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 7ــ قبٌ ْٝطإ ٚبعد ............................................................. ٙحمُٛد حبٝب 103...................
 8ــ َٔ ضري ٠دٗادَ ٟعاصس  ....................................................صاحل حمُٛد ضًُإ 106..........
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لْحة الغالف للفياٌ Gerhard Nesvadba

ّلد الفياٌ  Gerhard Nesvadbaيف أملاىٔا عاو  .1491اىتكلت عائلتُ إىل فٔٔيا عاو ّ 1943بكٔت فَٔا.
بزع ميذ طفْلتُ يف الزصهّ ،ظَزت بْادر مٍْبتُ الفزٓدة يف مزحلة مبكزة مً حٔاتُ.
بدأ حٔاتُ بدراصة إدارة األعنال لكيُ قزر بعد ختزجُ ّتأدٓتُ اخلدمة العضكزٓة أٌ ٓكزظ عنزِ للفً.
رصه لْحاتُ األّىل باألبٔض ّاألصْد لٔيتكل بعدٍا إىل األلْاٌ الشٓتٔة ،فاتضنت لْحاتُ بالضْء الشإٍ ّاأللْاٌ الدافئة،
ّكاٌ للنياظز الطبٔعٔة الزٓفٔة احلصة األكرب مً ٍذِ اللْحات.
اىتكل عاو  1994مع عائلتُ إىل صالشبْرغ حٔث كاىت جبال األلب مصدر إهلاو كبري لُ ،فتألكت لْحاتُ مبياظز طبٔعٔة
خالبة ٓكاد املزء ٓغعز بأىُ صٔخطْ على عغبَا فتطالُ رطْبة ىدى الزٓف بيكائُ ّعذّبتُ.
ّعّى لْحاتُ بلنضة خاصة ،فكل سٍزة يف حكل ّكل قطزة ماء يف جدّل ّكل ععاع مً خْٔط الغنط ٓؤكد مدى عنل مٍْبة
ٍذا الفياٌ االصتثيائٔة ّقدرتُ على تصْٓز حلعات ىادرة مً تفاصٔل الطبٔعة ،يف خمتلف الفصْل ،يف اللٔل أّ يف اليَار
يف تْاسٌ مدٍػ بني األلْاٌ اليت اتضنت باهلدّء يف مععه لْحاتُ.

تسمجٚ ١إعدادَ :ريْا أٚغالْٝإ
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مالك صقور

حاند حسن:
ْ ال ُّسذَّصُِ ،حبّن عاو ال ُّغفَّصُ.
ضىّ ْص ح ْ
هسان عشبِ ،قهب صقّل صفِل،
ًِفش عفّفٕ أبِّٕٓ ،عّن ىبطصٔ،
ِّ ْس ىغطاِ٘ ،فمص ىستًّص.
حاند حسن:
سِصٓ اهىِهس ِاهىًصأ ،عصِبْ اهٍِٗ ،ىستكّي اهسّصٔ ،إًساًْ اهًزعِٕ ،طًْ
اهغكّسًٔ ،ظّف اهّس ِاهحّب ِاههسان.
حاند حسن:
اإلًسان:
أسّب ،صاعص ،باحج ،ىن اهطصاز اهصفّػ..
حاند حسن:
ٌِِ ابن اهطبّغٕ ،ابن اهحّأ ــ هٍشا ،حا٘ صغصُ ىن ًكا٘ اهًّابّػ اهطافّٕ،
اهىًبحسٕ ىن اهطذصِ ،هَ طالبٕ اهسًسّانًِ ،غِىٕ اهحصّصِ ،ذضصٔ اهبساتّن
اهًضصِٔ ،صصاقٕ اهغطافّص..
ِاهكاصئ اهفطنِ ،اهًاقس اهىًطف سّحسُ موْ ىًٍىا فْ أصغاصُ اهؾزّصٔ اهىتسفكٕ،
تسفل اهًّابّػ طِتًا قِّاً ،ىُسِِّّاًّ ،حٍص باهحلِ ،فْ اهِقت ًفسَ ّكصأ صغصاً صقّكًا عشباً.
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حاند حسن:
ؽًّٖ هإلًسان ِاهطبّغٕ ،أًصس اهحب ِاهحّأ بمو ىغاًٍّا ،صسي هِحات فًّٕ ،أصاص
بكِٔ إهٖ ىغاًأ اهصغب ِاهىظهِىّن ،سعا األىٕ ههًٍِض ،مْ تأذش ىماًٍا تحت
اهصىش،
عزف فْ أصغاصُ عهٖ قّثاصٔ اهصِد ،ىحصماً أِتاصٌا ،ىصمزاً عهٖ صساهٕ اإلًسان فْ
ٌشُ اهحّأِ ،فْ أبحاثَ اهثصٔ اهغىّكٕ فضخ اهتغطب ِاهغطبِّٕ ،أمٓس عهٖ ضصِصٔ
اهتساىخِ ،اهتساىْ فِل اهطِاٙفِ ،اهىشاٌبًِ ،بش اهًغصات اهكبهّٕ ِاهغصاٙصّٕ.
حاىس حسن اإلًسانّ ،ذاطب اإلًسان فْ مو ىمان...

***
ِقغت ىطاسفٕ بّن ّسٓ ىحهٕ "اهكّثاصٔ" اهتْ طسصت فْ ىسًّٕ اهالشقّٕ عاىْ
 6491ــ ِ ..6491اهباحج اهىًطفّ ،غصف قّىٕ ٌشُ اهىحهٕ ــ فٍْ إحسٗ ثالج
ىحالت ،فْ اهِطن اهغصبْ اٌتىت باهصغص اهحسّسِ ،تحسّس اهصغص :األِهٖ ماًت فْ
ىطص :أبِهِ ،عاي ِ ،6491اهثإًّ "اهكّثاصٔ" فْ سِصّٕ ــ اهالشقِّٕ ،اهثاهثٕ :ىحهٕ
"صغص" فْ هبًان .6491
سبغِن عاىاً ًِّف تفطهًا عن طسِص (اهكّثاصٔ) ــ مان حاىس حسن أحس فصساًٍا،
ىػ مِمبٕ مبّصٔ ىن صغصا٘ اهِطن اهغصبْ أشمص ىًٍي :بدوي الجبم ،أحند علي سعيد
(قبم أن يصبح أدوويش) ــ سعيد عكم ،عنر أبو ريصة ،وديه نحند ،أحند علي
حسن ،أحند الجودي ،بديع حكي ،نيصام طراد ،فاتح الندرش ،فوزي النعلوف،
أورخان نيسر ،يوسف الخام .إبراىيه نوصور ــ إلياش قوصم ،إيليا أبو ناضي،
صالح لبكي ،وغيرىه كثيرون..
شمصت شهن ،ألقِو :إن اهصاحو اهمبّص حاىس حسن ًّتىْ إهٖ حّو اهىؤسسّن ــ
حّو اهصِاس األِاٙو ،أِهٙن األساتشٔ اهمباصٌ ،ي اهشّن صكِا اهطصل اهِعصِٔ ،ىٍٓسٌِا،
ِعبٓسٌِا ،هألحّاو اهتاهِّّٕ ،ي ،ماًِا ّسىغِن باهىساصش ،سىغاًِ ..األستاش حاىس
ْ باىتّاز ،تغهي عهٖ ًفسَِ ،أطبخ أستاشًا ِىغهىاً.
عطاى ْ
ِّكتضْ اهِفا٘ أن أقِو :إن اهصاعص اهمبّص األستاش حاىس حسن هَ فضو عهًّا
حىّغاً ،حتٖ قبو أن ّؤسش فصؼ اتحاس اهمتابِّ ،طبخ صّٙساً هَ ،هَ اهفضو فْ
فضّهٕ تصحّػ اهصبابِ ،األذش بأّسٍّي.

***
فْ ٌشُ اهِصقٕ ،سأتًاِو بغضاً ىن قطاٙسُ فْ ىصحهٕ اهصباب :ىصحهٕ "اهكّثاصٔ"
عاىْ  6991ــ  6991ــ ًكصأ قطّسٔ بغًِان "حًان" ـ.
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الراحل الكبري حامد حسن

ٛددددا٨لهيٓٔدددد٦٠شهأدددد٫هيٓاددددلق٢نهيٓ قٗٯددددق نهيٌٓق٦ٛدد د٪ه ه
٥دددددقهٓٔ ددددد ٨٤ه٣ي٥دددددٝهٗدددددٝه؟دددددل  ّ٦ه ددد د هيٓ ق٥٣ددددد ٪ه ه
ح٦دددددبهيٓاددد د قاحمهِددد د ٥احمهاقيددددد٪هي ٦دددددٖ٤هيٓ ق ٦ددد د٪ه ه
ه

فْ ٌشُ اهكطّسًٔ ،كصأًِ ،سىػًِ ،صٗ :اهصباب اهفِاصِ ،فِصٔ اهحبِ ،اهظىأ إهٖ
اهغصلِ ،اهىصأٔ ،إهٖ أن ّكِو:
إٞهيٓددددددع٨ه؟دددد د جاهيٓ دددد د يٚنهياددددددق ه اددددددٙهيٓ ي٦ٛدددد د٪ه
٣يٓ دداٖ هإٞهيه٥كددداّهي ددق٧ٛنهِ ٣ددد٧هي ق٦ٛددد٪ه
ٓدددددّهٛاددددد٩٤هيٓتددددد ٠ق٭نه٣يٓ ا دددددٙ٦هحددد د هي ق ٦ددد د٪ه
٣ي ٘دد د نهإٞهْ دد د انهنٔدددد ٦هيٓددددعٛشحمه ٛددددشهي ٦ٛدد د٪ه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه6491/9/61

ه
ه
ه
ه

مان األستاش حاىس ّكِو ساٙىاً :ىا أذطأتِ اىصأٔ إالّ ِإهٖ حاًبٍا صحو .فغَالي
تحاسبِن اهىصأٔ ِتغاقبًٍِاِ ،تطهكِن اهصحوٌ ،شا ىا عبٓص ،عًَ فْ ٌشُ اهكطّسٔ،
ضاصباً ىثاالً :إشا هغبت اهذىصٔ هغبتٍاِ ،تذابثت ،فاهذابّٕ ال شًب هٍا فْ شهنِ ،ىن ٌشُ
اهطِصٔ ًًتكو إهٖ قطّسٔ :أحبن
يح دددددددددّ هنهًٔددددددد د هحٜ٦ٜدددددددددقهإ هي ددددددددد٬٤ه ه ه
هه
ٗٔاددددددددقه٣ادددددددد٬٤ه ددددددددٙهي ددددددددشنه قٮددددددددشه ه
ه
٣حدددددددددد٧هادددددددد د ي٭ه ٦ْ٣دددددددددد ٪ه ه
يح ددددددددددّ ه٣نه

هه
ٟ٣ددددددددا٥ق هِٓ٣ددددددددٝهنه دددددد د ٖهي ددددددددعيٟشه ه
يح ددددددّ هنهيٜٓيفددددد ه
د٬٤نه٣نهُدددددد ٤ه٣يادددد داه ه ه
هه
ي ددددددد د اه ددددددددد١هيٓدددددددددعُ ٬نه٣نه ٢هْقٮددددددد دشه ه

يح ددددددددددددّ هح ددددددددددددق ه
هيهٜ٥ددددددددددددقٖنه٣إ دددددددددد دقه ه ه
هه
؟ددددددد  ٦هيمٗدددددددق٧ٛنهٗ ددددددد إ٦هيٓ قٮدددددددشه ه
٣؟ددددددً٤قه ٤اددددددق ه
هنه؟ددددددلق٧ٟنه٣نه ٗدددددد٧ه ه ه
هه
إ ه دددددقحّهيٛدددددا٬هٗدددددٝهيٓتددد د نهيٟددد دشه ه
٣حٔ٘دددددددددددقه ٥٤دددددددددددقه ه هيٓليفددددددددد د هًٔ ددددددددد د١ه ه ه
هه
أدددددد٫ه دددد د ٢ه٣ي ٛدددد دٕجهٗددددددٝهالددددددٝهيادددد دشه ه

جتق ددددددددددد١هو٠ددددددددد د ه
نه٣إ دددددددددددٙنه٣حددددددددد د ٩نه ه ه
هه
ُ٣لدددددددد د يٞه ٛدددددددددداٍ٥ه٣إ ددددددددددقٞه يٟدددددددد دشه ه
ه
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ي ددددددددددقٗٙ٦ه  ٣نهٗددددددددددٝهٛددددددددددا٨ه٣اددددددددددقو ه ه ه
هه
٠دددددددقه٥دددددددايه٘ ٛددددددد٫هي ددددددد٬٤هنهٗ اددددد د ه
ًٌاّ ،تحهّٖ اهحب اهغشصٓ ،ه
بمو ىغاًَّ ،بكِو :أحبك حباً ال يوام ِاألىاًْ ىصتتٕ،
ِاهصؽاٙب ىستحّهِٕ .هًتأىو (اههفظٕ) ــ اهتْ مان األستاش حاىس ّصمز عهٍّاُِّ ،غسٌُّا،
ىن اهصِاٙز األساسّٕ ههصغصِ ،هفًّٕٓ اهصغص :حّن ّكِو" :وصوقاً لجوجاً في صفاىي"
ِأًسٗ ىن اهطبخِ ،عًسىا ّكِو" :وحلناً غوياً ذرذر الفجر قلبه" ِىن ثي ُّطِٓص :تصسسًا
فْ طِصٔ طصاؼ:
جتق ١هو ٠نه٣إ ٙنه٣ح  ٩ه
ُ٣ل يٞه ٛاٍ٥ه٣إ قٞه يٟش ه
ٌْ حاو اهصبابِ ،حاو اهحب اهغشصٓ ،اهشٓ ّصتىْ أذّصاً أضاىّي ِصسًِ ،سٗ
عاطصاً ،تشصٌِا ّسا ًغىٖ اهٍِٗ فْ ىهغب اهصاعص...
يكوم تحت عووان الخائوة:
٥جددددددددددددددددددقْ هيٚه ٠ٜدددددددددددددددددداهيم ٟددددددددددددددددددق ه ه ه
هه
٣أددددددددددد٫هٗ دددددددددددقحشه ٔ٥دددددددددددّهيمٛددددددددددد٤ي ه ه
اددددددددددقو ٦اهيٗددددددددد ه
دٕهيٓادددددددد د قانهنٛ ٠دددددددد د٧ه ه ه
هه
ددددددددددداهيٓ دددددددددددِ٪ٜ٦هاقِددددددددد د ها دددددددددددق ه ه
وددددددددقىنه دددددددد هٓ ه
دددددددد٫نهٗ٣دددددددددٕ٭ه ٜ٦دددددددد١ه ه ه
هه
ا دددددددددددبنهٗ٣دددددددددددٕ٭هاٛ٤٦ددددددددددد١هي ددددددددد د  ٠ق ه ه

ٟددددددددددددعيهااددددددددددددٙ٦ه ه ددددددددددددقٮ هٗ ليفدددددددددد د ه ه
هه
٣اٜدددددددددددٞ٤هيٟددددددددددد٤ي٭هيٓاددددددددددد قانهٗ دددددددددددق ه ه
ن ِددددددددددددٕهاق حدددددددددددهد٪ه كدددددددددد د ها٠ددددددددددددٜٙه ه ه
هه

٠٥٣ددددددددددددشهٗددددددددددددٝها ٜق ٠ددددددددددددقهإاتددددددددددددق ه ه
ه

***

ولددددددد د هيم ددددددددد٫هنهادددددددددق ٧نه٣اٌددددددد داه ه ه
هه
 ٛددددددددددددٙهي دددددددددددد٬٤نه ٣ددددددددددددٙهيٌٓ ٦ددددددددددددق ه ه
ه
كددددشهدهدددددده يُا٦دددداْه ٗ٦دددد٪ه ه ه
 ٣ددددايهدهدددددده  ٣دددد٧ه
هه
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ه
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٣يِٓددددددٞ٤ه ددددددخه٥دددددداّ٥هٗكدددددديفاهْددددددقوٰه ه ه
ولاددددددددددددددد ه دددددددددددددددد١ه يٓٔ ٜددددددددددددددددق ه٣يم ٣ي ه
ه هه
ه
د٤هاٜلدددددددددددد٤يٞهيٓادددددددددد د قانه ه ه
ًٔدددددددددد د اهٟددددددددددد

هه
يٓددددددددددددددع٨هٟدددددددددددد د ج٢هاقِدددددددددددد د ها ددددددددددددددق ه ه
ٌِشا اهغاطف اهحباصّ ،فحٓص هصؽاٙب اهححّيِ ،حًِن أٌِا٘ اهصبابِ ،هًتأىو تىِٓج
اهمهىات :طاغ ،هظّٖ ،تًفحص ،حًِن ،ححّي ،حًٍي ..بغس ٌشا مهٍَّ ،سأ مو صْ٘ صِّساً
ِّغتصف أن بَ ؽضباً.
٣يِٓدددددددٞ٤ه دددددددخه٥ددددددداّ٥ه ٗكددددددديفاهْدددددددقوٰه ه ه
هه
ولادددددددددددددد ه دددددددددددددد١هيٓٔ ٜددددددددددددددق نه٣يم ٣ي ه ه
ه

بعد هذه القصيدة ،في القيثارة ،تطالعنا قصيدة بعنوان سهد:

 ٥لدددددد٤هأددددددد٫هٛقٟدددددداّ٥هيٓليفدددددد نه٣يٓادددددددلٍه ه ه
هه
 ٥٣ددد دعجاهيٓددددد ٤هددددددده ٣هيٓددد د  ٣هددددددده٣يٓ ددد د َ ه
ٟددددددددعيه؟دددددد د ق ٧نهٛددددددهددا٨نهاددددددددقو نه دددددددد ٜه ه ه

هه
دددددددددٝهأددددددددد٫ه ٣ددددددد د هيمحددددددد د ٚهٗ ددددددد دٍه ه
ه
مىِحات اهبحص ىتالحكٕ ،فتاصٔ ،تٍسٌس اهزِصلِ ،تاصٔ تسعِ
ِتأتْ ٌشُ اهكطاٙس
ههؾصلِ ،تاصٔ ّكِو:
ددددددددددددددقٓ ٧ه ٣ ٣دددددددددددددد٧هأدددددددددددددد٫هٗ ؟ددددددددددددددل٧ه ه ه
هه
٘٦ ٛددددددددددددددددددددقنهنٔدددددددددددددددددددد٤ي٨ه ه ٌٔدددددددددددددددددددد ٧ه
ه
قطاٙس عاىْ  6491ــ  ،6491عهْٓ أن أقِو :إن صغصا٘
ِقبو أن أذصج ىن
(اهكّثاصٔ) :تطسصٌا (حىاعٕ اهصغص اهحسّس) ..اهتْ طسصت ،مىا قهت ،فْ اهالشقّٕ،
ماًت ىن أٌي سالٙو ِعالىات اإلّكاؼ اهحسّس فْ حصمٕ اهصغص اهغصبِْ ،مان هىحهٕ
"اهكّثاصٔ" اهسالهٕ اهتاصّذّٕ ًفسٍا اهتْ ماًت هسابكتٍا ىحهٕ (أبِهِ) ــ ِإن هي ّمن
هٍشُ اهىحهٕ اهصٍصٔ ًفسٍا ،شهن أًٍا طسصت فْ ىسًّٕ اهالشقّٕ ــ ِاهتْ ٌْ فْ
األطصافِ ،هّش فْ عاطىٕ تاصّذّٕ ِثكافّٕ .ىػ شهن أطهل صغصاؤٌا عهٖ أًفسٍي:
(حىاعٕ اهصغص اهحسّس)ِ ..اهىغصِف ،أًَ فْ تهن اهىصحهٕ باهشات ــ أصبغًّّات اهكصن
اهىاضْ ــ قس بسأت حصمٕ اهتؾّّص فْ ًظصّٕ اهصغص اهغصبْ.
اآلن أتِقف عًس طِصٔ أذصٗ ،ىن اهطِص اهفًّٕ عًس اهصاعص حاىس حسن ،فْ
اهىصحهٕ اهثإًّ بغس ىصحهٕ ىحهٕ اهكّثاصٔ بــ اهذىسًّّات ِاهستًّّات ىن اهكصن
اهىاضْ:

9

العدد  - 565نيسان8108 /

ِأبسأ بكطّسٔ وطن:
ٗددددددددددددددد٤وا هإٛددددددددددددددد٧ها دددددددددددددددا حمهي ٤وٜدددددددددددددددق ه
ه
هه
ُ ٤دددددددد اهي ددددددددد٧ه٣وق دددددددد هٗ دددددددددِٜق ه
ه
ُقٛددددددددددددددد همٗددددددددددددددد٧نه٣ي ددددددددددددددد٧ه ه
ددددددددددددددد٪نه
ه
هه
ٗ ددددددددددددقنه ددددددددددددٙهي دددددددددد د اقٓ هٗددددددددددددانٜقه ه
ه
دقهٗ٠ٜدددددددددددددددددقنه٣إٓ٠٦دددددددددددددددددقنه٣أددددددددددددددد د٫ه ه
يٛدددددددددددددددد
ه
هه
ي دددددددددددد٠قهيٟدددددددددددد٬٤هي ٜق٥ددددددددددددق ه٣ي ٜدددددددددد د٫ه ه
ه
٣حددددددددددد٧نه؟ددددددددد د ٨ ٤نهٗ ٣ددددددددد د٧ه ه
ا دددددددددددا٨نه
ه
هه
ٗدددددددٝه يٟدددددددق هٗدددددددٝهٜٟدددددددق هي٣هٗدددددددٝهٜٟدددددددق ه
ه
ِاحسٔ ىن طِص اهصاعص ،ههِطن ،فْ شان اهزىن ،اهشٓ ّكِو فَّ:
ٛتدددددد د ه ٦ٛددددددددقهيٜٓددددددددق نهح ٛددددددددقنهنٜٔدددددد دقه ه
هه
اقٛدددددددددددشهيٓلٌددددددددددد نهٜٔٓ٣دددددددددددق هيٓ ٜددددددددددد٫ه ه
ه
ددددددددددددد جه ه٥حم ٔدددددددددددددٍه دددددددددددددٙه ه
يٓادددددددددددددٌق٭هي
ه
هه
٣يٓ ٜددددددددددددٙ٦هيٓ دددددددددددد٘ ه ه٥حم ٔدددددددددد دٍاهٜٓددددددددددددق ه
ه
ّصسي اهصاعص فْ ٌشُ اهكطّسٔ اهظالو اهطبكّٕ اهكاسّٕ فْ تهن اهىصحهّٕ ،كِو:
ه

٥ددددددددقهيْددددددددقهيٌٓٔددددددددشهي دددددددداٗ٫نه٣يم دددددد د٫ه ه
ه
هه
يٛددددد د هنهيٓادددددددِ٬٤نه٣نهيٓ ٔددددددد٬٤نهيٛددددد دقه ه
دددددٝحم هٗدددددٝهٓدددد ه
د٤هيٛتددد د هيٓدددددا ٟنهٗاددد د٫ه ه
ه
هه
ٛ٤ددددددددددددقه ٥دددددددددددد ٫ه٣ح٦جددددددددددددقه٣ي ٜدددددددددددد٫ه ه
ه
ِىن ثي تتتاهٖ طِص اهصاعص اهفًّٕ اهىصسِىٕ بفًّٕ عاهِّٕ ،أِو ىن قاو عن
اهطِص اهفًّٕ اهصاعصّٕ فْ اهكطّسٔ ٌِ ،ىمسّي ؽِصمْ اهشٓ قاو :الرسه بالكلنات:
قهت :إن اهصاعص حاىس حسن ابن اهطبّغٕ ِاهحّأِ ،قس اًغمست اهطبّغِٕ ،اهبّٕٙ
فْ أصغاصُِ .فْ قطّستَ:
الالجئ والصتاءً :كصأ
يٓادددددددددددددددددد٘
هه
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ه٣ي ٛلدددددددددددددددددد هي ددددددددددددددددددقه ه
ه
ٚهيهللهنه دددددددددددددددددددددددددددددد د هيٓ٠ٜددددددددددددددددددددددددددددددددق ه
ه
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٣يٓ اددددددددددددشهٗددددددددددددٕ٭هيٓددددددددددددا انه٣يٓٔ٦دددددددددد دده ه
ه
هه
دددددددددددددددددددددٕهيٓ ٦ٟددددددددددددددددددددشهٔ٥دددددددددددددددددددد ه ي ٨ه ه
ه
د٫هيٓتدددددددددددددٌ٦اهإٓددددددددددددد٧نه٣يٓددددددددددد دده ه
ٗ٣ادددددددددددد
ه
هه
اددددددددددددددددددد٤اهي ٥ددددددددددددددددد د هإ هِددددددددددددددددد د ق  ٨ه
ه
دٙ٠ٛ٤هٓٔدددددددددددددا اه ددددددددددددددده اهيٓدددددددددددددد ه
٣ا٦دددددددددددد
ه
هه
ُدددددددددددددد ٤ه دددددددددددددددده ٌ ددددددددددددددق حمهي ٛددددددددددددددق ٨ه ه
ٗ٤ِ ٥ددددددددددددددددددد ه
دٞ٤هأدددددددددددددددددددد٫هحت٦ددددددددددددددددددددد ه
ه
هه
دددددددددددددددد ٟٙنه دددددددددددددد د هٛدددددددددددددددد ٤نهٛ٣ددددددددددددددددق ه
٣ي ٥ددددددددددددددددددددددددددددددددد هٙ٠هْيفددددددددددددددددددددددددددددددددد ه ٣يه ه
ه
هه
٭هيٓٔ٦دددددددددددددددددٕنهنقا دددددددددددددددددع هيٓ دددددددددددددددددد٤ي ٨ه ه
ه
ٌشُ طِصٔ اهالح ٚــ اهفكّص ِاهصتاِ٘ ،اهحطّصِ ،هًتأىو ٌشُ اهطِصٔ( :اًطفأ
ابتساي اههَ فْ ثؾص اهًٍاص) ٌِْ مًإّ عن ؽّاب اهصىش ــ ِسصّان اهطكّػ ِاههّو..
إهر.
ِاهالفت أّضاً ،طِصٔ اهمِز ــ اهبّت ،فْ اهمثّص ىن اهكطاٙسِ ...عًٍِّي ههسصب ــ
سصب اهمِز تكتات اًتظاصٓ فاهطؾاص اهحاٙغِن اهىصىِّن عهٖ اهحطّص فْ اهمِز
اهحكّص ،تكتات عًٍِّي اًتظاص األب ،اهشٓ ّفتصض أن ّغِس ِفْ حغبتَ اهذبز ِاهزاس...
فْ اهكطّسٔ اهتاهّٕ :كوخ الصاعر .ىطهغٍا:
؟دددددددددددددقا نهإٞه ٥دددددددددددد هيٓدددددددددددددا ٟهي ددددددددددددد ٙه
ه
هه
اددددددددقلهي ٜدددددددد٫هيٜٓددددددددق هِٓددددددددٝه ددددددددقم ه ه
ٓددددددددددد٤ه ددددددددد د ٬هُدددددددددد هد٧ْ٤نه٣يولدددددددددددقٓ٧ه ددددددددد د١ه ه
ه
هه
كددددددددددددٙ٠هٛددددددددددددق ٚه ٣كددددددددددددٙ٠ه ه٥ددددددددددددٜٙه ه
ٓدددددددددد٤ه ددددددددد ٬هُددددددددد ه
د٧ْ٤نهُ٣دددددددددد٧ْ٤هاددددددددددا ٚه
ه
هه
اددددددددددددددا ٚهٟدددددددددددد د ه تدددددددددددددد ٤هيٓ دددددددددددددداٚه ه
ه
هُددددددددددددددددددددقٌٓ هنهيا ق دددددددددددددددددد د١ه ه
ٗدددددددددددددددددددد٤ح
ه
هه
تدددددددددددددل هيٓددددددددددد د  ٥ه ٣ددددددددددد د ن هيٓددددددددددددداٙ٥ه ه
ه
ٌشُ طِصٔ مِز اهصاعص ــ اهبّت :اهشٓ قاو عًَ مِذْ ــ عسي ــ عسي ٌالّ تطِصت
اهغسيِ ،ههكاصئ هَ أن ّتذّو طِصٔ ٌشا اهمِز.
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طبغاً ،ىن اهىغصِف ،أن اهمِز ىن قطب عهٖ صمو سًي ،بال مِِٔ ،اهمِز مو
ىسمن ّتذشُ اهفالحِن فْ حكِهٍي ِبساتًٍّيِ ،مشهن ًِاطّص اهمصِي ِطاصِا ّكّىِن
األمِاز ىن عّسان اهصّحانِ ،اهؾاص باإلضافٕ إهٖ اهكطبِ .بكْ اهمِز ٌِ اهبّت عًس
اهفكصاِّ٘ ...ستمىو اهصاعص ،صورة الكوخ..
ق دددددددددددددددد١هٗ ٔدددددددددددددددد٧ها ددددددددددددددددقٞنهُٔ٘ددددددددددددددددق ه
ه
هه
اق دددددددددددددد١هيٓدددددددددددد د  ٥نه اددددددددددددددق٧ٛه٣ي٠ٛدددددددددددد د ٚه ه
ٌ ٣ق٥ددددددددددددددددقهُ ددددددددددددددددشه هالدددددددددددددددد٫هأدددددددددددددددد ٫ه
ه
هه
ٓ٠ٛ٤ددددددددددددقهُلدددددددددددد٧نه ٗ ٣دددددددددددد٧نه٣يٌٓدددددددددددداٚه ه
ه
دٝهِدددددددددددد د ق ٨ه كدددددددددددد د١ه ه
 ٦ ً٣ددددددددددددددقهٗددددددددددددد
ه
هه
نددددددددددددَ٤ه دددددددددد د هُقٜٓلق٥ددددددددددددقهُددددددددددددقٓ ٗٙه ه
ه
ددددددددددددددددد د هيٓادددددددددددددددددددٌقه ه
كددددددددددددددددد د هي يٚنه
ه
هه
ُ٦دددددددد د ه يه٥حميفدددددددد د هنهيِٓدددددددددد ٤هيٓ دددددددددد ٜٙه
ه
دددددددددددقهيٗ دددددددددددا ه٥دددددددددددا٨ه ه
يٛدددددددددددقهٓددددددددددد٤ي ٟٙه
ه
هه
ي دددددددددددد د ٖهيٓددددددددددددددا٦ٛقه ٣هيٌٛددددددددددددددٕهًدددددددددددددداٚه ه
ٓ ٜددددددددددددد٪هيهللهأددددددددددددد٫ه يٓ هددددددددددددد ٦هيٓدددددددددددددع٨ه ه
ه
هه
ِددددددددد٦ج هيٓاددددددددددقا هٗددددددددددٝه دددددددد د هي ددددددددددا ٚه
ه
ِفْ ّكًّْ طِصٔ باهؾٕ اهكسأِ ،باهؾٕ اهطسل ،باهؾٕ اهِاقغّٕ ،عن ِاقػ طبكْ،
طِص فَّ اهصاعص ،صبىا بغض اهظالو اهشاتّٕ ،همن طِص حاو اهفكص هألمثصّٕ ،فْ
قطّستَ :حكد:
ّتحهٖ مبصّا٘ اهصاعص ،اهشٓ ّصفض اهغّض عهٖ فتات ىاٙسٔ األىّصِّ ،فضو
اهىِت حِعًا عهٖ شهنّ ،كِو:
ُددددددددددددددددددد٧ْ٤ه ددددددددددددددددد د يً هنهيٓ ددددددددددددددددد د ي٭ ه ه
هه
أددددددددددددددددددددددد٫هيُددددددددددددددددددددد د هيٓ ٗ٥ ٠ددددددددددددددددددددد د ه
 ٛدددددددددددددد د هيٌٓ ٦ددددددددددددددددانهًه ٦دددددددددددددددداهيودددددددددددددد دده ه ه

هه
ددددددددددددددددلقٓ٧هأددددددددددددددد٫هٗددددددددددددددد َهي تددددددددددددددد ه ه
ي ُٔددددددددددددددددددخه ددددددددددددددددددددده ه
أددددددددددددددددددد٫هٗدددددددددددددددددد ه ه
هه
ي ٩هادددددددددددددددددددددددددددددد٤اٙ٠نهي هيٓادددددددددددددددددددددددددددد د  ٤ه
ه
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٣يٓٔ٦ددددددددددددددددٕ هٓ٦ددددددددددددددددٕهيٓ اددددددددددددددددشنهٜ٥دددددددددددددد دده ه ه
هه
ددددددددددددددددا هندددددددددددددددٙ٠ً٤هِددددددددددددددد٘ هيٌٓ ددددددددددددددد ٤ه ه
ه
حٌددددددددددددددداهي ددددددددددددددد٤اهنه ه ه
٣ي ٌددددددددددددددداه ددددددددددددددددده
هه
ادددددددددددددددددددددددد ٜهي دددددددددددددددددددددددداٚهي ددددددددددددددددددددددددا ٥ه
ه
هأددددددددددددددد٫هيٓل دددددددددددددددق ه ه ه
ي هٓددددددددددددددٝهياددددددددددددددد٦
هه
ن دددددددددددددددددددددددددق هٗقٮدددددددددددددددددددددددددا٩هيمٗددددددددددددددددددددددد د ه ه

ه
ٌشُ طِصٔ مِز أذصٗ ،فْ قطّستَ (اهصاعص ِاهىسًّٕ)

يٓ٘٦ ٜددددددددددددددددددددددددق حم هيٛددددددددددددددددددددددددقنه٣يٛدددددددددددددددددددددد دده ه ه
هه
دددددددددددددد نه ٣ي٭هُددددددددددددد٧ْ٤ه٣يٓ دددددددددددددِ١ٜ٦ا ه ه
ه
دقاه؟دددددددددددددددددددددد نهيه٥ددددددددددددددددددددد د ي ه ه
 ُ٣دددددددددددددددددددددد

هه
ٖهن ددددددددددددددددددددددقْه٘ ٥دددددددددددددددددددددد١هاٛ٤٦دددددددددددددددددددددد١اه ه
ُدددددددددددددددد ٤نه ادددددددددددددد د هه دددددددددددددددد١هيٓ دددددددددددددد دقه ه ه
هه
اهُ٣ددددددددددددددددددددددٕهٗددددددددددددددددددددددقه اددددددددددددددددددددددٌ١ٜ٦اه ه

ه
هيحدددددددددددددددددددددددد دٝجهإٓ٦دددددددددددددددددددددددددد١نه ه ه
ُدددددددددددددددددددددددددد٤
هه
ٗددددددددددددددددداهٟ٘دددددددددددددددد هي دددددددددددددددددٔ ١هيٜ٦ٛددددددددددددددددد ١ه
ه
هُ٣ددددددددددددددددددددددددددد٧ْ٤ه ٣اهمه ه ه
ُددددددددددددددددددددددددددد٧ْ٤
هه
م٩هيٓكددددددددددددددددددددا٫نهٌ٥٣ددددددددددددددددددددقٖهوٜ٦دددددددددددددددددددد ١ه
ه
ددددددددددددقٞهنددددددددددددَ٤هيٓدددددددددد دده ه ه
ُدددددددددددد ٤ه دددددددددددد١هي ٛ
هه
دددددددددددددددددددددددددا ٟه٣يما٦ددددددددددددددددددددددددقٖه ٛ٣دددددددددددددددددددددددد ١ه

ه
ِأذتي بٍشُ اهكطّسٔ ،اهتْ أحببتٍا ،ىش مًت فْ اهىصحهٕ اإلعساسّٕ ،فْ ثإًِّ
اهسصّمّض:
دددددددددددق
هه

اهُددددددددددد ٧ْ٤ه٣يددددددددد د ياهي ددددددددددد٬٤ه ه ه

ٗ٣كدددددددددددددددددددد د اهٓٔ ددددددددددددددددددددددق هي ٔ ٜدددددددددددددددددددد دٍه ه
ه
د٧هٗددددددددددددٕ٭ه دددددددددددد ٦ها ٌددددددددددددق ه ه
ُدددددددددد د اهٓددددددددددد
هه
يٛدددددددددددددددددقهيهيا ددددددددددددددددداحمه ددددددددددددددد د هيٓ ددددددددددددددد دٍه ه
ه

ه

ه
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هنهٗ دددددددددددددددد٘ ٧ه ه ه

ِ٣ددددددددددددددددا٬هنه دددددددددددددددد ن
هه
نه ٗدددددددددددددددددددد ٧هُددددددددددددددددددددقٓٙ ٜهي
ه
ددددددددددددددددداهٗدددددددددددددددددٝه دددددددددددددددددِ ه ه ه
ٌ ٣ق٥دددددددددددددددددقهً
هه

حم ددددددددددددددد
ه

ددددددددددددددددددددٍ ه

هنددددددددددددددددَ٤ه ٣ي٥ددددددددددددددددقهيٓ ددددددددددددددددٍ ه

****

٣أدددددددددددددد٫هي ِ ددددددددددددددشهُ ٤ددددددددددددددقهي ٦كددددددددددددددقه ه ه
هه
 ٣ددددددددددددددددد١هي ددددددددددددددددد٘٪ٗ٤هٗدددددددددددددددددٝهح ددددددددددددددد دٍه ه
ٔدددددددددددددددد د هي ٣يً٠ددددددددددددددددد ه
دقهٗددددددددددددددددددٝه ٘دددددددددددددددد د ه ه

هه
إٞهًٔددددددددددددد د ه ددددددددددددد د هٟدددددددددددددددعيهيٓدددددددددددددددَ ٤ه ه
ه
ي٥٣ددددددددددددددددددددددددد٪ه ا٤ٜي٠ٛدددددددددددددددددددددددددق ه ه
٣أددددددددددددددددددددددددد٫ه
هه
٣أددددددددد٫هيمْددددددددد  ٬ه ٣ياددددددددددقه٥دددددددددقه؟ددددددددددٌ٧ه ه
ه
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حتُلللٌشخيية للل١ٝشخي ٚخٝ٥للل١شة للل  ٥ش ٜللل١ش
َبللهاٗ شيًخٝلل ٠اشٚبلل يسباشيلل ٝشخ ك لل ٛش ٕشنللٌش
شة ١ٝشخيفٓ ٕشحتٌمشَهل ٕشخيية ل١ٝشخيفٓٝل١اشبلٌش
خ ك لل ٛش ٕشس للِشخ ا ل شخيح ل ّشي خهٜللهشخيحالق ل ش
َٚس شسٛجٗٗ شٚخ  ٥شخييتشسؤٍٚشإي .٘ٝش

ٜلللهٜٛيٛج ٝشخيه سلللبشٚس لللبوش/للله٣ش ل ل شَٚحل ل خًش
آٗل ل اشْ اكللل١شب ٗ،ل ل اشسحهل ل ش خ٤شَٚح كلللهخ ش
خيه سلللبشخيس ٝللل١ٝشٚخ ج ُ اٝللل١اشآلللهٖ شسفكلللهش
خيية لللللل١ٝشخي ٚخٝ٥لللللل١شحٗ ٜٛٝللللل اشنُللللل شختسلللل ل ش
َ هخق ٗ ٝشخيفٓ * .١ٝش

يفش اُ ٍشخيه سبش"حٓ شَ"١ٓٝش/خيس ٞ ٚشٖلٛش
خيس  ٚلل/ٞاشٚيلل ٝش"حٓ ل شَٓٝلل"١ش /ٚ/ل شح ل /ّٚاش
ٖٛش //شح /ّٚاشٚي ٝششة ١ٝشَبها٘اشنُل ش
ٕش/ف ٝض ً/اشٚإٕشٖٛش/ف ٝض/شخيليٟشسيلهٌشٚفللش
جت ب للل٘شخي ٚخٝ٥للل.١شٖللليٙشخيية للل ٝش ش هلللٔش ٕش
س خلله شنُل شٖللٞشاًٝلل٘شيفشخي ٚخ ٜل اشيللٛش شٜهللٔش
َبهاٗ ش"حٓ شَ"١ٓٝاشفًهٌشن سبشانيشخت ًفشالٔش
إٛٝشخيه بشخآلة ٜٔاش ٜ ٚشس ُل  ٜشالٔش خٖلِاش
يفش /للهشخيٛخقللااشٚحتهٜللهشخدتللٟ ٖٛشفٝلل٘ش/فسللحٝهش
ح ل /ّٚشٚيٝللهشْ" ل ٠ش"حٓ ل شَٓٝلل"١شيًخ ٝل ٠شٚيًُ ل خ ش
عصًان الشخصًات يعطٌ أفضل الصفحات:
خدتهٜللله٠شيفشفلللب٠شخيسلللبح ٝٓٝشَلللٔشسسللل ٛش للل ٜ ٛاش
ق ٍش"يٝلفشسٛيسل "ٟٛشإ ش حلهشَ خ لً"٘ٝش لبش
َُٗٚلل ش ًلل شخيية للل١ٝشخي ٚخٝ٥للل١شَلللٔشخ لل كالي١ٝش ٕشسحل ٝشحٝل ٠شخيية ل ٝشخيليتشس ٗ،ل اشٚس للفش
ْسب١ٝشأششة شَبهاٗ اشسبكل٢شحتُلٌشال باشٖليخش ح ٝسلللٗ شيفش/للل ٛاشٚخيية للل ٝش خسٗل ل ش للل ٛش
خ بلله اش َٚخجلل٘اش ،ٚسلل٘اشفللالش هللٔش ٕشسهللٕٛش سفحلٌشَلش شَٗ ًٜل شفحًلل٘شابكل ًشيسب ٥حٗل اش ٟش ٕشخذتللٌش
شة للل ٝاش /لللحٝهشحل ل ّٚاشخيس  ٚلللٞاش/ل ل ش
ٝأسٞش ٗ"ٜٚشَٔشسًك ٤شْفس٘اش يوشخذتٌشخيٓ باشَٔش
ح ل /ّٚشٚيٝلله٠شْ" ل ٠ش"صتٝللبشستفللٛط"اش ٚش"خيسٝللبش اب ٥اشٚ ٚض شخيية  .)2( ٝش
/ل ل "اش ٚش"خيسل ل ٖ شٚال ل ".شٖللليخشج ْلللباشإ ش ٕش
خيفٓ ل ٕشخذتكٝكللٞش شٜس ل سٝاش ٕشٜ ٜللفشخذت ٝل ٠ش
ا ٝلل ٕششة لل١ٝشخيه سللبش ٚفهلل ٙشاشًلل٢ش بس يلل٘ش
 ٚسللهٖ شيفششللهٌشَ ل  ٜشيًيللهٌشخيلليٟشٜٛجللهش
شلللل٤ٞش ةلل ل اشحٝللللششصلل ل ىشخ ؤيللللفششة لللل ٝس٘اش
ٗ، ٜٚلل شٚفلللشس للُِٝشٖٓه للٞاشٚشتسلل ش ٖلل ش
*
ش ن لل ٛخٙشيفشخيٓكللهشخ ،بللٞاشَحٗللهشخ ي ل خماشَ ٛلله.ٛش
َسلللبلاش ٝلللششس سلل بلشخيية للل ٝشخي ٚخٝ٥للل١شَلللاش
ٜكلللٍٛشخيه سلللبش"حٓل ل شَٓٝللل"١شلللللشحلللنيش سٓل ل ٍٚش
شة ل ًشَللٔششللةٛةشخذت ٝل ٠اش ٚشب٦ٝلل١شَللٔشب ٦ٝسٗ ل اش
سٓ ٚي٘شنأ ل شنة َل١اش ل شنَ ْٗل شَٚه ْٗل اش
ٚاالق سٗ اشثلِش ٜسل ٛشخيبسلٌشٚفللشق ْْٛل٘شخرتل ةاش
ٕٚش ٕش فكلللهش لللٝس سٞشاًٝللل٘اشإْل ل ش ش اُلللهشإ ش
/للل١ ٝكشفه ٜللل١اش لللشش لل شالللٔش/للل١ ٝشْ" ٜللل١ش
شح ٝسٝل١شسبخلششَلٔش
ب١ٝاشبٌش جهْٞش َل ّش/لٝ
ةاليٞشأشَٛج ٛخ ش ب١ٝش " )1(.ش

َس ُٖ شيفشخيٓكهشيفشخي خ ف١شخيس١ٜ ٛاشٚخجملال شخيح ب.١ٝ
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اًٝلل٘شَٓسكٗل اشٜلل ٛش"سٛيسل "ٟٛشقللً ٛشَيللٗ ٛخًشق يلل٘ش
"بٛشهني"ش،حهش /هق ٘٥شحٍٛشس ٜخشإْي ٤ش/ل٠ ٛش
"س سْ ٝل "تشس لل ٛشخ كًللبشخيلليٟشفحً لل٘شَحللٞش"س س ْ ٝل "اش
يكهشس ٚج اشٖٚيخشَ ش ش نٔش ْ "ل ٙشَٓٗل ش بلهخًاش
ثللِشٜفللٝفشٖٚلليخشب يلليخ شَل ش ل سٝاش ٕش قٛيلل٘شاللٔش
" ْل شن ْٓٝل "شٚاًلل٢شخيحُللّٛشفللوٕش بسل يٞشٚبسالسللٞش
ٜكَٕٛٛش حً ْ ٝشبأاُ ٍش ش نٕٛش  ٚمٖ شإْٗلِشٜفحًلٕٛش
َ ش بش ٕشٜفحًٙٛشيفشخذت٠ ٝشخيٛخقح١ٝشٚنُ شصله ش
يفشخذت٠ ٝشخيٛخقح١ٝاش شنُ ش ب٘ش ْ "( .)3ش
ٜكلللٍٛش" يهسلللٞشسٛيسل ل "ٟٛتش لللبش ٕشسحللل ٝش
خيية  ٝشح٠ ٝشَس كً١شإْوشسلهفحٗ شفكل شب جتل ٙش
خ لله شخ ك لل ٛاشٚيهٓٗلل ش حْ ٝلل ًشسف لل ششتسلل ش
خيحٌُشب َ ٘اشٚسي شٖٞش ش ْ اشجت ْلٞشإ شخ له ش
خييٟش ش سٓبأشب٘اشا ٕ ٝشخيية ل ٝشٖليٙشٜحسلٞش
ففٌشخي فخ "( .)4ش
خيسؤخٍشَ شٖٛش ٜشس ٣ش ٟشخيه سبش"حٓ شَ"١ٓٝش
حٍٛشَٛضلٛا١شا لٕ ٝشخيية ل ٝشٚة ٚجٗل شالٔش
ب١شَبلهاٗ شٚةس ل٘شقبلٌش ٕشٜيل شيفشخيحُلٌشح ل٢ش
 ٚثٓللللل ٤ششللللل ٚا٘شيفشسٓفٝلللللليٙاشٚنٝللللللفش ٕشٖلللللليٙش
خيية لل ٝش شسًبللشش ٕشسفًلل شَللٔشاكلل ٍشَبللهاٗ ش
ي للهشا ٜلللشسيللهًٗ شخرت ل ةشٚفلللشَٓسلللش  ٗ ٜل ش
ٖٞشيًخ٠ ٝاشٚي ٝش ١ٜشَبهاٗ شٚس  ٛخس٘ .ش
ٜكلٍٛشخيه سللبش"حٓل شَٓٝلل"١تش نل ش ْل شحللنيش
نٓ ش ن بش"خييل خ شٚخيح /لف"١شجٓخل شإ ش لِش
/خيس /ٞ ٚشاً٢ش شَ شٖٛشاًٝل٘شخآلٕشيفشخي ٚخٜل١اش
سه ٟشَ شفحلٌ!...شَلهلشيلٞشيسل ْ٘ش ل ة خًاشقل ٍشيلٞاش
ٖٚللٛشصلل ْٞ ٚتشش ْلل شيسلل شاًللل٢ش/للل ٛسوش َٚيلللواش
ٚيسل شاًلل٢ش/لل٠ ٛش ٚشَ ل ٍش ل ششللة شا ف لل٘شيفش
ح ٝسواشإْ ش اش ْ ٚش ٜل اشٚيًبخل اشٚخي  ٜل١ش
قٛخْ ٗٓٝاشفها ش نٔش ْ ش ٚشجتحً ش ْ "( .)5ش
جت ب١ش"حٓ شَ"١ٓٝشخ بهخا١ٝشٚثك ف ل٘شخيٓ" ٜل١اش
سٓسللل ُ ٕشٚس ٛخفكللل ٕشَللللاشةللل ٠شٚجت بلللل١شن للل بش
خي ٚخ١ٜشيفشخيح اشحٝششٖٓل ىشإال شال ّشاًل٢ش ٕش
خيية ١ٝشخي ٚخ١ٝ٥شس يهٌشٚفللشة ٝخسٗل شخرت /ل١ش
ٚي ٝشٚفلشَٛخقفش١ٜ ٚشَبهاٗ .ش ش
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ٖللٌشن ْلل ششة لل ٝش"حٓلل شَٓٝلل"١شخي ٚخٝ٥لل١ش
س يلللهٌشٚفللللششلللبه١شاالق سٗلل شخي ٚخٝ٥للل١شٚحتللله ش
َ للل  ٖ ٥شبٓفسلللٗ اش ّش ْٗللل شن ْللل شس لللِشٚفللللش
ٜللهٜٛيٛج ٝشخيه سللبشٚسح ل شاللٔشَٛقفلل٘شَللٔشخذت ٝل ٠ش
ٚفُٗلل٘شيًح ل شبيللهٌشَب ش ل اش ٕٚش ٕشٜهللٕٛش ل ش
حّٝل ل شَلللٔشخ ل ل كالي١ٝشيفشخي يلللهٌشٚخي حلللب شالللٔش
ْفسلللٗ شىحٓللل٢ش ةل ل اشٖلللٌشن ْل ل شحتُلللٌش بل ل ش
خيه سلللبشٚجتسلللهش خٙ٤اشٚبلللييوشحتلللٌششة للل٘ ٝش
َه ٕششةٛةششتًٛق س٘شخي ٚخ !١ٝ٥ش

أيددددددديىلىكًا اللااددددددب ويًددددددارات الشخصددددددًة
الروائًة:
َ بح١شسس ٛششة ل ٝش"حٓل شَٓٝل١ش"شخي ٚخٝ٥ل١اش
شختًٛشَٔش/حٛب١شإٕش شٜهٔشف ٗٝشخ ل خ ي١شْ"ل خًش
يًحه شخيهب ش،اُ ي٘شخ بهخا١ٝشٚي حه ششة  ٝسٗ ش
ٚسيلل بهٗ اشيلللييوشٚإٕشنٓلل شْحلللب شَسلللبك ًشبلللإٔش
إة خجششة ١ٝش ٚخ١ٝ٥شَلٔششلبه١شاالق سٗل شخيفٓٝل١ش
ضللُٔشخي ٚخٜلل١اشٚقس ل ٚسٗ شٚاالق ٗ ل شب يية لل ٝش
خ،ةل ل ٣شخي ٝ٥سللل١شٚخي ْٜٛللل١ش للش شصللله شابٝح ٗل ل اش
ضحف ًشٚق٠ٛاشمنٛخًشٚمت ه ًشا شَٓ"َٛل١شخيحٓ /ل ش
خ ه١ْٛشيًحٌُشخي ٚخ٥لٞشنٛحله٠شَ ه ًَل١اشصُلٌش
قه خًشنب خًشَلٔشخ ل ٠٤شإ شزتُلٌشخيحُلٌشخي ٚخ٥لٞش
نهلللٌشنٓسلللٝمشَل ل الحِش ٜلللحبشف لللٌشال ل خٙاش
يللييوش ٓك ل شيفش خ ل ٓ شخي سبٝكٝلل١شاًلل٢شَ بحلل١ش
شة  ٝنيش ٚخ ٝ٥نيششت ًف نيشيفشخي" ٖ شَلٔشحٝلشش
خي هٜٔٛاشٚخي يهٌاشَ ك ب نيشيفشخي ١ٜشخيٓٗ ٝ٥ل١ش
سح خٕشأشَفّٗٛشٚخحهش ث شيه٣شخيه سبشحٓ شَٓٝل١ش
ن شي٘ش شاٌُشَٔش اُ ي٘شخ بهخا١ٝشٖٛشخي بل١ش
ٚخ ْ ُ ل ٤ششة لل١ٝش/ف ٝل ض/شبسللٌش"خي ل ًمشٜللأسٞشَللٔش
خيٓ فللللي"٠شٚ/نن ٜلل ل /شبسللللٌش"خيٝلل ل ا "شَللللٔشحٝللللشش
سس بكُٗ شَاش ٜهٜٛيٛج١ٝشخيه سباشٚة ٚجُٗ شٚفلش
س ُِٝشٖٓه ٞش ٖ اشًٜيبش ب ش خس١ٝاشسبي ١ٜش
آللهشخ ؤيللفاشقسل س شاًلل٢شقللٍٛشَل شٜ ٜللهشَحل خًشَللٔش
ةال ُل ل شالللٔشَٛخقلللفش  ٝللل١ٝشٚفه ٜللل١شَسلللبك١ش
ٚجلله شخيية لل ٝشذتًُللٗ شإ شخيكل شللللشٖٚللٞشيفش
خيٓ ١ ٝش/ه٣شي  ٛشخيه سب .ش

الصدق الفين واأليديىلىكًا

حًلل١ش/فٝلل ض/شيفش"خيلل ًمشٜللأسٞشَللٔشخيٓ فللي"٠ش
"ف ٝض"شَ كفاشٖ بشَٔشخيسًس شخي جح١ٝاشة جش
َلللٔش للل ٜ ٛشإ شيبٓل ل ٕاشٜٓيلللهشخذت ٜللل١اش ٜلللٌشإ ش
بلل ل  ٚشثللللِشإ شبٝلل ل ش/ةًٝللللٌ/شخي للللهٜلشخيكللللهِٜاش
ٚخ ٓ ضٌشخيح ٝهشخييٟش شٜف ٌشبلنيش لًٛن٘ش ٚخ٥ل٘ش
َٚح كهخسلل٘اشا َللٌشْك ل بٞشَه ل فواشه فللٞشآللهٙش
/فٝلل ض/شٜحل ل ْٞشٖلللٍٛشخذت ل ل اشيفش فللل١شضلللٝك١ش
ٖبشَٔش ٔاشسًوشاً٘ٝشَُٖ٘ٛاشفٗٛشَسل شَلٔش
خيللهخةٌشَٚللٔشخرت ل جاشسس ل ٙش َ ٖٚلل٘شثللِشسس ل ٙش
"خ ،لللٓ ٕشخيه ٜٗللل"١ش ٜحل ل ضشيهلللٛخب ٝشَ ابللل١اش
ش خسل٘شضلهش خسل٘اشٜيلح شبحليخبش خةًلٞاشيحلٌش
ٜ
حهش ب ب٘شةًٌٝشخ ف ل ش،نَ ل٘شخيهخةًٝل١اشفٗلٛش ش
لللل ل ٘ش
ٜللللل مشإ شَسللللل ٣ٛش للللللًٛىش/للللللهٜك٘شٚ
خذت ٝس١ٝاشيفشخي شٚق٠ٛشخيح ل١اشٖلٛشةل جشح ل ش
خيس ل حٕٛاشَٓفللٞشاًلل٢شضتللٛشَ ل اش شص ل شب ي بلل١ش
بٗيخشخييهٌاش ِش ْ٘شنخ شبًهخْ ًشن خًاشيفشْفس٘ش
ٜللله ىش ْللل٘ش ش ٜسهلللبش ْبلل ًاشَٚلللاشٖللليخشالل ٙٚاش
ٚيهلللٔشاًٝللل٘ش ٕش ٜلللُهاشاًٝللل٘ش ٕشصُلللٌش/لللًٝب٘ش
 ٚيلل.ٞششة لل١ٝش"فٝلل ض"شس سلل ٛشٚفلللشط ٚفٗلل اش
ٚنأْٗلللل شسيلللل شإ شق خ ٖلللل شخ،ةلللل شبلللل يح٠ ٛشإ ش
خيٛأاشٚنٌشَ شفحً٘شخيه سباش ْ٘ش ٚجهٖ شضُٔش
طلل  ٚش/لللحب١ش شسسلللُوش ل ل شإ شب ختلل شَ لللٌشٖللليخش
خيكل خ اشبحٝللهخًشاللٔش بلل١شخيه سللبشٚس للٙ ٛشخ سللبلش
للل ٖ اشيكلللهشن ْللل شة ٝخسٗللل شٚفللللشخي"للل  ٚش
خ ٛضٛا١ٝشخحملٝس١شبٗل اشٚٚفللشإ خ سٗل شنية ل١ٝش
فٓ١ٝش شسف مشَٓيأٖ شخيٛخقح .ٞش
"خي ًمشٜأسٞشَلٔشخيٓ فلي"٠ش ٚخٜل١ش  ٝل١ٝاشفٗٝل ش
خيه شَٔشخ ب ش ٠شخييتشخق ف ٗ شابٝح١شخ ٛضل ٛاش
ٚخ يللللهً١شيٝسلل ل شيفشخ ب شلل ل ٠ش للللهش خسٗلل ل اشٕ،ش
خيه سبشخ ٖ ش حٌشَٔشخ ب شل ٠شفٓل ًاشنلٌششل٤ٞش
ٛ ٜقللفشاًلل٢شقلله ٠شخيفٓل ٕشيفشسٛطٝللفشَ سلل٘شٚحسللٔش
خ لل ةهخَٗ شٚسكللله ٗ اشٚسٛجٗٗٝل ل شرتهَللل١شخ للله ش
خييٟشٜك هشإي٘ٝشَٔشاًُ٘شنهٌ .ش
حٝل ل ٠ش/فٝل ل ض/شنية للل١ٝش ٚخٝ٥للل١اشٚثٝكللل١ش
خي للً١ش ٝلل ٠شَبللهاٗ شٖٚلللٞشَٓف للً١شآٗلل اشفٗلللٞش
شة ١ٝش ٚخ١ٝ٥ش ً ٚشٚيٝس شخْحه ًش يٝل ًش ٚش ل ٠ش
خس١ٝشذت٠ ٝشَبهاٗ ش ٚشسحب خًشالٔشَٛٝيل٘شخيس ٝل١ٝاش

ٚة ٝخسٗ شٚفلشجت ب ٗ شخرت /ل١اشففهل شخيه سلبش
ٜ ٚهٜٛيٛج ٝللللللل٘ش ٜ ٚللللللل٘ش شسفللللل ل ضشخيٓٗ ٜللللللل١ش ٚش
خرتٝلللل خ شٚإمنلللل شن ْلللل شْٗ ٜللللل١شخي ٚخٜللللل١شٚقلللل خ ش
خيية لل١ٝشب ل يح٠ ٛشَ ُ شللً ٝشَللاشمن ٖٛل شيفششللبه١ش
االق سٗ ل شَٚالبس ل سٗ اشَٚللاشخ ٓسلللشخيللهخةًٞشيبٓ ل ٤ش
خي ٚخٜلللل١شٚخ لللله شخ،اًلللل٢شَٓٗلل ل .شيلللل ٝشيفشخي ٚخٜلللل١ش
إ ك طش ٞ ٝشَب ش شلللشٚإٕشن ْل شسحل مشَسلأي١ش
 ٝللل١ٝشفه ٜللل١ش ٜهٜٛيٛجٝللل١اشبلللٌش ٚىل ل شجت بللل١ش
َب ش ٠شَحٝي١شَلٔشخيه سلباشَكهَل١شبيلهٌشفل ش
ٜهلل شهفلللٞشٚخقحٗ ٝلل اشٚبلل ٚنش خسٝللل١شخيه سلللبش ش
ٜحٝبشخيحٌُشخي ٚخٞ٥اش ٚشٜح قلٌشسكهَل٘اشٕ،شخ بله ش
آلللهَ شٜلللب شاًُللل٘شٜكلللّٛشبحًُٝللل١شخة ٝللل شٚفللل ناش
ل ًش
ٚحللي اشٚخ/للسف ٤اشخيحًُ ٝل شخيلليتشسكللّٛش
اًللل٢شَٛقلللفش خسلللٞشٜ ٚللل١ش خسٝللل١شقٛخَٗل ل شخ ل ل ٝح بش
خيه سللبش ل شٜٓكًلل٘اشثللِشقه سلل٘شاًلل٢شإا ل ٠ش/لل٘ ٝش
فٓ .ً ٝش
َُٗ شبهخشخيه سبشَٛضٛاً ٝشفوٕشقه خًشنب خًش
شَلٔش
َٔشخييخس١ٝش ٜسًٌشإ شاًُ٘شٚئشٜس سٝاشخي
خس٘ ٝاشٖيٙشخييخس١ٝشيٛشفكه ش ل شال شاُلٌش شٚخ٥لٞش
ٚشإبهخاٞشا ٜك٘شإ شخيٛج . ٛش
شة لللل١ٝش"فٝلللل ض"شسسلللل ٛشٚفلللللشجت ب ٗلللل ش
خي ٚخٝ٥للل١شخرت /للل١اشٚفللللش ب ٗل ل شَٚح ْ سٗل ل اشَٚل ل ش
خ س بكللللل١شبلللللنيش ٜلللللهٜٛيٛج ٝشخيه سلللللبشٚةٝللل ل خ ش
خيية للل١ٝشخي ٚخٝ٥للل١شخ يلللهً١شٚفللللشٚخقلللاش ٚخ٥لللٞش
َٓس ِشَلاشخيٛخقلاشخذتٝل سٞشخ ج ُل اٞشإ شْل ٛشَلٔش
خي للرن شٚخي ه َللٌاش ٝللشش ٜلشحبشف للٌششة لل١ٝش
خيه سبشأششة شخي ٚخ١ٜاش ٚش ١ٜشخيه سلبشالٔش
ٜلل١ششة لل ٝس٘اششة لل١ٝش/ف ٝل ض/شحت ل شَللٔش
ُٖٓٝللل١شٚا ٝل ل ٕشَبلللهاٗ اشٚبكٝل ل شَيللله٠ ٚشإيٗٝل ل ش
خبللل ٝش قٝللللاشٜهل ل ش شٜل ل ٣اشٖللليخشخرتللل ٝشٖلللٛش
خ ٜللهخ شخيف ل اش ٚشخي خبسلل١شخيٛشلل١ ٝشبللنيشخيه سللبش
ٚبنيششة  ٝس٘شخي ٚخ .١ٝ٥ش
قلله ٠ش"حٓل شَٓٝلل"١شخي ٚخٝ٥لل١شسهُللٔشيفشخة ف ٥لل٘ش
َاشح ٘/شاً٢شخيحالق١شبنيششة  ٝش ٚخ ٜس٘شٚبلنيش
/لل ٛشخيٛخقحٝلل١ش ٝللشش شٜبللهٚشسسلل ٛشخيية لل ٝش
ٚنأْ٘شْ جشفه ٟشزت اشسسٖ ٛل ش ٜلٝوش ل ش ٓل٢ش
ٜٓل مشاللٔشحتل  ٚش خ٥للِشبللنيشخي بلل١شخييخسٝلل١شيًه سللبش
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ةللٌشحًبلل١شخي ل خ شضللهشخ للالىش(َللالىشخ للٛخاني)ش
ٚخضت ل نشإ ش/للف ٛشخ فللسٗهٜٔاشنللييوشن ْ ل ش
نَ١ش(خيي ب/شيفش ٚخ١ٜشللشخييُ شيفشّٜٛش "ِ٥شخييتش
س ًة ش ٜف ًشيفشَسلأي١شش لٔشُ ٜٓلٞاشيًك ل ٛشحٝلشش
ٚيهشٚا شش ٚشيًخٞشخييحيبشخيليٟش ٜلبش ٕشٜهلٕٛش
حهش بٓ  .٘٥ش

ٚخيٛخقلللللاشخيفللل ل شخحملللللل ٝشبٗللل ل اشَٚلللللٔشٖٓللل ل ش للل ل مش
َٝ ٜٓهٗ ٝللللل اش/ٚللللللح ٖ ٛشٚحشٛٝسٗللللل اش ٚللللللالَ١ش
ة ٝخسٗللللللل شخيٓٗ ٝ٥للللللل١شخ ٓسللللللل ُ١شَلللللللاش ب سٗللللللل ش
نية لل ٝشحكٝكٝلل١شَحٝيلل١شيفشخيٛخقللاشَللٔشجٗلل١اش
ٚنية  ٝشفٓ١ٝش شة ٝخسٗ شٚح  ٗ ٜشخ سل كً١اش
بحهش ٕشٜفحٗ شخيه سبشيفشطل  ٚشخ ٛخجٗل١شس نل ًش
شإَه ْ ٝشَف ٛح١اشفوَل ش ٕشسٓ ل شٚس لبوشيفش
/ف ٝض/شق ش ٕشٜحل ٛشإ شٚآل٘اشٚال شَلٔش
َٛقاشخيبسٛيل١اشٚإمنل ش ٕشسٗل ّشٚسسلكش اشنلٌش يلوش خي بلل١شخ ب ش ل ٠اش ٕشخ ل ٚبش ٚلل١ًٝشْف ل ي١ٝش ل ش
َ ٛقلللفشاًللل٢شإ خ سٗلل شٚجت ب ٗلل شٚٚاٗٝلل اشفبكّٛسٗلل ش زته١ٜاش ٚبهشَٔشخيحل٠ ٛاشَسل ح١شخيٓفل ٍشٖٓل ىاش
س ِشحه ٚشابٝح ٗ شق٠ٛشٚضحف ً .ش
جت بلللللل١ش/فٝلللل ل ض/شٚٚاٝلللللل٘شخيٓ"لللل ل ٟشقلللل ل خٙشإ ش
خ ل ل ٓ جاش َللل ش/ننش ٜل ل /اشفكلللهشاللل شٕش ٕٚش ٕش
هروب /زكريا /وعىداه (الًاطر)
ٜفًسفشخ َٛ،اشَٔٚش ٕٚش ٕشٜٓل ق شخي بل١اشَٚلٔش
إ خشن ْل ل ش ٚخٜللل١ش"خيل ل ًمشٜلللأسٞشَلللٔشخيٓ فلللي"٠ش ٜٔشي٘ش يو!شٖٛٚشخَٞ،شَح ف .ً ٝش
سلللللهةٌشيفشاُللللللشخذت نللللل١شخ ج ُ اٝللللل١شٚسكللل ل ش
سيللللهً ششة لللل١ٝش/نن ٜلل ل /شبحٝللللهخًشاللللٔش
ب يلللهًٗ شخي ل ل هٞشٚستل ل  ٚشٖللليخشخي يلللهٌشَلللٔش خيٓ اشٚأشخي خا شخ ج ُ ا١ٝاشٚمن شجت ب ٘ش
ةالٍش حًل١ش/فٝل ض/شخ كلفشخي لٛش ٟشخيليٟش /له ش بحللللهشحتلللل ٛشْٛاٝلللل١اشيفشخي بلللل١اشحٝللللششالللل ْ٢ش
خي ٚخٜلل١ش نَ لل٘شٚخن ٚخج ٝلل٘شخيلليتشخ ل س ش َٗل شَللٔش  /خانيشٚح ٜٔاشح شخييخ ش /خاٗ شخ ُ لٌش
ةللالٍشْ" ل ٠شةٛيٝلل١شَٓٗ ٝلل١اشٚإ خشن ْ ل شخي ٚخٜلل١ش يفشخيٓللللهّشخيلللليٟشٜللللٓٗ ش/لللله ٙاشٚح لل ل شخي بلللل١ش
س /لللهشح نللل١شخي ل ل خ شخيكللل ِ٥شًَ كسللل١شجلللٙ ٖٛش ٚخي ل ل خ شَلللاشخيللله ىشخيللليٟشٜس ْٚللل٘شنُ ل ل ّاش
َح ل ٠ش ٕشنللٌشنَ ل ٕشٖللٛشنَ ل ٕش /ل خ شٚسٓ قف ل ش ح شَحٓلٟٛش خةًلٞش ٚةل شَل ٟاشةل جٞاشٖٓٚل ش
سبخللششاللٔشحللٌش لل اشفٗللٌشن ْ ل ش ٚخٜلل١ش"خيٝلل ا "ش يكسلل١شخي ك ل ااشَٚغس لّٛرشخ ك ْلل١شبللنيشخيية لل ٝنياش
بحٝه٠شأش يوشخدت .! ٖٛش
اً٢شَ شب ُٗٓٝشَٔشفٛخ ماشْيأ٠شٚسهً ٜٓٛاشٚخيك ِش
يًًٖٛلل١شخ ٚ،شسبللهٚش حًلل١ش/نن ٜل /ش ٚب لل٘اش خ يبىشٚخ ،ضل١ٝشٖلٞتشخي بل١شٚخ ْ ُل ٤ش"ٚخي بل١ش
َف قلللل١شب بلللل١ش ٚبلللل١ش/فٝلللل ض/شإ ش ٕشجلللل ٖٛش خيلليتشمت ل شيفشخي بلل١اش ٚشلله ٍشخذت ل شٚابٝحلل١ش
خيحًُللنيشٚخحللهشٚخيكللٛخّشخ يللبىش/خي بلل١شٚخي بلل/١ش خ ح ْ ٠اشٚإٕشخة ًف شَسبب سٗ  .ش
خيللليتشمتل ل شةل ل جشخيلللٛأاشثلللِشقل ل خ شخيحللل٠ ٛاشإ ش
به شٚاٞش/نن / ٜشب ي ف وشبفحٌشجت ب١شخذتبش
َه ٕشخ ْ ُل ٤شخذتكٝكلٞاش ل ح١شخي ل خ شخ ب شل .ش "ش ل خ ٠شخي ل ف /ش/شللهٝب/١شخي خاٝلل١شخيلليتشٖٚب لل٘ش
خيفهل ٠شخيليتشسًلوشاًل٢شخيه سلبشٚخيليتشنل ش ل ش ْفسللللٗ ش ٚالل ل شْفسلللل٘شإيٝلللل٘اشيكللللهشح سلللل٘شَللللٔش
ن ل ل شَلللٔشاُلللٌشَلللٔش اُش يللل٘شخ بهخاٝللل١اشيٝكلللٍٛش ٚحيللل٘ ٝاش/ ٚلللبوشإحس للل٘شب يٛحللله٠ش ٚب للل٘شيفش
ٚب ة ل ششللهٜهاشٚبس ل مشفٓٝلل١ششت ًفلل١اش ٚٚل ٌ٥ش خي ب١ش خفح ًشيُٓٛشحب٘شيًفك خ٤اشيكهشس ل شاالقل ش
َ ٓٛالل١اشٚشة لل ٝشَ حلله ٠ش ُ َٚل ٠ ٜتش ش هللٔش /نن  ٜل /شب يح ل اشخن خ شحبلل٘ش بٓلل٘اش شْ،لل٘شَللٔش
يإلْسلل ٕش ٕشٜحلل ٝش ٕٚشخْ ُلل ٤اشبللٛاٞشَٓلل٘ش ٚشَللٔش /لللًب٘شٚإمنل ل شْ،للل٘ش ٜحللليبشَ ًللل٘اش لللهخش/نن ٜل ل /ش
ْ٘ٚاشنييوشن ْ شجت ب١ش/خيس /ٞ ٚشٚة ٝخس٘ش من ٛج ًشيًُحيبنياشَ ح اف ًشَحِٗاشٖلٛشخيليٟشنل ٕش
 ٚب لل٘شاللٔشخيبخ ل شٚح ٝسلل٘شخيس ٥لل١شاي ل ش للٓٛخ ش ج فل ل ًشن َ ٛللل١ش /لللبوش مشَلللٔشاللل ٛشخيٓحٓل ل اش
اًل٢شخيبخل شٚخْ "ل شخيًخ"ل١شخيليتششٜسل سٝاشفٗٝل ش ٕش /خٝوش ْ٘شح ٍٚش ٕشٜب شا ٘شخرت ةشيفشخي ب١شَاش
ٜحلل ٛشفٗٝل شإ شَٓ ُل ٙشخذتكٝكللٞشإ ش ل ٙش" للِش ْلل٘ش /شهٝب ٘/شا ل ًش َٚشْسلً ٝشبحٝلهخًشالٔشخ هْٝل١شخيليتش
اًلل٢شخي ٝبسلل١اش شٜهللٔشبحٝللهخًشاللٔشخ ْ ُ ل ٤اشفكللهش
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فف ل ٘اشبهللٌش /ل خا سٗ شَٚيللهالسٗ ش َُٖٗٛٚل ش
خييتش شٜه ىش لب بٗ شفٗلٛشإْسل ٕشبسل ٝاش شٜكل ش
خيه باشإ ش ٕشجت ب ٘شن ْ شن بل٘شلللشيكلهش ىش
شخيليٟشبٓل ٙش
بحف٘ ٜٛش ٚس٘شخيسًِٝاش ٕشا ٘شخي
يفشخي بللل١ش ش هلللٔش ٕشٜسل ل ُ شٜكلللّٛشىحل ل ٍشالللٔش
خيحل شخيهلبش اشيللييوشسل ىشحبلل٘شٚال شإ شَه ٜٓلل٘ش
آهَ ش،اشبإٔشحٛس ًشجهٜهخًش ٜٗاٗ  .ش
اللل٠ ٛشنن ٜللل شخت ًلللفشَلللٔشحٝلللششخييلللهٌش
ٚخي سلل ٛشٚخيك ل خ شاللٔشالل٠ ٛش/ف ٝل ض/شٖٚللٞشيٝس ل ش
جت ٜللللهخًشٖٓه للللً ٝشيفهلل ل ٠شخ ْ ُلل ل ٤شفٗللللٛشبسلللل ٝش
ٚ/فٝلل ض/شَ كلللفشٚنالُٖلل اشٖ بلل اشٚنالُٖل ل ش
ا ْ٢شخي ب١اشٚنالُٖ شا شإ شَه ٜٓل٘اشٚيهلشٔش
نلالًشَُٓٗل اشال شبس ٜك لل٘شخرت /لل١اشَٚللٔشسسللٙ ٛش
نية للل١ٝش ٚخٝ٥للل١شس/ٛلللً شإ شق خ ٖلل اشخيٓ  ٝللل١ش
ٚخحلله٠اشٚا ٜكلل١شخي/ٛللٍٛشإيٗٝل ششت ًفلل١اشبل ة ال ش
سيهٌشخيية  ٝنيشٚابٝحل١شٖليخشخي يلهٌاش ٜل١ش
خيه سللبشٚخحلله٠شَٛٚقفلل٘شٚخضللوشٚستلله تش/خ ْ ُل ٤ش
ٖللٛشخيس ٜلللشخيٛحٝللهاشٚخيللٛأشٖللٛش ل ح١شخيٓف ل ٍاش
ٚخ ٛخجٗلل١شخيف ٜلل١شة ل .٠شَٗل ٠شخيه سللبشسهُللٔش
يفشا ٜكلل١شسكللهِٜش ٚللِشخيية لل ٝشخيلليتشجتسللهش
ٖيٙشخ ف ِٖٝشفًٓ ٝاششة  ٝشَٔشذتلِشّ ٚشٚيٝسل ش
جت ٜهخًش ٖبً ٝش ٚشفه ً ٜش ك ٛشْ"  .١ٜش

الل٠ ٛش/نن ٜلل /شإ شَه ٜٓلل٘اشيٝسلل شٚقٛالل ًش
حت ل شا  ٝل ٕششٜللهٜٛيٛج ٝشخيه سللباش ٚشخْهس ل خًش
يبحضشاالق شخي ٚخ.١ٜش ٚخ١ٜش/خي ٝا /شخيليتشقلهَٗ ش
خيه سبشاً٢ششهٌش"َٓٛيٛج"شسغحلهمشَلٔش ٖلِش اُ يل٘ش
خ بهخاٝلل١اش نللهشف ٗٝل شقه سلل٘شخ بهخاٝلل١شيفشا ل ضش
خ فللل ل ِٖٝشٚسكلللللهِٜشخآل خ٤شٚخ،فهللل ل اشبأشللللله ٍش
شت ًف١شٚشة  ٝشَ ب ١ٜٓشس ًٕٛشٚفلشإ خ سٗل شٖلٞاش
ٚي ٝشٚفلشإ خ ٠شخيه سلبشحٝلششٜفسل ٖ شاًل٢شقلٍٛش
َ شٜ ٜهٙش ٚشٜبيل شبل٘اشَؤنلهخًش ٕش  ٜل٘شخيس ٝل١ٝش
َٛٚقف٘شَٔشخيحل شٚثك ف ل٘شخيٛخ لح١ش َٗٓٚل٘شسسلُوش
ي٘شب ي  ٛشيفشاُلشخيٓف شخيبي ١ٜشٚخ ْ ي شيفشَه٣ش
خذت نللللل١شخ ٜك اٝللللل١شٚإ خىشسح ج سٗللل ل شخيهقٝكللللل١ش
ٚخ ف ً١ٝاشخ ٓٛال١شٚخ هخةًل١اشَلٔش ٕٚششٕشٜغسلك ش
فه ل ٙشاًلل٢ش بس يلل٘شًَ  ٝل ًشٚجلل.ِٖ ٛشسسللًوش"حٓ ل ش
َ"١ٓٝشب ١ٜشٚخضخ١شيسبٝح١شخيفٔاشٚقٛخْ٘ٓٝشخرت ١/ش
ٚسسلل ٛشٖلليٙشخي ٜلل١اشَللاشسسلل ٛشخ حل شخ ْس ل ْ١ٝاش
قلللهش،خل ل شيًه سلللبشب حه ٜللل١شخ ،ل ل يٝبشٚاللل مش
خيح ضاشنُل ش ٕشَح ف ل٘شيكلٛخْنيشسسل ٛشخذت نل١ش
خ ج ُ ا١ٝشخييتشحته شخي خ شخيك ِ٥شستًً ٝشٚا ٝل ًش
ٚإْسلل ل ًْ ٝاش َٗٚسلللل٘شيفشإبلل ل خنشخيًخ"لللل١شخي هٝلللل١ش
جمل ُحل٘شيفش ل ٝمشخي سل ٛشخيحل ّشي ل ٜخشخيبيل ١ٜشقللهش
ٓلل ل شجت ب لللل٘شٚٚفلل ل شيلللل٘شإَه ْٝلل ل شخي ًُللللوش
خدتُل ل يٞشيًٛخقلللااشنُل ل شجٓب للل٘شةسل ل شخيٛقللل ٛشيفش
بك١ٝشخي  ٛشخيس ٝلٞشاًل٢شخي ل ٛشخيفل اش َل ش
خضتٝلل ل نشخيه سللللبشيفشإبهخالللل٘شإ شش/للللف ٛشخيكلللل٣ٛش
خ س فحف١شخج ُ اٝل ًاشٚقه سل٘شاًل٢شنيلفشخيله ٚش
خي ل هٞش ل اشفُ ل شن ل ٕشي ٝللٌشإيٝلل٘شيلل ٛشسسللًخ٘ش
بللل ٓٗمشخي للل هٞشخدتللللهيٞشَفللل ف ًشإيٝلللل٘شجت ب لللل٘ش
خذت ٝس١ٝشخي ٓٝل١شخيليتشن ْل شمتلهٙش"ب ل ٠شخيبهل اش
ٖٚللللٛش للللهٖ شب ح ْللل ٠شٚخيفهللل ".شٚبللللييوش ٜخكلللللش
خي همشخيف شآهشخيه سبشب خكلشخي همشخ حل يف.ش
يكهشقل ٍشخيه سلبتش" ش لٛنشيب ٜلبشإ خشنل ٕش ل ش
/لللٌٝش ٚل ل ش/ل ل مش ٕشٜفل ل ضش ٜهٜٛيٛج ٝللل٘شاًللل٢ش
بس ي٘اش ٚحًِٗشٜٓسكٕٛشبًس ْ٘"( .)7ش

إ خشن ْ ش ٚخ١ٜش"خيل ًمشٜلأسٞشَلٔشخيٓ فلي"٠ششسًلمش
يفشاُلللشخذت نلل١شخ ج ُ اٝلل١شٚخيس ٝلل١ٝشٚس /للهش
خذتلللل خىشخ ج ُلللل اٞشٚخيس ٝلللللٞشٚخ ق للل ل ٟاش
ف ٚخٜللل١ش"خيٝل ل ا "شيلللٔشصتلللهشفٗٝل ل شنًُللل١ش  ٝللل١ٝش
ٚخحللله٠اشَلللاشخ الللبخ شبأْللل٘شيللل ٝشَلللٔشخيفل ل ٟ ٚش
ي هللٕٛشخي ٚخٜلل١ش  ٝلل١ٝش ٚشخج ُ اٝلل١اش ٕشس خلله ش
الللٔشخيبلللؤ شٚسحهل ل شخي ل ل خ شخيسبكلللٞشبيلللهٌش
ٜ /وشَٚب ش اشٚإمن شٜهفٞش ٕشٜكفشخيه سبشَلاش
قفلل١ٝشخ "ًللَٛنياشَٛضللخ ًش للب بشخي"ًللِشَؤنللهخًش
اهّش به ٜل٘شْ ٚل٘شيل ٝشَلٔش/لٓاشخيكله اشَيل خًشإ ش
ا ل مش ٚشلله ٍشخيٓف ل ٍشَللٔش جللٌشإنخي لل٘اشحتكٝك ل ًش
يًحهخيللل١اشٖٚللليخشَللل ش نلللهٙشخيه سلللبشَلللٔشةلللالٍش
مث١شإا شيه٣ش خ لٞش"حٓل شَٓٝل"١ش ٕش اُ يل٘ش
حت ٛششة ١ٝش/نن ٜل /شٚسفل وشٚاٝل٘اشٚخْ ك يل٘ش
مت نشب ي همشخي ل هٞاشٚخآلٕش ٜأنلهشيٓل ش/لهق٘ش
َٔشا ٛشخيبهخ١ٝ٥شإ شا ٛشخ ْس ْ .١ٝش
خيفلل اشبوةال/لل٘شَللاش خسلل٘شَٚللاشجت ب لل٘شخذتش ٝسٝلل١ش
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ٚخ ح ف١ٝشٚب ي يٞشخ بهخا١ٝشخيليتشٖلٞشقُل١شٚا ل ٠ش
جت ب لل٘شخذت ٝسٝلل١اشٚبللييوشٜهللٕٛشإبهخالل٘ششلل ٖهخًش
اً٢ش ٘ ٜشٚاً٢شَٛقف٘شَٔشخيح اشَٚس بكل ًشآل خ٥ل٘ش
خيٓ" ٜلل١شفٗللٛشٜكلل"ٍٛشيللييوش ث ل شخي للهمشخي ل هٞش
ٚخي همشخيف شاً٢ش ب سٞشخييخس١ٝاشاً٢ش فهل ٟش
خٜ،هٜٛيٛجٝلللل١ش ٚش فلل ل ضشْفسلل لٞشاًلللل٢ش بسلل ل يٞاش
يهللٓ ش ش اٗللِشٜحٝيللٕٛشيفشختللب شَللٔش شٜفٗللِش
ٙ ٚشخذت ٝل سٞاش بس ل يٞش َٓ ل ٤شٚ ،خ ٖللِشخذت ٝسٝلل١اش
ٚيفشٖيٙشخ١ْ َ،ش ٜخ نٕٛش  .)8("١ٜش
إ خشنلللل ل ٕشخيه سللللللبشيفشبللللللٛخن شإْ جلللللل٘ش
خ بللهخاٞاشقللهش"ٚقللاشيفش للبك١ٝشخي لل ٛشخيس ٝللٞش
اً٢شخي ل ٛشخيفل "(ش)9ش"خ ل بٝوشخيل م"شفأضلحفش
بييوشخي هٓٝوشخي ٚخٞ٥اشفوٕش اُ ي٘شخيالحك١اشقلهش

ختً شضلحف٘اشبحلهش ٕشسلٛف شيل٘شخي بل١شخيفٓٝل١ش
ٚخذت ٝس١ٝشٚخ ح ف١ٝاشٚاً٢شٖليخشخ ،ل شسفٗلِشفلب٠ش
لل٘شيسللٓٛخ شاًٜٛللل١اشَٓلليش/لله ٚش ٚخ ٜللل٘شخ ٚ،ش
"خ بٝوشخي م"شٚخي ْ١ٝش"خييل خ شٚخيح /لف"١شحٝلشش
خ سل ل ف١شخيفٓٝللل١شبلللنيشخيل ل ٚخ ٜنيش نل ل ششبهل ل شَلللٔش
خ سللل ف١شخي َٓٝلللل١شخيف /للللً١شبُٗٓٝللل اشٚخيسللللببشٖللللٛش
خ هُ ٍشخ به شاهس٘شْٚف ٘شخيف شٚخسسل ش فكل٘ش
خ ح يفاشَٔشٖٓل شْكلٍٛتشَلٔش ٖلِشة ل  ٥شخي بل١ش
خ بهخاٝلل١شيًه سللبش"حٓل شَٓٝلل"١شخ ْسل ّشبللنيش ٜلل١ش
َٛٚخقللفشخيه سلللبشٚبلللنيشخيحًُٝللل١شخ بهخاٝللل١شيهٜللل٘اش
ىحٓلللل٢ش ةلل ل اشخ ْسلل ل ّشبللللنيشخيش بلللل١شخذت ٝسٝلللل١ش
/خي لللللهمشخي للل ل ه/ٞشٚبلللللنيشخي بللللل١شخ بهخاٝللللل١ش
/خي همشخيف  ./ش

املراكع:
()1شحٓ شَ١ٓٝاشٖٛخج شيفشخي

ب١شخي ٚخ١ٝ٥اش خ شخآل خباشب  ٚاش1982شةش .15ش

()2شة خب يللٓهٛاش خ شخيه سللبشخ بهخاٝلل١شٚسسلل ٛشخ ،باشخيبالل١شخيح بٝلل١اش .شْٛفللٌشْٝلل ٛاشال افش بللٛش
ا ٠اشٚنخ ٠شخي ك ف١ش َيلش1981شةش .75ش
()3شزتُٛا١ش َٔشخ ؤيفنيشخيسٛف ٝٝاشاًِشخدتُ ٍشخ نسلٞشخيًٓٝل ٝاشخيبال١شخيح بٝل.١ش .شفلؤخ شَ الٞاش
خ شخدتُ ٖ اش َيلش1978شةش .458ش
()4ش خ شخيه سبشخ بهخا١ٝشٚسس ٛشخ ،ب.شَ جاش بل .ش
()5شحٓ شَ١ٓٝاشنٝفش ً شخيكًِاش خ شخآل خباشب  ٚش1986شةش .119ش
()6ش يٞششه ٟاشخي ٚخ١ٜشخيح ب١ٝشيفش حً١شخيحيخباشا شخيه باشخيك ٖ ٠اش1971شةش .229ش
()7شحٓ شَ١ٓٝاشٖٛخج شيفشخي

ب١شخي ٚخ١ٝ٥اشَ جاش بلشةش .27ش

()8شحٓ شَ١ٓٝاشنٝفش ً شخيكًِاشَ جاش بلشةش .111ش

()9ش يٞششه ٟاشخي ٚخ١ٜشخيح ب١ٝشيفش حً١شخيحيخباشَ جاش بلشةش.232

ش
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توظيف الشخصيّة الرتاثية
"أيوب" بني السيّاب والقاسم
د .ثائر زين الدين*
متويد
ّسّت اٍعٯمّ ٤ا بني اٍنؿ٠د ٣اٍعسبٝ ٤ّ٠ترسا
املَّٖنررر ٤حساعرررُ آدٟرررد ٣يفسٙرررا ت٠ ٞرررك ٙررررا
اٍر ر ا ل اٍرررٖـ اٍػرررعسٝ ٢املنؿررر ٞب ٠ ٞرررك
اٍ ا ل غرعسٕا اسبردٟـ رررر ىْرا  ٟقره اٍير
ّررٗ اٍدازضررني ررررر اضرر ادأم ّيٕٞاتررٝ ٛآٖاؾررسٜ
فّٖ٠راّْ ٝفيسّٟراّْ ٝلاٍّ٠راّْ بؿررٞز غر  ٥دبعَِّرٛم مررا زاّْ
آَرر ٥اٍٖٚرررٞب باٰبعرررا املعاؾرررسٍ ٣سٟ٬ررر ٤اٍػررراآسّٕ
اسبدٟـ ،فإذا بٚرا اٍسافد اٲت ّٗ ١فراز اٍرٖـ
ٝاٍَؿررر٠ه بٞنررردا٘ امل َنررر ١اٍعسبرررٟ ١ؿر ر م إٓٞر راّْ
ٍَػررراآسّٕ ٝٝضررر ٍَ ٤َ٠اضر رُّٕ ّرررو ّعإاترررّْٞٙٝ ٛرررٛ
ٝدبازبررر ٛازبدٟرررد ،٣قرررْٗ آٯمررر ٤سّٟررٝ ٤آْ٠نررر٤
ما ٤ْ٨آَ ٥ت ا ِّٕ اٍعَّاٝ ٧اٍ أ ٕ ّٗٝافَ ٤اٍنرِٞ
اٍ٠رر ٔٞضباٍٝرر ٤ت ررات اٍعٯمرر ٤بررني اٍػرراآس اٍعسبرر١
املعاؾس ٝتسا أّّ ر ! ٛفنرد مرأ بٚرر ٜاملّْٚر ٤آرد
ّررٗ اٍ رراع ني( ،)1ممّٔررٗ تَّْطررٞا عمكررٞز آٖاؾررس
اٍ رسا اٍعسبرر ١ل مؿررا٨د غررعساٖ٨ا املعاؾررس،ٟٗ
ٝٮ ضّْ٠ا غعسا ٧اسبدا  ،ّٖٓٚ ٤فسؾدٝا املؿرا ز
اٍ سا ٠ررر ٤ءررر٭ٮ ٧اٍػرررعسا٧هل ٝىرررا٘ أٝءرررا اٍر ر ا
اٍرررردٟلق اٍنررررسي٘ اٍيررررس ،ٟٓاٍي ررررا املنرر ردّع
(اٍعٚدا٘ اٍندٝ ٟٓازبدٟد) ،اٰعا ٟرـ اٍػرسٟق،٤
اٍطررر  ٣اٍٖ ّٟٞررر ،٤ضررر اٍؿررر ابٙ ٝ ،٤رررا رررٓ
اٍ ررازٟا اٍعسبرر( ١ايضررٯّّٝ ١ررا م ررُ ايضررٯّ)١ق
اٰعرردا اٍ ازؽبّ٠رر ،٤اٍػاؿ رّ٠ات ،ألررا ٧املررد٘

ٝاّٰرررررررراىٗ ٙ ٝررررررررا ،فرررررررراٍ ا اٍػررررررررع ق
اسبياٟررات ،اٍطرر اٍػررع ( ٤ّ٠اٍصٟررس رررر آررٖ  ٣ررررر
ض٠ك بٗ ذٟ ٢ص٘ ررر برل ٙرٯِ رررر اٍظراٙس ب٠ر)ع)
أٍرررك ٍَ٠رررَ٠ٍٝ ٤ررر ،٤اٍ ناٍ٠رررد اٍػرررع  ،٤ّ٠اٰ ٖ٠رررات
ٝاملٞاٟٝررُ اٍػررع  ،٤٠أٍعررا اٰوقرراِٝ ،ؾررٞٮّْ ت
اٍرر ر ا اٰ برررر١ق غررررعساّْ  ٕٝررررساّْٝ ،تررررازٟا اٰ ،
ٝإ ٚرررا٧ا بررراملٞز ٝاٰضرررَّٞزٍََّْٖ ٢نررر ٤اٍعسبّ٠ررر٤ق
فسآررٝ ،١ٕٞضررّٞسٝ ،٢بررابَٝ ،١يغررٞزٝ ،٢ضررٞز٢
*
مد ٝ ،ٟٓناٙ ٝ ،١َٙا
ٝض ٠دٍٖ ٝا ٙرا اّٰس نَّ٠اّْ ّٗ فٯِّٕ ّ ابعر٤
اٰآْاِ ايبداآٝ ٤ّ٠اٍٖند ٤ّٟجملْٞآرّ ٤رٗ غرعساٖ٨ا
املعاؾرررس ٟٗع٠ررـم ضرررٖس ٦أ٘ اٍرر ا ٍررردٙ ٦ررر٭ٮ٧
"ٍررر٠ظر تسىرر ّْ٤ناّررردٍٝ ،٣يٖر رٛم ع٠رررا ّ ٣ر ر ّد ،٣
ٝاملاقرر ١ٮ ؼب٠ررا تٮ ل اسباقررسٝ ،ىررُ مؿرر٠د٣
ٮ تطررر ر َّ٠و أ٘ ررررررد آْسٙرررررا ت املطررر ر ن ُ ،ٮ
تط ه أ٘ تي ٘ٞتسا اٍّْٝ ،يُ غراآسّٖ أ٘  ٟاّ٠رس
تسا ٛم"()2
ٝضررر٠عَٗم أعرررد" ٓٙعاٍٖٝرررا أ٘ عبرررد رررٞزّْ٣
دبعُ اٍػعس اسبدٟـ ٖٟقؿُم آٗ اٍ ا اٍػرعس٢
اٍعسبرر ،١بنرردزّٕ ّررا  ٟؿررُ بررٝ ،ٛىررا٘ ىررُ ّّٖررا
ؼبا ِٝاٮَّٕٯو مما ٟسا ٜآٖاؾس ع ٤ّ٠ل اٍ ا ،
ٝأآ نرررد أ٘ ىرررُ ٕٚكررر ٤غرررعس ،٤ٟل أّررر ٤ذبْر رُم
*

كاتب سوري.
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تسا اّْ غعسٟاّْ آسٟناّْ ّم اىْاّْ ،ٮ بمدَّ ءا ّٗ اٍعر٣ ٞ
ت اٍٖ٠رراب٠و اٰؾرررَ ٤٠اٍررم ىإرر ّؿرردز ىرررُ
ٕٚك ٤ل املاقٙٝ ،١ر ٜاٍع ٣ ٞرب َكم آرّْا ٟمدآ٥
باٍطَق ٤٠اٍػعسٝ ،٤ٟذًٍ إٔٚا ٍ٠ط آر ٣ ٞيع٠را٧
اٰمنررررران ٝاٍْٖررررراذ اٍرررررم اضررر ر نسّت ل مٞاٍررر ر
ناّررد ،٣بررُ ت اٍٖ٠رراب٠و اٍررم تق ّررست فٚ٠ررا زٝ
ع ٤ّٟٞ٠تٍٞدم أمناواّْ ٝمناذ ٝ ،ءرا ىا٘ ل غعسٕا
ّررررا ٟػرر ر  ٛاٮضرر ر َٚأ ٍررررس ٝاٍقَّررررس ٣ل اٍػررررعس
اٍعسب)3("١
ٍند فٓٚر غمعسإ٬ا ىْرا آ ّرس بَٖرد اسب٠ردز٢
أ٘ اسبدا رر ٤اٰؾرر ٤َ٠تمنررا تْٖرر ٞل أآْرراو اٍ ر ا
ٝربرررس ّٖررر ٛاٍرر ا ٝ ،تكررر٠ك تٍ٠ررر ٝ ،)4(ٛفْ٠رررا
 َٟنرّ ١رو ٙررا اٍررسأٟ ٢نرِٞم عطر اٍػر٠ا نعقررسق
"ل أ ٢غررعسّٖ آرراملٍ ،١ررد ٦أٟرر ٤أّّرر ،٤اٰضرراع ٙررٞ
اٍررر ا  ،د ظبرررد ّٟٞررراّْ ّرررا غررراآساّْ ّّْٚررراّْ نرررا٧
ّٖنَّعاّْ آٗ نرٝز ٜأبداّْ إٔر ر تطر َّ٠و أ٘ تٯعر
ٙرررررا ن٠ررررداّْ ل تقرررراف ٤اٍطرررّ٠ا ٕ ،رررراشٌ ،آ ررررد
اٍؿ ر ٞز د دب ر٪ه ٙررر ٜايقرراف ٤تٮ آ ر)ر آٖررامٓٚ
اسباز ّو اٍ ا اٍػعس ٢اٍعسب)5("١
ٙ ٝرررررا رررر٠ض ّررررٗ فرررر٠ض اٲزا ٧اٍٖندّٟرررر٤
ٝاٍٖؿٞف ايبداآٍ ٤ّ٠ػعساّ ٧معاؾس ّٗ ٟٗأن٠راِ
طب َق ّٗ٠ ٟ ٤إٔ ٓٚمي َيّٞ ٘ٞامك ٕاق ٝ ٤اآ٤٠
ّرررٗ اٍررر ا ّرررردفٞآنير ح ْٞآررررّ ٤ررررٗ اٍرررردٝافو
اٍقيسٟرررررررٝ ٤اٮن ْاآّ٠رررررررٝ ٤اٍٖقطررررر رٝ ٤ّ٠اٍقّٖ٠ررررررر٤
ٝاٍن٠ّٞررر ،٤اٍرررم ترررتشزت  ٝاضررر َّاآ أ٘ دبعرررُ
ٝاعد ٟ ٓٙعاُّ ّو تسا أّ  ٛىٞ ٖ٠ع ل ٍَنٓ٠
اٍسٝعّ٠ررر ٤ايٕطرررإ ،٤٠اٍنرررا ز ٣آَررر ٥زفرررد اٍػرررعس
حصٟرررد ّرررٗ اسبّٟٞ٠رررٝ ٤اٰؾررراٍٝ ،٤ربَ٠ؿرررّ ٛرررٗ
اٍعقٟٞررر ٤اٍطررراذنٝ ،٤اٮزتنرررا ٧بررر ٛفٖ٠رراّْ ٝٝنررردإ٠اّْ
ٝفيسٟاّْ
ٝمثّر ر ُّ٤بٞاآرررـ أ ٝأضر ر ا أٝ ٝافرررو آدٟرررد٣
آرررر ت اضرررر دآا ٧آٖاؾررررس اٍرررر ا املا َقرررر٤
ٝت٠ ٞقٚاّٖٚ ،ا ّا زؾد ٜآَ ١آػس ٢شاٟرد ل
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ى ابرر ٛاملٚررّٓ "اضرر دآا ٧اٍػاؿرر٠ات اٍ ا ّ٠رر ٤ل
اٍػرررعس اٍعسبررر ١املعاؾرررس"(ّٝ ،)6رررا أُّىّٗر ر رد ٜآَ٠رررٛ
اٍرردى ٞز آ ررد اٍطررٯٔ املطرراٙ ٝ ،)7(٢ٝررا ّررٗ
اٍدٝافو أ ٝاٍ ٞاآـ اٍم ٕٞنصٙا حا ٟأت١ق
البواعث القوميّةُ والوطنيّةٙٝ ،ر ١بٞاآرـ ٚرسته
بنر ٣ّٞآٖردّا ٙمردٍّ ر ٝنرر ٞاّّٰرٚ ٟٞٙٝ ٤راٝ ،ٮضررْ٠ا
ل سبظرررات اٍ عرررسّب شبَّرررس فررررازن( ١اعررر ٯِ
اٍ َرررردا٘ اٍعسبّ٠ررررّ ٤ررررٗ م ررررُ املطرر ر عْس اٰٝزٝبرررر١
ٝإَّٯو اٍٖكاِ ينٯٙ ٧ررا املطر عْس رررر اعر ٯِ
فَطررَّني ّررٗ م ررُ اٍؿررٚاٝ ٤ٖٟت عررات ذٍررً ع رر٥
اٲ٘ تخل)ٖٙٝ ،ررا ٟررأت ١اٍ ْطررً بعٖاؾررس اٍر ا
اٍنررٝ ١ّٞاض كررازٙا ّررٗ م ررُ غررعساٖ٨ا حٖصٍرر٤
تأى٠ررد آَررر ٥اٍررررات اٍن٠ّٞرررٝ ٤ضباٍٝررر ٤اٚ ٟرررا
ٝؾ٠إ ٚا ّٗ اٮٕرد از أ ٝاٍ ػرّٝ ّٜٞرٗه ررَّٓ فَر٠ظر
ّرررٗ م ٠رررُ املِّؿرررا ف ٤أ٘ ٟي ر ر اٍػررراآس اٍعسبررر١
املؿررس ٢أّررُ ٕنررُ بعررد اٍٖيطرر 1967 ٤مؿرر٠دتٛ
اٍػرررر" ٣ ٚاٍ يررررا ٧بررررني ٟررررد ٢شزمررررا ٧اٍْ٠اّرررر"٤
ّط كررساّْ فٚ٠ررا غاؿررر٠ات تسا ٠ررّٖٚ ٤ررا شزمرررا٧
اٍْ٠اّررٝ ٤آررٖ  ٣اٍع طررٝ ،١أ٘ ٟي ر بعررد ذٍررً
"ّرررٗ ٠ّٟٞرررات امل رررٖ ل ّؿرررس" ّط كرررساّْ ٝترر رسر
اٍعسٝب ٤املػرد ٝر أبرداّْ أبرا اٍَّ٠ر امل رٖ  ّٝردّ اّْ
ّرررٗ فٯٍرررٝ ٛفررره تنّٖ٠ررر " ٤اٍنٖررراع " ٍ عسٟررر ٤اٍٞامرررو
اٍعسبررر ١املرررسٟضٝ ،ذبْ٠رررُ أؾر ر ا اٍػرررأ٘ ٝشزر
اءصميررٝ !٤ؾررٞٮّْ ت مؿرر٠دت ٛررررر اٍرردٟٞا٘ق "أمررٞاِ
ندٟرررد ٣آرررٗ عرررس اٍ طرررٞع" ،اٍرررم أ ا٘ فٚ٠رررا
بؿٞز ٣فٖ ٤ّ٠تؼبا ٤ّ٠٨اتقام ٤ّ٠اٮض طرٯٔ ّرو اٍعردٝ
اٍؿرر١ٕٞ٠ٚهل ٝاض كررس فٚ٠ررا غاؿرر٠اتق ىَ ٠ر
ٝاٍصٟس ضاد  ٝازبَٝ ٤َ٠اٍْ٠اّٝ ٤نطّاع ٙ ٝا
ٖٙٝرررراٌ البواعثثثثث السيااثثثثية اة اعيّثثثثة ،اٍررررم
ت ْ ّررر رُم ل اغررر ر دا اٍنٚرررررس اٍط٠اضرررررٝ ١اٍنْرررررو
ٝاٮضرر ر دا ٝ ،اٍٖ ررررر اٮن ْرررراآٝ ١ضررررٞاٙا ّررررٗ
أغيإِّ تي  ُ٠عمسٟات اٍٖاعّٕ ل ٙر ٜاملسعَ ٤أٝ
تَرررً ّرررٗ ع٠رررا ٣أّ ٖرررا فرررإذا بػرررعساٚ٨ا ٝأ باٚ٨رررا
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 َٟرر٭٘ٝر ت "ع َ٠ر  ٓٚاشباٍررد٣هل اض ر عاز ٣اٰؾررٞات
اٰفرررس ٠ٍ ٦اررررٙٝا أبٞامر راّْ ٟطرررٞم٘ٞر ّرررٗ فٯءرررا
يزا٧رٙرررررٓ ٘ٝر أ٘ َّْ ٟرررررٞا ٙرررررٓ ٝشز ٙرررررر ٜاٲزا٧
ٝاٰفيررازٝ ،مررد ٝنر ردر ٙرر٭ٮ ٧اٍػررعسا ٧ل تمسا ٖررا
ّعٖ٠رراّْ ٮ ٖٟكر ر ميرردّ ٓٙباٰؾرررٞات اٍرررم ذبْرررُ
ىُ ٕ)ات اٍٖند ٝاي إٍ ٤ن ٦ٞاٍعطرك ٝاٍَّي٠را٘
ٝباٰمٖع ٤اٍم ٞ ٟاز٘ٝر فَقٚا ٍْ٠ازضرٞا ّنرآٚ ّٝ
ٍََّي٠ا٘ٝ ،مد ٝنردٝا قراٍ  ٓٚبػريُ فراف ل
تًَُّ اٰؾٞات اٍ ا  ٤٠اٍم ازتقع ل ٝن ٛوي٠ا٘
اٍطررََّ ٤ل آؿررسٙاٝ ،اٍررم أآَٖ ر ه رسّ ٙررا آَرر٥
ٙرررر ٜاٍطرررََّٙٝ ،)8("٤يررررا اضرر دآ ٥غمرررعسإ٬ا
غاؿ٠اتق أب ١ذز اٍيقازٝ ،٢أب ١اٍعٯ ٧املعرسّ،٢
ٝآررررٖ  ٣اٍع طررررٝ ،١امل ررررٖ ٝ ،ؾررررا بررررٗ آ ررررد
اٍندٝعٝ ،املطرٝ ، ٠اسبرٯ ٝ ،اسبطرنيٝ ،آَرّ١
بعرررد ذٍرررً زّرررٞشاّْ
ٝغاؿررر٠ات أفرررس ٦أؾررر
ٍََّي٠ا٘ ىاسب ا ّ ٯّْ

غاؿ رّ٠ات صبٖررَ٠ٍ ٘ٞررٝ ٥ل٠ررُ ب ٖ٠رر ٝ ٤أزف٠ررٞع
ٝرٞش ٝإٔي٠د ٝتخل
ّٝررررٗ اٍ ٞاآررررـ املّْٚرررر ٤أٟكرر راّْ ،اٍ ٞاآررررـ
اٍ ناف ،)11(٤٠تّٕذ أُّ َّته عسىر ِّ٤تع٠را ٧اٍر ا ٝزاّْ
ًّّْٚررا ل ٙرررا اٍطرر٠اوّٖ ،ررر بداٟرر ٤آؿررس اٍٖٚكرر٤
عْٖ٠ا ىػق اٍٖنا آٗ ّيٖٕٞات ٙرا اٍ ا
ّٞٝاقرررو ازبْررراِ ف٠رررٝ ،ٛأٙرررٓ اٍنررر ٓ٠اٍقيسّٟررر٤
ٝاٍسٝع ٤ّ٠اٍم ت ؿك باٍدمي ،٤ّٞممّٔرا ضر ُّٚر آَر٥
غعسا ٧املساعُ اٍ اٍ ٤٠اٮٕ ناِ ت ت٠ ٞرك اٍر ا
ل اٍػررعسٝ ،اٍ ع ر بررٝ )12(ٛاض ر ادأ ّقس اتررٛ
ىأ ٝات فٖ ٤ّ٠تؼباٝ ،٤ّ٠٨مد تسافره ذٍرً ّرور ترأ ّس
آدٟررد ّررٗ ٙرر٭ٮ ٧اٍػررعسا ٧اٍعررس ب ٠ررازّٖ ٝاقر ّٖ ل
اٰ اٰٝزبررر رٟ ّ١ررررردآ ٞت اٮزت ررررران بررررراملٞزٝ
ٝت٠ ٞقُّ ّٝ ،ٛر ٙررا اٍ ٠راز اٍػراآس ت ع تٍ٠رٞت
ل غعسٝ ٜى ابات ٛاٍٖند٤ّٟ

 ٟٝن ٥ررر ّٗ ٝنٕ ٤ٚظسٕا –اٍ اآـ اٰٙرٓ ل
ٖٙٝاٌ البواعث الو دانيّة والنفسثيّة ،اٍرم ت ْ رُم
ل ضباٍٝرر ٤اٍػررعسا ٧اٮٕقررٯت ّررٗ ّا ّٟرر ٤اسب٠ررا ٣ت٠ ٞك اٍر ا ل اٍػرعس اسبردٟـهل ٙٝر ٞاٍ اآرـ
املعاؾسٝ ٣تعن٠دٙا ٝشٟقٚا ّٗ ،اٍ ػّ٠٭ اٍر ٢واِر اٍقرر رلّ ،فنررررد أ زٌُّ اٍػررررعسا ٧اٍعررررس م أ٘ عاٍرررر٤
ٕقرررٞع اٍ ػرررسٝ ،اءرررس ت املٖرررابو اٰ ٝع٠ر رـم اٍسىرر ٞاٍررم آاغررٚا اٍػررعس اٍعسبرر ١فررٯِ شّ رّٖٗ
وٟٞررررُ ويرررر ٥آَ٠رررر ٛفٚ٠ررررا اٍ يررررساز ٝاٮنرر ر از
اٍؿررردو ٝاٍ طررراوٝ ٤اٍَّ ٠رررٝ ٤اٍَّصانرررٝ ٤اسبررر
ٝاٍكرعك ٝاٍ نَ٠رردهل عاٍرر ٤مررازّ ٣ٮ مييررٗ اشبررسٝ
اٍ يس ٖٙٝا ضٖ د ّعظرٓ اٍػرعساٟ ٧عر ٘ٝ ٞت
اٰضرررررَّٞزٝ ٣آٞاملٚرررررا ،ت اسبياٟررررر ٤اٍػرررررع ّٖٚ ٤ّ٠ا ٝدباٝشٙا تٮ باملياّس ٣ايبداآ ٤ّ٠آَ ٥اٍؿعمد
ٝاٍط ٝ ،مرد ٟعر ٞبعكر ٓٚت غاؿر٠ات تسا ٠ر ٤املا َقررٙٝ ،٤ررا ٞٙذا تمررسا املَّٖنرر ٤ىَِّّٔرر ٛاٍعسبرر١
آسب ٤ّ٠ت ناووم ل بعض سبظاتٚا اسب٠اتّ ٤ّ٠و عاٍٝ ٤ايضٯّّٝ ١ا م َْٚا َّّرس ٝبرني أٟرد ٟٓٚبيرُّٕ
ٟع٠ػررررٚا اٍػرررراآس املِّعاؾررررس ،فطرررر ٠د ل ٙررررر ٜواماتررر ٛاٍ ع ّٟرررٝ ،٤تّيإاتررر ٛاٍياّٖررر ٤اٍرررم
ْيٗم ّررٗ اٮف ررا ٧فَقٚررا ذب ا م ت ّٗ ٟط اسنٚا ٟٝيػك آٖٚا ،فَْاذا
اٍػاؿر ٤ّ٠قرراٍ ٛهل ٟٝر ّٔ
ٝاٍ ع بؿٞتٚا آّْا ٟع٠ػمٛم  ٞٙىْا فُّ رعُر آمْس ٮ ٟعررر٘ٝ ٞر تٍ٠رررٝ ٛٮ ٟطررر يَٙ ٘ٞرررر ٜايّيإرررات
أبرر ٞزٟػررر ٤ل مؿررر٠د" ٣ىرررأع" عْٖ٠رررا اضرر دآٟٝ ٥ؿَ ٘ٞدبازب" ٓٚحعني ٮ ٖٟك ّٗ اٍندز ٣آَ٥
غاؿ رٟ ٤ّ٠ررً ازبررٗ اسبْؿررٝ )9(١ىْررا فع رُر ايؼبررراٝ ٧اٍ رررأ ٝ ،ذٍرررً ٰ٘ املعَّ٠رررات اٍ مسا ٠ررر٤
ٕررررررررصاز م ررررررررإ ١ل مؿرررررررر٠دتٟ " ٛررررررررً ازبررررررررٗ تي ط ٍٕٞاّْ فاؾاّْ ّٗ اٍنداضر ٤ل ٕقرٞع اّٰر٤
اٍدّػرررررن )11("١عْٖ٠رررررا اض كرررررس اٍػاؿررر رٕٞٝ ٤ّ٠آرراّْ ّررٗ اٍَؿررٞوّٕ بٞنرردإاتٚا ،ملررا ٍَرر ا ّررٗ
ٍّ  ٝا ٓ٨ل ٝنردا٘ اّّٰرٝ ٤اٍػراآس عرني
ٕقطرررٚا ٝىْرررا فُّعرررُر يفرررس ٘ٝآٖررردّا اض كرررسٝا عكٞزّٖ عر١
ٞ ٟضرررُ ت اٍٞؾرررُ ت ٝنررردا٘ أّ ررر ٛآرررٗ وسٟررره
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ت٠ ٞقرر ٛبع رضر ّنّٞررات تسا ٚررا ٟيرر ٘ٞمررد تٞضّررُ
تٍ ٛ٠بأم ٦ٞاٍٞضا ُ٨تأ اّْ"()13
ٍٝنرررد ىإرر اٍ ٞاآرررـ اٍطرررابنٝ ،٤ضرررٞاٙا
ض اّْ ل غٞ٠ع اٙس" ٣ت٠ ٞك اٍ ا " ل غعسٕا،
حب٠ررـ تعررد ت ررررر ىْررا أضررَقٖا ررررر ّؿررا ز ذٍررً
اٍرر ا املِّطرر َٝ ،ٓٚتّٖٞآر ر أضررراٍ ٠م اض كرررازٜ
ٝتنإاترٝ ،ٛضررٖ ٖا ِٝبإػبرراش ٝنٚراّْ ّررٗ ٝنررٙ ٜٞرررا
اٮض َٚأ ٍعَّٔ ٛاٰبسش
ظاهرة اا حضار الشخصيّة الرتاثيّة:
ٙررر ١ررراٙس ٣غررراآ ل اٍ َرررـ اٍ رررإّ ١رررٗ
اٍنسّٕ٘ املاق ١ل غعسٕاّٝ ،ا ىإ ّعسٝفرّ ّْ٤رٗ
م رُمٝ ،تمعررد اٍ٠رر٠ّ ٔٞررص ّْ٣أ ٝل ر ّْ٤بررازشّ ّْ٣ررٗ لررات
اٍػعس اٍعسب ١اسبدٟـ
ٝمد ٍق اٍٖامد اٍدى ٞز آَ ١آػرس ٢شاٟرد
ت أ٘ اٍػاؿرر ٤٠املطرر دآا ٣مررد تيرررٝ ٘ٞامع٠ررر٤
ذات ٝنرررر ٞتسا رررر ١عن٠نرررر ١تررررازؽب ،١ىيررررُ
غاؿررر٠ات اٰ بررراٝ ٧امل ؿرررّٞفٝ ٤أبَّررراِ اٍ رررازٟا
املعررررسٝفني ٝمررررد تيرررر ٘ٞأمنٞذنررررات "د تٞنررررد
تازؽب٠رررراّْ بأآ٠إٚرررراٝ ،تمنررررا ٝنرررردت بؿررررقاتٚا،
ىػاؿرررررررر" ٤ّ٠اشبَ٠قررررررررّ "٤رررررررر ٯّْ ٝغاؿرررررررر٤ّ٠
"اشبازنٝ ،"١اٍػاؿ٠ات املا آ ٤اٍم اف آٚرا
ف٠رراِ أ ٟرر  ،ىػاؿرر" ٤ّ٠أبرر ١شٟررد اٍطررسٝن"١
بَُّ ّناّات اسبسٟس)41("٢
اٍػاؿ ٤ّ٠اٍ ا  ٤ّ٠اٍنا ّرّ ِّ٤رٗ
ٍند أؾ
ٍّ غرعسّ ٢معاؾرسٝ ،مرد
اٍ ا أ ا ّْ٣تع ٟر ّْ٤ل ٕرـ
ٟرررأت ١اض كرررازم تَرررً اٍػاؿررر ،٤ّ٠اض كرررازاّْ
"آرررررابساّْ" أ" ٝضرررررسٟعاّْ" ّ ْ ٟرررررُم باضررررر دآا ٧اضررررررٓ
اٍػاؿر ر ٤ّ٠أّٞ ٝمرررك ّرررٗ ّٞامقٚرررا أ ٝؾرررقّ ٤رررٗ
ٍّ ّرو ٕ انٚرا أ ٝر
ؾقاتٚا ،أ ٝاٍردف ِٞل تٖراف
ذٍررً رررر أٟ ٝررأت ١اضر دآا٧ا غرراّٯّْهل ٙٝررّ ٞررا ألّ٠ررٛ
"اضرر يساماّْ ىَ٠رراّْ ل اٍػاؿررر "٤٠ام ررردا٧ا باٍٖامرررد

36

آ د اٍطٯٔ املطّا ٢ٝل ى اب" ٛاٍ ٖ٠ات اٍداٍر ٤ل
غعس أُّ مٕنُ"(ٝ ،)41مرد ٝنردتم أ٘ اٮضر دآا٧
اٍػررراُّر أ" ٝاٮضر ر يساو اٍيَررر "١مييرررٗ أ٘ ٟر ر ّٓ
ٝفه تنٖ ٠ني طب َق نيق
أ -اٰ ٝذبرر ر مد م آٖرررردّا  ٟرر ردم اٍػرررراآسم
املٖػ ر٪م باٍػاؿرر ٤٠اٍررم ٟط ر دآٚ٠ا اذبررا اّْ تاّرراّْهل
ف ٠نْؿررٚا ٟٝ ،ر ّد م بَطررإٚا ،أ ٟ ٝىٚررا ٙرر١
ت د م بَطإ ٛعط ْا تردآ ٞاٍكرسٝز ٣املعٖٟٞر ٤أٝ
اٍقّٖ٠ررٝ ،٤مررد ٟط ر ع م ّٯضبٚررا ّٞٝامقٚرراٝ ،زحررا
أضر ر ر آَٚ٠ررا ّررٗ ؾررقاتّٝ ٛررا ت ذٍررً ،فررإذا ْٙررا
غرررراـ ٝاعررررد ٮ مييررررٗ أ٘ ٕقؿررررُ أعرررردْٙا
آررٗ اٲفررسٙٝ ،ررّ ٞررا فعَرر ٛررررر آَرر ٥ض ر  ُ٠امل رراِ ٮ
اسبؿس ررر آْس أب ٞزٟػٕٝ ٤صاز م ّإٝ ١غٞم ١بصٟو
ل اض كاز غاؿ ًٟ ٤ّ٠ازبٗ اسبْؿ،)41(١
ّٝا فعَ ٛضبْ ٞزٟٝؼ ٝأُّ ٕنُ ٝفراٟص فكّرٞز
آٖرردّا اض كررسٝا امل ررٖ ل مؿررا٨دٓٙق "زعَرر٤
امل رررٖ ت ّؿرررس"ّ"ٝ ،رررٗ ّررررىسات امل رررٖ ل
ّؿس""ٝ ،امل رٖ ٟنرسأ ل ى را ماضر،)41("٘ٞ٠
ّ ٝررررا فعَرررر ٛؾررررٯ آ ررررد اٍؿرر ر ٞز ل مؿرررر٠دتٛ
"ّررررىسات املَرررً آ ٠ر ر برررٗ اشبؿررر،)41(" ٠
آٖدّا تنٖو بنٖاع غاؿ ٤٠فٍٞيَٞز ٤ٟاض َّٗٚا ّٗ
" أٍك ٍّٝ ،"٤َ٠ٍٝ ٤َ٠ا فعَ ٛفَ ُ٠عا ٢ٝل أى رس
ّرررررررٗ مؿررررررر٠د٣هل ّٖٚرررررررا "اٍطرررررررٖدبا ل زعَ رررررررٛ
اٍ اّٖررر ،)41("٤عرررني أقرررال ٍرررسعٯت اٍطرررٖدبا
زعَرر ٤اّٖرر ٝ ،٤تنْررـ ٙررر ٜاٍػاؿرر ٤٠اٍررم د
ٟيٗ أ ّٗ ِٝتنّْؿٚاٍ ،يٖ ٛأ ّٗ ِٝذ ٙفٚ٠ا
ت ايحباز افُ أآْاو اٍٖقظ اٍ ػسّٞ ،٤ٟانٚراّْ
ٝضبرراٝٮ
ّْ
ّررا تررساىٓ فٚ٠ررا ّررٗ زٝاضرر اٍ اَررك
اٍنكررا ٧آَررّ ٥ررا تي ردّع ّررٗ تناٍ٠ررد باٍ٠ررّٝ ٤ررا
دبْرررد ّرررٗ ّقرررا ٓ٠ٙآ ٠نررر ،٤زانعرررا بررراٍٖقظ ت
بسا٧تٚررررررا اٰ ٝ ٝؾررررررقاٚ٨ا اٰٙ ٝ )02(ِٝررررررٓ
ى
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ٝاٍ نٖ٠رررر ٤اٍ إ٠رررر ٤تنرررر ٔٞآَرررر ٥تررررٞاتساٮٕقؿرررراِ آررررٗ اٍػاؿررررٝ ٤٠اٮذبررررا بٚررررا ت عرر راّْ
ٍَياٟات امل عد  ٣اٍرم ٟطرع ٥اٍػراآسم ت بَٚ ٞرا،
ٝمررررد ٟقكررررُ اٍػرررراآسم ّٞمرررركر اٮٕقؿرررراِ آررررٗ
اٍػاؿٝ ،٤٠اٍ ّد تٍٚ٠ا ،أ ٝآٖٚا ،أ ٝاٍردفِٞ
ل عٞازّٖ ّعٚا ،آَ ٥أ٘ تػريُ اٍػاؿر ٤ّ٠ضبرٞزر
اٍعُّْٕ اٍقٍّٖ ٍّ١ىَ ٛضٞا ٧ىا٘ مؿر٠د ّْ٣أٔ ى ابراّْ،
ٙٝرا ّرا زأٖٟرا ٜآَر ٥ضر  ُ٠امل راِ ٮ اسبؿرس آٖرد
ضبْد آْسا٘ ل مؿ٠دت ٛاٍردٟٞا٘ رررر "اٍردف ِٞل
غع بٞا٘" ٝآٖد أ ٠ٕٝظ ل "اٍي ا "(،)04
ٝل ٙررررررا اٍطررررر٠او ٮ برررررأع ّرررررٗ زاضررررر٤
اض كررراز غررراآس ٟٗىر ر ٍ ٟٗػاؿر ر ٤ّ٠اٍرررٖ
أٟررر ، ٞتْٕٚررررا برررردز غرررراىس اٍطرررر٠ا  ٝلرررر٠
اٍناضٓ
ا ٙد ٦اٍطّ٠ا عني بدأ آٯن ٛل ٍٖد٘ ت
غاؿ ر ٤ّ٠اٍررٖ أّٟرر ٞفي ر مؿرر٠دت ٛاٍػرر٣ ٚ
"ضررقس أٟرر " ٞامليّٕٞررّ ٤ررٗ آػررسّ ٣نرراوو بررني 62
 ،2621/2/6 ٝ 2626/ 26/رررررٓ أقرررررال تٍٚ٠رررررا
مؿ٠د ٣أفس " ٦ماٍٞا ٰ " ٟٞل 2621/2/2
ٝمررد ىررا٘ اٍَنررا ٧بررني اٍط رّ٠ا ٝأٟررٍ ٞنررا٧
اٍسنُ  َّٛٔ ٝل املرسيٙ ٣ررا آَر ٥اٍؿرع٠د اٍسٝعر١
ٝاٍٞنرردإٝ ،١ىإ ر غاؿ ر ٤ّ٠أٟررٍ ٞنّ٠ررٕ ٤ررا ز٣
آَررر ٥اٍؿرررع٠د اٍقرررل ،فٚررر ١غاؿرررّ ٤ّ٠عسٝفررر٤
ٝغا٨عٝ ٤آْ٠ن ٤اٍيرٞز ل اٍٞنردا٘ ازبْعرٰ ١بٖرا٧
اٍ ر ٯ بأ ٟررإ ٓٚاملا َقررٝ ،٤مؿّرر ٤أٟرر ٞت ٖامَررٚا
اٍٰطٗ ل اجملاٍظ ى يا ٤ٟغرع ٝ ،٤٠ىطر ٣
غررعس ٤ّٟباٍَرر ٚات اييّ٠رر ٟ ،٤ر ّٓ اٍ ى٠ررص فٚ٠ررا
آَرر ٥ذٍررً اٮّ ررا٘ املط ر ٝ ُ٠اٍؿررْٝ ٞاٍؿرر)
ّٖنَّررررو اٍررررٖظ ٍررررد ٦أٟررررٝ ، ٞتقررررإ ١املررررسأ ٣ل
اٍٞمرررٞل ت نإر ر شٝنٚرررا ٝزآا ٟرررٝ ٛع ّررر ٛآَررر٥
اٍؿ)هل ع٠ـ  ُّ ْ ٟىُ ذًٍ بػيُ أضرَّٞز٢
ل غاؿ" ٤ّ٠ز  " ٤ش ٝأٟٞ

