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لْح٘ الغالف
"الزبٔع"
للفياٌ James George Bingley

جتشد لْح٘ الزبٔع للفياٌ الربٓطاىٕ  )1920- 1841( James George Bingleyتفاصٔل اليَج الفين العاو
هلذا الفياٌ الذٖ عشل األلْاٌ اهلادئ٘ ّرق٘ التفاصٔل.
جشدت لْحاتُ بشكل عاو الطبٔع٘ الزٓفٔ٘ اهلادئّ٘ ،مكْىاتَا البشٔطّ٘ ،شفافٔتَا امليعتك٘ مً ٍْل الكتام٘.
تعجّ لْحاتُ بالعياصز البشزٓ٘ يف حلظات خمتلف٘ مً اللٔل أّ اليَار ،يف خمتلف الفصْلّ ،األحْالّ ،قد استطاع تصْٓز
ما ٓعتنل يف ىفص ٍذِ الشدصٔات مً مشاعز بشكل مذٍل.
اقرتىت الطبٔع٘ يف لْحاتُ بالعيصز البشزٖ ،فيادرًا ما خلت لْح٘ مً لْحاتُ مً طفل أّ امزأٗ أّ ر جل أّ حت ٙعائل٘ كامل٘،
يف جْ مً العفْٓ٘ ّالبَج٘ ّالبشاط٘.
للْحاتُ شعبٔ٘ كبريٗ ،فكد بٔعت اللْحات األصلٔ٘ يف مزادات عاملّٔ٘ٓ ،ته إصدار ىشذ ميَا حت ٙاآلٌّ ،حتكل ٍذِ اليشذ
مبٔعات ٍائل٘.
مً أٍه لْحاتُ" :الزبٔع"" ،يف ظل شجزٗ تفاح"" ،الكزٓ٘ يف الغزّب"ّ "عيد البئز".

تسمجة وإعدادً :ريُا أوغالُياْ
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آراء ورأي آخر
املتنيب
( ) 01
مالك صقور

تحت غَٓان (ايٌنتظل ٓايٌتَبٕ)( )1وتب األستاذ ٌصظك ٙصاده ايراقػٕ ٌناي٘
ٔنرع وتاب ٌحٌٓد ٌحٌد صاور (ايٌتَبٕ) ٓٔصٔد بٌحي٘ (ايٌنتظل) ايتٕ ُٔػدُٗا
ايحد األوبرٓ ،صٔر ايٌحالت ٓويِن أٓالدْ ٓأحكادْٔ .نًٓ ايراقػٕ قٌٔا ٔنًٓ:
"ٓمد بدأ ايٌنتظل ٌحيٍدْ ايثاٌن ٓايثٌأَن ،بػدد ضذٍ أقردْ ييٌتَبٕٓ ،يٜن
واَت األَدٔ٘ ٓايٌحالت مد احتكيت بِذا ايصاغر ايػعٍٔ قٌا أحسب إال أنٓ رٓد ايصاغر
ايػعٍٔ مد احتكيت بِذا ايػدد ٌن ايٌنتظل"
ٓٔستظرد ٌصظك ٙصاده ايراقػٕ" :إن ُذا ايٌتَبٕ ال َٔكْرُف ٓال َٔتِٕ ،قإن
اإلغحاب بصػرْ ال َٔتِٕ ٓال ٔكرفٓ .مد وان َكساً غعٌٔ٘ ذينِا اييّ وٌا أرادٓ ،ذيه
يِا ٌادتِا ايػعٌٔ٘ غي ٙؾٔر ٌا أرادت ،قوأٌَا حػيِا بذيى زٌَاً ٌٔتد ٌن ايزٌنٓ .وان
ايرحً ٌظٓٔاً غي ٙسٔرٍّ أُينٕ ايؿٌٓط قّٔ أًٓ تارٔذّ ُٓٓ ،سٔرٗ َكسّٓ ،سٔرٗ صٔػرْٓ ،سٔرٗ
مٓتّٓ .بِذا ايسٔرٓ وان ايٌتَبٕ وايٌيى ايٌؿصٓب ،ايذٖ ٔر ٚايتاج ٓايسٔل َٔتعران
رأسّ حٌٔػاً ،قِٓ ٔتنٕ ايسٔل بايحذر ٓايتيكل ٓايؿٌٓطٔٓ ،ظيب ايتاج بايوتٌان
ٓايحٔي٘ ٓاألًٌ".
ٓيِذا ،قايراقػٕ ٔؤود:
"ٌٓن ُذا ايسرِّ بدأ واتب ايٌنتظل (أٖ ٌحٌٓد صاور) ،قحا ٛبحثّ ٔتحدر ٌن
َسه غحٔبٌ ،تسيسالً بايتارٔر وأَّٓ :الدٌٗٓ ،ٌَْٓٓ ،صبابٓ ،غرط بٔن ذيى صػر أبٕ
ايظٔب غرضاً ذًَُٔٓ إيٕ أن ُذا ايصػر مد مًٔ ٌرٓٗ أذرٌ ٚن قٍ صاغرْ غي ٙحٓادج
َكسّ ٓأحٓايِآ .بذيى اَوصل ايسرٗ ايذٖ وان ٌادٗ ايتًِٓٔ قٕ ذيى ايصػر ايكذٍ ،إذ

( )1

نشرت هذه المقالة في مجلة الرسالة (العدد  )231ـ االثنين  21شوال سنة  2331من  3كانون ثاني سنة .2331
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واَت قٕ ٓاغٔ٘ ايرحً دٓيٌ٘ أضذٍ دٓي٘ غحز غن ذينِا ٓإٔحادُا .قذينِا صػراً
أضذٍ صػرٍ".
ُذا ،أٔضاً ،رأْٖ آذر قٕ ايٌتَبٕٓ ،وان ٌصظك ٙصاده ايراقػٕ ٌن األٓا ًٜايذٔن
أصارٓا إي ٙأن ايٌتَبٕ "وان ٌظٓٔاً غي ٙسٔرٍّ"ٌ .ػتٌداً غي ٙوتاب ٌحٌٓد صاور ايذٖ
وصل سرًا آذر ُٓ ،س ٓر حب ايٌتَبٕ يذٓي٘ أذت سٔل ايدٓي٘.
ٓٔذتٍ ٌصظك ٙصاده ايراقػٕ ماٜالً:
صدَه...
"ٓيػٌرٖ يٓ وَت أَا ٌوان ايٌتَبٕ ٌن سٔل ايدٓي٘ ،ينيت إن ايٌؤيل مد َ
قَِاى ٌٓضؼ البدٖ أن ُٔبِحج قٕ ميب ايصاغر ايذٖ ٓضػت قّٔ ايدَٔا حوٌتِآ ،ظٓت
قّٔ اينٓٗ سٔرُِّآ ،بج قِٔا ايحٌاً َٓحَُِّٔ ــ ٓأصؿر ُذْ ايثالج ،أوبر ٌن ايٌيٓى
ٓايٌٌايىٓ ،يون ايحبٔب٘ أوبرُ ٌَِا ويِِّا."...
ُٓذا ايرأٖ ٌن آرا ٛوثٔرٗ أَصكت ايٌتَبٕ ،ألن ايرحً ٔػرل َعٔرْ ،وذيىٔ ،ػرل
ايصاغر َعٔرْٔٓ ،ػرل ايكٔيسٓل َعٔرْ ،قٌن تحيٍ ٙبايصدهٓ ،ايٌٓضٓغٔ٘،
ٓايٓامػٔ٘ ،صِد بٌُٓب٘ ايٌتَبٕ ٓغبنرٔتّ ٓغعٌتّٓ ،وً ايذٔن حآيٓا ائًَ ٌَّ بدٛاً
بايحاسدٔن ٓايذٔن متيتٍِ ايؿٔرٗٓ ،ايٌَأٌن ٓايٓاصٔنٓ ،اَتِا ّٛببػط ٌن حآيٓا
دراستّ قند اَوصكٓآ ،عِرٓا غي ٙحنٔنتٍِ.
قٌٍَِ ٌن بؿط ايٌتَبٕ ألن ايٌتَبٕ أبد ٚتػصبّ ييػرٓب٘ٓ .أغين بؿضّ
يألغحاٍ ٌٍَِٓ .حسداً ٓؾٔرٗ يٌٓمػّ ٌٓواَتّ ٌن سٔل ايدٓيٌ٘ ٌٍَِٓ .ن ورُّ
يٌُٓبتّ ٓغبنرٔتّ ٌٍَِٓ ،ألَّ يٍ ٌٔدحٍِ ٌٍَِٓ ألَّ ُحاٍُ.
قبػد وً ُذٖ ايسَٔنٓ ،بػد وً ُذْ ايدراسات ٓاألبحاجٓ ،بػد وً اينراٛات،
ٓايصرٓد ٓايتكاسٔرٓ ،ايترحٌات ايٌذتيك٘ .ؤل ينارئ ائٍٓ أن ٔكٍِ مًٓ ايصاغر:
أيّ حمللللللللللللللل أ
وكلللللل الللللل
حمت لللللللللللل ل

للللللللللللللل
لللللل

أيّ عظللللللللللللللللللل أ للللللللللللللللللل

لللللللل لللللللللللل ل واللللللللللل ل

للللللللللللللي

كشللللللللللل ل

للللللللللل ل
ا

للللللللللل ل

صحٔخ إن ايصاغر وان ٌػتداً بَكسّٓ ،قذٓراً بِآ ،اثناً وً ايثن٘ ،بصػرْ،
ٓبٌٓامكّٓ ،رحٓيتّٓ ،ماً وثٔرآً ،يون أن ٔنًٓ األبٔات ايثالث٘ ُذْ ،قكٕ رإٔٔ وان ٔرٓد
غي ٙايٓصاٗ ٓايٌتسينٔنٓ ،ايحاسدٔنٓ ،غدٌٕٔ ايٌٓاُبٓ ...يٍ ٔنً ذيى ،ألَّ ادٓغٙ
ايَبٓٓٗ وٌا صُٓٓا سٔرتٌّ ،ثً :بالصٔرٓ ،ظّ حسٔن ٌثالً.

****
يند وان ايٌتَبٕ ٌتػصباً ييػرٓب٘ٓ ،وان ٔحزن يٌا ٓصيت إئّ األٌ٘ ايػربٔ٘ إذ
ٌيوتِا ايٌٓايٕ ٌن ايترى ٓايدٔيٍ ٓؾٔرٍُ ٌٌن وآَا أًٓٓ أٌرٍُ بٌَزي٘ ايػبٔد ..قيَنرأ
ٌاذا ٔنًٓ:
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وإمنللللللل ل كللللللل ل
كللللللللللل أ

للللللل ل

و ت للللللللللل أالللللللللل ل

لللللللل ل ن غللللللل ل ك للللللل ل لللللللللك

للللل ل ي سللللل ل

للللل ل

يستخشلللللللني لللللل ل
إ لللللل ل وإظ لللللل ل

لللللل ل ي

وك لللللللس ُ يلرسلللللل ل الللللل
ك للللللل ل

واللللللل ل

لللللللٌ علللللل ل

ا ك للللل ل ع للللل ل

للللللل ل

أ للللللل ل

لللللل ل
ع لللللل
للللللل ل

وكللللل ل ظ يللللل ل ن ظ للللل ل
أ كللللللل ل أ للللللل ل ع

للللللل ل

للللل ل ع للللل ل كللللل ل

اللللل ل للللل ل

أكللللل الللل ل رم ا كتلللل ل

للللللل ل
كلللل ل

أٌا غن ينا ٛايٌتَبٕ بسٔل ايدٓي٘ ايحٌدإَ ،قٔنًٓ ٌحٌٓد ٌحٌد صاورٓ" :مد
أثبت بَٓ حٌدان بسٔاستٍِ تيى أٍَِ وآَا ٔرٔدٓن إَناذ ايػرب ٓاإلسالٍ ٌن ايكتن
ايبامٔ٘ ايتٕ قػيت أقاغٔيِا يػِدٍُ قٕ تضٔٔؼ ايسيظان ايػربٕٓ ،اَتناً ايصٓو٘
ٓايػزٓٗ إي ٙايحوٍ ايػحٌٕ ايصػٓبٕ ايكاسد ايظٓٔ٘ ،ايباؾٕ بؤدْ اإلٔناؽ بايػرب
ٓدٍَِٔ ٓيساٍَِ.
ٓوان سٔل ايدٓي٘ ذاص٘ ٌن بَٕ حٌدان أوثرٍُ دُآ ٛأٓسػٍِ حٔي٘ ٓأصدٍُٓ
حباً ييػرب ٓدٍَِٔٓ ،أوثرٍُ سػٔاً قٕ رد ايحوٌٓ٘ ٓايسيظان إي ٙايػربٓ ،أغعٌٍِ
ٌُ٘ قٕ ٌساغٕ ايٌحد يَكسّ ٓينٌّٓٓ ،أورٌٍِ ذيناً آسرآً ،وان ٌن بٍَِٔ ٌحباً
يألدب ماًٌٜا غي ٙذدٌتّٓ ،وان بظبٔػتّ صاغرًا حيٓ اييسان ،ذكٔل ايرٓد ،بٔإَ ايكور.
ٓوان ٌبؿضاً يألغاحٍ ٓيساٍَِ ايذٖ أرادٓا أ،ن ٔؿيبٓا بّ غي ٙقارش ٓؾٔرُا وٌا قػً
بَٓ بّٓٔ".
ٓٔستظرد ٌحٌٓد صاور بحدٔثّ تٌِٔداً يينا ٛأبٕ ايظٔب بسٔل ايدٓي٘ٓ" :ايعاُر
إن سٔل ايدٓي٘ وان مد غَزٍَ قٕ َكسّ أن َٔاً بٌِتّ ؾأ٘ ايؿأات قٕ ضٍ أصتات ايبالد
ايػربٔ٘ تحت سيظاَّ ٓقٕ عً حوٌٓتّٓ .استٌر سٔل ايدٓي٘ قٕ ظيب ايتٓسؼ
ٓايؿيب٘ٓ ،يٓال ٌا ينٕ ٌن حرٓب ايرٍٓ ٌٓا أحيبٓا غئّ بذٔيٍِ ٓرحايٍِ ،يوان تٍ يّ ٌا
أراد .قإن حرٓب ايرٍٓ مد استِيوت وً مٓتّ...
ٓأن ايذٔن وآَا ٔكتَٓن ايَاش ببؿداد ٌن األغاحٍ ٓايرٍٓ ٓايترى ٓايدٔيٍ ئَايٓا ٌا
ٔرٔدٓن ،غيٌٓا بأٌر سٔل ايدٓيٌ٘ٓ ،ا اغتزٍ ٌن ائًٌ غئٍِ ًٌٔ رابٔ٘ ،قأٓغزٓا إيٙ
ٌيى ايرٍٓ أن ٔناتيّ".
ٓوان ٌن ايظبٔػٕ حداً ،أن ٔحب أبٓ ايظٔب ايٌتَبٕ سٔل ايدٓي٘ ،وصاغر غربٕ
ثاٜر قذٓ ،وٌا ٔنًٓ :صاور وان صٓه ٓحَٔنٌٓ ،ن ايدٍ إي ٙايدٍٓ ،غينت ايَكش بايَكش
ٓتػاَنت اينيٓبٓ .تػاَنت اينيٓب قٕ ساغ٘ ٌن ؾكالت ايدُر ،أذرحت وال ايرحئن
غن ظٓرْٓ .وان ُذا ايينا ٛايثإَ قاتح٘ ٌحد أبٕ ايظٔب ٓذيٓد ذور سٔل ايدٓي٘ قٕ
صػرْ ٓبٔاَّ".
ٓايحدٔر بايذور أٔضاً ،وٌا ٓرد سابناً :وان سٔل ايدٓي٘ أدٔباً صاغراً مد احتٌػت يّ
ٌن أداٗ األدب ٓايصػر أداٗ واٌي٘ ٌتنَ٘ٓ ،وان بصٔراً بَند ايصػرَ ،اقذاً قٕ إدراى
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أسرار ايبٔانُٓ .ذا ٔدً غي ٙأن غالم٘ أبٕ ايظٔب بسٔل ايدٓي٘ يٍ تون غالم٘ غادٔ٘،
غالم٘ صاغر بأٌٔر أٓ ٌيى ،بً غالم٘ َدٔٓ٘ ٓأثبت ذيى قٕ ايحرٓب ،أَّ وان حَباً إيٙ
حَب ٌؼ سٔل ايدٓي٘ ،باإلضاق٘ إي ٙتٓاقه ايرحئن قٕ ايسٔاس٘ ،حب ايػرب ٓايػرٓب٘،
ٓبؿط ايصػٓبٔ٘ ٓاألغاحٌٍٓ ،ن ذالً ايػصرٗ ايظٓٔي٘ ٌؼ سٔل ايدٓي٘ ،ذَبٔرَ ايٌتَبٕ
أسرار اينصرٓ ،غرل ايبظاَ٘ ايسٔ ٜ٘ايتٕ تحٔظ بسٔل ايدٓي٘ ،قناً يّ:
أ للللل

لللل ل ر ا لللل ل
لللللس

و للل ل ن للل ل و

لللل ل و

لللل ل م

للل ل

تل ل

و

عل ل أظ يكل ل ظ

لللللللللل أي

غ لللللللللل

لل ر
لللللللللل ل

****
ٓقٕ رأٖ ٌحٌٓد صاور ،تألأل ٌحد سٔل ايدٓي٘ قٕ صػر أبٕ ايظٍٔب ،قنرٓبّ ٓزادْ
غظآ ّٛإمظاغآً ،أسبـ غئّ َػٌ٘ يٍ ٔون أبٓ ايظٔب َٔتعر ٌثيِا أٓ ٔؤٌيٌّٓ ...ن أٔاٍ
ٌنِ؟
ٌنِ ذٍيدَ َ
سٔل ايدٓي٘ ٓأبٕ ايظٔب ٓايسؤاً ٌا زاً ماٌٜاًَ :
صحٔخ إن مصاٜد ايٌتَبٕ حػيت ٌن سٔل ايدٓي٘ ايحٌدإَ أٔنَٓ٘ ٌندٓس٘،
ٓذيٓدْ ٔتٍ بتورار صػر ايٌتَبٕ ٌن مبً األحٔاً ايٌتالحن٘ٓ .يون وان سٔل ايدٓي٘
َكسّ ٔستحه ذيى .ألَّ حٌؼ بٔن ايسٔل ٓاينيٍٓ ،حٌ ٙايثؿٓر ٌن ُحٌات ايرٍٓ
ٓأيحه بٍِ ايِزآ .ٍٜمد اصتِر سٔل ايدٓي٘ بحبّٓ يػرٓبتّٓ ،إذالصّ ٓاستناٌتّ،
ٓاستٌاتتّ قٕ ايدقاؽ غن ٓظَّ .باإلضاق٘ إي ٙسػ٘ غيٌّٓ ،حٓدْ ٓورٌّ ٓاستنباً
ايػيٌآ ٛإوراٍ األدبا ٛقايصكات ايحٌٔدٗ ايتٕ أحاد ايٌتَبٕ بٓصكِا ٌٓدحِا ،واَت
صحٔح٘ قٕ رحً صٍِ مًٓ َعٔرْ بٔن ايرحاً ٓاألٌرآ ٛايٌيٓىٓ .قٕ رإٔٔ ،إن وً ٓاحدٕ
حدَ ضايتّ قٕ اآلذرٓ .استٌرت ُذْ ايصدام٘ ،مراب٘ غند ٌن ايزٌن؛ ٓيون قٕ
ٌٌَِا ٓ َ
ايَِأ٘ ،قاره أبٓ ايظٔب سٔل ايدٓي٘ ٓٔبدٓ أَّ قارمّ ٌورُاً ،يوَّ بنٕ ٔحبٌٌّٓ .ا
ٔذورْ ايرٓاٗ ٌن أسباب ايكراه بٔن ايٌتَبٕ ٓسٔل ايدٓي٘ "حرت ٌسأي٘ قٕ اييؿ٘ بٔن
أبٕ ايظٔب ٓابن ذايّٓٔ ،قتويٍ أبٓ ايظٔب ايٌتَبٕ ٓضػٓل مًٓ ابن ذايّٓٔ ،قأذرج ابن
ذايّٓٔ (ٌن وٌّ ٌكتاحاً ٌن حدٔد) ٔصٔر بّ إي ٙايٌتَبٕ ،قناً يّ ايٌتَبٕٔٓ :حى!
اسوت ،قإَى أغحٌٕٓ ،أصيى ذٓزٖ ،قٌايى ٓايػربٔ٘! قضرب ابن ذايّٓٔ ايٌتَبٕ بذيى
ايٌكتاد ،قأساً دٌّ غيٓ ٙحِّ ٓثٔابّ .قؿضب ايٌتَبٕ ٌن ذيىٓ .ال سٌٔا إذ يٍ َٔتصر
يّ سٔل ايدٓي٘ مٓ ًال ٓال قػالً قوان ذيى أحد أسباب ٌكارمتّ يسٔل ايدٓي٘"(.)0
ٓترٓ ٚأٔضاً ُذْ اينص٘ َكسِا يون برٓأ٘ أذرٌَٓ ٚاسب٘ أذر ُٕٓ ،ٚغَدٌا
أَصد أبٓ ايظٔب ايٌتَبٕ مصٔدتّ ايتٕ ٔنًٓ قِٔا:
و لللل ل ّ غلللل ل
الل
لللل

أكللت

للللللني غلللل ل

للللللغ

واللني مس ل

غلل لل لل ن سلل ي و ل ل ع

لللل و لللل

كلللل ا لللل

لللا ل ل س

و لل

و للل ل ظللل ل س إ للل ل و سللل ل

******
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و ل

عك ل ي ل
ال ل

آراء ورأي آخر املتنيب ()01

أ اللل

سللل

للل

أك للل اللل
ع للللل

للل

ي ا للل

شللل للل ك

للللل ا

للل

كللللل ا للللل

أظ ُ ي ي للللللللللل أ
لللل ل

صلللل ل
وال ل ع للل

وُ ع للللللللللل
لللل ل

لللل ل

اللل

ل ل عللل إذ

يللل ل أعللل ل ر كللل ل إُ ا للل ل ا ي للللل لصللللل وأ للللل لصللللل
اكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
للل و ظ للل
وإذ لللت س عكللل
كلللل
والللل ت لللل د أ لللل لللل
للل

لللم

لللني

أ لل ل لل ل ي ظلل ل
أ لل ل الل ل و

لل ل

سلللك

للل

ع لل ل إ أ لل ل
عللللني لل ل

للل

للللى اللللني سللل

وأمس ل ل ك ل ل
ويسلل ل

ل لل ل

لل ل لل ل
لل

الللني ل ل

لل ل و تصلل ل

*****
و س س و ل اٌ و

ل للللل و للللل و غ للللل و للللل

ل

ل

و

يحعتٜذ ضربّ ابن ذايّٓٔ بايٌكتاد غي ٙحبَّٔ قأساً دٌّٓ ،ماً:
ٌاذا تروت يألٌٔر؟ قناً ايٌتَبٕ قٓراً:
إظ كلل ظ لل ك الل لل ر

لل

للللل ل مللللل ل

إذ أ

للللل ل ك أ

قَِط سٔل ايدٓيٌ٘ ،سخ حرحّ ٓمبيّ غئّ.
ٓثٌ٘ رٓأ٘ أذر ٚتتػيه بؤد أبٕ قراش ايحٌدإَ بن غٍ سٔل ايدٓي٘ ٓايذٖ
َٔسب إئّ" :إن ُذا ايٌتصده (ٔػَٕ ايٌتَبٕ) وثٔر اإلدالً غئىٓ ،أَت تػظّٔ وً سَ٘
ثالث٘ آالل دَٔار غن ثالج مصاٜدٌٔٓ ،ون أن تكره ٌٜتٕ دَٔار غي ٙغصرٔن صاغراً ٔأتٓن
بٌا ُٓ ذٔر ٌن صػرْ.
ُذْ رٓأات تَاميِا ايَاش ،أٌا رأٖ ايباحج ٌحٌٓد صاور قِٓ:
"ٓايرأٖ غَدَا أن قراه أبٕ ايظٔب يسٔل ايدٓي٘ ٌصوي٘ ٌػندٗ ٔظًٓ تكسٔرُا
ٓتبٔاَِا غيٓ ٙحّ ٌػنًٓ ال ٔتَامط ٓال ٔذتيلٌٓ .ذتصرْ أن ُذا ايكراه وان ألسباب
مد امتضاُا حب أبٕ ايظٔب "ذٓي٘" أذت سٔل ايدٓي٘ٓ ،بنٕ أبٓ ايظٔب قٕ حٓار
صاحبّ ٓحبٔبتّ ٔتيذٓؽ بآالٍ ميبّ ٓقورْ تسػ٘ أغٓاٍ ُٓٓ ،غي ٙغدٗ ٌن سٔل ايدٓي٘ أن
ٔحنه آٌاً قورْ ايسٔاسٔ٘ٓ ،أٌإَ ميبّ ٓغٓاظكّ بزٓاج "ذٓي٘" ثٍ أدروّ ائأش،
ٓعن أن ايكراه راحٌ٘ يّ َٓسٔاَاًٌ ُٓٓ ،ا أصار إئّ قٕ مٓيّ ،غيٌ ٙا قسٓرَاْ بّ:
وأ للللللل د ا للللللل ر

للللللل

للللللللى

ك للللس لل ل و

غ علل ل

لل ل

ٓوان أبٓ ايظٔب ٔعن أن قٕ ايكراه ٌا َٔسّٔ "ذٓي٘" ٌٓٔحٓ ٌن ميبّ
آثارُا"(.)2
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ٓيون ٌن مرا ٗٛمصٔدتّ "ٓاحرٓ ميباْ ٌٌن ميبّ صٍٔ" مراٌ ٗٛتأَٔ٘ ٌؼ تدبر
ٌػأَِا سٔحد اينارئ وٍ وان ٔحب ايٌتَبٕ سٔل ايدٓي٘ ُٓٓ ،إذ ٔػتب غئّ ،قايػتب
غي ٙمدر ايٌحب٘ ،وٌا ٔنٓيٓن:
يللللل ل أعللللل ل ر كللللل ل

إُ

ل

ا للللل ل ا ي

لص ل وأ لل

لص ل و اكلل

َُا ٔذاظب سٔل ايدٓي٘ َكسّٓ ،يون غَدٌا ٔنًٓ:
لللم

للل

لللني

سلللك

للل

للل

لل لىل اللللني سللل

لل ل لل ل

قند زغٌٓا أن سبب ُذْ اينصٔدٗ :حر ٚيّ ذظاب ٌؼ مٍٓ ٌتصاغرٔن ٓعن
ايحٔل غئّ ٓايتحآًٌ .يند أحاد ايٌتَبٕ مٓ ًال ٓوبرٔا ّٓ ٛأقصخ غن حبّ يسٔل ايدٓي٘:
الل ل

أكللللت

غلل ل لل ل لل ل ن سلل ل ي و لل ل ّع

لل لاد لل ل س

و لل ل

الل ل

إذن ،حب أبٕ ايظٔب ُٓ ايحب ايحنٔنٕ ،يسٔل ايدٓي٘ٓ ،األٌٍ َُا اآلذرٓن:
حبٍِ وذب ٓادغا.ٛ
ٓٔتابؼ ايٌتَبٕ:
كل ل و غل ل ظ كل ل ع غل ل
ا أ ل

لل ك

لا و ك صل ظ علني ل

ويكلل ل
أ لللل

الل ل لل ل ظ و كلل ل
يلللل وذ س شلللل ا و لللل

ٓبػد ذيى ٔبج صوٓاْ ٓيٓغتّٓ ،ال ٔذكٕ حزَّ غيُ ٙذا ايكراه ايذٖ اضظر غئّ:
يللللل ل اني ي للللل ل ع كللللل ل أظ للللل ل

و ل ك كل

ل و ل ك عل

ٓقٕ ايَِأ٘ ٔنًٓ:
للللللللل عت للللللللل إُ أ للللللللل ا للللللللل

للل ل

لللل ل ّني للل ل ّ إُ أ للل ل ك للل ل

وأخيراً:
مار ٕٜايورٍٔ :حناً ،وان أبٓ ايظٔب ايٌتَبٕ ايػعٍٔ "ٌاي ٝايدَٔا ٓصاؾً ايَاش".
ُٓذْ آرآ ،ٛوً ٌَصل اآلن ٔر ٚوٍ َحن بحاح٘ إئّ ألَّ" :حٌرٗ ايثٓرٗ قٕ
صػرَا".
إحاالت:
0ــ ايٌتَبٕ ــ رساي٘ قٕ ايظرٔه إي ٙثناقتَا ٌحٌٓد ٌحٌد صاور ــ ص 753
2ــ ايٌصدر َكسّ ص .753
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العجائيب :املفهوم واملصطلح
د .لطفية إبراهيم برهم*

ال ميلِِااأ ْ سل امٓه ً ٔااَ٘ يبهإالااأ ٢ال
بتخمٙااام ً ٔاااً٘ن جماااان ّٙدلاااأٗ  ّٙهااإ ٌٓاااأ
يبهإالٚا و ٗيبهين ٙا ا هااويب ااِت٘ملف وِاام يب ٔااَ٘
هي٘ٙأًو ٗيبصطالحٚأًو ًّٗ ثٍ ٌِٓٚز بِٕٚو ٗبان
يب ٔااً٘ن يبهوااو ِٙ ّٙتخااأْ ووٚاإو هِد آّٚو بإاام
ذهاامو واانٗي  ٚاإو ًااّ لااى يبه٘صاا٘ي
ً ً٘اااأأل يب هل يبهإالاااأ ٢يب أ اااٞٚو ب٘صا ا ٕ
هبأً ٙست ط كىٓ ًأ ٙثري يبإلهٓأش ٗيبحلري ٝيف
يب أه٘ف ٗيبهالًأه٘فا ٗبوهم ٙتخمٓه ً٘ملع ً َٔ٘
يبهإالأ ٢بن ً ًٔ٘ ٛيبه٘يبملإٗ ٛيب تخٓٚى.

ــ العجائيب (.)Fantastique
ْ
باااأهي ذ ٜبااام ١ال با امٓ ًاااّ يبإلواااأ ٝ
اااامه٘ي يبهإالااااأ ً ٢اااانهيبأل ًتإااامٓه ٝيف يبهِ اااام
اااادإ ٞو اااان
يبهإنباااا ٛيبحلاااامٙإو ٗصااااور
ُظاااارييبًو ٓاااا ٛوواااا ٟيبهتاااا٘يبهٛو ٗ ساا ا ُساااادٞ
يبُت أ ٓأ "يبهإالأ ٢اا يبهينيب٢د ٞٚاا (يبه أُتأ اتٚم
اا ٗيبه أُطأ تٚم) اا يبهإال ٚاا يبخلأ ق ااا يبهاٌ٘ٓٛ
اا يبال تٔٚأً ٛاا يبخل٘يب مل ٛاا يبخلٚاأه ٛااا يبهينيببا ٞااا
يبه أُتأزٙأ اا يبخلنيبف ٞاا يبهين ٙاا يبهينٗ ٙيب مٓش
اااا كتأباا ٞيبهإال ٚا ٗيبهينٙاا اااا يبهالًإ اا٘ي"(.)1
ٗه م يبارتُاأ ً ٔاَ٘ يبهإالاأ ٢ااا ًا٘يبف ن باوهم
" ٜهؤ ٜوو ٛاوٚى" اا ُٕ يب كثن يبُت أ ًيب بن
يبهِ أهو ٗ ُٕ خيو٘ اا كٌأ ٙن ٠اا ًاّ كاثري ًاّ
يبهِ ط يبهو ٜظٔن يف يب ضطوخأأل يب ان.)2(٠

ٗملاام اار ً اانه ٝيبهإالااأً ٢ااع يبحللااٛ
يبه ا ا ٘ ٜيف اااأ يبهت٘يبصاااى يبه ااانهٜو يبهاااويب ٛ
(يبال تٔٚأًأأل ٗيبهتخٚالأل)و ثٍ يبجلٌإاً ٛتضاوٞ
بأهت أهٚم ٗيبهسو٘نا ذ ٙتخمٓه يبهإالأ ٢يبُطالملأً
ًّ يبه٘و)3(ٛو ٗٓويب ًأ كّمٖ "لأن الكا٘ف"
وِاااامًأ ِٓ ْٓ ٠ااااأن عِّااااٗ ٟيب ااااإأً هوٌإالااااٍ
يبخلااأظ بأهإالااأ ٢يف يبهإااأا يبإل ااالًٛو ٗٓاا٘
عِّٙ ٟتخ ق ًّ يبُ تأح يبهإالأ ٢وو ٟيبهسالالأل
يبه ااإدٗ ٞٚيب تخ ٓٚااى عنيبلإاإ يبهتأ خيٚااٗ ٞيبهمِٚٙااٞ
ٗيبهث أف ٞٚكؤأو يب ًن يبهوً ٜمٖٓ ب ِ٘يبأل ِٔض
بت اايٚى يبحللاا ٗ ٛإٚااى يب تخ ٓٚااىو ُٔ٘عاأً ٙاآٍِ
وو ْ ٟهوإالأ ٢يب دأ اأأل كاثريٝو ًٗساأ يبأل
ًتإاا امٓهٝو ٙتيٓٚاااانو ع٘لدٔااااأو بتيٓٚاااان يبهإضاااا٘
ٗيبهث أفاااااأألو ٗ ٘لٔاااااأأل يبهااااان ٗ ٠يبهتخااااا٘ٙالأل
يب ٌلِ ٞيف يبهِسق ٗيب نلعو فٌاأ ٙإا ٓم يف وضان
ًأ ًّ باأل يبهإالٚا ملام ازٗي وِإ ٓاوٖ يبهضا ٞ
ف ٚاااامٓأ يف وضاااان ًاااا٘يبي()4و كٌااااأ ٙتخااااو
وِ٘ٙأأل ًيأٙنً ٝع كاى ًؤهاف لمٙامو فٚضاد
ضااى
يبهإال ٚا كااوهم س ا "يب سااأف ٞيبه ا
بٗ ِٕٚبان ضا٘ٓ ًاأه٘ف هو٘يبملاعو ٗ ملانٖٓ يب ِظا٘
يبهث أيف يبهسأ٢م يف يبهإضن(")5ا ٗبوهم ٙست ط
يبهإالاااأ ٢كااىٓ ًاااأ ٙاااثري يبإلهٓاااأش ٗيبحلاااري ٝيف
*
يب أه٘ف ٗيبهالًأه٘ف.

*

أديبة من سوريا.
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ٗوااا يب إااألٍ سانٓبر يب اانه ٝعنلإٚأ ٔااأ
يب هبٞٚا ٗصأ أل ًتميبٗهٞا ذ ِم ج ر يبجلاو
يبهوياااااا٘( ٜوالااااا ) هالالأل ًإالٌٚااااااٞو تخااااامٓه
بأهإُالِ ُ ٗيبهإَالَ ُو ٌٗٓاأ " ُلاأ ًاأ َٙانعهُ ووٚام
ه واا ٞيبوتٚااأهٖ" .ملااأي يبهزلااأج " صااى يبهإَالَاا يف
يبهوياااٞو ْ يبإلُساااأْ ذيب ً ٠اااأ ِٙلااانٖ ٗٔ َٙاااى
الدِاا ارُ ًااااّ كااااويب " .يببااااّ
ًثوُاااإو ملااااأي ملاااام وَ ٔ
يب ونيبب" ٛيبهإَالَ ُ يبهِظان وا ١ٛعاري ًاأه٘ف
ٗال ًإتأه"ٙ" .تإالٓ يبآلهً ًّ ٓٛيبه ا ١ٛذيب َوظُاٍَ
ً٘ملإاااإ وِاااامٖو ٗا اااا ٛووٚاااإ ااااددٕ""ٗ .ملضااااٞ
وَالَاا ْو ٗوااً ١ٛإالٔاا ذيب كااأْ حسااِأً لااميبً.
ٗيبهتإال ْ ن ٠يبه ٙ ١ٛإالدمو ظّ ُام ا
ل ٗوَالَا ْ
ل ٗوُالباأ ْ
نَ ًثوٕ"و ٗ...و ٗ ًان وُالَاأ ْ
ٗوالٗ ٚوَالَ ْ وأل ْ ٗوُالَاألو ووا ٟيب دأهياٞو
ٙؤكااام باااإ ...و ٗملااااأي صااااأح يبهإاااان باااان
يبهإالٗ ٚيبهإُالَأل فنقْو ًاأ يبهإالٚا و فأهإَالَا
ٙلااْ٘ ًثواإو ٗ ًااأ يبهإُالااأل فأهااو ٜااأٗز حامٓ
يبهإَالَااا  ٗ .والداااإ يب ًاااان ااانٖٓو ٗ ُوالااا باااإ
كااااوهمو وواااا ٟه ااااا ًااااأ اااامَ يف يبهإالاا ا .
ٗيبهإالٚا ا يب ًااان َ ُٙتإَالبا ا ًِااإ"()6و ٗيبهإالٚا ا
ً نه والأ ٢و ٗٓ٘ ب٘صا ٕ ًانيبً َ ُٙتإَالا ًِإو
ها ٚواٚ٣أً ملأٌ٢اأً يف ذيب إ()7و ٗ اأ تتاأج
ًَاِّ  ٙااف ًِاإ ً٘مل اأً يبُ إأهٚاأًٗ .ملاام ٙداامٗ يب ًاان
كثاااان ٗعاااا٘ح ًأ يف يبهتإن ٙااااأأل يبآل ٚاااا ٙ ٞاااا٘ي
يبه ااازٗ" ... ٙملاااأه٘يب يبهإالا ا حاااري ٝإااان
هإلُسأْ ه ض٘ ٖ وّ ًإنف ٞد يبه  ٗ ١ٛوّ
ًإنف ٞك ٞٚ ٚأثريٖ فٗٗ .)8("ٕٚيبف ٕ وو ٟذهام
صاااأح ( اااأج يبهإااانٗ ) حااان  ْ ٠يبهتإالا ا
"حاااااري ٝإااااان هإلُساااااأْ وِااااام اااااد لٔاااااى
ااااأ  ٙاا انٖٓ
يبه اااآٗ .)9("١ٛاااا٘ إنٙااااف ملنٙاا ا
"يبجلنلااأُ "ٛبااأْٓ يبهإال ا ٓاا٘ ي ٓٚاان يبهااِ عااأ
ا  ٛددٕو ٗانج وّ يبهإاأهً ٝثوإ(ٗ .)11هاٚ
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بدإٚم ؤٌِأ ًأ ملأهٕ (يبهل اً٘ )ٜاّ ْ يبهإالا
" ٗواااااا ٞإاااااارت ٜيبإلُسااااااأْ وِاااااام يب ااااااتإظإًٔ
يبه اااٙٗ .)11("١ٛدااامٗ ْ إن ٙااإ ًِ ااا٘ي ُ اااالً
حنفٚاااأً وااااّ يبهزرل اااانٜو كٌااااأ ٙاااان" ٠هااااؤٜ
اوٚى"(ٗ .)12بن يبحلريٗ ٝيبهنٗوٙ ٞدمٗ (يبهإال ُ)
ً٘مل أً ًاّ يبإلُساأْ اأٖ واً ١ٛاأٗ .باأهإ٘هٝ
ًاااأ ااادق مل٘هااإ يف إنٙاااف (يبهإالٚا ا ) ًاااّ ُااإ
(يب ًن َ ُٙتإَالب ًِٕ) ُستطٚع يبه ا٘ي ْ يبهإالٚا
والمل ٞبن يبه ٗ ١ٛيبإلُسأْا  ٙ ُٕ ٜع يف يبحلمٓ
ٕ ًثواإ
يب رتن بٌِٔٚأو أ جيإى وني
يب كاااأْو ذ ال بااامٓ ًاااّ ٗلااا٘ه يبه ااااٗ ١ٛالًو
ٗيبإلُسااااأْ ثأُٚاا اأًو ٗوالملاااا ٞيبُ إأهٚااااً ٞالكُٔااااأ
(يبحلريٗ ٝيبهنٗو )ٞثأهثأً(.)13
فأهإالاااااااأ ٢و هي٘ٙاااااااأًو ٓااااااا٘ يبهإالااااااا و
ٗيبإلُلااااأ و ٗيبهإظٌااااٞو ٗعااااري يب إتااااأهو ٗعااااري
يب أه٘ف يبهوٙ ٜثري يبهمٓ اٞو ٗيبحلاريٝو ٗيبخلٚاأي
يبهاااٌ٘ٓٛو ٗيبخلاااأ ق عاااري يبهااا٘يبملإٛا ْ ً ٔاااَ٘
يبهإالأٙ ٢تخمٓه بأهِسد ًٛ٘ٔ ً " ٞيبها٘يبملإٛ
ٗيب تخٓٚى"()14ا  ُٕ ٜتٚى وو ٟميباى يبه٘يبملع
ٗيبخلٚأيو وأا يبحل  ٞ ٚيبحلسٗ ٞٚوأا يبهتض٘
اأٗز يبهساددٞٚ
ٗيبهتٍ٘ٓ ٗيبهتخٚٚاىو ًساتِميبً
يبه ٘ملع يبإلُسأْ بان حاأه يبهت٘ملاع يب ِط اٛو
ٗيبال تينيبل ًّ حام ااأ ق هوإاأهٝو ال خيغاع
وااانيبف يبهإ اااى ٗيبهطدٚإاااٗ ٞمل٘يبٌُِٔٚاااأا ٗباااوهم
 ٛااددٕو بسااد
ٙلااْ٘ يبهإالاا هوٌإِاا ٟيبخل اا ٓ
ملض٘ يبإلُسأْ وّ ًإنف ٞد يبه ١ٛو ٗ واّ
ك ٞٚ ٚأثريٖ.
فأجلااو يبهوياا٘( ٜوال ا ) ٙااميٓ ووااٗ ٟلاا٘ه
والمل ٞبن يبإلُساأْ ٗيب واٚأ١و ًالكٔاأ يبحلاريٝ
ٗيبهنٗوٞو ٗهالهتٔأ وو ً ٟأ مل ٞيب ه اٞو ٗيبه ام ٝ
وو ٟنٙض يبإلُسأْ هول ف واّ عٌ٘عأأو
ٗٓاا ٛهالهاا ٞت ااق وأًا ًأ ًٗااأ ٙإااا وِاإ ًضااطو
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يبهإالااأ ٢يف يبهِ اام يبحلاامٙإ ًااّ حٚااإ ثااأ ٝ
يبحلااااريٗ ٝيبهاااارتهٓهو ًٗ أ ملاااا ٞيب ه ااااٞو ٗيبهإالملااااٞ
يبخلأصااا ٞباااأ تو ٛو فٔااا٘و يبصاااطالحأًو "يبهااارتهٓه
يبهاااوُٙ ٜخٔسا إُ كاااأ ّْ٢ال ٙإااانف عاااري يبه ااا٘يبُن
يبهطدٚإٞٚو فٌٚأ ٓا٘ ٘ٙيبلإ حامثأً فا٘ق ااا دٚإاٛ
سا ا يبهظاااأٓن"()15ا ُ ٜااإ "يبهااارتهٓه يبهاااوٜ
تضااى هو ااأ ي ٗ ٗ /يبه خضاا ٞٚوِاامًأ  ٙأل اأ
م خينق مل٘يبُن يبهإاأهمٍو ف ٚاف يبه اأ ي ًاّ
يبهظأٓن ٝحم ً٘مل ن ًأ ْ ٙإمٓ يبخلأ ق ٌٗٓاأً
ٗاٚأالًو فتظى مل٘يبُن يبهإأا ووً ٟأ ٓ ٛووٚإو
ٗٙلااْ٘ ًااأ ميانٓ باإ ًااّ ملدٚااى يبهينٙا و ٗ ًااأ ْ
ٙإامٓ ْٓ بأإلًلااأْ ظٔاا٘ يبحلاام يبخلااأ قو ٗ ِْ
يف حاااأالأل ُاااأه ٝو فٚلاااْ٘ هو٘يبملاااعو جمُاااويبنو
ملاا٘يبُن دلٔ٘هاا ٞااتخلٍّ فٚاإا ٗبااوهم ٙلااْ٘
يبه اااأ ي يف اااأ يبهإالٚاا  ٗ .ااانهٓه يبه اااأ ي بااان
يبهت سااريٓ ّٙاا٘ يبهااو ٜخيوااق يبإلٔٙااأَ بأهإالااأ ٢ا
حااام
ُااإ عالااانه ْ ٙتالاااأٗز ٓاااويب يبهااارتهٓه
ٓو ّٙيبجلِسن يبجملأٗ ّٙو ٙتالوا ٟيبهإالاأ ٢و
ٗٓاااويب ٙإا ا ْ زًاااأْ يبهإالاااأ ٢و ٗل٘با اأًو ٓااا٘
يبحلاااأي()16ا ُااإ ال ٙااامَٗ ال يف زًاااّ يبهااارتهٓه
يبهو ٜإن بٕ يبه خضا / ٞٚيبهانيبٜٗو ٗ يبه اأ ي
يب غااٌنا ٗبااوهم ٙلااْ٘ زًِاإ يبهاازًّ يبحلأعاانا
ُٕ زًّ يبهرتهٓه ٗيبه نيب.)17(ٝ١
ٗهتخ ٚااق يبهإالااأ ٢ال ب امٓ ًااّ اا٘يبفن ثالثااٞ
وااااانٗيو ٗٓااااااأ ٗثأهثٔاااااأ هزيبًٚاااااأْو ٗثأُٔٚاااااأ
يباتٚأ ٜو ٗٓٛ
1اا جي ْ تٌى يبهاِط يبه اأ ي ووا ٟوامٓ
واااأهمٍ يبه خضاااٚأأل كٌاااأ هااا٘ ُٔاااٍ واااخأظ
حٚااأ١و ٗوواا ٟيبهاارتهٓه باان سااري ّٙه حااميب
يب نٗٙااٞا سااري دٚإااٛو ٗ سااري فاا٘ق دٚإااٛا
ٗبااااوهم ٙلااااْ٘ اااانهٓه يبه ااااأ ي يبه ااااني يب ٗي
هوإالأ. ٢

2اااااا ْ ٙلااااْ٘ ٓااااويب يبهاااارتهٓه ذلس٘ اااأًو
بأ ٔثِىو ًّ منف وخضاٞٚو ٗووآ ٟاويب ٙلاْ٘
هٗ يبه أ ي ً ٘ٓعأً هٔٚأو ٗميلّو باوهمو ْ
ٙلااااْ٘ يبهاااارتهه ااااثالًو ٗٙضااااري ٗيبحااااميبً ًااااّ
ً٘ع٘وأأل يب ثنو يب ًن يبهو ٜجيإى يبه أ ي اا يف
حأهاا ٞملاانيب ٝ١ااأذل ٞاااا ٙتٌااأًٓ ٟااع يبه خضااٞٚ
يبهنيبلإ ٞحلٍ يبه خضٚأأل وو ٟيب حاميب ا
ٗبوهم ٙلْ٘ ٘حٓم يبه أ يا يبه أ ي يب غٌن يف
يبهِط ب خضا ٞٚاأصآ ٞا٘ يبه اني يبهثاأًُ ٛاّ
ونٗي يبهإالأ. ٢
3اا ًّ يب ٍٔ ْ ٙتدِٓ ٟيبه أ ي ً٘مل أً ملنيبٚ٢اأً
ًأ أٖ يبهِطا كأْ ٙانفض يبهتاأٗٙون يبهتأٗٙاى
يب هٚياا٘ ( ٜيبجملااأز )ٜو ٗيبه ااإن( ٜيبحلاانيفا ٜ
عري يبهتٌثٚو ٗ ٛيب نلإ)ٛا ٙ ْ ٜنفض يبه أ ي
 ٜساااااري " ًاااااز " ٗ "ٜواااااإن" ٜه حاااااميب ا
ٓ
ن ٙااا ٞيف يبه ااانيبٝ١و
ٗبااوهم  ٙااارت يبهإالاااأ٢
ميلاااااّ يبآلْ إنٔ ٙاااااأ اااااود ًأ بأُٔاااااأ ملااااانيب ٝ١ال
وإنٞٙو ٗال هٚي٘ .)18(ٞٙ
بإُإااااااأَ يبهِظاااااان يف يبهاااااامالهتن يبهوي٘ٙااااااٞ
ٗيبالصطالح ٞٚزلم ْ ِٓاأن مل٘يب اٍ ً ارتكٞ
ح ا َم اااأ ق
تل ٓثااف يف هالهاا ٞيبهإالااأ ٢ووااَ ٟ
هوإاااأهٝو ال خيغاااع ه ااا٘يبُن يبهطدٚإاااٞو باااى هااإ
مل٘يبُِٚاإ يبخلأصاا ٞيبها ٘ملااع يبإلُسااأْ يف يبحلااريٝ
بااااان يباتٚاااااأ  ّٙيباتٚاااااأ يبهينٙااا ا و ٗيباتٚاااااأ
مٙمٌٓأ.
يبهإال ٚو يب ًن يبهوٙ ٜست٘ل
ــ العجيب  Merveilleuxوالغريب Etrange

ْٓ يبُ تاااااأح يبهإالاااااأ ٢وواااااً ٟضاااااطوخن
دلأٗ ٌٓ ّٙأ يبهإال ٚو ٗيبهين ٙو ًن ٙستموٛ
مٙاااامٌٓأ .فأهإالٚاا ا ٓاااا٘ ًااااأ ٙاااانه يف ُاا اطٓ
ملضض ًّ ٛحميب ٗ ظ٘يبٓن اأ مل ٞال ميلّ
سريٓأ و وٚأًو ٗملام يب اتإٌى ( ا٘هٗ ٗف) ...
يف أ حمٙثٕ واّ يبه أُتأ اتٚل( ٛيبهإالاأ) ٢
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 ٜهإ ٗٗ /
ٓويب يب ضاطو ه٘ٚعٓا بإ حساٍ يب انٗ ٓ
يبه خضااااا ٞٚااااانهٓهٖ زيب ١يبهظاااااأٓن ٝيبخلأ ملاااااٞو
ِٙساااادٔأ يبه٘يبملااااع َ ٙاااانفض ُساااادتٔأ هٚاااإ
ٗوِمًأ ٙثدار هام ٠يبه اأ ي ْ بأإلًلاأْ ٗلا٘ه
ملاا٘يبُن دٚإٚاا ٞدااى يبهظااأٓن ٝيبخلأ ملااٙ ٞلااْ٘
يبخلااالظ ًاااّ يبهاارتهٓه ٗ الوااا ٛيبه أُتأ اااتٚلٛ
يبهااااو ٜال ٙاااامَٗ ال باااامٗيبَ حلظاااا ٞيبهاااارتهٓه يبهااا
ٙإ ٚاااااأأ يبه ااااااأ ي ٗ ٗ /يبه خضاااااا .ٞٚفزًااااااأْ
يبه أُتأ ااتٚلٛو ذيبًو ٓاا٘ يبحلااأيً .ااأ يبهإال ٚا
فٚتإوااااق بظااااأٓن ٝعااااري ًإنٗفااااٗ ٞال ًسااااد٘مل.ٞ
فزًأُٔأو ذيبًو ٓ٘ يب ست دىًٗ .ثى ٓوٖ يبهظاأٓنٝ
يبخلأ ملاا ٞال ااثري يف يبه خضااٚأأل ٗال يف يبه ااأ ي
 ٜيبُزوااااااااأجٗ .يبهإالٚاااااااا صااااااااِأف بإااااااااٞ
يبه إالٚااا ا يب داااااأه فٚااااإ ( Merveilleux
ٗ )hyperboliqueمستااااإ يبهنٚ٢سااااا ٞاااااأٗز
يبهظ٘يبٓن بإأهٓأ يب أه٘ف ٞيف يبهطدٚإٞو ٗيبهإالٚ
يبجملوااااا٘ل ٗ يبإلعنيبباااااMerveilleux ( ٛ
)exotiqueو ٗٙتضاااىو يف يبهإاااأهٝو عاااأ ٙاااثري
يبالُتداااأٖ ًاااّ ظااا٘يبٓن عاااري ًأه٘فااا ٞهااام ٠يب ًاااٍ.
ٗيبه ااانق بااان يبهإالٚااادن يب ٗي ٗيبهثاااأُ ْ ٛيب ٗي
خياااط يب بإاااأه يبخلأ ملااا ٞهوإاااأه ٝفخسا ا و ًاااأ
يبهثااأُ ٛفِساا و ْ ًااأ ال ٙإنفاإ يبهزيب٢اان بااالهيبً
ااااانٙ ٠إنفاااإ ٓواااأأو ٗال ٙاااانْٗ فٚاااإ انملاا اأً
هوطدٚإٛو ٗيبهإال ٚيب هٗinstrumental ( ٜٓ
) Merveilleuxو ٗمستااااإ يبهنٚ٢ساااااٗ ٞصاااااف
هٗيبأل ال سااٌ لِ٘ه٘لٚااأ يبهإضاان بإُتألٔااأ.
هلِٔأو ًع ذهامو لِاٞو ٗيبهإالٚا يبهإوٌاٛ
ٗ ًأ ٙسٌٓ ٟيبخلٚأي يبهإوٌاٛو ٗٓا٘ يبهاو ٙ ٜسان
يبخلااأ ق ساارييبً و و ٚاأً يبوتٌااأهيبً وواا ٟملاا٘يبُن ال
 ٙنٓٓأ يبهإوٍ يب إأصن(.)19
فأهإال ٚا ٓاا٘ ذهاام يبهِاا٘ب ًااّ يب هل يبهااوٜ
" ٙمَٓ هِأ كأِ٢أأل ٗظ٘يبٓن ف٘ق دٚإٚا ٞتامآى
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يف يبهسري يبهإاأه ٜهوخٚاأ ٝيبهًٚ٘ٚاٞو فتيٓٚان دلانيبٖ
وأًأً"()21و فإذيب ملانٓ يبه اأ ي ُإ ِٙديا ٛملدا٘ي
مل٘يبُن لمٙم ٝهوطدٚإٞو ميلّ سري يبهظ٘يبٓن
بٔااااأ فااااِخّ يف لااااِ يبهإالٚاا ا يبهااااوٙ ٜطااااأبق
"ظاااااأٓن ٝدلٔ٘هااااا ٞا ُااا انَ بإااااام باااااميبًو ٗٓاااااٛ
جم )21("ٞٚو فزًِٔأ زًّ يب ست دى.
ًااأ يبهينٙا فٔاا٘ " ًااأ ٙاانه يف ُااط اانهٜ
ًاّ حاميب ٗ ظا٘يبٓن اأ ملا ٞميلاّ سااريٓأ
و وٚااأًٗ .ملااام يب اااتخمَ ااا٘هٗ ٗف  ...يف اااأ
حمٙثااإ واااّ يبه أُتأ اااتٚلٛو ٓاااويب يب ضاااطو
ه٘ٚعٓ بٕ حساٍ يبه اأ ي ٗ ٗ /يبه خضا ٞٚانهٓهٖ
زيب ١يبهظاااأٓن ٝيبخلأ ملاااِٙ ٞسااادٔأ يبه٘يبملاااع َ
ٙاااانفض ُساااادتٔأ هٚاااإ فااااإذيب ًااااأي يبه ااااأ ي ٗ
يبه خض ٞٚيبإلملنيب بأْ مل٘يبُن يبهطدٚإا ٞثأبتاٞ
ال اااتيري ٗ ْ ًلاااأْ يب اااتإٌأي ٓاااوٖ يبه ااا٘يبُن
بأهويبأل هت سري يبهظأٓن ٝيبخلأ ملً ٞطوا٘ل يبُتٔاٟ
لِ يبهينٗ . ٙوأهً ٝأ ٙتٍٓ يبهت سري ب ٚاأ
يبه ااااأٓم يبخلااااأ ق وواااا ٟيبهيأ٢اا ا يب إاااانٗفا ٜ
يبهتالأ ل يبهساأب ًٗ .ٞاّ ثاٍو فزًاأْ يبهينٙا ٓا٘
يب أعاااٛا ُااإ وااا٘ه ٝعاااأ ال  ٙداااى يبهت ساااري
نباٞو ً٘لا٘ه ٝملاادالً"ا ٜ
ٗملاأ٢ع ًإنٗفاٞو
يف يب أعااااٗ .ٛهوينٙاا ا و عااااأف ٞاضٚضااااٞ
حسااٍ يبهاارتهٓه يبه ااأ ٍ٢يف يبه أُتأ ااتٚلٓ ٛااوٖو
مساا ٞااان ٠تٌ ٓثااى يف ُاإ هل يباوااع ٗيبخلاا٘فو
ٗٗصاااف هٗه يب فإاااأي ٗصاا أً ٙااان د ع اااأون
يبه خضااااٚأأل ٗ حأ ٚساااأأ ال بأحااااميب ًأهٙااااٞ
تخم ٠يبهإ ى"(.)22
فأهينٙا ا ُااا٘ب ًاااّ يب هل  ٙااامَ هِاااأ وأ ا اأً
ميلّ يبهتأكم ًّ ًم ٠وأ م يبه ا٘يبُن يبها
لٌاإو ٗيبه اانيب ً٘كااى هو ااأ ي ًاان ٝااان٠
ٚااااإ ذيب ًااااأ ملاا انٓ " ْ ملاااا٘يبُن يبه٘يبملااااع ظااااى
ااوٌٞٚو ٗ سااٌ بت سااري يبهظاا٘يبٓن يب ٘صاا٘ف"ٞو
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فإُِااأ ُد اا ٟيف يبهين ٙا يبهااوٙ ٜدٔاان ٗي يب ًاانو
هلاااّ عالااانه ه يبن ااادأبٕ ٙضاااد ًأه٘فا اأًو
ٗ زٗي عنيببتٕ ًع يبهتإ٘ٓه(.)23

فالعجائيب أو العجائبية(:)24
" - 1ولى ًّ ولأي يبه طٓو إرت
ملا٘يبُن
ف ٕٚيبه خضٚأأل ب ٘يبُن لمٙم ٝإاأ
يبه٘يبملع يبهتالن. ٙ
 ٗ - 2اانٓ يبه خضاااٚأألو يف ٓاااويب (يبهِااا٘ب
يبهإالأ) ٢و بد أ ١مل٘يبُن يبه٘يبملع كٌأ ٓ.ٛ
ً - 3ااااأ يبه أُطأ ااااتٚمو يبهااااو ٙ ٜأبااااى
(يبهإالااأ) ٢و ف ٚااع باان (يبخلااأ ق) ٗ(يبهين ٙا )و
ذلت ظ اأً باارتهٓه يبهدطااى باان يبالاتٚااأ ّٙو كٌااأ
تمٓه ذهم ( ٘هٗ ٗف).
ً- 4اااااّ ِٓاااااأ كاااااأْ اااااالق (يبه ضاااااٞ
يبهإالأ٢د)ٞٚو ٗ(يبحللأ ٞٙيبهإالأ٢د.")ٞٚ
ٗٓلويب زلم ْ ه هل يبهإالأًٓ٘ ً ٢أأل
أ ًِٔ ٞٚأ
اا ٗل٘ه حم اأ ق هوإاأهٙ ٝاثري يبالُامٓأش
ٗيبال ااااااتينيبلا الُزٙأحاااااإ وااااااّ واااا اأا
يب ٘يبعااااااإأألو ٗيب واااااانيبفو ٗيبه اااااا٘يبُن
يبهطدٚإٗ ٞٚيبهإ وٗ ٞٚيب ِط .ٞٚ
اا يبهضنيبب بان يبه ا٘يبُن يبهطدٚإٚا( ٞيبه٘يبملاعو
ٗيبهإ ااااىو ٗيب ِطااااقو ٗيب ااااأه٘ف)و ٗعااااري
يبهطدٚإ( ٞٚيبخلٚأيو ٗيبهٍ٘ٓو ٗيبهالًِطقو
ٗيبهين ٙو ٗيبهإال.) ٚ
ااااا يبهااارتهٓه ٗيبحلاااريٗ ٝيبه اامّ وواااً ٟسااات٘٠
يبهتااااأثن ٗيبهت دٓااااى ٗيبال ااااتالأب ٞيف سااااري
حم اأ ق.
فااأ هل يبهإالااأ ٢هل اااأ ق هوإااأهٝو ٙااثري
ال ٗهالهااااٞو يبُطالملاااأً ًاااّ اااانهٓه
يبهينيببااا ٞوااال ً
يبه أ ي ًأَ سري و٘يبا يبحللأ ٞٙيب مٓ .ٞ

احلواشي
( )1ااااا اوٚاااىو هاااؤ ٜوواااٛو و ااا ٛيبهإالاااأ ٢يف
يبهِ ااااااام يبهإنبااااااا ٛيبحلااااااامٙإ (يب ضاااااااطو
ٗيب ٔاَ٘)و يبلإإ يب اتأذ يبهامكت٘ وواٛ
بااااااااااااااااا٘ زٙااااااااااااااااامو ي1و هً اااااااااااااااااقو
َ2005/ٖ1426و ظ26و ٗهو٘مل٘ف وِام
ٓااوٖ يب ًٔ٘ااأأل ِٙظاان يبه ضااى يب ٗيو ظ
 23اا .97
( )2اا ِٙظن يب نلع يبهسأبقو ظ  146اا .150
( )3اا ِٙظان حو ٚاٛو واإ ٚو بِٚاأأل يبهإالاأ٢
يف يبهنٗيبٙا ٞيبهإنبٚاٞو دلوا ٞفضا٘يو ضاام
واااّ يبا٣ٚااا ٞيبهإأًااا ٞهولتاااألو يبه اااأٓنٝو
َ16و ب3و ج1و وتأ1997١و ظ.114
( )4اااا ِٙظاان يب سااإ٘هٜو ،ااأهٜو يبهإال ٚا يف
يبهِضاا٘ظ يبهمِٚٙاا ً( ٞااأي)و دلواا ٞيبهإاانل
ٗيبه لاان يبهإااأ ٛو بااريٗأل اااا هدِااأْو يبهإاامه
 13اا 14و بٚع 1971و ظ88و ُ الً وّ
وإ ٚحوٛ ٚو بِٚأأل يبهإالأ ٢يف يبهنٗيبٙاٞ
يبهإنبٚاااٞو دلوااا ٞفضااا٘يو ًنلاااع اااأبقو
ظ.114
( )5اااا ِٙظاان زِٙااٞو حس ا و لينيبفٚاا ٞيبهااٍ٘ٓو
ٙاااأ يبهااان ٙو باااريٗأل ااااا هدِاااأْو ي1و
1997و ظ 197و ُ اااا االً وااااااّ وااااااإٚ
حو ٚاااااٛو بِٚاااااأأل يبهإالاااااأ ٢يف يبهنٗيبٙاااااٞ
يبهإنبٞٚو ًنلع أبقو ظ.114
( )6اا ِٙظن اا يببّ ًِظ٘ و هسأْ يبهإنل يبحملاٚ
ًإالٍ هي٘ ٜووٌٛو ملمَٓ هٕ يبهإالً ٞيبه اٚ
وداااام يبع يبهإالٙواااااٛو واااااميبه ٗ ضاااااِٚف
 ٘ٙف اٚأيو هيب هسأْ يبهإنلو باريٗأل ااا
هدِأْو ًأه( ٝوال ).
اااا يبه نيبٓٚاامٜو باا٘ وداام يبهاان ّ،يبخلوٚااى بااّ
،اام (100اااا ٓ175ااا)و كتااأل يبهإاانو
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ٚق هًٔ .م ٜيب خزًٗاٛو ٗه .بانيبٍٓٚ
يبهساااااااااااأًنيبٛ٢و ًؤ ساااااااااااا ٞيب ووٌااااااااااااٛ
هوٌطد٘واااااأألو باااااريٗأل ااااااا هدِاااااأْو ي1و
 ٖ1408اا َ1988و ًاأه( ٝوالا )و لاا1و
ظ.23
اااا يبهزبٚاامٜو يبهسااٚم يب ن غاا ٟيبحلساا ٚو ااأج
يبهإاانٗ ًااّ لاا٘يبٓن يبه ااأً٘ و ٚااق
وداااام يبهلاااان ٍٙيبهإزبااااأٜٗو ًٗنيبلإاااا ٞه.
بانيبٓ ٍٚيبهسااأًنيبٛ٢و ٗوداام يبهسااتأ ،اام
فاااانيبجو بإواااانيبف جلِاااا ٞفِٚااااً ٞااااّ ٗزيب ٝ
يبإل وااااااأه ٗيب ُدااااااأ١و ًطدإاااااا ٞحلً٘ااااااٞ
يبهل٘ٙاااااارو  ٖ1386اااااااا َ1967و لاااااااا و
ظ. 319
اا يبجل٘ٓنٜو مسأوٚى بّ ّ،أهو يبهضخأح أج
يبهويٗ ٞصخأح يبهإنبٞٚو ٚق" ،م ودام
يبهي ٘ وطّأ و هيب يبهإوٍ هوٌالٙنو بريٗألو
ي2و  ٖ1399اا َ1979و ج1و ظ.177
( )7ااااااا ِٙظااااان يبهزبٚااااامٜو يبهساااااٚم يب ن غاااااٟ
يبحلسااااا ٚو اااااأج يبهإااااانٗ ًاااااّ لااااا٘يبٓن
ٚق ودم يبهلن ٍٙيبهإزبأٜٗو
يبه أً٘
ًٗنيبلإااا ٞه .بااانيبٓ ٍٚيبهساااأًنيبٛ٢و ٗودااام
يبهستأ ،م فنيبجو لا3و ظ 319و ًأهٝ
(وال ).
( )8اااا يبه اازٗ ٙو زكنٙااأو والأ ٢ا يب خو٘ملااأأل
ٗعنيب٢اااا يب ٘لااااا٘هيبألو ًضااااانو ًلتداااااٞ
يبهدأب ٛيبحلو ٗ ٗالهٖو ي5و 1980و ظ
12و ُ ا االً واااّ هاااؤ ٜووااا ٛاوٚاااىو و اااٛ
يبهإالاااااأ ٢يف يبهِ ااااام يبهإنبااااا ٛيبحلااااامٙإ
(يب ضطو ٗيب َٔ٘)و ظ.140
( )9اا يبهزبٚمٜو يبهسٚم يب ن غ ٟيبحلس ٚو اأج
يبهإاانٗ ًااّ لاا٘يبٓن يبه ااأً٘ و ٚااق
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وداااام يبهلاااان ٍٙيبهإزبااااأٜٗو ًٗنيبلإاااا ٞه.
بانيبٓ ٍٚيبهسااأًنيبٛ٢و ٗوداام يبهسااتأ ،اام
فنيبجو ًأه( ٝوال )و لا3و ظ.319
( )10اااا يبجلنلااأُٛو وواا ٛبااّ ذلٌاام يبه اانٙفو
كتأل يبهتإن ٙأألو دإا ٞلمٙامّ ًِ ٝخاٞو
ًلتد ٞهدِأْو بريٗألو 1985و ظ.152
( )11اااا يبهل ااٜ٘و باا٘ يبهد ااأٙ ١اا٘ل بااّ ً٘ ااٟ
يبحلساااااااااا ٚو يبهلوٚااااااااااأأل ًإالااااااااااٍ يف
يب ضااطوخأأل ٗيبه اانٗق يبهوي٘ٙااٞو ملأبواإ ووااٟ
ُسخ ٞاط ٗ ٞٚومٖٓ هوطداع ٗٗعاع فٔأ إ
ه .واااامُأْ ه ٗٙااااشو ٗذلٌاااام يب ضاااانٜو
ًؤ سااا ٞيبهن اااأه ٞااااا ُأوااانْٗو باااريٗأل ااااا
هدِأْو  ٖ1419اا َ1998و ظ .655
( )12اا ِٙظن ااا يبهزرل انٜو ذلٌا٘ه باّ وٌانو
يبهل اااأف واااّ ح اااأ٢ق عااا٘يبًض يبهتِزٙاااى
ٗوٚاااْ٘ يب ملأٗٙاااى يف ٗلاااٖ٘ يبهتأٗٙاااىو ٓدااإ
ٗعااااادطٕ ٗصااا اخٓخٕ ًضاااااط  ٟحسااااان
،ااامو يبهِأوااان هيب يبهلتاااأل يبهإنبااااٛو
 ٖ1406اا َ1986و لا4و ظ.37
اااا اوٚااىو هااؤ ٜووااٛو و اا ٛيبهإالااأ ٢يف يبهِ اام
يبهإنب ٛيبحلمٙإ (يب ضطو ٗيب َٔ٘ )و ظ
.141
( )13اا ِٙظن يب نلع يبهساأبق ُ سإو ظ140و
.141
( )14اااا اا٘هٗ ٗفو اازفٚتنو ًااماى يب هل
يبهإالااااأ ٢و نااااا ٞيبهضاااامٙق باااا٘والَو
ًنيبلإ ٞذلٌم بنيبهٝو هيب ونملٚأأل هوِ ن
ٗيبهت٘زٙاااااااااعو يبه اااااااااأٓنٝو ي1و َ1994و
ظ.44
( )15اا يب نلع يبهسأبق ُ سٕو ظ19و .44
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( )16اااا ِٙظاان دلٌ٘وااً ٞااّ يب ااؤه نو ًإالااٍ
يبهسااانهٙأألو وااانيبف ذلٌااام يبه أعاااٛو
يبهِأونْٗ هيب ذلٌم وو ٛهوِ نو اُ٘ و
هيب يبه اااأ يببٛو هدِاااأْو ًؤ سااا ٞيبالُت اااأ
يبهإنباااٛو هدِاااأْو هيب أهاااٞو يبجلزيب٢ااانو هيب
يبهإنو ًضنو هيب يب وت ٟو يب يانلو ي1و
2010و ظ.305
( )17ااا ِٙظان اا٘هٗ ٗفو ازفٚتنو ًااماى
يب هل يبهإالااااأ ٢و نااااا ٞيبهضاااامٙق باااا٘
والَو ًنيبلإ ٞذلٌم بنيبهٝو ظ.20
( )18اا ِٙظن اا ا٘هٗ ٗفو ازفٚتنو ًاماى
يب هل يبهإالااااأ ٢و نااااا ٞيبهضاااامٙق باااا٘
وااالَو ًنيبلإاا ٞذلٌاام باانيبهٝو ظ 19اااا
20و ٗظ 48اا .49
اا وِأُٛو ذلٌمو يب ضطوخأأل يب هب ٞٚيبحلمٙثاٞ
ه يب ًٗ ٞإالٍ زلوٚز ٜاا ونبٛو يبه نكٞ
يب ضاااااان ٞٙيبهإأ ٚاااااا ٞهوِ اااااانو ه٘زلٌااااااأْو
يبه أٓنٝو ي2و 1997و ظ 28اا .29
( )19اااا ِٙظاان دلٌ٘وااً ٞااّ يب ااؤه نو ًإالااٍ
يبهسااانهٙأألو وااانيبف ذلٌااام يبه أعاااٛو
ظ 285اا .286
( )20اا واالَو حسانو يبهإالاأ ٢يف يب هل ًاّ
ًِظااااااا٘ واااااااإن ٞٙيبهسااااااانهو ًِ ااااااا٘ يبأل
يبالاتالفو يبجلزيب٢ن يبهإأصاٌ ٞااا يبجلزيب٢انو
يبهاااميب يبهإنبٚااا ٞهوإواااَ٘ ُأوااانْٗو باااريٗأل ااااا
هدِأْو ي1و  ٖ1431اا َ2010و ظ.32
( )21اااا اا٘هٗ ٗفو اازفٚتنو ًااماى يب هل
يبهإالاااأ ٢و ناااا ٞيبهضااامٙق بااا٘ واااالَو
ًنيبلإ ٞذلٌم بنيبهٝو ظ20و .57
( )22اااا ِٙظاان اااا دلٌ٘وااً ٞااّ يب ااؤه نو ًإالااٍ
يبهسنهٙأألو ونيبف ذلٌم يبه أعاٛو ظ
 300اا .301

اااااااا اااااا٘هٗ ٗفو اااااازفٚتنو ًااااااماى يب هل
يبهإالاااأ ٢و ناااا ٞيبهضااامٙق بااا٘ واااالَو
ًنيبلإ ٞذلٌم بنيبهٝو ظ20و ٗ.57
( )23اااا اا٘هٗ ٗفو اازفٚتنو ًااماى يب هل
يبهإالاااأ ٢و ناااا ٞيبهضااامٙق بااا٘ واااالَو
ًنيبلإ ٞذلٌم بنيبهٝو ظ.20
ِٗٙظن والَو حسنو يبهإالاأ ٢يف يب هل ًاّ
ًِظ٘ وإن ٞٙيبهسنهو ظ 33اا . 34
( )24اااا وواا٘شو ه .ااإٚمو ًإالااٍ يب ضااطوخأأل
يب هب ٞٚيب إأصن ( ٝوان ٗ ام ٗ ٍٙنااٞ
)و هيب يبهلتااااااااأل يبهودِااااااااأُٛو بااااااااريٗألو
٘واااااااا ٙو يبهاااااااميب يبهدٚغاااااااأ١و ي1و
 ٖ1405اا َ1985و ظ.146

املصادر واملراجع
اااااااا اااااا٘هٗ ٗفو اااااازفٚتنو ًااااااماى يب هل
يبهإالااااأ ٢و نااااا ٞيبهضاااامٙق باااا٘ وااااالَو
ًنيبلإ ٞذلٌام بانيبهٝو هيب وانملٚأأل هوِ ان
ٗيبهت٘زٙعو يبه أٓنٝو ي1و .َ1994
اا يبجلنلأُٛو وو ٛبّ ذلٌام يبه انٙفو كتاأل
يبهتإن ٙااأألو دإاا ٞلمٙاامّ ًِ ٝخااٞو ًلتدااٞ
هدِأْو بريٗألو .1985
اا يبجل٘ٓنٜو مسأوٚى بّ ّ،أهو يبهضاخأح اأج
يبهوياٗ ٞصاخأح يبهإنبٚاٞو ٚاق" ،ام ودام
يبهي ٘ وطّاأ و هيب يبهإواٍ هوٌالٙانو باريٗألو
ي2و  ٖ1399اا َ1979و ج.1
اااا حو ٚااٛو وااإ ٚو بِٚااأأل يبهإالااأ ٢يف يبهنٗيبٙااٞ
يبهإنبٚااٞو دلواا ٞفضاا٘يو ضاام وااّ يبا٣ٚااٞ
يبهإأً ٞهولتألو يبه أٓنٝو َ16و ب3و ج1و
وتأ.1997١
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اااا اوٚااىو هااؤ ٜووااٛو و اا ٛيبهإالااأ ٢يف يبهِ اام
يبهإنباااا ٛيبحلاااامٙإ (يب ضااااطو ٗيب ٔااااَ٘ )و
يبلإااإ يب اااتأذ يبهااامكت٘ ووااا ٛبااا٘ زٙااامو
ي1و هً قو .َ2005/ٖ1426
ااااا يبهزبٚااامٜو يبهساااٚم يب ن غااا ٟيبحلسااا ٚو اااأج
يبهإنٗ ًّ ل٘يبٓن يبه أً٘ و ٚق ودام
يبهلااان ٍٙيبهإزباااأٜٗو ًٗنيبلإااا ٞه .بااانيبٍٓٚ
يبهساااأًنيبٛ٢و ٗودااام يبهساااتأ ،ااام فااانيبجو
بإواااانيبف جلِاااا ٞفِٚااااً ٞااااّ ٗزيب  ٝيبإل وااااأه
ٗيب ُداااااأ١و ًطدإااااا ٞحلً٘ااااا ٞيبهل٘ٙااااارو
 ٖ1386اا .َ1967
اا يبهزرل نٜو ذلٌ٘ه بّ وٌنو يبهل أف واّ
ح اأ٢ق عا٘يبًض يبهتِزٙااى ٗوٚاْ٘ يب ملأٗٙااى يف
ٗلااااٖ٘ يبهتأٗٙااااىو ٓداااإ ٗعاااادطٕ ٗصاااخٓخٕ
ًضااااااط  ٟحساااااان ،اااااامو يبهِأواااااان هيب
يبهلتأل يبهإنبٛو  ٖ1406اا َ1986و لا.4
اا والَو حسنو يبهإالأ ٢يف يب هل ًّ ًِظا٘
واااااإن ٞٙيبهسااااانهو ًِ ااااا٘ يبأل يبالااااااتالفو
يبجلزيب٢ن يبهإأصٌ ٞااا يبجلزيب٢انو يبهاميب يبهإنبٚاٞ
هوإوااااَ٘ ُأواااانْٗو بااااريٗأل اااااا هدِااااأْو ي1و
 ٖ1431اا .َ2010
اا وو٘شو ه .إٚمو ًإالاٍ يب ضاطوخأأل يب هبٚاٞ
يب إأصااان ( ٝوااان ٗ ااام ٗ ٍٙناااا) ٞو هيب
يبهلتاااأل يبهودِاااأُٛو باااريٗألو ٘واااا ٙو
يبهميب يبهدٚغأ١و ي1و  ٖ1405اا .َ1985

يب ضن ٞٙيبهإأ  ٞٚهوِ نو ه٘زلٌأْو يبه أٓنٝو
ي2و .1997
ااااا يبه نيبٓٚااامٜو بااا٘ ودااام يبهااان ّ،يبخلوٚاااى باااّ
،ااام (100ااااا ٓ175اااا)و كتاااأل يبهإااانو
ٚااق هًٔ .اام ٜيب خزًٗااٛو ٗه .باانيبٍٓٚ
يبهسأًنيبٛ٢و ًؤ س ٞيب ووٌ ٛهوٌطد٘واأألو
بااريٗأل اااا هدِااأْو ي1و  ٖ1408اااا َ1988و
لا.1
اااااا يبهل ااااٜ٘و باااا٘ يبهد ااااأٙ ١اااا٘ل بااااّ ً٘ ااااٟ
يبحلس ٚو يبهلوٚأأل ًإالٍ يف يب ضطوخأأل
ٗيبه اانٗق يبهوي٘ٙااٞو ملأبواإ ووااُ ٟسااخ ٞاطٚااٞ
ٗ واا امٖٓ هوطدااااع ٗٗعااااع فٔأ اااإ ه .واااامُأْ
ه ٗٙشو ٗذلٌم يب ضنٜو ًؤ س ٞيبهن اأهٞ
اااااا ُأواااانْٗو بااااريٗأل اااااا هدِااااأْو  ٖ1419اااااا
.َ1998
اااا دلٌ٘واااً ٞاااّ يب اااؤه نو ًإالاااٍ يبهسااانهٙأألو
وااانيبف ذلٌااام يبه أعاااٛو يبهِأوااانْٗ هيب
ذلٌاام وواا ٛهوِ اانو ااُ٘ و هيب يبه ااأ يببٛو
هدِأْو ًؤ س ٞيبالُت أ يبهإنبٛو هدِأْو هيب
أهااااٞو يبجلزيب٢اااانو هيب يبهإاااانو ًضااااانو هيب
يب وت ٟو يب ينلو ي1و .2010
اا يببّ ًِظ٘ و هسأْ يبهإنل يبحملً ٚإالٍ هيٜ٘
ووٌاااٛو ملااامَٓ هاااإ يبهإالًاااا ٞيبه اااا ٚوداااام يبع
يبهإالٙوااٛو وااميبه ٗ ضااِٚف  ٘ٙااف اٚااأيو
هيب هسأْ يبهإنلو بريٗأل اا هدِأْ.

