرة دد ةتَرةملتددعقا ر د ر
يهّ ريٌعي ار درف ٔةارينت نٍّّ ر ريهدّر
نٍّ ر ردينرأنر تغرإخصٍعورةملع ًٌّ .ر
ت هغرة شاةس ارأنّر ياّرأ ّّرتغة س ر عالر
جت احله ريلغةكه ريتصًّاةته ريأل ٜه رياٙةم ر
ي عج ته ريف ًنه ريم ةر رٌشرري ٍور ص لحر
ة د ةد ر رأكددارة ًضدددرية عددشةيل رف يل،ددّر
تدددشلّرالدددْرةملدددرةدرةملد د دُّريةملع دددًُّ ريةملدددرةدر
ةملدد دُّر حلدددار لدددايةل رأ ّدد رةملع دددًُّرفهدددًرة دددغي ر
ة حل ددددّر رييددددشةنرة ٝددددّ ريرمددددًرة ي،ددددًنر
ةحملغّ رالْرةولدقرية عجشٌدشر يًندورى د ر
يًّندد ار ق فٍّدددّري عغفٍّدددّريت ا ٍّدددّرٌعًةا هدد ر
أحل ٔرةجملع،دريٌشقًنر ٍ،ه ري قً تهد رف الدّر ر
ل ضددغرٌتددعً شر د رم د ةرة د ةدرتغة س د ريشٌ دشسةر
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حلٜر لعً ٍش رف ةد ريمسةرط ّرتً ٍشردغّ ر
ةٝيٍ د لرةمل ٚددّرحل نعٕ ،ه دررالددْرةحلعي د ارأنت د لر
فيغٌّددددّرأكثددددغريددددشِريتعددددٍرسةراددد رلغكٍّددددّر
ة ٍ ِ ريم ىرة ّرأف در ه رة يغرةٝياحلَّر
ة ُرجيعار د رتغة دوراكٍداِرٌ لدقر هد ر دًر
ة ع ددد دًّارية عادددددشٌ .ري ددد د الرتتدددددعْرة ٝددد د ر
ة شٌثددددّ رحل سدد د رة عًملددددّرية شة ددددّريضراحلددددمبر
ل دددددًام رة عدددد ا َّرحلدددد ةدر ًة دددددور عدددد اار
ي ق فدد د اري شدد د د٘ريأكددددًلريادد د دةاريتق ٍددددشر
ي وشته رةسعج حلّرةٝفغةدريضر مٍ رةسعقغار ر
ييشةنرةب ،اّ ريلغّضلرالْرتً ٍقرة غيةحلمبر
ية ع ٜارحلارةٝفدغةدرية ًلدشةارةٛيع ،اٍدّ ر
فج ٔرة د ةدرتعدشرسةركد د راد راي رة شخصدٍّر
ر ةب ،اٍّرةملع ًاّر رةنعٔ ،ةته .ر ر
ممد رٛإ دالورفٍددورأنّرة د ةدرة عغحلدرَّر عددانر
ط ّر ًرفعللر رن ً رةٝيٍ لرةملعع شّر ٍّغار
ييورةمل قّ ري ي ّرةملشيلّرتي،د ر رمد ىر
ة ق ٍعدددّرحلدددارة د د ةدريةٝيٍد د لرةملعع شدددّ ريٛر
ٍ دددّرلقٍقٍّدددّريٛورحلدددًاَراغحلددَّرٌعدددازرةٛنع،دد ٔر
يةٛاعدددداةزرحلدددد ةدرة عغحلددددَّرة ق حلددددار لع اددددار
ية عً ٍدددش رف ملتدددٚي ٍّّرة قً ٍّدددّرتقع دددَرتعاٌدددار
ة شدددعًارحل ٛنع،ددد ٔ ريتدددشاٍ رر قً ّددد ارة ددد ةدر
ة ثقدد ّرة دد ُرى دد رةوًٌددّري عددالرة عدد دةار
ية عق ٍدددش ريٌ دددقرحلدددشيارة د د ةدر رتشددديٍار
لغكٍّددددّرة يددددغرة نتدددد نَّرة دددد ُرٌشدددديوار
سد ر ٜحلعيد ارية عجشٌددشرية ع ددًٌغر
غيع ٍّددّرأس س
ية عاشٌ رفٜرأ ر ردينرياةٔر حللريأكدٍار
حلار لع اارية عً ٍش .ر
رةسدددع دسةريضر د د رسدددشقرمييد د رة قدددًلرينّر
ة عددارة ددشة َّرمددًرة قد دا ريلددشى رالددْرينعد ر
تغةدريشٌدشرٌدغتشمبرحلد ةدرحلقدشار د رٌعجد يزى ر
يمدد ةرة عجدد يزرى،ددداريٍ دد ارةمل ضدددَريٌغسدد ر
ة ضغريٌتعشغارةملتعقشارحلل دّراغحلٍّدّر د داِر
الدددددْرة عصدددددًٌغريةلع ددددد نرفدددددٍ رة يدددددغر
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َ ر ددد ردينريكددد نرة ددد ةدرة شددددعيبّر
ة حلددددشةا ّ
ةٝكثددغرةاتش ط د رحلًيددشةنرةٝفددغةدريةب ،ا د ا.ر
م،دد لر لدد ةدرة شدددعيبّرة دد ُرٌعيدددسرييدددشةنر
ةجملع،ع اري ٍ،ه رة شٌ ٍّّرية تٍ سٍّّريةٝخغ ٍّّر
يةٛيع ،اٍّدددّ ريمدددًرةٝكثدددغرتعدددشرسةرادد راٌٙدددّر
ةٝفدددددغةدريةب ،اددد د ارر لع ٜددد د اري ٞلدددددشةدر
ي ليًنرية ٍ ِ .ر