ٝباٍ رراٍ ١فنررد ٝنررد اٍطرّ٠ا قرراٍ  ٛل ٙرررٜ
اٍػاؿر ر ،٤ّ٠اٍرررم اّ ٖر ر بَّسٟنررر ٤آ  ٠ررر ٤ل
تميإٚا فْا ىقست ٝٮ ندّف ٝ ،اب َ ٠بأغد ّا
 ٟؿرررّٞز ٜايٕطرررراّ٘ ،ررررٗ فنررررد اٍ ررررٖني ٝاٍ ٖررررات،
ٝاٍسشو ٝاٍنٞت ّٓ اب َ٠ر براملسب اٍرر ٢أمعردٙا،
فَررٓ تررص ه آررٗ اٍػرري ٦ٞت ال ٝوَ ر اٍس رر،٤
ٍٝعرررُ امل٠رررص ٣اٰٙرررٓ اٍرررم ع ررر اٍطرررّ٠ا بٚررررٜ
اٍػاؿ رٙ ،٤ّ٠رر ١اٍٖٚاٟرر ٤اٍررم تررأتّ ١قسعرر ٤ا بعررد
ىُ ذًٍ اٰدهل ٍنرد اضر ا اٍرس ٍردآا ٧أٟرٞ
ٝآافرراّ ٜررٗ املررسبٝ ،قرراآك ٍرر ٛاٍعَّررا ٧أى ررس
ممرا ىررا٘ ٍدٟررٝ ،ٛزشمرر ٛضر ع ٤بررٖني  ٝررٯ بٖررات
ٝآاؽ آْساّْ ّدٟداّْ ٮ ؼبَٓ ب ٛبػس)66(!!٢
ٟن ِٞاٍطّ٠ا ل اٍٖػ٠د اٰ ّٗ ِّٝاٍنؿ٠د٣ق

" ًٍ اسبْد ّْٚا اض َّاِ اٍ ٯ٧ه
ّْٚٝا اض دّ اٰده،
ًٍ اسبْد ت٘ اٍسشاٟا آَّا٧ه
ٝت٘ املؿ ٠ات بعض اٍيسأه
أد تعَّل إٔ ٙرا اٍظٯٔه
ٝأآَّ ٠ل إٔ ٙرا اٍط سه
ف ُٚتػيس اٰزب مَّس املَّسه
ٝتيك ت٘ ده ػبدٙا اٍيْأه "()32

ٝتط ْس ٙر ٜاٍٖيْ ٤ل اٍٖػ٠د ىَّٔرٛهل تطرَٓ٠
ٝم ٝ ِٞزق٥اٝ ،ىُ ّرا ٟرأتّ ١رٗ م رُ اٍرس ٙرٞ
ٙداٟا ٝآَّإٝ ٧دٝ ،٦اٍٖاز ت٘ ّط ازبر ني فٚر١
م َ ّٓ٤تَّ عٚا غق ا اٍس  ٟٝ ،د ٝمٖاع أٍ ٟٞؿر٠ناّْ
باٍطررّ٠ا بؿرررٞزّ ٣رَٙررر ٤ىْرررا ضرر ه ٝأغرررست،
ع رر ٥عررني تررأت ١بعررض اٍع ررازات اٍررم تٖنَٖررا ّررٗ
شّٗ أ ٟٞت اٍصّٗ اسباٍ ١ف أ ،٣فإٕٖا ٮ عبظ
ب إٔٚا ٕاغرص ،٣برُ ٕن َرٚا ٕٝردزٌ إٔٚرا ررة اٍؿرَ٤
بني اٍػاؿ ٠نيٝ ،ٮ دبعَٖا ٕيرسو برأ ٟٞاٍنردٟٓ
تٮ ٍي ١ت اٍٖ ٦٧ا ف ٛ٠مطْات أ ٟٞاٍعساوق
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"ل ٞٙ ُ٠اٍطٚد أزآ ٥لاٌُّ
بعّ٠ل ع  ٥تي ٠ر اٍٖ ٔٞه
َْٟٝظر غ ّاٌُّ از ٢ضٖاٌّّ
ل ٞٙ ُ٠اٍَُ٠مق أٙدا٧م بٔٞ
ٝأبٞاو ضّ٠از ّٗ ٣بع٠د ه
ٝيٙات ّسقٝ ،٥أٔ تع٠ده
أضاو يباٚ٨ا ٍَ٠ٍٞد"()32
ررٓ تررأت ١فاررر ٤اٍنؿرر٠دّ ،٣طر َ ٤ْٚفاررر٤
مؿّررر ٤أٟررر ّ ، ٞقاَ٨ررر ٤ا برررأ٘ ٟيررر ٘ٞعر ر أٟرررٞ
ازبدٟد ّ ٠ٯّْ سب اٍنٖاعق

" ٝت٘ ؾا أ ٟٞم ىا٘ اٍٖدا٧هق
ًٍ اسبْد ٟا زاّ٠اّْ باٍندزه
ٟٝا ىات اّْ بعد ذاٌ اٍػقا٧ه!"()32
ل ٙررررا اٍٖػررر٠د ٮ أ رررس ٰ ٍّ٢اّرررسأ ،٣ٮ شٝ
أٟررٝ ٞٮ ضررٞاٙا ٝل اٍٖػرر٠د اٍ ررإ ١ض٠ط ر ع ُ
اٍطررّ٠ا زفررو اٍنٖرراع آررٗ ٝنٚرر٠ٍ ٛااورر تم رراِ
بالٚا اٍؿرس ٝ ٟر٠ٯ٘ بالر ٛاٍؿرسٍ ، ٟيٖرٛ
ضررررررر٠ع ٞل اٍٖػررررررر٠د اٍ اٍرررررررـ ت اٍػاؿررررر ر٤ّ٠
املطرر دآاٝ ٣ضررر ٠دأ ب ػررريَٚ٠ا ّرررٗ ندٟررردٍ ،رررٗ
ٟي ق ١حبياٚ ٟا املعسٝف ،٤ض٠ؿر أٟر ٞاٲ٘
فرراز عرردٝ ٝوٖرر ٛؽبكررو ٍَعررٯ تػرردّ طباٍ ر
اٍعٞش آَ ٥بَّٖ ٛاٍرّ" ٢ا ّسّ ف ٛ٠اٍصا ّٗ ٙرس"،
ٟعإ ١اٍ) ٝازبٞع ٝاٍيسبٖٙٝ ٤ا ٞ ٟنّر ٛت شٝنرٛ
ىْا ىا٘ ٟقعُ أ ٟٞل سبظات اٍػدّ٣ق

"ٍٝررررٞٮ اٍرررردا ٧ؾررررازآ م اٍَّررررٝ ٦ٞاٍرررر)
ٝاٍظَْا٧
بع٠داّْ آًٖ أغعس إٔل مد قع ل اٍص ٛه
ٝبني ٕٞانر اٍقٞٮذ رك أقَعٍ ١نْٛه
ميس ب ١اٍٞز ّ ٦اىكني ىأ٘ه آَ ٥ضقسّٕ
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ٝأٟرررررٗ ضرررررٞاٌ ّرررررٗ أ آررررر ٜٞبرررررني ّنرررررابس
اسب سّٕ"()32
ل ٙرررا اٍٖػرر٠د ٕررس ٦أ٘ أد اٍيسبررٝ ٤اٍ عررد
آٗ اٍصٝ ٝاٰٝٮ ٮ ٟنُ آٗ أد املرسب  ّٝاقرو
اٰو رررا ،٧ف ايقررراف ٤ت ىرررُ يٮٔ أٟررر ٞػبررر٧١
اٲ٘ أد ندٟررردهل ٖٙرررا ٮ و٠رررٞز ّير رسّ " ٣تٮ و٠رررٞز
اٍقررررٞٮذ" ٝ ،ٮ أشٙرررراز أٝ ٝز ٝو ٠ع٠رررر ،٤تٮ ّررررا
تررسا ٦٧فَررك شنررا ايررٯت اٍ ازّٟرر ،٤اٍ ػررس ل
ٙر ٜاٍ ناع ٮ  ٟعاوقّ ٘ٞرو أعردهل ىرُ رازو ل
غرر٭ ٕٛٝاشباؾررٝ ٤آَْررٝ ،ٛباٍ رراٍٟ ١ررأت ١اضر دآا٧
اٍررص ٝىْٖنررر ّررٗ ىررُ ٙررراّٖ ،نررر ّررٗ ٙرررا
اٍ ػرررٝ ٧١اٍ ؿرررَّٔ ٝاٍكررر٠اع ٙٝررررا بعرررد ندٟرررد
ٟك٠قٛم اٍط٠ا ت ؾٞز ٣ز  ٤اٍ نَ٠د٤ٟ
ل اٍٖػ٠د اٍسابرو ترص ا اٍٖيْر ٤أضر ٥ا ٝأملراّْ،
أمل راّْ نطرردٟاّْ ٝيفررس ّعٖ ٟٞراّْ ن رسّاّ ٧ررا ذىسٕرراّ ٜررٗ
اف نا ٍٱع ٝ ٤اُٰٙق

" ٟا ز أ ٟٞمد أآ٠ا ب ٛاٍدا٧
ل سبٝ ٤منا ّاِ ٝٮ ضيّٕٗ
ٟدآ ٌٞر ل اٍدن ّٕٗ
ٟدآ ٌٞر ل َْٞت املٞتق أآ ا٧م
ٕا٧ر اٍق٭ا بٚا ،فاز  ٛت٘  ٙقا
ٟا ّٖ ّ٠اّْ فًَُّ ٕ ٞفسو اٍطدفا
آل أآدٕ ١ت

از ،٢ت ٝول"()32

ؾررازت تعررد ٦آررٞات أٟرر ٞازبدٟررد ىْررا
ٕررررس ٦أ٘ ٟع٠ررررد ٜال ت ٝوٖررررّ ٛررررٗ ذٍررررً اٍ َررررد
اٍيسٟ
ٝضررر ٠ابو اٍطر رّ٠ا اشبرررس ٝآَررر ٥اسبياٟررر٤
اٰضررراع اٍرررم إََّررره ّٖٚررراٝ ،اٍرررم آسفٖاٙرررا ل
اٍنرسي٘ اٍيررسٝ ٟٓل اٍ رٞزاٝ ٣تٞضرر٠عٚا ٝتَّٟٞسٙررا
حا ؽبدٔ اٍياٟات ازبدٟد ٣اٍم إ دبٚا ءرا ،فرإذا
ىا٘ اٍرس ّ ل اف راز ٜيميرا٘ أٟر ٞمرد اف َّرك
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ّٖررر ٛأٝٮ ٝ ٜبٖاتررر ٛم رررُ أ٘ ؼبسّررر ٛاٍرررسشو ٝم رررُ
املررسب ،فررإ٘ أٟرر ٞاٍنؿرر٠د ٣ٮ ٟنررك آٖررد ٙرررٜ
اٍ قؿرر٠ٯت ل اٍررٖـ ازبدٟررد ٟٝ ،ر ل اسبياٟرر٤
آَٞٙ ٥اٜق

"أوقاِ أٟ ّٗ ٟٞسآا ٓٙاٲٕا
قاآٞا ق٠اع اٍ ٠اّ ٥ل ن٥ا غات"()32
ٙٝررٟ ٞي رسّز اٍرردآاٝ( ٧ضرر٠قعُ ى ر اّْ) بررإ٘
ٟسنعررر ٛاٍرررس ت ن٠يرررٞز ٝفطرررٚا ٝاٰوقررراِ
ٟسىكرر ٘ٞل ررٯِ اٍٖا٠ررٍُٝ ،عررُ اٰل رُ ّررٗ
ىُ ذًٍق ت شٝن ٤ؾابسٝ ٣فّ٠رّ ٤را ترصاِ تٖ ظرس
يَّر ٤ا بررأ٘ اٍرس ضرر ٗ ٠آَر ٥آ ررد ٜأٟرٟٝ ٞػررقٛ٠
ٟٝع٠د ٜضاملاّْق

" ٟا ز أزنو آَ ٥أّ ٟٞا ىإاق
ٝشٝن ٛت ْسّ ١ٙٝ ٦ت طٓم
أ ٝتسم اٍ ا  ،تعد ٝىَّْٔا مسآاق
ٍعَّٔ ٛزنعا
ّػا ٘ٝ ّْ٣٧آئّاش ب ٛاٍندٔ!()32
ٝىْا أغست ّرٗ م رُ ضر ٠عُ اٍػراآس ّرٗ
أ ٟٞزنٯّْ ٟقّ ٓٚعٖ ٥اٍٞوٗ ٝؼب اٍٞوٗ ٝؼبرٗ
تٍ٠رْٖ ٟٝ ٛرر ٥اٍعر ٣ ٞت تسابررّٝ ٛا٨رٝ ٛشزآرر ،ٛفٚررٞ
صب  ّٗ ِٞىُ ذًٍق

" ٟا ز ٟا ٍ ٠ر إٔ ١ٍ ١ت ٝول
آٞه ٍ َ ْل باٍػْظ أنٞا٧م
ّٖٚا تٖقّٔط زٝع١ق وٖٚ٠ا بدٕ١
ّٝاٙ٬ا اٍدٔم ل اٰآساو  ٖٟدز
ٟا ٍ ٠ل بني ّٗ ل تسبٚا م)ٝا"()23
ٝؽبر ٓ اٍٖػرر٠د بٖرر) ٣أٟٞب٠ر ٤ؾررسف ٤فٚ٠ررا ّررٗ
اٍسقٝ ٥اٍ طَّ ٓ٠ا ٮ مييٗ تٞمّٔعرّ ٛرٗ تٕطرا٘،
ٝفٚ٠ا ّٗ اُّٰ باٍػقاٝ ٧اٍع ٣ ٞاٍي ق

" ٰٕ ،ًُّّٖ ٛعَ ٞآٖد ٢املسبم

عاغا ،فَط آَّ ٥ا غ ٩أآ بم
تٕ ١ضأغق ،٥ضإٔط ٥ىُ ّا نسعا
مَ ر ٝ ،آررس ٦آظرراّ ١فٚرر ١زاآػر ّٓرٝ ٤اٍَ٠ررُ
ّنسٝز
ٝضرررررررررٞل ر أّػررررررررر ١ت ن٠يرررررررررٞز ذات
ق )23("!٥
ل اٍٖػ٠د اشباّظ ٟيسّز اٍػراآس ّرا ماٍرٛ
بَ ررٞع ندٟررد ٕٝرردزٌ إّٔرر ٛررررر ٙٝرر ٞاٍعررازل ب نّٖ٠رر٤
اٍنٖررررراع ،اٍرررررم مرررررسأ آٖٚرررررا ٝٮ غرررررً ل اٰ
ايٕيَ٠رررصٝ ٢زأ ٦بعرررض دبازبٚرررا آٖرررد بساٖٕٝررر
ٝبإٝد ٝتٍٞ٠ت ررر د ٟيٗ  َّْٟت بٖا ٧مؿر٠د٣
ت ٞرررك تنّٖ٠ررر ٤اٍنٖررراع ،أ ٝضرررٞاٙا ّرررٗ اٰضررراٍ٠
اٍقّٖ٠رر ٤بنرردز ّررا ىررا٘  ٟرر ٞبيررُ ّررا ل أآْامررٛ
غعساّْٝ ،ءرا ىا٘ ؽبَو اٍنٖاع ل اٍٖػ٠د اٍٞاعد
ٟٝعرررر ٞف تدٟرررر ٟٝ ٛربررررر بررررني اٮٍ ؿرررراو بررررٛ
ٝباٮٕقؿاِ آٖٛ
ل اٍٖػ٠د اشباّظ  /املنَّو اٍ اٍـ ٝاٍسابرو
ٟط كس اٍطّ٠ا م تٍعاشزر اٍرر ٢ىرا٘ ّ ٠ر ّْا ٰزبعر٤
أٟأ فأع٠ا ٜاٍطر٠د املطرٟٝ ، ٠رأت ١املنَّرو اٍ اٍرـ
آَ ٥غيُ أّٖ٤٠ق

" ٍ ٠ل تٍعاشز إقضّ آٖ ٛاسبْأه،
ٟطًَ م اٍدز آٖد اٍيس ٝه،
 ُْٚ ٟٮ ٟنسع ماٍ ا ر ّٗ ذا ٟ٭ٝ
ّٗ ضسا ٍَْٞ ٟت آ) اٍظٯٔه"
ٰٖٕٝا ٕعَرٓ أ٘ تٍعراشز ىرا٘ برٯ شٟ ، ٝعر٠ؼ
ّو أف ٠رّ ٛرسّٝ ٟٓس راٝ( ،اّْٰٖٚ ٝرا ٙر ١اٍرم
ضررر ر د ٗٙفْ٠رررررا بعرررررد زنَررررر ١املطررررر ٠باٍَّ٠ررر ر
ٝض ْط ٚا بػرعسٙا)فإٕٖا ضٖ طراّ ِ٧رٗ ذا اٍرر٢
ض٠ط ن ُ أٍعاشز ل ٙرر ٜاٍََ٠ر ٤املا٠قر ،٤تٕرٙٝ ٛرٞ
ّْٚ ٟرُ ىر اّْ م رُ أ٘ ٟنرسع اٍ را  ٟاّ٠رُ ز ّ فعررُ
املررسأ ٣أ ٝاملررسأتني عررني تق ررا٘ اٍ ررا ٙٝ ،ررُ آررا
أعد ّٗ املٞت ّٗ م ُ
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ٝاٍطر رّ٠ا ٖٙرررا ٮ ٟررررىس املرررسأ ٣بالٚرررا أٝ
بَن ٚا ىْا فعُ ّٗ م ُ ٝىإٟٔ ٛسٟرد ٍَنراز ٫أ٘
ٟط كس ّا ٟسافه مؿّ ٤تٍعاشز ّٗ عّ٠ ٠راتٝ ،أ٘
ٟط رىس ّسّٝ ٟٓس ا ٝى٠ك اض ن َ ا اٍعا٨د ّٗ
املٞتق

" ٍٗ تؿدّو إّٔ ١ض ٟ ٢ٞٚداٙا
آٗ زتا ّٖٝ ،تؿقس ٍٝ ١نٖ اٙا
ٓ تسىض ّرآٞز ،ّْ٣تػد خب٠ط اٍدزٝ
عبرر ٞمرر)ٝ ،٢تَّٟٞرر ٛع رر ٥ر رظَّ اٍكررس ٟر
اسبَّأه"()23
ٝاملػررٚد ٟرررىّٔس أٟكرراّْ بإ عررا ٟطررٞع ّررٗ
املٞت ٝى٠ك زىكر ّرس ٟٓاجملدٍّ٠رٝ ٤اٍ ٯّ٠رر
ٍَ أىررد ّررٗ أ٘ نطرردّ ٜررا شاِ ّٞنرر ٞاّْ ل املنرر)٣
أٔ ٮ !
ٍيٗ اٍطّ٠ا ىعا ت ٛٮ ٟؿ) ى اّْٝ ،ٮ
ميررٖ اسباٍرر ٤ىررُ ّررا ػبرر أ٘ رررٖ ّررٗ آٖاٟرر٤
ٝتعْ٠ه فٚا  ٞٙذا ل املنَّو اٍ اٍٟ ١يػرك مٖراع
ّس ٟٓأّ ٝس ا ٍ٠ظٚس ٝن ٛتم اِق

" ت ٟٛتم اِم ،ٮ ت٠أض ّٗ ١زنٞآ١
ٙاتقاّْ م ُ أ٘ أمسع اٍ ا ق آا ا
آاشز ّٗ بٯ اٍدنٝ ٥اٍدّٞع،
ضٞزٙا ىا٘ َّ ّاّْ ،ظب٠عاّْ ،زّا اّْ
م َرر٠ل آَرر ٥ن ٚرر ٤ؾ رئّٚا املررٞتم ؾ رئّاّْ
أٍْ٠اّْ
عدّم ١ل آ ٘ٞ٠غٚد٘ اٍس ٝ ٦املعا ا
آدت م ٍٗ أبس ر اٍداز ع  ٍٞ ٥أّ٘ اٍٖ ّٞا
عسن ه ضَْاّْ ّٗ ق٠اٝ ٧ماٍ ق
ربَّّٔا اٍطدميا"()22
ٟٝؿرررك يم رررراِ تَررررً اٍررر ٯ اٍررررم غررررا٧ت
اٰمررداز أ٘ ٟساٙررا ٝػب٠ررد ٝؾررك آرراد د ٟسنررو
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ّٖ ٛبػرسٟٝ ،٢نطرٓ إٔر ٛرررر فْ٠را ٍر ٞذ ذٍرً رررر ٍرٗ
ٟيا ز ازّْٚ ٜا عد ّْٚٝا ىا٘!
ٝٮ بررأع أ٘ غب ر ٓ ٙررر ٜاٍسعَرر ٤ل اسبرردٟـ
آررٗ ٕطرراّٖ" ٧ررصِ اٰمٖررا٘" باٍ أى٠ررد آَرر ٥ذٍررً
اّٰرررُ اٍيسٟر ر اٍرررر ٢زافررره اٍطر رّ٠ا ل ّساعرررُ
ّسقرر ٛىَررٚاهل ع ررٙٝ ٥رر ٟ ٞردّز ت ٙر ٣ّٞاملررٞت،
ٝاٍرررر ٢نعَررر ٛآٞقررراّْ آرررٗ اشبٖرررٞع ٝاٮض طرررٯٔ
ٟي ر ٟٝي ر ضبرراٝٮ ا ٙصميرر ٤اٍعرردٔ ٝاٍررصٝاِ
باٍػعسٙ ،ا ٞٙذا أ ّٟٞاٍعرساو ل " مراٍٞا ٰٟر" ٞ
ؽب ٓ مؿ٠دت / ٛع٠ات ٛب ام ٤أشٙاز ٟندّر ٛيم راِ
 ،املسأ ٣اٰى س ؾ)اّْ ٝذبْٯّْ ٝعدباّْ آَ ٥شٝنٚاق

" تٕ ٰ ١ز ٢أ٘  ٟٔٞاٍػقا٧ه
ٟمَْ ل اٍي، ٠
ضٖ٠صع م اٰعصا٘ ّٗ مَ
ٖٟٝصع اٍدا٧ر ،فأزّ ١اٍدٝا٧ه
أزّررر ١اٍعؿرررا ،أآرررد ٝت
اٰشٙاز ل زب١

ازٕرررا ٝأمَّرررك

أدٌّ ّٖٚا بام ٤ا ٕاقسٜه
أزفعٚا ٍَصٝن ٤اٍؿابسٜه
ٝبٖٚ٠ا ّا َُّ ّٗ مَ !"()22
ٝمررد ت َِّ ر م زن ر ِّ٤تتنررإّ٘ اٮذبررا باٍػاؿ ر٤ّ٠
اٍ ا ٠رر ٤عررداّْ برراٙساّْ حب٠ررـ ٮ تط ر َّ٠و أ٘ تقؿررُ
بررني اٍػرراآس املٖػرٝ ّٕ٪بٖٚ٠رراهل تّٕرر ٟ ٛنْؿّررٚا ىإٔرٛم
١ٙهل ٝىإٔٚا  ٘ٝ ٞٙأ٘ ٟررىِّس الٚرا  ٘ٝ ٝأ٘
ؼب٠ررُ تٍٚ٠ررا بأغرر٠ا ٧رراٙسٝ ٣اقر ٤هل فنررط ٖٙرراٌ
زٝعٚرررا اٍرررم تٖ عرررـ ل اٍرررٖـهل ّٝرررٗ اٍنؿرررا٨د
اٍنََ٠رر ٤نررداّْ ل ٙرررا اٍ ررا مؿرر٠د" ٣إٔررا ّ أضررك"
ٍطرررْ ٠اٍناضرررٓ ،ت٘ ز ٝاٍرررٖ أٟررر ٞت يَيرر رُم ل
اٍػرراآسهل ر ررص م بسٝعرر ٛف ٠ردّ ا٘ ّع راّْ ل ؾررٞت
ٝاعرردهل ؾررٞت أٟرر ٞاٍقَطررَّ٠ل ،أٟرر ٞاملعاؾررس
اٍرٝ ٢مُّر رو آَ٠ر ٛاٍظَر مٓ ٝٮ ٟردز ٢ملراذاهل ٍنرد ىرا ر٘
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ىْرررا نرررا٧ر ل اٍي رررا املنر ر ّدعّٕ راّر راّْ "زنر رٯّْ
ىرررررراّٯّْ ّٝطرررر ر نْ٠اّْ  ٟنرررررر ١ال ٝؼب٠رررر ردم آررررررٗ
اٍػررس"( ،)51ىررا٘ ٟعرر٠ؼم ل بررٯ  ٜيّٖ راّْ َّّْ ٖ٩راّْ
عر ٍٛٞأبٖاٝ ٜ٬بٖاتمٛم ّٞٝاغٝ ٛ٠عن ٍٛٞمّٓ ف رأٙ ّْ٣را
ٙرررٞذا غرررَّ٠ا٘م اٍعؿرررس ازبدٟرررد ٟي٠ر ردم ٍررر ٛآٖرررد
اٍررس  ،فََّ٠رهم اٍررس ٟر ردر ٍ ٜقعرُر بررأّ ٟٞررا تػررا٧هل
فأ ٢أف از ٙررا! ٝبراٍس ٓ ّرٗ ىرُ اٍؿر) اٍرر٢
ٟم د ٟٛأ ٟٞم اٍقَطَّ٠ل تٮ إّٔٛم ٟسفُّوم غريٞا ٜت
الق

"ت ال أزفوم آ٠لَّ ،أزفُّوم مَ ٝىقّٔ١ر
ٟا ز عمصٕاّْ عصٕ مٝ ،أزٙنل اٍ٠م ٓم
اَٙي اٍٖازم شزآٝ ١قسآ١
بميا٧ا بي ٠م ٝميّْ م ٝن ١ٚت ٕٞز آسغًُّ
ٟا ز
نازت آَّٔ َّ١اٍػع ٞم
ٝضمدَّت أّاّ ١اٍدز ٝم
تكسّآ م ،ؾَّٔ ٠م
بم ّ مآا١٨
ٖٟاب٠وم ّا)63("١٨
ٮ غررررر٧١ر ل ٙررررررا املن رررررٞع أ ٝضرررررٞاّ ٜرررررٗ
اٍنؿررر٠دٟ ٣ػررر ت أ٘ لررر ٠اٍناضرررٓ ٟررر نّْـ
أ ٟٞهل ٟٝط َٙ ٓٚر ٜاٍػاؿ ٤ّ٠بيرُ ّرا تي ٖرصمٜم
ّٗ ٮٮت اٰدّٕ ٝاسبصّٕ٘ ٝاٍظَرٓ اٍررٝ ٢رمُّرور آَٚ٠را
تٍّٔا تًَُّ اٍس ٝاملٖ ّ ٤ل آ ازات اٍنؿر٠دٝ ٣بعرض
اٍ اى ٠ر ذات اٰضررَ ٞاملػررابٰ ٛضررَ ٞاٍعٚررد
اٍندٟٓق

" ٯّ ١غدٟد  ١َ٠ٍٝن ُ٠وُٟٞ
فإٔعٓ آَ َّ١بٖٞزّٕ اٍطْاٝ ٧ندّ ق٠ا١٨
ٝضدّ فمَّا٢ر ٝضدّ فَّا٢ر ٰآ مسر ّٖقا٢ر
ٟا ز ٝا قس ا قس فَّاٟاٝ ٢ام ُه زنا١٨

غنا٧ا غن ٠م ٞ ٝب ١تٚسّأ
بس م اٍيتب ٤ماعّٖ ٝعرس اٍ أَّ١
غدٟد ّن "()63
ٍيررٗ ع رر ٥اٲ٘ ّرراشاِر اٍيررٯٔم آاّراّْ ّٝررا
شٍٖا ٮ ٕعسل ّا اٍر ٢عررُّ برأ ٟٞاٍقَطرَّ٠ل ت٘ه
 ١ٙتٮ آ ازات آاّ ٤ت  ّٗ٠أمل ٛاٍػدٟد ٝغرنا٧رٜ
فْررا اٍطرر
ايناب ِّ٤ع  ٥تأت١ق

ّررا اٍررر ٢عر رُّ بررٝ !ٛٮ ت ررأفّس

"غنا٧ا غنا٧ا غن٠
َّٟٝسم مٕ ١ازبٖدم آٗ با ب٠م
ٝأزن ٞع٠ات ١حٞت١
ٝد  ٟهر ل ضٞاٌُّ
د  ٟهر ؾٞت ضٞاٌُّ"()63
أىررا٘ اٍررس ٟعَ رٓم أ٘ اٍػررَّ٠ا٘ اٍررر ٢أوَُّ رهر
ٟدرٜم ل أ ٟٞض ٠مٌِّ ىُ اٰضراٍ ٠اٍندمير ٤اٍرم
آسفٖاٙرررا ل اٍعٚرررد اٍنررردٝ ٟٓضرررٞا٠ٍ ٜطرررَّٔط آَررر٥
أٟررر ٞاٍقَطرررَّ٠ل نٖررر ٞاّْ ٝآؿرررابات ّرررٗ غمر ررّاذ
اٲفراو فَّ٠س ٕٝرّ ٛرٗ ب ٠رٝ ٛميٖعٕٞرّ ٛرٗ اٍٞؾررِٞ
ت عنَرررر ٛتٕٚررررا ّقازمرررر ٤آ  ٠رررر ٤تنرررر ٔٞآَٚ٠ررررا
اٍنؿرر٠دٝ ٣مررد ماّ ر ّٖٝررر اٍَ ظرر ٤اٰ ٝآَرر٥
املقازمررر ٤فْرررا ّعٖررر ٥أ٘  ٟررردٙ ٢ررررا اٍقَطرررَّ٠ل
ايس ٝاملطَ ٞاملكَّٚد أضقُّٛم ،ل عرني ىرا٘
آَرررر ٥اٍرررردٕ٠ا ىَررررٚا أ٘ ت نرررردَّٔر تٍ٠رررر ٛباٮآ ررررراز
ٝاٍ أضكٖٙٝ ،اٌ ّا  ٞٙأغدق

"ّساآ َّ١قام بعػ اٍطْ ّٕٔٞاٍَ٤ْ٠٩
ّات فسال آَ ٥ضاآدّ٢
ٝب٩س ٢أٙاٍٞا آَٚ٠ا اٍؿاٞز
 ١ٍٝت ّٓ٤ٖ٠أتَقٙٞا ٝشٕٞ ٟر ّْ٤نرسّفٙٞا
ٕ ١ٍٝراهَُّٝ ّٓ٤بّاٙٞا ٝ ،اٍ ّٓ٤٠آّٖقٙٞا
ْٕٞ٠ٍٝر ّٓ٤مؿّقٙٞا ٕٝعٖاآ ّْ٤نققٙٞا آناباّْ
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في٠كر تق ٞم حبصٕٝ ١قعق١
ٝى٠كر ت  ٞم خبٞل آَٚ٠ا ٝقعق١
تءررررّٝ ١ررررا ّررررٗ تٍرررر ٛضررررٞاٌُّ أزاٌُّ بنَرر ر
ٝزٝع)63("١
ٝميع رٗم اٍسنم رُم ل ٝؾررك ّعإررا ٣أَٙررٝ ٛبررٯ
أب ٛ٠ىْا ٟطرّْٚ٠ا بطراتّ ٖٓٚ٠دازضر ّٕٓٚت أ٘
ؽب ر ٓر فَّابر رٛم ازبرراز ّٕ اسبررص ٟٗت اٍررس بع ررازات
تٖنِّ رُم شّررٗ اٍ رٖرـر اٍررر ٢أٝغر رًُّ أ٘ ٟمػرريُر آَرر٥
امل َنررر ١رررررر ّرررٗ آٚرررد مرررد ّٖٟٓضررراٍك ت اٍَ ظررر٤
اٍساٖٙررٙ ٤ا٠ٙررر ٢ماذفررات اٍنٖابررُ اٍسالررات
اٍم ضررََّّٔٚا املع رد ٢آَر ٥أَٙرٝ ٛغرع ٝ ،ٛاٍرم ٮ
ٟط َّ٠و ءا فعاّْ ،ذبسو ىُ غ٧١ق

"ضأٍ م زقاٌُّ ،وَ م زقاٌُّ
تكسّآ م ؾَ ٠م ٙ ،ل زقاٌُّ
ٝضرَّٔط آَ ٥اٍناذفات
ٝضرَّٔط آَ ٥اٍسالات نٖا ر اءٯٌ
ٕٝصِّ آَٖ٠ا نٖا ر املٯٌ
تء ،١تء ١أّٗ ّيقس٣
أٮ ّريقسٝ ٣ٮ ّيقس٣
تء ١آراب ١وٝ ُٟٞماعّٖ ّٝ٭ضكه
ٝإٔ ر قٞز زعّٖٝ ٓ٠ؿكه
تء ١إٔا ّم أضّكه
إٔا ّم أضّكه "()04
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ت٘ ٙر ٜاٍنؿ٠د ٣امل ّْ٠ص ّٗ ٣ازبإ اٍر نل
ررر أآل اض كاز اٍػاؿ ٤ّ٠اٍ مسا ّ٠رٝ ٤اٍ نّٖرو بٚرا
باٍؿررٞز ٣اٍررم ذبررد ٖا آٖٚررا ،ت ر م ّررٗ ازبٞإ ر
املعٖ ٤ّٟٞأض ٤َ٩ى ٝ ،٣تغياٍ٤ّ٠
ت٘ غرراآس "وررا٨س اٍسآررد" غرراآس "تنرردّّٞا
تنر ردّّٞا ىِّر رُّ لرررا ٧فرررٞميٓ نٚر رّٖٓ " غررراآسم
املناّٝرر ٤اٍررر ٢ٮ َٟررني ٟ ،رردّ ٝمٖيطررساّْ عصٖٟرراّْ
ٟا٨طاّْ ؾ  ٠أ٘ إيطازم ٜأّأ ال ٍٝر٠ظ أّرأ
آدٍ ّٜٝيّٖٟ ٛػ ١باٍي  ٟٝ ،د ٠ ٕ ٝرٍ ّْ٤يرُّٕ
ّا آاغ  ٛاٍنك ٤ّ٠اٍقَطَّ ّٗ ٤ّ٠ٖ٠ف ٠رات ٙٝرصآ٨
ٝاتقام٠رراتهل اٍػرراآسم اٍررر ٢أنررا ر ل تنّْررـ أٟررٞ
ٍّٟ ،مندَّٔ ّعإا ٣غرع
ّٔ ٝٝكر ذًٍ ل ّٞقٞعّٖ ٝول
فَطَّنيهل ل سبظ ٤ت د ٝفٚ٠ا ٙر ٜاٍػاؿ ٤ّ٠ر
ّٯْ٨ر ٤مل رُّٕ ٙرررا اٍ ٠ ٞرركهل ٝٮ ضرّْ٠ا أ٘ اٍطرّ٠ا
اض كررسٙا ل مؿررا٨د ّ طَطررَ ٤تع ر اّْ آررٗ أملررٛ
اٍررراتّٝ ١عإاترر ٛاٍػاؿرر ٤ّ٠نرررسّا ٧املررسب ٙرررا
اٍػررراآس ٟررردآ ٞاٍرررس َّ أ٘ ٟطرررَطُّ آَررر ٥اٍناذفرررات
ٝاٍسالات اٍم تمَّْسم أ َُّٛٙباملٞت نٖرا ر اءرٯٌ
ٕس ٦ل ىٯّ ٛتطرَْ٠اّْ ٝفػرٞآاّْ ٝترٞاىٯّْ ّٝرا
ىا٘ ّٗ م ُ ىرًٍ
برررُ ّم ر رسّ اٍ نّٖرررو برررأّٝ ٟٞرررا ر َِّرررٙ ٛررررٜ
اٍػاؿ رّ ٤ّ٠ررٗ اٍَّاآررٝ ٤اٮّ ررإِّ ٝاٍؿ ر)ّٕ ٝم ررِّٕٞ
ىُ ّا مدّز ءا ٟعيظ ّا يٍ تٍ ٛ٠عاِ اٍػاآس
ٝتزا ت ٛبرُ عراِ املناّٝر ٤اٍقَطرَّ ٤٠ٖ٠اٍرم مي َرٚا
بعاّ٤
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( )64إظس املسنو ٕقط ،ٛف88
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جتلّيات التُّراث الشَّعيب يف الشِّعر
د .فايز عز الدين *
متهيد:
يف اهظريريرٗس ٝاهتاسغتٚريري ٞهلريريريى ػريري حقريري
ًٌٔريريري ٞيف حٚاتريريريٕ اهثقافٚريريريً ٞريريريّ ًِظريريري٘س أْ اهتطريريري٘س
اإلُظريريريريريريرياُ :ٛاهطب ٚريريريريريريري ٛاهتريريريريريريريذسظت ٛأٗ اإلسادٜ
اهتثريري٘ٙش ٜعتتريريا دًٗ رياً إىل املِظً٘ريري ٞامل شفٚريري ٞاهريريي
تفريريريريت ب٘ابريريريريا اه قريريريريى ٗاهريريريري٘  ٛادتذٙريريريريذ وريريريريٟ
ًتطوبريريا توريريم اذتقبريريً ٞريريّ منريري٘ اإلُظريريآُِٗ .ٞٚريريا
تريتوصف حٚريا ٝاهؼري امل ري بري  :اهشتابري ٞاملف ٓشغريٞ
ًّ ستشكا اهتػٚر ٗاهتػٓٚريش ٗبري اإلقبرياي وريٟ
اه ـريريش ادتذٙريريريذ ٗاإلجابريريري ٞريريريّ أطريريري٣و ٞاملظريريريتقبى
باهقوق املب و ٟق ٍٚاالُتٌا ١هلزا املظتقبى.
ًّٗ امللريٌْ٘ االجتٌريا  ٛاملتحريشٓن يف كريى
ثقافريريري ٞأٗ ًريريريّ ستشكريريريا اهثقافري ري ٔٞراتٔٔريريريا هلريريريى
ًلريريريريٌْ٘ اجتٌريريريريا  ٛب٘ؿريريريريفٔا ريريريري ريري أ ٜاهثقافريريريري ٞريريريري ريري
باألطاغ أٍٓ اهظري٘آش االجتٌا ٚريُ ٞت٘قري ِريذ
األػلاي املظتحذث ٞيف اإلبذاع األدبٗ ٛاهفري
ٗ ِريريذ اه٘طريريا٢ى اجملرتحريري ٞاهريريي تظريريتصذَ امل ٌريري٘س
اهرتاثريريريري ٛمبضاٗجريريريري ٞحٓٚريريريريٗ ٞحٓٙ٘ٚريريريريً ٞريري ري اهقاهريري ري
اهت ريريريريريبر ٜاملتجريريري ريذٓد تِاغٌريريري رياً ًريريري ري قريريريريري ٍٚاه ـريريريريريش
ٗامل اؿريريريشٗ ٝتأهٚفري رياً ًبريريريذ اً عتٌريريريى متري ريشٓدُٖ وريريريٟ
اهـريريٚؼ اهت برٙريري ٞاهريريي تِاٗهلريريا اهؼ ري شا ١املبريريذ ْ٘
وً ٟذ ٠قشْٗ خَوَتِ ًّ اهضًاْ.
ًٗريريريّ امل ريريريشٗ ريريري ريري يف حاهتِريريريا اه شبٚريريري ٞريريري ريري أْ
املِتـ اهثاُ ًّ ٛاهقشْ اهتاط ؼش قذ ػرئذ
طريريجاالً ًٌٔ رياً حريري٘ي اهفلريريش ٗاهثقافريريٗ ٞاألدب
ٗاهفّ ٗاألخالق متاػٚاً ً اهِض  ٞاهتط٘س ٞٓٙاهي

طافريريريت وريريري ٟاه قريريريى اه شبريريري ٛبأطريريري٣وتٔا اهتِ٘ٙشٙريريريٞ
ٗاذتذاثٚريريري ٞسمبريريريا حشكتُٔريريريا األٗهٚريريري ٞكاُريريريت ًريريريّ
ُتريريا ٢محوريريُ ٞريريابو ْ٘ٚبُ٘ريريابش ٗكريريزهم ًريريّ منريري٘
اهتفلر ٗاهزّٓ اه ريشب ٚاهوريز ّٙاتـريال بفوظريفٞ
األُريري٘اس األٗسٗبٚريري ٞريرير اه٘جريري٘د املباػريريش هوٌريريثقف
اه ريريريريريشب يف أٗسٗبريريريريريا أٗ ًريريريريريّ تريريريريريأثرا املريريريريريذاسغ
اهتبؼر ٞٙيف ط٘سٗ ٞٙهبِاْ ًٗـش.
ٗبِا ١و ٕٚفقذ ػََٔ َذ ِ اذتقب ٞاهريي ِِٚآريا
ظٔريري٘سَ تٓٚريرياسا فلشٙريريًٗ ٞريريزآ أدبٚريري ٞت ريريذٓد
ًِطوقاتٔا ٗتِ ٓ٘ ت ًشج ٚاتٔا حت ٟبذ ؿ٘سٝ
األدب اهلالطٚلٔ ً ٛريا غرير قريادس ٝوري ٟمحريى
األبِٚريري ٞاهت برٙريري ٞاملِظريريجٌ ً ٞري ًتطوٍبريريا اه ـريريش
اهتِريريري٘ٙش ٜيف رهريريريم املقطريري ًريريريّ اهتريريرياسً ٙريريريا حريريريذا
باهؼا ش اجملذٓد أْ  ُٙوّ يف قـٚذتٕ ّ أػريلاي
ت برٙريريٗ ٞآهٚريريا فِٚريريٗ ٞفريريق أطريريع جذٙريريذ ٝحتٌريريى
اهشؤ ٠اإلبذا  ٞٚاهي اُتٌ٘ا إهٔٚريا ٗاتٓصريزٗا ًِٔريا
ٓ٘ ٞٓٙيف اهفلش األدب ٛيف رهم اهضًاْٗ .ضتّ ِٓا
ال ٙف٘تِريريريا أْ اختالفريريرياً ؿريريريشعتاً قريريريريذ حـريريريى بريريري
اهؼريريري شا ١يف اختٚريريريرياساتٍٔ ٗأػريريريريلاي إبريريريريذا اتٍٔ
حتريريريٗ ٟؿريريريى األًريريريش بب لريريرئٍ إىل ًثاقفريريري ٞطريريريوبٞٚ
كا ت ً ٔا ٓ٘ٙتٕ األؿو ٞٚباهتٌآٗ ٛاهتػشٙري .
اآلخريريريش فقريريريذ صتريريري يف إ ريريرياد ٝإُتريريريا
أًريريريا اهريريريب
اهقـٚذ ٝاه شبٗ ٞٚاهؼ ش ٞٙاهلاًِ ٞفٔٚريا ٗفريق
قريريذس ً ٝتريرير ٝوريري ٟاملضاٗجريري ٞيف ًؼريريشٗ ٕ اهؼ ري شٜ
اذتريريذاث ٛبري ٓ٘ٙتريريٕ اهثقافٚريري ٞاحملٌ٘هريري ٞيف تشاثريريٕ
اه شبريريريً ٛريريريّ اهؼري ري ش ادتريريريآو ٛإىل تطوٍ ريريريا توريريريم
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اذتقب ٞاملقـ٘دٗ ٝب ًقتلٚا اه ـريشًُٗ ٞريا
أُتجتريريٕ يف زتريرياي جتريرياٗص اهبِريريا ١اهتقوٚريريذٗ ٜخوريريق
األػلاي اهت برٙري ٞاهريي تظريٌ هوقري ٍٚاهرتاثٚري ٞيف
اذتل٘س ر حذاث ٞٚامل ٌ٘س اهف هوقـٚذ ٝاهزٜ
أدخريريريى اهريريريرتا اهؼري ري ي ِـريريريشاً ًٌٔري رياً يف اهب ريريريذ
اهفلشٗ ٜاإلُظاُ ٛهألدب ًٌ٘اً.

اهت برٙريريريٗ ٞاهقريريري ٍٚاإلٙقا ٚريريريٗ ٞامل٘طريريريٚقٗ .ٞٚقريريريذ
متٍري ريتِ تضكٚريريريٓ ٞريريريزا االجتريريرياٖ ًريريريّ قبريريريى :املريريرياصُٛ
ٗإهٚريرياغ أبريري٘ ػريريبلٗ ٞأمحريريذ صكريري ٛأبريري٘ ػريريادٜ
ٗ و ٛستٌ٘د طريٕ ٗهطفري ٛاهظريٚذ ٗ بريذ اه ضٙريض
فٌٔريريٗ ٛطريريالًً٘ ٞطريري ٟب٘ؿريريفٍٔ مج ٚرياً كريرياُ٘ا
ًّ سٗٓاد املفآ ٍٚادتذٙذ ٝمل ِ ٟاهوػٗ ٞاهفلش.

ُٗزكش ِٓا يف ِرياٗ ّٙطريش ٞ ٙأْ بشٓريً ٞريّ
اهظجاي قذ اػت ٓذ ب األدبا ١وري ٟطريبٚى املثرياي:
بريريري اهتٌظٓريريريريم باهؼريريري ش اهتقوٚريريريريذ ٜوريريريري ٟؿريريريريٚػٞ
ستافظريريريريريً ٞتـريريريريوٍب ٞاألٗسدٗ ٝاهؼريريريريريشاٗ ٙبريريريري
اإلبذا  ٞٚاهشًٗاُظري ٞٚاهريي ا تٌريذ وري ٟاهتحريشس
ًّ األػلاي اهقذمي ٞهوؼري ش ٗاجتٔريذ هتقريذٍٙ
ارتٚريرياي وريري ٟاه قريريى ٗاطريريتبذاي اه٘اقريري املوٌريري٘غ
باذتوٍ ٗمتظٓلت باهطبً ٞ ٚؤٌ ًا ٗاطريتصذًت
اهريريريرتا اهؼري ري ي ٗاهثقافريريريا اهقذميريريري ٞمبصتوريريري
أػريريريلاهلا اهت برٙريريري ٞجظريريشَ بريريري٘سُ هتجريريرياٗص اهريريريٌِ
اهريريريشآّ ًريريريّ اهقـريريريٚذٗ ٝاهؼريريريا شًِٗ .ٞٙريريريز توريريريم
اذتقبريريريري ٞأؿريريريريبحِا ُؼريريريرئذ اهـريريريريٚاغا اهت برٙريريريريٞ
املتِ٘  ٞاملثقٍو ٞمبلاً ٗق ٍٚاهرتا اهؼ ي.

ٗال ُظتط ٚيف ج٘ٓ ٓزا اهظريجاي أْ ُتجآريى
ًق٘هريري :ٞإُريريٕ إرا كريرياْ اهؼريريلى اهقريريذ ٍٙهوقـريريٚذٝ
ًقبريريريري٘الً يف صًريريريريّ كريريريرياْ فٚريريريريٕ غريريريريش اهقـريريريريٚذٝ
ستـ٘ساً يف اهت بر ّ اه ٘اط ٗإ اد ٝؿٚاغٞ
األػريريٚا ١كٌريريا ٓريري ٛوٚريريٕ ف ري ْ فلريريش ٝتؼريريلٚى
اهقـٚذ ٝادتذٙذ ٝأؿبحت تِب ًّ اإلقريشاس بأُٔريا
مل ت ريريريذ زتٌ٘ ريريريً ٞريريريّ :ارتريريري٘اطش ٗاألفلريريرياس
ٗاهـريري٘س بقريريذس ًريريا أؿريريبحت بِريرياًِ ّ١ظٌٍ رياً ًٗتفا ريريى
األجضاٗ ١بٔزا ط٘ ٙتأتٓ ٟهِريا اهرتابري اه لريٜ٘
بري اهتجشبريري ٞاهؼري ش ٞٙامل اؿريريشٗ ٝاألدٗا اهفِٓٚريريٞ
امل بٓريريريشِٔ ٝريريريا ًٗتطوريري رهريريريم طريريريٚلْ٘ بتحشٙريريريش
وٚريريريٕ
امللريريريٌْ٘ ًريريريّ اإلطريريرياس اهؼريريريلو ٛاهقريريرياب
حتٙ ٟتحشٓن يف فلاً ١تحشٓ ُس ًتٌريشٓدٕ عتقريق فٚريٕ
بِفظٕ ٗهِفظٕ اإلطاس املِاط ٓٗ .زا االجتاٖ قريذ
أٙذٖ غاه ٛػلش )1(ٜح حت ٓذ ريّ أْ فوظريفٞ
اهؼري ش امل اؿريش ادتٌاهٚري ٞتِبري ًريّ ؿريٌ ٍٚارتَوريريق
اهؼ ري شٗ ٜطب ٚتريريٕ اهفِٚريريًٗ ٞريريا وريري ٟاهؼريريا ش إال
أْ ٙؼلٍى اهقاه امل٘طٚق ٛاهز ٜتقتل ٕٚاهذفقٞ
اهؼ ٘س ٞٙيف زتٌؤاٗ .يف ًثى ٓريزا اهت٘جٓريٕ ملفٔريَ٘
اهؼري ش ٗطب ٚتريريٕ مت ٗكري اذتريريذ اهفاؿريريى ريريريري أًريرياَ
اهؼا ش ريريري ب  :اهتقوٚذ ٗاهتجذٙريذٓٗ .ريزا ًريا َٙظٓريشَ
اهظريريريبٚى هوؼريريريا ش املبريريريذع هلريريري ٛظتري ريذٓد يف طريريريشق
ت برٖ ٗأدٗاتريٕ اهفِٚريٗ ٞؿري٘الً إىل تػريٚر :اهريشؤ٠
ٗاألػريريريلاي ٗاهق٘اهري ري ًٗ .ريريريّ ٓريريريزا املِطوريريريق قريريريذ
ٗافريريريريت اه ريريريري٘د ٝإىل اهريريريريرتا اهؼريريري ي ٗاهثقافريريريريا
اهقذمي ٞبأػلاهلا اهت بر ٞٙهتػريت بٔريا اهقـريٚذٝ
يف قاهبٔريريريا املتجريريريذدًٗ .ريريريا تبوريريري٘س فٚريريريٕ اذتشكريريريٞ

السّحال وتداعياته يف التوجّه الشعري:
سمبريريريريا كاُريريريريت اإلسٓاؿريريريريا األٗىل ملشحوريريريريريٞ
اهظجاي اهتـادً ٛب األدبا ١قذ ت شٓكت ب٘ق ٔا
هو الق ٞب اهؼ ش اهفـ ٚاه اً٘د ٜأٗ ارتوٚوريٛ
ٗب اهؼ ش اه اً ٛاهزٙ ٜوي اهظوٚق ٞاهفِِ ٞٚريذ
اهؼ شا ١كٌا ٙوبًٓ ٛتطوبا اهتٌشٓد ٗاهتجاٗص
مت ٗؿفٕ ِذ أُـاسٖٗ .قذ جتوٍت
ٗاهتٓصطً ٛثوٌا ٓ
ًٚادٓ ّٙزا اهظريجاي يف هبِرياْ ًٗـريش وريٗ ٟجريٕ
اهتصـٚف.
ٗاملٍٔ يف ٓزٖ اهرٓريً ٞريّ اهظٓريجاي املتقاطري
أْ ك٘كبريريً ٞريريّ اهؼري شا ١اهؼري ب ٚريريريري يف اه ذٙريريذ
ًريريّ األقطريرياس اه شبٚريري ٞريري ريري اطريريتطا ت أْ تريري٘فٍش حوقريريٞ
ٗؿريريى ب ري اهريريٌِط املريريزك٘سً ّٙريريّ اهؼ ري ش ريرير
اهتحري ري٘ٓي اهريريريز ٜأحذثتريريريٕ يف امللريريرياً أٗ األبِٚريريريٞ
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اإلبذا ٚريري ٞريري ريري يف اهضًريرياْ املِريٖ٘ٓ ِريريٕ ريري ريري ٓريري٘ أُٔريريا قريريذ
قري ريذٓس هوريريريٌِ اهلالطريريريٚل ٛإحٚاٚ٢تريريريٕ هوريريريرتا
اهقذٗ ٍٙاحتزا ٖ١أػلاالً ًِٕ ٗمنريار َ فٚريٕ مبريا
أُت ً ٕ آثرياساً ػري شُٗ ٞٙثشٙري ٞسترتًري ٞهلِريٕ يف
احتباطريريريٕ كريريريريٌّ اهق٘اهريريري ادتريريريريآضٗ ٝاهق٘ا ريريريريذ
اهـريريرياسً ٞقريريريذ ٓريريذٓد سٗٓادٖ باهظريريريق٘ يف اهتقوٚريريريذ
ٗاالتبريريريريرياع مبريريريريريا ٙريريريريريرتدٓ ً ٠ريريريريريٕ اهؼريريري ري ش يف ٓاٗٙريريريريريٞ
اهؼريريلوٗ ٞٚاالجريريرتاس األًريريش اهريريز ٜأبريريشص اذتاجريريٞ
إىل ثريريري٘س ٝفِٚريريري ٞتقريري ٓ٘ أسكريريرياْ اهلالطريريريٚلٞٚ
ٗتفت اهطشٙق ألفق إبذا  ٛجذٙذ.
ٗقريريذ ظٔريريش ٓريريزٖ اهثريري٘س ٝاإلبذا ٚريري ٞأٗي ًريريا
ظٔريريريريش يف أٗسٗبريريريريا ٗكريريريرياْ جريريريرياْ جريريريريان سٗطريريريري٘
 1711/ريريري ريري  )1(/1778اهذا ٚريريري ٞاألكريريرير هلريريريا ًريريريّ
خالي فوظفتٕ اهريي" تؼرير إىل أْ اإلُظرياْ شتوري٘ق
رٗ غشا٢ض خٓٚشً٘ٚٗ ٝي بظريٚط ٞهلريّ اذتلرياسٝ
أفظريريذتٕ ٗحشًتريريٕ ًريريّ اهظ ري اد ٝخاؿريري ٞيف حٚاتريريٕ
املذُٗ ."ٞٚقريذ جريش ثوٍريً ٞريّ املفلريش ّٙاألٗسٗبريٚ
يف زتريريش ٠سٗطريري٘ ريرير ٗق٘فٔريريا وريري ٟاهِقريريً ٚريري
اهلالطريريريٚلٗ ٞٚأكريريريحت تـريريريشٗ وريريري ٟمتجٚريريريذ
اإلُظريرياْ اهفريريشد املتح ريشٓس ًريريّ اهقٚريري٘د ٗامل تٌريريذ وريريٟ
خـ٘ؿريريريريٚتٕ ً تريريريريذاً فٔٚريريريريا ٗبتفريري ريشٓدٖ كريريريريزهم
ٗاختالفٕ ّ اآلخش.ّٙ
ًٗريريريريّ ممٚريريريريضا ٓريريريريزا االجتريريريرياٖ ادتذٙريريريريذ يف
اهؼري ري ش ٗاألدب ٓريريري٘ أُريريريٕ قريريريذ جتريريرياٗص األػريريريلاي
ادتريريآض ٗ ٝريريض ريريّ اهوٍػريري ٞاملتحجٓريريشٗ ٝد ريريا إىل
االٓتٌريريرياَ بريريرياهرتا اهؼري ري ي ٗاذتٚريريريا ٝاهبذاٚ٢ريريريٞ
ٗكريريريى ًريريريا ًريريريّ ػريريريإُٔ إثريريرياس ٝاإلحظريريرياغ بادتٌريريرياي
اهطبٗ ٛ ٚاه ف٘ٗ ٞٙاهبظاط)3(.ٞ
ٗٗفق رياً ملقتلريرياٖ متٍريريت ؿريريٚاغ ٞجذٙريريذ ٝملفٔريريَ٘
اهف٘هلوريري٘س ٗاألغريرياُ ٛاهؼريري بٗ ٞٚاهفريريّ اهؼريري ي
هتػريريذٗ ٓريريزٖ اجملريرياال ًريريّ أٓريريٍ ِاؿريريش اإلبذا ٚريريٞ
ح ري ُريرياد بٔريريا إصتريريٚالً هوؼ ري با تباسٓريريا ٗحريريذٝ
ًتجاُظًٗ ٞتط٘ٓس ٝل٘ٙاً.

ٗه ّ٣متلِت اهشًٓٗاُظ ًّ ٞٚحتشٙريش اهؼري ش
ًريّ قٚريري٘د اهلالطريريٚلٗ ٞٚكريري٘ابطٔا اهـريرياسًٞ
ثريريريٍ أكظريريريبتٕ اهقريريريذس ٝوريريري ٟخوريريريق أػريريريلاي فِٓٚريريريٞ
جذٙريريريريذً ٝظريريريريتقاً ٝريريريريّ اهثقافريريريريا اهؼريريري ب ٞٚفريريري ْ
اهفلى بزهم ال بذ أْ ٘ ٙد هو وٌريا ١اهريز ّٙأطظري٘ا
ه وريريٍ اهريريِفع ٗاألُاطريريٗ ٞاهفولوريري٘س ٗغرٓريريا ًريريّ
اه وريريريريريريريريريريريريَ٘ املٔتٌريريريريريريريريريريريري ٞباهثقافريريريريريريريريريريريريا اهقذميريريريريريريريريريريريريٞ
كاألُثشٗب٘ه٘ج ٞٚاهي فتحت اجملاي اه٘اطري أًرياَ
وريريريٓ ٟريريريزٖ اهِاحٚريريري ٞاهػِٚريريريٞ
اهؼري ري شاٗ ١املبريريريذ
باألػلاي ٗامل اس ٗارترا (.)4
الرتاث الشعيب والشعر:
ال بذ يف ٓزا املِح ًّ ٟأْ ُظتزكش اهشٗٓاد
اهريريريريز ّٙسمسريريريري٘ا هألثريريريريش األٗي يف ت٘ظٚريري ري اهريريريريرتا
اهؼ ي يف اهؼ ش اه شب ٛاذتذٙث أًثاي :ػ٘قٛ
ٗاملرياصُٗ ٛاه قٍريرياد ٗإهٚرياغ أبريري٘ ػريبلٗ ٞأمحريريذ
صكريري ٛأبريري٘ ػريرياد ٗ ٜوريري ٟستٌريري٘د طريريٕ ٗجريريراْ
خوٚى جراْ ٍ ُ .هقذ كاْ هلزا اهش ٚى تريأثرُُٖ يف
حشكريري ٞاهؼريري ش امل اؿريريش كٌريريا كريرياْ هريريٕ تريريريأثشْ
بأه٘اْ ًريّ اهريرتا اهؼري ي فقريذ ظََٔريشَ جوٚري ًا دخري٘ي
اهشؤٙريري ٞاألطريريط٘س ٞٙإىل أػ ري اسٍٓ ٗٓريريٍ ًريريّ ُريريادٗا
بريرياهتػٚر ٗاهتجذٙريريذ ٗاالُفتريريا وريري ٟاهثقافريريا
ٗاهفِريريريريْ٘ اهؼريري ري ب ٞٚاملصتوفريريريريًٗ .ٞريريريريّ أبريريريريشصَ ٘اًريريريىَ
ت٘ظ ٚاهرتا اهؼ ي يف اهؼ ش امل اؿش حشكريٞ
اهِقريريريريى ٗاهرتمجريريريري ٞب٘ؿريريريريفٔا ُافريريريريز ٝاهريريريريذخ٘ي إىل
اهفلريريش اإلُظريرياُٗ ٛتـري٘ٓساتًٕٗ .ريريّ خالهلريريا اطوري
اهؼ ري شا ١وريري ٟريريادا اهؼ ري ٘ب ٗآدابٔريريا ٗطشا٢ريريق
تفلرٓا ُٗٔو٘ا ًّ ً ِٔٚا ٗال طٌٚا ًٍِٔ جٚريى
ًريريريا ب ريريريذ اذتريريريشب اه املٚريريري ٞاألٗىل  1914ريريري ريري 1918
ٗٙأت ٛطٕ حظ يف طوٓ ٞ ٚزا ادتٚى بذ ٘تٕ إىل
كريشٗس ٝاالُفتريريا يف اهثقافريري ٞاه شبٚري ٞاذتذٙثريري ٞوريريٟ
اهثقاف ٞاهُ٘ٚاُ ٞٚاه شٙق.ٞ
ٗألًريريريريرير اهؼريريري ري شا ١ػريريريريري٘ق ٛبريريريريرياعْ ط٘ٙريريريريريى يف
اهرتمجريريريريٗ ٞاحملاكريريريريا ٝاهوريريريريت أبشصتريريريريا آتٌاًريريريريٕ
بريريريرياهرتا اهؼريري ري ي ٗت٘ظٚفريريريريٕ يف اهؼريري ري ش ٗٙقريريريري٘ي
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ػ٘ق" :ٛهقذ جشٓبريتُ خرياطش ٜيف ُظريٍ اذتلاٙريا
وريريري ٟأطريريريو٘ب الفريريريُ٘ت اهؼريريرئر( )5فلِري ريتُ إرا
فشغريريريتُ ًريريريّ ٗكريريري أطريريريط٘ست أٗ ثريريريال أجتٌريريري
بأحريريريذا املـريريريشٗ ٙأقريريريشأ وريريري ٍٔٚػريريري٣ٚاً ًِٔريريريا
فٚفٌُٔ٘ريريريريريريريريريٕ ألٗي ٗٓوريريريريريريريريريٙٗ ٞأُظريريريريريريريريريْ٘ إهٚريريريريريريريريريٕ
ٗٙلريريحلْ٘ ًريريّ أكثريريشٖ ٗأُريريا أطتبؼريريش هريريزهم
ٗأمتِ ٟه٘ ٗفق اهلل ألج ى ألطفاي ًـش ًثوٌا
ج ريريريريى اهؼريري ري شا ١هألطفريريريرياي يف اهريريريريبالد املتٌذُٓريريريريٞ
ًِظً٘ريريريا قشٙبريريري ٞاملتِريريرياٗي ٙأخريريريزْٗ اذتلٌريريريٞ
ٗاألدب ًّ خالهلا و ٟقذس ق٘هلٍ"(.)6

بطاقريريريريريا سًضٙريريريريري ٞجذٙريريريريريذ ٝكاطريريريريريتصذاَ جريريريريريراْ
ألطريريريريط٘س ٝأدُٗريريريريٚع ٗ ؼريريريريرتٗ يف هقريريريريا ١دً ريريريريٞ
ٗابتظاًٗ ٞاطتصذاَ صكري ٛأبري٘ ػرياد ٜألطريط٘سٝ
أٗسف٘ٚغ ٗ٘ٙسدٙع ٗ و ٛستٌ٘د طريٕ قري( ٛأسٗا
ٗأػريريريبا ) قريريريذ اطريريريتصذَ ب ريري األطريريرياطر اإلغشٙقٚريريريٞ
كأطط٘سٓ ٝشًع ٗتاٚٙع ٗطرياف٘ ٗأٗسفٚري٘غٗ .قريذ
اطتٌذ ط ٚذ قى يف ًظشحٚت ٕٚاهؼ شٙت  :أ) بِريت
ٙفتا  1935أخز ً٘ك٘ ٔا ًّ اهت٘سا .ٝب) قريذً٘غ
 1944تشٗ ٜقـ ٞح ب صٗغ ٗأٗسٗب إبًِ ٞوم
ؿ٘س.

ٗصتريريريذ ِٓريريريا أْ ًريريريا ف وريريريٕ ػريريري٘ق ٛيف ؿريريريٚاغٞ
اذتلاٙا ٗتشتٚبٔا يف ًقط٘ ا ػري شٞٙ
ب
غِاٚ٢ريري ٞكريرياْ ميثريريى فٚريريٕ ًشحوريري ٞأٗىل ال بريريذ ًِٔريريا
ٗخطريري٘ ٝحامسريري ٞيف زتريرياي تط٘ ٙري اهؼ ري ش اه شبريريٛ
هوٌ٘كريريري٘ ا اهؼريري بًٗ ٞٚريريريّ ثريريريٍ فري ري ْ هريريريٕ فلريريريى
املبتذئ اهريز ٜأُرياس اهظريبٚى ٗهفريت االُتبرياٖ إىل ٓريزا
اهرتا اهؼ ي ادتٌٚى.

ٗختريريرياَ اذتريريريذٙث يف زتريريرياي ٘اًريريريى ت٘ظٚري ري
اهريريريرتا اهؼري ري ي يف اهؼري ري ش ُقريريرياسب اهريريريشأ ٜاهريريريزٜ
ٙق٘ي" :إْ اهرتا اهؼ ي ب٘ؿريفٕ ً طري ٟحلرياسٙا
ٗػريريلال فِٚريريا يف بِريريا ١اه ٌوٚريري ٞاهؼري ش ٞٙمل  ٙشفريريٕ
اهؼريريا ش اه شبريري ٛإال ب ريريذ ارتٌظريريِٚٚا ًريريّ اهقريريشْ
اه ؼش ّٙاملِـشَ أ ٜب ذ ظٔري٘س جٚريى جذٙريذ قريذ
احتريريريريريم باهثقافريريريريري ٞاهػشبٚريريريريريٗ ٞتريريريريريأثش بٔريريريريريا بـريريريريري٘سٝ
ٌٚق.)7(ٞ

ِٗٙل ري ٍٗ إىل ٘اًريريى ت٘ظ ٚري اهريريرتا اهؼ ري ي
يف اهؼريري ري ش ًذسطريريريريتاْ (اهشًٗاُظريريريريٗ ٞٚاهشًضٙريريريري)ٞ
فاهشًٗاُظ ٞٚقذ حشٓس ِ األدب ًّ اهق٘ٚد ٗػ ٓش َتِ
هٕ أب٘اب اهتطري٘س حري كظريش اهق٘اهري ادتريآضٝ
اهي ٗسثٔا اهؼ شاٗ ١مل ت ذ ٗفٓٚري ٞيف اهت ريبر ريّ
ًلريرياً اهتجشبريري ٞاهؼري ش ٞٙاذتذٙثريري .ٞأًريريا املذسطريريٞ
اهشًض ٞٙفرت ٠أْ اهوػري ٞاه ادٙري ٞرياجض ٝريّ احتري٘ا١
اهتجشبريريريري ٞاهؼريري ري شٗ ٞٙإخريريريريشا ًريريريريا يف اهوٍاػريري ري ٘س
ٗت٘هٚريريريريريذ األفلريريريريرياس يف رٓريريريريريّ املتوقريريريريريٗ ٛحُظِريريري ريُّ
اطتصذاَ اهشًض َُ ْقَ٘ ٠بٕ و ٟاجتٚاص ريامل اهريِفع
ارتفريري ٛفريرياهشًض ميتوريريم قريريذس ٝفِٓٚريري ٞاهٚريري ٞتظريريا ذ
وريري :ٟاهتلثٚري ٗاإلعتريرياٗ ١اهتصٓٚريريى ًريريا ٙظريريا ذ
وريريري ٟجتريريريرياٗص ًشحوريريريري ٞاهتقوٚريريريريذ ٗٙريريريريذخوِا سحريريريرياب
اه ريريري٘امل اإلبذا ٚريريريٗ .ٞقريريريذ اختريريريز ب ريريري اهؼريريري شا١
اه ريريشبًٗ .ريرئٍِ جريريراْ خوٚريريى جريريراْ ًريريّ األطريرياطر
ًريرياد ٝهوتوٌريريٗ ٚاإلعتريرياٗ ١إغِريريا ١امل٘كريري٘ع األدبريريٛ
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* ـــ مسيح القاسم والرتاث الشعيب يف الشعر:
تريريريريشتب ً٘كريريريري٘  ٞجتوريريريري ٛاهريريريريرتا اهؼريري ري ي
باهؼريري ري ش اه شبريريريريًٌ٘ ٛريريريريا ٗباهؼريري ري ش اهفوظريريريريطٚ
ختـٚـاً باهبحريث ريّ ادتريزٗس ٗاهل٘ٙريٗ ٞاهريرتا
اهتاسغت ٛهوؼ طاملا أْ اهظ  ٛاالطت ٌاسًِ ٜز
طريريرياٙلع بٚلريريري٘  ٗٗ 1916ريريريذ بوفريريري٘س  1917قريريريذ
اُـري ري ٖ وريريري ٟستاسبريريري ٞاهريريريرتا اه شبريريريٗ ٛاهثقافريريريٞ
ٗ ٘اًريريريى ٗجريريري٘د األًريريري ٞاه شبٚريريري ٞاه٘احريريريذ .ٝفلريريرياْ
اهؼ ري ش يف كريريى صًريرياْ ًٗلريرياْ ٙشف ري ساٙريري ٞاهريريذفاع
ريريريّ قلريريرياٙا اهتحريريريشس اه شبريريريٗ ٛاه اًريريريى اهفا ريريريى يف
تشبٚريري ٞاه٘جريريذاْ اه شبريريٗ ٛإٙقريرياظ اهؼريري ٘س اهريري٘ط
ٗاهقً٘ٗ .ٛاهؼا ش مس ٚاهقاطٍ كاْ ًّ اهريشٗاد
بـحب ٞستٌ٘د دسٗٙؽ ٗت٘فٚق صٙاد ٗطامل جراْ
ٗغرٓريريريٍ يف اطريريريتؤاَ اهريريريرتا اهؼري ري ي ٗت٘ظٚفريريريٕ
ٗقريريذ بوريريؼ بريريٕ اذتريريشق وريري ٟت٘ظٚفريريٕ حريريذ اهتفريريِّ يف

جتليات الرتاث الشّعيب يف الشعر

اطتصذإً ٗج وٕ سكٚضٓ ٝاً ٞيف ػ شٖ ًّٗ ثٍ
تط٘ ٙريريريٕ هٚلريريريْ٘ ِـريريريشاً بِاٚ٢ري رياً يف اهت ريريريبر ريريريّ
قلاٙا اه٘طّ احملتى ٗقلاٙا األًًٌ٘ ٞاً.
فاهرتا اهؼ ي اهريز ٜتِاٗهريٕ مسري ٚاهقاطريٍ
اػريريريتٌى وريريري" :ٟامل تقريريريذا اهؼري ري بٗ ٞٚامل ريريرياس
ٗاه ريريادا ٗاهتقاهٚريريذ ٗاهثقافريري ٞاملادٙريريٗ ٞاهشٗحٚريريٞ
ٗاإلبريريذاع اهؼ ري ي ًريريّ :فِريريْ٘ ٗحلاٙريريا ٗحلريريٍ
ٗأًثريريرياي ٗغِريريرياٗ "١قريريريذ أدسن ػريريريا شُا ٌريريريق امل ِريريريٟ
اه٘ط ٗاإلُظرياُٗ ٛاهتحريشس ٜهلريزا اهريرتا جريا الً
ًِٕ أٍٓ ِاؿش امل٘اجٔ ٞهوٌحتى اهػاؿ .
ٗمل ٙقتـريريريريريش ت٘ظٚريريري ري اهريريريريريرتا يف اهؼريريريريري ش
اهتفـريريٚى
اهفوظريريط ٚاهريريز ٜطريريِق ِريريذٖ بريريب
وريري ٟاهؼريريا ش مسريري ٚاهقاطريريٍ بريريى طريريآٍ يف ٓريريزا
اجملريريرياي ػري ري شا ١فوظريريريط ٗأدباؤٓريريريا كافريريريٗ .ٞقريريريذ
كت ري ت٘فٚريريق صٙريرياد اهؼريريا ش اهفوظريريط ٚاهلريريبر
ٙقريري٘ي" :ضتريريّ ال ُِظريريش إىل األدب اهؼ ري ي املتِاقريريى
ٗكأُريريٕ ػريريً ١ٛريريّ أثريريش املاكريري ٛبريريى ُِظريريش إهٚريريٕ ًريريّ
ٗجُٔ ٞظش اذتاكش ٗاملظتقبى ففً ٛظرتِا ضت٘
اذتشٙريريريري ٞاهظٚاطريريريريٗ ٞٚاالجتٌا ٚريريريري ٞضتريريريريّ بريريريريأًع
اذتاج ٞأْ ُؼحز رهم اهظريال األؿريٚى إُريٕ الصَ
هِا هِـقى ُفظٚتِا حتٙ ٟضدٓش كريى ًريا ٓري٘ خِّٚريش
ٗطٚريريري بٔريريريا .إْ ً شفريريري ٞػريريريبٚبتِا ٗػريريري بِا هرتاثريريريٕ
اهف٘هلوريري٘سٓ ٜريري٘ أًريريش كريريشٗس ٜهريريٕ هٚرتبريري ٟوريريٟ
تقاهٚذ إُظاُٗٗ ٞٚطِ.)8(".ٞٚ
ٗٙشٗ ٜض اهذ ّٙاملِاؿش ٝأْ داف  ٞٚاهؼا ش
اهفوظريريط ٚيف ت٘ظٚريري اهريريرتا ٓريري ٛمحاٙريريٓ ٞريريزا
اهفريريّ ًريريّ اهتض ٚٙري املت ٌريريذ ٗاملصط ري هريريٕ ًريريّ قبريريى
اه ذٗ اهـٔٙٗ .ُٛ٘ٚظتطشد املِاؿريش ٝبريأْ ت٘ظٚري
اهرتا يف اهؼ ش اهفوظريطٙ ٚتري ٚهوؼريا ش املضٙريذ
ًّ االهتحاَ بادتٌآر(.)9
ًِٗز أْ حشق مسري ٚاهقاطريٍ وري ٟت٘ظٚري
اهرتا اهؼري ي يف ػري شٖ كرياْ ًريذسكاً هلِري٘صٖ
امل شفٚريريٗ ٞحق٘هريريٕ اهذٓالهٚريري ٞفاختريريز ًِٔريريا ِـريريشاً

بِاٚ٢ا هوت بر ّ قلرياٙا اهري٘طّ احملتريى خاؿريً ٞريا
ٙت وريق باألغِٚريري ٞاهؼري بٗ ٞٚاذتلاٙريري ٞففريري ٛاألغِٚريريٞ
اهؼ ب ٞٚاهي اطتؤٌٔا ُشاٖ ٙق٘ي يف ًػ اهشباب:ٞ
" وريري ٟطريريط ُ ًريريّ اهطريري َ  ...تريري ّ٣سبابريري ٞاملأطريريا ٝيف
كف ًّ حجشُ  ...فتظق أدً ُ اهقٌشَٙٗ ...ـري ذُ
ِّ
ؿريري٘ ُ ستريريضُْٗ ِٙريرياد ٜاألخريري٘ ٝاهػٖٚريرياب يف دُٚريريا بريريال
خر ِٙ ..اد ً ٍٔٙاهوحّ اهفوظط : ٚطوري اه ؼري
ع طريريريط٘ حلريريري٘ ٗٙريريريبع اه ؼريري ٙ ...ريريرياهو ٛع حريريريذ
األس ًشًٙ ... ٚريا سٙريت تٚجري٘ا تطوطوري٘ا ع اهريت
ٙ ...ا سٙت تٚج٘ا تشػق٘ا اهبٚري٘ ٗتـريوح٘ا اهبري٘اب
ٗاهظريريريذٓ ... ٝأٗ تِؼريريريو٘ا حفِريريريً ٞريريريّ ًريريري ٛهوريريري٘سد... ٝ
ٗمتؼريط٘ا ِٔريريا ٗساق اهتريري٘ ٙ ...ريا ُريرياغ بَريشَد ِ دهٍريريٞ
اهقٔريري٘ ًٗ ...ٜريريضب اهريريشمحّ ٗاق ري هوظريريالَ  ...بريريذٗ
ٙضغشد ؽ اهظٓشٗٙٗ ... ٜـ ٚطو٘ا ٙا ٓال بر
اذتٌاَ.
ُٗشِٓ ٠ا ك ٚاقتبع مس ٚأغِٚري ٞػري بٞٚ
حضِٙريريٗ ٞكريرئٌِا ُـريريٕ اهؼ ري ش ٜامل ريرير ريريّ ًريريشاسٝ
ًٗ اُريريا ٝاهتؼريريشد ٗفقريريريذاْ
االغريريرتاب ريريّ األس
اهب . ٘ٚفاهب ٘ٚتِادٗ ٕٙاذتٚا ٝتتحقق بٔزا اهوقا١
اهشٗحريري ٛب ري اإلُظريرياْ ٗأسكريريٕ ٗبٚتريريٕٗ .قريريذ ٗظٍ ري
مسريريريٓ ٚريريريزٖ األغِٚريريري ٞيف د ريريريً٘ ٝبطِريريري ٞإىل ريريريذَ
اهشكْ٘ هالُتظاس خاؿ ٞح ٙق٘يٓٗ" :ى طريتظى
طريري٘ي اه ٌريريش تؼريريحز َريِ٘دَٓ ًٝشًريريت وريري ٟطريريط ًريريّ
اهطريري " ٗاملالحريري ِٓريريا أْ األغِٚريري ٞاهؼريري ب ٞٚقريريريذ
اختريز يف ُفريع اهؼريا ش ًظرياساً خاؿرياً ٗحتريذد
أًاًريريٕ بب ريريذ ػ ري ٘سٙ ٜريريشتب بأصًتريريٕ ٗأصًريري ٞػ ري بٕ
اهقاط.ٞٚ
ٗيف ً٘ق آخش ًّ دٗاٗ ّٙمسُ ٚقشأ:
"ٓزٖ اهقِطش ٝاهباقًِ ٞٚمٔ ٙا ًِاصَي جريذ... ٜ
تر ريريريريت بٔريريريريا جريريريريذت ٛهوثريريريري٘اس هٚؼريريريريرتٗا بِذقٚريريريري...ٞ
طريريريريأطؤٚا مبريريريريا ١اهريريريريزٓ ٗاهلتابريريريري ٞاهل٘فٚريريريري..ٞ
ًٗشػ٘ػريري ٞبريرياه طش ٙريريا داس اهفريريشا ٙ ...ريريا داس ٙريرياهوٛ
توٌوريريٍ مشوِريريا فٚلريريٗ ...ٛإْ ؼريريِا ٙريريا داس باذتِٓريريا
ذتِٓٚلريريٗ ...ٛأج ٚري بِٖريريا ٙبِٚوريريم الهٚلريريٗ ...ٛيف
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ًػريريشب اهؼريريٌعَ اه٘قريري٘س ٗػريريشٗقٔا اهطريرياص أفريريرتؾ
اهريريرتاب اهوٍريريض َ ألقريريشأ بشقٚريريا اهت ضٙريري ٞحتتٔريريآ ..ريريزٖ
اهقِطش."ٝ
ففريريري ٛقـريريريٚذتٕ ٓريريريزٖ ٙؼريريريحّ اهؼريريريا ش ُـٖريريريٕ
مبلريريريرياً ًريريريريّ أذتريريريرياْ األًريريريريى املريريريريشتب مباكريريريريٛ
اهِلاي ًّ أجى اهذفاع ريّ األس ٗاهل٘ٙريٗ ٞقريذ
ك ٓث اهـري٘س ٝاهريي تري٘ح ٛبقري٘ٓ ٝاه القري ٞاهشٗحٚريٞ
بريريريري اإلُظريريريريرياْ ٗداسٖ اهريريريريريي ٓريريريريري ٛسًريريريريضْ هوريريريريري٘طّ
فاهزكشٙا يف اهذاس كاألٗتاد تؼريذٓ اهفوظريطٚ
إىل أسكريريٕ ٗٗطِريريٕ ٗباألغِٚريري ٞاهؼريري ب ٞٚقريريذ سبريري
مس ٚب املقاًٗ ٞرير ػريشا ١اهبِذقٚريٗ ٞاذتفرياظ
و ٟاهذاس سًض اهتٌظٓم باه٘طّ ٗاهل٘ ٞٙاه٘طِ.ٞٚ
ُٗالحريري ري ِٓريريريريا أْ اهؼريريريريا ش قريريريريذ طريريريريش سؤاٖ
ًٗؼا شٖ اه٘طِ ٞٚر حتش ٙاهلٌا٢ش ٗتِاٗب
اه٘  ٛب األُا ٗاهِحّ أ ٜب اهفشدٗ ٜادتٌا ٛ
بوػ ٞػ ش ٞٙمتٚريض بتف ٚريى اهطاقري ٞاإلعتاٚ٢ري ٞرهريم
أْ اطريريريت ٌاي اهوػريريري ٞإلٙـريريرياي اهشطريريريا٢ى اهفلشٙريريريٞ
ٙبقريريري ٟمسريريري ًٞاًريريري ٗ ًٞاملٚريريري ًٞحظريريري ت ريريريبر ٙريريريري٘سٜ
ه٘متاْ(.)11
ٗيف قـريريريريريٚذ ٝأؿريريريريري٘ا ًريريريريريّ ًريريريريريذْ ب ٚريريريريريذٝ
ٙظتحلريش مسريري ٚاهقاطريٍ أغِٚريري ٞػري ب ٞٚهٚفٚريريذ ًريريّ
دالهتٔريريا ٗ٘ٙظ ري ٓريريزٖ اهذالهريري ٞيف تؼريريلٚى دالال ٕ
جذٙريريريريذ ٝرا ً ريريريرياُْ طٚاطريريريريٗٗ ٞٚطِٚريريريريٗ ٞقً٘ٚريريريريٞ
فٚق٘ي:
"ٙريريا سا٢ح ري إىل حو ري ً لريريٍ حبريريٚي سا ...
هٚ ٚذ خامت ٞاهػل يف جثري ٞاهظريفا ٙ ...ريا سا٢حري
إىل ريريريذْ ً لريريريٍ حبريريريٚي سا  ...هٚ ٚريريريذ هريريريٗ ٛجريريَٕ
اه٘طّ ُٗٔا ٞٙاألػبا ٙ ...ا سا٢ح ٗخوفلٍ ِٚريا
فتري ّٟطريرئشاًْ ...ريريا صاي ٙشقري ُ طريريٚفلٍ قٌريريشاً وريريٟ
أط٘اْ ".
ِٗٓريريا تِريرياٗي مسريري ٚاهقاطريريٍ األغِٚريري ٞاهؼ ري بٞٚ
هرف ري ًريريّ ُظريريب ٞارتطريرياب اهقريريً٘ٗ ٛقريريذ اجتريريٕ إىل
اهتػريٚر يف ػريريلى األغِٚريٗ ٞاهتحريري٘ٙش يف ًلريريٌُ٘ٔا
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ستٌٓالً إٙآا دالال ٕ جذٙذٗ ٝاألغِ ً ٞٚشٗفريٗ ٞهلريا
ػ٘ٚعْ كبر.
ٗقريريذ أساد أْ ٙقريري٘ي :بريريذْٗ اه٘حريريذ ٝاه شبٚريري ٞال
ٗجريريريري٘د هفوظريريريريط ِٗٓريريريريا ُت٘قريريريري قوريريريريٚالً ِريريريريذ
اطتحلريريرياس اهريريريِف بثريريري٘ب فـريريري ٚكٚري ري ج ريريريى
اذتب ٚري املظريريافش حبٚب رياً ث٘س ٙري ًا قً٘ ٚري ًا ٗحريريذًٗ ٙا
ٗامللريرياْ اه شبريري ٛسف ريريٕ اهؼريريا ش إىل ٗاق ري حوٌريريٓٛ
سًضً ٜشتب بأًى اهؼ باه٘حذٗ ٝاهتحشس.
كٌريريا أفريرياد مسريريريً ٚريريّ اهذالهريري ٞاهؼريري ب ٞٚيف
طبٚى صٙاد ٝكثاف ٞاإلعتا ١يف اهبِ ٞٚاهوػ٘ٗ ٞٙحتٟ
اإلٙقا  ٞٚهل٘ٙ ٛؿى سطرياهتٕ املٌوري٘ َ١فٔٚريا حٚريث
ج ى ًّ حلري٘س األغِٚري ٞاهؼري ب ٞٚيف ػري شٖ زترياالً
هت٘هٚريريريريذ امل ريريريرياُٗ ٛت٘ظٚفٔريريريريا فِٚريري ري ًا هريريريريزهم سأِٙريريريرياٖ
ٙظتحلريريريشٓا تريريرياس ًٝباهتلريريريٌ ٗأخريريريش ٠باهتِريريرياق
ً ٔا.
ٗٓريريريزا ًريريريا ف وريريريٕ أٙلري رياً بت٘ظٚفريريريٕ هوحلاٙريريريٞ
اهؼ ب ٞٚيف طبٚى حتقٚق املضٙذ ًّ اه ٌق اهريذالهٛ
ٗاهثشاٗ ١اهتِ٘ع :اهؼلوٗ ٛامللٌُ٘ٓٗ .ٛزا كوريٕ
ُٙفلريريريري ٛإىل املضٙريريريريذ ًريريريريّ اهريريريريتالحٍ بريري ري اهؼريريريريا ش
ٗػريري بٕ ًٗضٙريريذٕ ًريريّ االطتريريشا يف املأطريرياٗ ٝتٚريرياس
اهلفا .
ففريري ٛقـريريٚذ( ٝاهلِ٘هريري ٞاهثاهثريريٙ )ٞـ ري٘ٓس ً اُريرياٝ
اهفوظريريريريريريط ٚاهريريريريريريزً ٜريريريريريريا ٗبقريريريريريري ٛيف أسكريريريريريريٕ
مت تٔجرٖ ٗ رياُ ٟاهػشبريٗ ٞقريذ
ٗاهفوظط ٚاهزٓ ٜ
اطريريريريت اس هلريريريريزا ٗقريريريرياً ٢ريريريريّ اذتلاٙريريريريا اهؼريري ري بٞٚ
بت٘ظ ٚف ج ى ًِٔا جض١اً ًريّ ُظري ٚاهقـريٚذٝ
مبا حتٌى ًّ دالال فٚق٘ي:
ًريريا يف بٚتريريٕ فريرياُتقٍ ...مل َُٔٙريريِّ هريريألملً ...ريريا
كاْ ًظريتٔرتاً برياهط٘اه  ...مل ٙلريّ هوِريذَ ...إمنريا
ؿريريا بريري ٛؿريرياحي ؿريريا َ يف ًِتٔريريً٘ ٟتريريٕ ..خو ري َ
ممولريري ٞاملريري٘ ممول ري ٌٞمل تطأٓريريا قريريذَ ٗ ...وريريٟ
بابٔا حاسغْ ًِز ؿح٘ اهشد ٠مل .ٍِٙ
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فاهذالهريريريريريريري ٞاهشًضٙريريريريريريري ٞهؤ٘هريريريريريريري ٞأْ اهؼريريريريري ري
اهفوظط ٚقذ كريت وٚريٕ اهشحٚريى ًريّ ٓ٘هري ٞإىل
ٓ٘ه ٞأُ ًّ ٜلبري ٞإىل ُلبريًٗ ٞري رهريم ًريا صاي
ؿاًذاً ؿُوباً ٙلاف .
اخلامتة:
فٌٚا شكريِاٖ يف ًري ٓريزا اهبحريث اجتٔريذُا
هل ٛتريرص ؿري٘س ٝاهؼري ش اه شبري ٛكٌلريْ٘ٓ فري
دالهريريريريريري ٛهريريريريريريٕ ؿريريريريريريو ٞبرتبٚريريريريريري ٞاه٘جريريريريريريذاْ اهفريريريريريريشدٜ
ٗاالجتٌا ٗ .ٛهقذ ًشسُا و ٟاحملشٓكا األطاغ
يف تط٘ٙش األػلاي اهت بر ٞٙهوقـٚذ ٝاه شب ٞٚيف
إطريريرياس اهتطوٍريريري اه شبريريري ٛضتريريري٘ اذتذاثريريريٗ ٞاجريريريرتا
اهـريريريٚؼ اهت برٙريريريري ٞاهريريريريي تفريريري ٛب القريريريريا اهؼريريريريا ش
امل اؿشٗ ٝجتاربٕ ً صًإُٗ .كٌا كِا قذ طقِا
االًثوريري ٞاهذالهٚريري ٞوريري ٟطٌريري٘ اإلُظريرياْ اه شبريري ٛيف
اه ٚؽ اهلش ٍٙاهزٙ ٜظتأُع فٚريٕ حباكريشُ ًوريٕ١ٛ
ب٘قا ٢األًريى ًٗظريتقبى ٙوري ٓ٘ بتباػرير اهقريادَ ًريّ
اذتشٗ ٞٙاهفش .
فاهظجاال اهي طافت وري ٟاذتاهري ٞاه شبٚريٞ
ريرير ـريري٘س ًت ريريذدً ٝريريّ اهضًريرياْ كريرياْ ًريريذاسٓا
ظت٘ي يف اهتفا ى اهذاخو ٛهتحشٙريش اهري٘طّ ٗإػريادٝ
كٚاُٚتٕ املأً٘هٗ ٞاهتجريارب ارترياسج ٛدخري٘الً يف
املٚريري ٞاهثقافريريٗ ٞاذتلريرياس ٝبػٚريري ٞحتقٚريريق املضٙريريذ ًريريّ
اذتلريريري٘س اإلُظريريرياُ ٛهوؼصـريريري ٞٚاه شبٚريريري ٞاهريريريي ًريريريا
صاهت ت٘اجٕ طٚاطا ًّ ال ٙشٙذ هلا اذتلري٘س ًريّ
أ ذا ١اه شب ٗاألً.ٞ

ٗقذ اُ لع ٓزا اذتشان املضدٗ و ٟسؤ٠
اهؼ شاٗ ١شتٚاهلٍ هلريٙ ٛتٌلِري٘ا ًريّ االُتقرياي
ًريريريّ ًذسطريريري ٞػري ري ش ٞٙإىل ًذسطريريريًٗ ٞريريريّ ػريريريلى
ت ريريريبر ٜجتٌٓريريريذ يف ق٘اهبريريريٕ اهقذميريريري ٞإهريريري ٛػريريريلى
ًفتريريريري٘ اهفلريريريريا ١عتوٍريريريريق اهؼريريريريا ش فٚريريريريٕ بأدٗاتريريريريٕ
ادتذٙريذٙٗ ٝقريريٌ ً ٍٚريري٘سٖ اهؼريا ش ٜوريري ٟاهلريريثر
ًّ األبِ ٞٚاهذاله ٞٚاملظت٘هذ ٝاهِاجحٗ ٞاذتاس.ٝ
ٗقريذ اطريريتح٘ر اهؼريا ش اه شبريري ٛامل اؿريش وريريٟ
اهلريريريثر ًريريريّ قريريري ٍٚاهريريريشب ٗاملضاٗجريريري ٞبريري اهريريريرتا
اهؼري ري ي ٗاهؼري ري ش يف قـريريريٚذ ٝاهتٌري ريشٓد ٗاالُطريريريالق
ٗاهتصطٍ ٛحت ٟجتاٗص اهبِا ١اهتقوٚذ ٜهوقـريٚذٝ
ٗحقريريريق باالطريريريتصذاَ اهرتاثريريري ٛيف ػري ري شٖ اذتلريريري٘سَ
اهفلشٗ ٜاإلُظرياُ ٛيف قري٘اََ ت ريبرُ هػري٘ ً ٜاؿريش
ٙتقريذَٓ فٚريريٕ ارتٚريرياي وريري ٟاه قريريى ٗٙريريرص فٚريريٕ اذتوريريٍ
ٗاهشًريريريض ٗاإلعتريريرياًٗ ١ريريريا ًريريريّ ػريريريم أْ ًقتلريريريٚا
اهتح٘ٓي يف اهفلا ١اهؼ ش ٜوٗ ٟق خطا اه ـريش
اهز ٜاطتوضَ ٓزا اهتح٘ي كاُت احملشن اهِفظريٛ
هؼ شاِ٢ا اه شب ٗال طٌٚا ػري شا ١فوظريط حتريٟ
٘ٙظفريريريري٘ا اهريريريريرتا اهؼريريري ي يف اهؼريريري ش يف جتوٍٚاتريريريريٕ
اإلبذا  ٞٚاملظتحذث.ٞ
فٌا صاي اهؼري ش ًريّ أقري٘ ٠أطريوحتِا هوحلري٘س
يف اه ـريريش ٗهفريريريش اهل٘ٙريريريٗ ٞهريريريتفجر اهطاقريريريا
اهلاًِ ٞيف اه٘ج٘د اه شبًٌ٘ ٛاً.

املراجع واهلوامش:
( )1غاه ٛػلش :ٜغاه ٛػلش ٠غاه (ًِ٘ املِ٘فً 11 ٕٚاسغ  1935ريريري باسٙع ً 11ا)1998 ٘ٙ
كات ٗ باحث ٗ ُاقذ ٗ ًؤسخ ًـش ٜكبر اػتٔش بأحباثٕ ٗ كتبريٕ اهِقذٙري ٞاهلريتر .ٝحـريى
وريري ٟاهريريذكت٘ساٖ ًريريّ جاً ريري ٞاهظريري٘سبْ٘ يف فشُظريريا ريريّ ً٘كريري٘ع " اهِٔلريريٗ ٞاهظريريق٘ يف اهفلريريش
املـش ٜاذتذٙث " اهز ٜأػش ؤٚا املظتؼشق اهفشُظ ٛاملؼٔ٘س جان برن .سأغ حتشٙش زتو" ٞ
اهقآش ." ٝمت تلشميٕ يف ًـش جبا٢ض ٝاهذٗه ٞاهتقذٙش ٞٙيف اآلداب طِ.1996 ٞ
( )1جريرياْ جريريان سٗطريري٘ جريرياْ جريريان سٗطريري٘ (ُٚ٘ٙ 18ريري٘  1711جِٚري ريريريري ٘ٙ 1هٚريري٘  1778إٙشًُِ٘ٚفٚريريى) ٓريري٘
كات ٗأدٗ ٙفٚوظ٘ ٗ امل ُبا جِٚف ٙ ٛذ ًّ أٍٓ كترياب ـريش اهتِري٘ٙش ٗٓري ٛفريرتً ٝريّ
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اهتاس ٙاألٗسٗب ٛاًتذ ًّ أٗاخش اهقشْ اهظاب ؼش إىل أٗاخريش اهقريشْ اهثرياًّ ؼريش املريٚالد. ٙ
طا ذ فوظف ٞسٗط٘ يف تؼلٚى األحذا اهظٚاط ٞٚاهي أد إىل قٚاَ اهثري٘س ٝاهفشُظري .ٞٚحٚريث
أثش أ ٌاهٕ يف اهت وٗ ٍٚاألدب ٗاهظٚاط.ٞ
( )3املذخى يف ت٘ظ ٚاهرتا يف اهؼ ش اه شب( ٛحبث ّ اإلُرتُت).
(ً )4ـذس طابق.
( )5جريرياْ د ٜالفريريُ٘ت يف (٘ٙ 8هٚريري٘  1611ريريريريري  13أبشٙريريى  ٙ .)1695تريرير أػريرئش كاتريري قـريريف خشافٚريريريٞ
(اهقـف اهي تذٗس أحذاثٔا و ٟأهظِ ٞاذت٘ٚاُا ٗاهط٘ٚس) يف تاس ٙاألدب اهفشُظ.ٛ
( )6املذخى يف ت٘ظ ٚاهرتا يف اهؼ ش اه شب( ٛحبث ّ اإلُرتُت).
( )7ت٘ظ ٚاهرتا يف اهؼ ش اهفوظطٚ

(حبث ّ اإلُرتُت).

( )8ت٘فٚق صٙاد (دساط ّ ٞاالُرتُت).
( )9ض اهذ ّٙاملِاؿش ٝيف ت٘ظ ٚاهرتا اهؼ ي اهفوظط. ٚ
(٘ٙ )11سًٚ ٜصاٚ٢و٘فٚتؽ ه٘متاْ (اهشٗط Юрий Михайлович Лотман :ٞٚاإلطتُ٘ :ٞٚجري٘سٜ
ه٘متاْ) (برتٗغشاد  18ػبا  /فراٙش  1911ريريري تاست٘  18تؼش ّٙاألٗي  /أكت٘بش  )1993كرياْ
املريريا أدبٚريريا بريرياسصا ًٗؤسخريريا طٌ٘ٚٚػريريرٙا ًٗؤسخريريا ثقافٚريريا ٌريريى يف جاً ريري ٞتريرياست٘ٗ .كريرياْ لريري٘ا يف
أكادمي ٞٚاه وَ٘ اإلطريتُ٘ٗ .ٞٚكرياْ ًؤطريع ًذسطري ٞترياست٘ ريريريري ً٘طريل٘ طريٌ٘ٚٚتٚمٙٗ .تجرياٗص ريذد
أ ٌاهٕ املطب٘ ِ٘ 811 ٞاُا .أسػريٚفٕ (اهريز ٜعتريتف بريٕ اآلْ يف جاً ري ٞترياه ٗيف ًلتبري ٞجاً ريٞ
تاست٘) ٗاهزٙ ٜتلٌّ ًشاطالتٕ ً ذد ًّ املثقف اهشٗغ ٓا٢ى.
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رامبو :احلياة يف الشعر  ..والشعر يف احلياة

رامبو :و(( حترير احلواس ))
مؤيد جواد الطالل *

نظرية الرائي وفكرة اإلهلام
تنطلقققققية الٍقققققْةبؤيققققق لةبؤ ن ققققق ِة,ةبؤققققق ة
جيسدها/ميثلواة(آرثلةربم ٌ),ةمق ةعق ُةبؤيقا لة
ألنةٍكٌنة لبفاًةأًةم ن ٗقاًةأًة َاقاً..ةهقايةبؤنالٍقْة
بؤ ةتقلت ةوٌوقٌعة ة قْةضامعقْة لقٓةعبقٌةمق ة
بألعبإةونيةشخصةبؤيا لةًماةٍاق ةأ قىةمهلقووةأًة
ٍهقققٌإٓةهؤَقققى,ةأًةأ قققىةٍسقق لووةأفكقققاربًةً قققٌربًة–ة
ًرمباةإ ٓةأ قٌب ة ةو قاةبألإَقاةنة–ةمق ة قٌٔة
خار ققْة ققدةتكققٌنةزلاًٍققْةأًةملت طققْةوكاٖنققا ة
ضلٍ ْةٍسمَواةو عووة((بزبان)),ةًو عووةبآلخلة
ٍسقمَواةأرًب ةبألعقةأةأًةبألرًب ةبؤ اٖوقْةبشلاٖمقْة
ةبؤفعإةبشباروُ!! ة
ًؤ قققلةبؤ قققلرةشلقققوةدبلوقققْةخا قققْة ةهقققابة
بملعمارة لةبإلعةم,ةإَثةتفَدةو اةبؤلًبٍقا ة
وققققاناةبؤيقققق لبٕةبؤ ققققدماةٕةكققققا ٌبةٍلتققققاعًنةًبعِة
{ ل}ةالع لوامةبؤلؤٔةبؤيق لٍْةبؤق ةٍغقَهٌ واة
ًٍ قققدلًنة نوقققاةوطلٍ قققْةشقققفٌٍْةدب قققلة قققٌرهوة
بؤيقق لٍْةًؤهقق ووةاَقققاّةًبعقق ثناَْٖةأًةمقققاةٍهطلقققية
لَققققىةأإَا قققاًةواؤغققققَهْةبإل انٍققققْة..ةًمققق ةهنققققاة
بش تةكلمْة(( لِ))ة ةبؤلهْةبؤ لوَْةؤٌ فة
بؤيخصةبمل مَاة ق ةبآلخقلٍ ة ةأفكقاريةًرؤبي,ة
ًبعق ق ن اهاتىةبؤاكَقققْ,ةأًةم لف قققىةبؤٌبعق ق ْ,ةأًة
بخذلب اتققىةبؤاهنَققْة–ةبؤنالٍققْةًبؤ ملَققْة لققٓةإققدة
عٌبٕ .ة

ًبألمققلةمققلت ةويققكلةم ق ةبألشققكا ةمبققاة
كققانةٍسققمٓةوققاؤ لابأ,ةبؤققاِةضاؤ قاًةمققاةٍكققٌنة
إكَمقاًةًه َ قاًة هم ازبقاً,ةًرمبققاةشققَخاًةأًةن َمقاًة
ؤ َل ى,ةمعةأخاة فْةًمٌه ْةبؤسحاارة(بؤسقاإل)ة
ًبمل ن قق٘ةبؤققاِةٍكيققفةبسب ققتة ق ةبملس ق لة..ة
ًمققاةهذةكؤ ق ةم ق ةهققايةبألمققٌرةبؤ ق ةو لققتةو ققاة
بملفكقققلٍ ةبملاركسقققَنيةطوقققٌرلةهٌمسققق ة لقققٓة
عق ق َلةبملثقققا ةٍه قققدًنةعقققحلةبؤسقققاإلةًإكم قققىة
ًم لف ققى,ةًم ازب ققىةؤ ق اةبألمققلب ,ةشققكةًة
مقق ق ةأشققققكا ةبؤ كنٌؤٌوَققققاةبؤ دبَٖققققْة ةتلقق ق ة
بؤ غٌرةبؤهاولّةبؤ ةعق حٌ ةالإ قاًةهذةمقاةٍيق ىة
بؤط ققققٌملةًبملمارعققققا ةبزبم َققققْةؤ اعققققَ ةوهنَققققْة
م لفَققْةتيققكلةبؤ ا ققدّةبملاعٍققْةبؤ ملَققْةال طققة ة
بؤ لققٌمةًبمل ققارأةبؤ يققلٍْةبمل ٌبؤَققْ,ةًبملذلبكمققْ,ة
ًبمل وققْةعبققٌة غققٌرةبأل ققٌبرةًبمل لفققْةًبؤ ققاررة
بملخدلٍْةًبسبسارةًبشلندعْةً لقٌمةبؤفلق ة..ةهخل,ة
بؤققققققق ةت عققققققق ةوققققققققدًرهاةؤلنوعققققققققْةبؤ لمَققققققققْة
ؤإل سا َْ/بؤ يققلٍْةوققدٕةًبةمقق ةإكمققإةًفةعققفْة
ً لمقققإةبإلضلٍقققيةًب وقققإةواسبعقققارّةبؤهلوَقققْة ة
غلةبؤنوعْ,ةمعةبمللًرةه اًةوقاؤكوةبشلاٖقلةمق ة
بخذلب ا ةًهظبقانب ةبؤ لمقإةبؤ قلرةًبملسقلمنية ة
كلةصباال ةبسبَاّ.ة 1ة
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ًهكبةمقققاة قققد اةهذة(ربم قققٌ)ةكة سقققانةفقققلعة
ًشا ل,ةف دةكانةٍ دةأنةمثْةًإَ ًاةٍهملُة لَىة
ك اوْةبؤي ل,ةًهناة((بؤاكإةبؤكقٌ ُ))ةٍفكقلة
م ةخةؤى؛ةهكةأنةبؤيقا لةبؤلبٖقُةالةٍنق فةأفكقارية
ًآربٕي,ةولةولَّةماةٍف لىةأ ىةٍلق ةبشبقٌبهلةبؤق ة
تنثلهاةإٌؤىةهايةبؤ درّةبشبفَقْةبؤةملَٖقْ,ةبؤق ة
هٌةبؤٌعَ ةوَنواةًونيةبؤ يلة..ةهناةموم ىةتق لخصة
ةأنةٍكيقفة ق ةًإقدّةبؤكقٌنةوفعقلةب قْ.ة
ه ىة يبةميلق ةبؤ قدرّة لقٓة قلبّٕةأعقلبرةبملا قُ,ة
ً لقققٓةبؤ ن ق ق ةواملسق ق ل.ةه قققىةٍ ٌ قققلةهذةم لفقققْة
بؤفكققلّةبملطل ققْةبؤغققافَْ,ةبؤ ق ةهققُة ةأعققاملة
تكٌٍ ةبؤ املةًب س امةبألشَإ .ة

كققانةتلفاٍققٌنةوهققدبعةٍ ققثة ةبؤفققذلّةبؤلَلَققْة
ويقققكلةم اشقققل,ةًكنقققتةأتقققاوعةأإقققدةبؤقققدلبمفة
بالو ما َققْةكب ةبؤطققاوعةبؤ لمققُةًبإل سققا ُةإققنية
رأٍقتة هم قدِمةبؤققدلبمفة{فخقلِةبؤاوَققدِة–ة لقٓةمققاة
أتاكل}ةٍ دمةف ٓةٍاف قاًةوٌ قفىةةم قاّةخار قْ؛ة
هكةكقققققانةبألعقققققاتاّةبسبا قققققلًنةمققق ق ةبؤ لمقققققإة
ٍطلإققٌنة لَققىةأر ام قاًةإسققاوَْةهٌٍلققْةًٍطققاو ٌنة
وٌبوقققىةمقققعةبسباعقققٌرةبإلؤكذلً قققُةبؤقققاِةكقققانة
حب وةثةوْ/ولابعة(أًةصبمقدّة مٌعٍقْةكق رلّ)ة..ة
أر قققامةت عقققُةًر قققْةً لقققو,ةًهوقققلبٕب ةإسقققاوَْة
هٌٍلققققْةًم ققققدّ,ةؤلٌ ققققٌ ةهذة ققققاٖفةمعقق ق ٌهْة
ًع َ ْ.ة ة

أماةبؤف ٓةبؤَقافعة" قاع ةشق ةنة"ةف قدةكقانة
ًمعةأنةفكلّة(ربم ٌ)ةهاية ق ةًوقٌعةًإقُة
ميلقققققُة لَقققققىةك اوقققققْةبؤيققق ق ل,ةًأناة((بؤقققققاكإة ٍك فُةو ضما ة َنَقى,ةًبؤغقمتةؤ عقعةثقٌبنآة,ة
لةأنةٍ طُةبزبٌبرةبؤغحَحة!! ة
بؤكققٌ ُ))ةٍفكققلةم ق ةخةؤققى,ةًأ ققىةًعققَ ةوققنية
"بؤ درّةبشبفَقْةبؤةملَٖقْ"ةًوقنيةبؤ يقل,ةت نقا اة
مققلّة ققارنةبشبققدلبٕةوققٌبرةبؤف ققٓةمققعةوققٌبرة
كلَاقاًةمققعةبؤسق ُةبؤيخغققُةًبزبوققدةبمل ققاً ةمق ة بسباعٌرةفٌودًبة دمةتطاويةوَنوما؛ةف ا ة هم دِمة
قققلة(ربم قققٌ),ةًهو قققارة فسقققىة لقققٓةتهقققَرلةهقققل ة بؤدل امف:ة((هناةأخطا ةٍاة اع )).ةفماةكقانةمق ة
بسبَققاّةمقق ةأوققلةبؤٌ ققٌ ةةهذةشِقق لآةآخققل,ةشقق لة بؤف ققٓةهالةأنة ققا ةؤلمققاٍع:ةأ ققدة ل قُاةبألر ققامةم ق ة
اَاةش َىةواألًولبةبشبلبفَْةبؤ ةرزلواةؤنفسى,ة ودٍد,ةثوةكلرةهضما ة َنَىةً م ىةبؤ سَ ,ة
ًبؤاِةعن ٌعةهذةتث َ ىةًمنا ي ىة..ةضرلةأ ق ةأًعاة ًأ اعةبزبٌبرة فسىةمعَفاًة ٌ ةبؤ ارّةبآلتَْ :ة
تث َتةدبلوْةم ال ة لُاة لة غفة لنةت كدةؤُة
ةالودةأنةبسباعٌرةهٌةبؤاِةأخطا .ةإ َ ْةًوٌعة ٌٔة"خار ْ"ة ةعماغةبإل سان,ة قٌٔة
ًإنيةأُ َد ةبإلولبٕب ةبؤ ملَقْةمقلّةثا َقْ,ة
ضرلةت لَدٍقْة–ةطًالةأ قٌ ةضقرلةه َ َقْ ة–ةتسق طَعة
أ طققٓةبسباعققٌرةر مققاًةً َ ققْةمطاو ققْةزبققٌبرة
بخققذلب ةبؤهققةاماةبجملوققٌ ,ةأًةمققاةٍسققمٓةأإَا ققاًة
" اع "؛ةفماةكانةم ةم دمةبؤدل امفةهالةبؤ غفَية
واؤهَت,ةًتلٔةماةالةٍلبيةبإل سانةبؤ اعِة!!ة ة
ًبؤ فاةًبؤغلبخةبشلس رلِ :ة
*ةبهللةأكقققققدلة..ةبهللةأكقققققدل.ةؤ قققققدةأخطقققققاة
املوايب االستثهائية اخلارقة
كنتةٌٍمٗاةشقاواًةٍاف قاً,ةًكقانةبؤ لفاٍقٌنة بسباعقققٌرةًملةتهخطققق٘ةأ قققتةٍقققاةف قققٓ.ةه اقققىةألمقققلة
َتة!! ة
ٍ ققققثة ةأً ققققا ةضبققققدعّةمقق ق ةبؤَققققٌمةًوققققاؤلٌ نية
ًإققنيةعققاؤى:ةكَققفةت ققلأةبزبققٌبرةمبثققلة
بألعاعَني:ةبألعٌعةًبألوَا.ةٌٍمواةملةٍكق ةمثقْة
مٌ قققققالةأًةتسققققق َلةًت طَقققققعةًتهقققققَرلةأًةةإَقققققلة هققايةبؤسققل ْةًبؤد ققْ,ة لققٓةبؤققلضوةم ق ةأنةبألمققلة
عَنماَْٖة..ةهخلةم ةأوقلةتيقٌٍىةًتاٍَقفةبسب قاٖية حي الةهذةهوقلبٕب ةإسقاوَْةهٌٍلقْةالةٍغقلةهؤَوقاة
كماةتف لةبؤ نٌب ةبؤنفطَْةبؤٌَم.ة ة
هالةبؤعاؤ ٌنةواؤ لوةًبمل لفْ؟؟! ة
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ةإنيةأضماة قَ اةأرٔةبزبقٌبرةًب قحاًةكاؤلٌ ةبملسطٌرة لٓةع ٌرّ,ةأًةًر ْةوَعإ .ة
أوقققارة" قققاع ةشق ق ةن".ةًو قققُةوٌبوقققىةهقققابة
ٍيققهلةكهقق ,ةٍ ققعة ةعهققاؤَاةرًإققُةًتةفَققفة
كبكققلّةعمققاضُة ةآنةم قاً.ةًؤققاؤ ةكنققتةأعققا ة
وققنيةبسبققنيةًبآلخققلة ق ةمغققرلة" ققاع "ةسبققنيةمققاة
لفقققتةأ قققىةب وقققٓةهذةمٌزقققفةعبٖقققلّةنرب َقققْة ة
ًنبرّةبؤارب ْ؛ةأل قىةإقنيةربقللةمق ة(بؤ كاؤٌرٍقا)ة
و قققدةبشبقققام ةبإل قققدبعِة–ةبؤسقققنْةبألخقققرلّةبؤق ق ة
ذبدعةمغرلةبؤطاؤتةتل ةبألٍامة–ةكا تةم دالتىة
الةت َحةؤىةبؤدربعْة ةماةكقانةٍسقمٓةواؤكلَقا ة
بمللمٌ ْ .ة

بؤفار ةونيةبؤلؤٍْةبؤ غلٍْةبؤ اعٍقْةًوقنيةبؤ غقرلّ؛ة
ًؤاؤ ة لفناةأنةبؤ مٓةالةٍغَتةبؤ َقٌنةو قدرةمقاة
ٍغقققَتةبؤ لقققٌرةبؤق ق ة ةبؤغقققدًرة..ةًهقققٌةت ق ق رلة
صبقققانِة ققق ةمٌ قققٌ ْةبإلميققققانةً عقققَْةبؤفوققققوة
ًبإلعربكةًبؤ غققققققلةًبؤ غققققققرلّةًبؤلؤٍققققققْةضققققققرلة
بؤ لَدٍْة..ةبخل .ة

ضرلةأنةماةٍوم ةم ةإكاٍْة" اع ةشق ةنة"ة
ًم ققاّة(ربم ققٌ)ةبؤققاِة ققا ة ن قىةة{هنققلِةمَللققل}ة
و قققققتةشقققققدٍد:ةًب وقققققٓة ةبؤ اعققق ق ْة يقققققلّ!ة
ًأ ققاأ:ة((ؤققٌةأ ققُة ققلأ ة(ربم ققٌ)ة ةف ققٌتُ,ةملققاة
بع ط تةأنةأك تةعقطلبًةأوقدبً.ةكقوةمَمقٌنةهقٌة
وولنققاةأإَا قاً!!))ة–ةأ ققٌ ةهناةمققاةٍوم ق ةهنققاةهققٌة
أِةأنةبؤ قلب ةملةٍسق فدةمق ةمٌه ققْةبؤطاؤققتة بؤٌ قققٌأة نقققدة عقققَْةبإلشلقققام,ةبؤقققٌإُ,ةبألمقققٌرة
" ققاع ةش ق ةن"ةبشبا ققْ,ةبالع ق ثناَْٖةًبشبار ققْ,ة بشبار ْة..ةأًةأِةشُٕةم ةهابةبؤ َل .ة
ؤٌَووواةبؤ ٌوىةبؤغحَحةمناةبؤ دٕ,ةماةأنةكانة
جتربة طعرية قل نظرييا
هاؤ قق قاًة ةبملدرعققققْةبمل ٌعققققطْ,ةًشققققاهدةبؤنققققاملة
كققققلةبؤك ققققتةًبألخ ققققارةًبألحبققققا ةبؤقق ق ة
لٍ ىةبإل انٍْة ةتلفاٌٍنةوهدبعةآ ابكة!! ة
ت حققد ة قق ةدبلوققْة(ربم ققٌ)ةبؤيقق لٍْةًبسبَاتَقققْة
ًهكققابةتعققَعةبملٌبهققتةًبؤ لٍققا ,ةتققارّة
ت كقققدةأ قققىةتٌ قققفة ق ق ةك اوقققْةبؤيق ق لة ةهقققاية
وسق تة اققامةبؤ لققَوةًبؤ اهَققلةبؤ لَققدِةبؤ ققاٖ ,ة
بسبقققدًعةبؤ ملٍقققْةبؤَاف قققْةو قققدةأنةأ وقققٓةك اوقققىة
ًتقققارّةوسق ق تةبإلهمقققا ةبؤ قققامةًبإلهمقققا ةبمل قققل ة
((فغققلة ةبزبحققَو)),ةًأرعققلة غققَدتىةبألخققرلّة
ًبؤث ا ةًبؤ لمُة لقٓةًوقىةبؤ حدٍقدةًبشبغقٌ ة
بمل نٌ ققْة//إهلققو//ةهذة ققدٍ ىة(أر سققتةعالهققاِ)ة
..ة ةإققققققنيةٍل ققققققٓةبؤ ققققققاملةبؤهلوققققققُةبؤطفٌؤققققققْة
ؤ دلة ةًعب ىةبؤنواُٖةؤلي ل.ةولةهنةشق لةًإَقاّة
ًٍك يقققفةمٌبه وقققاةًهقققُةوقققلب و,ة ةبؤلً قققْ؛ة
(ربم ققٌ)ةأ ق ح اةمققاعّةعزلققْةملٗققا ة ةهنةملةأ ققلة
ؤَنمُةهايةبملٌبهقتةًٌٍوووقاةبؤٌووقْةبؤغقحَحْ,ة
آالأة ةبألحبقققققا ةًبؤدربعقققققا ة ةذبلَقققققلةهقققققاية
طبذل قاًةبؤلققٌبٖحةبؤ ا ٌ َققْةبؤ لَدٍققْةًم ققاًنبًةشلققاة
بمل قققققاّةبإلودب َقققققْةبؤققق ق ةملةت لفوقققققاةبؤ لوقققققْة
كققُةالةتعققَعةبملٌه ققْ,ةأًةتن وققُةهذةضققرلةم شلققاة
بؤي ق لٍْةبؤ املَقةْةم ق ة ققل,ةًبؤ ق ةٍققدًرةم اموققاة
بؤسلَو .ة
إققٌ ةبملفار ققْ/بؤ نا اةوققنية مققلةبؤيققا لةً ققٌّة
واؤط عةهنةبسبدٍثة ةأمٌرةكوقايةٍطقٌ ,ة
ش لي؛ة كماةؤٌةأ ىةإ اًةشا لةٍهٌإٓةؤقىةواؤيق ل.ةة
ًؤكلةمنقاةدبلوقْةمقاة ةهقابةبجملقا ,ةهنةملةأ قلة
ًعقققنك فُةواالع يقققواعةمق ق ةك قققاونيةأإقققدهماة
صبمٌ ْةدباررةًم ارأ.ةً دةأ حةبؤ ِلوةٍ ذلأة
ؤلكاتققققتةبألملٍكققققُة{هنققققلِةمَللققققل}ةو نققققٌبنة
بؤَققٌمةوٌوققٌعةخققٌبر ةًزققٌبهلةضققرلة اولققْةؤل حلَققلة
((نمق ق ةبؤ لقققْ))ةبؤقققاِةتل قققىةبؤيقققا لةبؤ لب قققُة
ًبؤ فسقققققرلة ةبمللإلقققققْةبؤلبهنقققققْةؤ طقققققٌرةبؤ لقققققٌمةة
(عق ق دِةٌٍعقققف),ةًبؤثقققا ُةمق ق ةه قققدبعة((زلقققرلة
ًبمل ارأةبؤ يقلٍْ.ةً قدة قدلةبؤ قلآنةبؤكقلٍوة ق ة
بسبقققققققالةشقققققققاهني)),ةعًنةبإلشقققققققارّةهذةأر قققققققامة
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بؤغققفحا ة لققٓةبؤطلٍ قققْةبألكاعميَققْ؛ةأل قق ةالة بؤكاتتةبألملٍكُةبمل لًأة{هنلِةمَللل}ةإنية
أرٍققققدةشلققققايةبؤسققققطٌرةأنةتكققققٌنةمبثاوققققْةعربعققققْة تسقققققإ :ةملقققققاكبةأ قققققدة(ربم قققققٌ)ةفقققققٌ ةبؤكُ اقققققارة
ًبع خة ة قاٖفةًأوٌوقْ,ةو قدرةمقاةأرٍقدةشلقاةأنة بآلخلٍ ؟!ة ة
تكققٌنةصبمٌ ققْةأعققٗلْةع ق الةبؤ يققلٍْةتطلإوققاة
"ؤسقققتةشقققهٌفاًةو قققاعّةبمللبه قققْ,ةًالةأ قققٌ ة
واعقققق ق ملبرة لققققققٓةبؤققققققلضوةمقققق ق ةتطققققققٌرةبؤ لققققققٌمة ؤنفسُةهنةربم ٌة اَو,ةشقانةك قارةآخقلٍ ة قدة
ًبؤ كنٌؤٌوَققاةًبالكة يققافا ةًبالع كيقققافا ة أشققرلةهؤققَوو.ةؤك ق ةشققَٗاًةفَققىةها ققُةأكثققلةاققاة
بؤنفسَْةًبؤفعاَْٖة لقٓةإقداةعقٌبٕ:ةأِةمقاةهقٌة ة ف لققىةأِاةشققخصةآخققل.ةًأتَ ققىة ققدلة ق ارةؤهققْةملة
عبخققلةبإل سققان,ةًمققاةهققٌة ةخاروققىةبملطلققيةًضققرلة أعققَطلة لَوققا,ةبؤ ققْ!ةًبسبققيةأ ق ةملةأعركة ققٌّة
ب دًع!! ة
كلماتىةً اشلاةهالةإنيةإاًؤت,ةوكلةمحا قْ,ة
ًوس ق تةهققايةبملفار ققْةوققنية مققلة(ربم ققٌ)ة–ة
مققققليةبألعوققققُ,ةأِةمب نققققٓةعققققنٌب ةبو كاربتققققىة
بؤ غرلّةب دًعّةودبًة–ةًبؤاِةميكنناةأنة ٌ ة
نققىة غققرلةًوققنيةهودب قىةبؤققاِةٍهٌ ققفةوققاؤ مَي,ة
ف دةإَكتةإٌ ة(ربم ٌ)ةبإل سانةًبؤيا لةهاؤْة
ضلٍ ققْة َ ققْةملةحيققاةووققاةشققا لةم ق ة ققلة ة
تارٍخةبؤ يلٍْة..ةًكماة قا ةططوقاكةوقلٍفَرل ةفق نة
ربم قققٌةبعق ق نفدة ةعقققنٌب ةثقققة ,ة غقققٌرةبؤفق ق ة
كلوا,ةكماةأ ىة واةإٌَب ة دٍدّةعبخلة فسى.
أماةواؤنس ْةؤليقا لةبؤفل سقُة"وقةٌ ةهٍلقٌبرة",ة
قققاإتةعٍقققٌبنة" َقققٌنةأؤقققاب"ةبؤيقققورل,ةف قققدة قققدَّة
بؤطا ققْةبؤ ن ٍققْة ةبؤيقق لةًبؤٌ ققٌ ةهذةملإلقققْة
((بؤيا لةبؤ لابأة/ةبمل ن ق٘))ةالةميكق ةأنةتٌوقدة
هالة نققدةشققا لآةربٕ,ةشققا لةمثققلةربم ققٌةمق ةبؤققاٍ ة
((خيل ٌنة ٌَ اًةودٍدّ))ة! ة