اا وِأُٛو ذلٌمو يب ضطوخأأل يب هب ٞٚيبحلمٙثاٞ
ه يب ًٗ ٞإالٍ زلوٚاز ٜااا ونباٛو يبه انكٞ
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نلعثاَللللْرملرا للللنرلرنل غللللْرنت للللودسراللللترلر
صسللدلَارنسل ريدإدرً رسللدإدرنلللعرصجوللمتر للٓر
ًظَتلللْرنل غلللْرنسايرن َلللْسرًول ل رو لللثّر َلللْر
قرسلللبرملللنر ريلللترنلريلللد يبراخ لللترلرنسل ل َعددر
ن ٌنرنل غٌِسرٍ دًِرخ زةرلرل ترنسن دجر
ًنملا در)رًه لدرن ٌ لعر ليرو لثّروَولدرملنر
نرتَللدتر للدروَوللدرمللنرنلٌن عَللْسرلللٌرصنرص لليندر
نرملللنرنرتلللثًجرم لللىر
قخلللترنل لللدرٍترهلللترٍل ل
مط ٗ ل لدةقرً للليرملرٍ لللٌنرمري َلللدةر لللٓر لللدٖ ر
ًن عَللْسر للي ّرهللُرن مي للْرنلللعراريعلليندر للنر
نملط ٗ لللدنرًل لل دراصللليقرهلل نرن ٌ لللٌعرنللل ِر
خيضعرلشثًغرمنرنلصعارنلٌحٌتر لَودسرً ير
ٍ ٌنر ل رمنرص لزةرنلريشلثسر لٌنراأ لين ر
جَريْرنراُخ سرنرٍ نرإدرًجٌقسر منلدرهلُر
صصرو .رخثنودت.رصًهدة.رًح درًآم دراود .ر

للدر
هللتراثنا للدرزتللثقرصًرنءرحللتثنٕر
ًحت للبرا للدسرنل للدنترل للي ٌرر للُر للْر
ثسدنر..رًهدرضتنرنٌنجىرمش ْرنا عدقنلدر لنر
نلعصللثسرًمللدر يمللىرل للدرنل ل ن رٍض ل ثرل ل تَْر
ًاطلللث رلرنلتولل سرًملللدرضتَلللديرٍد لللير للل سر
نرمللنرمٌنجوللْر
خدحللْرًصن للدراللدل ن رلللنرن ل
نذتينالللْسرًنلعلللدنر دًننلللدرًضتلللنراد لللدنسر
ٌنسرجدٕترنل غْرًلَيّر دجلْرنج د َلْر
ادل
لضثًرّرنلعَشسرًصقنّراعلري رًاٌنحلترالبرصا لدٕر
نجمل عرنلٌن يرل لزنرندتٌننلارنسن لدنَْرا لتر
َداوللللدرنلي دوَللللْرًنلت ثٍللللْسرًاع للللتر للللٓر
اأسللَنرنوضللْر َ َللْرلر َللدنرن مللْسرًمللنر
ه للدرووللُرٍ ريغللُرصنرا للٌنرم طللٌرّرمللعراطللٌرر
نللللللممنسرم لللللأاثّرسللل ل ريدةرً داللل لدةسرمللل ل غ ّرلر
ن سلللل ٌدرًنليملللللللْرن ع ٌٍلللللْسرًهلللل نرملللللثاري ر
ادلع لللتسرًصلل ل دتر يرنالللىرنسن دجَلللْرًراطلللىر
لر داللللىرنل م للللدترن دقٍللللْرلرنلت للللتْر
اع َْرنملاينعسرًملدرٍزنمولدرملنراطلٌرررو لثِر نلعثاَْرنسسزمَْرٍ حي رن ت ثر لبرملثًّر
ً ن للدنُرمشللثًغرا غللْر َللْراضل ثرخصدٖصللودر للللنرنذتضللللدرنترن ت للللْسرنلي دوللللدترن غ للللْر
نل ناَْرل د يهدر ٓراطٌٍثرنت لودرملنر َل ر ًا حصثر ز داودرلرنطدءرنلظلثً رنل َلْرصًر
نلري َْسرًختضعرل لٌننبراشل ترقنخ لُره عولدر نلينخ َْرلشعارًن يرصًر مْرًن يّسرصًر ط ْر
ملللنرنلضلللَدعسرًن شل ل ْرصملللدةرقنرسلللُرنل غلللْر
*

*
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ًن لليّسرمللنرن ل رصنرا للٌنرم للأاثّراغ هللدرًملر
ملللداثّرلرن هلللدرمللللنرنذتضلللدرنترًنلي دوللللدترر
ًٍشلل ل ر رصنرنل للللدرٍترملركتلل ل رلر ن ثاللللىر
ضدرّرصًرا دوْرم ت ْر ٓره ن..روأٍنرضتنرمنر
و لللثّرملللثًّقرملللعرصن لللدرلرنملللنرملللد راأاثنلللدر
ًصاثندسرهٌرن د لُرنلل ِرنع لمرالىسرصأ لنرصنر
درًحت برا دسر
ٍ ٌنرصًرن دةرحتثنٕر
سللدنترنلللي ٌرر للُر للْر ثسللدنسرنسجداللْر
للليرنلثن لللتر لللبرملللثًرّسرًًجلللياودرالللدرنّسر
ًن للحْسرمعددتللْرةثوَللْراد لل رًمت للثرلر
ددرانلعثاَلْرًظلٌنهثرن عثولْ)ر -رةل رلر
ن خَ ْرندت عَْرًن قنٕنترنلتثقٍْ -رل لي ٌرر
حلللزلرنلللليٍنرٍلللٌننر ضلللٌرنحتلللدقرنل لللددر
نلعلللثدسرنللل ِر ثصنلللدرللللىرنلعيٍللليرملللنرنلريحلللٌ ر
نل َ لللْ.رنلغ َلللْسرنللللعرك دجولللدرنم لللدرهللل نسر
نل ددرحيرر نرم شٌرنترًننرّرنلي دولْر لدةر

نملن ظلللدةرلرنلري َلللْرنلعدملللْر نترنلع ل ل رنلللليٍ ر
ً نترنل يدولللْرانل لللدٍ ٌلٌجَْ)رنلعدلَلللْر ر
حل عرنلتضلدٕنترندتيٍلليّسرملعرنلري لٓرنلت للتَْر
ًنللليرارنلٌَنللدنُسرمللنرقًنرنملنع للدءرمللنرنلري َللْر
ن ة..رٍ للٌترنلللي ٌرر للبرمللثًّرا نرمعللدر ر
نلٌَندنر يرسُري برمبودقرم يةر َودسرً ل ر
معدر رنلعثدسرمدر لدنرإلدرصنراريليصرملنرن طلْر
نلريينٍلللْسرصًرا رييل ل روجلللأّرود للليمدترنلٌَندنَلللْر
ظدهثّرلرم ٌنود).ر ر
ً لليرطللدنٌررانذتضللدرّرن دقٍللْرس خ للثر
لللترللللُٕر نرو لللليتررً ولللدسرً نرنلريشللللثٍْر
س صريحرمويقّرادلت دٕرلرظترج يرازررًل) .ر

ًأ لللللنر دللللللْرنلت لللللثّر رن عددتلللللْر
نللللللٌنرقّرلرنلللللصرنلعثاَلللللْرًظلللللٌنهثرن عثولللللْر
ًنلٌ ٌ ر يرنلثًلرنللعرأ لنرصنرصتليهدرلر
لغ درًا دو درً ليقهدرملنرخلزترطلثلرنلٌن لعر
6102رًوَللللىروصللللٌترمع ٌنللللْرا للللثنّٕرنساللللينعر نلت للثِرًنسٍلليٌٍلٌجُرنل للدٖيرلرزتر عدا للدر
ًنساللللينعراللللدل ثنّٕ)راجلللليترن حللللَترًنلٌنوللللي)ر نلعثاَْ .ر
انلعثاَْرً صثند).ر ر
م ظٌمْرمنرنسل دلَدت.راث َريْرمع ليّر
نثٔرصًملةرصنىرمنرن تَليرنل عثٍلعرادلعثاَلْسر منرنل حيٍدت.رًنوٌ رنلشعٌدرمثهٌنر ر لير
ًهُرنلي دوْرنلعراشل برادل غلْرنلعثاَلْسرلغلْر
لري رالد ٌ عرنلل ِرسلج ىر ن لدنرنذتضلدرنتر
ن قدرندتللللده ُرلللللعثنةرًنيللللثنةسرًلغللللْرنل للللثآنر نل يأْرًنذتيٍيْرًن ضدمبرنملا درٍلْرل ع لتر
نل للللثٍ رًنذتلللليٍ رنل ريللللٌِرنلشللللثٍعسرًلغللللْر اشل ل ترلر د لللدرمري للليصرنلثسلللدلْرنذتضلللدرٍْر
نآلقندرًنلع للٌةرطللٌنترنل للدرٍترنلعثاللُرالليٕنةرمللنر ًخزهدرًهُرا ٌنرًا ش تر ٓرً ٌقرنلع ر
ندتده َللْرً للٓرٌٍم للدره ل نسرًنلي دوللْرنلعثاَللْر ًن عثول لْرنلع َلللْسرًملللنره لللدرا ضلللحرن ه َلللْر
نم للليترملللنرمشلللدر رنللللَ نرنل للليٍ رج ٌاللدةر ر نل زٔرل صُر َ ْرنلع َْرنلعثاَْرنل دٖيّر
نلشدةرًنلعثنءرمشدملة.رًمنرنرت َجرنلعثاُرللث دةر ًمضدمَ ودرنلع َلْسرً لل رملنرصجلترنل خطلَ ر
رنلريحثرن محثرنثادة .ر
ل ريترادخ ل روَللىراعللبرنمل ريللدرر م دنَللدتر
اطثءرنلريد رلرم يملْرنل لددرل لردغر ا لللٌٍثرنلع لللت.راتجللل رنلطد لللدترضتلللٌرمشللللثًعر
صسدسللللَْرل للللثنّٕرن ط ٌاللللْسرادهللللدر ثنٕنا للللدر ضدرِر ثاُرك رل علثدرًن ل برم دنلدةر
ً ثنٕناو سرمتصحدةر نررنري ىرلرنل شعر نر ملٖ لدةرلرنذتضللدرّرنسن للدنَرْسرًنلعللدنرادل للدلُر
نل خريللْرنل ناَللْرًقًرهللدرلرنل حللٌترنل للٌ ُرمللنر لللدل ُرن ع ٌملللدترًن عثولللْرًنملخل ل نعسرً لللير
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ق ُر ر لل رن ت لثرنل لٌمُرن صلثِرسلزمْر

ريَير- 0881ر0598ةر بر دت:راوتُرنتلنر
ترم درلوٌّر َتْرل طٌر.رهُرصحترنليلٌرنتر
نملج د َْرًنمل شلدودترًنملخ ن لدترً لتر
مدرٍثوعرنملن دن)رً ي ًنرمنرصميدلىرق ٌنر ر
نل للللٌٍثرادلع للللت.رً للللثًرّرنل طللللٌٍث.رًنل حللللٌتر
ًن لللدقّرقنٖ لللْرملراوللليصر رناولللدر لللنرنذتث لللْسر
ًندت للدقرنت للىرٍ جلليقرحتللبرنلش ل نسرل للدر
مبٌنجوللْر للتر ثاللُرمللدرننترٍغتللٌرلرظ للدتر
نلعصللٌررنلٌسللطٓسرًمللدرننلللبرمظللدهثرندتوللتر
ًنرتثنوْرًن سطٌرّرا جتر ضلٌرهدرمبخ لعر
م ٌٍداود.رً يرصجثٔرنلريد لر رق.رحلزلرنلليٍنر
ٍلللٌننرم درنلللدتر لللزر لللدًٍنروث َلللْر علللبر
نل ي رمنرن ثنجعرًصادٕرن زةر لزر صلٌرر
شت تْر..ر ر
ًأ للللنرصنرن لللل جرصنر للللدًنرنللللل ن ر
ٍ للللٌنرمللللنرخللللزترنل ٌنحللللترمعللللىسرً للللدًنر
ن َ للدوَمٍ رٍ للٌنرمللنرخللزتر ثنٕناللىسرً للدًنر
نل للدرٍترٍ للٌنرمللنرخللزترنلعز للْراللبرن د للُر
ًنذتد لل لثرًن لل ل ريتسرًنللل ل ن ثّرنسن للللدنَْر
اجدنٌسَى)رن ريْر رجدنٌارنل ِرٍثٔرن د لُر
ًن ل ل ريترلرذتظلللْرنذتضلللٌررنآلنَلللْسرًاول ل نر
ٍ للٌنرن د للُررنه لدةرً د للثنةرًم ت ح لدةر للٓر
ريتسروأرسطٌرميزةرملرٍمنتر َدةرملنرخلزتر
ن
و للثيسرً ل ل رن ل عسرًنلع ل رٍري للٓر َ لدةسر
ًملرٍع رنس حضدررنلتزستْرًنلشلعثنٕرنرت ل ر
ابرنلتضدٕنترن د َْرًنذتد ثّ.رً منلدرنللثا ر
نلع ُسرًنلع ترٍع رنلثا ..ر ترنلشُٕرراطى.
ضللدٍدرو ثٍللْر َ للْرطث وللدرنلريد ل سر
مح للودرنل للدرٍترًن عدحللثّسرًلعّللىرً للعر للدٖثنةر
ً ّ
لرًحللعر دل للدسرخجللزةرًهللٌرٌٍنجللىرن تللتسر
لَ ٌ عرلرنلتصترنليدل رحتبر لٌننرارنلعثاَلْر

ً صثند)ر لزر لدًٍنرحت لترمليلٌملاودرنلعثاَلْر
ابرنسطزءرًنل ريَْرٍ لٌت:رانرا لنرنلعثاَلْر
لغللْرً للا..رً منللدرنسل حدلبر رهٌٍللْرقنخ َللْر
دلع َيّرملرا ريلترن لدارصًرنل ظلثرملنرخلدرجر
نلع َلليّ.رًمللعرا لليةرنذتَللدّرنلع َللْرلرن طللدرر
نلعثاَْرا ريي رمش ْرنل غْسرمنرمٌ عرآخثرًهٌر
نس دارادلت ثرنلع ُر ٓرم ل ٌٍدتر يٍليّر
صه ودرنل دنُرًملرسَ درلرنلع ٌةرنلي َ ْسرًنر
ا نرنلع ٌةرنسن دنَْرادلعثاَْرندوَْسرً مندرنر
اظوللللثرنذتدجللللْر لَوللللدر للللدرهللللُرلرنلع للللٌةر
نلٌ للعَْرنلللعرهللنراش ل ترمريدلللثرمش ل ْر
نل للليةرملللنره لللدرًملللنره لللد رننريي لللبرو لللثّر
نمل َللدجر رنآلخللثرن للية.رًننريي للبرمش ل ْر
جيٍلليّ.رًهللُر َللعرنتَلليرمللنرنآلخللثرحللد ار
نسصتللدنرن ت للٌلسرن ل ع رلغ للىرصةرنع للىرلغ للدرصةر
ن تر ٌمىر رلغ د) .ر
نرن للللريْر للللري ّرمللللنرصا للللدٕرن مللللْر للللٓر
شت للعرصو للدره رًا للدو و سرًجلليًنرنذتللترلر
صنرحتللترلغللْرنآلخللثرم للدنرلغ للدسرًنرٍت للثر
ص لللليطرا طٌٍثهللللدسرًرجع للللودرمٌن ريللللْرل عصللللثر
نذتليٍ سرً لثرنلريد ل رصنرن لأمٌنرنلعريدسللُر
ْرل حل ت رنلعثاَلْرالدلع ٌةر
صسنرمشثًعرنل
نلٌَندنَللْرن تدظلدةر للدًنرنلتصللترنلللٌظَتُر ِِّر
لغللللْسرًلرًحللللعرل ي دوللللْرنلعثاَللللْر للللٓرصنوللللدر
مد لٌٍْر رنمل للدقر للٓرمريليصر َللدارنلشللدهير
ٓرنلغدٖارا دوْرصسلطٌرٍْرا ط ل رملنرصو لدرر
جدنٍلللْرا جلللدًنر للليًقرن طلل رًًن لللعرنذتَلللدّر
ر
ر ًاع للٌر رم ل ٌٔرنرتثنوللْسرًصسللنرنل ل ت
نلعثاُرا لٌةر لٓرنذتليارًنلعدطتلْرًنلٌجليننر
ًنل ًءرًنرتَدتسراثايِره يرن سلنراٌالدةرملنر
لغللْرنلع للتسرل وللدرلرجٌهثهللدرمعثوللْرصقاَللْر
رلعثِرًملرأ نرنملنطلزءر
لعثٍْسرنًرات
م ولللدرضتلللٌرا ل لٌرٍنر طلللدررم ل ل ري ُر لللدرملر
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أ نرحت َترًن ع درًاصٌررم ري ىرا لدٕر لٓر نملس شللتدٕرًلللَنرنل ي َللرعسرً للمً رنلشللريددر
ٌرّسرًنلي دوْرنلعثاَلْر دٖ لْر نرندتدقر رن عرً رانل ٌنلَتُ)راليملةرملنر
ه يرن سنرن
لرًسل ر لدنرنلغَللارنلل ِرٍت للبرم لىرنل ح َللتر نلع ٌةرندتدقّ) .ر
نلع للللُسرم شللللوينةرمبللللدرًرقر لللليرنلريد لللل ر
ريللْر
مللنرن دسللعرصن للدر للبرن ل عث رن
نل ٌٍثِرهدل رحدحلرا دنلىرا َعر صترصنر نلعثاَلللْرن عدحلللثّرسل ل جيرميلللترهل ل يرنل لللار
ه يرنل غْرنل درخيَْرنلعظَ ْرنللعرنسلر ٌ ريبرلر م شٌرّراث ار َ ُرم ينًلْر ٓرنطدءرًنسعر
ن د ُر ترصنٌنعرن عدر رًنلع ٌة.ر يرصحريحبر جينةسرمريد ْراش ترٍريع رنليهشْسرًهُر ير
نآلنر لللدجمّر لللنرنل ت لللع.رملللدرنل لللريارنلل ل ِر منرٍثًجرإلدسرالدرق لدرنلريد ل رنلر ري لدنُر لنر
ق دهلللللدر رن لللللَدنراعللللليهدرنلت لللللتُرنذتلللللثر ج ُرل لٌت:ر ن لدرنلَلٌةرم خ تلٌنر نرحل ع در
ًنملن للللللد رقنخللللللترن للللل ل دترنل عري ٍللللللْر اثنالدةرم خ تلدةسرًهل نرنلللثا راللبرنلَللٌةرًن مللنر
نل ل ٌملَْٖرصًرنلشللعثٍْرنل ظ َللْرو ل ق)رًلر ٍلللٌ ُرادسل ل ثنررنذتدللللْرنللللعرًحل ل در لَولللدسر
نل َدءرن ٌ لعر ليرنلي دولْرنليٍ َلْر حدًللْر ًٍي ٌندرل ريح ر لنرن د لُرًراطلىرادذتد لثسر
مللنرن وللمًةرل لليودعر للنر ناللىراللدل ارخ للعر منرصجلترمعثولْرنذت َ لْسرً ليرًجليرنللي ٌرر
م للللٌملترص َلللليرنس للللدخودرمللللنرجيٍلللليرميللللتر نلثن تر رييرن ر رييرنللينٍ رلرم صلعرنل لثنر
انلعثاَللْرصةرنل غللدت)رانلعثًاللْراللأآرصنرا صللث)ر ن د ُرا نرنلٌن عرنلعد ُركيا در يٍيدةرًن حدةر
انلعثاَللللْرلغللللْرصهللللترندت للللْ)رًٍ للللٌترصنرهلللل ير ملرلرينروَىرًملراع َلير لنرصنرا دولْرصِرا ليرملنر
نملس للدخدتروع للبروعللترن ل نرنللليًنُٖسر نلري لللليننرصًرصٍللللْرصمللللْرمللللنرن ملل ل راضلل ل رقًنٖللللثر
صننلبرل َدةراعضرن ثن سرل لنرنللينٕنتر م ينخ للللْسرن ً رنلي دوللللدترنل َللللْسرًهللللُرملر
ا َبرمٌجٌقّ) .ر
خت لللٌرملللنرا لللٌعرهلللٌرمصللليررل غ لللٓرًنرتصلللاسر
انلغلللللثدرخصلللللىرن رصنرٍ للللليةرالللللدلع ُر
نل جثٍعسرصملدرنلعلثدرو ليرخصلو رسلريحدنىرصنر
ٍ لليمٌنرادسسللزة)ر للٌترل ت للثرنسسللزمُرق.ر
ست لليرسللعَيررمضللدنرنلريللٌطُسرصمللدرنل للعٌقِر
للدٖضرنل ثاللُروي للْر ٍغللدترادلتصللتراللبرنلع للتر
ًنلللليٍنر رسلللٌارنلتلللٌنرءرن ه لللْرالللبرنلعلللثدر
برمنرجوْرًالبرنلعلدنرنلغثالُراد دالتر
ًن
دٖزة:راخصرن رنلغثدرالدلع ٌةرنلينٌٍَلْرلَل ع ر
اللىرن ل ٌنرًٍ تثنللٌنرل عريللدقّروَتللٌنًنراددت للْر
نرتدليّ)رًلر داىراملرحتلمن)را لينخترنذتدللْر
نلي دوَللْرلظللدهثّرنل للارن يللثرمريَعلدةر َل ر

اَعرم ىر3رم ٌَنرن خْسر ليرنللي ٌررحلزلر
نلللليٍنرٍلللٌننرصنررًنجرنل لللددر لللدنرقنوعلللىر
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ًنليدنَللْرا دوللْرن مللْرصًرنليًلللْرن ع َللْرا دم للودر
ًاض رصمندغرنل ٌ رن دقِرًن ع ٌِسرنرتدحلْر
نل للدٖيّرلللئرصمللْرمللنرن مل رًنلللعرهَمهللدر للنر
سٌنهدسرًنليدليْرهُرنلي دوْرنلعد َْرنلعرا تد تر
مللعرنلي دوللدترنل ٌمَللْرًاغ َوللدرًه حوللدرنل لليرّر
ٓرنذتَلدّر لنرطثٍل ر يٍليهدسرًلر لل رملدر
ٍ تُرمدرًرقر ٌترمدرخصراىرنلغثدسرًمدرخلصر
اللىرنسسللزةرمللنر َ للىسرًنلي دوللْرنلعد َللْرا ٌقنللدر
رمتولللٌةرالللأاثرنذتضلللدرنتراريعضلللودسراأخل ل ر
ًاعطُسرا طٌررمعرنس ثنرٍْرنلممنسرًلَنرمنر
ن ط ُرصنرا ٌنرمغ ْرصًرم تٌلْرلرميتره نر
نلعصلثسرًضتلنرنعلَشرنلعلدنر ثٍلْر ٌنَللْسر
صمدروَ لدرخيلصرنل خلارو ليرصللدررنلريد ل ر ر
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ظللدهثّرصس للبرملنقًنجَللْرن رت للثٍنرنلعللثدسر
ًن ش غ برادلع ٌةرنذتيٍيْسرنل ٍنراع لٌنرلغلدتر
نلعللدنرن لليةرً للٌنراوللدر للٓرنلليترلغلل و ر
نلع َللْسرً َللترم ل و رمللنرن للتر ٌمللىر رلغ للىر
ن ةسرل لللأاُرم لللده داو رمو لللْر لللٓرنلصلللعَير
ن الللُسرًنرا لللنرمو لللْر لللٓرحلللعَيرنل غلللْر
نل ٌمَللْ.رمي َ لدةر للٓرجدمعللْرقمش ل رنلللعرص للثتر
نل غْرنلعثاَْرلرم دهجرنلطلارًنلع لٌةرنلي َ لْسر
ًاث ْرنسن دجرنلع ُر رنلعثاَْرل عدٖليٍنرملنر
نسٍتلللدقر شلللثغرل أحلللَتسرًللللٌرصنرنل جثالللْر
بر ٓرندتدمعلدترنلعثاَلْرل دنلبرنلعثاَلْر
صن للللٓرنلَللللٌةسرًٍشلل ل ر رصنرنجمل للللعرنلع للللُر

نلعثاُرلرقمش رن دسنر دةر0502ر ليرخطلدر
خطٌنترمو ْرلرنل عثٍارًنل ثٍارابرنلعثاَلْر
ًن صلللط حدترندتيٍللليّسرًٍعللليقرصهلل ررجدملالللىر
است ير ثقر ُ)رن دسلنررللَيرر لد.ر لثر
وثًخ.رمصطتٓرنلشلوداُ.رًلرم دللْرل لي ٌرّر
لريدنلللْرمشلللٌلرم شلللٌرّرلرزت لللْرنآلقندرنلعد َلللْر
نلعرٍصيرهدرنحتدقرنل ددرنلعلثدرا لٌت:رار نر
ننقٍدقرنل ٌنحترابرنذتضدرنترًاتجلثرن علدر ر
نلع َلللللْرًنل َلللللْرجعلللللترصلٌوللللدةرملللللنرن لتلللللدظر
ًن صللط حدترا لليو ر َ للدسرملراللترًاغللمًرلغ للدر
للٓرلللدعرنس ل ع دإدسرًاٌسللعراللينًإدرلر َللدّر
نرتدحْرًنلعدمْسره يرن لتدظرًن صط حدترملدر
ن َىرصلتدظدةر ضدرٍْر ٌنولدر ليرنل شلدغر
نسن للدنُرًاشلل تر للٓرن لل جرن للدقِرل تر لللثر
ٌمل لدة..رملللنره لللدرنللليدرزت لللعرنل غلللْرنلعثاَلللْر
ايمش رنت ىرل ع تر نردتدنىرن خ صلْر لٓر
رحلللليرنللللليخَترًن تللل رمللللنرن لتللللدظرنلللللعر
للٌنرا ل رملرا ري ل رصنر
ٍ ل ع ودرنل للددرًن
ا لللينًإدرًسلللدٖترنس لللزةرًنل ٌنحلللترنذتيٍيلللْر
ل شلللثر دل لللدررلرنإشلللَ را لللاراعري هلللد)ر
ًا لللللعٓردتلللللدنرنجمل لللللعرن رخ صلللللْر رً لللللعر

م للدازتر ثاَللْر للدرلللدعر للٓرن ل للنرًن للزةر
مللللنرقخَللللترًمعللللثدرلللللدعرًنسلل ل ٌطنرسللللد ْر
نل للينًت).رنن وللٓر للزةرنل داريللْرنلللعرلللغ بر
مٌ عرًنٍثرنلي دوْرلرنذت ٌمْرنل ٌرٍْسرًن ٌير
اأنره يرن صلط حدترآخل ّرادملن شلدررًا لثرر
ٌٍمَلدةسرًٍظوللثرصنرنل ج للْرن خ صللْر جللمتر للنر
ٍ لللد رنمًهلللدسروولللُرمٌجلللٌقّرلرنل ح لللَزتر
نل َدسَْرًنلزنمجرنلٌَمَْرًنلي دوَْسرًصحريحبر
مع يّرلرنلثًنٍْرنلعثاَْرن عدحثّسرًمثْر لتر
ٍ لللودرنل لللددراغل ل رلغل ل و رن ةرةجلللْر للليةر
ًجٌقرن داترإدرادلعثاَْسرصًرةيدةر نرن اَْسر
ودلعد َْرصحريحبراغثِرنل ي رم و ر رجدنار
مللنرٍطث وللدر للٌعرمللنرنملس ل عثن رنلي للدلسر
ًلرم يمللْرنلللليٌٍننرنلشللعثِرل ثن لللترنلشلللد ثر
صًرخللدنرمَ للثرنلل ِراللٌلر للدةر0529رايمشل ر
ًص لللدقرنحتلللدقرنل لللددرنلعلللثدرطريد لللىر لل نر
م شللللٌرنتر للللددرندتَللللارمللللدخثنةسر للللار
نلثن ترمدرٍ خصر دل درنلعثاُسرًٍ ع رمريدلثّر
مبٌ ٌ درن طثًل .ر

ا درنع ير ر يراعَيرصن درنت ثرًصن در
نع ترًصن لدرن صلثرلرهل يرنلطثٍل رصًرا ل سرال ر
نعلللٌقراعلللير لل ل ر رنل لللدٖجرنللللعرنن ولللٓر لَولللدر
نلللدسرً لللدرًنن صلللدرندرل ط لللٗنر لَولللدسر
ات
ًل ج يره نرنملط ٗ دنرلرهيلدترجيٍليرٍ صلريىر
نلللٌه رلرنل وللعرنل للري رنلل ِرا صللد يرمللنر
جٌننريىرنلثطريْرصخبثّرن جَلدترنللعر لدنرقصاولدر
صٍضلدةرصنرات للثرًصنراع للترًصنرا صللثرال رنعللٌقر
صٍض لدةر دل ٌنوللترنلللعرملرحتَللير للنرنلطثٍ ل سر
ل ريح ر نرصلٌننرجيٍيّرن ري لودرمدقا لدرن ً سر
نس عينقنةرس دمْرهداَترصخثٔرجيٍيّ) .ر
ووتراثنا درزتثقرهداَترنعَليرنس لدخودر
مللللعرًه للللدرادل لللليةقرهللللترهللللٌرصًرنءرحللللتثنٕر
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نذتلليٍ سرًصنرنلغ للٓراللد تثقنترنلللعرٍع للمراوللدر
صا دٕرنلعثاَْرن رم عرنلٌَةسرود تثقنترا رنر
اعللليرملللنرن َدجلللدترنلعصلللثسرًل لللتر صلللثر
ٌملللىسرًملللعرا للليةرنلع لللٌةرا نجلللعرن تلللثقنتر
ًاطتٌرن تثقنتر نترنذتدجْرن ٌليّرمنرطريَعلْر
نذتَدّرنت ود .ر

درًحت برا دقرًهترا دو درم ت ْر ر
هلل نرنذتللليقر لللددرنلعثاَلللْرًظلللٌنهثرن عثولللْر
ٍعلللللد رهللل ل يرن ٌن لللللَعرنذت دسلللللْرلرً لللللدر
نذتدلُسر َ رنإجٌةرنلشثار ٓرًط دسرقًنر
صِرنس ي دٕسرووٌركدردرنلل ن رًنل غلْرًنل لَ سر
ًن جَدترخدحْرنلشريددرنل ِرنلثنيرٍ تصلتر لنر
ًن علللللىسرٍعلللللَشرنلتلللللثنارم خثطللل لدةرلر لللللٌنرنر
ملرالليرصنرن و للدررندتثٍٗللْرنلصللدق ْرنلللعر
نل ٌلٌجَلللدرنإينملللْسرً للليرًولللثترللللىرملللدقّر ًرقترسلللللٌ را لللللٓرنللللللثوضرملللللنرن لللللمم ب.ر
نملضتثن رنل دةرًصاعياىر نرًن عى .ر
ن ي ب.رصححددرن ص حْرلر ا دٕرخت ت درًهل ر
رل للليره لللنرنلريد ل ل رنللللي ٌررحلللزلر ٍثايًنراٌدرنلعثًاْرًنسسزةرًٍشٌهٌنرنلعثًاْر
نلللليٍنرٍلللٌننرملللنرنس حضلللدررن د لللُرًً لللعىر ًنسسزةسرل نرنلٌن عرٍ ط ارمٌن ريْرل عصثر
صمدم للدر حدلللْرمللنرن ت ل راطٌٍثه لدررًنلع للتر ً ث لللللْرللللللدم ْرا لللللدرملللللنرنل للل ل ٌنر ر
للٓراغَ هللدسرقًنرن للداراٌننريوللدرنإدقوللْسر نذتث لللْسرً ملرود ل ل ريترللللنرٍلللث رصجَدل لللدر
ًا َ ولدرنل اٌٍلْرن حلَ ْسرل ليرًجليرصنررنلعثاَللْر ًمأسللداو رسللٌ را للٌنرخ ت للديرإ ل رمللنر ل ر
لرً لللعودرنللللثنهنرملرا ل ل جَارل لللينٕرنلعلللدنر ًوثنا .ر
 ر
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مؼاربات يف مػهوم الشعر
بني الغنائوة والداللة
معني محد العماطوري*

ُعطفُ اهِقس بإُٔ إطالق حلمٍ يٌٚم ٞىومٟ
َّ ٙ
ُص ًا غ٘ا ١أكاْ ُصاً ؾعطٙاً أَ غطزٙاً٘ٓٗ ،
حيٌممممممى ا ًلُ٘اتممممممٕ ًٗطتلعاتممممممٕ اهس هممممممٞ
ٗاهغِاٚ٢ممم ،ٞشاهؿمممعط ً٘غمممٚقٗ ٟإٙقممما ٗ ممم٘ضٝ
ًٗعِٗ ٟز هٗ ٞاُعٙاح اخلٗ ..هلّ يبى اشبم٘
ا غٌممماض ٓمممصا اال٘دممم٘ بمممس ًمممّ ا ؾممماض ٝإ
ٗج٘ز غ٘ ١ا تفػرل ايذلاْ ىقٚمس ٝاهفمّ هوفمّ،
إش تتعومما اهعقٚممس ٝلمماْ ًمما ٙػممٌ ٟاال م طا
اهبعٚمممس ٝا ىٌوٚممم ٞتقمممم٘ ٍٙأ ٜىٌمممى شممم ْ ،
طبٚع ٞاهؿمعط هٚػمج جمع١اً ًمّ اهعماب اه بٚعمٛ
اه٘ايعُ ٛٓ ٗ ،ٛػد ٞىِٕ ،بى ٓ ٛىاب ياٍ٢
حبس شاتًٕ ،ػتقىٗ ،كاًىٗ ،شٗ غٚاز ٝشات..ٞٚ
ٗاهؿممعطً ،عٓطٙممِٚ، ٞممٙ ،ٞصمما ًممّ بومم٘ض
شطٙسٙ ،ؿع باهِقاٗ ١اهصفاٗ ،١بماهعًطز اهػماب
ا االمما ١االتٌمم٘قُ ،قؿممج ىومم ٟبو٘ضاتممٕ اهِا ممعٞ
أبمس اهصمم٘ض ٗأامى اهممتالٗٗ ،ّٙاالعٓطٙم ٞتطًممع
إ اهقاهممممما اهعآممممم ٛاالِػممم م ٍ ًمممممع ىِا مممممط
اهعقٚممس ،ٝتممأها شلممط ٝىٌٚقمم ٞحٚممٗ ،ٞبايممً ٞممّ
ا هممم٘اْ تِمممبس با حػممماؽٗ ،طممما٢ط ٙعمممدل ىمممّ
ً٘غمٚقً ٟت مسزً ٝتِ٘ىم ٞتػمٌ٘ ىومً٘ ٟغممٚقٟ
اه بٚع ٞاهطتٚب.ٞ

ا زضاغممُ ٞقسٙمم ٞالفٔممَ٘ اهؿممعط ىِممس ضٗاز
اهؿمممعط اهعطبممم ٛاسبمممط هومممسكت٘ض شمممات ىمممالق
*

ٗبصمممممف تٕ ٙ 637- 636مممممصكط إْ ًعطشمممممٞ
اهؿعط تأت ًّ ٛزْٗ شٍٔ ً٘غمٚقاٖ ٗاهعلمؼ
 ٚأٙضاًٗ ،يس اختوف ُقماز ضٗاز اهؿمعط ا
شٍٔ اهؿعط اُ الياً ًّ ً٘غٚقاٖ شٌٍِٔ ًّ شٍٔ
اهؿمممعط إٙقاىم ماً ًمممّ زْٗ ذبسٙمممس ٓمممصا ا ٙقممما
اهؿمممعطًٗ ،ٜمممس ٠نٚمممعٖ ىمممّ ا ٙقممما اهِ مممطٜ
شأزخى ا اهؿعط ًا هٚؼ ًِٕ كٌما ٓم ٛاسبماي
ىِمس أزُٗممٚؼ ٗ٘ٙغممف اشبمايًٗ ،ممٍِٔ ًممّ حممسز
ا ٙقمما ٗدممب ٕ حتمم ٟكم٘عْ ضزلماً ىومم ٟاهؿممعط
ًّ زْٗ غ٘اٖ شٌٚع بني ا ٙقما االم٘ظْٗ ٗا ٙقما
االِ وا ً ى اهبٚاتٗ ٛحماِٗٓٗ ،ٜمان ًمّ ضكمع
ىوم ٟاهم٘ظْ ا ذبسٙممسٖ هوؿمعط ًمّ زْٗ أْ ٚممع
بممني ا ٙقمما ٗاهمم٘ظْ ً ممى ُمماظن ٗاهػممٚا ِٓٗ ،مما
ُ مممطح اهػمم اي هتممماهً ٛممما اهفمممطق بمممني ا ٙقممما
ٗاه٘ظًْ ٍ ،ا ٓم٘ اهفمطق بمني ا ٙقما اهؿمعطٜ
ٗا ٙقمما اهِ ممطٜ؟ ُٙعم َّمطفُ ا ٙقمما هغمم ٞإُممٕ اتفمماق
الح
ا ٘ا ٗت٘يٚعٔا ا اهغِا ،١أًا ا ا
شومممٕ ًعِٚممماْ أٗشلٌممما ىممماَ ٗٙتصمممى باسبطكممما
ىًٌ٘اً ،شإشا كاُمج ٓمصٖ اسبطكما ًتػماٗٞٙ
*

أديب من سوريا.

العدد - 365آذار 7102 /

ا ظًِ ٞزل ٛا ٙقا ً٘ مالً ٗ ،أٌُٚما خما ،
ىوممممم ٟحمممممس يممممم٘ي اٚمممممى ممممموٚبا ا ًع ٌمممممٕ
اهفوػفٗ ،ٛاهص ٜحسز ًّ خالي بٚاْ اهفطق بني
ا ٙقا ٗاه٘ظْ شقاي "ٗاهفطق بني ا ٙقا ٗاه٘ظْ
أْ اهمم٘ظْ ً هممف ًممّ أيػمماَ ًتػمماٗ ٞٙا ظًِمم،ٞ
ىو ٟحني أْ ا ٙقا ً هف ًمّ أيػماَ ًتفادموٞ
ا ظًِمم ،ٞأدممف إ شهممم أْ اهمم٘ظْ ً هممف ًممّ
تعايمما أظًِمم ٞا سبمماْ اهق٘ٙممٗ ٞاهوِٚمم ٞا ُ مماَ
ابج ًٗلمطض ،ىوم ٟحمني أْ ا ٙقما ًصم ٘
بِ مممطا طبتوفممم ٞاهلمممٍ ٗاهلٚمممف تمممسي ىوم مٟ
بسا ٞٙاهو مّ أٗ ُٔاٙتمٕ أٗ ىوم ٟأًماكّ اهضمغ
ٗاهوني ا أجعا.)1(ٕ٢
ٗ ْ اهقصمممٚس ٝاالتلاًومممٓ ٞممم ٛاهقصمممٚسٝ
اهغِاٚ٢ممم ٞحٚممما شكمممط اهِايمممس اهمممسكت٘ض خوٚمممى
اال٘غممممم ٟا كتابمممممٕ بِٚممممم ٞاهقصمممممٚس ٝاهعطبٚمممممٞ
االعا ممط ٝبق٘هممٕ ٗاهقصممٚس ٝاالتلاًوممٓ ٞمم ٛا
أ ممممؤا غِاٚ٢مممم ٞهُقِّ ممممج باهعِا ممممط اهسضاًٚمممم،ٞ
شلممممماْ بمممممسَّ ًمممممّ اه٘يممممم٘ف ىِمممممس اهقصمممممٚسٝ
االتلاًومممً٘ٗ ٞدممم٘ىاتٔا اهغِاٚ٢ممم ،ٞشٔمممى نتممماظ
اهقصممممٚس ٝاالتلاًومممم ٞبغِاٚ٢عمممم ٞغممممرل ًباؾممممط،ٝ
ٙلْ٘ اهطًع شٔٚا ًعاز ً حػاغا اهؿماىط،
ٗنتعق شٔٚما اهمصا باال٘دم٘ ٙٗ ،تعمازي اهتعمبرل
ٗا حػممماؽٗ ،تغمممسٗ اهوغمممٗ ٞاهصممم٘ضٗ ٝا ٙقممما
أزٗا ً٘ظّف ٞجسٙسٝ؟ ٗحوّوج ،بِا ١ىوم ٟشهمم،
يصمممٚستني أٗضزتٌٔممما ً ممماهني "اهمممصٙ ٜمممأتٗ ٛ
ٙمممأت ،ٛهوبٚمممات"ٗ ،ٛغمممطحاْ ٙؿمممط اهقٔممم٘ ٝا
اهلاشترلٙممما" ،حملٌممم٘ز زضٗٙمممـ ً ،ممماهني ىومممٟ
غِاٚ٢مم ٞاهتعممبرل ،شٌٔمما تتػممٌاْ ب ٔمم٘ض ا هفمماظ
ٗا ٓتٌاَ باهوغمٗ ٞاهصم٘ض ٗا ٙقاىما ٗ ،أخمص
ىؤٌٚا ظٔ٘ض االػاض اهغِا ٛ٢ىو ٟحػا االػماض
()1
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اهمممسضاً ٛا بعمممس االقممماطعٗ ،تِ ٚممم ٞاهؿممماىط
اهقِمما ىممّ ٗجٔممٕ ا أًمماكّ أخممط ٠هٚع عبممط ىممّ
إحػاغممماتٕ تعمممبرلاً ًباؾمممطاًٗ....ض ممما ًممما يصمممسٖ
ضٗظُتمماي ا ي٘هممٕ إْ اهؿمماىط اهممص ٜحيممؼ بأُممٕ
ٙقمممف ىوممم ٟىتبممم ٞرولممم ٞاهؿمممعط ٓممم٘ اهمممصٜ
ٙػمممت ٚع اغمممتغالي االادممم ٛا ابتلممماض ؾممم١ٛ
جسٙس"..
إْ بِمممممما ١اهقصممممممٚس ٝاهعطبٚمممممم ٞاالعا ممممممطٝ
بؿلؤا اسبادط الّ ً٘جبا اسبسا  ٞاهؿعطٞٙ
إش ت٘ح ٛإ تععٙع ٗتأغٚؼ ٗى ٛاهت طبم ٞهمس٠
اهؿمماىط ٗاهِايممس ىومم ٟحممس غمم٘ا ١هممصا شممإْ بِٚممٞ
اهقصمممٚس ٝاهعطبٚممم ٞاالعا مممط ٝت كمممس هِممما بأُٔممما
اهقصممٚس ٝاهممي ٙممدلظ شٔٚمما ا ُػمماْ ا اهؿمماىط،
ًٗ٘د٘ىاتٔا ًػتٌس ٝرما خيمص اهؿماىط شاتمٕ
ٗتتضم شٔٚمما حاهتمماْ ٗشمما ًمما أؾمماض إهٚممٕ اهِايممس
شاحل اسب  ٞٚاهلٚالُٛ
أْ إحممممسآٌا ظممممآطٗ ٝا خممممطً ٠ضممممٌطٝ
ٗظبممممس ا اسباهمممم ٞاه ممممآط ٝاهبِٚمممم ٞاه٘ادمم م ٞ
هوؿممممماىط ٗاالتوقمممممٗ ٛاهِايمممممس غمممممرل ٝهؿدصمممممٞٚ
اهؿاىط.
ُػتؿممف ًممّ اسباهمم ٞاه اُٚمم ٞغممرل ٗاد م ٞ
اهس همم ٞأٗ االضممٌط ٝكممى اهعاليمما ٗاهممس
اهممي ٙت٘خآمما اهؿمماىط ًممّ زْٗ أْ ٙصممطح بٔمما،
ٗاه٘ ممم٘ي إ شهمممم ٓممم٘ ا ٓمممٍ ا يمممطآ ٝ١مممصٖ
اهقصمٚس ،ٝكٌما ٙتممبني أٙضماً أْ بِٚم ٞاهقصممٚسٝ
االعا ط ٝاالتلاًو ٞتتٌٚع باهبِا ١اهسضاً ٛاهمصٜ
ٙقَ٘ ىو ٟاهتعبرل باهؿد٘ اه٘اد  ٞأٗ االقِعٞ
(اهطًع)ٗ ،باسبمس ٗاهصمطا ٗ ،يمس ٓمص ٓمصا
اهبِا ١اهعِا ط اهغِا ٞٚ٢اهمي بمس ًمّ حضم٘ضٓا
ا بِٚمممم ٞاهقصممممٚس ،ٝبصممممفتٔا أحممممس اهعِا ممممط
اهؿمممعط ٞٙاهمممي بُمممسَّ ًِٔممما شغمممس بعٚمممس ٝىمممّ
اهتقطٙمممط ٗاالباؾمممطٗ ٝاهِغٌٚممم ٞاهمممي تػمممتٔسف
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غممممُ٘ ٠فػممممٔاٗ ،تػمممم ١ٛإ اهٌِمممم٘ اهعضممممٜ٘
ًٗفَٔ٘ اهتلاًى ا بِ ٞٚاهقصٚس ٝاالعا ط.ٝ
ٗاهقصٚس ٝاالتلاًو ٞأحس ً آط اهت سٙس
بى أٌٓٔاً ٛٓٗ ،تصو ٞباهذلا تتعاًى ًعمٕ ًمّ
ًِ مماض جسهٚمم ٞاسبسا مم ٞاهؿممعط ،ٞٙشتػممتٌس ًِممٕ
ؾد٘ مممٔا ٗأيِعتٔممما ٗبعمممس أحمممسا ٔاٗ ،هلمممّ
اهؿممماىط ٙعٚمممس مممٚاغتٔا ،كٌممما جممما ١ا
اهقصممممٚس ٝاهؿممممعط ٞٙاهقس ممممٗ ،ٞإمنمممما ٙػممممتعرل
حطكمممم ٞأٗ ً٘يفمم ماً أٗ حممممس اً ًِاغممممباً ٗحيمممماٗي
ب٘غاط ٞا غمقا اهفم أْ ٘ٙظمف ًما اغمتعاضٖ
ت٘ظٚفممم ماً ًعا مممممطاًٗ ،همممممصهم تبمممممسٗ اهقصمممممٚسٝ
االتلاًومممممً ٞطكبمممممٙ ٞتمممممساخى شٔٚممممما االادمممممٛ
ٗاسبادمممط ٗتتاليممم ٟشٔٚممما ا ممماهٗ ٞاالعا مممطٝ
ا جيممابٗ ٛاهػممو ٗ ،اهصاتٚممٗ ٞاال٘دمم٘ هوتعممبرل
ىممممّ دبطبممممً ٞعا ممممط ...ٝهممممصا شممممإْ اهقصممممٚسٝ
االتلاًو ٞتعبرل باهذلا ىّ االعا طٗ ٝباالادمٛ
ىّ اسبادط ٗاهعالي ٞبني اهؿاىط ٗتطا ٕ ىاليٞ
جسهٚممٙ ،ٞتبممازي شٔٚمما اهؿمماىط ٗاهممذلا  ،اهتممأ ط
ٗاهتممأ رل ٗإْ ًفٔممَ٘ اسبسا مم ٞغممرل ًتِممايس ًممع
ًفٔمممَ٘ اهمممذلا  ،شاسبسا مممً ٞمممّ اهمممذلا ٓٗ ،مممٛ
تِب ا ًِٕ كاُب اق اهغصْ٘ ًمّ اهػماق ٗاهػماق
ًممممّ ازبممممصٗض ٗكممممصهم اهت سٙممممس شاهت سٙممممس
اهؿممممعط ٜا ا غومممما ٙلممممْ٘ شا ال مممم ٞأطمممم٘اض
ًتالظًممممً ٞتفاىوممممٓ ٞمممم ٛاالمم م طا اشباضجٚممممٞ
االػماىسٗ ٝااللُ٘مما اهذلا ٚمًٓ٘ٗ ٞبمم ٞاهؿمماىط.
ٗإْ اهتممأ ط زلمم ٞإُػمماًُ ٞٚؿممطٗى ٞتؿممذلن شٔٚمما
اهؿممع٘ ٗٓمم ٛتع م اهِقممى ىممّ اآلخممط ٗإمنمما
تعم م االعطشمممٗ ٞا طمممال ٗكمممى ًممما ٙفضممم ٛإ
ا بسا ٗا اه ،ٞحٚا كاْ هوٌساضؽ ا زبٚمٞ
ٗهبعس اهؿعطا ١اهغطبٚني تأ رل ا بِ ٞٚاهقصٚسٝ
اهعطبٚمممم ٞاسبس ٙمممم ،ٞشاهطًٗاُػمممم ٞٚغممممآٌج ا
إحٚمممما ١اهِعىمممم ٞاهغِاٚ٢ممممٗ ،ٞاهطًعٙمممم ٞا تعٌٚمممما
ا حػمممممماؽ اهممممممساخوٗ ٛاغممممممتدساَ ا غممممممقا

اهف م ُ ٗ -ػممت ٚع اهقمم٘ي إْ اهؿممعط اهعطبممٛ
اهقس ٍٙكاْ بعٚمسا أٗ خاهٚما ًمّ اهطًٗاُػم ٞٚأٗ
اهطًعٙممممم ٞإمنممممما كاُتممممما ً٘جممممم٘زتني ا بعمممممس
اهقصمما٢س اهعطبٚممٗ ٞأضٗىٔمما هلِٔمما جمماً ١ممّ
اهغط بتػٌ ٞٚجسٙس ٝب تلّ ًعطٗشمً ٞمّ شٜ
يبىٗ ،ىٌقمج اهػمطٙاه ٞٚغِاٚ٢م ٞاهوغمٗ ٞاهصم٘ضٝ
ٗاال٘دمم٘ ٗحطٙممم ٞاهلؿمممف ٗاهتعمممبرلٗ ،دبومممج
ٓصٖ اهتأ رلا اهلو ٞٚاهعٌٚق ٞبا ُتقاي ا بِٞٚ
اهقصممٚسً ٝممّ ٗحممس ٝاهبٚممج إ اهؿمملى اهعمماَ،
ًٗممّ اهصاتٚمم ٞإ اال٘دمم٘ىًٗ ،ٞٚممّ اهغِاٚ٢مم ٞإ
اهسضاً ،ٞٚدٌّ االلُ٘ما أٗ االم طا اهغطبٚمٞ
ا بِٚممم ٞاهقصمممٚس ٝاهعطبٚممم ٞاالعا مممطٗ ،ٝأٌٓٔممما
ال ممممممم ٞااللمممممممْ٘ ا غممممممم ٘ضٗ ،ٜااللمممممممْ٘
اهتاضخيٗ ،ٛااللْ٘ ا زب.ٛ
أًمما اال٘دمم٘ىا اهغِاٚ٢ممٗ ،ٞغِاٚ٢مم ٞاهتعممبرل
ا بِٚممممم ٞاهقصمممممٚس ٝاالتلاًوممممم ٞشقمممممس هقِّ مممممج
باهعِا ط اهسضاًٚم ٞهتداطما ً٘ايمع أٗ ًلماًّ
ا حػممماؽ ٗاهعقمممى ًعم ماً ٗنتمممعق شٔٚممما اهمممصا
باال٘دممم٘ ٗٙتعمممازي اهتعمممبرل ٗا حػممماؽ ٗتغمممسٗ
اهوغممٗ ٞاهصمم٘ضٗ ٝا ٙقمما أزٗا ً٘ظفمم ٞت٘ظٚفمما
جسٙممساً ٗ ابت ماً ٗإْ اهقصممٚس ٝاالتلاًومم ٞكاُممج
ُت ٚمم ٞهوت مم٘ ا جتٌاىٚممٗ ٞا يتصمماز ٞٙاهممي
ططأ ىو ٟصبتٌعِا اهعطبًِ ٛص ًِتصف اهقطْ
اهعؿممممممط ،ّٙشمممممما تٌع ا غممممممتٔالك ٛأشممممممطظ
ً٘دمم٘ىا ًِٔمما االمم٘ ٗا غممذلا كٌمما أُٔمما
ُاا ٞىّ جٔ٘ز اهؿعطا ١االت٘ا وًِ ٞص بمساٙا
اهقممطْ اهعؿممط ّٙهؤِمم٘ باهقصممٚس ٝاالعا ممط.ٝ
ٗإْ بِ ٞٚاهقِما ا اهقصمٚس ٝاهعطبٚم ٞاالعا مط،ٝ
ٗصبا اغتدسإً ًٗصازضٖ ،شإمنا ٓ٘ ٗغٚوٞ
زضاً ٞٚهوتدفٚف ًّ حس ٝاهغِاٗ ٞٚ٢االباؾط٘ٓٗ ٝ
تقاُمم ٞجسٙممس ٝا اهؿممعط اهغِمما ٛ٢شبومما ً٘يممف
زضاً ٛأٗ ضًمع شم ٙضمف ٛىوم ٟم٘ اهؿماىط
ُمممممدلً٘ ٝدممممم٘ىً ٞٚمممممّ خمممممالي ؾدصمممممً ٞٚمممممّ
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اهؿدصممٚا ٙ ،ػممتعرلٓا اهؿمماىط ًممّ اهممذلا أٗ
ًّ اه٘ايعٗ ،يس اغمتعاض اهؿمعطاً ١مّ ا غماطرل
أٗ اهؿممد٘ اهسِٚٙمم ٞأٗ ًممّ اهتمماضٙذ اهعطبمم ٛأٗ
ًمممّ اهمممذلا ا زبممم ٛكٌممما شعمممى بعمممس ؾمممعطا١
اسبسا ممم ٞحمممني اغمممتعاضٗا أيِعممم ٞه٘جمممٖ٘ ؾمممعطا١
يساً ٟك طش ٞبّ اهعبمس ٗأبمُ ٛم٘اؽ ٗاسبمالق
ٗغرلٓممٍٗ...هلممّ اهقصممٚس ٝاسبس ٙمم ٞاهممي ت ممى
ىوِٚا اهًِ ًّ َ٘ٚاشص ىسٗ ٝاهي شطدتٔا اسباهٞ
اه٘ايعٚمم ٞاهطآِمم ٞدبعوِمما أًمماَ ًفممذلق طممطق بممني
إطممالق حلممٍ يٌٚمم ٞىومم ٟاهبِٚمم ٞاهغِاٚ٢مم ٞشٔٚمما
ٗاهس ه..ٞٚ

تػممممؤ ٚا ب طٙقمممم ٞإغممممقاط ٞٚأٗ تقطٙبٚمممم ٞغممممرل
ًأًُ٘ ٞا ٗجٔ ُ ٞطٓاً ٘ٓٗ ،ا  ٙز ٜىاز ٝإ
تفػممرل اهممِص اُ اليمما ًممّ ً ٔممطٖ اشبمماضجٛ
اهمِص
اُ اليا ًّ أُػايٕٗ ،بسي تعٌٚا ز
تت٘يمممف ا بعممماز اهتأٗٙوٚممم ٞىِمممس إٔٙاًِممما بممماالعِٟ
اهؿممعط ٜصبػممسا ا ًعمماٍْ بالغٚممُ ٞاامم ٞىممّ
إجممطا١ا تعبرلٙممٙ ٞلممْ٘ اهممِص يممس زبممأ إهٔٚمما
هت ٘ٙمى ًممساضٖ ًمّ اهبالغٚمم ٞإ اهتأ رلٙمٓٗ ،ٞمم٘
أًط ًعتاز أغو٘بٚا ا أُ ٜػما أزبم ٛشلٚمف
ٙبوم شهمم اشبمطق اهتعمبرلً ٜػمت٘ ٠غمرل ًممأه٘ف
باهِػب ٞهوِػا اهؿعطٜ؟.

ٙمممط ٠اهِايمممس اهمممسكت٘ض ىومممً ٛالحمممً ٛمممّ
ازبعا٢ط أْ تبِ ٟاالفٔمَ٘ اهِقمس ٜازبسٙمس ِماٛ٢
(زاخى اهِص ٗخاضق اهِص) ًعتدلاً اهِص ا زبٛ
بص٘ض ٝىاً ٞؾعطا كماْ أَ يصم ٞأَ ضٗاٙم ٞبِٚمٞ
سل٘ه ٞٚأٗ زا٢مطً ٝغوقمً ٞلتفٚم ٞبمصاتٔا تمطشس
أغبا اه٘غاطًٌٔ ٞا كاْ من ٔا أٗ ًصسضٓا
أ ِممما ١ىٌوٚممم ٞاهت٘ا مممى بمممني االوفممم٘ظ ٗاالػمممتقبى
طبقا الا تقتض ُ ٕٚط ٞٙجاكبػمْ٘ اهؿمٔرل ٝا
ٗظا٢ف اهلالَٗ ،اهي تِب ىو ٟغت ٞىِا ط
ٓممم ٛاالطغمممى ٗاالطغمممى إهٚمممٕ ٗاهطغممماهٗ ٞاهػمممٚاق
ٗاهصمموٗ ٞاهؿممفطٓٗ ٝمم ٛىِا ممط تػممٌ عاِٙممٞ
اشب ا ٗاكتؿاشٕ ًّ اهمساخىٗ ،همصهم أهغمٟ
االفَٔ٘ اهِقس ًّ ٜىطشٕ كى ًا ٙتصى بم(خاضق
اهِص) ،ىو ٟاىتباض أْ أضؾٚف اهِص ًا ٓ٘ إ
ًازً ٝػتٔول ٞهٚؼ ب٘غعٔا إ مطا ١ز هم ٞاهمِص
ا بممساى ،ٛبقممسض ًمما تت مم٘ي إ ًؿ م ا تعومما
ىو ٕٚاالعاُ ٛبؿلى جعاا أٗ ٓ٘ جساض ك ٚف
حيمم٘ي بممني االعِمم ٟاهممس ه ٛاهممص ٜتبمم٘ح بممٕ اهقممٍٚ
اهتعبرلٙمممٗ ٞبمممني االعِممم ٟاالػمممتدوص ًمممّ االمممازٝ
ا ضؾٚف ٞٚأٗ اهبا ٘جطاش ٞٚفٔمَ٘ اهفطٗٙمسٙني،
ٗٓ ٛاالاز ٝاهي اىتاز االفٔمَ٘ اهِقمس ٜاهتقوٚمسٜ

ٗاالفٔممَ٘ اهِقممس ٜاالعا ممط بٔممصا اهؿمملى
ٙلممْ٘ أًمماَ خٚمماض ممعا ،شإًمما تممب اهتأٗٙممى
اهبالغمم ٛبلممى ٗ مماٚ٢تٕ ًٗعمماٙرلٖٗ ،اهتض م ٞٚ
اهِص اهلاًِ ٞا أغو٘بٕ اهسايٗ ،إًما
بس
اهممسخ٘ي ا ىٌوٚمم ٞاغتقصمما ١يصمم٘ ٠سبطكٚممٞ
اشب ما ٗآهٚما اُت اًمٕ بِمما ١ىومً ٟما شٚمٕ ًممّ
ىِا ممط إؾمماضً ٞٙت اُػمم ٞشٌٚمما بِٔٚمما ًتِاغممقٞ
ً٘حمممس ٝظًِٚممما ٙم م اظض كمممى ىِصمممط اهمممصٙ ٜوٚمممٕ
ٗاهص ٜبعمسٖ ىوم ٟعبم٘ ٙػمٌ خبودوم ُ ٞاًمٕ
اهمممص ٜتتعايممما شٚمممٕ اه٘حمممسا اهوغ٘ٙممم ٞبصممم٘ضٝ
ٙلْ٘ شٔٚا كىع ىِصط ضبب٘كا ًت٘ا ال ًمع
صبٌى اهعِا ط ا خط ٠االؿملو ٞهوِػمآٗ ،م٘
ًا ٙضف ٛىو ٟاهبِا ١اهؿٌ٘ه ٛزضجم ٞأكمدل ًمّ
اهل اشممممم ٞاهس هٚمممممٗ ..ٞشلمممممصا كممممماْ اشب ممممما
اهؿممممممممعط ٜا ٗجٔتممممممممٕ ا غممممممممو٘بً ٞٚفاضيمممممممما
هوٌ اكاتٚمم ٞاهػمموب ٞٚاالعٔمم٘ز ٝبممى ٗاال و٘بمم ٞا
اشب ممما اهطٗا٢ممم ٛبؿممملى أٗغمممع ًم م ال ٗاهمممي
توعا زٗضا شاىال ا تِاً ٛاسبمس اهطٗا٢م ،ٛا
حممني تلممْ٘ ىاًممى إحبمما هود مما اهؿممعطٜ
ُٔمما دبعممى اهس همم ٞاهؿممعط ٞٙىاضٙمم ٞشاد م  ٞأٗ
ضٗت ِٞٚٚأٗ ًػتٔولٗ ٞصباُ.ٞٚ
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ٓممصا ا ًممط زىمما اهممساضؽ اهِقممس ٜاالعا ممط
إ ًطاجعممٓ ٞممصا االفٔممَ٘ ٗ مماض ًممّ اهضممطٗضٜ
دبمماٗظ (ًبممسأ خمماضق اهممِص) ٗا كتفمما ١بساخوممٕ
ىِمممس ا ختبممماض اهِقمممسً ٜمممع إًلاُٚمممً ٞقاضبمممٞ
اهِتمما ٢االت صممى ىؤٚمما ًممع أُ ٜت ٚمم ٞلممّ
اهت٘ ى إهٔٚا اىتٌازا ىو( ٟخاضق اهِص).
ٗت كس اهسضاغا االعطش ٞٚأْ اهوغً ٞقسضٝ
إبساىٗ ٞٚهٚػج صبطز ُتاق ،ا ًط اهص ٜجيعومٔا
يمممازض ٝىوممم ٟاهمممتغرل ٗاهتلٚمممف حػمممبٌا تت وممما
اه طٗف ،شاالتلوٌْ٘ لٍِٔ أْ ٙػمتدسً٘ا
إًلاُا اهوغم ٞاحملمسز ٝاالتاحم ٞشلمٍ اغمتدساًا
غرل ضبسٗز ا أٗ ٜيجٗ ،هصهم شلٚفٌما حومى
االط ٗٗ ١ف هغً ٞع ِٞٚشػ٘ف ٙبق ٟؾً ١ٛا ًّ
طبٚعتٔا ا غاغ ٞٚب  ٘ٙف ٘ٓٗ ،أًمط ٙت وما
ا ُتبماٖ ًمّ هغم٘ ٛٙاه٘يمج اسبادمطٗ ...يمس اُتبممٕ
إ شهم أضغ ٘ ا كتابٕ شمّ اهؿمعط ا غمٚاق
ذبسٙسٖ هع ٘ٚاهؿمعط حا مطا إٙآما ا ُم٘ىني
"أحمممسٌٓا ًباؾمممط ٗ مممؼ ازبممم٘ٓطٗ ،آخطٌٓممما
ىطدٙٗ ٛتعوا باهصِع .ٞشو٘ أْ ؾاىطا اختاض أْ
 ٚا شؿى ا ذبقٚا
ٙص٘ض ؾ٣ٚا ًا تص٘ٙطا
شهم بػبا دعف اهقسض ٝا اهتعمبرل شمإْ اهعٚما
مم ىِس٢ص ممم ٙلمْ٘ ًتأ مال ا اهؿمعط شاتمٕ .أًما
إشا كممماْ شؿمممال ضاجعممما إ أْ تصممم٘ٙطٖ شلمممصا
اهؿمم ١ٛيممس ٗيممع ب طٙقمم ٞغممرل مم  ٞ ٚكممأْ
ٙص٘ض ج٘ازا ٗٓ٘ مس ضجوٚمٕ اهٌِٚٚمٚني ًعما إ
ا ًاَ أٗ خي  ٤ا أًط ًا ًّ أً٘ض اه ا ً ال.
أٗ ا أِ ِّٜع ٞربصص ٞٚأخط ٠أٗ ٙص٘ض ؾم٣ٚا
ًمّ أُ ٜم٘ تصمم٘ٙطا ضبمتٌال شممإْ اهعٚما مممم أٗ
اشب ممممأ  -اهممممصٙ ٜقممممع ا تصمممم٘ٙطٖ هممممٚؼ ًممممّ
ج٘ٓطٙمما ىٚمم٘ اهفممّ اهؿممعط ،"ٜشاهس هممً ٞممّ
ٓصا االِ ٘ض ج٘ٓط ٗ ِع ،ٞحقٚقٗ ٞاُفعاي ،أٗ
عِمم ٟآخممط ز همم ٞممٌاٗ ١ز همم ٞطاض٢ممٓٗ .ٞممٛ
اهِ ط ٞٙاهس ه ٞٚاهي جػسٓا أضغ ٘ ا نٚٚعٖ

بمممني ًممما زلممماٖ اسبقٚقممم ٞاهؿمممعطٗ ،ٞٙاسبقٚقمممٞ
اهتاضخيٚممممٗ .ٞيممممس خوممممص ا ٓممممصٖ اهِ طٙمممم ٞإ
االالح  ٞأْ "ًٌٔ ٞاهؿاىط هٚػج ضٗاً ٞٙما ٗيمع
شعال بى ًا لّ أْ ٙقع ،ىو ٟأْ خيضع ٓصا
االٌلّ إًا هقاىس ٝا حتٌاي أٗ ياىس ٝاسبتٌٞٚ
إش هممٚؼ باهتممأهٚف ُ ٌمما أٗ ُ ممطا ٙفممذلق اهؿمماىط
ىّ اال ضر ،شأىٌاي ٓرلٗزٗ كماْ لمّ أْ
تصمما ُ ٌمما ٗهلِٔمما ًممع شهممم كاُممج غممت ى
دمممطبا ًمممّ اهتممماضٙذ غممم٘ا ١كاُمممج ًِ ً٘ممم ٞأٗ
ًِ مم٘ض ،ٝبٚممس أْ اهفممطق اسبقٚقممٙ ٛلٌممّ ا أْ
أحممسٌٓا ٙممطًٗ ٜمما ٗيممع ٗاآلخممط ًمما لممّ أْ
ٙقمممعٗ ،ىومممٓ ٟمممصا شمممإْ اهؿمممعط ٙلمممْ٘ أك مممط
شوػفً ٞمّ اهتماضٙذ ٗأىوم ٟيٌٚمًِ ٞمٕ ْ اهؿمعط
ىِس٢ص ٚى إ اهتعبرل ىّ اسبقٚق ٞاهلوٚم ٞأٗ
اهعاًممم ،ٞبٌِٚممما ٚمممى اهتممماضٙذ إ اهتعمممبرل ىمممّ
اسبقٚق ٞاشبا م ٞأٗ اهفطزٙمٗ ،ٞأىم باسبقٚقمٞ
اهلوٚمم ٞأٗ اهعاًممً ٞمما ٙق٘هممٕ أٗ ٙفعوممٕ من م ًممّ
اهِاؽ ا ً٘يف ًعني ىوً ٟقتض ٟا حتٌاي أٗ
اسبتٌٓٗ ،ٞٚصٖ اسبقٚق ٞاهلوٚم ٞأٗ اهعاًمٓ ٞمٛ
اهممي ٔٙممسف إهٔٚمما اهؿممعطٗ ...بِمما ١ىوممً ٟمما غممبا
ٙتض م أْ اهؿمماىط أٗ اهصمماُع ِٙبغمم ٛأْ ٙلممْ٘
اُع يصص أٗ حبلما أٗ ٗيبمى أْ ٙلمْ٘
اُع أؾعاض ُٕ ؾاىط بػبا ضباكاتٕٓٗ ،م٘
إمنمممما حيمممماك ٛأشعمممما ٗهمممم٘ حممممس أْ ىمممماج
ً٘د٘ىا ًّ ٗايع اهتاضٙذ اهفعوم ٛه مى ًمع ٓمصا
ؾمماىطا شوممٚؼ ِٓممان غممبا ِممع ًممّ أْ تلممْ٘
بعس ا حسا اهمي ٗيعمج تاضخيٚما تتفما ناًما
ا تطتٚبٔا ًع ياىس ٝا حتٌماي ٗاالٌلمًّٗ ،مّ
ممٍ شإُممٕ ٙلممْ٘ ؾمماىطا باهلتابمم ٞىِٔممآ ..ممصٖ
اهطؤٙمم ٞاهفممص ٝىومم ٟط٘شلمما ًؿممطٗىُ ٞقممسٙا ُٔمما
تع ممم ٛاالصمممساي ٞٚهوٌمممسه٘ي اهؿمممعطٗ ٜتطغمممٕٚ
ٗتصِع ًقإً حبط ٗٗى.ٛ
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إْ اهس همممم ٞاهؿممممعط ٞٙاهتقوٚسٙمممم ٞىممممازً ٝمممما
كاُج نٚى إ االصاضحٗ ٞا ىالْ ىمّ االعِمٟ
بوغ ٞىاضً ٞٙلؿ٘شٗ .ٞا اهغاها كاْ اهؿاىط
ٙط س حقٚقً ٞا ٗٙػ ى اال٘يف ٍ جيٌع ؾتٚوٞ
ًّ اهلوٌا ٗا ٘ا ٌٗٔ ِٙا تِ ٌٚا ٙصمى
ىِممممس بعممممس اهؿممممعطا ١إ ًػممممت٘ ٠اسبلٌممممٞ
اهتقِٚمم ٞاهعاهٚممٗ ،ٞىِممس ؾممعطا ١آخممطٙ ّٙلمممْ٘
شاتطا أٗ صبطز ِاى ٞهغ٘ٗ .ٞٙكم رلا ًما كماْ
اهؿمعطا ١جيٌعمْ٘ صبٌ٘ىمً ٞمّ اهلوٌما ىوممٟ
عب٘ ًِ َ٘ ؾب ٕٚبا غتعطا اهوغ٘ ٜهلوٌا
ًع ِٞٚتؿمذلن ا أ م٘ا ًعِٚم ٞأٗ ضٗٗ ٜاحمس،
ٙتِاغمما ططزٙمما ًممع اال٘يممف ىوممً ٟطاحممى ،رمما
جيعى اهقصٚس ٝىباض ٝىّ ضباٗض ز ه ٞٚضابم
بِٔٚممما .ا ًمممط اهمممص ٜعبممما بمممبعس اهساضغمممني إ
ٗ ممف اهؿممعط اهتقوٚممس ٜبأُممٕ ؾممعط تِعممسَ شٚممٕ
اه٘حس ٝاهعضم٘ٗ ،ٞٙجما ١تعمطٙفٍٔ هوقصمٚسً ٝمّ
اهقصس ٗٓ٘ ًا مت ؾ ط أبٚاتمٕ أٗ ؾم ط أبِٚتمٕ..
ٗٙصٓا ابّ ضؾٚا إ أْ اؾمتقاق اهقصمٚسً ٝمّ
يصمممس إ ؾمممٗ ١ٛكمممأْ اهؿممماىط يصمممس إ
ىٌؤا ىو ٟتوم اشل ،ٞ٣ٚعِ ٟأْ اهؿماىط ٙبمصي
جٔممسا هغ٘ٙمما خيضممع اهوغمم ٞجممطا١ا ٙطآمما ٓمم٘
ًِاغب ٞه٘جساُمٕ اهؿمعط ،ٜأٙ ٜػمٌ همٕ بإُتماق
ضبسز ٝأٗ ًفت٘ح ٞىو ٟعب٘ ًباح.
ز
ٗكاُمممج ىٌوٚممم ٞخوممما اهقصمممٚس ٝخادمممعٞ
هذلتٚبممما ُفػممم ٞٚإجطاٚ٢ممم ٞهغ٘ٙممم ٞخا ممم ٞىِمممس
صبٌممى اهذلا ممٚني ْ ،اهقصممٚس ٝا تص م٘عضٍٓ
تأت ٛبؿلى ىف٘ ٜشإشا أضاز اهؿماىط -حػما
ابممّ طباطبمما  -بِمما ١يصممٚسًَ" ،ٝدِممسَ االعِمممٟ
اهممصٙ ٜطٙممس بِمما ١اهؿممعط ىوٚممٕ ا شلممطٖ ُٗ ممطٖ،
ٗأىسع هٕ ًا ٙوبػٕ إٙاٖ ًمّ ا هفماظ اهمي ت ابقمٕ
ٗاهقمم٘اا اهممي ت٘اشقممٕ ٗاهمم٘ظْ اهممصٙ ٜػمموؼ هممٕ
اهق٘ي ىو ،ٕٚشمإشا اتفما همٕ بٚمج ٙؿماكى االعِمٟ
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اهمممصٙ ٜطًٗمممٕ أ بتمممٕٗ ،أىٌمممى شلمممطٖ ا ؾمممغى
اهق٘اا ا تقتض ًّ ٕٚاالعاُ ٛىو ٟغمرل تِػمٚا
هوؿعط ٗتطتٚا هفِْ٘ اهق٘ي شٚمٕ ،بمى ٙعوما كمى
بٚج ٙتفا هٕ ُ ٌٕ ىو ٟتفماٗ ًما بِٚمٕ ٗبمني ًما
يبوٕ ،شإشا كٌوج همٕ االعماُٗ ٛك مط ا بٚما
ٗش ماع بِٔٚمما بأبٚمما تلممْ٘ ُ اًمما شلمما ٗغممولا
جاًعا الا تؿتج ًِٔاٙ ٍ ،تأًى ًا يمس أزعاٖ إهٚمٕ
طبعٕ ُٗت ٞ ٚشلطتٕ ،شٚػتقص ٛاُتقازٖ ٗٙم ُطَع
ًمما ٗٓممًِ ٟممٕ ٗٙب مسعي بلممى هف ممً ٞػممتلطٓٞ
هف  ٞغٔوُ ٞقٗ ،ٞٚإْ اتفقج هٕ ياش ٞٚيس ؾغؤا
ا ًعِ ًّ ٟاالعاُٗ ،ٛاتفا هٕ ًعِ ٟآخط ًضاز
هوٌعِممم ٟا ٗي ٗكاُمممج تومممم اهقاشٚممم ٞأٗيمممع ا
االعِمم ٟاه ممأًُِ ٛمما ا االعِمم ٟا ٗيُ ،قوممٔا إ
االدتاض اهص ٘ٓ ٜأحػمّٗ ،أب مى شهمم اهبٚمج أٗ
ُقس بعضٕ ٗطوا العِاٖ ياش ٞٚتؿاكوُٕ ...حيسز
اهِص اهذلا  ٛاهِقس ٜاو ٞا جطا١ا اهتعبرلٞٙ
ٗاهس ه ٞٚاهي ربضع شلما ىٌوٚم ٞإُتماق اهقصمٚسٝ
بس١ا بو  ٞاالدما ٗحتم ٟاكتٌماي اهقصمٚس.ٝ
ٗطبٚع ٛشإْ ٓصٖ ا جطا١ا خا  ٞجمسا بعٌم٘ز
اهؿممممعط ٗ ..ىاليمممم ٞشلمممما با ؾمممملاي اهؿممممعطٞٙ
ازبسٙس.ٝ
ٙقم٘ي أبمم٘ ٓممالي اهعػمملط" ٜإشا أضز أْ
تعٌممى ؾممعطا شاحضممط االعمماُ ٛاهممي تطٙممس ُ ٌٔمما
شلطنٗ ،أخ طٓا ىو ٟيوبمٗ ،اطوا شلا ٗظُا
ٙتمممأت ٟشٚمممٕ إٙطازٓممماٗ ،ياشٚممم ٞحيتٌومممٔا ،شٌمممّ
االعمممماًُ ٛمممما تممممتٌلّ ًممممّ ُ ٌممممٕ ا ياشٚممممٞ
تممتٌلّ ًِممٕ ا أخممط ٠أٗ تلممْ٘ ٓممصٖ أيممط
ططٙقممما ٗأٙػمممط كوفمممًِ ٞمممٕ ا تومممم ٗهمممٙ ّ٣عوممم٘
اهلالي شتأخمصٖ ًمّ شم٘ق شٚ ٚم ٤غوػما غمٔال
شا حالٗٗ ٝضُٗا خرل ًّ أْ ٙعو٘ن ش ١ٛ ٚكمعاً
ش م ماً ًٗت عمممساً جوفم ماً ،شمممإشا ىٌومممج اهقصمممٚسٝ
شٔصبٔا ُٗق ٔما بإهقماً ١ما غما ًمّ أبٚاتٔما ٗض

مقاربات يف مفهوم الشعر بني الغنائية والداللة

ٗضشيٗ ،ا يتصاض ىوً ٟا حػّ ٗشدمٍ ،بإبمساي
حمممطف ًِٔممما بم م خط أجممم٘ز ًِمممٕ ،حتممم ٟتػمممتٜ٘
أجعاؤٓا ٗتتضاض ى٘ازٔٙا ٗأى اظٓا..
اه طح اهس هٙ ٛعتٌس –كٌا ٓ٘ ضبسز -
ًفًٔ٘ا إجطاٚ٢ا ُقسٙا ضبضماٙ ،ضمع شٚمٕ اومٞ
اهقممم٘اُني اهمممي تقتضم مٔٚا اهس هممم ٞاهؿمممعطً ٞٙمممّ
ًِ ٘ض تطا  ٗ ٛلّ حصط ٓصٖ اهق٘اُني شٌٚما
ٙوٛ
 - 1إحضاض االعِ.ٟ
- 6ضب االعِ ٟباه٘جساْ.
- 3اُتقا ١اه٘ظْ االِاغاٗ ،اهقاش ٞٚاهساهٞ
خا ٗ ٞأْع ِٓان ًّ اهلالَ االِ َ٘ ًا تِاغبٕ
ياشً ٞٚا شٚلْ٘ زا ًِٕٗ ًا ٙتِاغما ز هٚما
ًممع ٓممصٖ اهقاشٚمم ٞأٗ تومممِٓٗ ،ممان اهقطٙبممً ٞممّ
اهممِفؼ االٚػعممط ٝغممتقباي اهس هممُٔ ٞمما دبعممى
اهلالَ اهؿعط ٜغوػا غٔال ًطُا حو٘ا ،بعٚسا
ىّ اهتعقٚس ٗاهتِاشط ٗاسبؿ٘.
- 4تقتض ٛىٌو ٞٚا ُتقا ١هو٘ظْ ٗاهقاشٞٚ
تٔصٙا اهقصٚسٗ ٝتِقٔ ٚا ًّ حٚا اهتِاظي ىمّ
ا بٚا غرل االت٘اشق ٞز هٚما ًمع اهِػما اهؿمعطٜ
بػممممبا يممممسَ االعِمممم ٟأٗ ٗحؿممممٚتٕٗ ،ا كتفمممما١
با بٚمما اهساهمم ٞز همم ٞحػممِ ٞي٘ٙممً ٞت اُػمم،ٞ
ٗشلصا ٙعٌس اهؿماىط إ إبمساي حمطف بم خط أزي
ًّ ا ٗي حتٙ ٟلْ٘ اهِػا اهؿمعطً ٜت اُػما
ًتِاغممقا ًتلاش٣مما ًِت ٌممآٗ .ممصا ٙع م أْ أبمما
ٓممممالي ٙطكممممع ىومممم ٟا ٌٓٚمممم ٞاهس هٚمممم ٞاهممممي
ٙقتضمممٔٚا ا جمممطا ١اهصممم٘ت ٛاهؿمممعطٓٗ .ٜممم٘ ًممما
لمممّ ًالح تمممٕ ا أُػممماق ؾمممعط ٞٙؾمممسٙسٝ
اسبػاغممٗ ٞٚا مماضٗ ٝاهبعممس اهممس هً ٛممّ خممالي
ش ص ز ه ٛهقصا٢س تطا ٚم ٞأٗ حس ٙم ٞاُ اليما
ًمممّ ُػمممٔ ٚا اهصممم٘ت ٛاهمممص ٜأ مممب ٙؿممملى

ٓاجػا ُقسٙا ا اهسضاغا ا غو٘ب ٞٚىوٗ ٟجمٕ
اشبص٘ .
أخممممرلاً...هوب مممما ا ىٌمممما ٗأ مممماه ٞبِٚممممٞ
اهقصممٚس ٝاالتلاًومم ٞغِا ٚ٢ماً ٗز ه ٚماً ،بممس ًممّ
ذبوٚممى ٗزضاغممً ٞػتفٚضمم ٞا ج٘اُبٔمما االدتوفممٞ
بى ٗإىاز ٝتعطٙف او ًّ ٞاالص و ا اهِقسٞٙ
اهي تقطبِا ًّ اهقصٚس ٝاسبسٓٗ .ٞ ٙمصا ٙت وما
جٔممساً ًممّ اهِقمماز ٗاهبمماح ني بت٘دمم ٚاسبقٚقممٞ
ٗتفلٚممم تفصممٚالتٔا كمم ٛتممتٍ إياًممًِ ٞمماضا
ٔٙتمممس ٜبٔممما اهبممماح ْ٘ ٗاالِقبمممْ٘ ىمممّ اسبسا مممٞ
ٗت ٘ضاتٔمما ٗدبوٚاتٔمماً ،ممع اهتأكٚممس أْ ادبممماٖ
اهؿمممعطا ١إ اهمممذلا خيتممماضْٗ ًِمممٕ اهؿمممد٘
ٗاسبلاٙا  ٘ٓ ،ضز ٝإ االاد ٛهالًتساز ًِمٕ
إ اسبادممط شِػممٌع ًممّ خالهممٕ أ مم٘اتِا ُٗممط٠
ُٗمممتوٌؼ إحػاغممماتِا ُٗعمممً ٛؿممملالتِاً ،مممّ
خممممالي ضؤٙممممً ٞعا ممممط ٝتقممممَ٘ بإحٚمممما ١اهممممذلا
ٗت٘ظٚفٕ ت٘ظٚفاً ًعا طاً ىومُ ٟقمٚس ًما كماْ
ٙفعوٕ ؾعطا ١حطكم ٞا حٚما ١ا ىصمط اهِٔضمٞ
ا ى٘زتٍٔ إ بعس ىِا ط اهذلا شقمس كماْ
االادممٓ ٛممسشاً شلممٍ ٙعمم٘زْٗ إهٚممٕ هبٚمماْ ااهٚاتممٕ
ٗتقسٙػممممٕ ٗاه٘يمممم٘ف ىِممممسٖٓٗ ،لممممصا دبٌممممع
اهقصممٚس ٝاالتلاًومم ٞا مماهٗ ٞاسبسا مم ٞزْٗ أْ
تتدو ٟىمّ ا ماه ٞحب م ٞاسبسا م ٗ ،ٞتتدومٟ
ىممّ اسبسا مم ٞحب مم ٞاهتٌػممم بمماهذلا كٌمما ا
اه طٙقمم ٞاهتٌ ٚوٚمم ٞا ضغممٍ اهؿممد٘ ٗا دبمماٖ
عبمممم٘ اهتعممممبرل اهممممسضاًٗ ٛيممممسض ٝاهؿمممماىط ىوممممٟ
ا ًػان باشب ٘ٚاهسضاًٚمٗ ٞاشبٚم٘ اهؿمعطٞٙ
اهممممممي تِػمممم م اهقصممممممٚس ٝاالتلاًومممممم ٞغِاٚ٢مممم ماً
ٗز هٚمماًُٗ...لْ٘ بممصهم ض مما ُقممف ىومم ٟحاهممٞ
االقاضب ٞا ًفَٔ٘ اهؿعط بني اهغِاٗ ٞٚ٢اهس ه...ٞ
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املراجع العلمية :

 ًفٔممممَ٘ اهؿممممعط ىِممممس ضٗاز اهؿممممعط اهعطبممممٛاسبمممط  -اهمممسكت٘ض شمممات ىمممالق – زضاغمممٞ
ُقس.ٞٙ
 االع ممممممٍ اهفوػممممممف ٛاٚممممممى مممممموٚبا – زاضاهلتمممما اهوبِمممماًُ - ٛلتبمممم ٞاالسضغمممم– ٞ
برلٗ  1996ق 6

186 – 185

 بِٚمممممم ٞاهقصممممممٚس ٝاهعطبٚمممممم ٞاالعا ممممممط- ٝاهسكت٘ض خوٚى اال٘غ – ٟزضاغم - ٞإ مساض
اذباز اهلتا اهعط .
 حبا ىوًٌِ ٛؿ٘ض بعِم٘اْ اهس هم ٞاهؿمعطٞٙاهعطبٚمممممٗ ٞتقاهٚمممممسٓا ا غمممممو٘ب – ٞٚهوِايمممممس
اهسكت٘ض ىوً ٛالح ًّ ٛجاًع ٞازبعا٢ط.
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 حبا ىوًٌِ ٛؿ٘ض ا بِ ٞٚاهقصٚس ٝاهعطبٞٚاالعا ط ٝهوِايس شاحل اسب  ٞٚاهلٚالُ- ٛ
ً٘ايع إهلذلُٗ.ٞٚ
 حبمما ىوٌممًِ ٛؿمم٘ض بعِمم٘اْ /اهت مم٘ ابِممما ١اهقصمممٚس ٝاهعطبٚممم ٞاالعا مممط /ٝإىمممساز
اهباحما ضبٌمس ىبمماؽ ضبٌمس ىطابم ٛىضمم٘
ضاب  ٞا ز ا غالً ٛاهعاالً٘ ًّ - ٞٚايع
إهلذلُٗ.ٞٚ
 صبو ٞاهق ٚماض ٝاهصمازض ٝىماَ ٗ– 1946ظاضٝاه قاش.ٞ
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ابن حزم األندلسي
احلبّ ػاق احلقدَ بعد ألف عام
د .غالب خاليلي*

ر بياا،،،ع ٔ ا ٤،،مااْٖ،و،زمؿااجع ّ،اايٌ ،اسلِ،
إمااااايو ،ؤاااااُع ّ،زٓاااا ،ؾاااااي طع ّ،اااااي ،
ٔلػْفعّّ،ظٓط،مثوّا،ع ،ايف،ل ال ،عا ،،ايو ،خلّ ،،ل،مً،زخل٤،،ىسعؼ،ماً ،غاطتُ،نكاخ ٘،
ٔؿا٘م،مة ا٘م،و،لكااْض٤،،ىااسعؼعّ،ىَاال،،ع لااه٤، ،مااع ،ااس،،عااط ً،،عااس،خلع ،يحتّل ا ٤،،غااطٗ،
،عكااااايو ،حتااااا،ٙقااااايض،ماااااً ،ااااا  ،لناااااي ،ٛمّيىتَي،،عط ٔ ٘،وَ ،س،،دػتيكط.
*،

،إلغ٣و تأعٔفايمّ،تكائفيمل،عّاًل،،عوراسبض ،نا،ٌ ،ٙ
"ىؿااأ،،نااً،حااعو،و،نُخ ْحاا٘،مااً،،ع اأـع،
ٍّ،مً،،عػلطيٌل ّ،يٌ ٓ،تاع،نأىاُ،قلا ،،ع لاه،
تتهل،،عي ن٘ ،لُٔع،عُٔػانًّ،تُخاطأ ،ضناُّ،زّضِ ّ ،ع
ّ ت ُل،إىاُ،قايح ،وقاْأ،،ذتنيما٘،و،،إلعفا٘ ،عااص،ا،،ع لااهلّ،لااس،لاايل،عااُ،،ع ااي ٕ ،حااس ،اايض،
ّ٢٤،ف)،،إلمايو ،ناْ،ستناس ،لإل،ناً ،اس،نااً ،وَااي٤،،ٛىااسعؼن"،إىا ،ىلا ب،،ع لااهع ّ،ىا ،تػااَط،
غ ٔس،نً،حعو،نً،غيع ،نً،قيحل،نً،خل،،ناً ،مبؿّيٍٗ،مً،،عاصٍ ع ّ،ىاي ،غاَط،نوياسٓل،نيٜتايم،
م س،ٌ،نً،غفٔيٌ،نًٓ،عٓاس،،عواطقا٤،،ىسعػإ ،نيعػْأ"ع ،طز،،نً،حعون"،إى ،قل ،،ع لهع ،ى ،
،عظاااايٍطٖع،،دْعااااْز،و،لطق اااا٘،03،ضمهاااايٌ،

ٍ083اا اا،و،7ىااااْ ن ،993،و)،ّ،دتااااْ ّ ،ٙااااً،

غ ني ،يميمْٓ،و،88،ؾ يٌٍ،354،ا،ا،و،55آب،
،5343و)ل، ،
أوال  -حلاية احلبّ وحياة اليعيه عيد ابً حزو:

يف ،لٕل،حٔيتُّ٤،،ىل،و،لطق ٘،نكاخ ٘،
خُٔ ، ٤،،نٕ،نّطع،و،لكاط ،نٔاُ،،عوطٓا ،
مً،لكط،،ذتي هل ،٢ّ،ن ع ،أنِْ،،ٍْ،عاْظٓط،
٤،مااْٖ،،دو اطلب ،ي اس، ،رتلٔفاا٘،،ديكااْض،نااً ،ناإ،
يمطع،ثه،،نياُ،،دظفاط ّ،خٔاُ،ماً،ن اسِل ،يىا ،
غطتُع،ٍّٕ،مً ،لسمَي،و،،إلغ٣وع،ت أـ،و،

وٍ،صِ،،ذتيلع،ض يٛب،ت سٓلاَي،مبثال،حايعٕع ّ،ىاي،
قل تُُ ، ،ضجُ،نُ،إ ،٢لَّْ،،عوسْض،،ع لنإل،و،،عاسىٔي،
ّ٦،خااااطٗ"ل،،غاا اتُخفل ،لاا إل،،عوااااطآٌ،و،نٔتااااُع،
حفَّظتاااُ،إٓااايِ،،دتاااْ،ضٖلٓ،واااْل،و،شعااا ن"،عواااس،
ؾاايٍساُ،،عيػاايٛع ّ،لن ا ُ،مااً ،غااط،ضًٍ،مااي،٢،
ّٓيز ٓ،لناُ،غاعٖع٤،ىإُ ،ضنلٔا ،و،حناْضًٍع،
ّىؿااأاُ،ناانيٓ،،ااسًَٓع ، ّ،ااطف،غعٍااًع،٢ّ،
يعػ ُ،،عط ايل،إ ّ،٢ىاي،و،حاس،،عؿا يبعٍّ،اًل،
لّنيين،،عواطآٌعّ،ضّلٓايين ،اثع،م،ماً٤،،ؾا يضع،
ّزضلنايين،و،،رتا".لٍّ،ااص،،،عػأيأٓ،اسلل ،لاا،ٌ ،ٙ
،دتْ،ضًٖ ،ل،مثوفّيا،ثوي ٘،ّ،غ ٘ع ّ،ىُ،تطنلا،ٙ

*

أديب من سوريا.
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نيٓ،ةن ،ٙنيي٤،،ٛمطٛ،ع،حفل،،عوطآٌعّ،ت لّاه،
لْمُّ،م يىُٔعّ،حفل،لسض،م،مً،،عؿ طع،ّ،جتُ،

إىل ،ينل،،عؿْٔرٓ،أخص،مً،مييٍلَه،،عيسَّٓ٘"1،ل، ،
يٌ،ع٥ب ،س،نً،غا ٔس،زّض ،ا ع،و،
حٔاايٗ،،نيااُعَ ،ااْ،،عط اال،شّ،،عكاافيا،،عفيناال٘ع،
ض يحاا٘ر ،واالعع ّ،نااجب،م ط ااٍ٘عّ،زٍاايّ،ٛض ْعاا٘م،
ّّ،ٛ٢ع٥مط٤،،ٛ،مْٓنيع ،يغتْظضِ،،ديكْض،غاي٘،

ٍ،381ا،991/وعّ،نلغ،مً،ثوتُ،نُ،،ٌ ،غاتدلفُ،
لاا،،ٙدنلّااّ٘ ،لاايا،غٔينااُ ،يَاايل ّ،يى ا ،عااُ،
مّت ا٘،ىفٔػاا٘ ،اس،معّ،زتلااؼ،عتهاطِ،،ع لنااي،ٛ
ّ،عؿا ا طٛ،ع،إش ،ااايٌ،ش،،نااايا،قْٓااال،و،،عؿااا ط،
ّ،علغ٘،ّ،ع ٣غ٘٤،ّ،زبع ّ،ص،،و،،عفتْ ّ،ٚله،
،علػااايٌع،تاااسّض ،ياااسِ،ستيناااط،اّ،مياااي ط،اع،
ّ لٍ،ص،،تطك ،ثطِ ،ل،،ٙعْعاس ،لإلع ،ا،تنًّّ،
و،،علغاا٘،ّ،عؿا طعّ،و،،عفتااّْ،ٚتفػااع،ىكااْم،
،عواااااطآٌ،ّ،عػاااايل٘ ،لااااا ،ٙااااايٍط،،علغااااا٘،و،دااااايَ ،

قينع،نطٓسٖ،إغ يىٕ،و،ش ط ،ٚعفٔ٘،،نً،حعو ،

،

،
ٍص،،،عّتيب ،ٍْ،ضّا ،تيب،زب بضؽب،،ذتا ل،
و،،ع كاااااط،،عْغااااأ.ع،و،،عؿاااااطأ،ّ،عغاااااطبع،
ّ،ع يدني،،إلغ٣مٕ،ّ،دػأخٕل ،ت اُ،،ناً،حاعو،
إ ين٘م،عطل ،قسٓجع،عُ،نأغالْبٍ،ماً،،عيثاط،،عفاين،
،ع سٓععّ،ننليُ،،عّثع،ماً،ؾا طِعٔ ّ،اُ،،زضؽ،
،عيفؼ،،إلىػيىٔ٘ٔ ،ني،حت لّ،تأع،ل ،

ٓوْل،،نً،حعو،و،مئٍ٘،،ذت ن،،ذت - ،
زل ،م يىُٔ،
علك،،هلل  ،-لّعٍُُ،علّ،آخطِِ ،سٌّلَّ ،
دت٣عتَي،ٌ ،ً ،تْق،ع،٣ ،تُسضك،حؤوتَُي،إ،٢
،عظيٍطٖ)،مع ،ىُ ،يٌ،ميعّٕل،،دصٍ ،.
نيد يىيٗلّ،عٔؼ،مبيّطع،و،،عسٓيى٘ع،٢ّ،مبخظْضع،
تيب،وقْأ،،ذتنيم٘،و،،إلعف٘٢٤،ّ،ف)،
و،،عؿطٓ ٘ع،إش،،عولْبُ،نٔس،،هلل ،عّ لل،ّ،ذت ل،
ضّا ،ت ،،ذت ن
،غتخػاايٌ،ضّحاايىٕع،ّ،متااع،ج،ىفػاايىٕ،،ظت اال،
،حمل َّٓ،أىؼ،حب ٔ ُّٓ،ػاًّ،إعٔاُع ،ناي ،اي،ٛ
و،لْعااُ،ت اايىلن،و ٍُ اْب،،عّ اصِٖ،خبلرورُّااه،مااً،ىف اؼع،
ّب،حِا اسبٍّٗ،ب ب با الب،مِيَْباااي،ظبّْ بَباااي،عِٔبػْا اًُّب،إعرَْٔبا اي،)،

شتطْق٘،قْأ،،ذتنيم٘،و،مّت ٘ ،يم ٘ٓ٢،سٌ ،
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و ٤،ط،ف)189،/لّ،مً،،عسعٔل ،ل،ٙشع  ،ى ،٢،
جتس،،ثينيٓ،تخينيٌ،إّ،٢نٔيَني،مُؿاي رلر٘،ّ،تفايأ،
و،،عكفيا،،عط ٔ ٔا٘ع،٢،ناس،ماًٍ،اصّ،،إٌ،لاللع،
ّ لّنااااااي ،ثااااااطا٤،،ؾاااا ا يُِ،ظ،زاِ ،،يىػاااا اُ٘،
ّتأ ّساِ،،دْزٗع ،يىظطٍْ،اص،،تاطبُِِٔ ،يىايمعّ،لاْل،
ضغااْل،،هلل،مّ ١ٓ،ااسِن،و ٤،ضّ،حُ ،يااْز،مُنيلااسٗ،
ماااي،ت بااايضفب،ميَااايٜ،،تلااا،عّ،ماااي،تياااي طب،ميَاااي،
،ختلااا)،لّ،و،،عطغااايع٘ ٓ،ا ألً،،عّيتا ا ،مط،تا ا ب،
،ذت عّٓ،ث ل ٍ٣ ،ٌ ،ي،مي،نين ،ل٢،،ٙضت اي ،
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،عطّحٕعّٓ،فطلأ،نني،،ذت ٢،ّ،ؾاتَيٛع ،يذتا ل،
،ٌّْٓ،٢إ،٢عْ،حسع ،مي٢،،ؾتَي،ٌّْٔ ،ٛعغع،
ٓوْل ،يت ن"،عْ،نُ ب،،نً،حعوعّ،لٔل،عاُن،
ّ،حسل ،
إٌ ،تينااُ،و،،ذت ا ،لااس،قااسضا،ميااُ ،ؿااط،ا،
ّلس،لػه،،نً،حعو ،تينُ،إىل،ث٣ثني،نينيمن ، ،عط ااياع،و،حاانيِ ُ ،وااسا،م١عفيتااُ٤،،خااط،ٚو،
 و ،قْل،،ذت  ،ؿطٗ ،نْ،بن،نايب،و، ،عفوُ،ّ،عػٔيغ٘ع ،لطمبي ،وس ،ولُ!،شع ،،ٌ ،نً،
مئٍا٘،،ذتا عّ،ناايب،و٣ ،مايا،،ذتا ،وإزماايٌ ،حعو ،ت ٍ،ص،،،عّتيب،ش،،،عطينع،،عطّميىػإ،
،عيظااااطع،ّ،إلل اااايل،نيذتااااسٓ  ،ااااً،،حمل اا اْ،بع ،و،موت اال ،نااطِع ٓ، ّ،ااس،إىل،مثلااُ ،نااس،مل ،وااس،
ّ،إلغط،ا،نيعػع،إىل،،دّيٌ،،عصٖٔ ،ٌّْٓ،اُع ،ؾغلتُْ،،ىؿغي٢ا ،خط،ٚميَاي،،عاْظ،ضٗ،،عاُُّ ،عَّٔاي،
ّ٢،ناااطط،ب ،ياااس،ضٓ٠تاااُ ،ناااأٗعّ،حا ا لٍ ،لاااُ ،مطتنيعّ،ميَي،،عػٔيغ٘،،عاُ ،حطلتاُ،و ،تْىَايل،
طوق احلنامة طوق جناة ابً حزو:

ّلط،نتُّ،خيقتُ،حتّْٓ،ٙىْ ،،حظ،ٙعسٓاُ،ماًّ ،مع،،ٌ ،ع يحثني،عتكٌْ،عُ،ميٓ،٢،ول،444،ً ،
ٍلااااُّ،ىفػااااُع،ّ،عْحااااسٗ٤،ّ،ىااااؼ،نااااي٢ىفط،زع ،م١ع،ع،إ،ٌ ،٢قْأ،،ذتنيم٘ ،ايٌ،قاْأ،صتيتاُ،
ّ،عػااَط،ّ،ع ّاايّ،.،)ٛناايب،مااً ،ح ا ،و،،عيااْوع، ،عْحٔسّ،قْأْ ،ضِ،إىل،ظميىيي،،عط"ًٍ،ل، 2،
ّماااً ،حا ا ،نيعْقااا،عّ،ماااً ،حا ا ،ماااً،ىظاااطٗ،
ٍّااصٍِ،اإ،لكاا٘،و،ذت ا ل)،،دااثعٗ،ّ،عؿاايلّ٘،
ّ،حااااسٗعّ،ناااايب،مااااً،٢،تكاا ا ،ست تاا اُ،،إ،٢مااااع ،علّتاايبع،حػ ا نيٓ،طَّٓااي،ستّ ،وااج،عااُعّ،عٍْ٢ااي،
،دطيّع٘عّ،نيب،،عت طٓض،نيعوْلعّ،نيب،،إلؾايضٗ ،ع وٕ،،عّتيب،مس ْىيمن، ،
ناايع ني،وٍّاإ ،نلااغ،،ذتااْ،ؽ ّ،قااخَي،ز٢عاا٘)ع،
"و،ىَيٓااا٘،،عيكاااّ٤،،،ل،ماااً،،عواااطٌ17،ع،
ّنااايب،،دط،غااال٘عّ،نااايب،،عػااافع،و،عْغااأ،.ناااني٦،،. ٍ ،غتيى٘،غفع،مػتؿطأُٓ،س ،ّ،ٌْ ،ٙىطع،
،حمل ْنني)ل ،
ميثااااالٍْ،عياااااسٗ،عاااااس،ٚنااااا، ٣آل ،ثنااااايٌ،ناااااني،
 و ،ااط،ا،،ذت ا ّ،قاافيتُ،،حملنااْزٗ،
و1665- 1644و)ع ،اااااااْعَّ ّ،ٙاااااااُ،ؾاااااااطط،
ّ،دصمْماااا٘،،ثيااااي ،ؿااااط،نينااااين،،ناااايب،،عكااااسٓج،
،ددطْقاايا،،ع طنٔاا٘عّ،لااسُ ،ؾااطب،ح ََّااي،قيع ايم،
،دػي سعّ،نيب،،عْقلعّ،نيب،قٕ،،عػطعّ،نيب،
ايزل،م،و،مسضغاا٘،،دػاات طنني،،عؿااَع،ٗ،و،عٔااسٌع،
،عّؿاااا،ّ،،إلش ،اااا٘عّ،ناااايب،،عطي اااا٘عّ،ناااايب،
ٓيػادَيّٓ،ؿاةَٓيع ْ ،ااس،و ،يقان٘،،رت ٣اا٘،
،دديعفاا٘عّ،ناايب،مااً ،ح ا ،قااف٘ٓ، ،ػتخػااً،
شخيٜط،٢،تيفس،مً،،عة،ث،،ع طنٕع،لاي ،اي،ٛنَاي،
ن اااسٍي،غعٍاااي،لّاااي،غتيعفَااايعّ،نااايب،،عوياااْاع،
،عػاا٣قني،ىَ ايمع،ّ ،ىولااَي،،ع ػااّطٌْٓ،غااطْ،مل،
ّ،عْ يٛع،ّ،عغسضع،ّ،عهيٙعّ،نيب،،دْال،
ّقااايزف،ٌ ،تاااْو ،لااآ ،ٙيماااُ،حاااي ٕ،خلٔفااا٘،
 و ٦،،اايا،،عس،خلاا٘ ،لاا،،ٙذت ا ،غاات٘،
،عؿاااَعع ّ،ااايٌ،ميلا ا ،ّ،حاااسٗ،مااآً ،ااايا،
ناااْ،بن،نااايب،،ع ااايشلعّ،نااايب،،عطلٔااا عّ،نااايب،
مّت اااايا٦،،غااااتيى٘ع،ا َااااي ،ثيااااي ،ٛنلااااُ،و،
،عْ،ؾااإعّ،نااايب،،بناااطعّ،نااايب،،عا ا نيعّ،نااايب،
،دتااأـ،،ع ثنااايىٕ،ع ،يؾاااة،ّ،ٚىاااط،ميَااايّ،ماااً،
،عويْاعّ،نيب،،عػلْل،و،عٔأؽ)ل،
غعٍي ،ت يم ،ثعٗ،نلغا  ،عا،،شتطاْ ،ع،ناني،
 ّ خاااع،م،نينااايٌ،ختيمٔااايٌٍّ،ناااين،،نااايب،
طنٕ ّ،يضغّٕ،تط إ ّ،ا ٖع،،ؾاتنل  ،لا،ٙ
،عّاااا٣و،و،لاا ا ،،د كاااأ٘عّ،ناااايب،و ،هاااال،
ؾاات،،ٙع لااْوع،مااً،عغاا٘ ّ،زبّ،تاايضٓذعّ،ؾااطٓ ٘،
،عت ف،ل، ،
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ّ لػفّ٘،ق ع،ثهٍ ،اس،ٚشعا  ،لاُ،إىل ،يم ا٘،
عٔسٌ،وٍْ،عيسٗل، ،
ّ ااااايٌ"،قاااااْأ،،ذتنيمااااا٘"،نااااانيٍ،اااااصِ،
،ددطْقاايا،،عياايزضٗ،،عااُ،نؤا ،زتَْعاا٘،لط،ناا٘،

 ،175يماايمع،حتااَ ،ٙااسا،،دتيم اا٘،مااع،مطلااع،
،عواااااطٌ،19،إىل ،اااااسز،،دػتؿاااااطلني،نفَطغااااا٘،
،ددطْقااااايا،،ع طنٔااااا٘ع ّ،ااااايٌ،ماااااً،ىكااااأ ،
،دػتؿطأ،،بْعيسٖ،ضٓيَيضا،زّظٖع،،دتدكل،
و،،عسض،غااايا٤،،ىسعػااأ٘عّٓ،ٌ ،ؿااا،،ىػاااد٘،
"قاااْأ،،ذتنيمااا٘"،وّ ،ل،ق ااا٘،تكاااسض،عفَاااطؽ،
،ددطْقاايا،،ع طنٔاا٘،و ،يم اا٘،عٔااسٌل ّ،ياا،سمي،
ىؿط،زّظٖ ،تينُ"،تيضٓذ،مػلنٕ،إغ يى ي"ع ،يو،