ة ً ددددد د ٕ رة ع يٌلٍدددددددّرة ر ٍّدددددددّريةٛيع ،اٍّدددددددّر
ية نتد د نٍّّرتشقدددْر غتش دددّرن د د مٍ رةجملً،ادددّر
ة قرتعٍشركٍ بّرة ي ٌّريفقراٌٙدّرخ كدّرٛر
ري ا دددّرة ش دددا/رة غ دددارة دد ُرتصدد عور
تع دد
أل ٜرة شعًيريتصًاةته رياٙةم رة ةتٍّ .ر
خامسًا :بيان البحح:

تهشارة عًملّريضرحل ٔرجمع،درالدْر قٍد ر
يةلددددشرٌتدد دهّار ٍدد د دىر دد د رخدد درٜلرة شددددغك ار
ة ٛعصدد دٌّّريأل دٌدددّرة ل دددّ رية ثق فدددّرةملًيّهدددّر
ة ددقرتغبددإر رتدد يٌإرةوصًكددٍ ارة قً ٍّددّر
يةٛنعقد لر د رةود تريضرة عد ري د رةبإدَّر
يضرة يلددَّ رياحلّ،دد ركدد نر دد رنع ٕجهدد ردادددًِر
ة ل دددًٌارة عدددغيرةملع كدددغٌ ريضرتتدددهٍارة ادددًر
حلعددشينرة تدد ،عريحلإ د ٔر ت د ٕارة اددًرةو ك دّر ر
ياف رة قًةنارةبإٍّّ .ر