أنةأتلووة ةربم ٌ,ةأرٔة فسُ,ةكمقاةؤقٌةكنقتة
أ الة ةملآّةًالةأودةأِةشُٕة اؤىةضلٍ قاًة ق ,ة
مومققاةكققانةًإيققَاً,ةأًةضققرلةم ققٌ ,ةأةًة غققَااًة
لققٓةبؤفوققو.ةٍن هققُةأنةتس سققلوةكققُةتفوققوة مققلة
شخصةما.ةً دة مقتةووقابةبالع سقةمةمنقاةبؤَقٌمة
بألً ةبؤقققاِة اقققل ةفَقققىةهذة ملقققى.ة قققلأ ةأوَاتق قاًة
لَلققْةكؤ ق ةبؤَققٌم,ة ققلة يققلةعققنٌب ةأًةعبٌهققا,ة
ًأو د ةبؤك ارةوا اً,ةو قدةأنةًوقدت ةأرت ق ة
ة كاؤٌر ْ.ةًتٌؤدةؤدِةهإسقاملةآ قابك,ةًمقاةٍقاب ة
ٍةنم ,ةوا ىة ا ةكلةشُٕة ة غل ا.ةودبةؤُة
كمقققاةؤقققٌةأ قققىة غقققتةخَمقققْة ةبشبقققةٕ.ةكقققانة
بؤكاتققتةبؤٌإَققدةبؤققاِة لأتققى,ةًأ ققد ة لبٕتققى,ة
وفل ةًبه َالة ارمني,ةعبٖماً,ةًكنتةأك يف,ة
لققٓةبؤققدًبم,ةشققَٗاًةودٍققدبًةفَققى,ةًأه ققا,ةو مققي,ة
لققٓةبؤققدًبم,ةؤطوققلي.ةكققلةمققاةأ ٌؤققىة نققى,ةؤققَ ة
عقٌٔةضباًؤقْ,ةًمقدةبخلة–ةؤقَ ةأكثقلةمق ة قْ.ة
ه ىةبؤكاتتةبؤٌإَدةبؤاِةأإسدية لقٓة لٍ قى,ة
أماةبآلخقلًنة َ قاً,ةمومقاةكقا ٌبة امقإ,ةفلق ة
ٍس ثرلًبةضرلتُ" .ة

أماةبؤنا دة(أؤ رلةتَ ٌعٍى)ةف دة َدَّةربم ٌةمق ة
أكثققلةبؤ ققا لّةضلبوققْةوققنية َققعةأعوققإةبؤ ققامل,ة
كمققاةًرعة ةك ققارة((زلققرلةبسبققالةشققاهني))ة..ة
ًإققنيةأشققارةبؤكاتققتة{{رٍنققىةشققارة}}ةهذةًث ققْة
ًهكققققابةؤققققٌةأربعةأِةواإققققثةبسبققققدٍثةأًة
وسققدةربم ققٌ,ةًرًإققىةبؤ اوثققْ,ةمثققلةهل ققْةبملققدفعة
بؤق ةتغقَتةهقدفواةمف قلّةهٍقاية قا :ة(( قوةهقاية بؤك اوقققْة ق ق ةأهمَقققْة(ربم قققٌ)ة–ةًخا قققْة طقققْة
بؤ ماملةونيةإَاتىةبؤيخغَْةًدبلو قىةبؤيق لٍْة–ة
هُةواؤف لةإَاّةرول!)) .ة
ضققققرلةأنةأإققققدبًةمقق ق ةبةؤكُ اققققارةبؤ ققققاملَنيةملة ًكهتةهذةوطٌنةًم ٌنةبؤك تةًعقطٌرةبجملقة ة
ٍس فاة ةبإلشقاعّةولبم قٌةًٍ مل قى,ةكمقاةف قلة بألعوَْةبملخ لفْ,ةً ة ةبؤسقرلةبؤابتَقْ,ةًدبقٌ ة
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ةبملٌب قققققعةبإلؤكذلً َقققققْة..ةهخلةألؤقققققفةك اوقققققاًة
كامةًة ةهايةبؤف لّةبؤهنَْة(بملومْ)ةمق ةصبمقٌ ة
ًؤكق ق ةكَقققفةٍغقققلةبؤيقققا لةهذةملإلقققْة
بؤف قققلب ةبؤكققققثرلّةبؤققق ةمَققققا ةشققق لة(ربم ققققٌ)ة بؤلؤٍاةًٍهدًةربَٖقاً؟؟ةًهقلةًعقَلْةذبلٍقلةبسبقٌبملة
ًأ ط قققىةهقققايةبؤنكوقققْةًبسبٌٍَقققْةًبؤ قققدرّة لقققٓة م ةبؤيلًثةبألعاعَْةؤاؤ ..ةفولةكا قتة ة قْة
بإلعهاشةًبإلووار .ة
(ربم ققٌ)ةبؤيققاكّةمققعة ققدٍ ىةبؤيققا لة((فققلؤني))ة
ؤكقق ق ةمققققاةٍيققققهلةكهقق ق ة ةصبمققققلةهققققاية ًعَلْةأمةضاٍْ؟ ة
بؤ عاٍاةبإلشكاؤَْةهٌة عَْةبؤقٌإُةًبإلشلقامةأًة
هكةأنةبؤيققققا لةبؤلبٖققققُة–ةربم ققققٌةمققققثةًة–ةالة
بؤلؤٍقققاةبؤق ق ةأ ق ق حتة عقققَْةملكاٍقققْة ةأعرة ٍك فققُةوققانةٍكيققفةؤنققاة قق ةبألشققَإةبؤهلٍ ققْة
ًإَقققاّة(ربم قققٌ)ةأكثقققلةمقق ةشقق لبٕةًبعِة قققل,ة ًبؤطلٍفْ؛ةأل قىةٍلٍقدةأٍعقاًةأنةحيقلرةإٌبعقنا.ةه قىة
ًكلةش لبٕةؤها ةبؤكلّةبألر َْ!! ة
الةجيققققدعةف قق ق ةبؤغققققٌر,ةوققققلةًأٍعقق قاًةهلٍ نققققاة
قطية حترير احلواض

ًبؤسق ق ب ةبؤقققاِةٍطقققل ة فسقققىةهنقققاةو سبقققا ة
كق رلةهقٌ:ةهكبةكقانةبؤيخص/بؤيقا لةمقثةً,ةأًة
بإل سانةبملُلقوو,ةبؤقاِةٍهقٌإٓةهؤَقىةبؤيق لة–ةكمقاة
ٍقا وة(ربم قٌ)ةًضب ققٌيةأًةو قاةمفسقلِةزاهلتققىة
بؤيقق ق لٍْةبؤ َ ققققْةبؤهلٍ ققققْةإ قق قاًة–ةفلِقق قوَةٍسقق ق ٓة
ًؤققاؤ ةف ق نة(ربم ققٌ)ةالةٍك فققُةوققاؤنالةهذة
بؤيا لةًجيوقدة فسقى,ةًٌٍبوقىة قنٌأةبؤ قابر,ة بألشققَإةبشباروَققْ,ةوققلةميققا ةبؤهيققإةبؤكثَققفة
م ةأولةأنةٍكٌنةربَٖاًةًم ن ٗاً؟؟ ة
ًٍنفقققاةهذةبزبقققٌهلة,ةإَقققثةتكمققق ةبالعققق ارّة
هناةبإلواوققْة ق ةع ق ب ةكوققابةعققَطل ة لققٓة بؤفنَْةؤَخليةؤناةأضلرةًأ لةًأإد ةبؤغقٌر؛ةهكة
وسققققققاثةبؤ حققققققثة عققققققاٍاةهشققققققكاؤَْةأخققققققلٔ,ة تققققذلبٕٔةؤققققىةبؤهَققققٌمةمثققققلة(( لوققققا ة لققققٓةعرًرة
ًصبمٌ ْةتنا عا ,ةًتساؤال ةشلاةأً ةًؤَ ةشلقاة بؤسمإ,ةأًةمدرعْةمق ةه قٌ ة قن واةمةٖكقْ))ة
آخققل.ةً ققلةكققلةشققُٕة لَنققاةأنة ل ققُةبؤعققٌٕةأًة ..ةًهققٌةإققنيةحيققد ة ة ققا ةحبققرلّ,ةمققثةً,ةمققاكبة
ققققلأةهذة الٍققققْة((بؤلبٖققققُ))ةً الٍققققْةبؤيقق ق لة ٍقققلٔ؟!ةٍيقققاهدةضلفقققْةبعق ق ا .ةه قققىةٍ ثقققلة لقققٓة
بؤ ن ق ِةبؤ ق ةً ق واة(ربم ققٌ)ةً اتققلةشلققاةكُ اققارة بؤ اٖققتةًبؤهلبٖققتة ةكققلةمكققان.ةًكققلةمققاعّة
داّةتناًؤٌبةعرلّةإَقاّة(ربم قٌ)ةًشق لي,ةًمقاةهقُة ت حٌ ةذبتة َنَىةهذةوقٌهلّةفلٍقدّ.ةةهكةهنةأ قلة
بؤٌعقققاٖلةبؤق ق ةأت وقققاة(ربم قققٌ)ةؤ حلٍقققلةإٌبعقققىة ميودةًأتفىة نٌبنةًأوسق ةإقاع ة..ةبخل,ةٍغق حة
كٌعَلْةؤَهدًةشا لبًةم مَابًة..ةإَثةتفَدةهقاية ذبققتة التققىةبؤيققا لٍْةضنَا قاًةمك نف قاًةواألعققلبرة
بؤنالٍْةوانة((مهياهدّةمقاةالةٍهقلٔ,ةًبإل قهإةهذة بؤهامعقققققْةبملهلٍقققققْ,ةًٍيقققققكلةإقققققافابًةشبَاؤقققققىة
ماةالةٍهسمعةٍ طلتةها ْةفاّةم ةم دنةضرلةم قدنة بزبمٌ ,ةفَمعُةٍيَادةإٌؤىةبؤ غٌرب ةبملاهلْ .ة
بألرًب ةبملَ ْةبؤ ةتس يلأةوواةبألشَإة اعّ.ةًهناة
ًؤققققابةفقق ق نةبسبققققلًأةبأل دٍققققْةتسقق ق د ُة
مثلةهايةبؤطا ْةبؤفاّةالةميك ةأنةتٌودةهالة ندة ًتس ق لووةبألؤققٌبن,ةًبألؤققٌبنةوققدًرهاةتغ ق حةرمققٌنبًة
شا لةربٕةمثقلةربم قٌ)),ةكمقةاةأشقارةة"وقٌ ةهٍلقٌبرة"ة ؤل اهفققْ,ةًبؤ اهفققْةت ققدبخلةمققعةبؤط َ ققْةًبسبَققاّة
م ة ل .ة
ف هقققققققدًةكل فقققققققاالًةشقققققق لٍاًةمدهيققققققاًةًفقققققققاٖية
ًأعلٌوناة ةم اٍن وا.ة ه ىةٍهَالةإاعْةبؤلؤٍْةكبتوا.ة
ه ىةٍدرارةخَاؤىة لٓةبك يقاأةبؤقلؤٔةبؤيق لٍْ,ة
ًب نققا ةبؤغققٌرةبجملانٍققْةًرعققوةمققاةالةشققكلةؤققىة
ًهزلا ناةماةالة ٌ ةؤىة ...ة

بسبساعَْ,ةأًة لعاًةم ةبألؤٌبنةًبؤلًبٖعةتسكلة
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إٌبعقققنا.ةًؤ لنقققاة سق ق طَعةبؤ قققٌ ةعًنةم اؤهقققْةهنة
(ربم قققٌ)ةهقققٌةبمل عق ق ةبؤف لقققُةملدرعقققْةبؤٌ قققفة
بؤيق ق لِ,ةرماٍقققْةبؤطقققاوعة..ةبملدرعقققْةبؤق ق ةولهقققتة
كرًتواة ةش لةعانةوٌنةورلمل .ة
كمققاةأنةبؤلًبٍققْةبؤفل سققَْةبزبدٍققدّ,ةبؤ ق ة
تهسقققمٓةأإَا ق قاًةواؤلًبٍقققْةبملعقققاعّ,ةهقققُةبألخقققلٔة
تسققق نيةمققق ةبؤ قققنيةبؤلبم ٌٍقققْةو قققدهاةبؤ حلَلقققُة
بؤ ي ق َوُة–ةبؤلمققاِةخا ققْة–ةبؤققاِةٍ مققدة لققٓة
بجملانةًبالع ارب ةبملدهيْ,ةًبالؤ غقا ةبسبسقُة
بؤ نَفةواملكانة(بؤيََْٗ/بؤ يقَ )ة...ةًرمبقاةتقلكة
ربم ققٌةأثققلية لققٓةبألعرةبؤفل سققُة امققْ,ةمبققاة ة
كؤ ةمارعَلةولًعقت,ةخا قْة ةذبف قىةبؤلبٖ قْ:ة
بؤ حثة ةبؤام ةبؤعاٖع .ة

مَ ققققققْةًفققققققاّ,ةبض نققققققٓةشقققق ق لي.ةهناةبؤسققققققكلة
ًبمل خققدرب ةًبؤ و ق ةبزبنسققُة ققدةتكققٌنةًعققَلْة
ألنةتواةكَا نا,ةًت َحةؤناةأنةعلاةحباال ة فسَْة
نَفققْةًفلٍققدّةم ق ة ٌ وققاةربلونققاة ق ةبملققاؤٌأ,ة
ًت ٌع اةعبٌة املةخار ةؤل اعّةربغتةفَقىةًإقدّة
بزبما !! ة
فوقلةكققانةربم قٌةٍسق خدمةبؤ و ق ةبزبنسققُة
كٌعَلْةؤ واةكَا ىةًذبلرةإٌبعى؟؟ ة

جيققققتةأنةٍف ققققلةبؤةيققققا لةكققققلةبؤطا ققققا ة
ًبؤنا ا ةًبال ف اال ةبؤثاًٍْة ةأ ما ى,ةًهابةالة
ٍق وةؤققىةهكبةزقلاةضار قاًة ةرتاوقْةإَققاّةم ا قْةهاعٖققْة
ًرهَنْ/ملتونققْة...ةجيققتةأنةجيقققٌرةكققلةمنقققاهية
فسققققققىةبؤدفَنققققققْ,ةًٍققققققلً ةكققققققلةهمكا اتققققققىة
بؤدبخلَققْ,ةًٍ هلهققلةهذةكققلةأ ق ا ىةبؤ اهنَققْ,ة
ارتباط الظعر باحلياة
هكبةأربعةإ ق قاًةأنةٍ لق ق ةكرًّةبإلوققةدب .ةًهقققابةمقققاةالة
ًؤك ةهلةمثْةشلًثةًووٌعة لٓةبؤيقا لة ٍ ٌفلةؤىةماةملةخيعقعةؤكقلةبشلقاب ةبؤ نَفقْ,ةمقاة
أنةٍ ققاشلاةًحي وققاةؤَكققٌنةربَٖا قاًةأًةؤَغققلةهذة ملةٍ ققلا ةكقققلةبؤكحقققٌ ةبؤ ٌٍقققْ,ةمقققاةملةٍ لقققعة
ملإلْةبؤن ٌّ؟؟ة ة
كلةبؤسمٌمةبؤ اتلْة..ة ة
ك تة(ربم ٌ)ة ةعرلتىةبؤابتَْةبؤ ة منواة
..ةجيتةأنةٍ اأةكقلةأسبقانة فسقىةهكبةأربعة
الٍ ىة ةبؤيق لةًأزلاهقاة((فغقلة ةبزبحقَو))ة أنةٍكٌنةفنا اًةك رلبًةحبي,ةًهنقاكةو قاةأ هقامة
ماةٍلُ :ة
ضامعققْةًمسق ذلّةًو َققدّةبؤهققٌر,ةذب ققالةهذةأًتققارة
ة((....ةهناةأً ةعربعْةؤإل سقانةبؤقاِةٍلٍقدةأنةٍكققٌنةشققا لبًةهققُةم لفققْةكبتققىةكاملققْ,ةأنة
ٍ حثة ق ةرًإقى,ةٍل قدها,ةمي حنوقا,ةٍ لموقا.ة
مققاةأنةٍ لفوققاةإ ققٓةٍ ٌوققتة لَققىةأنةٍلوَوققا.ةهققابة
ٍ ققدًةعققوةً:ةمثققْةعققٌةه َ ققُةٍق وة ةكققلةعمققاغ,ة
كققوةم ق ةأ ققا َنيةٍ لنققٌنةأ فسققووةم ق ؤفني؟ةٌٍوققدة
كقققثرلًنةضرلهقققوةٍنسق ق ٌنةهذةكبتوقققوةبؤفعقققلة ة
ت دمووةبؤفكلِ!ة–ةجيتةأنةظب لةرًإنقاةملٍ قْة
أعققٌّةو كلققْةسبققٌمةبؤ يققل,ةمققاكبةتغققٌرًبةرو قةًة
ٍار ةًٍلوُةعماملة لٓةًووىة...ة ة

عققحلٍْةًخطققلةّةكققُةتلوققعةأ ققدبٕهاةًتفعققُة
مبكنٌ واةًت طُةكلةمتٌواتوا.ةهناةهناكةأوٌبوقاًة
ة فسققناةمفاتَحوققا,ة ةٍققدةبؤسققكلةًبؤ لوققدّ,ة
بؤ يلعةًبؤفٌ ٓ,ةبشبلًلة لٓةبؤ اؤَقدةًبؤ مقلعة
لقٓةبؤ ققٌب نيةًبأل ققلبأ.ةمبققاةأنةبؤيققا لةمعققطلة
ةهنةأربعةولققققٌغةبؤكمققققا ة -ةأنةٍيققققل ةكققققلةمغارٍعةكبتقى,ةفوقٌةمقلضوةواؤة قاؤُةهذةفقاةكقلة
أ فاؤققىةبؤدبخلَققْةمققعةمققاةٍ عققمنىةكؤق ةمق ةت ققل ة
ؤلم انفا ةبؤل نإةًبملواؤ ةبؤفاَ ْ :ة

ة((...ة ه قققققُةأفسقققققدةخل قققققُةهذةأ غقققققٓة...ةهناةبؤيقققا لةٍسققق ُةمقققاعّة غقققاٖديةمققق ة بملس طا .ةملاكب؟ةأرٍدةأنةأ حةشا لبً,ةًأ اةأ ملة
بخ اربتىةبؤيخغَْ.ةكلمقاة قاشةدبقاررةرًإَقْة لققٓةأنةأو ققلةم ق ة فسققُةربَٖ قاًة...ةبؤيققا لةجي ققلة
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م ة فسىةربَٖاًة دلةتيٌٍ ةهٌٍل,ةهاٖلةًمنو ُة
ؤكققلةبسبققٌبمل.ةكققلةأشققكا ةبسبققت,ةبؤي ق إ,ة
بزبنقققٌن,ةه قققىةٍ حقققثةونفسقققىة ق ق ةكقققلةبؤسقققمٌمة
ًٍس نفدهاة ةعبخلىةؤكُةالةحيق ف ةمنوقاةعقٌٔة
وققققازبٌهل.ة ققققابرةالةٌٍ ققققفةحي ققققالةهذةكققققلة
بإلميققان,ةكققلةبؤ ققٌّةبؤفاٖ ققْةؤلط َ ققْةبإل سققا َْ,ة
إَثةٍغ حةونيةبزبمَعةبمللٍاةبؤك رل,ةبجملقةلمة
بؤك رل,ةبملل قٌنةبؤكق رلة–ةًبؤ قارأةبأل اقو!ة–ة
هكةأ ققىةٍغققلةهذةبجملوققٌ !ةمبققاةأ ققىة ققدةروققٓةرًإققىة
بؤفنَْةأ ةً,ةأكثلةمق ةأِةشقخصةآخقل!ة....ةه قىة
ٍغققلةهذةبجملوققٌ ةهققاٖ ةبؤلققت,ةً نققدماةٍن وققُة
وققانةٍف ققدةبإلعربكةؤققلؤبيةف ققىةٍكققٌنة ققدةرآهققاة!ة
ؤَمققتة ةًث ققىة ققدلةبألشققَإةبؤ ق ةملةٍسققمعةوةوققا,ة
ًبؤقققق ةالةتهسقققققمٓ:ةعقققققٌأةٍقققققاتُةف لقققققىةآخقققققلًنة
فاَ ٌن,ةعٌأةٍ دأًنةم ةبآلفقا ةبؤق ةهلق ةووقاة
بآلخل!ة...ة)) ة

بزبققارِة..ةتققدرٍتةبؤققنف ة لققٓةبشللٌعققْةًبشلققاٍانة
ًبؤ دمرلةبملنو ُةؤلحٌبملةًذبلٍلهقاة–ةمق ةبملوقامة
بألعاعقققَْةؤليقققا لةبؤقققاِةٍلٍقققدةأنةٍغقق حةربَٖققاً؛ة
أل وققاةًإققدهاةبمل بتَقققْةؤإلشلققامةًبإلوققدب ةبؤيقق لِة
كماةٍا ة(ربم ٌ) .ة
ًهققايةو ققاة ققٌرةبؤفٌ ققٓةبؤلًإَققْةبؤقق ة
ًودهاة(ربم ٌ)ةكيُٕةم دمل :ة
ةمطلعةرعاؤ ىةهذة((وقٌرلةأنبم قار))ةبؤق ة
ٍ ققل ةفَوققاة الٍ ققىةإققٌ ةبؤلؤٍققاةبؤيق لٍْ,ةٍوققاأة
(ربم قٌ)ةمق ةأعق اكيةبؤققاِةرفقاةأنةٍ مقلةمهدراعقاًة
خا قاًة نققدة اٖلققْةرًعققَْةضنَققْ,ةًآثققلةبؤ ققإة ة
مونققْةبؤ لققَوة ةفل سققا,ةًوققاؤ ةربلققٓة ق ةإَققاّة
بملهقققققاملّةًبؤسقققققفلةبمللَٗقققققْةواؤيقققققا لٍةْة ة اقققققلة
(ربم ٌ),ةؤَحاف ة لقٓةملكقاةثاوقتةًمسق لة ة
ولققدي.ةهنةبؤفققلعةمققدٍ ةمب َي ق ىةؤلم مققع,ةبؤققاِة
لَىةودًريةأنةٍق عِةأل عقاٖىةخدمقْة اف قْةكقُة
ٍس حيةبملسا دب ةبؤ ةٍ ل اهقاةمقنوو.ةهنةبألٍقدِة
بملن ْةت دمةؤىةبؤط امةًبؤكسإةًبملقأً,ةًكقلة
مققاةم ق ةشققا ىةأنةٍ َنققىة ةب افاققْة ل قٓةةو اٖققى.ة
ًهققٌ,ةم ق ةوو ققى,ةمهلققامةو ققا ةصبوققٌعةمققاة..ةمهلققامة
واإلعوامةو س ة ةًرشْةبؤ ملةبمليقذلكْ,ةبؤق ة
تسققَالة لقققْةبسبَقققاّ,ةًتغقققٌنةكَقققانةبجمل مقققع,ة
ًتكفلةؤىةأع ارةبالع ملبر .ة

ًهٌةهكةٍهح اد ة دٍ ىة(أر ستةعالهاِ)ة ق ة
بؤنالٍقققققْةبؤيققق ق لٍْةبؤققق ق ةٍقققققلهصةووقققققا,ة ققق ق ة
بإلإساعقققا ةبزبدٍقققدّةًبؤ ٌبهقققفةبؤ ٌٍقققْةبؤققق ة
ٍن هققُةأنةٍن لققواةوٌعققاهْةبؤكلمققْ,ةف ققىةٍطلققتة
بملاٍدةم ةبملياهدّةًبؤي ٌر,ةبملاٍدةم ةبؤ ٌبهقفة
بمللهفققْ,ةًهٍ ققازةهققايةبؤ ٌبهققفة ققدلةبملوَ قققا ة
ًبؤققلًبٖحةًبؤسققمٌمةبؤ ق ةتس ني ق واةبؤ لبفققْ.ةه ققىة
ٍلٍدةواِةمثق ةأنةٍقٌ ةهٍ قا ةبسبَقاّةبؤهقا ةفَقى.ة
ووابةبمل نٓةف نةأع اكية((أنبم قار))ةهقٌةوقإة
أنةٍ قققَ ةوقققاخوةًمحقققٓةًمحاعق قةْة..ةه قققىةٍطلقققتة م ةبشلَْٗةبؤ لَمَْ.ةه ىةميارملةمونْة اف ْةم قذلأة
بؤام ةبؤ نَفةبشبطلةبمللُٕةواإلثارّ.ة ة
ووققاةمقق ة َققعةبؤنققامل,ةتعققم ةؤققىةإَققاّةرضَققدّة
فوققلةم ق ةبؤيققلًثةةبؤ ق ةٍن هققُةأنةحي وققاة مس ق لّ,ةًت ق م ةؤققىةرن ققىةواشققلأةأعققلٌر.ةه ققىة
بؤيا لةؤَكٌنةم مَابً,ةًبع ثناَٖاً,ةًربَٖاً,ةهُة أإقققدةأونقققإةبجمل مقققعةبؤطَققق نيةبؤقققاٍ ةٍسقققلكٌنة
بؤ ملعة لٓةبؤ ٌب نيةبالو ما َْةبؤساٖدّ؟؟ ة
بؤطلٍقققققيةبؤ قققققٌٍو,ةًٍنو قققققٌنةبؤنسقققققيةبمل َيقققققُة
بملكلملةؤلغاحلةًبملفَدة ة الةبآلخلٍ .ةؤكق ة
فوضى الروح املقدض :طريق الثورة الظاملة
(ربم ققٌ)ةخياهقققتةأعقق اكيةهقققاب,ة ةرعقققاؤ ىةآ فقققْة
هكبةكانةبؤٌب عة قل اًةًوقدبرٍاً,ةًهكبةكقانة بؤقاكل,ةويققُٕةمق ةبؤ حقدِةًبالعقة فابن,ةًبؤنَققْة
اقققامةبؤٌب قققعةًبجمل مقققعةمَكا َكَقققاًةًت لَقققدٍاًة بؤٌب ققحْة ةهثققارّةإفَا ققى,ةًبف ققا ةفعققَحْ,ة
آعققناً,ةف ق نةتققدرٍتةبؤققنف ة لقةٓةبؤ هققَرلةًبؤ حققٌ ة مد َااًةأ قىة ةأِةربم قٌة ةهقٌةبآلخقلةٍ قٌمةوطلٍ قْة
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حيقققاً ةذبقققدِةبجمل مقققعةحبلكاتقققىةًتغقققلفاتى,ة
و ربٖىةًفٌ ٌٍْةماوليةبشباروُ,ةًضلٌَ قىةبؤقاِة
ملةٍك ق ةؤَفققار ةشققف َىة..ةوا ققىةكققانةٍققلفاةأنة
ٍي هلةًأنةٍ حثة ةمونْة اف ْةٍو وةووقا,ةًوا قىة
كققققانةٍ عققققُةبؤسققققا ا ةبؤطٌٍلققققْةم ققققة طةًة ة
بمل اهُ .ة

مققاةوٌزَف ققىة ةهققابةبجمل مققع,ةًٍعققطلعةمبومققا ة
م َنقققْةمثقققلةهفسقققاعةأخقققة ةتةمَقققاةبملدرعقققْةمبقققاة
ٍلًٍققىة لققَووةم ق ة غققصةواٍٗققْةًخلَ ققْ,ةشققلٍلّة
ًض َقققْ,ةخي ل وقققاةخغَغق قاًةألولقققوو,ةضبقققاًالًةةأنة
ٍكققٌنة ققدًّةعققَْٗةشلققوةوا ٌبؤققىةًأف اؤققى.ةًأ وققوة
ؤَدف ٌنةؤىةأولّةم اولةكؤ ,ةًوابٕةبؤ سلَْةبؤ ة
ٍ قققققدمواةشلقققققوةود اواتقققققىةبؤغقققققاخ ْةبإلواإَقققققْ,ة
ؤ دةكانة(ربم قٌة),ةهكن,ةٍفقل ةشقلًهىة
ًتغلحياتىةبمل وٌرّةبؤنا قْ,ةًتغقلفاتىةبشلٌوقإ,ة لقققٓةبسبَقققاّةًبؤ قققدرةم مقققلعبًة لقققٓة ٌب َنومقققاة
وققانةٍسققدعًبة نققىةفققاتٌرّةبسبسققارة ةبمل ققاهُ,ة ًم طل اتوماةبؤ ملَْ,ةؤ دةكانةٍلٍدةأنةٍكقٌنة
ًٍ حملٌبة نىة تٕةك ًملةبزب قْةًبشبمقلّةبؤقة ة شا لبًةًالةشُٕةآخل:ة((كلةشُٕةأًةالةشُٕ)) .ة
حي سَواةويلبهْ!! ة
طدصية إطكالية ومُركّبة
هناةهقققققايةبؤف قققققلّةمققققق ةرعقققققاؤْةربم قققققٌةهذة
((أنم ار))ةت ٌبفيةمعةتل ةبؤفذلّةم ة مقلةبؤيقا لة
بؤقق ق ةكققققانةٍهققققلٔةفَوققققاةمه سققققك اًة ةشققققٌبر ة
((شققارؤفَلة)),ةً ققدةبعق طا ةشَق لي:ة((أملةٍسققمعة
ةوققارٍ ةأنةمققاةميَققاةبؤيق لبٕةبؤ ار اعققَنيةؤققَ ة
مقٌه ووةوقلةهققٌ ةشَق لهو؟!)),ةًبتسقخةتةثَاوققى,ة
ًمعققٓةٍطلققية ققارب ةبؤ ق وكوةًبؤسققخلٍْةأمققامة
بمل قققاهُةًبؤكنقققاٖ ,ةًٍسقققل ةبؤيقققلبرةًميق ق و ة
كلبمقققْةبؤكونقققْ,ةأًةمقققاةهقققٌةأعقققٌأةمنوقققاة لقققٓة
م ا ققدةبسبدٍ ققْةبؤ امققْ.ةإ ققٓةؤ ققدةكققانة ق َانة
بألن ْةٍيقرلًنةعبقٌيةوا ق ووة نقدماةٍلً قىةميقلة
مبةوسقققققىةبؤفٌ قققققٌٍْ,ةًتسقققققلحي ىةبملوملقققققْ,ةأًة
ٍلش ٌ ىةواسبغٓ .ة
ًؤ ققدةتغقق اد ة لَققى,ةمققلّ,ةأإققدةبؤك ققْ,ة
هم ا قاًة ةهها ققى,ةو ط ققْةم د َققْ,ةؤكققُةٍققاهتة
ًٍ صةوواةش لي.ةفماةكقانةمق ة(ربم قٌ)ةعقٌٔةأنة
ققلةبؤ طَققْة قق ةهَققتةخققاهل,ةم لنققاًةؤلمحسقق ة
بؤسقققاخ ةوا قققىةعَيقققذلِةووقققايةبؤ قققلًشةو قققاة
بؤ !! ة

أ ققدةأنةشخغقققَْة(ربم ققٌ)ةهقققُةشخغقققَْة
مهلكّ قققْةًهشقققكاؤَْةويقققكلةًب قققةحةًكققق رل,ة
ًفَوقققاةمق ق ةبزبٌب قققتةبؤسقققل َْةًبإلجياوَقققْةبؤيقققُٕة
بؤكثرل.ةً قلةأنة حقد ة ق ةبزبٌب قتةبإلجياوَقْة
بمل مثلقققْة ةب دفا اتقققىةبؤ ارمقققْةؤ دٍقققدةبسبَقققاّ,ة
بسبَقققاّةبالو ما َقققْةًإَاتقققىةبشبا قققْ,ةًؤ دٍقققدة
معققققامنيةًأشققققكا ةبؤيقققق لةبألًرًوققققُةًتهققققَرلة
بجمل مققعة ققدلةبؤثققٌرّة–ةًم ق ةخققة ةبؤثققٌرّة–ةؤ قَ ة
لٓةبؤ اؤَدةبؤ اؤَْةًإدهاةف ,ةولةًبملياركْة
بؤ ملَقققْةبؤف اؤقققْة ة//كٌمٌ قققْةوقققارٍ //ةبؤق ق ة
أ ققق حتةرمققققابًةؤلنعققققا ,ةًم ققققٌ ةهققققدمةبؤ ققققاملة
بؤ ققدٍو,ةًبؤ ق ةواركوققاةكققار ةمققارك ةًرفَققية
عقققاؤىة(أظبلقققا)ة..ةثقققوةذبقققٌ ةربم قققٌةبمل كقققلةمقق ة
قققيبةًف قققٓةمه طِقققلة ق ق ةبؤ مقققل,ةم مقققدة لقققٓة
بؤ سقققٌ ةًمسقققا دّةًبؤدتقققىةؤقققى,ةهذةروقققلةمهقققاملة
و قٌابرةؤافققا ,ةحبث قاًة ق ةرن ققىةبشبققا ,ةهنةملة
أ ققلةخاؤ قاًةهٍققاي,ةإ ققٓةًهنةرمققٓةونفسققىةهذةوٗققلة
بؤ ولكْةبؤ مَي,ةم اهَاًةدبقارّةبؤل َقيةًتولٍقتة
بألعلحْة..ةبخل ة

هناةهققققابةبمل طققققعةمقق ق ةخطققققارة(ربم ققققٌ)ةهذة
...ةأ ققٌ ة ققلةأنة حققد ة ق ةهققايةبزبٌب ققتة
أع اكيةٍهقابم ةتلق ةبةمللإلقْةمق ةملبه قْةبؤيقا ل,ة
بؤقق ةٍغققفىةفَوققاة(بر سققتةعالهققاِ)ةوا ققىةكققانة بإلجياوَقْةبؤثٌرٍققْةبال حامَققْة ةشخغققَ ى,ة ققٌعة
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ًت م واةإَاتىةبؤهلٍ ْ,ةبشبغق ْةًبؤهامعقْ,ةإقداة
بؤدهيْةًبإل ان؛ةًشلابةعَالة هٍ قلأةنمنقاًةهقٌٍةًة
ًذبققاكةإٌؤققىةبؤ دٍقققدةمقق ةبألعققاهرلةًبأل قققٌب ة..ة
ًؤكنواةتالةأ ٌبالًةًأعقاهرلةضب قْةهذةبؤقنف ,ةة
ملَْٗةواؤهمٌ ةبؤاِةٍ ثة لٓةبؤ فكرلةًبؤ املة
ًبؤ حثة ةإلٌ ةًخة :ةأِةخة ؟! ة

ؤنل ُةبؤعٌٕة لٓةبزبٌب تةبؤسقل َْةبؤق ةشقكلتة
زققاهلّةبؤهلبوققْةًبؤفققلبعّة ةشخغققَ ى.ةزققاهلّةأنة
ٍهفسدةبمللٕةخهل ىةهذةأ غٓةبملُس طا ,ةمق ةخقة ة
بؤ يققققٌٍىةبمل مققققدة–ةبملنو ققققُةًبملققققناوة–ةؤكققققلة
بسبققٌبملة..ةًم ق ةخققة ةت ققاهُةبألفَققٌنةًبؤ يققلعة
ًبؤ َ ةبؤ ٌهَمُةًبؤسهكلةًبؤ و ةبزبنسُةإداة
بؤياًك,ةؤَغ حةونيةبزبمَقعة((بملقلٍاةبؤكق رل,ة
ًهكبةماةً فناة ندةبسباال ةبالعق ثناَْٖةبؤق ةة
بجملققققلمةبؤكققق رل,ةبملل ققققٌنةبؤكققق رلة–ةًبؤ ققققارأة ذبققد ة نوققاةبملفكققلةبألملققا ُة َ يققى,ةًبؤق ةهققُة
بأل اققوة..ةبخل))ةم ق ةأوققلةبؤٌ ققٌ ةهذةبجملوققٌ ,ة ًثَ ْةبؤغلْةواؤاٌبهلةبملل قَْة نقدةبؤفنقان,ةفق نة
كماةًرعة ة صةعاوية!! ة
بؤس قَالةبؤابتَققْةتفَققدةوققاناة َ ي قىةةكبتققىةكققانة ققدة
ًالةودةأناة((زلرلةبسبالةشقاهني))ةكقانة قدة ب وققققٓة واٍققققْةمل ققققَْةماعققققاًٍْةوسقق ق تةأنماتققققىة
ب مقققدةمغقققاعرة ققداّ,ةًتسقققاؤال ةكُ هاقققارةكُثقققلة ًأملب ىةبؤنفسَْ,ةً دمة درتىة لٓةت لةبؤٌب قعة
ًطب لفني,ةؤَطل ةع بالًةكواب :ة
ًبؤ اٍ ةم ى,ةفا وار ةأ غقاوىةوطلٍ قْةمف قْة
ةًؤك ةأٍ ةتكم ةهايةبؤهلبوقْةًمقاةهقٌة ًملٍ ْة..ةًعن ٌعةالإ اًةهذةبؤنواٍْةبملاعاًٍْةبؤق ةمغقققدرهاةبألعقققامل:ةهقققلةهقققٌة((بؤقققدمةبؤفاعقققد))ة ب وٓةهؤَواة(ربم ٌ)ةأخرلبًة ة مليةبؤ غرلةودبً! ة
ًبؤطفٌؤققْةبؤٌإيققَْةًبؤغققدمْةبألًذ,ةأمةتكم ق ة
ًالة درِةفَماةهكبةكقانةؤنٌوقا ةبؤغقل ةأثقلة
ةبسباال ةبالع ثناَْٖةبؤ ةذبقد ة نوقاة َ يقىة–ة م اشققققلةأًةضققققرلةم اشققققلة ةدبلَققققا ةً لٍققققا ة
طبسبققاال ةبؤٌثَ ققْةبؤغققلْةوققاؤاٌبهلةبملل ققَْة نققدة عًع ٌٍفسقكُةأًة ةك اوقْةرعقاٖلىةبؤهلٍ قْةمق ة
بؤفنقققان ة–ةأمةٍققققاةتقققلٔةت سققققدةهقققايةبؤهلبوققققْة ة ذبقققتةأ مقققا ةبألر ,ةه قققافْةهذةهلٍ قققْةوناٖقققىة
بؤ حثةبملُع ة ةبألودٍْةبملس اعّ,ةبؤ حقثة ق ة ؤق اةبؤيخغقَا ةبالعق ثناَْٖةًبمل قدّ,ةخا ققْة
هلٍيةٍكٌنةفَىةبؤيقا لةربَٖقاًةًم ن ٗقاً؟!ةالةأإقدة
ةرًبٍققققق ق اة"بزبلميقققققققْةًبؤ قققققققارة"ةً{بألخقققققققٌّة
ٍس طَعةبإلواوْة ةهقابةبؤسق ب ,ةًرمبقاةٍكمق ة كاربمانًأ}ة؟؟ ة
علاةضمٌ ةهقايةبؤفل قْة,ةًهقايةبؤٌمعقْةبؤيق لٍْة
هققلةكققانة(ربم ققٌ),ةمغققاواًةمبققل ة فسققُة
بسبَاتَْةبملدهيْ,ةو دمةبؤ قدرّة ق ةةبإلواوقْة لقٓة
كا فغامةبؤيخغَْةأًةبؤ حلَيةواإةمىةبؤابتَقْة
هابةبؤس ب  .ة
هذةآفا ةًبعق ْةًو َقدّةوقدبًة..ةآفقا ةضقرلةمناقٌرّة
ؤققاؤ ةظبققدةمثققْةتفسققرلب ة ققداّةًم نا عققْة ًضققققرلةم ٌؤققققْ؟!ةهققققلةكققققانةبؤ ققققاملةٍققققذلبٕٔةؤققققىة
شلايةبؤااهلّةبؤي لٍْةًبسبَاتَْةبمل اّة ةأضلقتة
كمسققل ةهققٌةم فققللة لققٓةميققاهديةبملسققحٌرّ,ة
بؤك تةًبؤدربعا ةبؤ ةت ناً ة(ربم ٌ)ةكيقا لة
ؤكنققىة ةبسبققنيةكبتققىةاثققلة لققٓةخي ق ىةإَققثة
ًه سققان.ةًعب ق ةالةظبققدة ةك ققارة((زلققرلةبسبققالة
((زوقققلةربم قققٌة ةكقققلة اوقققىةموًٌعق قاًةوفكقققلّة
شقققققاهني))ةتفسقققققرلبًةأًةت لقققققَةًةشلقققققابةبؤهمقققققٌ ة
بملمثققلةبملعققطلرة ةعبخلققى:ةكبكةبؤققاِةميثققلةعًنة
بملده ,ةأًةبسباال ةبالع ثناَْٖةبؤ ة قٌرهاةؤنقاة
أنةٍقققققق مك ةمقققققق ةأنةٍ ققققققَ ةواؤف ققققققلةمواؤققققققْة
رضوةبع ا ىةو دٍدةبملغاعرةًبآلربٕ .ة
بسب َ ْ)),ة لٓةإداةت رلة(بٍفةونهٌبِ) .ة
ًالة ا ق ةأناةأإققدبًةعققَ طُةبزبققٌبرةبؤيققا ة
ؤكلةهايةبؤ ساؤال ةبؤ ةٍطلإواةشق لة(ربم قٌ)ة
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ًوفعقققلةبنعًبوَقققْةأ قققاي:ةاثقققلة–ةم فقققلل,ة
ٍهيققاهِدة(ربم ققٌ)ة فسققى,ةكملب ققتةضلٍققت,ةًهققُة
ت ق عِةأعًبربًةم نٌ ققْة ةمتثَلَققْةبسبَققاّ:ةبؤطفققلة–ة
بؤيققحاكة–ةهلٍققدةبؤ دبؤققْة–ةبمل يققلعة–ةبؤه ققلِة
بزبققٌب ة–ةبؤاظبققُة–ةبسبققالةبؤققٌر ة–ةبؤ ققدٍ ة–ة
بؤ اؤِوة–ةبؤساإلة–ةبملي ٌكة..ةهخل ة

الوجٌ اآلخر – اإلجيابي والبحث عو خالص
ه اققىةبشبققة ةبإل سققا ُ,ةبشبققة ةبؤفققلعِة
ًبزبمققققا ُة لققققٓةإققققدةعققققٌبٕ.ةخققققة ةبملث ققققفة
ًبؤفنقققان,ةخا قققْة ة غقققٌرةبؤقققا ةًبال قققطواعة
ًعققققَاعّةبؤ نققققفةًبألفكققققارةبؤلو َققققْةًبؤ اؤَققققدة
بالو ما َْةبؤ اؤَْةًبألخة ةش ىةبإل طا َقْةشق ىة
بؤدلوٌبنٍققققْة..ةأًةكققققلةهققققابةًكبكةبؤققققاِةعقق ق ٓة
(ربم ققٌ)ة ارو ققىة ةبؤيقق لةً ةبسبَققاّ؛ة ةإهلققوة
//كٌمٌ قققققْةوقققققارٍ //ةً ةهإ اهقققققا ةبؤقققققاه ة
ًبؤلً ةو دةفيلةتل ةبؤكٌمٌ ْة ...ة

هناةهققققايةبالنعًبوَققققْة ةشخغققققَْة(ربم ققققٌ)ة
تدف ققىةؤة ققاعةوا ققىةشققخصةآخققل,ةًخا ققْة ة
ملَققْةبإلوققدب ةبؤفق ,ة ققاٖةً:ة((ه ق ةأشققودةتفق حة
فكلتُ:ةأرب وا,ةأ هُةهؤَوا.ةه قُةأرعقلة قلوْة
ًتل:ةبمل اًفْةت حلكة ةبأل مقا ,ةأًةتقاتُةو فقاّة
ملةٍك ة(ربم ٌ)ةصبقلعةشقا لةكبتقُةٍ حقثة
ًبإققدّةهذةخي ق ْةبملسققل )).ةًشلققابةٍا ق ة(ربم ققٌ)ة
ققق ق ةخة قققققىةبؤفقققققلعِ,ة ققق ق ةوقققققلبّٕةبؤطفٌؤقققققْة
وا ققىةخيلققيةًإَ ق ًاةميلققُة لَققىةك اوققْةبؤي ق ل,ةًهناة
ًفلعًعواةبملف ٌعةهذةبألود,ةكؤ ةبؤفلعًملةبؤقاِة
((بؤاكإةبؤكٌ ُ))ةٍفكلةم ةخةؤى!! ة
جيسدةإلمقىةو قاملةمهعقإةًأمقوة َقْةتل قدةذبقتة
ةمٌ ققققققٌ ْةأإققققققةمة(ربم ققققققٌ)ةبؤٌبعقققق ق ْة بؤيم ة..ةؤ دةكانة(ربم ٌ)ةأٍعاًةشا لبًةه سا َاًة
ًبؤ اَمْةف ناة{هنقلِةمَللقلة}ةٍ حقد ة ق ةبؤقلً ةة اَمقاًةإققاررةكققلةأؤققٌبنةبؤ سققفةًبال ققطواع,ة
وقققد ةبسبلقققو,ةم قققدلبًةأناةبزبحقققَوةبؤققق ةً قققفواة ًشققاركة ة//كٌمٌ ققْةوققارٍ //ةبؤيققورلّة(آكبرة
(ربم ٌ)ةحبٌٍَْةمف مْ,ةكقانة قدةمارعقواةف قةً,ة مق ق ة قققامة)1781ة–ةبؤق ق ةصبّقققدهاةمقققارك ة -ة
ولًإققى؛ةً لَققىةبآلنةأنةٍ َيققواة سققدي.ةؤ ققدةأ اة ًبؤ ةكانة(ربم قٌ)ةٍقلٔةفَوقاةإلقوةذب َقية قاملة
إكاٍققققْةوحَمققققىةبشبققققا ,ةًٌٍشقق ق ةأنةٍ ققققٌ ة
بؤ دبؤقققْةًبملسقققاًبّةًبسبلٍقققْةًبال طقققة ةبإل سقققا ُة
((ًعب ققاً)).ةملةٍ ققيةهالةأنةٍعققَفةوعققعةكلمققا ة
عبٌةآفا ةأرإتةً ٌبملةأخغت,ةإ قٓةأنةبؤنا قدة
فققلب ة....ةًثا َققْةتققاتُة ققٌرّةبؤغققحلبٕة–ةهإققدٔة
((وَرلةكاع ار))ةأ دةعربعْةخا ْة ة(ربم قٌ...ة
بؤغٌرةبألكثلةهسباإاًة–ةؤ قدة عقتة قعةهشلامقى,ة
ًبؤكٌمٌ ققْ),ةًبؤ ق اةبآلخققلةأفققلعةفغققٌالًة ق ة
ًبع نفدة(مثلةهولَ )ةبؤنٌرةبؤقاِةمنحقى:ةًملةٍ قية
ربم ٌةبؤسَاعُ .ة
هالة ققدبٕةبملققاًربٕ,ة ققدبٕةبأل مققا .ةًبع ق اوْةشلققابة
ؤ ققدةأشققارة{مَللققل}ة ةم ققل ةإدٍثققىة ق ة
بؤنققدبٕ,ةجيققدةبؤ ققابٕةًبالك مققا ة ةإَققاّةبؤغققٌرة
نم ةبملةٖكْةبؤ ةملةت دةتي ىة فسواة قاٖةً:ةهناة
بمللً ْةبؤ ةتسكنى:ةبؤغحلبٕ!!ة ة
ضطلعقققْة(ربم قققٌ)ةًذبدٍاتقققىةملةتكق ق ةمٌووقققْ,ة
((م ققٓة لإققل؟)).ةهكققابةٍ سققإ ة(ربم ققٌ):ة
بؤ ْ,ة دةبؤف لبٕ,ةًبملنكقٌعٍ ,ةبملق مننيةإ قاً.ة
((م قققٓة لإقققلة...ةؤنحَقققُةًالعّةبملومقققْةبزبدٍقققدّ,ة
كانةٍكافحةبمله غ نيةًبملد ني,ةٍكافحةكقلة
بسبكمققْةبزبدٍققدّ,ةهققلًرةبةؤطهققاّةًبؤ فارٍققت,ة
مققاةهققٌةنبٖققف,ةًواهققل,ةًمنققافي,ةًمققدملةؤلحَققاّ.ة
واٍقققْةبشبلبفقققْ؛ةؤن يقققيةبألشقققَإةبألًذ!ة–ة َقققدة
مقققققَةعة لقققققٓةبألر ؟))ة..ةطكقققققوةتهقققققاكلةهقققققاية كققققانةٍلٍققققدةأنةت ققققٌعةبألر ةفلعًعقق قاً,ةمثلمققققاة
بؤكلمقققا ةمب ا قققليةبؤقققاِةملةٍ لفقققىةبؤ قققْ,ةأالة كا قققت,ةًمثلمقققاةهقققُةمقققاةتقققاب ة...ةخلقققفةإ قققارة
ًهٌةبملفكلة َ يى؟! ,ةٍ سإ ة{هنلِةمَللل} .ة بؤٌهوةًبؤعة .ةملةٍك ةمو ماً,ةأودبً,ةوفقلعًملة
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أش ق ا ,ةًب ققعة ةًربٕةأعققطٌرِ.ةكققانةٍققلٔة َققدة
مققققَةعةبألر ,ةًبآلن,ةهنققققا,ةةمه ساققققدبً,ةإَققققثة
بؤناملةأ عقإة ةصبمٌ قْة امقٓ,ةم دف قْةونقارة
بسبَاّ.ة ة
أمققاة((زلققرلةبسبققالةشققاهني))ةفا ققىةالةٍفققلعة
فغقققةًة ةك اوقققىةشلقققابةبملٌ قققٌ ,ةوقققلةٍ حقققد ة
وغقققٌرّة امقققْة ق ق ةثقققٌرب ة(ربم قققٌة):ة ق ق ةثٌرتقققىة
بؤنفسَْةًبألخة َْةًبزبنسَْةًبؤ اهفَْةًبؤدٍنَقْة
ًبالو ما َقققْةًبؤيق ق لٍْةًبؤسَاعقققَْةة..ةهخل؛ةهقققاية
بؤثقققٌرب ةبؤققق ةع قققتةو قققاةبؤن قققاعةألنةٍقققلًبة ة
(ربم ٌ)ةًبإدبًةم ة أكقدلةثقٌبرةبؤ قامل,ةأًةًبإقدبًة
م ةأ اوةبملفكلٍ ةًبؤي لبٕةبؤثٌرٍنية ةبؤ غلة
بسبدٍث!! ة

بؤطفٌؤققْةبؤٌإيققَْ,ةمسذلع قةًة ةأإققةمةبؤَ اققْة
فقققٌ ةملكقققتة يقققٌبنة ةبألرخ قققَةة ةبؤسقققماًٍْة
بؤ ةالةٍلبهاةهالّةشا لة..ةشا لةٍَلٔةًٍَحق ةمقاةالة
ٍهققلٔةًٍهح ق ةم ق ة ِ ققلةبآلخققلٍ ة–ةإ ققٓةًهنةت مققدة
تيققٌٍ ةًتيققٌٍىةبسبققٌبملة–ةًهالةكَققفةٍكققٌنة
بؤيا لة لابفاًةخيليةم ةبؤكلما ةًوٌعبًةخغ اً,ة
ال واَٖاً,ةعلمدِةبإلودب ؟! ة

"كانةربم ٌةحيَاة غاٖديةوغد ةًهخة .ة
ًالةٌٍودةأِةفقار ة نقديةوقنيةبسب َ قْةًبؤك اوقْ.ة
هناةًربٕةكقققلةكلمقققْةٍنطقققيةووقققاةإقققافابًةإَاتَقققاًة
ًدبلوْةمغرلٍْ,ةأحباثاًةهٌٍلقْةً قلٌب ة قار ْ.ة
هناةكلةؤفاقْةٍق مخاة نوقاةهقُةمثقلّةاارعق ىة
ؤ مليةواخوةً ٌّةً نف,ةًت م ىة ةأعلبرة ل ى,ة
ًذبلَلقققىةشبل ققققا ة فسقققىةبشبفَققققْ,ةًبك يققققافىة
مو أجل تغيري احلياة:
ؤكنققٌنيةبؤدبخلَققْ,ةًعربع ق ىةألإاعَسققىةبؤ ق ةالة
العالقة اجلدلية بني الظعر واحلياة
ٍنخقققد ةوط َ وقققا,ةوقققلةٍفحغقققواة قققلأّةًٍق ق فووة
ًؤك ةهلةمثْة ة ْةمقاةوقنيةبؤ مقلةبؤقام ة وٌهلها"ة..ة ة
ًونيةشا لةٍهٌإٓةهؤَقىةواألشق ار؟!ةًهقلةمثقْةإَقاّة
رحيل حنو بكارة األطياء
غقرلّةميكق ةأنةتنق فةمثقلةهقاية((بإلشققلب ا ))ة
هناةبسبَققققاّةت ققققيةًت عققققٌ ة ةكققققلةوَققققتة
ًفغٌ ةبزبحَوةً"بمللكتةبؤنيٌبن"؟؟! ة
ؤ ققدةكققانة(ربم ققٌ)ةٍسق ٓةهذةتهققَرلةبسبَققاّ.ة شق ق لِ,ةإَقققثةكقققانةبؤيق ق لةمسقققكٌ اًةولبم قققٌة
بملوققققو,ةواؤنسققق ْةهؤَققققى,ةهققققٌةت ققققدٍلةبسبَققققاّ؛ةًهالة مثلمققاةكا ققتةإَققاّة(ربم ققٌ)ةمسققكٌ ْةواؤيق لة...ة
فكَققققفة فسقققققلةمثققققلةهقققققايةبسبَققققاّةبؤغقققققاخ ْة ًكمققاة ققا ة"وققاكةوققلٍفرل"ةفق نةربم ققٌةبعق نفدة ة
بؤعاوْ,ةبؤ اعَْةبملدهيْ,ةبؤ ة اشواةربم ٌ؟! ة عنٌب ةثة ة غٌرةبؤف ةكلوا,ةكمقاةأ قىةٍعقوة
إٌَب ة دٍدّةعبخلة فسقى.ةًهقابةبشبقَ ةبؤسقلِة
ًؤ لةأولنةًأهوةمقاة ةعربعقْة((زلقرلةبسبقالة
بؤد َي,ةؤك ةبمل ني,ةبؤاِةٍلو ةبسبَقاّةواؤيق لة
شاهني)),ةبؤيَ ْةبؤ مَ ْ,ةهٌةبؤلو ةونيةبؤيق لة
ًبؤي ق لةواسبَققاّ,ةهققٌةمققاةأربعةأنةٍ ققىة((زلققرلة
ًبسبَاّ,ةمب نٓةذبٌٍلةآلؤق٘ة(ربم قٌ)ةبؤيق لٍْةهذة
بسبالةشاهني))ة ةعربع ىة ة(ربم ٌ).ةًهايةهقُة
ثققلةبسبَققاّ.ةًرمبققاةكا ققتةهققُةبشبا ققَْةبألكثققلة
بملَقققاّةبإلجياوَقققْةؤلنا قققدة–ةأًةبؤ اإقققثة -ةبؤقققاِة
ولًنبًةًأهمَْة ةش لة(ربم قٌة)؛ةهكةأناةشق ليةؤقَ ة
خيلصة ة ملى .ة
هالةبؤغٌرّةبؤفنَْةسبَاتى,ةوقلةرمبقاةكا قتةإَاتقىة
ًشلقققابةحيقققاً ةكاتقققتةأًةمه ق قداةبؤك قققارةأنة
ققارّة ق ةرً ققْةش ق لٍْةخاهفققْةأًةهشلققامةش ق لِة
م دملةكانةٍهٌإٓةهؤَىةأًةٍ ل سقىةؤ قٌملةبؤ قلابأة ٍس كيفة ةكقلة غقَدّ,ةً ةكقلة قفحْ,ة
بؤققققاِةٍعققققلرة ةم اهققققا ةبجملوققققٌ ,ةمسققققحٌربًة كؤق ق ةبشبقققَ ةبؤسقققلِةبؤهقققاماة ةشق ق لةًإَقققاّة
واآلتُ,ةواإثقاًة ق ةبؤفقذلّةبمل قٌعّةمق ةبؤ مقل:ة ق ة (ربم ٌ)ةًماةوَنوماةم ةأ ما  .ة
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ًؤقققاؤ ةفقققنح ةالة قققلأةك اوق قاًةمدرعقققَاًةأًة
صبقققلعةعقققرلّةكبتَقققْة ق ق ةإَقققاّةشقققا ل,ةًالة قققلأة
ك اواًة دٍاًةت لَدٍاًة ةأش ارة(ربم ٌ),ةولة قاوعة
رإلققققْةبع كيققققاأةضلٍ ققققْةًضامعققققْ,ةمدهيققققْة
ًآعلّ,ةسبَاّةًأش ارةهايةبمل اّةش ىةبؤطفٌؤَقْة
بؤنققققاعرّةبؤقق ق ةأعسققققتةمدرعققققْةشقق ق لٍْة اَمققققْة
ًكققق رلّةًهقققُة ةعققق ةم كقققلّة سققق َااًة؛ةففققققُة
بؤسققاو ْة ي قلةّةم ق ة مققليةك ققتةربم ققٌة"بؤققاًر ة
بؤسققكلبن"ةثققوةأ لققعة ق ة اققوةبؤي ق لةًبدبققىةهذة
صباهقققلةأفلٍ َقققاةواإثققاًة قق ةإَقققاّةأكثقققلةضلبوقققْة
ًأكثلةعهيقْ,ةًأكثقلةعقلٍْ,ةواإثقاًة ق ةعقحلة
بؤيل ةًوكارّةبألشَإ :ة

أفقققلبملةبشبَقققا ةعبقققٌةوقققةعةبؤ اٖقققتةًبؤهلبٖقققت,ة
ملت ققدبًةمقق ةبشبققٌأةأإَا ققاًةجملانفاتققىةبةمل وقققٌرّ,ة
ًتٌضةتققىةو َققدبًة ةمنققاهيةبملسقق حَل,ةم حسققلبًة
ةهققٌةبؤي قلاٍدةًوققٌبرةبآلفققا ة -ة لققٓةمس ق ةرأعى,ةً لٓةع َقايةبؤ دميقْةبؤق ةه لهقا,ةًحيق ة
هذةإَاّةبؤد ْةًبألم ةًبالع لبرةفَوا!! ة

هناةأعقققققلٌرة((بؤ يقققققٌٍ ةبملنو قققققُةؤكقققققلة
بسبقققٌبمل)),ةًهقققٌة سقققيةشقققاكة ةبؤ قققَ ةٍ ققققىة
"بمللكققققتةبؤسققققكلبن",ةٍ ققققَحةؤققققىةبؤٌ ققققٌ ةهذة
بك يققافا ةفكلٍققْةضققرلةم اإققْةؤل يققلةبؤ ققاعٍنية
بؤققاٍ ةٍسققلكٌنة اامققاًةماؤٌفققاًةًم ارفققاًة لَقققى.ة
هناكة ةهايةبزبارةبؤ كلةبؤ ةٍغقلةهؤَوقاةو قدة
هناة((فغلة ةبزبحقَو))ةهقٌةعربعقْةذبلَلَقْة رإةتققىةبزبلٍٗققْةٍ ثققلة لققٓةبالشققلب ا ةبؤفلٍققدّ,ة
ع َ قققْةؤلحقققاال ةبؤنفسقققَْةبؤق ق ةخدلهقققاة(ربم قققٌ)ة ًبشبٌبهلةبؤطلٍفْ,ةًبإلشلاما ةبملدهيْة ..ة
شخغققققَاً,ةعققققرلّةكبتَققققْةمدهيققققْةمقق ق ة ققققٌ ةرً ة
تس ق َ ة ققٌبيةبؤلًإَققْةبشلاو ققْةم ق ةع ق اتواة
ققاع ْ,ةً لققتة ققمَوةٍ ققَحةؤنققاةكنققٌنيةبؤدفَنققْ.ة بؤ مَققي,ةًٍس ق َدةخغققٌو ىةبؤفكلٍققْ,ةً يققاهىة
ه اققققىة ققققٌرّة قق ق ة(ربم ققققٌ)ةبإل سققققانة ةتكٌٍنققققىة بشبة ؛ةهكةأنةبؤٌإُةالةٍ خقاةؤقىةمسقكناًةًم قلبًة
بزبسققدِةًبؤنفسققُةًمهاملبتققىةبسبَاتَققْ,ةًشققواعّة هالة ةهقققايةبألوقققٌبٕةبشبار قققْةؤلط َ قققْ,ةًوقققٌبهلة
أمَنققىة ق ة ققٌ ةبملخلققٌ ةبآلعمققُةبؤققاِةكققانة لققٓة بؤف ةبؤدفَنْةالةتكمق ةهالة ةهقايةبأل مقا ةبؤق ة
هايةبألر ةًبؤنمقٌكلةبؤ يقلِةبؤقاِةميثلقى.ةكمقاة ملةٍسقققدلةشلقققاةضقققٌر.ةؤكق ق ةمبقققاةأنةهقققايةبألهقققٌبٕة
أنة((فغلة ةبزبحَو))ة ٌرّة ة(ربم ٌ)ةبؤفنانة بؤ نَفققققققْةًبؤيققققققوٌب ةبمل ٌإيققققققْةًبملُةسققققققكلب ة
ةتكٌٍنىةبؤفكلِةًبؤلًإُ,ةًوَانة لٍحة ة ًبال ف ققاال ةًبشلققاٍا ا ةبمل بتَققْةًإققدهاةؤإلوققدب ة
ٌ ةبؤي لةبؤاِةٍك ى..ة ة
بؤيققققق لِةم قققققْةً ققققق ْ,ة اعقققققَْةًضبطمققققققْة
"..هنة(ربم ٌ)ةهٌةمهقاملةتاٖقىةٍعقَاعةملك قىة
بؤسققكلبنة ةأخطققلةبجملاهققلةًأ غققٓةبألو ققاع,ة
إَققثةالةت ٌضققلة ققدم,ةماإَا قاًةكققلةبآلثققارةًربٕي,ة
اٌه قاًةكققلةبمل ققاملةؤكققُةالةٍ ق مك ةأإققدةم ق ة
مطارعتىةًه اعتىةهذةبؤ قاملةبؤقاِةهقلرةمنقى.ةه قىة
ميعُةإقلابًةفٌ قٌٍاًةف قرلبًةشقلاٍدبً,ةؤكنقىةةملقُةٕة
وققاألإةم,ةطبذل قاًةوناققليةبؤثا ققتةعققحتةبؤٌب ققعة
بؤكثَفققْةؤَنفققاة دلهققاةهذةكنققٌنةبزبمققا ةًهذة
أوٌبٕة اٖمْةفَماةًربٕةبؤ قاملةبملقاؤٌأ,ةمس سقلماًة
ؤلٍا ةبزبنقٌن,ةضبمقٌالًة لقٓة لوقْةر نقإةت ٌعهقاة
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ؤأل غققققار,ةفققق نةمققق ةٍ ققققعةهلٍ وققققاةب فققققٌأة
واملخاهلةًبألشٌبكةٍ ٌ ةهذةبشبة ةم ةبؤل قتة
ًبملققلبرّةبملذلوغققْةوققىة لققٓةوٌب وققا,ةهذةبؤ ق حطوة
بؤكلقققققُة لقققققٓة قققققخٌرهاةًبؤهقققققل ةبؤنوقققققاُٖة ة
مواًٍوا,ةؤَفنٓةًٍول ةًٍلتا  ..ة
..ةمق ةهنققاةفق نةملكققتة(ربم ققٌ)ةبؤسققكلبنة
ٍاعققققفةسباؤ ققققىةبملا ققققَْةبشلاعٖققققْةرضققققوةرفاه وققققاة
ًولًعتواةًويا وا,ةً لقٓةبملسق ن عةبآلعق ةبؤقاِة
ه لي,ةًٍ منٓةبؤلوٌ ةهذةمناخةبؤ اعْةبؤ قدٍو,ة
إَنماةكقانةٍك فقُة ةبؤسقفلةوقاسبلو,ةًبشلقلرة
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هذةبؤٌهوةًونإة غٌرةم ةبؤقٌر .ةفل قةدةت قتةًمقلاة
مققق ةهحباربتققققىةبشلٌوققققإةفققققٌ ةبألمققققٌبلةبؤغققققاخ ْة
ًبملعقققطلوْ,ةًملةٍ قققدةوٌعققق ىةذبقققدِةبؤ قققٌب نية
ًبؤ ملعة لٓةبأل امْةهذةماةالة واٍْ,ةًبالعق ملبرة
ةبإ قققققارةبؤيقققققلبٖعةًبؤ اؤَقققققدةًبالعققققق خفاأة
واؤ غقققا ,ةًبؤ قققإةعبٖمق قاًة ل قققْةؤكقققلةهقققاية
بؤ َققٌنةبؤنا ققدّةبؤ دبَٖققْةبملسققلطْة لَققىةم ق ةك قلةة
ووققْةتلٌمققىة لققٓةمسققلكىةبؤهلٍققت.ة ققوةؤ ققدةوققا ة
حباوقققْةهذةهؤ قققإةبؤسقققة ةًبؤ قققَ ةوسقققةمةمقققعة
عاتىةًوةعٍىةًع ا َى" .ة
رحلة املركب الهظواى حنو ((الفردوض املفقود))
وبداية الهًاية
ًؤكق ق ةمقققاةهقققُة واٍقققْةبؤلبٖقققُ,ةو قققدةهقققاية
بؤلإلقققْةبمللٍ قققْ,ةرإلقققْةتيقققٌٍ ةكقققلةبسبقققٌبملة
ًبرت إةبؤاهربةبؤلًإَْ؟! ة
هناةأ غقققارة(ربم قققٌ)ةتنوقققارةًمابوقققىةٍغقق حة
امتققاًةوسقق تةت قققاهُةبألفَقققٌنةًبؤيقق ل,ةًب وقققالة
أعلٌرةضلٍتة ةبؤ َ ةهٌةمبثاوْةًعب ةؤل املة ..ة
ًكمقققاةالإق ق ة{هنقققلِةمَللقققل}ة ةعربعق ق ىة
بؤلبٖ ْة((نم ةبؤ لْ)),ةف ناة(ربم ٌ)ة قدةضقا ة ة
بؤ ٗلةبؤسٌعبٕةبؤ ةتغلةفَواةبؤلً ةبإل سقا َْةهذة
بسبعققَا,ةو ققدةأنةه ققلةكققلةأمققلة ةبع ق اعّة
مف ا ةولبٕتىةبملف ٌعّ .ة
ًرمباةكا تةإَاّة(ربم ٌ)ةو دةب طا ىة ة
ت اهُةأًة اقوةبؤيق لةالةت قلةضلبوقْةًًإيقَْة ق ة
إَاتىةبؤساو ْ:ةإَثةٍولرةمق ة{بآلرعٍق ة},ةمق ة
مٌه ةبملطقلةًبؤعق ارةًبؤاقةمةًبزبلَقد,ةًٍ قىة
عبٌةبؤيل ,ةهذةمن عةبسبكمقْةبؤ دميقةْةبشباؤقدّة
ًف لةبإل سا َْةبؤطاهلّة...ة وةه ىةإقننية(ربم قٌ)ة
هذةتل ق ةبألونققاملةبؤ يققلٍْةبؤ دميققْةبؤطققاهلّةشلققٌة
تٌ ةهذةبؤفلعًملةبملف ٌع؛ةه ىةبسبلوة نْة" دن" .ة

ًؤك ق ةهققلةأنةبؤيققل ةؤققَ ةهالةإلققوةعققاإلة
ًسلقق ةوقققاهلّةًعإٔةعبٖقققو؟!ةهقققلةًوقققدة(ربم قققٌ)ة
ع اعتىة ة"ونْة دن"ةأمة ةأعضقا ة{{هقةلر}}ةأمة
معة دٍ ىةبسب يَْةبؤسملبٕ؟! ة
رمبققاةكا ققتةأإققةمةبؤيققل ةالةت ققلةهٌواًٍققْة
ًًهماًة ةأإقةمةهفٌؤ قىة ة((شقارؤفَل)).ةًشلقابة
ٍهغارة(ربم ٌ)ةخبَ ْةأملة مَ ْ,ةإَثةميٌ ة ة
عبخلققىةبإل سققانةبسبققاملةو ققدةأنةمققا ةبؤيققا لة,ة
ًإَققثةت حققاؤفة ققدية نا ققلةبؤط َ ققْةًمغققاٖتة
بؤ ققققدرةؤَسقق ق ةملٍعقق قاًة,ةميققققلٌالًةًضبمٌمقق قاً,ة
ًت دهٌرة ح ىةتدهٌربًةواؤهاًةًعلٍ اًةًإقاعبً,ةًملة
ٍ قققدةٍن قققايةمق ق ةهلٌعق ق ىةً ابواتقققىةًآالمةوسقققدية
بسباعّةضرلةبملٌ  .ة
هناةبملٌ ةعَغ حةهل ْةبؤلمحْةبؤ ةالوقدةأنة
ٍطل وققاةبؤ ققدرة لققٓة(ربم ققٌ).ةؤ ققدةمققا ة(ربم ققٌ)ة
بإل سققققانة ةبؤ اشققققلةمقق ق ةتيققققلٍ ةبؤثققققا ُة1781ة
ًأً ققٓةودفنققىة ة" ققدن",ةؤك ق ةًبؤدتققىةأ ققل ة
لٓةمٌبربتىةبؤثلٔة ةم دلّة((شارؤفَل)).ة ة
وَدةأنة(ربم ٌ)ةبؤيقا لةكقانة قدةمقا ة قلة
ع ق ْة يققلة ام قاًةم ق ةتققارٍخةمٌتققىةبزبسققدِ.ةففققُة
ققققامة1781ةو ققققثة(ربم ققققٌ)ةولعققققاؤْةهذة ققققدٍ ىة
(أر سقققققتةعالهقققققاِ)ة قققققمنواة غقققققَدّة نٌب وقققققاة
//إهلقققو//ةؤ لققققواةًعب ققققىةبؤنوقققاةُٖةؤليققق لة..ةه ققققىة
ٍكيققفة ةهققايةبؤ غققَدّة ق ة فسققىةك سققانة
ربلٓةهذةبألودة ق ةأًهامقىةإقٌ ةبؤيق لةًر قخ,ة
ملضمقق قاًة ققققاضلبًةملَٗقق قاًةوققققامللبرّةًخَ ققققْةبألمققققل,ة
مل طَا ةبؤٌب عةبؤ ملُ .ة
فلَسققتةبسبَققاّةعققٌٔةكؤقق ةبؤغققلب ةبملققاعِة
بمل ققلأة ةع ق َلةب افاققْة لققٓةبؤ ققإة..ةؤَسققتة
عققٌٔةعققاإْةًضققٓةٍعققطلةفَةوققاةبملققلٕةؤلققدفا ة ق ة
فسققىة ققدةأ دبٖققى,ةًبؤكفققا ة ةع ق َلةب يققا ة
ؤ مْة َيى,ةًهنةتواًنةبمللٕة لقَةًة ةكؤق ة ُعاقُة
لَى!!ة ة

44

العدد - 453نيشاى 8107 /

موت عرائص اإلهلام والهزول إىل اجلحيم األرضي ًشق ق لية قققدةبرت طقققاةواألعقققطٌرّةًبؤلهقققاة..ةمقققاعبمةة
ضقققرلةأنة(ربم قققٌ)ةكقققانة قققدةأعركة ةخ قققامة (ربم ققٌ)ة ققدةأ قق حةأًوققلبةخلبفَققْةةكمققاةً ققفة
ك اوققىة((فغققلة ةبزبحققَو))ةأناة لَققىةأنةخينققية فسىة ة((فغلة ةبزبحَو)) .ة
ف قق ق ةه نققققاة سقق ق طَعةأنة سقق ق ن فةأناةإَققققاّة
ققلبٖ ةبإلشلققامةًٍطققلعةمق ة ل ققىةشققَطانةبؤيق ل,ة
ًٍ ٌعةهذةأر ةبؤٌب عةًٍدف ةخَاؤىة...ةًؤك ةهلة (ربم ققٌ)ةملةت ققدةمومققْةمققاةعبمققتة ققدةب ط ققتة ق ة
ولفىةبؤ َارةو َدبً,ةًهلةخسل ةبؤ يقلٍْة لٍقْة بؤي ل,ةفا حتةرعاٖلىة–ةبؤ ةٍ ثوقاةهذةأهلقىة
ش لٍْةخار ْ,ةكانةميكق ةشلقاةأنةت طقُةبملاٍقدة مق ةبسب يققْةً ققدنة–ةوافققْةخاؤَققْةمق ةأِِّةمٌه ققْة
أمةٍاةتلٔةأنةواًّةبإلشلامةكا قتة قدةب طفقا ة ة فنَْةًرً ةهودب َْةو دةأنةما ةبؤيا لة ةعبخلقى؛ة
لقققتةبؤيقققا لةًذبٌؤقققتةهذةرمقققاع,ةإَقققثةعق ق تة ألنةإَقققاّةبمل قققد ةعًنةهوقققدب ةفق ق ةتغق ق حةفلبضق قاًة
رًإققققىةبؤةٖ ققققْةهذةتارٍ ققققىة ةصباهققققلةأفلٍ َققققاة أوقققٌأ,ةًألناةشق ق لة(ربم قققٌ)ةخا قققْة قققدةبرتق ق ة
وغلْة مَمَْة مَ ْةمعةإَاتقى,ةفغقار ةبسبَقاّة
ً حلبٕةآعَاةًسلٌملةبؤيل ؟! ة
ةبؤي لةًتٌهفةبؤي لة ة لتةبسبَاّ!! ة
رمباةالةٍس طَعةأإدةأنةجيَتةهواوقْة اه قْة
ققق ةهقققايةبؤ سقققاؤال ,ةماعبمقققتةإَقققاّة(ربم قققٌ)ة
 ة
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اجتاهات اخلطاب السردي يف درعا
حمسن املقداد*
د
لعلللألدب يف دودرلللأسيسداجتللليٌّدبر للل
يقللللأىد اللللللد زمللللادبللل ل زصىد لل ل دبل يللللادبل للللياد
وبمليرعيللادبلريييللادل يفيللردن ل ديلليس دبل ل دود
متعهلليسد سدتللاأخدبمل ي ل يدب يف ل دبلمل ل د مليللألد
بحلي دل أييدردليادب ن دوبلع ملدبحمليطديعدد
مسللاداجخللطدب ع ل سد نا ل ني سد،ألي ل س دو د بلع ل ملد
بحملللليطمد لللألد علللد د بل ي)لللادوبمليل ل مدي لللدب د
بل يلللأي دبمر ل ل دود يلللادب ل ل يدبلالللييفياد
لي للحدم ل مزسدمياللأحبسدعلله دنللي ي دم ل د للأحخد
م قألللاد ل دوبملل.دمعلليذ دالللددسللطسدبلعزمللادحب للدد
بمر يللاد بلأبمعيللامدالأ" ل اذاد ي لللدنعيي ل د
ودبليوبياد اللدابنر يد ل دملييديرياله دبع ل.د
وأخلي دارياله دب يعللادبلليو ادنل ديقللأيد لج د للاد
يقي ل ل سديفبخاليل ل سدلالللليو ديينلللددب يفيلللرد سدأ لللأب دملد
يأ دس دبع .دأم م د
ازمللٌّدسللطسدبلقلليب خدلللللدال دف ل دبل ل اد
مل دبم ل يفدلملللأ دلللللدبذ ل دبلطبايللادلال ي"للاد
بلاييفيادوديفح دحم ولاسدبت جز دبملزمل دبلع ملاد
بمل ثقللللادملل ل دوبملللل.دبل للللأ دبلاللللييفيادمأاللللأ د
بلدحبتللادملليب خدوفاللليزسدل مال دلللللد اللللدبملال أ د
دلللد لدملادبلل دلال هل دبلي ل ودووس هل د
بل
سأي هلل ل دبفمليب يللللادبذ للللا دملللل.ديقلل ل دا لل ل ي د
بل ج ح دبلر يادلال لأ دا عل د تل ليردأ ل ه د
د حصب دا أص ه ل د ال بودبل لأ د
ادمال
أوهل ل ديق ل دلللد دن ل أ دبملللتدبلاللييف د قللأ د
بلعلل ملدمأهللل دوا نيه لل دأصملللادحوميلللاد لل دبمللللجمأيد
د
وبلأبم.د هأداأص د دنرأحدوبغهب

م ل دمي ل دسللأد" ل دمي ل ن دأ د ي ل مدييرلل.د
بلي ارد سدسطبدبمن دويا دلي ققد د بلأحد
بل يلللأي مدبلالللييف دوأملللأيدالللقد دبمليللل دود
تلللييفي وديفح لل ديعلللألدمعالقلل د لل دمدب" للل دملل د
ميل ديفمل ل دود سل دوخيل يدبلقل حيدومد ييدي لد د
م دمي دم الي ل دلالأرلأيفد الللدب ح دسل د لد د
مي للأ دلأبملل.دمي ل ن د بدر ل صدبلقللأيد د يالعللردلللللد
بملي ل دلللللدودحوبيللادا ل ديفمع ل ادحمل للددبحلرللي د
يفوحدبلل يادبلي ياادبل داأص دب يفوبحد الللد قيلاد
أ للليادبمليل ل د اللللدا دمت لللدد
بللل ل أ د د
"للطيألد قللي د ل دنهلليدبلحمللأ دوأح دبفللأم د
8مدععألدبللل أ دا لدودوا لي د" يجلاد
م اقيللادملق اللي ا د وبيف دبليم ل يفدي لليديفب لسدد اللللد
الللللط"حن د أرلللللأيفسد د541مدو اللللليدبمليللل ل د
" أاللأ دلال جمللألد للددصحي ل دبملقللدبيفدودحوبي ه ل د
بملقاأملللاد عي هللل دبملث لللاد الللللدنقالللادودبمل اللل د
ف ويدميب خدوبم.دحبس دب لدبد دمل دبمليل د ليحد
زم ا دبمر يادم دمي دس دحوب طدم يالااد
ومملالقادواقه د ليألدمأبصدمنا سداأب لالي سدوبال د سد
وملل زسدلال الل لاد دبل لليحدلللديه دسللأدفلليحدملل د
بمليل ل د دمل ل ل دبلأبال ل اد أيفح"ل ل دأ د ب لللاد
مايأناد ليميألد 15مد لارالادم داي لل د
بملي ل د للئدأت ل)ال ه د م ل داالللادبحلج ل حخدبلاأيالللا د
58دب" لللللر دبل )لللليدوب م يللللاد د02مد عللللألد
أمسلل سدميلللدبسدللللطب"يخدااللليألد لللئدبللل م دلهسلل د
د
بملي دوالدسد سدمي د عي

وودحوبيللللادبلالل ل ددبلملي لل ل د لل ل يدأ لل ل د
و ل لي"أ د سديفي لي يلادبسنال دوبلعزمللاد بلمل بلل دمي"للادبل ل حيدد يفال د سدميل دبملي ل د
يدبلاييفيادوديفح دبسنال د قيي دخي ادبلي دسل دخاليلادمرلييفخد يل دهلل د
بملي نياداي ددب
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أ دايلللأ دمنأ رللل سدليلللألدخزيللل دبل لللأ دبلأبملللدد
" ن ل دبلقييللاداعللزد ل م ب دبليا ل حيادوبلي ي يللاد
وبلأتلللللللطد 18مدي لللللللدبخألد يهلللللل دبمر لللللل د
وبلاي ت ل دوبمم ل يف دلييللأ دبلا ل ددبلملي ل د
خالريادلالل أ داا ددودب" يدمزحمه د
ويعا د ال دألددبلع لدب دودحوبي ل د حرلألد
م ا مدلال ي دلملاداريي داقله دم ل دواالل قطد
ار يال دو ئدسطبدبملا يدبلالملأ ديل عيد قلدبدمل د
بلال ع ل ودوداللزصىد ل دبل للليبدوبلملي ل د ملي ل د
بحمل أيدودبلطبودسأدب مألدوبلعأيفخدبليل دف ل إد سد
ملللدحبد"لل حبدمل ل دبلأملللأ د الللللد لل ودبللللط"ي د
وبملرييفبودس دحلع وداجمالياداال ال ىدبل عل حد ل م د
اللل دأمللللي د سدبلأمللللأ د " للل دأاجمللللألدسللللطسد
بذاأطدبمل دبخالادم داأ دغي دجم وحخد 51م د
ي تللللللألدبس الللل ل د" علللل ل يفيدمأاللللللأ د
لال ي د ددبلي ا ل ودوديفح لد د داع لددبعل صد
بليملل دل ملللدودبلي للادتلل يفن سدلال يلل يدبلللطس د
وبل للدب دبل را ل د ه ل دالله دسأي ه ل دبمر يللاد
ل حلدسأيادأخي دمي ال ادمت هل دمييلادبلرعلألد
للدودا الي ل دلللطبوداريلليادماللرداع ل حدميللليألد
أ"للأد دخالللد د"للألدبملليأخدحرللألدأودجم لل.دملل د
بللللط"أحدايللللر د لللئدبلي لللاد لللجحر دس للللاد
حم ميللددودجم أ ه ل دامأب يللددمالليصخد لملي ل اد
ديق دبليغ ادونيأ دبلأبم.دآخلطخد ل ل دللللد
حغلليداعثلليد ازاه ل دلللللد ل دمللأبمدماللليداف للأيد ي ل د
مال هل د سدن ل دلملللأ دمي للأ ديرل دل ا ل ه د ل د
يف ل دبع أ للادن للطخديببيس ل دبمغللهب د حت ل د
ملل دخزهلل ل دوملللداه د م لللطدألل ل دأللل دصمل ل دوأدنل ل د
أن علللي د 88مدونلللليجه د ي أنلل د لللدد ل ل ح د
للياد
عللد دا ي ل د 525مدوودجم أ ه ل دبلق
بمللللدبحدب خلللحدا للللملألدتلللع يفدبلقللل يفح د ل لللل د
طب"ياه دأ"ثيدأملزدودحييلادب نلي د" ل دسل د
ودوبمعه ل د ل ل م دأأللألدوأحمللرد" ل دأيفخللي د
أح لللأدار للليألدورهلللادود ب"يال ل دبمل ع لللاد د5مد
وأاال لل دماللليزسد للددبدل الل يادبللل دومسلل دغللز د
بع أ للاد لللابملدبحدب خللحاد لليال د سد"أ"للرد
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عأيد اي) دو عيدبسد دبلل ٌّد بلالأ مدودحم يلاد
حلي"ادبمليأخدومدي اليجدبل ج"يلدد"لثحبد دحغليد
سجلليخدم رللدول دبلي ل د سدأ للقدتللييف دأحمللرد
ي هضد" ه دبملع أ دا دب ي ودنجيخدبل ي لأ اد
اه ادم مألدل أ دمر أماديقله د عاله دم للد
ملللد د عيلللدد دييلللأ دم ل ل سدمل ل دميل ل دبف اللللاد
بلالييفيادوماللأحدبحلللدود"ل داللدب ي ودوحرللألد
يهلللللادبلقهلللللأخداالللللجيدم رلللللدول دوااللل ل ألدود
بل لللأ د ل ل دنللليطدفققهل ل دبر يل ل د علللدخد
ما ل أي ودم ل دبذا ل دا للدأد ل ز دبذلليوإد ل د
ظللألدبلللط"أحخد سللطبداريللحدحرللألدنلليم ديعا ل د
ل را ل دبحللدقد لاللي يفخد اللللدبمللليأخد د55مدوا ه ل د
ت ملزقدودمدويفدبلأسيدوسيدبلطس يادبلا دخ د
ا ل .دبلي للادلللد دجم أ للادم ل دب يف ل دود
يفح ل دبن ي مه ل دله للدد مل ل سدي ج وصس ل د ت ل يبحد
ععألدخلحدب صم لادسلأدمل دماللد ل يفخدبلليو د سد
مق مه ل دب ويديالمل ل د للأحخدبذاي)للادويعيللددبل ل رٌّد
سد طحي ه دس ل ديله دبلعل ح دمي نل دلالجلأسي د
ياالقد يددمالقاد دصم دي ويد رألدمايادمدال ويد
يي لللألد لللدن دأ لللأدصلي لللادودجم أ للل داللليد
بحلجيدبملقأمودبلل دا ل د سد لي غادب تلاأحخد
حاالليدو ل دبلق ل حيد ملا ل أ دم ل دير ل ذد ل د
أنلللز دأ ا لل ل دليع لللددحم يلللادبلالمللللاد صب دومدبنيلللاد
بملالل ل أ دا لللليدبحلجلللليادأالللللادملل ل دبلع اليلل ل ود
بمت للله يفياد ل د الاللا دانا ل دوي ل ع ادا للدأد
ادملليزيفدأىدبلعلل ىدادميلل دبملللأودسللأدوميفخدأماللله د
أي ه دبل أيدبلال دلالاد .دوميفا دبن زإد جليد
50مدوا ه ل داللأوديأت ل د يأت ل د للملحدرللدبسد
لي للل دبتللل ا دأ د لللي ذد الللللدبلثييللل د د57مد
ويلليس دن ل يفحدبلر ل أح دودجم أ ل د اعلليدبلعالقلليد
بحلي يللاد للأ دم القي ل دومع ح ل د هللأديجخللطد يللدد
ن أ لل ل دلي جلل ل وصوبدوبمعهلللليدوايللللأ دأ لل ل هليد
بلز لللطخدودبلعلللألد الللأمود الللللدبملالل أ دبلرلللييف د
ليجعلللألدسلللطبدبلل ل ق د رييفي ل ل درل ل بسدمل ل دبلأرلللأيفد
بسنا ن ديقلييد يل دويال " د لعل ملداليقدملأيد
ما ل مادأمزمهلليدن ل د الللقدن أد ل سدمالليأناد

اجتاهات اخلطاب السردي يف درعا

االللله اه دومجتل ل اه د هل ل دا لللد د الال ل دأىدوليلللدد
بم الأن د دن) يدسطبدأسأ د ال دم دبملطللاد د04مد
وا يالللليدأملل ل ىدبلأبملللل.دأمي نلل ل سد اقللللدم دسللللد د
وأرهللل د ل يلل دملداالل ا.دمأب للالادبحلللدي د
15مدو دبلي ضدومليبحخدبلأبمل.دمال ادمتالبسل د
دم دب ح دبحمل الاد اعيدبلعالقي د
م
وودسللللطبدبمل للللللدبلي لللل ديلللللد .دخاليلللللألد
بل الا ل دودجم أ ل دامللأب د اللللدم ح للادبلعلللقاد
لرعلللألدبملقل ل وىدم للللدنه ي ل ل د" لللأ دمل ل دبس ل ل د
بملااللللقد ق ل ل دا لللأيفخد سدبلرلللييفو اد علللألدمل ل د
بمل رللللد م للللاد سدب ح دبملرقلللأيفخد مللللدخألدبللللط د
ا دحدبلق اد م دسلطسدبل قالادا لدأدملدويفدبللأب د
51مدتللعلد سدبن قلل دمرللييفخداالل ددود لل صد
للاديفمليللاد عللألدبلاللببيدماال لل سدلال القلل د هللطبد
بلرللللييفو دبلالللل غ دودماللللأحسد اللللللدن للللأ د
بع أ ادععألدم دبليال وداجخطدنليألدبقلٌّد
يفي د ألألدلا دبلعي د 82دلللدل دياليمأبدملرد
بللللأب دمل ل دمالأ ل ل د د85م دومللل.دبمنلللد دبللللط د
حت دبل الا دودن أ ل دحمل ومسدخاللقدأنلي د
بلطس يللاد اللللد للأحاه د يللألد للددبللليصبقدبل لل د
ليه دل دم اع سدود زم ل دمل.دبلل د ح"ل د سد
اجمألدمع لدبحلقيقاد زداي يفدجم أ د بللط مد
الللي" د سديقل ل دم للللدا ل ل رضدلللللج دوبسايل ل د
آخي د ييلل دبلأرل دبرخليددلال ال د نل ديلدوحد
مأيدب ني دم ديفو دبملال د هل د لع لألدب يف ل د
ع ل دبلاي ت ل دن ل ديللد .د ل أ ل د سد للأىد
بليللج دالليدياللديدبلا ل حد اللللدبن ل وب ديق ل ح دم لللاد
بلمليلل د يللللي.دمال لل دبلقاللللقدوبل لللييفدوبسمال ل د
لزرللدو د ملدي قللأبدل ل دمي ن ل دأم ل د ي ل دم لللد
أ ال دوأتجدد 54مدولااأخدسطبدبليلج د اليد
بلملللليب ند" لللأ دمل ل ديف للل.دسلللطبدبلأبمللل.د ي يلللمد
دودجم أ دا لدم ديمليلردبلق لياد
ما دبلي
لي دم ج سدانل دمل دبف لأ اد الللداجملألدبلعل ملد
لل دبييللقدبل لللأ دبلللدبخال د لل ذيو دبليبغللرد
ألللل د سدم للل ديعيللللٌّدحمللل بسدوداأمللل د سد
بمنع لل قد بالللي" دوتلللجفأيد سدم لل دأ للليألد
وأيلللألد 55م دمل ل دخلللزيدم بور ل ل د ل ل دبلأبمللل.د

وبحلاليد" عدي دح يال دودبحليل خداللهدد ي ل د
ي سدوحم ي سدوأ"ثيد"ث ادلال أرلأيفبود
ماأحبسد
وفايدبليم يادجبز دأ"ئد ددحم لددباللردود
م لللادوميفخدمل ل دجم أ ل ل دبلأرل ل دبرخللليد ديرل ل د
خ ل ب دبلللطب"يخدوياللعلد ه ل د سدايللأي د للأود
يال دمل دحلعل ود اي)للادبمللليوحدل يللأ دميللدبن سد
ح د أم دخأ ل د أتلقطد علدس دال ياداهيلببود
د هأ دحم أىم دوياله دخال دخيطدالأ د
اق
ودنه يللادنرللقد ل ددويألللددم ل درديللددم ل دايللأ د
بل ه ادال دأمس دلي دخال دبل حصوحدي ليد الللد
بمس دودجم أ د غييرديل دصمل م دوفل دحم يلاد
بل الللا حد لللأب دم لل دي قللللد للللددبمسلل د علللدد
مأودعهلألد"ليدبتل يد د51مد نل ديقلأيد جنل د
دالدمحدبسنال د
ييب" أ دخأ هيد داع جلدم
ل ل زدخا ل سديال ادبمغللهب د اللللدبلللطبو دومثال ل د
ايلللأ دبل يجلللادييلللأ دنللليألدبلأ لللأيد ليهللل د
ال ع ل ودصم يللادمعاأ للادوبييللقد ل ايدوماللليدسللذد
م ألدلاليايدوودبسب حدنرا دير د لددبدليليييد
بملقلللدبيفدم للل داودخدملللادبلللللعراد الللللدحلعلللاد
لالادي للدودبم ق ل يد يه ل د"يم ل دأمج ل حدبل للييفد
يق للألدبحلللغدوبمل ل يف اد اي ل دبلقالللأ دويا ل ريد
بف يلللل.مدنلل ل دععللللألدبلال علل ل وداجخللللطدنلللليألد
بذديعاد يفوح دأ"يددأنل دبملق لأيفدبليلأىد د85مد
وم ل دخللزيداق ي ل ودتللييفياداع للددبل يللادبمللللهدياد
بمل ل لادمل ل دتلللي مه دبحليل ل ا دوبمنل ل مل يد اليهل ل د
جتل لالأ دبمس للل ىدجب يللل ودبلأبمللل.دي جللل د لللدد
بلييييدجم أ د ي القدن ي ودمق يادااليد
مدادح" درعاله دال د زملادمالاي ادمل.دبلأبمل.د
و يم ياديفي ياديا ايدمال دلل ذدودجم أ ل د
ابليلللأ دوبلالللزىادم لللادبللل نديأتلل دودأغاللللرد
مر اله د م ويدبهليو ديفو دردو دتدودبلال ألد
55م دوف للألدم ل دبليللأ دوبلاللزىد ل وي د
ي يللللاداللللليألدومالل ل ودم للللاد اللللللدبل ق للللألد
بلأ للر د بلق لليديفب للي د"أر ل دم ي ل ديفب للي د
"لل ل ليغي د 55م دو ليم يللللادبلدي يللللادنرالللله د
و نلدبيفدأ"ئد سدبلأبمل .ديي لردمأتللدمال ملاد
أحسللل دمللللأيد
م للل داماللللأ دنلللليددبحلاللليخاد
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بلا .دبل أودم دنجن دأ دععاله دادوحدود الي د
لي دحلعادبسنيبقدايل دبملا أحدوارا د سد
بل اقد حلقيقاد ي دماللأ دمل دبللط درعاللهيديالحو د
سدبذاللل ل د يلل ل دأ لل ل حسيدوملل ل يفسيدب غيللللاد
58م د
يه دبلازىدبملئىد ل دخ للددبلع لأيفدو ملل دب د
للادا يللأ دودنيهللادبلللأحيفاد لالملللادودجم أ ل دد
بل ل دف للألدبلع للأب دبلا ل قداعال ل دبنقللز دبلطبايللاد
بل ياد سدس أىدجم عيلاد جخلطدبملأبرهلاد علدس د
بلرالار دودبل جويألدوبييقادبللي ضد لعللقدلديل د
ر مددوم يف دودم ادابليميدت عااد هطبدبليميدسلأد
بت أب دبليغ ادودبل أب ألدمل.دبرخليدابليرلألادللد د
مالادبملقايدلي دم دخال دسطبدبليميدي دودن يل سد
ومي يفي سد هأد مدي أيفيفد ليهل د"ل ف ي.دم للدأنل دمد
يالقلل د اليهلل دبلاللزىد د8مدو اللللدبلاللرادب خللي د
ا لللدودبملللليأخدمأالللأ دم لللطحدبلمل بلل ل دب الللحد رل ل د
جم أ ل دبهلجلليخد سدبلللأب دوفل د للأب دامللدود
بر دمدودب مٌّادف وحسدبمليأخدبلل د لرد قأهلل د
ود ي ل د ل ل دمللدييديق لديٌّدبحلللرداي ل ب دبلعلللحخد
82مدولعلللألدسلللطسدبف اللللادو د لللدود ياللليادود
مأبحدياأيداعيٌّديفبخألدبل دواعاي دواأم د
هللطبدبم ق ل يفدبل قاليللد ديلليس دو ل دبلي اللرد سد
بل ييفدحب ا سد م لادبمليأخد سدمأاأ ديلي" د الللد
بهل مذدو"جنه د هطسدبف الاداقيدمل.د ل ودر اله د
دبلليأ دومال داييبحس د ه دمقيلدخد
جنه د
د
يرألديا دد ه د زدم

وبليلللج د"ق لللاد مااللللأ د ل ل .د د585دونال ل اد
ل يخد 87مدويللليألدبليللج دمجلليدبل بويللاد للدد
لد دبل لح دودم ل داوأنل دمد يلددبليلياد
م ل دجم أ ل دلاليبنللدي د قللطدن ل دععال ل ديمل ل يفحد
بلع ل ملدليللدخألد با ل د للحدسللطسدبلللطبودس ل د مل ل د
حمل ل ومسدايايلللرد زملللادبسنال ل دا يال ل دليل ل د
حميا ل دبلللط د ل ويدبلأمللأ د صب سد جوس م ل د للدد
مقيق دل ع د ع ل د الي درلطوحد جل دا تلألد
ل ل دملللأمذد 87مدنل ل ديد عل ل د سدبنل ل ق قد
آخيديعهيسدمريليبسد ل ا ب دأ"لئدحمل ومسدنلي اد
خأ للل ل دومقللللليبسديفوب دتللل لال ي د بم لللللألدبسناللل ل دود
أ مادأ"ثيد 75م د

ليادسل د
اعدُّد ي ادحم ددأ لأدخالأحدبلق
ب "ثللليدنالللج دوب" ل ل مدب داال ل ألدجم أ ال ل د
بذ لللٌّدبللللليطدبمر للل دبللللط دوللللدود يللل د
واير.دسطبدبلاببيد سدظي دبحليل ا د لزديالقطد
وداللل دامأح أللللأر ادمللل.دبلأبمللل.دو منلل دي ل ل يفيد
وي ر للألد اييقللادادجاحيللادمع ل د ي قاللل دملل دمأب لل د
بلقلل ل حدبلالل ل " دابحلي يللللااد سدأ للللقدم للللي د
وم لللأيدسلللأدبلي لللاد ي اللليددرلللأسيدبسنالل د
واجخللطدبلاللحخدبلطبايللاد،أليللادبل جي للادبسنا ل نياد
ويل ل هضدبمليل ل دمل ل ديفب للليخدبلقيلللددبفملللليبود سد
ا دبلرعألد ييلأ دوبمل.دبسنال دومال ل در مل د
لياد" ماللاد جليد
دلالالييفدوجب داللادم
بملتدبل
يفوبخلللللألدبللللل ل أ د أمهللللل د سدبمنع للل ل قدأ لللللدُّد
جم أ لل داأوالل حدغلللحدمدوصنلللاادب سللليدحلي" هلل د
االللهزدن للأ دملليزيفدم للدلر دودجم أ لل د ويفي مي هلللل دون حتلللل ه دبلأظيريللللادملللل دبل ميللللاد
ايفيلللاد لللي اد للللليأ درللليب دنلللدو داه"هل ل د بمر يا د
نه يادب يفيردو د" د لييفبد هلأد ل يدملييد
بحلي خد اللدتا دبليو د يمللدودبل لج دسلأدبحل اليد
بلأميلللللددودبملعاللللللدبلأرلللللدبن دوا لللللحدمزملللل د ابف للاادبل ل دي ل د ليهل دوي للدودخا ل دب يف ل د
ن أ لل دوملللددبفلللدود ل ل لأبم.دنلل سدبسديل ل يد ل ل د ميي لل ل سدملل ل داخالل ل ادبدحليلل ل خدبلع مللللادبمل ثالللللادود
ل لاال دمثلللألداحييلللادبلعل ل ملاد
غ ردااللأ دود ل ملد ال داد هلديفسدبلرأاللدوم القد ب سل ل ودأ للليبيفس د
بلع دواليق سدودسل مذدبل أب لألدبسنال ن د جملألد أيف يلل سدا لللأحدتأتللليألأر دللل يف د ملللادوبلالللييفد
رادخ ا د
بلللللل أ ديفبخللللألدبل للللأ د ياللللادلزس لللل بصد
 د
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نظرة إىل ألف ليلة وليلة
د .ناديا خوست*
ء ء ٝااا ا ء ييٜ٩ااا١ء ينٝسلااا١ٝء ٫لا ا عُس ١ٜءهكاااٌب،ء اااٌءيباااسء
ناااااسٕء ىبناااااس٤ءٜٓناااااس ءًبء
*
يعكس ،ء يذٟء يب٘ء ىبعٗا ء يا لبينٞوء ٚعناع ء  ٜٛنلٗس!ء ء
ء ياااا ءيهااااااسءَاااأء يٓاااااس ءَاااآِٗء اااااس ١ء
ٖااااااسءعباااااأءْ ًكاااااا٢ء ي اٝااااا ٜسء يْٛٝسْٝاااااا١ء
لبينٝاا١وءلاااي ٗسجء الااوء يل ٝا بء جءٜل ا ٚء نالس ءَك ءًبء ىبنيحء ىبعس ي،ء٫ٚءْ ناسٍ٤ء
يٞء ْٞءًبء يفءي١ًٝءٚي!١ًٝءنسْا ء ًا٢ء.الوء٭ْٗاسء ٔء ً ٗسء السنسْسوء ٜٔءًَ ُا١ءمًيناسَٝاء يااء
ْ لٗا ا ءصفبء اااً١ء ٝااا ٛء يااافءيًٝااا١ءٚيًٝااا١ء لٝااا ٛء ع ٓاااسٍٚء ىب ٛااا ٛس ء يها ا ،٣ء سبٝاااس٠ء ٚىبااا، ٛء
َشالء يك مباا١وء ٫ءٜءشاااعٓسءٖااذ ء ًاا٢ء يعاا٠ ٛءصفبء  ٚشبً ٛء ٚيآس،٤ءَٛٚق ء ٱْنسٕءًبء يها،ٕٛءَأء
لاٌء يًٝاسيٞء يينااء ياذٟءىبنآسٙءَاي٠ءًبءناٛي ٓاسء َني١ٝ.ء  ٜ ٚءًَهسء ياء ٜرٚيفءهٗٝاسء  ٫أء َا٘ء
َٚااااي ءًبء اااالس ٓسءنااااِء ْشااااينًٓسء ٓاااا٘ء سيه اا ا ء ٜٚك ااٌء ااس!ٙءيءؽب اايءيٓااسءٚعباأءْٓشااينٌء كةاا١ٝء
ىبعس ااااي،٠ء ٚقبااااسءعيهعٓااااسء ًٝاااا٘ءن هسٜااااس ء عينٝسء ىبٓسٖجء ىب ل١ٝء يعي ١ٝء ٕءَسءٜٗا ء ياكسها١ء
َل ذياا١بءَااسء نااايءَااسءْعاا ٛءصفبء يه٬لااٝهٝس ء يااٝسءهكااٌبء ي ا بٌءيشا ء ٯٜااس ء يكي ْٝاا١ء ياااء
ييني ٝااااا١ء يهااااا ،٣ءَٚاااااسءء قاااااٌءَاااااسءءْعااااا ٛءصفبء كباااسء يٗٝااا، ٛء اااٌءمٝاااس ء ٫لا ا ُي ء ي اااس ؽبٞء
يه٬لااااااٝهٝس ء يعي ٝاااااا١وءنآْااااااسءْ نٗااااااسء يعي اااٞء ٱلاااَٞ٬ءًبءنكسه ٓاااس!ء ٚزبٗاااٌء اااسي ثء
يًُخ صـبءْٚن لع ٖسء ٔء لسءنكسه ٓسء سب ٜا١وء ىبعااايًبءٚن لااا٘ء يعُبُٝااا١وءَاا ء ٕء اااع ٛء يعاااسيء
ًَُٗاااـبء ٕء سبةاااس ٠ء ييني ٝااا١ء يااااءْ ًا ا ءصيٗٝاااسء عاا ه ء يٝاااّٛء ااأءٖٜٛسعٗاااسء ياكسهٝااا١ء َاااسّء يعٛىبااا١ء
لنااااا ء ًااااا٢ء ىبٓاااااار ء سبةاااااس ١ٜء يعي ٝااااا١ء ياُبّ١وءًبء ٭َسء ي ءعًارٜإٛءهيْناٞءصبي ااسء
ٱلا١َٝ٬وءٖٚهااذ ء.٬ٜااِبءيا ٜٓسء ْ٫اصااسّء ااـبء ا  ٜا ءٜك ا ّء ٥عاا١ء  ٛااهـب،ءٜاينااٝاء ْااٝينـب،ء
َسءْنُ٘ٝء ي ثءَٚسءْنُ٘ٝء ىبعس ي٠وءْٚيقّ ءذيوء ياااء٫ءمبهاأء ٫ءٜعيهٗااسءعًُٝااذء ٚلااٞوءهُااسذ ء
ْ٫اصااااسّء ٓاا ا  ٚعٓسء اااأء يع٬قاااا١ء ااااـبء ياا ا ثء ْعيفءعبٔءَٔء ٓسءمسءَكسن ء ٚاار ٤ءععًُٓسٖاسء
،ء ٚلاا اكًٓسٖسء٭ْٗاااسءقاا َ ءيٓاااسء ٕٚء
 ٚسب ناا،١ءْا  ٚءكب ا ءَٓااذء كاا ٛء٫ءْصااٌءهٗٝااسء ًبء ىباا
صفبءْ ٝا١وءٜٚعٝا ْسءٖاذ ءصفبء ٭َنا١ٝء يااءذبا ثء لٝسقٗسء ي س ؽب،ٞءٕٚ ٚءَٓسبٗسء ىبعُاس ٟء ٚيل٦ٝاٞء
هٗٝااسء يٓس ٥ا ء ي  ٜااسْٞءااا ٛيفءمااسيٟٛءًبءَه لاا١ء ٫ ٚا ُس !ٞء ء
٭لا ا وء ًااالء ًااا٢ء ٭لااا١ً٦ء يااااء ي ا ا ءلاااع١ء
َاااأءن اا ا ء سبةااااس ٠ء يعي ٝاااا١ء ٱلاااا١َٝ٬ء
نٓ ٬اااسء ًااا٢ءن ا ا ء ىبلشيااائٜء ٓٗسٜااا١ء ي اااس  ٜء ىبينل١ْٛء يافءيًٝا١ءٚيًٝا١وء يه اس ء ياذٟء عٗاِء اْا٘ء
 ٚي عء سبةاس ،ءهكاسٍجء.اي  ٚء كاٛيهِءَأء ٜان ء ٭ب٬مءه ٛا ءمَٓاسء اـبء يه ا ء ىبُٓ ٛا١ء
٫لا عُس !ءٚيعًاا٘ءيءٜكصا ء ٕءعبااي ء كٛيٓااسءَاأء
*
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ياءعينًلءًبء يًٝاٌوءْ ٚشا ءْا ٛء يا ٜٔءًبء.هسٜا١ء
ْ ٛء ي ٜٔء ٚب٘ٝءمشسء ي ٜٔجء ء
لسهيءدب ء  ٛسء ُٔءعاس ق٘ءءء ء
ْ ٚصَ ءهإٕءيذٜذء يعٝاءًبء يٓصَ ء
صْٞء  ٜءٚقٛفء ىبس٤ءٜان ٙءءءء ء
هإٕءاي٣ءنس ء ٚءيءػبيِءيء ِ ٜء

ًبء  ٚ ٚسوءنِءعٓسٚي ٘ء ٫فء ي لس وءٜن لءٖذ ء
يه س ء يل ثء ىب اْٞءَٔءمَٓٓس،ء يٜ٩ا١ءعنا لع ء
ٓ٘ء يُٓبي٠ء ٫ل شي ق١ٝء يُبسىبا١وءٜنا لء يل اثء
٭ْااا٘ءنس٭ ُاااسٍء ٭ ٝااا١ء يهااا ٣ءلااااٌءمَااأء
ٚصب ُاا ء ٚباا٬مءُ ٚااس ٠ء ٚااعيءٚذٚم،ء ٚااٗس ٠ء
ً٢ءلبٌبءَٔء سبٝس٠ء ٚيع٬قاس ءً ٚا٢ء خصاٝس ء
 ٬َٚااسءً.ٚااٞءَٚاي ٚااس ء ٚقُشاا١وء ٜن ا ءٖااذ ء
باااييفءْااا ٛء يا ا ٜٔءَااأءَصاااي،ء نا ا ء ينًااا١ء
يه ااس ء يي٥ ٚااٞء ىبلهاايءيل ااٛثءع ٓااسٍٚء اا٠ ٛء م م١ٜ ٚء سي١ٝءليٜع١ء ىبش،ٞء يٖسء ٚٚا ء ًٗٝاسء
ىبااا ٕ،ءَٚهسْااا١ء يشاااعي،ء ٚسبااا ،ءُ ٚااا ،ء لااياسءَااذٖلسء ينس ااس ءٖٓ ٜاا،١ء ٚلااس ٤ءَاأء
 ٚخصااااااٝس ء يٓنااااااس،٤ء ٚينااااااً ١ء ينٝسلاااااا،١ٝء يك ٝااا١ء ٭ االٗسْ،١ٝءٚاعااٌء ًٗٝااسء نااسٍبء.يٜاايء
 ٚيشخصاااٝس ء ي س ؽبٝااا،١ء ٚ٭بااا٬م،ء ٚىب ٬اااسء ٚلااااس ٠ووء ٚاااٌءصفبء ًلاااٝس،ءناااِء يكاا ،ء قاااسّء
ٖٛ ٚي ،ءٚنيٜكا١ءص ا ء زبا،ٟ ٛءٚنكا ٛء ٜسَااااسءًبءبسْااااس ءً.اا ا ،ءنااااِء ٚااااٌءصفبءَ ٜٓاااا١ء
ي عسّ،ءَٚهسْ١ء سبُسّ،ء ٚلً ٛء سبهس١ٜوء ء يلصي٠وءهاسعالء ٕءٚمٜايء يلصاي٠ءناسٕءاسيناسءًبء
لًُٓسء عضءعًوء ىبَ٬حوءٚيأءْ ٛقافء ٓا ء
االسىءقصاايٙءهااي ٙءها الااا٘ءٚقاا ي ء ْاا٘ء ٫اا ء ٕء
ً١ء يًٝسيٞء ٚ٫فب،ء اٗيم ،ءهكا ءعٛقافءٖٓاسىء ٜهااإٛء ااأءٚمٜااايءَااأء ياااٛم ٤ء ٚء ااأءًَاااوءَااأء
ناسٕٚوءٚئءْل اثءًبءنلعاس ء يه اس ءيٓكاس ٕء ىبًااٛى،ءهسل ةااسه٘ء ٚلااً٘ءصفبء سبُااسّء ٚلااٌء
ص .ا ٖسء ااس٭بي٣وءيهاأءياأءٜاٛعٓااسء ٕءغبُاأء ٕء صيٝاا٘ء ياااٍٛبء ٚي سلااس ءٚصبااسَيء يلخاا ٛء ٚااسٙء
يًٝااسيٞءن لاا ء اااقّ٬ءَ ٓ ٛاا،١ءًبء مَٓاا١ءكب اا ء
ي١ءَأءباسمءًَلٛلا٘،ءهصاس ءنسيلا ءًبءيًٝا١ء
 .اا٢ء يكاايٕء يي ا ء شاايء ىبااٟ ٬ٝوءهسي ُسلااوءًبء كبسَ٘،ءٚمٚا٘ء ٓ ٘وء( يًٝسيٞوءم)68ء ء
عاااضء يكصااابءٜااالـبءنسعلاااسءَاااسٖي ،ءٚعاااٞ.ٛء
ٚهُٝااسء عاا ء .ااٌء يااٛمٜيءمشااسء ياا ٜٔءَاأء
ه اااس ء بااائٜء ٱ اااسهس ءٖٚشس ااا١ء.هسٜاااسء َصااايء س.ااااسء ااأء بٝااا٘،ء ا ا ءهبااابءَٚاااس ٜٔء
باااي٣وء٫ٚءْاااياحء ٕء يًٝاااسيٞءن لاا ءًبءَصاااي،ء  ٚىب ٛااٌءٜ ٚااس ء هاايء ٚيلصااي٠وء.ٚااٌبءًبء َشاالوء
هٓ ٔءْ ٓنِءهٗٝسء اا٤ ٛءن ا ءعس ؽبٝا١ءَ ٓ ٛا،١ء ه اااييفءمًُسْاا٘ء ًاا٢ءاااسَ ء اااء َٝاا١ء يااذٟءَااسًبء
ٖ .سءعس  ٜء ٔءصٜس ،ءَٗٓٚسءلٓسء ي مء يشاسَٞء يا ا ْٝسءَاًااا٘ وءٚاا ا ءَ ٜٓااا١ء َشااالءذ ء ااااس ء
ٚعس  ٜء ٔء ٭نس،ء١ً. ٚء ٔء ٛن١وء ء
ْٗ ٚس جء ء
َهاااااااسٕء سبهسٜاااااااس ء
ء سبةاااااااس ء َٔء ع ءَٜٞٛءًبء َشلءٚيًٝاءءء ء
يك مبااا،١ءَٚينرٖاااسء ينا ا يٟء ينا ا ءًبءمَااأء
ً.فء يرَسٕءءقباًٗسءءٜ٫ينًٌب
ٖااس ٕٚء يي اا ٝوءيهٓٗااسءكب ا ءًبء يعااسيء يك ا ِٜء
ٚعصااٌءصفبء يصااـبءٚعةااِء اا ٬ء ياااي ء ٚيْٛٝااسٕء ٓسءٚآحءء يًٌٝءءًبءءما٬ع٘ءءء ء
َٔٚء يصلسحء ً٘ٝءهيغء مشٌب
ب ءيًُإَٛءَٔءالٌءُٖذ ٕءصفبء ي ٝل ء
 ٚهلٓ وء ُ
ن،٫ٛءَٔٚءحبايءهاس ءصفبءحبايء يا ًِٜءٚايااسٕء  ٚي ٌّءًبءعًوء يينصٕٛءءناْ٘ءءءء ء
ي ااسوء ٚٚااً ء يل سقااس ء ياااء لااًٗسء شبًٝااا١ء
ء يءءٜصسه ٘ءء يٓنِٝءءءهٝنكٌب
صفبءْ ٛاا٘ءًبءء لاا١ٝءٚصهيٜكٝاا١وء اا ءعًااوء ياال ٬ء  ٚي سءٜكي ء ٚيين ٜيءء ٝا١ءءءء ء
ق ٛهااٌء ي اااس ،ءيءعناا ٛقاٗسءمااسء  ٛااس ء ىباا ٕء
ء ٚييٜحءءعه ءء ٚيينُسّءءٜٓكٌّب
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ع س لءنيقس ء سٍء يفءي١ًٝءٚي١ًٝءنيقاس ء يًنااُوجءٜساااو،ءٜساااوءٖااٌء ْ ا ء ًاا٢ء يعٗاا ء
يي١ٜ ٚء ي س ؽب١ٝوءه يٜلءمشسء ي ٜٔءٖاٞءنيٜالء يك ِٜءَكِٝءهاْش ء ينُوجء ء
ء ْسءٚصٕء ٚهَ ٝء ٚهٓٝسءء ء
٭ ااااٗسْٞءًبء  ً.ااا٘ءصفبء ىب ٛاااٌءًبءَُٗااا١ء عاا ء صٕء
َ ٛء بٞءْ ٛء يا ٜٔءق ا ء يا ،ٜٔءٚقا ءذنيٖاسء
ٚصٕءٖاي ءهإْسءق ءعهسهٓٝس ء
لااااآسء يااا ا مء يشاااااسَٞوءعااا ا ٖاءًبء يٛنٝكااااا١ءًٚبء
يهااأءَهاااسٕء يًٝااااسيٞءياااٝسءهكاااٌبء سىبااااسء
سبهسٜاا١ءناااي٠ء يناااي،ءَ ا ء ٕءٚلاا٘ ًٝء يلينااسٍء
ء هااايء
ايني هٝاااسءدبس ٜاااسوء اااٌء اااسيء ٦ٝااا،ٞء
 ٚسبُااسوءٜع ا ء اأءمَاأء ىب ا ٕء ي اس ٜاا١ء ٚي لااس ٍوء
ء ٚهاااي٠ء
ٚنلٝعااا١ءيءٜناا ٓا ٖسء عاا ء يلشاااي،ء
 ٚيشااٛمءصفبء ن شااسفء ي ال ٬ء يلع ٝا ٠ءٛٗ ٚياا١وء
ىبٝسٙءناٝا١ء ٭ اس ءمٓ١ٝء سي  ٛٝء ىبيني ،٠ءهٗٝاسء
ه ٓنااجء سبهسٜااسء لاالس ء ينااايءَاأء ياةاا،ٍٛء
ْااا ٛعءَااأء ي.ٛاااٛرء يااااء ْكي ا ا ءَااأء يااال ٬ء
َٚاأء ييملاا١ء سي اااس ٠ء ٚيااي ح،ءَٚاأء ينااعٞءصفبء
يعي ٝاا١جء يُبلااس،٤ء ٭لاا، ٛء ي ااٜٚ ٛسوء ٚي لٝعاا١ء
َي ٠ء ً ٚء بلس ء.نٓٗسءهٗسّء ٗاسء يعس الء ًا٢ء
ذ ءلااا ،٠ٛءذب اااِء ىبي نااا ،ءٚعااااؿبء اااااْ ٛعء
ينااُ وءعٓص ا ء ىبخُٝااس ءبااس يفء  ٛااس ء َشاال،ء
يا ٛن٘ء ٚهسٍء زبلسٍوء ء
(مء)82ء ٚءٜٓرٍء ي اس ءًبء شبسْس وءؽباييفء اس ء
مبٛيفءذيوء يعسيءقبيناسَي ء يناايء ٚآاس ء
َأء ىب ٛااٌءَنااسهي ءَا ء ُسَاا٘ءصءفبءً.ا ءنااِءصفبء
َشلءناِءَصايء٭ْا٘ءاا ء ىبناسهئٜءٜكٛيإٛء َاءسء يٓااس ء ٚياا،ِْٗ ٛءهٗااِءَناإًُٛءْٚصااس ٣ءٜٗٚاا ٛء
ً٢ءٚا٘ء ٭ ء .نٔءَٔءَصيءًْٗٝٚس وءٜٓٚش ج ء ٚصبااا، ٛءلااا ٛء ٚاااٝض،ءٓ ٜكًااإٛء سيلةاااس ٥ءًبء
َ ن١ٜ ٛء ٚلع١ء ٚسيءق ِٜوءنسٕءذياوءلاٝس ٠ء
سهللءقٌءيًٌٓٝء اءصْاءءء ء
يعااي ء ًاا٢ء يل ااي،ء٬ ٚقاا ِٗء ي اس ٜاا١ء سهلٓاا ء
يء فِءَٔءَس٤ء ياي ءمً ٬ٝء ٚمظبلس ءٚصهيٜك،١ٝءقلٌء ٕءؽب فء ي عينسيٕٛٝءَٔء
ٜسقً ءنِءبًا ءنِيء ا١ٓٝءءء ء
يعااي ء ىباا٧ْ ٛء ٚيل اااس وءَٚااسءء ٜناايء ي ٛاااٍٛءصفبء
َ ٚبٔء ىء ٕءٜهٕٛءنب ٬ٝء عبااس٤ء يعااسيء يك ا ِٜء ًاا٢ءعًااوء يك ٛهااٌ!ء ٚيٓكاا ٛء
ٖٞء يلةس ٥ء ٚء ي ٜٓس ء يذٖيبء ٚي ِٖوء ء
( يًٝسيٞوء زبر٤ء1وءمء)102ء ء
يهاااأء يًٝااااسيٞءعااااٞ.ٛء ع٬قااااس ءصْنااااسْ١ٝء
دبيٟء سبهسٜسء ـبء يلصاي٠ءٚء ينا ءَٚصايء
َ ٚشلوء يٌٓٝءًبء سبهسٜسءحباي،ءٜٓ َٚا١ء يكا ء ع ا بٌءًبء ي اااس ٠ء ٚيع٬قااس ء ااـبء ىبُسيااووءهٗااٞء
ع ٛلاااٌبء ي يٜااالوءؼباااٌبء ي ااااس ءًبء ااا ٬ء عٝا ا ٠ء ن اااس ء اااٞء اااـبءْناااجءَا ا ء ياااي ٬.ءٖٚااا٣ٛء
نسيصـبوءٚدبيٟء ىبي ن ءًبءْٗيء اًا١ءٜٓٚا ء نشفء ٭َهٓ١ءٝ ٚسم١ء ىبينسَي ،ء خصاٝس ء
ًبء .اا ٖسء يي اا ٝءَ خاٝااسءيٝعاايفءلاايء يشااس ء ذ ء  ٛنااافءٖ ٚااا٤ ٛوء ٚٚا ا ء سبا ا ءًبءَها اءسٕء
يااذٟءؽب ااسٍءقبينلاا٘ءٚمًُسْاا٘ءناْاا٘ء شبًٝااا١وء ه ٝا وءهااسزبٛٝرءعُيلااٌءحباااسء اأء اأءضب ا ،ء ٚء
ٜينااا ا ء ي ااااااس ء يل اااااي،ءعهنااااايء يع ٛااااافء اٌءضبل ٛوء ٚيٛمٜيءٜنسهيءيٝخ ء اس ١ء .لٗاسء
َاااي نلِٗءٚعااايَِٗٝءًبءاااار ءماااسءَاٖٛيااا،١ءًٚبء َاااس،ء ٜٚخاااا٢ءًبء ً.ااا١ءنًٜٛااا١ءيس هااالء س اااكسء
ااار ءَنااه١ْٛءقب .ٛشااـبوء ٚزباار ءآيااس ءهٗٝااسء ٜنااع٢ءصفبءَعشااٛق ٘وء ٚىبًهاا١ءعٓاارٍءَاأءقصاايٖسء
ي ٝاا ٛء ٚيا ٛناا٘ء ٚ٭ اااس وءٜرٜا ءًبءلااع١ءذيااوء صفبء يشاااااااسن٧ءيااااا ا ا بءَي نااااا ا ء ي ااااااااس ،ء
يعااااسيء يناا ا ي٠ء ٚزباااأء ٚسبْ ٛٝااااس ء ىب ٖٛٛاااا١ء ه ه شفء ياذٖ ء ىبخلااءذبا ء ير ٜا،ٕٛءٚربُيأء
سيٓ ل،ءهسيل س ءع خاا٢ء اـبء زبلاسٍء ٚيناُوء ٕء ااس .ء شبااٞ ٛء.لٝلٗااسء ىبخ ااٛف،ءٚعاااي ء
شااي،ء ٚ٭َااسءْصااا٘ء شاايءْٚصااا٘ء.ااايوءهااإذ ء ً٢ء ٜسء ىبين ء ٕءٜع ٛء ٘وء ء
قً ٝءاه١ء ْشلء سبسٌ٥بءهخيا ء ل١ٝءقسيا ء
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ٖهذ ءع اٍٛء يًٝسيٞءًبء ىبنس١.ء ياءكب ا ء
هٗٝاااسء سبةاااس ٠ء يعي ٝااا١ء ٱلااا١َٝ٬ءٚعيلاااِءعٓاااٛعء
ااااعٗ ٛسء٬ ٚقسعٗااااسء ي اس ٜاااا١ء ىبناا ا ل١وءعاا ا ٜٔء
يًٝااسيٞءهكااٌبء ٛلااٞء س ا ء يٓااس ء يااذٟء ٜخااا٢ء
سٱلااّ٬وء ٚيلاا ٟٚء يااذٟءٜٗااساِءق ٛهااٌء ي اااس وء
ٚربااءسيفء ٝ.سْاااسءَسهي ااا٘ء ياا ٜٔء ٱلاااَٞ٬ءَااأء
ّ .ء ٌٖء يه س ءَع ٠ء ٔء ي ٛقا ء ياذٟءعال ا٘ء
يه اا ا ء ي س ؽبٝاااا١ءًبءعًااااوء يااا ا ٠وءٚكب ااااريفءًبء
َٛقاٗااسءَاأء يعلا ء ٭لاا ٛء ٜ٩اا١ء ٓصااي١ٜءٚنلكٝاا١ء
 ٚسنا،١ٝءهسيعلا ء.كا ٛءٚقسعاٌءَأء ٜا١ء يًٝاسيٞء
ٝ.ثءٜةلٌبء ٗيٜس ء َي ع٘ءٚاٜٗ ٛسءَا ء يعلٝا وء
ٚيعٌءذيوءٜع ء ٔء ي ٛاسءَأء يعلٝا ء ىبٛاأٜ ٛء
ُ٥سءًبء يكصيءَ ء يٓنس٤وء ء