1861ع،ىواااال،مااااً ،تاااايب"،قااااْأ،،ذتنيماااا٘"،
،عكفخيا،،دتكل٘،نوك٘،ح ،،نً،حاعوّ٤،،ىلع،
ّتطاَااي،و ،طىػاأ٘ ،صناا٘ع ،ااص، ،و ،اال،
ضتاايّ ،ٛضّناايل ّ،ااً،زّظٖ،تطاَااي،إىل٤،،ديىٔاا٘،
ااٌْ،ؾاايكع،و ،تينااُ"،ؾا ط،،ع ااطب ّ،اايَه،و،
إغ يىٔيّ،قولٔ٘"ع ّ،يُ،تطاَي،،عطّ٤،،ٕٜ،زٓ ،
خااْ ،ٌ،اايعع ،،يااسمي،تااط ه،،عّتاايب ،لااُ،إىل،
،إلغاا يىٔ٘ع،ثاااه ،اااي،ٛماااً،ن اااسِ،مْ،قياااُ،ناااْىؼ،
نْظتؼ ،ةاَي،إىل،،إلغ يىٔ٘،ثيىٔا٘ع،ماً،،علغا٘،
،ع طنٔاا٘،م يؾااطٗلّ،لااس،حاايّل،نااْىؼٍ،ااص،عّ،مااً،
ن اااسِ،،ع اااي ،،إلغا ا يىٕ،،دتلٔااال،مٔنٔااال ،غاااني،
ن٣ثْٔؽعٓ،ٌ ،يؿط،،عيل،،ع طنٕع،عًّ،،داْا،
،ختطّ ،،بني،و،غً ،تٔلا٘عٔ ،ناي،ؾُاغل،،عثايىٕ،
نّتيب،" ،عفكل،و،،دلل،ّ،ٛ،ٍْ٤،ّ،عيِّخبل"٢،نً،
حعوع ،ٍّْ،لطب،إىلٍ،،تنيميتُ،،عفلػفٔ٘ل ،

ٓيؿااااط،،عاااايل،،ع طناااإ،عطااااْأ،،ذتنيماااا٘ل ّ،اااايز،
،دػتؿطأ،إىل،موطِ،و،نططغ جع ّ،يٌ ٓ،نال،
غااااتيش،م،و ،يم تَااااي،،إلم ،قْضٓاااا٘ع ،أقااااسض،
،عط ّ٘٤،،ىل،عليل،،ع طنٕ ،يم٣ع،و،غلػل٘،
،عّت ،،عُ،تيؿطٍي ،لٔا٘٦،،ز،بع،و ،يم ا٘،
نططغاا ا جعّ،ق ااااع،و،مط اااا٘،نطٓاااال،،ع طنٔاااا٘،
،عؿااَعٗ،و،عٔااسٌ ،اايو1914،ع،غااع،،ٌ ،عاايل،
،ع طناإ ،اال،ستااسّز٢،،ىتؿاايضعّ،مااعٍ،ااص ،،ثاايض،
ٍ،تنيو،،دػتؿطلني ،ي ٘ل ،
ىؿط،نةّف،،عّتيب،ً ،شتطْق٘،ّ،ىطع،
تل ا ،،عااُ،ىػاادَي،ىيغااذّ ،عااع،ناايعيلع ّ،ااطح،
نوسضتُ ،ل،ٙإ نيل،ىػدُ،ن س ّ،ايٗ،،ناً،حاعو،
نث٣ثاا٘،لااطٌّ،لّ،غاانل ،لاا،ٙىفػااُ ،ىااُن"،حااصف،
ثط ،ؾا يضٍيع ّ،نوا،،ٙع ٔاٌْ،ميَايع،حتػأييم،
بااايعّ،إ َااايض،م،حمليغااايَيعّ،تكاااغع،م،ذتننَااايع،
ّتػَٔ٣م،عْ س،،ٌ،د يىٕ،،عغطٓ ٘،مً،عفظَي"ل، ،
ليو،ستنسٓ،يغني ،ط ٘ع،قايح ،مّت ا٘،
ط ٘،و،زمؿجع،نط ع،،عيل،،ع طنٕ،ثيىٔ٘ع ،يو،

ٍ1349ااا1934،/وعّ،قاسلضِ،نفوااط،ا،موت ػاا٘،
ّمةا٘،ً ،موسما٘،ناةّفعّ،لاسو،عاُ،،عؿاي ط،
،عّ ا ع،ستنااس،،ع ااعولّ،و ،اايوَ ،1949،ااطا،
،عط ااا٘،،ع طنٔااا٘،،عثيعثااا٘،لااايو ،لَٔاااي،،دػتؿاااطأ،
،عفطىػٕ،عٌْٔ،نطؾُٔع ّ،ايٌ ٓ،نال ،غاتيش،م،و،
لٔ٘٦،،ز،ب،جبيم ٘،،دتعٜ،طعّ،لس،ناصلَ ،اس،م،
قٔ ايم،و،تكااخٔ ٤،،خطاايٛلّ،ن ااس ،اايو،ّ،حااسع،
ق ع٤،،غتيش ،حػاً ،يمال،،عكاع ،،،ٙعّتايب،

علنطٗ،،عط،ن ٘،و،،عويٍطٗع ،يو1954،ع ّ،ػاس،
ّو،قااااااأ،1947،،غاااااااي ط،،دػتؿاااااااطأ، ،عطااينع،ن ا ،،مااي ،قاال ،،عييؾااطعّ ،اايٌ،مااً،
،عطّغاإ،،عؿاايب،نااةّف،إىل،مسٓياا٘،تااْنينني،و، ،عهطّضٖٓ،ٌ ،توسو،ز،ضؽ،عٔكيع،مً ،ل"،قْأ،
ديىٔااااايع،عٔلوااااا٤،،ٙغاااااتيش،ظْ ٓ،عاااااسع ّ،ااااايٌ، ،ذتنيم٘"،ؾٔٝيمع ّّ،ستين،و،حملوّج)،مس ْ يم،إىل،
،دػتؿاااااطأ٤،،دااااايىٕ،،عْحٔاااااس،،دتدكااااال،وٍ ،ص،،،ع نلل، 3،
،عسض،غاايا٤،،ىسعػاأ٘ع ،خناال،نااةّف ،لاا،ٌ ،ٙ
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ّ ماااً،قلا ا ،،دتااايِ،ّ،دااايل،ّ،علاااص،ا، ،
كتاب األخالق والشري ،زسالة يف مداواة اليفوس(:)5
ٍّااْ ،تاايب،ثاايٌع،مااً ،تا ،،نااً،حااعوعٓ ،٢،ػااايٓط،إ ،٢مثااايل،،عطلااا٣بن،،عّل ااا٘،ّ،عث يعا ا ،
زضٖ،لكاااااّ٘،قاااااْعُ،إعٔيااااايع،عّياااااُ،حِّراااااه، ،رتُل ااا٘عٓ، ّ،ط ،اااج،و،تلا ا ،،عططٓاااج،إ ،٢ااال،
مّثف٘عّ،زضّؽ،مَن٘،و،،ذتٔيٗع،٢،تكاسض،إ ،٢سّ،و،،د توس،خ ٔ ،،عط ٔ ٘ل،
 ض ٓا ،مااً،غناايض،،ع يماا٘،مااً،ظتااطٖ،مااً،
ً ،اي ،شٖ،م ط ا٘لّ،لاس ،،تناسَٔ ،اي ،لا،ٙماي،
يٌ،مؿَْض،م ،يس،،ع اطب،ماً ،لػاف٘ ،ضغاطْع ٢، ،تس،لٔ ّ،س٤،،خ٣أ،إىل،ميٓ،٢،توسمأُ ،اُ،
ّ ل،ٙجتيضنُ،،رتيق٘عّ ،يى ،،عطغيع٘،ؾيمل٘ ،حّٔه ،ي ،ضٜ،ض،عيفػُعّ،عّيُ،للٔل ،اس،مل،
عليظااااطٗ،،عفلػاااافٔ٘ع،ّ،عييحٔاااا٘،،ع نلٔاااا٘عّ،،لااااسّ ،ض ٓا ،لااً،قاايعع،،ع لااْو ّ،ااطفَ ،ااْز٤،،ى ٔااي،ٛ
،ؾاااتنل  ،لااا،ٙحّاااهّّ،قااايٓي،ض ٜ،ااا٘عٍّ،اااصِ ،لااأَه،،عػااا٣وّّ،قااايٓي،،ذتّنااايٛعٍّ،اااْ،ماااي،
ٓتوسمُ،خ ،،عػاعٗ ّ،ػايز،،ع ٣ىٔا٘،ّ،عػاطٓطٗ،
ؾصض،ا،مً ،لْ،عُن ،
 عااااصٗ،،ع يلاااال،نتنٔٔااااعِعّ،عااااصٗ،،ع ااااي  ،ؾط،ض،،رتلجلٍّ،ص ،،ثع ،س،مل
، عطغ اا٘،قنااع،مػااتْ ،ٙمتعٓ،ااسعّ،ع ا،٢ْ،
ن لنُعّ،عصٗ،،ذتّٔه،حبّنتُعّ،عصٗ ،،تَاس،
هلل ،اع ّ،اال،ني تَاايزِع ،ظاه،،مااً،عااصٗ ٦،،اال، ،عطنع،مي،شلل ،حس٤،حسل
نأ لااُع،ّ،عؿاايضب،نؿااطنُع،ّ،عااْ،ق،ٞنْقٝااُع،
 مااااً ،،تفاااا،ٙنولٔلااااُ ،ااااً ،ااااثع،مااااي،
ّ،عّيغ ا ،نّػ ا ُع،ّ،ع ٣ا ،نل ااُع٦،ّ،مااط ،يسكع ،وس،غيّ،ك،و،،عغيّ،ٙعاْ ،ىا ،لايضٌّع،
نااااأمطِلّ،نطٍاااايٌ،ش،عاااا ،،ٌ ،ذتّاااأه،ّ،ع ااااي  ،حتاا،ٙإش،،تكاايٌّ،و،،عّػ ا  ،نااي،تؿااطِ ،ى ا ،
ّ،ع يلاال،ّ،ع يماال ،ّ،ااسٌّ،عػاايٜط،،علااص،ا،،عااُ ،إعُٔ ،وس،حكل ،غي،ٙمي ،نّثعل،
ػااْىَي،
مسٔيااي ،نااي،ظتااسٍي،،ديَ ا َٔ ،اايعّ،عت ل
، عػ ا ٔس ،اال،،عػ ا ٔس،و،زىٔاايِ،مااً، ،
ناااي،عتػلاااَي،،دو ااال ،لَٔااايعّ،لاااس،تط ٍْااايٓ ،هططلِ،،ععميٌ،إىل،،خت يض،،إلخٌْ،ل،
ّ طنااْ ،،يَاايّ،آثااطّ،،قل ا ،،عفهاايٜل ،لَٔاايع،
، عْ اااع،ّ،عفواااط،ّ،عيّ ااا٘،ّ،رتاااْف،٢،
ّإمنااي،عتّااه،و،،عؿاأٝني،مااً ،ط َناايع،٢،مااً،
عتاؼل ،شٍ،ااي،إ،ّ٢ماً ،اائٌَ ،ايع ّ،ػاايز،،عااط ٖ،
طف ،حسٍني ٓ، ّ،طف٦،،خطل
ّ،ع يض،ّ،إلثه ٓ،٢،له،ل خَي،إ،ّ٢مً ،يٌ،خيض ايم،
، ع يللٓ،٢،غت ،.نكف٘ٓ،فْلَُٔ ،ي،غ ع ،يَيل،
ّ،نَٔناااا٘،ّ ،ااااايزلّ،إمناااايٓ،غتااا ،.نتوسمااااُ،و،
٤، ماً،ّ،عكاخ٘،ّ،عغيا ٓ،٢،ٙاطف،حوَااي،
،عفهٔل٘،،عُ ،نيىُ،،هلل،نَي،،ً ،عػا يا،ّ،ع َايٜه،
إ،ّ٢مااااً ،اااايٌ،خيض اا ايم ،يَاااايل ّ،ااااْزٗ،،عااااط ٖ،
ّ،دتناايز،اعٍّ،اإ،،عتنٔٔااع،،عااصٖٓ،ؿاايضكٔ ،ااُ،
ّ،عفهيٜل ّ،نل٦،،خطٗ ٓ،٢،طف ،هلَي،إ،٢ماً،
،دّٜ٘٣ل،
يٌ،مًٍ ،لَيل
 مً،قل ،،عفهيٜلٓ، ،ػيٓط،إٍ ،ّ٢لَيع،
ّ ٓ،ط ،ج،و،تل ،،عططٓج،إ ،٢طو،قسٓج،ماً،
ثاىي ًا  -حلاية احلقد الري أودى بابً حزو:
ٍااال،،دْ،غااايٗ،ّ،عاا ل،ّ،عكاااسأ ّ،اااطو،،ع ؿاااعٗ،
٢ظو،،نًب،حعو،حٔيمّ،مْٔتيم ،ثع،ماً،لكال،
ّ،عكااا ا ،ّ،عْ اااااي٤،ّ،ٛميىااااا٘،ّ،ذتلاااااهّ،قااااافي، ،ٛذتوسع،،نتس ا،م ُْٓ،و ،عل ،نِْ،ماً،ميكا ُع،
،عهنيٜطّ،قخ٘،،دْزٗل،
ّ،متسا،إعُٔ،إميميم،علنصٍ ،،عظيٍطٖعّ،م١ضخايم،
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عُ،ضٓ٠تُع، ّ،تيتُ،،عوكل،حت،ٙن س ّ،يتُع،إش ،ىااي هع،إىل،ض اال،مّااي ،مييناالع،غتيقااه،و،
،عفوُعٔ ،ك  ،لا،ٙخكانُ،،دتياسلعّٓ،بػأطُ،
طزِ ،ثعٌّ،مً ،طّنتُل ،
عزل أبيه ووفاته:

ٓ،سو،،ع ٔـ،،عيي ه٢،نً،حعوع،إش،ت سلع ،
حيل ،نُٔ،،عاْظٓطعّ،لاسمييم،لايل،،ذتّنايٛن"،ماً،
ل،مً،مايل،،عػالطيٌ ،واس،غا ،ٙنوسماُ،إىل،
زمُ"ل ّ،يى ّ،ظ،ضٗ ،نُٔ،و،آخاطَ ،اس٤،،مآْني،
ني٤ىاااسعؼعّ،ٖ ،لااا ،ٌ ،نااا ف ٓ ،اااسَٓه ،اااً،
٢،غتنػيك،نكْدتيٌ،،ذتّهع ،أُىعل ،نِْ،مً،
ميك ا ،،عااْظٓط،وَ ،ااس،،دَااسٖعّ،ن ا،س،،غتٔاايل،
٤،خاااع،،ما اتُخً،ني ٢توااايل،ّ،عػااانً،ّ،عتغطٓا ا ،
ّمكااايزضٗ٤،،ماااْ،لع،حتااا،ٙماااياٍّ،اااْ،وٍ،اااصِ،
،عؿسٗلٍّّ،ص،،ض،ح ،،عفنت،ّ،عيّ ايا،تتاْ،ىل،
لاا،ٙنااين،حااعولٍّ،ااصٍ،،ااْ،،عفتاا،،ٙعيااي هٓ،واال،
حّيٓاا٘،،عيوناا٘،ن ااس،،عي ناا٘ن"،ؾااغليي،ن ااس،لٔاايو،
مع،،د١مينيٍ،ؿيو،،دٓ١س،نيعيّ ياعّ،ني تس،ٛ،
ضنااايب،زّعتاااُع،ّ،متُخيَّاااي،ني ٢توااايل،ّ،عتغطٓا ا ع،
ّ،إلغاااط،و،،عفااايزح٢،ّ،غاااتتيضع ّ،ضْ بظمباا ،،عفتيااا٘ع،
كااتييع،إىل،ٌ ،
ّ عو ا ،ني َاايع ّ،لن ا ،،عياايؽّ،خ ل
تْو ،نٕ،،عْظٓط ،-ض ُ،،هلل ّ،-ضتً،وٍ،اصِ،
٤،حْ،ل،ن س،،ع كط،علٔلتني،نؤتي،مً،شٖ،،عو اسٗ،
يو،،ثيتني ّ،ضن ني"ٜ٘ل، ،
،غاااتنطا،،عؿاااسٗ،ن اااس ّ،ااايٗ ،نٔ،اااُع ّ،خاااص،
عتنلَيّ،حسِعّ،تتين ،،عؿسٜ،سع،حت ،ٙخط ْ،،
ماااً،لطق ااا٘،مّااايٌ ،اااعٍهعّٓ،واااْل،و،شعا ا ن،
"ّنطب،،عاسٍط،ناطنيتُع ّ،لٔياي ،اً،مييظعيايع،
ّتغل  ،لٔياي ،ياس،،ع ناطع ،دط ا  ،اً،لطق ا٘،
ّل،،حملطو ،يو ،ضن ٘ ّ،ضن ني"ٜ٘ل، ،
ىععا ا ٍ،اااصِ،،عؿاااسٜ،س،ّ،عغااا٣وٓ، ،تنااايّظ،
،عثيمي٘ ،ؿطٗ،مً ،نطِعّ،لس،قاولتُع ّ،يىا ،
،نتااس،ٛ،حٔاايٗ ،سٓااسٗ،عااُع ،وااس،،ىتواال،مااً،غاا٣و،
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،ىكاااطف،،ناااً،حاااعو،إىل،،ع لاااه،نّلٔتاااُع،
ّ،ختاايضِ،مااً،ن ااس،ن،ض،زتااُع،عٔ اْلا ،ااً،ميكا ،
،عاااْظ،ضٗ ،اااطف،،ع لاااهع ،أخاااصٓ،اااسضؽ،،ذتاااسٓ ،
ّٓطّٓااُعٓ،أخاااصِ،ماااً،،عؿاأْر،ّ،عّتاا ع،حتااا،ٙ
حكاال ،لاا ،ٙا ،زتنْ اا٘،مااً ،لااه،،عطغااْل،
معّ،مً ،وُ،،عكخين٘ل،ثه ،خصٓ،اسضؽ،،عفواُع،
ّّقاالٔ ،اااُ،إىل،،عونااا٘ع ّ،ااايٌ،عتاا ،مياااُ،ماااي،
ٌّْٓ،نيحٔيم،ّ،ناخيمعّ،عاصع  ،،تفا،ٙنأخاص،
٤،حّيو،مً،،عيكْمع،مً،غع،حب  ،ً ،لا٘،
بااااايع،٢ّ،ت ااااطلف،عغيٓيتَااااايع ،يختااااايض،،داااااصٍ ب،
،عظيٍطٖل،عُ،مصٍ يمع ّ،يٌ،إميمُ،،عثايىٕع،ن اس،
إميمااُّ٤،،ل،زّّ،ز،،عظاايٍطٖ٤،،قاافَيىٕلّ،لااس،
تؿ اسلزٔ ،ااُ ،ثااط،مااً،قاايح ُعّ،غااي سِ ،لاا،ٙ
،عتؿسز،إحيقتُ،،عْ،غ ٘،نأحيزٓ ،،عطغْل،مع،
إش ،تيِ،،هلل،حي ظ٘٘ٔ ،ّ،ع ّ،لس،م،و،قل ،،ع لاه،
لااآُ،ػاااتْ  ،اا ،لاااسض،ماااً ،لاااه،،عػاااي٘ع،
ّ٦،ثاايضع،ّ،خاات٣ف،،عفوَاايٛع ّ،ا ،لااسض،مااً،
ضّ،،٘ٓ،عؿ طع ّ،خ ايض،،عتايضٓذع ّ،ايٌ،ماعٍ،اص،،
٢،غاااتٔ يب،حيناااط،،ع سَٓااا٘ل ،ااايٌ،،ناااً،حاااعو،
ٓياااايزٖ،نيعتنػاا ا ،نيعّتاااايب،ّ،عػاا ايلّ٘،إااااايا،
،عكااخينّ٘ٓ،ااط ض٤،،خااص،ناايعط ٖ،و٤،،حّاايو،
،عؿااااط ٔ٘ع،٢ّ،عتاااايّل،ت لٔاااال،،عيكااااْمع،ناااال،
ٓاااط ض،شعااا ،ض هااايم،نيتااايمعٓ،٢ّ،و ااال،،عؤااايؽ،
ّ٢،غتخػااايٌ،ّ،دكااايحل،،دطغااال٘،،عاااُ ٓ،ا اسلٍي،
ستض،،عظًل،ٍّْ،مي ،ؾيض،إعٔاُ،نوْعاُن٤،ّ،قال،
و ،ل،ن ّ،ٛ٣نيّ،ٛختلٔ ّ،.ػايزع،،خات، ٣
٤،مسيٛعّّ،لْا،،غه،ّ،حس ،ل،ٙم يٌ ،ثعٗل، ،

ابً حزو األىدلشي

ّ،ذتؤواٍ٘،إ،،ٌ ،ناً،حاعو ،ايٌ،قاايح  ،ليلٔ ،اُ،ن اض،م يقاطُٓن "،لاه،،ع لاه ٓ، ّ،لاه،
مؿاااااطّا ،يمااااال،إل ااااايزٗ،تأغااااأؼ،،عفّاااااط ،غٔيغ٘،،ع له"ع ٓ، ّ،ـ،ن س،شع ،قْٓ٣ل، ،
،إلغ٣مٕل ،
ّعًّ،ديش ،،يى ٍ،صِ،،ذتاسٗ ، ،،تيؿاأ،
حسق كتب ابً حزو:

يٌ ،لٕل،،نً،حعو ،ماْٖل،،عيع ا٘،وّ،لا ،
ظ،ل،ُٔ ،غلطيٌ٤،،مْٓنيع ّ،يى  ،تينيتاُ،و،
،عفواااُ،ّ،عتااايضٓذ،ّ،غا ا ٘ع ،اااط،حٓ،اااسّلٌ،حاااْ،زث،
كطِ،مبيٓ،طِ،عَٓ،٢،نلاُ،ضناي ،حاس،ّ ،غادطُل،
ني ،يٌ،حيز،،علػيٌع،حت،ٙلٔل ،يُن"،غأ،،
،ذتنيج ّعػيٌ،،نً،حعو،ؾؤويٌ"عٍّ،صِ،،ذتسلٗ،
ّضث ،ىفْض،م،نسِع ّ،ثط ،سِ٠،ع ،أع ْ ،،لُٔ،
،د تهس،نً ،ايز ،ماع،إؾا ٔلٔ٘،ع ،أقاسض،لاط،ض،م،
نَسو،زّضِعّ،مكيزضٗ ،مْ،عاُعّ،إحاط،أ ،ت اُع،
ّدي ،لْ،،شع ،تأ  ،ثع،م ،ويلن ،

،ذتسٗ،مع،،نً،حاعو ،ط ،اعع ،واس ،ايٌٍ،ايز،ٟ
،عااايفؼع،مؿاااطأ،،عولا ا ع،حتااا،ٙن اااس،ٌ ،ىععا ا ،
،عيّ اايا،و ،غااطتُعٍّ،ااص ٓ،،ااسّ،مااً ،تينااُ،
"قااااْأ،،ذتنيماااا٘"،،عااااصٖ ،ت ااااُ،نااااني،،عثيعثاااا٘،
ّ،عث٣ثني٤،ّ،ضن ني،مً،،ع نطع ّ،تينُ"،ماس،ٗ،ّ،
،عيفاْؽ"لّ،عّااً ،،ةتااُ،،ذتاسٗ،دااطا ،قااينُع،
ٓوْلُٔ ،ن "،قينتين ،لّا٘،ؾاسٓسّٗ،عّاسا،ول،ضناْ،م،
و ،م)،و،،عطخيل،ؾسٓس،معْ ،عّس،شع  ،لٕل،مً،
،عهاانطعّ،ناأج،،ذتاايلعّ،للاا٘،،عكاا ،ّ،عيااعأ،
ماااط،م،حيؾااا ،ىفػاااإٔ ،ااااُ،إشّ ،،ااااطا،ت اااسللب،
خلواإع،ّ،ؾااتسل ،نااا،مااً،مفاايضلُ،عط اإع،
ّقاا ل ،ياااسٖ،،ٌ ،عطخااايل،مْناااع،،عفاااطحعّ،إش،،
ػس،تْعّس،نسِ"ل، 3- 2،

ّإٌ،حتطلااااْ،،،عوطقاااايؽ،٢،حتطلااااْ،،،عااااصٖ ،
تهاااانيُ،،عوطقااااايؽ،ناااالٍ،اااااْ،و،قاااااسضٖ، ،
التشليم بأصله العسبي:
ٓوااأه،م ااإ،حٔا ا ،،غااااااااااااااتولّ ،ض ااايٜا، ،،
عفت ا ،،دػتؿااطأ،،بْعيااسٖ،زّظٖ،حّيٓاا٘،
ّٓ ،يااااعل،إش ،ىااااعلّٓ،ااااس ً،و،ل ااااااااااااااااااطٖ، ،
ٍّ ّ،يغاااااااااااااااااس ، ،،يقفٔااا٘،ضّميىػااأ٘،ضٍّ،اااي،،ناااً،حاااعو،و،وقاااْأ،
ز ااااْىٕب،مااااً،إحااااااااط،أ،ضأ
ّ ،لْعااْ،،ن لااه ،اإٓ،ااط،،ٚعياايؽ،ماآً،ااسضٖ، ، ،ذتنيماا٘)،تتكاال،حب ااُ،دتيضٓاا٘،و،ميععااُ،،مسَااي،
ااااص،ك،،عيكااااااااااايض،ٚعتطلااااٌْ،إش ،،لاا ا ُ ، ،ى بااهع،،غااتيت ،ميَاايٍ،ٌ ،ااص،،،ذت ا ،غااع،مااأعْف،
يااس،،ع ااطبّ،غطٓاا  ،ااً،ق ااي َهلٍّ،ااصٍِ،اإ،
 ،فّااااااااَ ه،،عوطآٌ،و،مسٌ،،عثغاااااااااااااااااط
ّ ،تّاااااً،،عيونااااا٘ ،لٔاااااُ،ماااااً٤،،ماااااط، ،ٛ،ذتّيٓاا٘،نلغاا٘،،نااً،حااعو،ىفػااُن "،ي ا  ،ؾااس،
خػ ا ع،ناال ،يى ا ٓ ،ه ايم،مااً،،ع لناايٛع ،وااس، ،عييؽ ،لفيم ّ،ظنَه،ح يم،جبيضٓ٘،عٕ ،يٌ،و،
يٌ ،ثط ،لني٤،،ٛىاسعؼ ٓ،اسل،ماصٍ ،،إلمايو ،مااي،خاا٣ع،،مسَايُ ،ى بااهع ّ،يىا  ،مئا٘ر،،دتن لياإع،
ميع ،زٓييمع ّٓ،سٌّ،ميعّايم ،اْأ،لاسض،،عط ايلعّ ،غيٓ٘،،ذتُػً،خبلويمّ،خُلويمّ،مْ ،و٘،عٕع ّ،يا ،
حتااا،ٙإٌ،،عؿاااي ٕ،ضنااإ،،هلل ،ياااُ،نلغاااُ ،ىَاااه ،نااااي ،ااااصضٍيع ّ،يااااي،لااااس،تّي أىااااي،،دااااْزٗع،
يىْٓ،،ػتػوٌْ،نوليػٍْٗ،عإلميو،ميع عَ ،ي ه ،فن ااتين،نَااي٤،،لااس،ض،ّ،خةمتَااي،،علٔاايعّٕ،م اطل،
،نااااااً،حااااااعو،مااااااصٍ ،ميعاااا ا ع ّ،لنااااااي،،ظز،ز، ،عيَيضعّ،قيضا،ثيعث٘،،عاة،ب٤،ّ،حنايضعّ،غايلٕ،
،غاااتيّيضٍه،،ظز،ز ،يفا ايمّ،حاااسٗم ،لااا،،ٙداااصٍ  ،حااني ّ،يتَااي،زٌّ ،ؿااطًٓ،غااي٘ع ّ،يىاا ٍ،اإ،
،ديعّٕعّ ،ثط ٤،،سٛ،عّ،للل،،عيكطٛ،ع،حت ،ٙزّىٕ،و،،عػًل ،وس ،لن ُ،ن سٍي،غ ٘ر ،ؾَط،٢،
جتطلز،ً ،ثٔينٕع،٢ّ،تفة،عٕ،زم ا٘ ،لا،ٙااْز،
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ٔينّ،لل٘،إغ يزٍيل ّ،ل،ٙشع ،ْ ،هلل،مي،غلْاُ،
حتٌ٦،،ٙعّ،عُْ ،ل ِل ،س،ٛ،عفسٓتَي،نّل،مي ،مل ،
ماااً،تيعاااسّ،قااايضفعّ،نا ا ض ،هاااي ،ٛػااانٕ،
،ع عٓعٗ ،لٕل،مػيض يم،قي ٜيمعّ،مي،قيب،عٕٔ ،ـ،
ن سٍيع،٢ّ،ىػٔ ُ،ش طٍيع ،٢ّ،ىِػ ُ،نػاٍْ،يل،
ّعوس ،في،حا،بي ،ل ،ٙلل،مي،ل لُعّ،حباطَّو،ماي،
يٌ،ن سِ"ل، ،
حنيّ،ل،،زّظٖ ،لٍ،ٙصِ،،عوكا٘،،عطلٔوا٘،
،غااتّثطٍي ،لاا،،ٙع ااطب،ّ،دػاالننيع،نااطغه،ٌ ،
،عط ل ،لنيىٕ،٢،عت ،،عّئػ٘عّ،ليل،إٌٍ،ص،،
،عغاااعل،،ع ااا،٢،،ت ط اااُ٤،،خااا٣أ،،ع طنٔااا٘ع،٢ّ،
،عسٓيى٘،،إلغ٣مٔ٘عّ،إىُ،حتسلض،إىل،،نً،حعو،إضثايم،
مً ،س،زِّ٤،،بل،،دػٔخٔنيع،إش ٓ"،و،ٙزٜ،نايم،و،
نيأ ،ضّ،حَه،ؾٕ،ٛقيفٍ،ضٍّٔ،،ضّحإ،غاع،
طنٕ"لّ،إٌ،،عكفخيا،،عُ،خ ،.لَٔي،،نً،حعو،
يى ايم،مااً،غااعتُع،ت ١ااس"،إغا يىٔتُ"،و ،نااجن،
،عؿااانْر،ّ،ع يقفٔااا٘،ّ،ع ياااّ،،ق٣لااا٘،،علػااايٌ،
ّ،غااتويم٘،،عّلناا٘،ّ،عْ اايّ،ٛحتلٔااج،،عااطّح،ضتااْ،
،هللع،ّ،عوػااْٗ،و،ىوااس،،عااْقًّ،ح ا ،،ذتؤواا٘ع،
ّ،ذتنيغ٘،،عُ،ت لغ،حس،،عتهخٔ٘،نيذتٔيٗ،ز ي يم،
ًّ ،يضِّ،ؾط ُ ّ،ط،،ٍ٘ٔ،عيفيأ،ّ،عك٣ن٘،
و،،عؿسٜ،سللل ،لَي،قفيا،إغ يىٔ٘ ،طٓو٘"ل، ،
ّتكاااس،ٚعااااُ،مٔنٔااال ،غااااني،ن٣ثٔااااْؽ،و،
زض،غااتُ ،ااً،،نااً،حااعوع ّ،اايٌ ،غااوفيمعْ ،نااع،
ل،ؾٕ،ٛو،مّيىُ،،عكاخٔ ع،نواسض،ماي،تتأ ،
،عّئػا٘،عط يبااي،مااً،حطٓاا٘،،عااط ٖ،ّ،عااتفّعل،
عوااااس،غاا اسلز،ن٣ثٔااااْؽ،ناا اط،ن٘،مْ اااا٘،باااا،ٛ٢١
،ع يحثني ،يسمي،ش ّاطٍه،ناأٌ، ،ع صضٓا٘"،قايي ٘،
طنٔ٘"ع ،لنيش،،ى خ  ،يَاي،و،تط،ثياي،،إلغا يىٕ،
ّ،٢ى خ  ،يَي،و،تط،ثٍُْ،ع،،ٖ ،عة،ث،،ع طنإ،
،عااصٖٓ ،ي اا ٔ ،ااٍُ،ااصِ،،عيع ااّ٘،مناا ّ،لااسم ،
عاااة،ث،،ع ؿاااج،،إلىػااايىٕ ،لاااُ،منااايشج،م طّ ااا٘،

08

خيعسٗ ٓ،ط،ٚن٣ثْٔؽ ،ىُّ،ميص،،ع كط،،دتا،يٍلٕ،
َااااط،و،،عكااااخط،،ٛ،ع طنٔاااا٘،عااااٌْ،مااااً،،عغااااعل،
،ع ااايقفٕع ،ئاااّ،،ضّحااإع،عاااس،ٚل ٔلااا٘،نسّٓااا٘،
ط ،،ٔ ،تػنْ،نفَنَاي،إىل ،زل،ماي،ميّاً،
ٌٓ،تكا اْلض،ماااً،،ذتا ا ،،ع ؿاااطٖل ،ياااْ ،اااصضٗع،
ٓفهااالٌْ،،ذتاااعٌ،،ذتلاااْ،،دػتػاااله،،دؿاااْلأ،و،
،ذت ٣ ٤،،قْىٕ ،ل،،ٙع ْ،ق،،،ذتيزٗ،علغطٜ،ع،
،ذتْٔ،ىٔ٘،،ع َن٘ع ّٓ،ط أٌْ ،ا،،ميْتاٌْ،ماً،
،ذت ا ،ل االٓ،ٌ ،سىلػااْ،،نيعؿااَْٗ،،دلااْل،،دؿ ا ٘،
طؽ٤،،ضّ،ح،،ع فٔف٘ل،عوس،تغيل ،ٙظه،ؾ طَٜ،ه،
إبيم ايم،و،لكاايٜس،تفاأض،ضّميىػاأ٘ع،ناايذت،ّٗ٣
،دا اطلٗع،علطغ ااا٘،،عّظٔنااا٘،إىل٤،،ناااسع ّ،ااايٌ،
أل،،عينْشج،،عّيمال،،عاصٖ،حتواجٔ ،اُ،،ع فا٘،
،دثيعٔ٘ل،عوس،مايا،ماً،،ذتا ،زٌّ،ٌ ،ظتاطْٓ،٠مايم،
ل،ٌ ،ٙميؼل،نٔسِ،ست ْنتُ،نثٔي٘"ل، 4- 3،
ابً حزو يبلي ديازهه يف قسطبة (:)6

"ّلف ا  ،لاا ،ٙقاا٣ل،مييظعيااي،حبْم اِ٘،ناا،ِ ٣
مغٔاا ،ماااً٤،،ضنااايا،،عغطنٔااا٘عّ،ميااايظل،،ع ،ناااط،
،دػااات يح٘ ،ياااس،م ااايّزٗ،لطق ااا٘ع ،ط ٓتَاااي،لاااس،
مبخباا ،ضغاااْمَُيعّ،قُنػاا ْ٣ ،مَُااايعّ،خفٔا ا ،
م يٍُااسٍيعّ،غٔلطبٍااي،،ع لااٙع ،كاايضاْ،قااخيضٖب،
زتسنااا٘،ن اااس،،ع ناااطٌ،عٔ ّ،ااايوب،مْحؿااا٘م،ن اااس،
٤،ىؼعّ،آ يميم،مؿْلٍ٘،ن س،،ذتُػًعّ،خطٜ،ا ب،
مفع ا٘م،ن ااس٤،،مااًعّ،ماائّٖب،علااصٜيبعّ،م ٣ا ب،
علناايٌعّ،مغاايىٕب،علغاأٌ٣عّ،مّاايمًب،علْحااْفع،
ّشتااين،ٞعلكااْمع،ن ااس،قااْل،غئيىَااي،نط اايل،
يعػْٔفع ّ،طغيٌع ،يعلْٔثع،تفٔض،عاسَٓ،ه،
،عا ِّاي به،،عفيؾاأُ٘عّ،تغاال،ماايَه،نّثااطٗ،،عوطااني،
،ذتيؾُٔ٘عّ،تُّريِّؼ،و،مويقعٍه ،ايُ٤،،ٛىاؼ،
،عفيتياا٘ع،حتا ،ظ ْنااطجع،مااً،غهاايضٗ،،عااسىٔي،تااص لط،
ى ااأه٦،،خاااطٗع،حااايل،،عاااسٍط ،لااأَه،ن اااس،قاااْل،

ابً حزو األىدلشي

،عيهااطٗع ،ااسَّز ،لااَه،حتاا،ٙغاايضّ،،و،،ع ا ٣ز،
ٓيزٖ،غب يع،تيطج ،يَه،،دْ ظ٘ل، ،
ّاأٌل،تلا ،،حمليضٓا ب،،دينَّواا٘ع،ّ،دويقاعب،
،دطؾااو٘ع،،عااُ ،يى ا ،و،تل ا ،،عااسٓيض ،ا ّأ،
َّ
،عػني،ٛإؾط،ليمّ،نَن٘عٓ،ؤِّاس،حػايَُي٤،،نكايضبع،
ّظتلااااإ،ميظطٍُاااااي،،بناااااْوع ّ،اااااأٌْ، ،تغااا اًب،
نااي٤مؼع،٢ّ،حلََّااي،غاايزُٗ٤،،ىااؼن،لااس ،ا ،نَااي،
،رتط،بُع ّ،نََّاي،،باسوع ،أقا خ ّْ ،حاـب،ماً،
ْ،،ِِ،عػ يا ،يغطٗمع،ت١شٌِّ،نفيي،،ٛعاسىٔيعّ،تطٓا ،
ْ،ل بٍ ،لَيعّ،خت كر ،نيٓ،كع،إعُٔ ،ال،ماي،
لس،نوٕ،ميث٣مَٔ ،يعّ،تُعٍِّسكَٔ ،يل، ،
ّ طضاُ،،عيظطعّ،ضززاُ،،ع كاطع ّ،اساُ،
ُغااتطيضُ،حعى ايم ،لَٔاايعّ،تااص ّطآُ ،اايو،ىؿااأتٕ،
َٔايعّ،قا ين٘،عااس،تٕ،نَايع،مااع ،ْ ،ا ب،غٔاسٍع،
إىل،مثلااااآًَ،كااا ا ْ،،ذتلااااأهعّ،مثلااا ا ُ،،عيفػااااإ،
،ىطًٍْٛ،ل،نيعفيايٛع ّ،اْىًَل،حتا ،،عثاطٚع،إثْاطب،
توطّع،ا يي،نيعتفطلأ،ّ،دت،ٛ٣و ٦،،يأ،،عييٜ٘ٔع،
ّ،عيْ،حٕ،،ع ٔسٗعّ،قسلل ،ىفػٕ ،ً ،يي،ٛتل ،
،عوك ٘ع،ّ،ىكس،ا،تل ،،ع ٔها٘ع،ن اسميَ ،ستاُ،
ماااً،حُػااايَيّ،ىهااايضتَيّ،ظنْط َااايّ،غهااايضتَيع،
ّىهااْتُ،نفط،لَااي،مااً،،ذتاايل،،ذتػااي٘ع،ّ،د،طت اا٘،
،عط ٔ ااا٘ع،،عاااُ،ض لا ا ُ،و،حللَِاااي،ىيؾاااٝيمَٔ ،ااايع،
ّ ض ْٔ ا ُ،مس اإ،قااْاب،،عكااسٚع،ّ،ع ااْوب،ظ،لٔ ايم،
نَيع،ن اس،حط ايا،تلا ،،ديكاس ٘،ن بطبقايتَيع،
،عااُ ،اايٌ،عٔلااَي،ت ايم،عيَيضٍاايعّ،و،،ىتؿاايضٍي،
نػّّيىَيع،ّ،عتوايُ ،ٛنَّيضٍايع ،ايز،ىَيضٍُاي،ت ايم،
علٔلاااااَي،و،،باااااسّ٢،ّ،ٛغاااااتٔخيفع،ّ،رتفااا اْ،ا،
ّ،إلخفيفع ،أنّٔ ،ٙين ،ل،ٙاْزٍيعّ،لطا،
اااسٖ ،لااا،ٙقااا٣نتَيعٍّ،ااايج،ن٣نلااإ ،لااا،ٙ
تّيثطٍاايعّ،ح اطل ين،علوااْل ،لاا،ٙى ااِّْ،ق اإع،
ول ،و،عطْٓل)ن ،

غااااااا٣و ،لاااااااا،ٙز،ضع،ضبحباااااااااااالييّ،غاااااااااْزضاْ، ،،
خااا،ٛ٣ماااًٍ٤،،لٔااااااااااااااااً،مْحؿااااااااا٘م،لرف اطب، ،
،

تطٍ،اااااي ،ااااااأٌْ، ،تغااا اًب،ناااااي٤مؼ،نبل رو ااا اير، ،
ّ ،٢ناااااااااااااااطاْ،ماااًٍ ،لااَي،ل لياااي ،بزٍْاااااااااط، ،
،

ٔاااااي،ز،ضُ،عااااااهُٓ،وفاااااااااااااطكِ،ميلاااااي،،ختٔيضُىااااااي، ،
ّ،عاْ ،ىلياي،طتتاااااااايض ،يا ِ،عياي ،رل ْااااااااااااااااااااط، ،
،

ّعّااا اًل ،لااااااس،ض،م،مااااااً،،هللُ ،ىْفاااااااااااااااااااساْ، ،،
تسمِّاااااااااااااااااطىاااي،قْ ااايم،دااي،حااالل،ّ ،لرَْااااااااااط، ،
،

ّٓااااي،خااااع،ز،ضع،لااااس،تُط ااااا ِٔ ،ااااااااااااااسٗم، ،
غ اورتْ ِ،،عغااْ،زِٖ،ماااي ،ااالَّّ،ماااي ،غْاااااااااااااااا بط، ،
ب
،

ّٓاااااي،مُنْتبلااااٙب،تلاااا ،،ع ػاااااااايتٔااااااً،حبفََّاااااا،ي ،
ضٓاايا،لْ،ضٓاااااااط،غاااساْ،ن سىاااااااااااااي،غ ْااااااااط، ،
،

ّٓاااااي،زٍاااااطُ،نبللاا اغْ،غاااااي ئاااااااااااَي،حتِّٔتااااإ، ،
ّعاااْ،غاااي يْ،،،داااط بًّْٓ ،ّ ،ااايّظّ،،،عيَاااط، ،
،

كاا ا ،م،عػااااطْ،،عااااسٍط ،اااأَهّ،حُّنِاا اُِ، ،،
ق ْ اهُ،،عك اااط،مػااتثو٣م،مُاااااااااااطَّ، ،
ّإٌ ،اايٌ ،ر
،

عااا ،ًٝااايٌ ،نيىاااي ،واااس،قااايل،ماااي،غبا اور، ،،ٙ
ّإٌْ،غاايٛىئَ ،اااي ،واااس،قيداااي،غااااااااااااااااااااااطَّ، ،
،

ّ ٓتَاااااي،،عااااااس،ضُ،،ذت ٔ اااااااااااااااااااااااااا٘ٓ،٢،باااااا ُطو، ،
،ضنْ اا  ،اااْ،،دااعٌَْٓ،نااا،ٙنَاااي،،عوطااااااااااط، ،
،

ّيْ ،غٔاااااااااااااااااس،ّ ،ىاااؼ ،
ااااأى ،عااااهٓ،ػاا ُ
صتاااهب،،عع بٍاااط، ،
قاأسُ،ض اايلع ،ؾاااااااااااا َُْ ٤،،،
ّ ِ
،

تفيىبااااااّْْ،،نااااايزّ،ّ،،غ،اااااااااااااااااتنطَّاْ،ىٍُْ،اااااا ،هُ ،
دثالَاهُ ،غاااااااااااااااّ ا ،مولتاإ،،ع اااااااااااااااط، ،
،
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غيكاااا ا ُ،ن ااااااس،،عُٔػْااااااط،عل ػااااااط،قي ااااااا٘م، ،
ع ااالل،أ الب،،عك اااط ُٓ ،و يااايُٓ،ػْاااااااااااااااااااااااط، - 1 ، ،نااااً،حااااعو٤،،ىسعػاااإع،،إل اااا٣و،ناااا٣ ،و،
،
،إلغ٣وع،ستنس ،نْ،ظٍطٗع ،تيب،،ع طنٕ،
ّإىااااإّ،عاااااْ ،ااااايزاُْ ّ،سْىاااااااااااااااايِ ،ع بَْسىااااااي، ،
99عٓ،ييٓط2415،ل
ّٔ،،نِنبًْ،مًٍِ ،لَاي،غّااً،،عو ،ااااااااااااط، ،
، - 2ذتاا  ،اااعك،،هللعَ ،ااايز ،ينااالع،زتلااا٘،
،
مً املساجع:

،ع طنٕ641،ع،إنطٓل2412،ل

ااس ،
ّٓااااي،زٍطبىاااائَ ،ااااي،متاااا ،ٙىااااا  ،يٜاااااااااااا ،
يخناسُ،مي ا ،،ع ااْزب،إٌُ ،اااسْاب،ّ،عّاااااااااااطَّ - 3 ، ،قااااااْأ،،ذتنيماااااا٘٢،نااااااً،حااااااعو،و،عط اااااا٘،
،رتيمػااااا٘نٓ،يااااايٓط1993،و)،ز،ض،،د ااااايضف،
،عواايٍطٗ،–،حتؤااجن،،عطاايٍط ،ااس،مّاإ،

،

ٔااااااي،ضبَّٓ،اااااااْوع،و،شضٍ،ااااااايّ،عٔلاااااااااااااااااااااااااا ٍ٘ ،
ّ،قااليبيٍ،يااايك،،عؿااااااانؼب،نيعلااَْ،ّ،ع اااسض، ،

1975ول

ااااْ ،،ػاااانٕب،،دهاا ايب،،ّّ،ٙللاا ااب،،دغااااط، ،،ٚ
ّّ،،ىبفػِااااااااإب،،عثّال ،،ّّ،ٙاس،،ٚذتااطَّ، ،

،ع طنٕ673،ع،زٓػن 2414،ل

،

،

 - 4طّنااا٘،،ناااً،حاااعوعَ ،ااايز ،ينااالع،زتلااا٘،
 - 5ضغيع٘،و٤،،خ٣أّ،ماس،،ٗ،ّ،عيفاْؽع٢،ناً،

ّٓيٍبااااااه،مااااي ،ااااسّٓ،ٚااااي،ؾاااااْأ،مااااي ،ناااااط، ،،
ّٓ،اايّ،ب ْااااااسُ،مااي ،ؾاانّٓ،ٙاااي ،بنْٔااااااًُ،مااي ،اااط، ،

حاااعول ،اااً،ق ااا٘،،عوااايٍطّٗ،1948،ق ااا٘،

،إلغّيسضٓ٘1913،ل
،
 - 6نااااايّ ،ضزِ،،ناااااً،،رتطٔااا ا ،و ،تيناااااُ،
ّٓاااااي،زٍااااطُ،٢،ت ُااااسّْٓ،اااااايَ ،ااااسُ،٢،حتُااااااالْ، ،
" نيل٣ ٤،،وع،و،مً،نْٓع،ل ل٢،،حت٣ل،
ّٓ،ااي،زم اعُ،٢،جتنبااااااسّْٓ،ااي،غااااااااواااه،٢،ت اااط، ،
مااااااً،ملااااااْك،،إلغاااااا٣و"عّ،ىؿااااااطِ،عٔفاااااإ،
،
نطّ يػااااااايل،ن ياااااااٌْ،ن"،تااااااايضٓذ،إغااااا ا يىٔي،
غاااأىسبُ،ش،ك،،ع بَْا اسب،ماااي،ليما ا ْ،،،رتهاااط، ،،
،إلغااااا٣مٔ٘"،،عط ااااا٘،،عثيىٔااااا٘ع،ناااااعّاع،
 ،لاا،،ٙعياايؽ،غااوفيم،ّ،غااتول ْ،نيااي،،عغ اااط، ،
1956ع،من148،- 146ل
،
، 
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حممد راتب احلالق*

كءاافءاهاانءن اا ءوااجءأ ء اافء اا عء
و جقج عءاءآ ءوعجو ءن ءيفء هنءانم ا ء ا ء
مججنءااج ءاإل اا افءان اااءاءجل جوناا ءملااجء عاااجل ء
ءلءهااااجء نهااااجءأيااااءج ء؟وو ؟اااا ءج ءقأءخااااة؟ء
وان سجؤز ءونءثا ءءماجءإذاءكاج ءوانءاملمهانء
أ ء هاا ءانماااأبءو ؟اا ءجوءنل اا ؟ءوان ساااجؤزء
كاااةناءإ ءكاااج ءاءان اااجنعءوااانء ا ا ؤءءلا ا ء
اؽجذءاشيءج ءانمأءخةءو ؟ ءج ءإل اءججل ؟ ء

اؾماااجزء ااال ءوهماا ءؾاا ءاإلنساااج ء
وحج ةءأسجسءونءحج اج ءو ا  ،ءوان انءأحا ء
أ اااءان سااجل ءان ا ءجلم ا وءاؾمااجزءوؼ ا ء ا ء
وػلبءامل عةءواإلحسجسء لاة ءاشياءج ءاؾمءلاة ء
ووااااانءان أءعاااا ءأ ء اااااجو ء اااااةاءاإلحساااااجسء
جؾمااجزءوحساانءجللمء ا ءءواانءد ا ،ءإىلءآخ ا ءواانء
حءااالءانعمااارءوان ل اااةءوان جءلءاااة ء اااج ءءلا ا ء
جل جو ءانثمجدةءواـرب ءو ةاءاإلحسجسء ساجء ء
ان ا ،ءاءان ع ا ءإىلءذاجلا ءوإىلءاآلخ ا نءوءل ا ء
رءان ماج،ءءلا ءقأا زءأ ءجلها ءاشياءج ء
انعااجيفءاءآ ءوعاجوء ا ل ءأدجا ءاء ا ءو عاااء انمأءخةءو ؟ ءجوءنإل اف ءطجملجءأ ءاؿهاءاء
جمل عة ء
ان ءسءه ءءل ءط مةءان جوزءونء ءءلا ء
واءو اح ا ءان خ ا ل ءان جلخيءااةءانهاارب ء امل ؟ا ا فءاناااةتء ا ا اءجل جونا ا ءد ماااةءان اااجوزء
م وءان الس ةءواملأ ء ء إءج ،ءجلع فءاؾمجزء واوا الاءاش،وا ءوانا مهنءو هااجءل ا ءأ ءجل ا ء
وؼ اا ا ءخ اا اجءلصءاشواا ا لءاؾمءلااااة ءساا ا ا ء أءمااجلوءمجءلااةء ل ا ءان ظ ا ءءاانءوجاام ءجللاااء
أكجنتءوج ،ةءأوءوع ة؛ءوءربءجل أعءأق ازء ؤل ء اشءمجز ءدجؿهاءءل ءمججزءءم ءدااءواجءأوء
وو اكم هااااجءاه ااااجءجللماا ا ءجل اا ا لءدهاا ا ء قأخ ء خ ءاءاؿهاءءل ءان م ءةءوان ا عةء
اؾمجز ءواملالحظءأن جءننءجن ءوث ء ة ءانعملءةء ونء ءءل ءامل ؟ ف ءوءل ءان ه ءونء ءءلا ء
املع دءااةءحااعء علاارءاشو ا ء ااجنمأب؛ءد ا ءأ لاابء املجااام ء؟ان ااانءناااء ءجل اا اوءن اا ءمجءاا ء
امل اح ا ءء ا ءانمااأبءءل ا ءأن ا ءنمااء ءاؾمااجزء وإمنااجءجل ا ءمجءا ءن ا ءوااج ءكء مااجءكااج ء
دخساابء؟؟؟؟!!! ءووااعءذناااءدااإ ءان السااعءق ا ء ةاءان /ءحسبءان ءلسا ءكجنات ءو اةاء
لحظ اءأ ءال مجوء جؾمجزءكج ء جم ء،المجوء ونءاشوا لءانا ء ارءءلءهاجءان اجن ءوان ماج،ءاء
ا مجوجوء جنمأبءأ ججو ءأونء ءاملا بء ا ءان ا ء ان قاااتءن سا ا ءوكلماااجءكاااج ءان اااج ءأ اااءالوء
اسا جفءأ ء اربلءو ؟ا ء ءوانءو ظا لءمجاجن ء
اآلخ ءنلهجج ء
*

ومججنءاااج ءانماااأب ءء ا ا ا ء اااة ءاملمجناااة ء
مجلااةءجل اا ءشوزءو لااةء جن ااجق ءان ااجل ءإذء

*

أديب من سوريا.
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وكثرياوءوجءد ئ جء يءج ء ريءمجءلةءاءان اقاعء
وقااا ءؼ نااااتءإىلءأيااااءج ءء جنلااااةءاؾمااااجزءحااااعء
ءجؾهااجءد ااجن ءحمءمءاا ء؟أحاا مءلوجلاا ،او ء
أح مءا انءان ووا ءاؿسا ج ءوانا حذ ءحاةا ء
ء
دج ءك ء
وؼااا ث جءاشسااا ل ءاإل مءاااةءءااانءل ااااةء
اؾمجزءحعءقل ءء جءأح اءدهجناتءوثاجلاوء
نإلءججم ءوكءفءؼ زءانع جءء لةءإىلءأوا ء
مجء ء
و ،ا ا ءأا ااجلءان ا ء؟نأ ا ،نري ءق ا وء،نااءالوء
آخااا ءءلااا ءقااا ل ءان ااانءءلااا ءؼ ااا ءاشياااءج ء
انمأءخااااةءو ااااريءاؾمءلااااةءإىلءق ااااجل ءاء ج ااااةء
ان وءة ء ء
و ةاءوجءدعل ء؟قم ءاملج ط ءممجءأ لا ء
ؿم ءنمبء؟ ،نريءانع م ء ء
وكثريءونءأياعجلء؟ا انءان ووا ءءو اجلء انء
ا  ،ءوسا ا مجءجلا خ ءاء اةاءاإلطااجل ءو ا ءوااجء
س ء أعءاء ة ءاملمجنةءلحمجو ء
وانسءجمءاءق ء ء؟امل و ءدع ءان ا ء
ذاجلاا ء؛ء اا ءإ ءق اااجل ءان ثاااج ءمجءعااجوءجلاا خ ءاء
ء
مش زءوجءأؼ ثءء
دجن ج ءءم واجو ءوان اجء ءأحا ءان اجنع ء
الاااءولهااةءان و ا ءوان خ ا ءانعجءأااة ءان ا ءء
ػعل اجءنسا م عء اجنمأب ءوجل اع نجءظماجزءجل ااجوزء
امل ؟ ا ءج ءانمأءخااةءل اااءػهمهااجءو ااجء هج ء
حعء ضء؟ان ج ءءل ءانماأبءانا اقع ءمجاجزء
ان جوز ءوان نء ُس ِّغءجل جوزءامل ؟ ءج ءمجءع وج ء
ل ءان ظ ءءنءمججهلجءأوءقأخهجءاءان اقع ء ء
وأ ءجيعااا ءامل ؟ااا ءج ءانمأءخااااةءقااااج،ل ءءلاا ا ء
إ،خجزءامل عةءإىلءن سءامل لمع ء
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وأل ءأ ءاؾمجز ءمبع ءونءاملعجن ء عاء
انم ا ل ءءل ا ءجل ا لءانهمااجزءاءاشيااءج ءون ااتء
ان ظ ءإنء ءوءلاءاؾماجزءء؟السا ججلء ءمج ءأحا ء
د وفءان لس ة ء ج ءانأخلءءنءانهمجزءدءمجء
ا اءط حا ءوانءأدهاجلءحا زءاؾماجز ءومبااجءأ ء
اؿءااج ءان اقعءااةءو عمااةءمبااجء ا ءمجء ا ءووااجء ا ء
قأءب ءكاج ءوانءان أءعا ءأ ء اجوزءان اجن ء
اءفجل ءان نءكجدة ءانمأءبءواؾمء ءكماجء
ناا ءكجناااجءو ساااجو عءاءحااارءان اا ،؛ءوان اااج ء
اش ء ءلءحيجاءءانءجل اجوزءأتءو ؟ا ف ء لا ء
ان ظ ءءنءقأخ ءأوءمججن ءاءان اقع ءشنا ءوءاجزء
أعاا ا ءإىلءان جااااجواءوان خاا ا تءواـاا ا وجءواااانء
املعااج،ل ءاملع ااج ءساال جو ءواـ ا وجءءاانءان ساابء
ء
املم ة ءنء ضءلؤ ء؟ولؤ ج ءءل ءإن ج
اؾماااااااجزءوانماااااااأبء ساااااااجو ج ءإذ ءاء
ذاك ءان ج ءممجء ءبءن اجءان خا ثءءانء اةاء
أوءذااء جن ل ةءذاجلهاج ءوحيجا ءاءاناة نء اجء
قءااجوءاملمث ا ء ا ،ا ءاش،والءانساالأءةءواإلجيج ءااة ء
املهاءء ءإجلمج ءاش،ا ء م زء؟داج ءكا "ءنإ ء
ااءةءقاا ءلءجناا جءاء
نأليااءج ءانمأءخااةءخ
اشيااءج ءاؾمءلااةنءون ح ا ء؟ءاؿااةا ء ءو ااه ل ء
او؛ءدجن ج ء عء ءإن ججءوجء ا ءووجءخي لن ءاء
ذاك جل ءسا ا ءأكاج ءذنااءمجاءالوءأوءقأءخا وج ء
؟اامنءسااءجقج ءدلسا ءةءأوءمججنءااةءخج ااةء هااةاء
ان اااج ءو ااا خ ءوااااجء ااا ا ءأوءوااااجءا لهااا ءاء
ذاك جل ا ءاءحجنااةء ا ءءااربءءملءااةءان و ا ء
ان ا ء م ا وء هااج ءوءااربءوااجء يك ا ءنلم لم ا ءواانء
د اااةءنءماا وء اا ءاآلخاا ء و لاا ءاـاااج ء اا ؛ء
واملمءااجسءان حءاا ءنلخهااااءءلاا ءانعماا ءان ااااء
هماانءاءقاا ل ءان ااج ءءلاا ءان مااجطءانلخظااةء
وإءااج ،ءإن ج هااجء ءسااجطةءانعم ا ءان ااا ءنهاانء
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عا ءو ول ااجءمبلهااةءان خ ا ءاـج ااةء جن ااج ء
ان ءسأرءوأي ءإنءهج ء
وء ا وجء ماافءامل لم ا ءأوااجوءاشءمااجزءان ا ء
جل خااةءواانءانمااأبءوانأ ااجءةءو ؟ ا ءجوءهلااجءجي ا ء
ن ساا ا ءوجاا ا اوءمل جق ااااةءانمااااءاءاملساا ا م ءاء
ذاك جلاا ا ءكمااااجءاءحااااجل ءاهلجااااج ءواملاا ا بء
وان ثاااج ءداااجمل لم ءخاااالزءجلةوقاا ءنلعماا ءان ااااء
وان جء ءوع ءإمنجء عءذءحجناةءامل قافءاؾماجن ء
امل ل ة ءو مث ءامل قافءاؾماجن ءاناةتءأق ا ء
جلن أج ءوان و ءامل عجطفءوعءانعم ءوامل ال ءءانء
امل لخة ء ل ءان ظ ءءنءو ؟ فء ةاءانعم ء
واس ج،اوءإىلءوم نةءألس ءانا ءجلا ء ءأ ء
؟ان نءءملءةءجل هاري ءأسا ءعءانما ز"ءإ ءاخ ءاجلء
ان ااج ءنأليااءج ءامل عااجل ءءلءهااجءأنهااجءقأءخااةءقا ء
ه ءش ا ءجل هري اةءكماجءاءحجناةءاهلجاج ء
ال ءش ءاهلجاااااج ء هااا ا ء ءإىلءان خلااا ا ءءااااانء
واااااث و
ان ا ج ءاملةو وااةءوان خلا ء جن ا ج ءامل جقجااةء
هلاااج؛ءو جإل؟اااجدةءإىلءان جحءاااةءان هري اااةءداااإناء
أاءاء ءجل جوزء؟انمأءب ء عمرءن ءامل لما ءدهااء
قاااءاءاؾماااجزءوانماااأبء ء ا ا ل ءأءمااار ءو ا ا لء
قاااا لا ءاإل اااا افءوان اااااةوًءء اااا ءاءآ ءوعااااجو ء
و سااااجء ءاءجل ءههااااجءمبااااجءخياااا وءاإلنسااااجنءةء
و جلم ء هج ء
وامل اااااج عءنلمااا ا السءان ءاااااةءسءه ااااافء
اح ااج ء عا ءاملا السءان ءااةء ااجنمأبءوح ااهاء
ءلا ءإاهااجلءانأ ااجءةءأكث ا ءواانءح ااهاءءل ا ء
ء
إاهااااجلءاؾمااااجز ءكمااااجءدعاا ا ء؟اناا ا ا،الء
واسا م ء اةاءالح ااج ءء ا ء عا ءان ااجنعءواانء
و السءد ءةءأخ " ء

قااجوء هااجءاشجل ا ااءل،اوءءل ا ءاملةعااةءان ا ء
قجوء هجءانء نجنء
 ؟ء ءهجسا ا ء ءاءن حاااةء؟ءاؾ لنءها اجءء ءاس خ وءانل ءاش ء ءوجل ل ج ءاشسا ،ء
دما ءوااعءجل اءاافءانظا ءوان ا لءإلاهااجلء
قأبءانسل اءاإلنسجن ءو جء ءوي جء ء
ونءخالزءاإل؟ج ءءل ءأيال ءاؾثل
"
 أ ءمتجوءاءجلعأري ءءنءان مججلةءوانواجءل اعءوءاةءوعما لاوء ا ء ا ء اءال ءء
أ هاااا ا ءل اااا ا خلءواااااانءل عهااااااجءاـاااا ا مء ء
ء

ونااااااء؟أوربجلاا ا ءإ هاا ا ء ء ااااجحبءان وا ااااةء

ان ااااهري ء؟ءانااا ل ،ء ءان ااااج،ل ءءااااجوء؟ء4002ء ء
ك جمءوهااءء انا ء؟ءجلاجل جلءاؾماجزء ء ا ءدءا ء
أ ءاشو لءق ءجلها ء ةا اةءوانء،و ءأ ءجلها ء
مجءلة ءوأ ءاؾجذ ءةء ةءوس ملةءءانءاؾماجزء
وءاانءانأ ااجءة ءو عا جء ا ةء جوجااة ءنمااء ء
ةءاؾمجزءان ا؟خة؛ءو أ ا ءأ ءاؾجذ ءاةءقاء ء
جلهماانءاءح كااج ء االري ء ظ هااجءامل ا ء ااريء
ذا ءقءماااة ءو ا ا ءأ ءاؾجذ ءاااةءأوا ا ءيخ ا ا ء
خي لااافءوااانءإنساااج ءإىلءآخاا ءنماااء ءاؾماااجزء
انةتء ه ءالخ ال ءح نا ءأقا ء هاثري ءوإ ء
و ا ء ع ا ءاؿااجل ءان ا ء ا اءالجل ااجًءءل ا ء
مججهلجءونء،و ءالجل جًءءل ء جذ ء هجء؟؟؟!! ء ء
وونءاملالحاظءأ ءاشياءج ءاؾءءا ءوان جدعاةء
ؽلرءن ءان ،ءان أةءاءاو الكهج ءاءحاعء
أ ءاشيءج ءاؾمءلةءػلبءامل عةءونء ءان أةءاء
الس خ اذءوالو الا ءو جنأجوءوجءجله ءو ل اةء
ءنءامل عةءوامل لخةءاملج ،ة ء

 ؟ءوجلسااااء ء،وءيااااجوبء ءو؟ااااعءيااااجل عءو اا ء؟أوربجلاا ءا هاا
مل نجنءلا؟ء،اد ء
خي لفءونءثمجدةءإىلءأخ
 ؟ء،تءلكاااا واء ءقاااا وءو ااااه اءقأءخااااجوء شخاا ءاءانثمجدااةءان احااو اج،وجوءاءن ح ا ء؟ءوةعاةءيااء ء ءانا ء نل خاااج ءانء ناااجن ء نءه

ءأ ءوعءاااجلءاؾماااجزء
ءوونءو حلاةءاو ءاةء
ء؟ءمتثااجزءنءاملعءااجلءنء
اا /ءوان ظاا ءنلماا أ ء
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املسااا ةءاءأولو ااااجءاءانع ااا لءان سااا ءدمااا ء
وق ءو؟عءامل ه و ءوان الس ةءوان اجن ء
كجنااااتءمن ذ اااجوءنلمااااأبءاشنثااا تء؟انسااااجح ا ء جلع جوءنلجمجز ءوحجون اءأ ء جع اءنا ءوعاج،ل ء
ا ءكنء،المجوءونءان جء ج ءاءانسن ء ونسأجو ءاءحعء م ءانمأءبء عء اوءءنءذناء ء
وان
واء عااا ءامل احاا ا ءواااانءجلااااجل جلءأولءو ااااجءءاا ا ء
وواانءحاارءانمااجل ؛ء عا ءكا ءوااجءسااأر ءأ ء
اناااا وءمج ءلوااااالاوءنل جاااااءلةءوانع اااااةءواشوجناااااةء ساااج زءقاااجلالوء"ء اا ءءأاااجل ء؟مججنءاااج ءانماااأب ء
وقجل ااةءان ذ لااة ءكمااجءمتااتءإ،انااةءاؾمااءال ء يا خةءأطلمهااجءأحا ءوااج؟؟؟!!! ءءلا ءأسااجسءأ ء
هنءأ،ا ء ا ة ءوانسم ةءوا ج ،ءان ا ءان ء ان اانءلء ا ءإلءاؾمء ا ءوك ا ءوااجءء ا اءذناااء
جل ا ءو هااجءامل ا أ ءاملعج ا ءكجنااتءاءاواانءوااجء
ظ ءان ج ءنءخ ءإىلءءجيفءاؾماجز ءكماجء
لواالاوءنلجمااجزءوان ااخة؛ءدجنةالمااةءاؾمجنءااةءاء دع ا ء؟دااج ءك ا ءوا اانءان وو ا ءو ااجلء اانء ا ،ء
و حلةءجلجلخيءةءوجءجل ج اءوعءامل ها وءانساجل ءاء وس ا ا ا ءش ءوااجءنع ا ءقأءخ اجوء اال ءواانءنظااجوء
جللاااءامل حلااةءح ا زءخ ااجلصءاؾمء ا ءاءان اانء انها ءح ا ءكا ءاملم ا ،ءظمجنءاج ءانمااأبء
واؿءج ء ء
ا ا لخصءاءجل اااجوزءان ا ا ءنألياااءج ءوامل اااج ءاء
و ء؟أوربجل ءإ ه ءأ ءانمأبءنء ءفا ،ء
نمء ءنلجمجز ءو ءأ ءإوهجنج ء عءانأ عء
لءو ج ءة ءاءحعءأ ءإوهجنج ء عءاؾمءا ء
ق و ،ء او؛ءوق ءحجوزءامل ه و ءوان السا ةء
وامل لل ء جن ءو؟عءجلع فءنلجمجز ءكمجء
حاااجون اءو؟اااعءوعاااج،ل ءونسااابءجلم ا ا ءاء اااةاء
اجملجزءأوءذاا ءاءحعء م ءانمأبءو خجوءءلا ء
آدجًءلءنهجلءة ء

واملالحاااظءأ ءث جلءاااةءانماااأبءواؾماااجزءوااانء
أيا ءانث جلءااج ءاملء جدءل مءااةءجلعمءا اوءو م ؟ا وج ء
ش ءانمأااءبءقاا ء اام ء جنأااجوءوهمااجوءواانءحء ااةء
اؿءااج ءن سااهج ءو ه ا ء ااةناءن ء اجوءواانءأن ا افء
اؾماااجزءاـاااجلجءءااانءاملعاااج ريءامل عاااجل ءءءلءهاااجء
نلجمجز ءوحعءحنهاءءل ءءم ءوجء ن ءمجء ء
لء عاءأن جءحنهاءءلءا ء نا ء اريءقأاءب ءشن اجء
إ ءدعل ااجءذناااء عل ااجءانمااأبء سااهنءاءأءمااجًء
اؾمجز ءولء،اء ءونءثا ءنل ًءإىلءنمءج ء
ل ءوس ملة؛ءوونء جءن هاءسأبءو بءان ماج،ء
ان ءلس ا ء؟أ،لن ا ء ا ةءان ااججءةءشن ا ءجل ااجوزء
و ه وءانمأءبءوح ءو،و ءان ًءإىلءنمءج ء
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انمأءخااااااة ءدااااااجنمأبءاءاملجااااااجوعءونااااااء ءاء
ءش ء
اشيااااهجزءحااااعء علاااارءاشواا ا ء ااااجن
اشيهجزءانمأءخةءؽ جءن سهجءونء،الا ءان انء
أ االو ءده ا ءانااة نءجل ااجون اء؟مججنءااج ءانمااأب ء
ح واءانمأبءق ءاملججوع ءش ءان اجوزءان ااء
مجء ا ء أءع ا ءأوء هااةاء أل ا ءأ ء ه ا ء
وواااعءذنااااءأ ا ا ؤءءلا ا ءانااالءاء ا ا ء ءاشياااهجزء
انمأءخةءاهنءأ ءؼما ءمجاجلو ءوانءنا فءواج ء
ءاشخ ءونء،و ءأ ءأقعءاءان جق ءد نء
؟انهجل هججل ل ءوثالوء م وءءلا ءجل ا ءان سابء
ه ءوأجنغءدء ءـ وةء ا ضءواج ءوواجءأاانء
أ ءلس وج ء؟انهجل هاججل ل ءمجءلاةء جملماج ء ء
ان م ءاااةءنلجماااجز ءونه هاااجءقاااج،ل ءءلاا ء لااابء
امل عةءنلم لم ءوث ءأتءدنءمجءا ءآخا ءوكاةناء
اشواا ء جن ساااأةءإىلءاهلجاااج ءاناااةتءاثاا ءل ااجوء
كجل ه جلجل جوء جنهلماج ءوكاثرياوءواجءأثاجل ء
عاا ا ءان اا ا لءاهلججلءااااةء ،اا ا جءوجلعجط ااااج ء
ومحلااتءن ااجء ع ا ءان ؟ااجءوامل عااةءإ ءك ااجءواانء
خ ا وءاملهج ا ءأوء ع ا ءانلجاابءإ ءك ااجءواانء
أ اا ا قجل ءووااااج،اوءاؿهاااااءاءان هج ااااةءءلاا ا ء

مجاليات الكبح

ط مااةءان ااجوزءدإن ااجءجناا ءأن س ا جءأوااجوء اا لء
اااةءحما اجو ءوواااجءقل اا ءءءااانءانهجل هاااججل لء
و
واهلجج ء أرءءل ءان ثج ءأ ججو ء

-ابن الرومي والبخيل عيسى:

مااااااااااايءءءسااااااااا ا ءءلااااااااا ا ءن سااااااااا ا ء ء
ونااااااااااااااااء ء أااااااااااااااااجًءولءءخجناااااااااااااا ا ء ء
ء

مناذج من مجاليات الكبح يف اهلجاء:
-ابن الرومي يهجو معلماً ومغنياً:

دلاااااااااااااااا ء ساااااااااااااااا ءعءءن ماااااااااااااااا ري ء ء
جلااااااااااا ءوااااااااااانءو خااااااااااا ءواحااااااااااا ء ء
ء

أ ااااا ا ءسااااااالءمج ءلءجل ؟ااااا ا ءط م ااااا ا ءء ء
لءاء اااااااااااج ءولءجلعلاااااااااااءاء اااااااااااأءج ء ء

 -ابن الرومي يهجو املربد (الكاتب املعروف):

ء نااااا ا ءإذاء اااااااجومءان أااااا ا لءو ااااا ا مالوءء ء
؟ااا ا مءمب ااا ا ءو ااا ا ءاءخ اساااااج ء

و،ءاملااااااااااااااااااارب،ءأ ءا ءء نااااااااااااااااا ا ءا ء
كاااااا ا ء جلحااااااااةءاء ساااااااام ء ،اااااا ا اء ء

ء

ء

ءاااا ا ا ءكلاااااابءءلاااا ا ءأوجلااااااجلءو داااا اةءء ء
اء قااااأبءقاااا ،ءواءاساااا هأجلء جوااااج ء ء
ء

وؼسااااابءانعاااااعءدهءااا ا ءإذاءاخ ل ااا اجءء ء
ء ااااا ءان ااااا لاءدهااااا ء لااااا ءءطخاااااج ء ء

ء

د ء ااااا ا ء اااااااجءإنااااا ا ءان اااااااجسءو ء ااااا ا ء ء
ولءجلأااااااااارءناااااااا ءء عااااااااجوءولء اااااااا ا ء
ء
-محاد عجرد يهجو بشار بن برد:

ء

وجءأقأبءونءق ،ء

-ابن الرومي وصاحب حلية طويلة كثة:

ء وؿءاااااااااااااااااةءحيملاااااااااااااااااهجءواااااااااااااااااجلرء ء
ء وثااااااااااا ءان ااااااااااا اءعءإذاءأيااااااااااا ءج ء
ء

جلماااااااااا  ،ءاناااااااااا بء هاااااااااااجء اااااااااااج اوء ء
قااااااا ا ،اوءء ء ااااااا اجوء عااااااااابءاشخااااااا ا جء ء
ء

وإ ء ااااااااااا ا اءوانااااااااااا ا بءاءو هااااااااااا ا ء
يفء أعاااااااالءقاااااا ا ءخ اااااا ا ءإ اااااا اءأعجو ء

-وله يف هجاء بشار أيضاً:

ناااااااااا ا ءطلءااااااااااااتء ل جلاااااااااا ا ءء اااااااااااارباوء ء
ن َ ااااااااااااااااتءء ل جلااااااااااااااا ءءانع ااااااااااااااااربا ء
ء

ناااااا ا ءطلءااااااااتءوسااااااااهجوءاكءاااااا اجوءإذ ء ء
ؿااااااااا ا َزءاملسااااااااااااءءلءااااااااا ا ءخااااااااا ا اء ء
ء
-ابن مكرع:

ء

ناااا ا ء ااااااج ءقاااا ا ءانأخاااا ا ء هااااااجءواااا ا ء ء
اااااااااااج،ء هاااااااااااجءحء جنااااااااا ا ءءأمجعاااااااااااج ء
ء
-أحدب ابن الرومي:

ق اااااا ا ءأخج،ءاااااا ا ءو ااااااااجلءقةاناااااا ا ءء ء
ده نااااااااااا ءوي ااااااااااااصءأ ء ااااااااااا عج ء
ء

وك مناااااااااجء ااااااا ا عتءق اااااااااج ءوااااااا ا ءء ء
ء داااااااا ا ح ءثجنءااااااااااةءهلااااااااااجءد جمعااااااااااجء ء
ء

ءءإذاءوجءءم ءانم  ،ء

ألءنءااااااتءانلخاااااا ءكجنااااااتءح ء ااااااجوء ء
د عل هاااااااااااااااااااااجء،وامءاملسااااااااااااااااااااالمء ج ء
ء

-جرير يهجو قوماً خبالء:

قاااا وءإذاءاساااا أبءاش؟اااااءج ءكلاااااأهاء ء
ء قااااااجن اءشوهاااااااء اااااا ن ءءلاااااا ءان ااااااجلء ء
ء

د مسااااااءانأااا ا زءغااا االوءلءءػااا ا ،ء ااا ا ء ء
ء ولءجلأااااااااااااا زءهلاااااااااااااااءإلءمبمااااااااااااا الء ء
ء
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-أبو الشمكمل يهجو خبيالً:

-أبو متام يتشفى باخلراب والدمار:

وااجءل ااعءوءااةءوعم ا لاوء ا ء ا ء ااءال ءء ء
أ هااااا ا ءل ااااا ا خلءوااااااانءل عهاااااااجءاـااااا ا مء ء
ء

واااجءك اااتءأحسااابءأ ءاـأااالءدجكها اةءء ء
ح ااا ءنلنااااتءءلااا ءأودااا ء اااانءو ااا لء ء
ء

-أبو بكر اخلوارزمي يهجو الصاحب بن عباد:

لءؼمااا ا ءا ااااانءءأاااااج،ءونااا ا ءو ااا ا ءء ء
ء ك ااااج ء ااااجؾ ،ءح ااا ء ااااجا ءانااا اج ء
ء

شنهاااااااااجءخ ااااااا ا ا ءوااااااااانءوسجوسااااااا ا ءء ء
ع اااا ا ء وا ااااااعءلءغاااا االوءولءك وااااااج ء
ء

اؿااااااج ءاناااا ا وثءاءأء ااااااججء لل اااا ا ءء ء
خ د اجوءءل ا ءاؿاابءواانءنم ا ءانع ااجدريء ء
ء

-بشار بن برد :

الداااااارء عماااا ا وءإذاءح كااااااتءنسااااااأ ء ء
دإنااااااااااا ءء ااااااااااا ءواااااااااااانءقااااااااااا ال ء ء
ء

 ء
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طه حسني والرافعي وجربان
و جتدود العربقّة

أ.د .ممدوح أبو الوي*
عربقاً لعؾَّؽم تعؼؾونَ"
قال تعاىل":إنَّا أنزلـاه قرآناً َّ
"تعؾؿوا العربقة وعؾؿوها لؾـاس" حدوث شروف.
قال عؿر بن اخلطاب" :تعؾؿوا العربقة فإنَّفا تزود ادلرء مروءة "
وؼول الرريقس اخلالرد حرافأل ا يفرد ا تيفرال ه إىل ادلعؾؿرني ب راتو 3811/1/31

مبـايفبة عقد ادلعؾم العربي" لس م مجقعاً خم صني ب دتوس الؾغة العربقةّ مرادة مرن مرواد

ادلـفاج الدتايفي ولؽـؽم مجقعاً مسؤولون عن احلػاظ عؾقفا وعؾرى قواعردها فرج ع ؿرة

وال تكاكة بل تركقب يفؾقم وفصاحة مما اش فرت به أمة العرب.

إنَّ احلرص عؾى يفجمة الؾغة جيب أن وبدأ من الصػوف االب دايقة وأن وزداد مع
اتتػاع مس وى ال عؾقم"
ٙننِ ٍ طننظ إ راننس ٓ)3811- 3181( ٍٚ
عظَ  3891قؿٚد ٝمجٚو ٞاعِ٘ ْ " هوغ ٞهعساٞٚ
ثِعن ن ٟط ٔنننظ انننا "ٓونننٔظ " ٗ هوغننن ٞهعساٚنننٓ ٞنننٛ
هس اطننننٓ٪ ٞننننٍ اننننا هننننسٗ ا هنن ن ثػننننلى
هقً٘ٚنن ٞهعساٚنن ٞو ٙقنن٘ي طننظ إ راننس ٓ ٍٚعوننٟ
هطظْ هوغ ٞهعسا: ٞٚ

"َز ٠كىَّ ٍ َ٘ٙاظجلس ِ٢دِ ًَصِهقظّ

ًِننننننّ هقِنننن نرئ ُٙنننننندُٚ

اغنننن ن ٔ "َُننننننظِٝ

"َٔٙشُسُ ٛقًَ٘– ٛعفظ هللُ عٍُُِٔ -
رىل هغننننننننن ن ِ ٍٞثجَّؿِننننننننن نىِ اِنننننننننننسٗ ِٝ
ضَسَخِ ه٘دَ ُٞٮ سُِصٔ ٔٚظ كٌظ ضَس٠
هُعنننننظتُ  َ٪نننننظع ٛيف ًَطنننننٚى ُنننننس خِ

َلَٚفَ "َقٚقُ ه َََ٘ٚعَّ َٗؾفِ آهٍَٞ

شظَ١خِ كَذ٘تٍ قٍََّ ضبعاَ زُقِعَّٞ

َٗثَِطنننننننننٚقٔ "َخنننننننننظ ٍ١هٌُِ جَسَعنننننننننظخِ

ًُػننننننن نلٖوََ٪ َٞهننننننننن٘ ْٔ ًُ ِجَوِفنننننننننظخِ

"َُظ هبَظسُ يف "َطػظ ِِٕ٢هدُزُّ كظًِ ٌّ
ََٔى ضَأَه٘ هغَّ٘ فَ عَّ ؾَدَ ظثٛ

*

*

كاتب من سوريا.

العدد - 165آذار 8152 /

ٗٙقننن٘ي سنننري ْ ربوٚنننى سنننري ْ ٙٗ :نننى ً٪نننٞ
ثوننننبظ ننننظ  ٨ثِطننننص وٗثأكننننى ننننظ  ٨ثننننصز
ٗ.....ثجلوٍ هغ ّٞغ هغجٔظ.
ٗٙقنن٘ي هػنننظعس هوبِنننظُ ٛطوننن ٍٚوًّننن٘ع يف
قؿنننٚد ٍٝاعِننن٘ ْ" هغجِنننظ هعساٚننن "ٞثػنننبٕ قؿنننٚدٝ
طظ إ راس ٓ: ٍٚ
هَننننن٘ ِِ ثلُننن نِّ "َُُ هوُغنننننظخِ ٓننن نُِ َٛنننننٟ
هلَطِسخُ "َقٗ ًٛ٩عِفِحُ ًِد وٜ
هُغَنننننن ’ْٞو رٔذ ٗقَعَننننن نحِ عونننننننَ" ٟخظعِِنننننننظ
كظَُنن نحِ هِننننظ اَنن نسِو ّ عوننننَ٪ ٟكبننننظوِ
ضننننننننننج َىُ ز اطنننننننن ن ّٞث٧هِنننننننن نفُ اَِِٚننننننننننظ
َٔنننننن َٛهسَسنننننننظ ُ١هِننننننظ ِقٕ اظهكنننننننظوِ
"َُنننظ كٚنننفَ ضِنننسِخُ "َزَُ٪ ٠ننننظََ "َطننننب
ٗ هقننننننََ٘ قَننننننًَ٘ ٗ ٛهننننننب٩وَ انننننن٩وٜ
اَنننننننسو ٠كدِسوَننننن ن ٗ َٞهفُنننننننس خِ ذلبَننننن نّٞ
ٗ هِٚنننننىُ كننننننظُ٪زؤْ نننن ن َٛنننننن ٧وٜ

أصل اللغة العربية:
ربجوننف هبننظطذْ٘ عننّ "ؾننى هوغنن ٞهعساٚننٞ
هفؿظٟو ظظٗي طجػسق "ا٩غن " "ْ ٙكن
رلططنن نظّ سغس ٚنن نظّ هجوننننم هوغنننن ٞهفؿننننظ ٟيف
جلظٓوٚنن ٞدجنند ًننّ سِنن٘اً ٛلنن ٞطجنن ٟخلوننٚص
هعسانننٛو ًٗنننّ قننن٘ ط ٛدِٙننن ٞطجننن ٟنننظهٛ
حلننن ٝو ٗذٓننننة رىل "َّْ هفؿننننظ ٟثػننننجق ًننننّ
هػنننعس جلنننظٓوًٗ ٛنننّ هقنننسآْ هلنننسً ٍٙعن نظّو
ٗٓر هٚظ ثفط ّو ٗرٌَُّظ ٓ٘ اٚظْ هوِظ قا أنظ
يف جلظٓوٗ ٞٚطدٗوٍٓ جلغس .ٞٚ
ٗٙس ٠هدكج٘ز غ٘ق ٛقنٚف (- 3839
 َّْ" )1992هفؿننظ ٟه ن كظُننح ضننظ٢دٓ ٝننٛ
هغنن ٞقننسٙؼو ٗذهننم هجفنن٘ق قننسٙؼ عونن ٟهقبظ٢ننى
هعساٚنن٪ ٞربننس ٠ضٚظضننٚظّ ٗزٗط ٚن ّظ ٗ قجؿننظوٙظّ رذ
كظُننح طظزضنن ٞهلعبنن( ٞاٚننح عبننظو ٝهعننست)
ٗكظُننح ًسكننص ّ اظز ٙنظّ اننا هبظننس ج٘ضنن
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ٗ حملننن ٚيِننندٜو ٗكظُنننح " نننس جلصٙنننسٝ
هعساٚننً٘ ٞشعنن ٞاننا هننسَٗ ٗ هفننسع ٗ ٪طبننظؽو
وشنأ هعننست رىل ًلننٗ .ٞكنظْ هعننست ٙنند عْ٘
رثننننظٗ ٝهقننننسٙؼ يف "دِننننظ ١طشٔننننٍ رىل هلعبنننن.ٞ
ٗاننننرهم ثعظُٗننننح "ضننننبظت ضٚظضنننن ٗ ٞٚقجؿننننظوٞٙ
ٗو ِٞٚٙهل ٛثؿبح ًل٣ " ٠ً٘ٔ ٞد ٝهعنست و
ٗهلٙ ٛج رٗ يشجٔظ هغ ٞعظًٗ .ٞكظُح ِٓنظن
هغننٓ" ٞننى هننٗ ٌّٚهغننٓ" ٞننى حلشننظش و ٗيف اعن
٪طٚننظْ كننظْ "ٓننى هننٙ ٨ ٌّٚفٌٔننْ٘ هغننٓ" ٞننى
حلشظش و ٗهرهم ٙطجغست هدكج٘ز ٕ ططنا
( )3881- 3118يف كجظانننننننننننننننننننننٕ "يف ٪وت
جلنننننظٓو َّْ")3818("ٛهػنننننظعس هنننننً ٌٚنننننس"
هقننٚظ ُ ننٍ غننعسٖ اوغنن ٞقننسٙؼ و ٗٓننر ٙػ ن
اس" ٕٙرىل "َّْ ض ثٕ ه ٗؾوح رهِٚظ غ وقٚق.ٞ

أبو األسود الدؤلي ووضع النقاط على احلروف:
كظُننح هوغنن ٞهعساٚنن ٞثلجننة يف هبد ٙننٞ
ًّ وْٗ ُقظط ٗارهم كظُح ِٓظن طنسٗ ًذنى
هطننا ٗ هػننا ثلجننة اظهطسٙقنن ٞذ ثٔننظو ٗ هجننظ١
ٗ هبنننننظ ٗ ١هذنننننظ ١و ٗ هنننننص ٗ ّٙهنننننس  ١و ٗ هكنننننظو
ٗ هؿظوو ٗ خلظ ٗ ١حلظ ٗ ١جل. ٍٚرىل "ْ سظ" ١ان٘
٪ضنن٘و هنند٦هٗٗ ٛق ن هِقننظط عونن ٟحلننسٗ .
ٗٓر ٙع "َّْ هوغ ٞهعسا ٞٚثعسقح هوجط٘ز ًِنر
"قننندَ هعؿننن٘زٗ"ٗ .ي ًنننّ "هنننف ًعشٌنننظّ ٙكنننٍُّ
كوٌظخ هوغ ٘ٓ ٞخلوٚى اّ "محند هفس ٓٚندٜ
(ث٘يف ٓ0<1ن) هر" ٜهف ًعشٍ " هعا" يف هسا
٪رب ن ًننّ هقننسْ هذننظُ ٛيشننسٓٗ .ٜنن٘ هننرٜ
"ضننظ هِظنن٘ هعسانن ٛو ٗهننٚظ ثوٌٚننرٖ ضننٚبٕ٘ٙ
كٌظ  ّ ٙهبع و ٗٙػنٔد عون ٟذهنم ضنٚبٕ٘ٙ
ُفطٕ.
ٗهقنننند كظُننننح هوغنننن ٞيف ًس طوننننٔظ ٗ٪ىل
غنننننف٘ ّٞ ٙدنننننٍ "ؾنننننبظح ًلج٘اننن ن ًّ ٞننن ن ٔننننن٘ز
هلجظاٞو ٗٓر غأْ هوغظخ هعظ  ٞٚكؤِّظًٗ .
ٔننن٘ز طبعننن ٞو "ؾنننبظح هوغنننً ٞطب٘عن نّٞو رذ
ٔنننسخ طبعننن ٞعنننظَ  3521عونننٙ ٟننند ن ن
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 ٪نننظُ ٛغننن٘ثِري (ٗ .)3541- 3599كظُنننح
اد  ٞٚ٢و ٗ"ربرخ ثجط٘ز غ٣ٚظّ ػ٣ٚظّ  ْ٬ ٗ.هوغٞ
غننننفً٘ٗ ٞٙلج٘اننننًٗ ٞطب٘عننننٞو ٗضننننٔوٓح "ًنننن٘ز
هطبظع ٞهجقِ ُٞٚحلدٙذً ٞذى هلٌب٘ٚثس.