تيش ر غةِٔرة ةدرة شعيبرا را د يٌ ر
ي د د تٍحريدٛٛاريا دددًزرتتد د اشرةملعلقدددَرالدددْر
ةكعتدد د يرةمل دد د مٍ ريةٝاددددغةارة ددددقرزًّ ددددور
ةٛنع،دددد ٔريضرجمً،ادددددّرحلشدددددغٌّّرٌشدددد اكه ر ر
كد د اّرة ضدددغ ري رة ع سدددٍسر ل،تدددعقشا ر
كددددًنرمدد د ةرة دد د ةدرة شددددعيبّرأنعجعددددورتعدد د ٍ ر
يأفيد د اري شد د د٘رفغضدددعه ر دددٍ رةب ،اد د ا ر
فدد د اخًّةرحلهدد د رجتدد د احله ريأسدد د ٍإرت يرمدددد ر
يأنت لرن دغته ريضرطشٍعدّرة ع ٜد ارة نتد نٍّّر
رت هددددغرة عًملددددّر رطغيل تهدد د رداددددًِريضر
اددددسرلغكٍددددّركًنٍّددددّر ًسددددً ّرحل صددددرياِر
ة عص د درا د ملَريةلددش رييادد ٜر ًلددش ريالددً ر
ية عاًل.ر ر
لد د ٌارنعد د رة عجد د ايرة نتد د نٍّّررحل الٍدددّر ي ق فدددددّر شددد د كّر… ري يددد د رةجملع،عددد د ار
ة ًسدددمبرةحمل ودددا ريحلع د د يارط د د ارة ع كدددغ ر ة ششغٌّ ر رتشيولل ر د رن د رة نعد رفٍهد ر
يحلعشددد ٌ ري ي نٍددد ارة داة رية هددد ري يددد ر الدددْر ٚسدددسرا،ددداريادد لا ريمدد ىرة قٍقدددّر
ه،د د رت ًادددلر ٍ،دددّرةمل دددعجريتش ٌ د دلرر تدددعًٌ ار ت شٗرحل نّرن د رةملٚستد ارةملعًملدّرسدًارٌقلودصر
ة داة رية ه د رحلددارأحل د ٔرة ششددغ رفددٜرحل دشّر د ر ف الٍدّرة عجغحلددّرة ةتٍددّ رفع ةريددراد رةوددً ر
َ رٝنرة ددددددددعايو ر
ر ٍدددددد د دٌ رةٝدةٔرة علدددددد د ّ
ييدددًدرنق دددّر غكاٌّدددّرتع ٜدددْرا دددشم راٌٙدددّر
ة نت د نر ٞإددٍ ٔرية ٍ د ِرية يددًن ريزعددال ر ة قٍقددَر ر صددررة غكددّرة ع ملٍددّرةبشٌددشِر
رة ً لراٍ و رت لع ارة سرة ششغٌّريو و ر ليدددغرالدددْرأإدددخ ترٌقش دددًنرالدددْرة عد د ملر
ددددّر رطشٍعددددّر ة عصد دٌ ريياٍ ٜد ري د ر د ّر ق فٍد ريفيغٌد .ر
يو ٛهددد ريأل ٜهددد ربددددررةملع
ةبًمغ ريم الر رةجملع،ع ارة ششغٌّّرمجٍعه  .ر ينه رأسٍ درة ع ملر ردينر زع رفاٍ رتًيدشر
ة قدددًِرةمل دٌدددّرتًيدددشرة تدددل ّ.رياأ رةملد د لرمدددًر
رٌ هغرة ةدرة شعيبرة عغحلَّرب ىرة غةإدحر
ة ك رة غٍٕسر رية ع رةملع كغ .ر
ددد د اِر
حلثق فدددددّرلٍدددد ِرتغكدددددلرو امدددد ر رة
رت شدددٗرة عًملدددّ رأٌ سدد رحلدددعاي ر لودددّر دد ر
ة نت نٍّّ ريخب كّر ري ٔر رإيارلي ٌّ ر
بدررأنّرة شاد راد رةٝكددًلرٌشقددْروصددًاسةر ر ةملتعث،غٌ ر رةلعٍ ي ارأحل د ٔرة عد مل.ريحل نعقد لر
َ ريٛرٌق د ّش ر ة تددددل ّري ددددٍه رسددددًارٌتددددعخش ًنر ددددشاةته ر
د هجرة شا د رةٛيع ،اَّ/ة ع د ا ّ
يضددد د فّرالدددددْر تدددددعًٓرة قٍ،دددددّرةٝدحلٍّدددددّ رٝنّر عاًٌددددددارة عدددد د ملريضرأإددددددي لرةيع ،اٍددددددّ ر