صْاااٞء ٓااا ءًَااااوء قصااا٢ء هلٓااا ء ااااس .ءارٜااااي٠ء
٭ ٓ ٛوءعك ّء سبهسٜسءًَوء يصـبء يذٟءٜن ُ ء
صفبء.هس١ٜءميٜلا١ءٜٚااَيء اإءعنا ّيوء ٚخس اسء
َااأء َشااالء يشاااسّء ٚينا ا وءًَٚهاااسءَااأءًَاااٛىء
لسلسٕءجبر ٥يء هلٓ ء ٚيصاـبوءًَٚهاسءَأءَ ٜٓا١ء
ء َٚااااسٕءنااااسٕء س هااااسء سيه اا ا ء
ياااااي ءٚ
يْٛٝسْ١ٝء ٚياس ل١ٝء ٚييَٝٚا١ء ٚيعي ٝا١ء ٚينايٜسْ١ٝء
ً ٚاااِء ي ا ا ء ٚيٓاااا،ّٛء سىباااسءخبااا ٛمءءيٓلسعاااس ء
 ٚسبشاااس٥اء ٚ٭ شاااس ،ء ٚااايفء ًاااِء ياًناااا١وء
 ٚنااا ءدبااااس ء ينااا ءًبء ٜااااسّءٖااااس ٕٚء يي اااا ٝوء
بيآسءَٔء ىبٌ ٛءَٚسميٓسءَنسهئٜء٢ .ء ٚآًسء
صفبءً.ا ا ءهاقُٓاااسء ٗاااسء ٜسَاااسءناااِءلاااسهيْسءصفبء ٕء
 ٚااآًسءصفبء َشااالءهي ٜٓسٖاااسءَ ٜٓااا١ءذ ء ااااس ء
 ٚس ء ٚنٝس ءناْٗسءآ١ءهٗٝسءَٔءنٌءهسنٗ ١وء
 ٚا ٬ءَٔء نس يءدبس ء ين ء سرءًبء ين ء ٜاسّء
ب٬هاااا١ء َااااسء ىباااآَ٪ـبء ىبٓ صاااايء ااااسهللوءًَٚهااااسء
سيلصي٠ءؼب ء ياكي ٤ء ٚيصعسيٝوءٜكسٍءيا٘ءضبُا ء
ٔءلًُٝسٕء يرٜاو ء

ع ن ا ء ىبنااس.س ء ياااءدباايٟءهٗٝااسء ٭لاااس ء
يًُاسااا وءعٖ٪اااٌءهلاااسء ياااي ٬.ء يااااءعه ٓاٗاااسء
٭ب ااااس وء ٫ ٚاااا ي س ء ٚسبااااي ٚوء ٚينااااً ١ء
ىب ًكاا١ء ياااءع كً ا ء ااـبء يينة ا ء ٚيي ااسءه ٓاارٍء
ييناااءًبءيًٝااا١ءصفبءَيعلاا١ءهكاااس،ءٚعءنااً ء ياااٛم ٤ء
 ٚ٭مٓٝاااس٤ء يٓعُااا١ء ٚء سبٝاااس٠وءٚعٖ٪اااٌءهلاااسء ُاااس ٠ء
ىب ١ٜٓء يشيق١ٝء ٚيعي ٝا،١ء يااءعل هايء ىباساا ء
سلا ٠ء سبااس ،ءٝ.ااثءعٓا ا حء ي سقااس ءهاااا٠ء
اأءه ااس٠ءدب ااسحءُْبيعٗااسء يكً ا ،ءٚعَُبٗاايء يعاااس٥رء
يشاايٜي ء ٚء يٛلاا ٝس ،ءٚعينًاالء يل ٛااس ء ًااا٢ء
لااي ء يربااس فء ٚيع ٛنااف،ءٚمبهاأء ٕءػبًااسء
يشس ءًبء يرْلٝاٌءه نا ل٘ء زباٟ ٛء ٕٚء ٕءمبايء
سيلاااااس ،ءٚمبهااااأء ٕء ٜناااااًٌء يشاااااس ءصفبء ء
شب٬هاا١ءقب ٬ااسءاس ٜاا١وء ًٜكااٞءًبء يلٝاا ٛءدبااس ء
 َٚصااٛهٕٛءَٚنااسهيٕٚءًبءاًناا١ءنااي ،ءه ٝاايمء
يلس ء شبًٝا١ء ىب خاٞء يذٟءا ء يينٓس٤ء ٚيعارف،ء
ٚعاااا حء يل ٛااااس ءيًيني ااااس٤ءنةااااٛٝفءَهاااايَـبء
ٜٚعي ءنٌءَِٓٗء.هس٘ ٜوء ء

خصااٝس ء ياافءيًٝاا١ءٚيًٝاا١ءصب ُ ا ء ىب ٜٓاا،١ء
َٔءًَٛىءٚدبس ء ٚلٝا ءٚااٟ ٛءٚاسلاي٠ء ٚس ا١ء
ًبء ٭لااااا ٛموءصب ُااا ا ءٜكاااااّٛء ًااااا٢ء يصااااآس س ء
سبيه١ٝوءَ٪لاسء ًا٢ء يع٬قاس ء ي اس ٜا١ءٚعلاس ٍء
يناااً ء سبا اييء ياااذٟءٜينااايٟء سيلةاااس ٥وء ٚيلةاااس ٥ء
َٓنااٛاس ء اايق١ٝءَ كٓاا،١ء.يٜاايءَٓنااٛيفءخبٝااٍٛبء
يااذٖ ء ٚقُشاا١ءذ ءْكااٛرءهٓٝاا،١ءٜٓكًااٗسء ي اااس ء
سىبي نااااا ء ٚيك ٛهاااااٌ،ءٜٓريااااإٛءًبء شبسْاااااس ،ء
ٜنًُٕٛءًبء ٍٚءّٜٛءَٔءٛ ٚهلِء ً٢ء ا ٝء يناٛمء
ٜٚناااس ِٖءًبء ب ٝاااس ء ناااسٕءٜعي اااْٗٛسءهٝااا٘،ء
ٜٚعاايهِٗء اااس ء ينااٛمءٜٚكاا ّءْصااس٘ ٥ءيٝنااٗيٌء
ًاااِٗٝء ياااي ح،ءٜٚااأَ٪ءهلاااِء ٛٝعاااسءؽبرْااإٛءهٗٝاااسء
ةس٥عِٗوء ء

َأءٖااِء اسٍءذيااوء يعاسيء ينااس.يبءٜا ي ٞء
ٖااس ٕٚء يي اا ٝء ىب خاااٞءَ ا ءٚمٜاايٙءاعااايجءعباأء
دبااس ءَاأءن ٜاا١ءٚيٓااسءًبء ينا ء شااي٠ء ٜااسّءَٚعٓااسء
دبس ٠ءٚعبٔءْسميٕٛءًبءباسٕء ي ااس وءٚعكاٍٛء اس ١جء

َااأء خصاااٝس ء يًٝاااسيٞء ىبينرٜااا،١ء َاااسء
ىبَٓ٪ـبوءٖٛٚء.س يء ُب٬يا٘ءٚياٛءيءٜهأءضبا ٛء
سبهسٜاا١وءَشااس ىءًبءعاس ااٌٝء سبٝااس٠ء ي ْٜٛٝاا١وء
ٜا ا ه ء يي ااا ٝء ااأءَينٓٝااا١ء٫ٚءٜصاااينٞءصفبءقاااٍٛء
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ا ا ٗ٥سءهٗٝاااسوءٜٚينةا ا ء ًااا٢ء باااي٣ءه ٝلناااٗسوء
 ٜا بٌءصفبء ٝاا ٛء يٓااس ءَه شاااسء بلااس ِٖ،ءًبء
ا٫ٛعاا٘ء ينااي،١ٜءٜش ا ىءًبء ينااٗي ءٜٚن ا ٞء
اا س ٗسءًبء ييناا ٠ءي ٝكاالء يع ياا١ءيًُُبًاااَٛـبوء
 ٜٚرٚيفءَٔءٜعاا ء ٗأءٜٚااي ءهلأءْاكا،١ءهاسير ٚيفء
ص ااس ٠ءصفبءص ااإ٬ء يكاااي ءَااأء ٖاااٌء ىباااي ٠ء ٚءَاا يء
بُٝااا١ء سبُسٜااا١ء ًٗٝاااسوء يء ٜااارٚيفء ااا٬حء يا ا ٜٔء
٭ٜااٞ ٛء ًَاا١ءْاا ٛء ي ا ،ٜٔءمَااي ءبااسع،ٕٛءٜٚكااِٝء
َعٗسءي١ًٝء٠ . ٚءيُٝبًًٗسءحبُس ٜا٘بءهعاٌءذياوءقلًا٘ء
يي  ٝءًبء سبهسٜسءَع ء ٔء ىبٛقفءْان٘!ء ء
عانااايءٖاااذٙء يلٓٝااا١ء ٫ا ُس ٝااا١ء ٫ق صاااس ١ٜء
يٓاااا ٛءَااأء يلا ا ٚءق اااسعء ي ااايمء ياااذٜٔءٜٗا ا ٕٚء
ي اااس ءٜٚناايقٕٛءق ٛهًااِٗوءع لٓاا٢ء سبهسٜاا١ء ٜ٩اا١ء
ٖاٌء ىب ٜٓا١ء ي اس ٜا١ء ياذٜٔءٜينًكإٛء ا ٛء ىب ٜٓا١ء
ع ا ء يينااي ٚءبٛهااسءَاآِٗوء٫ءءٜاااْسء .اا٢ء يل ا ٟٚء
يااذٟءيءعرٚااا٘ء يعشااس٠ء ٓاا١ء ُاا٘ءهٗااسّءٜٓشاا ء
آ٘،ء٫ءٜاْسءصفبء ٔء ىب ٜٓا١ء هلاسِ٥ءَاًا٘ء.لاس،ء
ااٌءؼبااسٍٚء ٕءٜناا عل ٙءٜٚناايق٘وءٚقاا ءغبُيااءٔء ٕء
لل ء ىبٛقافءَأء يلا ٚءكبايي ء يعي اسٕء.ٚيناس ء
يعصااااٝسٕء ياااااءعااااذنيٖسء يه اااا ء ي س ؽبٝاااا١ء
ٚعنااااٌءعًاااوء يااا ٠وءهخاااس يفء ىباا ٕءناااسٕءمباااٛيفء
س ٫ي س ء ٚشبًٝا١ءؽبً ءٖٓاسىءٜٓٚصا ء بايء
٬ٜء ٓ٘و ء
صذ ءىبنااآسء سبٝاااس٠ء يَٝٛٝااا١ءًبءذياااوء ُا ا ء
علٓٝسءَٔءنك ٛء ي عسّء ٕءعًوء سبةس ٠ءدبسٚم ء
يع٬ق١ء سيشل ء ٚزبٛع،ءصفبء ء ي عاسّءٚعذٚقا٘ء
نُ عاا١ء هٝعاا١وءكب ا يءلااايءمٓٝاا١ء اااْ ٛعء ٭نعُاا١وء
عنااااٌء يًٝاااسيٞءَااأءعًاااوء ٭ْااا ٛعجء يً اااِء ُااايء
 ٚياااي اء ُااي٠ء ٚ٭ مء ىباًاااٌ،ء ٚيكاايعء شااٞء
 ٚشباااايٚفء شااااٞء ٚيةااااً ء شاااا،ٞء ي ااااسء
 ٚيناااااااُو،ء ٚيهٓسهااااااا١ء ٚيعناااااااٌء ٚيك اااااااسٜفء
 ٚيلك٠ٚ٬وء ق َ ءيٞءلاي٠ءَٔء هخيء ٭ْ ٛع،ءَٔء
ضبُااايءَٚيقااالء ٚااااسيفءضبشااا ٞوء ٚعااا ء ي عاااسّء
ق ا َ ٛءيااٞء ي ش ا ء ٚٱ يٜاالءهيننااً ء ٜا ،ٟءنااِء
ع ٝلٓسءقبس٤ء ي ٛء ىبُنو وء(موء)94وء ع ء ي عسّء
عك ّء يا ٛن٘ء ٚسبًٜٛاس وءناِءعااعٞءلااي٠ء ىبا ّوء

 ٚيشااي ءيباارٚيفء سىبنااو،ءَٚااس٤ء ياا ٛء ىبُنيااوء
 ٚياًجوءق َ ءي٘ءلاي٠ءَر نشا١ء ٚٚاع ء ًٗٝاسء
سنٝاا١ءَاأء يصااٝاءٚلااهل ءهٗٝااسءَااس٤ء شباا٬فء
 ٚباااااا ءهٝاااااا٘ءق عاااااا١ءَاااااأء ياااااااًجءَٚرا ااااااا٘ء
ءعاس.سء سَٝسءٚلايا٬ء اُسْٝسء
نهي…
ٚبٛبسء ُسْٝسءٜٚسآٝسءً.لٝسء ٚاٛءهاي٠ٚء َشاكٝسء
ٚبٝااس ءًْٝٝااسءٚيُْٛٝااسءَصاايٜسءٚكبيٓ.ااسء ٚااكس٥لء
يٓعُسٕءٓ ٚانااسء…َٚشالهسءٚق اسٜفءَُٝٚءْٛا١ء
َ ٚشااسنسء ٚااس ءٚيكُٝااس ء يكس ااٞووءَٚااس٤ء ٚء
َٚس٤ءمٖيووءَٚيرءَس٤ءيبنيوء.ٚص٢ءيلسٕء ٚا ٛء
ٓ ءَٚناهسووء ٚعا ء ناهيءيبنياوءٚلاك اووء
ي  ٛء ينهيء ٛ ٚءَس٤ء ي ٛووءنل ء.ا ء َاسٕء
ضبًاا٢ء ًااٛمءٚلااهيووء ااي ء اااًجءٚلااهيووءءب ا ِء
ير ٜااا١ء سىبناااوءَٚاااس٤ء يااا ٛووءءناااِءقُا ا ءاٗااار ء
يعشاس،٤ءهعءًُا ءاااٛم ءٚياٛم ءٚذبا ِٗء مءَاًاااٌ،ء
ًُ ٚاا ءقًكسلاااسءَكًٝاااسووء ٚباااذ ءهسنٗااا١ءْٚكااا٬ء
َٚشااَُٛسووءلاااي٘ء اأءناااي٠ء ىبنااوءًبء يك ااس٥فء
هكااسٍءٖااذٙء ااس عٞءًبء ااٝاءٜةااعٕٛءيااٞءًبءنااٌء
ق ٝا١ءَاكس٫ءَٔء ىبنوءْٚصفءَاكسٍءَٔء يعٓ ووء
لاٍجءَسذ ء ٓ ىء٭ اٝسًببء ااس ء ٓا ٟءوبنا١ء
ياااإ ٛءَاااأء ي عااااسّء ٚشاااايء اساااااس ءضبُااااي ء
ٚبيٚفءَشٟٛءووءقسٍجء كٞء يشي ووءها.ةايع٘ووء
قسٍء كٞء يلخ ٛء ٚي ، ٝءها.ةي ءي٘ء اسءه٘ٝء
ْ ا ء ٚاا ٛء ٓ ٚا ءَٚنااوءٜنااسٟٚءوبنااـبء ٜٓااس وء
ْااارٍءماااسلءصفبء يناااٛمءهس ا ا ٣ءبس ٚهاااسءَشاااٜٛسء
ٔ ٚء،٠ٚ٬.ء ٚبذءَع٘ءْك٬ءٚمشعسء ٚباذءَعا٘ء
ْلٝاااذ ءَٚاااسءؼب اااسيفءصيٝااا٘ء ٭َااايءَااأء يااا١ء ىبشاااُ ّٛوء
( زبر٤ء ٭ٍٚوءمء)153وء ٚيٓكٌءاٛمءٚياٛمءٚم ٝا وء
ٚذيااوءًبءَهاااسٕءُْبٝااافءنبٝاااٌجء هٛااا عِٗءقاا ء
َنا  ٛء ييبااسّءٚاًاا ٛء يٓ ااس ءُ ٚااي ٚء يكٓس ٜااٌء
ٚ ٚق  ٚء يشُٛعءٚميه ٛء ي عسّءٚ ٚقا ٛء يشاي وء
رب ِءم ٜا١ء ييَاسٕء سىبناوءَٚاس٤ء يا ٛء(موء)85ء
ٜٚيرء ً٢ءَٔءٜينُا٢ء ًٝا٘ءَاس٤ء يا ٛوءٜاّ٬ءَاءٔء٫ء
ؼبا ا ّء ء ي عاااسّء ٚيُٓبسهااا١وء ميعااا٘ء ير ساااا١ء
هاناااٌءٚيءٜينناااٌءٜ ٜااا٘ءٖٚاااٛءُ ٜٓبااايء ل ٛااا١ء
هشاااُ ء  ٥ااا٘وء ااايب جءٜاااسءصبٓااإٛء٭ٟء ااا٤ٞء
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ًبء يل ٛٝء يعيٜك،١ء إء يافءيًٝا١ءٚيًٝا١ء لا ًُٗ ء
 ٚقعااسءٝ.ااس،ء ل ا ُ ء شبٝااسٍءَٓاا٘ء لاا،َ٘ٛءناااٟء
بٝاسٍءٜٓلا ءَأء ٦ٝا١ءٚمَأ!ءٖاسءءعبأءصذٕءْنا ع ٝء
قب س.آاااسء عاااضء ْ ٚاااٞء يااافءيًٝااا١ءٚيًٝااا،١ء ْ ٚاااٞء
سبةس ٠ء يعي ١ٝء ٱل١َٝ٬وء ء

نًا ءَأء ير ساا١ءٚيءعينناٌءٜا ٜو،ءهاا ٛهللء٫ءء
قلًااوء ًاا٢ء ا ّء كًااوءٚلاا٤ٛءهعًااووءنااِءعٓسٚي ا ء
لاااٛنسءْٚريااا ء ااا٘ء ًااا٢ءَبٗااايٟوءٚيااا٫ٛءٚلاااسن١ء
اٜٗ ٛسء٭َي ء ك ءٜا ٙوءهسن اا ء ك ا ءص ٗاسّء
ناٌءنايفءَاأء ني ها٘وءٜٚعٝا ْسءذياوءصفبء لااسي١ء
ااأءهةااإ٬ء ياااذٟءلااااٌءًبء309ءٖايٜااا١ء921ء
اجملوهرات:
َ١ٜ ٬ٝءَُ.٬ب ٘ء ٔءقلًٝا١ء يينرٜا١ء ي نٝا١جء ٫ٚءء
ٜناا ٓإٛءَاأءمااسٌ٥بء٫ٚء اا،ٍٛء٫ٚءءٜين ناإًٛءَاأء
دبًااااسءصفبءعًااااوء ٭ا اااا١ءْنااااس٤ءَرٜٓااااس ء
آس اا١ءٚمااسءذيااو،ءٚيااٝسء ٝاآِٗء ٚااـبء ىبااس٤ء ُااٌء ااااااس ٖٛي وءًبءقس ااااااس ءَاي ٚاااااا١ء ااااااسسبيٜيء
بس اا١ءًبء يشا س٤وو (م123ء لااسي١ء اأءهةاا،ٕ٬ء  ٚينااااس وء بًااا ءقس ااا١ء سبااايِٜءهٛاا ا ء ًااا٢ء
ٚم ٠ء ياكسهاا١ء)1978ء َااسء رٜاارءههسْ ا ء يناااي٠ء  ٝ.سْٗسءل س٥يءَٔء سبيٜايءٚٚاا ء ًا٢ء ىبًها١ء
يينٓ١ٝء َ سْسءي٘وءعين ءَٔءٜا
ء ٕءُ ٜٓبيٖاسء ً.اا١ءَر نشاا١ء ااسيً٪ي٪ءً ٚاا٢ء لااٗسءعااسيفءَهًااٌء
ص س ٠ء ًا٢ء ا ٙءعاُٗا٘ء ٕء يعشالءٜلعا ء ٭ناٌء اْ ٛعء زبٖ ٛيءًٚبء ٓكٗسءق٥٬ا ء ٚكا ٛء(ء زبار٤ء
 ٚيٓاااا!ّٛءًبءٖااااذٙء ىبُٓبَٛاااا١ءَاااأء ٯ ء ٭نااااٌء ٭ٍٚوءمء)58وءعذٌٖءقس ٨ء يفءي١ًٝءٚيًٝا١ءٚقاس ٨ء
 ٚيشااي ء سي ٝا ء يٝنااي٣ءْكٝصاا١ء ٝ ٚا ،ءلااللٗسء ااأءصٜاااس ء سبًاااٞء ٚاااٖٛي وءهاااسياي ءذبًااا٢ء
مسيلسءق ء ي ٝء ي٢ُٓٝوء ء
نييفءَربيفء سزبٖ ٛي،ء ٚزبس ١ٜء ىبينٓ١ٝءدبًاسء
عن ا هٌُء ْٝاا١ء ي عااسّءَ عاا١ء ٭نااٌوءٜك ا ّء ًااا٢ءنيلاااٞءَااأء ياااذٖ ءَهًًااا١ء اااسزبٖ ٛي،ء
ي عاااسّءًبء ْ ٚاااٞءَااأء ياااذٖ ء ٚياةااا١ء ٚيلًااا ٛء  ٚيعكاا ٛءعاآُبِء ااٖٛي ء ًاا٢ء يص ا  ٚوءعُيناايفء
ٖٛي ءٚعك ّءٖ ٜسوءٜناٌء ٔء ٭نسء ٕء يفء
َي اااع١ء ا ااآسفء زباااٖ ٛيوء ناااِء هعا ا ء ىبس٥ا ا ٠ء
ٚمناااً ٛء ٜا ا ِٜٗءٚااااس٤عِٗء ىبلاااسبيء ااااْ ٛعء يعااا ٛء ي٪يااا٠٪ءْااااي ء ًااا٢ء ااإ ٛءٜاااّٛءعرٚاا ا ء ىباااإَٛوء
ٚااااس ٤ء يكُاااسقِءقباااس٤ء يااا ٛءه لخاااي ٚءٚع ٝلااا ٛء ٜٚناااٌء اأءصٜااس ءء ٕءقسْصاا٠ٛء يينااٟ ٛءهبااٌءَاأء
ٚق َ ءهلاِء نلاسمءَأء ياذٖ ء ىبٓكاٛرءهٗٝاسءَأء َصيء اٖٛي ءٚبلاٖاسءًبءقًعا١ءً.ا ءٜاّٛءيكاٞء
ْ ٛعء يشي ء ٚيا ٛن٘ء ٚيٓكٌءَسعش ٗٞء ٭ْااسء ينااً سٕءلااًِٝء يعاُااسْٞءًبءَااييفء االوءهابااذٖسء
ٚعًااذء ٭ ااـبووءنااِءاااس ٤ءهلااِء ش ا ءَاأء يعكٝاالء لاااًِٝءهُٝاااسء عا ا ءنًاااٗسوءٚيعاااٌء عةاااٗسءٜاااي٣ءًبء
َاإٰءَاأء ىباا ّ وء يٝناا ءٖااذٙء ٯْٝاا١ء ىبربيهااا١ء ع ٛهس ٞء ي !ّٛٝء
ىبٓك ٛااا١ء ىبيلااا١َٛءٖاااٞء يااااءْ ااااييفء ًٗٝاااسءًبء
ًبء يااافءيًٝااا١ءٚيًٝااا١جءناااسٕءًبءمَااأءٖاااس ٕٚء
ىب اااااس.فءْٚكاااااي ء ٚااااااٗسءًبءن ااا ا ء ي اااااس ! ٜء يي ، ٝءعاسايء اا٘ء اٛء سبنأء ًاٞء أءناسٖيء
يصا ا ٕٛء ٚ٭ اااس ٜلء يااااءععاااي ءًبءني لاااس ء  ٜا بٌء ء شب٬هاا١ء ٚءٕءصذٕوء ٚااس.ل٘ء ااس ءَاأء
 ٛٝء ىبر ء ٝ ٚ ٚ٫ا١وءًبءص.ا ٣ءعًاوء يهي لاسء ء  ٫ٚءًَااٛىء يعاااِءٖااٛء ًااٞء اأء هااس وء(.هسٜاا١ء
 ٛءمي ٝـبءًبء  ٛٝء يق،١ٝءَيل١َٛء شبش ،ء ًٞء أء هاس ءٚمشاسء يٓٗاس وءمء)361ء عا ءصفبء
ـبء يايٜاس ء ٚيلناٌبء ٚينااس ء ٚيهي لاٞء يااء نسٕء ٞء سبنأء شايءاا ٛءنس٭قُاس ء ٝآٗٔء
ْ اٗااسء يااأء ٱلاا،َٞ٬ءٚلااٌبءعٓسلاالءٜع ا ء اأء
ل١ٝء نل١ء ينً١ء نييفءَر ناءي٘ء نس ءَٔء
ٖٜٛاا١ءكب ا ءَاأء يٓنااٝجءصفبء سبٝسناا١ءصفبء اآس ١ء يااذٖ ،ءًٗٝ ٚااسءصم ء ه ٝا ءًٚبءٚل ا ٗسءمْااس ءَاأء
شبش ءصفبء يعُس ٠وءع٪ن ءيٓس،ءَا ء ىبه شااس ء سبيٜاااايءَ اااايمء سيااااذٖ ءهنااااًل ء كااااٌء ًااااٞوء
سب ٜا١ء ٚعضءَسء كٞءَٔء ْٞ ٚء يراسيفء ٚشبارفء لاا ا ُٗسءمشااااسء يٓٗااااس ءهاا ا ب٬ء ءٖااااس ٕٚء
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َاااأءبااااسيبء يااااذٖ وء(ء زباااار٤ء ٭ٍٚوءموء)99وء
قلً ء يصل١ٝءًٗٝ ٚسءعسيفءَهًاٌء سيا ء ٚزباٖٛيوء
( زبر٤ء ٭ٍٚوءموء)101وءناِء ٜا ء شائٜءاس ٜا١ء
بي٣ء ٔٗٓٝء ين ءم ٠ ٝءٖٞٚء٫ءعك ء ً٢ء ىبشٞء
يبسء ًٗٝسءَٔء سبًٞء ٚسبًٌووءنسْا ءًَ اا١ء اإم ء
َ ٛااًٞءَاأء.يٜاايءَاار ناء سيااذٖ ء.ٚس اا ٝسٙء
َٔءقص وء( زبر٤ء ٭ٍٚوءموء)32و ء

يي اا ٝء ٚصذ ء سىب٥ ٛاا ء ٚااع ءقاا َُٗسءهااان٬ء
ٚمن٬ء ُٜٗ ٜس ووءنِء اي سءٚلاهي ءْٚكً ُٗاسءصفبء
َكصااا٠ ٛء باااي٣ء ناْٗاااسءَااأءقصااا ٛء زبٓاااسٕ وء
َ رااا ء ْسقاا١ء ىب ٬ااسء اْسقاا١ء يعُااس ٠ء ٚيااايرء
 ٚياااااذٚمء ييهٝااا ا ءًبء ياااااايرء ٚي عاااااسّء ٚيل٦ٝااااا١ء
شبةااااي ،٤ء سىبٛلااااٝك٢ء ٚيينٓااااس٤وء عاا ا ء زبااااٟ ٛء
ٚماآـبء ٚاارهٔوء ع ا ءمشااسء يٓٗااس ء ااـبءصبُ ٛاا١ء
بااي٣ء ناْٗااسء يكُاايء ااـبء يٓاااّٛءٖٚااٞءَ  ٛا ١ء
ًبءميهااا١ء ٭ىباااس ءًبءَ ااافء لاا ٕءٜلٗااايء
اس اااٌء اااعيٖس،ءًٗٝ ٚاااسءيلاااس ء م مءٚصم ءَااأء يُٓباايء يٜااالء ٭ىبااس وءيهااأءَااسءء قاااٌءذيااوء َاااسّء
سبيٜيء ي م ءَٔء ياذٖ ءًٚبءٚلا ٗسءٝ.س ا١ء صبااٖٛي ء يشاايموء يءعلاالء ا ٤ءَٗس ٗااسء .اا٢ء
َي ع١ء اْ ٛعء زبٖ ٛي وء ء
مَٓٓاااااسبءًبءلااا ا يءلاااااٛمء يصاااااسم،١ءٖٚنٗنااااا١ء
ي ءمشسء يٓٗس ءٚلاك ء ًٝاسء ناِء باذ ء ٭لاس، ٚء ٚيرٖااٛء اسشب ٛألء ٚ٭قااي ٍببء يءعهاأء
يعاا ٛءٚقسياا ء٫ءءٜيناااء ًاا٢ءقاا ٞ.ءمااس ٟوء(موء ىبلااس ِٜءنااِء ينااٛي ٝسءَاأء ااي ٚء ياار ٚيفبءنااِء
)364وءه س  ٚءَأء ي اي وء٥ ٓ ٚاذء لاٌءٖاس ٕٚء نسْ ء ٖٛي ء اي٠ ٚءًبء سبٝاس٠ءٚععالس ء أء
يي ااا ٝءٜنااااهلسجءٖاااٌءعااااعٞءصيٝااا٘ء ّءٜااااعٞءصيٗٝاااسوء ي ا ،ٍ٫ءيًياااسٍء ٚيٓنااس!٤ءٚنااِءٖااٞءناااس٠ءًبء
هابا ُٗااسء ٚعلاا ء ىبهااسٕء٫ل ا كلسي٘وءٚذبنااي ء عاااس  ٜء ااأءصٜاااس !ءٜنااااٌء يعُاااس ءًبءلااآسء يا ا مء
ٖٞٚءع ٛعء ًٝسء٭ْٗاسءل شاي ءٚعٓاس ّءً ٚاٞء عٝا ء يشااسَٞجءٚىبااسء ااي ء اا٬حء ي ا ٜٔء ع ا ء يعس ا ء
ٓٗااسوء(موء)365وء نُااٌءَٛن ا ء شبًٝااا١ءصيٗٝااسء سيكصيءبر ْ ٘ء ٚلا خييفءَٓٗاسء هسٜٓا٘ءلاسءَٓٗاسء
نبااسٍء يصاا٠ ٛجء ق َاا٘ءعبااٛءَ٦اا١ءبااس ّء ا ٜا ِٜٗء ا ٠ءَاأء ٭َ عاا١ء ىبن ناآ١ء ٚٯ ٫ء ىبآُاا١ءَاأء
ينٛٝف،ء ٛ.ٚي٘ٝء شيٕٚءاس ١ٜءناْٗٔء ٭قُس ء ق ء يلًً ٛء ٚيٝشِء ٚ٭ْٞ ٚء ياء٫ء ٜص ٛءٚاا ٛء
ًٔٗٝ ٚء هخيءَسءٜهٕٛءَٔء ىبًلا، ٛءً ٚا٢ء ء َاًااٗسءًبء يااِٖٛءَٚعٗااسءن٬ناا١ءق ا ءَاأء ياالًخا،ء
نٌء٠ . ٚءعسيفءَهًٌء سزبٖ ٛيء ٚي ٛٝقٝا ،ءًٚبء ن ٖاااسءْٝااافءٚن٬نااإٛءَاكاااس،٫ء ٚياسْٝااا١ء سْٝااا١ء
 ٜا ءنااٌء . ٚا ٠ءمشعاا١ءَٛقاا،٠ ٛء ٚشبًٝااا١ءمبشااٞء شيءَاكس،٫ء ٚ٭بي٣ء ْٗٚسوءٚقيٕء ٗسءَٔء يٰي٧ء
ٔٗٓٝءٖٔٚءضب ٝس ء ٘ءَٔءنٌءْس،١ٝ.ءَٚناي ٚء َي ااٛهٗسءَٚهْٓٗٛااسوءٚهبااٌءَعٗااسءَاأء يااذٖ ء
 ٚاٝفءٝ ٚٚفءق َا٘ءٖٚاٛءُ ٜسٜاٌء ٝآِٗءوء(موء لا ـبء ياافء ٜٓااس ء ٚٚااً ءَاأءمي  ٜا ء ىبصااٛمس ء
قبسء٫ءػبُ ءَاًا٘ءًبء صاس ءُ ٚاس ءَٚأء ي ٝا ء
)366و ء
ًبء.هسٜاااااا١ء بااااااي٣جءنٝيلٓٗااااااسء ٚيْٗااااااسء  ٚيع يءَسيءؽب ايء لاسٍووء(موء 64ءا)65وءنسْا ء
ااااااٖٛي ء ٚسبًااااااٞءعهُاااااٌءنااااااي٠ٚء يعُااااااس ٠ء
 ٚيلنٓٗسءٚمٜئء عيٖسءٚعبيٖسء سسبًٞء ٚسبًٌءَٔء
يلس ء ىبًٛىء ٭نسلي٠ءَٔٚءنبًا١ءَاسءء ًٗٝاسءنا ٛء  ٚيربااس فءًبء يلٝاا ٛءٖٚاٗااا١ء سبيٜاايء ٚ٭قُشاا١ء
َٓكاااٛرء سياااذٖ ء ٭هبااايءٚهٝااا٘ء ااا ٛء ي.ٛاااٛرء يشيق١ٝوءيهٔء يعي ءهك  ٚءعًوء ياي ٚءقلٌء ٕء
 ٚي  ٛٝووءًٚبء ٓكٗسء ك ءٜنسٟٚء ٭يٛفءق ء٣ٛ.ء ٜاك  ٚء يٓاٌبوء ء

ناااٌءهااابءَااأء زباااٖ ٛيءَا اسءء.اااسمءَاًااا٘ءقٝصااايوء
( زباار٤ء ٭ٍٚوءمء)77وء ٚعاا ء ًاا٢ء ينًاا١ءم مٜ ٚاا١ء
ب سي ء يٓنس٤ءحبًٔٗٝء ٚقُشا ٗٔءْ ٚعكا ء
ًٗٝسءلييفءَذٖ ء ينس س ءٖٓ ٜا١ء ٚلاس ٤ءَأء
يك ٝا١ء ٭ اٗسْ١ٝءَٔءقُسرء ين ٟءًٞ َٛٚووء اًنااس ء ينااُيءْ ٚش ا ء يشااعيءًبء.ةاأء ُااس ٠ء
ٚنًل ا ءَاأء ي ااسايءعاصاا١ًٝءَاأء يكُااسرء ىبٓنااٛيفء ا ٗسء يفءيًٝا١ءٚيًٝا١وءهصياً ء يًٝاسيٞءًبء ٚافء
العمارة
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ىباا ا ٕء يعي ٝاااا١ء ٱلاااا١َٝ٬ء ٚنااااسعٗٓٝس،ء ااا ا ء
ء
يٓ ٛهاااذء ٚيكس اااس ء ٚيل اااي ء ٚىبُباااا ٬ءٚ
ياااا وء ُاااااس ٠ء ىب ٜٓااااا١ء ىبرٜٓااااا١ء اااااسيٓكٛر،ءذ ء
سبااس ء ٚىباسااا ،ء ٚيااايرء ىبٓسلاا ءيًلٝاا ٛوء
ْهااااس ءْٗ اااافءٜسيٮْسقاااا،١ءٜٚسىبٗااااس ٠ء يٓكس ااااـبء
 ٚشباار هـبء ٚيٓنااساـب!ءٚنااإء يعلاالءٜٗاافءَاأء
عًوء يكس اس ءٚء سباس ،ءَٚأءَ ٬اسءلاهسْٗسوء
ْٚهااس ءْ اااٙٚءٚعباأءْكااي ءعًااوء يشااٗس ٠ء يكُٝاا١وء
هُٔءٜر ء َشلء يك مب١ء يٝاّٛء ٜالـبءٖاٍٛءَاسءْارٍء
ء ياااا ء
ًااااوء ٭ ااااسي١وءٖٚااااٛءٜااااي٣ء يٝااااّٛء
َي ااااٛه١ء ااااسيلٍ٬بءهااااٛمء.ايٖااااسءذٟء ييلااااّٛوء
ٚماااايفء ٱآاا ا ء ياااااء ٓٝاا ا ءهااااٛمء ىبشاااايق،١ء
 ٚيعاُٞء يذٟء.اا ء ناكفء.ا ٜث،ء ٚيكسء اس ء
ياااءمٝل ا ء ق ٛلااٗسء ىبيعاعاا،١ء ٚيااايرء ييني ٜا ء
ٔءَ ٛع٘وء ء

ههاْٗسء عضء يه ٛن ء ي ٜا١وء( زبار٤ء ٭ٍٚوء
موء)33وءًٚبء.هسٜااا١ء باااي٣جء هًُاااسء ٚااآًسءصفبء
يلااس ءنيق اا٘ء يعاااٛمءها ا حءيٓااسء ٚبًٓااسءهٛا ا ْسء
ًٖٝااار ءَاي ٚاااسء سيلناااٌب،ءَعًكااا١ءهٝااا٘ءقٓس ٜاااٌء
َٛقا ا ٠ءٚمشاااٛعءَةااا١٦ٝءٚهٝااا٘ء زباااٖ ٛيء ٚىبعاااس ٕء
َعًكاا١وءهُشاآٝسءًبء ي ا ًٖٝرءصفبء ٕء بًٓااسءقس اا١ء٫ءء
ٜٛا ءهلسءُْباس،ءَاي ٚا١ء اسيايرء سبيٜايءَعًكا١ء
هٗٝاااسء يكٓس ٜاااٌء ىبٛقااا ٠ء ٚيشاااُٛعء ىبةااا،١٦ٝءًٚبء
ا ا ء يكس ااا١ءلااايٜيءَااأء ىبيَااايءَي ا ا ء سيا ا ء
 ٚزبااااااٖ ٛيء ًٝ ٚاااااا٘ءْسَٛلاااااا١ٝءَاااااأء ٭نًااااااس وء
(موم)60وء٫ءعه ااااٞء يًٝاااسيٞء اااذيوءهسشبٝاااسٍء
ىبعُااس ٟء ياااسعٔءٜل هاايء يكصاايء ٭لاا ٛوء(ء)29وء
 ٚىب ٜٓاااا١ء ىبنااا ٠ ٛءَاااأء.ااااايء لاااا ٛوء ٚنااااسعـبء
ٚقص ٛءذب ء ٭ ءٜٓرٍءصيٗٝسء يفءَينًلو()55و ء
 ٚء ىبًوء ٓ٘ءقُيء يرَاسٕءًبءلاي ٜسءَ ًا١ء
ًاا٢ء يل اايء مبشاإٛءصيٗٝااسء ًاا٢ءيبشااس٠ءًبءٚلااٌبء
يل اايء ي ااٗسء شاايٕٚءذ ااس،ء ٚاا ٥يء يكءصاايء
ءذيااوء يكصاايء
االس ٝوءَ ًاا١ء ًاا٢ء يل ااي،ءٚ
َاي ٚاا١ء سييبااسّء ىبًاا،ٕٛءٚلااكا٘ءَا ٖٕٛء اااهخيء
٭ ٖاااسٕءَااأءلاااس٥يء ٭يااإ ٛءَٓٚكاااٛرء سياااذٖ ء
 ٚيااا٬م، ٚءهاي ااا ٛءيكُااايء يرَاااسٕءهٝااا٘ء يلناااٌبء
سبيٜي،ء ٚيلنا ٛء ٝ.سْا٘ء يا ٜلسيف،ء ٚبا ٛء ًٝا٘ء
يناا س ء ىبهًًاا١ء اااسزبٖ ٛي وء ٫ءًُْااحءًبءٖاااذٙء
يً.ٛاا١ء شباايمء يااذٟءٜةااسفءصفبء ين ا س٥يء يٝاا،ّٛء
ٚعينًٝفء زب ٕء سيكُسربء(/405ء)445و ء

ا ا ء ياافءيًٝاا١ءٚيًٝاا١ءقس اا١ءَينًكاا١ء ناالع١ء
، ٛءًبء ٥يٖسء لس ٝوءَ ًا١ء ًا٢ء نا سٕءهٝا٘ء
َااأء يا ٛنااا٘ءنبٝاا ء ٭يااا،ٕ ٛء ٚااا٘ء ْٗاااس ء هكااا١ء
ٚن ٛٝءْسنك،١ءٖٞٚءَلٝةا١ء ٝس اسءلاً سْٝسءٜاي٣ء
ٱْنااسٕءٚاٗاا٘ءهٗٝااس،ءٚلااكاٗسءَ ًااٞء ااذٖ ءٚءًبء
٥اااي٠ءنااايم ءَه  ٛااا١ء اااسي٬م، ٚءٚقا ا ء.ااا ٛء
 ٚااااسهسء.ناااآ١ء ٚااااس ٤ءيًٓااااسَبي،ٜٔء ٚااااٗسء
َاي١ ٚء سييبسّء رع،ءًٚبء اٗسءهناك١ٝءًٚبء
نااسٕءعًااوء يانااك١ٝء يا ء ٚزبااٖٛي،ءَاي ٚاا١ء
سيلنااٌبء سبيٜاايء ىبًْٛاا١ء ٚىبي عاا وء( زباار٤ء ٭ٍٚوء
موء)101وءْ بٌءَٔء ي ًٖٝرءصفبءٚلاٌبء يكصاي،ء
٫ءرب ًفءقص ٛء شبًاس٤ءص٫ء سينع١ء ٚهاي٠ء
ْٚااي٣ءًبءٚلااء ٘ءهنااك١ٝء ًٗٝااسء عاا١ءلاالسعءَاأء يربااس فء اأء ٝاا ٛء ٭مٓٝااس٤وء ْٚاالـبء ي شااس ٘ء ٚء
يااذٖ ء ٭هباايءعًكااٞء ىبااس٤ءَاأء هٖٗ ٛااسءنسي ا ء ي اااس لء اااـبءعًاااوء يكصااا ٛءٚقصااايء سبُاااي ٤ءًبء
 ٚزباااٖ ٛيوء( زبااار٤ء ٭ٍٚوءموء)26وءْٚاااي٣ءقس ااا١ء ٭ْا ا يس،ءٝ ٚااا ٛء َشااالء يك مبااا١ء يااااءعٓاا ا حء
هنااااااا١ ٝءَر نشااااااا١ءًَ ٝااااااا١ءذ ءعي نٝااااا ا ء آسعٗااسءىباأء ٜبًااٗسء ع ا ء ل اء ٛء ًٖٝاارء ااٝلوءَاأء
 ٚااسذ ْ ٚس ءَٚصااسن ءٚباار ،ٔ٥ء ًٗٝااسء ين ا  ٛء ٜعاايفء َشاالء يك مباا١ء ٜاالـبءهٗٝااسءطب ااٌبءَ ا ٕء
َيبٝاااس ،ءًٚبءٚلاااٌبء يكس ااا١ءلااايٜيءَااأء ىبيَااايء يفءي١ًٝءٚيًٝا١وءهلٝا ٛء ياكاي ٤ءَ بًا١ءًبء ٝا ٛء
َي ء سي ء ٚزبٖٛيءَٓص ٛء ً٘ٝءْسَٛلا١ٝءءَأء ٭مٓٝس٤وء ٫ٚءَٔء ينُس٤ء ٚ٭ اس ء ٚىبٝسٙء ٚعضء
٭نًسء ٭هباي،ءَٚأء بًا٘ء ال١ٝء عٝإٛء س ًٝا١ء يٓكٛرءهٗٝسوءمبهأءصذٕءًبء ناٌبء يلٝا ٛء كا ء
ٚقسَاااا١ء ياٝاااا١ءٚٚااااا٘ءؽباااااٌء يشااااُسء ىبةاااا١٦ٝء ٭َناااٝس ء يااااءٜٓناااس ءهٗٝاااسء يشاااعيء ٚيينٓاااس،٤ء
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يُٓبسه١وءٚعٓنجءهٗٝسء يي٥ ٚحء ٚ٭ هسٍء ٚيعُس ٠ء
 ٚ٭ ا ٛء ٚىبٛلااٝك٢ء ٚىب ٬اسء ٚياااير،ءنااي ٠ٚء
يع٬قس ء ٱْناسْ١ٝوءَنا ب١ٝء ًا٢ءْشاء ٝء ىبينآـبء
 ٚيعرفء ً٢ء يع ٛء ٚيٓرٖ١ءذب ء ٭ ااس ءٚعاذٚمء
يشااااعيوءٚع ٛااااٗٝسءَينااااسَي ء يك ٛهااااٌءًبء عبااااس٤ء
يعاااسيء يكا ا ،ِٜءَٚيناااسَي ء يل ااايء ٚن شاااسفء
زباار ءٚعاَااٌءالااٌء ىبينٓااسنٝسء ٚياااس ء ي ًنااِوء
(موء)53و ء

ٚعةاااٗ٦ٝسء يكٓس ٜاااٌء ٚيشاااُٛع،ءٜٗٚاافيءهٗٝاااسء ًااا٢ء
يًكس٤ء ي ٛء ٚييؼبسٕ،ءٜٚعلالءهٗٝاسء يعا، ٛءٜٚااٛحء
ي ٝا ءَاأءَ ٬ااسء ًٖااٗسوء يءْعاايفءًبءناٛي ٓااسء
ْنس٤ءٜارٜٔء اعٖٔ ٛء اسي،٠ ٛءٜٚةاعٔء ياًا١ء ًا٢ء
اااي٠ء ىبااس،٤ء ٜٚلناأء يٝااساـبءًبء يع ا يبء يءْاايء
سقااااس ء يلٓانااااجءعاااارٜٔء ااا  ٚء يشااااس س ءٚعًااااوء
سبااااس٠ٚء يهيمبااا١ء سىبةاااعفبءَااأءٜءنا ا  ٝء ٕء
ء
ٜٓنااا٢ءعهااايِٜء ااااي٠ء ييَاااسٕءًبءنااايفء
ي ا ،ء ٚءهااٛحءمٖاايء يًُٝاإٛء ٚيهلااس ء ٚيرْلاال!ء
يلنسعـبءار٤ءَٔءعًوء يعُس ٠وءنُسءنسْ ء
غبُياااأءصذٕء ٕءنناااايءطب ااااٌبء ىب ٜٓاااا١ء يعي ٝاااا١ء يينٛن١ءي َشلوءٖٞءمس س ء ىب ٕ،ءٜ .ٚك١ء يل ٝوء
ننااايءًبء يٛقا ا ءْانااا٘ء يع٬قااا١ءقباااسءؼب ةااآ٘ء ًبءعاااس  ٜء ااأء ٭ناااسجء ٓا ا َسء ٚاااٌء يي ااا ٝءصفبء
ي ثء ىبعُس ٟءَأءذٚمءٚهايرء ٚاٍٛءٚنكا ٛء ناا ٛءَيٜةااس،ءعٛقاافءًبء ناا سٕء يكصاايوءنًاا ء
٬ ٚقس ء سي لٝع١ء ٚيٓس وء ء
.آ١ءَٔءعي ا٘ءه ًُاٗسءيا٘ءَناي ٚءه الـبء ٕء يٝا ء
ٜنااااٌء يعُاااس ء ٭ ااااٗسْٞءًبءلااآسء يااا مء ياااء ٖااسءًبء ىبٓااسّءًبء ييقاا١ء ٜا ءَنااي ٚوء ْ ٗ ا ء
يشسَٞءقصاي ء.كٝكٝاسجء ٖٓٚاسىءحبايمّءيصاس .ء ٝ.سعااا٘ءًبء يلنا ا سٕوءًٚبء يلنا ا سٕءاًاااسء ىباااإَٛء
َس ٜٔءقصيءَشا ٝء ًا٢ء.نآ٘ءَرٜا ءٚقا ءمٚيقا٘ء ٚقا َسٙءًبء ىبااس،٤ء ٚا ٗ٢ءْ ٛااسءَاأء ياالًحء ٚااي ء
ٛ ٚي ٙء.ٚسي٘ءآ١ءدبيٟءَٔءذب ٗسء ٭ْٗس ءٜٚا لء هٛق٘ء ىبس٤ء يلس ءَٚس وءًٚبءعس  ٜء ٔءصٜاس ءٜينٝا ء
َاأءهٛقٗااسء ٭نٝااس ،ءٚع ْااحءَاأءٛ.هلااسء ٭ اااس ء ينااا٬نـبء ٜسَاااسء اااـبء يلناااسعـبءٜٚنااإُٛءذياااوء
ها كٓٝسء ال٘ء ٭نسء ٭نٌٝء ٚاكٓسء ٓ٘ ٝء يهاٝفء يني١.و ء
٭ن ٝا ،ء ٚصاآُسء ُس عاا٘ءَاأء ي شااعٝث،ءٚء قااسّء
ًبء يفءي١ًٝءٚي١ًٝجء س فءْ ٛء ي ٜٔءَ ٚي ع٘ء
ه٘ٝءعسيفء ىبًٛىء بٛء ينً سٕء يلاِء ي ٓارٙءٚٚناٌء ناااا سٕء يي اااا ٝءًبء يناااا وء اااااس ٤ءصفبءَهااااسٕء
حباُب٘ء ـبء ي ٓل٘ وء(مء)217و ء
هٛاا ٙءَهٓٛلااسءَي  ٛااسءقبصااسن ءَن ا ً١ٝء
َاأءٜاايءًبءلااسَي ٤ءقصاايء ىبع صااِ،ء ٚىب٦ذْاا١ء
ىبًٜٛااا،١ء ٚيااال س٠ء ىبي اااٛه١ء سييني ْٝا ا ء سنااا١ء
سىبكس اااسء ىبربيهااا،١ء يااااء باااالء يااال ٟءًبء
 ٚااااٗس،ءٜاٗاااِء ٬قااا١ء يااافءيًٝااا١ءٚيًٝااا١ء اااسي ٛق ء
ىبعُااس ٟءًبء ٜااءسّء سبةااس ٠ء يذٖلٝاا١وءٜٚااالء اْٗااسء
ااااٗس ٠ء اا ا ١ ٝء ًاااا٢ء ُااااس ٠ء ىباا ا ٕء يشاااايق١ٝء
 ٚيعي ٝااا،١ءععااااي ء يكصاااا ٛء ٚسبااااس ،ء ٚنااااسثء
يل ٛٝء سبيٜيٟء ىب ٛا،٢ء ٚىب ٬اسء ٚسبًاٞء يااء
عُبٗاااايءنبااااسٍء يٓنااااس٤وءٜٚناا ا ع ٝء ٗااااسءمبااااس فء
يكس ااااس ء ٚيل ااااي ،ءَٚبااااٍ٬ء ىبُااااي ءٚلاا ا يء
٭مقااا،١ءٚبةاااي٠ء يلناااسعـبوءْعُااا١ء يعُا اسء ٠ء يااااء
ع كً ءهٗٝسء ٬قس ء سب ء هلس٥اا،١ءٚدبايٟءهٗٝاسء
ىب ا ا ء يي ٥كااا،١ءٚذب ةااأء ٭ ااا ٛموءٚكبا ا ءهٗٝاااسء
ا اا١ء ي عااسّ،ءٜٚاااٛحءهٗٝااسء يعاا ٛءٚععلاالءهٗٝااسء

 ٚيكٜ ٛسءَعًك١ءَْٰ١ء سىبس،٤ءٚهٛق٘ءَهع ءَأء
يكصاا ء اااٍٛء يرقااسم،ءًٚبء اا ء يرقااسمء اااس ء
ن ا سٕ وء(موء)133وءنااسٕءذيااوء يلن ا سٕءٜنااُ٢ء
ناا ا سٕء يٓرٖاااا،١ءٖٓٚااااسىءقصاااايءٜنااااُ٢ءقصاااايء
ياياااا،١ءُٖٚاااسءهلاااس ٕٚء يي ااا ٝوء اااالء ًُٗٝاااسء
شباااٛيٞءها بًاااُٗسءصيٝااا٘ء هاااإذ ءٖاااٛء نا ا سٕء س ااا٘ء
َكٓ ااايء ًٝااا٘ءنااايّٚءٓ ٚس ااا٘ءطب ًاااا١ء ٭يااا،ٕ ٛء
٭هباايءناْاا٘ءٜااسق، ٛء ٚ٭لاا ٛءناْاا٘ء ٓاا، ٛء
ه بً ٛءذب ء يٜش١ءهٛا  ٚءهٗٝاسء ياُاس ء آْ ٛسء
ٚمااااسء اااآ،ٕ ٛء ٚ٭نٝااااس ءعينااااي ء اسبااااسٕء ًاااا٢ء
٭مصااسٕ،ء ٚهلاار ء ٜا لء ٚيكُاايٟءمبااٮء صااٛع٘ء
ىبهااسٕ،ء ٚيشاا ي ٚءناْاا٘ءًبءعينيٜاا ٙءصْنااسٕ،ء
 ٚ٭ اااس ءق ا ء ٜٓع ا ء س ٖااسءَاأءنااٌءَااانٍٛء
َٚااأءناااٌءهسنٗااا١ءمٚااااسٕ،ء ٚىبشاااُاءَا اسءء اااـبء

16

العدد - 415نيسان 8162 /

نااسه ٛءٟءٚياااٛمٟءَٚشاااُاءبي لاااسٕ،ء ٚي قاااٛمء
ناْ٘ءيٕٛء سبنسٕ،ء ٚيكي ١ٝءعذٌٖء كاٌءناٌء
صْنسٕ،ء ٚي ـبءَسء اـبء هبايء ٚاٝضء ٚبةايءَأء
.نأء ٭يا،ٕ ٛء ٚيرٖاايءناْا٘ء يً٪يا٪ء ٚىبياااسٕ،ء
 ٚي ٛءٜاةحءحبُيع٘ءبا  ٚء سبناسٕ،ء ٚيلٓاناجء
ناْ٘ء يه ٜا ء ْاسءَأء يآس ٕ،ء ٚٯ ء ٚىبٓاا ٛء
 ٚشبر َاا٢ءَاا ء ااكس٥لءء يٓعُااسٕ،ءٚعهًُاا ءعًااوء
٭ ٚمءقباا َ ء يينُااسّء ٚاا وءنيناايء ٭ق اا،ٕ ٛء
 ٚس ء يٓياسءْاسَبي ءصفبء يا ٛء عٝإٛء ينا،ٕ ٛء
 ٚ٭عااييفءناْاا٘ء ناا، ٛء ٚيًُٝاإٛءنلٓااس مءَاأء
ذٖ ،ءٚهي ء ٭ ء سيرٖيءَٔءلاس٥يء ٭يا،ٕ ٛء
 ٚقلٌء يي  ٝءها ايمء لٗا ا٘ء ىبهاسٕ،ء ٚيٓٗايءًبء
بيٜيء ٚي اسءًبءٖا ٌٜء ٚيايٜحءًبء ااسء ٚيرَاسٕء
ًبء ااا ٍء ٚيٓناااِٝءًبء ااا  ٍ٬وء( زبااار٤ء ٭ٍٚوء
موء)136وءَٔءذيوء يلن سٕء بً ء ْٝسء زبًاٝسء
ْٚااا ٛء ياا ٜٔءصفبءقصااايء ياياااا،١ءٚناااسٕءيًكصااايء
ااسْٕٛء االسنسءَٚعًكااسءهٝاا٘ء ااسْٕٛءقٓاا ٬ٜءًٚبء
ٚل ا ٘ءمشع ا ٕءناالسءَاأء يااذٖ ،ءهااإذ ء بًاا٘ء
شبًٝااا١ء َاايء زبااٟ ٛء ٕءعا ا حء يشاالس ٝو،ءَ ٚاايء
لا لء يٓا ِٜء ٚزبااٟ ٛء ٕءٜينٓا ٛءيٓٝشايحء ا ٙء
ٜٚرٍٚءُٖ٘وء زبر٤ء ٭ٍٚوءمء)150وء عً ء ْاٝسء
زبًااٝسءًبءْ ٛهااذٙء ااسْـبءمشعاا١ء ٚااسْـبءقٓ ا ٬ٜء
ه ا ٮ٭ء ااس٭ْ ٛوءٚنااسٕء يي اا ٝءًبءعًااوء ينااس ١ء
اسينااسءًبء يشاالس ٝوء ىب ًاا١ء ًاا٢ءْسٝ.اا١ء اًاا١ءًبء
٤ٛء يكُي،ءهي ٣ء يكصيءٖٛ ٜجء سيكٓس ٜاءٌوءهُبأء
ٕء شب٬ه١ء بذ ءَٓ٘وءهكص ءَا ءاعاايء يكصايوء
اااع ءصفبء ااااي٠ء ٜاااسءَٓٗاااسء يشاااس ـبء ىب اااس ـبء
 ٚشباااٛيٞءٜنااا ُ عٕٛء سيشااااي ء ٚيينٓاااس٤وء لااا ُ ء
يي  ٝءصفبءمٓس٤ء ْٝسء زبًٝسء ٚرهٗسء ً٢ء ا ٛء
لا ا لء ىب ٛاااًٞء ىبٛاااا ٛءٖٓاااسى،ءقصااا٠ ٝء ااأء
مٕٚ ٜجء ء
٢ء ي ٓسٞ٥ء ٬ٜءَٔءع ْٓٝسءء ء

قااس٬٥جء ٚعي اا١ء ااسٞ٥ء ٚا ا ٟءَ اسءءٜكًٝاا٘ءص٫ء ْااس ،ء
ٚقااٙ٬ءقًٝااسءًَ ٝااس،ءهًُااسء ل ا ٣ٛءاعًاا٘ء ًاا٢ء ٚمء
ىبااٛم،ء ٚبااذءَاأء يلن ا سٕءيُْٛٝااسءٚنً ا ء سينااُوء
 ٚٚع٘ء ـبء ٜا ِٜٗوءناِءصٕء ْاءٝسء زبًاٝسء اي ء
ي سءميٜلسء ً٢ء يع ٛءهاذًٖ ء يعكٍٛوءْ ٚش ج ء
ٚيك ء يهٓسءصذءْري ِء

ٓسءء ء

ٚضبسءلٓسنِءَبًُ١ء ي ػبٛ
ه ٝلءيٞء ْٞء بًّلءَٓريٞءء ء
سىبنوء ٚىبس ٚء ٚيهسهٛ

ء

هعٓاا ءذيااوء اا ي ء شبًٝااا١ءَاأء يٛااا وء
ٚقااسٍ ءنٝلااوء هلل،ءنٝلااوء هلل،ءنٝلااوء هلل وء ع ا ء
ذيوء.ه٢ءيا٘ء ًاٞءْاء ٛء يا ٜٔءقصا ٘ءٖٚاٛءُٜبٓا٘ء
ٝس ،ءها لٌء يي  ٝءصفبءلً سٕء يلصي٠ءٜاَيٙء
إءؽبً ءْان٘ءٚػبًن٘ءَهسْ٘وء ء
ٖهذ ءع ٛآًسء يعُاس ٠ءصفبء يشاعيءٚعهُاٌء
اا٠ ٛء ياارَٔء يااذٖيبوءعيلااِء يًٝااسيٞءص ثء يشااعيء
يااذٟءيءٜٓك اا ءَٓااذء زبسًٖٝاا١ءصفبءمَاأءن س اا١ء
سبهسٜااس،ءناْاا٘ءص ثءَ ا بٌءًبء يًيناا١ء يعي ٝاا١ء
ْانااٗسوءٚعااٞ.ٛءقبٛقعاا٘ءًبء سبٝااس٠ء يَٝٛٝاا،١ءًٚبء
ياكسه١ء ياءدبُ ء شبًٝا١ء ٚيعسَ١وءعناٌء يًٝاسيٞء
ل ُي ٙءَٔءمٖسء ٔء اٞءلاًُ٢ءصفبء أءمٜا ٕٚء
 ٚاااعيء ٱَاااسّء يشاااسهع،ٞءٚعشاااٗ ءعًاااوء ٱ.سنااا١ء
شعيء يشعي ٤ء يك َس٤ءَٔٚءعِٖ٬ء ً٢ء ٫ل ُي ء
سبةس ٟء ٚياكسًبوء ء
ءٖٚسءعبٔءْي ءًبءمَٓٓسء اذ ءَأء يشاعيء
ْ٫عيفءَٔءقسهلس،ءهٓصس هٗسءًبء يفءي١ًٝءٚي١ًٝجء ء
َشٓٝسٖسءب ٢ءن ل ء ًٓٝسءء ء
َٔٚءن ل ء ً٘ٝءب ٢ءَشسٖس ء
َٔٚءنسْ ءَٓ٘ ٝء ا

ءء ء
هًٝسءمب ٛء ا

ءلٖ ٛس ء

عشااااٗ ء يًٝاااااسيٞء ًاااا٢ءَهسْااااا١ء يشاااااعيءًبء
ْٚس ء ٔءن ٝءيكٝسْسءدبسهٓٝس ء
سبٝااااس،٠ءًٚبءنكسهاااا١ء ىبًااااٛىء ٚ٭َااااي ٤ء ٚيعسَاااا،١ء
هٓنٞءٖ ٛان٘وءٚعُبسٖيء اْ٘ء اٝس ءيٝا بٌء
 ٚعصسي٘ء سيع٬قس ء ٱْنسْ١ٝوءهٗٛءًبء ىبي لً١ء ـبء
يكصاايءٜٚناا ُ ءصفبء يينٓااس٤وءقًاا٢ء ينااُوء ٓاناا٘ء
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االـب،ءًٚبء ػباااسمء سبهسٜاا١وءٜناا ٓا ء اااسٍء
سبهسٜاااسء سيشاااعيء يعُباااِٝء ىبخااارٕٚءًبء يااا ثء
يعي ٞءيً علسء ٔء .ر ِْٗء ٚا ٛقِٗوءٜٚصاٛمٕٛء
ىبٓسلاا ءسبااسي ِٗءًبء سبهسٜاا١وءٜيدبااٌء يشااعي،ء
ٜٚينٝثءًبء ىبًُس ء ٚىب ٛقفء يصعل١ءهٓٝكذء رٜر ،ء
َاااا،٬ءَااأء.كا ا ء ي ٫يااا١ء سيااا١وءٚؽبًااابءَااأء
ًُ ءىبسء  ٝء سب ءَٓري١ءء ء
مة ء شبًٝا١ء ٚي،٠٫ٛءٜٚعًٔء ٔء سب ءٜٚلٛحء ٘وء
ٕء ىبٓسّء ً٢ءااايءق ءمةلس ء
ٜن خ ّءمشسء يا ٜٔء اعيءقاٝسءًبءيًٝا٢ءيً عالسء
قسي ٛء ٗ ْسىءَٔء ٌٖء يي س ء ء
ٔء.رْ٘ء ً٢ء ب٘ٝءْ ٛء ي ٜٔج ء
ًبء يااافءيًٝااا١ءٚيًٝااا١ء ْااارٍء شبًٝاااا١ءٖاااس ٕٚء
يي اا ٝءيُٓٝباايءٜٚنااُ ءَ اسءء ٜا ا ءَاأء ٭بلااس وء
(مء)38وءهنُ ء رهسءٚمٓس٤ءه ايمء يلاس ءناْا٘ء
َٔءدبس ءن ١ٜوء ٚل ُ ءصفبء ال١ٝء بياا ء ا ٛء
ً ء ٚعس ٙءْ ٚش ج ء

هُسءء م ٛىبءقً ء نًل ٛءَٔءسبُب٘ء ينللس ء

َييء ً٢ء ي ٜس ء ٜس ءي٢ًٝءء ء

لاا ُ ء يي اا ٝءصفبء يشاااعيء ىبينٓاا٢ء ٚيعااارفء
ء
قلٌءذ ء زب ءٚذ ء زب
.ٚهسٜاااااا١ء يصااااااعسيٝوءيهٓاااااا٘ءيءٜشااااااس ىءًبء
َٚسء .ء ي ٜس ء ينأءقًيبءء ء
ٚيهٔء .ءَٔءلهٔء ي ٜس ء يشاااااي وء(مء)38وءٚنًااااالِٗءًبء يينااا ا ٠ءي ٝاااااٌء
َشاااسنًِٗوءْ ٚشااا ء ٓااا ءًَاااوء قصاااء٢ء هلٓااا ء
يشعيءَأء ايٍٚبء زبًناس ءًبء ٭َناٝس ،ء
ااااس .ءارٜااااي٠ء ٭ ٓاااا ٛء ياااااءب اٗااااسءااااااء
َٚاااأء ًااااّٛء زبااااٟ ٛءنسب صااااسم،ءؼباُبٓاااا٘ء
 ٚٚااعٗسءًبءقصاايءذب ا ء ٭ ،ء ْش ا ءيًشااس ء
ٜٓٚكًٓاااا٘ءٜٓٚشاااا ْ٘وءيااااٝسءَه  ٛااااسءًبء ٜٚ ٚاااأء
يذٟءٌ ٚءصيٗٝسءَصس ه١ج ء
خصاا١ٝءَ ل ٛاا١ءيٝكااي ء ًاا٢ء ْاااي وء ااٌءٜٓش ا ء
ٓ ٜٚسقااٌ،ءٜٚينٓاا٢ءًبء ينااٗي وءٜٚي هكاا٘ء يعاارف،ء يٛء ًُٓسءصب٦ٝهِءياي ٓسءء ء
َٗا١ء يكً ء ٚءل ٛء يع ِٕٛٝء
ٚعك ّءب٬ي٘ءلاي٠ء يشي وءٜٚنا ُيء .ا٢ءعٓ ٗاٞء
ينٗي٠ء سيٛقٛفءًبء ٠٬ء ياايوء كٞء ٣ءعًاوء ٚهي ٓسءب ْ ٚسء ٚي كٓٝسءء ء
٭َنٝس ء ً٢ء سن٧ء اً١ء .ا٢ء ق ًعٗاسء .ا ٍ٬ء
يٝنسء ىبنسءهٛمء زبإٛء ء
يعي موءٚق ء عسحءيٓسء ين ٝءهب ٝءلع ٝءَا ٜيء ء
.ةااااي ء يل ٛاااا١ء هااااسءَ ٛااااًٝس،ء ٚاااا ٛء
سبهُ١ء ٕءًُْسءنيهٗسءقلٌٝء يينرٚوء ء
ي قٝس،ءٚآهسء اُٝسوءٚمٓ ء زبس ١ٜج ء

ٜٓكذء يشعيءصْنسْسءَٔء ىب، ٛءٜٚعل ءي٘ء ء
سب ا ،ءٜٚا ا حءياا٘ء  ٛااس ء يينٓاا٢ء ٚيعاارء ٚييناااي ٕوء
ٚن ءْانسءقبسءهعٌء يكةس ٤ء
يشعيءنيٜلءصفبء يكًا وء ٬ما١ءٜعاارء ءٓٗاسء يٓاايوء
عيلاااٌء رٜااار٠ءصفبء ىباااي ٠ء ىبٓسهنااا١ء لاااسي١ء اااعيء ٫ٚءدبرعءسبس ن١ء يًٝسيٞءء ء
هُسءسب ٛثء ي ْٝسء كس ٤ء
ه اُٗٗسء ىبي ٠ءٚعكي ٗسءَٓٗسوءػبعٌء يشاعيء ىباي عـبء
ووو ء
ىب ٓسهناا ا ـبءقاااايٜل ـبءص.اا ا ُٖسءَاااأء ٭بااااي،٣ء
ه ناااااٌء ىبٓ صااااي٠ء يشااااعيء ًاااا٢ءقاا ا ء ىبٗرَٚاااا١وء َشٓٝسٖسءب ٢ءن ل ء ًٓٝسءء ء
 ٚيشعيءنكسه١ء ٫ءَٓٗسءيًُينٓٝس ء زبٟ ٛوءؼبُاٌء
َٔٚءن ل ء ً٘ٝءب ٢ءَشسٖس ء
يً ااأءذياااوء يشاااعيءه ٝاااي ء ااا٘وء ٚيشا اعءيء ياااذٟء
َٔٚءنسْ ءَٓ٘ ٝء ا ءء ء
عيدبًاااا٘ء زبس ٜاااا١ءٜيهاا ا ء ٓٗااااسءٚػبعًااااٗسء رٜاااار٠ء
هًااااٝسءمباااا ٛء ااااا ءلااااٖ ٛسء ء
َٚهيَ١وء ء
عء ٭ق

ءعاعٌءَسءعشس٤ءء ء

ء
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.ـبء ْسءَسنٓ ء اٛء ْٙٛءء ء

ٟٚء ٕءبسي ء ٔءؼب٢ٝء ي َهٞء ي ُسءَٔء
يعلس ء ٔء ٭ٓ.فء ٕءٜصسحلء سيشعيء يي  ٝءَا ء
َ اء ٕٛٝء يٓس ءَٔءنٌءاسْ ء
َس ١ٜء يينسي١ٝء ً٘ٝوءٚنسْ ء ُٗٓٝسءاا٠ٛءكبٓ ء ر٠ء لا هٞء ً٢ء يٌ ٛء يذٟءنسٕء ٓٓٝسءء ء
شب٬هاا١ء يي اا ٝءَاأءَصااسسب ٗس،ءٚكبٓعٗااسء يّاا١ء
 ْ ٚء ٜسّء يني ٚء يذ ٖ ٚء
ىبعشٛمء ٕءعع ذ ءصي٘ٝوءهه ج ء
ٜٚيٟٚءلٌٗء أء اس ء ْا٘ءْٗاضءيٓٝصايفء
يعس كسٕءنُٖ٬سءَ ينةي ء ء
هناي٘ء يي  ٝءصفبء ،ٜٔءهااس جءَسء ٜن ءقًيبءٜاسءء
ٚنُٖ٬سءَ شٛمءَ يي ء َسء ىبَٓ٪ـبء ٚق حء ً٘ٝء ٕءٜة ا ءهي جء ء
هكااسٍء يي اا ٝجء ٚهللءَ اسءء  ٜا ء ااعي ء٭ اال٘ء ٚصْٞءَٔءقّٛءني ّءٜرِٖ ٜءء ء
قبسءعبٔءه٘ٝءَاٌءٖذ ء يشعيوءٚهبٌء ٝس ء يشاعيء
ء ٠ء سب نسٕ ء
مشسلسءٚ
صفبءَس ٜاا١ءٚقااسٍءهلااسجءٖااذ ء يااذٟء عاا٢ء ااٞوءٟٚ ٚء ٕء
عًٛبء بٛء يناً سٕء ا٬حء يا ،ٜٔءعْ ٛشاسٙء
نبس اا١ءَاأء يشااعي ٤ء ٚىبيناآـبءنسْ ا ءًبء  ٝا ء ّء
ًبء ٫لااهٓ ،١ٜءه اارٕء ًٝاا٘ءٚباا٬ءصفبءْانااا٘ء
اعايءهخيا ءاس ١ٜءٚلاي جء ٜهِء يكسٌ٥ج ء
ْٚا ءهةااٌء بٝاا٘،ء  ٚلا ٢ءن لااسءًبء ىبي نااٞء
َٔءذ ءٜعسىء ٘ٓٝءعلهٞء ٗسءء ء
َ اىباااسء ٜاًَاااٗس،ءٚناااسٕءن اااس ء سبُسلااا١ء ًااا٢ء
 ٜء ٓٝسءيًلهس٤ءععس ب ء .اُباا٘ءه ا ّءٜٓشاا ء ٝااس ءَاأءَي نٗٝااس،ءٜٓٚشاا ء
ها سءصفبء يعلس ء ٔء ٭ٓ.فء ء
اااسي١ءَعسْٗٝاااس،ءٖٚاااٛء ٜالااا٢ء ٜٚالااافءً ٜٚاااٗ ء
هٓاي ء ي ِٖءًبء.ايٙوءء ءًٗ ٜٚف وء(مء)178وءهٌٗءْنا  ٝء ٕءْ خٝاٌءعًاوء
ًبءعس  ٜء ٔء ٭نسء ْش ء يي  ٝء عي ءقلٌٝء سبةااااس ٠ء ٕٚء يشااااعيء ٚيينٓااااس٤بء ٫ءْ اااالـبءهكاااايء
َٛع٘وءٜٚال ءعس  ٜء أء ٭ناسء يشاعيءنخاٌٝبءَأء ىبشااس يء ٚيع ٛناافء ياااء٫ءٜينٓٗٝااسء يشااعيء ٚيينٓااس٤ء
ْنااٝجء يع٬قااس ء ٚىب ٛقاافءًبء سبٝااس٠وءٜٚال ا ء اأء  ٚيعرفبء يٝسءعذٚمء يهًُا١ء ٚيٓينُا١ء اي٠ ٚءًبء
صٜس ءَاسءءقسيا٘ءَأء اعيء ٚءَاسءءقٝاٌءناإء يٓاايء٫ءء سبةااس ٠بءيعااٌء ّءنًاااّٛءنسْا ء باايءَاأءهبااٌء
ٜاٞء ل٬م١ء ي علسوءٜٚني ءٖٛء ٜةسء يشعيءٚلاٌبء يشعيء يهلسءصفبء  ٛٝء يٓس وء ء
بلس ٙوء( يشعيء ٔءنبسٍءضبلـبء س كـبء76ء)ء ء

َ ٢ءنناي ء ٬قا١ء يشاعيء سيٓاس ءه ا ثء
ذيااوءء هلااٍٛء ياااذٟء هكاا ء يعاااي ءذيااوء ٫لاا ُي ء
ي س ؽبٞءًبء يع٬ق١ء سيشعيبء ٫ا ء ٕءَأء هايء
يشااعيء ىبٓااا ٛءق ا ء يع٬قاا١ء ااسي ثءْٚكااٌء يشااعيء
َٔءضب٘ ٝء يعسّءن علسء أء يةاُسء ٚيع ٛنافء
ٜاااٟ ٪ءَاااسء٫ءٜنا ا  ٝء يااااي ء يعاااس ٟء يلاااٛحء ااا٘،ء
ٚلً ءَهسْ١ء يشعيءًبء سبٝس!٠ء ء

َٔء يفءي١ًٝءٚي١ًٝءْنا ٓ جء ٕء يشاعيء يعي اٞء
يك ِٜء كٞء٢ .ءمَٔءن س ١ء سبهسٜاسءًبء.ةأء
يذ ني،٠ءَ٪ني ءًبء سبٝس٠وء كاٞءععالس ءٜا ِءَاسءء
قٝاااٌءْااااي ،ءٜٚكصا ا ء ي اااانسء ل٬م ااا٘وءنالباااسء٫ءء
٤ٞءَاً٘ءٜع ء ٔء ىبعاذ ء سسبا ء ٚء س٭ ا ٛمء ٚء
ااسياكيوءه ا بً ءًبء.هسٜااسء يًٝااسيٞء ٝااس ءَ أءء
يهاأءَااسءٜايٓ.ااسء ْٓااسءَااسءْاار ٍءْااي ء عااضء
قصااس ٥ءمٖااسء اأء ااٞءلااًُ٢ء ٚااٞءْاا ٛءٚنبٝااٌء
ا١ٓٝءٚقٝسء ٚٱَسّء يشسهع،ٞء سٖ ٠ء ً٢ء يصاً١ء ىباااي ء ٚعااضء يشااعيء يااذٟءعناااً٘ء سبهسٜااسء
سي ثء ييٞ.ٚء ٚسىبٓساء ٚيشخصٝس ء ٚسبةس ٠وء ء هٓكٍٛء٭ْانٓسجءَسءٜر ٍء يٓنغءَ٬ ٜح!ءٖٚاٌءقًٝاٌء
ًبءعاااس  ٜء ااأء ٭ناااسجءىباااسء.ةاااي ء يي ااا ٝء ٕءٜكااٍٛء اا٤ٛء ىبهااسٕءَااا٬ء يشااعيء يااذٟءْااي ٙء
يٛهس٠ءمشٞء ً٘ٝءها حء ٝٓٝا٘ءَٓٗاسءهاي ٣ء ياةاٌء يّٛٝبء ٫ءْشعيء سي ف٤ءًبءعًوء يعي ق١ب ء
ٔء يي  ٝء ً٢ء ل٘ءهكسٍج ء
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٭بااااا٬مجءًبءَُٓبَٛااااا١ء ٭بااااا٬مءًبءذياااااوء
ُ ا ء  .ا ّء يعٗ ا ءَكٝااس ءَٗااِوء ًٜاارّء.ء اا٢ء
زباااء اا٘ءيًصااٝس ءمء27وء.هااِء اأءصٜااس ءًبء
 ٥ء يرٖ ٛء ً٢ءَٔءبسٕء ٗ ءعَٛسٕء سٟءٚلًُ٘ء
 ٫اأء اُااسٕووء ع ا ء ٕءً.اافءياا٘ء ًاا٢ء يكااي ٕ!ءًٚبء
ي عسٌَء ي اس ٟءًبء ل ٛمء َشلء يك مب١ءنسْ ء
يهًُ١ءًبءَكسّء يٛنٝكا١وءًٚبء يار ٚيفءناسٕءٜكاسٍجء
اااا٢ءنًُاااا ١وءٚعاااااي ء ٭باااا٬مء ي ةااااسَٔوء
هٝناا ا كلٌء ييني ااااس٤ءًبء يلٝاااا ٛوء يينيٜاا ا ء.ااااسيفء ٚء
َنااسهيءٖسنباا٘ء يعي ااسٕ،ء ٚءعااسايءهك ا ءَسياا٘ءًبء
لااا١ٓٝءايه ٗااسء يعس ااا١وء ٚءٖااس ءَاأءَبًااِ،ء ٚء
َااسءهكا ءًَهاا٘وءٜنا كلٌء ييني ااس٤ء اا ٝء ينااٛم،ء
 ٚااا ٝء ىبناااا ء ٚيٓاااس وءٜناااس ء ااا ٝء ي اااااس ء
ىبك  ٛـب،ءيعس يء ينلٌٝء ييني ٜء ً٢ء يٓاس ء.الء
ي عاااسّءٚعةاااسَٔء ُ ٛااا١وءٜنا ا كلٌء ييني اااس٤ءًبء
 ٛٝءْنس٤ء٫ء اٌءهٗٝاسء38وءٜناس ء ٖاٌء يكا ء
يشااس ء ىباايٜضءٜٚهاا ٕٚءياا٘ءنباا٬ء ٜٛااً٘ءصفبء
يلُٝس لاااا سٕءًبء َشاااال،ءنااااِءٜنااااس ٙء يٛقااااس ء
هس هكاا٘ء ٕٚء ٕءٜعاايفء ْاا٘ء َااسوءٜٚنااس ء ي ااسايء
ي َشاااكٞء زبس ٜااا١ء يااااءٜلٝعٗاااسء يلااا ٟٚء ياااذٟء
ب اٗس،ءٚؽبًصٗسءَٔءاا،ٙ ٛء ٚءٕء ٕءٜعايفء ْٗاسء
َاااس٠وءَكس اااٌء يلا ا ٚء ىبشاااً ـبءٚق اااسعء ي ااايم،ء
ٖٓااسىء ي اااس ء ٭بٝااس ء ٚييهباا١ء ياااءعنااع٢ءصفبء
ياااااا ٛء ٚاااااسء هللوءَٚااا ا ء ٕء ي اااااسايءٜاهااااايء
قبصً ٘ءًبء ي ٤ء زبس ٜا١ءْرٖا١ء يرَاسٕ،ءيهٓا٘ء
ٜكلااٌء اايٍٚبء يل ا ٟٚء يكسلااٞء اااك١ء ًٗٝااسوءذيااوء
ٖٛءاٖٛيء ٭ب٬مء ٱلا،١َٝ٬ء٫ءءنكا ٛء يعلاءس ٠ء
ياءقًُسءعذنيء يًٝاسيٞءَٓٗاسءماسء ا٠٬ء يااايوء
صفبءٖاااذ ،ء يصاا ق١ءقُٝااا١ء ُبُٝااا١ءٚقاا ءٜةاا ٞء
يٛقس ء ي٘.ٚء اك١ء ً٢ء ٤ٛء ىبهسٕوء ٚياةاسٌ٥ء
ٖٞء يصا ء ٚي اًا ء ىب٪لاسء ًا٢ء ٱذ اسٕءيًكا ء
٫ ٚمباااسٕء ٓصااايء يصاااس ئٜوء47/42وء ٚيرٖا ا ءًبء
ياااا ْٝسوء( زبُااااٌء يشااااس٥ع١ء43/42/40وء ٚياااا٤٫ٛء
يٮلي٠ء ٚيا ٜٔوءيهأء يشاس ١ء ٓا ءععاس ء سٖاسء
يهاسهي،ء٫ٚءءعلااسيٞء ك ًا٘وءٜٓاارٍءمةا ء هللء ًاا٢ء
ىبًُه١ء ياءععل ء يٓس ءٚعيهضء ٱلّ٬ءهٛ ٝهلاسء

صفبء.ايء ل ٛء57وء  ٛء ل ٠ء يٓس ءذٚٚءنٝا ء
ُبااِٝوءيهاأءٜعااا٢ء اأء ٛلااٞءه ا٬ءءٜٓاااذءهٝاا٘ء
ٱ اا ّء ٓاا َسءٜعًاأءصلااَ٘٬وء اا٠ ٛء٪ٜناا ٖسء
عاااس  ٜء اااءٔءصٜاااس وءعكااا ّءقاااِٝء يرٖااا ء ٚيصااا مء
ّ . ٚء يص ق١ء ٚيٛهس٤ء ٚ٭َسْ١ءَٚكسَٚا١ءصماي ٤ء
ىباي ٠وء ٚٱبا٬مءًبء سبا ءقُٝا١وءه ا٢ء سياا١ء
ياءرب فء رٜر ءَٔء رٜر٠ءعلهٞء ًٗٝسءٚعكاِٝء
هلااسء اايؼبسءٚع ص ا مء ًاا٢ء ياكااي ٤ءعهيمبااسءهلااسوء
ااار ٤ء شبٝسْاا١ء يك ااٌ،ءٖٚااٛء.االء نااٌٝبءكبس لاا٘ء
ىبااي ٠ء ٚييااءٌءلاا٤ ٛء62ءوءًبءذيااوء ُ ا ءٜاايٜحء
٫ل نّ٬ءيًك جء ْكة٢ء اًا٘ءهُاس ء88ءُ ٜاٌء
ٱْنسٕء يينؾبء سلِء يك ء يشاعيء92ء .٫ ٚهاسّء
صفبء هللء يذٟءٜعسق ءٚػبارٟءٚؼبكالء يع يا١ء يااء
هشً ء ٭ ءًبءذبكٝكٗسوء ء
ٜٚن ا ٛقآسء ٕء يُٓبسهاا١ءقُٝاا١ءن ا ٣جءمنااٌء
٭ٟ ٜء ع ء ي عسّ،ء٫ ٚم ناسٍء عا ء سبا وءٜااٛحء
يع ااايءَااأء زبناااِء ٚياااا، ٛءٜٚااااٛحء يلخااا ٛءًبء
يلٝااا ٛوء ٚسبُاااسّءًبء ىبينااار،ءهٗاااٛء ٱ اااس ٠ءصفبء
اا٠ ٛء يص ا ،١ء ٚيعاا٠ ٛءصفبء ُ ا ،ء .٫ ٚاااسٍء
اااس٭هي ح،ءٖاااٛء يٓعاااِٝء ياااذٟءعلاا ء ااا٘ءٝ.اااس٠ء عاا ء
يعني،ءٖٛٚءعهيِٜء ييني ٜوءٖاٛءٖ ٜا١ء سبةاس ٠ء
يعي ١ٝء ٱل١َٝ٬ءصفبء يعسيوء ء
ٖااٌءذي اوءء ُ ا ءنًاا٘ءَاأء ٭مٓٝااس٤بء ٖااٛء
صب ُا ء ٚ٭قُشاا١ء ىبذٖلاا١ء ٚااٖٛي ءَ ٚنااٝس ء
يشااعيء ٚيينٓااس،٤ء ٚيلااذاءٚعااي نِء ىبااسٍء ٚشبااي يفء
يااذٟءٜاااعٞءٝ.اُااسءٖ ً ا ء ين ا س ١بء ٖااٛءصب ُ ا ء
يٓعاااِٝءْ٫ ٚصاااي فءصفبء ىب ا ا ء ييهٝعااا١ء سسبٝاااس،٠ء
شبسيٞءَأء ياكاي ٤بء اٌءٜا َ٬حء ياكاي !٤ء يصاٝس ء
ضب ٛءًبء سبهسٜا١ء ٝ.سْاسوء ا٘ءٜه شافء شبًٝاا١ء
يل س٠ء ىبن ٠ ٛء ىب خا١ٝء ـبء زبلاسٍوءٖٚاٛء ياذٟء
ؽبااييفء زباااءَاأء يكُكااِوء يصااٝس ء اااٌءًبء قل اا٘ء
لااي،٠ءربااييفء االه ٘ءهس ماا١ء .اا٢ءٜهشاافءياا٘ء
يكاا ا ء ي يٜاااالءصفبء ياااااي٠ٚء نااااُهس ءًَْٛااااس ء
ٜٗ ٜٗسءيًنً سٕءَٔء يل س٠ء ىبن ،٠ ٛء ٚءؽب َا٘ء
ااء يكُكِوء ٚياكسءهبسٍءَاكفوءمء34ءًَٛٚىء
قٗي ٚءها ل  ٛء عسيٝوءمء52وء٫ٚءمبٓا ء ياكايء
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ياذيوءٜٓصاحء يٛنٝاٌءلااٙ ٝءهٝكاٍٛءيا٘جء َااسء
م ٚيفء ىبًااوءَاأء ٓاا١ء يصااٝس ء،34ءٚق ا ءع اارٚيفء ٓاا١ء
ىبًاااوء اااا٬ء س ٜاااس،ءٚع ااارٚيفء ىبًهااا١ءعاااساي ء34وء اع ءقٍٛء عةاِٗءَأءٜٓاالءٚيءؼبنا ء ه كايبء
ٜٓٚش ءي٘ج ء
ٜٓش ء ياكسءٖذ ء يشعيج ء
ٕٛء ُٖٞء ٚذ ء ٓٗسءء ء

ٜكٛيٕٛءيٞء ْ ء ـبء ي٣ ٛءء ء
عًُااااااااوءنسيًًٝاااااااا١ء ىبكُااااااااي٠ء ء
ء

يعًُاااااااٞء ْٗاااااااسءلاااااااٝاٞءٚعيءلااااااا ٞء
ء

هٝسءذٍء يياسٍء ينسءَسٍءء ء

هكً ء ْٞٛءَٔءقٛيهِءء ء
هااااااا٬ء ًاااااااِءص٫ءَاااااا ء ىبكااااا ا  ٠ء

ٚيٛءنسْ ءهةسًِٗ٥ءنشُسء661ء ء

ء

ٜٚكٍٛء ي سايءْان٘ء ٓ َسءٜا كيج ء

هًٛء ْٖٓٞٛءًُٞ ٚءَعٞءء ء
ٚنااااااااٌء ياااااااا هسعيءٚ
ء

ً٢ءه ِٛءٍّٜٛءىبسء ن ٛء ء

اااااااا ٠ء ء ىبي٤ءًبءمَٔء ٱقلسٍءنسيشايٙء ء
هسيٓس ءَٔءٛ.هلسءَس َ ء ياُي٠ء 666ء

قلاااااااٍٛء ييٖاااااااسٕءصفبء ٯباااااااي٠ء ء
ء

ًٚبء يصٝفءٜعارء ٔءقٛع٘ء ء

السلطة واالستبداد واحلرية:
(شعر ضد التجرب وتسلط احلاكم ص  /62ج) /1

ء ًٚبء يا ا ءٜا ا هاء ًااا٢ء ُاااي٠ء ء
يع٬قااا١ء اااااَسء ىبااآَ٪ـبء ٬قاااا١ء سينااااً ١وء
يهٔء ينً ١ءَسعر ٍءقيٜلا١ءَأء يٓاس وءهسشبًٝاا١ء
عً٘ٝء يه ٬ءصذ ءَسءَش٢ءء ء
ههاااااااٌءي٦اااااااِٝءمااااا ا ءٜٗٓااااااايٙء ء  ٜاااٍٛءَ ٓهااي ءيٝعاايفءُٖااّٛء يٓااس وء َٚاسءءٜاار ٍء
ٜااي٣ء ْاا٘ء ىبنااٍٚ٪ء اأء يع ا ٍ،ءيااذيوءًٜااااءصيٝاا٘ء
صذ ءَسء هسء.سي٘ءَ٫ي٨ءء ء
ىبُبًَٕٛٛءَٔء عبس٤ء يل ٬ء ًٜٚكٕٛء ٘ءَ ٓهي ءًبء
 ٚاااااااـبء اااااااذ ءهًااااااأءٜعاااااااذ ٙء ء ٝااا ا ء ي كااااا٢ءهٝااااا٘ء ييني اااااس٤ءَصاااااس ه١ءهٝعااااايفء
َشسنًِٗءٚؼبًٗسءًبء يّٛٝء ي سيٞوءًبءعًوء يع٬ق١ء
ههٌءهكسءم ءَنخيٙءء ء
هكااااااا ٚ ٛء ياكاااااااسءصفبء ىبكااااا ا ٠ء ء سينً ١ءااي ٠ء ٝ.سْاسجء ٭ ي اٞءٖٚشاسّء أء لا ء
ىبًااووء يل سْاا١ءربااافء.هااِء هااّٛء ٚءعٗي اا٘ء
ياكااسء ٚيشااعيء اأء ياكاايء64/63و/ء ٓ ا َسء
ً٢ءَنٚ٪يٗ ٝسء يٍبء ٫ءُٜبٗيء ع ءذيوء يٝاّٛءًبء
ٜنااُ ء يي اا ٝءذيااوء يشااعيء ً ٜا ءَاأءاعااايء ٕء
ىب ٜٓا١و/ء ىبًااوءًبءََ٬نا١ء يٓااس وء ٚي ٛاٍٛءصيٝاا٘ء
ًٜلٝااا٘ءٜٚشا ا ٟء اااٙ ٝوءٜٓاااالء ي اااسايءَسيااا٘ء ًااا٢ء
لاااٌٗوء ٜٛاااٌء يصاااٝس ء يناااُوء ىبًااإٛءصفبء ىبًاااوء
ضبل٘ ٛءٜٚا كيءهٓٝش ج ء
هٝعسٜ٘ٓءٖ ٜٚاءم27ء ٚىبًوءٜل ثء ٓان٘ء ٭َايء
هكيء يا ٢ءٜذٖ ء ْٙ ٛء ء
ىبيٜا ا جء ٜخاااا٢ءيٝعااايفءلااايء ي نااا١ءمء29ء/ء
نس اي ء يشُسء ٓ ء ىبين ٝء ٖاااس ٕٚء يي ااا ٝءؼبةااايء زبٓٝااا١ء ىبناااًُ١ءي ااااوء
صٕءمس ء٫ءٜذنيء ـبء ي٣ ٛءء ء
ين يء ٔء يهًل ـبء يصل ٝـب،ءٜٚك بءَٔء ٓا٘ء
ٚصٕء عااااا٢ءهُسيااااا٘ءَااااأءْصااااا ٝء ء ٭َـبء يذٟء ي ء يصل١ٝءهس ٖاسء ٭َاـبوءٜٚارٚيفء
يصاااعسيٝوء ٓاااس٤ء ىبًاااٛىءَااأء يصااالسٜسءٚػبعًاااِٗء
مبيءًبء ين ٛمءَن خاٝسء ء
ًٚبء يا٬ءٜلهٞء َ ء ل ٝء ٚم ٤وء ي ناااااسَح،ءَشاااااس ن١ء يي ااااا ٝءًبء.اااااٌء
ىبشسنٌء ي اص١ًٝٝوء يي ا ٝء.اس ء يعا ٍء .ا٢ء
 ٚهللِءَسء ٱْنسٕءًبء ًٖ٘ءء ء
ًبء يكةسٜسء يشخص١ٝوء ٚيصعسيٝوء ىبًٛىءقص ٙٚء
صذ ء ً٢ء سياكيءص٫ءمي ٜء64ء ء
ء

ء

ء

ء
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ًبء ً.ا ِٗءيااذيوء يناال ،ءقلااٌء ٕءٜاايٙٚءَصااس ه١ء
ًبء ينٗي٠ء63ء ٜٚرٚيفء يي  ٝء ي ٫يا١ء اسييمِءَأء
يٗ ًٝاااسء ىبسآااا١وءٜٓااارٍء يي ااا ٝءيااا٬ٝءيٝناااُ ء ٟء
يٓااااااس ءًبء ياااااا٠٫ٛوء/ءٜشااااااعيءٖااااااس ٕٚء يي اااااا ٝء
سىبنااااٚ٪ي١ٝء اااأء ياكااااي ٤ء ٚيصاااالء١ٝء ىبك ٛياااا١ءًبء
اااآ ٚمءًبء اًاااا١ء( اًاااا١ءٖااااٛء يل ااااي)ءٜٚاكااااٌء
ااسيهّ٬ء ًااا٢ءاعاااايء٫ءءُ ٜااٌء ٕء ٜسياا ء اا ّء
َُبًّٛء64ء/ء ل ء ل ٛءًٜع ء اس.ا١ءٜٚا ٞء ْٗاسء
َٔء.لٝل ٘ءهِٗ ٝء ييااٌءمٚا ا٘ء سشبٝسْا١ءٜٚك ًاٗسوء
ًٜااالء يعل ا ءقصاا١ء66ءب اافء يعلاا ء ي اس.اا١ءَاأء
ٓٗااااسوء٫ءٜك ااااٌء شبًٝااااا١ءص٫ء يعلاا ا ء ٭ٕء يشااااس ء
َعاااذ ٚء–ءايمبااا١ء يشااايفء66ء لا ا ءاعاااايءٖاااٛء
يكسعااٌء َٚا ءذيااوءؼبسل ا وء اأءصٜااس ءٜاالـبء ْاا ٛعء
يناا٬نـبءًبء يا هسعء ٚء ٫ق صااسمءَاأء لٝا ِٖء
ىب اااسٚيـبء ًااا٢ء يٓاااس وءاعاااايءٜي هااالء يي ااا ٝء
ٚؼبهاااٞء سبهسٜاااسءٜٚعاااسْٞءَااأءعٗ ٜا ا ٙءٚعلا ا ٚء
.هُ ٘ءًبءْصس٘ ٥ءيًخًٝاا١وء/ءءعا ٛثء ىبٓس ا جء
ٜكاااٍٛء ياااٛمٜيءيًناااً سٕءلاااس ٝسءي اااٛمٜيءمٚيفء ٓ ااا٘ء
َهسْ٘جءٖٛء س ءْ ٚاسء اي ء اٝخسءنالس ءٚقاٌء
اعٞء ٚارءع سٟء ٚيكص ءَٔءَاٟ٬ء يناً سٕء
ٕءػبعًاا٘ءًبءَاايعلاء70ءٖٚااٛء ٖااٌءيًااٛم ٠ء٭ْااا٘ء
اس .ء ٟءٚعا سو/ءٜاآعِء ًٝا٘ء ينااً سٕءخبًعاا١ء
 ٚلينًاااا١ءلااااٝس ٠ء(نسيناااا٬نـبء ىبُسيٝااااوء ءٓاا ا َسء
ٜعٓٝاااإٛء خصااااس)/ء يااااٛمٜيءٜاٝاا ا ءَاااأء يع سٜااااسء
 ٚزبَ ٛاااوء صفبء ٕء عناا ء ًٝااا٘ء سباااسٍء ٚاااس ءيااا٘ء
َي نا ءعنااسهيءَاأءذبا ء ٜا ٙء سىب ااسايءٚمسٖااس ء
مء71ء(عاس ء ي ٚي١ء يعي ١ٝءذيوءه يَ ء يعٌُء
سباااااايء ًاااااا٢ء ىبنااااااٚ٪يـبءهٗٝااااااسء ٚياااااا بٍٛءًبء
ىبٓسقصس )ءٖٓاسىء ىباسٍءؼبهاِ،ءٜا٬مّء ينٝسلا١ء
٫ٚءٝ.اااس ءًبء سباااسنِءهٗاااٛءاااار٤ءَااأء ي لكااا١وء/ء
يٗٝااااٟ ٛءعااااسايءُٜبٗاااايءهاااااا٠ءهٝشاا ا ٟءهبٛياااا١ء
َي ن ا ء يااٛمٜيءْاا ٛء ي ا ٜٔء72ء ينااً سٕءٜينة ا ء
ٕٚء.لء ً٢ءٚم ٘٥ءٜٚصاس ء َا ٛهلِء ٕٚء لا  ٛء
ٚقسْٕٛءٜٓٚا ء ىبًُٛىءهكاٌبء ٚء يناٝسف،ء ىبُبًاّٛء
ٜٗٚي ٘ءَٔء يل ٬وء/ء ٖ ُسّء ىبًٛىء إءٜناٌءهلاِء
ٌُءٜذنيء ِٗء ع ِٖءمء32ء ٚ٭ ٓ١ٝء ي س ؽبٝا١ء

ياااء ااٖ ٝسء ٭َااي ٤ء ٚيناا٬نـبءًبء اأءصٜااس وء
ُٖٝاا١ءعناااٌٝء ي ااس  ٜجءٜاااَيء ينااً سٕء ٚء ٭َااسء
إءعناٌء سبس ن١ءقباس٤ء ياذٖ ءيهأءَاسءءٜنااٌء
ٖٛء.س ن١ء ٚء ي عء ٚءنشفوءَسءلاً٘ء ىب ٪بٕٛء
يعي ءٖٛء ي اس ٌٝءنًاٗس،ء.سيا١ء يٓاس ء يَٝٛٝا١ء
.ٚسي١ء ين٬نـبء ي١َٝٛٝء ياءعيلاِء.سيا١ءصب ُا ء
ٚمَأو/ءٜاااَيء شبًٝااا١ء ٕءعه ا ء يكصاا١ءٚعناااٌء
63ء /ءٜاااااَيء شبًٝااااا١ء ُ٥ااااسء ناااااٌٝءَااااسءاااااي٣ء
ي ٝاًَا٘ءَأء عا ٙء ه ٝعاا ءَأءعصايهس ء ٭قا ء
ٜٚا ٛء ٭َيءصفبءبسيلء يًٌٝء ٚيٓٗس وء(ْا ٛء يا ٜٔء
 ٚاأء نااسنيءعاَااٌءًبء.اا ٛثء ي ااس ) ٜوء162ء/ء
 ٚيااا ٛيٞءٜك ناااِء ىباااسٍءَا ا ء ييااااٌءَااأء٤ ٚءَبٗااايء
ينااً سٕوء ٚيناااً سٕءٜصاااس ء َاااٍ ٛء ٭مٓٝاااس٤ءصذ ء
َااااسع ٛء123ء( يي اااا ٝءًبء اااأء ٭نااااس)ء* سبيٜاااا١ء
٫ ٚلا ل جء ٜ٩اا١ء هٝعاا١ء اأء سبيٜاا١ء٫ ٚل ا ل وء
س فء َي ٠ءْصل ءبٗ ُٝاسءًبء ا ي ،٤ءعشاي ء
َاأء ااـبءَسٖ٩ااسءَااي،ءٚعصاا ٝء سبٝااس ءي انًااٗسوء
ٜكاٍٛءهلاسء سبااسيفء ياذٟء اس هٗسجء الااسءَءٓاوء ٗ ٜااسء
يعاااٛمءَٚاأءَكسَااوء ٗااذ ء ىب ٛا وءه ناااي٘ء اأء
ٙ ٬ءهٝصفءهلسء ي  ٚء ي ٛلع١ء ٚيا ٛن٘ء يٝسْعا١ء
 ٚىبٝسٙء يعذ ١ء ٚيً ّٛء يناُ١ٓٝءه نااي٘ءٖاٌءيا ِٜٗء
لً سٕءااس٥يءهاس جءقا ءٜهإٛءذياووءه كاٍٛجء صذ ء
 ٚهللءٜهٕٛءٜهٕٛءذيوء ي عسّء يً ٝفء ٚيعٝاء
يُبيٜاافء ٚياآعِء يًذٜااذ٠ءَ ا ء زباا ٛءء ٚيُبًااِءاااسء
ْسقعااس،ءٚععاا ٛء نعُ ٓااسءَ ا ء ٭َاأءعيٜسقااسءْسهعااس وء
ٚعني ءي٘ء ٜٗسجء ٚمَسْٓسءٖاذ ءمَاسٕءذٟٚء ي ٛافء
ياااااذَ،ِٝء ٚشب ااا ا ء زبناااااِٝءٝ.اااااثء عصاااااا ٛء
سينااااااسٖ١ء ٚيكناااااس٠ٚء ْ ٚااااا ٚٛء ًااااا٢ء يلينةاااااس٤ء
 ٚيع ٠ٚوءٚصذ ءنسٕء يناً سٕء ٚيعٝاسذء اسهللءععاسفبء
ِٗٓٝء عٝاسء ٚءمسءذٟءلٝسل١ءٖٝٚل١ءه ٬اوءًبء
ٕءذياوءٜهاإٛءلااللسءشباي ء ياال ٬وءًٚبء ٭َاااسٍء
ااا ٛء ينااً سٕءَ٦اا١ءلاآ١ء٫ٚءءااا ٛء يي ٝاا١ء عةااِٗء
ًا٢ء عاضءلآ١ء. ٚا ٠وءٚصذ ءااس ء يي ٝا١ءلاًٌبء
هللء ًِٗٝءلً سْسءاس٥ي ءًَٚهسءقاسٖي وءءءوءعاس  ٜء
ٔء ٭نسجءلس ء يي  ٝءَأء ييقا١ءصفبء ينا ءٜيٜا ء
بي لااسٕوءٚنااسٕءَيٜةااسوءقااسٍء ياةااٌء أءءلااٌٗء
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باااذ ء سبي قااا١ء يااااء نا ا ءهٗٝاااسء ٭َاااـبء
هنلحءهً كٙٛءٚقلة ٛء ً٘ٝء ٚبًٙٛءخبيقا١ء ًٝا٘ء
صفبءٝ.ثءلآ ٛء خصاسءيبأءظباسءَأء سبي قا١وء
ُ٘ءصي٘ٝءهشعيء كًل٘ءؽبالءباكسْسء  ٜوء ء

يًُاااإَٛء نًاا ءصفبء َاااسء ىبااآَ٪ـبء ٕءعناااسءَعااا٘ء
هًناا ا ءععاااايفءَاا اسءءؼباا ا ثءيًي اااا ٝءووء. ٚناااأء
َسٜصاآ ء ااوء ٭َااـبءٖٚااٛء اأءم  ٝا ٠ء ٕءؽبًعااو،ء
هااس ااا٘ء يي ااا ٝء عا ا ء َ ٓاااسعوءلاااسٜيء يةصااالسحء
ي ا ٟء يي اا ٝءهكااسٍءياا٘جء٫ءء َبٓااوءعي ْااٞء ا وء
 ٚقبسءٜنٌٗء ًٓٝاسء ٕءْن ةايءااٛء يًٝاسيٞء
ٍء ٔء ي يٜلء ٚل ُبٌء شااي٠ء ٚعا ءب ٛا٘ء عباأء يااذٜٔء يهٓااسء َشاالءٜااّٛءنسْ ا ءذ ءٖٜٛاا١ء
ٚنشفء ٔء ٓ٘ءهإذ ء ًٝا٘ء صاس ١ء.يٜايوءقاسٍجء ي ٝاااا،١ءذ ءمٛناااا١ء سلااااع،١ءع اا ا بٌء ٛٝعٗااااسء
ٖذٙء ً٢ء ن ُٗسء يٓس ءنًِٗوءٚيهٌء . ٚءَٔء لنااااسعٗٓٝس،ءععاااايفء ىبااااس٤ء ىبع اااايءقبااااس٤ء يرٖااااي،ء
ٟ ٫ٚء ًااااٞء قٝاا ا وءقُنااااي ٚء قٝاا ا ء ىباااااَ،ٕٛء َٚي س ء يع يء ىبصاٛه١ءًبء يكس اس ،ء ٚي ٓسلالء
ٚا ٝ٥ااٌء اأءخب ٝشااٛعء ق ٝا ء ٭َااـبوء َٚاسءءَاآِٗء ااـبء ي لااسعء ٚيعُااس ٠ء ٚيااايرء يشاايقٞء ٚ٭قُشاا١ء
.ا ءص٫ءٚؼبصااٞء ْاسلااٞءٜٚنا ٌٝء ٖااي،ٟءٚصٕء
ً١ٝوءٜٚاسءٖذ ءناس ءَٔء ٭لا،١ً٦ءَٓٗاسجءَ ا٢ء
ء ٕءععًاِءذياوءهسينااس ١ء اٛء ا١ءهٝاااعْٞٛء ْك ا ء يٓنااغء ىبنا ُيء ااـبء ىبء ٜٓاا١ء سب ٜااا١ءَٚا ٕء
١ء ااس٤ءي رٜا ءًبء ًااءوءٚنًا ء يي ا ٝء ا١ء يااافءيًٝااا١ءٚيًٝااا١ب!ءاعٓاااسءًبءناٛي ٓاااسء َاًااا١ء ااأء
ههسْ ءنُسءوبٔوء ء
ين ءم ،٠ ٝءمٚاا١ءٖاس ٕٚء يي ا ٝوءٚناسٕءٜكاسٍء
يصاا٠ ٛء ٚسبكٝكاا١جءٚن ا ء يعلااس ء اأءَٛلاا٢ء ىباأءعع اارء ٓانااٗسجءٖااٌءعُباأء ْٗااسء يناا ءم ٝاا ٠بء
ااأء ٝنااا٢ء اااس٭َـبءهابياااا٘ءَااأءقصااايء شبًا ا ء  ٚقبسء.ه ءيٓسء َٗسعٓسء عاضء سبهسٜاسء يااءيء
.ٚلناا٘ء كصاايء ىبٓصاا ٛء ٚبااييفء َاا٘ءم  ٝا ٠ء ٜةااسء عال ءًبء يًٝسيٞءيهٓٗسءَٔء ٗ.ٚسوءياذيوءقصا ء
هاعًٗسءَ ء ٓٗسووووقص ءنسٖيءصفبءَ ٜٓا١ء ىبٓصا ٛء ٕء م ٚءقا ءم ٝا ٠ءًبء ينا ،ءقلااٌءنس ناا١ء ييناارٚوء
. ٚسٍبء ٗاسء ٚكصايءم ٝا ٠ءٚقصايء شبًا ووءءْٚصا ء هي ٜا ءقلاا١ءَكيْصاا١ءَاأء ٯااايءهٗٝااسءقا ءعٓسٚي اا٘ء
سْٝلء إم ٤ءقصيءم ٠ ٝءٚقصيء شبً ووء.ٚها٢ء اٝسٍءَأء يًصاٛموءيهأء يكلا١ء كٝا ءعاي٣ءَأء
اااي ِٖٝء ىبٗا ا ٟء ٕء ٭َاااـبءباااييفءذ ءيًٝااا١ءَااأء ع ء ٚلِءم ٠ ٝء.س يءًبءذ ني٠ء اٝسٍوء ء
يةااٝلء يااذٟءهٝاا٘ءٚقااسٍجءعااي٣ءن ٝا ءٖااذٙء يًًٝاا١ء
ىبنسه١ء ـبءَ ٕء ي س  ٜءًبء ىب٪ياس ء ٚٚقعٗسء
.ٚنااأء يكُااايءًبء يناااُس٤ء ٚاااٙ٤ٛءءًبء ىباااس٤ء ًااا٢ء يٝاااّٛوءَ ٜٓااا١ءايقٓا ا ،ءٚخباااس ،٣ء ٚهينسْنا ا سٕء
سن٧ء اً١ووء ٚي ءٚنً ءاس ١ٜءعينااءهينٓا ءَاسءء نًٗس،ء ٚين ،ءٜ ٚي ٕءٚهًن ـبوووءٌٖءٖاٞءءَا ٕء
شيٙء سىب ٛءن٬ثءَي ءٖٚاٛءٜنا ٛقاٗسوءناِءاا ء يك ٌءَٓٚا ء ي عًاِٝء ٚنا ٛء س اس ء ا ًـب،ء ّء
ٛعسءَٔء يشسن٧ء ٛعسءٜكٍٛء قةٞء ٭َايء ياذٟء َ ٕء ٔءلٓٝسءُْٚبسَٞء ٚشبٝسّووءٚنيٜلء سبيٜيب ء
ه٘ٝءعن ا ٝسٕ ءهعيفء ْ٘ءَك ٍٛوء ء
 ء
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جرجي زقدان ؿن ؿشافري اهلالل
حممد ساؿر ؽوؽش*
ُتعدُّ حواة جرجي زقدان منوذجاً ؾلعصاؿي اؾذي قشق حواته وسهط يرقهق ؿللهد
بههاؾوووم ؿلههيل بههاؾنوراا ػوهمههاز ذؾههع باهلمههإل اؾعاؾوههإل واالاطة اؾصههللإل واؾمطل ه
اؾعاؾي ،ال قصرػ عن ذؾع ػقر حل ب أو ظروف ؿعاؽسإل أو بوكوإل غري ؿؤاتوإل ،قهتتي
اؾقافرة ػقرياً ال ميلع ؿهن اؾهدـوا ئهوكاً ػوصهن ـحسه حوهاة عرقضهإل وئههرة واسهعإل وؼهد
حصل جبهده وجده وؼوة لاطت يف اؾزؿن اؾقلول ؿا ؿكن ؿن اؾعمل اؾذي عهز عن
ؿنل ؿن فه أؽنهر ؿنه الصهوالً وأوسه تعلومهاً يف ؿوهدان اؾصهواػإل وااطي واؾمهالق
عرػاـاً.
وؾههد جرجههي زقههدان يف بههريوا يف  41ؽههاـون ااول عههام 4684م) ؿههن أسههرة
ػقرية ؽان قعولها لجلٌ أؿهي ميلهع ؿطعمهاً ريهورياً ؽهان قهلطط علوه يا حهإل ؿهن لجهال
ااطي واؾلوإل ويالي ؿن اؾكلوإل ااؿرقكوإل ودلا بلغ جرجي اخلاؿسإل ؿهن عمهره ألسهل
ؿدلسإل ؿمواضعإل ؾومعل اؾقرالة واؾكمابإل واحلسهاي حمه قسهمطو ؿسهاعدت
واؾده
يف طالة ادلطع وضلط حسابات الؽمساي ؿعوشهم مه اؾموهق سدلسهإل اؾشهوام ػهمعل
اؾلوإل اؾحرـسوإل وترؽها بعد ػلة ،واؾموق سدلسإل ؿسا وإل تعل ػوهها اؾلوهإل ااـكلوزقهإل يف
ؿدة ال تمهاوز مخس سنواا.

ّمل ٓيتظه جرجٕ يف املدااس رتكهَدو ّلند يف م وده ّاغداِ دري أٌ ّاغاتدُ هرٍدل غدُ اغوند
بومل وه رتوجتُ إىل صيول٘ األحذٓ٘ ٍّْ يف سً اغثوىٔ٘ لشرٗ مً لنرِ ّموسسَو لومني حت ٙأّشك للٙ
إتقوىَو غكيُ ترهَو غواو مالٜنتَو غصختُ.
ال ْٓد او إىل املوررتد٘
ّمل تشغلُ ٍذِ األلنول لً اغقراّ ٗٛاالطالع رتقا هدوٌ ٓدداٖ ميدذ صدغرِ مدٔ ا
ّشغفوا بوأل بد للّ ٙجُ اصخصدْو ّتْتقدل صدلتُ بودابد هددري مدً املتادرجني يف اغكلٔد٘ األمرٓكٔد٘
ّسجول اغصخورت٘ ّأٍ اغلغ٘ ّاألبد مً أمثول:
ٓوقْ صرّفّ ،رتوس

منرّ ،سلٔه اغدستوىٕ ّ ،ريٍه.

*

ّهوٌ ٍدالالٓ ٛالْىدُ إىل املشدوسه٘ يف احتفدوالك اغكلٔد٘ ّيف مشؤد٘ دأل اغد األبدبٔد٘ رتَفدل
ىفسُ إىل االغتخدو بَدو مَندو هلفدُ األمدر أّ بدذل مدً جَدا ّمشدق٘ رتدكا اغوند ىَؤٜد او لدوو 1881و)
ّاىكددع للدد ٙاغتخصددٔ ّامل وغودد٘ سا دد او يف االغتخددو راسسدد٘ اغ ددع رتتخقد غددُ تغددك بوددا اجتٔددو ِ يف
*

كاتب سوري.
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بوددا املددْابد اغولنٔدد٘ رتكددوٌ مددً األّاٜد رتوىتسددع إىل اغقسدده اغ ددة يف اغكلٔدد٘ األمرٓكٔدد٘ رتكددوٌ يف
اغسي٘ األّىل ممتو ا لل ٙأ راىُ لل ٙاغر ه مً ٔومُ بأشغول خوص٘ تسولاِ لل ٙاغيفقوك.
ال تقداو غالمتخدوٌ يف مدْابد اغولدْو اغصدٔاغٔ٘ ّغكيدُ
ّبوا أٌ أمض ٙيف ماسس٘ اغ ع لوم او هدوم ا
تددرا املاسسدد٘ يف أتيددو ٛاغسددي٘ اغثوىٔدد٘ ّ صددا بوددا تغددك التددراو اريددرٗ إىل اغددآوس املصددرٓ٘ غٔكند بَددو
بدساس٘ اغ ع ّمل ٓكً موُ مو ٓكفٕ غيفقوك اغسفر رتو كض مً جوس غدُ بددريّك سدل غدرياك للد ٙأٌ
ٓربدٍددو إغٔددُ حٔينددو تتٔسددر غددُ األحددْال ّليددامو ّص د إىل اغقددوٍرٗ يف لددوو 1881و) صددرف لرمددُ لددً
درسا
االغتخو راسس٘ اغقصر اغؤين رتله ٓتح غُ تغك ب أخذ ٓدخج لدً لند ٓتفد مدو مْٔغدُ رتوند
يف صخٔف٘ اغرمدوٌ) اغْٔمٔد٘ ملداٗ سدي٘ ّهوىدل ٍدذِ اغصدخٔف٘ ٍدٕ اغْحٔداٗ يف اغقدوٍرٗ بودا أٌ ل د
االحددتالل اكىكلٔددرٖ صددخورت٘ تغددك اغوَدداّ .يف لددوو 1881و) سارت د النلدد٘ اغ د تٍدددل إىل اغسددْبداٌ
بْصفُ مكمشوا رتقضٍ ٙيوا لشرٗ أشَر ّشَا بوا ّ وٜو الر ّلدوبد إىل مصدر ّ دا ك تكر دُ
بوغيين٘ املصرٓ٘ ،ته لوبد إىل بريّك لوو 1881و) ٍّيوا اىضه إىل اجملنو اغولندٕ اغشدر ٕ غلدخدج يف
اغولْو ّاغصيولوك ّاكرتوبدٗ ميَو رو ٓودْبد للد ٙاغددالبد بدوغيفو ّاصخدريّ ،أصددح لضدْا رتٔدُ ٍّيدوا تولده
اغلغتني اغو ٓد٘ ّاغسدرٓوىٔ٘ ٍّدْ مدو مكيدُ مدً تدأغٔت أّل هتددُ رتلسدف٘ اغلغد٘ اغوربٔد٘) لدوو 1881و)
ٍّْ ٓوا أّل جَا ّاضح بذل يف ت دٔ مدوبدئ رتقُ اغلغ٘ املقوسٌ لل ٙاغلغ٘ اغوربٔ٘ ّإٌ هوٌ ري لنٔد
اغتيوّل ٍّْ مو جولُ ٓؤا رتُٔ اغيظر مرٗ أخرّٓ ٚوْبد إغُٔ ميقخوا ّمواالا يف طدو٘ جآاٗ أصاسٍو بودا
تغك يف لدوو 1991و) بويدْاٌ تدوسٓا اغلغد٘ اغوربٔد٘) تده اس جرجدٕ ٓدااٌ غيداٌ ّتدربدبد للد ٙمكتدوتَدو
ّمتوحفَددو ّموموَددو اغولنٔدد٘ تدده لددوبد إىل اغقددوٍرٗ ّاسددتقر رتَٔددو رت لدددل ميددُ إبداسٗ ملدد٘ املقت ددت) أٌ
ٓتْىل إبداسٗ ألنورو ّاملسولاٗ يف حترٓرٍو رتقد تغك ّظ بَو لوموا ّىصت اغووو تده داو اسدتقوغتُ مدً
اجملل٘ لوو 1888و).
ّيف أّاخددر لددوو 1889و) اىتابتددُ املاسسدد٘ اغودٔآدد٘ اغك د  ٚرصددر غٔتددْىل إبداسٗ اغتدداسٓأل رتَٔددو
رتتْالٍددو ملدداٗ لددومني تدده ترهَددو غٔشددكا لددوو 1891و) مددو بٔددع مددكٖ يف إىشددو ٛم دودد٘ ّمل تسددتنر
اغشددراه٘ بٔيَنددو سددْ ٚلددوو اىفضددل بودداِ ّاحددتفا جرجددٕ ٓددااٌ بومل دودد٘ غيفسددُ ّأ وٍددو م دودد٘
ارالل) لل ٙحني وو بٔع مكٖ بإىشو ٛم دو٘ مستقل٘ بوسه م دو٘ املووسف)
جملة اهلالل:
أصاس جرجٕ ٓااٌ لدوو  1891و) ملد٘ اردالل) اغد استد دل حٔوتدُ بَدو استدوطد او ّتٔقد او ّ د
ارتتتوحَو ّأّضح رتُٔ خ تُ ّ وٓتُ مً إصااسٍو ّ ا لكت للد ٙحترٓرٍدو بيشدوىل إىل أٌ هد ّغداِ
إمٔ ّصوس مسولاِ رتلفتل إغَٔو األىظوس ّغقٔل اجملل٘ دْالا مً اغيو ّمل ٓكا ضٕ لل ٙصداّسٍو
مخأل سيْاك حت ٙأصدخل مً أّسو اجملالك اىتشوسا ّهوٌ ٓكتدع رتَٔدو لنوغقد٘ اغفكدر ّاألبد يف
مصر ّاغوومل اغوربٕ مً هدوس اغكتو ّاألبدبو ٛمً أمثول :اغداهتْس أ دا هدٕ ّاغداهتْس حسدني
مالىأل ّاغاهتْس للٕ اغرالٕ ّاغشولر صوحل جْبدك ّ ريٍه.
هوٌ جرجٕ ٓااٌ ٓيشر يف ملد٘ اردالل هتددُ للدٍٝٔ ٙد٘ رتصدْل متفر د٘ رتيشدر لدوو 1891و)
حتل ليْاٌ توسٓا آبدا اغلغ٘ اغوربٔ٘) ته ّسو ٍذِ اغفصْل حت ٙجولَو هتوبوا مستقالا صداس يف أسبود٘
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جرجي زيدان من مشاهري اهلالل

أجرا ٛيف اغفكٗ  1911دد 1911و) ٍّْ ٓوا مً أٍه املراجو غلنشتغلني بتدوسٓا األبد اغوربدٕ يف لصدْسِ
املاتلف٘.
نشاطه الفكري:
هوٌ جرجدٕ ٓدااٌ متنكيد او مدً اغلغدتني اكىكلٔرٓد٘ ّاغفرىسدٔ٘ ّاسدو االطدالع بَندو إىل جوىدع
اغلغ٘ اغوربٔ٘ خوص٘ رتٔنو ٓتص بوغتوسٓا ّاألبد اغوربٔني ّاجتَل مالغفوتُ األّىل حنْ ٍدذا املضدنوس ّإٌ
موغددل حنددْ اغاساسددوك اغتوسؤدد٘ ّاغولنٔدد٘ اغلغْٓدد٘ ّسّآوتددُ اغتوسؤدد٘ اكسددالمٔ٘ ّتددرجه أهثرٍددو إىل
اغوآا مً اغلغوك ىذهر ميَو:
مؤلفاته العلنية واللغوية:
 1دد مل٘ ارالل ٍّٕ مل٘ للنٔ٘ توسؤ٘ أبدبٔ٘ تصاس مرٗ يف اغشَر.
 1دد توسٓا آبدا اغلغ٘ اغوربٔ٘ أسبو٘ أجرا.)ٛ
 1دد توسٓا اغلغ٘ اغوربٔ٘.
 1دد رتلسف٘ اغلغ٘ اغوربٔ٘.
 1دد أىسو اغور اغقامو.ٛ
 1دد لله اغفراس٘ الآج.
 7دد طدقوك األمه.
 8دد ليوٜع اصخل .
مؤلفاته التارخيية:
 1دد توسٓا مصر الآج جرآٌ).
 1دد توسٓا اغتناٌ اكسالمٕ مخس٘ أجرا.)ٛ
 1دد توسٓا اغور

د اكسالو.