اللوجات العامية
ثجعسض هنب٩و هعساٚن ٞػنلو ٞهونٔشظخ
هعظًٚنننٓٗ ٞنننً ٛػنننلو ٞق٘ٙننن ٞسننند ّ و لنننذ ّ
كِنننننظ ُ٩طنننننإ ٪ربطنننننظ ١هوغ٘ٙننننن ٞيف ٗ٪ز ق
ً٨جظظُٚننننن ٞهطننننن٩ت جلظًعنننننظخ و بعكنننننٍٔ
ٙلجبنننْ٘ كٌنننظ ٙوف نننْ٘ و ٚلجبنننْ٘ كوٌنننٞ
ٓرٖو (ٓصٖ) ٙ ٍُٔ٪وف ُ٘ٔظ ٓصٖ ٗ ٗ.سنٕ ٪وانظ١
ًػنننلو ٞهونننٔشظخ هعظًٚننن ٞو لجنننة هسٗ ٢نننٛ
زلٚننة ذلفنن٘ ( )611;- 0>00زٗ ٙظثننٕ اوغننٞ
ضوٗ ٌٞٚهلِٔظ هٚطنح اعٚند ٝعنّ هغن ٞهػنعة و
ٗكنننننننرهم عنننننننى هننننننندكج٘ز عوننننننن ٛعقونننننننٞ
عسضنننننظْ(ً٘ هٚد  )0>91و ٗثطنننننسق رىل ٓنننننر
٘قننن٘ ً٘قننن٘ هعظًٚننن ٗ ٞهفؿنننظ٪ ٟوٙنننة
ً ٚظٚ٢نننى ُعٌٚننن )0>== – 0==>(ٞيف ًقدًنننٞ
ًطسطٚجٕ " ٬اظ ٗ ١هبِْ٘"(<)0>0اظٮقظ  ٞرىل
ًػنننلو ٞهوغنننظخ ٪ربنننس٘ ٠سنن٘و ٝعوننن" ٟزض
هننندٗي هعساٚنننً ٞذنننى هوغننن ٞهلسوٙننن٬ ٗ ٞز ًٚنننٞ
ٗ ٪زًً٪ ٗ ِٞٚٚظشٙغ ٞٚيف اود ْ غست هعسا ٛو
ٗٓ ٛهغنجٍٔ ٪ؾنو ٞٚقبنى هفنجح هعسان .ٛنبع
نن٘ ِا ٙجلوٌننْ٘ يف اٚنن٘ثٍٔ هغنن ٞغنن هوغننٞ
هعساٚنننٞو ٗٓنننر ٙننن٧دس عونننًٔ ٟنننظز ثٍٔ هوغ٘ٙنننٞ
هعساٗ .ٞٚهلّ ٓرٖ ػلوً٘ ٞس٘و ٝيف ا٩وُظ
ٗعِنند ٬ربننس .ّٙطننلظْ كِنند وعونن ٟضننبٚى
ذظي وٙجلوٌْ٘ هغجا ٮُلوٚص ٗ ٞٙهفسُط.ٞٚ

التعريب
ِٓنننننظن ًػنننننلو ٞثعسٙنننننة ؿنننننطوظظخ
٪سِبٚنن ٜ" ٞرَّْ اع ن هلوٌننظخ ٗ ؿننطوظظخ
٪سِبٚنن ٞوربوننح هوغنن ٞهعساٚننٔ ٗ .ٞننسخ ثسمجننٞ
"طٚظُنن نظّ رلجوفنننن ٞهوٌؿننننطوظظخ اننننا ٪قطننننظز
هعساٚننٗ . ٞهننرهم ٔننسخ قننسٗز ٝث٘طٚنند ثسمجننٞ
ؿنطوظظخ يف ٪قطنظز هعساٚن ٞكونٔظٗ .انند"خ

هلوٌنننظخ ٪سِبٚننن ٞوربننن٘ي هوغننن ٞهعساٚنننًِ ٞنننر
هعؿس جلظٓو ٛو ٗكظْ هػنظعس ٪عػنً ٟنّ
هػننعس  ١يف هعؿننس جلننظٓو ٛهننر ّٙضننج دً٘
اعن ن هلوٌنننظخ هفظزضنننٗ .ٞٚكنننرهم وربونننح
كوٌنننظخ رىل هوغننن ٞهعساٚنننً ٞنننّ هغنننظخ "سِبٚنننٞ
"ربس ٠وًذى كوٌ ٞهجوٚفْ٘ هر ٜعست اظيظثف
ٗ هلٌب٘ٚثس هنر ٜعنست اظحلظضن٘تو ٗ هس وٙن٘
هر ٜعنست اظ نرٙظ و ِٗٓنظن ًؿنطوظظخ "واٚنٞ
ًذننننى :هسًٗظُطنننن ٞٚهنن ن عساننننح اظٮاد عٚننننٞو
ٗ هل٩ضننننننٚل ٞٚهنننن ن عساننننننح اظ٨ثبظعٚنننن ن.ٞ
 ً".نظ
ٗ ه سٚنندٙظ اظ أضننظ ٗ ٝهلً٘ٚنندٙظ اظ وننٔظَّ ٝ
كوٌ ٞوز ًظ بقٚح عو ٟطظيظ ٗ .هطنٌِٚظ اقٚنح
عونن ٟطظيننظٗ .رِْ كننظْ هننبع  ٙمجٔننظ اعبننظزٝ
هؿ٘ز جظسكٞو ٗ كرهم كوٌ ٞهطِٚظز٘ٙو
ٗوٙل٘زو ٗواوشِٓٗ .ٞظن ًؿنطوظظخ لسٙنٞ
ٗضٚظضننن" ٞٚسِبٚننن ٞوربونننح هوغننن ٞهعساٚنننً ٞذنننى:
وٙلجظث٘ز وٗوٙلجظث٘زٙنٞو ٗاسٗهٚجظزٙنظو ُٗنظشٜ
ُٗظشٙننننننننٞو ٗ ظغنننننننن ٗ ٛظغننننننننٗ ٞٚودقس ننننننننٛ
ٗودقس ٚنننننننننٞو ٗرٙننننننننند٘ٙه٘سٚظ و ٗاس نننننننننظْو
ٗاسس٘ شٙنننننننٞو ٗ"زضنننننننجقس  ٞٚوٗاس غٌظثٚنننننننٞو
ٗ وطننننننننف ٞوٗودظغ٘سٚنننننننن ٞو ٗ ضنننننن ن ثٚشٞٚو
ٗثلجٚمو ٗوٙظهلجٚمو ٗكًُ٘٘ ٗ .ٞكوٌنظخ
"ربن نس ٠عوٌٚنننً ٞذنننى:و ُفن ن ٗ .غنننس َو ٗكٚوننن٘
غس َو ًٗن وٗكٚونً٘ و ٗغنٚم و ٗا٘زؾنٞو
ٗكونن٘ز وو ٗكساننْ٘ و ٗ" ِٚننَ٘ و ٗؾنن٘و َ٘ٙو
رهنننننننٚل ْٗ وٗكنننننننرهم كوٌنننننننٚ ٞجنننننننظًاو
ٗا٘ٚه٘سٚنننظ و ٗكوٌننن ٞوكجننن٘زو ٗٓنننرٖ كونننٔظ
كوٌننننظخ طدٙذنننن ٞو ِٗٓننننظن كوٌننننظخ ٗ"خننننظ١
سظ١خ ًّ هوغظخ هقدد ٞه كظُح ضظ٢د ٝيف
ٓرٖ ِطق ٞقبى هفجح هعسا ٛو ًذنى قظضنْ٘ٚو
ٗطسًننْ٘و ٗقوٌننْ٘و ًٗٚطننوْ٘ و ٗكوننٔظ كٌننظ
ُعس "ًظكّ ًسثفع ٞو  َّْ٪ه٘ ٗ ٗ هِْ٘ ثندْ٨
عو ٟلنظْ سثفن يف هوغنظخ هقددنٗ .ٞزلند
اع ن حمل ن٩خ هجشظزٙننٌ ٞننى "خننظ" ١سِبٚنن.ٞ
ٗكنننرهم "دنننسخ هوغننن ٞهعساٚننن ٞيف غ ٓنننظ ًنننّ
هوغننظخٙٗ .قننَ٘ دلٌ ن هوغنن ٞهعساٚنن ٞيف وًػننقو
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ٗدلظً هوغن ٞهعساٚن٪ ٞربنس ٠أنرٖ ٌٔنٞو "ٜ
ًٌٔنن ٞهجعسٙننة اظهجعننظْٗ ً ن ٧ضطننظخ هعوٌٚننٞ
٪ربسٗ .٠هقد ٓنجٍ هعنست اظه مجنًِ ٞنر "قندَ
٪شًِنننن٨ٗ ٞضننننٌٚظ يف عٔنننند خلوٚفنننن ٞهعبظضننننٛ
ٓننظزْٗ هسغننٚد و هننر ٜضننجٌس طلٌننٕ دننِا
ٗعػس ّٙعظًنظّ وٗ اِنٕ نأًْ٘ هنر" ٜطندز و ز
حللٌنن ٞابغنند و و هنن كظُننح ثٔننجٍ اػننْٗ٧
ه مج.ٞ

يوم اللغة العربية:
جفى هدٗي هعساٚن ٞاٚنَ٘ هوغن ٞهعساٚنٞو
ٗكنى "ًن ٞصؿنـ ً٘ٙنظّ هوغجٔنظ و ًنذ ّ٩جفننى
زٗضنننٚظ اٚنننَ٘ هوغننن ٞهسٗضنننٗ ٞٚثعننندُّ ٙنننَ٘ ًننن٩ٚو
هػننننننننظعس هسٗضنننننننن ٛا٘غننننننننلا (>><- 0
"ًننظ " ظُٚننظ جظجفننى
< ً٘ٙ)0=8نظّ هوغنن ٞهسٗضننَّ .ٞٚ
اعٚد هوغ ٪ ٞظُٚنٙ ٞنَ٘ ًن٩ٚو غ٘ثنٕ (>- 0<9
 ٗ )0=86جفننى رضننبظُٚظ اٚننَ٘ هوغنن ٞٮضننبظُٞٚ
ٙنننننَ٘ ًننننن٩ٚو ضننننن ظُجٚظ (<)0;0;- 0:9
ننٌٚلّ ربجٚننظز ٙننَ٘ هوغنن ٞهعساٚننٗ ٞطلجننظز ٓننر
ه َ٘ٚهعنست ٗهنٚظ ٪سظُنةٗ .هنٚلّ ًنذٙ ّ٩نَ٘
ُنننصٗي هقنننسآْ هلنننسٍٙو "ٗ ٙنننَ٘ ًننن٩ٚو "طننند
ع ٌننظ ١هعننست ًذننى جننِ( (;ٗ").َ>;;- >0
عنننننس ٗ" ).َ3928- 881(ٜنننننٕ ططنننننا "ٗ
غ ٍٓ.

اهتمام دمشق باللغة العربية:
ٓجٌننح وًػننق اظهوغنن ٞهعساٚننٞو ٗ"كنندخ
ٓجٌظًٔنننظ اظهوغننن ٞهعساٚننن ٞيف ًننن ٧س خ هقٌنننٞ
هعساٚننن ٞو أكننند ًننن ٧س هقٌننن ٞهعساٚن ن ٞعنننظَ
 1991عو ٟلا هوغ ٞهعسا ٞٚوٗقظو ٝض٘زٙظ
ٙجلوٌننننْ٘ هوغنننن ٞهعساٚنننن ٞهطننننو ٌٞٚوٗ"ؾنننندز
هسٚ٢ظ خلظهد طظ إ ٪ضد عنظَ  3811قنس ز ّ
ثظزطلٚنن نظّ قكنننن ٟةعننننى هوغنننن ٞهعساٚننننً ٞقننننسز ّ
ثدزٙطٚظّ يف رلجوف سٗ هج ؿنـ يف هجعونٍٚ
هعظه ٛو ٗعونً ٟجند و ضنِ٘ خ هدز ضن ٞكونٔظ.
ٗثػلوح جلظْ هجنأهٚف كجنة ًقنسز ٝهجندزٙظ
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هوغ ٞهعساٞٚو ٗٙق٘ي هدكج٘ز ططنظَ خلطٚنة
يف ًقدً ٞهلجظت هس ا هجدزٙظ هوغ ٞهعساٚنٞ
جؿنننا  ":هغنننسض هجدزٙطنننِٓ ٛنننظ ٓننن٘
هغنن
ثق٘ ٞٙول ٞهوغ٘ ٞٙهدٙ٘ ٗ ٍٔٙنى ظزضنظثٍٔ
هوغ ٞهعسا ًّ ٞٚعٌو ٞٚرز و ٞٙرىل ضنوٚقُ ٞفطنٞٚ
اس ٜكٌشس ٠هغدٙس هسقس ق" ٗثِظو ٜضن٘زٙظ
اظ٨اجعظو عّ هؤشظخ هعظًٚن ٞوٗ ه كٚنص عونٟ
هوغنن ٞهعسا ٚن ٞهطننو ٗ .ٌٞٚهجقوٚننى ًننّ ضننج د َ
هلوٌننظخ ٪سِبٚنن ٞيف كًِ٩ننظًٗ .ننّ هطبٚعننٛ
" ِْ ثٔننجٍ ضننن٘زٙظ اظهوغننن ٞهعساٚننُِ٪ ٞنننظ يف ضننن٘زٙظ
ُننن ًّ٧اظه٘طننند ٝهعساٚننن ٞوٗ هوغننن ٞهعساٚننن" ٞطننند
ع٘ ًننى هقً٘ٚنن ٞهعساٚننٞو ٗٓنن ٛهغجِننظ ٗ ْ٬هغننٞ
"سنننند وُظ يف ظقننننٓٗ .ٛنننن" ٛو  ٝهجعننننب عننننّ
" لظزُنننننظ ٗث٘ؾنننننٚؤظ ه٭ربنننننسّٙو ٗه٫سٚنننننظي
هقظوًننننن ٞو ٗٓننننن" ٛو  ٝهج٘ ؾنننننى ٨سجٌنننننظع.ٛ
ٗ ضجطظعح ض٘زٙظ ثعسٙة هجدزٙظ جلنظًع ٛيف
٨ربجؿظؾنننظخ كظ نننٞو ٗضنننظٍٓ هطننن٘ز ْ٘ٙيف
محوننننن ٞهجعسٙنننننة يف جلص ٢نننننس .اننننند" هجننننندزٙظ
جلننننظًع ٛيف ضنننن٘زٙظ اعٔنننند ّٙو ٗ٪ي هوطننننة
وثأضننظ عننظَ ٗ . 3891هذننظُ ٛهوظقنن٘ق ثأضننظ
اعننننند عٔننننند ٗ٪ي اعػنننننس ضنننننِ٘ خ و" ٜعنننننظَ
3831و ٗكنننظْ هجننندزٙظ يف ٓنننر ّٙعٔننندّٙ
اظهوغنن ٞه كٚننٞو ٗ ضننجقوح ضنن٘زٙظ عننّ ثسكٚننظ
عظَ  3831و رذ ربظقح ثسكٚظ حلست هعظ ٚنٞ
ٗ٪ىل رىل سظُنة " ظُٚنظ ٗربطنسخ " ظُٚنظ حلننست
هعظ ٗ٪ ٞٚىل(ٗ )3831- 3835ارهم ربطسخ
ًعٔننظ ثسكٚننظ جولظثٔننظ هعساٚننٞو ٗثػننلوح
طلً٘ ٞعسا ٞٚيف وًػقو ٗ"ُػنأخ حللً٘نٞ
هعساٚنننن ٞادًػنننننق عنننننظَ ٣ٚٓ 3831ننننن" ٞخجٔنننننظ
( هػننعبٗ٪ ٞىل هو مجنن ٗ ٞهجننأهٚف)و دننٍَّ عصهننح
ٓنننرٖ ي٣ٚنننٗ ٞقنننظَ ًلظُٔنننظ عنننظَ 3838وٙننن٘ ْ
عظز اس٢ظض ٞذلٌند كنسو عونٛو ٗثفنس عنّ
وٙنن٘ ْ عننظز اٌن هعوٌننٛو هننر ٜنن٘ي يف
شًّ ه٘طد ٝاا ًؿنس ٗضن٘ز ٞٙرىل دلٌن هوغنٞ
هعساٚننًٗ .ٞظش هننح اعن ٪قطننظز هعساٚنن ٞثعجٌنند
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يف ثدزٙطٔظ جلظًع ٛهبع ٨ربجؿظؾظخ عوٟ
رطد ٠هوغجا هفسُط ٗ" ٞٚٮُلوٚص.ٞٙ

الدكتور طى حسني وتطوير اللغة العربية:
كذ  ٛٓ ٝعظزن هِقد ٞٙه و زخ اا
هلجّننننظت ٗ ٪واننننظ ٗ ١فلننننسّٙو ٗ٨ضننننٌٚظ يف
ًٚنند ْ هوغنن ٞهعساٚننٗ ٞادٙنندٓظو ًٗننّ "اسشٓننظ
ثوننم ه ن سننسخ اننا ضننً٘ ًٕ٩ضننًٗ ٟؿننطفٟ
ؾنننظوق هس عنننٛو ٗ انننا ربوٚنننى هطنننلظكٚ
ٗغنننننلٚة "زضننننن ْ٩طننننن٘ي ً٘قننننن٘ ٮ ظهنننننٞ
ٗ ٮ ِننننننظتو ٗقنننننند كجننننننة هنننننندكج٘ز ننننننٕ
ططا(ٔٚ )3881- 3118نظ ُٗػنس ًنظ كجبنٕ
يف دلو " ٞهطٚظض "ٞيف  4غنبظط 3815و ٗ"عنظو
ُػسٖ يف "طدٙر ٪زاعظٙ ."١جطظ١ي هدكج٘ز ٕ
ططنننا عن نّ ضنننبة خلؿنننظَ هنننرٙ ٜبننندٗ غن ن
ٗ قحو ٌؿطف ٟؾظوق هس عٙ ٨ ٛنس ٠سقنظّ
كب ّ اا رٓة ٪وا ٛهقندٗ ٍٙانا نرٓة
٪وا ّٔٛجلدٙد .
ٗكظْ ٙس َّْ" ٠هرٗق ٓ٘ ُفطٕ هفٍٔو "ّٜ
"َّْ هرٗق ٗ هفٔنٍ هف نظْ نده٘ي ٗ طندو ٗهلنَّّ
حلقٚقٞو اس" ٜهدكج٘ز ٕ ططاو "َّْ هفٔنٍ
غ١ٛو ٗ هرٗق غ ١ٛآربس ٙ .قن٘ي هندكج٘ز نٕ
ططننا  :رَُِّننظ ٌِٔننظ ًننظ ذٓننة رهٚننٕ هس عننً ٛننّ
وْٗ " ِْ ُجرٗقنننٕ "ٗ ُعشنننة انننٕ ٙٗ .جنننرٗق ًع نننٍ
هِنننظع ٘ضنننٚقً ٟنننّ وْٗ " ِْ ٙفٌٔ٘ٓنننظ كٌنننظ
ٙفٌٔٔظ ٘ضٚقُ" ْ٘ٚفطٍٔ ٗ .قد صلجٌن هنرٗق
ٗ هفٔنننٍ "طٚظُن نظّو " ّٜقننند ٙجنننرٗق غن ن ـ ًعنننا
٘ضننٚقٙٗ ٟجفٌٔٔننظ اظه٘قننح ذ ثننٕ ٗ.هلننّ هننٚظ
و ٌ٢ظّ ضلدز ٓنر و قند ُفٔنٍ اٚجنظّ ًنّ هػنعسو
ٗهلنننّ اظه٘قنننح ذ ثنننٕ قننند ُلسٓنننٕو ُٗلنننسٖ
ؾظطبٕ .
ٗٙسً ٠ؿطف ٟؾظوق هس عنُ" َّْ" ٛؿنظز
هجشدٙننند ٓنننٍ يف هغظهنننة نننّ ٙجقِنننْ٘ هغننننظخٍ
"سِبٚنّٞو ٗقننعفظ ١اظهوغنن ٞهعساٚننٗ ٞآو أننظو ٗٙننسو
ٕ ططا قظ :ّ٩٢رَّْ ً٪س هنٚظ كنرهم  .نبا
"ُؿظز هجشدٙد ًّ ٍٓ "ق٘ٙظ ١يف ٬و ت هعساِّٞٚ

ٗ ٪سِبٚننً ٞعننظّو ٗاننا "ُؿننظز هجشدٙنند ًننّ ٨
ٙعس غ٣ٚظّ عّ ٬و ت ٪سِب. ٞٚ
ٗٙنننس ٠نننٕ ططنننا "َّْ هجشدٙننند طسكنننٞ
و ٌ٢نننننٗ ٞقددنننننٞو ٗ ً٪ذوننننن ٞكنننننذ  ٝيف ٪وت
هعسان نّٔٛو فننن ٛؾننندز ٮضننن َ٩طننندز ادٙننند
ه٫وت هعسأّٛو ٗكظْ ِٓظن ادٙند يف هعؿنس
هعبظض ّٔٛعونٙ ٟند اػنظز انّ انسو ()َ815 –835
ٗ"اننننننُ ٛنننننن٘ ع ( ٗ )َ131 - 841هننننننبظ ( ٜ
 ٗ )َ188 - 113اننننننننننّ هسًٗنننننننننن- 112 ( ٛ
 ٗ )َ184جِ( (ٗ )َ842 - 832غ ٍٓو ِٗ
ٙلّ ٓ ١٨٧اندوْٗ قنعفظ ١يف هوغن ٞهعساّٚنٞ
ٗآو أظو ٗكظْ هِقظو يف ذهنم ه٘قنح طلجوفنْ٘
يف غننعس ٓنن ١٨٧انندوّٙو بعكننٍٔ كننظْ ً ن
هجشدٙدو ٗاعكٍٔ ٬ربس قدٖ .
رّْ ننظٓس ٝهؿننس اننا هقنند ٗ ٍٙجلدٙنند
ظٓسً٘ ٝس٘و ٝيف ٬و ت هعظ  ٞٚكونٔظ انظ يف
ذهننم ٪وت هفسُطنن ّٛهننر ٜاننندو "كذننس ًنننّ
ًسٝو  َّْ٪حلٚظ ٝثجشدوو ٗ ٬و ت ًنسآ ٝحلٚنظٝو
ثجشنندو اجشنندوٓظ  .أُؿننظز جلدٙنند ٙسٙنندْٗ "ْ
ٙفٌٔ٘ هِظع ٗ"ْ ٙفٌٔٔنٍ هِنظع ًنّ وْٗ قطن
هؿو ٞاظ ظق.ٛ
ٗٙس ٠هس ع ٛقسٗز ٝحلفنظ عون ٟهوغنٞ
هعساٚنن ٞكٌننظ ٓننً ٛننّ وْٗ ثط٘ٙسٓننظ ٗثط٘ٙعٔننظ
طجوصًظخ هعؿسٚ .شٚبٕ ٕ ططا:
اأُِننظ شلننظهف ٪ضننجظذ كنىَّ
"ٗسلننّ ُعن
ظهف ٞيف ٓر هس"ُٗ ٜطٌح ُ٪فطِظ اأْ ُنس ٖ
عقٌظّو ُٗطٌح ُ٪فطِظ اأِْ ُصعٍ "َّْ هِظ يف ٓنرٖ
هوغنننن ٞهنن ن ُجلؤٌننننظو ُٗج ننننرٓظ "و  ٝهوفٔننننٍ
ٗ ٮ ٔننظَ ط نظّ صلعوننٔظ ًول نظّ هِننظو ٗصلعننى ًننّ
حلق عوِٚنظ "ِْ ُكنٚف رهٔٚنظ ُٗصٙند ٔٚنظ كوٌنظ
وعح رىل ذهم حلظسٞو "ٗ قكح قسٗز ٝهفٔنٍ
ٗ ٮ ٔظَو "ٗ كوٌنظ وعنظ رهٚنٕ ه نس هفن ٨ .
ٙقٚننندُظ يف ذهنننم ر ٨ق٘ عننند هوغننن ٞهعظًننن ٞهن ن
ثفطد هوغ ٞرذ اظٗشُظٓنظ"ٗ .ز" ٠نٕ ططنا "َّْ
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ن٘خو ٗ نى

هوغ ٞثجشدو و ٌ٢ظّو ِٔظن "هفظ
ًلظُٔظ كوٌظخ سدٙد.ٝ
ٗ"رب ّ ٙس ٕ ٠ططا "َّْ هس ع ٛطلط٤
يف ٌٔننٕ ٗ٪زٗاننظ ًٗ٪سٙل نظ رذ ٙننس َّْ" ٠هفطننظو
ًِجػنننس ِٓنننظن ُجػنننظز ه٘انننظ . ١لنننأَّْ هِنننظع
ِٓظن  ٨عٌى يٍ ض٘ ٠ظزض ٞهفطظوو ٗ ً٪س
هٚظ كرهم ٗهن٘ كنظْ كنرهم نظ ثقندَ هعونٍ
هدٗ٪ ٠زٗاٚا ٗ ً٪سٙلٚا ٙق٘ي ٕ ططا :
" رٌَُّظ ٮُطظْ رُطظْ  ٕٚخل ٗ  ٕٚهػسو ٕٚ
ٮدنننظْ ٗ ٚنننٕ ٮحلنننظوو ٚنننٕ هفكنننٚوٚ ٗ ٞنننٕ
ند ينننظو ٗ ٚنننٕ
هسذٙونننٚ . ٞنننٕ ٮاظطننن ٞهنن  ٨طنن َّ
هجظسض هػدٙد" ٗٙجظا :
"ذهم "َّْ ًنرٓبِظ جلدٙند ٙ ٨قجنى هوغن٨ٗ ٞ
ٙؿننننس هِننننظع عِٔننننظ ٗٙ ٨غنن ن ًننننّ "ؾنننن٘يظ
ٗق٘ عدٓظ رٌَُّظ ٙسٙد "ْ ثلْ٘ هوغ ٞطُ ٞٚظً."ٞٚ

مصطفى صادق الرافعي وأصالة اللغة:
ٗقنننس" ًؿنننطف ٟؾنننظوق هس عنننً ٛقظهنننٞ
هدكج٘ز نٕ ططنا ٗزوَّ عوٚنٕو لجنة ًقظهنّٞ
اعِنن٘ ْ " هقنند ٗ ٍٙجلدٙنند " قننظي ٔٚننظ " ":قنن٘ي
ه٫ضجظذ هفظقنى هندكج٘ز نٕ ططنا يف ز نقٕ
ٗهننننناو ٗيف عشوننن نٙ" ٍٞكننن نظُّ"...ظ ًننن ن رعشنننننظاٛ
اظهنندكج٘ز هفظقننى "زَُّ " ٠ننٕ ًطننجٔ اأغننٚظ... ١
ٗ"ُننظ ٗ"ًذننظه ٛسلننسف "غنند حلننسف عونن ٓ ٟنرٖ
هوغ ... ٞهطح "ُلس هجشدٙند ...دنٍ ٙنظ "ٔٙنظ ن٫
" جًُ٘ ٛظ ٓ٘ جلدٙد "ٓ٘ ذهم خلٚظي هػنظزو
اِننْ٘و "َ ثوننم هػننٔ٘ خ ج٘دبنن ٞجؤفننٞو "َ
هعظًٚنن ٞهطننق ٌٞٚوظُ٘ننٞو "َ ٓنن٘ يف حلقٚقننٞ
زغبنن ٞيف هِبنن٘ قبننى "ِْ ثننجٍ ٪و  ٗ ٝثطننجظلٍ
هطسٙقنٞو كٌنظ ٓن٘ غننأْ سٙنق ًنّ هل ّجننظتو
 ٚجؿسْٗ هطسٙق الوٌ ٗ ٞطدٓ ٝن ٛنرٓة
جلدٙننننندو ٗانننننا زغبننننن ٞيف هجعؿنننننة هننننن٭و ت
٪سِبٞٚو كٌظ ٓ٘ غأْ سٙق آربسو ٗاا زغبٞ
يف حلننن ٓ ًنننّ قٌٚننن ٞاعننن هِنننظع ٗ ٗزًنننٍٔٚ
اظجلٔى ٗ هط ف )3("...
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ٗٙقننن٘ي هننندكج٘ز نننٕ ططنننا يف ًقظهن نٍٞ
اعِننن٘ ْ " هجشدٙننند يف هػنننعس "  " :ونننٚظ عونننٟ
غننبظاِظ ًننّ هػننعس  ١اننأعٌو ٌٚننظ "ز٠و ًننّ "ْ
ٙجظننسزٗ ًننّ قٚنن٘و هنن٘شْ ٗ هقظ ٚننٞو رذ ُننظ سخ
"ًنننصسجٍٔ ٗ بنننظ٢عٍٔو ٙ ٨طونننة رهننن ٍٔٚيف ٓنننرٖ
حلس ٞٙرٙ ِْ" ٨لُ٘٘ ؾظوقا غ ًجلوفاو
ٗؾظوز ّٙعّ "ُفطٍٔ غن ًقوند ّٙينر هػنعس
٪سِ( "()1
ٗٙجننظا ٘قنن٘ ذ ثننٕ يف كجظاننٕ " طننظ إ
ٗغنننن٘قٚ " ٛقنننن٘ي  ٗ " :هِننننظع طلط٣ننننْ٘ طننننا
" َّْ" ِْ٘ ٙؾظظت جلدٙد ٙ ٨سْٗ هونر ٝهفِٚنٞ
ر ٨يف جلدٙدو ٍٗٓ رلطٙ" ْ٘٣كنظّ طنا ٙنسْٗ
"َّْ "ؾنننننظظت هقننننند ٨ ٍٙصلننننندْٗ هونننننر ٝر ٨يف
هقدٍٙو أُظ ًّ "ؾظظت جلدٙد ًٗنّ "غندٍٓ
رحلظطن نظّ يف ثأٚٙننندٖو ٗ هننندع٘ ٝرهٚنننٕو ٗهلن ن و
عو ٟذهمو "سد يف قس  ٝ١هقد ٗ ٍٙجلدٙد هنرّٝو
 ٨ثعظويظ هرْٝو ًٗجظعظّو هٚظ ٙػبٕٔ ًجظ و ذهنم
 َّْ٪هقننننند ٗ ٍٙجلدٙننننند ِ ٙطنننننجٌد مجظيٌنننننظ
هف و ًّ هقدَ ٗ جلدٗ ٝطدٌٓظو )1( "...
هقننند ربجونننف هننندكج٘ز نننٕ ططنننا ًن ن
حملظ ا ًّ "ًذظي ًؿطف ٟؾظوق هس عنٛو
ٗكرهم ربجوف ً هٚطظزٙا ًنّ "ًذنظي زٚ٢نف
خل٘زٜو قد سسخ ًِظ س ٝأٌِٚظ يف "ٙظز عنظَ
3822يف ا ن ٗخ ٗكننظْ ً٘قنن٘عٔظ ننّ ٙلجننة
٪وت هوعظً َ" ٞهو ظؾٗ ٞكنظْ ً٘قنف زٚ٢نف
خل٘ز٪ َّْ" ٜوت ٙلجة هوعظًٞو يف طا كظْ
ُٙف ن ض "ْ ٙقننف ننٕ ططننا ً ن ٗسٔنن ٞهِ ننس
٪ربس٠و ٗهلَِّٕ ٗقف ً٘قفظّ ذلظٙد ّو ٗز"َّْ" ٠
ٙلجة ٪وت ّ ٙقس"و " ّٜهلنى هقنس ٗ ١هنٚظ
هوعظً ٗ" ٞهو ظؾ.ٞ

جربان ومستقبل اللغة العربية:
ٗكنننظْ سننننري ْ ربوٚننننى سننننري ْ (– 3111
ُ" ًّ) 3813ؿظز هجشدٙدو لجة ًقظه ّٞعظَ
 3813اعِنن٘ ْ " ًطننجقبى هوغنن ٞهعساّٚننٙ " ٞقنن٘ي

طى حسني والرافعي وجربان وجتديد العربيّة

ٔٚننظ " :رٌَُّننظ هوغننٔ ً ٞننس ًننّ قنن٘٨ ٝاجلننظز يف
دلٌ٘ ًّٞ٪و "ٗ ذ ثٔظ هعظًٞو إذ ٓشعح ق٘ٝ
٨اجلنننظزو ث٘قفنننح ًّ٪ننن ٞعنننّ ًطن ن ٓظو ٗيف
ه٘قنننننننن٘ هجقٔقننننننننسو ٗيف هجقٔقننننننننس نننننننن٘خ
ٗ ُ٨ددظز"(.)5
ٗٙس ٠سري ْ "َّْ ًطنجقبى هوغنً ٞج٘قنف عونٟ
ًّ ٪نن ٞهن ثجلؤٌننظو ٗثجعننصش ًلظُنن ٞهوغننٞو "ٗ
ثكعف رذ ثعصشخ ًلظُ ًٞ٪ ٞهن ثجلؤٌنظو
"ٗ قعفح  .عِدًظ قنعفح ًلظُن٬ ٞغن٘زٙاو
قننعفح ًلظُنن ٞهوغنن٬ ٞغنن٘زٞٙو ٗ ً٪ذونن ٞعوننٟ
ذهم كنذ ً. ٝطنجقبى هوغن ٞهعساٚنٙ ٞج٘قنف عونٟ
ًطجقبى هفلس بد و إذ كظْ ذهم هفلنس
هعساٚنن ٞع  ٌٚنظّ
َّ
ً٘سنن٘وّو كننظْ ًطننجقبى هوغننٞ
كٌظقنننٔٚظ ٙٗ .نننركس سن نري ْ ربوٚنننى سنننري ْ "َّْ
هػننعس هعسانن َّٛيف هعؿننس جلننظٓو ٛشوٓننس َّْ٪
هعننست كننظُ٘ يف طظهنن ٞثأٓننةو ٗكننظْ هػننعس
ٌِٙننن٘ ٗٙجٌننندو يف "ٙننننظَ كنننسًا  َّْ٪هعننننست
كظُ٘ يف طظه ٞهٌِن٘و ٗ شوٓنس ٪وت هعسان ُّٛيف
هعؿس ٗ ًٜ٘٪ ّٙهعبظض َّْ٪ ٛهعست كنظُ٘ يف
ًسطوننننن ٞشوٓنننننظزٗ .عِننننندًظ ز ٗو هِعنننننظع قننننن٘ٝ
٨اجلظز يف ً٪ن ٞهعساٚن ٞيف هعؿنس ٌون٘كٛ
ٗيف هعؿس هعذٌظُِ ٛظًح ٗاًِ٘ٔظ ٘هح ًٞ٪
ًّ "ًنً ٞبدعن ٞرىل "ًنً ٞقوند ٝوٗ ن٘ي هػنعس ١
رىل ُظ ٌا.
ٗٙجننننننظا سننننننري ْ ٚقنننننن٘ي عننننننّ هجننننننأدس
ٗ هجأد  ":ننظ ًٍ٪هن ثطن يف ًقدًنن٘ ٞكننة
ٓنن ٛبجلننسٝو ٗ بجلننس ًنن٧دسو ٗ ً٪ننٍ ه ن
قونندٝو ٗ قونند ٙجننأدسو
ػنن ٛيف ً٧ربسثننٕ ٓننِّ ٛ
وٌننننظ كننننظْ هػننننسق ْ٘ٚضننننظاقاو ٗ هغساٚننننْ٘
٨طقنننناو كننننظْ نننندُٚجِظ هجننننأد هع نننن ٍٚيف
هغننظثٍٔ) 2(".....ثجننأدس هوغنن ٞهعساٚنن ٞاغ ٓننظ ًننّ
هوغظخ ٗث٧دس ٔٚنظ وثعطن ٛهوغن ٞهعساَّٚن ٞغ ٓنظ
ًّ هوغظخو ٗثأربر ًِٔظ ٗ .هوغ ٞحلٚنٓ ٞن ٛهن
ثطننجط٨ ٚضننجفظوً ٝننّ غ ٓننظ .كٌننظ ثطننجفٚد
هػشس ًّ ٝي٘  ٗ ١هِ٘ز ٗعِظؾنس هن ت ٗ نظ١

ٗ ٘يننننظ رىل "ٗز ق ٗ"غؿننننظْ ٗ" ِننننظْ ٗ"شٓننننظز
ٗ"مثظزو ٗ هوغٙ" ٞكظّ كظ ّ٢طٙٗ ٌِ٘ٙ ٌٛجط٘ز.
ٗٙطظهة سري ْ ربوٚى سنري ْ يف ًقظهجنٕ "ْ
ثلننْ٘ نند زع يف هنن٘ ّ هعسانن ٛذ خ ؾننبغٍٞ
ٗ ِٚننن ٨ ٍٞع٩قنننن ٞيننننظ اننننظهط٘ ٢فو ٗ ٨اظهنننندٗي
٪سِبٚننٗ ٞعونن ٟهدٗهنن ٞه٘ ِٚنن ْ" ٞثػننس عوننٟ
ننند زع ٗٙلنننْ٘ هجعوننن ٍٚدلظُن نظّ ٗعونننُ ٟفقنننٞ
هدٗهٙٗ .ٞس ٠سري ْ "َّْ ًّ ٙك ُفطٕ يف ًِصهنٞ
٘ٓ٘ت ٙ ٨طجطً ٚعظزق ٞه٘ ٓة و ظ ٘ٓ٘ت
ًطَّٚس و ٌ٢ظّ و ٗ ه٘ ٓة رل "اد ّ.
ٗٙنس ٠سنري ْ "َّْ ٗ٪زٗانٚا ن٘زٗ هغنظثٍٔ
ٗآو أظ ٗٓر ًنظ عونٕ و ُن ()3113- 3142
رْ ا٘غنننننلا
يف هوغننننن ٞٮٙطظهٚنننننٞو ٗ"قنننننظ َّ
( )3118- 3888نّ٘ز هوغنن ٞهسٗض نٗ .ّٞٚضلننرز
سري ْ ًنّ هجقوٚندو ٚقن٘ي ":ن هلنٍ ٗهوغنٞ
هعسا ِْ" ٞٚثبِن٘ ك٘ربنظّ ًنّ ذ ثلنٍ ه٘قنٚعٞو
ًّ "ِْ ثبِ٘ ؾسطظّ غظٓقظّ ًّ ذ ثلٍ قجبطنٞ
"(ٙٗ )4طننسج سننري ْ ً٘قنن٘ هع٩قنن ٞاننا هوغننٞ
هفؿننظٗ ٟاننا هوننٔشظخ هعظًٚننٓٗ ٞننرٖ هع٩قننٞ
ً٘سنننن٘و ٝيف كننننى هغننننظخ ِ٪و ٗعننننظ ٓننننر
٘ق٘ "كذس ًّ "وٙة ُٗظقد.
ٗٙطننسج سننري ْ هطنن ٧ي ٬ثننًٗ" :ٛننظ ٓننٛ
رب ه٘ضظ٢ى ٮطٚظ ١هوغن ٞهعساٚنٗ ٞس٘ انٕ" :رَّْ
رب ه٘ضظ٢ىو اى ه٘ضٚو ٞه٘طٚد ٝٮطٚنظ ١هوغنٞ
ٓنننن ٛيف قوننننة هػننننظعس ٗعونننن ٟغننننفجٗ ٕٚعوننننٟ
"ؾننننظاعٕو ظهػننننظعس ٓنننن٘ ه٘ضنننن ٚاننننا قنننن٘ٝ
٨اجلننظز ٗ هبػس .....ظهػننظعس "انن٘ هوغننًٔ"ٗ ٞننظ.
ٗ.....رذ كظْ هػظعس "انظ هوغنًٔ"ٗ ٞنظ و ظ قوند
ُظضص كفِٔظ ٗطظ س قريٓظ " .
ٗٙجنظا سنري ْ عنّ ٘قن٘ ذ ثنٕو ٗهلننّ
يف ًلظْ آربس :هلٍ هغجلٍ ٗه ٛهغ و هلٍ
ًّ هوغ ٞهعساً ٞٚنظ غن٣جٍ ٗ .هنًِٔ ٛنظ ًنظ  ٘ٙنق
" لظزٗ ٜع٘ ف.ٛ
هلٍ ًِٔظ ٪هفظ ٗثسثٚبٔظ ٗ .هنًِٔ ٛنظ ًنظ
ثنننً٘ ١ٟرهٚنننٕ ٪هفنننظ ٗ ٨ثوٌطنننٕ ٗٙؿنننب٘ رهٚنننٕ
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ه ثٚنننة ٗٙ ٨بوغنننٕ وهلنننٍ ًِٔنننظ سذنننر انننظزوٝ
سظًنند . ٝطننبُ٘ٔظ هلننى اظهلننى وٗهننًِٔ ٛننظ
"سطنننظو  ٨قٌٚننن ٞينننظ انننر ثٔظ  .انننى كنننى قٌٚجٔنننظ
اننظهسٗج ه ن ٔٚننظ .هننًِٔ ٛننظ ًننظ غساوجننٕ ٪ذْ و
ٗطف جننٕ هننر كسً ٝننّ كننً َ٩ننأُ٘عٕ ثجد ٗهننٕ
"هطِ ٞهِظع يف " س طٍٔ ٗ"طص ٍُٔ وهًِٔ ٛظ ًظ
حملنننة هس ٚقجنننٕ ٗ جعبننند
ُّ
ثق٘هنننٕ  َ٪هطفونننٔظ ٗ
هطل ِٞٚهٚوٕ.
ٗ"ذكنننس قننن٘ ٚ ّ٨ظٚ٢نننى ُعٌٚننن- 3118( ٞ
 )3811عّ ٪وت يف ٓر اظي ُ سّ ٌٚٓ٪جٕو
ٗهقد سظٓ ١نر هنس" ٜيف وضنج٘ز هس اطن ٞهقوٌٚنٞ
ه ن ثأضطننح يف ًدِٙننُٙ٘ٚ ٞنن٘زن ًننظ اننا عننظًٛ
" : 3813- 3819هننٚظ كننىُّ ًننظ ضننطس انند وٍ
عو ٟقس ظع "وانظّو ٗ ٨كنىُّ ًنّ طنسز ًقنظّ٨و "ٗ
ُ ٍ قؿٚدً٘ ٝشُٗ ٞاظ٪وٙنة .نظ٪وت هنرُ ٜعندّٖ
ٓن٘ هنرٙ ٜطنجٌد غنر ً ٖ١نّ ثسان ٞحلٚنظُ٘ٗ ٝزٓنظ
ٗٓ٘ ٔ٢ننظ ٪ ٗ ...وٙننة هننرُ ٜلسًننٕ ٓنن٘ ٪وٙننة
هننر ٜربننـ اسقنن ٞحلننظو ٗوقنن ٞهفلننسو ٗاعنند
هِ ننس يف ٘سنننظخ حلٚننظٗ ٝثقوبظثٔنننظو ٗاقننندزٝ
هبٚظْ عٌظ ددٕ حلٚنظ ٝيف ُفطنٕ ًنّ هجنأد ...
"(ٙٗ )8جننننظا ً ٚظٚ٢ننننى ُعٌٚنننن ٞآز  ٖ١عننننّ ٪وت يف
"عٌظهننٕ هعدٙنند ٝن ٪ َّْ" ٠وت هننٚظ ر ٨زضننّ٘٨
اا ُفظ هلظثة ُٗفظ هقظز٥و ٗ ٪وٙة هنرٜ
ٙطجظق "ْ ٙندع" ٟوٙبنّظ ٓن٘ ًنّ ٙنصّٗو زضن٘هٕ ًنّ
قوبننٕ ٗهبننٕٗ .ضلننظٗي ً ٚظٚ٢ننى ُعٌٚنن ٞهجشدٙنند يف
اِ ٞٚهقؿٚد ٝهعسا:ٞٚ

ٗ ٨اننأع ًننّ ٮغننظز ٝرىل ًطننظٌٓ ٞاع ن
٪واظ ١هعست يف هقسْ عػس ّٙيف ادٙد هوغٞ
هعساٚننٗ ٞآو أ نظ وُننركس ًننٍِٔ عبننظع ذلٌنن٘و
هعقظو (ٗ )3845 - 3118راس ٓ ٍٚعبد هقظوز
نننظشُ )3858- 3189( ٛهونننر" ّٙهفنننظ كجنننظت
" هد " ْ ٘ٙعظَ 3813و ُجقد " ٕٚمحد غ٘قٛ
(ًٗ )3811- 3141ؿننننننننننننننننطف ٟهطفننننننننننننننننٛ
ِفو٘ ٗ .)3815- 3184(ٛكظُظ ًّ "ُؿنظز
ادٙد ٪وت ٗ هوغ.ٞ

املصادر واهلوامش :
3

1

1
5

2

ف ٛقؿٚد"" ٝرب"ٛعظَٙ 3813ق٘ي:
"ربٛو ًّ سلّ ٌ ٓ" ٨ ٗ ٌّ ٗ ٨ى ٗ  ٨سظزُ
 ٗ ٜهعظزُ
رذ منِظ و رذ قٌِظو زٔو ُظ خلص ُ

4

هقد مخٓح اِظ هدُٚظ كٌظ مخٓح ا٘ثظُظ
ٔظخ هس ؼ ٗ ثبع هِظفس ربِدقظّ آربس
ُ٘ ز" ٕٚ ٜطٚظُظ.....


12

 ًؿطف ٟؾنظوق هس عنٛو ٗطن ٛهقونٍوجلننننننننص ١هذننننننننظُٛو انننننن ن ٗخو ً٧ضطننننننننٞ
هسضظهٞو1999ف551
 هدكج٘ز ٕ ططاو ًّ "واِظ عظؾسوهجشدٙنند يف هػننعسو ٧هفننظخ هلظًوننٞو
اوننند 31و هطبن ن هذظُٚنننٞو ان ن ٗخو و ز
هلجننننننظت هوبِننننننظُّٔٛو 3811وف- 12
دلوننن ٞهطٚظضنننٞو4غنننبظط ُ"ٗ 3815عٚننند
ُػسٓظ يف "طدٙر ٪زاعظ"١
 ؿنننننندز هطننننننظاقو طننننننظ إ ٗغنننننن٘قٛوف188
سننننري ْ ربوٚننننى سننننري ْو ًطننننجقبى هوغننننٞهعساٚننٞو دلٌ٘عنن ٞهس اطنن ٞهقوٌِّٚنن ٞهعننظَ
3813ف113
 سننننري ْ ربوٚننننى سننننري ْو ًطننننجقبى هوغننننٞهعساٚننٞو دلٌ٘عنن ٞهس اطنن ٞهقوٌِّٚنن ٞهعننظَ
3813ف111- 111
 ؿننندز هطنننظاقوف ًٚ - 8 159ظٚ٢نننىُعٌٚننٕو ٧هفننظخ هلظًوننٞو اونند ٗ٪ي
سطونننننن ٞهذظُٚننننننٞو انننننن ٗخ  :و ز هعوننننننٍ
هوٌٙ٩او 3888و ف 554
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عبد اؾلطوف عقل
د .يادني ػاعور*
وُؾد عبدُ اؾلطوف عقل دنة ( )2491ألدررة ػقرٍة ق ؼريرةس أدر وا اؾر ببدرد رو
عشرين ؽولو ؿرت إىل اجلنوب اؾغربي ؿن ؿدينة ـابلس ،بذوَّق ؿرارةَ اؾور م واررؿرا ،
وبدت األحزا ُ واآلالمُ عنواـرا ؾطووؾ ره اوروؿرة ،وحردَّد ؿدرافو رهووؾ ره ق ؼ رودبه
ف اؾطويلة):
(األؼزامُ واؾسوو ُ
وأـا رولٌ
على هػ حةس عوين ؼدرٌ ؿنذ اؾوالدة
أ أهغنِّي ودؿوعي ؿلحُ جرحي
أذربُ اؾرؿلو على جوعي
وأؼ اتُ دُداؾي(.)2
وأورث ه آالمُ اررؿا واؾوحردةس ـزعرة بشراؤؿوة أػقدبره األؿرلو ق إؿارا اـوررا
اؾواؼع اؾذي يدوشه:
"عوناكَ صقوعٌ ؿرؽومٌ ق اؾنار
ؿا بني خالصسكَ واألذواءس جسدار
ال ذيءو جديد
وُؾدستو وحودا ومتوتو وحودْ
ؾن بهربو ؿن ذابسكَ
أـتو صديقٌ ؾلددم اؾزَّاحف
ني األذواء"(.)1
ذي ٌء ب و

توقَّىىىىى ٟوً٘ىىىىىٕ واإلعدوٚ٢ىىىىىٗ ٞو دو ٙىىىىىٞ
قرٙعىىٕ ٗٗوصىىى ر ى رو ًىىّ اوثىىعٕ وهيف ُ٘ٙىىٞ
ًداثىىى ب ٞإلةوىىىد) ٝثىىىودٚا ٗإللىىىدٓ وُعقىىىى
وألا ْ كٌ ي اوثعٕ وهيف ُ٘ ِٓٗ ٞٙن وهعحى
حق دم ح إلى ٓرو
مبداث ٞوملوم فٚصى ٗفَّ ٔٚ
حق ى هىىٕ فرصىىٞل ولصىى٘ي وىى ٟإلليفىىٞب هوداوثىىٞ
َّ
حق دم ح
وجل ًل ٞٚج ًلً ٞش ِٗٓ ن َّ
ممٚزو حَدلزَُٖ و ٟوهلزَِ وً٘ ٟوصو ٞوهداوث.ٞ

إلوىىدٖ ٗ ٌىىى ثىىوم وهعلوىى ٍٚىىٍ
ى
وُعقىىىىىى هةِىىىى ْ ٗإللىىىىىدٓ قىىىىىرا وه ىىىىىدر
وه٘اٙىى ا وملعحىىىد ٝوألًرٙلٚىىِٓٗ ٞىى ن حصىىىى
و ٟومل ج عري ٗوهدكع٘اوٖ ٗ حم ضىرو
ج ًل ٞإلٚا لٍ ٗوثعقر إلٕ وملق َ إللىد لهىم
ج ًل ٞوهِج ح وه٘طِ ٞٚمبد ُ ِٞٙإلوس.
*

*

أديب فلسطيني مقيم في سوريا.
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وطو ى َ ق ىىُ ء ِ ى  ١اوثىىعٕ وىى ٟء ٌىى ي
ء إلٚىىى بٗ ٞرىىىلرٞٙب ملةىىىد ني فو ىىى ِٚٚني ٗ ىىىر
إلل ًىىٞ
ٌُيفىىى ٓىىملٖ وملرحو ىٞة إلدو ٙىٞل شىىقٕ ه ى
ٗت ِّ
ٗوهشلر خب ص.ٞ
تلىىرع قىىى وهشىىٗ ٞٚ ٘ٚاءً ٠ة ٔ٢ىى
ح ى هوٌشىىل ا وهىىي تل ى ُ ًِٔ ٛى و عٌل ى ا
وملقٌ٘ ىىٗ ٞإلىىر ءرىىل اٖ و ىشاة وارى وكٛ
ًىىىّ ىىى ي وهعزوًىىىىٕ قلىىى  ٙوهل ًىىى ِى ٗوه هىىى
ٗوهدىى حِ ٗوهدقىىىري ٗٗقىىن جىى ُةٍٔ ٗصىىى٘ا
ًل ُ تٍٔ:
"ً وهد حنيَ ءر وألاضَ جروح
ف ٔٚوهيف٘اٝة ٗول

ٗ  َ٘ٙتةع ٍ ولرٞٙ

و ُ ىىى ى ْ ٗت ىىىىىلُّ
ًل ُٔٚ

وهلوٌىىى ى ا

تٌِ٘ ءجِحٞة وألر. 3)"١ ٚ
ًّٗ ِٓ تةدء ءث ٘اٝة واهعزوَ فوٍ ٙلِّ
قىىىى إللٚىىىدو ىىىّ وألحىىىدوب وهىىىي ءملَّىىىا إل٘طِىىىٕ
ٗرلةٕ ٗك ُا قلٞٚة رلةٕ رُىِْولُٕ وهشى ى
ً ريٝب رلرٞٙب ًولىا وٚىٕ ًشى رٖ ٗفلىرٖ
ف٘ض ُد ٕ و ىى وهصىروا وه  ٚثىٗ ِّٛوهى٘ط ِّ
ض ٗوِ٘ٙىى ٞواُعٌ ى ٗ ١تةِ ىٟ
وملعٌيفىىى إلقلىى ٞٚوألا ِ
ِّ
وهشلرَ وملق َٗ ً ريتٕ وهشلر.ٞٙ
ء ان حجٍَ وملؤوًر ٝوهي تٔدع تلٌٚى
ومل ى ف ٞإلىىني وهدو ى ٗ ٚءاضىىٕ ٗٓىى٘ ٙقىى٘ي:
" ِىىدً ءةحى ٗي ءْ ءكعى رىى ٣ٚفتُى ا ءكعى
اَّ ىىىّ وهقلىىى ٞٚوهدو ىى ٗ ِٞٚٚا ءكعىى ىىىّ

قل ٞٚريٓ ا لو ك ُا ترتةشا إلٔ "). 3

ٗواتة طىىىٕ إل هقلىىى ٞٚوهدو ىى ُ ِٞٚٚىى إل ًىىىّ
ٗ  ٕٚوهيف٘اٗ ٜفٌٕٔ هدٗا وهلوٌى ٞوهشىلرٞٙ
ولرك ٞوهِل ه:ٞٚ
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"ٓ٘ وهشلرُ ملَّ ٙق تىُ ٙزٓ٘
ٗملَّ ٙدوُّٓ ٙلة٘
ٗملَّىىىى ى ِٙىىىى ى ف ُ ءق ىىىىىىً ٟىىىىىىّ وه َّلىىىىىىّ
و

صر. 5)"ٝ

رىىىلرٖ طرٙىىى واهعىىىزوَ ٗتىىىت ر
وُىىىعٔ
إللة ا رلرو ١وملق ًٗ ٞحمٌ٘ اٗٙش مسٚح
وهق ثىىٍ ٗفىىدٗ ٠ط٘قىى ْ ٗإلىىدو حلىى٘آٍ
ٌُيفىىى دبرإل ى لًَّ ٞدىىر وهِىى٘و
إللىىق قص ى ٢دٖ ٗت ِّ
ٗإلىىىدو لهىىىم وىىى ً ٟوى ى قصىىىٚدتٕ )إلٚى ى ْ وهلى ى ا
ٗوهرج٘ا وهىي ََّّٗىنَ فٔٚى إلللى ًىّ ة اوتىٕ
ٗ قىىى ًوىىعحٍْ إلىىملاوا وهىى٘طّ ا تُْرٙىىٕ ًُْر ٙى اُ
وهْرإل:ٞ
"ءُ ُةقُ وه و

ًٛ

فلٚن ء ُْ٘ ُةقَ ًٗ ٛءاذبىُ"). 6
ٗوألاضُ ٓىى ٛوهرفٚق ىٞة وهىىي ٙةيفٔ ى ٌٓ٘ ًَىىٕ
ٗٓىىى ٛولةٚةى ىٞة وهىىىي ًىىىزسَ ًتثى ى تٕ مبتثى ى تٔ
ٗاإلشا آً هٕ إلآً ِ :
"ٙعٌٚنيِ اٗ ِ وهٚعٍُ
ً لو وِٚ
وهعق ِٚو ٟول ِّ ءاض ٗر ر"). 7
ٗقىىىد تصىىىةح ولةٚةى ى ةً ٞلى ى ا هى ى اض
رىىىىلرٖ فٚصىىىى٘اُ قدثىىىىٞٚل وألاض ٗٙىى ى ِّا قىىىى٘ٝل
وهل ق ٞوهي ترإل ٕ إلٔ :
"ٗحني ءث قُ ٗحٚدو
ألةجودَ إل همليِّ
ءةضر ُ إل ه ٘ط
حةٚة ِْ ً ت ًّ وه٘جد
مسروٗ ...ءمسرِ"). 8

كى خمدىر ءلحىس إلتُى
ِّ
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٘ٙوُٕ وهيف هث ٗوهروإلى )ٓىٛ
ٗٙقدَِّ قىُ
ءٗ ومل٘ا ٗقص ٢د ح ا تلرع وهرمح ٞص٘او
ًّ دب ا ول ِّ ٗو ع ا )ِٓد ٗجى ٞول ىّ
إلىىىّ اٙىىى هعلىىىْ٘ ًلىىى ا هوىىى٘طّ ٗ)جدىىىرو
حمة٘إلعىىىٕ )وألاض ٗملَّى ىحَ لهىىىم ًىىىّ ى ى ي
ص٘ا ِ صر ولٚى ٗ ٝو صى َّٗٔٙىر وهى٘طّ
اًزو هول ى ٗ ١وجلٌى ي)ٗ .ءَ و ىري كِٚى ع ٞتُلةِّىر
ّ ًل ُ ٛوهل ٗ ١وهٌِى ًٗ ١ىّ ِى د ِّىد
اؤٙعىىىىٕ هىى ى اضٗ .ب ٙلعىىىىن إلىىىىملهم إلىىىىى اوح
ُٙؤُ ّ وألاض.
و ىىى وهىى٘طّ ًىىّ قر ٙى بٞ
تِقىىى قىىى
َّ
ًدِٞٙب ًّٗ ًدِٞٙب خمٗ ٍٚتِقَّى ًّ وهى٘طّ
اجٕ ٗص٘اٝة وملل ْ ِدٖ مشوا وهقرٞٙل
ٗوملدِٙىىٞل ٗ ىىىّ قرٙعىىىٕ وهىىىي ىى فٔٚىى
ٗذبٌى وهص٘ا ٝوهل ً ٞهوقرٙى ٞط إللى اًٗ ُ ىٚ
ٗٓىى٘ زعىىزيُ وهىى٘طّ إل هقرٙىىٗ ٞحِِٚىىٕ ٗطِىىٕ
ٙةدء إل لِني وهقرٗ ٞٙلكر قىى رىلرٖ
كيفريو ًّ وهقر ٠وهدو ى ٗ ِٞٚٚقىد ٗحىد قىى
ِ ٚ٢ىى ٞوهقرٙىى) ٞومللى ْ ٗو ُ ى ْ ٗصىى٘ا ءٓىىى
وهقرٙىىى) ٞاجى ى ا ٗءطدى ى ا ًِ ىىىجًٌ ٞى ى صىىى٘ا
ومللىى ْ ٗهوٌدِٙىىى ٞرىىىلرٖ كٌىى وهشىىىلر
د فقىىد َُّىىر وملدِٙىىٞ
وهدو ى  ٚهىىْْ٘ ى ْ
و ٟءُٔ ٗجٔ ع ًّ ٞءٗجىٕ وهى٘طّ ولعىى ٗ قىى
ص٘ا وهقدس كٌ صى٘آ ىريٖ ًىّ وهشىلرو١
تلةىىر ىىّ رىىدٝ
ٗا ىى ٟح ِى ً ىىعمدً ًدىىر وا ِّ
وملل ُى ٗ ٝذبلىىر وهقىىدسُ ًىىّ ى ي ءً كِٔى :
ومل ىىىىىجد وألقصىىىىىٗ ٟقةىىىىى ٞوهصىىىىىمرٗ ٝإلىىى ى
و وٚىىىى ٗثىىى٘ا صىى ح وهىىىدًٗ ّٙىىىّ ءإلىىىر ًىى
ٌَُّىىُٕ ًدِٙىىى ٞوهقىىىدس قصىىىٚدتٕ )وهقىىىدس
ٗٓىى ٛوهقصىىٚدٝة وه٘حٚىىدٝة وهىىي زصىىٔ وهش ى ر
هوٌدِٙىىىٗ ٞصىىى٘اٝة وهقىىىدس فٔٚىى ً ىىىع٘ح ٝع ًىىىّ
ومل٘اٗب وهد ٙو ث ً ٛفٔى ٛءٗ وهقةوىعني
ٗ هثُ ولرًني ٗطر ُ ٙوألُة ١ ٚوه ٌ :١

"وهقدسُ ا ُ وألُة١ ٚ
وهملوٓةنيَ

وه ٌ ١

وهقدسُ ءٗ وهقةوعني
ٗ هثُ ولرًني"). 9
ٗص٘ا وهقدسَ ص٘او دٙىد ٝءكيفىر ًىّ
قصىىٚدٝب فٔىى ٛت ى ا ٝوًىىرءٝع حز ِٙىٞع تل ى ُ ٛو اَ
ٗتِعَّى ىرُ و ى ى د ٗتى ى ا ٝدبعٌى ى فٔٚى ى ٌٓىىىَُ٘
وهىى٘طّ ٗ هيفىىً ٞدِٙىىٞة وهل ىى ٗ ١وهىىرفق ٗقةوىىٞة
س
وهيف ٢رٗ ّٙميلّ وهق٘ي ْ " :صى٘اٝل وهقىد ِ
كىىيفري ًىىّ ج٘وُةٔ ى ومل ً ىحُ
رىىلرِ قىىى ت ى
وهل ًىىٞة وهىىىي امسٔىى كىىىيفريْ ًىىىّ وهشىىىلروِ ١ىىىملٖ
وملد. 01)"ِٞٙ

س ٗوملىىدَْ وأل ىىر٠
ٗكٌ ى ا ىى ٟقىىى وهقىىد َ
ري وهِدىى٘س
ا ىى ٟلىى ٗاثىىٍ ِىى صىى٘ا ٝتىىيف ُ
ًش رَ وألب ٗولزْ:
"ثتًلٛ

حبر ل

ثىىىىى٘آ قةىىى ىىَ ءْ تٔجىىى ى َ وه ىىى ىريُ
وهلصر
قة َى ءِْ تَْ د٘ وهدافنيُ

رٔ٘ ٝوهةحر

قةى ءِْ ِٙش قويب وملةع. 11)"ٍٚ
ٗاثٍ قى ص٘اً ٝيف ه ٞٚملد ِٞٙىز ٝفٔىٛ
اًزُ و ص ٗوهل ٗ ١وهرفق ٗوثع٘حٓ ٟملٖ
وهص٘ا ًّ ٝوهع اٙخِ وملق َِٗ ِملٖ وملد:ِٞٙ
"ا ِٙشنُ وهةحر
ٗ

زٝل ق ل ْْ ًّ وهلص فري
ِ قٚدُ وهةوح

تزاا افل ًٗش ٗٙرَ ط٘ ٙا
ً ٗ ّ١فرح
ثلن وهِمٚى ٗءح َ وهزً ْ"). 11
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ٗ ىىزٝة ًىى٘طّ وهدو ى ِٚٚني ِىىدً تلىىٚ
وألٗط ى ْ ٗءًىىٕ وهىىرؤَُٗ لو و ٌِىىا و ىى٘
ٗوملم ٍُٚوهدو  ٚهىٚس هىٕ ًى ٙق إلوىٕ تى اٙخِ
ولل ا ٝفٔ٘ ً٘ه٘ ْ جدٙدْ ءٗجدٖ واثىعلٌ ا
ٗتقةوعىىٕ وهَّىىرٗعُ وهدٗهٚىىٗ ٞهدَّى ع ٞوهىىملوكرٝ
ذبٌىىىىى ًىىىىدهِ٘ ًلىى ى ُ ٛوهَّوىى ى ٍِ ٗوهعشىىىىر
ٗصىى٘اٝة وملمىى ٍٚإلل ىقْ ًىىّ ً ً ىحِ وملتث ى  ٝوهىىي
ٓىىىملو ومللى ى ْ ٗ قى ىىِ
ٙلٚشىىىٔ وهدو ى ى ٚ
اثٍ وهص٘اٝل و اجٞٚل ِملو وملم:ٍٚ

2ىىىىى قىىى :وألطد ى ي ٙص ى

3ىىىىى ءإلىى٘ ش ى ْ ٗآ ىىرْٗ :حم ى ٗاوا قىىى

4ىىى قى إل ْ ٚوهل ا ٗوهرج٘ا وهقدس ً ةلى ٞوا
وهل ت  0881د.51 :

5ىىى قى وملرج وه إل

ولىىىىىى ى ٗوهىىىىىىىىرفق دً 063 :لعةىىىىىىىىٞ
وهصىىىىح ف ٞوهدو ىى ى ُ – ٚىى ى إلوس ٗوهِ صىىىىرٝ
ٌ ْ .0878

د.64 :

8ىىىىىى قىىىى قصى ى ٢د ىىىّ حى ى ا ٙلىىىرع وهرمحىىىٞ
ًِشىىى٘اوا صى ى ح وهىىىد ّٙهو ة ىىىٗ ٞوهِشىىىر

ٗك ْ و ُ ى ُْ وهدو ى  ُ ٚرىلرِ قىى
ُ ىى ى ُ ًق ًٗىى ى ٗثىىىىجٗ ِٚرىىىىٔٚدو ٗطدىى ىىَ
حج اٝب قدََ هٕ ص٘او ًلةِّرٗ ٝثىمر رىلرَُٖ
ً٘وجٔىى ٞولعىىىِّ وهْ صىى ٗ وفىى َ ىىّ قلىىٚعٕ
وه٘طِٚىىىىٗ ٞوهقً٘ٚىىىى ٞفجىىى ١ا قصىىى ٢دٖ تِىىىىةقُ
إلصىى٘اِ وهقٌ ى ِ ٗواثىىع ٗواض ى ٔ ٗذبىىث
و ٟوهيف٘ا ٝح ًّ هوم د ٗوهعْٚري.

ُٚق٘ث.0881 ٚ

01ىىىىى ةىىد وهو ٚىىن قىىى رىى رو ًل ى ل ةىىد وهلل
ح ًىىىىد ورىىىىع ٕٚاثىىىى ه ً ٞج ىىىىعري وهوْىىىىٞ
وهلرإلٗ ٞٚآ وإلٔ ج ًل ٞوهِج ح
إلإرروع وهدكع٘ا

َ 1112

ي وألث ٕ د.72 :

00ىىىىىىى قىىىىى إلٚىىىى ْ وهلىى ى ا ٗوهرجىىىى٘ا )وٌ٘ ىىىىٞ
رىىىلر ٞٙوذبىىى وهلعىىى وهدو ىىى ِٚٚني
وهلدٗ ٞوهق ا وهقدس .0881

01ىىى قى قص ٢د ّ ح ا ٙلرع وهرمحى ٞد:

ٓ٘وًش:

.51- 50

0ىىىىىى ةىىىد وهو ٚىىىن قىىىى ء ى ى ُ ٛوهقٌىىىٗ ٞوهقى ى ا

02ىىىىى قىىى وألطدى ي ٙص ى ْٗ وجلىىرو )وٌ٘ ىىٞ
رىلر ٞٙوا صى ح وهىىد ّٙهو ة ىٗ ٞوهِشىىر

وهِ صىىر ً ٝةلىىٗ ٞءٗف ىىا وللىى0881 ٍٚ

د.67- 66 :

قصىىٚدٝ
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وا وهقدس

7ىىى قى :وملرج وه إل

ًّ وهعِم وهر ٘"). 13

وهٍ٘ٓ ٗوألقدوَ ول ف ٞٚد.48 :

د.15 :

6ىىىىى قىىى وٌ٘ ىىٓ) ٞىى ٛءٗ وملىى٘ا قصىىٚد ٝىىّ

ٗوجلدواُ ًّ وهوِّنب

1ىىىىى ةىىد وهو ٚىىن قىىى وملصىىدا وه ى إل

وأل

ٗوهيفق ف ٞاوَ وهلل إلٚا وهشلر د.12 :

 0862ط1

ٌٌٗٓٔٞة وهرٙحِ تلرعُ ءْ وه ق٘عَ

ْٗ وجلىىرو

وهد ّٙهو ة ٗ ٞوهِشر وهقدس .0871

"ا ٙصٌدُ وه قنُ ْ ك َْ ًّ تِم
ءحملٞٙة وجلِد تلرعُ ضلنَ وجلدوا

وا ص ى ح

وهقدس  0885د.07 :

الشعر

 1ــ أؿي  ...................................................حممــــن الــــن ؾ لــــي
 2ــ أغنوة يف قوم ؾقنقلة سولولوا  .....................ترمجة :إمساعول رؽاب
 3ــ مترد  ...................................................ـلــــــــــــرقن الــــــــــــن
 4ــ ؿن تغرقبة ؾش ر ء ....................................ســــــــــــــها ــــــــــــــرق
 5ــ ؿن ػضاء ألاالم  ....................................حممــــــــــــن ؾ هــــــــــــن
 6ــ جمرد ـتبافة تك ي  .................................أوس أمحـــــــن أســـــ ـ ن
 7ــ طالسم ؾرغبة  ........................................ؼصـــــــــــــي عطوـــــــــــــة
 8ــ حلب ػ ل و هلوى إميان  .........................صــــــــــــب ي ســــــــــ ـ ون
 9ــ أقا آذ ر  ................................................فوالــــــــــة عطـــــــــا ل
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أمي
هي لثمة حرويف على جتاعود ود أمي كتبتها هلا مبناسبة عود
األم ولَم وتسن لي نشرها.
إلوه وإىل كل وأمهات الشههدا واألطاهاا السهو ول اللهوا ي
أ ضعن حلوب الرجولة والباولة فكن صانعات للنصهر لسهو وة
احلق.
حممد حسن العلي

*

نٌ عاٍّ وأْتِ جٓةُ ربي
رمحةُ اهللِ َٔ إهلي وحصيب
نٌُّ عاٍّ وأْتِ نٓسُ عطائي
واَتٓاْي ودف ُء ْبضي وحيب
وجٗوِ ايصُحُ نِ ُٖى فومَ وجٗي
يصهبُ ايوردَ يف حدائلِ قًيب
نفوِ ايطيفُ إذِ ميشطُ شعري
ُّ
يسٖ ُر احلًُُِ واألَإُ بٗدبي
خب ُس تٓورىِ ايشَّٗيِّ نفاْي
َوْةَ ايعُرِ يف ٖٓاءٍ وخصبِ
خنًةُ ايطيبِ دوَٕ ٖسِّ حبتين
*

شاعر من سوريا.

العدد  - 375آذار 8102 /

َٔ جٓاٖا يهي أفوزَ برُطيب
حني أغفو وتٗتفنيَ حبييب
تٓتشي ايروحُ َثٌَ بر ٍد بكًيب
أوٍُ ايصَّخبِ يف َدار ِج ْبضي
وتظًنيَ أْتَ أْب ٌَ صخيب
وإذا َصَّين ايسََّإُ جبرحٍ
تهشفي ايصرِّ نيفَ عٓوِ أخيب؟
ٍّ وصًتين فيِ٘ عُري
حبٌُ شر
حوِ قُربي
رغَِ بعدي أحضُّ رو َ
حس ُٕ يعكوبَ إٕ أغِبِ نِ محًتِ
أْا يوالىِ قد بكيتُ جبُبّي
شاحميين إذا عككتُ ببعدي
ض إالىِ َٔ شيغفرُ ذْيب
يي َ
أْتِ يا أَي نٌُّ خريٍ بعُري
حبرُ طيبٍ َٔ ايصَّعادةِ رحبِ
إَّٕ ْٗجاً أرضعتِٓيُ٘ يباْاً
نإَ ْصغاً وْورَ ٖديٍّ بًُبّي
دثريين بثوبِ طُٗرِىِ أغفو
يا َالناً يظٌُّ طاٖرَ ثوبِ
قً ُبوِ ايصَُّحُ يا ْبيةَ روحي
ظٌَّ وحياً يٓريُ عتَُةَ دربي
نٌُّ عُري أطوفُ روضَو شهراً
نعبةُ ايرّوحِ فيوِ ربي أُييب
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ة في يوم القدِّيسةِّ
أُغني ٌ
()1
سيسيليا
للشاعر اإلنكليزي جون درايدن
ترمجة :إمساعيل ركاب

*

ََِٔ االْشحاِّ ََِٔ ,االْشحاِّ ايشَُّا..ِّٟٚ
بدأَ تظهٖ ٌُ ٝرا ايه:ِٕٛ
بُٓٝا ناْتِ ايطَّبٝع ُ١تشتًك..ٞ
ت املتصازع,ِ١
حتتَ ن ََِٔ ٍ١َٛايرَّزَّا ِ
ٚال تشتطٝعُ زفعَ زأِسِٗا,
سُُعَ صٛتٌ َٛسٝك ٌّٞيف األعاي:ٞ
اِْٗض ٞأَّٜتُٗا األنجسُ َِِٔ َِّٝتَ!ٍ١
عٓدٖاٚ ,بتأثريِ املٛسٝكا,
ت تتكافزُ إىل َٛاقعِٗا باْتظاٍّ,
بدأتِ ايرَّزَّا ُ
ت ايربٚدٚ ُ٠احلسازٚ ُ٠ايسُّطٛبٚ ُ١ايٝباضُ.
ٚتظهًَّ ِ
( )1ايكصٝد , Song for Saint Cecilia's day" :٠أُغٓ ْ١ٝيف  ّٜٛايكدٜش ١سٝشًٝٝا" نُتبت يف عٝد ايكدٜش ١سٝشًٝٝا عاّ .8761
* طاعس َٔ سٛزٜا.
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ََِٔ االْشحاِّ ََِٔ ,االْشحاِّ ايشَُّا..ِّٟٚ
بد َأ تظهٖ ٌُ ٝرا ايه:ِٕٛ
 َِِٔ ٚاْشحاٍّ إىل اْشحاٍّ,
عربَ حُدٚدِ األْغاِّ ايَّيت َسَّ عًٗٝا,
ٚص ٌَ ايتَّٓاغُِ إىل ذُزٚتِِ٘ يف اإلْشإِ.

أ ُّٟعاطف ٍ١ال تشتطٝعُ املٛسٝكا إِٔ تسفعَٗا أ ٚتهبحَٗا؟
حاملا ٜعزفُ جٛباٍ( )1عً ٢أٚتازِ صَدَفتِِ٘..
ٜتحًلُ املشتُع َٕٛإخٛتُُ٘ حٛيَُ٘,
َّ
ٚايدَّٖظ ُ١عًٚ ٢ج,ِِِِٖٗٛ
ُُٜحِّد َٕٚذيوَ ايصٛتَ ايشَُّا.َّٟٚ
يكد اعتكدٚا أَُّْ٘ ال ُُٜهُٔ ألقٌَّ َِِٔ إيٍ٘..
هَٔ جتٜٛفَ تًوَ ايصَّدفَ ِ١ايَّيت..
أ ِٕ َٜش ُ
تتحدَّثُ حبالٚ ٍ٠ٚحُشٍٔ نبري.ِٜٔ
أ ُّٟعاطف ٍ١ال تشتطٝعُ املٛسٝكا إِٔ تسفعَٗا أ ٚتهبحَٗا؟

ضحَّ ُ١ايبِ ٛم ايعاي..ُ١ٝ
تدعْٛا إىل ايشِّالحِ,
أْغاٌّ حاد ْ٠يًغضبِ..
ٚإْرازاتٌ باملٛتِ.
ضَسَباتٌ َُضاعَفَُ ..ْ١ضاعفَُ ..ْ١ضاعف..ْ١
( )1جٛباٍ ,Jubal :جدُّ املٛسٝكٝني ٚقد ٚزد ذنس ٙيف ايهتاب املكدض.

01

أغنية يف يوم القديسة سيسيليا

عً ٢ايطَّب ٌِ املُسعِ ِد تَصسُ:ُ:
"امسعِ! ايعد ُّٚقادٌّ,
ٚال ٚقتَ يًتَّساجُعِ ,إىل اهلُح ,ِّٛإىل اهلُح"!ِّٛ

ايَّٓا ُٟايَّٓاعُ ُ١ايظَّان..ُ١ٝ
بأْغاَِٗا املِّٝتَ ِ ١تُٓبئُ َعِٔ َأسا..ِ٠
حبٝبنيِ ال أٌََ هلُُا,
ٚطد ُٚايعُٛدِ ُٜٗصُ تستًٝتَُُٗا اجلٓائز.َ١َّٜ

آالتٌ ايهَُإِ ايسَّطٝكَ ُ ١تُعًُٔ..
ٜأِسَُِِٗ ٚٚخزاتِ أ َيُِِِِٗ ايٝكظَ,َ١
غضبَُُِٗ ايظَّدٜدَْٚ ,كُتَُُِٗ املشعٛز,َ٠
عُُلَ آالَِِِِٗٚ ,احِتِداَّ عاطفتِِِِٗ..
َِِٔ أج ٌِ املسأَ ِ ٠اجلُ ١ِ ًٝاملُزدزا.ِ٠

ُعًَُُ٘ ايفُّٔ,
ٚيهِٔ ,آَ !ٍٙا ايَّرُُٜ ٟهُٔ أ ِٕ ِّ ٜ
ٜ ٌِٖٚشتطٝعُ ايصَّٛتُ اإلْشاْ ُّٞأ ِٕ ُٜحاز..َٟ
األُز ُغ َٔ املكدَّضَ؟
أْغاَُُ٘ ايَّيت تًُِٗ ُِ احلُبَّ ايكُدس,َّٞ
ُحٓ ُح ممساتِٗا ايشَُّا..َ١َّٜٚ
ت ِّ
يتُرن َٞجٛق َ ١املٓظد َٜٔيف األعاي.ٞ

00
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أٚزفٛٝض(ٜ )1كٛدُ ايشِّبامَ ايٛحظ,َّٞ
ٚاألطحا ُز تٓدًِعُ َِِٔ جُرٚزِٖا تازنَ ّ١هاَْٗا,
ٚجتسٚ ٟزاءَ ايكٝجاز:ِ٠
ٚيهَّٔ سٝشًٝٝا( )2املتأيِّكَ َ١تسف ُع املعحز َ٠عايٝاّ..
عٓدَا تبدأُ ايعزفَ عً ٢األُز ُغِٔ,
ٜٚشُعُ املالىُٜٚ ,ظٗسُ َباطس,ّ٠
ُٜٚضِّٝعُ طسٜكَُ٘ إىل ايشَُّاءِ.
الجوق ُة الكبيرُة
َجًُا بدأَتِ ايهٛانبُ تتحسَّىُ..
بتأثريِ األْغا ِّ املكدَّسَ,ِ١
ٚتُٓظ ُد املدائحَ يًدايلِ األعظِِ..
يهٌُِّ َُبازىٍ يف األعاي,ٞ
ٖهرا ,يف ايشَّاع ِ١األخريٚ ِ٠املسعب..ِ١
ٜٚتبددُ,
َّ
بدأَ املٛنبُ ٜٗٓازُ
صٛتُ ايبِ ٛم ُٜشُعُ يف األعاي,ٞ
ٜٚعٝعُ األَٛاتُٚ ,ميٛتُ األحٝاءُ,
ٚتفكدُ املٛسٝكا أْغاََٗا يف ايشَُّاءِ.

( )1أٚزفٛٝض ,Orpheus :طاعس َٛٚسٝكٚ ٞإي٘ يف األساطري اإلغسٜك.١ٝ
( )2سٝشًٝٝا ,Cecilia :ايكدٜش ُ١ايساع ُ١ٝيًُٛسٝكا.
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تمرد
نسرين حسن

*

ال ...حتدثين عٔ ايسجوية
ببعض احلسوف وايهًُات...
بٌ..
دعين أتروقٗا
عًى َائدة جطدى
وجبة حب بٓهٗة ايكبالت...
ال ...تفتدس نجرياً...
يو...
اجتُعت حويو ايهجري َٔ ايفتيات...
فُا ّٖٔ
إال جازيات حتت قدَي...
يتطابكٔ يعصل عبد فكري.
يف ضوم ايٓداضني...
ال ...حتدثين نجرياً عٔ زجويتو..
*

شاعرة من سوريا.
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بٌ ..دعين أتروقٗا...

ضتبكى ..ايسبيع األمجٌ ..يف حياتي..

عًى ضفسة أفعايو..

خر نالَي ..إىل أبعد َداى...

ال ...حتطِ شجاج أْوثيت..

ويهٔ تأند...

فتجسح ...زجويتو..

يو وضعوا أَاَي مجيع زجاٍ ايهوٕ..

ال ..متازس َعي

فال زجٌ يػسيين ....ضواى

دوز ..احلٌُ املطهني...

ال ...تفتدس بسجويتو نجرياً

فأْا َٔ عًَِّ ايصيذ

يا ضيدي..

قبٌ

فُا ٖي ضوى يٓابيع َومسية...

إٔ يربح ...شات٘

تصب

نيف

يف خًجإ أْوثيت...

يدْدٕ ايفاحتة عًى ايطهني

ال ...متازس َعي ...فٔ ايتجاٌٖ...

ال ...حتدثين عٔ ايسجوية

فأْا ...يا ٖرا.

ببعض احلسوف وايهًُات....

َتيُة بفٓوٕ ...ايٓطيإ

بٌ ...دعين أتروقٗا

ال ....تدّعي ايٓبوة يف حبو...

عًى َائدة جطدى

فال عصل

وجبة حب بٓهٗة ايكبالت....

يػسيين دوٕ ...اإلي٘....

ال ...تيأس يو....

ال ...تكٌ إْو وطين...

حطُت ..أغصاْو...

وعًى صدزى...

زياح ...اخلسيف.

أعيض ....اغرتاباً..
ال ..تًُبطين حسوفو...
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مترد

ثوباً َصيفاً َٔ ايهًُات....

يف ايكصص وايسوايات..

بٌ ..انطين إياٖا....

وَا أْت ضوى َطتددّ

ثوباً َٔ ...خيوط أفعايو...

بازع يف ...تًُيع أحرية ايهًُات...

حببهة ...ايكبالت....

ال ...تسضِ حدود ...أحالَي...

ال ...تدعي ايسجوية

خبسبصات ...ايهالّ...

ومتازس َعي ايتهرب وايػسوز...

وتدعي ...املوٖبة..

أْطيت يا ٖرا؟

وأْت ...يطت بفٓإ

إٕ َٔ دوّٕ

فهِ َٔ ضسيس....

ذنوزتو عًى شٗادة والدتو

يسضِ ببصريت٘..

ٖو إصبع قدَي املبتوز....

ونِ َٔ َبصس

ال ...تدعي ايبطوية...

ال يفك٘ ....نيف متصج األيوإ
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من تغريبة الشعراء...
سها شريف

*

يف أشزمٔ ايهًُاتِ ٖ..اَٛا
فكسا.. َ٤إيٓا َٔ َؤٚ ١ِ ْٚج ِدِِِٖ
غسباٜ .. َ٤سحتً َٕٛيف غٝبِ ايكصٝدِ٠
عًِٓٗ جيد َٕٚيف أفلٔ اجملاشٔ..
صباحَ أزضٕ
يٝظَ ٜغُسٖا ايظالُّ.

ناْت ذكا٥بِٗ تض ّخ بأيفِ ذًِٕ
ف تطري أضساباّ أَأّ غسِ ٚدِِِٖ
ٚاحلسُ ٚ
ٚإىل غدِ ايػطإٓٔ
حيد ِِٖٚذٓنيٌ
نإ ٜتبعِِٗ غٛا ْ٠طّٝبَٕٛ
ْٗٚسُ َٛضٝك٢
ٚذانس َٔ ْ٠األقُا ٔز ْػ ..٣ٛال تٓاُّ

*

شاعرة من سوريا.

من تغريبة الشعراء..

ٚعً ٢خت ّٔٛاحلًِٔ  ..زفسفَ ْٛزعٌ

ٚايترفٛا األَإَ..

قايٛاٚ ":صًِٓا

بٔٛضِعِهِِ إٔ تأِيفُٛا –ناآلخس- َٜٔ

ٖا ٖ ٞاألٚطإُ
ط ٔٛغسا َعوِ ايٛاْ..ٞ
فا ِ
ٚغ ّسدِٜ ..ا نالُّ ".

َصريَنِِ
َٔ دْ ٕٔٚآٜ ٕٟبُؼُ ايرتذاٍَ فٝهِِ
ال َتاٖ َ١أَتعتِ (أٚدٜطَٗا)
ال ٜغسٔنُِِ َا قدِ ٜططٓس ُٙايسّٚاُ٠

ْصيٛا..
ٜطابلُ خط َِِٖٛغٛمٌ إىل فسحٔ ايبالدِ

فٛذدَنِِ ضتهابدَٕٚ
ٚغريُنِِ ..يف ايدفْ ِ٤اَٛا".

فًِِ ٜسَٚا قٓد ٌَٜهلفتِٗا
ع شٜٓتِٗا..
ٚال أقٛا َ
ٚال نفٓ ّا تًُّٛحُ..
ضاٍَ يف أعُاقِِٗ قًلُ ايطؤأٍ
فكاٍَ صدسٌ  -ميضغُ األَٛادَ ٚايرنس٣

قايٛا :ضٓبك٢
إَٓ إٔ ْستاحَ َٔ عب ِ٤املطافِ١
إٔ ْعٝؼَ ٜكَٓٓٝا
ض تكسأُ األشٖازَ فٓٝا
يف ذضٔٔ أز ٕ

ٚذٝداّ -

تطتحٝبُ ملآ٥ا

"ال بالد ٖٓا..

ٚي ِٔ٦غفتِ ..ضٓعٝدٖا أبٗ٢

اضتكايتِ َٔ عرٚبتِٗا

ْٛٚقظٗا ْػٝداّ

ٚغابتِ ..

ضٛف حنسثُ صُتٗا باحلبِّ

عٓدَا ط َفحَ اهلالُّ.

ٚايًغ ِ١ايعُٝكِ١
ث ِّ ًْك ٞقُرَٓا

عٛدٚا إىل بسِّ احلكٝكِ١

يٓػاٖدَ األذالَّ خُبصاّ

قبٌَ عصفِ ايٛقتِ

حنُٔ أٌَٖ ايبد ِ٤يف ٜدْا اخلٝاٍُ
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إذاّ..

فتػتعٌُ ايكصا٥دُ

فه ْٞٛأٜٗا األفهازُ مشطاّ

ٚايسؤ ٣ايعطػ ٢تٓاج:ٞ

نِٔ غدٜساّٜ ..ا غُاُّ.

"ٖاتِ ٚعدَىَ ٜ ..ا زٖاُّ"

َٚضَٛا ٜسبّ َٕٛاملٓ.. ٢

مل تٗسّٔ اآلَاٍ يف أغعازِِٖ

طًَُكا ..َ٤يف طكظٔ ايٓب٤ٛاتِ املطريِ٠

َٔ أيفِ دٖسٕ..

ٜصزع َٕٛذسٚفِِٗ..

صاَد َٕٚعً ٢جصٜس ِ٠ذًُِِٗ

ٜٚكًُٓ َٕٛذٓ..َِِٗٓٝ

ال ايػُ ٛم ْاَّ

ٜٚساقب ٕٛغداّ..

ٚال اضتفامَ صباذُِِٗ

تفٝلُ بِ٘ ايبال ُد ثس ١ّ ّٜبغِاليِٗا

َتػبجنيَ بسعػ ِ١ايسّؤٜا..

يتض َ٤ٞعسعَ ذصادِِِٖ..

ٜػٝد َٕٚايٓػٝدَ

َٔ بعدِ إِٔ طاٍَ ايصٝاُّ.

يعٌّ َٜٛاّٜ ..هًُِ ٕٛبالدَِِٖ

نِِ طاٍَ ي ٌُٝايٛجدِ يف غسفاتِِٗ

فٝعٛدَ يًصَٔٔ ايطٓا

ٚاملٛضِ اآلتٜ ٞؤجًِّٗ

ٜٚعَُِّ يف ايه.. ٕٔٛايطالُّ.
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من فضاءِ األحالم
حممد الفهد

*

عَُّا قسٜبٍ ضٛفَ أبدأ زحً ً١أخس٣
ف دنُعُ قاَيت يف زٚحٗا
إىل َا ضَ ٛ
فٗٓاىَ عٓدَ َٛاطِٔ ايبعدِ ايبعٝدِ َٔ األَانِٔ
تٓجً ٞأمسا ُ٤ذانستٚ ٞأبؿسُ ٚحدتْٛ ٞزاً
ٜفٝضُ ٚأزتك ٞحن َٛايؿعٛدِ إىل َا ال تسا ُٙايعنيُ
أ ٚملظ األؾابع يف ايعبٛزِ

ضٝه ُٕ ٛيَ ٞا غ٦تُ َٔ زٚح ايتبؿّسِ
أزتد ٟأحالَ ٞاألٚىل ٚأضسحُ ؾٛبَٗا
هٌِ
ني ٜبدأ بايتػ ّ
فأز ٣ظالٍَ ايط ِ
ٖر ٙاألْج ٢تًٝل ظُستٞ
فأؾريُ حازعَ ْٗدٖا عٓ َد املػٝبِ
أذٚبُ يف تدٜٚس ِ٠األنٛإِ حٛيٞ

*

شاعر من سوريا.
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ت تعسِّؽُ
ٚأعػ ُل ْكط َ١ايٓ ِٕٛايّيت بدأ ِ

تف ُ٤ٞعً ٢األَانِٔ ـٛضعُ ايػٗٛاتِ

فٛمَ ظٌِّ خافتٍ يتؿريَ ْٛزاً

يف أعضاٗ٥ا فٝؿريُ يًٛقتِ املسافُ٧

ٜعتًٚ ٞجَ٘ اجلطٛزِ

حتٌُُ األْػاَّ َا تسىَ ايصَإُ بظًِّٓا
حتَّٜ ٢فٝضَ ايٛجدُ غعساً ؾافٝاً

ب خنبٗا
ٚأزٚحُ حن َٛبٛاطِٔ ايػٗٛاتِ أغس ُ

ٜؿب ٛإىل أفلِ ايصٖٛزِ

ٚأؾٝخُ مسع ٞيًطٛٝزِ تٓاغدُ ايسغباتِ يف
إْػادٖا
أَ ٚا تعاىل َٔ ع ِٕٛٝايه ِٕٛيف عػلٍ

ضأق ٍُ ٛإِّْ ٞزاحٌٌ عًِّ ٞأخًِّـُ أضًعٞ
َٔ تسَّٖاتِ ايٛقتِ أؾٛاتِ ايدَا ِ٤عً٢

ٚتسضٌُ ؾٛتَٗا يٓه َٕٛيف حمسابٗا

ايٓٛافرِ ٖآٖا

أل ٍِٚهلف ٍ١يف ظًِّٓا
ْؿػَّ ٞ

ٚأخًِّـَ ايسٚحَ ايَّيت ؾربتِ عً ٢نٌَّ ادعاٍ٤

ْٚؿريَ يف اْػادٖا أفكاً
ًٜفُّ ايٛجدُ ضاحتٓا ٚتبدأُ ضاح ُ١ايفسحِ
ايهبري ٠باحلضٛزِ تًفُّٓا يػ ُ١ايطٛٝزِ

بايطالِّ
ألخً َع ثٛبِٗ عٔ ظٌِّ أَهٓيت
ٚأؾريَ بسقاً عابساً فَ ٛم ايتالٍِ
ت احلبٛزِ
دنٛدُ بايػ ِِٝاملطافسِ حن َٛأؾٛا ِ

ٖٓٚاىَ يف تًوَ األَان ِٔ يٛع ُ١األعػابِ
أْػاُّ اجلٗاتِ جتُٖ ُ٤ٞطاً
ت بكًيب قبًيت األٚىل
َجًُا ْاَ ِ
ٚأحالُّ ايػؿ ِٕٛنأْٗا يػ ُ١ايعؿٛزِ
"ال تطأٍ األَٛاجُ أ َٜٔضٛاحً"ٞ
فهإَّٔ َدا َٔ٥ايسِ ٚح اجلُ١ًٝ
تستد ٟثٛباً َٔ ايسٜح اييت زاحت
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ٚأعٝؼُ َهتفٝاً مبا جادتِ بِ٘ زٚحُ ايطبٝعِ١
َٔ بٝاضٍ ٜٗتد ٟببدا ١ٜايتهِٜٔٛ
ٜٗٓضُ َٔ أؾابعٗا َدا ُٔ٥عػكٗا
فسدٚعُ أمسا ِ٤ايًٛات ٞمل دن َٔ٦اىل
احلكٝك ١قسبٓا
يٓؿري حباً عاغلَ األْػاّ

من فضاء األحالم

ٜسْ َٔ ٛمسا ِ٤ايػ ِِٝأفساحاً

َا أبكتِ ع ٌٕٛٝيف تٛاغٝحِ ايهالِّ

تُدا ُز بهأضٗا مخسُ ايٓرٚزِ

ٚغٗ ِ٠ٛاألٜد ٟتسٚحُ بػَاز ً٠حن َٛايتػِّٗٞ
مجسً٠

ٖٓٚاىَ ضٛفَ أيف ُ٤يًػعساِ٤
ت اجلُا ٍِ بدزبٓا
ٜفتتخ َٕٛأٚقا ِ

فٝفٝلُ َٓٝا ُ٤األَاْ ٞعٓدَ أجطادٍ
ٜفتِّح عسٜٗا دزبَ ايؿدٚزِ

ب احلجازٚ ِ٠ايسٜاحِ
فأزاُِٖ قس َ
ٜؿٛغُ نٌٌّ َُِٓٗ يػ َ١ايبدا ِ١ٜفطسً٠
ال ضٝفَ ميعُٔ يف ايسقابِ
ٚال دَا ٤تًّ ُٕٛايبًًِ ٛز َٓرُ ايؿبحِ
تسفعُ غاز َ٠األَٛاتِ يف ْ ِّٛايكبٛزِ

ٚعً ٢ظالٍِ األزضِ ٜؿدحُ ؾٛتُ فريٚشَ
املعطَّسَ بايبٓفطجِ ٚايٓد٣
فتؿريُ أَٛاجُ ايطٓابٌِ قسبٓا
تسَ ٞإيٓٝا باألَٚ ِ١َٛايػبابِ
ٜضُُّٓا فسحُ ايطفٛيَ ِ١طَُّ٘ مخسٌ عتٝلٌ

ألعٛدَ غؿٓ ًا أخضسَ األٚقاتِ
يف زٚح ٞعطٛزُ شْابلٍ
ٚعًٜ ٢د ٟأحالُّ ذانس ِ٠ايػُاِّ
ٚفٛق ٞظٌُّ أجٓخ ِ١ايطٛٝزِ

فتفُ ٝل َٔ تػسٜدٖا َدُٕ احلٝاِ٠
يرتضٌَ اإلبداعَ حن ٛايسِ ٚح ٜطسْ ٟبضٗا
َجٌَ ايطبٝع ِ١تٗتد ٟبعْٗٛٝا
ٚتظٌُّ ٚاقف ١تف ٤ُ ٞإىل ايرتابِ
تعُلَ يف اجلرٚزِ
ميدُّٖا زٚحٌ َّ

فازتد ٣ثٛبَ ايسٜاحِ ٚغٗك َ١ايػُٝاتِ
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د انتباهةٍ تكفي
مج ّر ُ
أوس أمحد أسعد

القشّةُ األخريةُ
يف العشّ
وقبنَ اشتعاه الدِّشة
حٍمقَ الطٍائسُ !

****
السّائحةُ
بالكاد أزاِا
تتف ّتحُ كجمَبَةٍ
عمى فيَ الطّؤاه

****
جبط ٍد ثقٍفُْ اهلبوبُ
شتّتِ مشَمٍَا
دوُ زمحةٍ
تمكَ الصّبيّة

****
*

شاعر من سوريا.