133

العدد  - 161كانون الجاني 8112 /

يسٍ سدددددٍّريفيغٌدددددّ ري ق فٍدددددّرتعًةفدددددقر ددددددر ة ةتٍدددّ ر ععاد دًّلريضرجمهدددًلرتد د حلدر رةملع د دددّر
ت لعددد ته ري ددد عه ري عهددد رسددددًارتعً وددد ر ةبشٌشِ .ر
ةجملع،عد د ار رسددديًنٍّرلغكٍدددّرتلددده رياةٔر
رض ،رم ىرةملع د ّرة صعشّرتشقْرة ثق فدّ ر
ق،ددّرة عددٍا ريزعددالرطً،ل تهد ر رةحمل ف ددّر يلشم ر داِرالْرة ً ًار رييدورّ د ار
الْرةملي ن رة ُركد ارة صدًلرالٍدورمدشف ر ة عًملدددّرة تدددلشٍّ رف عراصدددارة ثقد د رة ددد ةتَر
ييًدٌدد د ريحل نعددددشة رة غكددددّرةو دفددددّرتعقمدد د ّا ر ياّرأ ّرضدغياِرلعٍ،دّرٌ د ،رحلق ٔمد رحل دار
ف الٍددّرأحل د ٔرةجملع،ع د ار رةسددعقغةارسدديًنَر ددشاةته رة حلشةاٍددّ.رية عاصددارة ثق د ر ددغتشمبر
سليبر تدا ريت عادغرابشد ارةٝفدغةدر رة تدعَر حلقددددًِرة الٍددددّرة ل ًٌددددّر  ٞددددّ رية الٍددددّرٛر
يضرة عاتارية ع ًٌغريت ق دركلعه رحل مل ضَ .ر ت صدددداراددد رةٝكددد ّرية قددددشاِرالددددْرة ع ددددًار

رينّرة شعًارحل وًا ر رفقشةنرةمليد ن ر يةٛاتقدد د ٔ ريةٝكدد د ّرتعجدد دشّدر شة ددددّرٌددددشاًر
ٌل َرف الٍّرة ا ريٌ اصغرييًدرة نتد نر ر حلع دده ريضرن ٍهد ريمد رجيهلددًنرتد اٌعر ٍٜدمدر ر
ي نريةلش ري رز ر عً و را شر ّر لدقر ة علَّ .ر
ٍّرسليبّر قٍّشرحلقشًلرس اَر
تلّرد اً وريضر علق
ينّرة ثق فدددّرة عغحلٍّدددّرتدددغةدري ٍتدددلريا سد د ر
ٌ دد ،ر ددورة تددّ ٜرةٟنٍددّ.ريحلد قشًلرةمل دغّغر د ر فد ملًايدر عددغ ر ل ددً،ارية عٜإددَرية ددايةل ر
ةمل دددً،نرٌعخلودددْراد د ر قًّ د د اررييدددًدى رياد د ر أ ّ رة ةدرة عغحلَّرفهًرنش رةٝك ّرةمل ضٍّر ر
مًٌعورة ةتٍّ ريٌصررا ،س رسقمبر رلتد حل ار ل ضددغرٌعددشرحل د وغي رالددْرةٛنش د رية عشع ٍّددّ ر
اٙي رة ٝددددًةلرحلعددددشرأنرأرم،ددددارييددددًدىردددددلر يةوغي ر شغي رحل ش ر دثق ارادغيرٌتدعًنر
تغةك،د د ار دٌدددّرتصد دخّغار عهد د رةٝل سدددٍسر يضرجتشٌددشرة يددغرة عغحلددَّر دد ردةخددارة دد ةدر
يةملشد د اغ ريأداريضرةبعٍد د لرة يدددغ ريةحلد د دِر ييلٍ د ٔرا كددغىرة ٍّددّريتلقٍاه د رحل يددغريةفددشر
كغ رة ثق فّريةبعٍ لرف الٍّّرة ةد .ر
فٍيددًنرت اددارٌ ددعجرتغة س د ريشٌ دشسةرحلل ددّراغحل ٍّددّر
دد د يلرة عًملدددّرو كدددغِرة ثق فدددّري د د صر د داِرالددْرتددشيٌ رة علددً ريةملعد اارية عصدًّاةار
ُ ر ية غٓٙرية ع لع ا .ر
تغةدرة ٝد ريي د ٔرة عدارة ثقد ّرية يدغ ّ
يةبعٍد د لرة عقدددارة دددشة َّرة حلدددشة ّاَّ ري د د ر د د ّر
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر ر
فددددغ رأل دٌددددّر ق فٍّددددّررتل ددددَرةوصًكدددد ٍّ ار
هامش:
ة ثق فٍّّرة قً ٍّّ.رية مغِرةٝكثغرخ ًاِرمدَر
()1راغّارحله راششرة صدشًاررإدرمار را دًررجم،ددررة ل دّرر
ة تدٍ غِرة ثق فٍدّ ريفددغ رةوٍ ،دّربدررةملغٍٕددّر
ة عغحلٍّ رفق لر :رف رة عًملّر صدشاةررفقدشرريد ٔاررتً ٍدشةرر
الْرة عقارة نت نَ.ريةجملع،عد ارٛرلدًا ريٛر
رو رفعٜرمً راًملرٌعدًملرراًملدّرر
ركلّ،را ملرين
تعٜإددْريٛرخبت د اِر ددشارةارأحل ٕه د رة يغٌددّ ر حل غٌقّرة عً ٍشرة قٍ سَر...ريأ ركٍ ّرة عللّرة قرت تَر
ه رة عًملدّررفإًّدررتتدعع،ارر لععدشررراد رر هدً ررةٝلدشةدرر
ٝنرت غٌغرة ٝدّر د ر قًّ د ارييًدمد رة ثقد ر
ٌ قشم ر سارييًدم ريٌٚدُريضرخت اِرمًٌعهد ر ية ضدددد فّر ريىرُرمم لدددددّر رمدددد ىرة ً ٍ دددددّر صدددددٍ ّر
ة ع عٍا .ر