 1دد توسٓا اغْٔىوٌ ّاغرّموٌ خمتصر).
 1دد توسٓا املوسْىٔ٘ اغووو.
 1دد توسٓا إىكلكا.
 7دد اغتوسٓا اغووو.
 8دد تراجه مشوٍري اغشر .
سلسلة رواياته التارخيية:
 1دد رتتوٗ سوٌ جرآٌ).
 1دد أسموىْس٘ املصرٓ٘.
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 1دد لذسا ٛرٓش.
 1دد وبدٗ هربال.ٛ
 1دد اليوج بً ْٓست.
 1دد أبْ مسله اصخرسوىٕ.
 7دد اغودوس٘ أخل اغرشٔا.
 8دد أ

ا بً طْغٌْ.

 9دد لدا اغر

ً اغيوصر.

 19دد شيرٗ اغاس.
 11دد األمني ّاملأمٌْ.
 11دد  17سمضوٌ.
 11دد رتتح األىاغأل.
 11دد شوسل لدا اغر
 11دد لرّ

ً.

رتر وى٘.

 11دد االىقال اغوثنوىٕ.
 17دد رتتوٗ اغقريّاٌ.
 18دد املنلْا اغشوسبد.
 19دد استداابد املنوغٔك.
 19دد جَوبد احملدني.
هوٌ جرجٕ ٓااٌ ٓون بوىتظوو شدآا بور د٘ ْٓد٘ ٓيكدع للد ٙاغقدراّ ٗٛاغتدآًّ سدل لشدرٗ
سددول٘ متْاغٔدد٘ يف اغٔددْو مكتفٔ دوا مددً اغيددْو بددأسبو سددولوك يف آخددر أٓددوو حٔوتددُ ٓسددوب اغددرمً يف إبددو
ألنوغُ اغضان٘ رتَْ أ اس مً اشتغ بوغصخت اغوربٔ٘ ّاغتدأغٔت يف لَداِ ّهدوٌ وتدوس يف هد ّ دل
مو ٓيوسدُ ّيف حول مو ٓالٜنُّ ،مً مرآوِ أىُ هوٌ ىرُٓ اغقله ٓدتوا لً ه مو ٓثري اغغضع.
ّغقا ترا جرجٕ ٓدااٌ غلورّبد٘ تراتدوا مدً املصديفوك ا ومود٘ بدني اغفوٜداٗ ّاملوررتد٘ ّ دا أك غٔلد٘
ّرتوتُ تصخٔح آخر هراس٘ مً آخر جر ٛمً أجرا ٛاغسي٘ اغثوىٔ٘ ّاغوشرًٓ غلَالل ّ آخدر هراسد٘ مدً
هتو توسٓا اغور ّ .صرع املْك أحا أسهوٌ اغيَض٘ اغوربٔ٘ الآث٘ يف اغوله ّاألبد مدً دري مدرض
ّال شكّْ ٚرتوجأتُ املئ٘ هَالا يف مسوْٓ ٛو اغثالتو ٛيف /11أ 1911/و ّ ا ستوِ هدوس اغشورا ٛمدً
أمثول :أ ا شْ ّٕ ،حورتا إبرأٍهّ ،خلٔ م راٌ ،بقصوٜا مدكٔ٘.
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قمران
غازي خطاب

أيننن ن َ متضننن ن ا دى شُننن ن
دشأل نننننننننن ُّ نننننننننن ًأ

ننن ن َ

دشلرزشيننننننننننننن ن صننننننننننننننن ر ثَمِننننننننننننننن

َصننننننننن ن

ِ شُخينننننننننن ن ِ تك حنننننننننن ن

دشُرشينننننننننننن ن د نننننننننننن ن ًشحلنننننننننننن ن ٍ
دشلصننننننننن ح

مل تثنننننننننر نننننننننس

دشُصنننننننننن شحلننننننننننسي ى حَمَنننننننننن ٍ
ذش يرشعنننننننننننن علنننننننننننن بينننننننننننن دً ِ
دعلننننن ن

ننننن ن ح ِ شل يننننن ن ِ جننننن ن

صنننن ن َ شل ك نننن ن
ب نننننن ن

فنننن ن َ فمنننن ن

نننننن ن رن علنننننن ن ت نننننن ن ِ

شنننننننننر َ شلليننننننن ن

ننننننن ن دفننننننن ن تر ِ

شر ش بردتينننننننننننننننننن ِ ذش ز ننننننننننننن ر
ً ح ننننننننننن ن بننننننننننن ن أل ضِ زلننننننننننن ن ٌ
ط ًدَتنننننننننن ن شلنننننننننن ن
ننننننن َ ح ننننننن
*

شاعر من سوريا.

َننننننن َ

*

بنننننننننن ن ل

كحنننننننننننن ن ن ِشلشنننننننننننن ن ِ ت منننننننننننن ن
ي صنننننننننننننل ى نننننننننننن
ننننننن ن

شل َننننننننننن ن

ننننننن ن ي ِ شُ شننننننن ن ِ يغ صننننننن ن

ت ننننننننننننننننس ش منننننننننننننن ن دشل لنننننننننننننن ن
ننننننننن شل َجَننننننننن

ننننننننن عصننننننننن دَث
بي ننننننننننننن ن ا دشخليننننننننننننن ن

َننننننننننننن ن

صننننننننن ن را دشلننننننننن ن

شنننننننننننغ

منننننننننننننري ِ شحلننننننننننننن ن دشأل ننننننننننننن
تغطّننننننننننننن شننننننننننننن شت ِ شحللننننننننننننن
د َنننننننننن َ د نننننننننن

َنننننننننن سلنننننننننن ش

ج نننننننننن ن

كينننننن ن بنننننن ننَ شأل ينننننن ن ِ خي نننننن ن ؟

ط ًفننننننن

ى شلس نننننننننننن ن ِ شللئنننننننننننننني ِ ت َ َنننننننننننن ن
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ذكنننننر تننن ن ك

ألننن ن

شج َننن ن

ألنننننن ن جننننننن ن ٍى لينننننن ن ِ رب نننننن ن ِ

عنننننن دَا دشل نننننن ب نننننن

نننننن د ننننننل ش

ألنننننننننن ن حمسد نننننننننن ن ٍ تشنننننننننن ن طر

زفَننننننننننرش ٍ نننننننننن

ألنننننن ن طينننننن ن ٍ علنننننن ن دشنننننن ن دت ِ

د نننننننننننننننح بصنننننننننننننننم

يننننن ن جننننن ن دًَ شحليننننن ن ِ يننننن ن ج َننننن ن

ينننننننن جننننننننن شحلنننننننن نِ ينننننننن

أي ننننننننن شلشننننننننن

شلكنننننننننري ذش

أي ننننن شلصننننن ل شحلكنننننني ل ننننن
يننننن عصننننن شلننننن

ِيننننن شَنننننغَ

حن ى شلشِ ِ ج

َا د

نننننننننن ب شلغننننننننننس
شُ َننننننننننننن ن

َنننننننن

ت ننننننن ن َ شل خننننننن ن ا دشحن نننننننننل لَننننننن ن
ضننننننن ن َذًعننننننن ن بصنننننننننم ِ شلطلننننننن ن
ى شللينننننننننن ن ل شل نننننننننن ن ِ ي نننننننننن ن
لنننننننننن ش بننننننن ن بَ ا د ننننننن ن

لننننننن ن ش

ذن نننننري ر علنننن ش ينننن دِ ضنننننل

حن نننننن ن ا دشلكمنننننن ن

دج نننننن ن ر نننننن ن َ شحل ينننننن ن ِ علنننننن ن

ك شنننننننننننح ِ شألعمننننننننننن ًِ ت ننننننننننن

ًشينننننننننن ٌ ًشي نننننننننن ِ بنننننننننن

ئنننننننننن ٌ

ضننننن لِ شخليننننن مل جتننننن شننننن
ننننننننن ن

ننننننننن ن َا د ننننننننن ن

نننننننن ن

خَنننننننن ن ًد ا فمنننننننن ن

حلنننننننننننم أ أًش َ ينننننننن ن دطنننننننننني
ينننن نننن
ننن ن
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دشل ننننننن ن د بريننننننن ن َننننننن ن ًحلننننننن ن ش

شلننننرد ِينننن عنننن َ د نننن
ش دج ننن ن َ ش ميننن ن َا ف ننن ن

ع نننننننننن

نننننننننننر ِش

نننننن ن ذ لنننننن ن ش

نننننننننن ِت نننننننننن

بننننننننننننن ُ ينِ ضننننننننننننن لِ شلصنننننننننننن ن
نننننننننر دش
ثَننننننننننننن

ننننننن ن ح ا د ننننننن ن شنننننننننئل ش
شلضننننننننننننني ا دشخلَ َننننننننننننن

شنننننننننننن ن ُ ا دش ننننننننننننننرش ت نننننننننننن ن
ينننننننن ن رش نننننننن ن نننننننن ن زش يشنننننننن ن
نننننن ًعَنننننن ش حر نننننن ا د نننننن عنننننن ل ش
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نننننننننن ئ َ شلصنننننننننننرش تل نننننننننن
نننننننننن ئ َ شُنننننننننن ج
نننننن ئ

شأل ينننننن ينننننن

حننننن ن شلصننننننخر
دب ننننن ن

َ ف نننننننننن
َنننننن َدش

تَصَنننن ن جنننن ن
ننننن ن

شننننن ن ي ننننننني

ف شنننننننن ن

شألشنننننننننني ِا دشحليَنننننننن ن

أجننننننننننن ر ننننننننننن ي نننننننننننس شألجَننننننننننن
ظلَنننننننن ن

ل نننننننن ن تننننننننننر شل لنننننننن ن

كيننننننن

ننننننن ش شل ننننننن ش يح َمننننننن ؟

للمغ ينننننننننننننن َيضننننننننننننن نرَ شُثننننننننننننن ن

لنننننيض َنننن ي نننن شلل نننن بطنننن

َننننننننن ن يرجننننننننن ن

شلننننننننن ن شل طننننننننن ن

أينننن متضنننن أ نننن للننننلَ شنننننر ؟

عنننننن ن ن شل نننننن ن ً حننننننننن يك منننننن ن

صَنننن ن ر

د نننننننننننننننن ش شل نننننننننننننننن ش دشُلنننننننننننننننن

ب نننن ن َ شحلنننن ن ُّ

ننننننر

ب نننن ن َ شل طننننننر مل جينننن ن دط نننن ن

كيننننننن يغننننننننرن ننننننن ش رتَحَننننننن ؟

يننننننئضَ شلشنننننن ر أ ي ينننننن َ نننننن

حنننننننننن ي لننننننننن ا دحنننننننننن يرتَ َننننننننن

نننننننن

لل نننننننن نننننننن َ شلنننننننن

ًَ ت كنننننن ن شل صنننننن ن

ِأ

ًمحننننننننن ن ي نننننننننننن

ب ننننننننن ن شلسلننننننننن ن

نننننن ن أمل ٍ

دينننننننننننننن شًن د عَنننننننننننننن شلرجنننننننننننننن

ً أط ل نننننننننننننننننن كس نننننننننننننننننن ٍ

مل تشننننننننننننن ن بي ضَننننننننننننن ن شُلننننننننننننن ن

علننننننننننن أحَننننننننننن ٍ

ى زحنننننننننننن ِ شأل نننننننننننن ش ِ نننننننننننننك

دعلننننننننننن شهِ

58

88

أفعى الرّغبة
جهاد األمحدية

*

ضسّاّ تدخلُ يف خٔنتِيا
أَفعى السَّغبةِ
مجلَ اليَّعَظِ الطَّاعًِ فٔيا
ميرُ قدّوِ الصَّمًِ اللِرِبةِ.
تدخلُ فٔيا
مً أُّشٌٍّ يف جِلدتِيا
ُٓدعى الػسبةِ،
تصحفُ مجلَ السَّملِ اهلازبِ
مً أَضئلةِ السِّٓحِ الصَّعبةِ
تصحفُ شسقاّ
تصحفُ غسبا
تبخحُ عً أَىَازِ خصبةِ
تطفئُ فَٔا
ىا َز ادتْعِ اللافسِ فَٔا
ّبيا تطفئُ ىازَ السَّغبةِ.
*

شاعرة من سوريا.

أفعى الرّغبة

فيُْافَٔا
مبْائدِىا ّمْاقدِىا
ّىُقَص ِدىَُا ّىُقَََْٓا
ُشسدُىا ّ ..ىُؤآَّا
فت ِّ
ّتُجِّْعُيا ّ ..ىُػرَِّٓا
َتشِسبُيا حتـَّى آخسِىا
حتَّى ال ٓبقى يف دمِيا
ما حينلُ لٌَْ أَغاىٔيا
تدخلُ مً ثقبِ ذّاكسِىا
ُشٍَُْا أَّ متخٍْا
فت ِّ
ّىظلُّ ىساّحُ يف املاضٕ
ّاألَزضُ تَدّزِ
ّاجملدُ الػابسُ غٔنةُ متْشٍ
ّاألَزضُ قُبْزِ
ٍَلِ ٓلفٔيا أىَّا كيَّا
ّالسِّٓحُ ترزذزُ حيطتيا
ّاألَفعى تع َبحُ يف دمِيا
تدخلُ فٔيا
ت ميَّا
ِمًِ أََحالوٍ ضاعَ ِ
ِم ًِ ىافرةٍ مْصدةٍ
يف ّجُِ السُّؤٓا
ختسجُ مًِِ مدخيةِ املاضٕ
حتن ُل بني ٓدَٓا صيدّقاّ
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ٍّدآا مجَّةِ
أَحصمةّ مًِِ مْتٍ أَضْدِ
ّّعْداّ كربى يف ادتيَّةِ
تفتحُ فاٍا تيفحُ مسّاّ
تفتحُ عٔئَا
تتنادى فْقَ حقْلِ القلبِ
ّتسضهُ خازطةَ املطتقبلِ
تيجسُ ما بني ثيآاٍا
فريّضاّ لصّالِ األُمَّة.
آ ٍِ ٓا خٔنتِيا اخلَ ِسبَةِ
ِمًِ أَفعى تقصدُىا حصساّ
تتطلـلُ ِمًِ جسحٍ أَبله
َّ
ِمًِ خٔباتٍ أَمسٔياٍا
جَالّ ،ىصساّ
تصحفُ صُبخاّ
تصحفُ ظَُساّ
تصحفُ عَصساّ
تصحفُ ضِــسّاّ،
ضِــسّاّ ،ضِــسّاّ
ال  ..بل صازَتِ
تصحفُ جَسا

81

أفعى الرّغبة

ٍَّٔا ٓ ..ا أََطٔازَ اللـََّفةِ
ٍَّٔا ىلبُسِ
ٍَّٔا ٓ ..ا أَضسابَ الدٍَّشةِ
قبلَ زحٔلِ الصَّمًِ املسمسِ
إٌِ لَ ِه تأِتٔيا باللَْثسِ
ف آخسِ
َلًِ ُٓدزكَيا صٔ ٌ
ٍٔا ىبخحُ
حتتَ ظال ِلمِ
عً خازطةِ الْطًِ األَكربِ.
ٓا أَضسابَ الػٔهِ تعالٕ
مطساّ أَخضسِ
تٔياّ أَّ شٓتْىاّ،
عيربِ
خبصاّ  ..قنخاّ،
ذُزَةّ  ..بٔدزِ
ٍَّٔا  ...ثلجاّ
زحياّ صَ ِسصَسِ
لًِ  ..لٔظ زبٔعاّ أمحس.
ل ِ
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ش
نقو ٌ
ة الحرف
على بواب ِ
منري حممد خلف

ت عع ٌت

يف الشععِ م ععت يشععسٌ عاععُه

ت ٌععععععت

فععععععتو اب ٌ واٌعععع عقُ ا عععع ع

يٌاعععع ع الإىلععععععت ب وأ عععع ع عٌت

عععععععت

ععععع ول ٌعععععتع إععععاب الِعععع م

ي دبهعععععععت اعععععععت ظه الإ ععععع ع ب ي

ععععع ع ب

جيععععععععععسي دي تعععععععع ع ًيٌت يِس ٌععععععععععت

كأعو ب اهاه يف دي م ت

يعععععععع ع ي ب

قي

سععع ُ ن عععفم اععع اي كععع ٌ

لععع

ععت اتّعع و عععا ه إعع وي ععت هتهيٌععت
اا ععععق العععع و

يععععأي

هعععع

ت ععععق

كعععععععأِو يف يععععععع ىهت ععععععععت ا ي وسبعععععععٌت
كععععععأًِ هعععع ع قو عععععععت ع ي عععع ع ب إعععع ع
ضتً ب صتيت إ

كع ع
شاعر من سوريا.

ً ا ٌععععععععععت

سعععععِ تا وأ االععع ع ى اق فععع ع م

ٌعععععت

عععععععععتظم

ٌعععععععععت

وال يععععععع ع ودي يف ال
ي ساععع ع

اييٌعععععت الععع ع وك ُ ي عععععا ٌت

ا ع ع ب اوع عتم كع ع ي ع ع
ي ي عععععاى يأع ٌ.عععععت

شعععت ٌت

الِ ععععع ب ع ٌعععععت

ص اء يعف ع ع ا
سععععأ بهت

ٌعععت

يعععت اعععتءي ا ععع ي ت يف سع ع م
ب تعععتٌ

ععععععععععات ي دا

ٌعععععت

وأ جي يتهععععت ا عععاب ال إعععاى تتف ٌععععت

إعع ع ب يف سعع ع و ي الِععععتل

*

*

ي ال أعععت

ععع

ت

فعععأ و وي

هع ع ي الشعععت ب
كععععع ٌ

ععععت ب اقُع ع م يب

ا فععععععق الإ ععععععت يا و ٌععععععت

عععععع ع ِب ال عععععععتء

ْهعععععععت

ا م ٌعععععععت

ش على بواب ِة احلرف
نقو ٌ

شععععععته ب اقععععععتء يف
يعععععع ع ب يف

عععع ع

ععععف ععععسإقى الإىلععععقى او عععع تءى يِه ٌععععت

تععععع ع

م اااععععععععهاِم اإس ععععععععت

ال ضعع ع ء يف د ٌٌععععت ال عع ع ٌ

هإ عععععت اإ ععع ع ا ٌععع ع ا ي عععععت

فععع ع ا

ا ٌعععععع ب يبىلإعععععع ب

إ وععع ع

ب ععع ع ا

عععععف الّععععع تءىع فععععع اععععع يب

يععع ع ُ ي عععععتٌ ي ف ععع ع

تعععععععتا

ٌععععت
ٌعععععععت
ٌعععععت

يع ع ُ ال ُع ع ي إععع

صع ع اي ت سععع ِي

متعععععو ال ععععع ِي ٌتلاشععع ع ُ ٌ ت ٌعععععت

عععف الِتع ع

ب لع ع

ِ سععع ع في الععع ع وا ي الععع ع وع ت ي و ٌعععععت

ّع ع

عععت ال سعععس
ععععع ا

محإععععع ب ِععععع اعي

ك عععععت ى ْد ي عععععف اععع ع وا

إععععع

سععع ع ٌت

فسإععععع عةو عا عععععععق ااسععععع ع ا يب إ عععععععي

ععععتفوب اعع ع ج عع ع ب

ع ععِ وأ اِعع ى كعع ع عع ٌ إِسعع

ع سّعععع ع ء ٌٌععععععت فتلشوععععععِ ب باإى ٌععععععت

لعععععف ي عععععس

ي ىععع ع ا ب اا

هعع ع ي الإىلععععت ب إعع ع

ِ

م كإٌبععع ع ب

كاتدىعععععت عب ىشيعع ع

عععت او يع ع ب الع ع

إ ٌععععت

ى ععع ا سىعععإتيٌتع اوعععاٌ ٌو ٌعععت

ج عععع ع ب يف اععععععت ّى العععع ع وع ت

إأ ٌععععععت

يف الا ع ع جيِإع ع ب

يت يعععع عقا يف فعععع ع م العععع ع وك ُ ي عو ٌععععععت

وال ال

ععععع ق ي فعععع ع عععع ع ي اعععع ع ي ت

ضيععععع ع ت الا ععععع ع ب يب إى ٌعععععععت

ف ععع

عاععععتظم ا ٌس ععععت

يعع ع ا ااعع ع

إععع

ت يعع ع

ك عع ع ب اا

***

م اِبٌععععت

ٌ يعععع ع بهت ابتعععع ع ق ا عععع ع ويف ي عععع ع يف
ك ع ع ب يف ااإع عقي الاُع ع ب د كعععي
ي يععععع ب وعععععت ك

عععععتا ال ي عععععت ب إععععع

ي س ععععع ع
ال

ع ع ج اي عععتع ال وعععت ب سعععتٌ ٌت

اىّعععععع ٌت ضععععع عقُ السوعععععععتء عا ٌعععععععت
ععععاتوى اععع

وعععععت

ععععتدي سععععت ٌت

سععععع ع ٌهت ْيععععع عقُع ال وعععععععا ب عت ٌعععععععت
اععت م الِش ع م ك ع

ععت

عِش ع ٌت
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أأقرأ..
حممد رجب رجب

أأقرررررريأ ك مامرررر ررئ رررر ر أ رررر ر قرررر ر
كرررأ أل ض ضل ر مررري ررر

ررر

فمأخرررررررٌ أل سرررررر

رررررررئ فرررررر

جا حمرررررمي يف مرررررأل ك

رررررم رآلرررررر

رررررر ت ألرررررر ا

رررررر ك جا يفررررررم

أفمرررررر ا هلرررررررم

أصررر ر د فرررررا ل ررر ر

ررررري م ف اررر ر

ضأسررربأ ألررره

مترررر ج رررر ع ر صرررر

مارررر ت

يفبرررر ر يت خررررررٌ أل ي يف رررر ر
لرررررااا رررررأ ر مررررراحع ررررري
ضحيررررررررررهللت ئررررررررريد ئ ك

رررر
رررر ر ف
ررر ر
يفررررررررررم

يف فو ررررا مأرر ر أررر راع ر رررري ي ض مرر ر

*

*

رررررر

رررررر

ررر ر جررر

مرر ر نيي اررررح رهدرر ر

رررررر
ررر

ض ررررم سرر ر هل

كررررراضذ ر رررررٌ ط ررر ر

ررر ر ف

ضإت ررر ر طي كررر ر ئي ررررررم

ررر ر ر

إذ رب رررررى أ ط رورررررٌل ررررر

ررررر ر

متررري رررم سررر

ي ض ر ررري صررر

يفا ئمررررررا هلئفل ررررررأل ر رررررري ي ي ي مرررررر

رررررري عي ضيف ارررر ر ر رررررري ع ي فرررر ر

ألرر ا مررشع ر رررا ك ع ورريععئ رهر ر ط

رررررى ررر ر هل

شاعر من سوريا.

فضرررررم ش ر رررررا

أأقرأ..؟

ضأحبررررررير ك وهرررررري

رررر ر

جررررررش

أأربررررأل إن مامررررر ي رررر خرررر هليل
فرر ر

رر ر رف ر ر رر ر

فمررر

ررر ر ررررضي روررر

قررر ألررر

ض ررر

ررر ر يترررضي رررر

كررر ج

أ بِّررررى رر ر هلمرر ر
ضقررر ر فرررررير

رر ر ي ض ماارر ر

فبررررر ر

ررررم ر رر ر

رر ر

ررر ر ض رررر ر ي سررر ر
ارررررررر ض

رررررررر ض ر عررررررررمو ني رم رررررررر

رررأل ئ رر برر ط رر رب ررى رر
ررر

أ عرررررر ر و إن رررررر ر أ ب ررررررررم ر رررررر ر

ررررر ر فاني

مررررر رينيي لرررررررم م ررررررري

أي جررررر ر ض ع

ررررر ر

أي جرررررر ر ض

رررررر ر يف ررررررررش ماارررررر ر

ضق فررررر ر

ررررررأ روررررررٌل رررر ر

ررررررر ض رررر ر

****
رررررأقيأ ك مامرررررر ررر ر أ ررر ر قررر ر

ف ررر ر قأل إن مامرررررر ررر ر

فررررر
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بابلو نيرودا
سليمان السلمان

يا بابًى ْريودا!..
أطًلِ يألحالّ زؤاٖا
وَتَدَثّسِ باألجنِ..
َا ْفع بهاٍْ يف أشَُٓ املىت
إذا نإ ايدَع احملسم
ال يصعٌ بايىَض مساٖا

***
غَِّٔ ..غَِّٔ
أطًل دْدُْ ايطخس
بربم ايهًُات
اصٓع دًْا
ال ْكصد بايفسح املدبىْ ضىاٖا

***
*

شاعر من سوريا.

*

بابلو نريودا

حنٔ عًِ واجُٗ األمل

فتىزم أجفإُ صبايا

وٖرا ايهىٕ ايطاخس

يف أثىاب ايصٖس

يغصَوى َٔ األفل ايغسبٌ

يًىْٗا باحلب صباٖا

***

فًُأل عًًٓو ايىاَضتني بأضًٍُٔ..
نًُاتو أحلإ

يا آٖات ايًًٌ ..أزحيٌ صدزى!..

تىقظ َٔ َات

زحًتٓا عُس ايدًْا..

يتطأٍ َٔ حيًا

أشىام خطاْا ..تتىثّب يف ايسيح

بِسَِىشِ ٖىاٖا

وتسقص يف حًكات ايدبهُِ

***

ال تٓهس يىٕ احلُسَ

يا بابًى ْريودا..

يف ايدفْ ايصاخب فسحاً

"َُٔ قصًدَ حب" ال تهفٌ

يف وجٓات األطفاٍ ايغافني

اجعٌ صىتو إيفٌ

ويف أعالّ ايٓصس

ألزاى بِكُبّعٍَُ ..ال ختفٌ

عًِ ٖدٖدَ ايىجد ايغازم

َا يف زأضو َٔ أشعازٍ

يف أفىاه دافُٔ

جتتاش َداٖا.

تطهس بايكبالت ملاٖا

***

***
يا َٓجِ أملاس ايهًُات

يا بابًى ْريودا!..

ازفع بأيادٍ َٔ قدضِٗ عَسَمُ أَاًْو

يف صدب حمًطات ايالشاوزد احلآس

وَعَُّدَِٖ يف أعساس ايىقت

َا شيت أزاى ضفري ايصعس

ْدّ أغًٍُٓ ..يٓجس َاْ ايىزد عًِ األحصإ

غٓاّْ يصكٌ أيدٍ ايعُاٍ

ويطًل زآخُ األزض ايطُساْ

عًِ أزصفُ املدٕ
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ويسفعٗا باقات ..وزديات..

تَبَدٍََّ فًٗا ايىَض عًِ وتس األٖداب

َٔ "ضٓتًاغى" ايبخس

فستًٗا احلب وغٓاٖا

***

إىل "أفسوزا" ايٓصس
إىل "بريوت"..

يا بابًى ْريودا!..

إىل أحًاْ "دَصل"

أغًٓيت وصًت حدّ ايًًٗفُ

بأعًِ ايصىت أْادٍ:

بايصىمِ ..إىل نأس أزفعٗا

يا "شاّ"!..

متتًٕ جنىَاً..

أعًدٍ َا غٓاه ضفري ايهىٕ

أشسب يؤيؤٖا ..وأغين

بأَىاج تتٗادّ

ال تسحٌ عين..

َٔ َىيده إىل ذنساه

بأغاًْو ايهىٕ يغٌّٓ
وْظٌّ صداٖا.
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وَ انبعثَ الرَمادْ
د .حممد سعيد العتيق

ي ٛخٓتَ عٗدىَ قبٌَ نطسِ زَاحِٗا
 َٚأْنيِ عَٗٝٓٝا ،أُخِرتَ ببٗتٍ١
إِٕ خٓتَ ْفطَوَ ،نٌَّ زٚحوَ
 َٚاْٗصَتَ إىل ددازىَ
يًدسابِ دفٓتََٗا
أ ٚحستَ َٓدٖػّا
بطعِِ ايطّعٓ ِ١األٚىل..
حبدِّ ايػٛىِ يف ايصٖساتِ
َٜطهُٔ يف ايَّٓد٣
فاخًعِ دَاَ٤ىَ نًََّٗا
 َٚاضرتِ ْصٜفَوَ عِٔ
ع ِٕٛٝايفٌِّ عِٔ ضٝفِ املد٣
*

شاعر من سوريا.

*
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آعٍ ضفافُوَ

زَحًٛا  َٚ....أخِفَٛا

 َٚايسَاٍُ غُضابَ٢

عِٔ دٜادٝوَ ايضَّباحِ

خرَيتِوَ أْٝابُ ايػُسابِ

ٜ.... ُُٖٛ َٚصفُّ َٕٛاحلٝاَ٠

مبُكًتٝوِ

ٜ َٚعصفِٕٛ

 َٚأتتِ تًفُّ ايػدزَ َػٓكَّ١

*****

عً ٢عٓلِ ايػُّسٚدِ

َا عدتُ أُذنُسُ

َ َٚا يدٜوِ

نٝفَ َاتَ ايظٌُّ

غٓكتوَ

َِٔ حٛيِٞ

 َٚازِتطَُتِ عًٝوِ

ٜ َٚتب ُعينِ ٜ...طريُ

دفٓٛىَ....

عً ٢ايضذٝرِ

َِٔ ناْٛا عً ٢املا ِ٤ايرٟ

ٍّ خافتٍ
عً ٢عًٛ

خبَّأتَ ف ِ٘ٝخٓادسّا

ٜعًٜ َٚ ٛعً ٛيف اخنفاضِ

 َٚحفستَ َضٝدّ٠

َاشاٍَ ُٜٓهسِْٞ

يٓبعِ ايُّٓٛزِ يًعضفٛزِ

ٜ َٚأنٌُ َِٔ دَِٞ

عضفٛزٍ غدَا

ضهَٔ املسَاَٜا َٚايكٛاقعَ

َرِ طازَ حسِّا َِٔ ٜدٜوِ

فاْتبرتُ ََٔ ايطسٜلِ

زَحًٛاَٚ َٚ....حدَىَ

عً ٢ايسصٝفِ

يف ايسَادِ َعَ ايسٜاحِ

ناْٛا غجاّ٤

011

وَانبعث الرَّماد

يف ايضبابِ  َٚيف ايضد٣

َِٔ حٛيٜ ٞطٛفِ

يف خط ِٛزا٥ح ِ١ايدخإِ

.... َُُٖٛٚعً ٢دفِّ املٛادعِ

مسَّٓتُ ظًَِّٞ

ٜسقضِٕٛ

نٜ ٞطريَ عً ٢اهلذريِ فُا اٖتد٣

****

 َٚطًبتُ ٚدَ٘ دفاتسٟ

ْاََتِ ٚدَ ُٙٛدٜٓيت ترتا

قًَِ ايًُّٗاخِ

َٚأغًكتِ ايٓٛافرَ خًفَ

َٚخطَّ صٛت َٚ َٞاملدَ٣

خٛفٍ َِٔ ذ٥ابِ

َٚايػا٥ب َٕٛبال زؤٚعٍ

خفَتَتِ ظاليُوَ

يف حضادِ ايطنيِ

َٚاضتٜٛتَ عً ٢ايسقادِ

أثٛابَ احلسٜسِ ،حفٝفَ َػٝتَِٗا

َاشاٍَ صٛتُ ايضَُّتِ

زَادَ ايعُسِ أٚتازَ ايهُإِ

ٜطهسُ ،أٜ َٜٔطهسُ الدٛابِ

 َٚطًبتُ ٚدبَ َ١خافك ٞيًٓبضِ

ََٛٚا ُ٤تًوَ ايكطَِّ١

ن ِٞميػ ِٞعً ٢قدٍّ  َٚضامِ

املطه ِ١ٓٝاحلري،٣

ٜا نٌَّ َِٔ ضسمَ ايطَّٓابٌَ  َٚايبرازَ

ضتدخٌُ ٜا تس َِٔ ٣أ ِّٟبابِ

َٚغسبٌَ املا َ٤املُدَدَّرَ باحلض٢

 َٚضٗادُ أحذازِ املٓاشٍِ  َٚايبالدِ

َٚاحتٌَّ حًب َ١زقضَِٗا

َُؤَزِّمْ ْ َّٛايفض َٚ ِ١ًٝايعبادِ

أنٌَ ايسفامِ

َٚأتٝتُ أضهُٔ يف فساغِ ايًٌَِّٝ

حسمَ ايسغٝفِ

أزقبُ غسغساتِ ايٛقتِ نِٞ

زَحًٛا  َٚ....ظٌَّ ايظٌُّ

أبه ٞعً ٢املٛت ،٢عً٢

010
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ُٖظِ ايتٛابٝتِ ايٓؤِ١َٚ

َِٔ عبحِ احلكٝك َٚ ِ١ازتٝاب

يف ايطه ٚ ِٕٛيف ايػٝابِ

َٓرُ اْتظستُ عً ٢ايطسٜلِ

نِِ نٓتُ َػػِّٝا عًَّٞ

متصَّمَ اإلضِفًتُ

نِِ منتُ فٛمَ ايسِّٜحِ

َِٔ زفِّ ايفساشِ عً ٢ايطََّٓا،

خًفَ ايطريِ

َِٔ حافٝاتِ ايصَّٖسِ،

أَخًعُ دٓحُ٘ ايعازِٟ

َِٔ ظًِّ َِٔ َٚ ِٞقدََّٞ

أطريُ بال ٜدَّٟ

ََِٔ َِِٔ مجٛعِ ايعابسَٜٔ

نِِ نٓتُ ممتًّ٦ا

زأ ٣خٝايوَ ٜاتُس٣

حبصِٕ احل،ِّٞ

زَحًَٛا َٚ....ظٌَّ اهلدٍ

يهِٔ يطتُ حَّٝا

َافٛمَ املآذِٕ  َٚايكبابِ

َٓرُ اختفٝتُ ََٔ ايضَّد،٣

.... َُُٖٛٚعًَٛ ٢تِ املدِ١ٜٓ

َِٔ صٛتِ ذنس٣

ٜرتع َٕٛايهأعَ

َِٔ حضٛز َِٔ ،ِٟخٛا ِ٤ايه،ِٕٛ

َِٔ حبسِ اجلِٕٓٛ
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ل ن ْيسَانَ وَبَ ْعدَه
قَ ْب َ
حممود حبيب

قَبْلللللل لان نَْللللللللللْن ين

َللللللللل ِ

لللللل ل ِ

ن ْللل ل نُل ْْللل ل ن ْ َ ن خ للل لقو يو للل ل
هنجنللللل ل ناْ ينللللل ل حْل نللللل ل

أَ نلللللل ُنلللللل عِرْلللللجو ينلللللل ِ ِ للللل
ينتنرنللللللللل ناْ نلللللل ل و للللللل ل نل ِ و ولللللل ل

و ن ْللللل ل

ين صنللللللاجو هلللللل ن ناْ ُِللل ل ْ وللل ل ي

نل ْرنللللل ل َ إَللللللل ْ و موْ ْنلللللللب ن هن لللللللل
اَجْللللللللللللال أَيْ ن َنبللللللللللللل و ِ َ لللللللللل ل
هِلللل ل ن أَيْ لللل ل قَصللللللَ ل نللللللل َْل

*

نلللل ل نأَاْ تن َلللل ل و دَْنلللل ل
ين نللللل ن

ِ

ولللل ل ي

خ لللللقِ نخُْنللللل وللللل

اإل لللللللللل لجْ وق لللللللللل ل َ ورْ ِلللللللللل ل ِ
أَ ِ حلللللل ل

ينيولللللل لْو

ال تنلنلللللللل َ نلللللللل ْ ينلللللللللهِ ين ن َللللللللا

أَ للللللللل ِرْلللللل ل

هنلللللللا نَْلللللللللْو ِلللللللل َقَ ِ اَبو ْللللل ل

ِللللل ْبقلو ُلل ل

أَ ْلللللللل ن ِللللل ل و نالللللللَ و ينُنللللل ل ْ ن

نلْلللللاَْو ِ للللل ن نللللل ْ أَ للللل و للللل و ي ِ

ى ِ ن ْلل ل

يللللَ ِ

***
مو لللللللسِ نَْلللللللللْو ين ي للللللل نإَللللللللل
َلللل لَْد ِرْلللل ل
*

شاعر من سوريا.

موالح َصللللللل ِ و تنلللل ل ْي

ين وَلللللللللل
ُنللللللل أِ نللللللل

تن نصلللللللللل اْ

صلللللللللل ِ

اَخولللل ل ْ مو ََْلللل ل َ ن لللل ل
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أُلللللللللَ أَ ُْنرنللللللل لجْ ُو نللللللللللقَ نلَ جنْْللللللل لاو

ينأَ ََلللللل لجْ ن لللللل ل ِلللللللللل ِ ِ ولللللل ل ِ

َِ َلللللللل َ للللللللل ِ

ِ ولللللل ل ِ

تنلللللللل

ولللللللل ينلَ

ين ِل َِ ْلللللللاو اَْْلللللل ل ن أَ ْلللللللاو

موْْ نإِل ل ْ نلللْ ن ْل ليو ُنلللل قَِل لان نل لرْْو ْ

اَل ْ ِلللللل ن

هولللللل و َللللل ل ْال ُِن ْللللللطو ِْللللل ل ِ ُن نلللللللل

اَللللللليََْاِ ِعلللل ل نهو ْ ينالَ تنلْلللل ل ن َِ

هن ْهِللل ل

للل ل يا نلللللل ُنْنلللللل ينأَ و للل ل

عِللللا ُللللل ن ْ لل ل ِ لللللق

ُِلللللل ْ ى نللللللل ِْ ين ن ولللللل ِ

تن نللل لْن َ للل لِْ ُِللل ل ْ ينللل ل ِ ِ جوللل ل وي ِ

و ُِلل ل ْ ُنللللل

اِللل ل ننُنللللللْو نللل لقَ ِ ََْلنللل لجْ تولنللللللي

ْ ين نَلللللللللل ل ِ ينْنلللللللللل ل نل ين نبَِلللللللللل ل ِ
نصنلللللل ا ُِلللللل ْ يِلْلللللل و ن ْللللللاو يللللللَْ ِ

***
ياو تن ْلللللللللل ن نلين نتْرلللللللللللل ينهلللللللللل

ن نلللللل لَِ جنلللللل ل ْ ِلْْلللللل ل ِقَ و

وياو ا ْْنلللللللل ِرل إِللللل ل ن و ر نللللللللُ

أَ ْ ن نللللل لجْ ينهْللللل ل ن يو ِرنلللللللل نَ ِللللللل ِ

موْ ِ ورْللللللللللللللللللل ل ن و ين َللللللللللللللللللل ل اِ

و لللللللل إِ نلللللللللِ جورللللللل ِ

نبْ َبَْلللللللللل ل َ

تن ن نرللللللل

لللللللللل ل و و نلللللللللللللٌْ

اِلللللللللَْ و عِلللللللللا اَلللللللللل و

اِللللللللَْ و ىين ْلللللل ل نلم يننن ْلللللل ل ٌ ينُِلللللل لرْْو ْ
نلهلللللللل ل وي
ين نلل ل وي

أَْْ تناَللللللللللا ُِن ْلللللللل لطٌ

نََِلللللل ل

ِللللللل لرْ ِ ِ

ن ََْلللللل ٌ ين ولنللللللَْ و ين ْلللللل و ن َلللللل ِ
عَ ْبنلللل ل َ صْلللل ل ْ و ين يْ ِلللل ل ن و وْولللل ل ِ

نللللل نقِ يناَلل ل ين ْْلل ل ن َلُو

اِللل ل يََِللللللر ن للل ل عِللل ل ن و جوللل ل وي ِ

ن ْل ل و نل ل ْْو ى ََلللل وي و ْنل لَْقو ى نِل ل

ُن لللللل ل ِ

ين لللللل ل هنلللللل ل ْ و أَيْ نلللللل ل

***
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أَ نلللللللل نلللللللل مو ْللللل ل ت نللللل ل ن ْاو ن ِللللل ل
قَصنلللللللللللل ِ

ِلللللللللللبق
موْْ نإِللل ل ْ
أَ للللللللللل ي

هنللل ل

ِلللللللللللبق

ينْنللللللللل لاَ ْ

ِلللللق ِ

ين نصْللللللللللل وهل ن ْ وللللللللللل ِ

أَتن نرلللللللللللل ِ نجْلللللللللللل ِهل نرْ ولللللللللللل ِ
اَاَ نللللللللل ينللللللللل ِ و ُللللللللقْو بن َِلللللل ل ِ

نللل لقَ ِ

ين ن و ِ ْلللل لطو ن ْلللل ليو نلللل لبْيو ين و لللل ل

َ ن ُِلللللللللل ِ نللللللللللْ

***
عِح لللللللل عَبللللللل ناْ ُنللللللل ْو ىقِلللللللل

ينُِللللللل ل ن

لللللللللل و ِ للللللل لْنل نلِ وللللللل ل ِ

ينأَ نلللللللللل ناْ ِ نلُللللللل لَم ىد للللللل ل هلللللللللل

ِ

ين ْْلللل ل نجنل نجْ يِ ْلللل لوو رلللل ل ن ين َبلللل لجْ

ينَلللللللللٌْ أَُْللللللللل ن ْْللللللللللل ِل للللللللللجو ِ

ين ن للللللل ى لللل ل يْ و نللللللل ِ اِ ََُنللللللل

ن اِ ين نل نل لجْ أَيْل لقَ و ىيِ ل لقِ ِل ل ي ِ

ين لللل ل

ىأَ ْ و َلللللللْو

نلللللللل ل ن ن
أَ ْ للل ل

ْلللل لان نخنلللللللنو

ِ الَ تنخنلللللللللللاِ ينالَ تنلللللللل لْْ

ِصولللل لبْ نَْ و ُِلللل ل ْ ن نللللللل ِ ن ْولللل ل ِ

ينلللللللعَِل يناحللللللسو ى ِ نبْلللللل ِ

ن َِلللللل ِ

ننْْ ُِن ْلللللللللل لطٌ اَْلللللللللل ل ال ِ ورولللللللللل ل ِ

نلللللل ُِن ْللل لطو نللل لَْ و ِلللللق ِ

نن يِللللللللقٌ ِ و لللللللل ِرنصْلللللللل أَعَِلللللللل ِ

لللللللل ْ

ين بو ِللللل ل الاو ُِللللل ل ْ ِبلللللللل و دْوللللل ل ِ

أَْنلللللللل ٌ نَْ وللللللللسو ورولللللللل ن
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من سيرة جهاديٍّّ مُعاصر
صاحل حممود سلمان

*

تَ َأمُّــل
ُٜسضٌُِ ايػَِٝـُِ أغٛاقَُ٘ يف بَسٜدِ ايبُسٚمٔ
فتكسؤُ ُٙاألزضُ يف صُخُفِ ايػِٝـحِ
تَُػ ٞعً ٢نفِّـِ٘ حن َٛخُضستِٗا
َُٜألُ ايجََُّـسُ املُػسٔمُ ايَٛجِـِ٘ ضَالٓتِٗا
إّْٗـا يُػـ ُ١احلُـبِّ
أَحسُفُٗـا
أُغٓٝاتٌ عً ٢يَخِـٔٔ قٝجاز ِ٠ايَّٓٗـسٔ
أصٛاتُٗـا
فَِٝضُ أَفِ٦ـد ِ٠اخلًَِـلٔ
بعـدَ إٔ أَٜكعَت َْبضَٗا أَع ُُٔٝايصَّٖــسٔ
ٜا جََّٓـ ّ١زُحِـتُ أَزمسُٗـا

*

شاعر من سوريا.

من سرية جهادي معاصر

زٜػيت ُٖدُبـٞ

ٖـٌ جُِِٓٓـتَ ؟؟!!

ٚاملِـدادُ ايبَسٜـلُ اير ٟنٓتُ مجٖعتُُ٘

ايطَُّاٖ ُ٤ـ ٞاخلًُِـدُ

َٔ نُـس ّٔٚايـسُّؤ٣
إَّْٗـا ...

فاخسُجِ إىل َٚحِـ ٔٞآٜاتِٗـا
َٔ جَخٝـِٔ ايتُّـسابِ

زَبِّ َا ٖـر ِٙ؟

اتَّكِـــدِ ٚ ،اَضٔ ْازاّ عً ٢جبٌَٔ ايطٗٛزٔ

زَبِّ !

ٜ ــا ضِّٝـدٟ
إّٕ قًبـ....... ٞ

حُٛزَّٜـْ١
أّ خٝـاٌٍ أَتاْ َٔ ٞايػَِٝـبِ
ُٜكسُٔ٥ين يُػَــ َ١اخلِصِبِ ؟!

ت َِ٦رَْـٍ١
 قُـِٔ اآلَٕ ٚاشز ِع عً ٢صَ ِِ ٖٛـر ِٙايــ ....
 أٜـَٔ أشزعُٗـا ؟

ٜـا أْتِ ٜـــا ...
نـِ ضأغد ٚعًَْ ٢ػُِـ ِ١احلُطِٔٔ
يف ٚجٓتَِٝـوِ
ٚنـِِ ضٛف أَصِخَبُ عِٝٓٝـوِ
يف أَُِطٝاتٞ

 أٜــَٔ ؟!يف حكٌٔ أّٜاَـوَ املُكبًَِــِ١
 ضّٝد ٟايػَّٝذَ َ :ــا ٖر ِٙ؟
خنًـ ْ١أجتَين  /غانساّ  /تَُِـسَٖـا ؟

َٚنَــِِ ...

نَسَِـ ْ١أحتط / ٞعازفاّ  /ضِسَّٖـا؟

فجْــأَةً
َ

قــاٍَ  :ال ..
قًتُ  :شَٜت ْ١ْٛأَقبِظُ ايُّٓـٛزَ َٔ شَٜتِٗـا
ُفًٖـ ْ١أَزغُفُ ايطِّٝـبَ يف بٝتِٗـا

" َُػِضَباّ قـاٍَ يـٖ : ٞاتِٗــا

قـاٍَ  :الاااا

ثـَُِّ أَِٚدَعَٗا ضًَٖـ َ١ايّٓـازٔ

قًِـتُ  :زَُّـاْ ْ١تَجَُـعُ ايعاً٥ـِ١

* ٜا ضِّٝد .. ٟنٝـفَ  ....؟!

قــا ٍَ  :الااااااا

 -يٝظَ يف األزضٔ ٜا أُّٜٗـا ايـ ....

قُٓبًَُــــِ١

جََّٓـــ ْ١؟!
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تَحَــوُّل

انفِين غَـسَّ أَْصازِٔٙ
إِّْٗ َٜهسْٖٛوَ ٜا ضِّٝـدٟ

يـِ أَعُــدِ َُتكِٓـاّ ذيوَ ايفَـَّٔ
أُْطِٝتُُ٘ بعدَ إٔ صِسِتُ يف ََِٛقعٞ
صـازَ يـ ٞآخَـسٌ َٜطتخلُّ املَـدٜحِ
يـِ أعُــد قادزاّ إٔ أَز ٣صفخّ١
َُٜألُ احلِبِـسُ أَزجاَٖ٤ـا
بايضِّٝــا ِ٤ايفَطٝحِ

ٚأْـا بِضِعََٓ ْ١ـوَ
ُٜصِج َٕٛأقُازَِِٖ نٌَُّ  َّٕٜٛيُِٝكصٛىَ
أَٜ ٚكتًْٛـٞ
فازفَعٔ ايًٓٝـٌَ يف ٚجٗٔٗـِِ
غُــٌَّ أبصازَٖـِِ .
_ ال تَدَـفِ َٔ ضَٓـاّ عابـسٕ
ٚاتِبَـعٔ ايكـاعد: ِ٠

يـِِ أَعُـدِ َُؤَٓـاّ
إَّٔ قًَِبـاّ ضَٝخًُُٓا حن َٛأحالَٓـا

" نُـٌُّ ََِٔ يٝظَ ُٜتبعُٓـا

أُٜ ٚهًًُِّٓـا َْبِضُـُ٘

فٗـ َٛضِــدٌّ زجٝــٌِ
ٚال َٜطتخِلُّ احلٝـا" ِ٠

نُـٌُّ َا نإَ
َِٖٚــٌِ

ًًََٖٖـت َُدَِٜــ ْ١يف َٜـدٟ

زأٜٓا ُٙيف غَفًَـ ٍ١غًَٖفَتِٓا دعاٜاتُٗـا

إّْٗـا  ،قـاٍَ : ،

فاْتبَِٗٓا ألزٚاحِٓـا
قَبـٌَ َٜدٓكُٗا ذيوَ ايَِٖٛـُِ
ٜا بَِٗجَـ َ١ايـسُّٚحٔ يف جََّٓـ ِ١املَِٛقِـعٔ
املُطرتٜـحِ !!

" جايبـ ُ١احلـغِّ
َُسَٖفَـْ١
تَفتحُ ايـدَّزِبَ ن ٞتًتك ٞاحلُـٛزَ
يف جََّٓـ ِ١اخلًُِـدِ
َٜـسِ ُفًِـَٔ بايػُِٓـجٔ

قُربـان

أجطادَُّٖٔ نُـا ايػَِّٗـدِ
ٚاخلَُِـسُ

ضِّٝد ٟايعَتِــــَِ
ٜا جُبَّـ َ١ايصّاعد َٜٔإىل ًََُِهاتِ اإليـِ٘
أَْتَ أَخسجِتَين َٔ ضَاليٚ ٞأَزِغَدتَين
فامحِين َٔ عُ ٕٔٛٝايضِّٝـاِ٤

602

ٜا يَـرّ َ٠اخلَُِـسٔ
َٔ أَنـؤُعٔ ايصَّـدزٔ !
أ...... ٚ
ُٜٓادَٜٓوَ اآلَٕ

من سرية جهادي معاصر

فاذَٖـبِ إيٗٝـَّٔ "

ثُـَِّ َٜكرِفُٓـا فٛمَ غُطإَٓ نابَٝـٍ١

نَبَّـسِتُ

َْخِـُٔ ....

أَِٚدَعِتُٗـا صدِزَ َُػِسٔقـ) َُُِٗٓ ( ٍ١

ََـٔ َْخِـُٔ يف ٖر ِٙايبُكعـ ِ١املاحًـ ِ١؟!

َُٛقِٓـاّ أّْٗا بَعـدَ إٔ أُطِفَِ٦ـتِ

ٖـٌِ ضََٝطًبُٓا ذيوَ ايـ ..

يـِ تَعُـدِ يَُٗــُِ
أَصبَخَت ٜ ،ا يَطَعِد! َٟ
قُسبـإَ تَصِنَٝيت
ٚايدَِّـا ُ٤ايٖيت نًًََٖـت جبٗيت
غاِٖـدِ٠

 /حنـُٔ زَُّٚادَ ُٙأَُ ٚسٜدٜـِ٘ /
أحالََٓـــا
حني ٜأخرُْا يًبعٝــدِ ايبعٝـدِ ؟!
أََٜدتَصِسُ احلُـصُِٕ أعُازَْـا
يف ثَـٛاََْ ٞػاعسِٔٙ
ثُـَِّ ًُِٜبِطُٓا خِسِق َ١ايًٖخع ِ١ايفاصًَـ ِ١؟

ما عُ ِثرَ عل ْيهِ في دفتر
الحبيبة

تًوَ أض ْ١ً٦زَحِبـْ١
يف ثٓاٜـا ََٛاجعِٗا ثَـَِّ أَجِٛبـْ١
يــِ تعُــدِ

قًََـُ ٞغـازمٌ يف األض٢

عاقًَــِ١

َٜـرزٔفُ ايدََّـعَ
ٜأخرَُْٜ َٔ ٞـدٟ
ن ٞأَز ٣جُسحَُ٘ ٜاْعاّ نٌَُّ صُبِـحٕ
عً ٢دفتـسٔ ايًٖٝـٌٔ
ٜـا أُّٜٗا ايًٖٝــٌُ
َـٔ أٜـَٔ تَخِتَطِبُ اهلََُُِٗاتِ
ٚتًُك ٞبٗـا عاَداّ يف يكا٤اتٓـا ؟!
دفتـسٌ  ،آٖتـإٔ
ٚحَػِدٌ َٔ األَحسُفِ املاحًـِ١
زٜػ ، ْ١دَعتـإٔ  ،فَـساغٌ
ٚحبـسٌ َٔ احلِبِـسٔ ُٜػسقُٓـا

يـِ ٜهُـٔ ٚاُٖـاّ
ََـٔ تُـس ٣أََُِٖٚــِ٘
إَّٔ يف ظًَُُِ ِ١ايسُّٚحٔ َٜبتَدِعُ ايكًبُ أقُازَُٙ
نُٜ ٞض َ٤ٞايُٛجـٛدَ ايٓـرٟ
يًَََّٝتِـُ٘ ايسُّؤ ٣املُبََُِٗـ ِ١؟!
ََـٔ تُـس ٣أَفََُِٗــِ٘
إَّٔ يًُـٛتِ فًطفـّ١
نٌُُّ َٔ غاَٖ٤ا أصبَخَتِ ضًَُُٖـِ٘ ؟!
ََـٔ تُـس ٣عًَُٖـِ٘ ؟!
نٝفَ َٜطِتٌَُّ فًطف َ١املَِٛتِ يف أَِٚجٔ إمياِْـِ٘
ًََُُٗٔــ ِ١؟!
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حاصَسَ ايًٖٝـٌُ بـاصِستٞ
يــِِ ٜهُـِٔ قاضٝـاّ
قًبُـُ٘ نإَ يًََِ ٞجـأّ

ثُــَِّ أَطفأَٖـا بُسعُُاّ بُسعُُـاّ
بَِٝــدٍ آثُِــ ِ١؟!

َٔ َٜبـاعٔ ايدُّجـ٢
أَقـسأُ ايػِّعسَ يف َْبِضِــِ٘

في سجلّ مُراقب

أَمجعُ ايـَٛزِدَ َٔ ََِٚضِــِ٘
صازَ يـ ٞأُفُكـاّ َُبَُِٗـاّ !!
ََــٔ تُـس ٣أَبََُٗــِ٘ ؟؟!!

غـازقاّ نإَ يف بَِٗجـ ِ١ايكَـٍٔٛ
َٜطع ٢إىل جََّٓـ ٍ١شَّٖٜٛٓا يـُ٘ ...
َـٔ بَعٝـدٍ أتـ ٢تازناّ

ذَبَـحَ احلُـبَّ يف خافكـٞ

أًَٖـُ٘

أَجٗضَ احلًُِـَِ يف َُكًتـٞ

ذِنسٜاتِ طُفٛيتِـِ٘

ٚاحلٝـاِ٠

حًُُُـاّ نإَ َٜٓطُجُُ٘ خَفِك ّ١خَفِكـّ١

أَصبخَت صَسخـّ١
حتتَ ضكفِ ايـسَّد٣
َُعتَُِــِ١
نُـ َِّٕٛاحلُـبُّ َٔ أ ٍَّٔٚاخلًَِـلٔ

َـٔ خُٝـٛطِ صَبابتِـِ٘ ..
غازقـاّ صـازَ يف عَتُِـ ِ١املَـٛتِ
َٜٗٓػُـُ٘ ايـدُّٚدُ ...
ٜـا أََُّـُ٘ ،

أَٚح ٢بـِ٘ ايًٓـُ٘ يًّٓـاعٔ

يٝظ تُجِـد ٟايدَُّـٛعُ

تَطُِـ ٛبـِ٘ ايـسُّٚحُ

ٚال صَٝخ ْ١أَطًكَتٗا أَصابعُوِ املُجدَٓـِ١

بازَنَـُ٘ ضًُُٖـاّ َْخِـَُٙٛ
َــٔ تُـس ٣حَـسَََّـِ٘ ؟؟!!
نـِ ُٜخًُُِّين طٝفُـُ٘ ٔٚشِزَ أَحالَٓـا
ثُــَِّ َٜرتنُين ضاُٖــ! ِ١
نٝفَ أَقسؤُٖـا ٚأْـــا
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ٜـا أبـا ُٙاير ٟنُٓتَ ضََّٝعتَـُ٘ قَبِـٌُ
ضََّٝعتَـُ٘ بَعِـدُ
إِٕ تًَِكَـُ٘ اآلَٕ
اِقـسأ عً ٢جُجَّـ ٍ١صازَٖـا
ضُٛز َ٠ايعَِٓعََٓـِ١
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صبحي محشو *

أعماق الليل
*

ماًت اهساؽٕ تتن بًصاػ ِظأٗ زِحتَ تقػ فْ ًِي ؽىّل حضاًِ ،طِت صسّظٌا
ّػقٖ ؽهٖ طِت ًل اهعفاضـ ِاهذصظات اههّهّٕ ٌِْ تؾزف سىفًِّٕ ال تًتٍْ.
هي ّصظب صّٙاً همًَ أذش بًصِٔ ذاضٔ ىن سمظ ؽظبض فْ ضاسهَ ،فتػهؿ إهٖ فسط
زِحتَ اهالىؿ تذت عِ٘ ًِاسٕ ذىظا٘ ،فقًٖ بطِت سافت حضاً ّا هّو اهطبُّ ىتٖ
فضُ.
بض ىن سٍظٔ أسظٗ
سٍظٔ ِاذضٔ ال تمفًْ ّا ىحًًِتْ ،ال َّ
تِسهت إهَّ (إًٍا اهىظٔ األِهٖ ّا سّضٓ) ،فًؼظ إهٍّا بصن هي تسفَ ؽًّاُ،
فأقسىت ،ماضت اهضىِـ أن تىأل ؽًٍّّاِ ،ظأت قهبٍا ًّػ ىن سهف اهعهِـ ىصظٙبًا
ّفّغ قٍظاً ِأهىاًِ ،ىا أن ِعؿ قضىَ األسظٗ ساظد اهباب ذتٖ قفزت ىؾضتٍا ٌْ
األسظٗ ىن بّن اهذصاّاِ ،صظؽت تتكّأ ٌطا اهزًش اهطٓ ظغ فْ قهبٍا حظذًا ال ًّضىو.
ظفغ االمتفا٘ باهكبالت ِاهظقظ اهضاىْ ،ظفغ اهؾظٓ أّعاً ،ظفغ مو صْ٘ إال
أن ّضسو فٍّا مِذض سظافِْ ،ؽًضٌا أفىعت ؽًٍّّا ِضسهت قاظٔ ىن اهحذّي
ِاههؼِٖ ،ؼو ّتىظغ ؽهٖ حسضٌا اهؾاظٓ ذتٖ فضت ِظضٔ ىتفتتٕ تٙن تٙن ىثو ىن
ظ حّتَ آالي أسػِظّٕ ،فأػهكٍا ،قاهت فْ ضاسهٍا :اهِذضِ ،فػت ؽظٍّا بثِبٍا اهضاسهْ
اهبسّػ ،همًَ ىا أن ؽاض ىن اهذىاي ذتٖ ًزؽَ ؽًٍا قاٙالًٌ :مطا أذسن.
*
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فْ فظفتَ اهِظضّٕ عقػ زظ اهتهفاز ،مان اهىطّؿ ىتحٍّي اهِحَ ّظِٓ أسباظ
األىش ،ثيَّ تِاظت طِظتَ سهف ؽضض ىن اهحثج اهىتفذىِٕ ،طاضظت اهصاصٕ ضبابٕ
ىتِذصٕ ِحًِض ّطِبِن بًاضقٍي إهٖ أِظال األصحاظ اهسعظاِ٘ .ؽال طِت اهىطّؿ:
ــ ىازاهت أظتاو اهضبابات تتذظن باتحاُ اهذْ اهطاىض.
استهكٖ ؽهٖ اهسظّظ ىثو قاٙض ىًتطظ سظد ىن ىؾظمٕ عاظّٕ ،أفىغ ؽًَّّ
ًطف إفىاعٕ ِتٌِخ أىاىَ صفل باٌت ِطذظا٘ قاذهٕ ،هي ّمن ًاضىاً ،هي ّمن ىتؾباً،
مان ىا ّزاو ّتطِل ػؾي اهتفاز اهبهضٓ ٌِِ ًّض ىن بّن ثًاّاٌا هتىأل ظاٙذتَ اهىىتؾٕ
اهزىان ِاهىمان ىن ذِهَ ،هي ّؾض ّظفب اآلن فْ صْ٘ سِٗ أن ال تقاضظُ ٌطُ اهطِظٔ،
ٌطُ اهىظأٔ اهتْ هي ّمن ّتسّو أبضاً أن طان اهظحو اهطٓ ظآُ فْ قفظ اهىذمىٕ ىًٍماً
ىتؾباً ذزًّاً ّمِن زِحٍاِ ،هي ّمن ّتسّو أّعاً أن تمِن ٌطُ اهىظأٔ ٌْ اهىظأٔ اهتْ
ضسهت إهٖ فظفتَ ىظتبمٕ صاذبٕ اهِحَ ،باٌتٕ اههِن بثّاب سهكٕ ،تِسهت إهَّ:
ــ سّضٓ اهمظّي أتِسو إهّن.
ــ ِعؾَ طؾب تىاىاً.
ــ أقسي أًَ هي ّأسط صّٙاً.
طظص
ــ حىّؾمي تكِهِن اهصْ٘ ًفسَ ،أؽظف مو األالؽّب اهسىحٕ.
ظًت إهَّ بًؼظٔ مسّظِٔ ،آًطان صْ٘ ىا فْ ضاسهَ تأحخً ،ؼظ إهٍّا ىن األؽهٖ إهٖ
األسفوِ ،ىن األسفو إهٖ األؽهٖ ىظتّن ،ثالثاً ،أظبؾاً ،ثي ِبال ِؽْ ىًَ تًٍض ،إًٍا
حىّهٌٕ ،حش فْ ضاسهًَ ،ؼظٔ سظّؾٕ ال تمفْ ،ال بض أن أتىالٌا ،فْ ٌطُ اهىظأٔ صْ٘
فّظ ؽاضٓ ،طهن ِاعر ،ظل طِتَ ٌِِ ّكِو:
ــ احهسْ قهّ ًال ظّثىا أؽّض اهًؼظ فْ اإلعباظٔ.
حهست ىتظقبٕ طاىتٕ ٌِْ تعؿ ّضٌا ؽهٖ سضٌا ،قهب اهىهف بّن ّضَّ ٌِِ
ّستظل اهًؼظ إهٍّا بّن اهذّن ِاآلسظ .قظظ ،إًٍا حىّهٕ ،ال صن فْ طهن ،إًٍا اىظأٔ بمو
ىؾًٖ اهمهىِٕ ،هّىٕ ظاٙؾٕ ههّهٕ ذىظا٘.
ظمغ اهذطان فْ ضاسهَ ،سبػ األظغ بذِافظُ اهكِِّٕ ،اًضفؿ ىثو سّو ٌاٙخ
فْ سٍو ِاسؿ فسّر همًَ هي ّمن أسعظ ،ال أصحاظ فَّ ،ال أؽصاب فَِّ ،ال ذتٖ زٌِظاً
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بظّٕ ،أظغ ىن اهظىاض ِاهسظاب ِاهعباب اهطٓ هي ًّكصؿِ ،ؽهٖ ىظتفؿ بسّػ فَّ
صاٌض ػاٙظاً أسِض ًّؾب بطِت ىىػِػ ،سهفَ اًفتذت ذفظٔ ِاسؾٕ ،ؽًضىا ػظز
ؽًَّّ هّظٗ ىا فْ ٌطُ اهذفظٔ ،اظتضت ؽًّاُ عاٙؾتّن ساٙفتّن ،ماًت آالف اهؾِّن
تذضل إهَّ بذكض هي ّسبل أن ظأٗ ىثهَ.
عقػ اهحظش ِػهب فًحاًاً ىن اهكٍِٔ ،ثي تذضج بطِت ِاثل:
ــ مو صْ٘ فْ اهىهف ّكِو إًَ أسط اهمثّظ.
ساػب اهىظأٔ ىن ضِن أن ًّؼظ إهٍّا ،ىظت هذؼات ثي سىؿ ًذّباً سافتاًِ ،ظأٗ
اهضىِـ تػفظ ىن ؽًٍّّا.
ــ ِاههَ ّا سّضٓ هي ّأسط صّٙاً ،هِ تظٗ اهىًزو ،هِ تظٗ أػفاهًا.
حا٘ت اهفظطٌٕ ،تف اهذطان فْ ضاسهَِ ،قؾت ىن تهكا٘ ًفسٍا ،صف ظصفٕ ىن
مأش اهصآ ِطظص فْ اهؾِّن اهىذضقٕ ،قطف اهػاٙظ األسِض بذحظٔ مبّظٔ.
ــ ذسًاً أّن اهىًزو ،ال بض هْ ىن أن أتذظٗ اهىِعِـ بًفسْ.
اًػهكت ىن اهىذمىٕ ٌِْ تٙن ّأساً ِذزًاً ِصكاً٘ ،هِ أىِت ،قاهت هًفسٍاِ ،همن
ىا طًب ٌؤال٘ األػفاو ،ىا طًبَ طان اهىظىْ فْ اهسحن ىثو مهب عاو ،مان ّكِو هٍا
ضاٙىاً ِأبضاً ؽًضىا تظصكَ بمو ىا ّسػظ ؽهٖ باهٍا ىن هؾًات هٍطُ اهذّأ اهىكظفٕ
اهىتؾبٕ( :اههَ ّحّظًا ىن األؽؼي) اآلن أضظمت ىؾًٖ تهن اهمهىاتِ ،ازضاض إذساسٍا
ذضٔ بؾض أن زاظتَ فْ اهسحن ِبمٖ أىاىٍا ىثو ػفو هي ّحض قظبَ أذضاً ،ماضت تصاػظُ
اهبما٘ ،همن اهبما٘ مان ّتضفل فْ ضاسهٍا ذىىاً ىًطٍظٔ هبظمان ّثِظ ِّثِظ .ثيَّ
اعػظت أن تسذب قبو اًتٍا٘ اهزّاظٔ ،هي تذىو هَ صّٙاً سِٗ ظؽصٕ ىن ذّأ ّابسٕ
ِبما٘ ػفو ىكٍِظ ِأسٙهتَ اهتْ هن تًتٍْ ،ظبىا فْ اهزّاظٔ اهكاضىٕ ،تتاهت اهزّاظات ِال
صْ٘ سِٗ اهِحَ اهصاذب.
فطت اهسّظ ،سظحت ىن اهصِاظـ اهًؼّفٕ ،هي تهل باالً إهٖ اهىذالت اهفاظٌٕ
ِاهسّاظات اهالىؾٕ ِاهظحاو اهطّن ماًِا ّبتسىِن ضاٙىاًًِّ ،ؼظِن إهٍّا بؾِّن تِض
اهتٍاىٍا ،ماًت تؾهي بأًٍا ال تستػّؿ أن تتِقف فْ ٌطُ األىامن ِهِ ضقّكٕ ِاذضٔ،
ضسهت فْ ىتإٌ ىن األزقٕ اهعّكٕ ِاهظِاٙر اهؾفًٕ اهىتطاؽضٔ ىن ًٌا ًٌِان ،ماًت
تسّظ مأًٍا ًاٙىٕ ثىهٕ ال تذش باهؾاهي ىن ذِهٍا .أٓ ؽاهي ٌطا ،أٓ بصظ ٌؤال٘ ،ظمعت
ال تهِٓ ؽهٖ صْ٘.
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ماًت تؾهِ ِتٍبػ مكاظب طقّظ فْ بذظ تتأحخ فَّ األىِاد ،بال ىحاطّف ،بال
ظبانِ ،بال أصظؽًٌٕ ،ا فْ ضاسهٍا تذتظل أزىات مّٙبٕ ،زىن أسّظ بظسي اهتفمن
ِاالًتذاظ ،زىن اهكتاي ِاههذؼٕ اهفتامٕ ،تطػهْ هّاوٍ تؾخ باهذزن ِاهطمظّات اهًسظٔ
ىثو فكاؽات ىن اهحهض اهىذتظل اهىٍتظئّ ،تكهظ ِحٍٍا إهٖ أن ّعىذو مصىش
تقظل فْ اهسضّيّ ،بكٖ بطّظ ؽًّّن طقّظتّن تزسان صّٙاً مأًَ ىا٘ آسًٕ سِضا٘
هزحِٕ ،فاٍُ طبهت ىًَ اهصفاُ ِاظتطت ماهذحظ اهقاىغ ،تًسو ؽبظ ِىّغ ضىِؽٍا
ِحُِ أػفاو ظأت مّف تقِظ اهعذمٕ ىًٍا ًِّبثل عحّخ األهيِ ،حٌِاً طفظا٘ فاقؾٕ
مأًٍا ِحُِ اهىِتٖ ٌِي ّمفًِن ثي ّهكِن فْ اهتظاب ،فْ اهساظد ًاست صىش
اهؼٍّظٔ ،تآمهت أصؾتٍا اهًاظِّٕ ،ىثو تفاذٕ سظبٕ ؼهت تًأٗ بؾّضًا ؽًٍا ذتٖ استبأت
ِظا٘ سظاب مثّف ،ؼٍظ ِحٍَ ،مان ٌاضٙاً ،أطبر بامّاً ،أطبر أذىظ ىثو ًاظ ىهتٍبٕ ،ثي
فحأٔ ٌِٗ فْ بظمٕ مأًٍا اهىستًكؿ اهمبّظ.
فْ أِو زّاظٔ إهٖ اهسحن ذىهت فْ ِحٍٍا مو صْ٘ ،أهىٍا ،ذزًٍا ،أذالىٍا ،بما٘
األػفاو ِصِقٍي إهَّ ،سؤاهٍي ؽًَ فْ مو هذؼٕ ،ىساً٘ ،طباذاً .تتحظـ ىظاظٔ أصض
ىن اهتسىٕ ٌِْ تظض ؽهٖ أسٙهتٍي ،سافظ ،سّأتْ فضاً ،سّذعظ تفاذاً ِزؽتظاً ذهبًّا
تهىؿ فَّ ذبات اهفستل اهذهبْ ،ذهِٗ ىن مو ًِـ ،طظست اهطقّظٔ :أظّض هؾبٕ،
أحىو هؾبٕ .قاهت ِصْ٘ ىا فىظ ذهكٍا بظفا٘ مأًَ اهطابِن ،ثي أذست بسمّن ذاضٔ
تحأظُ ،فظمعت إهٖ اهساظد ٌِْ ،تصٍل باذثٕ ؽن ًسىٕ طقّظٔ ىن ٌِا٘ ،حذؼت
ؽًّاٌا ،فبمٖ األػفاو ،سىؾت أطِات بماٍٙي تأتْ ىن ِظا٘ أسِاظِ ،بمو ىا أِتّت ىن
قِٔ ضفؾت ظأسٍا إهٖ اهسهف ثي ًفعتَ إهٖ األىاي ،استػاؽت أن تتًفش قهّالً ،أؽاضت
اهمظٔ فبزفت أىاىٍا ذّأ حضّضٔ ،صبمت األػفاو ِىثهٍي ظاذت تبمْ.
أػو ىن ِظا٘ اهصبن األِو ،ماًت ِهٍاً ذزًّاً مّٙباً ّقىظ ِحٍَ ،تباضال اهًؼظ بصِل،
بِضِ ،ضت هِ ؽاًكتَ ،هِ ضفًت ِحٍٍا فْ طضظُِ ،بمت ،همًٍا تىاسمت ،طذّر إًٍا
هّست اهىظٔ األِهٖ اهتْ ّبتؾض فٍّا ؽًٍا ،همًٍا هّست مقّظٌا ،مان ّقّب أّاىاً ِّؾِض
ىفؾىاً باهصِل ِاهبٍحٕ ظفي تؾبَ ٌِزاهَّ ،هفٍاّ ،ؾاًل األػفاوّ ،الؽبٍيّ ،صي
ظِاٙذٍي اهتْ ّكِو ؽًٍا أًٍا أحىو اهظِاٙر فْ اهضًّاًٌ .ا ال ؽًال ،ال ّضُ تىتض إهٍّا
هتضفؿ اهضىا٘ إهٖ ِحٍٍا ِطضظٌا ،فتىِ٘ ىثو قػٕ طقّظٔ .هِز بّضُ اهىتؾبٕ ٌِِ
ّذضل بمو ىا فْ حسضُ ىن أهي ِصِل إهٖ مو ىا ّىمن أن ّظاُ ىن حسضٌا اهىهفؿ
بكىاض ظسّظ.
ــ فاػىٕ األػفاو.
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ــ ال تسف إًٍي بسّظ ،أسبظت أٌهن ِ ،اهضن ىظّغِ ،أىن تبمِْ ،أًا أىظ مو ِّي
إهٖ اهىذمىٕ ًؼظ إهٍّا بأهي ،قاو:
ــ اهِّي قضىًا سًض مفاهٕ ؽسٖ أن تفظد.
ــ إن صا٘ اههَ.
ِضؽتَ ،مان ّظّض أن ّكِو صّٙاً ؽًضىا أؽهىتَ أًٍا تطٌب ِّىّاً إهٖ اهىذمىٕ،
همًَ طىت ،ذاِو ىظات ؽضٔ ،قاو هًفسَ فاػىٕ ...ال ّىمن ،هِ أظٗ بؾًّْ فهن أطضل،
هن تطضل؟ ٌتف فْ ضاسهَ صْ٘ آسظً ...ؾي هن أطضل ،ىسمّن أٍّا اهظحو ..ؽهٖ ًّاتن
ىا تزاو ..أهي تكو طهن ؽن زمظّا أّعاً ؽًضىا أظسهُِ إهٖ اهىستِضـ ،فأؽػّتَ ىفتاذًا
مْ ّضسو ِّسظد مىا ّصا٘ ..هي تطضل ؽًضىا أؽهىِن بأن زمظّا قاو إًَ ظآن ِأًت تسظد
ىؾن ىِاضاً ىن اهىستِضـ ىظات ؽضٔ ..مًت تكِو أًا ىستؾض أن أذهف بظأسَ قسىاً.
ذتٖ اآلن ىازهت ال تطضل ىا قّو ِىا ّكاو ..اهضًّا تقّظت ..تقّظت ..فاػىٕ زِحتْ ..آُ
ِاظتحف ىن قىٕ ظأسَ ذتٖ قضىَّ ..همًَ ىا أن ِطو اهىٍحؿ ذتٖ فظل فْ طالٔ
اهؼٍظ ..طهٖ ىظتّن ..ثالثاً ِقظأ سِظتّن ىن اهكظآن اهمظّيِ ..مظظ سبذان اههَ أهف
ىظٔ ..ذتٖ أذش بٍضِ٘ ذاض ًّتابَ ..صؾظ بثكو فْ ظأسَ فاًػِٗ ؽهٖ ًفسَ ِاستسهي
ههًِي.
ىن إذضٗ اهىآطن اظتفؿ طِت اهىؤطن فاًتصهٍا ىن أفماظ طىا٘ ثكبت ظأسٍا
ِأهكت بٍا فْ مو االتحاٌات ،أّن تطٌبٌ ...طا اهػظّل ىقهلٌ ...طا االتحاُ ىذظي...
ٌطُ اهضظِب قاتهٌٕ ...طا اهباب ىظتخ ،تِقفت هذؼٕ فظىكٍا باٙؿ ىتحِو بفعِو،
ِاهتفت ًذٌِا ساٙل ىسىِظ ٌضأ ىن سظؽتَ ِأصاظ باطبؾَ هٍا ،فؾاضت تسّظ فّظ
ىباهّٕ بصْ٘.
سظحت ىن اهصِاظـ اهًؼّفٕ ،أىاىٍا سِل ههسعظٔ ِىن ثىٕ ػظّل ىِذو تهخ
فَّ ؽاهىاً آسظ ،أزقٕ عّكٕ ّؾصؾض فٍّا اهػّن ِاهىّاُ اآلسًِٕ ،اهظِاٙر اهًتًٕ،
ؽهٍّا أن تىصْ مثّظاً ذتٖ تطو إهٖ اهىًزو ،ستػؾي األػفاو ِتحهش ىؿ ًفسٍا
ساؽات ػِّهٕ ،أػِو ىن ؽىظٌا اهطٓ ىظ ِاهطٓ سّىظ ،أػِو بمثّظ حضاً ...حضاً ،ؽهٍّا
أن تكظظ ،تطمظت أّعاً أن ؽهٍّا أن تقتسوِ ،أن تطهْ طالٔ اهطبر قعاً٘ ِطالٔ
اهؼٍظِ ،ظبىا أن تطهْ مو طهِات ٌطا اهِّي ضفؾٕ ِاذضٔ ...تطٌب أّعاً ...ال تطٌب ــ
اهسؤاو ىتذفز ضاٙىاً فْ ظأسٍا ،فْ ىساىات حسضٌاِ ،فْ ضىٍا ،ىن ًٌا ّضهف ثي
ًّفتو ...تطٌب.
ــ سإًٙ
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طظسٕ ذاضٔ فاطت فْ مبضٌاِ ،فْ قهبٍا ،هتًفظ ىًٍىا أهف ذمإّ ِذمإّ ؽًٍا،
هي ّىظ ِقت ػِّو بؾض ،إًَ صٍظ ِاذض فكػ ،اًكهبت اهضًّا ذِهٍا ،اًكهب مّاًٍا ،ضسهت
أىامن هي تسىؿ بٍا سابكاً ،ظأت ِحٌِاً ىن مو ًِـ ،ىِؼفّن ...متاباً ..ذحّاباً ..اهحىّؿ
ًؼظِا إهٍّا ،اهحىّؿ ظىكٌِا بؾِّن هي تهذؼ فْ اهبضإّ ىاطا ماًت تؾًْ ،همًٍا صّٙاً
فصّٙاً طاظت تىّزِ ،أضظمت أن اهضًّا أمبظ أمبظ ىىا تتطِظ ،ظبىا ىاتت ِهي تضظن ىًٍا
إال اهصْ٘ اهّسّظ.
ىن أذض األزقٕ اهحاًبّٕ سظد صظػْ قطّظ اهكاىٕ ،مان ّذىو بّضُ ِظقٕ ِّتػهؿ
إهٖ اهبِّتِ ،ؽًضىا ظآٌا تًؼظ ًذُِ ،سأهٍا:
ــ ٌو تؾظفّن ىًزو ؽهْ
ــ ًؾي أًا زِحتَ
هي تضؽَ ّمىو ،أذست ىًط أن ظأتَ أًَّ ّكطضٌا
ــ ٌو أًت ىتأمضٔ ّا أستْ ،أذىو ظساهٕ ىًَ إهّنِ ،بؾغ اهمهىات اهصفٍّٕ.
ــ أظحِن ّا ؽي اقظأ هْ اهظساهٕ.
ــ اًؼظٓ إهْ ّا أستْ ؽهْ قهل حضاً ،هّش ىن أحو اهىؾّصٕ فكػ ،ىن أحهن أًت
أمثظ ..قاو هْ أًن تطٌبّن إهٖ اهىذمىٕ مو ِّي ..أًت اىظأٔ ِىازهت طبّٕ.
اذىظّ ِحٍٍاً ،ؼظت إهٖ ىمان آسظ ،اًفحظت حظاز أسظٗ فْ طضظٌا ِصظـ
اهطضّض ّتضفل ،اقتظبت أذصاؤٌا ىن سكف اهذهل ،ضسان فاقؿ اهسِاض ماض ّقصْ
ؽًٍّّا ،باهماض قاهت:
ــ اهظساهٕ
ــ أًت ىظّعٕ
ــ أسطت ًفساً ؽىّكاً ،قاو اهصظػْ بأسٖ:
ــ اهطبظ ّا بًت اهذالو ..اهطبظ ..ىطّبٕ ..ال أظّض أن أثكو ؽهّن ..سأقظأ ؽهّن
اهظساهٕ ..إًٍا هّست أمثظ ىن سػظّن ،أًا بسّظ ِقهل حضاً ،إطا مًت تذبًًّْ سطٓ
األِالض ِاطٌبْ إهٖ اهكظّٕ ،ضؽْ أىظٓ إهٖ اههَ ،ال تظاحؾْ ىن أحهْ أظحِن ظحاً٘ ذاظاً،
هن أذتىو ىطّبٕ أسظٗ.
استًضت إهٖ اهذاٙػ هتأسط ًفسًا ػِّ ًال ــ تابؿ اهصظػْ:
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ــ اسىؾْ مالي زِحن ..أًتي ػّبِن ّا أستْ ِأِالض اهذظاي مثّظِن حضاً.
ًاِهٍا اهظساهٕ ِقبو أن ّىعْ قاو :ال ذِو ِال قِٔ إال باههَ.
اهِقت فات ،اهِقت ىعِٖ ،اهفأش ضقت ٌطُ اهظأش ضقاً أهّىاً ىِحؾاً فتضفل اهضي
إهٖ أؽالُِ ،ظاز ّضل ًٌان مػبِو تؾهن ؽن ذظب هؾًّّٕ ،ماض اهضي ًّز ىن ِحٍٍا ،ىن
أطًٍّا ٍِّىْ فِل اهػّن ِاهىا٘ اآلسنِّ ،فّغ فْ األزقٕ اهؾفًٕ ىؾهًاً ىِت ظِز
طقّظ ٔ تذهي باهضف٘ ِاألػفاو ِاهٍِا٘ اهًكِْ ،سىا٘ زظقا٘ ّزًٍّا قىظ فعْ ًِحِي
طقّظٔ ..ىن أحهَ مان طهن ..ىن أحو أن ّؾِض إهٖ ذعًْ ِطظاؽْ ِأػفاهَ اهطقاظ..
ىا فؾهتَّ سّإً ..أثي مبّظ ..طًب ال ّقتفظ ..هن أذتىو ىطّبٕ أسظٗ ..أظحِن ..مان
اهطِت بؾّضاً ثي اقتظبِ ،ضِّٗ فْ أطًٍّا ماًفحاظ ٌاٙو ..مظؽض قاطف أطي أطًٍّا..
سّإً ..مال ..ىن أحهَ ِىن أحو األػفاو ..ماًت ؽهٖ استؾضاض أن تكضي أمثظ ىن طهن..
ظِذٍا..
مان اهباب ىفتِذاًِ ،ظأتَ ِظا٘ اهػاِهٕ مىهن ىتِدِ ،ؽًضىا ظآٌا ضقل اهًؼظ إهٖ
ِحٍٍا ،ثي ًاضٗ ذاحبَ ِظفؿ طِتَ ظافبًا فْ أن تسىؾَ.
ــ ىاطا تظّض ٌطُ اهىظأٔ.
أؽهىَ اهذاحب بأًٍا تظفب فْ أن تمهىَ بصأن زِحٍا اهىِقِف ،فأصاظ إهٍّا
هتضسو ،اعػظبت ،تهؾثىت ٌِْ تتمهي ..أًا زِحتَ ّا سّضٓ ..هضًّا سىسٕ أػفاو
ّكبهِن ّضّن ..مهٍي طقاظِ ..اههَ ساهل اهمِن هي ّفؾهٍا ..زِحْ ِأؽظفَ.
ػهب ىًٍا أن تحهش ،ػهب ىًٍا أن تٍضأ ..أًا ؽاضو حضًا ّا أستْ ،قاو طهن فصؾظت
بصْ٘ ىن اهػىإًًِّٔ ،قاهت هًفسٍا إًَ إًسان ػّبِ ،قاهت أّعاً مىا تكِو أىٍا (إطا
سهّت فًّت) ،فهىاطا إطاً ذطظٌِا ىًَ ،ػهب هٍا صاّاً ..اٌضأٓ .قاو إن ِعؾَ طؾب
حضاً ..األضهٕ عضُ حىّؾٍا ..أقِاو زىالِ َٙظؤسا َٙحىّؾٍا ..همن فؾو اهسّظ ِاحب
ؽهًّا ..اهظذىٕ ّا أستْ فِل اهؾضاهٕ ..اصظبْ اهصآ ..هن أقطظ مؾاضتْ ..همًًْ ىذمِي
باهكاًِن ..اهكاًِن ال ّظذي .همًًا ًذن اهطّن ًعؿ اهظذىٕ فَّ .اهظذىٕ فِل اهؾضاهٕ..
اصظبْ اهصآ ِستظّن سّظًا إن صا٘ اههَ.
صظبت ًطف اهمأش ..مان فْ فىٍا آالف اهمهىات ..هي تستػؿ أن تكِهٍا.
ــ سّضٓ..
هي ّضؽٍا تمىو ..أؽظف ىاطا ستكِهّن ..أؽظف ِاههَ اهمثّظ اهمثّظ ..أؽظف مو
صْ٘ ..أؼن أن زِحن قض ِقؿ هػّبٕ قهبَ .هكض هىذت صّٙاً ىن طهن فْ أقِاو بؾغ
اهصٍِض .همًٍي ذهفِا اهّىّن..
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بضا هٍا ػّباً حضاً ال مىا سىؾت ..إطاً ستفتر هَ قهبٍا ..ساهت ضىؾتان ىن ؽًٍّّا.
قاو:
ــ ال تبمْ ّا أستْ ..هِ أن اهكاًِن ّسىر هْ هىا تظمتن تسظحّن ىن ًٌا إال إهٖ
اهسحن هتأسطٓ زِحن ..همن اهكاًِن ..فّظ أًًْ قهت مهىٕ ِهن أتظاحؿ ..اهظذىٕ فِل
اهؾضاهٕ ِهِال اهظذىٕ هزاهت اهضًّا ..قضىْ ػهباً حضّضاً فكض ظُفِغَ اهػهب اهطٓ تكضي بَ
باألىشِ ..أقسي أًْ سأضظش اإلعباظٔ حّضاًِ ..سأحض هَ ىًفطاً.
ًٍعت مْ تطٌب ،تابؿ قاٙالً:
ــ هِ أن هضٓ اهِقت هسىؾت قطتَ ماىهٕ ىًن ..فّظ أن عقػ اهؾىو ال ّسىر هْ..
هضٓ إذساش أًَ ىؼهِي ..ظبىا أستفّض ىىا ستكِهًَّ..
طىت قهّ ًال ٌِِ ّكظأ ِحٍٍاً ،ؼظت إهَّ بذّظٔ ،بتظضض ،ىاطا ؽهٍّا أن تكِو ،أػبل
اهطىت ؽهٍّىاًٍ ،غ ىن ِظا٘ اهػاِهٕ ،ماًت ؽًّاُ تتفذطاًٍا بمو تىؾن ،فحأٔ
قاهت:
ــ أذعظ ىسا ً٘ إهٖ ىًزهن ّا سّضٓ.
ــ مال ..ال أستكبو أذضًا فْ اهىًزو ،ظبىا فْ ىمان آسظ.
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هي ّمن ذهن اهطباز ؽادّاً ىثو أٓ طباز ّىر ..فؾًد اهساؽٕ اهسابؾٕ سىؾت قرؽًا
سفّفاً ؽهٖ باب اهبّتًٍ .عت ىن سرّرٓ أفتر ههػارل ،ففِحٙت بسّدٔ مٍهٕ ؽىرٌا
ّقادر إهٖ أِاسر اهستًّات .ماًت صاذبٕ اهِحَ ،ىا ّدو ؽهٖ تؾبٍا فْ اهػرّل ىصّاً
ؽهٖ األقداي ،أِ ربىا هطؾِدٌا ًذِ ؽصرّن درحٕ ذتٖ ِطهت باب بّتًا .ماًت ترتدٓ
ىؾػفاً رثاً ،بًْ اههِن  ،باًت ؽهٖ ؼٍرُ ِتذت إبػَّ ٌاالت ىن ىهر اهؾرل ،اهىترامي
ىًذ أسابّؿِ ،ربىا ألمثر ىن ذهن ىن دِن أن ّرٗ فسالً .ماًت تقػْ صؾرٌا بردا٘
أبّغ ػِّو ..أىا قدىاٌا اهىًتفستان ىن اذتباش اهىا٘ فماًتا ىدمِمتّن فْ ذذا٘
أسِد ىٍترئ ّدو ؽهٖ عّل ذات ّدٌا .قهت هٍا :سّراً ...ىاذا ترّدّن أّتٍا اهسّدٔ؟؟
قاهت هْ بِحَ صاذب ِ ،قد بدت ؽهٖ صفتٍّا اهحافتّن آثار ىن زبدٌ :و هْ ّا بًْ
بمرسْ أحهش ؽهَّ فأسترد أًفاسْ؟؟ ِمأش ىن اهىا٘ أبو بَ رّكْ؟؟
أِذٖ هْ ذهن اهػهب بأًَ ػرّكٕ حدّدٔ ههتسِو ،أِ ربىا ؽىهّٕ سهب أِ اذتّاو
تحرٓ باهتًسّل ىؿ ىحىِؽٕ ىن اههطِظ بؾد أن تبدأ بٍا ىثو ٌذُ اهسّدٔ باستدرار
ؽِاػف اهًاش اهبسػا٘ ِاهسذد ،فتِقؿ بٍي بػرّكٕ أِ بأسرٗ ،هّذطو ىا قد ّذطو
ىن سرقٕ أِ قتو ،أِ ىا ّصبَ ذهنٌ .مذا ّذمٖ ..أِ ٌمذا ىا ًرٗ فْ اهىسهسالت
اهتهفزًِّّٕ ؽهٖ األقو .هذهن ذاِهت تحًب تهبّٕ ىا ػهبت ،إًىا بصْ٘ ىن اهتٍذّب
قاً ٙال هٍا :ػّبّ ..ىمًن االستراذٕ ؽهٖ اهدرد رّثىا أذعر هن مِباً ىن اهىا٘.
*
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أفهكت اهباب حّداً ،ثي ًؼرت ىن اهؾّن اهساذرٔ أستػهؿ صّٙاً ؽن ىدٗ طدقٍا،
ِههتذكل مذهن ىن طذٕ ىا أًا ىتسِف ىًَ ،فِحدتٍا فْ تهن اههذؼٕ حاهسٕ ؽهٖ
ذافٕ اهدرد تهىهي سدٍّا اهىترٌهّن بمفٍّا ،ثي أفىعت ؽًٍّّا ِفػت فْ قّهِهٕ
قطّرٔ رّثىا آتٍّا بىا ػهبت .رحؾت إهٍّا بؾد قهّو ذاىالً مأش اهىا٘ ،ثي ًادّت ؽهٍّا
قاً ٙال ِمأًًْ أِقؼٍاّ :ا ذحٕ ...تفعهْ!!
أفاقت اهسّدٔ ىن ففِتٍا اهكطّرٔ ،فأىسمت باهمأش ،ثي صربت ىًَ اهكهّو ،ثي
قاهت هْ ٌِْ تتًٍد :آُ ّا بًٌْ ..و هْ أن أسأهن سؤا ًال فتحّبًْ ؽًَ؟؟
قهت هٍا بصْ٘ ىن االستؾحاو :تفعهْ.
قاهتٌ :و تؾرف أذداً ّىمًَ أن ّدهًْ ؽهٖ ىمان ابًْ؟؟
قهت هٍاِ ،قد صممت أن فْ ؽكهٍا هِثٕ ِ :اههَ إًَ هسؤاو فرّب ..ىن ٌِ ابًن؟؟
ِىن أّن هْ أن أؽرف أّن ذٌب؟؟ ثي هىاذا استرتًْ أًا ىن بّن مو اهًاش هتسأهًّْ
ؽًَِ ،أًت ال تؾرفّن ىن أًا؟؟
ابتسىت اهسّدٔ ابتساىٕ سفّفٕ فبان هْ هساًٍا أبّغ حافاً ِمأًَ ىؾفر باهمهش،
ثي قاهت هّْ :ا بًْ ...اهذكّكٕ أًًْ أستار مو ِّي بًا٘ ىن أبًّٕ اهذارات اهىحاِرٔ
هذارتْ ،فأسأو أٌو ٌذا اهبًا٘ ًفش ىا سأهتنِ ،إهٖ اآلن هي أفهر فْ ىؾرفٕ أٓ صْ٘
ؽن ِهدٓ.
بدأ ّسرٓ فْ قهبْ قهّو ىن اهتؾاػف ىؿ ٌذُ اهىرأٔ ،ىستبؾداً ًِؽاً ىا ًؼرّتْ
اهحًِن ِاهىؤاىرِٔ ..ال أؽرف ذكّكٕ مّف رأّت ؽهٖ ىذّاٌا ِحَ أىْ ،هذؼات قبو
أن تقػ ًاٙىٕ فْ سبات ؽىّل ،ثي فارقتًا بؾد ذهن ىسافرٔ إهٖ بارئ اهرِز.
قهت هٍا ىتؾاػفاًِ :ىا سػب ابًن اهقاٙب؟؟
تًٍدت قهّال ً..فأذسست بذرارٔ طدرٌا تهفر ِحٍْ ..ثي قاهت هْ :ىاذا أسبرن ّا
بًْ؟؟ إًٍا رذهٕ ىن اهصكا٘ ،ىا بؾدٌا صكا٘ .ابًْ تِفّل ّؾىو بهّاػاً فْ هبًان ..تِفْ
أبُِ ىًذ ؽاىّن تارماً هْ ثالثٕ أِالد فّرُ  ..أمبرٌي سًاً فْ اهطف اهثاىن اإلؽدادٓ.
هتِفّل زِحٕ ىازاهت طقّرٔ فْ اهسن ،ؽىرٌا اآلن ًذِ ثىإًّ ؽصر ؽاىاًِ ،ؽهٖ ّدٌا
ػفهٍا اهذٓ مان قد ِهد بؾد صٍر ىن ِفأ حدُّ .ذٌب تِفّل ههؾىو فْ هبًان هىدٔ
أسبِـ ماىو ،ثي ّبكٖ بؾدٌا أسبِؽاً بًًّاٌِ ،مذا ػِاو اهسًٕ ..حِّ ٕٙذٌاباًّ .طرف
ؽهًّا تِفّل مو ىا ّحًَّ ىن ؽىهَ فْ هبًان.
ِبًّىا ٌْ تتابؿ ذدّثٍا إذا بذقًٍا ّبدأ باالرتحاف ،ثي أسذت تًتذب ٌِْ تكِو:
همن ٌذُ اهىرٔ فادرًا تِفّل ىًذ ًذِ صٍرّنِ ..إهٖ اهِّي هي ّؾد بؾد .ال ًؾرف ؽًَ
صًّٙا ِ ..ال أؽرف ّا بًْ ىاذا أفؾو؟؟ ثي ىا هبثت أن فرقت فْ بذر ىن اهدىِـ.
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هذؼات ؽادت بؾدٌا أي تِفّل اهقاٙب ههتًٍد ىن حدّد بؾد أن تِقفت قهّالً ؽن
اهبما٘ .قاهت هْ :تِفّل ..أًت ال تؾرف تِفّل!! إًَ أذن ابن فْ اهدًّا ..هن تحد هَ ىثّالً
ؽهٖ ٌذُ األرغ ..أقِي هّالً ألطهْ إهٖ اههَ ِأدؽُِ أن ّذفؼَ هْ ..إًَ ّفمر بًا قبو
أن ًفمر ًذن فْ أًفسًاّ ..رؽٖ أسِتَ اهّتاىٖ قبو ابًَ اهِهّدّ ..ػؾىٍي قبو أن
ّأموّ ..سٍر إهٖ ىًتطف اههّو هّؾػًّْ اهدِا٘ ..اهحىّؿ ًّادَّ بابا  ..بىن فٍّي أًا..
فٍِ أبًِا اهذكّكْ.
ؽدهت قهّالً ىن حهستْ بؾد أن بدأت تهن اهكطٕ تصدًْ إهٖ ؽاهي ىن اهقرابٕ
ِاهعّل ِصْ٘ ىن اهكهل .قهت هٍا :ثي ىاذا؟؟
قاهت هْ :ال صْ٘ ..سِٗ أًًْ ال أؽرف ىاذا أفؾو ..فأّن ّىمًًْ اهبذج ؽًَ؟؟ أّن
ّىمن أن أحدُ؟؟ أسِتَ ِزِحتَ ِابًَ ّسأهِن ؽًَ مو ِّيِ ،ال أؽرف بىاذا أحّبٍي .ثي
ؽادت ىن حدّد هتحٍض باهبما٘.
ارتبمت مثّراً بؾد أن سىؾت ىا سىؾت ..فمّف ّىمًًْ ىساؽدٔ تهن اهىرأٔ
اهىمهِىٕ؟؟
قهت هٍاٌ :و هْ أن أؽًّن ببؾغ ىن اهىاو رّثىا ّؾِد تِفّل؟؟
عذمت أي تِفّل عذمٕ باٙسٕ ثي قاهت هْ :تطِر ّا بًْ أن تِفّل فعب ىًْ
فْ إذدٗ اهىرات اهتْ استدًت فٍّا بؾغ اهىاو ىن حارتًا أي حىاو .قاو هْ ذًٍّا:
إّان أن تستدًّْ ىن أذد ّا أىْ ..إّان أن تؾّدٓ ىا فؾهت ..إّان أن تذهْ ًفسن ألذد..
فأًا ىستؾد ألقػؿ ىن هذىْ ِأبّؾَ مرىٖ هؾًِّنِ .ىن ذًٍّا ِإهٖ اآلن ،ذهفت أال
آسذ أٓ قرض ىن قرّب أِ فرّب ،تًفّذًا هِؽدٓ هَ.
قهت هٍا :ػّبِ ..ىاذا ؽسآ أن أفؾو ألساؽدن؟؟
قاهتّ :ا بًْ ..سذ ٌذُ طِرتَ!! ٌِذُ طِرٔ ٌِّتَ اهصسطّٕ!! فإن مًت تؾرف
ىسؤِالً ىا ؽهٖ اهذدِد ،أِ فْ هبًان ،أِ فْ أٓ ىمان فْ اهدًّا ،فاسأو ؽًَ!! ِساؽدًْ
أن أحدُ!! فهن بذهن ثِاب ىن ؽًد اههَ!! ِدؽا٘ ىن أسِتَ ِزِحتَ ِابًَ!! ِىًْ أًا
مذهن ..هّو ًٍار.
قهت هٍا بذىاسٕ مبّرٔ ،بؾد أن أقهكًْ فؾ ًال فّاب تِفّل ؽن ٌذُ اهؾاٙهٕ اهباٙسٕ:
سأفؾو ّا ذحٕ ىا أستػّؿ فؾهَ ..همن مّف أستػّؿ اهتِاطو ىؾن؟؟
قاهتٌ :ذا رقي ٌاتفْ اهىذىِوّ ..ىمًن االتطاو بْ فْ أٓ ِقت تصا٘ .ثي قاهت
هْ بؾد أن ؽادت هتذرف دىِؽٍا بسسا٘ :أرحِن أن تػى ًّْٙؽهَِّ ،أًا باهىكابو سأدؽِ
اههَ أن ّػىًٙن ؽهٖ أذبابن .أرذًْ ّا بًْ!! أسؾدن اههَ .ثي ىا مان ىًٍا إال قبعت
ؽهٖ مفْ بمهتا ّدٍّا ىذاِهٕ تكبّهَ ،فسذبت ّدٓ بسرؽٕ ىستقفراً اههَِ ،ىن دِن
أدًٖ تفمّر أىسمت أًا بّدٌاِ ،ػبؾت ؽهٍّا قبهٕ ..ىِدؽاً.
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ذٌبت أي تِفّل ِفىٍا ًّبؿ باهدؽا٘ هًْ .ادتًْ زِحتْ بؾد أن اًتٍت فْ تهن
اههذؼات ىن تذعّر ػؾاي اهفػِر هتسأو ىن مان ؽهٖ اهباب .قططت ؽهٍّا ىا دار
بًّْ ِبّن أي تِفّل ،فىا مان ىن ؽًٍّّا إال أن بدأتا تدىؾان تؾاػفاً ىؿ قطتٍا،
ِمأًٍىا تتِسالن إهْ أن أساؽدٌا..
قاهت هْ زِحتٌْ :مذا ٌِ قهب األي ..تهن اهىسمًّٕ .أًا أؽرف أن هن ىن اهىؾارف
ىا ّىمًن أن تساؽدٌا ،فكطتٍا ِاههَ تذرل اهكهب ..أرحِن افؾو صّٙاً!!
ِباهفؾو ذسىت أىرٓ ببذو اهىىمنِ ..ىا ٌْ إال دقاٙل ذتٖ بدأت اتطاالتْ ىن
ًٌا إهٖ ًٌان ،بذثاً ؽن رأش اهسّػ ،ذتٖ أًًْ اتطهت ببؾغ األطدقا٘ فْ هبًان.
مهىتٍي ِرحِتٍي اهىساؽدِٔ ،ذاِهت قدر اإلىمان استثىار حو ىؾارفٍي بذثاً ؽن
تِفّل.
ِباهطدفٕ استػؾت اهذطِو ؽهٖ ٌاتف ساٙل اهسّارٔ اهتْ ماًت تكو تِفّل
ِزىالُ٘ فْ اهؾىو إهٖ هبًان .اتطهت بَ ىسا ً٘ استفسر ؽًَ.
قاو هْ اهساٙل :أرحِن!! ًٌان مالي ال ّكاو ؽهٖ اهتهفِن!! ٌو هْ أن أران فداً؟؟
قهت هَ ِأًا بماىو اهذىاشِ :هىاذا فداً؟؟ دؽًا ًهتكْ اهِّي .قاو هْ :ال ّىمن ..أًا
فْ ػرّكْ إهٖ بّرِتِ ،ال أؽِد إال ىؿ ساؽات اهفحر .سأتطو بن فداً هىحرد ِطِهْ،
ًِهتكْ.
ِباهفؾو مان اههكا٘ فْ اهِّي اهتاهْ .قهت ههساٙل ىستؾحالًٌّ :ا قو ىا ؽًدن!!
اقترب ىًْ قاٙالً بطِت سافتِ ،مأًَ اهٍىش :سذبُِ اذتّاػ!!
قهت هَ :مّف؟؟
قاو هْ :مًا فْ ػرّكًا إهٖ هبًان ؽًدىا تِقفًا ؽًد أذد اهذِاحز اهؾسمرًّٕ .اداُ
عابػ اهىحىِؽٕ قاٙالً هَ ،بؾد أن قاي "بتفّّصَ" :تِفّل ..أًت ىدؽِ هالذتّاػ.
قاو هَِ :مّف ذهن؟؟ أًا ىؾّو هؾاٙهتْ .إسِتْ طقارِ ،أبْ ىتِفِٖ ،مو ذهن ىثبت
ؽهٖ دفتر سدىٕ اهؾهي.
قاو هَ اهعابػ ِمأًَ ىتؾاػف ىؾَ :أًا ىتأسف ..اسىن ىِحِد فْ اهكِاٙي
اهحدّدِٔ ،هدٓ أىر بسِقن ؽهٖ اهفِر.
ِدؽًْ تِفّل بؾد أن أؽػاًْ ؽصرّن أهف هّرٔ قاٙالً هْ :أرحِن أن تؾػٍّا ألىْ،
ِقو هٍا إًًْ بسّرِ ،أًًْ ذاٌب هسدىٕ ِػًِْ ،سأؽِد قرّبًا بإذن اههَِ .قو هٍا مذهن أال
تصقو باهٍا بصْ٘ ..فىطرِف اهبّت سّطهٍا مىا مان ىن ذٓ قبو.
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سحهت رقي أىَ ؽهٖ ٌاتفْ ،ثي قهت هَ :ال تصقو باهن ّا طدّكْ  ..سّطهٍا ىا
أؽػّتًِْ ،سأقِو هٍا ىا هكًتًْ بَ.
فادر تِفّل اهسّارٔ بؾد أن ِدؽًا بعىٕ إهٖ اهطدرِ ،دؽًِا هَ اههَ أن ّردُ إهًّا
ساهىاً فاًىاً.
قاو هْ اهساٙل :ؽدت بؾد ذهن ىن بّرِت إهٖ دىصل ألتطو بأي تِفّلِ ..إذ بٍاتفْ
اهىذىِو قد سكػ ىًْ ؽهٖ األرغ ىتذػىاً ىن دِن أن أستػّؿ إًكاذُ ،أِ ذتٖ
إًكاذ أٓ رقي ىن األرقاي اهىسحهٕ فَّ .ذزًت مثّراً ..فمّف هْ اآلن أن أتطو بَ ،أِ
بأىَ؟؟ ىؿ ذهن استػؾت أن أذطو ىطادفٕ ؽهٖ رقي ٌاتفَ ىن أذد زىال َٙفْ
اهؾىو ،اهذّن ماًِا ّسافرِن ىؾْ .ذاِهت بؾد ذهن االتطاو بَ ىراراً ،همن ىن دِن
حدِٗ ..فٍاتفَ مان ؽهٖ اهدِاي سارد اهتقػٌِّٕ .ا أًت ّا سّدٓ قد أتّت إهٍْ ىن
ؽاهْ اهسىا ٘ ..فسذ باههَ ؽهّن ٌذُ األىإً ألىَ!! ِإن استػؾت االتطاو بَ فػىًْٙ
ؽًَ!!
ِدؽًْ اهساٙل ..ؽهٖ أىو ىؾاِدٔ االتطاو بؾعًا ببؾغ ،إن سىؿ أذد ىًا أٓ
صْ٘ ؽن تِفّل اهقاٙب.
هي أصأ فْ تهن اههذؼٕ أن أسبر أىَ بىا قد حرٗ .قهت فْ ًفسْ :دؽًْ أفتض
ؽًَ!! ثي أتفل ىؾَ ؽهٖ "سًّارِّ" هػّف ّسفف قهّالً ىن ؽذاب اهفرال ؽن ؽاٙهتَ.
اتطهت ببؾغ األطدقا٘ اهذّن ّىمًٍي ىساؽدتْ فْ ىؾرفٕ ىمان سدىٕ تِفّل.
ِباهفؾو تىمًت ىن اهذدّج ىؿ قاٙد ىحىِؽتَ فْ اهِذدٔ اهتْ ّسدي فٍّا ،اهذٓ
أسبرًْ بأن تِفّل  -ىؿ األسف -مان قد أطّب ىًذ ِّىّن فْ إذدٗ اهىؾارن اهؾًّفٕ
اهتْ دارت ؽهٖ تسِي دىصل ٌِِ ،اآلن فْ اهىصفٖ قّد اهؾالد.
ذٌبت إهٖ اهىصفٖ ألسأو ؽًَ ..فأسبرًْ ىدّرٌا أًَ اآلن فْ فرفٕ اهؾًإّ
اهىصددٔ ،بؾد أن أحرٓ هَ ىًذ ِّىّن ؽىو حراذْ ،استُْٙطهت فَّ رطاطتان ىن
طدرُِ ،أًَ اآلن فاقد اهِؽْ تىاىاًِ ،أًَ ال ّىمًًْ اهذدّج ىؾَ أبداً.
آهىًْ حداً ىا ذطو هتِفّلِ ،أسذت أؽد "اهسًّارٌِّات" اهىذتىهٕ فْ مّفّٕ
إسبار أىَ بىا أطابَ.
ِفْ طباز اهِّي اهتاهْ ذٌبت ىن حدّد إهٖ اهىصفٖ ألػىٙن ؽهَّ .دسهت فرفٕ
اهؾًإّ اهىصددٔ ،همن سرّرُ مان ساِّاًٌ .رؽت ىهٍِفاً إهٖ رّٙش اهكسي أسأو ؽًَ
فكاو هْ برأش ىػأػّ :ٚسهي رأسن ..اهىحًد تِفّل فْ أىان اههَ ..فادرًا إهٖ ربَ
صٍّداً ههذل ِاهِػن.
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اقصؾر حسىِْ ،اًٍىر دىؾْ فِر سىاـ ذهن اهسبر اهطاؽل ،فهكد أذسست بَ
ِمأًَ ابنٌ هْ ،إًىا ابن ىِهِد ىن رذي اهصكا٘ ِاهؾذاب.
بمّت ِبمّت ِبمّتً ..ؾي بمّت ؽهٖ ذاو ِػن ّىزقَ اهقزأ األصرارِ ،ؽهٖ ذاو
ؽاٙهٕ فكّرٔ ىؾدىٕ فكدت ىؾّهٍا اهِذّد ..فىن هٍا ىن بؾدُ فّر اههَ؟؟
ىسذت دىِؽْ ِؽدت ألسأو ًفسْ ..ىاذا ؽسآ أن أفؾو اآلن؟؟ ِمّف هْ أن
أتطرف؟؟
ػهبت ىن رّٙش اهكسي أن أرٗ تِفّل ..أن أِدؽَ ههىرٔ األسّرٔ قبو أن ِّارٗ
اهثرٗ ،فأسذًْ إهٖ فرفٕ اهتبرّد ،ثي سذب اهقػا٘ ؽن ِحٍَ اهػاٌرِ ،ترمًْ ىؾَ
أًاحَّ.
ًؼرت إهٖ اهصٍّد بؾّن داىؾٕ ..ثي عىىتَ إهٖ طدرٓ مىا سبل ِأن عىًْ أبْ
ذّن فادرت اهبّت إهٖ ذهب ألهتذل بدِرٔ اهحّض .ؽاًكتَ ىؿ أًًْ ال أؽرفَِ ،هي ّسبل
هْ أن اهتكّت بَ ىن قبو قػ .قبهتَ ىن حبًَّ ،ثي قبهت ّدَّ ِمأًًْ أقبو ابًْ اهذٓ
ربّت ،ثي رذت أذاِرُ.
قهت هَ :ذبّبْ تِفّل ..أىن تكرٙن اهسالي ِ ..تكِو هن أًٍا فْ اًتؼارن ِ..أن
األِالدِ ،زِحتن ..ٌِْ ،حىّؾاً بسّرِ .تكِو هن أال تصقو باهن بىطرِف اهؾاٙهٕ ..فهدٍّا
ىا ّمفْ ٌِْ .ىازاهت ؽًد ؽٍدٌا هن ،بأًٍا هن تستدّن ىاالً ىن أذد .هن تستدّن ذتٖ
هِ ىات أٌو بّتٍا حىّؾاً ىن اهحِـ ..فمراىتن ّا تِفّل ٌْ أؽز ىا تىهن.
ِبًّىا أًا أذاِرُ ،هىذت ػرف ِرقٕ بّعا٘ باًت ؽهٖ حّب سترتَ .سذبتٍا فإذا
ٌْ ىعرحٕ ببعؿ قػرات ىن دىَ .فتذتٍا ببػ٘ ،سصّٕ أن تتىزل ًتّحٕ اهتطاقٍا
ببؾغ .أفهذت فْ فتذٍا ،فإذا ٌْ رساهٕ مان قد متبٍا إهٖ أىَّ .كِو تِفّل:
"أىْ اهذبّبّٕ ..ا أفهٖ اهًاش ..أًا ٌأل ؽاهحبٍِٕ ..اهعرب ذِاهًّا ؽهٖ أبِ
حًبِ ..ىا بؾرف إذا اههَ ماتبهْ أرحؿ ِصِفن ..بؾتهن ٌاهرساهٕ ىؿ رفّكّْ ..هْ هر
ًّزو بمرا ؽاهصاي ..هّتؾاهخ بؾد ىا طابُِ ٌاهىالؽّن بإحرِ ..اههَ ّصفَّ ِّؾافَّ ..بش
ىِ ٌأل إذا قرأتٍّا تبهْصْ تبمْ ..ال تسافْ ؽهْ ّا أىْ ..أًا ىا فًّْ صِْ ..مىان ّهْ
اههَ ماتبِ بدِ ّطّر.
أىْ ّ..ا ذًًِتْ ..فْ إهْ ىؿ رفّكْ سهّىان ىّٕ ِسىسّن أهف هّرٔ ..ذاػػٍي
ؽًدِ هِقت اهؾازٔ ..إذا تأسرت باهرحؾٕ هؾًدمي سدٍّي ىن ؽًدِ ..اههَ ّسهّمْ بدٓ
ِطّمْ تصترّهِ ألسْ ؽىاد بِػ األدّداش ىن اهىذو ّهْ براش اهذارِٔ ..تصترٓ
مىان صًتإّ اهىدرسٕ ّهْ ؽهٍّا طِرٔ اهبِمّىِن ألسْ اهفطؾِن تذسّن ..ذامي
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ٌهمًْ ٌِِ ؽي ّػهبٍا ىًِْ ..أًا ىا مًت أذسن حبهِ ّاٌاِ ..مىان بدٓ ّامْ تؾػْ
هىرتْ ؽصرّن أهف هّرٔ ..ػهبتٍن ىًْ ىصان أىٍا ..ذامي أىٍا ؽاّفٕ ذاهٍاِ ..بدٌا
تدفؿ أحرٔ اهبّت ِىا ىؾٍا ِال ًمهٕ .أىا اًتْ ّا ست اهذباّب ..بتتذمرٓ هىا رذتْ هؾًد
حارتًا أي ٌّثي؟؟ ِقهتّهْ ِقتٍا ىا صاههَ ذِهٍا ٌاألي ٌّثي  ..طاّر ؽًدٌا ىِباّو
حسِٕ ..اههَ ّا ًِر ؽًِّْ أًا اصترّتهن أسُِ باهزبػ ..رِذْ سدَّ ىن ؽًد ؽبٍِدّٔ ..هْ
بتي اهذارٔ ..بّاـ اهىِباّالت ..بش ؽػَّ أهفّن هّرٔ مىاهٕ ذكِ ..اًصاههَ بتتًٍْ
فَِّ ..قِهّهِ مىان سهَّ ًّزهّن ؽهَّ أفاًْ فرّد األػرض ّهْ بتذبٍّي ..بش استًْ
ؽهّْ ..هسا أًا ىذعرهن ؽهٖ ؽّد األي ىفاحأٔ بتاسد اهؾكو ..اذزرٓ صِ ىذعرهن؟؟
ِال قهّن ..بال ىا قِو ..هر اترمهن ّاٌا ىفاحأِٔ ..اههَ ّا أىْ هِ تػهبْ ىًْ رِذْ
ألؽػّمْ ّاٌا ..أذهٖ ؽّدِّٕ ..مىان بدٓ ّامْ ىا تًسْ تقدٓ رفّكْ صْ فدا
ؼرّف ..اههَ ّسهّمْ ..ذامي ٌادا ّاذراي ِاذد ىؾترِ ..ىّت فكر ىتهًاِ ..طفّان
حهدٔ ِؽعىٕ  ..بؾرفن ىا بتكطرٓ ..بش ذبّت زمرنٌِ ..أل ساػرن ّاست اهذًاّن..
ادؽّهْ أقدر أحْ صِفن ؽهٖ ؽّد األي".
هي أتىاهن ًفسْ بؾد أن قرأت تهن اهرساهٕ اهىتسىٕ باهذًان ِاهرِؽٕ ِاهرقٕ..
فطرت أبمْ بما٘ ىراً إهٖ أن ابتهت ّاقتْ باهدىؿ .ؽدت فكبهت اهصٍّد ىن حبًَّ
ىِدؽاً ،ثي سرحت ىن اهىصفٖ ٌاٙىاً ؽهٖ ِحٍْ ..ال أؽْ ػرّكْ.
ىصّت ِىصّت  ..حبت األزقٕ ِاهذِارٓ ..طرت أرٗ ِحَ تِفّل ّصؿ فْ مو
ىمان ..ؽهٖ ِاحٍات اهىذاو ..ؽهٖ زحاد اهسّارات ..فْ ؽِّن األػفاو ..ؽهٖ عِ٘
اهكىر اهذٓ بدا ّتألأل ؽهٖ أسػر اهبِّت.
تِقفت بؾد ذهن ىستًداً إهٖ حذـ صحرٔ ؽًد أِو ذارتًا ..أسذت أفمر ىاذا أفؾو؟؟
ؽطرت ذًٌْ ؽطراً ..إهٖ أن قررت أسّراً أن أتطو بأي تِفّلِ ،أسبرٌا بىا ذطو،
ىٍىا ماًت اهؾِاقب.
اتطهت بٍا ؽهٖ اهفِر ،فكاهت هْ :ىن أًت؟
قهت هٍا :أًا اهذٓ زرتًْ ىًذ فترٔ تسأهًًّْ ؽن ابًن تِفّل.
قاهتِ :اههَ إًْ ال أتذمرنِ ..اهذكّكٕ أًًْ زرت ىٙات اهبِّتِ ،سأهت ؽن ابًْ مو
اهًاش ،همًًْ هي أؽد أتذمر أذدًا ىىن زرتٍي.
قهت هٍا :ال ٍّي ..فإن هدٓ رساهٕ ىن ابًن تِفّل أرّد إّطاهٍا إهّن.
فطت اهذرِف فْ ذهكٍاِ ،طارت تتهمأ فْ اهمالي ِمأًٍا تٍحٍْ ذرِف اسىَ ،إهٖ
أن أطبذت فّر قادرٔ ؽهٖ اهمالي .طرت أًادٍّا :أي تِفّل!! ..أي تِفّل!! ..همًٍا ؽبثاً
هي تحب.
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أقفهت اهسػ ،ثي أؽدت االتطاو بٍا ىرٔ ثإًّ ِثاهثٕ ِرابؾٕ ،إال أن ٌاتفٍا
اًػفأت ذرارتَ ،هسبب ىا.
أؽدت اهمرٍٔ ىساً٘ ،ثي طباز اهِّي اهتاهْ ،همن ال أثر ألي تِفّلِ ،مأن ىطاباً ىا قد
أهي بٍا ؽًدىا سىؾت برساهٕ ابًٍا ..فٍو ٌِ اإلفىا٘؟؟ أي ٌِ اهىِت؟؟ اههَ أؽهي.
ذٌبت إهٖ اهىصفٖ ،فهؾو إدارتَ قد أسبرت أٌهَ بصْ٘ ىا ،فأرٗ ًٌان أذداً ىًٍي
ألؽػَّ األىاًتّن ..اهرساهِٕ ،اهًكِدِ .طهت اهىصفٖ فرأّت ؽهٖ اهباب ًؾض اهصٍّد
ىذىِالً ؽهٖ أمتاف ىحىِؽٕ ىن اهحًِد ّدسهًَِ إهٖ سّارٔ اإلسؾافٌِ ،ي ّمبرِن
ٍِّههِن ،تىٍّدًا هىِاراتَ اهثرٗ فْ ىكبرٔ اهصٍدا٘.
ًؼرت فْ حىّؿ اهِحُِ اهىِحِدٔ فْ اهىمان  ..همن ال أثر ألذد ىن أٌهَ ..ذّج
سهت بِابٕ اهىصفٖ إال ىن بؾغ ًسِٔ ،من حاهسات ؽهٖ اهىكاؽد اهسارحّٕ ههىصفٖ،
اههِاتْ أسذن ّزفردن اذتفاً٘ باهؾرّش اهصٍّد.
سرت بؾد ذهن ىرافكاً اهحىِـ إهٖ ىكبرٔ اهصٍدا٘ ،فهؾهًْ أذؼٖ ًٌان بأذد ىن
ىؾارفَ ًّتؼر ؽًد اهىكبرٔ ،همن مذهن ..هي ّمن ًٌان أٓ قرّب أِ طدّل ههصٍّد.
باصر اهحًِد بفتر اهكبر ،ثي سحِا اهحثىان فَِّ .قبو أن ّرىِا اهتراب ؽهَّ
ًؼرت إهٖ اهصٍّد ًؼرٔ أسّرٔ ىِدؽاً ..ثي قهت هَ بطِت ؽاو أىاي اهحىّؿ :تِفّل..
أؽتذر ىًن أٍّا اهقاهْ ..ساىذًْ أًًْ هي أستػؿ أن أحد أىن ألِطو هٍا رساهتنٌ ..ا
ٌْ رساهتن ..سذٌا ىؾنِ ..سهىٍا بّدن  ..فهربىا تهتكّان ىؾاً ؽًد أبِاب اهحًٕ ..هكد
عاؽت أىن ؽًْ ..أِ هؾهٍا فْ اهػرّل إهّن ..همًًْ أتّت إهّن ًٌا ألؽاٌدن أىاي
اههَ ..ؽٍد اهذل ..بأًًْ سأبذج ؽن ؽاٙهتن ىا ذّّتِ ..سأمِن هٍي مىا هِ أًن ىؾٍي.
رىّت باهرساهٕ إهٖ اهكبرِ ،قرأت اهفاتذٕ ؽهٖ رِذَ اهػاٌرٔ ،ثي ِدؽتَ قاٙالً هَ:
فْ أىان اههَ ّا تِفّل!! فْ أىان اههَ أٍّا اهِػن!!
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صػر بصداؽ ؾرّب هي ّػتدُ ،فسارؽ إهٖ ذحرٔ اهتػكّي ِاستذي بصػاؽ بًفسحْ
اهظّف همن صّٙاً ؾرّباً هي ّعٍر غهٖ اهصاصٕ اهحدارّٕ ههذىاي .أغاد االستذىاي
باألصػٕ اهظّفّٕ اهىرافكٕ ههبًفسحّٕ ىن دِن حدِٗ ،فكرر اإلسراؽ إهٖ اهػّادٔ
اهكرّبٕ فْ اهمِّمب اهىحاِر ىىتظّاً سٍىَ اهِىضْ اهخاص .الذع غبر اهعالي
اهمًِْ األٌهٕ خهفَ ِقد بٍتت أهِاًٍا اهزإٌّ ىىا زاد اضظرابَ قهكاً ِذّرٔ فزاد ىن
سرغٕ سٍىَ ىتذىالً ِقِؽ ذِادج اصظداي فّضْ ىؼ سٍاي أِ غربات أخرٗ.
مان ِغَّ ىتضاٙالً ِإدرامَ اهىماًْ ىٍزِزاً فهي ّمترج ههظِّف اهذرارّٕ اهتْ
اذتن بٍا ىن دِن قصد فتًاسخ بػط ذِّهٍا ىؼ ذِّو ظّف سٍىَ اهسرّؼِ ،فحأٔ
اخترل ىحاهَ ظّف ذسًا٘ أذىر اههِن ىىا أدٗ إهٖ ارتفاؽ ضؿظ اهصداؽ فْ رأسَ
بػد أن خهف راذٕ سرّػٕ هي تهبج أن تالصت البتػاد اهتأثّر اهىػامش باالتحاُ.
صػِر هي ّذش بَ ىن قبو ىىا زاد فضِهَ هىػرفٕ اهسبب فػمش ِحٍٕ اًظالقَ
ِقفو راحػاً بخظ صبَ سِٓ غهَ ّتبؼ صاذبٕ اهظّف األذىر ،اهتْ باتت بػّدٔ حدًا
فْ اهفضا٘ اهِاسؼ بال ًٍإّ .همن ىرقابَ غاهْ اهدقٕ ىا ّزاو ّعٍر بػط خِّظ
ىتكظػٕ هظّفٍا غهٖ غتبٕ األفل.
تسا٘و ٌِِ ّػِد ثإًّ إهٖ ِحٍتَ األساسّٕ اهسابكٕ ًذِ اهػّادٔ اهمًِّٕ:
"ٌو اههِن األذىر ٌِ اهىسبب ههصداؽ؟ هىاذا هي أستذي باهظّف األذىر اهدقّل؟
صذّر أًَ ّفكد آثار اهىرط همًَ قد ّفّد بىػرفٕ صْ٘ حدّد ،فألمتصف ذهن
بًفسْ".
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ِاًكهب بسٍىَ فْ اهفضا٘ صاقِهّاً غاٙداً إهٖ ىكرُ فْ مِّمبَ اهخاصِ ،أسرؽ
ّػد ترمّبٕ هًِّٕ تصبَ ترمّبٕ اهظّف اهػابر بَ قبو ثِان.
"ّا ههؿرابٕ!"
هي ّمد ّػرط ًفسَ ههظّف اهصػاغْ األذىر ذتٖ غي اهصداؽ رأسَ ِتسهو إهٖ
بػط مًًِّاتَ اهىرمزّٕ اهذساسٕ حداً ذات اهبػد إمش سمستّن ،فسارؽ باهتِحَ إهٖ
ىزّو صِاٙب األصػٕ فحفف رظِبتَ ٌِِ ّدقل اهًعر فْ اهىرآٔ اهحدارّٕ اهصفافٕ
فالذع ً كاظاً ذىرا٘ اههِن تؿزِ ىفاصهَ ِتتحىؼ ذِهٍا فازداد خِفَ ٌِهػَ ًِدي غهٖ
تحربتَ اهىرّػٕ ِقرر اهتِحَ بال إبظا٘ ِال ًمِص إهٖ اهػّادٔ اهتخصصّٕ.
"ال ىحاو ههتردد ٌذُ اهىرٔ".
أغاد ترتّب تِضػَ اهداخهْ ىتذىالً ًبضات صاذٔ ًٌا ِؾّر ىتًاؾىٕ ًٌان فْ
حسىَ ىػكّد اهترمّب .أىا ًبضات ىصؿهَ األساسْ فكد مان ىًِّتِر اهفذص اهصاىو
ّػظْ إًذاراً غًد مصف مو ًبضِٕ .مان اإلًذار بصِت ِتردد ؾرّبّن هي ّستظؼ ىػرفٕ
سرٌىا.
"صْ٘ ؾرّب ذكاً! هّست اهىرٔ األِهٖ اهتْ استذي بٍا ىستخدىاً اهظّف األذىر
بتصػباتَ ِتردداتَ اهىختهفٕ ،ىا األىر اآلن؟!
مان ُّذدِّج ًفسَ ٌِِ ّػبج بىمًِات حسدُ هّمتصف فْ مو ىرٔ ِحِد إصارٔ
ؾرّبٕ أِ صّٙاً حدّداً هي ّمن ىِحِداً ىن قبوِ .هػو اهػبج اهذاتْ مان أذد أسباب
االضظرابات اهتْ تعٍر غهٖ اهىًِّتِر اهصاىو أِ غهٖ بػط اهىًِّتِرات اهدقّكٕ
اهىِزغٕ ًٌا ًٌِان غهٖ ىفارل حسدُ.
غًدىا أصبر خارد ىسمًَ ىستػداً الىتظا٘ سٍىَ تػرط بصمو ىباؾت هسّظرٔ
مًِّٕ غهٖ ىذّظَ اهمهْ ،إًَ اهظّف األذىر ذاتَ ،فبدأ ّرتحف ِتٍتز أِصاهَ خصّٕ
إغادٔ ترمّب برىحتَ بىا ال ّتِافل ىؼ غاداتَ ِسهِمّاتَ األزهّٕ.
رأٗ ًفسَ ّستظّو ببظ٘ صدّد ًذِ األغهٖ ،هي تمن اهذرارٔ اهىذّظٕ بَ صدّدٔ
ِؾّر ىذتىهٕ ،همًَ صػر بأًَ أصبر مكظػٕ ىظاظ تستظّو ِال تكبو اهػِدٔ إهٖ
سابل مّاًٍا ،هي ّستظؼ اهىكاِىٕ ِهي ّرؾب بٍا ،همن قدىَّ ىا تزاالن ثابتتّن فْ
ىماًٍّىا رؾي غدي اهضؿظ غهٍّىا هألسفو أِتثبّتٍىا بىؿًاظّش قِٓ هىكاِىٕ
االىتظاظ هألغهٖ! أىر ىذّر ىا ّذدج هَ ،تذرن بصػِبٕ بػد تصؿّهَ آهّٕ ستاًد بآ
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ِاىتظٖ سٍىَ ِاهكِٔ ىا تزاو تمبِّر قاىتَ ذتٖ استظاو بضؼ غصرات ىن اهىرات
بتأثّر اهكِٔ اهذىرا٘ اهىحٍِهٕ ،هي ّصػر بأٓ تؿّّر حذرٓ فْ ىمًِاتَ سِٗ استظاهتَ
ظِهًّا دِن تمافؤ ذحىْ ّػِضَ تمبّر حسدُ غرضّاً ِبباقْ االتحاٌات.
راقب بٍدِِ٘ ِاٌتىايِ اهىستمصف ىا ّفػو اهظّف األذىر بحسدُ ،ماًت ًٌان
ىالقظ ٌالىّٕ ًاغىٕ تحىؼ فكاغات ذىرا٘ ىن ىفاصهَ ِأظراف تِصّالتَ ِرأسَ
ِتحىػٍا فْ فضا٘ قرّب ىن ًعارتَّ اهِاسػتّن ذتٖ صمهت ٌالهّن ىتكابهّن
حىّهّنِ .فحأٔ ًفخٕ ضاؾظٕ ِاذدٔ ِاًتثرت اهفكاغات غبر أىدا٘ بػّدٔ ِىختهفٕ
االتحاٌات فْ فراغ اهمِنِ .فحأٔ اختفٖ اهظّف اهضّف!
الذع ٌِِ ّتكزي غهٖ اهىًِّتِر اهصاىو ِباقْ اهىًِّتِرات اهدقّكٕ حىّػٍا غبارٔ
ِاذدٔ هي ّفٍىٍا متبت غهٖ صمو ًبضات ِىاضٕ ِتكِو:
"ّزِو اهصداؽ ًٍاّٙاً غًدىا تهتصل آخر قظرٔ ذىرا٘ خرحت ىًن بحسد فضاْٙ
آخر اًذدر ِّىًا أصهَ اهكدّي ىن حسد هذىْ مان ّحرٓ فَّ ساٙو أذىر".
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*