*

جمرد انتباهة تكفي

دعِ الدّاليةَ تطٍدُ احلائطَ

كي تٍىو عتى ُتكِ أكجس

مثّة

اقتمعتُ

وَ حياوه الصّعود

ٌصفَ الضّياء

****

****

حضوزُكِ أشاعَ لػطاً

ال ٌديّاً
وتى ّّ ً

يف املكاَُ

يطتفيقُ جطدُكِ

فاٌتبَْ اهلواءُ

وَ أ ّوهَ احلصسًَُ

****

وحتّى العٍب

اختبازُ السّائحةِ

****

بالٍطبة لي

حني اعتمى ضسّتكِ الٍّّاز

طسيقةٌ

غابتِ أقىازُكِ

لتتويجَ شِستكِ

يف ضسدٍ طوين

كطسّ

****

****

وا جدوى قصيدة

واتطاقطَ وَ خمفَّّ

ال تفسدُ جٍاحيَّا

ووَ ٌوافرَِّ كّوا ٍء ثقينُ

وتطتحيّ بكِ

أقمقَ اجلٍاح

****
غالباً

****

التأتي الوزدةُ

28
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تسضنُ قوازيسَِاَ

ٌصفُ إغىاضةٍ

وع السّيح

يفسدُ جٍحَيِْ

****

طائسُ الوقتِ

كمٍىا أحكىتِ دوا َزَِا

ٌصفُ إغىاضةٍ تكفي

ضقطَ قىسٌ وَ الشّسفةِ

لتدمعَ الصِّسةُ ضسوالََّا

****

وتٍاًَ يف حضََ السّيح

عبوزٌ مسّى الػابةَ

****

وزوّى الطّسوةَ الوحيدةَ

حني اِتديتَ إىل الداٍليةِ

ٌظسةَ اتّّاً

واختمى عٍبُّا بشفتيكَ

****

شسدتَ قميالً

وحيداً

عمى ٌيّةِ الفِطاًَ

وميئاً باالٌتظاز

وحني أفقتَ

حتّى أقصى كساضِيْ

مل تٍتبِْ

ك املقّى
ذا َ

****
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طالسم الرّغبة
قصي عطية

*

تطكِتُ مجطةّ يف مَعابطِ الطُّوحِ،
تتصهَّى اللَّهَبَ
وحييياّ تائهاّ يف مُلتكى الظًِّ...
يُػافطُ كاخلِيجط يف جَػسِ الصَّنتِ
املُػَجَّى أماوَ تطاىيهِ السَّهصةِ
كًِ أىتَ ...يا أىا
ال حتتني بالطِّيحِ يا أوضاقي
عبجاّ أقطأُ لليلِ هواجػي وظيوىي!!...
عبجاّ أخطُّ للطيحِ ىُبوءاتي ..وأغطاضي !!
ويَخبلُ بالفجط ليلي
يَهفُو مُيتظِطاّ مُعجِعةّ مُبلَّلةّ بالعِططِ
شاخَتِ اللّخظاتُ ،وما شَارَ وجِهُ مطآتي
أمامَها أعرتِفُ خبطايايَ

*

شاعر سور ّي ،من أعماله :ديوانا (معراج الضوء) ،و (كونشيرتو الرغبة الحدباء).

العدد  - 865آذار 8105 /

وأظجطُ غِطِيائيلَ ضَغِبيت،
وأتلُو طَالمسي يف مَعِبَسِ الطّيحِ
وأىفذُ الصّسأَ عًِ اليَّهاضِ.
طُوبى للوَجعِ ...
ملداضِ الطَّغبةِ خمبوءةِ األىنيِ
يف التناعةِ الضَّجيجِ
طُوبَى للصَّهكاتِ الطَّالعةِ مً تطاتيلِ الصَّنتِ
وىصيسُ غطبيت يكػُو حَريتي بكايا عُصبٍ
وطخالبَ على شاكطةِ املطآةِ
يف املصابيحِ املربعنةِ اىكػاضاّ بطائخةِ الػَّواز
يف مساءٍ عامطةٍ بالصّنوسِ.
لصاكطةِ املكابطِ أىَّاتٌ تتبازلُ الوشوشاتِ
ووباءٌ ،يكلِّل الوقتَ غيابلَ متيلُ صَوبَ الكِبابِ
فطاشة تطفو ،تكيهُ يف شطىكةِ البَابِ األخري
ختاضيه الغَػَلِ على أكتافِ التّصظِّي
مَطحَى للتَّساعياتِ العَابجةِ بأزغالِ الصَّوتِ
مُصكَّطةَ توقيفٍ متيحُ املوجَ إكػريَ موَّالٍ
يتكاثَّفُ إشاضةّ ...
تَػتوي ع يسَ مئصىةِ احللهِ املوشَّى بالصَّطضِ.

***
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ل والهوى إيمانٌ
الحب فع ٌ
صبحي سعيد

احلب فعىٌ ٗاهل٘ ٠إمياٌْ
أًا اهلالَ فلوٕ شٚطاْ
ًا مل ٙلّ ٙبػ ٛاملبادئ ًِٔجاً
ٗهلى فعى بازع أحلاْ
احلب خوقٌ يف اهسٗا٢ع حاذق
عطس اهسؤ ٠يف ضخسٖ فتّاْ
ٗهلى ش ١ٛيف احلٚا ٝق٘اعد
أًا اهػساَ فٌا هٕ أٗشاْ
ٗاحلب يف أبٔ ٟاحلق٘ي جداٗيٌ
ٗهلا اجلِا ّ٢يف اهِد ٠خالْ
فٔٚا اهبالبى ٗاهلصاز ًال٢م
ٗاهِجٍ فٔٚا ٓا ٍ٢فِاْ
فٔٚا احملاضّ ٗاملِاقب باقٞ

*

شاعر من سوريا.

*
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ٗاهقوب ًّ أُطأًا زٙاْ
ٙصق ٟاهػساَ بلى ٗغدٍ كاذب

ٗ ٍٚٔٙيف صخسا ٕ٢كبٌٔٞٚ
ٍّ أخسسٌ عٌٚاْ
عّ كى حق

ٙأت ٛاملصاعسَ ًجوٌا اهجعباْ

احلب يف عبق اهرتاب ٗعطسٖ

ٗٙسٗغ كاهضبع اهو ٍٚ٣شسآٞ

ُٙخ ٛٚاهبصا٢س ٗاهسؤ ٠حِّاْ

ال ٙسع٘ ٜكبٔ ٌٞٚج٘عاْ

إْ ًات حب األزض يف أٗصاهِا

برٗ ٜاهدُا ٝ١ال تعٚض ذلبٌٞ

ضاد اهفطاد ٗشدلس اهطػٚاْ

ٗمل ٙدَ يف ظؤا إحطاْ

ٗاضت٘طّ املني اخلبٚح ٗعصصتِ

قَ٘ اهدُا ٝ١يف اخلال٢ق عوٌٞ

آفاتٕ ٗحتلٍَّ اهبٔتاُْ

ٗحض٘زٍٓ هوٌخوصني ٓ٘اْ

ع٘دٗا إىل حب اهرتاب ٙعدِ هلٍ

إْ اهصباب ٞيف احلبٚب ٗالدٝ

حبسُ اجلٌاي ٗج٘دُٖ اهلتاْ!

ٙسع ٟمحآا اه٘آب املِّاْ

ٗمي٘ج خريُ اهعاشقني بٚادز اهـ

ٗاحلب خيفق يف احملب كِبضٕ

كسًا ١حيلٌٔا اهفت(( ٟاهلٌٚاُْ))

ٗٙصُٕ٘ بدًا ٕ٢اهصسٙاُْ

بضٚا ١فلسٍ زاجح ًٗ٘آبٍ

ٗإذا أتان اهفاضقْ٘ حببٍٔ

حبٍازٓا ٗحبٚبٔا فِّاْ

فاعوٍ بأُم هوٌِ ٟطعّاْ

إَّْ احلبٚبَ إذا جتو ٟصادقاً

أًا احملب ٞهوبالد فٌٔجٌٞ

غِّتِ بصٓس زبٚعٕ األشًاُْ

بصرا اهرتاب ٗٗجدٖ تصداْ

أًا اهقو٘ب إذا خَوتِ ًّ عصقٔا

ٗبصري ٝصاز اهفضا آفاقٔا،

فلأُٔا يف جخسٓا دٙداْ

كدٌّ ٗجٔد ٙسعآٌا اه٘جداْ

ال ِٙبت احلبُّ اهعظ ٍٚمب٘طّ اهـ

ًّ ًات حب تسابٕ يف قوبٕ

أٗغاد ًٌٔا حاٗه٘ا أٗ كاُ٘ا

ثلى اهضٌريٗ ،خإُ اإلحطاُْ
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أيا آذار
هيالنة عطا اهلل

أياااااااااااااا ا ناء أ

اااااااااااااا ا

أشااااااالش ء كااااااا

ااااااا أ ااااااا ء

ه اااااااا ا ناء طااااااااا ا
يفااا ا ْمااااا

اااااااااااااا ا ً

اااااااا ا ه

ااااااااااا

ااااا أ ااااات ء

اااااااااااا ء يفااااااااا م ْ ااااااااا

اااااااا ياااااااا ء طيفماااااااا
يااااااااااا ا ء سّااااااااااا ا ا

لااااااااااا ا ه

ااااا ء
يفمااااااااا

ضاااااا ي ء يفااا ا

ااا ا ء يفااا ا

ا َّ ءمل ااااااااااااط

ت سّاااا ن ء
هاااا ا ءه يفاااا ا ا

اااااااا
ء

***
*

اااا ااا

اااااااااا ا ءملر اااااااااا ا

ااااا شااااا ء مااااا ء ر اااااا ْااااا

اااااااااااااا ن اااااااااااااا ن مااااااااااااا ا

شاعرة من سوريا.

ساااْط ْرَااا

ء ءه ااا

تساااااا ت ا اااااال هاااااا ء ْاااااا

اااااااااان اااااااااا ي ياااااااااا ء يف اء اااااااااا
اااااااا

*

ااااات ء

اااا

تاااا ا ء

مكّااااااااااا ج ء ءياااااااااا ا
يااااااا ءعاااااا و

اااا
اااا ا
اااااااااا ا

اااااا ء اااااا ء
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يفااااااااا ا ء كااااااااا ا ت
تز ز اااااااال ءه اااااا ا

ااااااااا ا أ ااااااااا ا
اااااا ا

ء ااااااِ يفكاااا ا

ءعاااا ا

اااا ا

اااااا ا ّ ء

أ ايفااااااال ء ل اااااا

اااااااااا ْرَااااااا ا

َ ااااااا ا َ

شااااااااات

اااااات ءى اااااا ج

ااااااا ا ء ل ااااااا ا

ا أ ااااااا ا

ااااااااااِ

ااا ا

ااااااااا

ااااااال ء سّااااا ا ل يااااا ا أ َّ ء كاااااااَيف

كااا ا

ااااا ا ءه يفااااا ا

ىل ء ثااااااااا ءن أطسااااااااا
أيااا ا ْاااااا ء كااا ا
يفاااا ا كاااا ا

ااا ا ء

اااا ا هاااااازَّن

ااا ا

اااااااا ءه اااااا
اااااا ا

ااا ا

ااا ا ج ء ااا ا

كااااااايف ءعااااا ا
أ

شاااا ا

اااااااااااااا ن اااااااااااااا ن مااااااااااااا ا

ء يفاااااا

اااااااال ءهشاااااا ا

ء ليفاااااا ا

اماااااِ ء ااا ا تسااا ا

ءع يااا ا

***
شااااااااااجن ت تلاااااااا ا
َااااااا

ي

يااااااااااا

م

ْااااااااااااااااااااا ا
اااا
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اااااااا ا

اااااااا ا

اااااااات ا يفااااااا

اااااااان

اااااااااا شاااااااااا
م

اااا ك ء ا ااااا

يف اااااا ا

اااااااااا

حيااااااااااا اسااااااااااا اء يف ءملسااااااااااا
اااااا ءه،ااااا َ يااااا مااااا ء ااااا ء

يف ااااااااااااااااااااا ا
اااا يساااا

هاااااا ا ْن َاااااا ا ء َْاااااا ا

ياااااااااناو ااااااااات ااااااا ا
ء

ااااااااات أ اااااااا ء

َْ

زت اااااااا

ااااااا ا
اااااااا ك ء

أيا آذار

مياااااااااا ب أ ايفَاااااااااا
أمل يااااااا ا

اااااااااا

اااااااااايف

ء ااااااا ا ا كااااااا ا

اااااااا ا ْلت ء كاااااااا ا

ياااااا ا

ااااااااايفا

وشاااااااا ا ءي ء ء

اااااااااااااا ن اااااااااااااا ن مااااااااااااا ا

اااااا ا ء اااااا ا يط ء ا اااااا ا

ه

ءمل ااااا ا

ه اااااااِ ءعااااا ا شااااااايف

ااااااات كااااااا ه ء ملااااااا ء

ااااااا

ااااااااِ ء كاااااااا م حي اااااا ا ء اااااااا م

***
هااااا ا ء ْ ااااا ا ءه ااااا ا
أهااااااا ا تَ ء ز ااااااا ا
تااااا ا

ااااااات
يفااااااا ا

اااااااا أ ااااا ا ءهط ااااا ا

ت ااااااا يف ء كااااااا ا
ااااااااااا ااااااااا

ءمل ااااااااا

ء ااااااا ا ه تْااااااا ا َّ

اااااااا

هااااا ا

تاااااا ا ء

ااااااا ا

يْااااااااا

ااااااات

أن

ااااااا ه
اءن يفاااااااااِ

ثاااااااااِ ااااااااايف

ء اااااا ا يَ اااااا ا
مكااااااااالَ
شااااااا

ت اااااااا ا

ءه ساااااااااايف ن

ْاااااااِ ء

اااااااااات

يكااااااايف ء

ااااااااايفا يَااااااا ا ا ءهل ااااااا ا ن ااااااا ا َ

اااااا ا

اااااااااااااا ن اااااااااااااا ن مااااااااااااا ا

ااااااااااا ا َ

اااااااا ن

اااااااا ا من أ اااااااا ا

هلاااا ا َ ْاااا ا ء مجيفماااا ا
ااااا ا

عيفاااااا ا

اااا ا ْزء

ط ااااا ا ء ااااااازء

اااااا ا تَاااااا ا

اااااااان

ااااااااااا ا ي

ااااااااااا ا ّ ء

***
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أيااااااا اااااااا

ااااااا تااااااا ء

ااااااال

أم تااااااااااا َّ ء ااااااااااا م

ااااااااااااِ ااااااااااا

ء ااااااااا

ااااااااااا

ا

ااااااااا يف ءه ْااااااااا ا ااااااااا

ااااااااان اااااااااز ي ّااااااااات اااااااااا ااااااا ا
َاااااااِ ي ااااا ا
ساااااااااااااْط
ااااااا
أم

اااا ا

ااااااا
اااااا ء

ا

مااااااال كااااااايف
ااااااااااا ا
هلاااا ا

اااااااا

ااااا ا ا

اااااااا ا ء

يااااااااا

اااااااااِ يف م ااااااا ا ن

ااااا يْ اا ا ء اا ا ّ ء ااااا ء ساا ا ء
ااا ا اااا مااا ء ااا ء

ااات ءه

اء تْااااااااااا ا هت

اسااااااا ء كاااااا

اااا ا

ليفاااااااال

تاااااا ا يف ماااااا ا ء

اااااا ا

هااااااا

ْ اااا ء اااا ي ااااا ااااِ ء ساااا

اااااا ا ملاااااا ء ء اااااا

ز ااااا ا م ي ااااا ا

ااااااااال اااااااااا ء ااااااااا يف شاااااااااجن

اااااااااااااا ن اااااااااااااا ن مااااااااااااا ا
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م تااااااا ا

ط

ااااااز ءملر اااااا

سااااااط
يااااااا

ااااااااا ا َّ ءل ااااااااا ا

ااااااااا ا ء

هاااااااِ ء كااااا ا
يفااااااا ااااااال

ء ءيااااااا

ْ هاااااا ءلر ا اااااا ء

ء يفااااااا
ء

اااااا
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أدهم وهيب مطر *

املزهرية
*

تسهٍهت صؾاؽات اهصىش األِهٖ بسحو ؽهٖ أظِقٕ ضىصل اهكضّىٕ ىستظقًٕ أفطان
صحظ اهطفطاف ِاهًاظًخ اهىذُّػٕ ِىُؾهًٕ اًبالد فح ٍظ حضّض.
بضأت اهىآطن فْ أظحا٘ اهىضًّٕ اهًاٙىٕ تضؽِ اهًاش ههكّاي ،ههطالٔ ،ههسؾْ ،هطمظ
اهساهل ِاستهػت أطِات اهىؤطًّن بتقظّض ػِّظ اهسًًِِ اهتْ افتتذت طباذٍا
بتذهّ ٍل استؾظاعٍْ ،سظّؿًٍِ ،صّػ.
إًَ ِّي حضّض ،مو فظض َّؾُضُّ اهؾُضَّٔ الستكباهَ ؽهٖ ػظّكتَ ،ظِاٙر اهسبز اهصٍّٕ
اهىًبؾثٕ ىن األفظان اهكظّبٕ تؾهن بض٘ إًتاحٍاِ ،فًا٘ فّظِز اهكاضي ىن إذضٗ اهضمامّن
ًّؾض فْ اهًفش أظّذ ٍّٕ ىذُبّبٕ .أطذاب اهىػاؽي اهكظّبٕ ىن"باب اهحابّٕ"
ّتباضهِن تذّات اهطباز بطات اهػكش اهظِتًّْ اهِّىْ ِبؾِاػف بال ذظاظٔ ،باؽٕ
األهبسٕ اهىستؾىهٕ بضؤِا بًصظ بعاؽتٍي ِاهىُكؾضِن اهطّن ّبّؾِن اهضسان اهىٍُظَّب
اذتّهِا أىامًٍي اهىؾٍِضٔ ِقض سحّو مو ِاذضٍ ىًٍي اسىَ تذت مظسَّ اهىتذظن
ِظاسىا ىظبؾا ؽهٖ اإلسفهت ىُؾهًاً بطهن أنَ ٌطا اهىظبؿ ىىهمتَ ،ؽاهىَ ،ىطضظ ظزقَ،
ذضِضُ اهتْ ّضافؿ ؽًٍا بمو تذضٍّ ِقِٔ عض أٓ ىتػفوِ ،أٓ مظسْ ىتذظنٍ آسظ ّذاِو
اذتالو اهىمانِ ،ؽهٖ اهظطّف اهىكابو اهىتُسش ،ماًِا ًٌان ،ثهٍٕ ىن أصباُ اهظحاو،
األمثظّٕ ماًِا ىن اهحًِض اهىتكاؽضّن ِمباظ اهسن ّفتظصِن اهظطّفِ ،إهٖ حاًبٍي
ىؾاِهٍي اهطضِ ٕٙأضِات أسظّٗ ،ستظقِن اهسىؿ هطِت فّظِز اهطٓ ّظسو ػىإًًّٔ
ساضؽٕ ِىؤهىٕ فْ ًفِسٍي.
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اهحىّؿ ّذضقِن باإلسفهت اهباظض فتًؾمش اهًؼظات اهتا ٍٕٙاهعاٙؾٕ بذبّبات
اهظىو إهٖ ِحٌٍِي اهىطفظٔ اهحاٙؾٕ.
إًَ ِّي حضّضٌِ ،ؤال٘ اهًاش ّأىهِن باهذطِو ؽهٖ ؽىو ّس ُض ظىكٍي ِظىل ؽّاهٍي.
تؾضَّت اهساؽٕ اهتاسؾٕ طباذاًِ ،إطاؽٕ هًضن تبضأ ببجّ أسباظ اهؾاهي اهؾظبْ،
ىؾؼىٍا أسباظ ؽن اهكتو ِاهطّبر ِاالفتّاالتِ ،االًصكاقات اهؾظبّٕ اهؾظبّٕ.
بضأ اهعحظ ّتسهو إهٖ اهًفِشِ ،اهؾِّن اهتْ فكضت بظّكٍاِ ،فكضت اهضٌصٕ.
هذؼات تىظُِ ،فحأٔ ،تًؾػف سّاظ ٌٔ سِضا٘ بسظؽٕ مبّظٔ ثي تتحىّض فْ ىماًٍا بؾض
أن طضظ طِت ذاضّ ىن ضِاهّبٍا اهحضّضٔ ،مان بضاسهٍا ظحو بضّنٌ ،باظض اهًؼظات،
ىزظمض اهثّابِ ،ىا ان أًزو زحاد اهًافطٔ ذتٖ تحىٍظ اهحىؿ ذِهٍاِ ،بضأ اهمفاز ىن
أحو اهِطِو إهٖ ًافطٔ اهظزل إلًحاز اهؾىو اهصال ىٍىا مان ًِؽَ.
ثِانٍ ىؾضِضٔ اتفل سالهٍا طاذب اهسّاظٔ ىؿ أًّش ،اهظحو اهىُسنّ أصّب اهصؾظ،
ِذّن ٌيَّ بظمِب اهسّاظٔ اهفسىًٕ ،اِهَ اهظحو مّساً ىن اهًاّهِن هّفتظصَ تذتَ سِفًا
ؽهٖ ىكؾض اهسّاظٔ اهىسىهْ ىن أن ّتسش ،ماًت ثّاب أًّش ىٍتظ ٕٙظفي ىذاِالتَ
اهمثّظٔ هىؾاهحتٍا باهظقؿ اهىهًِٕ.
هي ّستقظل اهػظّل ػِّالً ههِطِو ،مان اهىًزو قطظاً ىبًّاً ىن اهظساي األبّغ
ِىسكِفاً بكظىّض أذىظ ؽهٖ اهػظاز اهفظًسِْ ،اهذضّكٕ اهىذّػٕ بضت ِمأًٍا قػؾٕ
ىن اهحًٕ  ِ ،أفٍي أًّش أن ىٍىتَ ٌْ إطالز بؾغ اهتىضّضات اهطذّٕ فْ اهىػبش.
ضهف اهظحالن ىن اهباب اهسهفْ ههىػبش ،تأىو أًّش ىا ذِهَ ،تسا٘و فْ قظاظٔ
طاتَ أىػبشٌ ٌطا أي حز٘ ىن ىتذف ،ىا ٌطُ األحٍزٔ اهىِزؽٕ فْ مو ىمان ّا تظٗ؟ إال
أًَ مثّظاً ىا تؾحّب ؽًضىا ِقؿ بطظُ ؽهٖ حٍاز تهفاز مبّظ اهذحيٌ ،و ّؾكو أن ِّحض
تهفاز فْ اهىػبش؟ ِتطمظ مي ّتِسّو هَ أػفاهَ ِّىّاً هصظا٘ حٍاز ِهِ طقّظاً ،اىتكؿ
ِحَ أًّش ذّن تطمظ أػفاهَ ،تذسَّظ ،بهؿ ظّكَ ثي استقفظ ظبَ ِبضأ اهؾىو بطىت.
ثىاًْ ساؽات أىعاٌا فْ ؽىو ضؤِب ،هي ُّكضَّي هَ سالهٍا صْ٘ ىن اهػؾايِ ،ال
ذتٖ مِب صآ إالٍ أنّ اهساضىٕ ذًَّت ؽهَّ أسّظاً ِحهبت هَ ػبكاً فَّ أظز ىن ِّي فاٙت
ثي قاهت هَ بصْ٘ ىن اهسِف -" :مهَ بسظؽٕ ّا أص ،ألن ستْ إطا ظأتن تأمو فْ اهىػبش
ستػظضًْ ،أظحِن ،مهَ بسظؽٕ".
اذتاظ أًّش باضئ األىظ ،فمَظ ،ذاِو أن ّؾّض اهػبل ههساضىٕ ،صؾظ ِهسبب ىا أًَ
ٍُّان ،مّف ّأمو سهسٌٕ ،و ّسظل ذّن ّأمو ثىن تؾبَ؟ همن ال بض ىن االستّاظ اآلن بّن
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اهىصاؽظ اهًبّهٕ ِبّن اهىؾضٔ اهفاظفٕ  ،ثي صظـ بتًاِو اهػؾاي ظفي طؾِبٕ ابتالـ األظز
اهًاصف ِاهباظض.
اًتٍٖ أًّش ىن ؽىهَ فْ اهساؽٕ اهثاىًٕ ىسا٘ ِ ،بًّىا مان ًّؼف اهىمان،
ذضثت اهماظثٕ ،فكض سكػت إذضٗ اهىزٌظّات اهكظّبٕ ىن ضِن قطض ىًَ ،فتذػىت،
ِتًاثظت أحزاؤٌا ؽهٖ اهبالػ اهفاسظ ٌظؽت طاذبٕ اهىًزو ،صاٌضت اهىًؼظ ،حُنَّ
حًًٍِاً ،ؾتتَ بطفات مثّظٔ ،أٌاًتَ ،بطكت فْ ِحٍَ ،هذل بٍا زِحٍا ،اظتحفت
ىفاطو أًّش هىا ظأٗ اهزِد اهسىّن اهطٓ ِبَسَ بضِظُ ،طفؾَ هي ّذتظي سًَ ،ثي
اهتفت إهٖ زِحتَ ِػىأًٍا بمهىاتٍ ظقّكٕ ىؤمضا هٍا أنَ أًّسا سّضفؿ قّىٕ اهتذفٕ ِأن
ال تكهل بصأن طهن ،ثي تِحََ إهٖ ٌاتفَ اهسهِّٓ ِاتطو بكسي اهصظػٕ.
اقتّض أًّش إهٖ ىسفظ اهصظػٕ ،ماًت ًٌان تِطّات مثّظٔ هتأضّبَِ ،تؾهّىَ مّف
ّتؾاىو ِّذافؼ ؽهٖ األصّا٘ ؽًض اهًاش األمابظ ،ػهب ظّٙش اهىسفظ ىن أًّش أن
ضِنَ اهصظػْ فْ
ّضفؿ قّىٕاهتذفٕ ،اظتبن أًّش ،تهؾثي ،طىت ِقض هفََُّ اهطٌِوَّ .
ىذعظ اهتذكّل أن أًّسا اىتًؿ ؽن ضفؿ قّىٕ األعظاظ اهتْ سببٍا فأىظ بذبسَ.
بؾض ِّىّن ،حا٘ اهظحو اهسىّن إهٖ اهىسفظ ،ضسو ىمتب ظّٙش اهىسفظ اهطٓ
طافذَ بذظاظٍٔ ضاؽّاً إّاُ ههتفعو باهحهِش ،همن اهظحو اؽتطظ الًصقاهَ ِمطهن ألًَ هي
ّتسن هَ االتطاو ىن أحو اإلفظاد ؽن اهؾاىو اهىِقِف ،قاو ىازذا:
َّ
"– هكض أظضت أن أُهكًََِّ ضظساً طقّظاًِ ،أظضتُ أّعا أن أٌُضّئ ىن ؽطبّٕ زِحتْ
فكض ماًت اهتذفٕ ًاضظٔ همًًْ ًسّت اهىِعِـ هطا أظحِ أن تسظحُِ ىن اهًؼاظٔ فِظاً
ِأن تؾػَّ ٌطُ اهىا ٕٙهّظٔ إًَ ظحو ىسمّن ؽهٖ أِّٓ ذاو ،أبهك اهصباب تذّاتْ" ،ثي
ظىٖ قػؾٕ اهًكِض ؽهٖ اهػاِهٕ ِاًطظف.
سظد أًّش ىن اهتِقّف ،مان ىًٍاظاًّ ،اٙساً ،ىكٍِظاًِ ،ؽالىات اهذز ن ِاعذٕ
ؽهٖ سذًٕ ِحٍَ اهىُطفظّ ،أسط اهىا ٕٙهّظٔ ِىصٖ باتحاُ اهىػؾي اهىحاِظ،
اصتظٗضحاحًٕ ىصًِّٕ ،ثي ضسو إهٖ اهطّضهِّٕ ،ذّن سظد ،استك ّو اهباظ إهٖ بّتَ.
مان أًّش ىًٍُماً هضظحٕ اإلؽّاِ٘ ،مان ِاقفاً ِسػ اهزذايّ ،ذىو فْ ّضُ مّساً
ُي فٙظان!!. .
ِّتذسّش فْ حّبَ قاظِظ ًٔ طقّظًٔ فٍّا س ُّ
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إذا كان للمرأة مثن وهو مهرها ،فإن مهر
أي مهر.
كثري من الرجال أرخص من ِّ
الرحلة األخرية
حاٞتٌ ٖاٍُرح م٘ ؽّٗٗٓاٖ ،اٍربٗؿ م٘ ابتساُتٓاُ ،دت ٗدْا ٖطامحتٌ ،فٍت
اٍُٗإ م٘ اٍىدٖر .تنحطتٌ ػٖالً ٖؽرعاً ،بدا اٍتأثٗر ؽٍٗٓاً ،ادت أن تبً٘ ،أحسستَ
برحن ٛم٘ حسدْاٖ ،خنىان وٍبٓاٖ ،دت ٍٖ تٓربٖ ،ال تىه ْذا اٍُٖوهٖ ،تحتنؼ
بًٍُاتٓا م٘ سرْا ،إال أّٓا تُاسًت ٖواٍتْ :ذٕ آخر ُر ٚأراٌ مٗٓاٍ ،ىد خني وٍب٘،
ّٖحن ُُّٖـ ؽٍّٗا اٍؾصيٍ ،ن تراّ٘ بؾد اٍِٖٖٗ ،إن طادمتّ٘ ابتؾد ؽّ٘ ،أتٌٍَُّ ٜ
اٍسؾاد.ٚ
الرحلة الثانية
دخٍت صُش بىاٍٗٛ؛ ثِ سٖبر ُارًت ،اصترت حٍُٖ ٛسٗار ٚإٍ ٜبٗتٓا ،حٍُتَ
ت بتؾاػنٌ ،سأٍتٓا ًِ دمؾتِ؟
ُؾٓا بؾغ ُصترٗاتٓا إٍُ ٜؤخر ٚاٍسٗار .ٚأحس ِ
ُا دمؾتٔ ٗساّٖ ٙطه راتب ُٖؼه ُن اٍدرح ٛاألٍٖ ،ٜأٖ ُا تحطٍٔ م٘ أسبٖـ.
اٍِٖٗ بتّا ٍّتى٘ ُؿ اٍؾاٟالت اٍراوٗ ٛم٘ ًُٗ ٛاٍصراّٖٖ ٞؽٗتٖٔ ،بأُٖر ًثٗر ،ٚم٘
سٓراتِٓ تحدج أُٖر صبٗٓ ٛبُا ٗحدج ؽّدّا :اٍتؾاره ٖتبادَ اٍؾّاٖٗن ٖآٍٖاته
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ٖاٍروظ ٖاٍُؾاصرٖ ٚحت ٜتبادَ اٍزٖحاتُٖ ،ثَ ْذا ٗسُّٖٔ حرٖٗ ٛتىدُاًٖ ،دؽارٚ
ؽّدّا.
تىرأ أمًارٌ ،تػُٖ ٌّٟتىَٖ :أّت تر ٝأن ُا أمؾٍٔ ؽٗب ،أٖ إٌّ فٗر ُؾتاد ؽٍٗٔ.
حرٗت٘ ٌٍُ ُّٗٗ٘ ُثَ أ ّٙسٗد ٚراوٗ .ٛأّا رب ٛاٍبٗت ،اًٍٍُ ٛاألٍٖٖ ٜاألخٗر.ًٍُ٘ ٚ
َْ تؾٍِ أّّ٘ وادر ٚؽٍ ٜاٍتطره أًثر ٌُّ َْ .أّتَ وادر أن تتأخر ؽن بٗتٌ بؾد ساؽٛ
ُؾّٗ ،ٛأّا أمؾَ ذٌٍ ٖال أحد ٍُٗ٘ ؽٍَّ٘ ،أّا ُن تخاه ؽٍِٗٓ ُن اٍٍَُ ٖاٍىؾٖد م٘
اٍبٗتٖ ،احدتّا تؾَُ ْٖ٘ تؤُن أنَّ اإلّسان ٗأتٗٔ ّطٗبٔ ٖوسُتٔ إٍ ٜؽّدٕ.
ما قبل الرحلة األوىل
ترًتُ اٍُدرس ٛبؾد اٍطه اٍسادش ُثَ باو٘ بّات حّس٘ ،طرت ُػاٍب ًٛأن
أمترـ اٍصٖارـٖ ،أن أدخَ اٍبٖٗت ،أن أطادي اٍرحاَ ٖأتؾره إٍُِْٗٓ .ت ؽٍٖ ٜحٓ٘،
ال أؽره صٟٗاً ؽن ًُر اٍحٗا ،ٚؽٍُّ٘ اٍرطٗه ؼٍِ اٍّاشًٖٗ ،ه أتؾاَُ ُؾِٓ .أسُؿ
ًٍُاتِٓ ٖأتابؿ ػرٗى٘ ،أدؽٖ اٍحاَْ أن ٗحترُّ٘ ًإّساّ ،ٛأن ٗحترِ تىاٍٗدًُ ٙا
أحترِ تىاٍٗدٕ ،مأّا ال أٍُ٘ ؽٍٗٔ صٟٗاًًٗ ،ه ٍٍىػ ٛأن تحبر اٍذٟاب أال تٓاحِ،
ٗتطٖرّّٖ٘ بعاؽ ِْٖ ،ٛبحاح ٛإٍٗٓا أًثر ُن حاحتِٓ إٍ ٜزٖح ،ٛأُا أّا مبحاح ٛإٍٜ
ُن ٗىدرٍُّ٘ ،ن ٗدمؿ ؽّ٘ اٍؼٍِ ٖاًٍبتٖ ،أال ٗتؾاٍُٖا ُؾ٘ ًٖروّ ٛىدّٗ ،ٛاسٗن أن
ٖروت٘ ٍِ تػبؿ بؾد ،حرً ٛفّخ ٖاحدٚ؛ ْٖز ٚخطر تحؾٍِٓ ٗرًؾٖنْ ،اِْ اٍرحاَ
أسؾارِْ بخس ،ٛبإصارٖ ٚاحدٗ ٚزحنٖن.
الرحلة الرابعة
م٘ ًَِّ ُر ٚأٖطٍٓا؛ ال آخذ ًاَُ األحرًُ ٚا اتنىّاْ ،ذٕ اٍُر ٚرمعت أخذْا
ٖٖدت اٍؾٖد ٚبسرؽ ،ٛإال أّٓا استٍُٓتّ٘ ٖػاٍبتّ٘ أن أّتؼر .دخٍتِ اٍحُاِ ٖخرحت
ُّٔ بؾد حٖاٍ٘ ّطه ساؽ ٛاُرأ ٚأخرًٖ ،ٝأّٓا خارحُ ٛن أب٘ رُاّ ،ٛترًتِ صؾرْا
اٍّاؽِ ُنرٖداً ؽٍ ٜؼٓرْاٖ ،ارتدت ُالبش تصه ؽن حسد بٍٖر ،ٙتتُاَٗ ٖتترّح
ٖتبتسِ ،دبت اٍحُاس ٛم٘ حسدْا ،مأصؾَ خطرْا اًٍُٖر ًٖرو ٛبٗعا ٞروٗىٛ
اًٍُان .أحعرت اٍىٖٓ ٚاٍُرٖ ٚودُتٓا بّنسٓا ،حٍست وباٍت٘ ْٖ٘ تعؿ رحالً مٖي
أخر ،ٝواٍت :ستتّاَٖ اٍقداٖ ٞتسٓر ُؾّا.
ٍِ أستػؿ اٍرمغ ٍِٖ ،أودر ؽٍ ٜاختراي أؽُاوٓاٍُٖ ،اذا تخػػ؟ اٍُطٗب ٛأّّ٘
ال أٌٍُ ّىٖدًا ًامٍُٗ ٛثَ ْذٕ اٍسٓر .ٚأحست بحرح٘ ػُأّتّ٘ :أّا ال أرٗد ٌُّ ّىٖداً،
ٖال أ ٙص٘ ،ٞأّتَ ًرِٗ ٖأّا أرد ٌٍَ ًرٌَُ ،أحببت أن أمرحٌ ،أن أفٗر ُا اؽتدت ؽٍٗٔ،
أن أُّحٌ ذًرٍ ٝن تّساْا ػٖاَ ؽُرٌ .أخبرت اٍرحاَ أن ٗترًّٖا ،مقادرٖا ًٖأن
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صرػٗاً أُرِْ أن ٗخٍٖا اًٍُانّ .ؼرت إٍَّ٘ ٖأعامت :بؾد وٍَٗ سٗىدُٖن اٍػؾاِ
ٖاٍصراب  ...اٍٍٍٗ ٛروظ ٖمرح ٖفّاٖ ،ٞستراّ٘ ًُا أرٗد أن أرّ ٝنس٘.
ٍٖحت بٗدْا؛ مارتنؾت اٍحّاحر باٍقّا ،ٞبُّٗا بدأت اٍّسٖ ٚباٍروظ صبٔ ؽارٗات،
أُا اٍرحاَ مىرؽٖا اٍػبَ ٖاٍزُر ٖاٍرباب .ٛتٍٖت األحسادْ ،احت ُٖاحتٖ ،فدا حسد
صُش أًثر تأٍىاً ّٖعارٖ ،ٚفدا ّٓدْا أًثر طالبّٖ ٛنٖراًٖ ،فدت برًاّاًٖ ،بدت ًَُّ
اٍػري إٍ ٜاٍُدّٗ ٛساًٍ .ٛاٍزُن رمٗىٌ ْذٕ اٍٍٍٗ ،ٛأُسًت ٗدٌ ٖدمؾتٌ إٍ ٜاٍحٍب،ٛ
بُّٗا رّٗن اٍصّاصَ ٖاٍخالخَٗ ٖاًٍؤٖش تّػٍي م٘ اٍنعا .ٞسؤاَ ٗحعرٌٍُ :اذا
تسٓر ُؾٌ دٖن ُىابٍَُٖ ،اذا ودُت ُن اٍػؾاِ ٖاٍصراب؛ ُا أؽحز ؽن إحعارٕ م٘
بٗت٘؟!
أحابت ؽن أسٍٟتٔ واٍتِ :ذْب اٍزُن اٍذ ٙاوتات مٗٔ اٍرحاَ ُن ٍحُ٘ٗ ٍِ ،ؾد
حسد ٙم٘ اٍُزادًّ .ت ُحبر ٚأن أتٍى ٜؽع ٛاًٍالب بابتساُ.ٛ
الرحلة األوىل
اُرأ ٚذات حسد ُرُرٖ ٙودٍّ أْٗه؛ سبحان ُن أؽػاْا اٍػَٖ ٖاٍُالح ،ٛترتدٙ
ؽباٍ ٚٞتخن٘ أسرار حسدْا متقػٗٔ باًٍاَُ ٍِ ،تتحاٖز اٍؾصرّٗات ،تُدُّ ٗدْا
ٍٍسٗارات ،ال تبارح ًُآّا ُن اٍطباح حت ٜاٍؾطر .تحاصٗتٓا فٗر ُرٖ ،ٚتحّبت
اٍٖوٖه وربٓا ،حت ٜحاٖ ِٖٗ ٞأرفُتّ٘ زحُ ٛاٍسٗر أن أوه ؽّدْا .أسرؽتِ ٖػاٍبتّ٘
أن أٖطٍٓا إٍ ٜبٗتٓاٖ ،ألتٍُظ ُّٓا ػٍبت ُبٍقاً ،ؼّّتُ أّٓا ؽاحز ٚؽن دمؾٔ،
طؾدتِ ٖحٍست م٘ اٍُىؾد اٍخٍنٖ٘ ،بدأت ُزاحٓا ،باّت ؽٍ ٜفٗر ُا تٖوؾتٓا ،اُرأٚ
ُزْراّٗ ،ٛال تدؽّ٘ أفنَ ٍحؼ ٛؽّٓا ،تدردض ،تسأَ ٖتحٗب ،تبتسِ ٖم٘ ؽّٗٗٓا مرح.
ٖطٍّا اٍبٍدٖ ٚتخػّٗاْا ،سأٍتٓا أٗن بٗتٌ ٗا صُش؟!
تبتسِ ٖترصدّ٘ إٍ ٜاٍػرٗي اٍذ ٙؽٍَّ٘ أن أسًٍٖٔ ،طٍتُ إٍ ٜبداٗ ٛاٍبساتٗن ،فٗر
بؾٗد ؽن ّاؼر ٙبٗت حدٗج اٍبّاٗ ،ٞستحَٗ سًّٓا م٘ بٗت ٗصبٔ اٍنٗالُ ،سٖر باٍٖرٖد
ٖاألرغ اٍزراؽٗ ،ٛاستُررت م٘ ػرٗى٘ ،إال أّٓا ػاٍبتّ٘ أن أدخَ اٍسٗار ٚإٍ ٜاٍبّا.ٞ
اّزٍ٘ ّْا ٗا صُش ،أّا أساؽدٌ بّىَ ُصترٗاتٌ ٍ ...ن أدخَ بٖاب ٛاٍبّاُ ٞاذا ٗىَٖ
طاحب اٍبٗت!
أدخٍٓا ؽٍُ ٜسؤٍٖٗتٍ٘ ،ىد اّتىٍّا ُن اٍُصاؽٖٗ ،ٛػٍىّا بٗت اٍخٗض؛ ٖاٍدٖران
ؽٍ ٜاٍبٖٗت ،إٍ ٜبّا ٞبٖٗتّا ،مطار اٍّاش ٗأتّّٖا ػاٍبٗن ُساؽدتّاّ ،حن ٖرثّا أصٗاٞ
ًثٗرُّٓ ،ٚا ُا ْٖ سًٍ٘ ،ٞن ؽٍ ٜاٍؾُِٖ حٗاتّا ُستىرٖ ،ٚال ّصًٖ ُن ص٘ ٞسٖٝ
اٍّؼر ٚفٗر اٍؾادٍٖ .ٛرثّا ؽن أُٓاتّا اٍؾَُ بًَِّ ُّْٖ ٛصاػٖ ،أال تؾٖد ٖاحدتّا إال
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ٖحٖٗبٓا ُآلّ ٛمرحاً ،إذ ؽّدُا تطٗر اٍنتا ٚم٘ سنِّ اٍبٍٖل؛ تذْب ٖتبحج ؽن حؼٓا
م٘ اٍػروٍتٖ ،تحت اٍُػر ،أٖ تحت أصؾ ٛاٍصُش .اٍِٖٗ ُادُّا ٌٍُّ األرغ
ٖاٍبٗت ،مّحن أسٗاد اًٍُان ،أُا ُا تطنّّٖا ،مًِ م٘ ُحتُؾًِ ُن مساد ٖؽٓر
ٗختب ٠تحت حٍٖدًِّ ،حن رعّٗا م٘ اٍُاع٘ باٍىًٍَٖٗ ،اّت خٗاُّا ُٓدد ٚباالوتالـ
م٘ أٍ ِّٙحؼ ،ٛأُا اٍِٖٗ مال خٗاِ ٖال ذََّ ،ال ٗىطدّا إال اٍذٗن ٗحبّّٖاٗ ،حدٖن ؽّدّا ًََّ
اٍُسرات ٖاألمراح ٖاٍٍٗاٍ٘ اٍُالحُّ .د عناٟرّا بساػاً ٍِٓ .اًٍرِ ؽادتّاٖ ،ال ّستىبَ
إال اًٍرُا .ٞاٍُحتُؿ بحاح ٛإٍّٗاّٖ ،حن بحاح ٛإٍ ٜأّاش ٗؾصىٖن اٍنن .أّا أّثٜ
طّؾت ؽاٍُٖ٘ ،فدٖت سٗدّ ٚنس٘؛ ٖسٗد ٚاًٍُانٖ ،سٗد ٚعٖٗم٘.
رحلة بال رقم
اّتؼرتٓا ؽٍ ٜاٍرطٗه ،حاٞت ْٖ٘ ُرتدٗ ٛؽباٞتٓا ،خٍؾتٓا ٍحؼٖ ٛطٍٖٓا إٌٍٗ،
مبدت اُرأ ٚأخر ٝذات واُ ٛمارْ ٛفٗر وابٍٍ ٛالّحّا ،ٞثقرْا ُبتسِ ٖٖحٓٓا طبٖح،
أُا مستآّا مأؼٓر ُؾاٍِ حسدْاّٖ ،حام ٛخطرْا ٖٖردات خدٗٓاٖ ،صقنٓا ٍٍحٗا،ٚ
ْذا اٍصقه ال ٗؾرم ٛإال ُن أحبَّ اٍحٗاٖ ٚاٍحُاَ ٖتُتؿ بُٓاُ .ن ٗراْا ال ٗطدي أّٓا
فحرٗ ،ٛتُد ٗدْا ٖتػٍب اٍؾٖن .أحرحتٓا م٘ بؾغ أٖطامٌ ماّبرت ٍتدامؿ ؽن ذاتٓا
واٍتُ :دُّ اٍٗد ٍٗش ؽٗباً؛ اًٍَ ُٗدُّ ٗدٕ ،أّتَ تُد ٗدٌ ٍتأخذ األحرٖ ،ٚطاحب اٍُػؾِ
ُٗدُّ ٗدٕ ٍٗستٖم٘ ثُن اٍناتٖر ،ٚاٍُٖؼه ًذٌٍ ٖاٍباٟؿ ٖاٍطٗدٍ٘ اٍذٗ ٙؾػ٘ اٍدٖا،ٞ
ًٍِٓ ٗنؾٍٖن ذٌٍٖ ،أّا أُدُّ ٗدُ ٙثَ فٗرُٖ ،ٙن حي اٍّاش أن ٍُٗؤْا خٗراً ،أٖ ًٗنٖا
ؽن ذٌٍَُ .ددتَ ٗدٌ إٍ ٜحٗبٌ ٖحاسبت طاحب ُػؾِ اٍربٖٖٖ ،ٚعؾت باو٘ اٍُبٍك م٘
ٗدْا.
رحلة اإلواب
ْأّتذا ؽاٟد إٍ ٜبٗتٌ بؾد سٓر ٚحُراُ ،ٞاذا ستىَٖ ٍزٖحتٌ ٍٖػنٌٍَٗ؟! زٖحتٌ ٍِ
تذي اٍِّٖ ُّذ اٍبارحٖ ،ٛبُاذا ستبرر ٍٍٖدٌٗ اٍٍذٗن تُسًا بًٌَٖ ،أٌّ ّازَ ُن اٍسُاٞ؟!
باستػاؽتٌ أن تىَٖ اًٍثٗرْٖ ،ذا ُا مؾٍتٖٔ ،بدَ أن ٌٍُٖٖٗ تؾاػنٖا ُؾٌ.
ُا حطَ ًان ُؤثراً ،وررت بٌّٗ ٖبٗن ذاتٌ أُٖراً ًثٗر ،ٚحُدت أٍٍ ؽٍُ ًَِّ ٜا
حطَ .بدا ؽٌٍٗ اٍتؾب ٖاالرْاي ٖوٍ ٛاٍِّٖ .مرحٖا ٍُحٖٗ ،ٌٟؽرمٖا ُد ٝحاحتٌ
ٌ ٖفنٖت.
ٍٍِّٖ ٖاٍراح ،ٛاحتعّت ػنٍٗ َ
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ىؿ حهِو صٍر اهطِي سىؾت ىًادٓ اهسىا٘ ّسأو:
ىنِ رح ٌو ىن أىَّتنَ حىو اهىًفٖ تذمرٔ ٌَِّّّٕ ٌِِ ،حهي بؼوِّ زّتًِٕ فْ أرغ
 َاهتّن ِاهزّتِن؟
ِىن األؽاهْ سىؾتَ ًّادٓ:
 أّا اًتطار ال تكهكْ ،هدّٓ أحًحِٕ ،سِف أؽِد.ِّىذان ًفر إسرافّو فْ اهطِر ثالثاً ،فطؾد األصباو طٍِ َٔ اهرّخّ ،تهٍَِّن باهًحِي
ححارًّٔ ،رصكِن بٍا ذٙاب اههّو.
ٌمذا ّزؽي ىذّاـ حدِّٓ.
أن حماّاتَ ىحرد ذرافاتِ ،إهّمي ىا أذبرًْ
ِمًت  -ىثو مثّر ىًمي  -أؽتكد َّ
ِّ َي سبت:
 أردت أن أبًَْ بّتاً ،فأِقفتًْ ٌذُ اهصحرٔ.ِأصار بؾطاُ اهقهّؼِٕ إهٖ سًدّإً ،صىذت إهٖ ّسارُ ،فًؼرت إهٖ حّج
أصار.
ثي أردف:
طىت برٌَّٕ ،
تىتد حتَّٖ اهًٍر؟
ُّ
 ٌو تطدِّل أنَّ حذِرٌامًَّا ترمًا اهًٍر ذهفًا ،فًؼرت باتحاٌَ إذا بَ ّماد ال ُّرٗ.

*
*
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ّدذو عابػ اهىِساد ىمتبَ اهماٙن فْ صارـ أصمِوّ .حهش إهٖ ػاِهٕ حدّدَّّٕ،
ِعؿ ؽهٍّا ىهفٌّ ،مُتب ؽهَّ سرٌّٓ ههقإِّ ،قبو أن ّفتحَ ّتًاِو حٍاز اإلرساو ،هّؾػْ
أِطاف اهرحو اهىػهِب:
 فْ اهثاهثٕ ِاهذىسّن ىن ؽىرُ ،حادُّ اهىالىخ ،حكّبتَ سِداّ٘ ،حىهٍا تحتإبػَ أًّىا ارتحو.
ًّؼر إهٖ اهىهفِّ أىاىَِّ ،حدِّج ًفسَ" :إذاً فيو ىنتدُّ بجذوره وحو ىيوذا
والسانرة .ىم ىرىدوا ،بعد أربعىن عاناً على قىاه الدولة ،أن وقاتم دفاعاً عن
وجودىا؟"
ّذرج ًؼارتَ اهػبَّّٕ ىن حّب سترتَّ ،عؾٍا ؽهٖ ؽًَّّ اهزرقاِّن .ثيَّ ّبدأ
بتكهّب طفحات اهىهفِّ.
1
فْ اهثاهثٕ ؽصرٔ مان ِاحداً ىن آالف اهىٍاحرّن اهَّذّن ّدفؿ بٍي حًِدًا بأؽكاب
اهبًادل ِاهرصاصات إهٖ سّارات اهترحّو..
2
ؽا َي أربؾٕ ِذىسّن ،رُحِو ههىرَّٔ اهثإًّ ىن راي اههَ إهٖ قػاـ فزَّٔ.
3
فزَٔ
ّتحَِّو اهفتٖ اهَّذٓ أذػأتَ اهرطاطات ؽاي ثىإًّ ِأربؾّن فْ أسِال قػاـ َّ
اهَّذٓ ِعؿ تحت اهحىإّ اهىطرَّّّٕ ٌِِ ،بحج ؽن ًحَّار فْ زإِّ ىٍىهٕ:
 أرّد ؽصرٔ طًادّل ذصبَّّّٕ ،ا ؽيّ.ّسأهَ اهًحَّار ؽن ىِاطفات اهطًادّل اهىػهِبٕ ،فًّاِهَ قاٙىٕ باهىكاّّش ىن
دِن أن ّتمهَّي.
 ىا اهقرغ ىن ٌذُ اهطًادّل؟ أًا أىّن اتِّحاد اهػهَّاب فْ ثإًَِّّ فهسػّنٌِ ،ذُ اهطًادّل أرّدٌا ىن أحواالًتذابات.
بؾد ذهن ّتَّحَ إهٖ اهطَّّادّن فْ ذان ًِّشّ ،بحج ؽًدٌي ؽن بؾغ اهىتفحِّرات.
ِّؾهن ىذّاـ حدِّٓ أنَّ اهفداّّٙن تسهَّهِا ىن قػاـ فزًَِّٔ ،سفِا ،بِساػٕ أهقاي ىن
طًؿ ىحهٍّْ ،ذزان اهىّاُ فْ ىستِػًٕ زٌِار..
/ؽًد حدِّٓ ىذّاـ قدّيّ ،حافؼ ؽهَّ ىحافؼتَ ؽهٖ مًزٍ ثىّنِّ ٌِِ ،طًّْ:
"ىذا النذىاع وجد لىبقى" هذهن ّعؾَ فْ ذزإً حدارَّّٕ ذات أبِاب زحاحَّّّٕ ،ؾهٌِا
قِش ًطر ىزَّّن باهزذارف اهؾربَّّٕ./
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ّحشُّ اهعابػ بحفاف فْ حهكَ ،فّتسا٘و بىرارٔ:
 ٌؤال٘ اهفهسػًِّّن مّف ّتحَِّهِن ىن حاىهْ بػاقٕ اإلؽاصٕ إهٖ ىذرِّبّنذػرّن؟
تىتدُّ ّدُ إهٖ مأش اهىا٘ أىاىَ ،فّصربٍا دفؾٕ ِاحدٔ.
ْ
ّستصؾر تعذُّىاً بىثاًتَ .همًََّ ّحاِو اهتحاّو ؽهٖ ًفسَ أػِو ِقت حتَّٖ ًّتٍ َ
اهىهف اهمبّر.
ِّ
ىن تكهّب طفحات ٌذا

*
حدَّثًْ حدِّٓ ِّي األربؾا٘ اهتاسؿ ىن صٍر ماًِن األَِّو:
 قػاـ فزَّٔ اآلن تحّػ بَ األسالن اهصاٙمِٕ ،تًتصر فَّ اهىستًكؾات بمثرٔ،فاهحامي اهؾسمرُّٓ فْ حباهّا ال ّسىخ بصلِّ اهػرل إهَّا ىا ّمفْ هىرِر ؽربات حًِدُ
اهىدحَّحّن باألسهحٕ اهًارَّّٕ ِاهٍراِات.
إهْ ّحدًْ ىستقرقاً فّىا ّكِو:
ًّؼر َّ
 ٌو تطدِّل أنَّ "حّض اهدفاـ" اآلن ّستذدي أربؾٕ أعؾاف قَِّاتَ اهَّتْ مانّستذدىٍا سابكاً؟
أعاف:
 إذا هي ًتىمَّن ىن فرش األػفاو ،مىا أفرش األصحار فْ ىزرؽتْ ،فال حدِٗىن اهتؾب.
ِّىذان  -ؽهٖ ىا أتذمَّر  -ارتسىت ؽهٖ صفتَّ ابتساىٕ ىعّ ،ٕٙافتكدٌا ىًذ
اهًمبّٕ ٌِِ ،ستىؿ إهٖ ىذّاؽَ اهكدّي ّؾهن ىا ّهْ:
ـ اًصكَّت صِارـ حباهّا ؽن ىٙات األصباو ،أفرفِا حِّب اههَ ىن اهححارٔ،
فارتسىت حِو حباٌٍي ٌاالت اهًِر ،إذ أًػكِا اهححر.
ٍّرـ اهحًِد اهىذؽِرِن إهٖ ىمتب اهىِساد فْ صارـ أصمِو ىٍتاحّن:
 هكد اىتألت صِارـ فزَّٔ باهرىأ ،سِّّدٓ اهمِهًِّو.امتؼ
َّ
فّتِقَّف ؽن ىػاهؾٕ اهىهفِّ أىاىَّ .هكْ ًؼرٔ ؽهٖ اهصارـ اهىكابوِ ،قد
حد ليذا الرجم!"
بد نن وضع ٍّ
باهىهثَّىّن" :ال َّ
ثيَّ تًاِو حٍاز اإلرساو ،هّبرل برساهٕ ؽاحهٕ.

*
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تحهِّل فْ سىا٘ تًِش ػاٙرات حدّثٕ ،ترطد اهىًػكٕ ؽن مثب ًاقهٕ إهٖ عابػ
أِ ًال بأَِّو..
اهىِساد ،بؾدىا أفرغ ىثاًتَ اهىًتفذٕ ،فصؾر ببؾغ االرتّاد ،اههكػات َّ
/حدج ذهن ِّي اهسبت اهىِافل ههسادشَ ؽصر ىن صٍر ًّسان ىؿ حهِو صٍر
رىعان اهىبارن./
ثي ترمِّز اهماىّرا ؽهٖ بًا٘
اهدبهِىاسْ فْ ىًػكٕ سّدٓ بِسؾّدَّ .
ٍّ
ههحْ
ِّ
ىًؼر ؽايٌّ
ذٓ ػابكّن.
ّحزي اهرحو أىتؾتَ اهذاطَّٕ ىتأٌِّباً ههسفر إهٖ بقداد ،بًّىا تؾدُّ زِحتَ حكاٙب
األػفاو..
 /هثالج ىرَّات تأحَّهت ٌذُ اهرحهٕ./
ًّؼر إهٍّا ًؼرٔ حبٍّ:
 ىتٖ ًحٍِّز حكاٙب اهؾِدٔ باتحاُ بهدٔ اهرىهٕ ّا اًتطار؟فتبادهَ ًؼرٔ تفاؤو ِأىو.
ّعؿ فْ حكّبتَ اهِثاٙل اهَّتْ ّحتاحٍاِِ ،طّتَ اهًاحزٔ" :على الخضرة
النتجذِّرة في حضن األرض أن تقوم كلنتيا في النستقبم ،ألوَّيا الوحىدة
النؤىلة لذلك".
ّىدُّ ّدُ إهٖ حزاىَ األذعرّ ،رذَّ قهّالً ؽن ذطرُ اهًحّو" :لدىوا نتَّسع نن
الوقت ،واألطفام في أسرتيه وائنون".
ًعاو  -أطقر أبًا - َٙىاّزاو ّقػُّ فْ ًِي ؽىّلّ ،حهي مساٙر أػفاو اهدًّا
بِػن ّؤَِّ.
ماًت ساؽٕ تًِش تكترب ىن اهثاهثٕ هّالً ؽًدىا ِقف ؽحِز ٌري ؽهٖ باب اهبًا٘
ذٓ اهػابكّن فكتهُِ..
اهتًِسْ بِحَ حدِِّٓ ،قد هَِّحتَ صىش اهصرل اهحارقٕ./
ُّ
ّ /ذمِّرًْ ٌذا اهؾحِز
بإصارٔ ىتَّفل ؽهٍّا تىػر ىحىِؽٕ اهمِىاًدِش اهىتذطِّطٕ بؾىهّات االفتّاو
فرفٕ اهىحرش بِابو ىن اهرطاظ..
 /هي ّمن ًٌاهن إهَّا اهحارسان اهصذطَّّان./
تدذو اهىحىِؽٕ اهبًا٘ ذا اهػابكّن ،ثيَّ تًؾػف ًحِ اهّىّن طِب اهىمتب
اهذاظِّ ،فّىتدُّ فطن اهسًدّإً إهٖ اهىسدش اهىِعِـ أىاىَ قرّباً ىن تكارّرِ ،ردت
ىن اهداذو:
 -هكد أتىَّت اهحذِر تصمّو ذالّاٌا اهعاربٕ فْ بّت ساحِر.
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اآلن اقتربِا مثّراً.
إًٍَّي ذهف اهبابّ ،تأٌَّبِن هالًكعاغ اهسرّؿِ ،هّش ثىَّٕ ِقت ههسؤاو:
 -مّف ِطهِا إهٖ ِزّر فهسػّن؟

*
مو ِّي.
ىن ؽادٔ حدِّٓ أن ّتفكد ىزرؽتَ َّ
ٌِ ذا فْ ّدُ ؽطاُ اهقهّؼُٕ – اؽتاد حىهٍا دِن اهتِمؤ ؽهٍّا ّ -ىعْ إهٖ
حّج اهسًدّإً ،هّستؼوَّ بفٍّٙا .همن ؽهٖ فّر ؽادتَ هي ّقب ػِّ ًال ؽن اهبّت ،بو ؽاد
بؾد دقاٙل قهّهِٕ ،تِحََّ ىباصرٔ إهٖ فرفتَ حّج اهىذّاـ اهكدّي.
ّحرِّن اهىؤصر باًفؾاو ؼاٌر ،فأتِحَّش ًبأ ؽاحالً ،تتًاقهَ ِماالت األًبا٘:
 حاً٘ا اآلن ىا ّهْ:قاي فتٖ فهسػًٌّّْ بتفحّر هقيٍ تحت سّارٔ ؽسمرَّّٕ ،ماًت تىرُّ فْ سِل فزَّٔ
اهكدّي ،ىا أدٗ إهٖ إطابٕ أربؾٕ عباػ إسراّٙهّّن.
حاد اهىالىخ بؾًّّن ذعراِّن.
مان اهفتٖ فْ اهتاسؾٕ ؽصرٔ ىن ؽىرُُّ ،
أىَّا اههقي اهىتفحِّر فٍِ ىن طًؿ ىحهِّْ.
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جناح إبراهيم*

*

لعنة كبيرة حين تستشرف قه اًر،
فيجيئك كالقدر.

1

رذتُ أًؼرُ إهٖ ىمتبتْ األثّرٔ ؽهٖ قهبْ ،فتؾّدًْ اهذامرٔ إهٖ ؽكِدٍ ثالثِٕ ،أًا
أحىؿُ اهمتبَ ِاهىحهدات ِاهتذف ِاهىسػِػات اهًادرٔ ،أعّف إهٖ رفِفٍا فِزاً بؾد
ٓ صْ٘ هستُ أدرٓ؟!.
فِزِ ،صٍادٔ تهِٗ األسرٗ ،فّؾترًّْ صؾِ ٌر باهزٌّ ِّ ِاالىتًان أل ّ
ِهمًًْ أدرٓ سبب تأىهْ هٍا اآلن اهذٓ استذاو صرِداً.
ٌِ اهسِف ِال صن ؽهٖ إرثْ اهسعّو ٌذا ،اهذٓ ًبتَ بؾدىا قدذت فْ ساطرِٔ
ِػًْ صرار ُٔ اهذكد ،فاستصؾرتُ أّاىاً ؽطّبٕ رىادّٕ اههِن ِربّىا قٍراً.
ر فْ اهحًِب هٍتافات ًِدا٘ات تحُْ٘
تؾاؼيَ سِفْ بؾدىا صٍدتُ اهحٍات تُفت ُ
ىقهٍفٕ باسي اهدّّن ٌِِ ،برا٘ ىىا ّعىرُ أطذابٍا.
ّردّدِن " اههَ أمبر" فّتدفلُ ديٌِ ،تستهخُ رِزٌ زاسىٕ باهكٍر ِاهذهيِ ،تتٍدّي أبًٌّٕ
ت عّاـ مِذض.
ِأِابد ِمًاٙش ِىآذن هٍا ىؿ اههَ ؽٍدٌُِّ ،كتو ػٍرٌ ًِّفه ُ
مًتُ أقِوُ ذّن أرٗ ذهن ؽهٖ صاصٕ اهتهفاز ،أِ أسىؿ بَِ ،بؾدىا أبتهؿُ أهىاً ِذبّٕ
ىٍد": ٕٙاههَ أمبر ؽهّمي" ثيّ أهِذُ بؾد ذهن بؾاهىْ األثّر ،تذِػًْ اهمتب ىن م ّو
حاًب ،أتػٍّرُ ىن م ّو إثيٍ ،ألىعْ تذهّكًا فْ فعا٘ات ؽزهتْ اهسرّّٕ.

*
1

روائية من سوريا.

 -كتبت ىذه القصة عام  3122ولم أكن أدري أن أحداثيا المتخيمة تستحيل واقعاً أع ّذب بو .

لقد أجيز ىؤالء عمى مكتبتي في نيسان عام  3124إذ أخرجوا الكتب إلى ساحة المدينة وأضرموا النار فييا ،وأرسموا الفيديو
إلي ،.وشاىد الجميع عممية االنتقام عمى شاشة األورينت.
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ذات ِقتٍ ىذصِّ باهتِتر ،حهستُ أىاي ىمتبتْ ،أتأىهٍا ،سّّو إهّْ أنّ أطذاب
اهذًاحر اهىدِّّٕ بحىهٕ ِذّدٔ ،ذاىهْ راّات سِد قد اقتربِا ىًٍْ ،ذتٖ تًفسِا ٌِا٘
داٙرتْ ِافتاهِا ِقتِْ ،اًتٍمِا ؽاهىْ ،فصرـ اهذدج ًُّسخ فْ ىسّهتْ ؽهٖ ؽحوٍ
ِرُؽب ،هّرَِّ اهذبر ًِّػكَ اهبّاغ.
ذًٍّا هي أذتى ِو اهىصٍدَ.
مًتُ أحبنُ ىن أن أرَِّ ؽهٖ هساًْ ،أِ أقِد أذداثَ بًفسْ هٍذا استبدهتًْ
باىرأٔ ٌْ "ىرّاي" هتمِن بػهٕ قطتْ ،تحابٍٍي ،تتذدّاٌي ،فتترفُ اهسػِ َر
بذعِرٌا ِاستىاتتٍا ىن أحو إرج هّش هٍا.
ال أًمرُ أًًْ ذّن طار اهتسّّو ِاقؾاًِ ،تحسّد استصرافْ ذكّكٕ ،مفرتُ بسّاهْ
ت ىصبؿ باهِحؿ.
ت أهفَ ىرّٔ قرا٘تْ آل ٍ
اهذٓ أىتهنُِ ،هؾً ُ
هي ّمذب سّاهْ ،فكد حا٘ ِاقؾاً ىؤهىاً ،قدراً ال ىفرّ ىًَ .أتٖ ٌؤال٘ فْ ِّ ٍي عبابّْ،
ت اهفرطٕ ساًذٕ هّحٍزِا ؽهٖ إرثْ.
ت إهٖ اهفرار ىؿ اهذّن فرِّاِ ،ترم ُ
ِاعػرر ُ
أٍّا اهىتهكْ!
اؽذرًْ..
هي أستػؿ أن أمًٍِا.
"ىرّاي " أصح ُؿ ىًٍْ ِ،هؾهٍْ أسِّغ هن حبًْ.
فإنِ بكّتُ فْ داٙرٔ اهذدج ،ىؾًٖ ذهن أن دىْ سٍّدرُ ِسأذرلُ ىؿ اهمتبِ ،اهسبب
اهرّٙش ٌِ اىتالمْ هٍذا اإلرج ،أىّا األسباب األسرٗ فدؽن ىًٍاّ ،مفًّْ اآلن أهىًا
 ٚاهحرزُ.
أتحرّؽَ مهىا ًُمِ َ
من ىؿ بػهتْ اهىسمًِّٕ ،امتي اهًفش ِأًت تتابؿ اهىصٍد ،ثي ابدأ طهِاتن
ألحهٍا ِألحهْ..
" هّهٕ أىش ،دسو رحالن ىهثىان بّت اهسّدٔ "ىرّاي".
أفهكا اهباب سهفٍىا ،ارتاؽت بادئ األىر ،ثيّ تىاهمت أؽطابٍا ذّن دار بسهدٌا
ىا ّبتقّان ،إن أرادا ىاالً فهّأسذا ىا تبكٖ هٍا ىن ىرتبٍا فْ درد اهسزإً ِ .ال تؼنّ
أًٍىا سّكِىان بافتطابٍا فٍْ قد تحاِزت اهستّنً ،اٌّن ؽهٖ أًٍا اىرأٔ ىؾرِفٕ ِال
تؾتكد أنّ سِ٘اً سّػِهٍا ىًٍىا ،هٍذا تحرّأت ِػهبت ىًٍىا أن ّهكّا اهتذّٕ أِالً ،ثيّ
ّمصفا ؽن ِحٍٍّىا ثاًّاً ،فتذرن أذدٌىا ِقد أسرد ىن حّب بًػاهَ مرٔ ىػاػّٕ
ؽكد سّػٍا بسبابتَ اهّىًٖ ،دفؾٍا إهٖ األىاي دفؾٕ قِّٕ ،فاىتدّ اهسّػ حسراً رفّؾاً،
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ذتٖ ارتػىت اهمرٔ باهذاٙػِ ،بسرؽٕ ،فاٙكٕ ،ؽحّبٕ ؽادت إهٖ باػن مفَ ،فهف
أطابؾَ ؽهٍّاِ ،أذمي قبعتَ ِقاو بؾًحٍّٕ ؼاٌرٔ :أىا ؽن اهسالي فىؾن ذلٌِّ ،همن
أن ًرفؿ قًاؽًّا فٍذا ىستذّو .
سمًت قهّالً ،راذت تتذم ُر طاذب ٌذا اهطِّت اهذٓ سىؾتَ قبو ذهن ،فىن
ّمِن؟ سأهت بؾدٙذٍِ :ىاذا ترّدان؟
أحاب ِقد بدأ باهتذرّنًّ ،كو ػرفَ ًٌا ًٌِانّ ،تفذّظ ىاؽُهل ؽهٖ اهحدران،
تالىش أطابؾَ اهتذف ِاهكػؿ اهبهِرّٕ اهًادرٔ اهىِعِؽٕ فْ موّ ىمانً :رّد أن ًكِي
بحِهٕ فْ بّتن اهحىّو ٌذا.
قاهت ِقد رسىت ابتساىٕ ؽهٖ صفتٍّا :أٌالً بمىا ّا ِهدّٓ ،اهذكّكٕ إًٍَ ذطّهٕ
ؽىر ،فَّ ىن اهذمرّات ىا ّفِل ؽكِدًا زىًّٕ.
ٌز اهرحو اهثاًْ رأسَ قاٙالًً :هىر ذهن حّداً ،ثيّ أصار بّدُ إهٖ إػار ذِٗ صٍادٔ
تكدّر تؾِد إهٖ أربؾّن سًّٕ ،صمرٌا ذامي اهىدًّٕ ؽهٖ ىا قدّىت ىن حٍِد هىدرسٕ
اهطيّ ِاهبمي ،بؾدٙذٍ اقترب ىن اإلػار ،هّكرأ ىا دِّن فَّ ،فتكف ؽهٖ اهفِر ،تسرـ إهَّ
ٌِْ تػفر باهزٌِّ ِاهسؾادٔ ،تكِو :صارمتُ فْ ِعؿ ذحر األساش ههىدرسٕ ،بؾد أن
ت ببًاٍٙاِ ،قىتُ بتدرّش األػفاو ألمثر ىن ؽكد ِ...
ساٌى ُ
همن اهرّحو األِّو ّكترب هّكِو :دؽًّْ أرٗ.
فّدفؿ مرتَ اهىػاػّٕ ًذِ اهصٍادٔ ،هترتػي بٍا ِتٍصي زحاحٍا اهذٓ أسذ
ّتساقػ صؼاّا ىتًاثرٔ ،فتهػي بّدٌا اهىرتحفٕ ؽهٖ سدٌّا.
تسأو بذرقٕ :ىاذا فؾهت؟
ّتحاٌوُ سؤاهٍاّ ،كترب ىن هِذّٕ ،تىؾّن فٍّا  .ماًت اههِذٕ ؽبارٔ ؽن مًّسٕ
فْ هًدنِ ،ذِهٍا عباب مثّف بهِن أذىر ،صٍل اهرّحو ىراراً ،ىذاِالً أن ّحؾو ًفسَ
ىًدٌصًا ِقاو :ألِّو ىرّٔ أرٗ عبابًا أذىرَ؟!
تبتهؿ قٍرٌا هتكِو :ذّن رسي "ىًَِّ" اهعباب قرىزّاً ،أثارت حرأتَ سسػ
اههًدًّّنِ ،ذًكِا ؽهَّ ،همن ذّن سرحِا إهٖ صِارـ هًدن ًِ،ؼرِا إهٖ اهعباب بتىؾنٍ
ِحدُِ قرىزًّا باهفؾو .
سأو اهرّحو اهثاًْ بسسرّٕ :عباب قرىزٓ ! رأُِ بأي أؽًٍّيّ ،ا ههسسافٕ !.
أحابت اهىرأٔ ٌِْ تحاٌد فْ تكدّي ىؾهِىٕ طذّذٕ :إن بِّت هًدن ىسكِفٕ
باآلحر األذىر ،ىىا حؾو اهعباب بٍذا اههِنِ ،اهًاش ؽرفِا ٌذُ اهذكّكٕ ِأصادِا ب
"ىًَِّ" ِبعبابَ ،فأػهكِا ؽهَّ هكب ساهل عباب هًدن .
طاز اهرّحو اهثاًْ ٌِِ ّسرد صّٙاً ىن حّبَّ :ا ههرِؽٕ!
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ِقرّب اهصْ٘ ىن اههِذًٕ ،فغَ ّدُ فْ اهٍِا٘ ،فاًفتر ىا فْ ّدُ سمًّاً ذادّٔ،
اًٍاو بٍا ؽهٖ اههِذٕ تىزّكاً ،ذًٍّا طرست اهىرأٔ ٌِْ تهِّز بّدٍّا أىاي قىاض
اههِذٕ ،تذاِو إبؾاد اهسّمّن ؽًٍا ،بّد أًٍا تأهىت فحأٔ ،اًذًت تعقػ ؽهٖ مفٍا
هتِقف اهًزف اهذٓ أثار رؽبٍا ،أىدٌّا اهرّحو األِّو بىًدّوٍ ِرقّْ ِقاو :ىاذا فؾهتِ
ت مّف قىت بأذّٕ ًفسن ًتّحٕ تٍِّرن؟
بًفسن؟ أرأّ ِ
سأهت ٌِْ ترتحف :ىاذا ترّدان؟ هىاذا تفؾالن ذهن بْ؟ مان بإىماًمىا أسذٌا ىن
دِن تىزّكٍا ،فٍذُ قػؾٕ فًّٕ ثىًِّٕ ،إن ماًت طِرٔ ؽن األطو ،إال أًٍٍا قدّىٕ.
سأو اهرّحو األِّو ٌِِ ّهٍِ بمرتَِ :ىاذا ماًت تؾًْ هن؟
تًٍّدت ،ثي أحابت :تؾًْ اهمثّر ،هكد أٌُدّت إهّْ ىن قبو مًّسٕ فْ هًدن بؾد أن
أهكّت ىذاعرٔ ًٌان ،ذًّذان ِقفتُ ػِّالً أىاي اههِذٕ أتأىهٍا ،هي أستػؿ االًطراف
ؽًٍا ،ماًت تصدًّْ إهٍّا ،ذتٖ سأهًْ فًانٌ مان بّن اهحِقٕ :بىاذا تصؾرّن سّدتْ؟
قهت ِأًا أتابؿ اهتذدّل باههِذٕ :ال أؽرف ،صْ٘ ىا ّعػربُ فْ داسهْ ،أماد أرفب فْ
اهبما٘ .فكاو ىبتسىاًًٌ :ان هِذات ىن اهسػر اهِقِف أىاىٍا ،ألًٍا ستكبغ ؽهّن
ساؽات ِساؽات ِربّىا أّاىاًِ ،مهىا تىتؾتَ بٍا تصدّن أمثر ِتسهل فْ ًفسن قهكاً رِذًّا
ال ُّؾرف ىطدرٌُِ ،ذُ اههِذٕ ِاذدٔ ىن تهن اههِذات هي ّكف أذد أىاىٍا إال ِتسا٘و
مثّراً .فسأهتَُ :ىا اهسبب؟ أتراُ اهعباب اهكرىزّٓ؟! أحاب :ال ّا سّدتْ ،هّش ٌِ
اهعباب .فْ اههِذٕ مىاو اهرِّز ِسهػان اهؾبكرّٕ ،اههذان ّحبراًًا ؽهٖ أن ًٍفِ ًذِ
اهًكاًِ٘ ،بو األفمار ؽًد تأىو اهصْ٘ اهفرّد بحىاهَ  .ذًٍّا قهتُ :ال ّأتْ اهمىاو ىن
فراغ! فكاو اهكشّ :ا بًتْ! إنّ اهػرّل إهٖ اهمىاو طؾب ِػِّو"ِ ،ىًَِّ" دفؿ ىن
ذّاتَ ِطبرُ ِاعػرابَ ِقهكَ هّطو ؽبر ٌذُ اههِذٕ إهٖ اهٍدف اهىرحِ.
فكهتُّ :مفَّ أًَ هكٍب بباؽج عباب هًدن .بؾدٙذ ارتأٗ اهكشّ ِىن فْ اهمًّسٕ أن
ْ اههِذٌِٕ ،ا أًتىا بىصرػ طقّر تكعّان ؽهٍّا ِؽهْ!
تٍدٗ إه ّ
فكاو اهرّحو اهثاًْ ٌِِ ّؾبج بذقًَ ِّتم ٚؽهٖ اهحدار :قعًّا ؽهٖ اههِذٕ ِهمًًا
هي ًكغ ؽهٍّا فْ ذامرتن ،هن تستػّؾْ ًسّاًٍا أهّش مذهن؟
ٌزّت اهىرأٔ رأسٍاِ ،عقػت ىن حدّد ؽهٖ حرذٍا ،همًٍا هي تستػؿ أن تترن
اهدّىِـ ذبّسٕ فْ ىكهتٍّا.
ذّن استدار اهرّحو األِّو إهٖ اهِرا٘ ،ذاِهت أن تىسن بسىّاؽٕ اهٍاتف ِتتطو
ػهباً ههًحدٔ ،إال أنّ اهرّحو اهثاًْ قبغ ؽهٖ ّدٌاِ ،قذف اهٍاتف بؾّداً ىتىتىاً :ال ّا
سّدٔ هي ًتفل ؽهٖ ذهن .فكاهتٌِ :و مًا اتفكًا ؽهٖ صْ٘؟
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أحاب اهرّحو األِو باستٍزا٘ ٌِِ ّؾبج بتىثاو طقّر ًطفّْ ههصاؽر اهرِسْ "ىاّا
مِفسمْ"ّ ،كرّبَ ىن فىَّ ،هؾل أًفَ اهبارز ،ثي ّهكْ بَ أرعاً فًّصل اهرّأش ًطفّن:
اتفكًا أن ًدىّر هن إرثن ٌذا أىاي ؽًّّن ،صرّػٕ أال تفتذْ فىن ،ىا رأّن؟ اتفكًا؟.
قاهت بأهي ّمِٓ داسهٍا :ال أؽرف سبباً هذهن؟! ِاهفاٙدٔ اهتْ تؾِد ؽهّمىا ىن حرا٘
تدىّر أصّاْٙ؟
أحاب اهثاًْ ٌِِ ّسػِ بقرِر فْ أرغ اهقرفٕ ،بًّىا ّؾكد ّدَّ ِرا٘ ؼٍرُ:
ِاههَ ال ًدرٓ هي ًكِي بذهن! ربىا ًِـ ىن اهىقاىرٔ أن ًحٍز ؽهٖ ذامرٔ ٌذا اهىمان؟
سأهت باستقراب ِقٍر :هىاذا؟
أحاب بال ىباالٌٔ :مذا.
عربت بكبعتٍّا ؽهٖ رمبتٍّا ِطاذتّ :ا اههَ!
سمتت برٌٕ ،ثي قاهت :ىا رأّمىا أن أفّدمىا؟ قاال ىؾاً :مّف؟!
أحابت :أًكو همىا فذِٗ ٌذُ اهمتبِ ،أصرز همىا قطٕ موّ قػؾٕ فْ ٌذا
اهىمانِ ،أٌدّمىا ىؤهفاتِْ ،أستار همىا ىن أىٍات اهمتب اهتْ فْ ىمتبتْ.
تػهؾا بؾِّن الىؾٕ ىن تذت اهكًاـ األسِدٌِ ،زّا رأسٍّىا ىؾاً.
بؾدٌا دًا اهرّحو اهثاًْ ىن اهىمتبٕ ،أسذ ّتىالٌا ،هفتت ًؼرُ ىحىِؽٕ ىن
اهمتب ،تأسذ ذّّزاً ىن رفّ اهىمتبٕ ،فسأو بؾد أن قرأ اسي اهىؤهف :ىَن ًحّب
ىذفِؼ؟ أحابت ٌِْ تتػهؿ إهٖ اهسّمّن اهتْ ّهتىؿ ذدٌّا :إًَ رِا ْٙىطرِٓ ،قد ًاو
حاٙزٔ ؽاهىّٕ ؽهٖ إبداؽَ .ؽكب ساسراً :ؽربْ ِّأسذ حاٙزٔ ؽاهىّٕ؟! ثي قرّب اهسمّن
ىن اهمتب ِذزّزٌا بػرفٍا اهذاد اهالىؿ ،تبتهؿ اهسّدٔ فعبٍا ،ىتحاِزٔ قٍراً مبّراً
هتكِو :تطِّر ػؾًَ صاب ،قاو اهرحو األِو ىؾكباً :أرّر  ..تردف :همًَ هي ّىتِ ،ذّن
سُٙو ؽن اهدّافؿ هكتهَ ،أحاب بأًَ سىؿ أنّ رِاّاتَ تسْ٘ إهٖ اإلسالي ،فسٙوٌ :و قرأتٍا
هتؾرف ذهن؟ أحاب باهًفْ ،هي ّػهؿ ؽهٖ إّٔ ىًٍا  .قاو اهرّحو اهثاًْ :مأًن تقىزّن إهٖ
حٍهًا؟ ٌزّت رأسٍا ،فهي ّفٍي ىا تؾًْ بذهنٌ ،و ماًت تؾًْ ًفّاً أي ًدىاً أي أسفاً .
فتىتي :ىامرٔ .
بًّىا سأو اهرّحو األِّو ٌِِ ّتفذّظ تىثا ًال الىرأٌٔ :و ٌِ قػؾٕ ثىًّٕ؟
أحابت :إن هي ّمن ثىًّاً فْ ىؾدًَ ،فٍِ ثىّن بفمرٔ إبداؽٌَ .ذا اهتىثاو أبدؽَ
ًذات قبرطْ ّسىٖ "بقىاهِّن" ٌِِ ىطًِـ ىن اهؾاد الىرأٔ أػهل ؽهٍّا اسي
ب
فاالتّاِ ،قد أتكن ًذتَ ،ثي ِقف ىؾحباً بىا أبدـ ،فحؾهتَ اآلهٍٕ أفرِدّت ّكؿ فْ ذ ّ
تىثاهَ فؾصكَ.
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سأو اهرّحو ٌِِ ّدِّر اهتىثاو بّن أطابؾَ اهسِدا٘ :تكطدّن ٌذا ٌِ اهتىثاو
األطهْ؟ أحابت :إًَ ًسسٕ ؽًَ ،حهبتَ ىن إّػاهّا .أؽاد اهرّحو اهتىثاو إهٖ ىماًَ
بٍدِ٘ ثي ىسر ؽهٖ رأسَ مىن ّؾتذر ألًَ هىسَ ِ،قاو :ىا ًفؿ اهًسسٕ؟ قاهت :األؽىاو
األطهّٕ ال ًذطو ؽهٍّاِ ،همن ّمفْ أن ًكتًْ ًسساً ؽًٍا ًِكدّر قّىتٍا اهفًّٕ  .قاو
بتأفف :ال قّىٕ هألصّا٘ اهىزّفِٕ ،دفؿ بمرتَ اهىػاػّٕ طِب اهتىثاو هّكؿ ًِّصل
ًطفّن ،ذًٍّا ٌحىت اهىرأٔ ؽهَّ هبِٔ فاعبٕ ،طفؾتَ ؽهٖ ِحٍَ طاٙذٕ :أٍّّا
األذىل  ،هي تفؾو ذهن؟ أال ترذىًْ؟! دفؾٍا إهٖ اهِراِ٘ ،حؾو مرتَ تػاو موّ صْ٘ فْ
اهىمان ،بًّىا أسذ اهرّحو اآلسر ّؾىوُ بىصرػَ فْ موّ هِذٕ أِ سحادٔ أِ قػؾٕ أثاج،
اًٍارت ،هي تستػؿ أن تذتىو أمثر ،هي تستػؿ أن تتذحّر أىاي اهىصٍد ،رمعت ًذِ
تىثاوٍ برًِزٓ ،ذىهتَ ِعربت بَ رأش اهرّحو األِو اهذٓ مان ّؾػٍّا ؼٍرُ ،فارتىٖ
ؽهٖ األرغ ،استصاػ اهرحو اهثاًْ فعباً ،طاز فْ ِحٍٍا :أّتٍا اهؾحِز اهقادرٔ،
ِدفؿ بسمًَّ فْ ساطرتٍا ،ذّن رآٌا تسكػ ؽهٖ األرغ ،فرّ ٌارباً ِقبو أن ّقهل
اهباب ِراُ٘ ًؼر إهٍّا ،ماًت ؽًّاٌا ترسالن ؽتباً مبّراًِ ،تساؤالت أمبر ،تقافو ؽن موّ
ذهنِ ،أسذ ًّؼر إهٖ اهىمان ِقد ُدىّر تىاىاً ،فكاو ههىرأٔ اهتْ تُذتعرٌ :و تذكل
ذهىن بأن ّرتاد اهًاش ىتذفن اهحىّو ٌذا؟".
ذّن اًتٍّت ىن متابٕ ٌذا اهًظّ ،حىدتُ فْ ىماًْ ،مان دىؾْ ّسّوُ ؽهٖ
أطابؾْ اهتْ أسًدت بٍا سدٓ اهىرتحف ،صؾرت باهكهل ِبمثّر ىن اهسِف ،صٍكت
رِذْ فاتمأت ؽهٖ اعػرابْ ِ تذاىهت ؽهٖ ًفسْ ،ألتأىو قػؾْ األثّرٔ ؽهٖ ًفسْ
ىن حدّد .ثىّٕ ىًدّو طقّر صفّف أٌدٓ إهّْ ىن اىرأٔ مبّرٔ فْ اهسّن اهتكّت بٍا فْ
ذهب ،قاهت إًَ ههىػربٕ سؾاد ىذىد ،اذتفؼتِ بَ زىًاً ،ثيّ استقًت ؽًَ ذّن ؽرفت
أًًْ ماتبٕ.
رذ تُ أتهىسَ بأًاىهْ برفل صدّد ،ثي أعقػ أطابؾْ ؽهَّ بكِّٔ رافبٕ بذىاّتَ.
قرّرت بًّْ ِبّن ًفسْ أن أؤهف ىؾحىاً أعؿ فَّ طِرٔ موّ قػؾٕ ،صارذٕ قّىتٍا
اهفًّٕ ِؽىرٌا ِذمإّ إبداؽٍا ِىماًتٍا فْ ِحداًْ.
ت ؽهٖ فرز قد ّحْ٘.
ْ ًٍِ،ع ُ
ت اهكرار بّن حفً ّ
ػِّ ُ
أػفأت اهىطباز ؽهٖ ىتذفْ فقاطت أصّاؤُ فْ اهؾتىِٕ ،فادرت اهىمان ىثكهٕ
بذهي ّتّي .
بًّىا ترمتُ بموّ حبنٍ "ىرّاي" ٌِْ تًزف دىًا ِ،ترؽف استالحًا ؽهٖ اهبالػ اهبارد.
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أوراق مبعثرة ــ
عن احلب واحلرب

محدي املوصلي*

*

الورقة األولى
اهىذرج:

"بطِت عاو" حاٌز أٍّا اهىىثو.

اهىىثو:

"بارتبان"ً ..ـً..ػً..غي!

اهىذرج:

ش أًن تهغب دِر اهحامي "ماسِّش" ..اهىهن اهغظّي
عض اهدِر بطدل ..ال تً َ
اهذٓ طًػ ىحد "أثًِّش".

ـ ىػ إطالهٕ فحر ِّي حدّدِ ،بزِغ ذِّطَ األِهٖ فْ سىا٘ (أثًِّش) اهىدًّٕ اهِادعٕ
اهىتربغٕ عهٖ تهٕ عًد أسفو حبو (األِهىب) عهٖ طِو اهضفٕ اهّىًٖ هًٍر (أثًِّش) ِعًد
اهتكا٘ ىّاٌَ اهغذبٕ ىػ ىّاُ بحر اإلؽرّل اهغظّي.
الورقة الثانية
اهىىثو:

"عهٖ ىضض"  ..هي أفمر ِّىاً أن أمِن حامىاً ..أحب ىًٍتْ ..طّاد سىن..
هْ زِحٕ ِأربغٕ أطفاوً ..أمو اهسىن ىػ اهرزًِ ..غكر برِد اهىهخ أحساىًا.

ـ ٌذا اهِّي ٌِ ِّي استثًا ْٙفْ حّأ "أثًِّش" ِصغبٍا همثرٔ اهحِادج اهؾرّبٕ اهتْ
ِقغت ِاهتْ ّطغب تفسّرٌا ِفٍىٍا.
ـ فْ فحر ٌذا اهِّي ؽادرت حِقات اهسحب اهبّضا٘ بأىطارٌا ِثهِحٍا سىا٘
"اسبارطٕ" ِطغدت اهسىا٘ اهسابغٕ برفكٕ اهغِاطف اهتْ ٌدأتِ ،اهرعِد اهتْ سمتت ،أىا
اهصّاطّن فكد ٌربت تارمٕ ىسامًٍا عًد أفِاُ اهبرامّن ههدّدان ِاألفاعْ ِعكارب األرض.
ـ فْ ٌ ذا اهِّي االستثًا ..ْٙاهحًّات ىن ذِات اهصغر األحىرِ ،اهغِّن اهزرقاِ٘ ،اهسّكان
اهىىتهِ ،ٕٙاهبطِن اهبضّّٕ ،رفضن ىضاحغٕ أزِاحٍن اهصّاطّنِّ ،غتطىن عرأ فْ
اهصرفات اهثهحّٕ اهىغتىٕ بال أطِال ىن حدّد ِحراش ىن ًار ّطببن اهزّت ِرِد اهزًحبّو
عهٖ قرعاتٍن ِأحساىٍن ،فتًحذب أضِا٘ اهًحِي ًحٌِن ِتًغمش برِقاً تطرد اهغصال ىن
أبًا٘ اهصّاطّنِ ،تسىخ همو عابر سبّو أن ّستدو اهطرّل إهٍّن هّىارسن طكِش اهحب
ِاهٍِٗ حتٖ تذفت أضِا٘ اهبرِل ِتذتفْ.
*
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ـ ٌِ ِّي استثًا ْٙألًَ اهتًّن األطفر ذِ اهرؤِش اهًارّٕ اهسبغٕ هي تغد حىىٍا قادرٔ
عهٖ قتو أفاعْ [ىّدِزاز اهبصغٕ ِاهىتحددٔ داٙىاً.
ـ ٌِ ِّي استثًا ْٙألًَ هن ّتمرر إال ىرٔ مو أهف سًِٕ ،ألن اآلهٍٕ اهسبغٕ بزعاىٕ
[زِّسْز رب األرباب تحتىػ فْ ىحىػ اآلهٍٕ ِفْ ًٍإّ االحتىاؼ تطدر اهكرارات اهتْ تٍي
اهىهِن ِاهرعّٕ ِاهغباد ِمافٕ اهماًٙات فْ األىطار ِاهبالد ِعهٖ اهحىّػ اهطاعٕ ِاهِال٘
ًِّتٍْ اهِّي بذرِج اهىتحدج باسي ىحىػ اآلهٍٕ هّكابو ِماالت األًبا٘ ِاهتهفزٔ ِىراسهْ
اهطحف هّكرأ عهٍّي قرارات ىحىػ اآلهٍٕ.
الورقة الثالثة
اهىهن:

(ًّظر بتأىو) بت أمرُ أسبارطٕ ِآهٍتٍا ّا طدّكْ اسبارتِش.

اسبارتِشِ :أًا مذهن.
اهىهن:

إذاً! ..مالًا ًمرُ اآلهٍٕ؟!..

ـ فْ ٌذا اهِّي االستثًا ْٙاهدذان األسِد ّتطاعد ىن ىداذن ىحىػ اآلهٍٕ هّمسْ
اهسىا٘ سحابٕ سِدا٘ تححب قِش قزد ثي تٍطو ىطراً أسِد ىغهًٕ اًتٍا٘ االحتىاؼ.
الورقة الرابعة
اهىهن:

(ىتساٙالً) ترٗ ىا اهذٓ تذب َٙاآلهٍٕ ىن قرارات ّا طدّكْ اسبارتِش؟

اسبارتِش :أعتكد ٌِ ..قرار أِ أىر ِاحد.
ـ فْ ٌذا اهِّي االستثًا ..ْٙاإلهَ "حِبّتر" ّغهن قرار ىحىػ اآلهٍٕ أىاي اهحصد اهمبّر
ىن ىراسهْ اهطحف ِِماالت األًبا٘.
اهىهن:

(طارذاً) ال! ..ىستحّو..؟ أًا األقِٗ ..أًا األعظي ..أًا اهذٓ طًػ ىحد
اسبارطٕ

اسبارتِش :أًت عظّي أٍّا اهىهنِ ..همن صغب اسبارطٕ ٌِ األعظي.
اهىهن:

(بحزن) ِأًت ّا طدّكْ اسبارتِش ..ساعدٓ األّىن.

اسبارتِش:

(بذبج) مان ٌذا فّىا ىضِٖ ..همن ٌذا قرار اآلهٍٕ ..أًا اآلن اهىهن.

اهىهن:

(بذٌِو) أًت اهىهن؟؟!