ر

ر

 ر
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تُزٌس فْ غًّّن صباحات اهِجؼ ٌِزاٙي اهػىس ...مّف هٍي أن ّحتفهِا بمبِٔ
حصاًن؟ ِقر مًت قاىٕ ًصس ِسإّ ىحبٕ؟!
هست حظباً ّابساً قابالً هالصتػاوِ ،ال أًت ىٍّأ ألن ّضسىِا ًاسٌي فْ ٌصّي
حاضسن ...إزاً ،هىازا أًت ال تبسح اهتسمؼ فْ ىراٙن اهخساب؟!
هّش هن خّاس فْ اهِقِف غهٖ اهحّارِ ،ال تعن أن قِهٍي ًٍإّ اهظسّل ..أباظسٔ
اهػصس ّكِهِن هن :اصبس ِسًفتح هن بّتاً ّهّل بؿّابن ..اصبس ِسّمِن حاضسن أب ّاً
مثهج اهجباو.
ال تصسب آخس قظسٔ ىن مأش قرىٌِا هن ..ىًز خىسّن غاىاً أِ ّزّر تتجسّؽ مأش
سرُ هحّتن ِتػظسٌا فْ حضستٍي ..تًتعس خظبٍي ِتصسّحاتٍي
سىٍّي بصبس ..تى ّ
ِاستفزازاتٍيِ ،اًتفاذ أِراجٍي ماهكضبان ...تًتعسِِ ،إهٖ ىتٖ سّعو ىِتٍي ّتساقظ
غهّنِ ..اهِغر تهِ اهِغر بىستكبو أبّط ماهحهّب ...زاٌّاً ماهثهج ...اسفؼ سأسن غن
ِسارٔ ٌزاٙىن ِخوِّ ههصّاُ حعاٙسٌا..
هٍي ؾضبٍي ِحكرٌي غهّنِ ،هن صبسن اهظِّو ِؾضبن اهىؤجو غهٖ حرِر ؾابات
اهبًتاؾِن..
صست تػسف أِ ترسن أًٍي ّبحثِن غن قبس ّهّل باًحًا٘تن فِل ىستفػات "قًرٌاس"
جرّرٔ ِ"مسزاّات" جرر ..ىن ىجهش اهسّح إهٖ ىجهش اهبما٘..
مو حرِرن ِموُّ غِاصىن ِىرًن ىٍّأٔ هـ"قًرٌاس" اهخساب ِاهجِؽ ِاهؿباس...
ُّ
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تحت ؾّىٍٕ ىن ىِت ستسٗ أصال٘ ِهرن ِزِجن ..أبّن ِأىن ..أخّن ِجاسن ِابن
قسّتنِ ...ابن ىرًّتنِ ..ابن بالرن ىبػثسٔ فِل اهصػاب ِاألسصفِٕ ..أًت تًتعسٌي..
هّو جرّر ههػبِرِّٕ ..سِىا اهبػّرٔ ..سِىا اهحرّر ِاهًاس تكف غهٖ اهتخِي..
تًكطّ اهزٙاب غهّن ..تًٍاس قالؽًٍِّ ..ط هّو اهػبّر ..ىن أِو اهسكِظ إهٖ آخس
ىا ِظأُ اهجًر ..خّاي اهسجِهٕ تظّّسٌا اهزِّابؼ ِتمًسٍا اهسّّح..
ِهِيَ تًتعس أمثس؟ ٌو ىن خظاب جرّر ّبثَ غهًّا ىن صسفات سِىا اهجرّرٔ؟ ِىن
أِّٓ قاغرٔ جِّٕ أِ ىزسغٕ ههخِّو ،سِّصو صرٗ فحِهتَ هًسِٔ ؾابات منّ ًٌا زات
غىس ..ثي صسن سىار قباٙو ًٌِر ىًكسضّن ّػهِ أًًٍّي ىؼ تًفش األًٍاس ِاهصباحات
ِاهظِّس..؟!