مان اههّو ّتىاٌٖ فْ قدِىَ ِاعداً اهطبّغٕ باهسمًّٕ ِاهٍدِ٘ اهىغتادّن ِىطهكًا
اهغًان ألًفاسَ اهىستذىّٕ باهؾىِض ِاهسِاد هتغاًل مو ىن تطادفَ فْ طرّكٍا
اهىغبد باهىحٍِو ،ىن بصر ِذحر ِصحر.
اهسِّط اهىتأله ٕٙاألسّرٔ هرذهٕ ًٍار ىضٖ بدأت تًمىض عهٖ ًفسٍا بتؤدٔ تارمٕ
ِراٌ٘ا دِاٙر ضِ ّٕٙصاذبِٕ ،قد هىهىت سطالت صغرٌا اهغذرٓ ِأًفاش ِهّدٌا
اهربّغْ اهىدهو هتستأىًٍي سىا٘ تغهن اًتٍا٘ ىراسي ِّي ربّغْ فْ اًتظار اًبالد صفل
آسر هًٍار حدّد ّؾسو بإصراقَ سِاد اهرذّو ِّبصِّر ببدإّ ِالدٔ اهضِ٘ اهكادي .اهطبّغٕ
تسبر فْ ىغبد اهِهَ اهرِذِْ ...ذرمِٕ اهفراصات أسذت تسمنِ ..تٍدأ بو تستفْ،
ِاهصحر فْ دّباحَ اهىغتي ًّسوّ ًذِ مِٔ ضِ٘ أسّرٔ بدت ىتذدّٕ اهغدي ،أىا األرض
فاستهكت ىغاًكٕ بساط ذصاٙض سضر ىطرطَصٕ بزٌر ىًىًي ىهِّنًّ ،ضر فِل
تِّحات ِرّكاتَ اهىهًِٕ اهدقّكٕ ًدٗ ّتىاِد بسمًّٕ ىػ طالٔ اهسمِن ِسط طبّغٕ
بمر ،تٍفِ إهٖ ًساٙي الٌِتّٕ تتسابل فٍّا األهِان ِاهرِاٙر ِاألصماو فْ ىذاِهٕ هًّو
اهسبل فْ ىحاو ال ّغرف اهراذٕ أِ االستسالي ،أِ ذتٖ اهتأحّو.
بطِت ذادْ بدا ىكتذىاً تراتبّات اإلّكاؼ اهىغتاد هذهن اهكطر اهرابض ِسط ؽابٕ
ىن األصحار اهمثّفٕ اهىتزاذىٕ اهتْ تبدِ ذِتاً ابتهػ حدران اهبًا٘ ِصرفاتَ
ِىساذاتَ.
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الغريب

عال طِت طرقات عًّفٕ ىضٖ اهسمِن ّذىو تفاطّو طداٌا فْ مو ىمان
هّزرؼ اهرّّبٕ ِاهصن ِاهتًبؤ بِقِؼ ىا ال ّىمن إال أن ّمِن ضىن اذتىاو أن ّمِن سبر
سِ٘ أِ ًغّل بِىٕ هي تغتد إال اهغّض عهٖ بكاّا دؽو اهكهبِِ ،قِؼ اهذزن فْ برمٕ
اهكٍر ِاهصؤي اهذّاتْ.
ىن فرحٕ اهباب اًتطب أىاىٍا بكاىتَ اهفارؽٕ ،اهىستكّىٕ مرىر ّىاًْ طكهتَ
أًاىو طاًػ فًان ىاٌر ،فتِزعت ىمًِاتَ ِفل ىًظِىٕ رّاضّٕ دقّكٕ ِىتغادهٕ ،فّىا
صغرُ اهفذىْ األصغج اهىؾبر ِقد ًٍو ىن ؽّىتَ ضبابّٕ احتذبت إهٍّا سذابات
دسإًّ رىادّٕ ؽطّت اهِحًتّن ِاهذِاحب ِاههّذِّٕ ،ترمت ّباساً ِحفافاً عهٖ صفتَّ
اهؾهّظتّنِ ،أًفَ اهضسي اهىكِّش ِحبٍتَ اهغرّضٕ اهىتىردٔ...
مان أصبَ بفارش أتٖ هتُِّ ىن ىغرمٕ ذاىّٕ اهِطّش ،ىا اًفن درعَ مهّو
اهذرمٕ ّصمِ ضربات اهًدّ اهىغتدٓ ،ىذاِالً سذل رأسَ اهىزرِؼ ِرا٘ سِذتَ اهىغدًّٕ
اهتْ ؽطت قسىاً مبّراً ىن رقبتَ ِِحٍَِِ ،را٘ درؼ قاشٍ ّذاِو اهفرار ىن دقات قهب
ّضخُّ باهذّأ ِترتدَّ اهطذرا٘ إزاراًِّ ،ثكهَ اهٍِٗ اهصفّف هغبوِ ...تُسفف عًَ
طذبتَ األبحر طغًات اهسّبِٕ ،مهي اهًسب اهذٓ استذكَ باهفرِسّٕ ِذدٌاِ ،باإلقداي
ِاهصحاعٕ ِاهىِاحٍٕ ِصدٔ اهبأش.
سأهتَ ٌِْ ...طاىتٕ أتراُ ّمِن ٌِ؟! أِ تراُ ّمِن ذهن أِ هغهَ ٌىا االثًان ىغاً..
تهفتت ًذِ اهسهف ذّج فسذٕ اهدار اهِاسغِٕ ،قد تِسطتٍا برمٕ ىربّغٕ اهصمو،
ّتِسطٍا ىحسّي هسىمٕ ىزرمصٕ ِىذفِرٔ بفًّٕ ًذتّٕ عاهّٕ ِمأًٍا سرحت هتٌِا
ىن ىذّطٍا ِقد استزًت اهىا٘ اهىتدفل داسهٍا هتغِد إهٖ قذفَ ىن فىٍا صال ًال
ىتِاط ًال ىن اإلصغاعات اهىهًِٕ اهسابذٕ فْ ذهي ال ًّتٍْ.
ىسذت اهىمان بغًٍّّا اهتاٍٙتّن ...ماًت األعًال تصرٙب ىن اهًِافذِ ،األدراد
ؽطت بغض سامًْ اهدار باًذًا٘ات ِسفاّا ًٌدستٍا أىا األطِات فىا مادت تستفْ
ذتٖ تغِدِ ،ىا تتذهو ِّغرف فذِاٌا ذتٖ ترتىْ مسِّط ؽزو فِل أصِان داىّٕ.
تأىهت اهضّف اهؾرّب ىن حدّد ،ذدّقت فَّ حّداً ِطِّالً تًسّىت بهِن بصرتَ ذبات
اهبن اهىذرِلِ ،قرأت فْ فرسَ حىاو اهذطان اهغربْ ِِساىتَ ِعىل ًظرتَِ ،رِعٕ
عًَّّ اهِاسغتّن ٌِ ..األبحر صرّن اهسبال ِاهىغارن ِسهّو اهؾزِ ِصاٌد اهكهب فْ
ٌِٗ اهىذبِب ...ذاِو أن ّتمهي ،إال أن اهمهىات حا٘ت ؽرّبٕ ،ىبغثرٔ ىتطاّرٔ...
ٌزت برأسٍا :إًٍا بال صن تغرفَ ٌِ ...عًترٔ اهغبسْ...
* ـ عًترٔ ...أحو ٌِو ّسفٖ اهفارش؟!
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ٌِو ّسفٖ اهكىر؟؟!!
قرأت فْ تكاسّي ِحٍَ رفضاً هسسرّٕ أِىأت إهٍّا بًغت قىر ...فبدا ىستًمرًا
رافضاً ألٓ صمو ىن أصماو االستٍزا٘ أِ ذتٖ اهتالعب باألهفاظ أِ اهًغِت أِ اهبّان
ِاهتبّن ،فّىا هسان ذاهَ ٍّىش:
ّغّبِن هًِْ باهسِاد حٍاهٕ

ِهِال سِا٘ اههّو ىا طهػ اهفحر

ِإن مان هًِْ أسِداً فسطاٙهْ

بّاض ِىن مفْ ّستًزو اهكطر

أصاز اهفارش بِحٍَ عًٍاِ ،تأىو األفلًٌِ ،ان بغّداً مان باًتظارُ اهىحٍِو اهذٓ
ذىهَ إهٖ ىا ِرا٘ اهالذدِد ِطار بَ ِباألبحر إهٖ ذّج ًكطٕ اهالعِدٔ فْ ىصٍد بدا
ذهىاً هن ّتمررًِ ،بضاً هن ّستىرِ ،حِاً ىن اهسذر اهذٓ أؽرقتَ أًفاش اهؾاردًّّا
ِاهفو ِاهّاسىّن ِزٌر اههّىِن فْ عاهي الزاِردٓ اًتٍٖ قبو أن ّبدأِ ،ؽاب قبّو أن
ّتأمد ذضِرُِ ،استفٖ سراباً مىا طهػ عهٖ ذّن ؽرّٔ .ذاِهت أن تغّد اهىصاٌد فْ
ذامرتٍا ِترتب اهطِر :طِر اههكا٘ اهىفاحأٔ إال أن اهضّاؼ أىضٖ فْ ًفسٍا ىساهبَ
ِافترش بكاّا ذهىٍا ...فراذت تٍىش باسىَ ثي ّغهِ طِتٍا ىًادّاً إّاُ ،ثي طراخ
ّصل حِاًب اهرِز ،هتأتْ أسّراً أصغٕ اهصىش اهىًسهّٕ ىن زحاد ًافذٔ ؽرفٕ ًِىٍا
ِترتطي بذًاّا رِذٍا اهتْ أّكظت حسدٌا اهىتغب ىن ساعات اهتذضّر اهطِّهٕ
هسِض اىتذان فْ األدب اهحاٌهْ ِصغرا٘ فرِسّتَ ِفْ ىكدىتٍي اهفارش عًترٔ.
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-1فْ اهفتظٔ اهتْ ؼٍظ فٍّا اهتهفزِّن فْ ىػهؿ اهستًّّات ،ماًت فًِن اهكطٕ ِاهظِإّ
ِاهىسظز قض قػؾت صِػاً ىٍىاً ظفي اهىطاؽب اهتْ طاضفت تػِظٌا فْ اهذكبٕ اهسابكٕ،
ِؽىهّاً أهكت ؼظِف اهبالض اهىستحضٔ بؾض االستكالو بؼالهٍا ؽهٖ ثكافٕ اهبالض..
ِتاظّسّاًّ ،طٌب ىؤظسِ فًِن اهمتابٕ فْ سِظّٕ إهٖ أن ىظذهٕ اهذمي اهتظمْ مهٍا هي
تفسر فْ اهىحاو هؼٍِظ أٓ فن ىن ٌطُ اهفًِن ،بو إًٍا ىاظست فؾالً ؽمسّاً ذضَّ ىن أٓ
ىذاِهٕ هؼٍِظٌا ،ذّج "هبثت سِظّٕ أظبؾىا ٕٙؽاي ػِّهٕ تذت اهذمي اهتظمْ ساضظٔ فْ
اهحٍو ،ال ؽهي ِال تؾهّيِ ،باهتاهْ ال أضب ِال فن ِال فمظ ،إال أًَ ًبك ىن بّن أبًاٍٙا ،ؽهٖ
ؼظِفٍي اهسًّ ،ٕٙفظ ىىن ؽىهِا ؽهٖ بًا٘ ىسظز ِػًْ ىًط اهًطف اهثاًْ ىن اهكظن اهتاسؿ
ؽصظ ًِفظ آسظ ىن األضبا٘ اهطّن تسظحِا ىن اإلظساهّات اهىسّذِّٕ ،همًٍي اعػظِا ههًزِز
حىّؾاً إهٖ ىطظ ذّج مان ىحاو اهؾىو أِسؿ ِأمثظ إؼٍاظاً ههمفا٘ٔ ىًَ فْ سِظّٕ اهتْ
ماًت تؾاًْ عقػ ذمِىٕ األستإً"(.)1
ؼٍظ "أبِ سهّو اهكباًْ" فْ ثىاًًّّات اهكظن اهتاسؿ ؽصظِ ،مان ماتباً ىسظذّاً ىٍىاً
اًتكض اهبًا٘ اهىسظذْ ؽًضُ ألًَ مان حسضاً أِ قاهباً الستّؾاب اهفًِن األسظٗ ماهقًا٘ أِ
اهىِسّكٖ ،أٓ أًَ قضي تًازالت فْ طهب اهؾىو اهىسظذْ ىن أحو اهِطِو إهٖ اهًاشِ ،أضت
ٌطُ اهتًازالت ؽهٖ طؾّض اهىسظز "إهٖ تأسظ االذساش باهىسظز مفن أضبْ ساهظ"(..)2
ِّسحو اهتاظّش اهىسظذْ اهسِظٓ ههماتب ىؾظِف األظًاؤِػ أًَ " مان سباقاً إهٖ تأهّف
ىسظذّٕ باهىؾًٖ اهذظفْ ههمهىٕ"(.)3
ًٌِا تتضاسو األؽىاو اهظاٙضٔ ؽهٖ طؾّض اهمتابٕ اإلبضاؽّٕ ؽهٖ أمثظ ىن ًِـ ،ففْ فتظٔ
اهٍضِ٘ اهًسبْ اهتْ تهت ثِظٔ ؽاي  1925فْ سِظّٕ "ؼٍظ أثظ قططْ سِظٓ ؽض فْ ذًَّ
*
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( )1929فتذاً حضّضاً فْ األضب اهؾظبْ مهَ ٌِْ ،قطٕ (سّض قظّض) ههىظذِي ىؾظِف
األظًاؤِػٌِ ،طُ اهكطٕ تستىض ؽًاطظٌا ىن اهتاظّش"( )4إن ٌطُ اهظّاضٔ فْ اهمتابٕ
اإلبضاؽّٕ أسست هؼٍِظ ىِحات ىن اهمتاب ؽهٖ طؾّض اهىسظز ِاهكطٕ ىؾا ،بو إن ِاذضٔ
ىن اهىحالت اهتْ ماًت تطضظ فْ أظبؾًّّات اهكظن اهىاعْ ٌْ ،ىحهٕ اهًكاض ،أقاىت
ىسابكٕ ههمتابٕ اهىسظذّٕ فْ سِظّٕ ٌْ األِهٖ ىن ًِؽٍاِ ،مصفت ٌطُ اهىسابكٕ ؽن
ىِاٌب ىٍىِٕ ،فاز بحاٙزتٍّا مو ىن اهصابّن ىىتاز اهظمابْ ِذسّب مّاهِْ ،قاو األضّب
ًزَّ اهذمّي فْ أِو تكّّي ههىسظذّات اهىتباظّٕ ،فْ ىكاهَ اهطٓ أؽهن فَّ اهًتاٙخ" :ىا تزاو
اهىسظذّٕ فْ األضب اهؾظبْ ،فْ بضاّاتٍا اهفحِٕ ،ىا ًصظ ذتٖ اآلن ىن ىسظذّات ال ّؾضِ أن
ّمِن ىذاِالت هي ًّحر ىًٍا ذكاً إال ىا سػَ ماتب أِ ماتبانِ ،هٍطا حا٘ت ىباظأ اهًكاض
ىحاالً هتحظبٕ ىِفكٕ أًتحت ألضبًا اهىسظذْ اهًاص ٚىحىِؽٕ ىن اهىذاِالت.)5("..
ِتتاهت األسىا٘ فْ اهمتابٕ ههىسظز ،فؼٍظ ؽباش اهذاىغ ِأضّب اهًذِٓ ِسؾّض
ذِظإًّ ِىظاض اهسباؽْ ِىطػفٖ اهذالد ِصِقْ بقضاضٓ ِفّظٌيًِ ،الذؼ أّعاً أن ٌطُ
األسىا٘ أؼٍظت تىّزٌا فْ فن اهمتابٕ اهكططّٕ أّعاًًٌِ ،ان ىن ٌؤال٘ ىن تظاحؿ ؽن
متابٕ اهًطِظ اهىسظذّٕ ِصظـ فْ متابٕ اهكطٕ ِاهصؾظ فكػ ،أٓ أن ىِحات ؼٍِظ اهمتاب
هي تمن طات سىٕ فًّٕ ِاذضٔ بو ماًت ىتؾضضٔ ثي استػت ػظّكٍا اهساظ بٍا..
ؽاصت اهمتابٕ اهكططّٕ ىساعا ىٍىا أًحب متابا ىٍىّنِ" ،هؾو اهماتب اهطٓ بظز
اسىَ أمثظ ىن فّظُ فْ تهن اهفتظٔ ٌِ فؤاض اهصاٙبِ ،ؽهٖ اهظفي ىن أن اهصاٙب هّش
باهماتب اهىمثظِ ،ؽهٖ اهظفي ىن أن ؽىظُ اهكططْ هي ّتحاِز اهؾصظ سًّن ،فٍِ ّؾض ىن ظِاض
اهكطٕ اهكطّظٔ فْ أضب سِظّٕ اهحضّضِ ،قض ًصظ متّباً ؽاي  1944بؾًِان تاظّش حظز عىًَ
إذضٗ ؽصظٔ أقطِطٕ ال فّظ.)6("..
ِؽهٖ طؾّض اهظِإّّ ،ؤظص السي ىٍي ضسو ٌطا اهفن بكِٔ ،فًٍان "ذاضج فظّض فْ تاظّش
ٌطُ اهذكبٕ ٌِ ،ذاضج ؼٍِظ صمّب اهحابظٓ ،فٍطا اهماتب اهطٓ ِعؿ ثالج ظِاّات قططّٕ
هي ّستهٍي ذّأ بالضُ ،فْ اهِاقؿ فْ أٓ ىن ٌطُ اهظِاّاتِ ،)7("..أّعاً سًتابؿ إبضاؽات
أسظٗ ؽهٖ ٌطا اهطؾّض همتاب طاؽضّن ىن بًٍّي :ؽبض اهسالي اهؾحّهْ ِذسّب مّاهْ ِذًا
ىًَّ ِؽاضو أبِ صًب ِفاظش زظزِظ ِِضاض سمامًّْ ِإهفٕ اإلضهبْ..
ِفْ ثبت اهظِاّات اهسِظّٕ بّن ؽاىْ "1865ــ "1978اهطٓ ًصظُ سىظ ظِذْ اهفّطو
فْ ِاذض ىن أٌي اهمتب ؽن اهظِإّ اهسِظّٕ(ّ )8ىمن تصمّو حضِو حضّض ىٍي ّظصضًا
تهكاّٙاً إهٖ ذحي اهمتابات اهظِا ّٕٙفْ اهفتظٔ اهتاهّٕ الستكالو سِظًِّٕ ،الذؼ فْ حضِهًا
اهىأسِط ؽن ثبت اهظِاّات اهسِظّٕ طان بظِز أسىا٘ ِظِاّات سًّذاز بؾعٍا إهٖ اهتهفزِّن،
ِمتابٕ اهًظ اهضظاىْ اهتهفزًِّْ ىؿ ىظِظ اهِقت:
اهتاظّش اهىؤهف
 1961مِهّت سِظٓ
1964
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اهظِإّ
هّهٕ ِاذضٔ

ًزاظ ىؤّض اهؾؼي

سالسو اهىاعْ

طضقْ اسىاؽّو

اهؾطأ
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1965

ِهّض إسالطْ

صتا٘ اهبذظ اهّابش

1966

ذسّب مّاهْ

ىماتب اهقظاي

ذًا ىًَّ

اهصظاـ ِاهؾاطفٕ

1967

ــ

ــ

1968

بضّؿ ذكْ

حفِن تسذل اهطِظ

ذّضظ ذّضظ

اهفٍض

1969

فاظش زظزِظ

ذسن حبو  +هن تسكػ اهىضًّٕ

1971

أضّب اهًذِٓ
ؽبض اهًبْ ذحازٓ

ؽظش فهسػًّْ
قاظب اهزىن اهثكّو

ًبّو سهّىان

ًِّضاز اهػِفان

1971

ىىضِز ؽضِان
ؽبض اهًبْ ذحازٓ

األبتظ
اهسًضّإً

1972

طالز ضًٌْ

ىهر األظغ

ِهّض ىضفؾْ

فظبا٘ فْ أِػاًًا

ذّضظ ذّضظ

اهزىن اهىِذض

سؾّض ماىو اهمِسا
ِهّض ذحاظ

هؾبٕ اهصّػان
اهسكِػ إهٖ أؽهٖ

1973

ؽبض اهسالي اهؾحّهْ أبِاب اهذب اهثالثٕ
1974

ًسّب االستّاظ

سكِػ اهفظًن

1975

ؽبض اهؾزّز ٌالو
مِهّت سِظٓ

ىن ّذب اهفكظ
ىظ طّف

ذًا ىًَّ

بكاّا طِظ

أذىض ضاِض

ذبّبتْ ّاذب اهتِت

ؽاضو أبِ صًب

ِظضٔ اهطباز

أذىض ِّسف ضاِض
سّظٓ اهطٌبْ

ضىصل اهحىّهٕ  +اهسِّو
ىهمِت اهبسػا٘

ؽبض اههَ ؽبض

اهظأش ِاهحضاظ

ؽبض اهًبْ ذحازٓ
سّظٓ اهطٌبْ

اهّاقِتْ
ػاٙظ األّاي اهؾحّبٕ

قىظ مّالًْ

بستان اهمظز

ّاسّن ظفاؽّٕ

اهىىظ

1976

1977

1978
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إن اهذضّج ؽن اهمتابٕ اهىسظذّٕ ِفّىا بؾض اهمتابٕ اهكططّٕ ِاهظِاّ ّٕٙعؾًا أىا
سؤاو ىًػكْ ّتؾهل بىضٗ ىصاظمٕ ٌؤال٘ اهمتاب باهمتابٕ ههسًّىا أِ اهتهفزِّن ِسبب تظضضٌي
أِ تأسظٌي أِ اىتًاـ بؾعٍي ؽن اهمتابٕ ههتهفزِّن ،ؽهىاً أن ًٌان ِحٍٕ ًؼظ تظٗ أًٍي األقضظ
ؽهٖ ىِاح ٍٕ ىسؤِهّٕ اهمتابٕ هٍطا اهًِـ ىن اهفًِنِ ،اهِاقؿ أًٍي تظضضِا مثّظاً فْ اهمتابٕ،
ِمان طهن ّثّظ اهتساؤالت هىؤظسْ تهن اهفتظِٔ ،قّهت آظا٘ مثّظٔ تذاِو صظز أسباب ٌطا اهتهمؤ
ىن أٌىٍا تهن اهتْ تهكْ اهىسؤِهّٕ اهمبظٗ ؽهٖ فن "اهسًّاظِّ" اهطٓ ّظٗ فَّ متاب اهظِإّ
ِاهكطٕ ِاهىسظز أًَ ّستهف ؽن ىِاٌبٍي األطهِّٕ ،أن اهمتابٕ ههسًّىا ِاهتهفزِّن ٌْ
ىسأهٕ أسظٗ فّظ متابٕ اهظِإّ ِاهكطٕ ِاهىسظذًّٕ ،اٌّن أن االؽتكاض بأن اهتهفزِّن ّكتو
إبضاؽاتٍي!

****
ضسهت اهضظاىا اهتهفزًِّّٕ إهٖ ذّز اإلًتاد ىًط اهىظذهٕ األِهٖ اهتْ اًػهل فٍّا
اهتهفزِّن اهؾظبْ اهسِظِٓ ،ؽًضىا ًتؾظف إهٖ تفاطّو أِو ضِظٔ بظاىحّٕ تهفزًِّّٕ ،تستِقفًا
اهؾًاِّن اهبظاىحّٕ اهىٍىٕ فٍّاِ ،قض حا٘ فٍّا:
 .1اهبّت اهسؾّض .
 .2ذضج فْ ىثو ٌطا اهِّي .
 .3فمظ تظبر .
ً .4اضٓ األػفاو .
 .5سٍظٔ ضىصل.
ٌ .6طا األسبِـ .
 .7أطمظ ٌطا اهِّي .
 .8ىحهٕ اهتهفزِّن .
 .9األّاي تضِظ.)9(".
ٌِطُ اهؾًاِّن اهتسؾٕ ٌْ ؽًاِّن هبظاىخ ىؾظِفٕ ِىِثكٕ فْ صٍاضات ِطِظ ىٍىٕ ألن
اهتسحّالت فّظ ىتِفظِّٔ ،ستِقفًا ًٌا ؽًِان اهبظًاىخ اهساىش فٍّا "سٍظٔ ضىصل" ألن
ٌطا اهبظًاىخ مان ّذتِٓ ؽهٖ "اهضظاىا اهسِظّٕ" فْ أِو ِالضٔ هىصاٌضٌاِ ،اهذضّج ؽن
ذكّكٕ متابٕ ىصاٌض ٌطُ اهضظاىا التزاو عبابّٕ ظفي بؾغ اإلصاظات إهٖ أًٍا ماًت متابٕ
حىاؽّٕ..
فْ مو اهىًاسبات اهتْ ضاظ فٍّا اهذضّج ؽن ؼظِف ًصِ٘ اهتهفزِّن األِهٖ ،فابت
اإلصاظات اهذكّكّٕ ههًظ اهضظاىْ اهتهفزًِّْ ،فىثو ٌطا اهىؤصظ مان فاٙباًِ ،ظفي أن
ىحىِؽٕ ىٍىٕ ىن اهىستطّن أِفضت إهٖ ضِو اهقظب ىن أحو إػالل اهتهفزِّن ،فإًٍي هي
ّتِقفِا أبضاً ؽًض ٌطا اهىِعِـ اهٍاي :سافظ طباز قباًْ ٌِّاي ػباـ إهٖ اهِالّات اهىتذضٔ
األىظّمِّٕ ،سافظ ؽبض اهٍاضٓ اهبماظ ِؽاضو سّاػٕ ِسهضِن اهىاهر إهٖ أهىاًّا ِسافظ ساىْ
حاًِ إهٖ إّػاهّا ِضظش ؽاػف اهذهِٔ اإلسظاد فْ أىظّما ؽهٖ ذسابَ ِؽاضِا حىّؾاً بسبظات
ىٍىٕ همًٍي هي ّطمظِا أٓ ذضّج ؽن اهسًّاظِّ بىا ٌِ ىًٍخ متابٕ ههضظاىا اهتهفزًِّّٕ ،ؽهىاً
أن اهتهفزِّن باضظ سظّؾاً إهٖ تكضّي اهفًِن اهضظاىّٕ ؽبظ بظاىحَ األِهٖ(..)11
فْ أفهب أذاضّج اهطمظّات ؽن ؼٍِظ اهضظاىا ِؼظِفٍا ِإسظاحٍاّ ،حظٓ اهذضّج
ىفطالً ؽن اهؼظِف اهطؾبٕ ههؾىو اهتهفزِّنِ ،تظض إصاظات قهّهٕ ؽن ىٍاظات اهمتابٕ
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اهتهفزًِّّٕ ذتٖ أن اهذضّج ؽن تىثّهّٕ "ثىن اهذظّٕ" اهىٍىٕ افتكض فْ متابات طباز
قباًٖ إهٖ أٓ صظز ؽن اهمتابٕ..
فْ سّال اهذضّج ؽن تكضّي ًصظات األسباظِ ،ظضت إصاظٔ ؽابظٔ إهٖ أن أهىؿ ىطّؾْ
ًصظات األسباظ ِقتٍا "مان ؽهٍّي أن ّتآهفِا ىؿ أسهِب حضّض فْ تكضّي األسباظ هي ّؾظفُِ ىن
قبو ،أٓ مّف ّالٙىِن بّن ًظ اهسبظ اهطٓ ّكظؤًَِ ِبّن طِظتَ اهسًّىا ّٕٙاهتْ ّؾظعٍا
حٍاز اهؾظغ أىاىٍي ؽهٖ اهصاصٕ"(.)11
ِِّعر اهضمتِظ طباز قباًْ صّٙاً ؽن ٌطُ اهًكػٕ فْ ذضّثَ ؽن تأسّش اهتهفزِّن
ًِحاذَ فّىا بؾض ،فّظٗ أن إًصا٘ اهتهفزِّن "ذفز ىِاٌب مثّظٔ ماىًٕ ،فمثظ ؽضض
اهىسظحّنِ ،متاب اهسًّاظِّ اهتهفزًِِّْ ،اهىىثهّنِ ،اهىىثالتِ ،أطبذِا ّؾضِن باهؾصظات،
ٌِي مو ِّي إهٖ ىزّض"(ِ )12ماًت ٌطُ اهىظٔ اهِذّضٔ اهتْ تطمظ بٍا ؽباظٔ " اهسًّاظِّ
اهتهفزًِّْ " ..
فاب اهذضّج اهىِثل ؽن ؼٍِظ اهضظاىا اهتهفزًِّّٕ فْ سِظّٕ ػِّالًِ ،مان ىن اهسٍو
اهكِو إًَ ال ِّحض ِثّكٕ ىظحؾّٕ ظسىّٕ فْ اهتهفزِّن اهؾظبْ اهسِظٓ ؽن تفاطّو ؽىهّٕ
اإلًتاد اهضظاىْ ِاهبظاىحْ فْ ىظذهٕ اهبضاّات ،إال أن ىضّظّٕ اإلًتاد اهتهفزًِِّْ ،بؾض طضِظ
متاب " اهضظاىا اهتهفزًِّّٕ :ىن اهسًّاظِّ إهٖ اإلسظاد ــ اهتحظبٕ اهسِظّٕ ًىِطحاً" ؽاي
ِ 1994ظضِض اهفؾو اهتْ أثّظت ذِهَ هحأت إهٖ حىؿ ىؾهِىات أِهِّٕ ،طًفتٍا فْ حضاِو
سًِّٕ ًاقطٕ(ِ ، ) 13تي تصمّو هحًٕ هتِثّل تهن اهىظذهٕ هي تؤض ؽىهٍا ،هطهن تبضِ ؽىهّٕ
ضظاسٕ ٌطُ اهىظذهٕ طؾبِٕ ،تذتاد إهٖ تِثّل اهىؾهِىاتِ ،اهتأمض ىن ىطضاقّتٍاٌِ ،طا
ّؾًْ أن ؽهٖ مو ضاظش االستؾإً باهىكابالت ِاهذِاظات اهىتؾهكٕ بفتظٔ اهتأسّش ِاهسؤاو
ؽن اهىصاظمّن فٍّا هتِثّل ىؾهِىاتَ ىن سالهٍي(ً )14اٌّن ؽن اهظحِـ ههطذف ِاهىحالت
اهتْ ماًت تطضظ ِقتٍا..
ـ2ـ
فْ تهن اهحضاِو اهىذفِؼٕ فْ ىضّظّٕ اإلًتاد اهتهفزًِّّْ ،ىمن اهتؾظف ؽهٖ ىالىر
بضاّات اهمتابٕ اهضظاىّٕ ِأسىا٘ أِهٙن اهطّن ذىهِا ىسؤِهّتٍا ،همن ٌطا اهتؾظف ّذتاد إهٖ
بذِج إعافّٕ ؽن بكّٕ إًتاحٍي ِىساٌىاتٍي فْ اهضظاىا اهتهفزًِّّٕ ِاهفًِن األسظٗ.
ًِبضأ باهحضِو األِو ٌِِ ،ؽباظٔ ؽن ضىخ ههىؾهِىات اهىتؾهكٕ باإلًتاد اهضظاىْ
اهتهفزًِّْ بّن ؽاىْ  ،1967ِ1961هًتؾظف ىؾػّاتَِ ،ىؾًاٌا فْ سّال اهمتابٕ
ههتهفزِّن(:)15
اهظقي

ؽاي
االًتاد

اسي اهىسهسو

تأهّف

إسظاد

1

1961

ظابؾٕ اهؾضِّٕ

ًزاظ صظابْ

2

1961

ساؽْ اهبظّض

سهّي قػاّا

3

1962

ظامبِ اهبذاظ

سهّي قػاّا

4

1962

األستاط تظهي

ذمىت ىذسن

ؽضض اهذهكات

ظّاغ ضّاظ بمظهْ
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5

1962

ظحو ىن صىؿ

سهّي قػاّا

6

1962

ذماّات اهؾظب

إبظاٌّي اهطاضل

ؽال٘ اهضّن مِمض

7

1962

سىظ

ظّاغ ضّاظ
بمظهْ  +ىذّْ
اهضّن اهكابسْ

ظّاغ ضّاظ بمظهْ

8

1963

ثِظٔ قظّٕ

ىذىض اهػّب

ؽال٘ اهضّن مِمض

9

اهحض

11

1964

11

1965

 7ذهكات

سهّي قػاّا

اهمو فْ اهىّضان

ؽال٘ مِمض

ؽال٘ مِمض

12

اهىذػٕ

ؽهْ اهحًضٓ

حىّو ِالّٕ

13

اهىًذِش ىًذِش

ؽاضو أبِ صًب

ؽال٘ مِمض

14

اهضِاظٔ

ىًّف ذسِن

ظّاغ ضّاظ بمظهْ

15

1966

قِش قزز

ظفّل اهطبان

فّطو ّاسظٓ

16

1967

ىن أظصّف أبْ
ظصضٓ

ذمىت ىذسن
 +إؽضاض زمظّا
تاىظ

ؽال٘ اهضّن مِمض

17

ذىاي اهًٍا

ضظّض ًٍِاض

سهضِن اهىاهر

18

زًّب

طالز ذافؼ +
سؾّض ىظاض

ؽال٘ اهضّن مزمض

19

قعّٕ ؽبض اهستاظ
قاف

ؽاضو أبِ صًب

ؽال٘ اهضّن مِمض

21

بػاقٕ سالظ

فاظش زظزِظ+
إؽضاض ؽال٘
مِمض

ؽال٘ اهضّن مِمض

21

قًاضّو ؽهٖ اهضظب

أسؾض فعٕ +
ًبّو بضظان

فّطو اهّاسظٓ

22

ىن اهطٓ قتو ِهضٓ

ىظِان اهسباؽْ

ؽال٘ اهضّن مِمض

فْ ٌطُ اهىؾهِىات اهتْ أِظضٌا أظصّف اهتهفزِّن فْ اهحضِو اهسابلً ،الذؼ ىحىِؽٕ
ىؾػّات تتؾهل بىالىر اهفتظٔ األِهٖ هؼٍِظ اهًظ اهضظاىْ اهتهفزًِّْ:ٌِْ ،
 .1فّاب سػٕ اهؾىو اهىتؾهكٕ باستّاظ اهًطِظ.
 .2فّاب سبظات تهفزًِّّٕ فْ متابٕ اهًظ اهضظاىْ اهتهفزًِّْ ِاالؽتىاض ؽهٖ سبظات
إطاؽّٕ .
 .3ضسِو متاب اهكطٕ ِاهظِإّ ؽهٖ اهسػ .
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فْ اهتضقّل ًمتصف إن فّاب تىثّهّٕ "زىن اهذظّٕ" ؽن ٌطا اهحضِو ظفي اهعحّخ اهطٓ
أثاظتَ ؽًضىا قضىت ؽهٖ اهىسظز فْ ضىصل ِاهكاٌظِٔ ،تتًاِو أذضاثٍا اهضظاىّٕ "إذضٗ
فتظات االستؾىاظ اهفظًسْ ههحزاٙظِ ،قض قاي بضِظ اهبػِهٕ فٍّا ًسبٕ ىن اهفًاًّن اهىٌِِبّن
اهطّن مان ىًٍيًٍ :اض قهؾِْ ،ػهذت ذىضِٓ ،ؽبض اهظذىن آهَ ظصِْ ،اهسّضٔ فاػىٕ اهزّن،
ِقض قضىت ٌطُ اهتىثّهّٕ ؽهٖ ىضٗ ساؽٕ ًِطف اهساؽٕ ضفؾٕ ِاذضٔ ؽهٖ اهٍِا٘ ىباصظٔ ضِن
أٓ تكػّؿ ِال إؽاضٔ ِال تسحّوِ ،ساٌي فْ إًحاز اهتىثّهّٕ بظاؽٕ ىضّظ االستِضِّ اهزىّو
ظّاغ ضّاظ بمظهْ اهطٓ أذسن اهتًسّل بّن ؽىو اهماىّظات ِفظفٕ اهىظاقبٕ ِذظمٕ
اهىىثهّن"(.)16
ّؾّضًا ٌطا اهسّال اهتِثّكْ إهٖ اهتحظبٕ اهصبٍّٕ فْ طًاؽٕ اهسًّىا ،فمتّاب اهسًّاظِّ
فْ بضاّات ؼٍِظٌا هي ّمًِِا ىذتاحّن هضقٕ ىىا مان ّىًر ىظًِٕ فْ اهتطِّظ ِاهىًِتاد
ِذظّٕ فْ إضظاد اهذِاظ اهىمتِب بؾض االًتٍا٘ ىن اهتطِّظ(ِ ،)17قض حا٘ اهتػِظ "صّٙاً
فصّٙاً ،األؽىاو األمثظ تؾكّضاًِ ،اهىسظحِن األصض ذظطاً ؽهٖ اهتًؼّي ،قاضًِا إهٖ ًِـ حضّض
ىن اهسًّاظِّ أػهل ؽهَّ :اهذضّضٓ"(.)18
ٌِطا ىا ذطو فْ مثّظ ىن اهبهضانِ ،ىًٍا سِظّٕ فْ طًاؽٕ اهتهفزِّن ،ماًت ؽىهّٕ
االستّاظ فْ اهىظذهٕ األِهٖ تحظٓ ؽهٖ ٌطا اهًذِ هؾضي ِحِض سػٕ فْ اهىصظِـ اهضظاىْ
اهتهفزًِّْ اهِهّضِ ،بسبب فّاب اهسبظات اهالزىِٕ ،اهتْ ِحضت فْ اهسبظات اإلطاؽّٕ ذالً
ىىمًاً.
مان ؽهٖ اهىسظحّن أن ّكبهِا اهطّافات األِهٖ ههًطِظ اهضظاىّٕ مىا ٌْ ظّثىا
تتػِظ ؽىهّٕ طًاؽٕ اهضظاىا ِتتػِظ ىؾٍا أضِاتٍاِ ،مان ؽهٍّي أن ّتضسهِا بٍا ،أِ ظبىا
ّؾّضِن متابتٍاِ ،ىا أن تسأهٍي ؽن اهىظاذو األِهٖ ههمتابٕ اهضظاىّٕ ذتٖ تظض اإلحابات
ىتصابٍٕ ًتّحٕ اهىؾاًأ اهِاذضٔ  :اهسًّاظِّ هي ّمن سِٗ حضِو ذِاظ ..أِ هي ّمن ًٌان
سًّاظِّ أطالًِ ،ؽهٖ ًذِ أضل "متب اهًظ اهضظاىْ بػظّكٕ إطاؽِّٕ ،مان ّمتب ؽهٖ
اهًطِظ فْ بؾغ اهذاالت مهىٕ( :ىسىؿ) بضو مهىٕ (ىصٍض) .)19("..
ِّكِو اهىسظد اهظاٙض ؽال٘ اهضّن مِمض ؽن ىسهسو "ىطمظات ذظاىْ" اهطٓ متبَ
ا هكطاظ اهصؾبْ ذمىت ىذسن هإلطاؽٕ أطالًِ ،اهطٓ مان ّصض اهًاش اهٖ اهظاضِّ هضظحٕ
اًكػاـ اهذظمٕ فْ األذّا٘ اهصؾبّٕ ِاألسِال مهىا حا٘ ىِؽض إطاؽٕ تىثّهّتَّ ،كِو" :مان
إؽضاضٓ هٍطا اهًظ تهفزًِّّاً سػِٔ ًذِ تأسّش ضظاىا هٍا ٌِّٕ ىذهّٕ هطهن إن حو أؽىاهًا
اهتهفزًِّّٕ ماًت ىؾضٔ ِىكتبسٕ ؽن أؽىاو ىطظّٕ أِ أحًبّٕ"(.)21
ِفْ طهن إصاظٔ إهٖ أن اهىسظد ٌِ اهطٓ مان ّبًْ اهًظ اهضظاىْ ههتهفزِّنِ ،ىؿ طهن
فكض حظت ىذاِالت هتكهّض اهسًّاظِّ اهسًّىا ْٙىن قبو أمثظ ىن ماتبِ ،همن ذتٖ هِ مان
ثىٕ ظفبٕ فْ تكهّضُ ،فكض ماًت تهن اهظفبات ىذضِضِٔ ،ماًت اهسبظات فْ فاهبّتٍا إطاؽّٕ،
ِقض استسٍهت األىظ فامتفت بًظ ضظاىْ قاطظ ؽن أن ّمِن تهفزًِّّاً ،ىىا ّضفؿ اهىسظحّن
إهٖ استمىاو اهًِاقظ اهىتؾهكٕ باهسًّاظِّ..

****
فْ اهحضِو اهطٓ أِظضًاُ ؽن اإلًتاد اهضظاىْ اهتهفزًِّْ اهسِظٓ فْ اهسًِات اهسبؿ
األِهٖ ،ماًت االستؾإً باهؾاىهّن فْ اإلطاؽٕ ؽىهّٕ ىِعِؽّٕ ،ذّج هي ّمن ِّحض أٓ مِاضظ
حاٌزٔ ههمتابٕ إال فْ اإلطاؽٕ ،بو ِماًت اهضظاىا اإلطاؽّٕ تسّظ بًحاز ِتكضي أؽىاال ًاعحٕ
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ّتابؾٍا ى ستىؾِ اهظاضِّ ِّصمهِن حىٍِظاً ِاسؾاًِ ،ماًت سبظاتٍا ؽهٖ طؾّض اهمتابٕ ىتىّزٔ،
ألن ًحاز اهضظاىا اإلطاؽّٕ مان ِاعذا ِهَ حىاٌّظّتَ مىا ّصّظ ؽال٘ اهضّن مِمض..
هٍطا اهسبب ،ماًت األؽىاو اهتهفزًِّّٕ األِهٖ إطاؽّٕ حظٗ تذِّهٍا ههتهفزِّن سِا٘ مان
طهن تىثّهّٕ "ًٍإّ سمّظ" اهتْ متبٍا ذمىت ىذسن هإلطاؽٕ ثي قضىٍا ههتهفزِّن ،أِ تىثّهّٕ
"ظابؾٕ اهؾضِّٕ" اهتْ متبٍا ِأسظحٍا اهفًان ًزاظ صظابْ..
ِّكِو اهىسظد ظّاغ ضّاظ بمظهْ ،اهطٓ أسظد هذمىت ىذسن تىثّهّٕ "األستاط تظهي":
هي ّمن ذمىت ىذسن ّحّض متابٕ اهسًّاظِّ بو مان ّمتب اهذِاظ ٌِِ ،ؽىو ّحّضُ فْ
اإلطاؽٕ ،ثي ّؾّضُ ِّمتب صّٙاً ؽن اهطِظٔ مؾباظات ىثو ضسو فالن أِ سظد فالنِ ،مان ّمتب
بكهي اهظطاظ ،ثي ّؾِض ِّؾضو باهىىذأ ،ثي ّمتب اهىالذؼات باههِن األذىظ(..)21
ِّعّف اهىسظد ظّاغ ضّاظ بمظهْ ىالذؼٕ ىٍىٕ ٌِْ ،أن اهصقو ؽهٖ اهسًّاظِّ مان
ّتي ؽهٖ "ػاِهٕ اهبظِفات" قبو اهتطِّظِ ،مان ذمىت ىذسن ًّطت إهٖ ىالذؼات اهفًاًّن
باٌتىاي ِقبِو(..)22
ٌطا اهسّال اهطٓ ًستؾّضُ ىن اهسًِات األِهٖ هؼٍِظ اهتهفزِّن اهؾظبْ اهسِظِٓ ،اهضظاىا
اهتهفزًِّّٕ اهسِظّٕ ،ال ّؾًْ أبضا أن اهمتاب اهطّن تًػذِا ههمتابٕ ههتهفزِّن ماًِا فظبا٘ ؽن
ىًٍٕ اهمتابٕ ،فإطا مان اهًظ اهضظاىْ ّستهزي ىحىِؽٕ ىؾػّات تتؾهل باهكطٕ ِاهسًّاظِّ
ِاهذِاظ ،فإن ىكضظتٍي ؽهٖ بًا٘ صسطّات ضظاىّٕ تتذظن فْ أذضاج ىتظابػٕ ىتطاؽضٔ
عىن أىمًٕ ِأزىًٕ ىضظِسٕ ماًت ىهفتٕ .أٓ أًَ إطا فابت اهؾىهّٕ اهتسػّػّٕ هىًٍٕ متابٕ
اهسًّاظّ ِ ِاهتؾاػْ ىؿ اهطِظٔ ،فإن بكّٕ اذتّاحات ىٍاظٔ اهمتابٕ اهضظاىّٕ ماًت ىِحِضٔ
ىن ظسي اهصسطّات ِبًا٘ األذضاج ِتظابػٍاِ ،مان اهىسظحِن ّستمىهِن اهًكظ بػظّكتٍي
اهساطِٕ ،إال ىا ماًت اهضظاىا اهتهفزًِّّٕ اهسِظّٕ قض ذازت ؽهٖ إؽحاب ىصاٌضٍّا سظّؾاً.
إن ىحىِـ األسىا٘ اهتْ أِظضٌا أظصّف اهتهفزِّن ؽن تهن اهىظذهٕ إعافٕ إهٖ ذمىت
ىذسنّ ،ضهًا سظّؾاً ؽهٖ سبظات ىٍىٕ حظٗ االستفاضٔ ىًٍا ،فاألظصّف ّتذضج ؽن ىحىِؽٕ
ىن اهمتاب ٌي :ابظاٌّي اهطاضل ،ىذّْ اهضّن اهكابسْ ،ىذىض اهػّب ،ؽهْ اهحًضٓ ،ىًّف
ذسِن ،زمظّا تاىظ ،طالز ذافؼ ،فاظش زظزِظ ،ىظِان اهسباؽْ..
ٌِؤال٘ ،ماًِا ؽهٖ ؽالقٕ ِػّضٔ باهىسظز أِ اهظِإّ أِ اهكطٕ ( اهكابسْ سعؿ هضِظٔ
تهفزًِّّٕ)ٌِ ،طُ اهؾالقٕ ماًت قاضظٔ ؽهٖ ِعؿ ىسػػ ظِإّ تهفزًِّّٕ ًّكطَ بؾغ
اهحِاًب اهىتؾهكٕ باهطًاؽٕ اهتهفزًِّّٕ ِساطٕ ِطف اهىمان ِذظمات اهىىثهّن ِزِاّا
اهتطِّظ ِبكاّا اهىؤثظات األسظٗ.
أىا ظفّل اهطبان ،اهطٓ سّؾظف فّىا بؾض ؽظبّاً بىِقؾَ اهٍاي ؽهٖ طؾّض متابٕ اهسًّاظِّ
اهسًّىا ْٙاهؾظبْ ،فماًت ىساٌىتَ ىذضِضٔ ،مىا ٌِ ِاعر ،ففْ قاٙىٕ اإلًتاد اهتهفزًِّْ
ؽاي ِ 1966ظض اسي "قِش قزز" ىن تأهّفَ ِإسظاد فّطو اهّاسظٓ ٌِِ ،اهؾىو اهِذّض هَ
ػِاو اهسًِات اهسبؿ..
هكض بظزت فْ ٌطا االتحاُ ،مىا ٌِ ِاعر ،ىحىِؽٕ اتحاٌات فْ اًتكا٘ اهىاضٔ
اهضظاىّٕ ٌِْ ،اتحاٌات ِهضتٍا اهذّظِٔ ،هي تِهضٌا تّاظات ىذضضٔ تبًْ ِحٍٕ ًؼظٌا ؽهٖ
ظؤّٕ ِاعذٕ:
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االتحاُ األِو ٌِ :االتحاُ اهتحظّبْ ،اهطٓ زد ًفسَ سظّؾا فْ اهؾىو ِطٌب فْ بؾغ
اهذاالت إهٖ تبًْ أٓ ذاهٕ قاضظٔ ؽهٖ تصمّو بطظٔ ؽىو ضظاىِْ ..اهتحظّبّٕ ًٌا قض ال تمِن
سىٕ سهبّٕ ،بو ىذػٕ البض ىًٍا المتصاف اهػظّل اهطذّرِّ ،كِو اهىسظد ؽال٘ اهضّن
مِمض اهطٓ ؽاطظ تهن األّايُِّ ،ؾضُّ ىن ظِاض اهتحاظب األِهٖ" :طذّر أن اهتحظّب مان ىتاذا
ألن اهكِاؽض أساساً صبَ فاٙبِٕ ،أن اهبضا ّٕٙماًت تىتزد باهؾفِّٕ األِهٖ فتعفْ ؽهٖ مثّظ
ىن األؽىاو اهتْ ؼٍظت فْ تهن اهىظذهٕ سذظاً ساطاً ،همن اهطذّر أّعاً ،أن اهظّاضٔ اهفًّٕ
هّست ٌْ صحاؽٕ اهبضإّ فذسب  ..بو ٌْ اهكضظٔ ؽهٖ اهتأسّشِ ،اهبذج ؽن اهتىّز
ِإىمإًّ االستىظاظ ىؿ فٍي ؽًاطظ اهتػِظ ِضًّاىّٕ اهزىن.)23("..
االتحاُ اهثاًْ ٌِِ ،اتحاُ ؽكالًْ ؽهىْ ،هي ّستػؿ اهطىِض ،ألن اهفن بذاحٕ إهٖ
ىقاىظٔ ِاهضظاىا اهتهفزًِّّٕ ىقاىظٔ سػظٔ فْ طهن اهِقتِ ،فْ ٌطا اهحاًب تؼٍظ ِحٍٕ
ًؼظ اهىسظد اهظاٙض سٍّو اهطقّظ اهطٓ مان قض ضظش فْ اهِالّات اهىتذضٔ اهبظىحٕ ِاإلًتاد
اهتهفزًِّْ ِذطو ؽهٖ صٍاضٔ اهىاحستّظِ ،قض ظأٗ أن اهتسػّػ اهضقّل هإلًتاد اهضظاىْ
ِاهبظاىحْ ٌِ اهذو هتأسّش فن ضظاىْ تهفزًِّْ طذّرِّ ،كِو ٌطا اهىسظد" :ماًت ِحٍٕ
ًؼظٓ أن تبًٖ األؽىاو اهضظاىّٕ ؽهٖ أساش ىسػػات ضقّكٕ هذظمٕ اهىىثهّن ِذظمٕ
اهماىّظا ِاهضّمِظِ ،قض احتٍضت فْ تحظبتْ ؽهٖ ٌطا األساش ،فأًحزت ؽصظٔ أؽىاو ضظاىّٕ
هحأت فٍّا إهٖ اهتسػّػ هذظمٕ اهىىثهّن ِفكا هتكػّؿ اهًظ اهطٓ ِعؾتَ ِاهضّمِظ
اهىحسض ِذظمٕ اهماىّظات ِىِاقؾٍا"()24
ِفْ ذضّج هَ ؽهٖ صاصٕ اهتهفزِّن اهسِظٓ ىسا٘  23تىِز ّ 2111كِو سٍّو اهطقّظ
طظاذٕ(" :)25هىست أن ىؾؼي اهزىال٘ ّؾىهِن بًا٘ ؽهٖ سبظٔ ىذضِضٔ فّظ أماضّىّٕ
اهتىسٌِا فْ ضِظات قطّظٔ فْ إّػاهّا مسهضِن اهىاهر ،أِ ضِظات ىذهّٕ ..أىا ػظّكتْ
فماًت باهًسبٕ ههبؾغ أماضّىِّٕ ،هي تظل هٍي"(ِِّ ،)26افكَ اهىسظد ظّاغ ضّاظ بمظهْ فْ
ٌطا اهحاًب ؽًضىا ّصّظ إهٖ أن اهسػِات اهتذعّظّٕ الًػالل اهتهفزِّن ماًت "ال تتؾضٗ تهن
اهضِظات اهتضظّبّٕ اهسظّؾٕ اهتْ أهذكت بٍا بؾغ اهؾًاطظ اهتْ ِقؿ االستّاظ ؽهٍّاِ ...قض
تِزؽت ٌطُ اهضِظات ؽهٖ ىذػات اهتهفزِّن فْ أىظّما ِأهىاًّا اهقظبّٕ ِإّػاهّا ِفظًسا
ِاإلقهّي اهحًِبْ ىن اهحىٍِظّٕ اهؾظبّٕ اهىتذضٔ ــ ىطظــ آًطان .)27(" ..
هي ّتِقف سهضِن اهىاهر ؽًض ٌطُ اهىالذؼٕ هسٍّو اهطقّظ أِ هظّاغ ضّاظ بمظهْ ،ألًَ
مان ّؾضُّ تؾًَّّ فْ اهتهفزِّن ًكهٕ ىن ىظذهٕ ىىاظسٕ اهٍِإّ إهٖ االذتظافِّ ،كِو "صاظمت
فْ أِو ؽىو ضظاىْ ذكّكْ قضي ؽهٖ اهصاصٕ سالو األسابّؿ األِهٖ ىن افتتاز اهتهفزِّن ِمان
ىن أٌي ىسظذّات اهًاضٓ اهصظقْ ىسظذّٕ ثىن اهذظّٕ إسظاد ؽاضو سّاػٕ ِبػِهٕ ًٍاض
قهؾْ.)28("..
االتحاُ اهثاهج :االتحاُ اهصؾبْ اهِاقؾْ اهطٓ بذج سظّؾاً فْ اهِاقؿ فأسش ؽهَِّ ،مان
ىِفكاً فْ أؽىاهَ األِهًٌِٖ ،ا ّضسو ىن حضّض اهكطاظ اهصؾبْ ذمىت ىذسن فْ ؽىهَ
اهطٓ أسظ اهًاش "ىطمظات ذظاىْ" ،فمان ىن اإلطاؽٕ ،همًَ مان حىاٌّظّاً باىتّاز..
ىًط أن ؼٍظت اهسًّىا ِصظؽت بإًتاد أفالىٍا ،ماًت بذاحٕ إهٖ ِظقٕ اهؾىو األِهٖ اهتْ
ّسىًٍِا "اهسًّاظِّ" ،هطهن مان ىن اهعظِظٓ أّعاً ،أن تمِن ٌطُ اهِظقٕ ىِحِضٔ أىاي
اهؾاىهّن فْ اهضظاىا اهتهفزًِِّّٕ ،باهتاهْ مان اهتهفزِّن بذاحٕ أّعاً إهٖ ًِـ حضّض ىن
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اهمتاب ّمِن قاضظاً ؽهٖ ىذامأ اهفًِن اهضظاىّٕ اهتهفزًِّّٕ ِاهتفاؽو ىؾٍاِ ،متابٕ ٌطا
اهىسػػ اهعظِظٓ اهطٓ ّتعىن :اهكطٕ ِاهسًّاظِّ ِاهذِاظ..
ٌطا اهًِـ ىن اهمتاب هي ّمن ىِحِضاًِ ،مان ّىمن همتاب اهىسظز أِ اهظِإّ أِ اهكطٕ أن
ّكِىِا بٍطُ اهىٍىٕ..
مان تضظد اهسبظات ٌِ اهػظّل اهِاقؾْ هتػِّظ أضِات اهمتابٕ ،ففْ ؽاي ِ ،1948عىن
ىحىِؽٕ اهؾىو اهتْ اصتقهت فْ فّهي "ًِظ ِؼالي" ؼٍظت بؾغ األسىا٘ سّمِن هبؾعٍا
ىمإً فْ اهمتابٕ اهضظاىّٕ فّىا بؾض ِىن تهن األسىا٘ ذمىت ىذسن ،اهطٓ استكػبتَ فًِن
اهضظاىا ،فأبضـ فٍّا  ..بضأ "ّصاظن فْ بظًاىخ إًشَ ٌىِىن (فْ إطاؽٕ اهصظل األضًٖ) ذّج
ماًت اهفكظات اهتىثّهّٕ تطِظ ؽهٖ اهىسظز أِالً ِبذعِظ حىٍِظ ففّظ ِمان ّصاظن فٍّا
فًاًِن مباظ ىن اهِػن اهؾظبِّْ ،)29("..كِو اهفًان اهسِظٓ اهظاٙض تّسّظ اهسؾضٓ" :مان ضِظ
ذمىت ىذسن ٌِ متابٕ فكظات تىثّهّٕ بّن األحزاٌِ٘ ،طُ اهفكظات ؽباظٔ ؽن تىثّهّٕ
قطّظٔ تتظاِز ىضتٍا بّن ضقّكتّن إهٖ أظبؿ ضقاٙل ...اهىسظد سهضِن اهىاهر حاًْ٘ قبو فتظٔ
ِػهب ىًْ تكضّي ًفش اهفمظٔ ،ضقاٙل تىثّهّٕ قطّظٔ تصبَ (بّو ٌّو) .ضظت ؽهٖ حىّؿ
اهمتاب فهي أحض ماتباً ضظاىّاً ِاذضاً ّستػّؿ متابٕ اهضقاٙل اهتىثّهّٕ أِ اهثِاًْ"(..)31
هكض أطبر ذمىت ىذسن أذض ؽىاهكٕ اهمتابٕ اهضظاىّٕ ؽهٖ ٌطُ األظعِّٕ ،مصاٌض
ؽهٖ تحظبتَّ ،كِو اهفًان تّسّظ اهسؾضٓ" :طات ِّي ِقؾت فْ ّضٓ ىسظذّٕ هذمىت ىذسن.
قظأتٍا فطٌهت ِػاظ ؽكهْ بٍا! ذِاظ ىضٌض ال أذض ّستػّؿ ىحاظاتَ  .متابٕ طاضقٕ ِذاظٔ.
اهىٍي أسطتٍا ِطًؾت ىًٍا ىسظذّتّن هطاهر إطاؽٕ اهصظل األضًٖ ( )...ماًت األِهٖ بؾًِان
(ّا آسط اهكظض ؽهٖ ىاهِ ) ِاهثإًّ بؾًِان (ًٍإّ سمّظ)(ٌِ .)31طُ األسّظٔ أسطٌا اهتهفزِّن
اهسِظٓ ِؽظعٍا فْ بظاىحَ.)32(".
ِإهٖ أن ّسذظ ذمىت ىذسن ىصاٌضٓ اهتهفزِّن ىن اهسِظّّن بؾىهَ "ىطمظات
ذظاىْ" ستمِن اهمتابٕ اهضظاىّٕ قض ذضضت اهىالىر األِهٖ هىسّظتٍاِ ،استكػبت أسىا٘
حضّضٔ ىن تهن األسىا٘ اهتْ ضسهت ىحاو اهمتابٕ ههكطٕ ِاهظِإّ..
فْ اهبضإّ ؼٍظت أسىا٘ ىٍىٕ حظبت اهمتابٕ ههتهفزِّن ،فاستىظت أِ اًسذبت ،همن
ذمىت ىذسن ،ؼو ّمتب ذتٖ اههذؼٕ األسّظٔ ههًاش( ،)33ثي فاضظ اهذّأ تاظما اهًظ
اهضظاىْ ّبذج ؽن متاب بسِّتَ!
ؼٍظ ذمىت ىذسن فْ اإلطاؽٕ ًصػاً فزّظ اهمتابِٕ ،ىؿ ؼٍِظ اهتهفزِّن اهؾظبْ
اهسِظٓ فْ ىػهؿ اهستًّّات مان قض أطبر ىن مباظ متاب اهضظاىا اإلطاؽِّٕ ،ماًت اهكطٕ
ِاهظِإّ قض أذطت تػظز أسىا٘ ىٍىٕ ىن بًٍّا :ؽبض اهؾزّز ٌالو ِىظاض اهسباؽْ ِِهّض
ىضفؾْ ِؽاضو أبِ صًب ِزمظّا تاىظ ِِهّض إسالطْ فْ اهكطِٕ .طضقْ إسىاؽّو ٌِاًْ
اهظاٌب ِإًؾاي اهحًضٓ ًِزاظ ىؤّض اهؾؼي ِحِظد ساهي ِأضّب اهًذِٓ ِؽىاض تمظّتْ ِفّظٌي
فْ اهظِإّ(.)34
همن مو ٌؤال٘ سِّافكِن ؽهٖ أن اهسػِٔ األِهٖ فْ اهىساظ ماًت فْ "ذىاي اهًٍا"!
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اهلوامش
( )1طالز ضًٌْ ــ اهكطٕ فْ سِظّٕ ( ِفْ اهؾاهي ) ــ إؽضاض ضاظ اهفن اهذضّج اهؾاهىْ ــ بضِن
تاظّش ِال ضاظ ًصظ ــ ظ .9
( )2ؽاضو أبِ صًب ــ بِامّظ اهتأهّف اهىسظذْ فْ سِظّٕ ــ اتذاض اهمتاب اهؾظب ــ ضىصل ــ
 1978ــ ظ .28
( )3اهىطضظ اهسابل ــ ظ.28

( )4طالز ضًٌْ ــ اهكطٕ فْ سِظّٕ :ىظحؿ ِظض طمظُ ــ ظ.11

( )5ؽاضو أبِ صًب ــ بِامّظ اهتأهّف اهىسظذْ ــ ىمظحؿ ِظض طمظُ ــ ظ63
( )6اهكطٕ فْ سِظّٕ ــ ىظحؿ ِظض طمظُ ظ12
( )7اهىظحؿ اهسابل ــ ظ 15

( )8سىظ ظِذْ اهفّطو ــ ىالىر فْ اهظِإّ اهسِظٓ ــ  1979ــ ىن ظ 513إهٖ ظ527
( )9طباز قباًْ ــ ىن أِظال اهؾىظ ــ ظ174

(ّ )11ذمْ طباز قباًْ فْ متابَ اهٍاي "ىن أِظال اهؾىظ" ؽن ظذهتَ |إهٖ أىّظما ىن سالو
ىظذهتّنِ ،باهػبؿ قبو إقالـ اهتهفزِّن فْ تىِز  ،1961األِهٖ فْ بِسػن ِماًت فْ
مهّٕ االتطاالت ِاهثإًّ فْ ًِِّّظن فْ استِضٌِّات ىذػٕ  NBCذّج عساىٕ
األقساي فْ إذضٗ ًاػذات اهسذاب فْ ذْ ىاًٍاتن....
( )11طباز قباًْ ــ ىن أِظال اهؾىظ ظ194
( )12اهىطضظ اهسابل ــ ظ .199

( )13اهحضاِو ىذفِؼٕ فْ أظصّف اهتهفزِّن اهؾظبْ اهسِظِٓ ،قض تي اهذطِو ؽهٍّا ىن قبو
اهماتبِ ،ىذاِهٕ استمىاو اهًكظ فٍّا...
( )14سحو ىؤهفا اهمتاب ؽاي ً 1994ذِ ثالثّن ذِاظا ىؿ اهىؾًّّن فْ طًاؽٕ اهتهفزِّن
فْ سِظّٕ ىن متاب سًّاظِّ ِىسظحّن ِىًٍضسّنِ ،مان ىن بّن ٌؤال٘ اهىؾًّّن:
حىّو ِالّٕ ،ؽال٘ اهضّن مِمض ،فسان حبظٓ ،أسىا٘ فِّىٌّْ ،ثي ذكْ ،ذسان أبِ
ؽّاض ،اهّاش ابظاٌّي ِ ..ماًت تهن سػِٔ عظِظّٕ هتهن اهضظاسٕ حؾهت اهمتاب
اهىظحؿ اهِذّض اهىتؾهل باهضظاىا اهتهفزًِّّٕ..
( )15تي حىؿ ٌطا اهحضِو ىن ىحىِؽٕ اهحضاِو اهسًِّٕ اهىذفِؼٕ فْ أظصّف ىضّظّٕ
اإلًتاد اهتهفزًِّْ اهتابؾٕ ههتهفزِّن اهؾظبْ اهسِظٓ قبو إذضاج اهىؤسسٕ اهؾاىٕ
هإلًتاد اهضظاىْ اإلطاؽْ ِاهتهفزًِّْ..
( )16طباز قباًْ ــ ىن أِظال اهؾىظ ــ ظ.196

( )17سّىِن فّهضىان ــ سًّاظِّ ظِا ْٙسًّاظِّ ِثاٙكْ ــ تظحىٕ ؽال٘ صبإً ــ ِزاظٔ اهثكافٕ
ــ ضىصل ػ 2111 1ــ ظ9 :
( )18اهىطضظ اهسابل ــ اهطفذٕ ًفسٍا.
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( )19ؽىاض ًضاف ،ىذىض ًضاف ــاهضظاىا اهتهفزًِّّٕ :اهتحظبٕ اهسِظّٕ ًىِطحا ــ ضاظ اهػهّؾٕ
ــ ضىصل ػ1ؽاي  1994ــ ظ 22
( )21ؽال٘ اهضّن مِمض ــ ًضِٔ ماتب ِىِقف اهتْ ّؾضٌا ِّكضىٍا اإلطاؽْ اهمبّظ ؽبض اهظذىن
اهذهبْ ــ إطاؽٕ ضىصل ـ تكظّظ ىًصِظ فْ ىحهٕ فًِن اهؾضض  1152تاظّش 27
.2113/2/
( )21ظّاغ ضّاظ بمظهْ ههماتب فْ  4آب 2114أثًا٘ تضقّل اهىؾهِىات اهىِثكٕ أطالً.
( )22ظّاغ ضّاظ بمظهْ فْ اهذضّج اهسابل..

( )23ؽال٘ اهضّن مِمض ــ ضظاىا اهتأسّش ِاهتقّّظ ــ ىظحؿ ِظض طمظُ ظ .18
( )24سٍّو اهطقّظ فْ ذِاظ ىؿ اهماتب ؽىاض ًضاف فْ  21تىِز .2119

( )25أًتخ اهىسظد سٍّو اهطقّظ ؽصظٔ تىثّهّات ضظاىّٕ فْ ػظّكتَ تهنِ ،ىن بًٍّا :ظحو
اهساؽٕ .اههؾبٕ اهسػظٔ .آسف اهًىظٔ فهػ.
( )26سٍّو اهطقّظ ؽهٖ صاصٕ اهتهفزِّن اهؾظبْ اهسِظٓ ىسا٘  23تىِز ِ ،2111أؽّضت
صٍاضتَ فْ فّهي "ىن ّطمظ تهن األّاي" إؽضاض ِإسظاد ؽىاض ًضاف.
( )27ظّاغ ضّاظ بمظهْ ــ األبّغ ِاألسِض فْ ؽىظ اهتهفزِّن اهؾظبْ اهسِظٓ ــ ًٌا ضىصل
/ىحهٕ اإلطاؽٕ ِاهتهفزِّن ــ ضىصل  15تصظّن اهثاًْ .1977
( )28سهضِن اهىاهر فْ حهسٕ ىؿ اهطمظّات (1ــ )3ىهذل ضظاىا إصظاف اهطذفْ اهًاقض ىاٌظ
ىًطِظ اهطٓ ماًت طذّفٕ تصظّن أطضظتَ ؽاي  2119اهؾضض  2تاظّش .2119/9/9
( )29تّسّظ اهسؾضٓ ــ طامظٔ اهكظن اهؾصظّن :ذِاظ اهفن ِاهذّأ ــ ِفّل ِّسف ِزاظٔ اهثكافٕ
ــ ضىصل  2111ظ53 :
( )31اهىطضظ اهسابل ظ .53

( )31تُؾضُّ تىثّهّٕ ًٍإّ سمّظ هذمىت ىذسن ىن أِو األؽىاو اهضظاىّٕ اهتهفزًِّّٕ اهسِظّٕ
اهتْ قاي اهفًان ًزاظ صظابْ بإسظاحٍا ىؿ ظابؾٕ اهؾضِّٕ .
( )32تّسّظ اهسؾضٓ ــ طامظٔ اهكظن اهؾصظّن ــ ىظحؿ ِظض طمظُ ــ ظ .49

(ّ )33طمظ اهفًان تّسّظ اهسؾضٓ أن ذمىت ىذسن ٌحظ اإلطاؽٕ بؾض فظغ ؽكِبٕ ىسهمّٕ
ؽهَّ بسبب تأسظُ ؽن اهضِاي ،همًَ قبو ِفاتَ أظسو تىثّهّٕ ىؿ ابًَ همْ ّسظحٍا
تّسّظ اهسؾضٓ اسىٍا ( ىأِٗ اهؾحزٔ ) ِىات قبو أن تؼٍظ ههؾهن  .ظ 52ىن اهىطضظ
اهسابل.
( )34اهىطضظ اهسابل ــ ظ .26
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صالل سامل احلدوثي:
هذا الزمن زمن الرواوة ولكن للشعر عطر دائم؟!
حوار :سالم مراد

صالل سامل احلدوثي هو ذلك اإلنسان الذي شرب من املاء العذب .ماء

الفرات ..ماء الثقافة ..ماء العلم واألدب ،ألنه ولد علىى فىفان نهىر احلوىاة فهىو
ابىىن مدونىىة حدوثىىة ،هىىذه املدونىىة الىىىل احلهىىا وشىىا متد احلدا ىىة لكنهىىا ىىد
جىىذورها ا الرىىاروحل واحل ىىارة ونشىىنة اإلنسىىان لىىذلك طعل ى الكاط ى

صىىالل

احلدوثي بالرتاث وكانت جذوره عموقة ا األرض والثقافة والراروحل واألدب.

مىىارس اىىراءة وكراب ىة خمرلىىا األاىىنان األدبوىىة بىىدءاع مىىن الشىىعر مىىروراع

بىىىالث وث والدراسىىىات متد النقىىىد األدبىىىي متد الق ىىىة الق ىىىاة متد الث ىىىث

واألرشفة والر نوا ومرابعىة الىدوروات وال ى ا العرااوىة والعربوىة وكىان مىن

الكرّاب النشوطني ا الدوروات العرااوىة والعربوىة ..وملزوىد مىن اإلفىاءة علىى

مساطه وجهوده الثقافوة واألدبوة كان لنا معه اللقاء اآلطي:

 نوووون ُع نف وووورئ األدووووالل اال

ووووة وووو

ووووال

احلد ذي؟

 بددياًي ٍ ني ددا د اةياالددِ ايب يأٌددِ
ىبيل حيًدددي د الادددب الالابدددي ايب ددديأٍ ٌدددح
خطال د ذهين فك با أبٌيت د ىاقدِ عت ادي
مدددف فدددا اليااالدددِ ىن بدددا أبٌي دددي تددديُ مدددف
الشعال ىطيًا الياقدِ د ن دي ا ت دا بادي
د مك د و ى تددٌ اي ددّ تجددالت ت ٌاددي بعددي 05
تدديف فيددديت أش ي يددطال ًش دبه يددطالا ىن ددا
أه م بشالآ دل ِ فا ٌِ ايا د العالاق ى بٌعاي

إ ااُ اةياالدددددِ ددددددا ب دددددي ال شدددددي اةياالدددددٍ
الالصتٍّ ًعين ال شدي خدياا اة اديا اةياالدٍ
ىن ددا أىم مددف ًشدداَ ه د و اك ددِ ىأذنددال أش
أىم ن ددي خددت مك ددبع ندديش تددف اة ي دد ِ
اجلعأالًددِ لٌ ددِ بددي ا ىمدديتام د مك ددبع
الع ضيتب تي ن باي ل ات إىل مي ًعًدي تدف
ثالثددِ فيك ن ددي مددف ىش اكددالت ىالاددحب
الع ي اال لعي هي.
ايداًا الك دي تدف طالًدر مياالدع الدع
ن ا أ اس فٌاي مياال ي نيش امساي مياالدِ
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التدددياابٍ د ميً دددِ يًجدددِ الدددع دددي ت دددّ ادددال
التدددالات د ذليف دددِ اا بددديا الدددع شدددكت ث دددح
متي ِ العالاق ى ٌ مي ا ا إىل ااالِ اةال ِ
اليالددطّ ى"ادتيا ًددِ د مدديً ع يًجددِ بدديأت
أالديهم د دالًدال شدالُ ث يفٌدِ ني دا اديا د
اةياالددِ ىهددٍ تبددياُ تددف صددحٌتِ ًيىًددِ يدداالًِ
شال متيهميت طال اةياالِ.
ىىددددديت د تتددددٍ ال ددددياُ ت ددددّ ن يبددددِ
دددٍ
م دددييت ل ادددحب فحيىلدددا أش أددددال
ف ددالأت قاددٌيُ د دل ددِ اددياهي ىتااُ ادايددي
العالاقٌدددِ بيالدددم دل دددِ اةعالفدددِ فك بدددا م يلدددِ
ع ٌبددي ت ددّ قاددٌيُ شددالهي أ ددي ندديا ا اك ددِ
ىامسه ت ٍ الشديبكٍ ىني دا ال ادٌيُ بع دياش
"نأس الايى " ىمط عاي نمي أذنالو:
نأسُ الايى الف ٍ ًي نيالٍ
هدد د ا كٌبُدد د أف ل ددددّ أ تيالددددٍ
االا ال اٌيُ مدف ال ي ٌدِ الت ٌدِ ىاا بٌدِ
ى شددالت م دديلع د دل ددِ اةعالفددِ ىفيدٕددا بعددي
يدداال بساالدديم مكيفددأُ يًددِ لددٍ قددياهي ً دديا
تالاقدددٍ ىا دددي ىًيمادددي نددديش الددديً يا ً دددياا
فشعالت بيلتعي ُ ىالتخال ىني ا أىم مكيفدأُ
االدد د م اي د ٌددددي ٍ ىني ددددا ىاقعددددي لددددٌال
شذٌعٌي لٍ نٍ أ شدال د الادحب ىالديىاًيت
احمل ٌددِ ىالعالبٌددِ ف شددالت بعدديهي م دديي د دل ددِ
اا ًدددل ال ب ي ٌدددِ ددديم ااالدددِ مادددي ا "الشدددعال
العالاقٍ احليًح".
ىمف ًيماي ت ت ا ن يبدي ٍ ىمشدياني ٍ
د الاحب ىالديىاًيت العالاقٌدِ ىالعالبٌدِ ىم ادي
العالبدددٍ الكيً ٌدددِ ىاا ًدددل ال ب ي ٌدددِ ىالادددحب
اجلعأالًِ الع م اي الشعل ىصحٌتِ ال اال.
 قصووجم وول ُت جووالت ُألاجووك ت ووالتا ووالع ا جيووالل
ألكجالت ا غالني ألألصاهالني ننك جالاالً ثراديالً برياً؟!
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 د اةال دددددِ اجليمعٌدددددِ د التددددد ٌ ٌيت
ن ا طيلبي د ن ٌدِ اد ا ديمعدِ باديا قتدم
ال اِ العالبٌِ ىنيش مياس مي ُ ال ي الين يا
ددِ ددح
اةال دديف اىى الد يف ال د َ ن تددين
تدددف ن دددي اابدددي ٍ ابدددٍ التدددالا ااصدددتاي ٍ
ىن ي اابي ٍ ه ا هي ن ي الاثٍ مف العاال
العبيالدددٍ ًدددما ل مادد ن ى ايصدددام د العادددال
العبيالدددددٍ ى  .اىى الددددد يف أيدددددديا إلددددددٍ بددددددأش
ااصددتاي ٍ ندديش ًشددالا بع د ال اددي ىه د و
الشالىا با مطبيتِ د ن دي متد ت ىنكدف
جتمٌي ه و الشالىا ىإصيااهي د ن ي متد ت
ً ضددددمف يددددالا ال اددددي ىهددد ا العمددددت ًتددددمّ
د ٌ دددي ى طيتدددا ىق ادددي دزلددديت هددد ا العمدددت
ىييانين د هد ا العمدت تمٌدت فخدال هدي اةال ديف
ندالًم الكعدو ىمددف اةادي فيت أ دده نديش لددٍ
تمٌددددت ت دددديو اا شددددال ف طددددي لطبددددي البحددددح
اةخطي ىصيا نك ي د ال ِ 7691ف .ددا
ت ياش "يالىا ااصتاي ٍ د ن ي اابي ٍ".
 ع قجووم اووالألااش األ وو

ب يووو اوودُخ ت يووو

صوووداح األ قوووً ُ ذو و ًال لووولا و و

ألاالثوووم ذ لووولا

وو

اجلالنة؟!

 الددددي تالقدددع بددديلااخ الشدددعو إىل
م يلددِ شددالهي اةال دديف البي ددح الااثددٍ العالاقددٍ
اةعددالىك تبددي احلمٌددي الع دديدٍ د دل ددِ الددااخ
الشدددعو العالاقٌدددِ بع دددياش "التدددعالُ د الدددااخ
الشعو" ىالتعالُ هٍ ٌياش أالدطياَ فيدديت
د اة دديم اددي د اةع يمدديت ىن ددا قددي لعددا
ايصدددي ر دددال ت دددي الع ددديدٍ فع بدددا ت دددّ
اةي دددددي ع ددددديم ت ي ددددده " :ددددديم التدددددعالُ د
أاليطا ي الشدعبٌِ" ف شدال اة ديم بعدي العدي الد َ
شددال فٌدده ااال د يذ تبددي احلمٌددي الع دديدٍ ىه د و
اة يلددددِ الددددع هددددٍ ددددح ى ع ٌددددل ت ددددّ م يلددددِ
الع دديدٍ ني ددا الددببي د ال عددالك إىل يخاددٌِ

حنال ل ُ.

البي ددح الااثددٍ الع دديدٍ فعا دده د مك بدده د
ىتااُ ادايي العالاقٌِ اليب ي الدع ديلدا بعديهي
إىل ىتااُ الج يفددددِ ىادتددددالف ىقددددي الددددال نددددجاا
بعًيا ٍ ى عالد إلٌه ىط دل مدين أش أىاصدت افدي
اك ددِ ع دديي ٍ فأخأ دده أش لدديَ دلميتددِ مددف
اة ييت د الااخ الشعو ملدب ن يبدي فأبديْ
اال عيا و لطبعه د مك به ال ذدياَ الد َ نديش
ًشددديانه فٌددده اةال ددديف البي دددح الااثدددٍ تعًدددع
احلذٌددِ نمدددي أبدديْ االدد عيا و أًضددي لك يبدددِ
م يمِ لك يبٍ ال َ الٌطبي د مك به ال ذياَ
ىصيا الك ي بع ياش "صيا مدف ٌي دي الشدعبٌِ
د تيف 7691ف".
ىبعدديهي ىاص د ا ال شددال ىالك يبددِ د دلدديم
الددددااخ الشددددعو فأصدددديات لددددٍ ىتااُ ادتددددالف
العالاقٌددِ ن يبددي بع ددياش "مددف الددااخ الشددعو د
العالاق تيف 7611ف".
ىه د و هددٍ بياًددِ تالقددع بدديلااخ الشددعو
ىهددد و العالقددددِ الددددع االددد مالت ىأ ددددالت ن بددددي
تيًددديُ فخالهدددي "مالاددددي د الت ك ددديا العالبدددٍ
التياَ".
ُ نح تاأل ر ت ر األ قً؟!

 ق دددا الددديب ي إ دددٍ د اةال دددِ اة يالدددطِ
شددالت م دديي تددف ماددي ا ااالددِ الشددعال العالاقددٍ
احليًح ىقدي يدي ٍ اة ديم إىل مياصد ِ البحدح
ىال شال ىالك يبدِ فٌمدي ً ع در بيلشدعال ىالشدعالآ
ىني ا لٍ ذلديىيت يدعالًِ د البديانا ااىىل
مددف ٌددي ٍ اا بٌددِ الددع يدددا بسصددياا ًددياش
يعالَ ىلي نيش م أخالا د تيف 1575ف .بع دياش
"تطال اا عاش".
ىندددديش هدد د ا ايه مدددديف الددددببي د إصددددياا
ن دددديبٍ ال دددديَ ااىم بع ددددياش "م يمددددِ ىالدددد ِ
يعالآ" تيف 7615ف.
ىالشددعالآ الت د ِ هددم تددل الشددٌ دعتددال
اليمٍ مايَ فميم العهيىَ الندٍ احلمداَ

ال احلد ذي

صدددي ق الادددئا ى تددديش ت دددٍ الكدددال َ ىقدددي
اادي الك ي اةال يف التٌ تيك العالاقٍ "مدي ٍ
صيحل".
 عاي األنل ي تعاو ا تجاوالا األ راقويب ت صنصويً
جالاالثك ت جبك تع جالام األولي لوع عاوناع عاوي األونل ي
تا ت احلي.

 ت ٍ اليا َ هدي أبدالت بي دح تالاقدٍ د
ت ددم ايد مددي ىهددي بي ددح نددبا ىمعددالىك ت ددّ
اةتدد د يْ العالبددددٍ أًضددددي ىالددددبل ددددألٌتٍ كدد د ا
الك ددددي هددددي إتذدددديبٍ بدددده نبي ددددح د ت ددددم
ايد مددي الدد َ لدده صدد ِ بدديلااخ الشددعو الدد َ
أ ح فٌه ىلكف ال َ دع ين أقب مطيي أمديف
االم ت ٍ اليا َ نأ ًدل ىبي دح هدي أالد يذَ .
ميهال تف فامٍ مف ماال ىنيش ًياال ي مي ُ
ال ي اا بٍ د ديمعِ باديا د التد ٌ ٌيت ىقدي
ذنددال مددالُ أش ت ددٍ الدديا َ ًعددي يقدديا أ بٌددي مددف
خالم ن يبه "أالطياُ اا الالفٌي" ىقدي ادعدا
إىل ه د ا الك ددي مددالااا ى يىلددا أش أال د خ
مددف خددالم
م دده ميقددب ت ددٍ الدديا َ مددف اا
م يقشددددي ه مددددي  .اةال دددديف تبددددي الددددالتاق ذلٌددددٍ
اليًف فكيش ه ا الك ي الد َ صديا تدف اا
العالا د مشر تيف .1579
ىقدي يصد ا د ن ديبٍ مدف خدالم ااالدع
لع ددٍ الدديا َ ىن يبي دده اا بٌددِ أش ت ددٍ الدديا َ
ًعي مف اكي ًف د الج يفِ العالاقٌِ الدع أ دالت
فٌمددي بعددي النددِ الشددعال احلددال مددف خددالم بدديا
يددددينال التددددٌي ى دددديتل اةالٔكددددِ فيلج يفددددِ
العالاقٌددِ قبدددت قٌددديف اليىلدددِ العالاقٌدددِ احليًجدددِ د
بياًِ العشالً ٌيت ني ا ث يفدِ ٌيًدِ إي أ ادي
بعددي قٌددديف احلكدددم الددديطين د العدددالاق أصدددبحا
ث يفدددِ جتيًيًدددِ بتضدددت اىا هدددي الد د ًف الدددطالىا
أمسدديٓهم د مسدديٓ الج يفددِ العالاقٌددِ ددالىك مددف
ذهدددل مجدددت العهددديىَ ىالالصددديد ىاا أ تد د يس
الكالم ٍ ىباهم نجا.
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ىالديا َ ًُعديع تالمدِ فياقدِ د دياً العددالاق
احلد د يًح ىاةعيصدددال ىخيصدددِ مدددف خدددالم دادددي و
الج يفٌدددِ الددديآ د اة دددييت ىالك دددل ىخيصدددِ
ن يبه طبٌعِ اك مي العالاقٍ ىن يبه اةيالديتٍ
د  1أدددعآ "حملدديت اد ميتٌددِ مددف ددياً العددالاق
احليًح".
 ن ووون ال األووووااش ت جالاووووم األااكاوووونل ذ حيالثاووووال
ا الصور دو جووالت راتوول ذ األااكاوونل ت راتول ذ األااكاوونل
األ راي األسنلي؟!

 بيل تددبِ لك ددي الت ك دديا د ٌي ددي
اةعيصالُ هي صلٌل تدف الدمام مادم مدي هدي مادا
الت ك يا د تاال العيةِ ىقدي قيمدا ب شدالو اا
الشمىش الج يفٌِ د بايا تيف 1551ف.
أمي ن يبٍ مالادي د الت ك يا فاي ن ي
يدديمت ً ضددمف تال ددي انجددال مددف ال د ن ن يبددي
تالبٌددي بحددح د الت ك دديا ىن ددا أ شددال مدديا و
بيتددي د دل ددِ الدددااخ الشددعو العالاقٌددِ ىفٌددده
تددالمل ةالادددي تالاقٌددِ ىتالبٌددِ ىتيةٌددِ تددف م دديبي
الت ك دديا د رل ددب فالىتدده ىت دديمي أقمددا د
الياًِ لعا ن بي تيًديُ تدف الدااخ الشدعو
د الددددياًِ ىألتددددا ن يبددددي بع ددددياش مالادددددي د
الت ك يا العالبٍ التياَ.
أمدددي ن مدددِ ف ك ددديا فادددٍ م كي دددِ مدددف
م طعددددن فيلدد د عع ددددّ عيددددعل ىلدددديا عع ددددّ
ع كمِ ى عين " كمِ الشعل" ىا ًتاي الد َ
اخ ددددياو الك ددددي العددددال هددددي الددددااخ الشددددعو
ىبعضام اللده إىل اةدأثياات الشدعبٌِ أى الج يفدِ
الشعبٌِ نمي هي ت ياش بع اكالت العالبٌِ.
 األااش األ
األااش األ

تاأل صرب ت يو ميك احلاالظ عاو

ذ عصر األ ن ً؟!

 الددااخ ي ً ددالمل اش د د ىا اد تدديش
مم دديُ فٌدده نعددالىق الدديف د دتددم اد تدديش
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ىهدد و العدددالىق فٌادددي دددب احلٌددديُ ىندد ل د
ٌيُ اد تيش ىت ٌ ي د امدِ
الااخ الشعو ب
ه د ا ال ددب أش عمددت ت ددّ إ ٌدديٓ اةددأثياات عددي
اددال ت ددّ اي ددالامل
ًالٔددم العاددال ىب د ل
فمددجال ه دديل ألعددي يددعبٌِ مددف اةمكددف إ ٌدديٓ
اةالٔم م ادي ل عادال ىبعدح الدالىا فٌادي تدف طالًدر
ال دديا َ الالًي ددٌِ ىتددف طالًددر اةالتددل ى ع ٌماددي
لألدٌيم اجليًيُ ىه يل د اجلي ل الج يد أمجيم
ى كم مي تالدا صديحلِ ل دياىم د هد ا العادال
ىمدددف اةمكدددف إيددديت اي بدددن اجلٌدددت احلي دددال
ىإ ٌدديٓ االدد عميكي ىندد ل احلدديم د اابددي ٍ
ى دّ د ااتًدديٓ الشددعبٌِ ىنددجاا مددي عمددي ىا
ااتًيٓ إىل اال ٌحيٓ أيكيم ااتًيٓ ال يندِ عدي
ً يالل ذىق العاال.
ىه دديل د ال ادد الشددعو مددديا ندددجاُ
مددديتام كدددي مددديليم مدددف اةمكدددف إيددديت ه بدددن
قطيتيت ىاالعِ مف ال يس.
إ ده يخاددٌِ التدال مال بطددِ بااثده ىإ ٌدديٓ
الااخ عين إتي ُ االر إىل ٌديُ اافدالا  .ىه ديل
ص د يتيت يددعبٌِ مددف اةمكددف إ ٌيعهددي ىإيدديتِ
اال عميكي بن ال يس فتٍ الااخ ديا ل ميتالدا
مضٌِٕ ىبيدمكيش إتي ُ الالىا كي.
 ع قً األااش االحلدادوً تاألجوونل تاأل او ت نا بوً
األ صوووور تاألدوووودل عاووو

ديووووا األجصووووايل تا نجدووووال ووو

ا وووجه ىل ال اانجوووالحمل ووول ا الخلصوووً عاووو اخلصنصووويً
تاهلن ً تاحلالألً اجلاالأليً ا الضي ا ديع؟!

 الطالًر ال َ ً ا الااخ ىاحلياثدِ بدا
معبددي ىدتّدده رلدديطال نددجاُ ذل د اش الددااخ
هيًدددِ ادبددديٓ ىاادددديا ىاحلياثدددِ هدددٍ التددداُ
العم ٌدددِ الدددع ًعدددٌب فٌادددي ااب ددديٓ ه دددي ًكمدددف
المام؟! نٌب يقب بن مدي اا ت ٌده ادبديٓ ىمدي
ًعٌشدده ااب دديٓ ت ٌ ددي د ه د و احليلددِ أش سلدديىم

حنال ل ُ.

بعدددددح الدددددالىا د الندددددِ اادددددديا ىالاددددديحل
ىاجلمٌددت مددف ه د و الانددِ فددال ن ددي مددجال مددف
طدددديًال ااتًدددديٓ الشددددعبٌِ ىاةادد د يتيت الشددددعبٌِ
ىىالدددئت العً دددِ ىدددديًح اةدددياىخ الااثدددٍ عدددي
ً يالددل العاددال فا دديل مددجال صدد يتيت ي ددعام
قئمدددِ ىًد د م ايالد د تي ُ م ادددي صد د يتِ الطددديبيق
ىااخشددي ىاةعدديات العااتٌددِ ىىالددئت الت د ٍ
ندددددددديل ياتا ىاةطددددددددي ف لطحددددددددف احلبددددددددي
ىالادد د يتيت الا أٌددددِ فمددددجال الشدددديف مشدددداياُ
بادددد يتِ التياندددده اكتتددددِ ىالعددددالاق مشددددايا
با يتِ ال ميا ىمش ي اي.
ُ نووح تدلاووً األووااش األ و

ذ األ وورا ب األج ووي

تاأل قً تاألكجالاً؟!

 دل ِ الااخ الشعو أصياهي اىم مدالُ
التٌي يينال صيبال الضيبط ىإبدالاهٌم الالاقديقٍ
ىتبددي احلمٌددي الع دديدٍ مددي شلبددِ مددف الك ددي
العالاقٌن د هٌِٕ ال حالًال أمجيم ماطتّ ديا
ىااليالٍ ى  .تن أمن د البياًيت ىتعًع
اجلمٌِ ىباهم نجا مف ن دي ىأتدالف الج يفدِ
العالاقٌِ.
ىقي أصيات اك دِ د الد اي ااىىل ديالٍ
تشددددالُ أتدددديا ىني ددددا ادددديا ت ددددّ يددددكت
ن ددي ثددم اددا ذددم اةشددك ِ ىيددك اي إىل
ال طي الكبا ىاليهما يخاٌي بك يبِ م يلِ
د تددي هي الجيلددح مددف الت د ِ ااىىل تدديف 7691ف
ىني دددددا اة ددددديم بع دددددياش " ددددديم التدددددعالت د
أاليطا ي الشعبٌِ" ىهدي ا ت دّ م ديم شدالو تبدي
احلمٌي الع يدٍ تف التعالت.
ىندديش ه د ا اة دديم بياًددِ اه مدديمٍ بدديلااخ
الشعو ىالك يبِ د دليله.
ىقددددي أصدددديات تدددديُ ن ددددل تددددف الددددااخ
الشعو .ىه و اك ِ كي كيش اك دِ العالبٌدِ
ااىىل د دليم الااخ الشعو ىقي صيات قبت

ال احلد ذي

دل دددِ الت ددديش الشدددعبٌِ اةادددالًِ ىقبدددت الج يفٌدددِ
الشعبٌِ البحالً ٌِ.
 األدصووً األدصووري تاألدصووً األدصووري تووداًب خلو تاخلوود
ال األذدالخلً األ رايًب غايهال ت ز د غااللوال ذ األنقوح ناسوك
تاألدصووً ا ووكع عووالا هلووال ووالال اخلصنصوويً األاايووً .ووالتا
ا جهنثم األدصً؟!

 ل ي مياالا الك يبِ د يد ّ اكدييت
اا بٌِ م بياًِ ع ٍ باياًِ اا ىأذنال أش
أىم قاِ ييانا باي د دل دِ تالاقٌدِ ني دا
ادديا د بادديا بيالددم "الدديا َ" لاددي باي "خيل دي
الددياُ" ىني ددا قاددع بع ددياش" :أقددياا مامشددِ"
تيف 7601ف.
ىقي ايحا قاع ل تيت جبئعُ اك دِ ثدم
شالت قاِ أخالْ د دل دِ ال ادِ اةادالًِ الدع
ني ا ايا د ماال بع ياش "أيذيا بال دد ىا"
ىد تددديف 7696ف أصددديا اا ًدددل العالاقدددٍ تدددل
اهلل ضلٌددّ دديت قااددٌِ دددا ت ددياش قا د
" "96ييانا فٌادي ب ادِ ت يا ادي " دم التديتِ
الالابعِ صبي ي".
ىقددددي ا ددددا بعدددديهي إىل اكدددديم الالىأددددٍ
فأصدديات تددديف 1575ف اىاًدددِ بع دددياش "التدد طيش"
ىن بدددا أًضدددي اىاًدددِ ثي ٌدددِ بع دددياش "مدددي يلددده
الال دددّ" ى عدددي إىل ال ادددِ ا دددين ا ط دددا م ادددي
ىتدديت إلٌاددي ثي ٌددِ مددف خددالم ن دديبٍ اجليًددي
ىدلمديتع ال ااددٌِ اجليًدديُ "ممددي اأت العددن"
الع صديات مط دي هد ا العديف تدف اا العدالا د
مشر تيف 1571ف.
ه ا التدف اةتد حيخ الد َ االد ايا ٍ نمدي
االدددد د ايا ٍ الددددددااخ ى يىلددددددا أش أ ددددددت فٌدددددده
مشددديهيات ىصدددياا ًيمٌدددِ مدددف ٌي دددي اةعيصدددالُ
ى يقضدددي اي ى تيصدددٌ اي بأالد د ي ًُشددديبه أالد د ي
احلٌيُ احليًح
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حيزاً برياً

ووالتا ا ووك األ وورت ال األرتا ووًب تُ وولخ األرتا ووً
احليال األذدالخليً؟!

 ا تٌيقي مي الشئي فسش ه ا العمف هدي
تمف الالىاًدِ ىلكدف ل شدعال تطدالا أمدي ىلد ل
ت ي ددا دلمدديتع الشددعالًِ ااىىل بع ددياش "تطددال
اا دددعاش" ى دددالا ل شدددعل م دددي ٍ احلٌددديُ ى ع دددي
مشدددكال اي فدددسش فدددف الالىاًدددِ هدددي ال دددي ا ت دددّ
ال عبا بشكت أىالي تف احلٌديُ اةعيصدالُ بكدت
تيصٌ اي ىأ قاي.

حصال األساني:

ا ددِ هدد ا الكي ددل العالاقددٍ الددع ام دديت
ت ّ مي ً ديا ادب ال دالش أ دالت تدف مدي ًعًدي
ت ّ اخلمتن مطبيتي د رل ب دلييت احلٌيُ
اا بٌددِ يددعالا ى جددالا ىتددف مددي ً دديا اخلمتددمئِ
م يلِ شالت د صدحب ىدلدالت تالاقٌدِ ىتالبٌدِ
ىلٌعاددي ميثددر ب ددأاً ىمكدديش شددالو ىمدديىش د
ن يبه اةع يش :عميطٖ قيف .
ىلعدت الضدديٓ الد َ أل ٌ دديو ت ددّ متدداُ هد ا
اا ًددل ىالكي ددل العالاقددٍ ًضددٍٓ أًضددي د أفددر
ال الآ لٌكيش يفعا ىمشذعي جلٌ ي احلي ال.
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لُعية النّقد

"قراءة يف ذعر نزار بروك هنودي"
أ.د .أمحد سلي حممد*
 -1أزهر نزار بروك هنودي ،وهو سندي ذاسر جمًهد ،جمموعَ ذعره للناس

فوما ونوف سن مخسمائة صفَة ،ثمّ نشرها بطروق اهلوىة العامة السوروة للكًاب
دنة مخس سشرة وألفني ،وكنت قرأتُ معظم ما أثيًه يف ذلك الكًاب ،وإخالُ
أنين قرأت ذلك مرتني :مرة قصائد نشرت منٍمة يف الصَف واجملالت ،أو
سصائب روّرها بني ودي مجهوره يف املراكز الٌقافوة واملنًدوات ،ومرة بني

أرواء ذلك الكًاب الكيري الذي قدمتُ له توصوفاً خارفاً يف صدر هذه املقالة،
ويف كلًا القراءتني كنت أنقّرُ سن الشاسر فوما وقع بني مسعي وبصري من ذعره،

وأزنّ زنّاً قوواً أنّ جتربة هنودي الشعروة ،كما وُظهرها الكًاب املذكور آنفاً،

جتعله وًَلّى بصفة األصالة ،إضافة إىل صفة االجًهاد اليت رأوًُين أصفه بها حاملا
رمستُ أوىل كلماتي سن ذعره ،وكذا أرلقت تلك الصفة سلوه وأنا أتكلم سلى

املشهد الشعري املعاصر يف دوروة بني رالبي وحميب الشعر املعاصر.