الورقة األخيرة
ـ فْ ٌذا اهِّي االستثًا ْٙقرر اهىهن اهتًازو عن اهغرض هطدّكَ اسبارتِش حّج قدي هَ
اهتاج ِاهطِهحان ًِزؼ عًَ صارات اهىهن عًدٌا طرخ اهىذرج ..برافِ ..برافِ!..
[بذٌِو اًسحب اهىىثو إهٖ ذهف اهمِاهّش حافّاً ىن حذا َٙاهغاحِْ ،عارّاً ىن ثّابَ
اهىهمّٕ ٌِِ ّطرخ ىستؾّثًا باهًاشز
اهىىثو :أٍّا اهًاش؟! ..طدقًِْ!..
هست اهىهن ..أًا طّاد سىن ..هْ زِحٕ ِأربغٕ أطفاو ًأمو اهسىن ىػ اهرزًِ ..غكر
أحساىًا برِد اهىهخ.
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نذورّجعػرّّ ّ:
الٌؼافةّمـًٍةّالؼقمّاجلؿالقةّواألخالققةّ ّ
وحاردةّلًؾكّالؼقم ّ
حوارّ:مريناّأوغالنقان ّ
o
o
o

o
ّ

املٌؼػوووونّلقِوووواّكًؾوووةّمًٍانِوووةّوّمرجعقووواجفمّوموووواقعفمّا جًؿا قوووةّ
والطيؼقّةّوجوجفاجفمّورؤاهمّالػؽروةّوالِقادقةّ .
املعقووارّاألدوواسّالووذيّقؽوومّموقووهّأيّمٌؼووهّهوووّا قووازّلؾووورنّوّ
املؼامّاألوّلّ ـدماّجًفدّدهّاملُاررّأوّجُؿسّّدقادجهّ .
جشووفدّالرواوووةّالعرةقووةّرػوورةّنو قووةّ ؾووىّمِووًوىّالـًووالّوالـّشوورّوالًؾؼ ويّّ
وا هًؿامّمنّقيلّالؼرّاءّوالداردو ّّمعواًّققادواّإمّمواّوواجفوّهّالشّوعرّمونّ
زلةّنِيقةّ .
الـؼوودّالعرةوويّا وودوثّقوواكيّوّةعوواّاااهاجووهّاملـوواهجّوالـظرووواتّ
الـؼدوةّالغرةقةّوملّوـًؼلّةعدّإمّمرحؾةّاملٌاقػةّوا وارّمعفاّ .

الؽاجبّوالياحثّالِوريّزةريّدؾطانّكاجبّوةاحثّدوريّمونّّأةـواءّّحمافظوةّ
دورّالزورّ،منّذرقّدوروةّاملؿًدّوّآفاقّالشرقّالوادعةّ،ألنهّوغوصّوّأ ؿاقّ ّ

ّّّّّ نذورّجعػرّ،ناقدّوروائويّدووريّّورّلّوّكؾقوةّا دابّقِومّالؾغوةّالعرةقوة ّ
جامعووةّحؾووبّ ووامّّ،9191ثوومّح وولّ ؾووىّدةؾووومّالدرادوواتّالعؾقوواّ،فاملاجِووًريّوّ
الؾغاتّالِامقّةّمنّاجلامعةّ قـفواّ،وجـؼلولّمواّةو ّا ِوؽةّوحؾوبّودمشويّوالؽوووّتّ
والالذققة ّ.ؿلّوّال َافةّأمقـاّلًَرورّجمؾةّ«اليقان»ّال وادرةّ ونّراةطوةّاألدةواءّ
وّالؽووتّ ؾىّمدىّ شرّدـواتّ.ثمّحمرراّومشرفاّو ضوّهقىةّحترورّوّ ددّمونّ
اجملالتّوال َهّالِوروةّوالؽووًقةّمـفاّ:الِقادةّ،جشرونّ،الشفياءّالٌؼافقةّ،صوروّ،,
األديوعّاألدةيّ،الػؽرّالِقاديّ.وحؽلمّجوائزّ دةّوّالرواوةّوالؼ وةّ.صودرّلوهّوّ
الرواوووة«ّ:حتووتّدووؼهّواروو ّ»ّو«أدوواورّالوووردّ»ّ.ووّالدرادوواتّوالـؼوود«ّ:رواوووةّ
الؼارئ»ّ،و«مراواّالًؾؼي»ّ،و«حـّاّمقـهّحارسّالشؼاءّواألمولّ»ّ،و«مالمو ّمونّاملشوفدّ
الؼ يّوالروائويّوّالؽوووتّ»ّ،و«الرواووةّوالًوووولّ»ّ،و«ةـقوةّاططواّبّالِورديّ»ّ،
و« واملّروائقة»ّ،و«الدخقلّواألثقلّوّذعرّأمقةّةنّأةيّال ّوؾتّ»ّ،ورووا ّال وا ّ
ا ِ ّأوفاّالقؿامّاأللقهّ(لؾػًقان)ّ.كؿاّصدرّ ـوهّكًوابّ«مواّوشويهّالِوريةّ»ّلؾؽاجوبّ
حمؿدّمجعةّمحلادةّ،وكًبّ نّارةًهّالروائقةّوالـؼدوةّ ددّكيريّمنّالـؼوادّالعوربّ
والِورو ّ.ومعهّكانّهذاّا وارّ :
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ّ
ّ
 لقاؤكه األّّل مع الكتاب بدأ عيد خصاى٘ اجلدّٗ ّما

ٛعةةشي ٍةة بذا يةةٖ ٙ ,م ّةةخ وةةزوسّ ٝةةةة ٙدّةة
ة

حتتضننيُ مننً كيننْش .كٔننا هذننا ليننا ٍننرِ ا ننَدٓ٘ ال ن

صيبو ص ريةة ٍٓ فحعٖة د ٙا٪فةباث ٍْٖة ,

ع تَا طفالّ ,ما أبسش ا ؤثسات البٔئٔ٘ يف هكْٓيك؟

م ٔ ٛضٛذ ٍٓ ف ٚىٙ ٝػ ف ٝهعشف ٍ ٠فٖٜة ,

ّ قطةةةة ٠اىةذاٛةةةة ٠ا جنةةةة ٛٚاىرقةة ة ا

ٙظذس دٔ اطح يٜخ ا ٜبٖ ا دظذ اٙ ِ ٛ٬ظييخ

ٙا٬دب ٝجعٚد إىل اىطفٚى ٕٝٙ ,٠راد اجت ٕني,

دعةز بة بٖ ا ؼيب اىل ري ظحة ١فةحاٙ ,فٖٜة

ا :ٌٙ٬مس عٙ ,ٝاىر ٍّ ٝقش .٣ٙفَةٓ ظن ٛة د

عرشد عي ١مْةض ٞاهبةة ...مة ٔ مَٚعةٍ ٠ةٓ

ا ِ٬اٙ٬ىل عةةٓ اىظ ة ظشاد ٙااْ و ٜة د ٙاىؼةةط س

اىنحةةت اىقذميةة ٠اىةة عٕ٫ةة اى ةةة س ٙدرمةةةش

فةةةةخ ا ىٜةة ة ى ٝاىؼةةةةح ٣

ٍْٖة اىظةري ٟاىْةٛٚةٙ ,٠دىةةة ىٜيةٙ ٠ىٜيةٙ ,٠محةةضٟ

اىع صف ٍٓ ,٠ظة ٝاىعضٛضٛة ٠اىطة ٜاهَٖوةؽ ا

اىةٖيٚأٙ ,طٜة بٓ رٛ ٞضٔٙ ,اهعيق د اىظة ,

ٍذْٛةة ٠اكظةةن ٠اىةةز ٞق ةَوْ لْ ةٚو٘ ٍظةةيَني

ٙخمطةة ٚدٛةةٚأ ػةةعش ىيَنةةض ٔٙاىظةةْص س,ٞ

ٍٙظةةٜعٜني ,عشب ة ٙدمةةشادا ,ػةةٚسٛني ٙدسٍةةٓ

ٙخمطةةةة ٚىيَحةةةةْيبٙ ,طةةةةٚإ

ةة ة د دعةةةةذ

ٙاٍحضشْةة ٍعةة بطْٜةةٗ ٕٚٙا٤ةةٗ ّٖٙةةش٘ ٙظقٚىةةٗ,

درمةةةش٘ اٮٍٔٙ .ةةةٓ ْٕة ة بةةةذد جعيقةةة ٝب ىنحةةةت

ٙٙظوةةةذّ فٜةةةٗ اىفقةةةش ٙاىةعةةةز عةةةٓ ىقَةةة ٠عةةةٜؽ

ٙفةةشا ٟ٣اىقلةةلٍٙ .ةةٓ اكظةةنٙ ,٠ا اهشظيةة٠

مشميةةٍ ,٠ةةٓ ْٕ ة و ٛةةةذد ع ة هٍ ,ٝةةٓ ا ة بٚس

اىر ّٛٚةة ٠بةةذدد ّؼةة ب ٝا٬دبةة ٝم جةةة ىيقلوةةة٠

اىز ٞم ٔ ٖٛذ ْٛاكٙ ,ٟ ٜعْةذٍ ٛقظةٖٛ ٚةذِ

اىقلةةةةةري ,ٟف.ظٜٜةةةةةخ دٍظةةةةة ٜد عةةة ةذو ,ٟإىل دٔ

اىةٜةةٚد ٙفةةشي بف ٜة ّٗ ا٬ال ة ٔ ٙاىقطع ة ٔ

اّحقيخ إىل ش ٍع ٠ظيت فؼ سمخ ا ٍيحق ٜجٖة

ٙا٬طةةشوٙ ٟاىعشبةة د ٙاارةةزء ٍةةةٓ مسةة  ٣صسفةة ٣

ا٬دبٜةةةةةة ٠ا اىظةةةةةةةع ْٜٜد ٙبةةةةةةذدد اىْؼةةةةةةش ا

ةةشا ٣ػ طعةةٍ ,٠ةةٓ طةةعش اىظةة, َْٜ

لةة ٠فلةةريٟ
اىلةةعة اىظةةٚس ,٠ٛفن ّةةخ د ٌٙف و

ٙاىْةة ِٚفةةٚل ا٬طةةطا اهحذاعٜةةٍ .. ٠ةةٓ د ٌٙهظةة٠

جْؼةةةةشٕ ىةةةة ٝششٛةةةةذ« ٟشٜةةةةً اىرةةةةٚس »ٟبعْةةةةٚأ

عيةةةة ١قةةةة ٣ٚفْةةةةذًٛ

ٙطةةٌٖٚ

ٙد ٌٙفةيٙ ٠دٙ ٌٙسدٙ ٟد ٌٙصفع ٠دٛ

ء ٛةذد ٍٓ

صةةٚد اهةة٩رٔ ٙطةةٚس ٟاىف وةةٙ ,٠صةةٚس ٟاىظ ةٜوذ
اهظةةةةٜا عيةةةة ١اىلةةةةيٜت ا مْٜظةةةة ٠اىظةةةةشٔ ٛ
بؼَٚعٖ اهْر ى ٠ق٣ٚا ٙبةشاٍ .ٟ٣ةٓ اغصة  ٣إىل
فلةةةل اىضٛةةةش طة ة د ٙ ,اىظةةةْذب د اىةعةةةةش, ٞ
 ٙمحةةةض ٟاىةٖيةةةٚأ  .دٍة ة د ٌٙبةةةزس ٟع٫فةةةٍ ٠ةةة
اىنحةة ث فقةةذ بةةذدد ٍةةةٓ بٜةةخ شةةذوج ,ٝظٜةةةز
مة ة ٔ ا إظةةةذ ٢صٙاٛة ة ٘ ضاّةةة ٍ ٠يقةةة ٪ ٠دظةةةذ
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 هتعاف ٙضْزٓ٘ الْٔو مً جنسا رنسب ملا ن٘ طالن
الب س ّاحلجس ,كٔا بندا لكنه دّز ا جقنا خنالل هين٘ ٍنرِ
احلسب ّهداعٔاهَا ا ؤ ٘؟

ٛ نرةةةش اىنةةة ِ٫ا ٕةةةز٘ اٮّٙةةة ٠عةةةٓ
اهرقة ٙدٙس٘ ٙا ٜبٗ عٓ ط ظ ٠اىفعةً ٙاىحة.ذري,
مَ ٛنرةش عةٓ اهٚافةة اهحة ْٛة ٠د ٙاهحْ ف ة٠
ىيَةةةةةرقفني اىظةةةةةٚسٛني ٙاىعةةةةةشث ٍةةةةةٓ ا صَةةةةة٠

رْاز مع األضتاذ ىرٓس جعفس

اىظٍٜ٫وةةةة ٠اىةة ة ريٚو ةة ة دٍريمةة ة ٙ

ىنٖةة ة

ٍٙؼةةٜب جٖ ب طةةُ اكش وٛةةٙ ٠اىذميقشابٜةة٠ء ففةةٝ
اىٚفةةخ اىةةزٛ ٞة ة سو فٜةةٗ بع ة

وقٜق هل حل قٜقٍ ٠شجْٖة ٠ىيصٖة د اهَٚوىة,٠
ةٓ ٍٚففةٗ اىةشاف

ٙاهُع ةشو ٞىحيةةه ا صَةة ٠ا ى ٜة لٍٙ .ةةٓ اىةةةذ ٖٝٛدٔ
حيذس ٕةزا ,فة هرقف ٔٚىٜظةٚا محيةٍ ٠حص ّظة٠
ا ٍششعٜة جُٖ ٍٙةةٚافعُٖ ا٪شحَ عٜةةٙ ٠اىطةق وٜةة٠
ٙجٚشٖة جُٖ ٙس٨إةةُ اىفنشٛةةٙ ٠اىظ ٜطةةٍٙ .٠ٜةةٓ
ْٕ جحة ٍٚ ٓٛاففُٖ ٙددٙاسُٕ اى جلً إىل ظذو
اىلةةشاخ ٙاىحبةة ٓٛٚمَ ة ٕةة ٚاك ة ٌ ا ٙافعْ ة
اىشإٓٙ .ىنٓ  ٪بةذو ا اىْٖ ٛةٍ ٠ةٓ ا٪ظحنة ِ
إىل اهعة ة ٛري اىة ة وة ةذود ٕٛٚةةةٕ ٠ةةةزا اهرقةةةة دٙ
راوٙ ,ىعً اهع ٜس ا٬ط غ اىز ٞحينُ ٍٚفة
دٍ ٞرقةةة ٕةة ٚا٪اٜةة ص ىيةةٚبٓ ا اهقةة ِ اٙ٬وٌ
عْذٍ جحٖذود٘ اهب بش د ٙجَُعو ط ٜدجٗٙ .طةٚسٛ
اىٜةة ِٚط ة ظ ٠جت رب ة د ٍل ة حل إفي َٜوٜةةٙ ٠دٙىٜةة٠
ٙط ة ظ ٠اطةةحقط ث ىيفنةةش اهحط ةشوي ٍٙظةةيعٜٗ
وخ عْ « ٓٛٙااٖ د»ءء ٙرىه خيةشط عةٓ طة ٜل
اهط ىةةت اىؼةةعةٜو ٠اى ة ٛحظ ةحوش يفٖ ة مس طةةشٟ
اىظةة٫و ٍٙحعٖةةذ ٙاهةة٩اٍشاد ا اى ةةشثٙ ,ميةةع
بظ ٜد ٟطةٚسٕٛٚٙ ٠ٛوحٖة ٖٛٙةذود ٍظةحقةً دبْ ٖ٤ة .
ْٕ ٍٓٙة ٛةةذ ٙاىةذٙس ا٬طة غ ىيَرقةة اٮٔ ٕةٚ
اىحْةةٛٚش ٙمؼةةة ظقٜقةةٍ ٠ةة حيةةذس ٍٚٙاشٖةة٠
اكةةشث اغعٍٜ٫ةة٠

اهَ ى.٦

«اهةةرقفني» جيةةه

ا صَةة ٠ىةةذٙاخص ػبلةةٜوٙ ٠عذاٜ٤ةةٙ ٠اّحق ٍٜةة ٠دٙ
فإٔ ,بع ُٖ اٮ ةش ٛةذف

بةة ىطشل اىظةةيَٙ ٠ٜاكةةٚاس اكةةش ااةةش ٣ٞاةةري

ةٖةة ٠ذق فٜةةٙ ٠بْٜةةٍ ٠حة صسٟ

ٙراد ٍلةةةذاف ٠ٜجعَةةةً عيةةة ١اكةةذو ٍةةةٓ جةةة.شٜض
اىعْة ٙاىْضع د ٍ فةً اىٚبْٙ ٠ٜجشطٜخ ٍفِٖٚ
اهٚابْ ٠اكقٙ ٠جةذع ٚىحعقٜةك جطيعة د اىؼةعت

إٔ جفع ًٜدٙس اهرقفني اىظٚسٛني اىةٚبْٜني
اىشاف ةةةةةةني ىيحةةةةةةذ ً ا٬شةةةةةةْيبٙ ,ىيبطةةةةةة ث
اىةةةةةحنفريٙ ٞددٙاجةةةةةٍْٗ ,ةةةةة ٚبفةةةةةحا اهْةةة ة بش
ٙاىٚط  ً٤اغعٍٜ٫ةٙ ٠اىرق فٜة ٠دٍة ٍُٖ مببحيةة
دب ٜفُٖ ىٜةذىٚا بة سا ُٖ٤اهحة ْٛة ٠اىة جنؼةة
بْٕ ٠ٜزا ا ط ث  ٙىٜة د عَيةٗٙ ,جعةضوص اىقةذسٟ
عي ١اهٚاشٖٙ ٠اىلَٚد ٙص٪ٚل إىل وقٜك آٍ٬
ٙاىظةةة ِ٫عيةةة ١م ٍةةةً اىةةةباث اىةةةٚب وٙ .رىةةةه
ٛظحذع ٝإششا ٜ٤جٚش ٜٗدعٚاد ُٙ ,جؼةنًٜ
فشٛك عًَ ا او د اىنح ث ٙا ٙصاس ٟاىرق فة٠
ٙفشٙعَٖة ا اف فظة د ٍَٖحةةٗ عقةةذ اىْةةذٙاد
افي وٜةةٍ ٠ةةٓ شٖةةٙ ٠دعةة ٟٚاهةةرقفني اىعةةشث ىعقةةذ
ّذٙاد ٍفحٚظ٩ٍٙ ٠ريشاد عيٍ ١ظحٙ ٢ٚاط ا
بع

عٚاصةُ اىةيةذأ اىعشبٜةٙ ٠ا٬شْةٜة ٠د ٛة .

ىقةةذ طة ُٕ عةةذد مةةةري ٍةةٓ اهةةرقفني اىعةةشث ا
ٍٚاشٖةة ٠اكةةشث ا ف وٜةةٙ ٠اهعيْةة ٠عيةة ١بيةةذّ ا
اىٚفةةةخ اىةةةزٍ ٞة ة صاٌ فٜةةةٗ عةةةذد ٍةةةٓ ٍرقفْٜة ة
٩ٍٙطظ جْ اىرق ف ٠ٜا ظ ى ٠طة د ب طحرْ ٍ ٣ة
فعيةةٗ او ة د اىنح ة ث ا ٕةةزا اد ة ٌ ٕٙةة ٚدٔٙ
اىطَٚو بنرري  ٍٙطة َٕخ بةٗ بعة

اكة ٪د

اىفشد ٠ٛافذٙد .ٟإٔ جعيٜك دٙس اهرقةة اىظةٚسٞ
ٙجق عظةةةةٗ عيةةةة ١ظ عةةةة ٠اىظةةةةشي اهٚقةةةةٚعٝ
ٙخم بش اىطشل ٙىعيع ٠اىشصة

ٕة ٚاطحظةِ٫

ىيٚافةةة ٙىةةةةٜع ج ٙىةةةة ٠ىحصةةة ٙص٘ ٙوذٛةةةةٗٔ ٙ .
اٙ٬أ ىيَ٩طظ د اىرق ف ٠ٜاىظٚس ٠ٛم ٝختةشط
عةٓ سٙجْٖٜة ٙصةَحٖ ٙجةذع ٚاهةرقفني اىظةٚسٛني
ٙاىعشث ٙا٬ش ّت ىعقذ ٍة٩ريشاد ّٙةذٙاد بٖةزا
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ا لةةٚ

ج ةُو دب ٜف ة ٍحع ةذود ٟا اّحَ ٣اجٖ ة

اىفشٙطٍٙ ٠ٜذافع ل عْٖ ا صٍٓ د جعذ ف ٜٗجيه

ةٓ جةٚشُٖٖ ٍلة حل

اىق ُٜمنط ل طةيٚم ٜل اشحَ عٜة لٍٙ .ةٓ ْٕة جة.جٝ

اىفنشٛةٙ ٠اغٛذٚٛىٚشٜة٠
اىٚبٓ ا اهق ِ ا.ٌٙ٬

 بسأٓكه ما ٍْ الدّز النرٖ بنأ أٌ هؤدٓنُ الجقافن٘
يف مسرل٘ إعادٗ إعناز ضْزٓ٘؟

ٍ.طة جٗ ٙدساٍٜةة ٠اىلةةشاخ  ٪بةةً ٕضىٜحةةٗ اهةةش ٟا
ػبلةةةٜحٗ بةةةني ٍة ة مة ة ٔ ا اه قةةةٍٙ ٝة ة ٕةةةٚ
م  ٓ٤ا اك قش.

 اىرق فةةة ٠بٚصةةةفٖ بْٜةةة ٠فٚفٜةةةٙ ٠جتيٜوة ة ل

إٔ اكةةشث اىعذٙاّٜةة ٠اىظ هةة ٠عيةة ١طةةٚس٠ٛ

مج ى ٜل ٙف َٜٜل ٙفنشٛة ل ىةشٙو اىؼةعت جحَرةً ا

ٕضد مرريال ٍٓ اىقٙ ُٜدمن

اىظيٚو ٙدّحصخ

فْ ٙ ّٗٚدابٗ ٙمنط طةيٚو دفةشاد٘ٙ ,جعةذو ضاّة٠

فَٜةةة ة ل شذٛةةةةةذ ٟوحةةة ة ط إىل ٍع ْٛةةةةةٙ ٠ريروةةةةةً ا

جشاذةةٗ ٍٚٙشةةٗ ا ح ٜساجةةٗ ا مةةرري ٍةةٓ ظةة ٪د

ا٬شْةة ة غ ا٬دبٜةةةةٙ ٠اىفْٜةةةةٙ ٠ا مَةةةةً اىْحةة ة ط

اىحعةةةةةةٚوٌ اهلةةةةةةةريّ ٞظةةةةةةشال ىفعيةةةةةةةٖ ا فةةةةةةةٝ

اىفنشٙ ٞاىفيظفٙ ,ٝبٖةزا اهعْة ١فةإٔ اىرق فة٠

ٙاىبامَ ٝا بْ  ٣اىؼبلةٜوٙ ٠بةعٖة بط بعٖة

اىظٚسٍ ٠ٛعْٜة ٠اىٜة ِٚب ىنؼةة عةٓ ا٬ػةن ٌ

س ٞاىز ٞجشطخ عرب اىةضٍٓ .دشةً ىيرق فة٠

ااذٛذ ٍٓ ٟاىح عٙ ٠ٜاىفةذاٙ ٣اىعطة ٙ ٣اغٛرة س

ا ٍ ٜدْٖٛة م فةة ٠دٙس ٍٖةةُ ا جعضٛةةض مةةً ٍ ة

ٙااَ ة ٌ اغّظ ة ّٙ ٝاىؼةةٖ د ٟا طةةة ًٜاىةةٚبٓ

ميةةخ إىل فةة ُٜاكةةك ٙا ةةري ٙااَ ة ٌٙ ,جعشٛةة٠

ٙجتظٜذ٘ ا دعَ ٌ فْٜو ٠جيٜك بٖ  ,ب ىقذس اىزٞ

ّٙةز مً ٍ حيط ٍٓ إّظة ّ ٠ٜاغّظة ٔ ,طةٚا٣

جُعْةةة ١فٜةةةٗ ب ىنؼةةةة عةةةٓ دػةةةن ٌ اىحةةةٚظؽ

جتيةةخ جيةةه اىرق فةة ٠عةةرب عَةةً سٙا٤ةة ٝد ٙدٛةةٚأ

ٙااؼ ٙا٪بحةزاٌ ٙاّٜ ّ٬ةٙ ٠ا ّ ٜةٙ ٠اىةؼة ع٠

ػعش ٞد ٙعًَ ٍظةشظ ٝد ٙجؼةنٜي ٝد ٙدساٍةٝ

بٚصةةةفٖ طةةةيٚم ٜد ٍقٜحةةةٍْٙ ٠ةةةةٚر ٟدفشصجٖة ة

د ٙط.ٝ٤ َْٜ

اكشث اى جذٙس دٙا٤شٕ عية ١ااَٜة ٙىنةٓ

اك

إٔ اىرق فةةةةةة ٠ظ سطةةةةةة ٠اىقةةةةةة ُٜااَ ىٜةةةةةة٠
ٙا٫ ٬ف ٍٓ ٠ٜشٍْٖٙ ٠حص ٠ىحيه اىق ٍٓ ُٜشٖ٠

دسشةة ٠جيقٖٜةة ٙاىحع ٍةةً ٍعٖ ة ختحيةةة بةةني فةةشد
 ٙش ٙبٙ ٠٥ٜد ش.٢

ذ ّ ,٠ٜفينً علةش ٙىنةً ػةعت ٍْظٍٚةٍ ٠ةٓ

دٍ عٓ اهرقة اىظةٚس ٞا ا٬صٍة ٠اىشإْة٠

اىقةة ُٜاىر بحةةٙ ٠اىقةة ُٜاهحةذوىةة ٠بفعةةً اىةةضٍٓ  ٍٙة

ٙو٪ٚجٖة ٍٙة جةعٖة ٍةٓ وةة ٌٚا طةةيُ اىقةة,ُٜ

ٛفشقٗ اىحطٚس اغّظ ّ ٝد ٙاكشٙث ٙاىنٚاسس

فححعةةذدو اىةةزسا ٤ا إظصةة ِ ٙاّظةةع ث ٙصةةَخ

ٍٓ وٚو٪د ا طيَٖ  .ف كت ٙاىعةذٌ ٙااَة ٌ

مرري ٍٓ اهرقفني عَ حيذس اى ِٜٚا ٙبُْٖ,

ٙاهشٙ ٟ٣ٙاىؼٖ ٍ ٠ف ُٜذ بحٙ ٠ساطةبٙ ٠إٔ ج ةريد

فَٓ ف  :ً٤إٔ اىرق ف ٠فعةً جشامَة ٪ٙ ٝشةذ٢ٙ

دػن ٌ اىحعةري اىفْ ٝعْٖ  ,ىنٓ ج ٜوش اىعلش

ٍٓ إبذا ٣سد ٞدٍ ِ ىعيع ٠اىشص

ٙصٚجٗ اىزٞ

ا ىةة ل ٍة ٛفةةشً جةةةذ ل ٪ا اىرق فةةٙ ٠ا اىقةة ُٜا

دمخةةةذ مةةةً ٍة ة عةةةذا٘ ٍةةةٓ ا٬صةةةٚادء  ٙةةةش

ٔ ٍع ة لٕٙ ,ةة ٍ ٚة ّ٫ظظةةٗ ا عَةةً طةةشف ّحع

ٛؼبل اىلشاخ بني بةشفني :اىذٙىةٙ ٠اهع سقة٠

ىذ «د ٔٙمٜبٚجٗ» اىز ٞم ٔ ظ سط ل ىقُٜ

اهظيعٛٙ ,٠ظ  ٞٙبٍ َْٖٜعحقذال دٔ  ٪ع٫ف ٠ىٗ

ا
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مب حيذسء ٙذ ىز ٛش ٢دٔ دٍْٗ اىؼبلٙ ٝدٍةٓ

دب ٚػ ٙس ٙجَذ ٪اٙ ,ظظٓ محٜذٍٙ ,رقفني

ةةةش ٙىةةةزا فٖةةةٛ ٚيةةةٚر

ٍٙةذعني عشافٜني ٍٙلشٛني ٍرً طعذٚٛ ٞطة

دطةةةشجٗ فةةةٚل د ٞاعحةة ة س

بلَحٗ ظحٛ ٪ ١ذف ظ ٜجٗ ْ ل ىضى ٠ىظ ٔء
فذ ٛؼ ٝظ ٕش اىزسا ٤اىظ بق ٠بلةٚابٖ ,
ىنةةةٓ اهحٍ.ةةةً فٖٜةةة ٛةةةش ٢دّٖةةة مةةةشد ظصةةةض

ٙف قً اىشبٜعٙ ٝاىشاظً جَذ ظظْني ٕٜنً
ٙطٚإُ مرري.
إٔ ٕ ٍؼةةةة ٠ٜدٙس اهرقةةةةة اىظةةةةٚس ٞاىةة ة

ٙ ٍْٙساد ب بي ٠ىيح طٜة ٠عية ١اهٚفةة اكقٜقةٝ

ّيَظةةةةةٖ ا عةةةةةذد ٍةةةةةٓ اهةةةةةرقفني اىلةةةةة ٍحني

ة حيةةذس ٔ٬ ,عةةذدال ٍةةٓ اهةةرقفني اىظةةٚسٛني

ٙاهحةةٚاب٥ني طةةشال ٍ ة اكيةةة ا٬طةةٚدٍ ,شجةطةة٠

ٓ م ّٚا ٛؼ يٍٚ ٔٚاف ٍَٖة ٠ا

بٖ ٍؼةةةٙ ٠ٜعةةةٕ ٝةةةزا اهرقةةةة اىةةةز ٞد حيظةةةُ

اىذٙىةة ٠د ٛحٚفةةة ٍْةةز بذاٛةةٕ ٠ةةز٘ اكةةشث عةةٓ

 ٜساجةةةةٗ بعةةةةذ ,بةةةةني دٔ ٛنةةةة ٔٚسافعةةةة ٠ىقةةةة٢ٚ

اهظ َٕ ٠بنً ٍة دٍنْةٗ ا اىةذف خ عةٓ فة٢ٚ

اكذاذٙ ٠اىحْٛٚش ٙاىذميقشابٙ ٠ٜظ سط ل ٍٙعةضوصال

اىحنفري ٙاىظ ِ٫اهشجْٖ ٠ا ريٛٚيٖ ٙجظةيٜعٖ

ىيقةةةة ُٜاىْةٜيةةةة ,٠دٛ ٙنةةةة ٔٚبٚفةةة ل ىقةةةة ٢ٚاىةةةةشدٟ

سشٜةةةةةٍ ٠ع دٛةةةةة ٠ىطَٚظةةةة د اىؼةةةةةعت

ٙاىظةةةٍ ,ِ٫ظةةةحصٜة ل بةةةزىه ىْضع جةةةٗ ٍة ة فةةةةً

اّ٪حٖ صٛني

ىقةةةةة٢ٚ

اىظةةٚس ٞا اكشٛةةٙ ٠اىذميقشابٜةة٠ء فَ ة ٍظ ة وٚ
صَخ ٍٓ ٛذوع ٔٚاىٚبْٙ ٠ٜاىحقذٍ ٠ٜدٍ ِ ٕ٣٪٩
اىز ٓٛف ٕش ٔٙب صطف فُٖ ٍ جيه اىق٢ٚ؟

اىٚبْٙ ٠ٜدظق د٘ ٙدبَ عٗ اىؼبل ٪ ٠ٜاري.
 منننً ّجَننن٘ ىننننسكه كياتننندٍ ,ن ن باهن ن السّآننن٘
العسبٔ٘ (دْٓاٌ العسب) اجلدٓد عل ٙرطاب ال عس العسبٕ؟

دٙس اهرقةةةةة اىظةةةةٚس ٞىةةةةٜع ٕ ٍؼةةةة ٜل ا

 جؼةةةٖذ اىشٙاٛةةة ٠اىعشبٜةةة ٠اىٜةةة ِٚبفةةةشٟ

ختشٛةةةةٗ

ّٚعٜةةة ٠عيةةةٍ ١ظةةةح ٢ٚاىْحةةة ط ٙاىْوؼةةةش ٙاىحيقةةةٝو

عَشاّٜة ة ٙ ,بْة ة  ٣اغّظة ة ٔ ,بةةةً ٕةةة ٚدٙس ف عةةةً

ٙإ٪حَ ِ ٍٓ فةً اىقشواٙ ٣اىذاسطني ٍعة ل ف ٜطة

ٙفةة دس عيةة ١اىحةة.ذري ا اىةةشد ٞاىعةة ِٙ ,ا يةةك

إىل ٍة ٚٛاشٖةٗ اىؼوةعش ٍةٓ عضىةّ ٠ظةةٙ ٠ٜفقةذأ

ٙعٍ ٝط بك كقٜق ٍ ٠حيذس ٍةٓ عةذٙأ عية١

هْة ة بش٘ ٙف ة ة ٣اد جةةة.ذري٘ اىظة ة بق .٠فة ة ىحعٚو٪د

اىةةٚبٓ اىظةةٚسٙ ٞجعشٛةة ٠ا صَةة ٠اغعٍٜ٫ةة ٠اىة

اىعَٜق ٠ا بْ ٠ٜادحَ اىعشبٙ ,ٝجزسس٘ ٙاصد ٛد

ٛشٙشٖ ٍرقف ٚاىحصٜٜؽ اىطة ٤فٙ ٝاىةةبٙد٪ٙس,

دصٍ جةةةةٗ ٙجعقةةةةذٕ ٙ ,اجظةة ة خ سفعةةةة ٠اهَْٚعةة ة د

ىزىه سد ْٛا ص ِٚعي ١ددّٜٙع ّٙض ٗٛدب ٚعفؽ

ٙاهٚاشٖةةة ة د ا بعةةة ة

طةةة ة ظ جٗٙ ,اّنظةةة ة س

عي ١طة ًٜاهرة ٌ ىةٜع َّٖ٬ة دافعة عةٓ اىذٙىة٠

ا٬ظةةة ِ٫اىنةةةربٙ ,٢جْة ة ٍ ٝظشمةةة ٠اىبمجةةة٠

بةةً دةةشد دَّٖ ة ظ ةزوسا ٍةةٓ اىط ة ب اىةةحنفريٞ

ٙاىحٚاصةً ٍة اىؼةةعٚث اهبحيفة ٙ ٠دابٖة ا ظةةً

اىظ ٍٝ٫ةز٘ اىرةٚس ٟاهضعٍٚة ٠اىة ب جةخ اىٜةِٚ

ذٚس ٟا٪جلة ٪د ٙىةذ اك شة ٠إىل اىةةٚو ٙاىظةشد

ا عٖذ ٌ ٟطعٚد ٙجشمٜة ٙفطةش ٙإطةشا ًٜ٤ا

ٙا ةةة ًٚا اَةة س اكٜةة ٙ ,ٟجلةةةٛٚش اغّظةة ٔ

اهق ِ اٌٙ٬ء بً سد ْٛد ٛة ل ٕصٍٚة ل ظ فةذال عية١

ٙصةةةشاع جٗ ٙوذٛةةةٗ ىؼةةةش ٙظ ٜجةةةٗ اىق طةةة.٠ٜ

ٍرقفني فيظةطْٜٜني ٍرةً صة حل عيَة ّٙ ٝسػة د

ٙٙشةةةةذ اىن جةةةةت قةةة ىحٗ ا اىشٙاٛةةةة ٠بٚصةةةةفٖ

اهٚاشٖةةةٙ ٠إعةةة د ٟاىةْةةة  ,٣بْةةة ٍ ٣ةةة
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ااةةةْع ا٬دبةةة ٝاىةةةزٛ ٞحوظة ة ىنةةةً دػةةةن ٌ

ختيةة ٚا دايةةت ا٬ظٜة ٔ ٍةةٓ اعحةة ساد  ٪ع٫فةة٠

اىحعةةةري اةةري اهة ػةةشٍ ,حٜعة اطةةحرَ س اىحقْ ٜة د

ة مبظةةح ٢ٚاىةةْل اغبةةذاعٝء مَ ة دٔ ىنةةً

ٙا٬ط ة ىٜت اىفْ وٜةة ٠اهحع ةذودٙ ,ٟاغف ة دٍ ٟةةٓ مةةً

اْ ٍٓ ٠ا ٔ اىحعن ُٜد ٙىنةً عْلةش فٖٜة

ا٬شْ غ ا٬دب ٠ٜاى رينْةٗ ٍةٓ سصةذ اكٜة ٟ

سد ٗٛاىز ٞفذ خيحيةة فٜةٗ بٖةز٘ اىذسشة ٠د ٙجيةه

ٙوٚو٪جٖ ة اىذساٍٜةةٙ ٠اطةةحةط ٔ دٙا ةةً اىةةْفع

ٍة ة اٮ ةةةش ٓٛا فٖةةةُ اىة ةْول ٙوذٛةةةذ ٍظةةةحٚا٘

اىةؼشٍٙ ,٠ٛةذو ااظةٚس ٍة ػةشا٤ا ٍحْٚوعةٍ ٠ةٓ

ٙشٚدجٗ اىفْٜوة ٔ٬ ,٠اهعة ٛري ختحيةة جةعة ىيشٛ٨ة٠

اىقشا ٕٝٙ .٣ىٜظةخ ٍشػوةع ٠ىيحعةةري عةٓ دصٍة د

اىفنشٛةةٙ ٠اىفْٜةة ٠ىنةةً ٍةةُْٖ ٍٙ .ة دٔ مةةرريا

اغّظةةة ة ٔ اىعشبةةةةةٙ ٝوٚو٪جةةةةةٗ ٜ ٙة جةةةةةٗ ٙظةةةةةةٗ

ٍةةةٓ ٍ٩طظة ة د ااةةةٚا٤ض جٚشةةةٗ ٍظة ة س اغبةةةذاخ

ٙمشٕةةةٗ ٙدظٍ٫ةةةٗ فعظةةةت ,بةةةً ٪طحؼةةةشاي

اىشٙا٤ةةةة ٝاىٜةةةةٙ ِٚشٖةةةة ٠ختةةةةذِ سٛ٨حٖةة ة ٙوقةةةةك

ٍ ٪د ٍظ ساجٗ ٙاىحةؼري دٛ

بعلش شذٛذ.

ٙا محَعةة د ٍةة صاىةةةخ جٚاشةةٗ دػةةةن ٪
عةةةةذٍ ٟةةةةٓ اىحبيةةةةة ٙا٪طةةةةحةذاد ٙاىةةةةحنفري ٪
مينٓ ىيَظةشو بٚصةفٗ فْوة ل مج عٜة دٔ ٛضدٕةش
فٖٜةةة ة  ,مَةةة ة  ٪مينةةةةةٓ ىيرق فةةةةة ٠اىةلةةةةةش٠ٛ
(اىحؼةةةن ,ًٜاىْعةةةخ ,اىة ىٜةةةٗ مّٖٚة ة فّْٚة ة ل
دسطةةةةحقشاب ٠ٜدٔ جيقةةةة ١إ٪حةةةةةَ ِ,

ةةةةذ ٕةةةةزا

اّ٪لشاي إىل اىشٙا ّٖ٬ ,٠ٛعًَ فشد ٞب ٍح ٜص
د٪ٙل ّٖ٬ٙ ,ج ةز ٞاىظةٙ َْٜاىةذساٍ اىة جتةذ
ٍةةٓ مي و ٚة ٛٙظ ةٚوفٖ ذ ّ ٜة ل ّٖ٬ٙ ,ة اىفةةٓ اىةةزٞ
ٛظةةةحٚعت مةةةً اىْةةةرباد ٙاىي ة ة د ا٪شحَ عٜةةة٠
ٙاغٛذٚٛىٚشٜةةةٚٛٙ ٠ظةةةة مةةةً اىفْةةة ٔٚا بْٜحةةةٗ
ذ ىر لٕٙ .زا ا٪صدٕ س عيٍ ١ظةح ٢ٚاىنةُ ٙاىْةٚخ
ٍةةٚد اىؼةةعش مَةةة ٛةةشٙوط بع ة

ٛ ٪ع ة

اىْق ة د

ٙإمنةة ة ٛعةة ة اػةةةةحذاد عضىحةةةةٗ ا ظةةةةً اىعٚهةةةة٠
اهحٚظوؼ ٠اى
ا ب ث اه

جظةي اغّظة ٔ ٙاىفةٓٙ ,ج ةعَٖ
سب د ٙا٬طُٖ ٙاىعشً ٙاىطيت.

ٛٙةة.ج ٝاّحؼة س ااةةٚا٤ض ا

صةة ٠ب ىشٙاٛةة,٠
و

ىٜظةةةُٖ ا وفٜةةةض اىنحوة ة ث ىحصٛٚةةةذ إبةةةذاعُٖ
ٙاىحْ ة فع ف َٜة بٜةةُْٖ ٍ ,ة د ؤ جيةةه ااةةٚا٤ض ٪
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دٕذافٖ عي ١ا ٍ ٚإ ٪دٔ ظلٜي ٠جيه ااٚا٤ض
جةق ٠ٍَٖ ١ساُ مً اف رٛش ٛ ٍٙر س عْٖ ٍةٓ
اّحق داد؛ ّٖ٬ة جظةُٖ ا وفٜةض اىنحة ث عية١
اغبةةةذاخ ٙا٪بحنةة س ٙاىحعشٛةةةة ب ىْحةة ط ااذٛةةةذ
ٙب ىنحوةة ة ث ااةةةةذد دظّ ٜةة ة ٙجظةة ةٚول دعَةة ة ُ
ٙجظةةةيط عيٖٜة ة ا٬قةةةٚاٙ .٣فةةةذ ٙصةةةيخ اىشٙاٛةةة٠
اىعشبٜوةةة ٠إىل ٍظةةةح ٢ٚعة ة ٌ ٙسفٜة ة فَٜة ة خية ةلو
اهٚقةةٚع د ٙاه ة ٍني اهحْٚوعةة ٠اى ة جحْ  ٙة ,
ٙا٬ػةةةن ٌ اىفْٜوةةة ٠اىة ة جحَرويةةةٖ ْٛ ٪ٙ .قلةةةٖ
ػةةة ٣ٝا اىٚصةةة ٌٚإىل اىع هٜةةة ٠طةةة ٢ٚاكشمةةة٠
اىْؼةةطٙ ٠اهْظَةة ٠ىبمجحٖةة إىل اىي ةة د اكٜوةة٠
ٙإٛلةة ة

إىل اىقةة ة س ٧ا٬شةةةةْيب ٪ٙ .طةة ةٜوَ دٔ

عةةذدال ٍةةٓ ٍةةةذعٍ , ْٜرةةً
ٍْٜةٗ بؼةةنً ة

ٜةةت جفةةٚظ ٙظْ ة

 ,فةةذ جشمجةخ دعَة ُ إىل

ٍعظُ ى ة د اىعة د ّٙ ,ىةخ اطحعظة ّ مةةريال.
ٙجظُٖ بع

ٍ٩طظ د ااةٚا٤ض اٮٔ ا جشمجة٠

ا٬عَة ٌ اىشٙاٜ٤ة ٠اىفة ٤ض ٟإىل عةذد ٍةٓ اىي ة د,
ٕٙةةٍ ٚةة طةةةٜعًَ عيةةة ١اّحؼةة س اىشٙاٛةةة ٠اىعشبٜةةة٠
ٙجضاٛذ إ٪حَ ِ بٖ .

رْاز مع األضتاذ ىرٓس جعفس

ٙىعةةً ٕةةزا ا٪صدٕ ة س ىيفةةٓ اىشٙا٤ةةٕ ٝةة ٍ ٚة

ا٬دبةةٙ ,ٝإبةةشاص إف ب ٜجةةٗ ٙطةةية ٜجٗ ,مَة ٕةةٚ

ٛفظوش وٚوٌ عذد مةري ٍٓ اىؼعشا ٣إىل مح بة٠

ػة  ٤ا اىْقةةذ اىن٫طةةٜن .ٝبةةً جعةذود رىةةه

اىشٙاٛةةة ٠فإٛقة ة خ اىعلةةةش اىةةةشإٓ ْٛعة ة ص ة ة ٪

إىل قةشٙس ٟاىةٚع ٝاىفيظةف ٝب ىعلةشٙ ,بة ٬دث

ىيؼةةةعشّ٬ ,ةةةٗ علةةةش ا٪محؼة ة ف د ا طةةةري,ٟ

ٙدشْ طةةةةٗٙ ,بؼةةةةش ٙوققةةةةٗ ,عةةةةرب ٍْظٍٚةةةة٠

ٙاىحعةةة٪ٚد اهحظةةة سعٙ ,٠ا ٛٚةةة د اهحلةةة سع.٠

ّظشٛةةة ٠مج ىٜةةة ,٠فنشٛةةةٛ ,٠حعةة ٙس ا قةةةٖ٤ٚ

مَ دّٗ علش اىح شٛت ٙاىحؼٙ ٩ٜاهٚد اد ّٝ

اىْ فذ ٍ اىْلةٙ , ٚحية  ٌٙدٔ ٛنؼةة عةٓ

دٛ

ء

دّظةةةةة فٖ ٛٙ ,ظةةةةةحةطٓ دعَ فٖةةةةة ٙ ,د٪ىحٖةةةةة ,

 مننً خننالل عنلكننه يف مضننناز اليقنند األدبننٕ ,منناذا

ٙسط ىحٖ  .فٚظٜفحةٗ بٖةزا اهعْةٙ ١ظٜفة ٠ظٚاسٛة٠

ٓضننٔا اليقنند إع العن ن األدبننٕ اوبننداعٕ ٍّ ,ن ٍننْ مننتنه
هلرا العن أو معٔق لُ؟

 جْظةةةةش بعةة ة

ا اهقة ة ِ اٙ٬وٌ ,د ٞدّةةةٗ د ٛعةةةذ ٛةةةحنيُ عةةةٓ
اىْلٚ

بً ٍعٖ .

ٙاىةةةحنيُ ٍةة اىْلةةةٚ

ا٪جت ٕةة ة د اىفيظةةةةف٠ٜ

ٛعةة اطةةةحْط ل

ٙاىْقذٛوةةةة ٠اى شبٜوةةةة ٠اكذٛرةةةة ٠إىل ا٬دث ٙاىْقةةةةذ

ػةةةةٜفشاجٖ اهعيْةةةةٙ ٠ا فٜوةةةةٙ ,٠اىنؼةةةةة عةةةةٓ

بٚصةفَٖ فعة ىٜحني مجة ىٜحني جْحَٜة ٔ إىل ظقةةً

ّظ ٍٖ ة اىي ةة ٞٚاىعٍ٫ةةٙ ,ٝاىةةذ٪ىٙ ,ٝدّظ ة فٖ

ن ٍَْٖة .
ٍعشا ٙاظذٙ ,إٔ ا حيفةخ ٙطة  ً٤مةً

ااَ ىٜةةٙ ,٠دػةةن ٌ وققٖ ة اىف وْةةٙ ,ٝصةةيحٖ

َٕٙةةة جقفةةة ٔ عيةةةة ١فةةةةذِ اهظةةة ٙاٍ ٟةةةةٓ ظٜةةةزُ

اىحْ صةةٜو ٠بْحةة ط اىن جةةت ّفظةةٗ ٙمبةةٓ طةةةقٗ,

اٙ٬ىٛٚةةةٙ ,ُ٠دسشةةة ُ٠اغبةةةةذاخضٍ ,ةةةةٓ د ٔٙجف ةةةةًٜ

ٍٙةٚابٓ جفشودٕة ٙا ح٫فٖة ٍة طةٚإ ٍٙ ,ةةذ٢

إظةةةذإَ عيةةة ١ا ٬ةةةشٙ .٢ىعةةةً ٍفٖةةة ِٚاىْقةةةذ,

إق فحٖ ٙابحن سٕ هذٙوّ ٠اغبذاخ ا علةشٕ .

ٙٙظٜفحٗ ٍٓ ,د ٌٙاهف ٕ ُٜاى جعشوقخ ىيح ٜري

ٙميةةةةةٖ دطةةةةة٥ي ٠جظةةةةةحذع ٝذق فةةةةةّٚ ٠عٜةةةةة ٠ا

ااةةةةةةةزس ٞا قةةةةةةة ٣ٚاىذساطةةةةة ة د اىةْٜٛٚةةةةةةة,٠

اىفيظةةةفٙ ,٠ا٬دثٙ ,اىْقةةةذٙ ,اىحةةة سٛخٙ ,عيةةةُ

ٙا٬طيٚبٙ ,٠ٜاىحوفنٜنٜو ٠اهع صش .ٟف ىْقذ د

اىْفعٙ ,عيُ ا٪شحَ خٙ ,عيُ اىي .٠

ٛعذ مشد ٍيعك ططع ٝى٭دث بً اةذا ةةة عية١
ظةذو جعةةةري جةةٚدٙسٙي ةةةة فشْٛةةٗ اى وةةشٙسْٛ« :ٞؼةة.
ا ط ث ظ ٌٚا٬دث ٍ ّؼ ٣ٚا٬دث ّفظٗ».
مَ دٔ جعشٛة اىْقذ ب« :ّٗ.إّؼ  ٣ى ةٞٚ
عةةٓ إّؼ ة  ٣ى ةةٞٚ

ةةش ٕةة ٚا٬دث» ب ة د خي ة

إٔ اىْقةةةذ اىعشبةةة ٝاكةةةذٛز حية ة م ٝا
بعةةة

اجت ٕ جةةةٗ اهْةةة ٕض ٙاىْظشٛةةة د اىْقذٛةةة٠

اى شبٜةةةةةةةٍ ٠ةةةةةةةٓ ٙافعٜةةةةةةة ٠شذٛةةةةةةةذٙ ,ٟبْٜٛٚةةةةةةة,٠
ٙجفنٜنٜوةةةةٙ ,٠إٔ د ْٛحقةةةةً بعةةةةذ إىل ٍشظيةةةة٠
اهر ففةةٙ ٠اكةةٚاس ٍعٖةة ٍٙ .ةةٓ ْٕةة

ةةذ ظةة٪٫

اٮٔ إىل مرري ٍٓ اهشاشعةٙ ,٠اىْظةش ,ا قة٣ٚ

ب ٕحةة ٠ىحيةةه ا٪جت ٕ ة د ٪ ,ج.صةة ٫ٜد ٙإق ة ف٠

ّظش ٛد اىحيقٙ ٝطٚطٜٚىٚش ٜاىقشا.ٟ٣

هف َٕٖٜة ة  ,د ٙجة ْٛة ة عْٖة ة ٙ .إرا مة ة ٔ ْٕة ة و

إٔ ٙظٜفةةة ٠اىْقةةةذ د جعةةةذ ٍقلةةةٚس ٟعيةةة١

اطةحرْ ٣اد ا ٕةزا ادة ٌ ةةة  ٪ٙطةٜوَ ا اىْقةةذ

اىحعيٜةةةةًٙ ,اىحفظةةةةريٙ ,اكنةةةةُ عيةةةة ١اىعَةةةةً
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اىعشب ٝاه سب ٝةة إ ٪دّوٖ دػةٗ ب اضس اهعضٙى,٠
 ٪ٙجؼنً ٍْ

ذق فٜو ّٙقذ ٛع ٍ .

ٙاىةْٜٛٚةةةةةةةٙ ,٠اىحفنٜنٜةةةةةةة ,٠عيةةةةةةة ١جعةةةةةةةذود
اجت ٕ جٖ ٙ ,اريٕ مرري.

ف ىْقةةذ اى شبةة ٝد ٛةة.د ّحٜصةة ٠ج ة ٪ٙد

إٔ ٍْ خ اىحعذودٛةٙ ٠ظشٛوة ٠اىفنةش ٙاىحوعةةري

فشدٛةة ٠مَةة ٕةة ٚاٍ٬ةةش عْةةذّ  ,بةةً شةة ّ ٣حةة ط

دّةةحض ّقةةذا اشب ٜة ٍحْٚوع ة ٙاْ و ٜة ل ا ٍف َٕٜةةٗ,

جف عةةةً ظيقةة دٙ ,جتَوعةة دٙ ,ظشمةة دُجعْةةة١

ٍٙلةطيع جٗٙ ,دبشٙظ جةةٗٙ ,ختلولةٗ ,مَة

ب غبذاخ ٙب ىْقذٙ ,وبي اىعًَ فَٖٜة ٙ ,جْةحض

ظفةةةةةةض اهةةةةةةذاسغٙ ,اكيقةةةة ة دٙ ,ا٪جت ٕةةةة ة د

ٍعشفةةة ٠فْٜوةةة ٠بَٖةة ٍٙ .ةةةٓ ْٕةة مةة ٔ ْٕةة و ٍةة

اغبذاعٜوةةةةٙ ,٠اىْقذٛةةةة ,٠عيةةةة ١جطةةةةٛٚش ّفظةةةةٖ ,

ٛظَو ١بةة «ٍذسط ٠بشا » ا عيُ اىي ةٙ ,٠مج عة٠

ٙددٙاجٖ  ًٚ ٙ ,طص

اغبذاعٙ ,ٝاهعةشا,

«ج ًٜم »ًٜاىة سٛظ ٠ٜا اىْقذ ,اى عشفْ ٍٓ

ٍ طٚإ ٍٓ ا٪جت ٕ دٙ ,اىحقيٜعة دٕٙ .ةٍ ٚة

 ٫ة ة طةةةٚصأ بشّة ة سٙ ,شٚىٜة ة مشٛظةةةحٜف ,

ٛةةةشإٓ عيٜةةةٗ اىْ فةةةذ اىعشبةةة ٝاٮٔ ٛٙظةةةع ١إىل

ٙطةةةٚإَ «ٙ ,مج عةةة ٠اهظةةةحقةيٜني اىةةةشٙغ» ا

وقٜقةةٗ ا ظةةذٙد ٍ ة ميينةةٗ ٍةةٓ إٍن ّ ٜة د

اىؼةةةةةعش ٙاىْقةةةةةذٙ ,اىذاداٜ٤ةةةةةٙ ,٠اىظةةةةةٚس ٛى,٠ٜ

ٙددٙاد جذٙد.ٟ



186

 1ــ اإلوطالي ذاذا والرواوة الكاذفة للخدوعة والفساد

 .................................خليل البيطار

 2ــ ما هي الرواوة األوىل يف األدب العربي املعاصر؟

 ................................زبري دلطان قدوري

 3ــ حتليل نص( :رأوت الوداع األخري)

 .................................فوزوة بنت عمر الشطي

 4ــ أدرار مجاليات النص يف (إكليل من ذوك)

 ................................عبد الكروم ذعبان

 5ــ قراءة يف دووان (مقام الوجد) للشاعر حممد حدوفي

 .................................أمحد دعيد هواش

 6ــ قراءة يف مدارات د  .خلف اجلراد

 .................................رواض رربة

921

اإلوطالي ذاذا والرواوة الؽاذػة

لؾخدوعة والػساد املعؿم

مؼاربة لًجربًه الػـقة ولرواوًه ( السقاق)
خؾقل اليقطار*
ما األدب إذا مل وؽشف أالعقب الؼوى الـاػذة وتغوهلا عؾى اجملًؿع؟ وما

الػن إذا مل ورصد الزوف والـػاق واخلطط اجلفـؿقة املدمرة؟ وما الرواوة إذا مل
تغص يف الؼضاوا اجلوهروة ومتسك اخلقوط اليت أرود هلا أن ختًػي ،وتـطق
بؾسان املفؿشني واملغقيني غقؾة أو دجـاً أو نػقاً أو ترووعاً؟ ألقس األدوب نصري

املؼفورون واملػؼرون واملسًيعدون يف كل جقل؟ والروائي اإلوطالي لقوناردو
ذاذا واحد من هؤالء األدباء ،إذ واجه الشر بالػن ،ودخر ذعره ومسرحه ورواواته

لـؼد رذائل الػىات املًـػذة الػاددة ،وتعروة تشوهاتفا وجرائؿفا.

ٔلددداشا اددد ش شامددداٚشجبزيددد ٕ ٕشظ ٖددد ٚش ددتش د ُشا ٌٗددٛشرلب د جبٚشلي د شو٦اة د ش
صدددددعمٗٛش ددد د ًش،1291شلٕزلددددداَٖشودددددَشزل عدددددٛش (ج زٟيشي وم)ٛش اثفش ً *.ش
أزل شا ا ش29شيب ا ًش ٕيت فشاكشزل ٔزٖدٛش
زلع وم،ٛشأإٓش ىدنش شودٍ يشلميتٖدف،شنعد ٌٜش
ٔأسدد ْشوةددٕٚش ٗدد ٚشزلعىدد هشٔزلع٠دد شزل ددع ٗٛش ٔزل ددع شٔز ة د لشٔزلٍعدداشٔزلاجبزسددٛشزلةٗ سددٗ،ٛش
ز ععدد ،ٚشٔرّدد شوٗمددْشز يدد ش ٍ صدد ٚشويدد ٖ ش ٔأخ جدددفش دد ٚشأندددً٦شسدددٍٗى ٟٛٗش دددَشأ ىدد هش
ز ّى دددك،شيىد د شرّد د شظدددٞ٦ش دددْش ٖد د ٚش جبٔزٟٗددٛشلددْ،شٔ عددفشوعادديشأ ى لددْشإىلشلػ د ش
ٗدد،ٛشٌٔ د هشجددٕز ٟشأداٗددٛشجبنٗعدد،ٛشٔجب ددنش ددَش
صعمٗٛشٔسي ٌّ ش شأ ى لْشز٧داٗٛشيمّ  .ش
ٍدد د ش دد د ًش،1292شٔدنددددَش شوةددددع شجبأسددددْش
اددػنشا ادد شوٍ صدد ش اٖددداٚش شزلألددد،ٛش
ٔزٌييشإىلشصعٕفشزحل بشزل ٕٗ ٘شزإلٖ ل٘،ش ظ ٖ ٚشصعمٗ .ٛش
ٔاػنشوٕزوعشوٗ دٖدٛشنٗدْ،شٔزٌب د ش شزلت د ٌكش
ٌ دددد شا ادددد شدجبزسدددد شٌ ٖدددددٛشٔوعدددد  ٥ش
زإلٖ د ل٘شٔزٔ٧جبٔادد٘،شٔأاد فش مددٜشزلب عٗعد ش سٗ سٗٛشٔوصص ًشوصدإ،ٚشو دنشأُشٍٖ د شجبٔزٖبدْش
شأ دددازوشإلٗةددٗٛشخ دددإٚشإادد ُشز٧يتودددٛشزلدد ش زٔ٧ىلش(جب ٖدد شجبٖػدد ل ٗعز)ش دد ًش،1291شٔ ٕودد ش
صعفشاإٖ لٗد ش شسد عٍٗٗ شزلعد ُشز د٘،ش
*
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نّٗ ش ٍاشِٕٖٛشأجبضشصدعمٗٛشٔأِمدّ شز ّى دك،ش ٔصاجب ش َشدزجبشزلبيَٕٖشااو رش ًش،9111ش
ٔ د د دشإىلشوٗىّد د شٔصد د زوبّ شز٧خ٦وٗددد،ٛشٔودددَش ٔمحمفش ٍٕزُشزلعٗمي .ش
جبٔزٖ ْشزل ش مف:ش(خ شوي ن،)١شٔصٕجبشنّٗ ش
جبٔزٖددٛش(زلةددٗ )شأٔش(ج ددمشن ىدد)ٛشعة د ش
ز عبششجبٔغ شِٕٔشٖع جبعشز ٕجبشٔزلعة د،شٔجبٔزٖدٛش زلعٍددٕزُشزلددذٙشجدد ٞش شزلععددٛش ٍ ٔلددفشويددٗٛش
(شليدددشنشط ٖعبددددْ)،شٔصددددٕجبشنّٗددد شزلتٔنٗةددددٕجبش زلب عٗرش شج ميٛشغ وي،ٛشرَشنّٗد شذلععدُٕش
لٕجبزٌ شِٕٔشٖص اًشا حلعٗع،ٛشٔليٍْش٥شجية ش ٔوعب ٕشا طٛشأُشٍِ كشخ أشزجب ي دْشزلعيد ٚش
اشأ اشز بّىك،شٔزٌّىكشزلٍ  ٟشزلعد ًشن جبغد ش
مددٜشي ددعّ ،شخ ددٗٛشزلبّاٖددا،شٔجبٔزٖددٛش(شٖددًٕش
زل ٕوددد)ٛشزلد د شٖٕزجدددْشنّٗد د شزليد د ا شاٗممدددٕدٙش ا لب عٗرش شويٗٛشز بّيشجبٖس،شثيشج ش دثٛش
ز ددٕجبٔوشز ي ددن،شٔزلصددىفشز بددٕزط،١شٖٔع د ش وبنشأ اشز عب ك،شٔجعمدفشزلٍ ٟد شزلعد ًشٖبعد ش
لعيدددٗٛشجبٖدددسشٔ ددداِ ،شٔجد د ٝش يمٗد د شأ ددداش
َشزخعزوْشٔي شز ةبٕجب .ش
ز عب كشزحملعنكشلي د شو٦اةد شزلعيدٗٛش
ٔوددددَشجبٔزٖ ددددْش شزلةدد د عٍٗٗ :شزلةددددٗ ،ش
زلػ ويدد،ٛشٔنيددَشوددَشزلبعد هشخٗددٕهشوّىدد،ٛش
أ ى ًشصعمٗ،ٛشزل شامُٕشزخلى  .ش
ليددَشز٧وددٕجبشي ٌددفش عددٕدشإىلشزلبععٗدداشاة د ش
ٔوَشوصصدْشزلعصدإ:ٚشزخل لدٛشزإلٖ لٗد،ٛش وةمةدددددنشزلعبدددددنشز بٕزصدددددنش عب دددددكشٔويددد د ٚش
وٕ شسب لك،شزإلمثا .ش
ٔا صٗ شسٗ سٗٛشٖةد جبٖ،ٛش شوداُش اٖدا،ٚش

ٔ اّ ش شوعايشجبٔزٖ ْشٔوصصْشزلعصإٚش
عٕٖددددٛشزل صددددٗ شٔطٗ بّدد د ،شٔزصدد د ازوّ ش
ععددد ٟرشو ددد،ٛشٔوٕزجّبّددد ش٧يتوددد شوععددداٚش
ٔوأس ٖٔٛشأ ٗ ٌ ً.ش ش
ٔودددددَش ٍددددد َٖٔشأ ى لدددددْشزلٍ ٖددددد:ٛشودددددٕ ش
و ٖٕجبزٌ ،شويٗٛشألأشوٕجبٔ،شأسدٕدشندٕ شأسدٕد،ش
زل د ٍُٕشا د خلٍ ،شو نٗ د ،شزحل ددنشز ٍددُٕ،ش
زلٍ ،شٖٔم د شنّٗد ش دأث ٓشاعدٕلبإشٔاإزٌداٖممٕش
ٔ ٕود د يشدٙش٥و ٗدددأيتز،ش ّدددٛشزلةد د ٖٛشودددَش
زلبعة شٔزلع زجبز شز د ٚ ٟشلد عاشزلعيد ،ٚشأٔش
لبع ٖددددٛشزلٍيددددٕسشإىلشو٤سةددددٛشزلع ٟمدددد،ٛشإثددد ش
زخدددب٦هشو٤سةدددٛشزلألدددٛشٔ ِد د ش دددَش دددٕنشإش
ز٧و ُشلمٍ ي .ش
ِٔذٓشوع جباٛشل ٔزٖٛش(زلةٗ )شزلد شٌ د ِ ش
دد ًش،1291شٔزلدد شٌعمدددّ شإىلشزلةدددٍٗى شز دد ش
زإلٖ د د ل٘شن زٌ ٗةددديٕشجبٔيت،ٙشٔجعدددنش ٍدددٕزُش
زلعددٗمي:شج ددمشن ىدد،ٛشٔودداش عّ د ش ددَشلػبّ د ش
ز٧صدددددمٗٛشإىلشزلع اٗدددددٛشٌ ٗدددددنشجب ددد د شز ّددد د ٖ ،ش
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ٔملشٍٖععشز عبششجبٔغ يشدوبدْش ش يدمٗنشزلدذَٖش
يمعٕزشمب زو بْ،شأٔشصازو ْشزلي إٚشٔ ةدَش
زخبٗ د جبٓشلٔ٨و د شٔز٧و د يَشزل د شجيىددعشنّٗ د ش
ز عمٕودددد شودددددَشزل ددددّٕد،شٔو د دددددْشز٧دلدددددٛشإىلش
ي دددد ش دددددٕجبهشوةدددددٔ٤لكش شزل دددد ط،ٛشٔ ش
زلٕوفشزلدذٙشأ دسشنٗدْشادأُشنخد َٖشٖ ٦عٌٕدْ،ش
ٔأُشزخل د د ش دددا شادددْ،ش د د ًشأُشٖدددٕدشعشأدلبدددْش
ٔادددددّ دز ْشلددددداٝشا صدددددٗٛشثع نٗدددددٛشوع ٔندددددٛش
ا لٍ زِددد،ٛشٔي ٌددد شز ععد د شأُشٖمبعٗددد ش شإ ددداٝش
شز ب ،شي ُشا صشا ٌباد جبٓ،شأطمدرش
و
زلٍ جبش مْٗ،شثيشأجبدٙشزلع نشمبةايشوعبششنخ ش
يدددد ُشوبٕزجدددددازًشا يددد د ُشلبدددددأوكشزحلى ٖدددددٛش
ل ٔغ يشعة شزد ٞشزل ط .ٛش
ي د د شا اد د شزلب دددِٕ شزلد د ش ٍب ّد د ش
زحلمعٛشز ٍّىٗٛشزل شن دبّ شز نٗد شزإلٖ لٗدٛش
زلد د شتيىدددفشاصدددعمٗ،ٛشٔٔرعدددفشاد د ي ش
ٌ نددذٚش شزل ددٕلٗسش صددم بّ ،شٔ لددٛشزلبعيددكش
ز٥جبى ٘شٔزلٍيٕصٗٛشٔزلصىفشز درشزلدذٙش
ٖ مسددْشزعمددعش مددٜشز ٦وددئشٔزليددى ، ٟشنصددعمٗٛش

اإليطالي شاشا والرواية الكاشفة للخديعة

غددا شوددٍ يشز نٗ د شزل د ٟٗس،شٔزلصددىفشز ددرش
ِدددٕشزلبصددد فش(زحليدددٗي)شزلدددذٙشز بصددديشادددْش
زلصعمُٕٗشجت ٓشج زٟىّ شز ٔ  .ٛش

ودددد د جبيسش ٗددددددٛش شومددددددٕبشزلددددددذَٖشٖبددددددأ ُٕش
ٖٔعيدددد د ُٔ/شزلددددددذَٖش٥ش ىمددددددُٕشزل ددددددع جبز ش
ٔز ٧دد/ً٦شإُشجبٔاةد إشٔود جبيسشٖيد ي ُ/ش
ادددنشجبمبدد شي ٌدد شٖ يٗدد ُش مدددٜشإٌةدد ُشملشٖعددداش
إٌة ٌ ًشِٕٔشٍٖىٕشنٗيي/ش مٜشني ش٥شٖعي ،ش
مٜش ش٥ش .شس .11ش

ز٧لٕٖدددٛشزحلىددد ز،ٞشٔيددد ُش ش دددٗ نٛشز عددد ش
ٌٕ ٕشزلتجٕزيتٙشز عد بشودَشزلةدم ،ٛشٔزل عٗداش
ددَشزل و ادد.ٛشو د هشٌٕ ددٕشل ٔغ د ي:شإٌدد٘شتددفش
ص نك،شن دشجبٔغ ي:شو شيٍفش٧يت دكشلدٕ٥ش
وع نبٍد د شإجدددٕدش دددٗ ش ٍددداكشِدددٕشد.غد د .ٌٕ٥ش
نأٔ ددئشٌٕ ددٕ:شإٌددْشلددٗسش ددٗع٘،شاددنش ددٗ ش
يتٔج .شٔأ ف:شأٌبيش ع نُٕشيدنشاد٘،ٞشٔودعش
أُشوعمٕو ييشلٗةفشصد ٗ ،ٛشندإٌ٘ش٥شأطٗدرش
غ ،ٌٕ٥شِٕٔشلٗسشإ٥شو عع ًشصػإزًشِةبإٖ ًشودَش
و ععدددد٘شزليددددٕز ٘،شزلددددذَٖشِٖٕىددددُٕشزلشٍدددد يش
اأ دٖ ّيشزلذيٗ،ٛشٔ٥ش ب شز ٞشِدذٓشزٖ٧د ًش
إىلشا عشطٕٖنشلٗيبة شوعاجبٚشزإلّٖ ً.شس.11ش

جبٔزٖددددٛشزلةددددٗ شادددد ّٗٛشا ٔزٖدددد شا ادددد ش
زل ٕلٗةددددددٗٛش شسدددد د عٍٗٗ شزلعدددد د ُشز دددددد٘،ش
ٔوع  ٥دددْشزلةٗ سدددٗٛشٔزلٍ ٖدددٛشزلٍ وددداٚش٩لٗددد ش
زلعىددعشٔدٔز ٟد شزلعة د دشز ػمعدد،ٛشٔلأزوددٛشزلعٍ د ش
ز بٍعدددن،شٔلعصد د ًشزل دددّٕدشادددكشزإلودددازًش مدددٜش
زإلدٞ٥شمبعمٕو ش عٗاشزلب عٗدر،شٔادكشزلصدىفش
خٕند ًش مددٜش ٗد ّي،شِٔدد٘ش بيدد١ش مددٜشأسددمٕبش
نٕلبإشوَش ٗمشزلٍعاشزلة خ ،شٔاإزٌداٖممٕشودَش
ٗددمش ع ٖددٛشز٥خددب٦هشٔزلب ددا٘شز٥جبى د ٘،ش
يىدد ش عدددٕدشإىلشث ادد ٌبٗسشودددَش ٗدددمشز م ىٗدددٛش
ٔزوب دد د ًشزخل دددد شوددددَشأجددددنشخشاوددددٛشزلعازلددددٛش
ش ٔزلعيد د ٖ شزلٍ ٗمددد،ٛشٔوددداش دددأث شاّدددذزشز٧سدددمٕبش
غ ا ٖٗددددنشغ جبسددددٗ شوددد جبيٗ ش شجبٔزٖددددٛشخ ٖددد ش
زل ٖ د ك،شٔخددٕجبخ٘شن جبغ د يشٖٕس د ش شجبٔزٖددٛش
عمددٛشزلبددٗس،شٔي د جبلٕيشنددٍٕٖٗبسش شجبٔزٖبددْش
ز٧خإٚشنٗاٖ ٖيٕش شا نبْ .ش

ٍة بشزل ٔزٖٛشامػٛشجباٗعٛشودَشدُٔشنصدٕهش
أٔشزٌع دد ،شيأٌّدد شٌّدد شزحلٗدد ٚشز بةدد جبع،ش
ٔ بددازخنشز ٧ددازوشٔ بععدداشز ٕزودد ،شٔيأٌٍدد ش
وب ِدددٛشٖب د د شنّٗد د شزحملععدددُٕشٔزل دددّٕدش
أود ًش ىمٗددٛشو ٦عدٛشو ي دد،ٛشٔخ د شز٥غبٗد هش
ددٗ شادد ىٗع،ش بددٜشأٔل٠ددكشزلددذَٖش دد ا ّيش ٔزلعيدددد د ٚشٔزلةٗ سددددددُٕٗشٔز ععددددددُٕشٔزلٍدددد د يش
صددازو،ٛش٥شٖةددب عأُشأُشٖيدُٕشخمعّد ش معٗددرش زلعدددد دُٖٕ،شٔ ٍب دددد ش دددددأٝشزعمدددددعشٔزلصدددددىفش
ّى .ٛش
ٔزلبددددددٕجسشاددددددكشز ىٗددددددع،شٔجتددددد ٙشوب اعددددددٛش
ٌٔاهش مٜشذلكشا لمعد ٞشزلدذٙشعدعشز عدبشش زلب عٗعدد شٔأخ دد جبشز دد زٟيشز بٍ سددمٛشٔأمسدد ٞش
جبٔغدد د يشاػدد د ٌٕ٥شودددداٖ شت ٖدد د شدلمددددٛشزل ددددٕجبٚش زلي د ٖ شٔزلٍب د ٟأشز مب ةددٛشٔيأٌّ د شجت د ٙش ش
ز بٕزصددمٛشزلعٔ ةدديٗٛشزلٍ طعددٛشا سدديشوٍاىددٛش اماشنخ  .ش

شت د ل شزلةددم ٛشزل ٕلٗةددٗٛشز بػٕلددٛش مددٜش
ز بىددعشٔز نٗد شز ةددٔ٤لٛش ددَشجد زٟيشغ ويدد،ٛش
ٍددبأشأاددي ٥شو ددِٕٛشوددَشز ع جب دد،ٛشٔثع نددٛش
خ ٖٔدد،ٛشٔودداشزطمددعشٌٕ ددٕشز عددبشش مددٜشوصددٗاٚش
ٌاىّ ش ٕهشِذٓشز ةأل،ٛشوَشأاٗ ّ  :ش
إُشو جبيسشٖيد كشودَشزلعٕزودعشزلع جبغدٛش
زل ش يّ شليي/شٖي كشودَشزل دذجبٚشز ندٛش
ز ٗب/ٛشزل ش بع خ ُٔشاّد شيىد ش بعد خ شزل ػد هش
اد ٧ج زيشزلد ش شجبو اّد /شاٍٗىد شو يتزلددفشاددذجبٚش

ٖعٕهشٌٕ ٕشز ع شلمىعدبششجبٔغد ي:شأٌدفش
وٕجددٕدشدزخددنشو٤سة د شزلألددٛشزل ٕشجبجٕزيتٖدد،ٛش
لددذلكش ددازنعش ٍّ د ،شٔ اددَشأُشِددذٓشز ٤سة د ش
نمدددكش ىمٗد د ًشإوي ٌد د شٔزسدددعٛشغدددإشذلدددأدٚش
لمىع ٔودد،ٛشليددَشأ٥ش د ٝشو د شزلددذٙش دداوش ش
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زل ٦د؟شِ شِ٘شز ي ٦ش عٕش مٜشزلةد ئ،ش
.شس.91ش ش
ٔزلععاش بع شاكشأدةٍ ُشز
ي ٌفشدزٚ ٟشزل و اٛش ٕهشجبٔغد يش بةدع،ش
ٔملشٖةدددددب عشزإلنددددد ٦شودددددَشزخلشعددد د زٞشزلدددددذَٖش
ٖ صددددأُشت ي ددددْ،شنٗددد شلمى عددددرش(ز ددددبّي)ش
زلبعس!شي ُشٖ سيشا ٌد وأشٖٕودْ،شٔ شز عاودٛش
ط ٖعددددٛش يددددمٗنشودد د زواشت ي ددددْ،شٔيدد د ُش
خي دددٜش مدددٜشزلدددذَٖشسدددٗع امّيشٌّ٧ددديشسدددٗػأُش
تددددفشز زو ددددٛشو مددددْ،شٔوددددَشدُٔشأٙش صدد د ٌ.ٛش
س.111ش ش
سددددد ٔجب شجبٔغدددد د يشادددددديٕكش ش ددددددٕجبهش
وةٔ٤ل٘شزل ط،ٛشٔ ٍاشزغبٗ هشوةٔ٤هشزحل بش
زل ٕجبٙشنود جبشأصد شجبٔغد يش مدٜشوع امدٛشصداٖعْش
زلعٍدد د ُ،شليددددَشخ ددددأش شزلبعدددداٖ شٖٕوعددددْش ش
وصددددٗاٚشو نٗدددد شوبعددددادٚشزلدددد ٔ٣ي،شزخعوددددفش
وع صدددنشزإلدزجبز شز٧وٍٗدددٛشٔزلةٗ سدددٗ،ٛشٔو ودددفش
ابصددعٗٛشا صددٗ شأوٍٗددٛشٔويد ٟٛٗشٔسٗ سددٗ،ٛش
ٔٔجّفشأصد اعشزّ ٥د ًشإىلشز نٗد شزلػ ويد،ٛشأٔش
إىلشز٧لٕٖددددٛشزحلىددد زٞشزلٗةددد جبٖٛشزلددد شزخبددد جب ش
وٕزجّٛشِٗىٍٛشزل ٕجبجٕزيتٖٛشٔنلٛشوىعّ شا لة٦ل.

شٔ كشسأهشيٕسد ُشٌ ٟد شجبٟدٗسشزحلد بش
زل ٕجبٙش َشص ٛشزلٕث ٟرشا دأُشوعبدنشجبٔغد ي،ش
واًشلْشزلٕث ٟرشوَشدجب شويب ْ،شٔ كش ةد ٞهش:ش
ذزشملش ةبىعٕزشل ٔغ ي،شٔ ذزشوبمبىٕٓش؟ش مدنش
شمبٍدددعش
ٌ ٟدد شجبٟدددٗسشزحلدد بشاد د ُشز٧ودد شودد
زٌدددا٥عشزل دددٕجب،ٚشٔأ دد فش:شأٌدد شسدد مفشزحلدددٕزجبش
زلذٙشدزجبشاٍٍٗ ش٧اعاش ٍدكشزل د ّ ،شٔزل ٖد ش
أُشيٕس ُشي ُشواشيب شجبس لٛشٔٔ عّ شاكش
صددع شجبٔزٖددٛشدُٔشيٗ ددٕ ،ش ددإشإىلش ٕوددعش
وعبمْشٔ إشزل سد لٛشإىلشويد ُشٔجدٕدشزلٕثٗعدٛش
ز بعمعٛشمبعبنشنو جبشٔجبٔخ يشٔوعبمْش(يٕس ُ).ش
س199ش،شإٌّ شط ٌٕٛشزلعبنشزل شملشٖةميشوٍّ ش
جبٟٗسشزحمليىٛشزلعمٗ شٌعةْ.ش ش

ٔجددددْشا اددد شسددددّ ًشٌعددددآشإىلشو٤سةددد ش
زحليددديشٔإىلشاد د ي شز نٗد د ،شٔإىلشزلٗةد د جبش
ز ٍعةددددديشٔز دددددع ،شٔز بدددددأجبجئشادددددكشوػ يتلدددددٛش
زل ٕجبجٕزيتٖ،ٛشٔاكشزلعٕ ٕٖٛشزلٗة جبٖٛشزلعٍٗعد،ٛش
ٔيبدد شوع لدددٛشو سدددٗٛشو دددنشسدددٍبكشودددَشجب ٗمدددْش
إ شأصاو ٓٞشٔأاعا ْش َشدزٟد ٚشز ٧دٕز،ٞشإذش
ش ٔجددْشزٌبعدد دز شادداٖاٚشإىلشزلعيدد ٚشٔزحملععددكش
ملشٖ د د شا اد د شإىلشأويٍدددٛشاعٍّٗد د ،شٔملش زلدذَٖشزذدذٔزشودَشوٍ صد ّيشسد ًٗ٦شلمٕج ِددٛشأٔش
ٖدددذي شيتودددَشٔودددٕعشز ٧دددازو،شليدددَشزلعد د جب٢ش ن صٛشلمعائ .ش
جب دددنشا ادد شوػ ٌٕدد ًش دد ًش1292ش،شليدددَش
ٖبدد كشاةددّٕلٛشأُشزل ٔزٖددٛش ددإشإىلشإٖ لٗدد ش ش
زلةد د عٍٗٗ ،شٔجد د شصدددٗ غٛشزلبع ٖد د شا دددأُش أ ى لْشزل ٔزٟٛٗشأ ٗداشإصدازجبِ شامػد ش اٖدا،ٚش
وعبدددنشجبٔغد د ي،شادددأُشز٧خدددإشوبدددنشنود د جبشزلد دذشٙش ٔ٥ودددفشز٧ندددً٦شزلدد شأخدددذ ش ٍّدد شزل دد ًشودددنش
ي د شودد٤زو ٚشٖعدداشع د ش دداشزل د ط،ٛشنع د ًش ٌاددإٓ،شٔيددأُشأ ى لددْشصدد خٛشز ب دد ش مددٜش
زل د ط٘شاعبمددْ،شٔلعددرشزلبع ٖ د شٔجددٕدشوةددايش دٔزوددٛشزلعٍ د شزل د ش ٕوددعشأُش بٕزصددنش شو د لعش
ٖ ِ شند٨ش
ز٧لعٗٛشزل ل ،ٛشِٔ شِ٘شٌإزٌّ شٔ
اٗاشجبٔغ يشوبنشاْشنو جب .ش
ز٧نر.ش ش
ش
ش
ش
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ما هي الرواوة األوىل يف
األدب العربي املعاصر؟

زبري سلطان قدوري*
على الرغم من أن الكثري من النقاد واألدباء العرب من وعدُّ رواوة (زونب)

لألدوب الدكتور حممد حسني هوكل اليت صدرت عام  9991هي الرواوة
الرائدة يف األدب العربي املعاصر ،ألنها أول رواوة صدرت يف العصر احلدوث،

لكن لدونا من وقول إن أوىل الرواوات العربوة يف العصر احلدوث كانت رواوة
(عذراء دنشواي) للكاتب املصري حممود طاهر حقي ،اليت صدرت يف متوز

عام  ،9991وبأنها سبقت رواوة هوكل بست سنوات .وبسبب السبق الزمين تكون
رواوة عذراء دنشواي هي الرواوة األوىل للرواوات العربوة احلدوثة ،ووكون كاتبها
حممود طاهر حقي رائد الرواوة العربوة احلدوثة ،ولوس الدكتور حممد حسني

هوكل صاحب رواوة زونب .ولكن عدداً كبرياً من األدباء والنقاد العرب وصرون
على أن هوكل هو رائد الرواوة العربوة احلدوثة ،ولوس حممود طاهر ،وسنعرض

يف هذه الدراسة وجهة كل طرف حول األسبقوة ،وما وسوق من حجج وبراهني.