***
ِتًتعس زىًاً أخضس..
تسسّح بصسن فْ سىا٘ ىِسرٔ باهًجِي صًػٌِا هنِ ..تًسٖ ىا حىهت األّاي ىن
خساب ِقٍس ٌِزاٙي..
ضاٙؼ ىا بّن اهحرِر ِاهٍتافات ..صرٗ صِتَ اهىحىِو إهّن ىن قىسٔ باسجٕ أِ
قاغرٔ جِِّٕ ..تٍىش فْ آزاًًا اًتعسِا زهن اهؿر اهخاهّٕ سىاؤُ ىن اهظاٙسات..
ِاهسصاص ِاهتِىاٌِنِ ..أقىاس اهتجسش..
غهٖ إّكاؽ ًصّرُ تختاو مجِارِ ..تَبسُل فْ غًّّن اًتصاسات ىمههٕ بىستكبو باٌ ٍس
باهحسّٕ ..ىز ِّ ٍل باهًّاصّن..
زِابؼ تؿتاهن ..زِابؼ تمًش مو صِْ٘ ..ال صْ٘ سِان.

***
ِتًتعس تحت سىا٘ ىزرإً باهصِاسّد ِاهظاٙسات ..تزامس غهٖ قصفٍا تاسّخن
اهىسصّؼ بخظب أمثي بن صّفْ ِاهىػهكات اهسبؼِ ..اهسًّن اهػجاف..
تتَّ بّن اهسظِس ِاهسًّن ..سًٕ مبّسٕ ِأخسٗ ًاقصٕ ..غهٖ (سِزًاىٕ) اهفصِو
فِل قىي ثهجن اهًاصؼ سكظت بؿرار ثإًّ ِثاهثِٕ ،احتِّت ٌزاٙي اهجسِس..
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اختهظ اهسفّؼ باهِضّؼِ ..األىّن باههصِصِ ،أًت ىا زهت تػكو ًاقتن ..تًاي فْ
خضي اهثسثسٔ غهٖ بّاط اهمفن..
تظبل جفًّنِ ،تسقب اهػاصفٕ ..حبوُ غىسن فْ ّرَّّ ..سِل هن اهحّأ اهتْ ّسّر،
ِّسِل هن اهىِت اهزٓ ّصا٘..

***
ِتًتعس ىزّراً ىن اهحساٙلِ ..ىزّراً ىن اهِغِر ِاهخظابات اهتْ تخرّسن..
هن ّجرّن ًفػاً زّارٔ االًحًا٘ ِسفؼ اهكبػٕ ههحساب ِاهػرِ ،أِ أنِ تعوَّ حاسس
اهسأش ِاهسقبٕ ،ألن اهسؤِش ِاهسقاب اهػاسّٕ ىػسضٕ ههصفؼ راٙىاًِ ،ال أحر ّحىٍّا..
احي سقبتن ِسأسن ِال ترس عٍسن ههزٙابِ ،ال تأىن سِحُن ؾرسٌا..
ِال تًتعس بكّٕ ىن مساىٕ فْ اهسأش اهزٓ ّضسبِ ،اهسقبٕ اهتْ تصفؼِ ،إّان ِ"أن
تر ِس سىػن" هحمىٕ اهزٙابِ ..إّانِ ..إّانِ ..إّان!..
ال تًتعس!..
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