 ٫أُطٝققققل إٔ أمققققبت َققققي أ قققق٘ ٖٓٝقق ق ٟ
دٜٛاْ٘ نًُ ً١نًُ ،١ذيو ٭ّْين مل أُمَٔ بييهِ،
ٚمل أنرتثْ بييهثب ،٠نُي إٔ ايسأّ ٜسق كين،
إّٕ راٚدتين شقٗ ٠ٛاي هقبار ،إا ايهق ّ٬ااُ،قيد،
ٚأراُْ َٗ ٞيً بييُٓٛذج ،أنثب َٔ ايكقبا٤ا ايق
حتي ٍٚاابٚر مً ٢نًُقي اياقيمب ع ،قبت َٓٗقي
َي شي ٤هلي ايصفخي إٔ ت،بتٚ ،إّْق ٞأر ٣أّْق٘
 ٫طي٥قق قٌَ َققققٔ ٚرا ٤ذيققققو اي،ققققبت إ ٫ايب قققق١
ا٫سق ق ،باتٚ ،يهقققِ نبٖقققض ا٫سق ق ،بات ٭ّٕ
صيح ٘ حيفٌ بييسقح َقٔ د ٕٚايُ،قلَ ،قٔ أ قٌ

ذيققو شققبفض بققييُ،ل اي ق ٝ ٜ ٟخقق٘ يقق ٞا َ،ققيٕ
ايُٓققٛذجٖٚ ،قق ٛأَققب  ٜسققل ٚحققيٍ اي خ ق ايًُ،ققٞ
حتًٝقققٌ اي قققٛاٖب مًققق٢
اا،يصقققب ايق ق ُ ،ٜ ٟق ق
ايُٓيذج ٚايٓٝ،ي  ،اي  ٜٓب ٞإٔ حتٌُ خصقي٥
ا٭شققٝي ،٤عُققٔ ققو ااك قق ٍٛسققب َٓحققل ايحققب
ايٝققققق ّٛإٔ ٜحًقققققب ايح ٝققق قبض حتًٝققق قٌَ دّ ااقققققبٜ
بهً ،٘ ٝعياخربٜ ٟأخ َقٔ دَق٘ مٓٝقٖٚ ،ً١قَ ٛقي
حيً ٛي ٞتسُ ٘ ٝبييُٓٛذج ااخ ير اي ٜ ٟكَ ّٛكقيّ
اي ١ٓٝ،مٓ ااخربٜني َٔٚ ،ايح  ٞ،ٝإٔ ٜضبين ذيقو
*

*

أديب سوري.
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ايُٓٛذج مٔ سي٥ب ايا،بٚ ،رب قيٜ ٌ٥ك :ٍٛايا،ب
يققٝج س ق اً ٚاح ق ا َ ،يْس قيً ،نيةًٝقق ١ا ٝقق١
ثقققٌ عٗٝقققي ايٓٝ،ققق ١سقققي٥ب اياقققهٌٖٚ ،ق ق ا
ايق ق
ن ّ٬صخ ٝنقٌّ ايصقخَ ،١قٔ أ قٌ ذيقو ٫بق
َقققٔ صصققق ٝايُٓقققٛذج ااخ قققير يٝهققق ٕٛبكققق ر
ا َهيٕ ث ً٬ٝ٭ح َس ٜٛي ايا،ب ،عنٕ شي٤
ايٓيقققق اخ ققققير ايُٓققققٛذج ااُخققق ج ثقققق ٬ٝيققققبد٤ٟ
ايايمبٚ ،إٕ شي ٤اخ ير ايُٓقٛذج ايهيَقٌ ثقً٬ٝ
جل ٖٚ ،ٙ ٝا َي قصق ت٘ مٓقٛإ ااكييقَ ١قٔ إٔ
ايٓكقق يُ ،قق ١نسققي٥ب ا٭ي،ققيبٚ ،ققق أصققيب ابققٔ
ايب َٞٚقٛي٘:
تك ٖ ٍٛا َض،يجض ايٓخٌِ

حض٘ض

ٚإْٕ تضِ،قققبْ قًقققضَ ذا قققق٤ٞض اي ْققققيبوِ
َ حيً ٚذَيً َٚي يٚز َ ٚصفَُٗي
حضسٔض اي ٝيٕ ٜضب ٟاي ًُي َ٤نييٓٛرِ
اياقققققققيمب ٖٓٝققققق ق  ٟنسقققققققي٥ب اياققققققق،با٤
ققققباب
اا،يصققققب ٫ ٜٔحيُققققٌ حققققني ٜقققق خٌ
اياقققققق،ب ،إٖٛ ٫ا سقققققق٘ ٚاْف،ي٫تقققققق٘ ٚمٛاطفقققققق٘
ٚأخَ ٙ ٖٚ ،٘ ًٝقٔ م قيد صقٓ ١،اياق،با ٤مًق ٢أٟ
حقققيٍٚ ،إذا َقققي أراد ايكقققير ٨إٔ ٝق ق صقققٛتيً َقققٔ
ذيقققو االقققباب ٫ ،اق ق سققق ٣ٛطٛابق ق
صقققٛ
س ق ايًبقق ١ت ط ق ٚتبُ ق
ٜرتنٗققي اياققيمب
سقب َٗيرتقق٘ صق غ ايًبقق ١بأصق يه ت ٗققب عٝقق٘
أيفيظ ٖ ٞايٛاق َٔ صٓيم ١اياقيمب
اي ا
ْفس٘ٚ ،أمين ب يو إٔ ايايمب داُ٥ي ٜب بييًب١
إا در  ١ايصفب ،يب ١اا،،قِ أمقين ،قِ ٜاقخٓٗي
بحيقي ْفس ١ٝتًق ج َقٔ خ٬هلقي د ٫٫خيصق،١
تٓ ثقققل َٓٗقققي اياققق،ب ١ٜأصققق ،ً٬هقققٔ قٝيسققققٗي
مبك ق ار اْ ٜيحٗققي مققٔ يبقق ١اا،،ققِٖٓٚ ،ققي  ٫اققٛز
اياققيمب أح ق َس ق ٜٛني :إَققي إٔ حيققيع مًقق ٢يبقق١
اا ِ،،ع ٟٛٗٝاي هبار ٚاي كًٝق  ،أُ،ٜ ٚق إا
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اي ،ققيٚز ٚاٜ ْ٫ققيف ٖ ،ق  ٙا ققيٍ ق ق ٜققٓ،
اْ ٜيحيتققق٘ ايًبٜٛققق ١ي،ٝقققرب مقققٔ غببققق ١ذاتٝققق ١تبقققين
تحً،قققي ايكقققير ٨اا اجلُقققيٍ ،أٜ ٚحبققق ٢تًقققو
اي ،قققيٚزا عٝأخق ق بكير٥ققق٘ إا ايسقققأّ ٚايطققق،ب
ٚايٓفٛر ،إذٕ اٜ ْ٫يف اجلٖ ٝقَ ٛقي نقيٕ َك قً٫ٛ
مجييٝيً.
ٚأظققققٔ ظٓققققيً قٜٛقق قيً إٔ اياققققيمب ٜسققققك
َ يٖققي ايًبقق ١إذا سقق ٢،جل،ققٌ شقق،ب ٙصققٝبَ ١ققٔ
صققٝغ ا٭ْققي،ٜٓٚ ،ققَ ٛققٔ ايسققكٛم إذا هققٔ َققٔ
،ققٌ يبقق ١اياقق،ب صققٝبَ ١ققٔ صققٝغ اي ق ا ٚ ،بققني
ا٭َقققب ٜٔبققق ٕٛشيسق ق  ،إذ ا٭ْقققي نُقققي قققِ مقققٔ
تأَ ٬عبٚ ٜٚس ٝبني ا٭ْي ا٭مًٚ ٢اهلقٚ ،ٛ
ضققق ٤ٛذيقققو  ٜقق  ٚا َ،قققيٕ ا٭ْقققي اياقققيمبَ ٠قققٔ
خ ْ ٍ٬ي ٗي ٜفط ٞإا اسق خ٬ص مسقي ايفقبد
ااقققق هًِٖ ٚ ،ققق ق  ٙا قققققيٍ  ٫ت كقققققَ ٢سقققققيح١
يًُارتى ا ْسيْ ٞبٚ ٘ٓٝبني اٯخبٖٓٚ ،قي حيسقٔ
اي سققيَ ٍ٩ققي ايقق ٜ ٟاقق ْي إا اٯداب ٖققٌ ققٔ
ي قق ١إا ا٫طقق٬ى مًقق ٢أْققي ا٭دٜققب عخسققب ،أٚ
أْٓي من ٌٝإا َي َٖ ٛارتى بٓٓٝي ٚب٘ٓٝ
إذا نٓققي ْٓاقق َققي ٖققَ ٛاققرتى ا٭دب،
 ٚققب إٔ ٜهققق ٕٛا٭دب صقققٝبَ ١قققٔ صقققٝغ ايقق ا
اا مققق ،١سقققب تٛصقققٝن ايققق ا مٓققق ْٜٛقققغ،
ٚايفقققيرم بقققني ايققق ا ٚا٭ْقققي مٓققق  ٙإٔ ايققق ا
ان ُيٍ اياخصٚ ١ٝتا ٗ،ي بك ِٝاجمل ُ .
ا٭دب إذٕ تأَققٌ ذاتققٚ ،ٞعٝقق٘ سقق ٞ،ي صققٜٛب
ايك ِٝاُ ٫يم ،١ٝحيٍ تفيمقٌ ايق ا َق تًقو
ايكٚ ،ِٝخًكٗي مً ٛ ٢أَثٌ ،عصقير ا٭دب هلق ا
ايسققق ب َهُٓقققيً يًُ،قققيٍ َٚقققٓٗ ً٬يًكقققٖٚ ،ِٝقققٛ
اجليْب ايُٝ،قل عٝق٘ ،عقٓخٔ ًْ ق حقني ْكقبأ ذاتٓقي
ا٭دبٖٚ ،قق ٝ،ٜ ٛق تاققهًٓٝي مًقق ٢قق ٜ ٛق
َ  ،د.
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ايايمب ٖٓٝق ٚ ٟعقل ايُٓقٛذج ااخ قير ٜسق٢،
َطُير تاه ٌٝايق ا ُ ،َ ،ق اً مًق ٢مٓصقب
تهٜٛين ٜربز مُ ّٛش،ب ٙثًق٘ ايثكيعقٖٚ ،َ١قٛ
يْقققب  ٜصقققٌ بيْ ُقققي ٤ايكصققق ٠ ٝإا ذاتٗقققي ٚإا
سقققٝيقٗيٚ ،صقققخ ٝإٔ اياققق،ب ْفسققق٘ ٜٓبقققب
ٓسق٘ َقٔ خق ٍ٬ايًبقَٚ ١قٔ خق ٍ٬اي كٓٝقي ايق
ٛ ٜسٌ َٔ خ٬هلي ي ًٛه َٛضٛم٘ ،بٝق إٔ ٖٓييقو
مٓيصقبَ نقثو ً٠تسققِٗ تأسقٝج شق،بٚ ،٘ ٜيققٔ٦
نيٕ اٜ ْ٫يف َٔ أِٖ ٚسي ٌ٥ايا،ب ١ٜايا،ب،
إ ٫إٔ ٖٓييقققو صقققٛراً تفٛقققق٘ ذيقققو ااطقققُير،
ٚأمققين ب ق يو كيعقق ١ايًبقق ١اياقق،بْ ١ٜفسققٗي َٚ ،ق
نثب ٠ا٭ققٛاٍ ايق تصقِ اياق،ب اا،يصقب بقييفكب
ٚايسقق ق ا ٚ ١ايسققققحخٚ ١ٝاي،،قق ق مققققٔ َطققققيٖي٠
ايفهققققب اا،يصققققب ،عققققنٕ كيعقققق ١ايًبقققق ١اياقققق،ب١ٜ
تسق خ ٌٝب،ق ايٓصقٛص بٓٝق ١عهبٜق ١مُٝكقق١
ت ك ّ سي٥ب اي ٓ ٢اا٪سس ١يًٓصٛص ،نُي تبين
مٔ نثو َٔ ايك ِٝايفٓ ١ٝا ٜكيم ١ٝاي خسبتٗي
ايكص ٠ ٝا ا َٛ ١ٝسِ ا ا  ١اجل .٠ ٜ
منٛذج أ ( ٍٚتاه ٌٝاي ا قق ايكص:)1()٠ ٝ

َٔ ايسباب أتٝض
 َٔٚنٗٛف ا ًِ اا٩ٛد
َٔ ٛف ايسٓني
 َٔٚدعرت اي يرٜخ
ٝ َٔٚيٖب ا٭مل
 َٔٚر ف ١ا٭ٚرام حني ت،رتٜٗي
ْا ٠ٛايًكي ٤بييكًِ
َٝٚ َٔٚ

ايربم

 َٔٚآَيٍ نٌ ايٝي٥سني
 َٔٚسٛٝف ايثي٥بٜٔ
 َٔٚخٝيٍ ايا،با٤

 َٔٚدَٛى ا ي٥بٜٔ
إْ ٞأتٝض
ٖ ا َكح َٔ َكقيط قصقٖٝٓ ٠ ٝق  ٟايق
مسيٖي "أتٝض"ٖٚ ،ق ٛمٓقٛإ ٜاق ٞبيي ٓقيص ايكقيِ٥
مً ٢يني،َ ٍ٠يرضق ١ا٭صقٌ ،أ ٟإْق٘ َٓ ثقل
َققٔ سققٝيم اياقق،ب ،عهققإٔ اياققيمب أراد إٔ  ٜق أ
قصقق ٝت٘ َققٔ أمُققيم قصقق ٠ ٝأخققب ٣منثًققٗي ٖٓققي
يًُكيربقق ١بكصقق ٠ ٝإًٜٝققي أبققَ ٞيضقق( ٞايح٬سققِ)،
ٚاي ٖ٩ ٜي بكٛي٘:
٦ض  ٫أمًِ َٔ أٚ ٜٔيهين أتٝض
نٝن ٦ض نٝن أبصب طبٜك ٞيسض أدرٟ
ٖٓٚقققي تهُقققٔ اافيرقققق ١اياققق،ب ،١ٜعٗٓٝق ق ٟ
ْك قص ٠ ٝأبَ ٞيضَ ٞقٔ حٝق نقيٕ ٜكصق
أٜ ٫ ٚكص  ،٭ٕ ايكص ٖٓ ١ٜي يٝسقض باق٤ٞأل ٭ٕ
ايا،ب ْفس٘  ٜصقٌ ب،طق٘ بق ٗ ٜٚ ، ،قب عقِ
اياققيمب ٚنأْقق٘ نٝققيٕ َس ق كٌٚ ،يققٝج َس ق كً٬
ا كٝكققق ،١عُقققي تبسقققب ذٖقققٔ ٖٓٝق ق  ٟإزا٤
ايٛ ٛد ،و َي تبسب ذٖٔ سيبك٘ أبَ ٞيضٞ
إزاٚ ،ٙ٤يققق ٔ٦نقققيٕ أبقققَ ٛيضقققٛ ٚ ٞدٜققيً مل ًُٜقق
ٖققق عيً ي ٛققققٛد ،ٙعصقققٛر ْفسقققق٘ صقققٛتي تيٗ٥قققيً
ايهٚ ٕٛخمًٛقيً ضي،٥يً ا٭رت يٝك:ٍٛ

أْي  ٫أذنب ش٦ٝيً َٔ حٝيت ٞاايضْ٘ٝ
أْي  ٫أذنب ش٦ٝيً َٔ حٝيت ٞاٯتْ٘ٝ
ي ٞذا

و أْ ٞيسض أدرَ ٟيٖ٘ٝ

عُ  ٢ت،بف ذات ٞنٓ٘ ذات ٞيسض أدرٟ
أَققي ٖٓ ٝق  ٟعك ق اَ ًققو  ٚققٛداً ٚام ٝقيً صققيه
َقققٔ خ٬يققق٘ ذاتق قيً ت،قققبف ٖق ق عٗي ٚت،قققني ٛ ٚدٖقققي
بٛضٛف ٖٚ ،ا َي أمٓ ٘ٝبياليني ٠اا،يرض ١ايق
ت ،ق ضققببيً َققٔ ضققبٚب اي ٓققيص ،نُققي ٜصققفٗي
ايٓكيد اال .ٕٛ
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َي َٔ شو إٔ ايٓ ا٭صقٌ أمقين ْق أبقٞ
َيضقق ٞحققيز اجلُققيٍ ،٭ْققق٘ يققٝج عبدٜققيً بقققيا٢ٓ،
حققيٍ تٗٗٝققي ٚضققٝيمٗي
ااحًققل ،إذ صققٛر اي ق ا
 ٚبب ٗي عكيٍ:

إْين ٦ض ٚأَطٚ ٞأْي  ٫أمًِ
أْي يب ٚذٖيب ٞنُ ٞ٦ٝ،طًسِ
ٚاي  ٟأٚ

ٖ ا ايًب يب أم ِ

حقققني قققيْ ٤ق ق ٖٓٝق ق َ ٟصقققٛراً ايق ق ا
َ ُيٖٝقققَ ١قق آَقققيٍ اي ي٥سقققني ٚسقققٛٝف االقققيربني
ٚخٝيٍ ايا،با ،٤أ ٟإْٗي ًو ايٛم ٞبٛ ٛدٖقي،
ٚمًقٖ ٢ق ا ايٓخق ٛأَسقق ٢نققٌ ْق ٜصققٛر غببقق١
ص ًقققن مقققٔ ا٭خقققبَ ،٣ق ق إٔ ايقققٓ ايثقققيْ ٞأب
يٮ َٔٚ ،ٍٚقيٍ إٕ ااٛيٛد ْسخ٘ نيًَ ١٭ب٘ٝ
ايح يى ٚايسًٛى ٚا٭عهير
 ٜق ،ني  ٚققٛد ٖٓ ٝق َ ٟققٔ خقق ٍ٬اي اققهٌٝ
ايٓصقققَ ٞقققٔ ايسقققباب ،أَ ٟقققٔ اجملٗقققَٚ ،ٍٛقققٔ
ايهٗققققٛف ايقق ق دضعٓققققض عٗٝققققي ا٭حققققٖٚ ،ّ٬ققققٞ
ااسقققيحي ايبيَطقققْ ١فسقققٗي ايق ق اْحًكقققض َٓٗقققي
قصققق ٠ ٝأبقققَ ٞيضقققٚ ،ٞايق ق مقققرب مٓٗقققي ببٝقققيب
اا،بعقققق( ١يسققققض أدرَٚ ،)ٟطقققق ٢أبققققَ ٛيضققققٞ
اجملٗقققق ٍٛح قققق ٢اْ ٗققققض ايكصقققق ٠ ٝإا ايبُققققٛت
ااح لٚ ،صقير ايكصق ٠ ٝضق ٤ٛذيقو َ يٖق،ً١
أ ٖٞ ٚبييف،قٌ رحًق ١تٝق٘ اي،كقٌ اياق،ب ٟخطقِ
ٛ ٚد ميب جمٖٗٝٓٚ ،ٍٛق  ٟبق أ نُقي بق أ أبقٛ
َيض ،ٞإ ٫أْ٘ اْ اف إا ايٛضٛف ٚاي ٝ،ني ،ي،ٝ
ذاتقق٘ (دعققرت اي ققيرٜخ) ( ٚر فقق ١ا٭ٚرام حققني
ت،رتٜٗققي ْاقق ٠ٛايًكققي ٤بققييكًِ) ٖٚ ،ق  ٙاي ،ققيرٖ ٠ققٞ
ققققبار ٠ايكصقققَٚ ،٠ ٝقققٓ ِ،شققق،بٗ ٜيٖٚ ،ققق ٞايقق
ت،ني ايٛ ٛد ايف،يٍ يًاقيمب ايق ٜ ٟقب ٣إٔ  ٚقٛدٙ
قق ١ا بقق اى ٚاةًققل،
ا٭عطققٌ إمنققي ُ ٜثققٌ
ٖٚقققَٛ ٞضق ق ام ق ق از ٙب ٛقققٛد مًققق ٢ايقققب ِ َقققٔ
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اآبصققي ايق ت،ققرت ٟمياقق٘ٚ ،هلق ا خق ِ َكح،قق٘
َكبراً بكٛي٘(إْ ٞأتٝض).
منٛذج يٕ( ا حيي ٤بييبَ ) (: )2

يسضض طفٜٛٓ ً٬ف
مً ٢بيب قً ١،حًِ
ٚيسض حصيْيً ٜحو
ٚخيرتم اي َٔ اآهسب
 ...٫يسض صخبِٖٚ ٠
ٌ ايُ،ب

ت حبج َٔ
يسض صٓٛبب٠

ت كُصٗي اي نبٜي
ٚيهٓين
أس  ٝ،بٗي ٤ايحفٛي١
ٖي

ٔ ْبق

ايكصب

َ سٓ ر٬ٜ
ٚخنحن ق كيبٗي
ٚخن ٘٦

ب٬د اي،،ي٥ب

أْض أيٝجض
أْي ا٭رْب اا أخب
أْض ا٭َو٠
يب ١ايٓ ّٛتٓ بٜٔ
أْي عير ا ًِ
أ يز ٚاد ٟاآيٜي
ٚأمرب ممًه ١ايثًج
 ٛب٬د ايحبٜل ااط١٦ٝ
 ٫تٛق ٝين
دمٝين
دمٝين هل ا اجلٕٓٛ
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دمٝين عك نيٕ خيٓكين
نٌ ٖ ا ايب ير اي ٜ ٟرتانِ
عٛم حك ٍٛا ٓني
ققققيَ  ،يققققٝج بٛسقق ق ايكققققبا٠٤
ٖقق ق ا ْقق ق
تبٜٚطقققَ٘ ،قققيمل ٜق ق ًُج ايكقققيرَٛ ٨ضق ق اي ٓقققيعب
عٝقققق٘ ،عققققيْ ب نٝققققن ت كيتققققٌ نًُيتقققق٘ ضققققُٔ
ايرتنٝققب ،إْٗققي ْققيعب ٠نُققي قًققضٚ ،حت ققيج إا
تب ، ٜٚي ٝخكل ايفٗقِٚ ،ااسقأي ١ايق دمقض إا
نقققٌ ذيقققو اي ٓقققيعب َاقققيى يقق  ٣شققق،با ٤ا ا ققق١
أمج،قققني ،٭ْٗقققِ سقققٛ،ا َٓق ق اْحققق٬م صقققٝخيتٗي
ا٭ٚا أربٝٓٝ،ققققي ايكققققبٕ اي،اققققب ،ٜٔأَ ٟقققق
ظٗقققٛر جمًققق ١شققق،ب ايق ق أطًكٗقققي ٜٛسقققن اةقققيٍ
ٚأصقققخيب٘ ،إا يبققق ١اي ٓقققيعب ٚاي ٓقققيق يُٝٝق ق ٚا
غيربِٗ ايا،ب َٔ ١ٜتيرخي ١ٝايا،ب اي،بب ٞايق ٟ
يٜققققق١
اسققق ق ك يَض يب ققققق٘ تبانٝقققققب بققق ق
اْ٫سققق،يّ ْٗ ٚيٜققق ١ا٫تسقققيمَٚ ،ق ق إٔ يًخ ا ققق١
اي ّٛٝتيرخييً ٜٓقٛف مقٔ ْصقن ققبٕ إ ٫أْٗقي بكٝقض
َطقققُير اي ،يققق ٚ ١جمقققيٍ ايبببققق ٫ٚ ،١أحق ق
ايٜ ّٛٝب ّٚي  ٠م يراتٗي ٫ٚ ،أح ا َ ١،
تبدٜق ق نًُيتٗقققي ،ح ققق ٢يهأْٗقققي أذٖ قققض ع ٓققق١
ا ف ٚاي هبار ب ر ١،ٜإٔ قص ٠ ٝايٓثب ن ض
ي كققبأ  ٫يقق خف ٖٚ ،قق ا َٓحققل اسقق كيَض عٝقق٘،
ٚايايمب ٖٓٝق  ٟممقٔ أضقُب ٖق  ٙايبيٜقٚ ،١ممقٔ
قققو َقققي َٛضق ق  ،يوٜقققو نٝقققن
صقققبف عٗٝقققي
ا ُ،ض قص ٝت٘ اٯْفق ١نًُقي مل تقأين هلقي
ْ يَيً سيبكيً (:قً ١،حًِ – حصيْي ٜحو  -اي َٔ
اآهسققب  -ققٌ ايُ،ققب  -يبقق ١ايٓقق- ّٛحكققٍٛ
ا ققٓني) ٖٚ ،ق  ٙايرتانٝققب تب ٜق إٔ تأخ ق ى إا
جميٍ ٜق ي خًقل ْفسقو اي ٖاق ١أ ٚحتق ث
ٓيْو ايص َ ،١ي  ٞ،آخب ا٭َب إٔ ْصٝب
اياٛ،ر صٓيم ٙ ٖ ١ايرتانٝب ض ٌٝ٦ق اً٫ ،
بقققٌ إْققق٘ َ،ققق  ّٚأل ٭ْٗقققي َقققٔ صقققٓي ٥ا حسقققي

ايُٝ،ل ٚ ،يٗ ٜي ٚصقن إحسقي مُٝقل قيَ ،
َٚي مً ٢ايكير ٨اي ٜ ٟك ٌ مًق ٢ققباٖ ٠٤ق ا ايًقٕٛ
َققٔ اياقق،ب إ ٫إٔ ٜققرتى ذيققو ا حسققي ايبققيَ
اي ق  ٟتصققٛر ٙتًققو ايرتانٝققب اا ٓققيعب ٜ ٠بًققٌ
ْفسققق٘ ،ي،ٝق ق إٔ تًقققو اي ،قققيرا تحققق ٍٛأمُيقققق٘
بحبٜل ق رتٗي ا حييٝ٥ق ١ايهق وٖٓٚ ،٠قي تهُقٔ
أُٖٝقققق ١ايققققٓ ايبَققق  ٟايققق ٛ ٜ ٟسققققٌ بي حيققققي٤
نان حكي٥ل اي٬شٛ،ر.
ٚنققققيٕ ايبَ ٜققققٜ ٕٛف اقققق ٕٛاي ققق  ٤مققققٔ
مٓيصب خييصق ١غ،قٌ َقٔ اياق،ب شق،باً خييصقيً،
ٚق تٗٝأ هلِ بي حيي ٤اي  ِ،ٜٓ ٟا٭صٌ مقٔ
مٓيصققققب ققققو خييصقققق ١ثًققققض يقق ق  ِٜٗبققققأدٚا
ايصققٝي  ١اياقق،بٚ ١ٜأسققييٗ ٝي ْفسققٗي ني٭يفققيظ
ٚايصقققٛر ٚااٛسقققٝكيٚ ،نقققيٕ شقققبم حتٛهلقققي إا
مٓيصققب أصقق ١ًٝا٫تسققيم ٚاي ،ببقق ١اياقق،ب ١ٜأ،ً٫ٚ
ٚاي ٓقي ِ ْٚفسقق ١ٝاآاقق ٧يْٝقيً ،أ ٚبًبقق ١أخققب ٣إٔ
اياق،ب َٛاضقٗ،يٚ ،ت،قبت
تأت ٞايهًُقي
ا٭سييٝب أَينٓٗي ،يٝص ر مٓٗي إٜكقيى ٜحقٍٛ
أمُيم ايٓفج ٚتاقن مقٔ م ٚبق ١ايقبٚف ،ع ُسقٞ
حٚ ٦ٓٝسي ٌ٥ح ١ٜٛٝتٓ ق ٧مقٔ شق،ب خقيي ٜقِٓ،
مٔ صُقب تًقو ا٭دٚا عُٝقي ٜٓسقَ ِ،ق ا هلقيّ،
عهُي إٔ صًصيٍ اجلسِ اايد ٟايهثٝقن ٜاقن
مٔ ٖٛب ايبٚف ،ن يو ٜاقن اي ،ق و اياق،بٟ
اايد ٟمٔ اجلٖٛب ااس رت ٖٚ ،ا ٛ ٜ ٫يق َقٔ أٟ
ش،ب  َٔ ٫ٚنٜ ّ٬رتا ٣٤ضُٔ سٝيقي ايقٓ ِ،
أ ٟإْ٘ ٜ ٫ص ر مٔ نًُي  ٫تٓح ٟٛمًق ٢قق ر٠
تأ وٜققق ١أ ٚإحييٝ٥ققق ١سقققب ت،ق ق و ايبَق ق ٜني ،أٚ
نًُققي  ٫حتُققٌ طيقققَ ١بٓيطٝسقق ١ٝنُققي م ّققب
أع٬طقق ٕٛمًقق ٢يسققيٕ سققكبام ،نَ٬قق٘ مًقق٢
خٛاص اجل ب اابٓيطٝس ،ٞمب ٢ٓ،إٔ اابٓيطٝج
حني ا ب قح ا ٜٓ ، ٜكٌ ي ًو ايكح صف١
اجليذب.)3(١ٝ
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ٚمًٝقق٘ ب ق ايبَققٛز ايهققثو ٠اي ق حا ق ٖي
اياقققيمب ٖٓٝقق ( ٟسقققٓ ر- ٬ٜبققق٬د اي،،ي٥قققب -
أيقٝج  -ايحبٜقل ااطقٚ )١٦ٝسقي ٌ٥إحييٝ٥ق ١حتًققض
بصقققف ١اجلققق ب اابٓقققيطٝج ايققق تهًقققِ مًٗٝقققي
أع٬ط. ٕٛ
منٛذج يي ( َٚطي ايكصٚ ٠ ٝاي هثٝن)(:)4

ايصٛ
مٓ َي ٜٓبب ايصٛ
مُٝكيً
بني أض٬ى اا ٣
َي اي  ٜ ٟك٢
َٔ ا٭ٖٚيّ
ن ٞتبمي ٙقح،يٕ ايص ٣

يٍ َٔ َس
ربحٛا َبن  ١ايبٚف
 ٚبٖٚي ب ٝ،اً
مٔ ت ير ٜاجلس
ايابْك١
اي رٚب ايطٝك١
ِ ايُ،ب

نٜٓ ٞسٌ أح ّ٬ص يٙ
َٔ خٛٝم ايابْك١
ٖ ٬ ٙث َٚطقي شق،ب ،١ٜمنقيذج غقيٚر
َق قصقي ٥أخقب ٣جمُقٛى شق،ب ٖٓٝق ٚ ،ٟهلقي
ْ ي٥ب ت ى اي يح ٜحًقل َ ٜق اً َقٔ ا٭سق ١ً٦ايق
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ٚمث ١طبف ٖ  ٙااسأيٜ ١هيد  ٜٓاف ٛ
ايكصققق ١ايكصقققو ٠ق ق اً بٛصقققفٗي تسق ق ثُب تكٓٝققق١
اي هثٝققن ايًبقق ٟٛمًقق ٢ايٓخققْ ٛفسقق٘ اي ق  ٟتكققّٛ
مً ٘ٝايكص ٠ ٝايَٛط ١ايٛقض ايبأٖ.
مققبف ايكققير ٨اي،ببقق ٞاياققيمب ا٭َبٜهققٞ
إ ًٝققرب ًَٝققب َققٔ خقق ٍ٬ن يبقق٘ " ايًٝققٌ نًٓققي
ش،با ٤سٛد"(ٚ ،)5ق تبمجض ي٘ َٚطقي مجًٝق١
َٓٗي قٛي٘:

إٕ نيٕ  ٫ب ي ٞإٔ أت ،ب
ٚأمٝش ٚح ٝاً
بني أط ١ٜٓ َ ٍ٬ضي ١،٥أَٓ ٚس١ٝ

ايبٚف

قيد

ت ٓققي ٍٚااسققيحي ايق شققبً ٗي ايكصقق ٠ ٝايَٛطقق١
ايٓ يج اياق،ب ٟاا،يصقبَٚ ،ق  ٣تقأ و اياقيمب
ا٭َبٜه ٞإ ًٝرب ًَٝقب ٖق ا ا٫غقي ،ٙإذ مضق ّ
ٚاح اَ َٔ أببز ش،با ٤ايَٛط ١اا،يصب.ٜٔ

عً هٔ َ  ١ٜٓمبعض حطير ٠ح و
عٗق  ٙمٓ ق ًَٝققب قصقق ٠ ٝنيًَقق ،١أ ٚقققٌ إٕ
شقققق٦ض بمقققق ١سققققب ١،ٜتققققرتى ذٖٓققققو َٚققققٝ
عهققبٖٚ ،٠قق ٞعهققب ٠طبٜفقق ١ققي ٤ب ،ققيرا
ي ١ٜاي هثٝن َٚ ،ذيو ترتى ْفسو صً٬ٝٝ
ْٗيٜققق ١ا٭َقققب إٔ اجلُقققيٍ ايق ق  ً ٟققق٘
ي ،ق ق
ايكصققق ٠ ٝإيٝقققو مل ٜهقققٔ بحبٜقققل ايًبقققٚ ،١إمنقققي
صقق ق ر مققققٔ تكقق ق  ِٜعهققققب ٠نيًَققققٚ ،١يهٓٗققققي
َ ٖاقققق ١بسققققيط ٗي ٓ ٚيٖققققي ،ققققِ ٜققققأت ٞدٚر
ا٭سققًٛب ايسققٌٗ ااُ ٓ ق ٚ ،يققو إٔ ت خٝققٌ أْقق٘ يققٛ
أمحٝض ايهًُي ْفسٗي ياخ آخب ٚطًُب َٓ٘
رصققفٗي ٖققٌ بنَهيْقق٘ إٔ  ٜق رج مبضققٗي مًقق٢
ايٓخ ٛاي  ٟقيّ ب٘ ايايمب
إذٕ ٖقق ا ٖققق ٛا٭سقققًٛب ايفقققين ايق ق ٜ ٟبٜقققو
ا٭شقققٝي ٤اجلًُٝققق ١عُٝقققي حيققق ٝبقققوٚ ،اي ٖاققق١
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تٓ  َٔ ،خَ ٍ٬ي َٖ ٛأيٛف يق ٜو ،أمقين أْقو
ت،ققققبف ايهًُققققي ْفسققققٗي ايققق اْحقققق ٛمًٗٝققققي
ايكصٚ ،٠ ٝأْض  ٫شو تس ًُٗ،ي مجًقٚ ١تفصقً٬ٝ
اي ،قق ق و مققققٔ حي يتققققو ايَٝٛٝقققق ،١يهٓققققو مل
حتققققي ٍٚإٔ تسققق خ َٗي اي ،قق ق و مققققٔ َٛضققققٛى
ا ققققبٖٓٚ ،ققققي تأخقق ق ى ايكصقققق ٠ ٝإا اي ،ببقققق١
اياقق،ب ،١ٜ٭ٕ ايكصقق ٠ ٝاٯْفقق ١تصققٛر يققو غببقق١
ٚعٗٝققي ً، ٜقق ٢ايصقق م ايفققين أنُققٌ صققٛر،ٙ
ٚيقق ٫ٛذيققو مل ت ققأ ب بٗققي ،عيي ،ببقق ١اياقق،بٖٓ ١ٜققي
َ هيًَقق ،١يٗ ٜققي تصققٜٛب حققيٍ ا ققب أمسقق٢
َ،يْٝقققٖ٘ٚ ،ققق ٛمل ٜسقققِ ااٛضقققٛى ٚمل  ٜحقققبم إا
ٚصن اابأٚ ٠مل ٜف ٓو با َٔ ٤ٞيسٓٗي نُقي
ع،ققققٌ اياقققق،باٚ ،٤ققق ق اسققق حيى إٔ ٜاقق ق ،و َققققٔ
َٛضقققٛى ا قققب َقققٔ خققق ٍ٬نًُقققٚ ١احق ق ٖٚ ٠قققٞ
قٛيققق٘(ح و) ،أرأٜقققض نٝقققن ٚظقققن َقققي ْسقققُ٘ٝ
تهثٝفيً َٚي ْسَُٚ ٘ٝطق ١شق،بٚ ،١ٜبًقغ َقٔ أَقب
ًَٝب ضب ايًب ١أنثب ممي عً،ق٘ ايكصق٠ ٝ
ايسققيبك ،١عًقق ٔ٦اس ق خ ّ عٗٝققي ققٛاً َققٔ ماققبٜٔ
نًُققق ١يٝصقققٛر عٗٝقققي عهقققب ٠نيًَققق ،١عقققنٕ َقققٔ
َٚطيت٘ َي  ٜ ٜ ٫مٔ ماب نًُقي يٝسق هٌُ
َٚط ١سيحب ٠يٝك:ٍٛ

بي٭َج نيْض ي ٞأّ
ٚأب
بي٭َج نيْض يٞ
 ٜإ
ًَٝب ي٘ صً ١ق ١ٜٛبييا،ب اي،ببقٚ ٞبيياق،با٤
اي،ققبب اال ق ني ،إذ نققيٕ َ ،،قيً لققربإ خًٝققٌ
ربإَٚ ،حً،يً مً ٢ب ،شق،ب اي صقٛف اي،ببقٞ
( ،)6مبٓ،قق ٢أْققق٘ نققيٕ َققق ٪باً شقق،ب ايَٛطققق١
اا،يصقققب مبثقققٌ تقققأ ب ٙبيياققق،ب اي،ببققق٫ٚ ٞسقققُٝي
اي صقققٛفٚ ،ايٛاقققق إٔ م ققققيرا ايٓفقققب ٟيٝسققققض

ب ٠ ٝ،مقٔ ذيقو ايق َٝٛاياق،ب ٟاةقيطن ايق ٟ
اش ٗب ب٘ ًَٝب  ٚو ٙمصبْي ٖ ا.
مبضٓي قًَٚ َٔ ً٬ٝطي ًَٝب يُٓٗ ح ٜثيً
مل  ٜق ٍ َس ق ٛمباً مققٔ َٚطققي اياقق،با ٤اي،ققبب،
يٓك ٍٛإٕ ايايمب ٖٓ ٟ ٝجم ٗ َٛٚانب َسو٠
ايا،ب اي،قياٚ ،ٞيقٝج َقٔ ايصقٛاب إٔ ْ،كق ٖق ا
ايه ّ٬بصٛرْ ٠ض ٢ٓ،ع ٘ٝب خ  ٜاي قيب ٚاا قٛى،
٭ٕ َثٌ ذيو اي خ ٜق مقني االقيٍٚ ،إشقيرتٓي إا
اطق٬ى ًَٝقب مًق ٢ايقرتاث ايصق ٛاي،ببق ٞنيعٝقق١
ٖ ق ا اجملققيٍ ،ي ق ا ٝ ٜسققب ايكقق ٍٛإٔ ر ققًَٝ ١ققب
َٚققٔ ب ،ق  ٖٝٓ ٙق  ٟتٓ ق ى عُٝققي تٓ ق ى إا تهثٝققن
ايصٛع ١ٝأسيسيًٚ ،آٜيتٓي ذيو إٔ ٚاحق ًا َُٓٗقي
مل حيفقققٌ بي٫خ ٝقققير ايًبقققٚ ٟٛمل حيفقققٌ ب ٜٛ،ق ق
ايصٝي  ،١ع ٖب نٌ اجلٗ مٓ ُٖي إا اخرتاى
عهققبٚ ،٠تك ق ٗي نًُققي بسققٝحٚ ١أسققًٛب
تًكققي ،ٞ٥ايفهققب ٠مبٓ،قق ٢آخققب ٖقق ٞايق أخب ققض
ْفسقققٗي بهًُقققي يقققٝج َقققٔ نًُقققي اياققق،با٤
ايسققيبكنيٚ ،مًٝقق٘ عققنٕ ايًبقق ١قصقق ٠ ٝايَٛطقق١
رحٝل ا ٝيَ ٠قٔ ايفهقب ٫ٚ ٠شق ٤ٞآخقب،
اْ ققب إا ايَٛطقق ١ا٭ٚا هلٓ ٝق  ٟنٝققن ت٪سققج
يٜقق ١ا دٖققيال إذ ٖققٜ ٫ ٛف،ققٌ
يقق ٜو عهققب٠
نُي عًَٝ ٌ،ب ،ذيو ٭ٕ ًَٝقب  ٜق أ َقٔ ايٛضقٛف
ٗ ٜٓٚققٚ ٢اضققخيً مبثققٌ َققي ب ق أ بقق٘ ٖٝٓٚ ،ق  ٜ ٟق أ
يَطيً ٗ ٜٓٚق ٞايبُقٛت ْفسق٘ ،يٝخق و مقٔ
ا٭مُقققيمٚ ،حتقققير أٟ
صققق ٛقققيَ ٜٓبقققب
أمُيم ٜكص  ِ ،ت س دا٥ب ٠ايبُٛت حني ٜكقٍٛ
يققو أضقق٬ى ااق  ،٣ع خققير ذيققو ا٫تسققيى ايق ٟ
سق ق عٝققق٘ ذيقققو ايصققق ، ٛيٝخٝقققٌ إيٝقققو إٔ ذا
ايايمب ْٖ ٞفسٗي اي اْبب عٗٝي ذيو ايصقٛ
االقوَٚ ،قٔ خقٖ ٍ٬ق ا ايبُقٛت ٜٓاقأ إحسقي
بققققييفبف َققققٔ خقققق ٍ٬اي كققققبب إا ا كٝكقققق ١حققققني
تق ق كً َسقققيحي ايققق ِٖٛايققق ا  ،يٖ ٝاقققٓي
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ايايمب َٔ
ا٭ٖٚيّ ٜبمي.ٙ

 ٜحقني  ٫اق ايصق  ٣شق٦ٝيً َقٔ

مجييٝقق ١ايكصقق ٠ ٝت ُثققٌ ذيققو ا٫حسققي
ايبيَ اي  ٟمرب مٓق٘ اياقيمب مبٓ ٗق ٢ايبُقٛت
يٝخًٓٝي مًَ ٢ي نٓي أشبْي إي ٘ٝسيبكيً مٔ اياق،ب
ايبَق  ٟاةققيي اي ق ٜ ٟبنققب ايبُققٛت يً  ،ق و
مٔ حكي٥ل يَط.١
 ٚايَٛطققق ١ايثيْٝقققق ١حيققق ٓي ٖٓٝققق  ٟمققققٔ
يْقققققب رَققق ق ٛ ٜ ٟشققق ق باقققققَ ٤ٞقققققٔ ايبُقققققٛت
يٝك (:ٍٛيٍ َٔ َس )ٖٚ ،ق٬ُ ٞيق ١شقفيعَ ١قٔ
رَ َس ٛح َٜٛ ٢عهب ٠ج ٚاقٓ،ي ا يي.ٞ

ققق١

 ٚايُٓقققٛذج ايثييق ق َٚطققق ١غسق ق
إْسيْ ١ٝإطقير رَق  ٟشقفيفٖٚ ،ق  ٙايَٛطقي
ايث٬ث تاو إا إٔ ايايمب ٖٓ ٟ ٝأسقِٗ بصقٛر٠
ثٝققٌ غبب قق٘ اياقق،ب ،١ٜتيرن قيً َققٔ
ٚاضققخ١
خَٚ ٍ٬طيت٘ أ َٔٚ ،ً٫ٚخ ٍ٬قصي ٥ايٓثب اي
اْح ٣ٛمًٗٝي دٜٛاْق٘ ميَق ،١بصقُٚ ١اضقخٚ ١مسق١
بققيرز ٠أظٗبْققي َققٔ خققٖ ٍ٬قق  ٙايكققباَ ٠٤سققأي ني
ا ٓققق ني ا٭ٚا ْ ٚمققق٘ ايٛاضققق إا ن يبقققْ ١ققق
شقق،ب ٟخقققيي ٚ ،ايثقققيْ ٞرنٛبققق٘ ايبَقق ي ُٝٝقق
َسوت٘ ايفٓ ١ٝجميٍ ايكص ٠ ٝايٛاَط.١

اهلوامش:
 ْ ،ٟ ٖٝٓ - 1ار (ا٭مُيٍ ايا،بْ )١ٜاب اهل ١٦ٝاي،يَ ١ايسٛر ١ٜيًه يب  ّ2115ص.144 :
ْ - 2فس٘
،ٍ٬ٖ - 3

ُ

ٓ(ُٞٝايٓك اي،بب ٞا

 ) ٜص.322:

( ٟ ٖٝٓ - 4ا٭مُيٍ ايا،ب )١ٜص.366:
ًَٝ - 5ققب ،إ ًٝققرب ( ايًٝققٌ نًٓققي شقق،با ٤سققٛد) تبمجققٚ ١صققيٍ اي،قق٬م ْاققب ٖ٦ٝقق ١أبقق ٛظق يًثكيعقق١
ٚايرتاث  ّ2112ص.76:
ْ - 6فس٘.
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ذ
ذ

ِلددمعلوفددّمعيعلمْىددٗعن ْت د ًعن ة دعرتلالٓ ع
ِدرجعيعإوكفرتلا عِد لعيعأسل ٚعأِرِن عق لعأًع
ْوددددددّدعإ عنفددددددمُععٕعلالوىددددددّ علالو قددددددٔعِلال دددد د ع
ن حلك ْ تعِلاألةد لار عِْورد لعلفكو ندٗ عِْ دمِع
أحدمعلار حد جلعئد ٛبٖعندّو عِقدمعأزلدبع خد ع
رِلاْ تعليعنٓىٍ (:لالو ملعلالوعٓن)علاليتعو لتعد ٛبٖع
ل د ْف عادد لاوكفجل عِ(لىوددبو عن نددل)علالدديتعو لددتع
دد د ٛبٖعدنفددديعإل د د ا عِ( دددبعلا د دعٔ)عِ(ود د رلّع
و ْدددو)عِ(حٓددد ٖعلووٓفدددٗ) عِلددددَعإحدددمٙع خددد ٖع
دلمّ دددٗعحدددو ْٗعِعدددثعدلمّ دد تعقززدددٓٗ ع
ٌِّعْكوبعوزّر ًعدرلالٓٗعِوزّر ًعلألِن لا ع

ِقدددمعرِٙعيع(حد د ر عإدلّودددمعةدددوًّ)عةد د ٖع
حٓ َعِرحفٗعدمُعلاألوربعليعل ى ًعإ عأةدرتلالٓ ع
ِل ع و ُعأٌفَعليعلزد ب عٌِدّعْمدٓنعح لٓد ًعيع
ّةك وٓ عنإْط لٓ ع* ع
رِلاْودددَع(حٓد د ٖعلووٓفدددٗ)عأِعأِآدددمعيعلارىرددد٘ع
فمٔعأصّلاٚع فد٘عر ندٗعلالخد عِهد دُعِذلىودَ ع
ِقمر دددَع فددد٘علاووخد د معلاجلوتد د ؤعِلائمٓدددلعيع
لاجملومددداعِلالط ٓودددٗ عِةددددوَٓعلالدددم ِ عإ عإومددد عع
لالو ملعليعط نع خمُعنوىد دعِردفصعردّ عن ن ْدٗع
لوّحخددٗعل د ْ ٖعر د عرلاوموددَعلال خ د ْٗعلارو ض د ٖع
*
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ليعثم ا تعِافتر تع ٓ ْٗعِإوت وٓٗ علالخوزدٓٗع لالّةددٓم ًعلالفددبعلاًعلادومودددتعيع زدد طم علالطٓ دددٗع
لاحملّرْددددٗعيعرِلاْددددٗعلاجلرٌددد نٔعحددد عيعلالو ةددددوٗع ِلالومِلاوٓٗ ع
ِلالوخ د ْيع تددمَٓعلالز د صعإرٌ نٓ د ً عألوددَع رددٔع
ْ د ٙعلال د لإِعأًعلاألحددو شعلالتددوٗعيعلالخددمٗع
ِرد لمعلجددلعوددج ْيعِصددووٍنع ومٓددملاتعلاحلٓد ٖع أحد َعنتد حجلعأِعلودبئجلعأِع دملاٛجلعأِعطٓد رٕع
ِظ د ِمعطرددّلوٍنعِل د لاٌموٍنعلالتددٜٓٗعيعأِص د ع لا و د رلاتعأِعرِلادعاض د  ٚعْىبلمددًّعرددّ عحددمخع
لخ نٍٗ عْتكيعحمٗعِلاقوٗعيعأ ف٘ع م رٖعق ع حددددددمدعطددددددن عِْوكرددددددًّع فدددددد٘عأِرلا عِرددددددّرع
لالىٍ عآٍ علكوبعِر اٗعوّهعِةدٓمٖع مدّهع فد٘ع ِقز ردد تع ووفدد عن لوىرٓددب عِهدد عةدد ْوٗعألدد هع
ملدددٗعلارمدددٓمجلعيعلالخدددمٗعلاٍ،دد عرْبلدددٔ عٌِدددٔع أ ٓدددىٍنعلجدددلعددددمِل علكدددىٍنعْو ٓىدددًّعل ٌٓوٍد د ع
ددمٌدعلال د لإِعِ ِ ددَعيع ً شع34عٌِددٔع وفمدد٘ع صددميعٌددبلاعلالوتد ر علارتددوم عْمددّل:علكدديعوددلع
ن ْملاًعلا وٓ دْ ًعِدلفوجلعحدو ٓوجلعوزدصعحدٍ ْوجلع حمٓمدددٗع كددديعهٓٓبٌد د عِلو اوٍد د عِِصدددوٍ عيع
ِوخ د ٖعدْىٓددٗعلألن حددٓٗ عِيعلالخددمٗعر اددٗعآٍدد ع لال ؤرٖعدلا لعلاطّلاٚعلال ْبعيعصدَّٛعلالج قدب عِيع
بلاودددٗعح ٛطٓدددٗعلدددّٕعأةدددف ٗعِقى ندددلعِع دد ٖ ع لار لاْ علالز ٖعلاليتعررم ٍ عؤعهتوعلالد ِ ،ع
ِجبّلارٌ عة ْ عِ بلاوٗعلالنثعِلّلادعجتمٓل ع رِ،علالممددددددددٗعلالتددددددددم ِْٗعلالطدددددد د ٌ ٖعلارمكدددددددديع
ْو ددمخعلال د لإِع دديعوع د هعدقٓ د علفىددب ٚعيع نفّرٍ ش43ع ع
لالخدمٗ عِأةد لارعصلٍفددٍ عحدّلعلارىعمددٗعلالدديتعْومددلع
رّرعلال لإِعلالت حٗعلاروّقاعأًع خدعٍمعحدمخع
حلتد د عِو ٍد د عِ ددديعدِرعلالتدددٓمٖعِْبلدددٔ ع لا روٓدد ل:عوىٓتدددٗعةدد ًعأِرتدددطٓىّعيعلالطدد مع
امددمعدىددمعل د ع د ش عِألدلاٚعلٍمددٗعلىر د دٖ ع لال ندددٔعِلالتد د حٗعلمدددلعلاٍ،د د عِقدددمعنىٓدددتعيع
ِنومععلوعْونعقطاعرفوَعن رىعمٗعِْفبهعن ور ٚع لالم ًعلال لاناع خد عِأحدمعأن لادٍد عرد علكومدل ع
يعلاألوع ر عٌِّعيعح لعليعلالوخدّذعلاعل د عإالاٚع ِحملا ٛع لٗعيعلالطد معلالخدم لٔ عِلود د ععلاتع
لت د لاتعلالخ د ر علالز د علالددبٕع مدداعآددَعلالوم د رٖع أقّلاجعيعلائٍدٗعلالخد قٓٗ عِيعلالطد معلائىدّنٔع
ِلّلادوَ ع
قز د عقددّطٔعحزددجلعِح د ر علوم د طاعنددالعِة د ٛلع
يعلالخددمٗعرد ٓٗعحددم لاٚعأرةددوم لاطٓٗعلارى ددتع ومل ع ع
زددددد د ٓٗعلاردددددددبلا علاٍ،ددددد د عوددددد د ر ععدرةدددددددتع
ِلائ دددٗعلارطفدددّ ع ىرٓدددبٌ عجتٍدددبعنمقدددٗ ع
لاألورتنّلّحٓ عيعلائ لوٗ عِ بِددتعلديعذلد هعيع ِلالتدد حٗعلتدد حٍ عِلا ٌومدد هعْرتوددبعٌىدد ع فدد٘ع
لارمْىددٗعثددنعٌذ ددَ عِ مفددتعلتوخدد رٖعلخدد وٗع لالددمرد تعلاألرندداعلفكىٓتددٗ عِ فدد٘علالج د لاتعلالدديتع
لّلادعجتمٓل عِررنعذل ِ تعلال لإِعلالوم علىٍ ع ددرباعيعلالزددّر عِقدددمعلا وددبًعلال لإِ(لاجلرٌدد نٔ)ع
لكىٍ د عظفددتعر لضددٗعلجددلعل ددب عٌِددٔعيعلالّقددتع
معلالور رٓلعيععلاو َع يعلالت حٗعلكىَعليع
ورتددَعلّصدداعثمددٗعلالىددب ٚعِلكفرددٗعنو طٓددوٍنعإعلاع ْوّلادمعآٍد ع ىدمع ىرٓدبعلارٍمدٗعألوجد علديعثدالخع
حمثتعر رٖع ف٘علالخدمٗ ععٌِىد اعرد ٓٗع خد ْىٓٗع دقدد د  ٛعِلدددديعْكددددًّعألٕع رزددددٓلع الطدددد عإٔعع
رقٓمدددددٗعلاٍ،ددد د عأوودددددّوٓالع ىومدددددٔعإ ع خدددددٓفٔعأِع أٌمٓٗ عٌِّعْووٓلعأودَعقدمعْودّدعإ علالتد حٗعنودمع
لاألرِرددّلإ عٌِددٔع دد عِ زددر عأثىدد ٚع ر زددٍ ع مدددمْيعنزد د ٗعاِددددٗعِطردددلعلٓخدددٍمع ر ردددٓلع
لارفر د تعنمقددٗ عِيعلالخددمٗعإوددبِعِأر ددّرِعلالخ د ن ًع لالت حٗعِأحملاثٍ علالو دْٗ عِْممرعأوَعةٓكًّعط ع
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يعولعاْ رٖعلبلا عرلوفدصعيعودلعْدّهعلديعأْد هع
لاألة ّ ع

دلاهعْاللددددثعلاألر عِلاحلزدد د ٖعرل دْددددٗعلكىٍدد د ع
و د ل عيعلالضددّٚعن د لّلاًعالآٌددٗع مْددمٖ عِلالط ٓوددٗع
ِلالكددالهعن د إٔعلال د لإِعْزددمالًعلاحلذ د عِطددبلاع
لاحدددورغعن حلزد د ٖعأحٓ وددع ًعيعامدددَعلدددٓ ثعطودددنع
لالزملعأِعلالوخَّْعلالفبْيع كيعهٓٓبٌمد عنرودلع
ٌِذٍ ع

أرزددددد ًعلٌّ وددددددَعوفددددددٍ عشع63ع عِةددددددذلعيع
لبو لا دَعأًعرةد ٛلعأ ٓددَعلديعلائ ٍدٗعِنخد تع
لاحل علاليتعِردرٍ عِأحد ،عرلٓفودَ عِظدلعحٓد ٖع
دٓلعن ومفَعأاىوَعلاحل عظدلعضلدأعأل لدَع فد٘ع
لالّرقٗ ع

ْ حعلوفّمع دربعحدمْحعلالد لإِع(لاجلرٌد نٔ)ع
لاحملومددلع رلاُٚعحددّلعلالوالقددٗعنددجلعلاجلنددملا عِلارددّت ع
ِحّلعط ٓوٗعلال ِلاْٗ عاد ل لإِعلوذدبعطوطّطدٗع
لار م علالك عِلالض ٓٗعلاروّقوٗعِ ىّلاوٍد ع(لالومدلع
ْومددمه)علالدديتعملع كومددل عْمددّل:علالومددلعلاألة د جع
ٌّعلالبٕعْ ٔعداودٗعِلاحدمٖعلديعلالوومدٗعلجدلعألفدّدع
قددّٕعلردد دعِلددنًعن لىتددغ عألدد علاألاكدد رعلالدديتع
ورددوحعلوفلرددٗعلددعيعلاألِ عاٍددٔعلاخلضدد ٖعلاحل ٓ ددٗع
لفخذ ٖعلاحل افٗ ش97ع ع

ِلضد د لاتعلا روٓد د لعوفدددٍ ع وذدددَعردددّ ع
و بعحٍ عِآفتّمعِو بعلم لٗ عِرد حبع
لاث ع خد عوو ند ًعلو ِاد ًعيعاديعلالتد دعلال ِلاٛدٔع
تددددددذلعأحددددددملاخعلالمدددد د ًعلالوخدددد د ْيعِح ِنددددددَع
ِوّلارثَ عِأِد عنتدط َٛعِلالف عد تعلاحلمٓمٓدٗع
لاةوو دعلال لإِععو ٙعِلالدمُعلالدبٕع د ذعيع
لفى ٕعلالو دْجل علكىَعظلعلمرو ًعرردنعةدّدلاِْٗع لبر ٗعرْرٓٗ عِ دلعلودَعرةد ٛلعلطّلدٗ عِ فمد٘ع
وع َعحلمٓمدٗعأًعحٓد ٖعلاألحدٓعٚعيعأ دّلاهعلال دبع د ّلا َعلبْد رٖعلالو ٛفدٗعِلا طدال ع فد٘عر ندٗعلال ْدصع
ِلّلا،ددددَ عْمددددّل:عأنددددٔعلددددؤليعن ةددددوم لارْ تع
لاأل م ع توم ع ف٘علاألمن طعلالمم ٗ ش59ع ع
لاألدْددددبعلارتدددددوٍممعامددددمعأ دددد ُعيعوٍ ْدددددٗع لالومٓمددٗ عن لو د ث علالز دعٛغعلفمخ د ٌمعِلاألحددٓ ٚعيع
لاحل عِأرمرعوو ن ًعيععلااعلالعد معلاحملدبً ع لاحلٓددد ٖعلالملا فٓددددٗ عِلددددؤليعن ل نددد تعلارّٓ،ددددٗع
عإلٍٓ د عنددجلعحددجلعِ د عِإ ع
ِلاووخدددصعقمرلا دددَعلاألدنٓدددٗعِقدددمع ٓدددلعِددددّدُع لفمبر ددٗ عِْت د
ي(قمددٗعةددىمْ وٗع فددصعلاحلمْمددٗ)ع ىددّلاًعلال ِلاْددٗع طمددّجعطرددّليتعلار ك د ٖ عِْخددو عأوددَعْوددباعلددٔع
لاليتعوو ٍ عنومعِرّلعن قٓٗعلالىؤعِأحثعطدّلالعع لاخلأعلالّلاصحعحلد ويتع داللعلاركد ًعِلالبلد ًع
حٓ ددَعنرمدددملاًعلائدددبرعلالضدد ٛاعلالدددبٕعو ودددتعلىدددَع حو٘علّعو وتعح وٗعلانوو د ش85ع ع

ِقددمعلاصددط علاألدْددبعإ علال حٓددلعسلددّعلىردد٘ع
لا وٓد رٕعنوددمعلاوب د علالتددفط تعلدديعتددحعوو ددَع
ِ ٍكددنعآددَع فدد٘عأدلد دعلاجللربلاطّرْددٗ عِلالد لإِع
ضل د ِلعد ٌددملاًعأًعصلددمعرلانط د ًعنددجلعلخددٍمعاا د مع
لالك ددبعيعلالزددّرٖعأل لددَعِنددجلعلخددٍمعلزد َع
ِْو ددمخعلالد لإِع دديعوعد هع مددلعلالرٓفتددّمع
ِ ددددديعإحددد د لااعطالندددددَعيعلضددد د علالىزدددددّشع
لالبٕعةٓوم رعيعلالف عٗعلاحل  ٗ،ع
لالخوزددٓٗعلاحملّرْددٗع تددووٓمعلار صددٔعلالددبٕع ِلال ٓ فّر لاآددددد عِ ددددديع دلدددددَعلال ةددددد ٛلعلددددداع
لاومطوددتع ىددَعِ دديعوددلعل د عهٓددبتعنددَعن ةددوجى ٚع لالكو عِْخ عإ علت مٖعلانىوَعلَعيع زىٓصع
حٔٚعِلاحمعٌدّعحزد ٖعل قخدٗعِددمٌ علالد لإِعيع لال ةد د ٛلعتتدددبع د د رْأعإرةد د ط عأِعِرِدعددددّلا ع
طرّلوَع ف٘علالخ طٝعِلاحورغعنٍ علجدلعهٓمدٗ عأِع فٍٓدد د عِ ٌددددٔعلالدددديتعةددددو مِعلددددمن ٖعحددددؤِوَعيع
لجلعطفتنعأووّٓجعلالدبٕعود ًعضلدورغعنمّ دَعلد ع مث وٓىٓ َ عثنعْممهعلال لإِع و ْرد ًعلف ِلاْدٗعِحملىدٗع
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ل ددم ٍ عِحوزددٓ ٍ عِْددم فى عإ عأدددّلاٚعلالفو ددٗع
لالرىٓٗ عْمّل:علال لاْٗعلداعودلعووّلدٗعلفمتدٍ عٌدٔع
ذل دثدددٗعةودددمٖعلددداعلاردددّت ععِاكد د ٖعأًعلار دددم ع
لالكدد د علٓددددتعن لروددددلعِلىوددددَعحوزدد د ًع عٓمدد د ًع
ن لو وٓددمعلكى دَععْىومددٔعإ علار صددٔعلدديعدًِعأًع
ْرمدددمعلف عدددٗعلا زد د لعلددداعورتدددَ عقفدددبع ردددَع
لاخل د شع لٓددَعة د افَ عِأ د دع كددّْيعورتددَعيع
ٌٜٓدددٗعردد علوّقودددٗ عِردد علمدددمرٖعإطالقدد ً علمدددمع
لاووخدددددرتعيعحوزدددددَعو ٛىددد د ًع عْىوتدددددبعإ ع
لالخدددٓوّ ٗعِإمند د عإ علالطرّلدددٗ علدددٓثعإ عوٍ ْدددٗع
لاحلٓ ٖعِإمن عإ علال ملاْ تعلالط ْدٗعلالم ةدٓٗعلالربْٜدٗع
لاووخصعلال لإِع ربعلاأل د رعِلالزدّرعثالثدٗع
لارمل ٖ ش:7- :6ع ع
أحدددو شعلالحمدددجلعقوفدددوٍنعلالخد د طٗعلالتد د ْٗعيع
لمطداعأحد َعنف ديعدىد ٛبٕعأِعنىخدٓمعدّقدٗع ومدددجلعلددديعنٓدددىٍنعأوودددّوٓال عِلاووخدددرتعلوٍدددنع
ِث  ٛعط ع القٗعط عو ودتعلاجملمّ دٗع ىدّٕع مفدَع
ى ٝعنّقّ عو رثٗ ع
لاةدددوومهعلوفدددّمع ىّْوددد تعةددد دْٗعدلاْ ٛدددٗع ِوج لاًعليعلاألحٓ ٚعلاأل  ٙعِ ناعلاجلرٌ نٔعلالدبٕع
لى وددددددَعل ِوددددددٗعيعلالوو لددددددلعلدددددداعلالددددددبو ْ تع ْفوددبعلجددلعطرددلعن لزددّرعِلالّث د  ٛعِلالمز ردد تع
ِلددبو لاتعلالرٓفتددّم(لالوملعْومددمه) عِ جدد عيع
ِلاحلدددّلارلاتعلالملا فٓدددٗعِح ودددٗعلالدددبليعِلدددّ تع
إحددمٙعر د صعلاألق د لٓنع فدد٘ع دعربعووددٔعلالتددىّٓرلاع
لال خدد د عِلاأللكىددددٗ عِِظددددصعلاحلفددددنعِلارخددددٍمْٗع
دِرلاعو ا د ؤعيعلزددح عٌِددٔعرددمْمٗع ددمدعلدديع
لارتدددد د حٓٗعِلالومٓمددددددٗعِلالزددددددّرٖعلالرّ ّر لاآددددددٗع
لخ ٌ علالرى وجلعِلار م جلعِرلا ٓوٍنعِل لاةفوٍن ع
ِلارّرِخعلالخويبعيعة دُ عارٔعلالرزلعلالتد دجع
ِلدديعنٓددىٍنعةرتلااىتددكٔعِدٕعح د ْكّعِة د ن ع
خ عْ ِٕعلال طلعحفم ًع عٍ عآدَعردّرٖعخلمتدٗع
ِن ِوددمعِلالك ددبعلارتددوٍممعوددّرتعحددر ْرتا ع
أحددو شعْىوعد ًِعق رند ًع فدد٘علالزددوّر عِْزددصع
ِْخ د علاخلددربعإ عأًعلالوخددٓٓاعةددٓونعلدديعوىٓتددٗع
لالذلٍددددنعلالدددديتع عٍدددد ع بلددددٗعِأةدددد٘عتتددددبع
ة د ًعأِرتددطجلع ز د عوٍ د رعلالجالث د  ٚعِأدروددتع
لاووك د جعأصددّلاٚعلاألرددٓلع فدد٘عِدددٌٍّن عْمددّل:ع
لاجملمّ ددٗعطو نووٍ د علار وددبٖعِلاووع رٌ د علالم ةددٔع
القدددٗعحفمدددٔعلودددٔعٌدددٔعلجدددلع القددديتعلددداع فدددوع خل د ِ علالك ددبعلالددبٕع عْ د درعلىبلددَعِلالددبٕعملع
لالزّرٖعلالرّ ّر لاآدٗ علاحلفدنعْى ودمؤعند أل م ع ضلمدعلّقرَعلالتٓ ةٔعن لض أعأًعلخد رووَعيع
ِلاألوج د عآبْمٓددٗعيعإحت د جعن رك د ًعِلالضددّٚع لالوخٓٓاعأوٓمٖ عِأًع زرٓوَعنجلعحخمعلارخدٓوجلع
ِلائددددّعِنٜٓددددٗعرلوفددددصعلاألحددددٓ  ٚعِن ةدددد٘عٌ ٛددددلع لا و تعنوى ْٗ عِأ متعلاخلطٗعِنفغعنٍ علارىربًِ ع
ذلوددّه علكد عحددجلعأحد ِلعلالددم ّلعيعحمٓموددَع ِيعلمملوٍنعلالد لإِعلالدبٕعظدلعْ دحع ديعلوىد٘ع
ادددإؤع عأةدددوطٓا عأٌدددبلاعلد د عْخدددو عندددَعلاردددّ ٘ عع ألت ثددَعِلاووعدد رُعِ عصلددمُ عحودد٘عندد اتعأل لددَع
ش 227ع
لالمز ردددٗعلاألحذٓدددٗ عِ دد جلعلدددَعأودددَعإمندد عودد ًع
ْ حع يعورتَ ش239ع ع
ِْ ودددبعلالددد لإِعلاوو ٌددددَع فددد٘علالور رددددٓلع
لالمقٓمددددددٗعيعْمعوددددددَعِأحاللددددددَ عِيعلا ووعددددد رع
لالم ةٔعلف مخعلالدبٕعةٓخدكلعلىوطدصعحٓ دَ ع
ِْدد ٙعأًعطدد علا ووخدد رعلالتدد ْوٗعهددىحعلاحلدددمخع
أٌمٓودَ ععْمدّل:علاألحدملاخعلالديتعوزدىوٍ ع كوتددبع
أٌمٓوٍد د عحدددجلع ىخد د عِةد د ٛلعلاجل دددالهعأ رٌد د ع
لكدددديعحمٓمددددٗعوخدد د عأ رٌدد د ع ٌدد د عِسلدددديع
وتوطٓاعأًعووملعامأعليع اللعِلاةطٗعٌٔعجبدمع
علا ٍ علالومِ عِلديععط ٓووٍد عح لد ًعلد عووطٓدَعلديع
لاحلٓ ٖعِلالمّٖ ش229ع ع
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حددو علاجلرٌ د نٔعن لّحددمٖعِن حل دددٗعإ عنى د ٚع
القٗعطيعْت ومُ ع بو عِردعٓٗعِلالدمُ عإععأرلادع
لدددَعأًعْودددبِ عِْىذدددبعأحردد دلاً عِحدد ِلعذل ِر دددَع
لكىددَعأحددثعأوددَعضل د ِرعلالك ددبعلالخددٓأعلالددّلاٌيع
لالدددبٕع ؤرقدددَعلارد د لارٖعِلالكدددّلانٓث عِ فد د ع فددد٘ع
لخددددٍمعلال دفجل(أنٓددددَعِلالك ددددب)عنددد لمّل:ع ُعإًع
لالودددد د ملعدددددددمعر ْددددددبعدددددددمعحددددددبْي علكىددددددَع
ةوددا ش 246عِأدراعلو د لاًعأوددَعدلٓددٗعيعلو ددٗع
قبرٖعنومعأًعورّبعل عأل عندَ عِقودلعلالك دبعألد هع
دددٓ علانىودددَعلالددديتعملع تدددوطاعو ْدددٗعأنٍٓد د عِملع
ْتددوطاعِلاحددمعيعلاحلخددمعلاحملددبًِعأًعْود جلعٌّْددٗع
لالم لعلالبٕعٌ عنتدٓ رٖعو ودتع ىوعد ُ عِقد ل:ع
ر علاع عأاٍنعلاألحٓ ٚعإ عحدجلع عأ دّدعددبٚلاًعلىٍد عع
ش253عٌِكبلاعردملاعلالّلاقداعحدجلعلار طدنعندَعرد ع
ِلاقؤعِاممعولعإحت جعن جت ُ ع
ة دعلوى ة عِحوزٓ تع و د اعلو رد دٗع
يعلالعددالل عنددجلع ومددٗعلر ِصددٗعِْمعددٗعالاٛرددٗ ع
ِ ر رددددددٓلعرىٓددددددٗع كخددددددصع ٓددددددّطعلددددددّ تع
لالخوزدددٓٗعلالّلاقودددٗعلدددتعِطد د ٖع(ل آد د )ع ود د رع
ص د ْ ٌ علووددمهعةددفطٗعشل ّْددٗعٌعى د عأِعلوطرددٝع
صٓ ٚع ىّْ ْ ًعٌى ا علووٓمعلاجملوماعإ عوكّردٓٗع
نفٍ ٚعِ ملٓٗعْ ٛتٗعِلاووع رع جٔ ع
علالددومأعدْرٓددمعلوفددّمعدددبِرعلالوىددصعلالددبٕع
ط ددداعلالمد د ًعلالوخد د ْيعِلالومدددمعلاألِلعلددديعلالمد د ًع
لاحل دٕعِلالوخ ْيعنط نوَعلار ب عِوخصعاْصع
لارو وٗعلاروفىٗعصمع(لاجلرٌ )لاليتعملع ممعإ عإ ع
لاربْدددددمعلددددديعلالوىدددددصعلارومدددددن عِِةدددددوتعدلاٛددد د ٖع
لا ةددوٍملامعلوخددملعلار ددم جلعِلاجل اللددٓجلعِوددلع

لدددديعلاحددددورغعنومالوٓوددددَعِددد د ٌ عن أْددددَعلىومددددملاًع
لا دوال تعلالديتعحدٌّتعلالوالقد تعلاجلوتد وٓٗعنددجلع
لالددمِلعِرأٙعلوفددّمعأًعلالو د ملعْى ددمرعإ عنملآٛددٗع
لوّحخددٗ عِأًعدددبِرعلار ة د ٖع كمدديعيعِر د ٗٓٛع
قددّٙعلو كمددٗع ددم ٔعلاألنددّٖعأِعلالوددب ن عِه دعىحع
أ م ط عررٗعلالوزمٗ عِ ف ٔعنّةد ٛلعقدبرٖعودلع
ليعْوٓ علز حلٍ عِأِلال ٌ عِق لارلا ٍ ع
لا ك د علال ِلاٛددٔع فدد٘عل ددٗعلىت د نٗعِ ىّْو د تع
ة دْٗعِلخٍمْٗع مِعآٍ علالخوزٓ تعلو رد ٗع
نددجلعِ ددٔعدبٛددٔعِح د ِدعثمٓددل علٓطٍ د علالعدداللع
ومدددد د عضلددددددٓأعلالتددددددّلادعلالّدددددددُّعيعلالزددددددّرٖع
لالرّ ّر لاآٗ ع
ِلوفّمع عْمْيعلالر دعلاألدلاٖعٌى عندلعْزدّرع
ح و ددَعِأت ثددَع فدد٘عأوٍد عألود عأطرد ل عٌِددّع
ّْدددَعلاألوع د رعإ عدٍددٗعل د ْ ٖع كدديعأًع مددمهع
دلٓالًع ف٘علاجلد لاهعلاروتفتلعِلالوىدصعلارومدنعلالدبٕع
ٍْدددمدعأادد لادلاًعِرددد لعأ مدد لعِومدد نٓجلعِل دددم جلع
ِلو رصدددددجلعةٓ ةدددددٓجل عِْوتددددداعودددددٔعٍْدددددمدع
دلومودد د تعِدِ ً علتددددوومل ًعلائ ددددٗعلارىعمددددٗع
ِلالوركٓددوعِلالرّصدد٘عوددٔعْوٓددمٌ عإ علالّر د ْٗع
ِوو ٛذٍ علاحملبوٗ ع
قددمهعلوفددّمعوز د ًعلوم ةددك ًعِحددٍ دٖع فدد٘ع
ز ع ومفسعآدَعحدمِدعلال ْدٗعِرلد ر علالىذد ٖ ع
ررددنع طددّرع مىٓدد تعلال رددمعِلا زدد لعِلاحلم ْددٗع
لالر دْددٗعِلائم ٓددٗ عِلرددتعلاوو ٌى د عإ عص د ِرٖع
ر ْددٗعلارخ د ٌمعِلاألحددملاخعلدديعاِلاْ د عرلوفرددٗعوددٔع
وو د جلع ٓددّطعلالت د دعِلك د ليعلائم د لعِلت د ر ع
ع
لالوخُّعِلا ةوال
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يف مقدان الؼصة

د .رحقم هادي الشؿخي*
الدور الذي لعبه حمؿد تقؿور -وزمالؤه -يف مقدان الؼصة وذكرني بالدور

الذي لعبه العؼاد وذؽري واملازني يف مقدان الشعر .كال الػروؼني ققض له أن وتم
عؾى ودوه تغقري مسار الؼالب األدبي الذي اختاره ،األولون يف مقدان األدب

الؼصصي بوجه عام ،واآلخرون يف مقدان الشعر.

ومع ذلك فؿن الغروب أن تؽون دعوة العؼاد وزمقؾقه موجبة إىل االبتعاد

بالشعر عن األحداث واملشؽالت احملؾقة ،واجلـوح به حنو موضوعات رومانتقؽقة
الطابع ،عؾى حني كان حمؿد تقؿور وزمالؤه وـادون بعؽس ذلك متاماً ،بفجر

املوضوعات ذات الطابع الرومانتقؽي وبانغؿاس لألذقان يف املشؽالت

والظواهر احملؾقة .ولعل هذه الغرابة تزول حني نتذكر أن نفضتـا الشعروة قامت

يف جوهرها عؾى "تؼؾقد" الشعر العربي الؼدوم وهو -كؿا نعؾم -ذعر حيتػي
بأحداث العصر السقادقة واالجتؿاعقة،

كككخس
(وتلكككق قة ةك ك تؼكككبذ لبكككخ ك ك
ةذمي ك ككري ككا ذ لككخ تككز و ارككخ و ككخس
ف بخ لةـخ ذ ألهم ؼ ش ء خؿكش دكذوابخ
ولكك هككككخ كككخش ه كككخض ػك ك ش ء كبلكك ككككذ خ
ككى لكو و ـك ش ا لكخذ
لأقذ ث جمل
اق ككخش ككا  ،ورككذ ُككذَّ هككز ته ككخض لأقككذ ث
ق ككخ
جمل ك اقككذ ل ككخهش لذ ككذ كك
خسودي و ظككا وا لك ل كذو و كك لك لكشوس
اركككك و خلك ك قتا ةـكككخ ذ اطكككال لبكككز
طككخل ا ككز فش ككل ل ك كةككخد ككاة ل ك الاككخ
ةككخد وػكككشي و ككخص م و ك ل ك اش لبككز
كاع ل ك خل ؼ ش ري خ ك تةاض لك

قككذ ث
ـككا ش ظككطشم وػ ك ت اتككادش
ظ خط ود ظ خط  ،و كخدوش لكذتذ لك ر كق
لخ ك ككخر ج هككاهش ألػكك خء و ألػككصخق و د كككخ
*
هزو ةؼش ظطش حملل
الكككخ ل كككذ ش ةـك ك فةكككذ كككخش اكك ك
خم ل خذ متخلخذ ،ر اش بلك كخ ةــك رخلكك
ك
ا ر ك ل ك "تةل ككذ" أل ككخ ةــ ك
ور ككق أل كككخ ن ككك كككخ تككش ث رــككم شلككم
ل طاس ميك اش شتذ ج اس ء ةل ذو

*

أكاديمي وكاتب عراقي.
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كك خ ك ك -
و خ كككك هكككزو أل كككخ
لخ ط  -ل ألقذ ث و كا هش ـكش  ،ولك
هب ا ش فإ بخ ،ل لو ا لو ل كذد  ،خ كك
ا كككككختذ كةـكككككبخ كلككك ك و ذ ككك ك ل كككككم
ألق ككخش ،ول ك هكككخ فةككذ ككخش و كخذ اش ككمء
أل ككخ ف ك ةخ ك لك تةل ككذهخ خالك ككخ
ك ك ـكككش ،
لكككا لك ك رظك ك خ
لك ك ق ك ك
ـشي ل هب  ،ول ق
ولؼكال جمل
كككككض لككك ك
ته كككككخض لكككككخدا دث كككككا و
ا وككا دككخد و اخ ك ككخ ن ف بككخ لكك هبكك
ا ش
و ز ن ك دش خذ اش تكاش ااس حم كذ
خ و كذ ك
ت اس لاهب ذما ح خح
لك اسا ا رك ولؼككال
تباميختت و ترك
ك ك و جمل ك ك وطكككخ ذ لك ك ر كككق كككشوا
ظ خطكككك ككككري خؿككككش د ككككاتبم و تتـككككخ
خػكككش لكككخألد ألهك ك ك وهكككا تتـكككخ كككزي
كككخش كككت لكككخ ط ااكككشو كك ك ا لك كخذ د كككا
ةخد وصلال ت
و قخ فلم كذ ضل ةذض رلك الذ
ل
لكككضلالء حم كككذ ت كككاس  -ل كككذ سق لكككت  -ق ككك
كخ ككخل ةكخد وصلك الو لك
سا كخهم لك ةاش
ـككككككككا ش ظككككككككطشم
ر ككككككككو ،لككككككككخ فش ط
ل ؼكال و ا هش حملل ك و ككاش اش ألد
ـكككش ح هكككا كككزي ت ةكككا ككككذ هكككزو ةؼكككش
خسه ك ك و هكككخ هكككا كككزي صطخهكككخ خفكككزذ ج
هككخت
هككاهش ألػ ك خء و ألػككصخق ،و ش ك
زي قةةخو ل كذ ش
ذسط اش ألاش ك
ؼككك ك ش و ةـككك ك ن كككك ك س ه ككك كخذ ج هكككككاد
خهب خ لةذس لخ كخش س ه كخذ ج كخدل ك ك
ةككككخد
ككككري ككككخدو لبككككخ ،و ر خ ككككك دو و كك ك
اشتبككخ ت ككاي طككا
وػكككشي و ككخص م ل ك
كككذ كككل ،فكككإش
كككذد كك ك و لك ك ةـكككخ ذ

جم ا ك حم ككذ ت ككاس وا لككخء لذسط ك ت تكككخد
ذ ف الذ
ختلا هم أل ش ل ةـف
وا ككخ اسهككا اش تكككاش هككزو كةط ك أل ك
و ككككش هكككذذ رهكك ةكككخسل ،وهكككا ظكك شا
هكز
لكخرؼري أل خ حم ذ ت اس ةــك
ـو ،فخ ا ر اش اه حم ذ ت اس ل كذ ش
ةـككك ت تةككككخغ لخ ة ككك ك ككك ككككخ ا ككك لككك
رـف ،و هخ تةكخغ ل ك و هكا وصلكالؤو ت كخو
ألد ةــككككككم ،وتككككككاه ببم ظككككككخسو وهبكككك ك
ج
هذ ككذ  ،طككا ء ك وش ككل ككذ ا ـككش
الك ك
ر كككق او ك ك وش كككل ك كككخرت ل ك ك
رــت هزو
و خت ةــم حمل ذ ت اس ؼك و سو ك
خللككك ل ككككا ش " ؼك ك خ لكككخ " ورـككك
دك ك
رـكك لة ظكك لكك لالخطكككخش ل ككككا ش "سلكككم كك
لةككك هككز ك ك م" وطككك رـككف لف ك ا ككش
ككشا ككخ
فألككخ شو ك و ةـ ك ة ظك فل ك
خ ألوج ،ولخ كخ م كذض هكذو
هكخ ،ذض
ا ركك ت
اي لكخرؼكك هكككخد كككخ ،وألش اخ كك
تذ و جمخ أ ا ةــم لخ ك كذر ل
وها لخ ب م لكت هككخ و ك كم فةكإل لخ ػكخس ج
اش هكخ كككق تش ككك شل ككك ؿكككو ش ظكككم
كككخ "فك ك ةـك ك ةـك ك " لكككذ اس سػكككخد
سػذي
ك
الخ ةـف ظك خر ري ؼش
كا ش "لخ تش و اش" ،فظكظةإل لكبكخ لكخدل ري
لككذء "ق ل ك وككش " أل بككخ ت خت لككا سا ككم كك
لةطا ككخ حم ككذ ت ككاس او لةختتككت ككري ؼككش
ككك كككا ش " ككا وش" ف ككم ل كخ دككخ دم كذ
ا ظكخ الخض ػصـ ف ا و كش و ىص كـش
و ر ككخش هكككخ ل ك
ك
ةخس ك ج دسه ك
فخسل ل هزو " كا وش" ولك "ق لك وكش " فبكا
فككككخسل طككككا فةككككإل و طككككا وقككككذو ت ك ككككم
لُظككاادخذ ت كككخس أل كك رـكك  ،لكككو ا كككم ألس اش
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" ا وش" لإجيخصهخ ووككاح كـكش ةخس ك ف بكخ
تك ظ ق ا ودس ل ت ةذهخ "ق ل وش "
و ككو ط ش ك كخذ طككش خذ ككزو أل ك اكككح لككخ
ين
ت ذا "ق ل طكش " هككز " " ككك ػك افخذ
لكككخ كا ا كككخض ككككك لكككخس ع ت ت كككاتين لك ك
ك لك أل خػك ذ ؼكل و ألدكخش
خ ت لك
كخه ك ك و اهكككاو اككككخق و ةكككذو خ ظك ك
ككخ ميككش
ةختلك ا كخض للككك
و كاش لك
دلككككم ككككز لككككشاغ كككككخ م و ألش ا ككككخ ـككككش
حمشوض ل تلق د خ ؼشر و اهكاو الل ك
ل "
و ألدخش ؼل
ككككخ هككككا و كككككح ككككذو
و هككككز كككككف
كـش ز تم ل ف ا ل هب وت كذو ةخس ك او
ب ذ ل ةخس ل هب ا ش ام زه ف كا
ل ذ ر ق ل اقكذ اؿكذرخ ت ظك خع ادك ك هذ كذ
ت صز لك اقكذ لةكخهم ةكخهش لظكشقخذ كخ بكخ،
ف أ ز وؿكا سو د ةبك ولاللظكبم ص ل ك
" طشل ل ر ق ج وؿا ا لخء شر و قذذ
و قككذذ لبككزو طش ة ك " " ككين ألو ػككخ اطككاد
ؼش بش م ا ت لك اض صدم ك وا لـكشي او
ككخش
ا ككت ككالم ل ك اهككو اطككا ش او خلككو ل ك
لـككش ،ككت ا ككا وا ككو كككخد لكك طم لكك ػكك ت
ظش و كخش طاد و ش لب خ خ اكك لكت كذ
ش ؼكك فشػككخ
ظككبش و ككش وػككخس رـكك
تك ا ألطكخش ،و خش لشتذ خذ لذ ل لكخء ولبكخ
لة ك طككاد ء ف ككخ ارككش ػكككلت ؼكككو ككشغ
ألللل" و ظ ش ف ا ل هكز كشكا وؿكا
لككخرم ا لككخء شر ك ا خ ك و قككذذ ل ككذ أل ككش
ق ك ـككو ج ك ك ف ككز ش ا بككخ " لككشا ر
ككككخ دش ةككككم ذمككككا اخ ككك و ككككاالا لككك
ـكككش وككككخق
ةخلك ك ذم لك ك
شهكككخ رـك ك
طل ك طككخفش اهككت لشتذ ككت لككالء طككاد ء تـككو
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اوش فبخ ج س ك بكخ ف ض كذهخ سرك وقظككخذ و كخ
ػ خش ت كذد اػككخ خ ل كخ دككك ف كخس ت بكش
ل بخ ؿاس تطك طخا ووكاسذ ؿكاس أل كش ا
وق ككخذ ؿكككاس دككككا و تل اكككخ وقو كك ؿكككاس كككت
و لخ  ،ت ين اكم تلكشق ،وتلكشق اكم ت كين
وت ظككككم وختلككككو وت ادسي ككككخر ختلككككو و ككككخر
تلشق و ش كك ا شا خر ت ين "
ول ذ اش ك بم ف ا ل وؿا ك كبم
ل ككل ككزي لككاس لطش ة ك ك ك ك
ةـ ك لبككز
كخء و شهك لك ؿكخق
ل ةخس " " ب
فظ ك كذ لخ ةبا سهالذ ةا  -هكز دككخء
ظككم  -ةككذ
صللككت كككشق و ل ظككخض فةلككك
ا طككأ ككخ ؿككخح هككز كككشق و ل ظككخض صللككب خ
دكخء "
لكم حمل كذ ت كاس اش ظك ل كت
ت ك
ا كح ا ت ن كو هككخ طكا اش
هزو رـ ف
وؿكا لؼككبذذ سقو ساي ك دخ كخذ فلكم ككضد لك
تظل لت و لت كا ركذس كت اش كؼكش هكزو ةـكف
كككككخ ألطكككككةإل هكككككزو ةط ككك ك او لككك ك بخ
ا وشو ر هم ت ت ذو اش تكاش تكذو كخذ
جمل ا
كري
ا قذ ل لالق ختكت ولؼكخهذ تت ككا
ؼش ل كا ش " ا وش" وا خ اق و ةكخسل هككخ ج
شهاع ض هزو ا وش ،لك الاكخ "س كخش كخ
" و"طكخسل طكخسل"
فلو" او " نب لةبا و نب لكخ
و"طكككش لك ك اطكككش س تكككأ ش ـكككش " وطك ك لذ اش
"ق ل وش " ت ت ذو اش تكاش و قذ ل هفتء،
دخ ك لككخ أللككش اش اؿككا كككا ككزي اد
ج وا ككخ رككذ ككخل دش ك ف بككخ والبككك كـككش
ةخس
فككإر ةلككك ج ةـككف أل ككش فظكككلذ
ل كبخ اق واالث رـف ،لاق خش ه خ" "ل كك
طكككخس" و ةـكككف هكككم" " كككخش
ككككشض" و "
و الذ فـخس ػخلخذ "ام" ط ك كك لككض سركم "22
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ككذ" ككري ا كذاهخ ك لككخ ا ك
رـ ك "ؿ ك خس
حم ذ ت اس ل رـف
وطكككككاا ككككككخو ألش لخ ت ككك ك ظكككككخلل،
ـ و كو كو لك هكزو أل كخ
ولؼمء ل
ككش خل ك ككذا ف بككخ ل ككض
ل ك قككذ اككم لة ك
الق كككخ لك ك ةـكككف لكككبخ ،و لك ك ااكككش
حم ذ ت اس ةـخق
بيت الكزو:
ككع
تُ كذا هككزو لاق ك اك ك ا ةـككف
وهم ،و ش ل ك " ا وش" حم ذ ت اس كخ
ككخء ػصـ ك ف ككا
ف بككخ "ق ل ك طككش "
ذ ض كـش ةخس ف بكخ فإ بكخ تةك
لكبخ و
ل تلق " كا وش" ،لك ق ك لكشوص كذا ف بكخ
ر لخذ ك ذ
لشوصذ ؿخس خذ ،ول ام فبم تة
لكك اطكككلا ةكككخ كككزي ت كككض لكككت " كككا وش"،
ككخ ا بككخ لكك خق كك ا ككش تةكك لكك "ق لكك
طش " ل ق اش ل ب خ اق ت ض لخ كذ ض
كـش ذس لم ف بخ ذ لخذ ككخد ككاش تخلكخذ
و"ل ك كشض" تةذض ككخ رـك ككخ حم كذ لكق
لككق جمككذي اككشو
جمككذي كك وساكك ككذ
ألطش خ االمثخ فذ ش فبا ك ل ل ؼش
ل ألفخر لةخلكو ق لبكم ض كا كت و ةلكم
ذ ل ل و ظكشوش وميشقاش
ل بم ػطشذ
و ط ك و ر ككق فبككا ك ككش ق ك ل ك تككضو ا ككت
كككى كككم ت ككو قـك بخ لك ك ث ككذو
ك
ك ل لكبخ ل طبش تت ل ل ولك ر كق فخ
ت تـ ك ذ الككخض طككش ا حم ككذ لككق فكلككذو ككشه
ذ ش خر ك وختك م ةـك وذمك لكم اش
خ
اشو رذ كخ ك او هم ط لبخ ج ل خع
وت ظك ةكخسل لك وسود ل كض ألقككذ ث
هز لصف  -لاو اس حم ذ لق ل تضو
ككك  -اش
ا ككككت كككككى او سهكككككت ككككخرم
هككككخ قككككذاخذ خل كككخذ ل طكككاسذ "ل ككككك كككككشض"

فككخ ا ر اش ػ ك خذ ل ك ر ككق ن ككذث و ككو لككخ
ككى ةككخء
ف لككت ف ككا هككا اش ا ة ك لبككز
ورذلب خ لـاس شك خلش فخ ى ألو لكاالذ
ةذض ل هز كشا" "و خش حم كذ لكق ر كق
ككاض لةط ك اهككت خلظ كخذ طككخه خذ ور ككق ض ككخس
ـك خح طلك كذ ا كت ككى
وط إل و فخو
تلكك اقككذ كككخو وهككو ظكك ح حم ككذ لككق
لككز ق وأل كككت قـكك ف كككخ لةكككم لكك تكككش ث ال كككت
ال ك كري ة بكخ
ـشا س بخ ل د كال
و ل ل ت هكا وسفخركت ككش ض" ول كذ ر كق
ت ظ ػ خذ هز اكاع ق بخ ةـ
الككخ ككى اككخ م ف ةككذض لبككزو طش ةكك " "و كككذ
خ ككك سهككككو لككككن
بككككخء كككككخء د ككككو لككك
خلظ ك و ألسل ك " وهلككع شهككو يككا س ككق
واطكككش كككت لكل كككخ ل ظكككم كككخ كككق وتبللكككك
اطخس ش وهبت ورخ شهو ظ ذو"
"رذ ب

و ػمء"

 "-م

"

""االااش""لاس ف ق"و خد ق ل ككخء و لكش
و شفخل لشرف و ـ ل

لك

ك كلك

ن كككك هكككز ض كككش ذ كككذ ت سطكككا
خر ك
ق ل ش ل شه لخ فذ ش ل ة
ككخش مي لككق
لكك تككش ث قلخ ككت وهككو ظككك كك
االمثخ فذ ش اش خد هز زخ وهز طكش ا
خ ككك ظككك أهشهم ة كككو كككذو و ككك ين
لككك
لكشلككت وهككادو دوش اش ككشه لككخ كككذو ةككذو
ؿ ة خطش " وهز ا لكخذ هكا كو لكخ ةكذض ككخ
هز اكاح ق بخ ةـ
و و ةخسل رذ تقظ اش ف ا س خ خش
رككذ اقظ ك ؿككك خذ ككا ا ككت س ككض ل ك قخدا ك ل ك
هككخت دككخدا وت ككل رل ك الذ تـككا ش ور بككخ
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ل ع حم ذ ل كق هكز  ،فبكا ر كو كو ػكمء
ظخش ت لؼخ ش و ت لة لك كك لب كخ قكخو
ظككك ك ذ الكككككت و كككك ك
ف كككككا اش كككككخ ن
كخت ك لككذتذ ل ك ر ككق قاككش اش ـككف رـ ك ت
شطم اق ـاس ف بخ طكبش لك طكبش حم كذ
اطكككخ
لككق ل ك سفخرككت وقككخو اش ككا ك ككاس
خذ ولك حم كذ لكق لـك خؿك ودمكح
لكبم
ؿككاس سهككو اك اة ككو ككو
لككش ص أل ك
ا كشل اللككت ور ككق ل ك ككال طلظككل ل ك ا رككا
ري طخهم و لكبكخ لككخء تلكق ـكاس ولكبكخ
لككاالذ هككز ارككا ككزي ـككاس حم ككذ ل ككق ورككذ
ت اقذ سفخرت وها ػك طكك ركذ هكخوص
ول
ظككك ك اش ظككك ك بم ػككك ك خذ لككك ك ضفكككككت لككك ك
ك كل فلم ذ ت حم ذ ل ق م ل كت و بكشو
ركخ الذ" " ك جما كخذ وهكضسذ!" "و كك ؼك ن
ش " ورخ و ؿاتت س شهخء و تط طخا"
 كككخغ ت تؼككق هككضسي وجمككا م وهككمادككككق و ةش ككككق فبككككو
ا لكككخذ ت ؼكككككاش
ظك ك ذي اش ككككخص و ؼككككا قر ش كككذو؟ و كككش
كككق لظككك خء لكككخدذ كككذو اهكككت ؼككك ف طككك
لكككذ كككق ف ؼك ك لك ك
ؿكككخق كخ كككخ كككذوس
اوكش ا اؿكخل ت ج اش وؿكو لكق كذ ؼكش
وتكخو كككككخ كككككذو ور لكككككبخ لكككككش سذ وهكككككا شهكككككا
و ظكك ك طا فة ككككو ككككق سهككككخءو وػكككككا قر ش
كذو،
قخ ةكخذ لك
سفخرت ،ون ك ق كت
ر سهخهم اقذ ودو كا كشس
و ككت خش
ذذ "
شهخء لش
ولبكككز اركككا ،ودك ك و لك ك لا ركككا ا كككش
خال ك (ن تك ك ختلككا ل ك ل خ ك طككخره تككا
ك كككاس اق خ ككخذ دمكككح حم كككذ ت كككاس اش شطكككم
ؿككاس لك ككش حمل ككذ ل ككق هككز  ،و ككككت ن ككو
ػ خذ ا اش ل ر ق وها لبز ة لةـك ت لك
ا ككح ا كت
لةخ ـلح ه خ م حمخفظ ،ف
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ةككا لارككا ككذ ء لكك ػصـكك حم ككذ ل ككق،
و شام زو طش ة د ةخء كري تكزه لاكشو
ألطش ،وها و ر ق لخ ل ال تلق ا ركا
ري شابخ ل ش ضذ ،و لخ ل ل ةختكت خػكش لك
لاكككو را كككت" "هكككز وش كككل و قكككذ لك ك وكككشل كككذ
ظكككلكبخ هكككفتء ألدك كككخء ة كككو ورك ك بم وكك ك خع
اشوتبم" وهز خد ها لارا خت ةكخ كزي
ككشا فكشتكككت لؼكككو ل خػكككش و صككز ك ظكككت
لار خذ ؿش خذ
ولك هبك ا ككش  ،فككش القكظ اش ف ككا
ن و ل لطلت طا اش ت ك وهبك ك كش كري
كةبككخ طككا د كككخغ و ككخل بم لخ كظكك أللاخ ككت
وها هكخ ـ ح لـلشخذ حمخف خذ وؿكش ح ا ككخ ن
ككك اركك لكك حم كككذ ت كككاس ر كككق اركككك
كش اش أ ز وهب ش ل خ ش  ،و خوا ل
لطلت ف شا ةل لك وهبك كش هكز طكو
(و ككا ف ككو ت ل كككك سؤ ككت كختكك كك سؤ كك
طا د كخغ ،وها لكخ كشق ل كت ككخش كخد
و كككككخ كككخ ار ك لكككت  -كخت ك رـ ك -
اش كشا ككخ لك ألركو وهبك ككش هكز شهككو
ف كككخ وهبكككت بكككخ لك ك تبخلكككخ  ،ق ك ك شةكككل
ةـ ت او ػشط ُطخ َ لت ةـخق ،لو ككخش
الكك كخذ ،وهككككا اش كككككاش لاكككككا خذ سطككككم
كشا خسلكت
ػصـ ختت ولا ر ت ،لكو وق ك
ز ت ا لخذ
و قكخ فلك اركا ا اكش لك ر كق
ل
خ ر ش لك ر كو،
كذ "ل ك كشض" فبم،
اك ا رـف ف ا فلكك ةو ألش ج ةـك او
لاق اخ "
يف القطار:
ل " ةطكخس" تـك ح ل كخن لاقك ا اكش
ككككض لاكككككاح،
لكك ك خوخذ ،و ككككىص كـككككش
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وخت ككم خ ككخ او تكككخد ،ول ك ر ككق ت ككو "
ةطخس" اق ت رـ  ،وهز دكم كخل لك اش
رـككك ( ةطكككخس ظككككك طكككا ر كككق ارككككا
طككاس ككزي كككخرؽ ف ككت رطككخع ل ك
ا قككذ دك
كخغ مياو و لكبم وخ ل وا كا جمل ك
قكككا ةكككش س كككزي ختزتكككت دكالككك ل لككك م
الح ،ا خش رش سذ ؿخ خذ اض خو خذ ود كق لك
ةذل ري تـكا بلك كع كش وي ،فبكم ت
ت ككككذو اش تكككككاش و قككككذ لكك ك تلككككق ـكك ك شخ
ل ري ك بخ ف اش ؼ خش خد  ،و ض
و لب خ خش تـكخ خ
ل بم اش زفاهخ ل
لخ اككككاع دة ةكككم كك ك الذ او ل كككذولخذ ،ود كككق
ا ل كخذ ل ك هبككخد ف ككا ظككت تب ك لكخط ك
و ػصـ ج شف او كذ ا ش
هذ ذ ا
زي خش جيلع ف ت ش وي ،خش ةكا لكاالذ"
شفك ػكخلخذ
"فشا ك شي ككت فكإر لكم اس
ت ادسي ل ا د و ل كخ ،و كو ؼك خ م لشؤ ك
ألط ك خر لككك ين اش اس ؼككخ طككخ د ا ككت " او
ةكا " "و كش لظكخ س ه كخذ اش شكش ةطككخس
ر ككو اش ا ف كككخ لظككخفش س ل ك ف كإر لأفكككذي وكككخح
طل ك قظ ك كككذ ض د ككو دشف كككخ" ولككش ا ككش
ةا لاالذ" "لكاكخ هك ب ت كلم أ خ ك كش
شف ك ود ككو ػ ك لككن
رككذوض اقككذ فككخ ح لككخ
ظك " ج ق ككش تلككق كخطك خ ككري ؼككم لكبككخ
ا لخذ س ش ك خلخ ألوج ف كا ػكخ وس كخ
ا رذس حمل كذ ت كاس اش ك ك هكزو ةـك ل كذ
ر ككق ككخس ل ؼككش طككك لككاالذ ألس ح ظككت لكك
ككككخء هكككزو حملكككخوت واد كككو س كك كككذ ا ش ل كككذ
د ا طخ ش ؼصـ خ
ل ايا قخ فبزو الاس اخ ا
ةـ
لكةط ل ا ك
اكاع زي ت خ
سا م ج و
لخ كظ ك كخت ك ةـ ك ةـ ك
مياككو كـككشذ لككخ ن أله ك  ،ألش

ر لخ راس كك
وهكم تشهك
كت ،و اككاع
لـ ك خؿ ك
خت ك شو ك

لككاالذ ظ ك ط اش كككخو اي لاكككاع ،ل ك ق ك
ككخد ج ةككخء
ككخت ختكك ةـكك ةـكك
ك ،
خو او ظخ
لاكا خ ر ر
كع
ر خش ش ذ ـ شختت ةل ل اش ت
اي خد
رخس ت اي ااش ل خس ا ش ش شو
لكككك لاكككككا خ تـككككلح ألش تكككككاش رــككككخذ
رـ ك  ،و ل ك لاكككا خ ا ككش ت تـككلح الككذذ
كك ألرـاؿكك  ،ولكك كككاع أل كك لككاالذ تلكككق
سو ككخ دم ك
كخرؼككخ ظ خط ك كككا
حم ككاا ص ل ك  ،فبككم هكككخ هككضء ل ك شو ك
لظ ك ةش ككخد لار ككت وت ك ا ألقككذ ل ككت
ل اش لاو هكزو كخرؼكخ ت تـكلح الكذذ ك خلك
رـ رـ
ا ركك هكككا لكككخ د كككو ككككت حم كككذ
وهكككز
ت كككاس هككككخ ش لكككذ ء كككشاي  -لؼككككو ل خػكككش
و" ككخض" رككش س ختزتككت دكال ك (لب ككخ ككخش
هككز ةككش س لب كخذ لخ كظ ك تؿككالح ته ككخ م
خ ةذ ض ت ميك الذذ اش ك رـك
رـ ك  ،فل كالذ ك رـ ك رـ ك ه ككذ و ظككك
ادسي خر افكش وا خ ارشا خسك ؼكذ ذ لك
كككذ و ؼكككش ع و كككا ظ
كككو لك ك
هخ ك ك
ةكككككش س دكالككك ك ل لككك ك م كككككالح ،و ا فةككك ك
كو لك كش وي
ش ظ ز ةش س لك هخ ك
و ل ككككز ،وه ككككخ كـككككش ش لككككز ش ؼكككككالش
هككاهش رـك " ةطككخس" ،ارككا ظككك ادسي ككخر
افكش حملش هلظ كك لك للكخش تككخرؽ
لاكككا خذ لككخ و ر كككخ هككز حمللككش فك ةككذ
بككخ ف ككخ ل ككذ،
تلكق ـككاس د ك ككري طأػك
ةك ظك ا
ةـ ةذ كخرؼ
فإ كخ
ألوكككش ا اككككاع خفك ك  ،وهكككا لكككخ ت ظكككم لكككت
حمخكش للخش خد
ش شء ؼ ش لخ ط وها القكظ ؼكاط
ككذ ككزي رط ككت ةـ ك ـككش ةـ ك
تطاسهككخ ق ك ةككخسش ل ك رـ ك " ةطككخس" هككزو
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ولك رـك اطكا دس ككع ميكك اش تظك
ألتكال ع" وهككم رـك حمطك ف لك ككشدم لك اش
لظككشح ةـك ( ةطككخس ألوج و ألتككال ع
اخ كك ك ل ؼككككخلت ،ت اش ككككشل لكك ك ةـكك ك
اكاع او لك ق ك لككخء
 ،طا ء ل ق
دذث وتطاسو ك كك ل خؿك و لك ةكخ ل كخ ك ،
او لكك ق كك ته ككخض لخ ؼككخ ش و ككا ك ظككم
ككخست ،
لؼصـكك خ (سدككم ا بككخ لشطككال لكك
ككككخد و خ ككك ك كك ك
لخت ـككككخس لكك ك ق كك ك
لب خ

كخلكو ك ةش ش ك ولك جيخصهكخ ؼككذ ذ -
ش ا ذو كخ ذ ل لشفخذ طار خذ وهكا
ل ك قـككا ت ل ك " شت ك اخ ك " لكككز ؼككش
طككك  ،لكك قكك تكككىص اةكك طخ كك لك ظكككت ركككا
ػصـ ت ل جمشد خدتت دشف ك كذ كت ألو
ككذ " اككم ككش ككا ككذو
" ككالح ككخ قلككش
ككش وي لكشـككشذ لبككزلخذ طككلا ت قك ل ك ةإل
ؿككككككش ت لكككككك ألسا ،ل ككككككذ اش ا ةكككككك لبككككككخ
خ ااس ،ام كخل كخرؼك
ؼش ظم خ
هذوء" "واي هكخ "؛

"

ش لككخ ميكككح " ةطككخس" رككذسذ ل ك د ا ك
هخ هكا تلكق ـكاس اؿك لؼصـك خ  ،تلكق
ـاس ري تظ صذض اطكلا لكاش حمللكم و ؼك
ف بخ ز خء و ل خر فخ ا ظ لاالذ ل ذ اش د كو
ككككذ ا ش وهلككككع دكك ك ل ككككذ لككك ككككش وي " لكك ك
لش الككت أل ككش ر ككو اش لكك لكك ة ككذ اككم
لـككل لكك ألسا االا كخذ لخطككشخذ ػ ك ت كككذ و
ا ككش ـككلح اش كككاش دطككخء ط ككو ؿ ك  ،اككم
ك ق ك وق ك
ا كشت لك ه ككت لظك ش لك ر
و ككك وقك ؼك ذ دلك
وه ككو ككشدد طككم
ؼش ظككم وه خهككت كككذ رككش س دكال ك لةككم
ككش وي لك ألسا ل لككخذ ا بككم "جيكككاش
لـككش
هكخ ك ككى " فككإش سد ككش وي لك ر ككق ت ض ككذ
ك را ككت" "فخ ةطككك ش ككذ ل ك ألسا ورلككك"
واي هكخ ؛"

ةـك ،
رلك ش هزو ـاس هم ك لكخ
و ككو ةككخسل رككذ تقككظ اش ف ككا ل ككخوا ل ك
ش وي و ل ز ،وه خ لز ش ور كخ يخ ك ت لك م
كككخ ا كككت طكككصش كككذ و ؼش ظكككم
كككالح،
ككككم ،وهككككم ككككز خسكككككا ت لكك ك م
و ؼكك ك
ككالح ،لككو وطككصش لك ااككا ا لكخذ أل ككت ورككا
لار ك كخذ طكككل خذ ،فبكككا و ش ن جي لكككت ـكككل لك ك
ككككم ،او لكك ك
ككككخ ف ككككو لخ ؼكك ك
ألسا،
ألسا و لكك ه كك ألطكك خر و لكك قكككز ء كككذ
ككخ ف كككو لخ ؼش ظكككم ،فإ ككت ةذلكككت هككككز
"فككإر لأفكككذي وكككخح طل ك قظ ك كككذ ض د ككو
لؼ ت و شدد ا ؼكاد وخ كخ
دشف كخ وها ص
لو و لع"
ا بخ ل لخ

ل ككز لكك
كك
وقكك
"وها ش ا ،كالح كخ قلكش
ككذ رككخ الذ" "رككو ككخ ط ك خد
شت ك اخ ك لكككز ؼككش طككك
ذ"ت ز
" الح خ "قلش

ككذ ف ـكك ح
كذ " ةخو كت
ككق أل ككم قككض
"ف ةككا ل ككز"
ألو لش م "

فككخ ش ج هككز ت ككخس ككز م ـككةا
ككض تلككق ل ظككخ ككري
ل ظككخ ظككلا ر
و ػصـك لك ل كذهخ
تةا كا ل ل
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و ؼكل هكخ اش ف كا ركذ ا ةك لاةلكت
د لاك ت ،و ه م لبزو ـكاس كري ت تظك ط
وقكككذهخ اش تككككاش رـككك  ،اكككم اد كككو اككككاع
و دذث طاس لاالذ وه خ كـش ش اهش كخش
ةـككك ةـككك وهكككم لؼككككل طككك كشس
ةـ خ "
لؼكو اوكح
كان طفالً فصار شاباً.
فكككإر كككخش ته كككخض ظكككخ و اخ ا ك ك لككك
د ككخ كخؿككش د ا ك ت ككذو و كككشخذ لك ككش
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" ةطكخس" فككإش ؼكمء ظكت ككذث
للك
كخو ةكخسل هكزو
لؼكو شا ظكت لك
ةـ ( خش و الذ فـخس ػكخل ذخ كري ميكك اش
لصـبخ جيخص ف خ لم"
ؼكش لك
و
ا ذ حملا ػخ
ككككش ،ككككت لشل كك ك ت لككككن خلظكك ك و ألسل كك ك ،
تق كك ا كت كخص "لكككك ك ش "فةكشس –ف ككخ
ظ لت ك ظكبخ( ،اركا ف كخ كذو
ذو  -اش
بخ ك ةـك
ألش ف ا خه كخ لبزو دة ةك
ودوش متب كككذ لكطةكككم وهككككز ا كككز تش ر كككت
وتلك ل كككخل ل ككت حمخو ك ورككا هككزو الرك
ككخدث
ور ككاض ساتككت لك خفككز شفك أل ككش
تال صكككت ،ف لك ك ا كككذ
ؿكككخق ت ،فأ كككز
وهكككم كككخدس شفك ك فألظككككك لكككت فك ك اللع
هظككذ ه خ "فلكككا طككخ ذو ا لككخذ لكك ـكككشهخ
وور شو ل وهببخ فإر لكت كش ؿكاس دش ك
ػككبا ن شهككخ ل ك ر ككو ر ككق اهككت ككزي
شفت ل اض اش خش ا لك اطكخ ذ ور ل كت
اهاد
ور لبخ ام دخلخ
وو كككككح لكك ك هككككز لصككككف اش ةـكك ك
ا ر ك هككم رـ ك شل ك ت رـ ك ا ككذ فخ شل ك
هم ري خ ك لارا ت ظكذ ل كت ر هكم
خ ك ت اخل ألض لكز الك
ق ػخ
تة
اا كككخسو ،وهككككخ لكككخ ط فكككخسل ظك ك كك ك
كككخس
و كككخسل ته كككخ م كك ك  ،و ق كككخ
ؼككا لككخ تشلككم ككت ،اككم
ا ككذ ألهلككت ر لككخ
لك ش  ،ج هخ ك ق بكخ
ا بخ و كاا لك
و ـكاس فكخسع طكا
و ػ بخ بخ ت ؼخ
" ر ساتت كظخء شش ت لطشا م"
ككو هككزو افكككخس واقخطك ع خ ككك تككذوس
وت ػككق لككشاغ ايا لككشا لارككا هككزو شل ك ،
و ك ف ا  -طكا ن شهكخ اد ك ه كخض
ل كخربخ ت ق ش ةـك  ،اكم ػكشح ككخ
و
اركككا لأطكككلا تةش كككشي ل خػكككش ،و اركككو لكك

ططش " " ةذ خش و الذ ك الذ فأق كت لشل كت
ال فأق كككت
كككأض قككككاش ،و ألش ؿكككخس ػكككخلخذ كك ذ
لشل ت ؼ ة كشض د ا خطبخ"
الكككخ ةـك ك لكككبخ تةش ك كخذ فةكككذ ــكككك
أل كككككذ ،ورـكككككش اطكككككشتت ور ش كككككخ و ا كككككت
ظكش ،اكم
و الوت ل وك ت لم لكبخ ك
ل خص ككككت خستككككت ككككو دككككذ تةش كككخذ قككككا
كخ
ا ذ ،و و ته خض لاهت ت ،لك ا كت
سا كككخ كك ع لطككو ةـكك ككت ت ميككش ل لشلكك وت
خ ها دكخ
خ م ل اصل او لؼكل ظ
ل ك شل ك  ،وهككا ككخ م ككزه متخل كخذ ككخ ككذوس
لشاطبخ
ورككككككذ ككككك ةككككككخسل اش وؿككككككا ف ككككككا
ـككككككشفخ شل ككككك ككككككخش ؼككككك ج قة ةككككك
لؼككخ شهخ ،و ك ك هككز ك ع ؿككش شخذ ،فش ك
طش ة ري وؿ ك لبكخ لش ر بكخ أل كذ وف ختكت
ظكبخ،
كو
خء خ
ن تك تاقم اد
و هكككخ هكككخء رـك ك ش ر ك ك ػك ك خذ خد ك كخذ متخلك كخذ
ول كخطةخذ ل ـاس ري سابخ ا ذ ل كال
ر ش ختككت ظككلطخ بخ ل ككت وهككا ؿ ك  ،فبككم ن
تكك ك تك كككم ل ةش كككت و الكككت ،و هكككخ خ كككك
تلشلت لخ ـخ اق خ خذ ،وتلط ت ل وهبت اق خ كخذ
ا ش وهكز  ،و شء ار ل لشل ك كخ ل كت
لاو هزو ظلط اش خو ـشت وتاه بت ر لخ
ةذ ا ت ظكلق طكلا خذ لكششفكخذ ،واش تضهكشو
لةككا ر ن ظك ل كـككشبخ ،وهككا لخ لك إل لككخ
ةـ  ،وق ا كذ ظكت ةكشس
ت لت شل
ا ككككككت "ن القككككككظ ػكككك ك خذ قش ختبككككككخ وت
طككككختبخ ف ككالض ت ت ككت قككشذ ككو لككخ ؼككخء
و ع ف خ و لخ ذ ا لصاا و دزس"
ظككش
كو قكخ فةكذ قخو كك اش اتك
لك
تظككل إل ككو هككز لككاء لك ا ككذ سدككم اش
دة ةكك هكككم شل كك فلكككم افلكككح
لطلكك ةـكك
و ك ع لك ظ ك ش و اش تكككاش هككزو دخداك رككذ
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ور ككك ل ف ككا فاك ك ا ككذ ته ككخ م لؼككخلت
اكك ف ككا ،و ةـككش ككزي ةك م ف ككت اقككذ
ألق ككخء اوك ك ولككخ ك إل لككت لك ل ككا ؿك
ألرا ض ل ل كخ ل اطكط كز ش خ لةـكش ت كاس
لخػخ دس ط خد
و ر ؿككح ر ككق فش ككخ لككح ظككش رلكك الذ،
طكأ
فخ ف ا هزو دخ كاش رذ ورك
ظككت ككزي ة ك ف ككت ل ككم ك ككخ ككخد ق ك
ك ككككاش رـككككف تككككش هم ر ت كك ك  ،ول ككككشوا اش
خلخذ ب كو و خص م وتاف ل دك م وق ك
هكككاست كككا ركككذ ور كككا ا طكككخء لؼكككخلب
سو خ "ص ك " و" لش ه م كخت " و" اد كشوح"
و"لذ خسؾ" لك كا م ا طكخء تشهك ج كذض
شر ل ػصـك ف كا ق كخ
ةذس ل
ةـ ك  ،و ك ل ك
ا ر ك وػصـ ك ت طككو
ةـ ك
اش لككخ ككخش ككذث ل ف ككا ك ك
ةـك اض
لـشا ك ش خ ر خش لطلالكخذ
ت
"عطفة"  ...ميزل رقه "22
هككككزو ةـككك ككككىص ككككذا ته ككككخ م
حمل ذ ت كاس اوككح ؿكاس وا اشهكخ ،كاتذ،
فكككإر كككخش هكككز كككذا ركككذ لكككذ خف ك كخذ "
ةطخس" وفلأ "ل ك كشض" فإ كت هككخ كشا
خذ ا اكش ػك ا خذ
و ا اش للخذ و كخو
كا
ل و ةخ جمل ك ص ل ك  ،وهكا ه كخ
لككككو
لكك ك ألصو ت ضوهككككختبم وتككككش ب كك كخ
و اقككككذ كككككم كطلةككككا هككككم لكك ك اؿككككذرخ بم
ظشقاش وميشقكاش وس ء كظكخء و لكز  ،لك لكخ
كككفدي كككت ر كككق لكك تةكككا ض كككذ خ م اطكككشهم،
واككخح لكظككخء لخ ل ككو ف بككخ وهككزو كككش رككذ
كذ ،ألو
خ بخ و ل ظك وػكشخت
رـكك ك " قظككككخش هككككخ " و اككككخ م رـكك ك "دسغ
لفن"
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وت اس ةذض كخ هزو ةـ ؿاس ا قذ
ل هفتء ألصو ت ها الك لكم ،ااكا لإقكذ
ككاص س  ،و ككزي ةلككم لكك "قظكك " ،ؿككذ ةت
كككككككو ،ـكككككككش كككككككو كككككككاض
وصل لكككككككت
"طكككك لكذدلخس" ،اكككككم ؼكككك خش اقكككككذ طكككككخ م
ةل خ ظبش ل ذ ر ق د س لك دوس ا كو،
اقك ك الا لبكككخ لككككخغ
كككا
او ل كككك لك ك
"
ا
اض زي ت ذا ف كت ةـك كذوس قكا س
و
وا كككو لككك ـكككذ ة لةكككم ف كككت كككضوت لككك
خ كك كظكككخء و ش كككت لكككزو
ؿكككذ ةت دسطك كخذ
ألصس س لككككذي لككككككب لـكككك خؿكككك  ،و ةكككككا
"قظ "" "ت اة كم لكخلشا ل كذ كاض" فك د كضوت
رككخ الذ" " ككو كظككخء خ كككخ و اككخذ اةكك لبكك "
ف ك "قظك "" فظكككك ون ا طككل ل كككك ػك ،
ولخر ش ذ ةكخسل اش اركا  ،وؿكذ ةم تكضوت و كت
لشا خس ل بكخ؛ و أ كت فطك كخ ككك اقكذث
ظم لت فةخ وها ظم"
"لككخ كككزي اطكككك ق؛ ا ذهؼكككق ا كككم اسلكككم
كظخء لخ خ ول كب صوهري ،و ك لشاتم كخ
ككو ر ككق ،أل بككخ ت ك ؽ ل ك
ؿككخح لككأل ل ك
الم ،والم ل كظخء لا تم ت ت لح ل بك ػكذ
وت سهخء"
و هز اض ظكت ك كش "قظك " ؿكذ ةت
خ خد "ط لكذلخس" فكال لكش ،ف ؼك
ػخسع لاتل (او  22ا ا ف ة لـكشو لك لكشا
ل ك رو ألصس س لككذي ،ذم ل ك ةككا ض "فختك ك
لشككظ" ف ةككشس اش بككخ ،ورككذ تككز ش لككخ رككخ
كبخ كك ك اش
ـكك ك خح ،و كككككلح
ؿككككذ ةت
ةلم ل بخ ور خذ خلاخذ ام رخش ل ذ اش ا ذ
لك لةكخء ،ف بككخ قظك دوش اش تكذسي و ش هككخ
تذ و ل ك "ال " ف ك ؼا ا ت رذ خش ؿذ ةت
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و ككككذسغ لةككككم او لككككخألقش  ،شككككز ش
ـخسض اهت ز كاع ل ألصو ت و كح" ضوت
ككزي ب ككو قةككال صوه ككت و ا بككخ ت ك ككش ل ك
خاككو ،و ككك
ضوه ك طككا ت ةككخض لأطككلا
بكككم اش هكككز كككذسغ ةكككذض اطكككلا ا اكككش
للخذ وارو ل خػش ل ر ق زي سا ككخو "ل كك
كشض" فخ ف ا هكخ لك ك فكشتكت لـكاس
كبخ ك اكككح ككذا
ككش وي
طككخفش  ،و ك
كزي كخش و كككشخذ لك او ؿك ش ركخ الذ" "هككز
وش كككل و قكككذ لك ك وكككشل كككذ ظكككلكبخ هكككفتء
ألدك ككخء ة ككو ور ك بم وك ك خع اككشوتبم" ور ككو ر ككق
ة ش وي او ف ا ل سه "حم كذ جمكذي"
كخش
لةا "وهكو ظكك ك
ل خ فذ ش أل
مي لككق االمثخ ك رككذ ش اش ككخد هككز ككزخ وهككز
خ ككك ظككك ة لبم ة كككو كككذو
طكككش ا لككك
و ك ين لكشلككت وهككادو دوش اش ككشه لككخ كككذو،
ةذو ؿ ة خطش
وو كككح اش لاككو هككزو ل ةككخ تُ ككذا طككأ
ك كت هككخ ف ك
ذ قكشق ف كا لك
فك خذ
ل ل زي ةذلت "قظ " ق ك ؼا ا ت رذ
خش ؿكذ ةت ف اكش لكت د ك كذض كخلش و ـك ح"
" ككخ ل ككخس ةككذ ستك ككك مث كخذ هككخ الذ و كككين ن
ات ذ ستكخلت ةذ اؿ شك قل ل ؿخق ل ل
ل ل ع لاهبخذ ذما لاككاع ةـك
م" هز
شككم اكخ اي
ألؿلم و هخ ها لاهت ذما هخ
ككخل لك ا ككت رككذ تـككخدا اش "قظك ؿككذ ل ككضوت
هزو شا ول خس ا ش اش "قظ " هككخ ن ـكح
رككككخ الذ" هككككز هككككض ء ككككضوت ككككزي ب ككككو صوه ككككت
و ا بخ ،و هخ ها ػك ش فةكإل لأ كت ركذ اطكخء ج
ؿككذ ةت فأقظ ك لؼككمء ل ك كككذض ،وطككش خش لككخ
ظت رخ الذ"
طش
و ككبككخ خ ككك ل ل ك ل ك ر ككو ،فخه ككخض
"قظ ك " ككش ع هككزو كةط ك لخ ككز لكـ ك
ل ك ا ككت رككذ ككخش ؿككذ ةت ،لـككشا ك ككش ك

اف كككخ هكككز ـكككذ ل ،و كككا ا بكككخ
ـككذ ل ق ككش لظ ك ة م لككل ،ككخ
"قظ " هكخ

خ كككك صوهك كخذ
لككا لارككا

هككز لككخ ط ت ككين اش ككذا ته ككخ م
ةـك ك كككري ل ككككخ ،فكككخ ا ر اش
دك ك و ككككح
ككا ذ لك طككال  ،وهككم ةالككاش ةـك ل ككش
ألوج ككخ ا ذطككاش لكككز لش ك ككري أ ككز
ف بككككككخ "قظكككك ك " لطككككككخسد ككككككشا ر ألصس س
لذي ،لأ ت ط لح اش هكزو كشا صوهك "الك "
ؿذ ةت ،ولأش هذا ف ا ها اش كم كا
اش ضوه تك ةم ا لكخذ لطش ة بكخ خؿك و كك
بككم هكككخ ا بككم ككخ ا ظكك ك طاش و ظكك صذلاش
كككككخ
ةكككككا م ،و ظككك ك هكككككا اش ف كككككا -
كخ كخش
اطل ك  -ن للَ هكخ ل كشتت ةخء
ككو اق خ ككخذ و هككخ هككا رككذ ككى كبككخ ؿككاس
"قذث" ،او كةو "ه كو قذث" خض وتطاس ،و خ
لك ـككاس لاه ك ككري سا كككخ ل لككبخ "ل ككك
كككشض" ول ك ر ككق فكككش دمككذ اش " ط ك كككك
س ظ  ،اقكذه خ
لكض سرم  "22ت خ م ل
ـككو لخ اككككاع وطكككأتكخو ت ل كككذ رل كككو ،و أل كككش
لل لخ كخء ري ،وها لكخ د كخ م ج طك صذ ض
ككخس او كةككو "ه كككو قككذث" ر ا ر ك اش هككزو
لك
ـخدف كك او لكخألقش ـكخدف
ككخدذ ك ذ ،لـككخدف
ت ككذ ل ب ككخ ةـ ك
اش تكاش شا ر ألصس س لكذي كري وخسدهكخ
كو ظكخء ةكخهش صوهك
"قظ " هم  -ل لك
كاض
ؿذ ةت ال ام لـخدف اش ك الك
ظكككت كككزي كككخش كككشي ف كككت ؿكككذ ةت لكككزو
ألصس س لذي هختخش ـخدف خش تؼكالش ةطك
خء ةـ  ،وتؼكشقخش ظك
ك ا هاهش
كككش لكبخ ك ةـ ك  ،ر ا بككم
تك ككف طككال
طش خش لخ ذس اش ،لككز اش تةكذض كم لـكخدف
ت ك ك كككضوت ر كككق كككاض ولكككذء ت ك ك ؿكككذ ةت
تلشا تشتذي ص سذ للذ خذ ،ش ف ا رذ لذا صكز
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لارا ل شو قذ
ةـ
ل ك

كا دس طش  ،ت لارا

اكخ م كزي ـكو لخ كخد ف هك
الخ
سا كككككم ج كككككع "حم كككككذ ت كككككاس" لكككككذاء
ته خ م ا اش خ ك كم ،و ك لك ا كت قكشض
لةكخسل
ةـ ل اي كـكش ظكخ م ،ون ك
ككككخوا لكك ك اي لكك ك ؼصـكككك او
فشؿكك ك
لش " ضوت و ضوهك  ،و كا ف كو ر كق كذض
لـككككككاس ا ككككككل ،وألكككككككخا ج رـككككك ت ل ككككككذذ
هذ ككذذ  -ارككا هككز و رهككين رـ ك كخت ك
أللش ككم هككم دي طكخ كلش "j. d salinger

"ف ك

كو و ككخي لكش و ش" and green

 my eyes pretty mouthكري ت كخأ ا لكخذ
خ ككك ضوه ككك  ،وف بكككخ كككش كككضوت
لاككككاع
صذوع ـو تل ا خذ لأ ض اؿذرخ ت ،رلةخذ لك
تأ ش صوه ت لخ خست وهكا ت كذسي اش صوه كت لك
اقلخش هز ـذ ل و او كخ ااس ضوت
ظككلا ،
اككاس بككم لكبككخ ا ككت ةككذ ا بككخ ط ك
و ككت لكخ ك اش بكذا و شكذث كبكخ ـكذ ةت
قذ اخذ ض لخد و كز ش قظككختبخ ،ول كذ اش
تك ب كخ خود ضوت ط وركذ لكو لك
فككت ظككشع تتـككخ لـككذ ةت صككىو ل ككاد
ضوه ج ك و أطا ص خهت لك اش ضوهك
فش ؾ ـذ ل!
خ ك ت تض
و ككخذ هكككز رول فكككين وقلكككخسي لـكك ن
ك ك ار ت ل (حم ذ ت اس اخ م رـ كت
و ككت ل ألرو خش ظ ط اش كا ت خو ككخ
ل ك ضوهك ككا ارك كككخ لككاالذ ككخ ت خ ككت ل ك وقككذ
وكلش و بل ل ظلا صوهبخ وجي لز ق
لةككم و ظككخ م رـ ك ت ،لككذتذ
ككذف
لك
لك اش جي لكككخ ذمككع لختست ككخح خ ك ضوهك لككو
ولخ ؼ و ؼ خت لخ ضوت
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صفارة الزوج:
لخ ا "حم ذ
تُ ذا هزو ةـ سا م
ت اس" ل ذ ش ةـ ةـ  ،و ذو ا بخ ق ش
ككذد 622
كو كت هكز ك فةكذ ؼكش
ل ك هش ككذ ظ ك اس ل ككخس  7ط ك ى طككك 6167
ول ذ هز خس ت دمكذ " ظك اس" اي رـكف
رـك ا ككش ل ف ككا لخط ك اكخء رـك "لالخطككخش"
لةك هز ك م"
ـش ل كا ش "سلم
و ةـ تـاس ذذ ت ظخذ ط كو ك م ،و ش
خ ككك هككزو كل ك ن تظ ك و لذر ك هكككخ ،ر
ألوؿكككخا اهش كك لط كككو خستذ كككت لاللكككع
ككاض ككذ ،اككم
لخ ك  ،وط ك و قككخ ةككذل
كككذض طك ك طخ ت ػكككش ء ؿك ك خس او رط ك ك قلكككا
ظكخ ش ألو كخ  ،كو هكزو ألوؿكخا ت تشهك
ج ت لةكذس لكخ تشهك ج فةكشو ،ف ك ا ككح
كككخل شتكككذوش افصكككش
اش كككا ذ لك ك ألو كككخ
اللع و ك ةاش ط  ،و ش ك اش ف كا ت
ز ش ػ خذ فةش " لم" وهز ها طكم ط كو
م ،و هخ ك م لخ ةا ت " م تاف ك الكت
ل ذ وتدتت خب ع طكا  ،ولخ الاو ل ذ وفختبكخ
ل خل  ،ف خ ت ت وا قكا صوه كم لك قككا
ألض
و قخ فكإش "حم كذ ت كاس" ككلح
ل
هزو ةـ تةذ م ؿاس ظخ لةك ت ك ض
لخد ا ك و ت ككخس ككز م ل ظككخ و ألوؿككخا
ة و ال متخلخذ ل اركا اؿكاا
ر
ت ةذض كخ " لم" هكز  -و خش ل ألو خ
و و ذم كو ظكم اؿك ش اهكت ،ك كش شفةخ كت
ش ت ى د ط م وساخء ك ظت
و ككخش لككاتذ ل ك خطككت ةككزس ،وارذ لككت
دخف ةا يا سهم ام لك ذ كت لكا ابكشو
و ظككم أ كككت ظكككأ م ظكك خح كككت ؼكككخس ت
خهم طشوس ذ
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و كطلكككل ألو كككخ ميشقكككاش و ل كككاش ج اش
قذ لش خ دشه " لم" ق ؼ ي
ككو و ككو ؿ ك خس و لككض هككا ك ر ككق و ككخو
كشرف و كشح،
لذ س لضو لخت ذلخت ل بكم
و ك ألو خ او خ ! ف خ ل ك و قكذ لككبم اش
ظككأ ت ك ؿ ك خستت ،واش ظككأ ت ق ككش ك سد ككت
ل كختبم لك كع
ذ ذ ،د لةكذس ارك
ككذ رظككاتبم لظككصش بم او
" ل كم" وت لككذس
ػةخوتبم هزو
ككككككشرف،
و لككككككار " لكككككم" لختطككككك ش س
ارك ظكت ميكش
و خهش لأ ت ن ظ ػ خذ
ػ ك طش ة ك كةؼ ك كذ  ،ف بككشع ألو ككخ ككت
ة لكككاش اوكككش ا ه كككت و كةكككز " لكككم" و كك ك ج
ق  ،فظش خش لخ ميكش لكخ دلكا ف لكشي كت
ألو ككخ وجيككشي ل بككم " لككم" و ككككت ككخش
لف شتبم ،ف ذ ت اقذهم ذ ،لةط ك قلكا ،
ف بض " لم" ساطكت س فلكخذ ،و ظك كى أل كش لككت
ألسا ،ف ل ةطبكخ
ر ق ف لةكم لةط ك دلكا
ككخش " ـك ف ككت
ك م و ط بكخ كلك هكخ
لز ككت ودككخدس كك م سف ةككت ورككذ ستظكك ك لكك
وهبت ؿاس فغ ضوه لـاس كض كك ع،
ودل لشفةخ ت وها وق ذ ةلك و ش كخش كا
شفةخء"
وهكخ ميش حم اد " كا " لخ ط ك  ،وتقكظ
اش لكككشوس كككو لكك ؼكك كةؼكك كذي وحم كككاد
ةـ "
" ا " هز الش لةـاد ت وا ت
ش ف ككككا ككككخو لككككز ق اش ل ـككككو لكك ك
ككري ككشدم " لككم" ل ك
ا رككا ك ظ ك ـ ك
جمخلب بكككخ ،فكككإش لكككشوس هكككزو ؼصـك ك او تلكككق
خو ألو خ و ـشفبم " لم" ف كح
جي ز
لز ق ظك فشؿ ل ةإل ف بخ ا خطكت تّ اش
لشوس لاو هزو ؼصـ خ ل قش أل ش ،و ق خء
ألو كككخ لبكككخ ،وهكككا لك كككش لكككأ اا ألق كككخء
اوك ك  ،ض ككذ ل ك و ر ك ارككا و ظككخ ذ ل ك
ط شلخس ـاس

ككو قككخ فخألو ككخ ك بككضوش فشؿ ك
لك
وهاد " كا " فك ة ح اقكذهم اش ـكخس ا لك
اش أ ز خ ؿ خس لا لكخفأ ت و لك
اش ةكاض حم كاد " كا " ل ل ك شكك م ل ككبم
ا و و ق ش لأش " ل خذ ت ميلق ؿك خس
وق
ـ ح ط و كزي كخش ركذ سلك  ،ل لكم لةط ك
م ا ط كت
قلا ركخ الذ" "طأؿكخس ت فكإش ت كال لك َّ
ك
ؿ ك خستم و ش ت ارككك ل ككت ؿ ك ت الككخض
فة ككو " لككم" شككذي و،ككش ك طككخ ذو فككككك
تكككش ككككذ شكككخض هظك ك ت يظكككم سف ةكككت ؿكككاس
لك وهكت كو و قكذ لكب كخ ،ألو كذ ف
دش
ػكشفت و كشل لك
ؿ خستت و اخ م ذ ف
ـك ك خس و ؼكككشا ك ك وت لك ك " لك كم" وا كككز
كككبش
كككخ لكك
ـكك خس ووككك بخ ف كككت
قخف ك كككأغ ككال ل ك ػ ك ت و أ ككت ل لككق
خن لأ ت"
كككم ككككك اود كككا بكككك ةـككك لبككككزو
ل كري تال كم اػكذ ال ك ككا ش
خس
ككض ككخو ةككخسل ،ككال تلككق
ةـكك رش
ذرخ ل ةل ل ري ك ةبكخ ل كذ كش غ لك ركش ء
اي رـك ككخد  -ج كلككخح خ ككو ككزي قةةككت
ف ا ق الشص كخ لطش ة لةك ك اش ػك خذ تخفبكخذ
ككذ ميكك اش
ت لةك ذمك ككت لككختذ ـك خس
لص
ظخ
ك ظ هزو ة
و ككككت  -طككا  -ن ارككا والكك ت
اش م ةـ خلكخذ ت ككشوس كت كأ ف كت ج
خػككككش و لككككا ككككخو م
خ كك ك و ج كك ك
فخألو خ لخ اا اش طصشو ل " لم" و ا ت
ؿكك خس ن ؼكك هخ
ظككصشوش لكككت وهككا ككك
خ ككت فككأ ة " لككم" لخ ـ ك خس وهككاهبم وطككخس
ل ك لبككو وهككم ـ ك ةاش ل ككت و ل ككذ كككبم اككم
هلع او ؼلش ورذ اطكذ ابكشو ج طكخربخ
وهب ك ؼ ك خ فاهككذ ط ك
و ككش هب ك ك
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ةض
ةا "

ةل ت فاكك ساطكت لك

ذ كت ولكك وهكا

(الخو الخو ال خو ل ك خ خش ألو خ ككاش
ؼككخسع ككك اككم افككخل ل ككذ هك ب ك فاهككذ
ككت هخ ظ كخذ
كل ك ككزي ا ة ك لةط ك دلككا
كذ ساطت لشع دلا ت للظخ ت خلم"
ككخض فأ ككخ اتقككظ -
لخ كككخف ج هككز
ككخ تقككظ ألط ك خر ككخغ لككش اش ػصـ ك
ط كك
ككخ ع الككخض رـككش خػككخ
دـكك
ككري تككذوس ف بككخ اقككذ ث ةـك ك ع ككخ ست ككخط
لخ ةـ  ،و كك هكزو لكبخ اػك خء اخ ا ك
ر لكخ ر ظككك لخدة ةك ككى وهككم اش حم ككذ
ت ككاس رككذ تك ككت هكككخ ج و ك ةـ ك ةـكك
دكككل وهكككم تـكككا ش ظكككخش اصلك ك او لاركككا
ظكم حمكشت وهككا لخ لك إل لككخ سا ككخو ؿك خس
ككذ وق ككز ككا قك ككك هككزو ةـك ل ك وهب ك
كككش " لكككم" لطش ةكك تطك ك هخع ،ل كككذ اش كككى
لكككككاالذ رش كككككخء ا اكككككش دس ل ككك ك وؿكككككذرخذ،
و صلـكككك لكك ل كككض ألوؿكككخا و تطكك طش د
ككري ت كككشوس ككخ ،و كككككخ لككخ ط طكككككاش
طل ظ ش و ر كخ ارك لك حم كذ
ت اس ؼخ زي كخش كشث اسككخذ لككشذ اش
ك خل ك
ككري
ككأتم لكككو ل ككخهش ك ككخ
ةــ
ق ك ككككككخ ككككككاد ل ـككككككش خ ج ككككككاس ء ككككككى
ـك شخ ظككخلة القككظ اوتذ اش حم ككذ ت ككاس
كع
رذ ك كذدذ لك ةـكف ت لكخوص
او ظككككك ر تظككككخهلكخ و ككككذد خ "ق لككك طككككش "
رـ ورذ ذو هز ذد ك الذ لخ كظك ؼكبش
حم كككذ ت كككاس كختك ك رـك ك رـك ك و كك ك
ا رك ك اش "حم كككذ ت كككاس" ك ك ع لكككذ خ م ر كككق،
ف ككك ع ككذد ل ك ةـككف او لأص ككذ لكككت رل ك الذ
ككذ الككخ ل ك
ػ ك بش ككو ل ك ظ ك وػككشخت
ق ك ك ك كككا فكككال ككككخد اركككا لكككا
ػمء"
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و ر كككخ رككذ سا كككخ اش "حم ككذ ت ككاس" رككذ
اسك لـ خلك ل طل كخ ك خلك ةــك
ككذ" فككإش
ككو و قككذ هككا "ؿكك خس
ككذ
ؼككمء ظككت ميككك اش ةككخ لخ كظ ك ضلال ككت
ك خلك ف لك طك و اكخ
ز ر ا ااكشو
كذ طكا رـك و قكذ تةخلكو
ظ
ن ك
ككككم ل طل ككككخ
ة ةبككككخ
ككككذ"
"ؿكك ك خس
ك خل ةــك وهكم رـك "قذ ةك ألاكخ
و ؼكككمء ظكككت ةكككخ لخ كظك ك ؼكككشختت ورـك ك ت
كذ سا كم " كالق" لك لكخ كخ
اق ذ
لك سؤ ككخ ظك لككخسص وت ؼككز ك هككزو ةخ ككذ
ألط ك خر ش حم ككاد ت ككاس وحم ككاد وككخهش تػ ك
ككري تب كككخ وهككم
ك
ككخ
اككش لككخ
لك
ؼكككش ك خ  ،ف ك ك ـك ك اش كككش
فك ك
لكك
جم ا ختب ككخ لككأ اش لكك رـكك او رـكك
ذ"
أل اش لظ ا "ؿ خس
ولاكا خ رـف ت اس ل ل بكخ وكخل
ؿككالح ته ككخ م فةككذ ه ككك اككالث لكبككخ،
ذسه  ،لبز ؿالح وهكم "
الا
ل
ةطكككخس" و"ل كككك ككككشض" و" ط ككك " كككك لككككض
سركككم "22الكككخ ةـك ك خش خر كككخش " كككخش و ك كالذ
كككذ" ف لككك ل ب ككككخ
فـكككخس ػكككخلخذ" و"ؿككك خس
ظخ م كزي ال كم فك ةـك ةـك
طخل
ذ " ةطخس" او اؿكا
خد الخ كخرؼ
كخس كخت ي خ ن ف ت "ل كك ككشض" فكال
الءلككخش سا ككم وو ك ةـ ك ةـ ك الككخ
خ ك ضوه ك رـ ك " ط ك ككك "
لاكككاع
ك ك ل ك ت ككذ و و ككا اش ككك
فكككخش ل ك
خ ط ل اش اوكشك
رـ ه ذ
خ تقظ ا وش دك ي اش
ورذ تق ك
كخست ،و ش
رـف حم ذ ت اس تـاس خد ل
كخست" ت كذو اق خ كخذ
"ل
خ ك كل أل
د و كش ذ ل ض ذ سطك فبكم كشوش لكاالذ
ا ت لخ د لك ةـ او ؼصـك ركذ ساكك "لك
ككخست" فككإش خ ك ك ظككم ب كو ف بككخ ككخد
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وهز فبكم دك ؿكش ح ر لك
كخست وتككلح -
ةـ ل
افككل ل ـككشفخ و دش ككخ
دمخقخذ ت ةةت رـ ا كش ت
ك ظم خ ف