ضوايةةعذرةةصضاشذزيؿةةكاتذ حممود ة ذست ةةكزذ
طةةو طذي،ةةلدذو ةةسنذوذظ ةةرذوطة ذ كةةطتدذ
كةةواذا ؿةةمل ذا كةةطتذيمل ة ـذ ةغةةو ذزتةةعض ذ
قطيعذزيؿكاتذا ؿهري دذبػب ذ وذأقس تذرحم هذ
قةةكانذاتيةةالربذا ني ةةويلذبعرةةسا ذرةةسزذ ةةرذ
فلي هةةةةوذا بػةة ة وشدذبػةةةةب ذ ةةةةكنذنةةةةوب ذ
بطي ويلذبهطبعذمشؼذوذإيسىذقطىذا كمل سذ
ا كةةطتذبةةو ،ذطبذ ةةرذقطيةةعذزيؿةةكاتدذوكةةواذ
وضب ةومذ ةةرذاؾةةابوسذبةةبذرػةةوكطذبطي ةةوي بذ
وأ ةةةةقذا ،طيةةةةعدذا ةةةةصيرذي،ا ةةةةكاذيط اهةةةةودذ
ويكةةة ة وزواذاذت ةةةةةو ذا ةةةةةصتذكةةةةةواذيطب ةةةةةهذ

فليك ودذويطربكاذا نةوؽذب حم،ةونذبنةوزقه دذ
ويسثذاتؾابوسذبػب ذزفوعذفلحذررذا طأدةهذذ
ا يتذأقوباهوذطحم،ةعذ ةرذبنسق ةعذقة سذ هةوب ذ
بطي ويلدذكواذيك وزذط ةكضذاةو ذب اهةودذ*ذ
و ةة ذأ ةةةقذقطياةةةهذ نرسدةةةهذيةةةبذأضازذادتنةةةكزذ
ا ني وي كاذا ن قذ نه.ذفما ذاألزي ذست ةكزذ
طةةةةةةو طذي،ةةةةةةلذبةغةةةةةةحمكبذضوا ةةةةةةلذأيةةةةةةسا هوذ
و ةغةةةودهودذويؿةةةطذا طوايةةةعذرحمةةة ذيحم،ةةةونذوذ
(ادتطيس ذاألغةبكر ع،دذوغةب ذيؿةط وذ هة ذ
*

كاتب من سوريا.
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احملاةةقذا ني ةةةويلذوي،ةةةس.ذرحم ةةةه.ذوقةةةسذتقةةةتذ
ا طوايةةةةةعذ ويةةة ةومذوبعقبةةةةةوربذ ةةةةةو ريتذرحمةةة ة ذ
قطاشدهةةةةودذفةر ةةةةسنذطبوراهةةةةوذ ةةةةطانذرةةةةس دذ
وكةةةواذآخةةةطذقةةةسوض وذا مابةةةعذا ملطب ةةةعذوذ
كطذرو ذ.9911ذ ذ
ايا،سذا ملسيسذ رذا ن،وزذا كطيبذوا ملطبذ
ضوايةةعذرةةصضاشذزيؿةةكاتذبػةةب ذنةةمل هوذا ة دذ
و مةةرذ ةةوذيُػةةك ذ ةةصاذا هةةمل دذأذاذكودبهةةوذ
(طو طذي،ةل،ذكابهةوذو ةكذوذاذتوزيةعذرؿةطذ ذ
ةةةرذا مل ةةةطدذورحمة ة ذططي،ةةةعذا مل ةةةقذا كة ة لذ
وا كق ذ حم وز عدذوا همل ذبػب ذقحمعذخندةهذ
وجتطباهذاألزب عذوذكاوبعذا طوايعدذوبؿطوطهوذ
ا ن عذوا حمغكيعدذ عذا ملحمة ذإاذدحمةاذا ؿةطو ذ ذ
دمةةةرذ ملطوفةةةعذوذش ةةةاذا ةةةع ردذياة ة ذ ةةةسىذ
ا ةةةةساضؽذاألزب ةةةةعذا ذكةةةةطيعذوا ملطب ةةةةعدذا ةةةةيتذ
كويةةتذيةةوزض ذا كيفةةكزذوذظ ةةرذقةةسوض و.ذو ةةرذ
ا ملةةةةةطوخيذدوضخي ةةة ةومذأاذر حم ةةةةةعذايا،ةةةةةوربذاألزبذ
ا ملطبةةةلذ ةةةرذأزبذا ،ةةةطواذا كغةة ذإ ذاألزبذ
اذتسيثذوا ملوقطدذكويتذوذبساياهو.ذفو مل طذ
ا ةع ذ حممودة دذ ةةعذا بةةسايونذاألو ذ مل حم ةةعذ
ايا،ةةوربذاألزبذإ ذاذتسا ةةعذكوف اةةواذأاذدُػةةك ذ
حممود ذ صاذا همل ذا .ذ ذ

ا ،ةةةةةةطواذ ةةةةةةرذا ملطفةةةةةةعذوا ا ةةةةةةكضذا ملحم ةةةةةةلذ
وا مطتدذومبوذحيسثذمشوربذا ةكطرذا ملطبةلذ
وذأوضوبةوذ ةرذد ةكضذرحم ةلذو ملةطوذوفمةةطت ذ
ارا،ةةوزامذ نةةهذأاذب،ةةوشذالا ةةعذا ملطذبةةلذيفةةو لمذ
ادحم ومدذميمنةهذ ةرذاتغةا طاضذوذايال ةهدذ
وا ب،ةةةوشذضاقةةةسامذرحمةةة ذقةةةسض.ذقطويةةةومذأخةةةطىدذ
إنوفعذإ ذا ،طواذاألضبملعذا يتذاغامل ط.ذبهو.ذ ذ
،ةةةسذ مةةةرذاتغةةةامل وضذا رتكةةةلذ نةةةصذ
بسايةعذايال ةهذ حمؿةةمل ذا ملطبةلذأاذيكةطفهذرةةرذ
ا ا كضذا ملحم لذوا ملطودذوا صتذكواذرحم هذوذ
ا ملكةةكضذا طاؾةةسيعذواأل كيةةعذوا ملبوغ ة عذويا ة ذ
ا حمكك ةةةةعذإ ذأاذاياةةةةقذا ملي ةةةةوي كاذا ةةةةبلزذ
ا ملطب ةةةةةعذرةةةةةو ذ9191دذفةةةةةةزخحمك.ذوذقكةةةةةكضذ
اذتةةطي ذ(اذتط حمةةا،دذك ةةوذأزخحمةةكاذيػةةوش دذ
وأ حم،كاذرحم هذكقذ نوفصذا ملحم ذ رذزاخحمهذو ةرذ
خوضيفهدذوأ حم،ةكاذ ساضغةهذويفو ملودةهذا ناؿةط ذ
وذبغةةسازذوز ؿةةلذوا ،ةةو ط ذودةةكيؼذوا غةةطبذ
وأؾةةب حمعذو طيوطةةعذا ةةيتذكةةواذياكافةةسذرحم هةةوذ
طلبذا ملحمة ذ ةرذأوضوبةوذوآغة ودذو ةعذإ لقهةوذ
غوزذادتهقذوا ادحم ذوذ ملظة ذا ةكطرذا ملطبةلذ
و سيةةهذا مةةنىذوا كةةغطىدذيا ة ذبةةونذوفةةلذ
كةةةقذكاة ة ذدةةةوضيذذدحمةةةاذا طيحمةةةعذ ةةةرذي،ةةةطأذ
ويماة ة ذبةةةبذا ملةةةطبدذبةةةقذؾةةةرعذاتغةةةامل وضذ
ا رتكةةةةلذارتطافةةةةعذوا ؿةةةةملكش دذفظهةةةةطنذوذ
ملظةة ة ذا بحمةةةةسااذا ملطب ةةةةعذيحم،ةةةةونذا ةةةةسضاويـذ
وا ،طذوارتطافع.ذ ذ

ورحم ذا نوقسذا ذأاذي،سضذا ع رذا ملطبلذ
ا صتذقةسضنذف ةهذا طوايةعدذفوأل ةعذكويةتذوذ
أوا ةةقذا نهةةكبدذوبةةسايونذر حم ةةعذا انةةكيطذا ةةيتذ
أطحم،اهةوذذا ندة ذا ملطب ةةعدذك ةوذكويةتذبسايةةعذ
ر حم عذخطوجذاأل عذا ملطب عذ ةرذ او ةونذادتهةقذ
الكاتب حممود طاهس حقي:
وا ادحمةةةة ة دذو ةةةةةةو لذدبةةةةةةسأذأو ذخ ةةةةةةكانذذ
و سذكودة ذا طوايةعذست ةكزذطةو طذي،ةلذ
اتي ةةل دذودةةنه ذ ةةرذبملةةسذأضبملةةعذقةةطواذ ةةرذ
اتغابسازذا رتكلدذا صتذفطبذرحم هةوذاأل ةعذ وذ سينةةةةةعذز ةةةةةو ذرةةةةةو ذ9881دذوذأغةةةةةط ذ
وادتهةةقذوا ادحم ة ذر ةةسامدذو نملذهةةوذخةةلربذدحمةةاذ كطميعذداػ ذبو ي،وفةعذوا ملحمة دذفؿة ،لذوا ةس.ذ

311

ما هي السواية األوىل يف األدب العسبي املعاصس؟

األكةةنذاألزي ة ذا كةةطتذحي ة ذي،ةةلدذدحم ،ة ذ
دملحم هذاألوربذوذا ماود ذا يتذكويتذحت ظذ
ا ،طآاذا مطي دذ ذايا،قذإ ذ ساضؽذا املحمة ذ
اتباةةةسا لذوا اكغةة ذوذز ةةةو دذإتذأاذوفةةةو ذ
أب ةةهذا بمةةط ذرةةو ذ9899ذأ ةةطنذرحم ةةهذي ػ ة ومذ
وق ة ومدذفاملةةطبذ ةةطبذؾةةسيسدذأزىذبةةهذإ ذ
اي ،وعذررذا سضاغعذأؾهطذرس .ذظهطذا ا و ةهذ
ورؿ،هذ ألزبذ بمةطامدذفماة ذك ةوذد،ةكربذ
ا كوزضذا يتذكابتذغريدهدذبةيهذكا ذضوايعذ
(رةةصضاشذزيؿةةكات،ذو ةةكذوذاذتوزيةةعذرؿةةط ذ ةةرذ
ا مل طذ(.،9ذ ذ

دطب هذبهذرلقونذؾدك عدذفمل قذغةمطدريامذ
وذوظاض ذا ساخحم ةةةةعدذ ةة ة ذغةةةةمطدريامذدتطيةةةةس ذ
ا ػ وغةةةةةعدذ ةةةة ذأقةةةةةبفذغةةةةةمطدريامذذتةةةةةعبذ
اتحتوزدذوغمطدريامذ حم طقعذا ،ك عذا كطيع.ذ ذ

اغةا وزذست ةكزذطةو طذي،ةلذ ةرذرذلقاةةهذ
ارتوقةةعذبورتةةسيكتذربةةوؽذيحم ةةلذوذا املةةطخيذ
إ ذا ا ةةةةةكضذا ػ وغةةةةةلذوا ي،ةةةةةووذوا ملحم ةةةةةلذ
وا ملةةطوذوا ك ة لذخةةوضجذ كةةطدذيةةبذضافةةلذ
ارتسيكتذوذظيوضادهذإ ذدطك ةوذوبملة ذا ةسوربذ
األوضوب ةةعدذفةةا مرذخلنةةوذ ةةرذا املةةطخيذإ ذ
قةةةوز ذاأليةةةعابذوا ػوغةةةعذوا كة ة وفعذواألزبذ
ذيبغذوذكاوبعذا ،كعذا ،كري دذفنؿطذ وا مةةطذوذدحمةةاذا بحمةةسااذاألوضذوب ةةعدذوأرر ة ذ
زت كرةةةعذ ةةةرذقككةةةهذوذزتحمةةةعذ(ادتكا ة ة ،ذ مبوذوقحمتذإ هذدحماذا بحمسااذ ةرذد ةكضذويسا ةعذ
ا كةةطيعدذا ةةيتذكةةواذقةةويبهوذا حمبنةةويلذخحم ةةقذ وذالوتنذكوفعذمبوذف هوذاألزبذوا ر.ذ ذ
طاا.ذك وذيؿطذإياويفةهذا ،ككةلذواألزبةلذ
أخةةةصنذا ػ وغةةةعذوايؿةةةغوتدهذوذا مل ةةةقذ
وذزوضيةةةةةونذ كةةةةةطيعذرةةةةةس ذك رحمةةةةةعذا نةةةةةنذ اذتعبةةلذرحمة ذكةةقذا ا و ودةةهدذلةةوذأ ةةطذرحمة ذ
كةةويبهوذست ةةسذ ػةةملكزذيةةوفظذرةةكبدذووذ إياويفةةةهذاألزبةةةلدذنةةةصاذ ةةةسذا ،حمةةةعذوذدطا ةةةهذ
قة ة يتذاأل ةةةطا ذواتحتةةةوز.ذأقةةةسضذيفطيةةةس ذ ا ي،وودذو منةهذدةطسذإض ةومذأزب ةومذيُملةسذذ ا،ةس ومذ
خوقعذبهذأمسو وذ(ادتطيس ذاألغبكر ع،دذا ةيتذ وذ ةةصاذا ةةع ردذا ةةصتذكةةواذظ ةةرذا ا ةةكتنذ
فةةةافذقة ة ودهوذوأبكابهةةةوذ ألزبةةةوشذا كةةةطيبدذ ا مةةةةنىذوذالا ةةةةعذا ملطبةةةةلذوا كةةةةطتذوذ
و ةةرذبةةبذا ةةصيرذكابةةكاذف هةةوذأ ةةريذا ؿةةملطاشذ الوتنذكوفعدذوأ ذ وذيصكطذ رذأر و هدذ
أاسذؾكقل.ذ ذ
وذا طواياوا:ذا ه حمعدذو ةوز ذاويةو.ذك ةوذ
زخةةقذا مل ةةقذا ةةكظ لذيةةبذكةةواذؾةةوبومذ
قةةةغريامدذرنةةةس وذرةةةبذوذوظ ةةةعذغةةةمطدريذ
بةةسيكااذاألوقةةوخيذا كةةطيعدذو ذيػةةا طذبهةةص.ذ
ا كظ ةةعذبػةةب ذا هةةغك ذا ةةيتذ كضغةةتذرحم ةةهذ
رذقبقذاتيالربذا ني ويلذوأيكوض.دذبملةسذأاذ
يؿةةطذضواياةةهذ(رةةصضاشذزيؿةةكات،دذفون ة طذإ ذ
اتغةا،و عدذودةةطسذوظ اةةه.ذ ة ذرةوذزذإ ذا مل ةةقذ
ا كظ لذبملسذفةرت ذ ةرذا ةع رذب حمة ذؾدكةلذ
ةةةرذارتةةةسيكتذربةةةوؽذيحم ةةةلدذا ةةةصتذكويةةةتذ

أيةة ةهذأ ةة ة ذ ػةةةةطي ونذرةةةةس ذيةةةةصكطذ نهةةةةو:ذ
ػطي عذ(ا نعوان،ذا يتذقةس اهوذفطقةعذيكغة ذ
و ةةةةيذر ةةةةسذا ػةةةةطحذا كةةةةطتدذو ػةةةةطي عذ
(ادتوستةعذ،ذا ةةيتذقةس اهوذفطقةةعذفوط ةعذضؾةةستذ
رحم ذا ػطحذا كطتدذو ػطي عذ(بنودنةو،ذا ةيتذ
قةةةةس اهوذا طقةةةةعذا ،ك ةةةةعذا كةةةةطيعدذو ةةةةص.ذ
ا ػةةطي عذكابهةةوذست ةةكزذطةةو طذي،ةةلذبو حمغةةعذ
ا ك دذك وذيؿطنذوذقة عذاأل ةطا دذ
وقسذأؾوزذبهوذاألزي ذدكف ةلذاذتمة دذوأ نة ذ
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رحم ذكاوباهوذبو حمغةعذا كة .ذك ةوذقةسضنذ
ةةة ةهذزت كراةةةةةواذ حم،كةةةةةلذا ،كةةةةةري :ذ ةةةةةلذ
(ا غوزيةةةةونذا طا ةةةةون،ذا ةةةةيتذقةةةةسضنذرةةةةو ذ
9918دذو(ا بػةة ونذا ػةةوخط ،ذا ةةيتذقةةسضنذ
رو ذ9919دذوأر سنذطبملودهوذوذ كةطذنة رذ
غحمػحمعذ(كا ذ حمر ع.،ذ ذ

زواية عرزاء دنشواي
ادػةةة تذضوايةةةعذرةةةصضاشذزيؿةةةكاتذب ةةةوبعذ
ا كاقمل ةةةعدذوقةةةسذرودتةةةتذ ةةةوذيملوي ةةةهذا ي،ةةة ذ
ا طي لذزاخقذزتا عذا طي ذا كطتذا ادحم دذ
وأ ةةطذاتغةةامل وضذا ني ةةويلذوذدمةةطيؼذ ةةصاذ
ا ادحم دذوأظهطنذلوضغةونذاحملاةقذ ةرذقهةطذ
وظحم ذرحم ذأبنوشذ صاذا طي .ذودا ةسثذا طوايةع:ذ
رةةةرذقطيةةةعذضي ةةةعذ كةةةطيعذدةةةسر ذ(زيؿةةةكات،دذ
يملةةةةة ـذغةةةةةةمويهوذرحمةةةةة ذا عضارةةةةةةعذودطب ةةةةةةعذ
اذت كايةةةونذوا ةةةكضدذوكةةةويكاذوذيو ةةةعذ ةةةرذ
اغا،طاضذوغةل ذودبةسربذ ةصاذاذتةوربذيةبذأدة ذ
نةةبو ذإيمحم ةةعذإ هةةوذ ةةرذأيفةةقذقة سذاذت ةةو ذ
وا كضذف هودذوكويةتذطحم،ةونذبنةوز ذا كة سذ
ا نوضيةةةعذخت ةة ذأط ةةةون ذوط ةةةكض دذوختةةةرت ذ
يط ةةةةةةعذ نةةةةةةوظن دذوتذيطارةةةةةةكاذد،و ةةةةةةس ذ
احملوفظةةع.ذودمةةطضنذا عيةةوضانذ ةةريذا ط كبةةعذ
حم،طيعدذوحتستذا ػةموادذيهةوخيذإ هةوذقاةقذ
ط ةةةكض دذا ةةةيتذكةةةويكاذيطبكيهةةةوذوذب ةةةكده دذ
ةةصاذاأل ةةطذأ ةةوضذؾةةبوبذا ،طيةةعذووذ ،ةةس اه ذ
ا ؿةةةوبذ(ظ ةةةطاا،دذو ةةةةكذ ةةةرذخةةةري ذفا ويهةةةةوذ
وؾةةبوبهودذفوغاؿةةوضذر ةةس ذا ،طيةةعذرةةرذد،ةةسي ذ
ؾةةةمكىذرحمة ة ه ذ حمملوقة ة عذا ،ةةةو ط دذ مةةةذرذ
ا مل س ذيك هذبملس ذا  ،و ذبهصاذا مل قدذأليهذتذ
جيةةستذي ملةةومدذوغةة رحم ذرحم ةةهذي،ةةسذو هةة ذ
اإليمحم ع.ذ ذ
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وحتةةةس تذا طوايةةةعذرةةةرذية ة ذ ةةةعذبةةةبذ
ا ؿةةةوبذست ةةةسذا ملبةةةسذوا اةةةو ذادت حمةةةعذغةةةتذ
ا ساضدذو مرذ صاذاذت ذكواذيحم ،ذ ملوضنةعذ
رذقبقذضيفقذكبريذا ػرذيسر ذاذتةوجذأاةسذ
ظايةةسدذا ةةصتذكةةواذيط ةة ذبةةو عواجذذ ةةرذغةةتذ
ا ةةساضدذويةةطىذي ػةةهذأفهةةقذ ةةرذست ةةسذا ملبةةسذ
بػةةب ذيفو ةةهذو و ةةهدذوقةةسذاؾةةاهطذوذا ،طيةةعذ
بكلنذ عذاإليمحم ةعدذا ةصيرذكةويكاذيةعوضواذ
ا ،طيعذحبرعذا ك س.ذ ذ
ذيس تذا كاقملعذا يتذكةواذأ ةقذا ،طيةعذ
يادكفةكاذ ةةرذوقكرهةةودذو ةةلذا كةةسا ذا بوؾةةطذ
ببذأ قذا ،طيعذواإليمحم عذبػب ذإطل ذا نةوضذ
رحم ة ذأرؿةةوفذاذت ةةو ذا ةةيتذيطب هةةوذا ػةةمواذ
رحم ذغ،كخيذ نوظن ذو نوفص وذا ملحم ودذفكقملةتذ
ا كاقملعذرنةس وذأطحمةلذأيةسذا هةبو ذاإليمحم ةعذ
ا نةةوضذ ةةرذبنسق اةةهدذأزنذإ ذإقةةوبعذ نوكةةعذ
ظويفةةةعذست ةةةسذربةةةسذا ةةةنيدذرنةةةس وذايةةةا ذ
ظويفهوذو ويف ذا هوب ذاإليمحم ةعتدذواؾةاباذ
ملهدذو مرذا هبو ذاآلخةطيرذايفا ملةكاذرذحم ةهذ
وأؾبملك.ذنطبومدذفوغاغوثذبة قذقطياهدذا صيرذ
بكاذ نرسدهدذفةطحملذاإليمحم ةعذا نةوضذرحمة ه دذ
فةقوبكاذ ل عذ نه .ذ ذ
وقةةسذكويةةتذا ملطكةةعذ ةةريذ اموف ةةةعدذ
فوأل ةو لذكةةويكاذحي حمةكاذاذترةةوض ذوا ةةكبدذ
أ وذاإليمحم عذكويكاذحي حمةكاذا بنةوز ذا نوضيةع.ذ
وض ذش اذكويةتذا م ةعذ ةقذ كةولذأ ةقذ
ا ،طيعدذف طذأيسذا هبو ذ رذا ،طيعذ رذأيفةقذ
يفحمة ذا نرةسانذنة دذف ةطذبمةوبلذإيمحم ةةعتذ
يةةةةسر ذ(بةةةةكرب،ذكةةةةواذ ػةةةةاحم ،ومذرحمةة ة ذاألضبذ
بػب ذنطبعذمشةؼدذفرتكةهذإلبةل ذا ؿةططعذ
نرس ذظ ل هدذو رذبملةس.ذميةطذبو مةوبلذبةكربذ

ما هي السواية األوىل يف األدب العسبي املعاصس؟

فةةةةلحذ كةةةةطتدذفكيفةةةةس.ذيملةةةةويلذ ةةةةرذنةةةةطبعذ
ا ؿةةة ؼذف ةةةووربذ ػةةةورسدهدذوغةةة،و.ذا ةةةوشدذ
و منةةهذ ةةظذأي وغةةهذو ةةوندذو ةةرذغةةكشذيةةظذ
ا ةةلحذأاذدكةةقذوذش ةةاذا كقةةتذزت كرةةعذ ةةرذ
ا ،ةةةكانذاإليمحم عيةةةعذإ ذا مةةةوادذف رةةةسواذ
ا هةةوب ذ اةةومدذف حم،ةةكاذا نةةوضذرحمةة ذا ةةلحذ
ا ةةةةصتذغةةةة ،ذا مةةةةوبلذزواذأاذيػةةةةة ك.دذأوذ
يا ،،كاذ رذغب ذوفو ذا هوب .ذ ذ

رذمنوشجذا ػةطزذا ةيتذوضزنذوذا طوايةعدذ
يصكطذا اةو ل:ذ(أبةتذأ ذا مةكاذ–ذا ؿة ؼذ–ذ
أاذد وض ذمسوشذزيؿكاتذبةسواذأاذدةكزعذوحت ةذلذ
أض ذوأطهةةطذ ةةرذحتاهةةودذفمل ةةسنذإ ذأؾةةملاهوذ
فة ،اهةةوذرحم ة ذويفةةهذرةةصضاشذوذغةةري ودذك ةةوذ
يحم،ةةةةلذاحملةة ة ذيةةةةس.ذرحمةة ة ذويفنةةةةعذستبكباةةةةهذوذ
سارباهو،ذ(.،3ذو رذمنةكشجذاذتةكاضذوذا طوايةعذ
ا او ع:ذ ذ

ووذ ص.ذا ظةطوخيذا كةملبعذا ةيتذ ةطذبهةوذ (قو ةةةةتذ نوكةةةةع:ذيةةةةوذدةةةةطىذضاحيةةةةبذي رةةةةكذ
ا ،طيعذوغمويهودذيناهعذا طقعذاذتوجذأاسذ ا ػنوزت؟ذ ذ
ظايسدذويهسزذغتذا ةساضذبةعبل ذاإليمحم ةعذبةةاذ فػةةةمتذادت ةةةعذنةةةص.ذادتذ حمةةةعذأليهةةةوذيع ةةةتذ
وا س ودذؾوضسذوذيوزثذقاةقذا مةوبلذبةكربدذ رحم ه ذيعوربذا كور،عذوبملسذغمكنذطكيق.ذ ذ
إاذ ذد،بقذبهذظويفومدذو رذخكفهوذرحم ذوا ةس وذ
قوربذظ طاا:ذا حملذرنس.ذاو ذخيوخيذرحم ه.ذ ذ
د،بةةقدذيملحم ة ذوا ةةس وذبةةص اذف يةةكضذنةةسذأاةةسذ
ف،وربذست سذا ملبس:ذوإاذيفة ذضاحيةبذيمل ةقذنة ذ
ظايس.ذ ذ
أيه؟ذ ذ
ودا سثذا طوايعذرةرذا ملا ةسذاإليمحم ةعتذ
وذ كةةةةةةطذادتنةةةةةةطاربذكطو ةةةةةةطذويوك هةةةةةةوذ ف،ةةوربذيػةةرذست ةةكظ:ذيمل ةةقذأي ةذهذيةةوذست ةةسذ؟ذ
اذت، ،ةةلذرةةرذ هةةبهذو كضدةةهذ ةةكنذا هةةوب ذ ي كبذأ طيوذهلل.ذ ذ
هذ وذحنكؾك ـ؟ذ
بةةكربدذوإضغ ةوربذقكادةةهذإ ذا ،طيةةعدذا ةةيتذدملا،ةةقذ -
ا ملسيةةةسذ ةةةرذغةةةمويهودذودؿةةةمقذستم ةةةعذ  -ويةةةةسذي،ةةةةسضذحيكؾةةةةه ذو ةة ة ذنةة ة ذا ةةةةنذ
خوقةةةةعذحملةةةةوك اه دذويملةةةةبذأيةةةةسذر ةةةةلشذ وا ػويق،.ذ(.،1ذ ذ
اتيالربذإبطا ذانحمبووتذ سر ومذرو ومدذا ةصتذ
زؤية النقاد يف السواية
ي،بةةةةقذبملةةةةسذدةةةةطززذوضفةة ة دذويظهةةةةطذخةةةةلربذ
رسَّذاألزي ذا كطتذحي ة ذي،ةلذأاذضوايةعذ
احملوك عذ سىذر و اهذ حم اقدذفمواذجيكضذ
رحم ذا ليبذظحم ومذوقهطامدذبقذكواذيػةا،صضذ رةةةصضاشذزيؿةةةةكاتذ ةةةلذأوربذضوايةةةةعذ كةةةةطيعذوذ
ويفةةكز ذوذقورةةعذاحملم ةةعدذفمةةواذي و ة ذ ا ملكطذاذتسيثدذواغا ورتذأاذجتةصبذإ هةوذ
بةةطفذ ةةوشذا مك كي ةةوذرحم ة ذأضبذاحملم ةةعدذ ادت هكضدذا صتذ ذيمرذقةسذدملةطخيذإ ذا ةرذ
إلظا ةعذضا ةةعذا ليةةبذا مل نةعذي وقةومذور و ةةعدذ ا ،ككةةلذوا طوا ةةلذاذتةةسيثدذوشكةةطذي،ةةلذ
وطحم ذ رذاحملم عذإقساضذقطاضذاإلرسا ذحبلذ بةاذ ص.ذا طوايعذاغا طنذدلقلذقبةكتمذ ن ،ةعذ
ا ليةةةبذا ةةةصيرذدكةةةسواذتراةةةساشذا هةةةبو ذ ا نظريذ ملةس ذر،ةكزذ ةرذا ةع ردذرنةسذ ،وضياهةوذ
اإليمحم ةةةعدذوكةةةواذرةةةسز ذا ةةةنبذومػةةةبذ بو نػةةةبعذ ب ،ةةةعذا طوايةةةوندذا ةةةيتذظهةةةطنذ ةةةرذ
ضيفلم.ذ(،1ذ ذ
بملةةس ودذوا ةةس قذرحم ة ذش ةةاذب ةةعذآتخيذا نػةةذذ
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نهةةوذفةةكضذقةةسوض ودذك ةةوذأر ةةسنذطبوذراهةةوذ
ةةطانذرةةس ذ ةةرذرةةو ذ9991ذيا ة ذرةةو ذ9913ذ
(.،1ذطبملة ةومذاإلقبةةةوربذادت ةةةو ريتذرحم هةةةوذ ة ة ؼذ
 ،اهةةوذا ن ةةعذب،ةةسضذ ةةوذ ةةلذو ،ةةعذدوضخي ةةعذ
ذتوز ةةةعذ ةةةعنذالا ةةةعذا كةةةطتذبػةةةب ذظحمة ة ذ
اتغةةةةامل وضدذو ةةةةوذيفةةةةوشذف هةةةةوذرةةةةرذ ،وو ةةةةعذ
ا ليبذا كطيبذتراساشذقكانذاحملاةقذرحمة ذ
قطياه دذوا صوزذببػو عذرةرذيػةو ه ذوأط ةون ذ
وررذيط عذب كده دذوكص اذوذيفةطأ ذا ل ة ذ
ست كزذي،لذوذدملطياهذ حممل ةلشذ ةرذا كةطيبذ
ةةةةةرذا ةةةةةي ،بذوا ،ةةةةةويكي بذا ةةةةةصيرذغةةةةةويسواذ
ا ػامل طدذوطو بكاذبعرسا ذا نونحمبذا ليبذ
رذأبنوشذوطنه .ذ ذ
ي،كربذحي ذي،لذإاذضوايعذرصضاشذزيؿكاتذ
كويةةةةةةتذأو ذاألر ةةةةةةوربذا ،ككةةةةة عدذا ةةةةةةيتذ
اغةةا ورتذأاذده ةةهذأش ةةواذادت هةذكضذا كةةطتذ
وا ملطبةةةةلذ ا،بةةةةقذا ةةةةرذا ،ككةةةةلدذو هةةةةسذ
ا طيةةلذ حم،كةةلذوا طوايةةوندذا ةةيتذأر،باهةةوذ
لوذينارهذاألزبوشذوا ماوبذا كطيكادذوبةيهوذ
ي،حمةةةعذيكر ةةةعذوذا ػةةةك ذا ،ككة ة عذوذ كةةةطذ
وا ملو ذا ملطبلدذوذظ رذكواذا ؿةوضعذاألزبةلذ
ا كةةةةطتذتذيملةةةةطخيذإتذا ،كةةةةلذوا طوايةةةةونذ
ا رت عذ حماػحم عدذأوذا ،كةلذا اوضخي ةعذا ةيتذ
كةةةةةواذيطويهةةةةةوذا ،كوقةةةةةكاذا ؿةةةةةملب كادذأوذ
ا سين ةعذا ةةيتذيةطازذ نهةةوذا ةكرظذواإلضؾةةوز.ذأ ةةوذ
ضوايةةةةةةعذزيؿةةةةةةكاتذرودتةةةةةتذا ب ةةةةةةعذا طي ةةةةةةعذ
اتيفا ور عذواتقاكوزيعذوا ن ػة عذوا طوي ةعدذ
وا انكعذا ي،ووذوذمنةوشجذغةمويهودذوحتةس تذ
ررذ ملويو ذا ليبذا كطيبدذا ةصيرذكةويكاذ
هةة ة هسيرذو ه حمةةةةبذو ػةةةةاغحمبذو هةةةةويبدذ
فػةةةحم تذا طوايةةةعذا هةةةكشذرحمةةة ذب ةةةعذا ةةةلحذ
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ا كةطتدذو ؿةملدهذدذوقهةويو.دذوطب ملاةهدذ
وي،كقةةه.ذوي،ةةكربذي،ةةلذإاّذ ةةص.ذا طوايةةعذ هةةسنذ
ا طيلذ حمسكاكضذست سذيػبذ مقذإلياوجذ
ضواياةةهذ(ظينةة ،دذا ةةيتذرودتةةتذأيهةةومذقهةةويوذ
ا طي ذا كطت.ذ ذ
ةعنذضوايةعذرةةصضاشذزيؿةكاتذبو كاقمل ةةعدذ
و ذدملا سذرحم ذارت وربدذو ةرذ نةوذأخةصذرحم هةوذ
ا ن،ةةةوزذبةيهةةةوذأؾةةةبهذباػةةةر قذضقةةةسذأيةةةساثذ
زتعض ذزيؿةكاتدذو ةرذواقمل اهةوذذاذتطف ةعذأيهةوذ
شكةطنذاألمسةةوشذاذت ، ،ةعذ حم ؿةةوضكبذف هةةوذ
ةةرذا هةةبو ذاإليمحم ةةعذوا ليةةبذوا ،هةةو ذ
واحملو بذووظو ه دذوغرحمتذ وذزاضذوذقورعذ
احملم ةةعذ ةةوذبةةبذا ،هةةو ذوا ةةسربذوا ةةاه بذ
وا سفوعذوا ؿهكزدذويا ذأيهوذغةرحمتذر حم ةونذ
دن صذأيمو ذاإلرسا ذحبلذا ليبذا اه بذ
األبطيوشدذو سىذا ظحم ذا صتذوقعذرحمة ه .ذ ةص اذ
قوربذبملة ذا ن،ةوزذإاّذا طوايةعذكويةتذ ةرذر ةقذ
ق لذأوذ لضرذو ؼذأزيبوم.ذ(.،1ذذ ذ
ك ةةةوذقةةةوربذا ن،ةةةوزذبةةةةاذا مودة ة ذقةةةو ذ
ا طوايعذبةغحمكبذبػ دذا اةع ذف ةهذبو كة ذ
وذا ػةةةةطزذوا ملو ةةةةعذوذاذتةةةةكاضدذواغةةةةادس ذ
اإلجيوظذإتذوذوق ذا ؿدك ونذا يتذقنملتذ
اذتسثدذوأيهذ وربذإ ذا ػدطيعذوا ةاهم ذ ةعذ
ؾةةةةلشذ ةةةةرذاذتةةةةس ذوذا كاقةة ة ذا ةةةةيتذ ةةةةؼذ
ا كطن ةةةةع.ذو ةةةةفذوذز ةةةةيذاذتةةةة ذا ملةةةةوط لذ
وا كط دذوكواذ صاذا س يذ كنةكعذا طوايةع.ذ
وقػ ذا طوايعذإ ذفككربذرس ذي،،ةتذا مةيريذ
رذا الي ذا كنكرلذ حمطوايعذ(.،7ذ ذ
وقسذضأىذاألزي ذست كزذد ةكضذبةةاذضوايةعذ
رةةةةةصضاشذزيؿةةةةةكاتذتذحتاةةةةةقذا طيةةةةةوز ذ حم،كةةةةةعذ
ا ملطب عدذرحم ذا ط ذ رذأغب ،اهوذا ع ن عذرحم ذ
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ضوايةةعذست ةةسذيػةةبذ مةةقذ(ظينة ،دذوايةةايذ
بةاذضوايعذرصضاشذزيؿكاتذ وذ لذإتذ صكطانذ
يك عدذو ذداه رذ كنكرومذرو ومدذويكةطنذ
ي ػهوذوذظ ةواذو مةواذوأؾةدومذ ملحمةك ب.ذ
وذيةةةةةةبذضوايةةةةةةعذظينةةةةةة ذرودتةةةةةةتذقهةةةةةةويوذ
و كنة ةكرونذرو ةةةعذب طي،ةةةعذفن ةةةعذتذب طي،ةةةعذ
ارتنذوا اػر ق.ذ(.،8ذ

زواية شينب للدكتوز حممد حسني هيكل
رَسَّذا ميريذ رذا ن،ةوزذا كةطيبذوا ملةطبذ
أاذضوايةةةعذ(ظينة ة ،ذبةةةوككض ذاألزيةةة ذا مةةةبريذ
ست سذيػبذ مقذا يتذقسضنذرو ذ9991ذ
ذبةيهةةوذ ةةلذأو ذا طوايةةونذا ملطب ةةعذوذا ملكةةطذ
ا ملطبةةلذاذتةةسيثدذرحمةة ذا ةةط ذ ةةرذأاذضوايةةعذ
رةةةصضاشذزيؿةةةكاتذحمل ةةةكزذطةةةو طذي،ةةةلذا ةةةيتذ
قةةسضنذرةةو ذ9991دذوغةةب،اهوذبػةةتذغةةنكانذ
ك وذأؾطيوذغوب،ومدذوش اذبػب ذا بنةوشذا ة ذ
حمطوايةةةةع.ذواده ةةةةتذضوايةةةةعذي،ةةةةلذبةيهةةةةوذدؿةةةةبهذ
ا ا،طيةةةطذا كة ة لدذوؾةةةوبهوذا هةةةمل ذا ة ة ذ
األزبل.ذ(.،9ذ ذ
ا ةةسكاكضذست ةةسذيػةةبذ مةةقذكةةواذ
ظةةةو ط ذفطيةةةس ذوذأوا ةةةقذا ،ةةةطاذا ملؿةةةطيرذوذ
األزبذوا كةةةةةةة ة وفعذوا ػ وغةةةةةةةةةعذواإلطةةةةةةةةةوضذ
اتيفا ورلدذوكواذ سضغعذأزب عدذداحم صذرحم ذ
يسيهذرسزذ رذأرل ذاألزبذوذ كةط.ذو ةسذرةو ذ
9888ذوذقطيةةةعذك ةةةطذ نةةةو ذا اوبملةةةعذ ن ،ةةةعذ
ا ػةةنبلويرذوذستوفظةةعذا سقهحم ةةعدذينا ةةلذإ ذ
أغةةةةةط ذضي ةةةةةعذ طيةةةةةعدذنةةةةةوذأ ةةةةةلسذظضار ةةةةةعذ
وي كاي ةةةةعدذدحم،ةةة ذدملحم ةةةةهذاألوربذوذكاود ةةة ذ
قطياهدذوي ظذ حميةلذا ،ةطآاذا مةطي دذوايا،ةقذ
إ ذا ،ةةةو ط دذفةةةة ذف هةةةوذزضاغةةةاهذاتباسا ةةةعذ

وا يويكيةةةةعذوادتو مل ةةةةعدذفادةةةةطجذ ةةةةرذكحم ةةةةعذ
اذت،ك ذرو ذ9999دذ ذ وزضذ كطذإ ذفطيػوذ
تغام وربذزضاغاهذا ملحم ةودذفنةوربذ نهةوذؾةهوز ذ
ا ةةسكاكضا.ذرةةو ذ9991دذا ةةيتذكةةواذرنكذايهةةوذ
اقاكةةوزتذوغ وغةةلذ(ا ةةسيرذا ملةةو ذوذ كةةط،دذ
ر ةةقذستو ةومذوذ سينةةعذا نكةةكض ذبملةةسذركزدةةهذ
إ ذ كةةطدذ ة ذستونةةطامذوذادتو ملةةعذا كةةطيعذ
ا ،سميعذبملسذأاذ ذافااويهوذرو ذ.9997ذ ذ
زخةةقذزتةةةوربذا مل ةةةقذا ػ وغةةةلدذوكاةة ذ
ا ،ةةةةوتنذا ػ وغةة ة عذوذا كةة ة ذوالةةةةلنذ
ا كةةةةطيعدذوايادةةة ذظر ةةةومذذتةةةةعبذاأليةةةةطاضذ
ا سغاكضيبذرو ذ9911دذودك ذض وغعذق عذ
ا ػ وغةةعذا ك ةةعذا ةةيتذكةةواذيكةةسض وذش ةةاذ
اذتةةعب.ذوقةةسذطةةكضذا ك ة عذفدكةةلذرةةسزامذ
ةةةرذقةة ودهوذ ةةةألزبدذياةة ذتذد غةة ذرحمةة ذ
قة ودهوذا ػ وغةةعدذوفةةافذا بةةوبذ حمملسيةةسذ ةةرذ
ا ماةةةوبذواألزبةةةوشذ حمماوبةةةعذف هةةةودذفمويةةةتذ
نةةةنامذخكةةةبومذويفةةةوزامذألزبةةةوشذ كةةةطذوذش ةةةاذ
ا ملكةةةطدذفماة ة ذف هةةةوذكبةةةوضذأزبةةةوشذ كةةةطذ
ذست كظذو ري .ذ ذ
ك هذيػبذو
،ةةسذكةةواذضيفةةقذزو ةةعذوذرةةو ذا ػ وغةةعذ
واألزبدذشاذؾدك ة عذقكيةةعدذداػ ة ذبةةو ا مريذ
اذتةة ةطّدذيا حمةةةة ذبةةةةو ن لدذواذإلميةةةةواذبةةةةو ملحم ذ
ا طيلذ ا كيطذ كطذوحتةسييهودذدةة طذكةيريامذ
بةغاوش.ذأاسذ لذا ػ سدذفػةحماذغةحمككهذ
وذا مل ةةقذا كةة لذوا ػ وغةةلذ.ك ةةوذوايفةةهذ
اتجتةةةو.ذاإلغةةةل لذا ةةةصتذزرةةةوذوذ كةةةطذإ ذ
فمط ذارتلفعدذواده ه ذبو طا ،ةعذا مطيةعذ
أوذاذتري ذاإليسيك كيف عذا يتذدنةسفعذوداملكة دذ
ويوقةةةةطذا ،ك ةةةذعذا كةةةةطيعدذد،حمةةةةسذ نوقةة ة ذ
غ وغ عذرس ذ ه عذوذ كطدذي ثذدك ذوظاض ذ
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ا سو عذوذيمك عذست سذست كزذرو ذ9937دذ
وكحمة ذبةةكظاض ذا ملةةوضخيذوا ؿةةلواذاتيفا ور ةةعذ
رةةس ذ ةةطاندذودةةطأؽذوفةةسذ كةةطذإ ذادت مل ةةعذ
ا ملو عذ أل ذا ا ةس ذوذدؿةطيرذاألوربذ9911دذ
واياد ذض ػومذلحمؼذا ؿ كرذا كطتذ رذرو ذ
9911ذإ ذرو ذ9919ذ.ذ ذ
ووذالةةوربذاألزبةةلذوا اةةوضخيلذوا ب يةةلدذ
ف،ةةةسذدنةةةكعذإياويفةةةهدذفؿة ة قذا ،كةةةعذوا طوايةةةعذ
وا ب ةةةكثذاإلغةةةل عدذو نهةةةوذ(ي ةةةو ذست ةةةسذ
قةةةحم ذاهللذرحم ةةةهذوغةةةحم ،ذا ةةةيتذقةةةسضنذرةةةو ذ
9911دذو(وذ نةةةعربذا ةةةكيل،ذو(ا كةةةسيلذأبةةةكذ
بمط،ذ9911ذو(ا وضو ذر ط،ذ9913دذإنةوفعذ
إ ذا رتايفةة ة ذوا ػةةةةريذذكرتايفةةةة ذؾدكةةةة ونذ
كطيعذو طب عذو نهوذدط عذ ػري ذيفواذيفةوسذ
ضوغكدذوزضاغونذ انكرعذ نهوذ(أوقونذا طا ،ذ
9911دذو(زت كرةةةةعذضغةةةةو ق،ذو( ةةةةكض ذاألزب،ذ
و( صكطانذوذا ػ وغع،دذو(و ست،ذو(رؿةط ذ
أيو ذوذا ػكزاا،ذو(ا ػ وغعذا كطيع.،ذأ ةوذوذ
زتةةةوربذا طوايةةةعذفمويةةةتذضوايةةةعذ(ظينة ة ،ذأو ذ
ضوايودةةةهذا ةةةيتذيؿةةةط ودذوكاة ة ذا ملسيةةةسذ ةةةرذ
ا ،كلذ نهوذ(يم ذانكى،ذو(ا ؿ ذذ ملع.،ذ
ذاي ،عذظ نومذطةكيلمذرةرذا ماوبةعذياة ذرةو ذ
9911دذرنةةس وذيؿةةطذضوايةةعذ( مةةصاذخحم،ةةت،ذ
ا ةةةيتذقةةةةكضنذي ةةةةو ذا ةةةطأ ذ كةةةةطيعذؾةةةةسيس ذ
ا غري دذوا يتذأفػسنذي ودهوذا عويف ع.ذ(.،99ذ

دطك ةةودذواتضدبةةو ذبهةةوذحتةةتذظةةقذاإلغةةل دذ
وزروذإ ذاتي اوحذرحم ذا ي،وفعذا غطب عذويعراهوذ
ا ي،وف ةةعذوا ػ وغةة ع.ذ(يكغةة ذيػةةرذيكفةةقذ–ذ
ا ،كةةعذوا طوايةةعذ–ذ كةةسضذغةةوبلذ–ذمذ.،11ذ
ضأىذاألزي ة ذحي ة ذي،ةةلذأاذا ةةسكاكضذست ةةسذ
يػبذ مقذظرة ذا سضغةعذا مل،حم ةعذوذا ةرذ
ا ،ككةةةةةةةةةل.ذ(.،99ذدةةةةةةةةةكوذوذ9ذكةةةةةةةةةويكاذ
األورب/زيػ نذرو ذ9911ذ ذ

زواية شينب

ضوايةةةعذايفا ور ةةةةعذدا ةةةةسثذرةةةةرذا ةةةةطو ذ
ا ب ،ةةعذا ةةيتذكويةةتذدػةةكزذالا ةةعذا كةةطتذ
وخوقةةةةةعذوذا طيةةة ة دذوا ةةةةةيتذ نةةةةةعذويفةةةةةكزذ
ا مللقونذا ملوط عذببذا ب،عذا غن ةعذوا ب،ةعذ
ا ،ري ذوخوقةعذا لي ةعدذنةصاذدةسوضذا طوايةعذ
أيةةةسا هوذوذ ةةةصاذا طفةةةكبدذفاا ةةةسثذرةةةرذ
ؾدكة ة ابذض ػةةةابذ ةةةوذيو ةةةسذابةةةرذأيةةةسذ
ةةلسذاألضانةةلذوذا طيةة دذا ي،ةة ذا ةةاملحم ذدذ
ا صتذكواذيرتززذببذا سينعذا يتذكويتذد،ة ذ
ف هوذأغطدهدذوا ،طيعذا ةيتذف هةوذأ ةلسذوا ةس..ذ
وكويتذأغطدهذخ بتذ هذ نصذا كغطذابنعذرة ذ
هذ(رعيع ،ذو لذ ن ةعذ يحمةهذذ ةرذذزواذ ملطفةعذأوذ
ادكةةوربذبهةةودذويحما،ةةلذبهةةوذوذظيوضدهةةوذا ،كةةري ذ
،طياةةةهدذويابةةةوزربذ ملهةةةوذاذتةة ذرةةةنذا طغةةةو قذ
ذ ا ػةةطيعذا ةةيتذيابوزتيهةةودذ ة ذدملةةكزذإ ذب اهةةودذ
و منهوذغطرواذ ةوذدنػة ذخ بهةوذويب بهةودذ
يملسذست ةسذيػةبذ مةقذ ةسىذا مةيريذ
وداعوجذ رذضيفقذآخط.ذ ذ
ةةرذا ماةةوبذوا ن،ةةوزذضا ةةسذا طوايةةعذا كةةطيعدذ
ذياملطخيذإ ذفليعذأ عذدمل قذوذرعباهذ
و ةرذأبةطظذزرةةو ذاألزبذا كةطتذ ةرذزواذضب ةةهذ
بوإلغةةل دذو ةةرذا ةةطوازذا ةةصيرذوق ةةكاذوذقة ذ ؾةةةوبعذ حمةةةعذدةةةسر ذ(ظينةةة ،دذوي،ةةة ذ ملهةةةوذ
اذتطكةةعذا سار ةةعذإ ذا ا ػةةاذبمةةقذ ةةوذ ةةكذ رلقونذستط عدذوحتكربذا ةطو ذا ب ،ةعذبةبذ
كةطتدذياة ذو ةكذأزىذبهة ذإ ذا كقةكخيذنةسذ ادت عذب نه وذبو عواجدذويؿملطذبوذتري ذوا رتززذ
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وذ ةةص.ذا مللقةةعدذورةةس ذقسضدةةهذرحم ة ذاإلبويةةعذ
بمللقاةةةهذبهةةةو.ذو مةةةرذظينة ة ذحتةة ذوذا كقةةةتذ
ي ػهذض ؼذا مل وربذوذأ لسذوا ةس.ذإبةطا دذ
ذيعويفهوذأبك وذ رذضيفقذ و ثذرػمطتذ ةرذ
ا ،طيةةةعدذيةةةص ذإ ذا ػةةةكزاادذويرتكهةةةوذوذذ
ا ،طيعدذ ذدكوبذمبطبذا ػةقدذو ةكن.ذووذ
يهويةةةعذا طوايةةةعذيطغةةةقذيو ةةةسذضغةةةو عذإ ذأ حمةةةهذ
خيةةةن ذبةيةةةهذغةة دا لذ ةةةرذي ةةةوده ذبملةةةسذأاذ
دعويفتذرعيع .ذ ذ

النقد الفين للسواية
شكطذا ن،وزذأاذا طوايعذدبسوذف هوذغصايفعذ
أزب عذبػب ذككيهوذ رذأوا قذا طوايونذا ملطب عذ
اذتسييعدذوأاذ مقذ عذوذا طوايةعذ ةوذبةبذ
ا كاقمل ةةعذوا طو ويػ ة عدذو مةةرذ ذ ةةسذف هةةوذ
ضو ويػ ة عذ ططةةعدذو ذد،ةةس ذيحمةةكتمذ املحمةةعدذ
ود ا،ةةةطذأي وية ةومذإ ذا ا ه ةةةسذ أليةةةساثدذوإ ذ
األخصذبو ملكاط ذا ػةطفعذوذدكةكيط ودذياة ذ
اموزذا طأ ذدُ،بقذ كضذيب بهودذأليهذيةصكط وذ
بةةةهدذوادػة ة تذبوتغةةةا طازذوذا ػةةةطزدذوقحمةةةعذ
اذتكاضذا صتذيػةورسذرحمة ذمنةكذا كقة ذود ةكضذ
ا ؿدك عدذوكويتذبسايعذا طوايعذدككضذواقةعذ
ا ،ةةطذوذضية ذ كةةطدذوخؿةةكيعذا ملةةو ذا ةةصتذ
يةكحمةةهذا ليةةكاذف ةةهدذوكةةواذا حمةةكبذ ةةرذ
ا مود ة ذفن ةومذأاذي،ةةس ذوذا طوايةةعذ كق ةومذ ةةرذ
ا ؿبوبذا ليبذا ةصيرذفة ه ذ ةرذينونةقذ ةرذ
أيفةةةقذدغةةة ريذ ةةةصاذا كاقةةةعذا ةةةرتزذتذايفا ور ةةةومذ
واقاكةةةةوزيومدذك ةةةةوذأب،ةةة ذرحمةةة ذفن ةةةةعذاألزبذ
ا ،ةةسي ذوذيكةةكمذا طغةةو قذا غطا ةةعدذا ةةيتذ
كةةةةواذيابوزنةةةةوذأب ةةةةوربذا طوايةةةةعدذو ذدةخةةةةصذ
بو ا كضذاألزبلذا ملوقط.ذ ذ

ك ةوذيفةوشذوذا طوايةعذوقة ذا ب ملةعذوذ
ا طي ذ حمّكامذبو طو ويػ عدذواإل طا ذوذوقة ذ
ا ب ةةعذا طي ةةعذا كةةطيعدذو مةةرذادتذ ةةسذف هةةوذ
ا ن،ةةسذ حم ةةكاض ذا ب ،ةةعذوذظ ةةرذكويةةتذ ةةلذ
ا ملطخيذا ػو سذوذ كطدذرحم ذا ط ذ ةرذضييةعذ
بمل ذا ن،وزذأاذش اذكواذإق و ومذوافاملةوتمذوذ
أيةةسا هوذوافاملونةةودذوذيةةبذضأىذآخةةطواذ ةةرذ
ا ن،ةةوزذإاذا كق ة ذ ةةكذض ة ؼدذو ة ؼذ ويكي ةومدذ
وأخصواذرحم هذ ػمهذبو كق ذا ظو طتذزواذ
ر ةةسذإ ذد ػةةريذأوذدملحم ةةق.ذ(ذ.،91ذوضأىذبملةة ذ
ا ن،وزذأاذا طوايعذأفهقذ وذكا ذررذا طية دذ
وبةيهةةةوذأو ذا طوايةةةونذا ةةةيتذدنوو اةةةهذوذاألزبذ
ا ملطبلذاذتسيث.ذ(.،93ذ ذ
ك ةةوذايا،ةةسنذا طوايةةعذ ميةةط ذاأليةةساثذ
وا ؿدك ة وندذواغةةادسا ذا حمهرةةعذا ملو ةةعذوذ
اذتكاضدذوارتو عذا يتذاياهتذا طوايةعذبوخا ةوشذ
ا ب قذ رذا ،طيع.ذوقوربذبمل ذا ن،وز:ذ ذدمرذ
ا طوايعذوذ ػاكىذيهوضعذ وذيو اهذ ةرذؾةهط دذ
واياحماةةهذ ةةرذ نع ةةعذوذدةةوضيذذا طوايةةعذا ملطب ةةعذ
اذتسييةةعدذإشذ ذياةةكفطذنةةوذيهةةيذفة ذحبمة ذ
د،ةةس هوذظ ن ةومدذو ةةرذ نةةوذتذيػةةا عذا بويةةثذ
أاذيةةعر ذأيهةةوذأ ةةطنذوذد ةةكضذا طوايةةعذا ملطب ةةعذ
اذتسييةةعدذوإاذ هةةسنذا طيةذلذإ ذش ةةاذا حمةةكاذ
رذا طوايوندذوكويتذليحمعذرت ك ذدػبلذ ةوذ
روقط وذوغب،هوذ رذإياوجذ صاذاذت،ق.ذ(.،91ذ ذ

خامتة
رطنةةنوذأو ذا ةةطوايابذا ةةيتذقةةسضنذوذ
ا ةةةةكطرذا ملطبةةةةلذرو ةةةةعذو كةةةةطذخوقةةةةعدذوأاذ
كويتذ كطذك وذيطىذا غو ب عذ ةرذا ماةوبذ
واألزبةةةوشذ ةةةلذا ن حمةةةلذاألوربذ حمنههةةةعذاألزب ةةةعذ
وا مطيةةةةعذوا ػ وغةة ة عذوذا ةةةةكطرذا ملطبةةةةلدذ
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بػةةةب ذا ظةةةطوخيذا ةةةيتذكويةةةتذرحم هةةذوذ ملظة ة ذ
ا ةةسوربذا ملطب ةةعذوذبسايةةعذا نههةةعذا ملطب ةةعذبةةبذ
اغةةامل وضذري ةةويلذوأوضوبةةلدذرحم ة ذا ةةط ذ ةةرذ
ا كيفةةةكزذا ني ةةةويلذاتغةةةامل وضتذف هةةةودذف،ة ةسذذ
كواذ سيهوذ و ـذ رذا ػحم عذا ػ وغ عذا يتذ
دةةةسيط وذبؿةةةلشذ ةةةرذاذتطيةةةعذواإلضاز دذودةةةكفطذ
يفعشامذ رذاذتطيعذوا سمي،طاط عدذك وذوفطذنوذ
ست ةةةسذرحمةةةلذبوؾةةةوذيهكنةةةومذرحم ةةةومذودملحم ةةةومذ
وحتةةةةةسييومدذوأوربذاذتمةةةةةو ذا ةةةةةصيرذأضغةةةةةحمكاذ
ا بمليونذا سضاغ عذإ ذأوضوبودذلوذخحملذ نوخةومذ
ق ة ومذ نههةةعذفمطيةةعذو ،وف ةةعذوغ وغ ة عذ ذ
داكفطذ ب ،ةعذا ةسوربذا ملطب ةعذك ةوذب نةودذويملةكزذ
إ ذا ػةةلارب:ذ ةةوذ ةةلذا طوايةةعذا ملطب ةةعذاذتسييةةعذ
األو دذورطنةةةةةنوذضوايةةةةةةاب ذاألو ذ(رةةةةةةصضاشذ
زيؿةةكات،ذحمل ةةكزذطةةو طذي،ةةلدذا ةةيتذقةةسضنذ
ألوربذ ط ذرةو ذ9991دذوا يوي ةعذ(ظينة ،ذحمل ةسذ
يػبذ مقذا يتذقسضنذرو ذ9991دذوب نةوذ
اتخةةةةالخيذوذضأتذا ن،ةةةةوزذوذدةةةةطيف فذأيه ةةةةوذ
األو .ذويةةطىذأاذا طوايةةعذوذا ػةةبلذا اةةوضخيلدذ
ةةةلذرةةةصضاشذزيؿةةةكاتذحمل ةةةكزذطةةةو طذحي ة ة دذ
ك ةةوذ ةةكذوانةةفذظ ن ةةوم.ذوا طوايةةعذاألو ذ ةةرذ
ي ةثذا بنةوشذا ة ذ ةلذ(ظينة ،ذحمل ةسذيػةبذ
مقذك وذضيففذأ حم ذا ن،وزدذوقةسذيمةكاذ
وذضأينةةةوذارت ةةةةذوا كةةةكابذوذ ةةةص.ذا نا رةةةع.ذ
وارت ةذوا ككابذتذخيحمكذ نهذإيػوا.ذ ذ
ذ
ذ
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مصادز البحث واملساجع
يكغ ذيػرذيكفقذ–ذا ،كعذوا طوايةعذ–ذزاضذ
ا نههعذا ملطب عذ–ذا ،و ط ذ9977ذ–ذمذ.18
ست ةةكزذطةةو طذي،ةةلذ -ذرةةصضاشذزيؿةةكاتذ–ذ
ا كقذا ػوزؽذيصكطذاحملةو بذا كةطيبذ
ا ةةةصيرذطةةةو بكاذحبمةة ذاإلرةةةسا ذإ ذيفويةة ذ
انحمبةةووتذ يةةةق:ذست ةةةسذيكغةة ذبةةةاذوأاةةةسذ
لذا ػ سذوإمسور قذروق ذباذو ري .ذ
ست ةةةكزذطة ةوذ طذي،ةةةلذ -ذرةةةصضاشذزيؿةةةكاتذ–ذ
ا مابعذا ملطب عذ–ذا ،و ط ذ9911ذ -ذمذ.9
ست ةةكزذطةةو طذي،ةةلذ -ذرةةصضاشذزيؿةةكاتذ–ذ
مذ.91ذ
حي ة ذي،ةةلذ–ذفرةةطذا ،كةةعذ–ذ9971ذ–ذمذ
911ذو وذبملس و.ذ
حي ة ذي،ةةلذ–ذفرةةطذا ،كةةعذ–ذ9971ذ–ذمذ
.911ذ
يكغة ة ذيػةةةرذيكفةةةقذ–ذا ،كةةةعذوا طوايةةةعذ–ذ
كسضذغوبلذ–ذمذ.13ذ
ست كزذد كضذ–ذزتحمةعذاإلقةلحذاتيفا ةورلذ
–ذا ،و ط ذ–ذآشاضذ9917ذ–ذمذ.7ذ
ؾةةةكقلذنةة ذ–ذاألزبذا ملطبةةةلذا ملوقةةةطذ–ذ
زاضذا ملوضخيذ–ذا ،و ط ذ–ذم.111ذ
يكغة ة ذيػةةةرذيكفةةةقذ–ذا ،كةةةعذوا طوايةةةعذ–
كسضذغوبلذ–ذمذ.17ذ
حي ذي،لذ–ذفرةطذا ،كةعذ–ذ كةسضذغةوبلذ
–ذمذ.919ذ
ا سكاكضذربسذاحملػرذبةسضذ–ذد ةكضذا طوايةعذ
ا ملطب عذ–ذزاضذا ملوضخيذ–ذا ،و ط ذ–ذ9913ذ–ذ
مذ.313ذ
حي ذي،لذ–ذفرطذا طوايةعذ–ذ كةسضذغةوبلذ
–ذمذ.919ذ
يكغة ة ذيػةةةرذيكفةةةقذ–ذا ،كةةةعذوا طوايةةةعذ–ذ
كسضذغوبلذ–ذمذ79ذو.71
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حتؾقلّنصّٓ ّ:
دوِفَّوَ ْأتِـي"
" َر َأوِتُّالوَدَاعَّاألَخِريّّ...وَدَاعّاّلِـؿَاّ َ
منّاجملؿوعةّالشٓعروٓة"ّ:وردّْأقلٓ"ّ:حمؿودّدرووش ّ
مؼاربةٌّإوؼاعقٓةّ ّ
فوزوةّبـتّعؿرّالشطي** ّ
رَأَوِتُّالوَدَاعَّاألخِري ّ

رَأَوِتُّالْوَدَاعَّاألَخِريَّ:دَأُودَعُّقَافِقَةًّمِنِّخَشَبِ ّ

دَأُرفَعُّفَوِقَّأَكُفِّّالرِّجَالّٔ،دَ ُأرِفَعُّفَوِقَّعُقُونّٔالـَِِّاءِ ّ

دَأُرِزَمُّفِيّعَؾَمّٕ،ثُـمّٖوُـَِػَظُّصَوِتِـيَّفِيّعُؾَبِّالْأَذِرٔرَهِ ّ

دًَُغِػَرُّكُلّٗخَطَاوَايَّفِيّدَاعَةٍّ،ثُـمّٖوَشًُِؿُـِـيّالشٗعَرَاءِّ .

دَقَذِ ُكرُّأَكٌَْرُّمِنِّقَارٔئّٕأَنٖـِـيّ ُكـِتُّأَدِفَرُّفِيّبَقًِِهِّكُلّٖلَقِؾَهِّ .

دًََأْتِـيّفًََاةٌّوَتَزِعُمُّأنِّـيّتَزَوٖجًُِفَاّمُـِذُّعِشِرٔونَّعَامّاّ..وَأَكٌَْرِّ .

دًُرِوَىّأَدَارِريُّعَـِّـيّ،وعَنِّصَدَفٍّكُـِتُّأجِـؿَعُهُّمِنِّبِـََارّٕبَعِقدَهِّ .
دًََيََِثُّصَاحِيًَِـيّعَنِّعَشِققّٕجَدِودٍّتُـَُيِّىُهُّفِيّثِقَابِّالْـَِدَادِّ .
دَأُبِصِرُّخَطَّّالْـٍَـَازَةِّ،وَالـؿَارٖةَّالْـؿًُِعَيِنيَّمِنَّالْا ِنًِظَارِّ .

وَلَؽِـٖـِـيّالَّأَرَىّالْؼَيِرَّبَعِدُّ.أَالَّقَيِرَّلِيّبَعِدَّهَذَاّالًٖعَبِ؟ ّ

***

وَدَاعّاّلِـؿَاّدَوِفَّوَأْتِـي ّ

وَدَاعّاّلِـؿَاّدَوِفَّوَأْتِـيّبِهِّالْوَقْتُّبَعِدَّقَؾِقلّٕ..وَدَاعَاّ .

وَدَاعّاّلِـؿَاّدَوِفَّتَأْتِـيّبِهِّالْأَمِؽِـَهِّ ..

تَشَابَهَّفِيّالْؾَّقِلّٔلَقِؾِيّ،وفِيّالرٖمِلّٔرَمِؾِيّ،وَمَاّعَادَّقَؾْيِـيّمَشَاعَاّ .
وَدَاعّاّلِـؿَنِّدَأَرَاهَاّبِالَدّاّلِـَػِِْيّ،لِـؿَنِّدَأَرَاهَاّضَقَاعَاّ .

*

كاتبة من سوريا.
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دَأَعِرٔفُّكَقِفَّدَأَحِ ُؾمُّبَعِدَّقَؾِقلّٕ،وكَقِفَّدَأَحِ ُؾمُّبَعِدَّدَـَهِّ ،
وَأَعِرٔفُّمَاّدَوِفَّوَـَِدُثُّفِيّرَقْصَةِّالِٖقِفِّوَالِٖوِدَـَهِّ ،

وَكَقِفَّدَقَُِؾَعُّعَـِّـيّالْؼِـَاعُّالْؼِـَاعَاّ ّ.

أَأَدِرٔقُّعُؿِرٔيّلِأَحِقَاّدَقَائِقَّأُخِرَىّ،دَقَائِقَّبَقِنَّالِٖرَادِوبِّوَالْـؿِىِذَنَهِ ّ

لِأَذِفَدَّرَؼْسَّالْؼِقَامَةِّفِيّحَػْؾَةِّالْؽَفَـَهِّ ،

لِأَعِرٔفَّمَاّكُـِتُّأَعِرٔفُ؟ّإٔنِّـيّرَأَوِتُّّ..رَأَوِتُّالوَدَاعَاّ .
ّ

ّ
ّ

غ زاححلزٓاحّٓذاايَؾنعاإيقلينَا احاالر ٖا
خلنعٔاحّ ٓ
املقدّمة:
غ ا زا حّدٓحخن ٖامتعلينٔالّامعاحأل سحناحّ ز فصٓعاتعلينُالّا
ؾ الّاامااااحّ ٓ
غاازلا حّتٓ نص ا ان ٓ
نتناال باللّ ٓ
ححلاااازٓاّنغٓااااالينزاحّعنضاااااعصملٓاحّ زلاااا ٓاحّ ااااال ٓا خمؾوؽلّاالاخقو َافص ا الاقعص عَ .ا
صُا ابٔصانؾٗااانلالقؾاااصدةٔا« ُنَااالا َتنِتَهٔا ا ارٔتِنَا اعُا
ح لؽزا"حممودادر يػ"(.)1احُنتُخٔباحّا ٓنؿٗامااا
عصِز»,ا فصهلايُامل ٔ احّغٓلينزُالصنا ا لانياحّعٓاتٔاا
حجملموينااااااعاحّغٓاااا ا زيٓعا« َردْاأقَاااا ا ٗ»ايفاطب تهاااااالا حّ ٖ
حّضٓلدصعا[]64احّؾٓلدرةٔايناا"دحراحّ اودة"الابت ا ح هل ٔزاتوقلاإىلاحّتٓ دٗد.ا تن ِت اقؾصدةُا«ّٔدٔينٔاا ..ا
ضا ا
غاالينزُاّنع ٔ
صنعَاثالثٕا تض نيا تضعٔامئعٕا أّفا[.]1771ا ا ّٔدٔي ٔنااا ا ّٔ ا َينِ ٔز َا»,ا فصهاالايَنغ ادُاحّ ٓ
أمٓلاحجملموينعُا« ردْاأقا ٗا»افالتتو ِاسضانيا الدةّا ديدةا لَ ثّلاتقٓل.ا ا

قؾصدةّاحنعزدَاك ٌّامنهلال نوحنا حصتَق ٓاطٔبلينصٓالّاا
لؾع ع,اّكاِاأخذَال قُهلالزقال ال احاتتٓا ا
إنٓناااالانضااااتعصعُافنصنَهاااالافُاااازحدَ اأ اأس ح اااالّااأ ا
مجليناااااال .الااااا اتت نٓااااا احجملمويناااااعُال صااااا ٔز لا
كلّقؾااصدةٔاحّوحتاادةامتآّعااعاحإليقاال ٔامُتقاالمٓعٔا
ؾاانلافلخاناال اس الّاا
ح االن ا حإلسماال ح .ا أ ٓماالان ٗ
مؤّٖعالّامااااقؾااصدتصِاامضااتقنٓتصِااطبليناعّا َيننِون اعّا
مت االّٔقتصِااإيقلين ٓص الّاا دالّ ٓص الّ.ا قاادا اال اكباالق ا
نؾوـاحجملموينع,اينن اتع صناعاح تقالر ٔاحّب ازٔا
ح وتٖدٔاحّتٓع صنعا" َف ُوُّاِ"احّٓيتاتعل َاتوسي ُهلاينن ا
ناأدنا ا
غا زيٓعا[ماااا3اتع ااصال اك اد
حألصااعزاحّ ٓ
ناأقؾاااا ا ايفاحّضٓااااااعزا
إىلا11اتع صنااااااعاك اااا اد
حّوحتااااد].ا تَناا ا ٓو احّاا ا ٓز اٗايفاحّقضاا ا ٔاحأل ٓبالاااانيا
عاال ,احّاالٓء,احّازٓح ,احّادٓحب],ا
[حّباال ,احزمااشة,احّ ٓ
لصنملاحقتؾزاحّقض ُاحّثٓلن ايننا ا[حّ اني,احّنٓاون].ا
حّٔتاااشحءُاحّتٓع صناااعا تنويااعُاحّاا ٓز آايقااعُاحّاا ٓنؿٖايفا
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أمٓااالاموفاااو ُانؾوااانلاحّوحقا اعٔالااانيامعزقا اعٔا
حّزٓتصاا ا صااندحنٔاحّب اا افهااوااإينااالنُاحّغٓااالينزٔا
مو َتا احـتااا َاتن ٗبااؤحّاعؾااؤّ ,افاارقزحر ّحالت قٗقا ,ا
فلصتبغلرحّاللاالـٔال  .ا
أمٓااالاتقضاااص ُاحّا ا ٓنؿٓافقاااداحخانااال ُاثنل صٓااالا
م صلرُ اح نا احّتٓالسما ٓااطنابْافلصات للعْ.اطَنابَا
غاالينزُاح ااو َ,افن ٖبااا اح ااو ُاحّ ٓناادح َ.اينن ا ا ااذحا
حّ ٓ
حألصاااالظان اا ادٗاحألصااااعزَاحّ غاااازةَاحأل ىلاحّٓاااايتا
خاات»اقضااملاأ ٖبَ,افصا ا
يننوحنُهاالا«رَ َأ ِيا ُاحّاوَدَح َاحأل ٔ
غاالينزُامو َت ا اصاالردحّااتعلؽااصَن اح مكن اعَ.ا
غ ادُاحّ ٓ
يَن ُ
يقب ُا ذحاحّقض ُاتقضاصملّاادحخنصٓالّااثنل صٓالّاام صالرُ ا
تٔصمعُاح و اا ا
احّعؾ ا ُاحأل ٓبُااحألصااعزُاحّتٓض ا عُاحأل ىلا[ماااااحأل ٓبٔا1اإىلاحّتٓلصا اعٔا]7ااتوؽاااصفُا
ح و ٔاحّامنغُودٔ,ا ا

حتليل نص( :رأيت الوداع األخري ..وداعاً ملا سوف يأتي)

ضااعزُاحّ لع ازُا[ا]16اا
احّعؾ ا ُاحّ ٓثاالن ااحّ ٓحنتكااالظُاححلنااا ٔااأ احالتت ااال ُايننااا ا
لُعالنٔا ذحاح و ٔاح نغود .ا
ُتااامثٓ ُالق ٓصاعُاحّا ٓنؿٓاح نِوناعُالااااا« َدَحينالّا ّٔااامَلا
صَ ِو َا َي ِتٔا »اقضاملّاار صضالّااثلنصالّا,افصا احااالـُا
ٔمااااححللفاازا دح ُاحـت ا .ا يقب ا ُالااد ر اقضاامعّا
دحخنصٓعاثالثصٓع,ام صلرُ لاتٔصمعُاحّودح  .ا
احّعؾ ا ُاحأل ٓبااحألصااعزٔاحألرل اعٔاح ُأل ىلا[مااححللدٔااينغزَا11اإىلاحّزٓحلاعَاينغازَا
]12اا َدَح ُاحّغٓلينزٔاينلَّمَ ,ا ا
احّعؾ ُاحّثٓلن ااحألصاعزٔاحّثٓالثاعٔاحّتٓلّصاعا[مااااااحااااالمطَاينغااازَا13اإىلاحّضٓااااللعَا
ينغزَا]15االصلنُافقل ٔاح و ,ا ا
احّعؾااا ا ُاحّثٓلّااا ا ااحألصاااااعزٔاحّثٓالثااا اعٔاحألخاااااتةا[ماااااااحّثٓااااالماَاينغااا ازَا16اإىلا
حّ غااااازياا]06ااحّاااااصقنيُاماااااااتتمصٓااا اعٔا
«حّودح » .ا

 حتليلُ ال ّنصّ:القسمم مألُ األوّ ُ« :رَأَيِمم متُ المم موَدَاعَ األخممممري»:
نشِدانُ املوت:
الفصممملُ األوّ ُ
املوت الممنشُود:

 1إىل  :]9توصمممي ُ

ؽ ادورا ااذحاحّقض ا ُاظمنااعاخي ٓيااعاتقزيز ٓيااعا
ُ
مثبتَعاجممَناعْاّعاالّاا م نّا ,ا ا اا«رَ َأيِا ُاحّاوَدَح َا
خاتَ»,اصااصتكعٓ ُالتعؾااصنهلاكا ٗاماالايتنو اال.ا
حألَ ٔ
ف ا ُاحلمنااعا(رَأ ِي ا ُ)اماابملٓاّنم نااوء,امُض انَدْاإىلا
ؾاازفصٓعا ا اح لفا ا
ح ااتكنٓ اح عاازد,اؽااصلتُ احّ ٓ
حّا ادٓحبٗايننا ا احنققااال اتااادثٔاحّزٓنياااعايفاحّشٓمااالنا
ح لفاا .اأمٓااالاح اااتكنٓ ُافهاااواحّزٓح اا احّعليناا ُايفا
غ ا زآالتماالءٔاحّبؾاازا نَعاال ٔاحّبؾااتةا
ححلاادثٔاحّ ٓ

م ااالّ.اّكاااآاحّاااامَز ٖايَغاااز ايفاتبديااادٔاؽاااورةا
حّعليننصٓعا ذ .اإنٓا«حّاودح َاحألخاتَا»,ا اواكنلياعْا
يناااااح اااو ,ايقا اعُاحّازٓح ااا َايفاحما ا ٓاح ع وّصٓاااعا
تَ َد ٔثصٓلّ.اتت كٓادُاح علرقاعُاينناداحّتٓوِٓا ٔايفاحّا ٓنؿٓ.ا
إ ِاتَتلىلاحألف البُامَبنصٓاعّاّنم هاوبامقاناعّاعاز ا
ص ا ُرِفَعُ,ا
حالصااتقبلباِلّب الّااا(ص ا ُ دَ ُ,اص ا ُرِفَعُ,ا َ
ص ُرِ َسءُ,ايُا ِعَظُ,اصَ ُتلِعَزُ),اكنٗهلاتَقعاح تكنٓ َا
ضاانبصٓع.ا ماالاإ ماالبُا
غاالينزَايفاحما واح ع وّ ٓصااعاحّ ٓ
حّ ٓ
حّعلين ٔاحألؽن ٓاإالٓاألنٓاتقصقتَ االات نٔا ا"حّا َمصِ َ"ا
(طلّاا ابَاح ااااو ٔ)ايفاعاا ا .انضااااتثملاماااااا ااااذ ا
غا زُاقبا ا
صااتدينل ُاحّ ٓ
حّعوحينا ٔاحجملل صا ٔا حتاادحّاح ِ
أنِايضااااتدين َص احّغٓاااالينزُاا ااااوا«حّغٓاا ا زح ُ»ارفاااال ُا
ؾنِ عٔاحّٓذيااصاصهلمجونالضااللٔاحّنٓالاعٔاحز ٓال ةٔا
حّ ٓ
َمااااكاالناخؾااملّاامُهلل الّايفاتصلت ا ا َمااااصااصا ٓا
منلفٔض الّايننصاادحّايفاموت ا .ا اال ِاتضاامصعُاحّعلين ا ا
غ زح )اختؾصؾالّاا ؾادرا«حّغٓاتل ٔ ا»ا
حألؽن ٓا(حّ ٓ
نعصّلاّؾُد ر لاينمٓاِاصوح  .ا
ث ا ٓا َت ااودُاحألف االبُامبن ٓص اعّاّنم نااوءايفاأِنبهاالا
صصَذِكُزُ,اصَ َت ِتٔا ,اصتُ ِز َ ,اصَ َتبِ َ ُ).اّكاآا
( َ
حّعوحين َاحألؽنصٓعاح ؾزٖلالهلاتا ت ا ُم مٖالةّامبهمَاعا
الاختؾاصؿَازويٓلتهالا(أكِثازُامٔاااقالرٔت,افَتالةْ,ا
غا نايفاتصاالةٔا
تبَ ٔتااا ).ا ااذحاّكونٔهاالا صوناعَاحّ ٓ
ؽل ٔ
حّغٓلينزافا صععَاحألثازايفاموتٔا اح نغاود.اك نٓمالا
ودُ االا حّ اادءَاصااوح ْ.ات ااودُال اادا ّاا اؽااصلعُا
غاالينزٔاح ّٓااذااأيننااَاا
ح اابملٓاّنم نااوءامُضانَدةّاإىلاحّ ٓ
ص ُلِؾٔزُاخَطٖاحّا َنَلسَةٔ»...امذكِّزحالعلفعٔانؾٓ اا
« َ
«رَ َأيِاا ُاحّا اوَدَح َاحألَخٔااتَ».افتا ا ت اخل ااعُاحّعؾا ا ا
حأل ٓبٔايناوِدحّايننا الادِ .اإ ِاتزحد َفا احلمنتاالناماااا
تص ُاحّدٓالّعُاينن امو ٔاح تكنِّ ,اّكاِاتعل ت ِا
نضبعُاحّصقنياافمالاكالنَاتادثلّاامت قِّقالّاايفاسماإا
مق اأف َ اتدثلاممكٔنلايفاسمإاصص ت .الا ا
تيٓعا
ماالاكاالنَامُتلتاالاّنزٓنيااعاحّبؾاازيٓعاأ احّبَؾٔاا ٔ
[نضاااابعّاإىلاحّبَؾٔااااتة]اأؽاااابَّارنياااالاعاا ا زيٓع.اإنٓا
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«حّااودح َ»اأ ا«حل َناالسة»اموفااو ُانُبااو ةٔا َم ااِا ُي اوَدو ُا
دُنصلاحّقؾصدةٔاّصُ ِم َايفاكَعَأاحجمللس .ا
ؾااورةُامااااحإلمجاالباإىلا
كااذحاتاادرٓ احّ ٓ
حّتٓعؾص ا مااحّلموضٔاإىلاحّبصلنا مااحّكثلفعا
إىلاحّتٓعزيااعا حّتٓغااقصص.الاالّتٓوحساامااعا ّا ا َتاادرٖ ا
إيقل ُاح لدٓةٔاحّؾٓوتصٓعا تَنوٓ َاتوسيعُاحّتٓع صال اينن ا
ص ا ِب لّاايفاحأل ٓبٔا[ ااوا
غ ا زيٓع.افكلن ا ِا َ
حألصااعزاحّ ٓ
حّ اااددُاحألدنا ا ],الصنمااالاصااال ٔاحألصاااعزُاحّثٓااالن ا
حّثٓلّ ا ُا حّزٓحل اعُا حّتٓلص اعُاينااددَاتع ااصال احّبص ا ٔا
حّ مااودآامااااعاازاح تقاالر ا[ياالن اتع ااصال ],ا
ضااللعُا
ضاالدظُا حّ ٓ
حتتااو ٔاحألصااعزُاحااالمطُا حّ ٓ
حّثٓلماُاتضعَاتع صال .اّقادالادأاحاعال ُامتٓشٔنالّاا
ُماااخت َشالّاك ٓم ٓص الّا أق ا ٖاإ هاالدحّاؽااوتصٓلّاّااامُنغٔ ا
حّاا ٓنؿٓا ّقلر اا اينناا احّضٓاااوح .اثاا ٓاتضااالر َانعَااطُا
ح تكنِّ .اتتٓ اح قلطعُاتادرٓ ِا ا الاد ر لامااا
قنٓعٕانضبصٓعاإىلاكثزةٕاتت ل سامدَ ا تدةٔاحّتٓنعٓطا
حّ لديٓعاحّٓاذاايكاوناينالدةّاصاب عَاينغازَامقع الّا.ا
ثاا ٓاخعٓاا ِاقناااصالاد ناأناتُ ااالدبَامااالاتقااادرُايننصاا ا
تدةُاحّتٓنعٓطاتن  .ا
ضااعزاحأل ٓبادمااداينغاازياامقع الّاا
افع ا احّ ٓ
[,]06ا حعاتم َاكا ٗا حتااداماااحألصااعزٔاحّثٓالثااعا
حّتٓلّصاااعايننا ا اثالثاااعا ينغااازياامقع ا الّاا[.]01اثا ا ٓا
حرتقَ احّ ددُاإىلاصب عٕا ينغازياامقع الّاا[]05ايفا
حألصااعزاحّثٓالثااعاح وحّصااع.اثا ٓاحرمعاحَاحّ ااددُاإىلا
ضااعزاحّ ٓثاالما.ا
ص اتٓعٕا ينغاازياامقع الّاا[]04ايفاحّ ٓ
ضااعزُاحّتٓلصاعُافقاادام ٓثا ا"حنعزح االاؽااوتصٓلّا"ا
أ ٓماالاحّ ٓ
نضبصٓلّ,اإ احكتع الثالثعا ينغزياامقع لّا[.]01

مثنملا"يَزَ "ا قِعَا ذيِااححلادثصِااحّعال صِاايننا ا
حـخااازياامت ضوااازياايننصا ا اكااالنُوحاأ ا ُم أفااانيا
لا ا ثزٔاقؾااال د افاااصه اأ امنلفضٔااانياتلصٔاااديااأ ا
حنتهاااااالسيٓنيامناااااالفقٔنياأ ا ُملَاااااالّٔنيايفاحاصاااااالبا
حاللتااااادح اأ اخلفااا ا ٔنياّنتٓقلّصاااااداحّعٓقوصااا اصٓعا
حلملينصٓعاد ناكبتٔاحقتنال ٕالهالاأ اينااص ٔاأصا ّاا
يننااا ا"حّعقصااااد".اّاااذحا اااال ٔاحألصاااعزُاكثصعاااعَا
حّتٓع صال ,ا ينكض ٔاح قلطعُا هدَاحّغٓالينزايفا
رنيااعاماالاحايت ٖق اصِال ادُا يفاإلؾاالرٔاماالا ا ٓايفا
غاالينزةاأ ات ٓص اشٔا
ت ٓصاشٔاحإلمكاالن,ات ٓص اشٔاح خصٓنااعاحّ ٓ
حّعقل احال تمالين ٓ.اثا ٓاإنٓنالا ادِنلاحّكاالءَايفا
اذحاحّقضا ٔاقااداتادرٓ اأيقالّاامااااّانيٕانضبااا ٓاإىلا
ؽاااللعٕا ع ادٓةافاارىلاحّٓن انئاماااا ديااد.اإ ِا َت االدبا
يناااددَحاح قااالطعٔاحّعٓويناااعا حّقؾاااتةايفاحّضٓاااعزا
حأل ٓب.ا تعوٓقاا ا ٔاح قاااالطعُاحّعٓويناا اعُايفاحألصااااعزا
حّثٓالثعاحّتٓلّصع.الهذ احّ منصٓعاحإلتؾل صٓعانُدركُاملا
نات كطُاحنع البَا
حتٓض َال احّكالءُامااصزينعٔال
غ ا زآا
غاالينزٔامباالايُنغ ا .اك نٓماالاحاعاال ُاحّ ٓ
حّ ٓ
حّالٓ ُايالتصُاتَعغٓا َاح او ٔايفا ضادٔاؽالتب .ا
ّنتٓوسيعاحّؾٓوت ٓ,اكملاّلت امااتقنصل احّقوبا
حّغٓاا ا زآ,احّقاااادرةُاينناااا اأناينقاا ا َال اا احَا حكا
حالنع ااالباإىلامتقبوا ا احّقؾاااصدة.افمااالاأ تَا ا الا ا ا
م ا ا ُا اااذ احلما ا ٔاحّع نصٓاااعاحّضٓااازديٓعٔا(تاااز اا
أتاادحثلّ)احّوؽااعصٓعٔا(تؾ اوٓرُامغاال دَ)ا ٔم ااِا"تصاالدٕ"ا
أ هزَاحّغٓلينزَاكملاّاواأنٓا ايزصا ُاماو َاعاخؿٕا
آخزاالاي نص اأمزُ ,انعل ُاحإليقل ُاح تاوتوزُاحّاامُ هٔدُا
ا حّامُ هَدُاح غاد دُاحألنعالظٔ.اإنٓا اإيقال ْايُوعا ُاأنا
ض امٔعُاتغااز عَا
يقااوبَا َ اعَاحالتتقاالرا يكاالدُايُ ِ
حّامَوِ ٔاحّكزٔي  .ا

رلٓملا لساّنلات نص ُا ذحاحّشٓخَ ٔاحّؾٓوت ٓامبلا
يشخزُال احللنابُاح قامون ٓاماااكثلفاعارمشيٓاعاا
يفاحّضٓعزٔاحالمطٔاتتعوٓ ُاح قلطعُاحّعٓويناعُا
فهااذحاحّقضاا ُا َم ِنااا ٌّالتعؾااص ٔاححلاادثٔاحّاا ٓز صطٔا
«حّوَدَح احألخٔت»ا لضزدٔاح مكأامااارد دٔاأف البا لاااادر ل ٕامتعل تااااعاتتٓااا انهلياااعٔاحّعؾااا احأل ٓب.ا
غاالينزَا" َيازَ "امو َتا ا نل َس َتا ا فعل ِاينن احّكاالءامز ناعْازالاماعادالال ٔا اذ ا
حـخاازيااإسح َ .اإنٓاحّ ٓ
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حألصعزا عل جُا ؽال ْ.اّقاداصالدَانعَاطْاصالخزْا
صااااخزيعّامُاا ازٓةامااااااحّاا اذٓح ٔا -احّقٓاا ا صٓعٔا ماااااا
حـخاازٔ -احّقلتاا ٔا[لااال ن احجملااالسآاّنقتِاا ]اينااااا
ؽاادااحمكااوءْاينن ا ا ااذحا
فااملرا حّتٓز ٓ
ص ا ِبصٔاحإل ِ
"حّااامُودو "اأناتااو َامازٓح ٕاأخااز اكااثتةّاكنٓماالا
تاال باحالنتهاالسيٓوناحصااتثملرَاِصل ٔلا احّ اال شٔاكا ِا
يُ قِّقوحامكلصبَاصل عاأ اعهزةّاسح عع.ا ا
لهذحاح نا اصاصكونُا دح ُاحّغٓالينزٔاححلصالةَا
حّدٓنصلاتعتصقلّاّقزح َّاينقصمعٕا دفنلّاّنغٓهلدةٔاححلصوا
ينن اكذٔ ٔاحّامُدٖينٔني.ا الايَااخِنُوا اذحاحّعها ُامااا
حإلقزحرالانعَطٔافخازآاأتا اتقامصنلّااالاتؾازسملّااا
غ ا َزح ُ»االايَغااتُمونا ٔمااااأمااوح ٔاؽ انِ تٔه ا
فااااا«حّ ٓ
صوَ احّامُ صدٔيا,ا الاتُز َ ا«حألصَلطٔتُ»اإالٓاينمٓاِا
جتااال سَاح ضاااتو احّ ااالداٖاح ا ا ّو َاماااااحإللااادح ا
حّعنٓا ٓ,ا الا«يُزفَعُافَوِ َا ُينصُونٔاحّنوضَل »ايندَحاينشيشحّا
ينن احّقنو ايَدرٗافقِدُ ادم لّاِشيزحّا يُاورثُاتشنالّاا
مُقصملّ,ا ّاايتهلف َا«حّقزٓح ُ»ايننا احدٓينال احّؾٓانعا
صاكَنلّا
لغاالينزٕا ٓماالاإالٓاإ حاكلنا اقؾااصدتُ اَّ ُها ِا َ
محصمل...اا ا

مقاالطعاقؾااتة.اأ ٓماالاأصاانولصٓلّااف اال احصااتدرحكلّا
ؾ ا انص ا ُا« َق ِب ازٕ»ا
ينن ا اك ا ٓاماالاصاابصَ.اّقااداحصت َ
ُماازيّامنغااود.افماالاكاالنَا ُيااز اللّبؾااتةاك ٓنا ا
تقصقعْا نصٓاع,اتَ اذٓرَايننا احّاابؾزٔاإدرحكُا ارِا ا
ينَ َنااعٔا"طلّاابٔاحّقاائ"ا نعاال ٔاؽااي امااااححلصاالة.ا
أُردٔ ا اااااذحاحالصاااااتدارحكُاحّللفااا ابُاحّكئصااا ابُا
للصتعهلءٕاإنكلرآالادحاؽازخعّاتعلّابُاللّ دحّاعا
يفاح اااو ايننا ا احألقا ا ٓ.اأ َّاااصطا"إكااازحءُاح صٓا ا ٔا
غاالينزُ,اإنٓماالاسمااتجٗاينن ا ا
دف ُن ا " الاالايضااتخيُاحّ ٓ
يناااادءافقٓاا اصٔا«حّاا اوَدح احألخٔاا اتا»ا يناااادءاخااااز ٔا
«حلناااالسة»احّٓاااايتاحكتَمنااا ِاطقوصُااااهل.ايفا ااااذحا
ح وفا اعٔاماااااحّا ا ٓنؿٓايا اااا ُاح اااتكنٓ ُاللّا ادٓحفعا
ححلقصقا ٓا رح َاطٔال ٔلا اح ااو َ.اإ ٓنا ا«حّ ٓت ابُ»اات ابْا
مااك ٓاعا ,ات ابْاطالباأمادُ ,ات ابْاحصِاتنعدَا
حّقااااادرةَايننااا ا اححلنااا ا .اك نٓنااااالالااا ا ل احّ اااااال ا
ح اازٓا()0ا"ر اانئاحّاااامَ بضصِا"ايُنغاادُامااااا رح ا
صتلراا« َت َابْاكُنٗهَالاححلصَالةُ,افَمَالاأينِ َابُا ٔإالٖاامٔااِا
رَحِٔبٕا ٔف احسِ ٔديَلدٔ» .ا
ؾااوت ٓا
لهااذحاح ن ا انعه ا ُامز ن اعَاحإليقاال احّ ٓ
نل.اإنٓهالامز ناعْافالكٔ ا َت َابَاحّانٓعطٔاحّغٓالينزةٔا
حرختل َاقُوح لا َ َاَاإرحدتٔهل.ايفاحـنٔا حت ايُؾوٓرُا
حألصاانو ُاحإلنغاال ٓ,الاالّتٓوحساامااعا ّ ا ,اتلّ اعَا
حنع لبٕايل طٕامُ بَطايكلدُايغلكٔ ُاحالصت دح َ .ا

ّوات ضٓعِنلاقنصالّايننا ا اذحاحّا ٓنؿواحّغٓا زآا
ق نياإيٓل ُا قوّعاحألِازحضاحّتٓزحثصٓاعا
ح لؽزامُخ ٔ
َّقُننااالاا اااوارثااال ْاّنا اذٓح اخلّعَاا اّعٔصاافُاحّعخا ازٔا
تَاخنٓنَ الذٔا ُاحز ل .اّكاِاالاحنت ل َا نالايننا ا
يفا اااذ احألصاااعزٔاحّغٓا ا زيٓعاحّ َغااازةٔا ااال ا
حّ انٓعطٔا الات دي ادَااؾاالزلا الاتهوي ا َاّعَ ِقااد ل.ا
إنٓمااالاتَعنا ابُا ح ُاحّغٓااالينزاح اااو َاأكثا اازَاماااامٓلا حّا ٓز اٗامتناوٓ َاححلااز ٔاصاالكاَاححلزكاعٔ.افقاادا
أتؾصِنلاتزدٗدَا"حّبل "امازٓتصِاايفاأ ٓباحألصاعزا يفا
يَعنبُهل.ااا
آخز اال,ا "حزمااشة"ام ازٓتصِاامتبليناادتصِا,ا "حزاال "ا
الفصلُ الثّاني  :]11انتكما ُ اللمأل:
ثااااالثَاماااازٓح امتبليناااادة(ا,)1ا "حّاااازٓح "اماااازٓتنيا
(أو االحتجاجُ على بُطالنِ املوت املنشود):
متبليناادتصِااأيق الّ,ا "حّ ادٓحب"ام ازٓةّايتصمااع.ا َي ق ادُا
ضااللصاّ ا ,افقاادا
ااال َا اااذحاحّعؾاا ُاحّثٓااالن ايفاصاااعزٕايتاااص .ا تن اوٓ َاحّ ا ٓز آاتزك اعُاححلااز ٔاحّ ٓ
صَااال ايناااددُاتع صالتااا الصتا الّااعااا زيٓلّاماااااعااازا تزح تَاا ِالااانياحّعت اااعاحّقؾاااتةامُؤِّّعااعّامقع االّاا
ح تقاالر .اصااصعز ِافصاا اح قاالطعُاحّعٓوينااعاحّٓاايتا طويالّا[تز ا+افت عاقؾتةا+اتز اصلكا],ا
لنلا ِاأرل اعَاينغازَامقع الّا[]12امقللا اتضا عٔا[]7ا
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لااانياحّعت ا اعٔاحّعٓويناااعامكوونا اعّام هااالامقع ا الّاا فلعااتمن ِامزكٓب الّااف ن ٓص الّا(حّع ا ُامبن ٓصاالاّنم نااوءا
متناال َاحّ ٓ
عااوبا[تااز ا+افت ااعاطوينااعا+اتااز ا مُقأنلاعز احالصتقبلب)ا فالينٔالّاا( ردامزكٓبالّاا
ن) .ا
صااالكا].ا اااوامقعااعْايُ هٔاادُاحلهااالسَاحّؾٓاااوت ٓا إفلفصٓلّ)ا مع والّال ا( ردَامزكٓبَا ز
يت لرضُامعانشينعاحجملهوداحألدن ايننداح اتكنٓ ا
يننااا ا ا اااااذحاحألصااااالظاناااااز اأنٓاحّتٓزديااا ادَا
صوح اكلنامُنغٔئلاحّ ٓنؿٖاأ اقلرٔ لاإيٓل  .ا
حّتٓزكصبا ٓاحايؾ ِالهاذحاحّقضا ٔاماااحّا ٓنؿٓاإىلا
رِاا ا احّتااااشحءٔاحّغٓاااالينزالتع صنااااعاح تقاااالر ا ختاااوءٔاحّزٓتللااااعاألنٓاحّغٓاااالينزَاينمااا ايننااا اتنويااااعا
( َف ُوُّاِ)ايفاك ٓاحّ ٓنؿٓا يفاحجملموينعال صاز ل,ا حّتٓزحكصباحّعزينصٓاعاخلؽٓاعايفامتمٓمال احلما .ا
الاثلنصالّا,ا
أّعصناااال ُاتزيؾاا الّااينناا ا اجتاااال ُساإيقاااال احّقلّاااابا أمٓلاحّضٓعزُاحألخاتُاحّٓاذااحينتينال افؾا ّا
حّ ز فا ا ٓاحلااال شاصااانعلّا.افكااالناحّضٓا ا ُاإىلا فكلنا"قعِنعّ"امتمصٓشةاينمٓلاصابصاّعاالّاا تزكصبالّاا
جت ٗن ابٔاحّزٓتللااعاح مٔٓنااعا حإلعاابل اح ِّ
نعااز.الاادحا حكا أصاانوللّ.ا ااوامااااتص ا ُاحّدٓالّ اعُ,انع اا ْاإلثباال ٕا
نصٓاا الّايفاقنٓاا اعٔاحّتٓزديااااداحّؾٓااااوت ٓ.افلّكنماااال ُا صلّٔفا حتت ل ْايننا الُعاالناحّزٓنيال.ا مالا لثُا ُا
ضااعزاحأل ٓباإالٓاجتضااصدحّا,افصماالا
ح عاالتصُّاحاتُ َقا ِاإالٓامازٓةا تصاادةاكماالا ااواعا نُا ر ٓي ا امااعار آاحّ ٓ
ؾ ا ُانهلي اعَاحّقض ا ٔا
«حّاوَدَح »ا «حلناالسة»اأ امازٓتنياكماالاتؾا امااعا نااز ,اّنبنصااعاحّدٓح ز ٓيااعاح ّٓاايتاتَ ٔ
ؽا َاحّتٓ اال ُ ا حّانٓقِحايفاحـنانعضا .ا
«حّقبِز».ا ذحاألنٓاتزديادَاح نَا التعؾاص احجملمَا ا لبدحيتا ا َ ِ
صزدٔاح كوٓنل احلش صٓاعا الاقٔصا اينلمٓالّااخمتا َشالّاا حكا ااواحّ َاوِدُايننا ا َلا ِد .الصااداأ ٓنا ,افصماالانااز ,ا
قااداناال َاينااااحّتٓزديااداحّنٓعا ا ٓ.امااعا ّ ا اننماا ُّا ينااودْاي ال طْايبااد افص ا ا"ح ِصا ُاح ع ااَضُ"ايااد رايفا
تزديااادحاّاحكصا ابَامتملثناااع.افلألصاااعزُاحّتٓضا ا عا تنقعٕامعزَِعاملنَقعاالايتضزٓ ُاإّصهالالؾاصؿْامااا
حأل ىلاحتتو ِا ُمالّاف نصٓعّاخق ِ,ايفاحألِنب,ا حألم اأ ال احْاماااحّزٓ ال .اّاذحاتؾاليند ِاتلّاعُا
ألتدٔاحّغٓكنصِااحّنٓ اويٓنياحّتٓالّصصِاااإمٓالا[ف ا ا+ا ححلااااتةا حّتٓاااازدٓدا حّغٓااا ٓاتتٓااا احنلناااصَاحّقضااا ُا
فاابامُضاتل ٕا«أالَا َقبِازَا ّٔا ا
فلينا ا ا+امع اااوبالا ا ]اأ ا[ف ا ا ا+انل ااابافلينا ا ا+ا للصاتعهلءٕاإنكالرآاِل ٔ
ب الا»ارَلا اطَاحّؾٓااانعَاماااعا"حّزٓنيااال"ا
مع ااوبالا ].ا ماالامبثللااعاحّقلّااباحّنٓااازآاح ّٓااذاا َل ِا ادَا َا اذَحاحّ ٓت َا ا ِ
فص ا امااااح ز نااعاماالازم ُن ا ايَتٓخ اذُايفاك ا ٓات انيٕا حّضٓااااللقعٔاحال باااعٔالقاااادرٔاماااالاينمااادَاإىلاتَااااامتنئا
ؽُورةّامت دٓدةامتمصٓشةالعق املايُوفاعُافصا امااا حّؾٓال ٔامعاملاصصَن اماا"رنيالالديناع"اصا صلاإىلا
نيا
مكوونل اّعاصٓعامتعل تعٔاحّبضلطعاأ احّتٓزكصابا ل ِزدٔاحّاصقنيااإمٓالايقانيُاححلصالةٔاححلاصو,ا إمٓالايقا ُ
ملا ُت قَدُالنياتنا اح كوٓنال اماااينال اصاذمويٓاعا ح و ٔاحّوقُورٔاحّامُزيّ .ا
م نويٓااااعاعاااتٓ .اف مناااعُا«صااا ُ دَ ُ/اقلفصاااعّامٔاااااا
اك نٓمااااالاحإليقااااال ُاحاااااالر ٗا(حّتٓع صناااااع)ا
خغبِ»احكتع ِالل زكٓبٔاحّع نا ٓا(حّع ا ُامبنصٓالّاا
حّاااااا ادٓحخن ٗا(تزديااااااااداحألؽااااااااوحا ,احّتٓملثاااااا ا ا
ّنم هااااوبامُقأنااالّاعااااز احالصااااتقبلب)ا نل اا ابٔا
حّ ٓتاازكص)ٓ)ايضااتد ٔين اإيقاال َاحّعكاازةٔاأ اإيقاال َا
حّعلين ا(فمتاح تكنٓ اح عزد)ا ح ع وبٔال ا( ردا
ح نَااا اأ اإيقااال َاحلاااوٓاحّنٓعضااا ٓاحّقااال ارديعااالّاا
تبَ ٔت /ا
صاا َتبِ َ ُ/اؽَال ٔ
مزكٓبلّان تصٓلّ).اأمٓلامجنعُا« َ
نؾٔتحّ.اا
خبوئُ ُافٔاا اثٔصااال ٔاححلٔاادَحدِا»ا
ينَاااِاينَغٔاااصصٕا َدٔياادٕاتُاااا َ
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القسمألُ الثّماني «وَدَاعماً لمممَا سَموِفَ َيأِتممي»:
حتقُّقُ املوت:

«مَلاينَلدَاقَ ِن ٔب امَغَلينَل».احايَ اتجٔاحّغٓالينزُاإىلاأنا
كنٓا ايننا الرّلاال ا
يُضا ٓم َا"حّااودح َ"النعأا ,اإ ٓناااملا َ
ؽااععا"حّااامَغل ٔ"اينااااحّقناابٔاحّٓااذاايُقااص ُانبقُاا ا
ححل ادٖالاانياحّبقاال ا حّعناال .ا كماالاتَغاالل َا"ّص ا ُ"ا
ينلمٓاعٔاحاناص,اسمااُاحّقتلماعٔا حّآنُمال ٔا حنضاادحدٔا
تكن ,اسمأاحنعاال احّقزسماعا
ِّ
حـفل امعا"ّص ٔ"اح
أ احنت لرٔ اااالاي صاا الّاا علفاا الّ,ا كماااالاتغاااالل َا
"حّزٓما ا ُ",اتبٓااال ُاحّاااوطأاح ؾااالدَرٔامٔاااااحّتٓااالري ا
رٓح ُاحألرضٔاح نعنتعٔاماالنياأؽللعا َلنٔصهالاحّٓايتا
غاالينزة,ا
حرت ٔغ ا ِا تهلفَت ا ِامااعا" َر ِم ا ٔ"احّ اذٓح ٔاحّ ٓ
رما ٔاحّنٓ ِاداحّٓاذااصااصنته ُا دي تَا اعاصئلّاافغااصئلّ,ا
كاااذّ اتغااالله ٔاحّتٓزحكصا ابُا حألؽاااوح ُامبااالا
أفا اعَ ايننا ا احإليقااال احّا ادٓحخن ٓارتللا اعّاكئصباااع.ا
ف اااال ِاموصااااصقَ احّكااااالءالل تااااعّاصاااالكنعّا
صكونَاحّزٓمالباح ت زوكاعاحّٓايتاتبتناعافزح ضَاهلا
يفاقضوةٕاؽلمتعا يننلدٕاكلصّٔ...ا كلناحإليقل ُا
خلدمالّازااذحاح نا ا مائسحّاإ ٓياال الكثاازةاح قاالطعا
حّعٓوينعاحّزٓتصبع ...ا