كك اش تشطكم
ك وش كل ت كخس
وسدود ألف ككخ -
كذ لك شل كو

و كككذو اش "حم كككذ ت كككاس" وش ة كككت هكككزو
ل كككأاش لكخت كككت لكككو "لالخطكككخش" –(- 6581
 ، 6511ول كككشوا اش (لالخطكككخش ركككذ كككذث
لةذلك ك سو كككت ك ك كككا لك ك ك خلك ك ألو "
ااككخو لشو ك شل ككو ككخ ف ،و اككخ م" ااككخو
فأ ـككككخس طش ةكك ك ألوج
لخ شو كك ك اكككككا
ش ككككذوش لكك ك كختكك ك اش بكك ك م لكك كإلش ص ادل -
ك ظ ك ولكككو ككذو ف ظككش ككري
طككاس
كم اف خ كخ ،و ت ـكف ل كو ظكت طكا
اه اخ ا هذذ
الكككخ ا ـكككخس اككككا فخ خ ك ك ك ظكككم
خ ها
كخ
م
لخ كظ م جي اش
ا رككك  ،و كككشوش اش شو ككك تك ظككك
ػكككأ ت
لككز ق لض ككذذ لكك دش كك  ،ولض كككذذ لكك لكككاش
ولض ذذ ل متل و د خ
و ظ ش "لالخطخش" ػشح وهبك كش هكز
ش ل ف ةشس ا بكم كاش خ ك ك ظكم لكذتذ
لككك اش شكككككاو ،بككككم جي لككككاش لكككككت هككك كالذ
خض د ش هكم ه ككو
خ اش
لك خ
ظذ
وت ػق اش شطخض زي شطكم ؿكاس ككخ ت
كككك اككككم ةكككككا
كؼككككا كككك ه كلككككككخ
"لالخطككخش"!! و ككذو ككم اش شو كك ككري تك كك
لبزو طش ة تك ظ ا لكخذ لض كذذ لك ـكذل
فبم ل او أللش ا اش لؼكخلب لا رك  ،كخ اش
كخغ كز كش هم لكاش لك قا ككخ ت ك ا ككخ
لخ ذو ف ين كـخ اش خ
شل كو
و ظ ش ل ذ ر كق ف ةكشس اش ختك
ك ظككم ت ظك ط اش ككو ا اككش لك اش جي ككو

ا رككا
ل ك ظككت لككذ الذ ؼصـ ك ختت
ادو قظت
خ ا ت ل ظ ش و اش

خ كك

وهكككز فبككا للككطش ألش ظككأ ظككت" " ككا
كك للكخذ او ل ختذ او ـخذ او لالظخذ او س ه
او ف كككخ او لخ ك كخذ طكككال لكككخر ككككك طكككأف و
"ا خ" ،ا كك طكأفكش "ا كخ" كا ككك
طأتـشا "ا خ"
وهكز فإش طش ة اق ذ لخلكخ كا ك
ظ او كع و ش كض
ؼصـ خ هم ت
ته خ م و و اشوا د خ زو تكخ ذم "
وو ككككح كككخ تةككككذض اش "لالخطكككخش" لككككو
خست" وها لخ
طش ة اكا او شطم "ل
ككذد ةل ككو ل ك ةـككف ككزي رشاتككت
ف لككت
ككت ،وهككز ا ل كخذ هككا لككخ ف لككت "حم ككذ ت ككاس"
رــت لـ خل
و ش كككخ ت لكككذ اش ةكككشس هككككخ اش طكك صذ ض
هككزو طش ة ك لكلككخح طلكك لةككذس هخ لكك لكك
كككخس ـكككشفخ و ػكككخس وفل كككخ لظكككخش،
ود ر كق لك ألػك خء كري تؼك لاككاح ج لكخ
لاركككا لكككخ ،وركككذ
كككع ؼصـكك
كككو
سا كخ اش "حم كذ ت كاس" ن ظك ط اش ةكل ر كق
رـ ك " ككخش و كالذ فـككخس ػككخلخذ" ورككذ رهكك
ا ل ذ سط ج اش رـف "حم ذ ت كاس"
و ر ك ك وت اس كككذ اش او كككو دكككذ قكككا هكككز
كككم هككككخ لخ ػكككخس ج اش لكككشوص
اككككاع ،وا
ككككو لككككخ ت كظككك ت ؿكك ك
" لككككاش حمللككككم"
ا ر كككك ك  ،فككككككخ لاش حمللككككككم اطخطكككك كخذ اككككككخهش
سولخ ك ك  ،ككز ق فككإش ط ك صذ ض خؿ ك و
كككو لك ك هكككزو
ا ر ك ك وقكككذهخ ت كظك ك
خؿكك ك و ا ر كك ك
ـكك ك  ،فةككككذ وهككككذ
خم لا ـاس
ور و اباس كزه كا ر م لةكشوش وا لك ،
وس ككخ ككخش هككز ش كـككش ش ه ككخ ظ ك ف ككخ
د خ ا ذ ل ذ سط ج كذا رـكف "حم كذ
ت كككاس" و ر ككك  ،و كككك دة ةككك ا بككككخ ظككككك
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ككز ق ،فةككذ سا كككخ اش ل لككبخ ن ككك طككا
اقكككخ تكةـكككبخ دخداك ك و دش ك ك  ،ولك ك اكككم
ف ك م دكم ل بخ لخ ا ر او د ا ر ،
ألش لاككو هككز دكككم طل ك ككخد لكككخء دس ل كخذ
(طكككا ء كككخش هكككز ككككخء ظككك خذ او لاككككا خذ
لخ ك زي ػشقت لالخطخش
ف لاو هكز ككخء ككخلم طكاس لشكذث
ميك ك لشكككم ةا ك ةـ ك  ،او لؼككزورهخ
أ اا و خدي
و شوهبخ
ولك ك تلكككق لاقكككخ – كككخ سا ككككخ " -ل كككك
ةطككخس" الككخ ةـككف فلك ع ل كبككخ
ككشض" و"
لككخ ميكك ككذَّو كالذ و ر كخذ طككا رـك "ؿك خس
خلبخ خو م
ذ" ر تظخحمكخ رل الذ لخ كظ
خ ن ف ت الخ رـ " خش و كالذ ؿكخس ػكخلخذ" كري
ا ر ؼكل لشل ك بلك ط كو خ كك
تـاس
كت اخلك ألض دكككاش ،اككم ؿككخس ألش ػككخلخذ ف ككذا
متكككخسغ ل كككت ؼكككخوخذ هكظكك خذ ،فبكككم لكك خق كك ت
لؼكخ ش شل ك
تؼشح كخ ا مت هز شكا
ق ميك دكم ةا ت او ذض ل ةا كت،
ولكك خق كك ا ككش فبككم تـككاس قككذاخذ دكك ػككخ
و كختك كا ر م كشو لا ككك د كخذ لك ؼككخ
و أ اا وت ة ل ذ ر ق رـ " ط "
"لككككض سركككم  "22وهكككم  -لخ ؼككككو كككزي
شكك لت  -اد و لخ طشا و كا دس لكبكخ
لخ ةـف ا ر م كخو ـش ح
ش ككزي ككذو اق خ كخذ هككا اش "حم ككذ ت ككاس"
وصلكالؤو ول ككض ذ سطك شككذااش ك ا ر ك
ك ـككش
وهككم دة ة ك ةـككذوش تكككخو
خؿككككش  ،لككككذتذ لكك ك
و ألقككككذ ث و ؼكككككال
فش ط كخو م و اكخ م ،ولك ألقكذ ث كا
ل كخ وهم ـخ ف كري مت كض كاع
ش
ةـككف ككزي ككخش ك كك ككخد ر ككو ابككاس
"حم ذ ت اس" وصلال ت
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و ةكككذ كككخش (حم كككذ ت كككاس كـكككح ا كككخو
"حم ككاد" لةككش ء سو ك "ص ك ك " لككذ اس ه كككو
ظ ل هؼخض" ل ا ل شم ز ظ
و"قذ
ت أل ب كككخ كككالش و ر كككخش لكككخ ك كككذر ل كككزو
كل
و بم اش "حم ذ ت اس" وصلكالءو ركذ دمشكا
طككا ء ك وش ككل رــككبم ككري تُ كذا ر وككخل
خلككككخ
ةككككخ م ،ومتاككككو لشقلككك وطككككطخذ لككك
ك لككاوم ل ك هب ك  ،و خلككخ تاف ككل دك ك م
ودم ك حم ككاا ل ك هب ك ا ككش او ك وش ككل
لةككككككختتبم ولةككككككذلخ
د ككككككاتبم ـككككككش
جم ا ككككختبم ككككري ت كككك ألطككككلا ككككا ر م
ك خل  -اركا بكم ركذ دمشكا ف كالذ ت ك
ك خل ةــ لاهت كخض ،فلكم ككذ
لظ
ميلم لك د كاتبم وحمكخوتتبم هكزو صلك ظك
ادلكخ وهم " كاد
ق ابش او سو و ر
شوح" لشك م  ،ام ت بخ ا كخ و ر ك ا كش
خلكو ودم ك حم كاا
لشك م و ةكخد و كخد
ود هككككم ،وسطككككصك ارككككذ ض ك خلكك ك ا ر كك ك
لؼكككو ككخض وهككز  -سا ككم  -هككا دمككخص
زي قةةت "حم ذ ت اس" وسفخرت
ك
الككخ رــككبم فةككذ خ ككك ا ككختذ س ػككذ
كك كذ طش ككككل وطككككخه ك ل اشهككككخ وتاف ةبككككخ
لكل تكش ث رــكم لـكشي افكخد لك
اق خ خذ،
ا طخ ككت ول ك قظكككختت ل ك قككذ طككا ء ل ك هككخء
ل ذهم ل ك خ
ش كك ك اش كككككاش ككككم هككككز ألاككككش
ولككك
تكككخس تطكككاس ألد ةــكككم كككذ كخ
ككك
ظك ك ك خ
و لكككاش ل كككاس ق ك ك لك ـكككا
بكككش ر كككق
لككككخ لك ك ألركككو ،قك ك
لخ كظك ك
ة م "فلش ةـ ـش ا قكذ لككبم
ك
قةم ،ف كذهم ج ككاس لك
وها ألط خر
هذ كككذ ،و اهكككت أل كككخس ج لكككخ ظك ك شةاش لك ك
متل ذ
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أهه املصادر واملزاجع:

ككخ كلككخح ،و

ككك بخ كخذ

خ ككك هكككخ حمككخوت ق ككخء ػكككو ةخل ك  ،و ككبككخ ن ك ك
( 6لككخ ط
ةذ اخ م ل هز ةشش
تةش ذخ
ك خل لش ه م ـشي ش لاالذ لةخ ت "ف ةـف لـش"
( 2ل او و ل اخسو ل هز ألطلا
خلت " ألد دكم" و ك د س
ت ل ذ اباس "طصش كخي"  -حمل اد وخهش تػ و كؼاس
زي
ـاس طك  6111ق  27 - 21و ش ا لخذ لةذل حم اد ت كاس جمل ا كت "فش كاش ـك ورـكف
ا ش " ق ةا ت ت اش لاش حمللم ع و ػمء واش ألد ك ها اش ا م ظكخش وهبكت
 ةخهش  - 6121ق11ـ
ػطش ك ع ؼش (فش
ؼش ك خ او ر لبخ فأ خ ا كذا هكزو ذسطك ركذ كشط ةكذهخ
( 1ػخس هكخ ج جمل ا خ ري ابش
لك و لةكخ للك جمللك  -كذد طك ى طكك
او و االا ك ك خ وركذ خرؼكك ر كق لؼكمء لك
6171

ككخ "لف ككخ حم ككذ ت ككاس" ككزي رككخض ي ككت و ؼككشو ػككة ةت ألطك خر
هككز قـككخء لك
ككذ
(4
حم اد ت اس ورذ تق كك اش تكا س ؼكش ل كض ةـكف ن تكك در ةكت فكاهكك ج ر كق لاكك ت
كخ هكا دكخ لك لكخرم
ال فـكخس ػكخلخذ" ن تك شد جملك ظك اس
خ ت ق كك اش ةـك " كخش و ك ذ
ةـف 627
و ش ك اش ألط ك خر حم ككاد ت ككاس ةككشس ا بككخ ؼككش طككك  - 6167وت ككذد ؼككبش خدتككت وس ككخ خ ككك
كذ ل كت
ك ر ق خض ون تكؼش الخ ف كخ كذ ر كق فةكذ كخش ك كخ در ةك ذخ كخد وركذ
اطخطخذ هزو ذس ط هكز وه كخ كق سطكخ ل ككا ش " خػكل كاش لخ شتك و ك خػك " لاككا ت كك
كا ش زي طم اد حم ذ ت اس ةــم وها "لختش و اش" و ككبكخ ظكك رـك لكو هكم اركش
ى خل ر كم "ه ظك كخ " وركذ كت ألطك خر حم كاد ت كاس
الم زي شا
ج طخ
خلؽ ج ا بخ خ ك لذ ظلظكل لةكخت لك هكز ككاع و كك ف كا ن ك ك طكا هخ  -كش
"لف خ حم اد ت اس ط ( 6طك  - 6122ت"6ق 221 - 222
( 8ا ش ةـ ف ةـ ةـ  -ةخهش - 6181
ك كا ش " كاء ة ش ق45- 46
( 2لف خ حم ذ ت اس ت ،6ق177 - 186
( 7شه ظخلل ق215
( 5لف خ حم ذ ت اس ت 6ق241
( 1شه ظخلل ق242
( 61شه ظخلل ق214
لف خ حم ذ ت اس ق175 - 186
ا وش لبخ لكؼاس
(66
( 62ألط خ خم ل فللك ط صذ ض " اق خش" لذت ل اق " اقخش" ل اش ـا هكا طك صذ ض " كاح" لكذتذ
ل " اق "
ظ اس ذد 6167/5/2 - 626
( 61ؼش
( 64لف خ حم ذ ت اس ت - 6ق211- 212
( 68لف خ حم ذ ت اس ت ،6ق212 - 216
( 62شه ظخلل ق212 - 218
س ل ك كبكخس كاج
ال رذ ظك ككو لك ك ين حم كذ ل كق وكخسذ ا كش كا سقو و كو ؿك
( 67فخ ظبش لا ذ
ف بؼم خلت او ظ و دلت (ق 216وحم ذ ل ق ت ـ ح
ألدلخس خ خذ اش كةض ل ت ر ق

298

العدد  - 675ىيسان 3129 /

اقذ سفةخ ت – أل ت خش رذ ص س اقذ ارشلخء حم ذ ل ق  ،ت ل ذ اش ة و رذل ت ،ام ة كو ا كخدي شفكخل
خذ االاخذ ل ذ اش ـ ت و و قذ ل كبم لش "ور و شهو ػخ ش ذ ق ،214وهكز
( 65شه ظخلل ق217
اس ،ذد  617ل خس 6167/2/7
(61
( 21لف خ حم ذ ت اس  -ت– 6ق265
( 26شه ظخلل  -ق265
( 22شه ظت  -ق265
جمل ا "قخدا ػشا "د س ألد  ،ل و طك  6181ق26 - 8
( 21رشا ةـ
( 24لف خ حم اد ت اس ق265 - 267
( 28شه ظخلل ق 265- 226
( 22شه ظخلل ق265
( 27ككز ش ألطك خر حم ككاد ت ككاس تككخس ؼككشهخ (او خل بككخ طككك  6567وت ككذد ؼككبش خدتككت ككش
لف خ حم اد ت اس ق226
( 25شه ظت ق221
( 21شه ظت 226
 6167/2/7اسه
( 11ظ اس ذد  666ل خس  6167/2/26ورذ ر ش ألط خر حم اد ت اس ا بخ ؼش
ج لف خ حم ذ ت اس ت 6ق224
( 16لف خ حم ذ ت اس ت 6ق222
( 12شه ظخلل ق227
( 11شه ظت ق217
( 14شه ظت ق 212
( 18جم ا nine stories
ككخ "فش ككق او ككا ش" ـككا ك ككشد ككزي تش ككت ج شل ك
ػككخس ج هككزو ةـ ك
ورككذ وسد
ذ اس حم اد شل م ،وهزو ػخس هم ري ادشتين لخ شهاع ج ا ل جم ا خ طخ كلش
ا الش طك 6167
( 12لف خ حم ذ ت اس ز ش ا بخ ؼش
( 17لف خ حم ذ ت اس ت245 6
( 15شه ظخلل ق248 - 244
( 11شه ظت ق245
( 41شه ظت ق245
( 46ا لخذ ق 245
( 42شه ظت ق241 - 245
( 41شه ظت ق241
لـش لكز ؼأتبخ ق طكك  ( 6111كذ س ةال ك ةكخهش طكك 6122
ش خل " " ةـ ةـ
(44
ق621
ػشخت  5رـف
ظ و
(48
( 42ارـذ لةخ " ا ر ولذسط حم ذ ت اس" زي ط ةك ػخس ت ،و كؼاس جملل ذد ط ى
( 47ـذس ظخلل
( 45ـذس ظخلل
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ادلوروثذاؾثؼايفذاؾعربي:ذ ذ

ؿنذاؾـظرقةذإىلذاحلرؽقة-ذاؾذفـقة
د.ذأمحدذبالل* ذ
أملذأزجذـػديذيفذذائؽة؟ذرمبا،ذوؾؽـينذذغػتذبفؽذاذؿدأؾةذوحواؿؾفا:ذاؾعؾمذ

وادلعرػةذواخلربة،ذػأردتذأنذأوضحذؾؾجقلذاؾذيذأخاربه،ذوأرافنذعؾقه،ذبعدذأنذ

اختؾطت ذوتشابؽت ذفؽذا ذؿػافقم .ذأوضح ذؾه ذؽقف ذأؼرأ ذفذه ذادلػافقم ذدونذ
اؾذفاب ذبعقدا ذيف ذاؾتعرقف ذواإلدـاد ذواالؼتباس ،ذػاألؿر ذباؾـدبة ذؾي ذأؽثر ذؿنذ

تشخقصذوأؼلذؿنذػوضى!ذوأؿؾيذأـينذأرحذيفذإقصالذردائؾي،ذوإذاذػعؾتذػؼدذ
أدقتذادلفؿة،ذوإنذملذأوػقذػحديبذأـينذرغبتذوجترأتذوحاوؾت.ذوأـوهذأـينذ

دأدتحضر ذاألدبقات ذوادلرجعقات ذتوضقحا ذؾؾؿػافقم ذيف ذدقاؼفا ذاؾتارخيي ذ–ذ
اؾـظري ذادلوروث ذاؾغائص ذيف ذاؾرتاث ذادلتؾحف ذباؾتعؾم ذواحتقاز ذاؾشفادة،ذ
وباؾعادات ذواؾتؼاؾقد ذواآلؿال ذواآلالم ،...ذواحلرؽي ذادلتجدد ذاؾؽاؿن ذيف ذاخلربةذ

وادلعرػةذواؾعؾمذدبقالًذإىلذخؾقذذفـقةذجدقدةذبثؼاػاتذاؾعصرذوحرؽقته .ذ
ذ
ذ

 - 1مقدمة
لييييٗتغوبييييثػكونغاحلغتدييييُٕغ ذتيي ي ٔ غويي ي غ
لدقنفٛغٔضٕ ومّن  -لعميغٔ ملعكفيٛغٔ رتي ٚغ -غي غ
ٔ ضيييطٛغ ملعييين أغِٔيييٕغاويييكغومطيييٕ غعٍي ي غتٔ حغ
لصيياغ لٔهغوييَغ لعمىييٗ غأغ لحلاقييٛغ ذتن ىييٛغ
لعكوٗييييٛأغويي ي ن ٞغعيييينوُٕغٔٔسن ٞغٔ ومٕون ييييُٕٗأغ
فدٗاغ لوكغونإلٌبنُغ لعن ٙ؟غلُغِذٓغ ملفينِٗيغ
متثميياغ ييثحلنحلحغٔوعيينُغتث ي انغاضٗنٌيينغ ييد ٚغ
وعضّنغواعضأغٔحتثنصغإىلغفّيغٔحتمٗينغلٗيثىدَغ
ملثييينواأغ لقيييننؤغٔ ملبي ي ٔهغٔويييَغ غف٠يييثّيأغغويييَغ
لفصنغوٍّٗنغٔ لٕقيٕ غعميٜغ ذتي ٔ غ لفن يمٛغوي غ
ملبنضنحغ حمل ٔ ٚغلدنغوٍّن .غ

*ٔلعيينغا دييكغويينغٖىييٕيغعمييٜغقضييٗٛغ لفصيينغ
و غ لدقنفٛغِٔذٓغ ملفنِٗيغاُغ لاعضغوينغ لديد َٖغ
ٖميياتغ لدقنفييٛغوعٍييٜغ ملييثعميغفٗص ي غ يينغوييثعميغأغ
عمى٘أغمبعٍٜغضن نغعمٜغ نزنحغعمىٗٛغضثيٜغٔليٕغ
نٌجغعنلٗٛغ ملبثٕٝغ نلي ثٕن ٓأغودقفينوغِٔيٕغ
ويينغلييٗتغونلضييكٔنٚغٔ قعٗيينأغٔلدٍييْغقيي غٖدييُٕغ
ييذلاغإت غمتثيياغ لعمىيي٘غونلدقنفييٛغٔ ٌحلا ي غوفّييًٕغ
لدقنفيييٛغعمٗيييْأغإتغاُغ لدقنفيييٛغأ ييياغوديييد غويييَغ
ضصٕهغاض ِيغعمٜغشّن ٚغعمىٗ.)1(ٛغاونغ لعمييغفّيٕغ
ٖا اغونلثعميغٔحلغٍٖثّ٘غونلىّن حأغوينغا يااغ لعمييغ
وقٗن يينغ قثصيين ٖنغ غضييٕٞغ ييٕغٔتصيينع غ قثصيين غ
*
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ياانغِنويينغذييذ غ لاطييذغ ذيينًغٔلدييَغ لييذٙغ ٌٔييْغ
عٕونحغمجّ .ٛغ

ملعكفييٛغ لييذٙغا ييااغستيياغلا ييثدىننغٔ لٍىييٕغعمييٜغ
ضبنةغ حلقثصن غ ملن .ٙغٔوياغتلياغحلغٖي هغ لبي هغ
عييَغوفّييًٕغ لعميييغٔوضييىٌْٕغٔضييكٔن تْغوييَغا دييكغ
 - 2ثقافة أم ثقافات
ل يي٠مٛغ ملث ٔلييٛأغحلغويينغٔ لييفغتفييك غٌفبييّنغ غ
ٖع غعَغ لدقنفٛغونحلٌدمٗ ٖيٛغغغ The cultureغ
لقكُغ ذتن ٙغٔ لعىكَٖ )2(.غ
ٔونلفكٌبٗٛغ La cultureغ غاونغ لعىنغ لدقين غفٗعي غ
ٔخيثميياغ ييد ُٔغضييٕهغوفّييًٕغست ي غغٔ ضيياغ عٍْغونحلٌدمٗ ٖٛغ  Act culturalغٔونلفكٌبٗٛغ Fait
لمىعكفٛغو غوٍطنسغلمخ ٚغٔوي غ ن غأغوحلمياغعميٜغ  culturelغٔ ملدقيييييييياغونحلٌدمٗ ٖييييييييٛغ  intellectualغ
ا ي حغع ٖيي ٚأغأغعمييًٕغع ٖيي ٚأغأغوعكفييٛغعنلٗييٛغ ٔونلفكٌبٗٛغ  . intellectueleغ
ملبيييييثٕٝغوقثصيييييكٚغعميييييٜغزتييييينهغأغوٗييي ي ُغويييييَغ
عييك غتيينٖمٕنغ()1832- 1917غ لدقنفييٛغوهٌّينغ
ملٗيين َٖ(.)3غفثثعق ي غ لوييٕنغٔتثىيينواغض ي ٔ غ لفصيينغ
يينغوك ييبغٖىييىنغ ملعكفييٛغٔ ملعثقيي حغٔ لفييَغ
ييييد ه.غِٔييييذٓغ مييييّنغِٕٖيييينحغٔ عييي ٚغٔفنعمييييٛغ غ ٔ لايييييييانغٔ لقييييييينٌُٕغٔ لعيييييييك غٔ لعييييييين حأغ
زتثىعييينحغٔ ٔهأغٔلدٍّييينغقنتميييٛغ غاايييكٝغٔوٍّييينغ ٔ لقيي ن حغ ليييفغٖدثبييياّنغ إلٌبييينُغ عضيييٕغ غ
لعكوٗٛغوبابغ لقصٕنغ غإتقنٌّنغٔ عثىن ِن .غ
عثىييا.غِٔييٕغتعكٖيياغشيينونغٔ يياغ إلضن ييٛأغٔحلغ
ٔق غٖدُٕغ لٕقٕ غعمٜغ حللٛغٔ ضيطٛغذيذٓغ
ملفييينِٗيغوييي ااغزٗييي غلمٕ يييٕهغإىلغ لصييي ٔنٚغ
ملثٕايينٚغوييَغوعندتييٛغوفيينِٗيغ ّييذٓغٔإ ييقن ّنغ
عمييييٜغ ذتنلييييٛغ لعكوٗييييٛأغ ذييي غ ل ن يييي٘غذييييذٓغ
لقيك ٚٞغ لٍٕعٗي.ٛغٔلمثابييٗلغفينلعميغِيٕغ ثىيين غ
زتنِٗنغ لعن غا ويٛغلكفنِٗيٛغٔتٍىٗيٛغ عثىعينحغ
ٔ لىييعٕةغع ي غحتٕٖيينغ ملفيينِٗيغ لييفغتبييثٍالغإىلغ
ٌظكٖيييينحغٔ ثىيييينفنحغتيييي ٔهغإىلغتدٍٕلٕزٗيييينغ
ٔ ارت عييينح(.)5,4غٔ ملعكفيييٛغضصييين غ لعمييييغٔاي ي حغ
ٔتقٍٗيينحغتبييّيغ غ إليفييننغ غودٌٍٕيينحغ لعيين غ
ٔ ثىيينفْ(.)6غٔ رت ي ٚغِيي٘غإتقيينُغ ملعكفييٛغٔ لعميييغ
لثبييّيغ غوٍيياغ لثٍىٗييٛغٔ لثحلييٕن.غٔااي غفنلدقنفييٛغ
ِيييييي٘غضصيييييين غٔخييييييكٔٚغٔإنرغتثٍنقمييييييْغ لفييييييك غ
ٔ عثىعييينحغٔ لوييييأغٔتثىدييينغوك يييٗ غضضيييننٙغ
ٔتٍِٗٛغفعنلٛغوعن كٚغوثس ٚغٔوثطك  .)7(ٛغ

وفنزيتحغ غِييذ غلُغوفّيًٕغ لدقنفييٛغِيٕغوصييحلماغ
ش ي ٖ غ لثعقٗ ي غٔ لثىيينواغٔ لث ي انغٔ لثقيين اغ(.)8غ
ِٔذ غ لكاٙغٖبثقحلبغإمجنعغ ملفدكَٖغٔ لانضد غ
ٔعمىنٞغ حلزثىنعغٔ لفمبف .)11,11,9(ٛغ

فطبيييييبغقييييينوٕ غحلنٔ غ  Larousseغفييي ي ُغ
لدقنفييييٛغِيييي٘غزتىيييينغ ملظيييينِكغٔ ملاويييياغ ملن ٖييييٛغ
ٔ إلٖ ٖٕلٕزٗٛغ ليفغمتٗي غزتىٕعيٛغإخٍٗيٛغأغقٕوٗيٛغ
أغضضيييننٚغوييينغونملقنوييينغوييياغزتىٕعيييٛغأغقٕوٗيييٛغ
ااك.ٝغِٔي٘غزتىٕعيٛغ مل شيك حغ ليفغغمتٗي غاضي غ
ونغ(لػٛغٔ مٕ ٗنحغٔتقنلٗ غٔعين حغٔلاين )غعيَغ
غ ٓغوَغ اقٛغ زثىنعٗٛغاايكٝغاياهغوكضميٛغويَغ
وك ضنغ لثننٖخ( .)12غ

ٔضبييبغ لٌٕٗبييدٕ()13غفنلدقنفييٛغِيي٘غزتىيينغ
رتصييييييينٟيغ لكٔضٗيييييييٛغٔ ملن ٖيييييييٛغٔ لفدكٖيييييييٛغ
ٔ ذتىٗىٗيييييٛغ ليييييفغمتٗييي ي غزتثىعييييينغأغزتىٕعيييييٛغ
ٔحلغٖدثىنغفّىٍنغذيذٓغ ملفينِٗيغٔوي لٕحلتّنغ زثىنعٗٛغٔتضييغ لفٍيُٕغٔ ا ةغٔ لعميًٕغٔا يمٕةغ
إحلغوثبمٗلغ لضٕٞغعمٜغتحلٕنغوفّٕوّنغعميٜغلبينُغ ذتٗييييينٚغٔ لقيييييٕ ٌ غٔوٍظٕويييييٛغ لقيييييٗيغٔ لثقنلٗيييي غ
ملفدييكَٖغٔ مل بيينحغ لدقنفٗيغٛغٔ لعمىٗييٛأغِٔييذ غ ٔ ملعثق ح .غ
يف غت تْغ ٗدُٕغِ فنغًنٟٗبٗنهغلماطيذأغٔ يٕحلغ
ٔعكفّييييينغنٔشيييييْٗ()Rocher,1969غ()14غوهٌّييييينغ
إىلغونغٌبعٜغلإلفين ٚغوٍيْغِٔيٕغإلقينٞغ لضيٕٞغعميٜغ
ييينغوييينغٖيييكتالغوحلكٖقيييٛغ ليييثفد غٔ إلضبييين غ
ملٕنٔرغ لدقن غ لعكو٘غلد٘غضتيٕهغِيذٓغ ذٕٖينحغ
ٔ لبمٕكغٖٔثيغتعمىّنغوَغقانغزتىٕعٛغويَغ لٍين غ
لقنتمييٛغإىلغِٕٖيينحغوٍيينٚٞغٔ ع ي .ٚغِٔييٕغويينغٖىييدنغ
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جتعميييّيغٖىيييدمُٕغجتىعييينغان ييينغٔ ٗي ي هأغٔ غ
ٖثٕقيييياغتحلييييٕنغِييييذ غ ملفّييييًٕغلٗىييييىنغ لذٍِٗييييٛغ
ٔ لثٕ يييييين()16,15غ  ٔ.غوفّييييييًٕغز ٖيييييي غعكفّيييييينغ
آنوٌٕييييي ي ()Armond,2007غ()17غوهٌّييييييينغزتىٕعيييييييٛغ
ملعيينن غٔ رتيي حغٔ لثقنلٗيي غٔ لعييين حغ رتن يييٛغ
مبسىٕعٛغوىيكٖٛغذتضيننٚغوينغتٍثقينغويَغزٗينغإىلغ
آاكغونلثٕ نغٔلٗتغٔن خٗنأغٔتكتالغجب ٞغ يا غ
وٍّنغونلبيمٕكغ لفيك ٙغ  -لشيخن..غٔعمٗيْغفّي٘غ
تىيييىنغوظييينِكغع ٖي ي ٚغويييَغ ذتٗييينٚغ حلزثىنعٗييي ٛغ
لاانغٔ لعين حغٔ لعيك غٔ لقيٗيغٔ حلغعثقين حغ
(خقنفييٛغغكوٗييٛأغخقنفييٛغعكوٗييٛأغخقنفييٛغ مل بيي....ٛغ
خل).غٔعمٜغ لصعٗ غ لفيك ٙغفّي٘غزتىينغ ملعينن غ
ملدثبيييياٛغوييييَغقايييينغِييييذ غ لفييييك غاٙغ لذٍِٗييييٛغ
ٔ ملعكف .ٛغ

 - 3حوامل ثقافية
ق ي غٖبييثػكةغ لقييننؤغِٔييٕغٖبثىييك غيفديينغ
ّذ أغٖضياغوقٕوينحغا ن يٗٛغلمٍّضيٛغٔ لثحليٕنغ
غوصييين غ ذٕٖييينحغ لقنتميييٛغودييينغ لعمييييغٔ ملعكفيييٛغ
ٔ رتيي ٚغٔ لدقنفيي.ٛغٔقيي غٖدييُٕغِييذ غ حل ييثػك ةغ
وفّٕونغلمِٕمٛغ لٔىلغٔلدَغونغإُغميض٘غ لقيننؤغ
غإيفيييننٓغضثيييٜغٖدثىييياغ ذي ي غ ليييذٙغضي ي ٓغ
لانضييييييذغ وييييييَغوّىييييييٛغيفييييييذغ ّييييييذ .غإتغاٌييييييْغ
ٗدثىاغاٌْغٖك غتبمٗلغ لضٕٞغعمٜغوعيذغ ٔنغ
ِييذٓغ ملفيينِٗيأغ ذٕٖيينحأغٔ لثه ٗ ي غعمييٜغ ٔنِيينغ
لفعنهغ غ لٍّٕ غوي ٖاغلمعادٗيٛغٔ لثىيثجأغِٔي٘غ
وّىيييٛغ يييعاٛغاشيييننغإلّٗييينغ لانضيييذغوييياغ لضيييك غ
لٔىلغذذ غ لاطذ .غ
 - 1- 3العلم

ٔق ي غٖحلييٕهغ لديياًغفٗهاييذغ لاطييذغوٍطييٜغ
ٖعييييي ي غعٍيييييييْغونلفكٌبيييييييٗٛغ  La scienceغ
وكزعٗنغوٍٗىينغِدي َ مغويَغيفيذغ ّيذ غإ يقن نحغ
ٔونإلٌدمٗ ٖييٛغ  The scienceغٔ لعمىيي٘غونلفكٌبييٗٛغ
ِيييذٓغ ملفيييينِٗيغعمييييٜغضك ٗيييٛغ لثحلييييٕنغٔ لثقييي ًغ
ِٕغ  scientifiqueغٔونإلٌدمٗ ٖٛغ  . scientistغ
ٔ لصعٕونحغ لفغتعٗ غودينغِيذٓغ ذتك ٗي.ٛغ لويكغ
ٔ لعميييييغويييينلثعكٖاغِييييٕغزتىٕعييييٛغ ملعيييينن غ
لييذٙغٖفييك غ ذت ي غوييَغ إل ييّنةغويياغ إلشييننٚغاُغ
وفّيييًٕغ لدقنفيييٛغِيييذٓأغٔ ىييينغِيييٕغٔ ضييياغ ييينغ ٔ ل ن يينحغت حغ لقٗىييٛغ لىييىٕلٗٛغ دتنوعييٛغ لييفغ
ا ييمفٍنٓأغحلغٖثطيي غوثعكٖيياغعمىيي٘أغٔحلغمبفّييًٕغ ختيغزتنحلغأغ اثصن نغوينأغٔحتققيجغوحلكٖقيٛغ
فدييييكٙأغٔحلغمبعكفييييٛغستيي ي ٔ ٚأغويييينغٖبييييثحلنعغ تقيييًٕغعميييٜغواضظييينحغون ٖيييٛغومىٕ يييٛغميديييَغ
حت ٖي ي ٓغمبطييينٔنٓغ ل ن يييٗٛغ ليييفغتيييٍيغعيييَغإنرغ ل ٍِييييٛغعمّٗيييينغوىييييدنغ غقٗيي ي غٔ ييييننً(.)18غٔ غ
ضضييننٙغع ي غتييننٖخغزيينواغوىيغرتكأغٔعييَغتٍِٗييٛغ اضيي رغ ملفيينِٗيغعييَغ لعميييغفّييٕغويينغٌعكفييْغلٌٍيينغ
وثسي ٚغعاقكٖيٛأغتقيًٕغعميٜغاي ٚغٔوعكفيٛغٔعمييي.غ تعمىٍنٓغٌٔثىباغوْ.غٔتكتالغ لعمًٕغتننخيٗنغوعاقٛغ
ِٔديييذ غتانٍٖيييجغ لدقنفيييٛغٔ يييكٌنغاوييينًغخقنفييينحغ ٔخٗقيييٛغوييياغ لفمبيييفٛغإتغميديييَغتفبي ي غ لظيييٕ ِكغ
تثىييينٖ غوعضيييّنغعيييَغوعيييضأغفٍىٗي ي غويي غخقنفييينحغ لحلاٗعٗييٛغوه ييانةغ اٗعٗييٛغٔوٍّيينغٔل ي حغ ملعيينن غ
غكوٗيييييٛغٔاايييييكٝغشيييييكقٗٛأغٔخقنفييييينحغعكوٗيييييٛغأغ لٔىل( .)19غ
ٖثدُٕغ لعميغوَغزتىٕعيٛغويَغ لثخصصينحغ
أنٔوٗيييٛأغ ييينغوٍّييينغتٍفيييك غوقٗىّييينغٔوفنِٗىّييين.غ
فىداغ لعذنٖيٛغٔ لي ٔ صغ غ لدقنفيٛغ لعكوٗيٛغختثميغاغ لفغٖثٕزْغ نغوٍّنغإىلغزتنهغست غوَغ ملعكفيٛغ
عٍّييييينغ غ لدقنفيييييٛغ لٔنوٗيييييٛغأغ لػكوٗيييييٛأغضٗيييييذغ لعمىٗيييٛغودييين غ لكٖنضيييٗنحغٔ لدٗىٗييينٞغٔ لفٗ ٖييينٞغ
ملبيين ٍٛغو ي ٖاغلم ي ٔ صأغٔضٗييذغضكٖييٛغ ملييكاٚغ غ ٔ لإٗلٕزٗينغٔ لصيٗ لٛغٔ لفميياغٔ اخيننغٔ حلقثصيين غ
لثصييك غٔ لثعيينٖ غويياغٌصييفّنغ ااييكغ ُٔغسٔ صأغ ٔ حلزثىييينع...غ خل.غٔ ييينغويييَغِيييذٓغ لثخصصييينحغ
فثفقييي ي غ لعذنٖيييييٛغوضيييييىٌّٕنغٔ لودميييييٛغ يييييد .ٚغ تثييٕسعغ غختصصيينحغفكعٗييٛغ يينغوٍّيينغٖىييدنغ
ٔ ييثحلك غفنلدقنفييٛغِيي٘غ لٕعيينٞغ لييذٙغٖبييثحلٗنغ عمىنغفكعٗنأغِٔذ غ لثفكعغلٗتغخنوثنغأغٔضٗي غوينغ
لٗاق٘غ ملفنِٗيغ لاكٝغونغٔحيثّٕٖنغ غزتىمّن.غ غ قي ي غتيييثػ غ لثبيييىٗنح.غِٔديييذغغميٗي ي غوي ي غعمييييغ
ونملعٍٜغ لعنًغٔعميغونملعٍٜغ حمل غ لضٗ  .غ
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ويينملعٍٜغ لعيينًغ لٕ ياغغف ي ُغعاييننٚغعميييغِيي٘غ
وثع ٚغ ملعنٌ٘غٔتثضىَ( )21غ
غ ملعكفٛأغاٙغوعكفٛغونغٖبينع غ غإ نٚغ ذتٗينٚغٔ لعىنه .غ
غوعييينن غودثبييياٛغونل ن يييٛغأغ لثسكٖيييبغأغلثحلاٗ  .غ
غ ذكوٗييٛغ لييفغتثىطييٕنغضييٕهغتٍظييٗيغٔتك ٗييبغملعيينن غوييَغايياهغوايين ؤغعنوييٛغ(ٌظكٖيينحأغ
قٕ ٌ أغوان ؤغ ...خل) .غ
ونملعٍٜغ حمل غفنلعميغٖعينغ ملعكفٛغ لٕ ضيطٛغ
ٔ ل ٗ ي ٚغلوييكغويينأغوعكفييٛغقنٟىييٛغعمييٜغوايين ؤغ
ٔ ضييطٛغٔوييك ِ غجتكٖاٗييٛغأغحتمٗمٗييٛغلمىسثىعيينحغ
ٔ لفعنهغ لاىكٖ.ٛغِٔذ غٖبىاغوينلثىٗٗ غوي غخاخيٛغ
إٌ عغوَغ لعمًٕغِ٘ غ

غ لثه يي ي غاٙغ لثطقيي ي غوييييَغ ييييطٛغ ل ٍِييييٛغٔحتققّيينغشت ٖيينغأغتحلاٗقٗيينغأغضثييٜغحتمٗمٗيينغ
ىنغ غ لعمًٕغ إلٌبنٌٗ .ٛغ
غ لٍظكٖ ٛغ غانمتٛغِذٓغ ملك ضنغتصين غٌظكٖيٛغز ٖيييييي ٚغقيييييي غٖاٍييييييٜغعمّٗيييييينغ ثىيييييينفنحغ
ٔتدٍٕلٕزٗن .غ
اوييينغشيييننهغ ييينٌ نو غ(.)23غاضييي غو ٖييي ٙغ
مل ن ٛغ لنٖبحلٕ ٗٛغف ٝغوبنن غآاكغٖىىن غ
غ ذتيييي غٔ حلفيييييرت غِٔيييييٕغوييييينغعيييي غعٍيييييْغونحلاثحلن  abductionغ
غته ٗيي ي غ لفكضييييٗٛغٔ لثفثييييٗ غعييييَغ لٍثيييينٟشغحملثىمٛغِٕٔغونغع غعٍْغونذتبي  dedicationغ
غ ل ِنُغٔونلثنل٘غ ٗنغٛغ لٍظكٖٛغِٔيٕغوينغعي غعٍْغونحل ثقك  induction ٞغ

 لعمييًٕغ ل ٗ ي ٚغ نلكٖنضييٗنحغٔونلييْغ يياحغٔوَغ لٕ ضاغاُغ مل ن ث غتثقن عينُغوعينغ غ
وّن .غ
تثنواغوك ضنغ ثبنةغ ملعكفٛغ لعمىٗٛغٔإُغتانٍٖيجغ
 لعمًٕغ لفٗ ٖن ٗ -ىٗنٟٛٗغٔ لثسكٖاٗٛغ( اٗعيٛغ وعضغ لثبىٗنح .غملن ٚأغ لإٗلٕزٗنأغ لحلبغ....غ خل) غ
غضٕٞغونغتق ًغفي ُغ لحليكنغ لعمىٗيٛغتبيىاغ
 لعمًٕغ إلٌبنٌٗٛغ لفغختيغ إلٌبنُأغتننخيْأغٔتصييييكفْأغٔ ييييمٕ ْأغٔلػثييييْأغٔ ٗن ييييثْأغ
ٔوبٗدٕلٕزٗثْغ ...خل غ

واغ لاذغونحلعثاننغاُغ ذت ٔ غفٗىنغو غِذٓغ
لثخصصينحغٔفكٔعّيينغٔوفنِٗىّيينغوث امييٛغٔغي غ
ٔ ضطٛغ ٔونغ ىنغاٌّنغلٗبجغخنوثٛغواغ ل وَ( .)21غ
إُغ ثبنةغ ملعكفيٛغ لعمىٗيٛغمييكغوثثينواغويَغ
ملك ضنغ لفغميدَغتمخٗصّنغمبنغٖم٘( )22غ
غ ملاضظيٛغ غِي٘غواضظيٛغوينغحييٗلغونلعينلَيغأغونغٖك ٓغأغٖ ن ْأغ ٕ ِكغٔإشنن حغٔاض ر .غ
غ لفكضٗ ٛغٖاٍٜغعمٜغ ملاضظٛغ ٗنغٛغفكضيٗٛغتييييييييييكتالغونلظيييييييييينِكٚغتقييييييييييٕ غنمبيييييييييينغإىلغ
ثىن (ٌظكٖ .)ٛغ
غ لثسكٖييب غِٔييٕغ ل ٍِييٛغعمييٜغإخايينحغ لفكضييٗٛغجتكٖاٗنغأغحتمٗمٗن .غ
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مبانشييييكٚغجتييييننةغ قٗقييييٛغوعثىييي ٚغوييييَغ عثىيييياغ
لعمى٘أغٔتقٕ غونلثنل٘غإىلغٌظكٖنحأغِٔيذٓغتبيىاغ
وٕضيييياغتٕقعيييينحغ فرت ضيييينحغ غتيي ي ق غونملاضظييييٛغ
ٔ لثسكويييي.ٛغاويييينغإت غ غتثه يي ي غِييييذٓغ لثٕقعيييينحغ
ونلثسكوييٛغف ٌّيينغتييكفضغٖٔصييك غ لٍظييكغعٍّيين.غٔحلغ
ميدَغ ذتبيغ غقضنٖنغعمىٗيٛغوّيذٓغ لِىٗيٛغإحلغ
وع غعكضّنغعميٜغ عثىياغ لعمىي٘غ ليذٙغٖقاميّنغأغ
ٖكفضيييّنغويييَغاييياهغ لثطديييٗيغعييي غ لٍىيييكغ غ
ل ٔنٖنحغ لعمىٗٛغ لعنملٗ .)24(ٛغ
ٔوعمييًٕغاُغ لعمييًٕغاحلييجغتحلٕنِيينغٔجت ي ِنغ
ٔتق ي وّنغتننخييينغوٍييذغو ٖييٛغ لدييُٕغضثييٜغٖٕوٍيينغ
ِيييييذ أغضٗيييييذغإىلغزنٌيييييبغ ملاضظيييييٛغٔ لثسكويييييٛغ
ٔ لٍظكٖييٛغٖىييّ غعنملٍيينغ لٗييًٕغويينغٖعييك غويينلٕ قاغ
حلفرت ضييي٘غ  virtual realityغٔ لٍىذزيييٛغ لكقىٗيييٛغ
 Numericalأغٔ حملن يييييييييينٚغ
modelisation
 Simulationأغٔ ميييّنغشيييدمجغقنعيي ٚغا ن يييٗٛغ
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حلٌحلاقٛغ قثصين غ ملعكفيٛغٔتددٗياغ لعميًٕأغفّينغ
ثفٜغ لعكةغوث نٖتغتننٖخغ لعمًٕ؟غغغغغغغغغ غ
 - 2- 3املعرفة
ٖعيي غعٍّيينغونإلٌدمٗ ٖييٛغغ The knowledgeغ
ٔونلفكٌبييييٗٛغ . La connaissanceغِٔيييي٘غوفّييييًٕغ
وثع غ ملعنٌ٘غ ىنغٖا ٔغويَغاياهغ يثخ ونتّنغ
لمػٕٖٛأغ ىنغاٌّنغون ٚغ ن نحغوثق وٛغويَغقاينغ
لفا فٛغ ملعن كَٖ .غ

عمٜغتلاغٔ نٟنغشتثمفٛغودنغ حلضثدنكغونااكأغ
ٔ مل ن ٛأغٔ لدثنوٛغٔ لقيك ٚٞغ...غ خلغ(.)26غِٔديذ غ
ٔل حغٌظكٖٛغ ملعكفيٛغ ليفغتبيعٜغلثطي ٖذغوعكفيٛغ
ملعكفٛأغِٔ٘غختثماغعَغتيننٖخغ ملعكفيٛأغٔتيكتالغ
وىييييدنغ ييييا غويييياغ ذتييييٕ أغاٙغويييياغعمييييًٕغ
ذتيييييٕ أغٔوييييياغ يييييٗدٕلٕزٗٛغ إلٌبييييينُأغوييييياغ
لدقنفٛأغواغعميغ ل ٖنُأغوياغ لاطيذأغوياغ لعميًٕغ
ٔ لييييييثعميغٔ لرتوٗييييييٛأغٔويييييياغ لييييييٍظيغ حلزثىنعٗييييييٛغ
ٔ حلقثصن ٖ.)29,28,27(ٛغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ غ

ٖقيييييرتسغ كٖبيييييثنُغ يييييٕ ُغ()25غلثٕضيييييٗاغ
 - 3- 3اخلربة
وضييىُٕغ ملعكفييٛغٔ حلحلتّيينغوفّٕويينغٖ يي غعمييٜغ
ٖعييييييي ي غعٍّييييييييينغونلفكٌبيييييييييٗٛغغ Expérienceغ
وق ن حغعقمٗٛغتٕل غ ثٗعنونغعقمٗينغحملثيٕٝغوين ٙغ
ٔونحلٌدمٗ ٖٛغ  Experienceأغٔ لذٙغميمياغ رتي ٚغ
ٖرتزيغو شنن حغٔافدنن.غاونغ اقنه غ
لمىفيينِٗيغ ذت ٖدييٛغف ي ُغ ملعكفييٛغِيي٘غفعيينغأغ ِيييٕغايييا غغ Expertغونلفكٌبيييٗٛغٔ حلصتمٗ ٖييي.ٛغٔ غ
اخييييكغ لفّيييييأغملعكفييييٛغ رتصيييينٟيغٔ لبييييمٕ ٗنحغ اوبييلغتعكٖيياغذيينغِيي٘غوعكفييٛغ لشييٗنٞغوييَغايياهغ
ثبيينوّنغويينحل اعغٔ حل ييثخ ًغلمعميييغٔ ذتٗيين.ٚغ
ٔ ملٗ حغ حمل ٚغلىي٘ٞغوينأغأغوينغٖقيًٕغويْغ لعقينغ
لاىكٙغوَغحتمٗنغلى٘ٞغونغأغذتقٗقٛغونغلثط ٖ غ ٔق غع غعَغ رت ٚغمبك فينحغعي ٚغويَغاشيّكِن غ
نن يييٛأغجتكٖيييبأغ ثبييينةأغتعمييييأغوكٍِيييٛأغ
اٗعثّنغٔفّيغ ٌٍٕٗثّنأغِٕٔغونغحي غأغٖكتالغ
مبفًّٕغ ملعكف.ٛغٔعمْٗغميديَغ لثىٗٗي غوي غوعكفيٛغ تييي ي قٗ أغوٍّٗيييييٛأغحتقييي ي أغوقييي ي نٚأغ فييييينٚٞأغ
لحلاٗعٛغٔ ملعكفٛغ لا ّٖٗٛغٔوعنن غااكٝغع ٖ  .ٚغ حتدي...غ خلأغٖٔع غعٍّنغمجٗعّنغوهٌّنغمجمٛغوَغ
لعىمٗيييينحغ ملٍفييييذٚغلثيي ي قٗ غ ضثىنلٗييييٛأغٔحتقٗيي ي غ
ٍِٔيينكغعاغقيييٛغز لٗيييٛغويي غ ملعكفيييٛغٔ لعميييي.غ
وعكفٛغودثباٛغوَغااهغ لثسكٖب .غ
فنلعميغٖقٕ أغعي غ كقيْغ ملٍّسٗيٛأغإىلغ ثبينةغ
ويينملعٍٜغ لٕ يياغف ي ُغ رت ي ٚغتىييىنغ نن يغٛغ
ملعكفييٛغِٔييٕغويينغٖعييك غونملعكفييٛغ لعمىٗييٛأغٔلدييَغ
شيي٘ٞغويينأغٔ رتضييٕعغحلوثطيينُغأغ اثاييننغوعييك أغ
ٍِنكغاشدنهغااكٝغع ٖ ٚغ غ
ٔإاضيييينعغوٍظٕوييييٛغأغواييي اغلمثيي ي قٗ غأغتيي ي قٗ غ
وييييييَغ ملعكفييييييٛغٌييييييذ ك غ ملعكفييييييٛغ ملٍّٗييييييٛغ
فكضٗ .)31(ٛغ
ٔ لبيييمٕ ٗٛأغوعكفيييٛغ ذتٗييينٚأغ ملعكفيييٛغ لثقٍٗيييٛأغ
حل ثبيييينةغ رتيييي ٚغٍِيييينكغعيييي ٚغوك ضيييينغ
وعكفٛغ لمػنحأغوعكفٛغ لعين حغٔ لثقنلٗي غ رتن يغٛغ
تثضيييييىَ غ حل يييييثع غأغ لثطضيييي أغ حلاثايييييننأغ
ونلىعٕةأغوعكفٛغ لثننٖخغ إلٌبنٌ٘....غ خل .غ
ٔ لثطقييي غ( لثسكٖيييب)أغِٔييييذ غٖقيييٕ غإىلغحتقٗييي غ
ٖقييٕ غِييذ غونلضييكٔنٚغإىلغوفّييًٕغ ملعكفييٛغ غ
وعكفييٛغونحلعثىيين غعمييٜغ لثسكٖييبغٔ لثطق ي .غٔميٗ ي غ
زتييينحلحغ ذتٗييينٚغ ملخثمفيييٛغ لعمىٗيييٛغٔ حلقثصييين ٖٛغ
وييَغ رتيي ٚغاٌييغٕ عغعيي ٚغتىييىنغوىييدنغا ن يي٘ غ
ٔ إل نٖييي.ٛغِٔيييذ غوييينلحلااغٖثٕقييياغعميييٜغ ملقي ي ن حغ
رت ٚغ ملن ٖٛغ( دتبىٗ)ٛأغ رت ٚغ لعقمٗٛأغ رتي ٚغ
ملٍىييييٛٗ٠غأغ ملدثبيييياٛغأغويييينغٖعييييك غونملعكفييييٛغ
ذتبييٗٛأغ رت ي ٚغ لكٔضٗييٛأغ رت ي ٚغ حلزثىنعٗييٛأغ
لضىٍٗٛغأغ لصكحيٛغ connaissance implicite et
رتيي ٚغ حلفرت ضييٗٛغٔ حملن يينٚأغِٔييٕغويينغٖعييك غ
. expliciteغٖٔيييثيغتٍنقييينغ ملعكفيييٛغٔ ثبييينوّنغعيي غ
ونلٕ قاغ حلفرت ض٘( .)32,31غ
زتىٕعيييٛغويييَغ لعىمٗييينحغ ليييفغتىيييىن غ إل ن كأغ
لثعميأغٔ ملٍحلي أغٔ ليذ كٚأغٔ رتي ٚأغٖٔبينع غ
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وفّييييًٕغ لدقنفييييٛغعكوٗيي ينهغغيييينٟيغ غ لقيي ي ًغ
ٔ ملعٍيي.ٜغفّيي٘غتعييينغتٕ ٗيياغ ملعكفييٛغ لقنٟىييٛغعمييٜغ
لعميغوَغازنغ لٕ ٕهغإىلغضنليٛغافضين.غٔلٗديُٕغ
ذتييينهغ يييذلاغفّييي٘غتاييي ٔغزنوعيييٛغلا يييثقنوٛغ
ٔ لعميأغٔتثىثاغوبمحلٛغتٕزّٗٗٛغتبيثٕزبغ حللثي ًغ
ٔ ملػيينوك.)33(ٚغٔتثحلمييبغونلثيينل٘غوييَغ ملدقيياغ دتييكاٚغ
ٔ ملعكفيييييٛغٔ لقييييي نٚغعمييييييٜغحت ٖييييي غغلِييييي أغ
ٔ ذتدىييييييٛغ غ لثخحلييييييٗلغلمٕ ييييييٕهغإىلغِييييييذٓغ
لِ أغخقنفٛغوبثقمٛغوثس ٚغٔشعإٖ.)34(ٛغ غ
ٖقٕ ٌييينغِيييذ غ ميييْغإىلغوفّيييًٕغ حلٌثىييينٞغٔحلغ
اقييٕهغ ذٕٖييٛأغإحلغويينملعٍٜغت تييْغاٙغ حلٌثىيينٞغ -غلُغ
ذٕٖٛغاوكغآاكغق غتعيينغإىلغزنٌيبغ ذتنليٛغ مل ٌٗيٛغ
ٔ لٕ ٗفٗٛغاصنٟيغٔوٗي حغقيٕٚغٔضيعاغ ّيذٓغ
ذٕٖيينحغ لييفغضتييَغوصي غإلقيينٞغ لضييٕٞغعمّٗينغ -غ
إىلغِيذٓغ لن أغِٔييذ غ لثييننٖخ.غِيذ غ لبييسنغوييَغ
وب ي ٚغقيين حغإىلغويينغضتييَغعمٗييْغٔويينغتحلمييبغوييَغ
لفييي ٞغٔ لثضييييطٗٛأغٔإحلغ يييثاٗاغِييييذ غ حلٌثىيييينٞغ
ٔضيييينعجغ اويييينهغٔعادييييجغوٍيييينغ احلًغٔ لثفكقيييي.ٛغ
ٔ ذتنضييكغشيينِ غعمييٜغتليياغفاٍٗىيينغ ٍيينغعٍ ي ونغ
تعيين يغ حلٌثىيينٞغ غفييرت حغ ملي غ لعكويي٘غٌىييّ غقييٕٚغ
ٔعمىيينغٔتحلييٕنغغويينغٔ وثيي أغضتييَغ لٗييًٕغٌعيييٗ غ
ذييٕ ُغٔ لضييعاغٔ حلٌقبيينًغٔ لعادٗييٛغعمييٜغضبيينةغ
حلٌثىييييينٞغٔ لثفيييييناكغوييييينإلنرغ لعكوييييي٘أغ لدقنفيييييٛغ
ٔوقٕونتّينغ لعمىٗيٛغٔ ملعكفٗيٛغٔ رت تٗي.ٛغتعن ىيجغ
قٕٚغ لعكةغًٖٕغتعن يغ حلٌثىنٞغ لعكو٘غٔت عجغًٖٕغ
تييي ي عٜغ حلٌثىييييينٞأغٖيييييًٕغتّييييينٔحغ إلو ٕنٖيييييٛغ
لعدىنٌٗيييٛغعميييٜغٔقيييياغ ليييرت غٔ ملميييذ حغٔ لفبيييين غ
ٔتفضٗنغ لفنشنغٔ ثاعن غ ملىٗ و غ
ٔحلغميدَغ ذت ٖذغعَغ ٌثىنٞغوثعن يغٔعميغ
وثق ًأغٔوعنن غ يا ٚأغٔاي حغا يٗمٛغإحلغويَغ
ااهغمتماغتٍِٗٛغعصكٖٛغوثس ٚأغفّي٘غستيككغ
ٔنٔسغِييذ غ حلٌثىيينٞغ ملكتد ي غعمييٜغخقنف يٛغغوب ي ٔلٛغ
ضضييننٖ.ٛغِٔييذٓغ لذٍِٗييٛغِيي٘غ ذتنويينغ ل ن يي٘غ
ذتك ٗييييييييٛغ لدقنفييييييييٛغ لعصييييييييكٖٛغمبثحلمانتّيييييييينغ
ٔإ يييقن نتّنغ لقنٟىيييٛغعميييٜغ لثٍييينفتأغٔ لثاييينَٖأغ
ٔ لقييٗيأغٔ ل وٗيينحغ لااقٗييٛغٔ ملٍّٗييٛأغٔ حللث ي ًغ
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ونلٌظىيييٛغٔ لقيييٕ ٌ .غِٔيييٕغوييينغٌعي ي غعٍيييْغ مييي غ
خقنفيينحغتبييّيغ غحتقٗ ي غِييذ غ ذتنويينغلمذٍِٗيي.ٛغ
فيييٍعظيغخقنفيييٛغ لثٍييينفتغلٌّييينغ ليييكٔسغ ل ن يييٗٛغ
لمعمييييأغٌٔعظييييغخقنفيييٛغ ملعكفيييٛأغٔخقنفيييٛغ لثىٗي ي أغ
ٔخقنفييٛغ لدفيينٚٞأغٔخقنفييٛغ لثطيي ٙغمبيينغ غتليياغ
حت ٙغ لذ حأغِٔذٓغِٕٖنحغجيبغاُغتبيٕ غٔحتينغ
ستيييينغخقنفيييينحغ لفبيييين غٔ حملبييييٕوٗٛغٔ لٕ يييين ٛغ
ٔ لحلنٟفٗٛغٔ ملذِاٗيٛغٔ لعىينٟكٖٛغٔ لعنٟمٗيٛأغِٔيذٓغ
ميييّنغِٕٖييينحغقنتمييي.ٛغلدييينغضيي ٓأغفيي ت غ ييينُغ
ٔ عييي غٔستفيي ي غٔتٍنفبييييٗنغ يييينُغوييييَغ ذٕٖيييينحغ
ل عىٛغ لفنعمٛغٔ إلجينوٗيٛأغٔ لعديتغ يٗدُٕغ
ِٕٖنحغقنتم.ٛغٔو غ لقنتميٛغٔ لٕ عي ٚغ ل عىيٛغقٗينًغ
ل ٔلييٛغ ذت ٖدييٛغأغ ٌع ي وّن.غ ٔلييٛغ ملٕ ٍييٛغوديينغ
وبييين ٛغٔ ٔليييٛغ لعمييييغ لقٕٖي يٛغ(.)35غٔمليييَغ غٖقثٍييياأغ
ٖٔعمييييغاٌيييْغحيييغك غِٕٖييينحغقنتميييٛأغف ٌيييْغ ىيييَغ
ٖصحلن غونملينٞغ لعديكأغٔ يٗهت٘غٔقيجغٖىيكةغويَغ
ِذ غ ملينٞغٖٔػيٕ.غفٗيْغوينغٖٔبيثس غٖٔبيثٍس غٔحلغ
وَغزتٗبو غ
ٔحلغتدثىنغٔزّٛغ لٍظكغِذٓغإت غجتنٔسٌينغ غ
خقنفثٍنغخقنفٛغ ل وٗنحغ لااقٗيٛغٔ لقنٌٌٕٗي.ٛغِيذٓغ
لدقنفنحغ ملثىدمٛغمب ٖينغ لىيك غٔ لقيٗيغٔ لثقنلٗي غ
ٔ لثٕ غٔ لثبينواغ ليفغعكفيجغوّينغزتثىعنتٍينغٖيًٕغ
عاغ لصٕحغ لعكو٘غٔمساأغٔ لفغشدمجغ ٗنزنغ
وٍٗع ينهغلاٌثىيينٞغ لعكويي٘أغ دتييذٔنغ لقٕوٗييٛغ لعكوٗييٛغ
لييفغن ضييجغجتم ي غوىييدنغغ ي غوبييإنغوييَغِييذ غ
ملثييتوكأغٔت كغ ملصييمط٘غ ملييكتَّغلمػ ي غضثييٜغويينحغ
ذت ٖذغعَغقٗيغ ّذٓغوذلٛوغخقنفٛغ د َنحغإلٍٗنغ
وَغ اايكأغويَغ لػيكةغٔ لىيىنهأغٔ يهُغاٙغويَغ
ِي حلٞغقايينغونٌفصيينهغز ي ٞغوٍييْغعييَغاوييْأغٔ مٍيينغ
ٖعييك غ ذتييكٔةغ لييفغقنوييجغٔونس لييجغض ي غٌ عييٛغ
قٕوٗٛغٍِنغٍِٔنكأغ غأنٔونغ لػكوٗٛأغٔضثٜغفٗىنغ
ٔن ٞغ حملٗحليينحأغ غٔقييجغن ضييٕ غٖييد ُٔغ لٍعييك حغ
لحلنٟفٗييٛأغٔحيكضييُٕغ ملىيينعكغ لقٕوٗييٛغحلٌفصيينهغ
قكٖييٛغأغو ٍٖييٛغأغضثييٜغانٖيين أغعمييٜغاويينغتقبييٗيغ
ملقبيغٔجت ٟيٛغ عي اأغوٍٗىينغأ بيس غضٗنتٍينغ
جيييبغاُغٖقييًٕغعمييٜغ لثبيينواغٔ لثعنض ي غض ي غاٙغ
غنسغ غ ٔهغض ٖدٛغعمىنٌٗٛأغ ٔلٛغ ملٕ ٍٛغ لقنٟىيٛغ
عميييٜغ ضيييرت ًغ مليييٕ َغوّىييينغ نٌيييجغ نٟفثيييْغأغ
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قٕوٗثيييْأغِٔيييذٓغِييي٘غ لدقنفيييٛغ ليييفغٌىي ي ٔغإلّٗييينغ
ٔ فٜغضبن ٗنحغوَغ ٕةغأغآاك.غ غ
ِٔدذ غفنلدقنفٛغِي٘غخقنفينحأغزينواغلمعمييغ
ٔ ملعكفييٛغٔ رت ي .ٚغٔلثدييُٕغِدييذ غفّيي٘غتثاقييٜغ
واغوفنِٗيغ ذتٗينٚغٔفمبيفثّن غ حلٌصيٗنعغلمقينٌُٕأغ
ذتكٖٛغ لىخصٗٛغ ُٔغتع ّغعمٜغضكٖنحغ ااكَٖأغ
لثعنويينغويياغ لقييٗيغ إلٌبيينٌٗٛأغ رتضييٕعغل ٌظىييٛغ
ٔ لقييييٕ ٌ .غِٔدييييذ غعكفٍيييينغخقنفيييينحغٔخقغنفيييينحغ
وعضيييّنغ يييمهغٔ د ِييينغإجيييينو٘.غويييَغ لدقنفييينحغ
إلجينوٗٛغ لعصكٖٛغخقنفٛغ لثىٗ أغخقنفيٛغ لثٍينفتأغ
خقنفييٛغ إل ييػنٞأغخقنفييٛغ لرتضيينهأغِٔيي٘غخقنفييينحغ
تثػمػيينغإىلغاعىييننغ ذتٗيينٚغ إلٌبيينٌٗٛأغونملقنويينغويياغ
خقنفيينحغ ييماٗٛغ ييد ٚغ دقنفييٛغ لكشييٜأغٔخقنفييٛغ
لفبن أغٔخقنفٛغ لػ غٔ رت عغٔ لعقٕقٗيٛغغٔجتينٔسغ
لقيينٌُٕ.غوناثصييننغ لدقنفييٛغ لعكوٗييٛغضنويينغملييٕنٔرغ
وييَغ لقييٗيغٔ لعيين حغٔ لثقنلٗيي أغس غعمٗييْغضنويينغ
ضك ٘غوثحلٕنغوثحلٕنغ لعمييغٔ ملعكفيٛغٔ رتي .ٚغإتهغ
ضنوييينغوييييَغتٍِٗيييٛغوثسييي ٚغ غ ذتٗييينٚغتثىيييينِٜغ
ٔ ملعن كٚغٔ ذت خٛغٔ لثحلٕن.غوّذ غ ملعٍٜغفنلدقنفيٛغ
ِ٘غوعٗننغلمثحلٕنغأغ لثخما.غغغغغغغغغغغغغغ غ
ٍِنغ ٔنغِنًغلمىدقاغ ليذٙغٖثطىينغوبي ٔلٗٛغ
يييييا ٚأغ ملدقييييياغ ملثطصيييييَغونملعكفيييييٛغٔ لعمييييييغ
ٔ رت ٚأغ ملثطيكنغويَغ ينغاشيدنهغ لعصياٗنحأغ
ٔنغغي غوبييإنغ غحتييكٖضغ لدقنفيينحغٔ ل وٗيينحغ
ٔ لااقٗيينحغ لييفغعٍ ي ونغ يين حغعظيييغ حلٌثىيينٞغ
ٔمشخأغتق ًغ لعكةغٔ حلعٕ غعمىنغٔقٗىنغٔاي حغ
ٔوعنن .غٔو ٖمّنغوعكٔ غخقنفنحغ لفبن غٔ لكشيٜغ
ٔ حملبيييٕوٗٛغٔ ليييرت غٔ ملميييذ حأغٔتيييك ٙغ حلٌثىييينٞغ
ٔضييعاغغيي غوبيييإن.غضتييَغٌثطيي رغعيييَغودقييياغ
وّىييًٕغوّىييًٕغٔ ٍييْأغومث ي ًغوييٕع٘غٔ ييينغقييٕو٘غ
عكويي٘.غٔوعييكٔ غاُغ لاي ٖنغذييذ غ ملدقيياغوصييمط٘غ
ٔوكتيي نغٔ زيينه.غٔوديينغِيي حلٞغحلغٖثٕزييْغإلييّٗيغحلغ
نتبغِذٓغ ملقنلٛغٔحلغ ملقنل .ٛغ

لٗبيييٕ غ ديييكأغٔليييٗتغ لعي ي غِيييٕغ ملحلميييٕةأغوييينغ
ملحلمييٕةغ لٍييٕعأغٌييٕعغوييَغ ملييدقف غ ملمثي و غ لييذَٖغ
حيكضييُٕغخقنفيينحغ لثحلييٕنغٔ حللثيي ًغٔ ل وٗيينحأغ
ٖٔإٍُغتٍِٗٛهغوثس ٚغٔٔ ع .ٚغتٌٍِٗٛغتضالغٌاضغ
ذتٗنٚغعميٜغإٖقينعغ ذت خي.ٛغوّيذ غ ملعٍيٜغفنلذٍِٗيٛغ
ِيي٘غضصييٗمٛغ لعميييغٔ ملعكفييٛغٔ رت ي ٚغٔضك ٗثغّيينغ
ملثس ٚأغِٔيذ غٖفيرت غتحليٕنهغوبيثىكهغٖٕ يبغ
ذتنضيييكغٖٔثحلمييياغإىلغ ملبيييثقانغٔحلغٖثٕقييياغعيييَغ
ضك ٗٛغ لثحليٕنغٔ ٍٖنوٗثيْ.غإٌّينغان يٗٛغ لىيعٕةغ
لٍنوضيييٛغونذتٗييينٚغٔ ذتك ٗيييٛأغ دتي ي ٖكٚغمبسي ي غ
ٔ ٌثىيينٞغا ييٗم غعمييٜغو ي ّغ لثييننٖخ.غحلغٖييك غت ي ٖٔكغ
لٕقنٟاغٔت ٖٔكِنأغٔلدَغٖك غجت ٖي غ ليذٍِٗنحغغ
ٔته يييٗنغ حلٌثىييينٞأغٔمتدييي غ ذٕٖييينحغ لٕ عييي ٚغ
و ٖاهغلمّٕٖنحغ لقنتم .ٛغ

وّييييذٓغ ذٕٖيييينحغ لٕ عيي ي ٚغٔويييينلعميغٔ ملعكفييييٛغ
ٔ رتيييي ٚغٔ لدقنفييييٛغٌبييييثحلٗاغاُغٌصييييٍاغخقنفثٍيييينغ
لقنٟىٛغعمٜغ لقيٕٚغفٍبيثحلٗاغوٕ زّيٛغ لعٕمليٛغوي حلغ
وَغ ثس ٞغ ذتٕ نغوياغنٔ ِينغمبينغعيك غيفيٕ نغ
ذتضييينن حوغملييينت غحينٔنٌٍٔي ينغغٔضتيييَغضيييعفنٞ؟غحلغ
حيييينٔنغإحلغ لقيييٕٙغاوييينغ لضيييعٗاغفٗىميييٜغعمٗيييْأغ
فاىييينت غٔ ٗييياغٌصيييااغاقٕٖييينٞ؟غوييينلعميغٔا ٔ تيييْغ
ٔاإ تييييْأغونلعيييين غ ملىٗيييي أغٔ ل ييييثنتغ ملىٗيييي أغ
ٔ لحلنلييييبغ ملّىييييًٕأغٔمببيي ي ٔهغحيييييرتًغ لقيييينٌُٕغ
ٖٔدثىييييييياغ إلويييييي عنحغٍٖٔىّٗييييييينأغلُغِيييييييذٓغ
إلو عنحغإت غ غتكعمغٔت عيغٔتبٍ غفميَغتبيثحلٗاغ
لٕقٕ غ غٔزْغِذ غ لبيٗنغويَغ لفنشينغٔ لفن ي غ
ٔ ملكت ن.غٔوثٜغ نُغ لعميغونلثصيٕٖج؟غٔ ىينغاُغ
ِيييذ غ ملايي عغليييَغٖبيييثحلٗاغ لصيييىٕ غ غٔزيييْغِيييذ غ
لديغ مليثاضيغفميَغتبيثحلٗاغخقنفنتٍينأغ ليفغِي٘غ
خقنفيييينحغِسٍٗييييٛغحلغا ييييمٗٛغٔحلغومث وييييٛغاُغتقيييياغ
ٔتصيييى غ غٔزيييْغخقنفييينحغغكوٗيييٛأغٔ غوقي ي وّنغ
خقنفٛغ لعٕمل.ٛغٌعيغلمىٕنٔرغ لدقن غ لعكوي٘غٔلديَغ
ٌىي ي غا ديييكغعميييٜغتٍِٗيييٛغعكوٗيييٛغوثسي ي ٚغٔإحلغ
 - 5اخلامتة
ٍظنغٌاد٘غعمٜغ ل اهأغٔلَغجي ٙغ يك اٍنغ
ملدقاغلٗتغوَغضصنغعمٜغشيّن ٚأغٔ مليثعميغ لمطيييٕ نغقاييينغاُغصتييي غوٕقعييينغلٍييينغعميييٜغن يييٗاغ
غيي غ لعيين .غٔضتييَغٔزّثٍيينغعيين غٔومثيي ًغوّىييًٕغ ل مح.ٛغغغغغغغغ غ
ٔ ٍييْأغعيين غودقيياغاييا غٔعيينن أغِٔي حلٞغنمبيينغ
غ غ
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وإخػاق العؿل املشرتك
الؼاص (حمؿد أبو محود) يف جمؿوعته (يف انتظار أمري الطرافة)
دامر أنور الشؿالي*

مدخــن

مـذ بدأت درادات الـؼد األدبي تتـاول السرد الؼصصي وصػت الشخصقة

الرئقسة يف الؼصة بالبطل ،فالؼصة الؼصرية احلدوثة بطروؼة ما هي وروثة لألدطورة
واحلؽاوة ،وهذا الـوع من الؼص الشػفي الؼدوم ،أو املدون يف مراحل تالقة،

اعتؿد عؾى ذخصقة واحدة متتؾك قدرات خارقة ،هلذا كانت الشخصقة الرئقسة

من األبطال دائؿاً.

واستتر الاطل ت ليتتي ٍل ورهلامل ًتتيفلالاط تتطل
املعاصتتا,لو ملليليعتتكلاطتتالاالذتتامللاطت ٍل ر تتال
مًيفاتلخاصُلالل كهالادت ًت,،للت لبصتلنلمت ل
امل ك لبمللي ىمللكورلاطل ىطُلالاط ضُلبٍلرجت ل
م لاطعامُ,لورغملاطالظ لل الًلأللهلي تىمللةغ ت ل
ل
بعلتتاْلاط تتطلماًتتا اً لوطكت لمات لظهتتىرلامل ت
اطتتتىا عٌلواطايفعتتتُلاط لًعًتتتُلغ تت هلآارتتتاهلتختتتا,ل
يرغتتتنل ًتتتهل تتتا لاطل تت لالمعاتتتاهلاطذتتتال ,ل ال
بصلنلي ضكلاط تاظل لصضتىيالبات اظلعتكَ,ل
اللخيتتتطللعاايرتتتهلواذتتتكاًلمتتتاهمللىصتتتًهلاطل ت ت ,ل
و منتتاليتتىطًهملًًع تاًلعاايتتُ لو تتكليرًتتاوصىملل ًهتتال
لعتتتللاطرًتتتاوت,ل ًكتتتىمللمت ت للًتتتاهملا ضتتتًُل
رًٓذتتتُ لصًتتتىولمت ت لستتتىا الالاط ضتتتُ,لوطكتتتاهمل
ير ارلىمللًًعاًلال هلاطعاايتُ لوي ضتكلاط تاظ,ل
ال هلاذتاطتُ,ل لاطكفتعلعت لوعتًهملًًعتاًل
لاط ًتتتتا ل لاملى تتتتعلاطعتتتتاملالاط ضتتتتُ آ 1لمتتتت،ل

احملا عُلع ِلاستر ال للت لا ضتًُلع تِلذتكَل
لجالت ت لاطف ضتتتًاتلاألختتتاّ,ل هت ت هلاطر اًتتتُل
ادتكيتتكَليلص تتؼل ورلاطل ت ل ام تاً,لوطك ت لص تتال
اطل ىطُليلصعكلم تُلطل ت لل اصته,لو تكلصكتىملل
مفرتلُلدت ً،لاطف ضًاتلالاط ضُ * ل
و ت ت المتتتالمهتتتكلطعهتتتىرلمنت ت لشتر تتتعلطتتتتهل
اطف ضًُ/لاطف ضًاتلالاط ضُلاط ضريَ,لو ملل
يليررتتى ل لارتتاهلعتتاملالبٍلماذ تتُلمعًاتتُلال
صاريخلاط ط,لل ل لبس ىبل كليارهحتهلاطكاصت ل
ال ضضه ل ملصعكلاطف ضًاتلصر اسملاأل وار,ل
ل لالكزتتلًًعهالالمكتىمللواذتك,لوذرتِل اال
حتتتتكشتلا ضتتتًُلواذتتتكَلمتتت للتتت لا ضتتتتًاتل
اجمل ىعُللفك لماًا ,ل ًسلطرعربلعت للًذتهال
لًتتا ,لل ت للضتتًرهالبذتتكلب تتاا لاجمل ىعتتُلاط ت ل
*
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صار تتٌل طًهتتالو  ،تتها,لوطتترعكسلذتتا لاجمل ىعتتُل
لةطىار تتتالامل ر ًتتتُ,لوطتتتًسلطر ،ت ت لذاطتتتُل ا يتتتُل
مذر ُلل اصها ل
و ت ت الاطتتتا لمت ت لاطف ضتتتًاتلب عتتتىهللتتتتهل
آاطف ضتتًُلادت عًتتُل آ 2لوعتتا َلمتتالخيرتتارل تت ال
اطاىعلمت للاطف ضتًاتلاأل لتاْلاطت ي لصػ ت لع تًهمل
األ كارلاجملا َلع تِلبٍلاتٌْلتختالمت لعااصتال
اطذا ,لهل ال كلصا ىٍلاط ضطلاط لصعر كلع تِل
هلاطف ضًاتلاللابلاط طلاط ينلغاطلاً ل
واطف ضتتتتًاتلادت عًتتتلُل ُص ذتتتتمللابياتتتتال ل
ذ ه ل
1لتتتلا ضتًاتلًعًتُ/لمرً تُلهلا ضتًاتل
عكَلص ىمللاطًع لااصه,لوصا لل ذامللواذك ل
2لتتتتتتتتتتل ا ضتتتتتتتًاتلًعًتتتتتتتُ/لما ذتتتتت ت ُهل
ا ضًاتلعكَلص تىمللاطًعت لااصته,لوطكت لصاًتا ل
عت لاجمل ىعتتُلا ضتتًُلبولبل،تتالطر تتىمللًعت لمتتال
ومللااللًضا لع لاجمل ىعُ لو كلصا للعًكاًلعت ل
اجمل ىعُ,لوطك ل ومللاالسر ال لعاهتا,ل هتٌلال
اذتتتتاالتللا تتتُلصعتتتربلعتتت لجالتتت لمتتت لجىالتتت ل
اجمل ىعُلاللغري ل
واللكلم لاااارَل لبمللاطف ضًُلادت عًُل
يلصةختت لاطعاايتتُلواال ر تتاملاطكتتا ً لمتت ل لتت ل
اطا تتا لالاطكراستتُلواطرضتتاًع,لستتىاْلاطاعايتتُلبمل
اطر لً ًتتُ,لألمللبل،تتالاطا تتا ل تتكولهالا ضتتًُل
ا يُلاللغتري,لهلت اليليضتاًى ال ذت لصعايًاتال
هلا ل
وم لادتكياللاط لالبمللصتاريخلاأل بليًر تكل
ل ضطل ضريَلتتتلورواياتلومذاذًاتلبيغاًلتتتل
طعلتتتتتل ًهتتتتالا ضتتتتًاتلًعًتتتتُل ورلاطل ىطتتتتُ,ل
ولالتلعالمُل ار ُلالصاريخل الادتاس لورمبال
صعى لاألسلابل لبمللص الاطف ضًاتل  ،لمناادل
لفتتايُلوبمناط تاًل كايتتُلاتتلهلشالرتتُ,لوصًر تتال ل
محً ًتتُلاملفتتاعالواألذاستتًس,لو ت المتتالجع تتهال
غتتريلمتتيشاَلالاملر تتٌلاط ت ٍلي ت لاملرعتتُلاطًالًتتُ,ل
عتتا ُل لاملرعتتُلاملعا ًتتُ ل غتالًلع ت لبلتتهليليتترمل
االاتتترػا لمبتتتاليكًتتتٌلمت ت لاط اصت ت لع تتتِل ت ت ال
اطا تتتىادلمت ت لاطف ضتتتًاتلط تتتاودللارتتتادل ًتتتيفل
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يرالعتتهلاطا تتا لوياصتتكومللحتىالصتته,لورمبتتاللتتاملل
تتتت الاطتتتتا لمتتتت لاطف ضتتتتًاتلاال مكالًتتتتاتل
ستتتكو َ,لوغتتريل ال تتُلط ر تتىرلمبتتاليكًتتٌلطر تتىمل
لتتة وارل ًتتيفَ لمتت،لاطع تتملبمللاطف ضتتًُلاطًا يتتُلتتتتتل
اطفتتآعُلالاأل بلتتتتتل تتٌللاطارًحتتُل  ،ت لاتتا ُل
اجر اعًُ,لومنىاجاًللفاياً,لوطكاهال امتتللهت ال
اطتتتتكورلل اي تتتتُل ا يتتتتُ,لويلص تتتتمللتتتتهللةستت ت ىبل
اطف ضًُلادت عًُللف ايهاهلاملرً ُلتتتلاملا ذ ُ ل
((مواقف الشخصية اجلمعية))
اخرتتتارلاط تتتاظلآست تتتكلبلتتتىلمحت تىل آ 3لبملل
تت،لذ ت لاملذتتاغلواطفتتػعللتتهلااختتىَلال ضتتُل
آ ا تتتتُلاطعاتتتتاصاَ لو عهتتتتمل لصفتتتتكً ل ا تتتتُل
مذتتتاذًُلص تتتكمل ت ت الاطًت ت لطعامتتتُلاطاتتتا لطرعتتتيف ل
ذغتتتىره,لالستتتً البملل ت ت الاطًت ت لاطاا تتتٌلصااجتتت،ل
لتتت،رياًلبمتتتاملذغتتتىرلاألجاتتتا لاأل لًتتتُلواطًاتتتىملل
األخاّ لويليلرثلااخىَلبمالاطاي،لاملتا ٍ,ل تمل
يكت ت ليعاتتتًهمللستتتىّلصتتتتاغلمفتتتاوعهملوحت ًت ت ل
بذالمهم ل
وجتتتكلااختتتىَللعتتتكلاملفتتتاوراتلبمللختتتريلمتتتال
يذتتره ىملللتتهلمتتىسهملاملذتتاذٌلذكايتتُلآعتتارتَل
اطعلذتتٌ ل ل ت ل ت هلاطذتتريَلاطفتتهريَل تت،لل ت ل
خضا لستلىلتُلطتكّلادت ًت,،لب هتاهل تىَلاط ت ل
المىاجهتتتتُلاألعتتتتكاْ,لور تتتتُلاطًتتتتيا لطتتتتكّلط تتتتاْل
األذلتتاب,ل عتتا ُل لبمللهلتتاللعتتكاًلصااشً تاً,لوبلهتتال
ال تتتتُلاستتتت اطاتلمعاصتتتتاَ ل تتتتةسىال تتتتا رهمل
لتآ ا ُلاطعااصاَ لحتللاًللاطل ت لآعتارتَللت لاتكا ل
املفتتتهىرللفتتتهامرهلواتتتحاعره,لواملعتتتاو للفتتتعاهل
وغيفطًاصه ل
اتتتاعلبعغتتتاْلاطًا تتتُلالاطرحهًتتتيفلطع تتتهمل
الرتتتتكاْلمتتت لبجهتتتتيفَلاطضتتتتىتلوااعتتتتاَْ,لمتتتتاوراًل
مبكتتتتامللاطعتتتتا لو ماتتتته,لوصتتتتىالًل لااعتتتتكا ل
ل
وااخاادلادت اعً
وطك لطكّلصى ي،لاأل وارلذكثلماليليك ل
الاذتذلامل!ل ك لمت لااختىَليايتكلاط ًتامللتكورل
اطل ىطتتتُ,لو ت ت المتتتالب ّل لارتتتتال لوارتضتتتامل
ً اللًاهم,ل الًاطلع ك م لذرِل ملللالًلمتاهمل
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مى تتتتعل تتتتا ٍليلصرىذتتتتكلجهتتتتى م,ل تتتتة ىال
ارت الاطكام للادت واتلاملر كَلحتتلاطاما ل
و ت اليعًتتكلال لاط ضتتُلاطذتتال ُلذًتتثليل
يذتتتتر الااختتتتىَلالاطع تت ت لمعتت تاًلطتت ت طالعتتتتاعتل
جهى ملعل،اً,لويلص ،ا ل

ارل لفاْل ا ُلختضهلطً ىمللتكورلاطل ىطتُلاطت ٍل
ل
يايكلل اليهىّلوياغ
ولعتتكلالًضتتا لبعغتتاْلاطًا تتُلظ ت لاط تتاظل
يررتتتتتكثلعتتتتتاهملل ح ىعتتتتتُليفتتتتتك هالب تتتتتاا ل
مرفتتالهىمل,ل تتاخرال همللتتامللم ت لاتتكَلامل ال تتُل
ً اللًاهم,ل ك لماهمليايتكلاط ًتامللاطًعت لااصتهل
***
مه تتالل تتعلاألمتتا لول ت طاليليضتتلنلآاطعاتتاصاَ ل
يلتتتتتتكولبمللبلتتتتتتربلاطًحتتتتتتآ،لاللصتتتتتتا لص تتتتتتال
بل تتتتا لاطفتتتتحاعُلوااي،تتتتار,للتت ت لرمتتتتى لاأللالًتتتتُل
اجمل ىعتتاتلاطلفتتايُل لصتتىالها,للتت لصيفيتتكلمتت ل
املًاطتتتُ,لولت ت طال ت تكلتلاطًا تتتُلب تتتكا هالاطت ت ل
صًا هتتتتالواتتتتاامرها,ل ررتتتتِلاملتتتتىتلالل ع تتتتهمل
بلفٔتلع ِلبساسهاللعكمالغ لتلاملفاري،لاطًا يُل
يرىذكومللالع لمفرتكلل الال ضُلآاملىاط ل
اآللًُلع ِلاملفاوعلادت اعٌلاط ىغ ل
لو ل لالامتتتُلاب للتتت للالتتتتلمااستتتلُلألملل
***
ص تتتكمللت ت لزت ىعتتتُلبولماع تتتُلبولذتتتيفبلوجهتتتُل
يلحت ت ت لاطف ضتتتًاتلالاط ضتتتُلاطذتتتال ُل لعاهلاط ليايتكلصع ً هتالمه تاللالتتلاط اي تلُ,ل
بستتاْل ًتتيفلبذتتك ملع ت لاآلختتا,للعكتتسل ضتتُل غالًلع لبمللل لذٌلالاملكياُلطتهلصتلػُلمعًاتُل
آذاآ ت لذاآ ت لوطك ت ل ت اليليػتتريلاتتًٔاًلال بيغ تاً,لو اتتالصك ت لارت تتىرَلالعتتكملصكا ت ل
ذ ً تتُلاألمتتا,ل اطف ضتتًاتلص تتىمللتتة اْلاأل وارل بلاتتتتتاْلاملكياتتتتتُلوالتتتتتكماجهملالزتر تتتتت،لمتتتتتكلٌل
ل تتالالاط ضتتُلاطذتتال ُ,ل ًلتتكولبمللارتتتال لالل ذغارٍ,لو المتاليات رللتةوخملاطعىا ت لالذتا ل
يرعتتكّلصى يتت،لاأل وارل ً تتاللًتتاهملطر تتكيملامل ىطتتُل و تتىعلبٍلذا شتتُلصتتػريَل تتكلحتتتى ل تت هلاطًٔتتتاتل
اطاهآًُلط ضُ ل
لواطتتتابٍل لبعتتتكاْليرلتتتا طىملل
امل ر ًتتتُلالاملتت
عاتتكمالارصًعتتتلبطذتتاُلاطاتتارلاذت تتااْل تتتىول االصهامات,لوير اسىمللاطعكاْ ل
واطف ضًاتلادت عًُلال هلاط ضُلحت ت ل
اذت تتى لبستتتاعلمتت لستت،للتتتاذتاي ل ل تتتا ه,ل
ولت ت طالصفتتتك تلعًىيت تاًلزت ىعتتتُلمت ت لاطاجتتتا ل بساْلصك لع ِلزت ىعاتللتتهلآًاعتُلاالحتتا ل
اطتت ي لصعتتاولىالمعتتاًلط غتتاْلع تتِلاطاتتارلالملفتترع ُ ل اطفتتتعللاطىذتتتكوٍلتلتتتتتلاطًعاطًتتتاتلاال رضتتتا يُلال
وذ ليليعكل ااكلخ تاليهتك لاط ايتُلا لتىال ل اذتٌلاطػالٌلاط ًرباطٌ ل
مايف لوجًهلاط ايُللٌليرلاذ،ىالالبمالاذتايت ,ل
((صور لمشخصيات اجلمعية))
وطكتتاهمليليض ت ىال للرًحتتُ,ل تتكلاخر ًتتىالال
يليت لالامليطتتعلال ضتتُلآ ا تتُلاطعاتتاصاَ ل
حتكيتتكلبستتلابلاذتايتت ,لومتتالب ّل لالرفتتاره,ل
وارصًعتلذكَلاطا اشلوادتكا لذرِلوع،لطهلذكاًل عتتتك لااختتتىَ,لومذتتترىياصهملاط ،ا ًتتتُ,لوذتتتاطرهمل
بصتتىاتلصاتتا ٍلم ت لجكيتتكلا تتا لاذتاي ت للاط ت ٍل املا يتتتُ,لوالرًتتتِللاصتتتكلمتتتى ًهملمت ت لاملذتتتاغل
اارع لماَلبخاّللغتااوَلباتك,ل ةخت للت لمت ل عامتتُ,لومى تتعلبذتتك ملم ت لاآلختتا,لو ف ت هملال
املرحتتتا ط للاطلرتتتثلعت ت لطاي تتتُلط ًتتتاارللاًذتتته ل صىذًتتتكلاطع تتت لادت تتتاعٌ لو تتت الياذتتتر لع تتتِل
اطاارل هلاملاَللالتلبلتربلمت لبملليرضتكّلهلتال اط ضتتتتر لاألختتتتاي ,ل اط تتتتاظليه تتتت لاطضتتتتىرل
ذًاُلم لاطاجا للإمكالًاصهملاملرىاععُ ل
املعر كَلع تِلاملفتا كلاطلضتايُ,للويكرًتٌلللًتاملل
صتكلبمللاطف ضًاتل كلصترتلالاطرضتكٍل اطضتتتتتىرلاطاًذتتتتتًُ,لستتتتتىاْلمتتت ت ل اويتتتتتُلمىا تتتتتعل
ط رايتتتت ت لالاطلتتتتتتكْلأللهتتتتتتملر عتتتتتتىاللعًىيتتتتتتُ,ل اطف ضتتًاتلاجملر عتتُ,لبملمىا تتعلاط تتاظلماهتتا ل
وااتترتلىاللاطًعت ل ومللص استتملاأل وار,لوطكتتاهمل هل الاللصتكلوصًاًلألاكا لبعغاْل هلاطًا ُ,ل
عاكمالصلتاذ،ىالالاألمتا,لوال ت للت لمتاهملمت ل ع ِلاطاغملم لبلهتملستً ًىمللع تِلخفتلُلاملذتاغل
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بمتتتتتاملادت هتتتتتىر,ل المتتتتتنلوجتتتتتى هملولاًتتتتترهمل
ادتذ ت ًُلب ًتتُللتتلريَلالاطعتتا لوذرتتِلطتتكّل
اختترال همليل تتا طىاللغتتاورَلبملليكتتىملل ،تت ل
ت الاطتتكورلير رتت،للىجتتهلصتتارملوعغتتالتل ىيتتُ,ل
كلبرا لل لماهملطعت ل ورلاطل ىطتُل ومللص تكيمل
متتتربراتلصرع تتت للاطفتتتك لارتتتتارجٌ,لبولذذتتت ل
األ اْ ل

ظ 33+23للًا المذاذُلاطذتا لاطكتربّلبخت ال
ذتتتتتكيثلاطاجتتتتتا لعتتت ت لاذتايتتت ت لو تتتتتملرجتتتتتا ل
مرفالهىمل,ل تملصتتكلوصتًاًلي تكمللت لا ضتًُل
لضىرَلشتر ًُلع لاطف ضًُلاألخاّ ل

***
اللختادلاطضتىرلاملفتهكيُلال ضتُلآاملتىاط ل
لو ل لالامُلاب لعت لاط ضتر لاطذتال ر ,ل
هاتتاكلزت ىعتتاتلص تتىمللتتكورلمع ت ,لوطتتًسلل ت ل
ب اا ل هلاجمل ىعُلصلاي لأللهتمليفتك ىملللر تُل
واذكَلصرراكلوصاًع لوصرك ملمعاًلولتةلهمل تا ل
واذك ل

ط كللالتلاط ضتُلصاصتكلحتتاكلاجمل ىعتُل
لًع ت ل ومللصعيفيتتيفهللضتتىرلمااستتلُلصػتتينلاط ضتتُل
وص،ايهتتتا,لو ت ت المتتتالبعتتتععلارتت تل لاطتتتكرامٌلال
اط طلذًثلحتىطتلاط ضطل لمىا عل كايتُل
صرىس لاطذا للػللاطاعتالعاتهلل ت لًتاطٌل
وصرغنلمالمتنلاطف ضتًُلادت عًتُللال ت هل
تتتتكلااصتتتته,للاعرلتتتتارلبمللاأل بلالاطاهايتتتتُل تتتت ل
لرالٌلالليكرًٌللاطًكاَلمه اللالتتلستامًُل اط ضتتُلبل،تتالم ت لاط ضتتر لاطذتتال ر لأللهتتالم ت ل
اطتا لاألو لآ اطف ضتتًُلادت عًتتُلاملرً تتُ لذًتتثل
وللً ُه ل
آوالارترتتتتتامليليرً تتتتتىالع تتتتتِل ستتتتتاا ل ورل صتتتكلزت ىعتتُلماغتتل ُلصا ت لل ذتتامللواذتتكليعتتربل
اطل ىطتتُلطىاذتتكلمتتاهم لل ت لواذتتكلبرا لطع ت ل ورل ع لمى علمىذتكلتلتتتللعكتسلاط ضتر لاطذتال ر ل
اط ر لصفك ه الا ضتًاتلًعًتُللوطكاهتالمت ل
عارتَلاطعلذٌ ل
اطاىعلاط،الٌلآا ضًُلًعًُلما ذ ُ ه ل
ع كوالج ذُلصاطًُ لشملصاطًُ لشم ل
آبمالاطاعًُلاط لبصتكر الاجمل تسلاملالتيفٍل
ل تتٌلارتتتال لخال تاً,لصىستتعتل حىصتتهللعتتكل
دت تتا ريلاذتتتٌلاطفتتا ٌهللتتامللاطااذت لمااع تالًل
ل لج ذُ ل
ع تتتتِلطايتت ت لاطفتتتتع ,لمذتتتتا اًلالر تتتت،لرايتتتتُل
شتتتملجتتتاْتلج ذتتتُلبختتتاّلذاستتتُ ليليتتترمل
اطكتتا ذ ,ليلصًتتتلالعغتتكهلريتتاغلاالستترػال ل
لارًحرهالحتكيكلصاريخلااللع ا لاط ا م لظ 37ل اط لصعضعللاالم لارِلادتهات,لستًل ِلخاطتكاًل
الاالاَلبلااْلاطفػً ُلواطاللخض ضُ لظ 18ل ل
***
تتتكمتل ضتتتُلآذاآت ت لذاآت ت لمىعتتتىعاًل
ط كلبصكرلل ل اي لاطاعًُل ذ لماعتىرهل
كتت ت لصضتتتتاًًهلل ىعتتتتىعلمااستت ت لط عتتتتا ل اطًكاٍلواطع آكٍهل ل
اطلضاٍ,لوطكاااليلصتكلوصًاًلط راي للةطىارهل
آذتتٌلاطضتتالغلوذتتٌلاذتتت للفتتااللتتكور ال
الاط ضُ,لوالرًِلاط اظلجب ل ضريَلمىجيفَل لعًُلاسرهال اللاطك اتلاطراطًُهل ل
صاصكلر َل ع لبل اهلالع ِلرؤيرهملط اارلاملذترعاَل
لتتتامللاملػًتتتىرلطتتتهلص ًتتاً,لورعتتاً,لمر ذتتتكاًل
لغااوَهلآستاصهملرؤيتُلبطذتاُلهلت لمرضتاعكَلال
ل لاب,لوسكاًلماًعتاًلبمتاملعىاصتعلاالصتتاا ل
ارا تتاتلاتترِ لولالتتتل ايلتتُ ل ايلتتُلطكرجتتُل
ضتتتتىلاالضتتتتاا لاألخال تتتٌلاطتتت ٍلصالتتتيفلع ًتتتهل
و ًىالمعهالواًت لمر فتل لالليعا تىمللستلًالًل
صكاىطىجًتتتالاطػتتتابلطرعًتتتثل ذتتتا اًلو ذت تلا اًلال
يىجهىمللخ ىاصهملصىله للعكلاطالصااجعىالأًاً ل
بوستتتاطللااتتتٔراالامليماتتتُلواطتت لاللختفتتتِلالابل
اتتتتًٔاً,لخ تتتتىَ لخ تتتتىَ لولتت ت لواذتتتتكليلرتتتتثل
طىمُلالٓم لظ 19ل
لارصلتتتتاكلو ىعتتتتِلعتت ت لطاي تتتتُلال تتتتااللًذتتتته ل
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((شخصية مجعية بوجه شخصية فردية))
صااوطاالال هلاجمل ىعُلاط ضطلاط لي تىمل
لتتتكورلل ىطرهتتتالآاطف ضتتتًاتلادت عًتتتُل لستتتىاْهل
اطف ضتتتتًُلادت عًتتتتُ/لاملرً تتتتُ,لبملاطف ضتتتتًُل
ادت عًتتتُ/لاملا ذت ت ُل ل اط تتتاظليليررتتتكثلعت ت ل
ب اا للت لعت لزت ىعتاتلطً تكمل كاصتهللفتك ل
بل،الجالًْلووعىذاً لوطك ل االصةم االالبل،ال
اط ضطلاملرل ًُلصتتكل ضضتاًلهلتالاط تال،للًذته,ل
وطكاهتتتتتتتتالختر تتتتتتتتعللذتتتتتتتتلًاًلالصى يتتتتتتتت،لب وارل
اطف ضًات,ل إااللالتلاط ضطلاطذال ُلص تىمل
ع تتِلص استتملاأل وارلل ت للاطف ضتتًاتلادت عً تُل,ل
إمللاط ضطلاألخاّلص ىملع ِلصى يت،لاأل وارللت ل
اطف ضًُلادت عًُ لواطف ضًاتلاطًا يُ ل
وذرِل هلاطف ضًُلاطًا يُل إلهالصعربلع ل
مى علًعٌ,لو الييلكلبمللامليطعليا ت لمت ل
كتتتاَلمعًاتتتُلطً تتتكملوجهتتتُللعتتتالستتتتك َلعتتتربل
اطف ضتتتتًاتلادت عًتتتتُلبولاطًا يتتتتُلاطتت ت لحت تت ت ل
مغ ىمللاط ضُلومعاا ا ل

ذت ل تارلارتتتاودلمت لاط اعتُل لت لالرهتاْلاطعتتا ل
اذرحاجاًلع ِلاالسر ًا للاملرًاج ,لول طاليل
ص تكمللاط ضتُل ت هلاطف ضتًاتللفتك لمذتر ,ل
ل للرام لط ف ضًاتلادت عًُ,لهل اليلحت ت ل
بساْلبولصًاتل ًيف الع لاجمل ىعُلاط لصار تٌل
طًهتتا,لو ك ت لاعرلتتارلاط ت ي ليليػتتا روالاملذتتاغل
ا ضًُلًعًتُللااتلمى تعلست لهلآاتا كلو تىل
الطاي تتتتتهلطلىالتتتتتُلارتتتتتتاودلتختتتتتاي لمعتتتتتكو ي ل
يررالىمللمعهلووراْه لظ 16ل

***

بمتتالااللرعتتا للتتتتتلوطتتىللاذتتلُلستتتكو َلتلتتتتلعتت ل
اطكر تُلادت اعًتتُل احتتكهلال ضتتُلآاللب رٍلمتتااال
ذتتكثللعتتكلاطتتا لاط ت لصر رتتىرلذتتى لستتال تتاو ل
اطتتااوٍلاطًتتا /لل ت لاط ضتتُلالرفتتا ه,ل ًاغتتمل
لبعغاْلاط حاُ,لوطكاهلستاعامللمتالياتكمخلال
اجمل ىعتتتُلويا لتتت،لل تتتالعهمللًذتتته,ل تتتًسلمثتتتُل
صًتتتا ,ل ت تاطًا ل تتتىللرتتتادلاجمل ىعتتتُلاطت ت ليار تتتٌل
طًهتتتا,ل ًعتتتى ل طًهتتتالاللهايتتتُلامل تتتا لالذتتتا ل
ذتتتتكوثلالرعتتتتا للذتتتتللومي تتتتتلطًكتتتتىمللبذتتتتكل
***
مكىلتتاتلاطف ضتتًُلادت عًتتُهلآ تتارتلبختترياًلبالل
ل ل ضُلآاذت ًلُ ل كشاالع لاط حاتُلومتال
بختتتربلبذتتتكاًللًرتتتىاهلاللمت ت لاألصتتتك اْ لواللمت ت ل
امتتتتللتتته,لوطتتتىليليكتت ل ت ت الاطل تت لراويت تاًليل
األذلتتتاب,لوبمللبلغتتتتمل لاأل تتتتىاهلاملػ تتتتُلذتتتتى ل
يك ت ل اتتاكلبٍلا ضتتًُل ا يتتُلالاط ضتتُ,لل ت ل
املذاطُ لظ 55ل
ت هلاطف ضتتًُلاللصرعتتكّلذغتتىرلاطتتااوٍلاطع تتًمل
***
لك لاٌْ,لوامل  ،لط ح ىعتُلاطت ليار تٌل طًهتال
واط ت للالتتتلالاستتر لا لاط حاتتُلاط ت لصاعتتالال
مثتتتُلاختتترال ظلم رتتتىظالال ضتتتُلآاذتتتت اْ ل
بمتتالذ ت لب متتاتلاطل ايتتُ,لهل ت ال ك ت لاط تتى ل ملل ااوٍل ت هلاط ضتُلا ضتًُل ا يتُلغتريلماكزتتُل
تت هلاط ضتتُلصكتتا لخت تتىلمتت لا ضتتًُل ا يتتُ,ل ال طتتارلاطف ضتتًُلادت عً تُل,لو ت هلذاطتتُللتتا رَل
ذًتتثلي تتىمللتتكورلاطل ىطتتُلا ضتتًرامللًعًرتتاملهل ع ِلصعًكلاطف ضتًاتهلآرمًتتلاذتت اْلادتكيتكل
سكامللاط ايُ,لوبعغاْلاط حاُ لو ملللاملل اتاكل لهتتكوْلواستترػااب لالرع تتتلذت آٌلارتتتاظللهتتكوْل
تتتاييفلستتتتكو ل تتتامللتتتهلاطتتتااوٍ,لوبذتتتكلبعغتتتاْل وصذتتاؤ لمفتتًتللهتتكوْلوخًلتتُ لالذ ت لالذعتتتل
اط حاُهلآلامللطلًعًاًلبمللص رهملبعًااتالاط حاتُللعتكل تختتتاي ليذتتتريوملللًتتتاغلظتتتا اللوب تتتكامهملمارع تتتُل
ليفوهلتتالمت لاط ىا تتُ لاتتا كلاللتتامريات,ل ىاصتتعل األذ يتتتتُلادتكيتتتتكَ لظل 29لو تت ت الاالختتتترال لالل
ل ّاطُ,لماليفلهلاذتاسىبلوماا ُلبماًُللاعاراتل
كتت ت لرا تتتتهلذًتتتتثلاطتتتتااوٍليليذتتتتر ،لبملل
سى اْلورؤو لذ ً ُ لظ 6ل
يكىمللبذكلب تاا لاجمل ىعتُ,لو تىلمى تعلجكيتكل
ع تتتِلصتتتعًكلاطتتتاواَلالاط ضتتتطلامل رتتتارَلهلت ت هل
***
اطكراسُ ل
مثُلراوٍلتخالبيغاًلال ضُلآاملذاغ لومى ًهل
تتىلمى تتعللعتتللبعغتتاْلاجمل ىعتتُلاط ت ل  ،تتهال
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اط ٍليلص كرللعللملذاتلاطذ ايُلواطكىمًكيال
اطذى اْلع ِل ل ااهل آ اًلمت لجهامتُلاألطاوذتاتل
اطًكايتتُ,لوجع تتهالص تترتبلمتت لذا تتُلامللااتتاَ,ل
وطكاهتتاليلص تت،لالارت الًتتُلاملًرع تتُلاطًحتتُلأللملل
اط اظلعػ لسا هلوخ ضهلم لاطيفوآتكلامل كت ل
صذ ت هال لاطذتتا للذتتً اصهلع تتِل تتطلماغتتل ل
ً ل لاط ضا,لو الماللامللالصاحللاطع ت ل
لك ل
وص تتطلمذتتاذُلاطذتتا ,لوصكًً،تتهللفتتكَ,ل
بطاغللإمكالًاتلمراذُللاملل ك لاسر ،ار ال
اغااْلاأل كار,للاالارػا لع ِلل لا ضًُل
ع ِلذتكَلطر تكيملا ضتلًاتلًعًتُلمرعتك َلل وملل
االعر ا لع ِلاطا لاملىذكلط ف ضًاتلاجملر عُل
لا ُ ل
و اليليك للعًكاًلع لمامِلآبلتىلمحتى ل
اطت ت ل رتتتا ل ضضتتتهللاؤيرهتتتالاملرذتتتعُ,لوب هتتتال
املًرتىغ,لولعاصهتالاالذتالًُلاطفتام ُ,لواملذتتيوطًُل
ادتكيتتتتتُلالاطكرالتتتتتُ لو تتت ت هلستتتتتاتلالغايتتتتتُل
األ ًتتتُ,لصًر تتتال طًهتتتاللت ت،لرياًلاط ضتتتُلاط ضتتتريَل
اطذتتىريُلاط ت لغتتاولمععتتمللراجهتتالاللتتابلاط تتطل
امليفاجٌلاطت ٍليًر تكل لمعادتتُلمىا تعل لذتالًُل
ااتلرؤيُلاام ُلص كملرؤيُلو ذًُلاط اظلط عتايل
م لذىطه ل

خامتة
اعر تتا لاط تتاظلآست تتكلبلتتىلمحتتى للفتتك ل
بساستٌلالزت ىعرتهلاط ضضتًُلآالالرعتارلبمتلريل
اط اا ُ آ 4لع ِلآاطف ضًُلادت عًُ للا ًهتاهل
املرً ُ,لواملا ذ ُ لاط لمحّ هالمىا ًهلم لاذتًتاَل
مت ت ل وايتتتال ذتتتًرهلارتاصتتتُلالاذتًتتتاَ,لولت ت طال
لالتتتتلاطف ضتتتًُ/لاطف ضتتتًاتلصررتتتاكلحتتتتتل
وطةَلاأل كارلادتا يفَلاط لصضا،لاذتكثلل تىَ,ل
وصةخ لمذاذرهالاطلار َلما لاطذ الاألو ,لوذرِل
اطذ الاألخريلع لرؤيُلواعترُلوستتك َلصعهتال
المى تتتعلاط تتتطهلآولت ت ل ضتتتُلجًتتتكَلصعتتتربلال
وذتتكصهالعتت لوذتتكَل ذتتًرهالومًهىمهتتالط عتتاي,ل
و ت ت الاملًهتتتىملطتتتًسلالعكاست تاًلملعا تتتُلستضت ت ُل
صهتتتك ل لصىعتتتًره,لو منتتتال تتتىل لت ت لبٍلاتتتٌْل
اك لم لااذذتا للاطعتايلولاذتًتاَ,لوصاًتُل
ملى تتعلماتته,لوستاوطتتُلااللذ تحلاملمعتته,لوم ت ل اتتال
تتإمللصالذتتملبيتتُل ضتتُل ت لبملليكتتىمللطلًعً تاً,ل
واذتكيثلع لاط لًعُليًرت لامل،ت لاطت ٍل ر يتهل
اطًتتتتا ,لطكتتتتٌليتتتتكركلاطعتتتتاملطل تت تاًلطرتلًلتتتتهل
امليفاجٌ آ 5لوطك لال ضطلآبلىلمحتى لطػتِل
مى علاطف ضتًاتللواملغت ىمللاطًكتاٍلادتتا يفل
ع تتتتتِلااذذتتتتتا للاذتًتتتتتاَلولر ىلاصهتتت تاللاطػاًتتتتتُ,ل
وصىر ا,ل عهتاتلاطضتاعُلاط استًُلع تِلذذتابل
اًتتاتلاطذتتا ,لو ت المتتالبعتتععلارتت لاطتتكرامٌل ل ل




املصادر:

لست كلغاً ٌل ال لآاطا كلاأل لٌلاذتكيث ل ارلاط ،ا ُلو ارلاطعى َلتتتللريوتل1973
ست كلبلىلمحى لآالالرعارلبمريلاط اا ُ ل ارلاسكاكرومللتتتل مف لط 2555/1ل

لاط ا البمحكلمكٌلآاط ضُلاط ضريَل راسُلوشترارات ل ارلاملعار لتتتلاط ا
اهلوامش:

لظ575

اَلط/2ل 1978لظ77

لآ 1ل لست كلغاً ٌل ال لآاطا كلاأل لٌلاذتكيث
آ 2ل يللع،تتالالاملااجتت،لامل رضتتُلع تتِلمض ت نلمااس ت ,ل الركالتتالمض ت نلآاطف ضتتًُلادت عًتتُلاملرً تتُلتتتتتل
اطف ضًُلادت عًُلاملاًض ُ للاالعر ا لع ِلاطالعاالومعا رااللكرالُلاط ضُلاط ضريَلول ك ا
آ 3لست كلبلىلمحى هللاص لم لمكياُلآمضًا لمىاطًكلعامل1948
آ 4لالالرعارلبمريلاط اا ُهلاجمل ىعُلاط،اطُ،لط يطع ل
آ 5ل لاط ا البمحكلمكٌلآاط ضُلاط ضريَل راسُلوشترارات لظ 77للل ل
ل

ل

 ل
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اهصٍرا٘ أمسي ىن فْ اهرًّا ِأًبو بًْ اهبصس.
اهصٍرا٘ ىصاؽو ًِس ؽهٖ رسِب اهتعحّٕ ِاهفرا٘ ،فٍي اهزّن سػَّسِا ىالحي
اهبػِهٕ ؽهٖ رسِب اهؾزٔ ِاهمساىٕ ِبزهِا رىاٌ٘ي اهػاٌسٔ هتسِٓ تساب ٌزا اهِػن....
ِهِالٌي هىا مًا.
هكر تسمِا أٌهٍي ِزٍِّي ِبِّتٍي ِتؾهكِا باهصٍارٔ فْ سبّو أن ًّتطس اهحلِ ،اههَ
سبحاًَ ِتؾاهٖ ىؿ اهحلِ ،أسِاحٍي تًارًّا ِتستحثًا ؽهٖ ىتابؾٕ ِتحسّس آخس صبس فْ
أسعًا اهحبّبٕ.
ّكِو اههَ تؾاهٖ:
(ىن قتو ًفساً بقّس ًفش أِ فسار فْ األسغ فمأًىا قتو اهًاش حىّؾاًِ ،ىن
أحّاٌا فمأًىا أحّا اهًاش حىّؾاً).
ًحن صؾب ّتىتؿ بإسارٔ ِؽزّىٕ قِِّٕ ،هن ّفسغ ؽهًّا أحر ٌزُ اإلسارٔ ،هزهن هن
ًسىح بتصَِّ تساثًا ِقّىًا ِىبارًٙا ِتزِّس إسالىًا ؽهٖ اإلػاللِ .هن ًسىح هٍؤال٘
اإلسٌابّّن اهزّن هّش هرٍّي أٓ ىبرأ أِ رّن أِ صسّؾٕ إسالىّٕ ،باهتقهقو بًًّا ِفسغ
ىبارٍٙي (اهكتو ِاالفتّاو ِاهسسقٕ ِاهخػف ِاالفتطاب ِاهتخسّب) ًِصس صسّؾٕ
اهقابِ ،اهسّػسٔ ؽهٖ أسعًا.
هكر قرّي اهِػًِّن اهسِسِّن أبًاٌ٘ي قسابّن فراً٘ هٍزا اهِػن اهقاهْ اهحبّب،
ِؽسبِن ىحبٕ ِفرا٘ ألسعَ اهػاٌسٔ اهىكرسٕ ،اهتْ حاِهت اهٌِابّٕ اهطًٍِّّٕ فن
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سِابػ اهتآهف ِاهتِاطو بّن أفسار اهىحتىؿ اهسِسِٓ ،استباػٍي بٍزُ األسغ اهىكرسٕ،
ىن خالو تكرّي األىِاو ِاهسالح هبؾغ اهىقسس بٍي هتكسّي ٌزُ األسغ ًِصس
اهػاٙفّٕ اهبقّعٕ ِتحِّو االٌتىاي ىن اهكتاو عر اهؾرِ اهطًٍِّْ إهٖ اهػؾن
باهحهفا٘ ىثو سِسّا ِإّسان ِحزب اههَ ،استقهت اهٌِابّٕ اهطًٍِّّٕ األىِس اهرًّّٕ
ِبؾغ سحاو اهرّن اهخاسحّن ىن ؽطِس االًحػاػ إلؽارٔ اهىحتىؿ ؽهٖ اهؾطِس
اهِسػٖ هًصس اهفِعٖ ِاهرىاس فْ سِسّٕ ِإسكاػ اهرِهٕ.
إال أن اهتعحّات اهتْ قرىٍا اهصؾب اهسِسٓ إّىاًاً ىًَ بىحبٕ اهِػن اهتْ فػس
ؽهٍّاِ ،إّىاًاً باهكعّٕ اهتْ طىىِا ؽهٖ اهرفاـ ؽًٍا ِؽن صسف أىتًا ،سهّحتٍي بسِح
اهصحاؽٕ ِاهبػِهٕ ،سِح اهفرا٘ ِاهؾػاِ٘ ،اهِػًّٕ هفهزٔ أمبارٌا صٍرا٘ اهرفاـ ؽن
مساىٕ ِؽزٔ األسغ اهسِسّٕ ِىًؿ اإلسٌاب ىن اهسّػسٔ ؽهٖ ٌزُ األسغ.
فؾهٖ سبّو اهىثاو ال اهحطس ،سأسسر قطٕ أسسٔ ِاحرٔ ىن ؽصسات اهىٙات ىن
اهصٍرا٘:
ىؿ برإّ اهحسب هبّت أسسٔ اهسّر سهّىان ؽهْ ًرا٘ اهِػنِ ،تػِّـ أفسارٌا فْ
اهحّض اهؾسبْ اهسِسٓ ههرفاـ ؽن األسغ اهسِسّّٕ ،كترِن باهًٍخ اهزٓ برأُ األب ،ىًز
حسب حزّسان  7691ثي صاسن فْ اًتطاسات اهحّض اهؾسبْ اهسِسٓ فْ حسب تصسّن
اهتحسّسّٕ اهتْ حسست اهكًّػسٔ ىن اهؾرِ اهطًٍِّْ ،باإلعافٕ إهٖ اهرفاـ ؽن ؽسِبٕ
هبًان ىن خالو قِات اهسرـ.
ٌزُ األسسٔ تسبت ؽهٖ حب اهِػن ِاألسغ ىىا رفؿ األب إهٖ حغ أبًاَٙ
هالًعىاي إهٖ زىالٍٙي ىن أحو سحل اإلسٌاب اهٌِابْ اهطًٍِّْ ،فكرّي أبًاُ٘ اهِاحر
تهِ اآلخس ههحفاؼ ؽهٖ األسغ ففْ اهؾاي  2172مان استصٍار أِو أبًا ٌِِ َٙاهبمس
هرَّ (سعِان) بتاسّد  2172/1/17اهزٓ تزاىن تصّّؿ حثىاًَ ىؿ زمسٗ االحتفاو
بِّي اهحّض اهؾسبْ اهسِسِٓ .مان ٌزا األب قاىٕ ىن قاىات اهسًرّان بكِتَ ِؽًفِاًَ
ٌِِ ّتكّبو اهؾزا٘ ِقر حعن اهؾهي اهزٓ هف حثىان ابًَ اهػاٌس ،قبّهَ ِِعؾَ ؽهٖ
سأسَ ،أىا اهصٍّر اهثاًْ ٌِِ (ؽال٘) أطقس أبًا َٙسًاً ِمان قاٙر ربابٕ ِمان ّتىتّؿ
بؾزّىٕ طهبٕ ِقاسّٕ ِإسارٔ مبّسٔ فْ ىتابؾٕ ىسّسٔ أخَّ ،هّمِن اهًطس ٌِ اهٍرف
األِو ِاألخّسِ ،فؾالً قعٖ ؽهٖ مثّس ىن اإلسٌابّّن بربابتَ اهتْ ماًت طرّكتَ
اهىفعهٕ فْ ٌزُ اهىؾاسن اهػاحًٕ ىؿ اإلسٌابّّن ،هكر حاُ٘ األىس بأن ًّسحب ٌِ
ِىن ىؾَ ،همًَ هي ًّفز األىس ِتابؿ فْ اهتكري هىحاسبٕ ٌؤال٘ اهخًِٕ األؽرا٘ ،إهٖ أن
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حا٘تَ قزّفٕ طاسِذ حساسٓ حسل اهربابٕ بىن فٍّاِ ،هي ّمن ًٌان حثىان همْ ّصّؾَ
األب (سهّىان) فماًت حسقٕ قهبَ مبّسٔ ؽهَِّ ،حزًَ صرّر ِهمًَ حبسَ فْ ػّات
قهبَ ،هي تؼٍس ؽهٖ تحاؽّر ِحٍَ اهتْ سسىتٍا خػِػ اهزىن إال اهفخس ِاالؽتزاز ،أىا
ًؼساتَ اهحزًّٕ فماًت تصؿ أهىاًِ ،همًَ طىر أىاي اهىؾزّن اهكارىّن ىن ىحافؼات
ِقسٗ ىحاِسٔ ِسحب بٍي ِقاي باهِاحب تىاىاً...
ِاستىس فْ مبسّاِ َٙطبسُ ؽهٖ اهىحنِ ،مان ُّسرّر قاٙالً( :سبًا أؽػٖ ِسبًا أخر
ِاهِػن أفهٖ ىن اهِهر) ،إهٖ أن حاُ٘ ًبأ استصٍار ِهرُ اهثاهج (ِّسف) بسطاظ قًاظ
فارس ٌِِ ّحهب بزتَ اهؾسمسّٕ ؽن اهصسفٕ هّسترٍّا ِّهتحل بزىال َٙهىتابؾٕ ىسّسٔ
اهرفاـِ ،همن سطاطٕ اهقرس ماًت أسسـ ىًَ ،فماًت رىاؤُ اهىًتصسٔ ؽهٖ اهحراس تصٍر
ؽهٖ زهن ،مان ٌزا أىاي أؽّن اهؾاٙهٕ ،تسن حسحاً ؽىّكاً هن ًّرىو ىؿ اهزىنِ ،طىر
األب اهحسِس اهطبِس ِتابؿ ىساسي اهرفن ِاستكباو اهىؾزّنِ ،بؾر فتسٔ هي ّتحىو قهبَ
مو ٌزُ اآلالي ِاألحزان ؽهٖ فسال أِالرُ اهثالثٕ اهكرّسّن األػٍاس ،فكر ِافتَ اهىًّٕ
إثس حهػٕ قهبّٕ ىفاحِِ ٕٙرـ ٌزُ اهحّأ هًّعي إهٖ أبًا ،َٙسحو أبِ اهصٍرا٘ هكر مان
حبَ ِاصتّاقَ هٍي أمبس ىن حبَ ههحّأ ،هي ّتِان ِّىاً ؽن اهصمس ِاهحىر هسب
اهؾاهىّن ؽهٖ فعاٙهَ ِؽػا ،َٙأبِ اهصٍراٌ٘ ،مزا ماًِا ًّارًَِ ِقر طاس هكبَ ٌِِ
اهًرا٘ األحب إهٖ قهبَ ِسِحَ ِىطرس فخسُ بٍزُ اهًؾىٕ اإلهٍّٕ اهتْ خطَ اههَ بٍا.
ِماًت ِطّتَ قبو ىىاتَ إهٖ أِالرُ اهباقّن أن ّتابؾِا ىسّسٔ أخِتٍي فْ اهًعاو
ِاهرفاـ ِؽري اهتخازو أِ اهتساحؿ إهٖ أن ّحسزِا اهًطس أِ االستصٍار.
ِبكّت اهؾاٙهٕ طابسٔ ،طاىرٔ ،قِّٕ ىن أحو اهِػن اهقاهْ ِاهىعْ فْ اهرسب
ًفسَ اهزٓ سهمَ األبًا٘ اهثالثِٕ ،بؾر ؽاي قرىت اهؾاٙهٕ صٍّرٌا اهسابؿ (باسي) إثس
قزّفٕ فارسٔ ىن اإلسٌابّّن .هكر اصتال باسي إهٖ أخِتَ اهثالثٕ ِأبَّ ،اهزٓ مان ّؾػَّ
اهكِٔ ِاهصحاؽٕ ِتحىو اهىطاؽب.
ٌزُ ؽاٙهٕ ِاحرٔ ،ىثهٍا مثّس ،إًٍا تستحل ىًا االحتساي ِاهتكرّس ِاهتبحّو ،ألًٍا
ىثاو فْ اهتعحّٕ ِاإلبا٘ ِتكرّي األسِاح هفرا٘ ِػًًا اهقاهِْ ،ىن أحو أن تًؾي
األحّاو اهكارىٕ باهػىإًًّٔ ِاهًٍا٘ ِاهسالي.
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