مااادحرُاحّقضاا احّثٓااالن ا اااواحإلقااازحرُالت قٓا اصٔا
ح و اح نغودا حالصتبغلرُال ال دا َت َبٔاحالنتاالر.ا
فص انوٓ احّغٓلينزُاأكثزاتوسيعَاتع صناعا"ح تقالر "ا
يننااا ا اأصاااااعز احّغٓااا ا زيٓع.افبااااالناحّتٓعااااال ُ.اإ ِا
اادنل لاصااب لّايفاحألصااعزاححلاالدااينغاازا[]11ا
ضاالدظَاينغ ازَا[]14ا حّ غاازياا[.]06ا كلن ا ِا
حّ ٓ
ضااعزيِااحّ ٓثاالن اينغازَا[]10ا
سضالّاف ضابُايفاحّ ٓ
حّضٓاااااااللعَاينغااااا ازَا[.]15ا كلنااااا ا ايلنصااااا اعّايفا
حّضٓعزيِااحّثٓلّ َاينغزَا[]11ا حّزٓحلاعَاينغازَا[ا.]12ا
ااال اينغِااازحايفاحّضٓاااعزاحّثٓااالماَاينغا ازَا[ا.]16ا
ا ا اتضاااعْايفاحّضٓاااعزاحاااالمطاينغااازا[ا,]13ا
ص ٌّايفاحّتٓلصعَاينغازَا[ا.]17اّكاآا اذحاحّتٓانوياعَا
يفايندداحّتٓع صال احايزحفقِا اتنوياعْايفاحّقاوحيف.ا
إ االانااز اإالٓاتاازفصِااثاالليتِاححلزكااعاا"حّ ااني"ا
معتوتااعّافت اااعاطويناااعا(مغاااب َعاأ اخمعٓعاااعاينااااا
حّتٓنااويا)ا "حزاال "اصاالكنعّا(خمعٖعااعاينااااحّ ٓتاال ),ا
مٔااااااا دح احّشٓمااااالنا ح كااااالناححلقصقصٓااااصِاا
رح لالصنهمااااالاحّغٓااااالينزُاللنتاااااالا ٕءايفاحألِناااااب,ا
حّنٓذيِااحرتهاالهملا ودُاحّذٓح ٔاحّغٓلينزةايَخناؿُا
كضزَاحّنٓمعصٓعَاحإليقلينصٓعاأتصلنلّ .ا
ض ادِا
در يااػاإىلا دح ا«لااالدٕ»امعاَفااعا َّااامٖلاتت ٓ
أ ٓماالاتزدياادُاحّكنماال اح عاالتصّافقااداق اؤاَا كصنونتُهاالايفاسماالنٕام اصٖاا الامكاالنٕا ٓماال.ارلٓماالا
نل.ا
تكونُا احّقؾاصدةَ.اّكااِانلالا ِايننهالاحألرضُا
الفصممممم ملُ األوّ ُ  11إىل  :]11وداعُ حاؾٔاااصبعاحّاااا ُملٔنٖعا«فٔا اصَلينَل»ايفاؽاااصلعاحلماااعا
ت كصدحّاّلشحرةاحاتاحّٓذااتُنتجُ.ا تقزَامازٓتصِاا
الشّاعرِ عالَممَه:
تز ُاحّتٓضويفا«صَا ِو َا»احّادٓحبٗايننا احّاصقنئامااا
يفا ذ احألصعزاحألرل اعاحأل ىلاحّٓايتاتزصا ُا
قاااااو اتااااادثٔا"حإل ِتصَااااالن"ايفاح ضاااااتقب احّب صااااادا
دح َاحّغٓلينزاملاتوّ ارُدود ِاكنمعُا« َدَحينلّ»اأرلعَا
مت لرٔف ّلامااتص ُاحّدٓالّاعُاحّشٓملنصٓاعاماعاح ع اوبا
ما ازٓح احمتنٓا اعّايفاثاااالثٕامنهااالاؽااادحرةَاحلما ا .ا
فص اّنشٓملناحّوحردايفاحلمنعانعضٔهلاا« َل ِدَاقَنٔص ٕ».ا
ّكاآامُنغا احّا ٓنؿٓاأخنَا امنهالاحّضٓاعزَاحّثٓلّا َا
ات عٓ َاحإلتضلظُاللّشٓمااحلملين ٓاححلقصقا ٓا
ينغازَا[]11ا االينالّاتزحكص َبا اخمتنعاعّاين ٓماالاصاابصا
تتٓ ا ل َ احّب صدُامعاحّقزيب الاأيكونا"حّقنص ُا
ملاحلص.افكلناح نعنصُاإثبال َا"حّتٓغالل "اسملنالّاا
مااااااحّوقاا ا ٔ"ا ااااذحاأل اا ادَامَناااالالّاامٔااااامٓلايَ ضَاا ابُا
فقااال ,ا كااالناحاتااالءُانعصا الّااحللّاااعا"حّقنااابٔا
"حّااامُودو ُ" الاأءا ااواحّ اشٓماُاحّنٓعض ا ٓاح ّٓااذاازم ا ا
حّامَغل ٔ"احّنٓللحٔاللحلبٓالمصعاحّكل نل .اّقادا
حالنتااالرَاثقااصالّالعصئ الّاك ٓن ا احّ ا ٓد ُز الا كصاافا
ؽااع"امب ازٓداأنا دٖ َاحّكااونَاا
ؽاالرا"منك ٓصاعّاخل ٓ
يُودٖ ُاملاحصت ؾ ا و ُد ال ا
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تاااازـَاحّتٓزدياا ادُايفا ااااذحاحّضٓااااصل اينناا ا ا
ت كصاااادام ناا ا احالن تاااال امااااااقصااااداِاحّشٓماااالنا
ح كااالن,ا مااالاحّغٓااازطلناحّالٓسمااالناّت قٓا اصٔا
حّو ااود...انالتاظُايفاحّعؾا احأل ٓباّصناالا مز نااعا
لعق اصصعزةٔاح قلطعاحّقؾاتةاصاصعزةايندديٓاعّا
الفتع.افالاتغنٗجَايفا اذ احألصاعزاحّغٓا زيٓع,ا الا
ؽاااللعَ,ا الاحنع االبَ.اإنٓماالا ااواصااكونُاحّ انٓعطا
حّٓايتاتضااتقب اموتالّاامجاصالّااأتبٓ ِتا ا طمٔ ا ِاإّصا ا
ل د ِاّنصِنا .ا اواماو ْا ُيتٔاصّامااا"ح ناذٓح "امالا
حاتضمِّالا اححلصالةُاحّكل ناع.ا اذحامالاتكعٓا ا
حّعؾ ُاحـت البصلن .ا

الفصلُ الثّاني

 11إىل  :]11بيمانُ

ّ بلرةا"حّقنل "احّٓيتاتنٓا ِافالينٔالّااخل ّٔ الّااِاتَ اثا ٓا
مع والّال اخمنوينلّامااقٔبا امَثٔصنا .ا ا ٓاحّتٓزديادُا
غ اللصتمزحرا"حاَنِاع"اتتٓا احنكغال ٔا
فمنصٓلّايَ ٔ
ححلقصقااااااعاأ اتتٓاااااا احّااااااصقنئاماااااااااحصااااااات لّعا
حنكغلفهل.افملاحّقنل ُاحّعلين ُ اأ واقنل ُاححلنا ٔا
حّعلّا ا ٔاماااااكا ا ٓاقااالنون اأءا اااواقنااال ُاح ا ااو ٔا
حّامُعهوزٔاّنزٓ ل ا ملاحّقنال ُاح ع اوبُالا اأيكاونا
قنل َاحّصقااعٔاح ذولاعاأءاقنال َاحّكصنوناعٔاحّ بثصٓاع ا
أءا ملام لّامااقبص احألقن عٔاحّغٓلينزةٔاحّٓايتاياشيُّا
ل قُاهلال قالّااتوقالّااإىلاحّتٓ ادٓدا إِنال ّاّنقزسمااعا
ضابَا"خنااعُا
ؽااعا قاادانُ ٔ
إنغاال ّا ّٔااامَلا َّااامٓلايُقا ِ,اخل ٓ
حألقن ع"اإىلاؽلتباحّ ٓنؿٓ ا

ك نٓمااالاِماااوضُاح ااالن ايفا اااذحاحّعؾاا ا
فضائلِ املوت:
ك اِمااوضَاحّقااي.اإ احا َي ُ ادِاماااا
حّ ٓثاالن اسماال ٔ
َتاادرٓ ا ااذحاحّعؾا ُاتاادرٗ لّاتنلسُّ ٓصالّايفاينااددٔا
يناالحاحّلصاال ا ااذحاكاال اْ,افص ا ٓدثَنلاين ٓماالارأ ا
حّتٓع ااصال امااااحّكثاازةاإىلاحّقٓنااعاا ٔمااااتضاعٕاإىلا
ينلؼايفا حكاححمل واح ابهَ احّاامُغزَ ايننا اعاتٓ ا
صبعاإىلاساط.ا ينا ٖاحّتٓزديادُاحّنٓعاا ٓا حّتٓملثا ُا
حّتٓ يال .اا ا
كصِافَا»ا
حّتٓزكصبا ٓ.اإ اتكزٓرَاحصا ُاحالصاتعهلءا« َ
يفا ذ احّؾٓوراح تتل ٔل عانَعَطْاؽوفا ٌّازم ا
ثالثَامزٓح ايفاؽصلعاخييٓعاالاإنغال صٓعاألنٓا ا ردا
حاصااالبَاححللّٔاااا َامُمضٔاااكلاللحلقصقا اعٔاحّاااصقنئ,ا
يننؾزحّامااح تمٓ ا(مع وبال )ادحالٓايننا اكصعصٓاعا
حّغٓعَّاإفِنل ّايُ دٓدُاحّازٓ لَاحّصبال َ,ا حالنعقاللَا
قاااو اتاااد َث ِاا"ححلُنِا ا ٔ"اقزيبٔا ا ا ل صا ادٔ ا "خَنِا اعٔ"ا
أملءامزآةاحّذٓح اتعهٓزحّا حِتضلالّ.اأتُز احّغٓالينزَا
حألقن اعاحّذٓحت ٓصااع.امُنغا ُاحّا ٓنؿٓاالايضااتخيُ,اإنٓماالا
سمن ُاتتٓ اتو َ اأتُزح اتو ُاك ِايت نٖ
يُخيُالكونٔ اينن ايقانياماااأنٓا ا"صَاص ِ ٔز ُ"اكا ٓا
خاات».اتقامٓاا
ّا ال ااداأنِاتَ ٓقاصَاّا ا«حّاوَدَح ُاحأل ٔ
الفصممممم ملُ الثّالممممم م ُ  11إىل :]01
كاا ٗاصااعزٕاتاادثلّاافؾٖاان ِت احألف االبُا[صَاا ينِ ٔز ُ,ا اليقنيُ من حتميّة الوداع:
صصَخِنَعُ]ااأمٓالاححلادثُا
ص تِنُ ُ,اأينِ ٔز ُ,ايَ ِدُثُ,ا َ
َ
تغااال ُا"تتمصٓا اعُاحّزٓتصا ا "احألصاااعزَاحّثٓالثا اعَا
حأل ٓبُافهااااواححلنِاا ا ُاصاااابصالّااإىلاحّ ناا ا ٔا ح زفااااعا
حألختةامااحّ ٓنؿٓ.ا كالناحّضٓاعزُاحّثٓالماَاينغازَا
حإلدرحكاأ اطزيصَاخالـٕامااحّلُنب.ا أمٓلاحّثٓلن ا
ؾ اعٔا حألطوبَاك ٓمصٓلّايفاحّ ٓنؿٓاكنٓ ,اإ احعتم َاينغزةَا
فهااواخااوضُاجتزل اعٔاح ااو احّ ادٓحم ا« ٔف ا ارَقِ َ
صنَ ِ»اؽازحينلّااماعاحّاذٓح ٔا"حاؾِا ٔا تع ااصال .اذمو ٓي الّااحٔنقض ا َا ااذحاحّعؾ ا ُامجنت اصِااا
ضصِفٔا َحّضٖ ِو َ
حّ ٖ
ححلكَا ا ٔ"اأ اؽااازحينلّااماااعايناااد ٓا ا االٓداأينمَا ا ا ُأ ال ملامجنعْاعاديدةُاحّتٓزكصاباتوحؽان ِاتتٓا ا
قاامت.ا أ ٓماالاحّثٓلّ ا ُافهااواحّتٓع ٗه ازُامااااحألقن اعٔا منتؾا افٔاحّضٓاااعزاحّ غااازيا,احعاااتمن ِااتاااز َا
حّ ٓ
ح احكا ا ٔال قُاااهلايننا ا ال اااحاتزحكُمااالايبا ا ُد ا حصتعهلءا نوحةّاإصنلديٓعاف نصٓعا مع والّال ا مع والّا
نامنهاالانااوحةْا
المتنل ٔصلّ.ا ال احّتٓزديادُاحّاا ُم نَاايفا اذحاحّضٓاعزا أل ن ا ام ااِاثالثااعام عوفاال ايفاك ا
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إصنلديٓعافزينصٓع.ا أمٓلالالِصٓلّاف ل ِاإنغل ّاطنبصٓلا إىلا" َم ِتَ "]احأل وح ٔافتعٔ الل و ا حّعنل احتتعل َا
مااااقبص ا احالصااتعهلءاحإلنكاالرآاحّٓااذاايت ٓ ابُا حالمِتٔهلنا(لل نصصِااا"ح ِهنَع"ا "ح هَلنَع") .ا
يَضاااتنكزُا يُعنوااادُ.ا كلنا ا ِاحلمناااعُاحال صٓاااعُا
غاالينز,ا ألنٓهاالاّاااا
ألنٓاح زف اعَا اال طُاحّ ٓ
حألخاااتةُاقؾاااتةّاك ٓمصٓاالّامزكٖباااعاذمويٓاالّ.ا ا ا ا تُ قٓا اصَايفاحّو اااودٔاحّضٓااالّفٔاحّؾٓاااعل ا ِٔنّااا اأ ا
لالِ ٓص الّامااااحاااياحإلنكاالرآاالتتوح هاالاأدحت ا ِا إعاابلينلّ,اكاالنَا"حّااودح ُ"احّااصقنيَاحّوتص ادَاح ّٓااذاا
توكصااااادااحّنٓلصااا ا اححلااااازيفٓا(إنٓ)ا حّتٓوكصااااادا يقااااماُاحاااااالـَامااااااحّعاااازح ٔاحّ للااا .ا تااا ٖا
حّنٓعا ٓا(رَأيِ ُ)ا(.)2ا ا
حّتٓزديدُاّع ا ا«رَ َأيِا ُا»اتوكصادحّااّنزٓنياعٔاحّبؾازيٓعا
تَقااااااازاح ااااا ا ُااحّااااا ادٓيملٓ,احإلصاااااااالم ٓا حّقنِبصٓاااعايفاحـنانعضٔااا .افلتٓؾااا اختااالءُاحّااانٓاؿٓا
ح ضاص ٓ,الكثلفاعٕانضاابصٓعا[حّااامٔئِ َذنَ ِ,اطَ ِقاطَ,ا ل ٓ ّٔ ا ااؽاالراتزدياادحّااّ ا اّعا الّاا م ّن ا امااعاتنوي اعٕا
حّ ٔقصَلمَعٔ,احّكَ َهنَ ِ].ا ثٓن ِا صععُاح ع وباأل ن ا دقصااااصااف مناا اعُاحّاا ا ٓنؿٓاحأل ىلاا«رأياا ا ُاحّااااودح َا
يفات نصا ا احّا ازٓفحٔاارفِا احٔاحّغٓااالينزاأنِا"يَضاااز َا حألختَ»اتؾا ٓزلُالت قٓاصٔارنياعٕاموفاوينُهلا"حّاوَدح "ا
ينمزَ احجمللسآ"ا ّٔصُعص َاينمزَ اححلقصق ٓ.اّكاِامالا ح ن و ُاتؾِزحالٔااا"حألخٔت"اكنليعّاينااحّلصال اأ ا
م ن اأنايُضاز احّ مازُايفا اذحاحّضٓاصل ٔااحّغٓا زآا حّ اادءاأ اح ااو .اأ ٓماالامجناعُاحاتاالءاا« ٔإ ونا ارَ َأ ِيا ُ..ا
خ اتَ]ا ّٔماالا رَ َأيِااا ُاحّوَدَحينَااالا»افتؤكٓااادُافقٗاااصَاحّزٓنيااالاحّٓااايتا
حّااامُودو ٔأّماالاكاالنَا[رَأ ِي ا ُاحّ اوَدَح َاحأل ٔ
صص ت ا[ َدَحينّلأّمَلاصَ ِو َا َي ِ ٔت ] ا كصافَاتكاونا موفاااوينُهلا دح ْامديا ادُاحإليقااال ٔامعنَا اصُاحّدٓالّا اعٔا
ححلصلةُأّااا«دقل صَاأُخِزَ »اصازقعّاّن مازٔال كمنٔا ا منعتّْاينن اعتٓ احّتٓا يال .ا رلٓمالا الساحينتبالرُ ا
تعنصقلاّو ودٕا مص ٕاأفِقادَاحّبغازَاإنضالنصٓتَه ,اأ ا
أيفا ّ امقللنعْاف ٓديٓعالنياتصلةٕا احّ ادءُا لانيا
واقعص عْامعاحّقزسمعاحّ قص ٔاحّٓيتات صدُاإنتل َاملا
مو ٕاك ٓن اححلصل ُة ا ا
كلنا ت ت امجهو َر لاماااتصا ُاينتاازُ,اأ ا اوا
يفاحالصااتعهلءٔاحإلنكاالرآاححل اال ٓا ااذحا
توديعُا طإاينعن ُاماالنياأيدااألنل اّصقصعَايفا
إقااازحرْال بثصٓااعٔاحّو اااودا لال اااد َ احّبقااال ٔ,ا ّاااوا
ستلءاح الحا ح آص  ...ا
ّاااادقل صام ااااد دح ,امُااااامشٖقلالاااانيا«صَاا ازَحدٔيب»ا
ملايُز ُّٓامنوٖاحّ ٓنؿٓامااع نعاصنبصٓعاقل عا
حألدئااااازةٔاحاعٔصقاااااعاحّوفٔاااااص عاحّقل اااااعا لااااانيا
إىلاع نعاإزمللصٓعامتعل ناع,ارِا َالنل ا احّادٓح زآا
«حّاااامٔئِذَن ِ»احّذٓح باااعٔايفاحّضٓااامل اح نقع اااعٔاينااااا
ح نلنااص,ايننلؽ ازُادحخ ا احّ ا ٓنؿٓا أخااز اخلر َ ا .ا
حّصااوم ٓ.ايَتٓخ اذُاحّو ااودُاح نبااو ُاخل اعّاأعااب َاماالا
أمٓلاحألُ ىلافه اتنل ٔم احّنٓشينعاحّلنل صٓاعايفاحّقضا ا
يكااونالل هشّااع,اإنٓهاالا«حّقصلمااعُا»احّشٓح عااعاحّٓاايتا
حّ ٓز صض ٓاحّثٓلن العقا اتقنٓاؿٔاح قالطعاحّقؾاتةا
ؽاان َهل.ا حألؽ ا ُاأنِاالاقصلم اعَا
حتِ َتااز َاحّكهن اعُا ُ
مص ٔاححلز احألختامااك ٓاصعزاإىلاحالنعتللا
تقصقصٓعّاّو ودٕاينلط ,اأ اّكصنونعٕاللطناع.ايننا ا
ضااكونَا ححلزك اعَا
عزكااعامدياادة.ا مااعاأنٓاحّ ٓ
ذحاحألصلظٔاكلنار ِفحُاحّغٓاهلدةٔايننا ا«طَقِاطا
حّعٓوينعاقداحقتضملاحألصعزَامنلؽععّافرنٓاحنعتللَا
حّ ٔقصَلمَا اعٔافٔا ا اتَعِنَا اعٔاحّكَ َهنَا ا ِا».اأمٓااالا"حّعٗقُاااوظُ"ا
ححلزكاااعا حمتااادح َد لا اااواممٓااالاِااال َا لمااالايفا
ف نامااعْامُضااات لدةارتصباااعافَقاااد ِاكاا ٖا ٔاادٓةاأ ا
حّقض ا احأل ٓباكٓناا .اّااذحايَنع ا ُاحالنتباال َاتقااورُ ا
م ن .ا أمٓلا«تَعِنعُاحّكَ َهنَع»افالاأؽالّعَافصهالا الا
حّنٓضااا)ٓا ناااال.اتنلمااا ِاحّلنل صٓاااعُاأيقاااالالكثاااازةا
ؽد َاينلطععٕا الاخالـَانصٓعٕ.اإنٓهلامَ تَا ٔمصٓعُا[نضبعّا
حّتٓزديدا(كملاكنٓلافؾٓننلاحّقوبَافص ) .ا
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الاختاااز َاحّبلقاااعُارتصباااعّايُاكااازٓرال قُاااهلال قااالّاا
تَكازحرحّاامُاامال٘ااينقصمالّ.اإنٓاللقاعَاحّقؾال دا ااذ ,ا
إنِا"قنٓ ِا ر دُاؽل لٔهل",امُتقَنعُاحّتٓنضصصٔاكَثصععُا
حّدٓالّاااعايناصمااعُاحإلتااالنال ٔع ِاا ٔاحّكتللاااعاافاادٓا
حّ ادٓملراحزل ا ,اف ادٓا بااللزةاحالفااعهلد,اف ادٓا
ينبثصٓعاحّو ود,افدٓاحّلصل .اا ا

كاذحايكااوناإيقاال ُاحّقضا احّ ٓثاالن اأقاوَ ا
ماااااإيقااال ٔاحأل ٓبا أثا ازَ اتنوي ا الّا.ا زاااذحاينالقا اعْا
للّدٓالّااعاافريقاال ُاحّقض ا احأل ٓبا ٔم ااِاإيقاال ٔاح ااو ا
حّصاااا ظا صااااكوناححلزكاااااعاح لديٓاااااعاكمااااالا
حّنٓعض اصٓع.اأ ٓماالاإيقاال ُاحّقض ا احّ ٓثاالن افريقاال ُال ا ٕا
ناالاينقععُار ل ُن ال.ا إنِاحا
ديداأ ا«قٔصلمَع»اتص
تُؾزٓلاحّكنمل ُالهذحاحّزٓ ال افاّنٓاحإليقال َاقادا
اهلوامش:
ت ا ال ا ا ع اكٓن اتغااكصالّااؽااوتصٓلّاموصااصقصٓلّا
أ َ
- 1احمموداصنص اتضانيادر ياػاا[حّبٔاز َةاا11ا
يُضااااتنعَصا الايَنعٔاااصُ.اأمٓاااالاحّ نلؽااازُاحالر صٓاااعا
ماااااااالرظا- 1721احّوالياااااااال اح تٓ اااااااادةا
حّدٓحّٓعُايننا احّغٓا نعاحإلزمللصٓاعافنزح الايفاحّا ٓنؿٓا
حألمزيكصٓاااااااااااعاا7اأ ا]0666ااعااااااااااالينزْا
حّتٓااالّ امبلعااازةاحّٓاااذاامحاا اينناااوحنَاا«ّٔدٔينٔاااا ...ا
فنضااعصملٓام لؽااز,ا ُي َ ادٓامااااألاازساع ا زح ا
ّٔدٔينٔا األينِ ٔز َ».افصا اتُؾا وزلُاؽاصلعُاحألمازالعنابٔا
ؾااهلاللشياازا
"حّقق اصٓعاحّعنضااعصنصٓع"اح ّٓاايتاخ ٓ
حالنب لثامااتعلءٔا«حّودح ٔاحألخاتا»اأ امااالقليالا
حإلنتاال اعا زحّا نثاازحّ...ايفاحّثٓملنصناال اص ا ا
«طقِاااطٔاحّقصلمااااع»اكماااالاتنب ااا ُاحّ نقاااال ُاماااااا
إىلاحّتٓ زٓرامااحالّتشحءاحّضٓصلصا ٓاحّاؾٓازيّا
ص ا ُاحّ َق ادَءايفاأرضٕا
رملد اال.الص ادَاأ ٓن ا احنب االثْارح ٔ
لل آص احّوطنصٓعا حّقومصٓعاّص النصَاحّكاون ٖا
ؽاانبعٔاحألتااالءافُوال ٓياعٔا
ٓماال,امغااد دْاإىلاطعوّاعٕا ُ
مُضاااتدينٔصلّاا"حـخااازَ"اأيٓاااالايَكُااااِ,امُؤنِضٔاااانلا
ح خصٓنع.ا ا
"فنَضِاا اعٔصنَ ",ا ُم صِاا اعٔزحاحمناا اعَاحّغٓااااتل ,ا
اخلامتة:
غ زَاِلياعّالا اكصنوناعّ.ادَأ َايننا ا
متٓخٔذحاحّ ٓ
حإليقل احّتٓع صن ٓ,افن ِايكتبِاقؾصدةَاحّنٓثزا
يفاختلءا ذ احّقزح ةانُقزٗال نٓاحّ ٓنؿٖامنعاتّْٔا
إطالقاال.احٔرفن ا ِالا احّقؾااصدةُ,ايفاماضاالر ا
ؾاانعالهاالات ٓت ا اإ ٓن ا اكاالنا
ينن ا اأ ااوحر اينمص اصُاحّ ٓ
غ زآاح ديد,اماامحلصاعٔاح قلتٔا احّعايتٓا
حّ ٓ
للإلمكاالنافااويزُاتااد دٔ اأ اتوصااصعُامضاالتت .ا
فماالا ااواإالٓاقع اعْامااااحّ انٓاؿواحألءواأااحجملموينااعا
إىلاتاااتةٔاح ت مٓا ا اح تعنضٔااافاإىلاحّؾٓااازح ا
ححلمصم ا ٓامااعاحّلصاال .اكاالناأ ٓبَاد ح ين ا ا
حّغٓا ا زيٓعال صاااز ل.ا كا ا ٗا"نُؾااا ِصؿٕ"ازمضٓاااد,ا
"ينَؾلفتُالاالاأ نٔ َاع"ا(ا.)1746اماااأعاهزٔا
لنل صٓلّا إيقلينصٓلّا دالّصٓلّ,ا ردةّامعازدةاؽُالز امااا
جمموينلتاااا ا احّغٓاااا ا زيٓعاا"أ رح ُاحّشٓيتااااااون"ا
للقاااااعا« ردْاأقااا ا ٗ»()3اأ ِافؾِااا االّامااااااامن مااا اعٔا
عصُامٔاافنَضِاعني"ا(ا,)1744ا
(,)1742ا"ينل ٔ
غ زيٓعاحّٓايتاتلالسبُا"ح او َ"ا تت ادٓح ا
حّكصنونعاحّ ٓ
لقاااادرٔاماااالاي صاا ازُ لا"حّب اا ا ُ"ا يضااااتعشٗاقُوح اااالا
"حّ ؾاااالفتُاتَاااامُو ُايفاحلنٔصااا "ا(,)1747ا
حّكلمنع.ا ك ِاالاتتنلفزاحّتٓغكصنعُاحّكي ,ا
" دَحينلّاأيٓتُهالاححلاز ُ,ا دَحينالّااأيٗهالاحّضٓاالء"ا
(,)1752ا"تناا ا َاؽُااااورتُهلا َااااذحاحنتٔ اااالرُا
تغلله ٔا"حّور دُاح عزدةُ"اموفوينلّا لنصعا إيقلينالّاا
حّ َلعٔاااص"ا(,)1753ا"ماااديُّاحّآاا ٓاحّ َااالّٔ "ا
خلر صٓالّاا(تع صناعاح تقالر ).اّكنٓهالا اليش ِامااا
تصاااا ُاح ااااالن احلش صٓااااعُا حألصااااالّصبُاحّنٓلويٓاااااعا
(,)1761ا"تٔؾَاااااااالرْاّااااااااامَدَح ّٔاحّ َب ِااااااااز"ا
حّبالِصٓعا حلوٗاحّنٓعض ٗا حإليقل ُاحّدٓحخن ٓاتتٓا ا
(,)1762ا" ردْاأقااا ا ٗ"ا(,)1764ا"أَ َر امَااااالا
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ضااعزا(إ ونا ا
أُرٔياااد"ا(,)1776ا"أتااادَاينغااازَاكوكبااالّا"ا - 2ازماوسُات يا ُا اذحاحلااش ُاماااحّ ٓ
رأ ِيا ُ..ارأ ِيا ُاحّوَدَح َيناال)اتا يالّاذمو ٓيا ّلاآخاازاا
(,)1770ا"صزيزُاحّلَزيباع"ا(ا,)1777ا" ال َحا
"إ ون ارأيِ ُ"اامجناعْاح صٓاعامااانلصا اتازيفٓا
تزكِااااا ا َاححلؾااااااالنَا تٔصااااااادحّ"ا(,)1773ا
ح ا خي ,ا ف ا ُا"رأيا ُ"ا نالاالسءْا ال َا
" ٔدحريٓااااا اعْ"ا(,)1776ا"صَااااااازيزُاحّلَزيباااااااع"ا
مب ن احّزٓنيلاححلدِصصٓع.اأمٓلا"رأي ُاحّودحينَل"ا
(,)1777ا"الا َت تذٔرِاينمٓالاف نِا َ"ا(ا,)0661ا
ف منعْاف نصٓعامااف ٕامت دٓا فلين ا مع اوبا
"كَ َش ِااازٔاحّنٓااااوسٔاأ ِاأ ِل َااااد"ا(,)0663ا"أثاا ازُا
لاا ا ,ا ف اا ا ُا"رأياا ا ُ"ا ناااالامب ناا ا احّزٓنيااااعا
حّعَزحعَاااع"ا(,)0666اتاا ا َاعا ا زُ ال ديااادا
ضصٓع .ا
حل ٓ
ح ٔ
حّدٓرحصل احّنٓقديٓعا حّب وثاحألكلدتصٓاع,ا
ناالبانؾااصبلّاا حفاازحّامااااحّتٓزمجاال ,افقاادا - 3ا ُكزَايننوحنُاحجملمويناعايفاقؾااصدةا تصادةا
تْز امنا اإىلاتاوحّ اإثنتاصِاا ينغازيااّلاعا
ما ازٓتصِااايفاصاااعز لاحأل ٓباا" َرِدْاأقا ا ٗ"ا يفا
منهاااالااحّعزنضاااصٓعا حإلنكنصشيٓااااعا حأل لنصٓااااعا
صاااعز لاحألخاااتاا" َرِدٔااأقا ا ٗ".احّقؾاااصدةاا
حإلصبلنصٓعا ِت لامااحّنٓلل .اصُ ااثاالثَا
" ُنلّاا ا َّصِا ا ْ",احّا ازٓق ا,01احّؾٓاااع عا.23ا
ما ازٓح ايفاح اااتقال احّؾٓاااهصونصٓعا(ا,1741ا
ّكاا ااِا رد ِاّعااا اعُا"حّاا اوَرِد"ايفاصااااصلقل ٕا
,1743ا .)1745ا
خمتنععامااحّكتل  .ا

- 0األواحّ ال اح زٓااا[ 141ا 227/ا]ااعلينزْا
فصنضااااو ْاينقالناا ا ٓامتش ٓاا ادْامااااااحّ ؾاااازا
املصدر:
حّ بٓلصا ا ٓ.ايفا"م ا ازٓةاحّنٓ مااالن"ا ُّاااد,ا لهااالا
تُوفٓ .اُّقٓبالااا"ر نياححملبضصِا"اكنليعايناا  حممااااااودادر يااااااػ,ا ردْاأقاااا ا ٗ,احّعٓب ااااااعا
حمبطاحّ مَ ا حمبطاحّبصا .افقاداحينتاشبا
حّضٓلدصااع,ا,ا,1771/16/1ادحراحّ ااودة,ا
ح ازٓااحّ ٓناالظَال ااداينودتا امااااللاادحداح ّٓاايتا
لت  .ا
عدٓاحّزٓتلبَاإّصهالاأ حخازا 176اااا ِلد َر الا
املراجع:
ينااالءَا 266اااا.ايفا"دحراحّضٓاااالء",اينلؽااامعٔا
حاالفعا ينلؽمعٔاحّ نوءا حـدح ا حّعنون,ا  ااالِ ا(مليااال)اا"مضاااتةُاتصلتاا ",اتزمجاااعاا
أُطا ازٔداألاااواحّ اااال اماااااجمناااطا"حّغٓااازيفا
ِاااالساامضاا ا ود,ا,0660اموقااااعاحممااااودا
ح زتق ا "ا ازٓح ا اادحباتاالدٓام ا ايفاع ا نا
در يػا
عصٓاااباح تنبٓاا .ا حألر َااُّاأنٓاا اصُاا ٔ ا
ألاا احّ ٓ
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- 1ايفاحّغٓاااا زاحّ ماااااودآاتُ تَااااايا اااااذ احزااااال ُا  ntentId=5ا
حّضٓلكنعا" ل َاحّوؽِ "احّٓيتاتتٓؾ الالّ ٓز آا
 ؽاااع عاحّعاااصطالاااوكاا"حمماااودادر ياااػاا
ح ت زٓكاينوفلاينااح ادٓ.ا يفاحّغٓا زاححلازٓا
ثنل صٓاااااعُاحّغٓااااا زا ح وصاااااصقَ "ا(د ناحصااااا ا
زموسُاحينتبل ُر لا احّ ٓز اٖ .ا
ح ؤّٓف)ا
ا
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%C7%E1%D3%E1%C7%E3%E6%D6%CF%C3%E6%D3%E1%E6

https://m.facebook.com/profile.ph
p?v=info&expand=1&id=17225642
2829312

 مؤصٓضعاحممودادر يػاا ا

 حّعٓزحلنضاا ا(حممٓااداحزاالادا)اا"حإليقاال ُايفا
حّ ٓ
غ ا زاحّ زل ا ٓاححلاادي ",ادر ظُامناال زةا http://www.darwishfoundation.org/
حّتٓييااااشايفاحّنٓلااااعا حـدح احّ زلصٓاااااع,اد رةا
arabic.php
,0663اكٓنصٓااااااااااااااااعاحـدح ا حّعنااااااااااااااااونا
 موقاااعا"يااالالااات "ااحمماااودادر ياااػا(د نا
حإلنضلنصٓل امبنٓولع,اتونطا(مزقون).
حص اح ؤِّّف)ا
 قعاااالطوا(خنصاا ا )اا"حممااااودادر يااااػامااااعا
مجااوبايناااا http://www.yabeyrouth.com/pages
ضااالءا فادٓاأ صاانو",امنتااد ا ٓ
حّ ٓ
/index1144.htm
"حّقدظاحّ زل ٓ"ا
  http://www.jammoul.net/forum/shoحسنا(ينبد )اا"حممودادر يػااحّلزيبُايقعُا
ض ا ,اقاازح ةْايفاأينمل ّٔ ا احلدياادة",ا
ينن ا انع ٔ
wthread.php?13486حّعٓب عا,1اريلضاحّ ٓزيٓطاّنكتبا حّنٓغز,ا
%E3%CD%E3%E6%CF,0664الت ,اّبنلن.
%CF%D1%E6%ED%D4%E3%DAا
ا

 ا
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أدرار مجالوات النص يف
"إكلول من ذوك"
للشاعر د .راتب دكر
عبد الكروم ذعبان*
يف جمموعة ذعروة للشاعر د .راتب دكر تتجاوز املائة واألربعني صفحة

جتيء هذه اجملموعة كىخر ما قدمه الشاعر ..وقد قدم الكثري من اجملموعات

الشعروة والدرادات حبكم كونه أدتاذاً لًداب العاملوة واألدب املقارن يف

جامعيت محاة ..ودمشق.

لقد رال وقويف مع هذه اجملموعة اليت ختتزن يف نصوصها كمّاً كبرياً من

الصدق واإلبداع ..والقص ..والسرد اإلبداعي اجلمول ..ومل تعطين نفسها بسهولة

فكان البد من ادتعادتها مراتٍ ومرات..

وكان البد من االتكاء على مدخل اجملموعة كنص أول ..ثم ولوه نص

ثان ..أما النص األول فوتحدث عن مواكب عود الشعر .أو القصودة تتحدث عن

نفسها وكوف تنجز وتتحول إىل جسد وروح وحرب وورق ..وعوارف وأحوال ..وما
هي العقبات اليت تعرتضها ..واهلموم اليت تعانوها لتصل إىل كونها نصاً وقرأ أو

حيلل" ..مشت القصودة يف مواكب من حنوب نشودها"..

ايكصيي ٠ ٝقدكي ّ ٚن ْٗييع كقييٌ ييه ٟ
ٚحٛهليييع َٛانيييي َييئ اٝيييي ْصيييٖ ٝع يييع ا
ايٓحٝي  ٚع ا ا ص ٞايٓحٝي ج ايكص٠ ٝ
ٚا ص ٞحعيي ١ح نيٚ ١اْقي.م ٚا ٛانيي ٖيِ
ا دًكٚ ٕٛيذيو فإٕ ايٓحٝي خيدزٕ آالّ ايٛاقي
ٚح اكقيييي٘ ٚنه.عقيييي٘ انعْيي ي .هعَييييٌ ٜٓيييي١

ا ًهييييعف قيي ي ف عقٖٛييييع اي ييييعي ٞإىل
*
كحًدٗعا

.ييييعف

ٖهيذا ٖي ٞايكصيًَ ٠ ٝهي ١اويعٍ َٚيع
حٛهليع َيئ ايهيٚ ّ.ا صييع ٚايًعيٚ ١اي ٛا ي
ٚايصٛك ٚاألع١ًٝ
*

كاتب من سوريا.
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ا.ٚه ي
َصعكف ٖ ٝع

يي.ٜٛا إ ا كجف ٚج ي ايص ي ع ي

 . .ييي ّ.جلكيييعٍ ايق ٜيييل ٚق ييي٠ٛ
َد يي  .ا
األٖٚعّ
 .جٕ قه ٕٛايكص ٠ ٝقي يٛححي ٝ.ي ٜٗع
حمل ٗٝع ق  ٚق ه ٞألٕ ايقعي يٝس ف ح اع ٚألٕ
جلكييعٍ ايق ٜييل ٚق يي ٠ٛاألٖٚييعّ هٓ ي ح ندٗييع
اي ٗ َٔ ١ٝايدفً ٚااليدفيعف إىل اكْيم َٛن ٗيع
ٛٓ.ك َئ ٗ.يع ٤ايٝعٗ٥ع ا حدي ٢إ ا قي جف نديع
ٖ ٜ .ع ف  ٕ .كَيع ٠ففًدٗيع جبيعٛ.ا َكيد.ا
مب ٖ ٜع ا
حييييل يًكصييي ٠ ٝجٕ بيييزٕ ٚق هييي ٞألْٗيييع
قهدص ي جٕ كَييع ٠ففًدٗييع ٜأب ي  ٕٚجْفع ييٗع
ٜ َٚيي ٜٗع فدعفييي ٛقًييي.ٝا ًييي ٢نديي ايصيييع
ًييٗع يفييَ ٞيئ األبييحع يدٗييع اٚال قكي يئ
او نيٚ ١يهٓٗيعا َ ي اي ٛاي ٝي يييي ٚقي
جْع .يف شي  َ ٚاهٖيع ٚحٓٗٓٝيع لًًٝيٗع كه ا
 ٜجي ي يف ايي ي ك ٚبي ي  ٣كْيييم قٛٝهٖيييع إْٗيييع
ه يي ٞايي ٛاي  ٝي َ دُ ي ً ٠يي ٢كه يعدٗييع
ٚيفدييعف بييٛكٖع  َٛٚييٝك ٢ييه ٖع َٓفًد ي١ا
َيئ قٛٝهٖييع ععكجيي ١إىل ييعو اي ييٚ ٤ٛاي ف يي١
ٚاي ٖص١

البنية المغوية يف هره القصيدة"
يًكصيي ٠ ٝإهٖعشيييٗع ُ ٚكٗييع ٚبيييفع ٖع
ْٚصييع  ١يعدٗييع َ ٛييٝكعٖع ٚق ي اهف قٛاف ٗٝيع
يهٔ يٓك قًي.ٝا ٓي ا في هاف اييل شيهً
ٖذ ٙايكصٛ ٚ ٠ ٝف ْهدص جٕ ٖٓيعى ْفٝيعا
ش ي ٘ نعَييٌ ييع ق ٛهْييع ٙيف ايٓصيي ٛايص ي ١ٜ
اي ا ١ٝايل ق دُ األمسعٚ ٤اي ُعٚ ٥األف يعٍ
ا عك ٚ ١بٝغ اإلْصعْٛ . ٤ا ٘
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نيييٌ ٖيييذا و ق دُييي  ٙايكصيييٚ ٠ ٝإ يييع
ا دُ ف  .ٚع  ٢ً ١ندً ١ني َ ٠ئ بيٝغ
اإلاييعفٚ ١اييُعٖ ٥ع ٚح ي ٚف اا ي ٚاألف ييعٍ
ا عاييٚ ١ٝقًيي.ٝا َيئ ا ييعك ْٚهدصيي جٕ يف
ٖييذا ايييٓا حييٛاي ٞل.لييم بييٝع ١ب ي حيَٚ ١ييع
ميعلًٗع َئ ايُع ٥اإلايعفَ ١ي ا دُيعهً ٙي٢
ل.ليييي ٚ ١صييي َ ٜٔيييئ حييي ٚف ااييي  ٚعْٝيييي١
 ٚصيي  ٕٚف ي ي.ا َعايييٝعا ٚنصي ي ج ٜي يعا شي ي ٘
فٝع يًُعٍ ٚايدُٝٝز ٚا ِ ا ف  َٚ ٍٛعيع ١ا ِ
ايفع ٌ ٚيًفع ٌ
ٚايفع يييييييٌ ٚا ٓيييييييعه ٚ ٣فيييييييع ايزَيييييييعٕ
ٚا هييعٕ ٚاألف ييعٍ ايٓعقصييٚ ١ا ص ي ٗ. ١عيف ييٌ
ًي ٢اي ي ه
نُع ٓهدص ا دُعه ايصيع
ٚبٓ الرب ً َ ٢عح ١ايكصي ٝقم ٚا.د يعهٙ
ٔ بٝغ اإلْصيع ٤جَي ْٗيٚ ٞحيت ا يدفٗعّ جٚ
ق جي
ٓ ٚهدص جع ا ا دُعه ٙايهعَيٌ ًي٢
األمسييع ٤ا ٚفيي. ١عإلاييعف ١إىل جٍ ايد ٜي جٚ
اي يييُ ٚاْدفيييع ٤ايديييٓه هعَييعا ألٕ ٚجيييٛه
جحييي ُٖع ٜٓفييي ٞالعييي اي يييحاٍ اييييذٜ ٟقييي
ْف ٘
ق ي  . ٣ي فٝييع ٖييذا اوص ي اهلع٥ييٌ َيئ
ج يي ايًعييي ١نٝيي قعَيي ايكصيييٚ ٠ ٝق يييٌ جٕ
جنٝيييي ًيييٖ ٢يييذا اي يييحاٍ يييٛف ْكي ي ٓي ي
ايكصيييييي ٠ ٝاي.عْٝييييييٚ ١ايييييييل ق يييي ي ٚ ٚن ْٗييييييع
ا يييييدهُعٍ يًكصييييي ٠ ٝاألٚىل ٚاَدييييي اه هلييييييع
ٓ ٚهدف. ٞعاليدفعف إىل ٝٓ.دٗع ايًع ١ٜٛفٗٓيعى
 َ /42عف إي /05ٚ ٘ٝاُ إاعفٚ ١مخ ي١
 ٚصي  ٕٚف ي.ا َعاييٝعا ٚجك ٚ ١ .صي  ٕٚحي ف
ج

أسساز مجاليات النص يف (إكمين من شوك)

ق ق ع٤يٓع ن ٝقعَ ايكص ٠ ٝإ ٕ .
فٝييييع نييييٌ ٖييييذا ايهييييِ َيييئ ج ييي ايًعيييي/١
اوكٝكيي ١جٕ اإلاييعفٚ ١بييٝعٗع لًيي .عيصييٛك
ٚاال د عكاف ا هٓ١ٝ

ٖٓٚيييييع ٜيييييرب اي يييييحاٍ اييييييذٚ ٟكه يف هك
اي كا ٚ ١و جني ٓ٘

ٖٚييع ٤ايكصيي ٠ ٝج ٚاييُ اإلاييعف. ١عهلييع٤
ا دٛجيي٘ إىل ايكصييٖ ٠ ٝيي ٛاليي ٝايٓييع ِ ايييذٟ
جٚبٌ ايكص. ٠ ٝكص ٝق٘ إىل قص ٖع

ق  ٌٖ ٣حكك ٖعقعٕ ايكص ٝقعٕ ح يٛك ا
إ .ا ٝعا ٚمجعيٝعا ٚإهٖعشٝعا ٚجهقع ايف ض ا ي اه
َُٓٗع جّ ال

ٖٓٚيييييعى ايييي ي ا .ا  ٛيييييٝك ٞايصيييييفعف
ٚاي ع فيي ١ايصييعهقٚ ١اي يي و ايًعيي ٟٛا دُٝييز
اَ ييي ايييي ٛاي ٝييي ٚقييي جلع.ييي يف شييي ٚ
َ اهٖيييع كه ا  ٜجي ي يف ايي ي ك ٚبي ي  ٣كْيييم
قٛٝهٖيييع ا ٚال ايييس ٚاييئ ْكي ي ج ايكصييي ٠ ٝجٕ
ٖٓعى ْكا يف هّ ايكص ٠ ٝج ٚحعج ١إىل حي ف
آعي ي في ي اييييذ ٟا دُي ي ف ًٝييي٘ ٚحييييل يٓيييع جٕ
ْد ع ٍ٤جٖذا جز جّ إ جع

ٚااييييٛا نُييييع جكاٚ ٙاوهييييِ يهييييِ

ٚجهٓيييييَ ٢ييييئ ايصيييييع جٕ ٜكييي ي ج ٖييي يعقم
ايكصيييي ٝقم جَييييعَهِ يهييييٜ ٞدُهٓييييٛا َيييئ
اي حث َ  ٔ ٞمجعيٝعف ٖذ ٜٔايٓصم جْيع ال
جْفيييي ٞااُييييعٍ يييئ .كٝييييْ ١صيييي ٛا ُ ٛيييي١
ٚيهين َ ق جٕ ْك َ ْصم فكي ي يٝل
ايٛق جٚالا ٚيًدُٝز ايٛااح يف اي ٓ ١ٝايًع ١ٜٛيف
ٖذ ٜٔايٓصم
ٚجق يييعٖ ٍ٤يييٌ ج يييدق ٝجْيييع نصيييع جٕ
جقف ي ه نكصيي ٠ ٝممعلًيي ١يدص ي ايًعييٚ ١قٓفييٞ
ل.لييي ١جك.ع ٗيييع ْفٝي يعا شي ي ٘ قيييعّ ٚق كيييً ٞييي٢
ا يييييعف إيٝييييي٘ ٚايييييُعٚ ٙ ٥حييي ي ٚف ااييي ي
ٚاألف عٍ ا عا١ٝ
قذن ف القٝي ٚابٌ  ٔ.قع ٤ايذٟ
نعٕ .ًٜغ حب ف اي ا ٤فحيذفٗع َئ نَ.ي٘
ٚعق يي٘ ٚو ٜييٓكا ٖييذا اوييذف َيئ مجعيٝيي١
عق ٘ ٚا دقع جٕ ٛ ٜحض .ع ٖع ٓٗع

فه ٝي ا ييدقع شييع ْع جٕ  ٜييٛض يئ
فٝع نٌ َع فع

ج ٜعا
ْ ِ يك ف ًدع .كٚ ٠ٛيهٔ جٜئ ٜهُئ
اإل .ا يف ٖعقم ايكص ٝقم
اوكٝكيييي ١جٕ ايصييييٛك ٠اإل .ا ٝيييي ١لًيييي
ايٓا ٚكف د٘ .ع ٗعٚ ١.ااٚ ٍ.اإلهٖعش ا
َ ييعفعا إىل يييو قييٛف اي ع فيي ١ايصييعهق١
ٚمسي ٛايً ي ١ا  ٛيٝك. ١ٝإ يٓعه ٙنيٌ قعفٝي ١إىل
جعدٗع  ١ ً.شي ًَ ١ٜفديٚ ١ا دُيعه ٙاي ي ه ألٕ
ايكصي ٠ ٝقدحي ن يئ َ ي قٗع ٚبهيي ٞقصيي١
قهْٗٛع ٖ َٚع ٚب ٚكقٗع فعيكصي. ٠ ٝقيٌ
جٚ ٍٚحٛهلييع ج.قييعٍ آع ي  ٕٚخيدفيي ٗ ٜٚ ٕٛي ٕٚ
ح ي ايقًي
إ ٕ ٌٖ نعٕ يو َٔ ايصيع
إ جع

جي جّ

جْييع َيئ جٗييل جك ٣يييو إ جييع ا ٖٚييَ ٛيئ
ايص  ١.ٛمبهيعٕ ٚيهيٌ َٓيع قذٚقي٘ ٚهذٖ ي٘
ايص ٚ ٟيذيو كمبيع جني َئ خييعيفين َٚئ
ٜٛافكين ٖٚهذا ٖ ٞايً ي ١ايصي  ١ٜجٕ قيأى
ٚكاٖ٤ع َٔ ٖٗ َ ٛع ٖ َٔٚي ٛاي ٖع فٝهدُيٌ
ا صٗ
ٚألٕ ايكصيي ٠ ٝقدح ي ن يئ ْف ييٗع فييٓحٔ
ادع إىل بٝغ ا عاٚ ٞييذيو فيع ا يعك

511

العدد  - 165آذاز 8152 /

ْٚييع ٓيي٘ ا عاييٚ ٞفع .ي .كٝييٓ ١عب ي ايًعيي١
األع  ٣ألْٓع ال ادعجٗع فًٗع جَهٓ ١جع  ٣يف
قصع ٥جع  ٣يف ا ُ١ ٛ

قٗيييع
ٚهعيييٛالا يف َ يييعك ايكصيييٚ ٠ ٝ
َُٖٗٛٚيييع ٚاْدهع يييعقٗع ٚٚي ٗيييع ٚإهٖعشيييدٗع
ٖٚهذا ْه ٕٛق جج ٓع ٔ اي حاٍ األ عس

ْٚهدفييٗ. ٞييعقم ايكصيي ٝقم يُٓييد ُٗ.ييع
بييييٛك ا ٚح ييييٛكا ٚإ.يي ي ا عا  ٚيي ي ه ا قصصييييٝعا
ٚبفع ٤يعٝ َٛٚ ١ك ٢عكَ١

جٜييئ قهُييئ ج ي ي اك مجعيٝيييعف اييييٓا يف
جنًٚ ٌٝشٛى يص ٜكٓع ايصع
شه ا يًصع
ج.
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ؼراءة يف دقوان (ؿؼام اؾوجد )
ؾؾشاعر حمؿد حدقػي
أمحد دعقد فواش*
عن احتاد اؾؽتاب اؾعرب بدؿشق صدر ؾؾشاعر حمؿد حدقػي دقواـه

اجلدقد" :ؿن ؿؼام اؾوجد" وؼد أفدى اؾشاعر حمؿد حدقػي دقواـه "ؿن ؿؼام

اؾوجد إىل اؾرتاب اؾسوري اؾذي قغتسل اآلن بدؿاء اؾشفداء".

وؼد جاءت األبقات اؾثالثة اؾيت دوـت عؾى غالف اؾدقوان ،اؾوجه اؾثاـي

ؿعربة أحسن تعبري عن عـوان اؾدقوان "ؿن ؿؼام اؾوجد" وؿضؿوـه:

إىل اؾشام خذـي ػؼؾيب قذوب
اذتقاؼاً حلاراتفا اؾساحرة

أؽػؽف دؿعاً إذا ؿا تؾوبُ
وأذػي جراحاتفا اؾػائرة

أقا ذام صرباً ػؽل اؾسقوف

اؾيت حاوؾتك ارمتت خادرة

والددددن مبامله

دد د لحي ددددملالدد د لالددددمب

وقدنلافتدتالالْدوعيلذل دنل دن والم مبا د ل

ل

املت جددمللولمب ددزلاملددٌململددولحال لل د ل ددوالل ددن ول "م لمادو لالمبددن"للاٖدلنولمعدمولع دولهكي دو ل
*

احلبلبل"ٍمبى ة"،لاليتلكو تلقبملٍنمباتلمثومل وكو تللعنمبامل"ٕماّلممْق"لقوالفلقو:
تعلٓليفلىغنلوأموم...لف د ل ديذلهلدملل دوقدن ل

حتٍل للململَّالّللوحل ِ ل

ع ىلاألمدةلالعيللدةلفتلولبدتلع لقدولقدمبرلالْديل

لولْ يِلاملعئّليفلمما ل

لتندددتقٓلمددد لأى ددددقولونعاتقدددولولت نعقددددولمددد ل

لولضمبءِل ْعمليفل امبالالنَّبِضِ ل

المبقددمبيفليفل ي اقددولوللد ل ىامولالٖد مبملعنددنل

أدياٍوّ..لتن ُّذ ل

ّدددعبقولكو ددددتلأقدددمبرلمددد ل مبا دددو لال ددددومىو،ل
فٖ نت .ل

*

أديب من سوريا.

ل
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لول ل لاِّلم لامليوج ل
ولعضلمولىقْتِلع ىلوتيٍ ل
تعَّْقَليفلثنو ولاليوح ل
و وتٍلتيذُّ ل
حتٍلألكتبَلفمبذلود لالُّٖباِ ل
م د ةَلاليؤر ..ل

و دددوكيلالْدددوعيلذل دددنل دددن والهدددو ٍل
دللددنلملن نددةل"الَددمب ناء"،ل هلقووم دلتلالوي َددال
املتم،لفلو تلمعيكدةل"املَدلويو"لواملٌىعدة..ل
هل ددددي لألنددددوءللدد د لمعدددديويفلوع ددددىلىأٍددددق ل
قوئدددن لٍد د طومللوّدددولاأل دددئل ددديولوّلمددد ل
البطمبلدددةلوالْددد وعةلوالويوٍدددلةلالددديتلأه دددتل
األعدددناء،لف

دددمبالأّدددالءلقدددتال لوا َددددبمبال

وزلددنلالْددوعيلذل ددنل ددن والىغ د لّددنول نوئبني..لأمو للطمبلةلالْدقناءلوالتضددلوتلالديتل
األمللع ددىلالددمب لا،ددي ا،لفد د ل ْددنلع ددىل ددنل قنمقولاألو نوملم لألنوءلدبملالعي ل هلقوا :ل

ممْدددقللتبادددىلت دددملاملن ندددةلالٖدددومنو،لمن ندددةل
البطمبلدددة،لالددديتلد دددملللدددن وللالل ندددىلالَدددل ل
ولوللنلاألنيرلأغٖوملاللومسني.ل ل
ومن ندددةل"الَدددمب ناء"ل و ددديولدبدددملالعدددي ل
األّدد د ،لمن نددددةلاألو ددددن لاأللطددددوا،لمن نددددةل
الاوئددنلٍ د طومللوّددولاأل ددئل لددبلا لثدديا ،ل
نددددٗلالْددددوعيلذل ددددنل ددددن وال ددددو لاملن نددددةل
املنو ةللاٖلنولتن لع لالمبفدوءلواحلدب،لوهد ل
مبهلاإل َوملعننلالْنائنلوالنلبدوتلل دعلمد ل
حيددبل هلقددوالم د لقٖددلنول"التقددوبتلع ددىللمبالددةل
الَمب ناء" :ل
مل ل  ..ل
لتنجي الالي اُلّظو و ل
وىَلّعييللنيلأمل اطيَلممعوّل ل
أولمموءِ ل
وتَوءلتُلكجعاّ ل
كل لإٔبدتِلمالهاّ ل
لَلمبيفلال يلوءِ؟!! ل
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كل ل نَىلهلملالنمزلالوي ل
موًاال ق ا ل
م لعلمبملالجوكالت؟!! ل
ث لخيو بلالْدوعيللد لقمبمد لللعدمبموال ىلل
مو لق لاأللنلفاوا :ل
ولل لقمبمالاتامبالا

ل

لأى ٍ ل
مللتل ل مبموّلممياّل ل
أولماياّ ل
لو مبالال اطوء ل
ويفلقٖددددلنول"عددددمبموا"لخيو ددددبلالْددددوعيل
ذل نل ن والمجدمب لاملَدوفي لندوىجلالدمب
يلوّلم لاملمبت،لو نعمب لل يدمب لألى لالمب

،ل
ل

ل دددنفو لعند د ،لفدددالللدددنلمد د لت دددعلاأل دددمباال ىلل
األ َ لوتنع لالبالمل–لك ولكو دتل–للدوألم ل
واألموملفلامبا :ل
ولىا نيل ىلل م وىلالعت ةلالن وء ل
عمبموا ل

قراءة يف ديوان (مقام الوجد)

ملم الاألى ل نعمبك ل ل

(تيامدددددددبسللنادددددددملٍدددددددووىوللدددددددالم ل للقدددددددوليفل

وبل ُ نيلالعتبِ ل

/51أ دددوى 1155/لاعرتافدددوّلمنددد للأ قدددولمن ندددةل

ومدد لثدد ل ْدددعلالْدددوعيل ىللاملآٍدددالالددديتل ممب دنولكعوٕ د ةللنولددةلاب ددتالالاإلٍدديائل ال
تعي للول ؤبءلاليا مبملم لمطوىمولوغيذليفل وهلددددددمللتددددددوى ل 1152/51/6لويفلهكدددددديرل
لبددةلف َددطنيلوقددنلدددوءتلقٖددلنول"التقددوبتل
حبوىلابغرتا لفاوا :ل
ل اددنِ"ليفلأىلعددةلماددو ز،لفوددالاملاطدددزلاألوال

ك لميولأمملت لالا بلالوي ل
بلالمياىوَللعنك

حيلددالالْددوعيلاحلددن والمن نددةلالاددنِل"ً دديول

ل

ك لميولىََٕنَلالرتا ُلودمب ل

املدددنائ "لوعددديوِلاملدددنائ ،لالددديتلادت دددزلفلقدددول

ل

الاناٍدددةلوالطقدددوىولوا ،دددوالفلادددمبالرللو بد دوّل

فمبذلالْمبا ئلوا تدب ل

و و :ل

وبل نَدددىلالْدددوعيلذل دددنل دددن والىفدددوذل
الل ة،لفانلحمل لك ولحمللاللجعلم لًمالء ل
ى لمللاألم بل"لوٍ لعبدنو"لالدويلعدييفللنموثدةل
اخل ددقلو لددبلاملعْدديلفاددوالمد لقٖددلنول" ددالمل
سل ":لرلو بوّل و  :ل
ولفوىِلالل وتلكل لنولت

ل

الملسل لوللننو ل
ل َّٖبِالعقن ل
ث ل نقالالْدوعيلذل دنل دن والالاٖدلنول
هاو زلمؤثيول هلقوا :ل
ولقمَللوٍ َل ولمٌاىلمَمبادعا ل
ىفاوّللووىِ ِل بضِ ِل ل
فولعت لم ل ٖمٍ ل
أ نُّ ل
ول ادددنِل يٍدددملالْدددوعيلذل دددنل دددن وال
ْددلن لالٖددمبيفليفلقٖددلنول"التقددوبتلل اددنِ"ل
الدديتلتعي ددتلم د لًم د لقي ددبلألكددملمددؤاميول
ميتلع لقولعندنمولأمديلىئدلُلالمبب دوتلاملتددنول

الم ي ٌ ل
وَل ٌللقُنلمِل نيل لتبُلٍديَ ُ ل
ولطقيِل بضِمِلأكتبُلاألّعوىِ ل
وأ ملأكتبُلث لأكتبُل ل
كالأىرل ل
مبءاّلتََّملفوى وّ ل
يفمبلدياحَلالا بِ ل
يفلّ يِلالنقوىِ ل
ويفلاملاطزلالجو ال ط بلالْوعيلم لمن نةل
الادددنِلأملتدددديملالتدلددددة،لويفلاملاطددددزلالجولددددحل
َدددت زلالْدددوعيل ىللأ وم دددحلألندددوءلف َددددطنيل
وملو ةل بلمن ق لوتيا لو نق ليفلق مبلق  :ل
قوالدوىي :..ل
وتِلم لق يبلالوي ل
يفلغو ةٍلم لٍير ل
كل ول يفييفُلىاعووّ ل
موللنيَل وفولواخل لمِ ل
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ويفلاملاطددزلاليالددز،لحيددنثنولالْددوعيلعدد ل تمبءمومل تٌامحومللتلمبملال بدةلل ا ديلالبْدييل
دقددوملألنددوءلف َددطنيلل ددنفو لعد لتدديا لوعيولددةل
ف َدددطنيل هلٍدددادلالْدددقناءللدددو بيفل دددوىلنيل
أىو لاألمج ةليفلالبطمبلةلوالوناءلمنولالجالثلنلوتل
م لالايملاملو دال تدىلالدٌم لاحلو ديل هلقدوال
ع ىللَوملأ نلاألو ن لم لألنوءلف َطني:ل ل
ث لقواَ :..ل
لن ول َألمِلاألوبمُلع

ل

أنم ق ِ ..ل
لٍوفيتُلكالأد بَلم ل وفو ل

أ

ٍالاَلالمتاواِ ل
ميّلم يٌل ملل َوُذِلم لأى ِمِلالَ دوءِ ل
عِ َلالمتاواِ ل
وللوالالمبدزِلاملٌُِمِ ِليفلديحِ ل
الليامةِ!!! ل

هلقوا :ل
بلترتكالالا يَلاملَوفيَليفل امباِلاملمبجِ ل
ومب ..ل
قمبلالل  :..ل
ولأ ُّقولالبَنِىُلاملال ُللأى ِنول ل
غومىِلم وىيلوانتبئِ ل
فوألى ُلبلدتوجُللنىاّلثو لوّ ل
األى ُلتٖبالغولةّ ل
ل نُّمبى ل
مل ّتِل(ىُلىس ...ل
ويفلقٖدلنول"مد لماددو لالمبدددن"لالدديتلعَنددمبمل
لقولالْوعيلم مبا ،ل عدمبملالْدوعيللندول ىللمائديول
احلدددددٌملاحلدددددٌملع دددددىلالددددديا نيلمدددد لاأل دددددمل
واألٕدددنقوء،لالدددو لكدددو مباللدددوألمُل دددؤلومل

والاٖددلنولمددؤثيول تددنحلفلقددولاحلددٌملمددزل امللوملمي وّلوفي وّلومؤا َةل هلقوا :ل
بلالمب

لودتوجللنىاٍةلمَتا ة.ل ل

وىغد د لالنلبدددوتلوا،ددديوحلالد ديتللإٔدددولتل
ألنددوءلالْددعبلالعيلددالالَددمبىيلومددولٍددببت لم د ل
ددٌملوأمل،لفدددمللالْددوعيلذل ددنلاحلددن والملل
رتكنددولم د لموملّددعو لم د ل ددمبىل ددننملالودديح،ل
بعحلاألممليفلالنومبِلاملي اة،لوم لأ َ لمول
ددن لالودديحلواب تعددؤليفل ومبٍددنولمد لاأل وددوال
األلنوءل(وأوبم ولأكبوم ولمتْدالع دىلاألى س،ل
و مبلالْوعيل قنيلقٖلنت ل" ىللالنيتليفلعلدنل
ملالم ددو"لفلَددلبلفلقددول ب د لاأللددمبيلو نو د ل
ال دددوميللدددوملمبمول ىللالنتد د ل(ىُلدددىسلفقدددالوالا ددديل
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وتي مبم !!..ل
لق يبل يتِّمُلمولتلَي ل
م لماو لالٖم ل
يفلًم لا،نمبم ل
ويلاحليائقليفلمما ل
م لٍَمبيفل ُطوئُل وىَ و؟ ل
م للعنك ل ُوكالاملْوعمليفلمما ل
مللمب َتِلك ُلاملنمبم؟!!لوتي مبم!! ل

قراءة يف ديوان (مقام الوجد)

قولت مبحيةلوما لل يا ني،ل

أمالأما..ل ولمؤ َيت ل

والاٖلنوله

الو لتيكمبالفياغوّلممب ْوّليفل ومبِلاأل بةل هل

يفلكولقول ٌُِ ِيُلوىمٌ ل

قوالالْوعيلاحلن وا :ل

م لعلنلقول أتالالنمبىِ ل

والعنيُلتبدحليفلميا ولاملمبجِل ل

أمّالأمّا ل

ع لت مبحيةٍ ل

كمب المشَا..لكمب العل

ٌفتِلمممبعوّلم لمنوم م ل
المبما

هلأفتدقو ل

ل

ألٖيلمىلوّ ل

مولعنتلأم مُلم لماو لالمبدن ل

أللق يبللوألفياحِل ل

غعَلقٖلنوٍ ل

نجيلٕبدوّ...ل نجيلوىماّل ل

ويتِل يوفوّليفلدبنيلاملمبج ل
مىلوّ...لل ضلو

ل

نجيلأ َوموّلوعطمبىاّ ل

ل

ت دددملدمبلدددةلٍدددي عةليفلم دددمبالمل"مد د لمادددو ل

ثد ل ْددعلالْددوعيلملددولتيكد لى لددملاأل بددةل المبددددن"لل ْدددوعيلذل دددنل دددن وا،لوقدددنلددددوءل
م ل ٌملوو ْةل هلقوالرلو بوّل و  :ل
الددددددن مبامله دددددد ل دددددددومالّل دددددددمب لالدددددددمب ل
لوألمُلكنت لمت ؤوملالبلتلأحلنوّ ل

وديا وت ،لميٍالّلنلمب دوّلمد لاألمدمليفل ودمبِل

وّنواّلل ضلوءِ ل

الادددياءلممب لد دوّللوسلَدددوىلال دددةلوعدددمبمولاألمد د ل
والوددديحل ىلل ودددمبِلألندددوءلالدددمب

وللَدِيلالن ةلا،وىل ل

لوهلدددملل ددديِل

وا ددوتل ل ددةلحيوقددولاملددوءلواخلضدديولوا ،ددوال

ع ىلدبملالونوء ل
فوللمب لِٕيِمتليفللالملالتل لمجملال يلوء!! ل
ويفلاخلتو لدوءتلقٖلنول"م لعلنلقول أتال

الطبلعالعبَّيَلعنقولالْوعيللاٖوئنلممبًو ةلع ىل
النقولاخل ل الوّعيلالتوعل ةلأ َ لتعبع .ل
ل

النمبى"،لقٖلنوللأل ووا،لقنمقولالْدوعيل ن دةل
أل وولنولالو لحيتو دمبمللعلدنلاأل ل/15لحهاىليفل
كملعو ،لوالاٖلنولمملٌولودن يوللأملتمب دزل

ل
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يفلمنددو ولوكتددبلقددياءولاأل وددوالاملنىٍددلةل هل ل ل
امباليفلمط عقو :ل
 ل
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ضراءةميفمعداراتمد.مخؾفماجلرادم م
طقفموزفماظغربمسؾمماالجؿؿاعمظؾلقطرةمواظـفبم م
أؼنمحننمعنماظـؼاصةمعنماخلارجموادلـاضػةم؟ م
رؼاضمرربة* م
يفمطؿابهمعداراتمماظصادرمسنموزارةماظـؼاصةماهلقؽةماظعاممظؾؽؿابمعؼدعةمظقسم

ظؾؼارئمإالمأنمؼؿوضفمسـدػامظقؿلكمخبقوطماظؾقثموعلاربهمضؾلمأنمؼلؿغرقمذاءم
أممأبىميفماظدراداتماظيتممحؾتمعنماظعـاوؼنممعامؼفؿـاموؼالعسمجرحـامورمبام

ؼؼف معطوال مسـد متشكقص ماظداء مظقس محؾا مجبؾد ماظذات مأو ماالدؿـفاد مبادلاضيم

ظؿربؼرمسفزماحلاضر،مبلمػيمرؤؼةمعؿؽاعؾةمظؾاحثموعػؽرمسربيمتعؿقميفماظدرادةم
واظؿؼطمعنمأعفاتمادلصادرمعامؼعقـهمسؾىماظؿوثققمواظؼراءةمادللؿـدةمإىلمحؼائقم

وأرضام .م

اظدطؿور مخؾف ماجلراد مصاحب مغػس مروؼل ميف ماظؾقث مواظؿؼصي مادللؿـدم

إىلمأحدثمعامتزودغامبهمادلؽؿؾاتماظصدؼؼةموشريماظصدؼؼةمواألصحمادلؽؿؾاتماظيتم

تؿلممبادلوضوسقةمواحلرصمسؾىماظؾقثماظعؾؿيموتؾكماظيتمالمؼفؿفامعنماظؾقثم
شريمعامؼعودمإظقفامذػؾاموصضة .م

ّالباحثثثاصحاعث ث ص ثثثٙصدرجثثث٘صدراثثثْراِصص
الف شثثثف٘ص )ph>dصيفص ثثثاوص0891صمثثثًصجام ثثث٘ص
لٔييغثثثثاادصايةْمٔثثثث٘صيفصاوفثثثثادصالشثثثثْ ٔٔ ص
الشثثا وصّايثثآاصال ثثاوصّرٜثثٔصصفآثثاصعثث ٔف٘ص
تظآًصثهصسفريصسْرٓ٘صيفصمجَْرٓث٘صالنيثأصامثاص
ميظثثْراتُص ثثاصّع ث ص َثثاِصايثثاارا ص صسثثا٘ص
ظاصمؤلفا .ص

ايطاّح٘صيفصثيآاصدراسا صراٌصقثاصىظثاٍاصصيفص
ثثث ا صخما فثثث٘ص،صّحيثثثادصحنْحَثثثاصاتساسثثثٕص
اإلسَاوصيفصتةًْٓصّ ٕصٓؤمًص الاّرصاحملثْرٖص
ل ث ا ثث٘صالْحئثث٘صاياجثثارٗصمثثًصجَث٘ص،صّ الافا ث ص
الث ثثثثثايفصاإلاثثثثثا ٕصاييثثثثثا ص ص ثثثثثٙصاتعثثث ث اٗص ص
احمل ٔ٘صّال ا ٔ٘صّاإلس مٔ٘صّال ائث٘ص)صمثًصجَث٘ص
اخا .ٚص

ماارا صالزمٔ صالب اصجمنْ ٘صماْاطج٘ص
ماطثثثا اٗصمثثثًصالثثثارٚصّات ةثثثارصّالا ثثثٔ ص

*

ص*

كاتب من سوريا.

قراءة يف مدارات د .خلف اجلراد

ّيفصالب ثثثثثثثْ صٍيثثثثثثثا صف ٔثثثثثث صل قثثثثثثث٘ص مجا ثثا صمثثًصث ا ثثا صخما فثث٘،صّلثثٔصص ثثٙصاىثثُص
اإلطثثثثةالٔ٘ص ثثثثأصايثاقفثثثث٘صّالغثثثثزّصالث ثثثثايفصيفص ى ص ياعاصث ا ٔ٘صمًصث ا ٘ص صاخا .ٚص
اخلطابصال ا ٕصاي اعاصاىط قاصمًصاٌصالث ا ٘ص
ّٓبثثاٖصالثثاراْرصخ ثثمصاسثثاغاا ُص،صٍّيثثاص
تاثثفلمصمثثًصامثثاةصمشثثا ٗصاّصسثثاٍاٗصل شثث ْ ص ٔ صال نئا،صمًصاٌصاخلطابصال ا ثٕصٓشثاداوص
ايةاشبصّايي ْل،ص ًصحآثوصالامثْ ص،ص طث ص تامجث ث٘صالة نثثثا صالغا ٔثثث٘صا تٔث ث٘صصاإلىة ٔزٓثثث٘ص
ثثًصاإلدمثثا ا صايانٔثثزٗصل جنا ثثا صاإلىشثثاىٔ٘ص،ص acculturatainصّالفاىشثثثثٔ٘صّاتياىٔثثثث٘ص بثثثثارٗص
ّٓاطثثثنًص لثثثاصاتطثثثٔاٛصاينيثثثيْ ٘ص،صّٓاةثثثٌْص الافا ث صالث ثثايفصّصايثاقفثث٘صاٖص ثثاي يٙصاإلاثثا ٕص
جثثثٍْاصالث ا ثثث٘صمثثثًصا ةثثثارصت ٔآث ث٘ص،صّال ثثثٔهص ل نفَْو .ص
اياني ٘ص َاصرا ٘.صاماصاتىشثا صالث ا ٔث٘صّحب ثاص
ّٓ حص ٙصالاارسأصال ثابص ثاوصتامجث٘ص
لااٖصراّ ريصّر رٌَْصال آًصقاماصعثٔغ٘ص
الة نثث٘صّمثثاصهاث ثثَاصاّصٓ ث بصميَثثاصيفصال غثثا ص
تفلٔفٔ٘صتظان ص ٙصم ظهصال ياعاصال صحظٔ ص
اتّرّ ٔثثث٘ص صر نثثث٘صمثاقفثثث٘صاّصتفا ث ث صث ثثثايفص
مبْا ٘ص ناٛصاوجاناعصيفصالْق صاياضاص اث ص
حاعاص ٙصالاق٘صاّوصّ ثاوصاخلطثْعصل ازٓٔثمص
ىاثثثثثالصالشثثثث ْ صمثثثثثًصىاحٔثثثثث٘صّ ثثثثث صالظثثثثثاّةص
الثثثثثثاٖصمارسثثثثثثاُصجَثثثثثثا صارادهٔثثثثثث٘صخامثثثثثث٘ص
الطاّرٓ٘صلُصمًصىاحٔ٘صاخا.ٚص ص
ل سثثثا نارصّاسثثثالٔبُصال اأٜثثث٘صضثثثاصالظث ث ْبص
ّٓي صالباحاص ًص ري صقْلُص:ص ٌصالث ا ث٘ص ٍّْٓاَاصّحطارتَاصثاىٔا .ص
حآ اَهصل ٔاٗصٍّٕصحماْٚصجمنْ ٘صال قا ص
ّٓظثثثريصيفصٍثثثااصالشثثثٔا ص صمؤلثثثمصمَثثثهص
اوجانا ٔ٘ .ص
ل غآ٘صاعارِصالب اث٘صالفاىشثٕصجثريارصلة ثا ص
ّٓيفٕصاٌصٓ ينصالانآزصالث ايفصاى زالصٍثاِص يْاٌصاتى ّ ْلْجٔاصّاوسا نارصحٔاصٓ ْلصيفص
الث ا ثث٘ص ثثًصث ا ثثا صاتمثثهصاتخ ثصا،ٚصّوصٓ ثثينص م اماثثثث صُصراسثثثثثاص:ص ٌصاإلمرٓالٔثثثث٘صاوسثثثثثا نارٓ٘ص
ا ثثااصاوصتنيثثبصث ا ثث٘صاتمثث٘صيفصرعثثٔاصالفةثثاص اي اعثثثثثاٗصتاْا ثثثثثوص مئثثثثثاصمثثث ث صاتى ْلْجٔثثثثثاص
اإلىشاىٕصالاٖصتنيبص ُٔصث ا ا صاتمهصاتخا .ٚص اي اعاٗص ة ااٍناصت ْداٌص صالينيثمصالثثاىٕص
ّٓبثثثااصالب ثثثاصٍيثثثاصيفصفآثثثاص طثثثةالٔ٘ص مًصال اٌصالااس ص ظا.ص ص
اولاباضص أصمنيط ٕص الاث مصمًصاخلارلص)صّص
اص لاصٓاٍبصايؤلثمص صفآثاصم مث ص
ايثاقفثث٘ص)صاّصالافا ث صالث ثثايف ّٓ،اضصيفصٍثثااص الافا صالث ايفصّايطارٖصيفصال نياصال باسثٕص
النيثثادصارثثثاصمثثًصراٖص َْ ث صٓثثاٚص فىثثُص ن ٔثث٘ص ّاسيثثثُصحياثثثالص صراثثثبصّلثثثٔصصراا ثثثاصّقثثثاص
الافا ص أصجمان أصٍْال ص ًصحآ َاصت ثالص اسا ْ ص ٙصاٍاناوصرثريصمًصالبثاحثأصّمثيَهص
ث ا ثثث٘صاعانث ث صاتدىثثثٙصميزلثثث٘صت ثثثآ صطثثثآااصص الثثاراْرصخ ثثمصا ثثاادصالثثاٖصٓثثاٚصاٌصث ا ثثا ص
لاانث صث ا ٘صاعان صايشٔطا.صصص 01ص
اتمهصٍٕص ن ٔ٘صتفا صّى صّمظارر٘ .ص
اماصراّ ريص ريٚصاىُصىاا ٜصالافثريصايابادلص
ّوص ثثاصمثثًصّقفثث٘صمث ص يثثْاٌصٍثثاوصّمفنيث ٕص
ثثأصالث ا ثثا ص،صّقثثاص ثثرصتْرىفالثثاص ثثًصّجَثث٘ص تطنيُصسؤالصالباحاص:صرٔمصسطْاص ٙصاسثهص
اليظاصٍاِصيفصّق صمبةاص:صالاث مصمًصاخلارلص اّرط ٔهصّ ٓفْاصتارخيَاص؟ ص
ن ٔ٘صّلٔش صحاثاصمي ثزوص،صّرثالاص ثْرتصص
ّهلااصالب اصم امث٘صوصى ثْٚص ثٙصلاٍث ص
الاٖصٓ ْلص:صابصاٌصٓيظاص صاوتنيالصالث ايفص اٍثثهصمثثاصجثثاٛص َٔثصاصحٔثثاصٓ ثثْلصٓ:ؤرثثاصرٔثثاص
ٙصاىُص ن ٔ٘صمشاناٗصمًص ن ٔا صالافا ص أص ّآثثثا وص اخثثثا ص سثثثاا ٜٔصال اهثثث٘ص)ص اتدلثثث٘ص
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ٍّيثثا ص نيثث صخثثاصص ثثًصالشثث طاٌص بثثاص
الاارخئ٘صال اح ٘صّالراٍأصال نٔ٘صالاامغث٘صاٌص
الاارٓذصالَْٔدٖصال آهص -صمباصيفص لاصتارخيَهص اينٔاصالثاىٕصّايظاّعصالنئَْىٕ .ص
ل اض -صٍْصجمادصجزٛصمًصالاارٓذصالةي اىٕص
اخانيثثثثارصتطنثث ث صالاراسثثثثا صّاصت ةثثثثارص
–صاّصالف شطٔينصال آهص–صّٓيإَص صتظةٔاص ّالا ثثٔ صايةْىثث٘صهلثثااصايؤلثثم،صاإلسثثَاوصيفص
مْضثثْ ٕصّميط ثثٕص ف ْمثث٘صمم ةثث٘ص سثثاا ٜٔص تظثثثةٔ صّ ثثثٕصم ثثثايفصٓثثثؤمًص الثثثاّرصاحملثثثْرٖص
ال اهث٘صالث صٓثثاٚص َٔثثاصحمثثاصاخثثا صقثثاوص ثثُص ل ث ا ثث٘صالْحئثث٘صاياجثثارٗصمثثًصجَث٘ص،صّ الافا ث ص
ثثثاحثٌْصمغاضثثثٌْصفثثثارَهصدّا ث ث صسٔاسثثثٔ٘ص الث ايفصاإلاا ٕصاييا صّايؤثاصمًصجَ٘صاخا .ٚص
ّ ٔآثثثثث٘صتا ثثثثثوص اىانثثثثثاٛاتَهصال ٓآْلْجٔثثثثث٘ص
ّ ثثٙصالثثانهصمثثًصاٌصالةاثثابصٓارثثزصيفص
النيثثثَْٔىٔ٘،صّلثثثٔصصالب ثثثاصال نثثثٕصالاثثثارخيٕص حماّرِصالأٜش٘ص ثٙصايثاقفث٘صّالافا ث صالث ثايفص
اعادص ًصاتٍْاٛصّاينياحلصّالغآا  .ص
ايطثثثارٖصايثنثثثا،ص وصاىثثثُصٓطثث صفث ث صجمَثثثاص
ّٓطثثثٔمصيفصمْقث ث ص خثثثاصاٌصٍيثثثا صخطثثثفص الا ٔثثث صّالي ثثثثاصيفصالْقثثث صىفشثثثثُص ثثثثاداصمثثثثًص
طا ٜاصمفادِصاٌصاّرط ٔهصٍثٕصتشثنٔ٘ص راىٔث٘صيفص ايفَْمثثا صّاينيثثط ا صاي اّ ثث٘صّاياااّلثث٘صيفص
حثثثثأصاٌصاّرطثث ث ٔهصاٖصاترضصايباررثثثث٘صاّصدارص ٍااصاي صاي ايفصالْاس  .ص
الش ث وصٍثثٕصتشثثنٔ٘ص ا ٔثث٘صقاه ث٘ص،صقب ث صسَثثْرص
مثثًصىاحٔثث٘صاخثثاٚصٓاطثثنًصالةاثثابصّ ثثوص
مْسثٙصىفشثُصّقبث صتةثْلٌصال غث٘صال رٓث٘ص ثاٌّص الياطثثاص ثثاداصمثثًصالاراسثثا صايَنثث٘صّايْث ثث٘صيفص
ثاٗص،ص َثٕصر نث٘صري اىٔثث٘ص ا ٔث٘صلاث٘ص ٔيثثاص تثثثثارٓذصاييط ثثثث٘صال ا ٔثثثث٘،صمثثث ث صقنيثثثث٘صالشثثثثطْص
اٌصى ازص َاصمث ناصى ازص اشنٔ٘صال اض .ص
الَْٔدٖص–صالنئَْىٕص ٙصاسهصّتارٓذصاّرطث ٔهص
ّقثثثثاص ثثثثاتصال ثثثثابصتشثثثثنٔ٘صاّرطثثث ٔهصيفص
ا اٍ ٔثثث٘صقبث ث صاإلسث ث وصّّرد صيفصاطث ث ارٍهص،ص
فثثٕصا ٔثثا صل ظثثٙصخماحبثثاص َٔثثاصا ياثثُصٓط ثثوص
ٙصال اضصتشنٔ٘صاّرط ٔهص صٓ ْلص :ص
ّحْ

صل نالص اقُصصص ص
ناٌص نصص فّرٓظ هص

اتٔ صاليجاطٕصيفصدارِ ص
صّارضصالئٔطصّارضصال جه
ّمًصاّرط ٔهصايشثاّق٘صااثاصّمةاىثاص ص
سثثطْص خثثاصفث ص يثثْاٌصتارٔثثاص ثثأصالطْراىٔثث٘ص
ّال ثناىٔثث٘صا آثثاٗص.صّٓيا ثث صالباحثثاص ٔثثُصمثثًص
م يثثثٙصالطْراىٔثثث٘ص صدّرصالَٔثثثْدصالنيثثثَآي٘صيفص
ىظاٛصّتفسٔصصاليظآ٘صالطْراىٔث٘ص.صّرثالاصيفص
ايطْرصالَْٔدٖصيفصالاّل٘صال ثناىٔ٘ .ص

ال ا ثثٕصالٔبْس ثٕص،صّاتدّارصالاامريٓثث٘صاخلطثثريٗص
الثثثث صقامثثثث ص َثثثثاصاياسثثثثْىٔ٘صَّٓثثثثْدصالاّمثثثث٘ص
ّالطْراىٔثثثث٘صالظثثثثْ ٔئ٘صّمثثثثاصٓشثثثثنٙصال ثناىٔثثثث٘ص
ا آثثثثاٗصيفص طثثث الصالفثثثثبصّالنيثثثثاا ا ص ثثثثأص
طث ث ْبصاييط ثثث٘ص ثثثاوصمثثثًصت آظثثثَاصّتطثثثاميَاص
صّتفا َاصايطارٖصالبيا .ٛص

ّاسثثاياداص صمثثيَ ص ثثهصاوجانثثاعصالث ثثايفص
ص ٓ اوصالةاابصدراسث٘صّعثفٔ٘صف ٔ ٔث٘صمْسث ٘،ص
قاٜنثثث٘ص ثثثٙصارقثثثاوصدقٔ ثثث٘صّاحنيثثثاٛا صم ارىثثث٘ص
ّمْث ٘،صلثاغريا صالظدنيثٔ٘صالنيثٔئ٘صالا ٔآث٘ص
يفصضثثثْٛصالا ثثثْو صاعان ٔثثث٘صا ارٓثثث٘صٍيثثثا ص
ّتفثريا صال ْي٘ص ف ادٍثاصال آثاٗص،صّوسثٔناصيفص
اعثثثاو صاوقانيثثثادٓ٘صّاوجانا ٔثثث٘صّالث ا ٔثثث٘ص
ّال ٔنٔ٘صيفصاعان صالنئينصاي اعا .ص

 ص
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ؽهٖ حافٕ اهحّأ مان اهحهي ّتمسر ِّتداؽٖ مىا هِ أن فّعاًاً ّبتهؿ ىدًّٕ
ىًسّٕ ىرىّٕ ؽهٖ ػرقات اهًسّان ،مان ّتصؼٖ ذرات حىر ًارّٕ تػكػل أًفاسٍا
ِتؾهِ هتىسْ بؾدٌا رىاد رحّو طكّؾْ ىتحىد اهمّان ،ىتًاثر اهبؾغ ،ىمهِي اهِحَ
ِاهًؼرٔ.
ىدَّ بطرُ بؾّداً ...بؾّداً إهٖ حّج تتىػٖ ىسافٕ األهي اهًازف بال بدإّ ًٍِإّ...
ىسحت ًؼراتَ ػرّل اإلسفهت اهرىادٓ اهىقبّر ِقد مان طدّكاً هَِ ،ىالزىَ فْ فدُِ
ِآطاهَِ ،حهَِّ ِترحاهَ ًِدّىَ ّصمِ إهَّ ػِو اهىسافٕ تارِٔ ،عؾف اهحّهٕ أخرٗ
ِاهفكر ِاهتؾب ِاإلرٌال ىن سفر ِّىْ صال ِىعن ىن ىمان ؽىهَ إهٖ حّج تستكر أي
اهؾّاو ِاألبًا٘ ِاألٌو ...ىن ًكػٕ االرتزال ِاهسؾْ إهٖ مسب قِٔ ِّىَ ىحتىؾاً فْ
ًٍإّ صٍر إهٖ ثان ِثاهج ،فال اهػرّل اهػِّو إهٖ سكبا قطر ِال اهحٍد اهػاىح إهْ
إّحاد اهبدّو ههؾىو اهصال ىؿ ىحّػ ىتحىد ىن اهبرادات ِاهطكّؿ ماًت هَ إصارٔ
تِقف أِ سمِن أِ حتٖ...
ثىاًْ سًِات ىن اهؾذاب ِاهمِابّش ِاهحزن ِاهقربٕ ِاهصِل سرت إهٖ صفاف
اهكهب ِسمًت ِتىهمت فْ حِاًب اهرِح اهىبههٕ باألسٖ ِاهكٍر ِىٙات ...ىٙات
األسٙهٕ :ىتٖ تًتٍْ اهٍحىٕ ِتتِقف اهحرب اهىحًًِٕ ِّتي اههكاِّ٘ ...تِقف صالو
اهدي؟؟!!
ــ ىتٖ ّؾِد إهَّ ؼهَ فِل ػرّل ىا اًفن ّػِو ِّػِوِّ ...ىتد ِمأًَ ّتحدٗ
اهخالظّ ...ىؾن فْ ًزف ال دِا٘ هَ ىتِٖ ...ىتِٖ ...ىتٖ؟؟...
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ثىاًْ سًِات مادت ًِافذ األىو أن تقهل ِتِطد باهىستحّو أىان ًِر صؾاـ هِالُ
هىا استىرت حّاتًَِ ،حت أّاىَ ىن اهسفر إهٖ حّج ال ؽِدِٔ ...فرعت ؽهٖ أفمارُ
ّ كّن اهرحا٘ ِرحا٘ اهّكّن بأن باب ىًزهَ ىا ّزاو فْ اًتؼارُِ ،أن أي اهؾّاو فْ اهدار
تحٍز ػؾاي اهقداِ٘ ،أِالدُ حاهسِن ىؿ صكّكٍي األمبر "بمر" بمرُ ّراحؿ هٍي اهدرِش
ِِّحٍٍي ًِّطحٍي ِّداؽبٍي ِّثًْ ؽهٍّي حّن ّطّبِن ؽّن اهحكّكٕ ِّطرخ بٍي
الٙىًا حّج ال ّستِؽبِن...
ٌىش فْ داخهَ :آُ ّا بمر ...مّف سّكِٗ قهبْ ؽهٖ دخِو اهدار ِقد فادرتٍا...
أٌمذا تسافر أٍّا اهراحو ِتترمًْ ِحّداًِ ...تترن أىن ِأخِتن ّا هحرحْ ّا بمر "اههَ
ّرعٖ ؽهّن".
حاِو ىن حدّد أن ّستؾّد فْ ذامرتَ تفاطّو اهتفاطّو هطِرٔ ىا تزاو اهذامرٔ
تختزًٍا بحرقٕ فْ إحدٗ زِاّاٌا اهخفّٕ ...مان آخر ىرٔ رآُ فٍّا ِّي احتفو ىؿ
ؽاٙهتَ بؾّد ىّالدُ اهؾصرّن هكد ىعٖ بمر إهٖ حّج ؽاهي اهحكّكٕ األِحد ..ؽاهي بال
صِاػ ٚؽاهي ىحٍِو ...هتدىؿ بؾدُ ؽِّن األحبٕ ،فّىا فذَّ اهخػا ّحىو بّن ّدَّ
مفًَ اهىزرمض بأزاٌّر اهػبّؾٕ اهطفرا٘ اهىًىًىِٕ ،صكاٙل اهًؾىان....
فمَّر :ىا بّن اهصارـ اهذٓ ّطو مو ؽعِ ىن أؽعا َٙباآلخر قػؾت اهصراّّن
ِاًكسي اهكهب.
مّف ّىمن ههدي أن ّمِن فاسداً ِطاهحاً فْ آنٍ ىؾاًِ ،أًّٖ ههؾًّّن اهىتحاِرتّن أن
تمًِا ؽدِتّن فْ اهِقت ذاتَ؟؟؟
أسٙهٕ تتػاِو مىا اهصارـ اإلسفهتِْ ،استفسارات تًصػر ِتتصؼٖ مىا اهحهي
اهطرّؿ ؽهٖ حافٕ اهّكّن ...فّبمْ بحرقّٕ ...صٍل األسٖ داخهَ فّبطكَ دىاً ّابساً
ىٍصىاً ّؾهِ ِّؾهِ ؽِّو حرحَّ ...ػّر ِّحِب اهفعاِّ٘ ،رفرف فِل ىٙذًٕ اهحاىؿ
اهكرّب ىن ىمان ؽىهَِّ ،ىسح حرش اهمًّسٕ اهكابؾٕ مىا اهؾذرا٘ اهبتِو فِل صرّان
اهػرّل اهىىتد ىن إحدٗ اهحارات اهتْ تزًر ىمان ؽىهَ ...طكّؿ مبّر ،تحىد أؽؼي
ّمادان ّحؾالن اهبرادات اهعخىٕ تقهْ ِتقهْ ...سرّرُ ِاهػاِهٕ ّبؾثان ببكاّا ذامرٔ
أعؾفٍا اهبؾد ٌِدٌا اهصِل فّىا اهكهي ِاهِرقٕ ًّتؼران اهحِاب :أتراٌا تؾِد تهن
األّاي؟! برِحْ تهن األرغ ىا أػّبٍا ّاهتهن األّاي؟؟!!
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